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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-29

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 11991

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 / 17

1

0

0

1

2

93 / 18

1

1

0

2

3

94 / 1

7

1

0

8

4

94 / 2

12

11

0

23

5

94 / 3

1

0

0

1

6

94 / 4

2

11

0

13

7

94 / 5

2

3

0

5

8

94 / 6

3

0

0

3

9

94 / 8

0

2

0

2

10

94 / 11

0

1

0

1

11

94 / 13

2

2

0

4

12

94 / 14

1

0

0

1

13

94 / 16

0

2

0

2

14

94 / 18

1

0

0

1

15

94 / 19

1

1

0

2

16

94 / 26

0

1

0

1

17

94 / 30

0

1

0

1

18

94 / 31

1

1

0

2

19

94 / 32

0

3

0

3

20

94 / 39

1

0

0

1

21

94 / 43

1

0

0

1

22

94 / 44

0

1

0

1

23

94 / 45

0

1

0

1

24

94 / 48

1

0

0

1

25

94 / 60

2

0

0

2

26

94 / 63

0

1

0

1

27

94 / 64

1

1

0

2

28

94 / 67

1

0

0

1

29

94 / 69

1

1

0

2

30

94 / 71

2

1

0

3

31

94 / 72

0

1

0

1

32

94 / 76

0

1

0

1

33

94 / 77

1

1

0

2

34

94 / 78

1

1

0

2

35

94 / 79

1

0

0

1

36

94 / 80

2

3

0

5

37

94 / 81

5

2

0

7

38

94 / 84

0

1

0

1

39

94 / 86

1

0

0

1

40

94 / 87

0

1

0

1

41

94 / 89

1

4

0

5

42

94 / 90

2

1

0

3

43

94 / 93

1

0

0

1

44

94 / 94

2

0

0

2

45

94 / 118

0

1

0

1

46

94 / 124

2

1

0

3

47

94 / 126

0

1

0

1

48

94 / 129

0

1

0

1

49

94 / 130

0

1

0

1

50

94 / 132

1

3

0

4

51

94 / 134

0

3

0

3

52

94 / 138

1

0

0

1

53

94 / 144

1

0

0

1

54

94 / 145

1

0

0

1

55

94 / 146

1

0

0

1

56

94 / 147

0

1

0

1

57

94 / 148

5

4

0

9

58

94 / 151

0

1

0

1

59

94 / 152

1

0

0

1

60

94 / 153

2

1

0

3

61

94 / 159

1

3

0

4

62

94 / 160

3

1

0

4

63

94 / 161

2

4

0

6

64

94 / 162

4

7

0

11

65

94 / 163

0

2

0

2

66

94 / 165

2

4

0

6

67

94 / 166

1

0

0

1

68

94 / 169

10

10

0

20

69

94 / 170

5

7

0

12

70

94 / 171

82

74

0

156

71

94 / 172

39

37

0

76

72

94 / 173

7

19

0

26

73

94 / 174

94

103

0

197

74

94 / 175

65

72

0

137

75

94 / 176

7

8

0

15

76

94 / 177

16

16

0

32

77

94 / 178

38

45

0

83

78

94 / 179

121

137

0

258

79

94 / 180

750

740

0

1,490

80

94 / 181

325

301

0

626

81

94 / 182

95

73

0

168

82

94 / 183

19

12

0

31

83

94 / 184

69

89

0

158

84

94 / 185

43

50

0

93

85

94 / 186

40

43

0

83

86

94 / 187

104

113

0

217

87

94 / 188

626

790

0

1,416

88

94 / 189

707

562

0

1,269

89

94 / 190

327

350

0

677

90

94 / 191

480

465

0

945

91

94 / 192

389

387

1

777

92

94 / 193

465

526

0

991

93

94 / 194

8

6

0

14

94

94 / 195

13

20

0

33

95

94 / 196

93

92

0

185

96

94 / 197

347

352

0

699

97

94 / 198

417

446

0

863

98

94 / 199

0

2

0

2

99

94 / 200

1

1

0

2

100

94 / 208

1

1

0

2

101

94 / 213

0

1

0

1

102

94 / 221

1

0

0

1

103

94 / 224

1

0

0

1

104

94 / 238

0

2

0

2

105

94 / 241

0

1

0

1

106

95 / 1

1

0

0

1

107

95 / 3

1

1

0

2

108

95 / 50

1

0

0

1

109

95 / 93

1

0

0

1

110

95 / 103

1

0

0

1

111

95 / 134

2

2

0

4

112

95 / 168

1

1

0

2

113

95 / 179

1

2

0

3

114

95 / 180

3

5

0

8

115

95 / 181

1

3

0

4

116

95 / 188

2

1

0

3

117

95 / 223

4

6

0

10

118

1,094 / 188

1

2

0

3

119

1,094 / 201

4

1

0

5

120

1,094 / 203

3

1

0

4

121

1,094 / 204

4

2

0

6

122

1,094 / 208

1

1

0

2

123

1,094 / 209

2

0

0

2

124

1,094 / 212

1

0

0

1

125

1,094 / 213

1

3

0

4

126

1,094 / 214

4

1

0

5

127

1,094 / 215

3

1

0

4

128

1,094 / 217

0

1

0

1

129

1,094 / 219

2

1

0

3

130

1,094 / 225

0

1

0

1

5,940

6,091

1

12,032

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

2998 NDX0507897
పపరర: రమణ గగగగల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-193/365

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగగగల
ఇసటట ననస:91-17-807
వయససస:30
లస: ససస స
3001 JBV2552354
పపరర: శకనవరసరరవప గగగగల

94-193/368

94-193/371

94-193/374

3010 NDX0668558
పపరర: మగకకసటట బతష
స ల battula

94-193/375

94-193/376

94-193/379

94-193/1181

3011 NDX1643767
పపరర: భబగఖ లకడక బతష
స ల

3014 JBV2550218
పపరర: ఆదదలకడక కకమమకర

3017 NDX1084268
పపరర: సరగర బబబగ మరరక

94-193/382

3020 JBV2550408
పపరర: అసకలలల కకమమకర kommer.

94-198/631

భరస : రరమకకషష ఓరరస
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:30
లస: ససస స

3023 NDX0599431
పపరర: మరరయమక కకమరర

94-193/377

3026 NDX3100096
పపరర: గగపస కకమమకర
తసడడ:ద అసకలలల కకమమకర
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:23
లస: పప

3006 AP151010528174
పపరర: శరసతకలమమరర ననకతతటట
ననకతతటట
భరస : ఆసజననయగలల ననకతతటట
ఇసటట ననస:91-17-810
వయససస:46
లస: ససస స
3009 NDX3065778
పపరర: రరజఖ లకడక మరరయమల

94-193/373

94-193/1315

3012 NDX0518415
పపరర: భబగఖలకడక మమకల

94-198/632

3015 JBV2552040
పపరర: నదగమణణ కకమమకర కకమమకర

94-193/378

భరస : అసకలలల కకమమకర
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:45
లస: ససస స
94-193/380

3018 NDX0474544
పపరర: శవయఖ కకమమకర కకమమకర

94-193/381

తసడడ:ద అసకలలల కకమమకర
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:31
లస: పప
94-193/383

3021 NDX2723849
పపరర: రరజగశశరర కకమమకర

94-197/1180

తసడడ:ద గగపస
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:20
లస: ససస స
94-198/634

భరస : గగరరనదథస కకమరర
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:36
లస: ససస స
94-198/636

94-193/370

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:91-17-814
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదరరఘవపలల kommera
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:52
లస: పప
94-198/633

3003 NDX2171239
పపరర: హససన వరల షపక

తసడడ:ద శవనదనరరయణ మరరయమల
ఇసటట ననస:91-17-813
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకయఖ మరరక
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద పసదరరఘవపలల కకమమకర
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకమమర
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:40
లస: పప

3008 NDX2637189
పపరర: పదదకవత వనమగల

భరస : పప తషరరజ కకమమకర
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసదరరఘవపలల కకమమకర
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:72
లస: ససస స

3025 NDX0508903
పపరర: గగరరనదథస కకమమర

94-193/372

భరస : మగకకసటట బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-17-813/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శవయఖ కకమమకర
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:26
లస: ససస స

3022 NDX0602235
పపరర: శవపరరశత ఓరరస

3005 AP151010528464
పపరర: యయససబబబగ రరయల రరయల

94-193/367

తసడడ:ద ఘన సససదద షపక
ఇసటట ననస:91-17-809
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద ఎడడకకసడలల వనమగల
ఇసటట ననస:91-17-812
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరవయఖ battula
ఇసటట ననస:91-17-813/2
వయససస:36
లస: పప

3019 NDX0663385
పపరర: పప తషరరజ కకమమకర కకమమకర

94-193/369

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరయల
ఇసటట ననస:91-17-809
వయససస:54
లస: పప

3007 AP151010528011
పపరర: ఆసజననయగలల ననకతతటట
ననకతతటట
తసడడ:ద చచననయఖ ననకతతటట
ఇసటట ననస:91-17-810
వయససస:50
లస: పప

3016 JBV2550242
పపరర: నదగగసదదస కకమమకర కకమమకర

3002 JBV0988089
పపరర: వనసకటటశశరరరవ గగగగల

3000 AP151010528157
పపరర: లకకమక గగగగల

భరస : పపదరగశయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:91-17-807
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద పపదరగశయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:91-17-807
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద యయసస బబబగ రరయల
ఇసటట ననస:91-17-809
వయససస:25
లస: పప

3013 NDX2025253
పపరర: జయ లకడక కకమమకర

94-193/366

భరస : శకనవరసరరవప గగగగల
ఇసటట ననస:91-17-807
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద పపదరగశయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:91-17-807
వయససస:40
లస: పప
3004 NDX1908336
పపరర: గగపస రరయల

2999 JBV2552362
పపరర: చసదదకళ గగగగల

3024 NDX0602193
పపరర: నదగమక ఒరరస

94-198/635

భరస : వర ఇసగయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:91-17-815
వయససస:63
లస: ససస స
94-198/1075

3027 JBV2550101
పపరర: రరజరరజగశశరర మలలర ల

94-193/384

భరస : బబలలశశరరరవప mallela
ఇసటట ననస:91-17-816
వయససస:33
లస: ససస స
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3028 AP151010528423
పపరర: వనసకటమక మలలర ల

94-193/385

భరస : వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:91-17-816
వయససస:78
లస: ససస స
3031 NDX0112805
పపరర: మలలర శశరర నదమమల నదమమల

94-193/388

94-193/1316

94-193/391

94-193/1427

94-193/396

94-193/399

94-193/402

94-193/394

3047 JBV2552156
పపరర: సరమయయలల గగటటటమగకకల

3050 AP151010528072
పపరర: పపషష తషరకర turka

94-193/405

3053 AP151010528071
పపరర: ఆలమక తషరకర turka

94-193/397

3056 NDX1316363
పపరర: శవయఖ తషరక turaka
తసడడ:ద పపననయఖ turaka
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:28
లస: పప

3036 NDX1763029
పపరర: పదక గగసజ

94-197/944

3039 NDX0663534
పపరర: బబబగ రరయల rayala

94-193/393

3042 JBV2550093
పపరర: ఇసపస రర గగటటటమగకకల

94-193/395

3045 JBV2551976
పపరర: ఇజజదయయలల గగటటటమగకకల

94-193/398

తసడడ:ద samiyelu గగటటటమగకకల
ఇసటట ననస:91-17-826
వయససస:37
లస: పప
94-193/400

3048 NDX1124981
పపరర: శవయఖ బతష
స ల బతష
స ల

94-193/401

తసడడ:ద రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-17-827
వయససస:42
లస: పప
94-193/403

3051 NDX1454982
పపరర: వనసకట నరసమక కరమశశటట

94-193/404

భరస : వనసకటటశశరరర కరమశశటట
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:49
లస: ససస స
94-193/406

భరస : పపననయఖ turka
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:57
లస: ససస స
94-193/408

94-193/390

భరస : ఇజజదయయలల గగటటటమగకకల
ఇసటట ననస:91-17-826
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ turka
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:50
లస: ససస స
3055 NDX1493832
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
కరమశశటట
తసడడ:ద వనసకటటసశరరర కరమశశటట
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:27
లస: పప

3041 AP151010528265
పపరర: శకనవరసరరవప వనమగల emula

3033 NDX1566704
పపరర: నదగగశశర రరవప నదమమల
నదమమల
తసడడ:ద చనన బకయఖ నదమమల
ఇసటట ననస:91-17-818
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర rayala
ఇసటట ననస:91-17-822
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద లమజరర gottimukkala
ఇసటట ననస:91-17-826
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఆఆజననయగలల turaka
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:34
లస: ససస స
3052 NDX0528984
పపరర: కరసతమక తమకశశటట

94-193/392

భరస : సరమయయలల gottimukkala
ఇసటట ననస:91-17-826
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద తమకరరజ kunchala
ఇసటట ననస:91-17-826
వయససస:40
లస: పప
3049 NDX0663617
పపరర: రరతష తషరకర

3038 NDX0454140
పపరర: శకనస రరయల

3044 JBV2550077
పపరర: ససవరరస గగటటటమగకకల

94-193/387

భరస : శకనవరసస గగసజ
ఇసటట ననస:91-17-820
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర emula
ఇసటట ననస:91-17-823
వయససస:44
లస: పప

భరస : తమత కలసచదల
ఇసటట ననస:91-17-826
వయససస:40
లస: ససస స
3046 NDX0607580
పపరర: తమత కలసచదల kumchala

94-194/1164

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర rayala
ఇసటట ననస:91-17-822
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:91-17-822
వయససస:21
లస: పప
3043 NDX0528950
పపరర: పదమల కలసచదల kunchala

94-193/389

తసడడ:ద ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:91-17-818
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనస rayala
ఇసటట ననస:91-17-822
వయససస:36
లస: ససస స
3040 NDX3292737
పపరర: మసరసన వల రరయల

3032 NDX0046367
పపరర: దసరర రరవప నదమమల నదమమల

3035 NDX2683191
పపరర: బబజవల షపక

3030 NDX1566696
పపరర: నదగలకడక నదమమల నదమమల

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప నదమమల
ఇసటట ననస:91-17-818
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప నదమమల
ఇసటట ననస:91-17-818
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబజవల షపక
ఇసటట ననస:91-17-818
వయససస:36
లస: ససస స
3037 NDX0455162
పపరర: ధనలకడక రరయల

94-193/386

తసడడ:ద ననసకటటశశరరర mallela
ఇసటట ననస:91-17-816
వయససస:37
లస: పప

భరస : నదగగశశరరరవప నదమమల
ఇసటట ననస:91-17-818
వయససస:48
లస: ససస స
3034 NDX2906790
పపరర: కరరమమ షపక

3029 JBV2551943
పపరర: బబలలశశర రరవప మలలర ల

3054 NDX1350412
పపరర: నరససమమ రరవప కరమశశటట

94-193/407

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కరమశశటట
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:25
లస: పప
94-193/409

3057 NDX0642611
పపరర: పపదమ తమకశశటట తమకశశటట

94-193/410

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:32
లస: పప
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3058 JBV2550119
పపరర: ససబబబరరవప తమకశశటట

94-193/411

తసడడ:ద ఏడడకకఆడలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:36
లస: పప
3061 NDX2897155
పపరర: జజన పరల తషరక

94-193/1317

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:18
లస: పప

94-193/413

3062 NDX1799123
పపరర: మమధవ రరయల

94-193/415

94-193/416

3067 NDX1455048
పపరర: తరరపత రరవప రరయల
రరయల
తసడడ:ద పరశతదలల రరయల
ఇసటట ననస:91-17-829
వయససస:31
లస: పప

94-193/419

3065 JBV2550366
పపరర: మలలర శశరర రరయల

3068 JBV2550473
పపరర: పదసరదరరవప రరయల

3071 NDX1350297
పపరర: భవరన బతష
స ల bathula

94-193/424

భరస : తరరపతరరజ bathula
ఇసటట ననస:91-17-830
వయససస:40
లస: ససస స

3074 NDX0474577
పపరర: గగపరలరరవప బతష
స ల bathula

తసడడ:ద గగపయఖ battula
ఇసటట ననస:91-17-830
వయససస:47
లస: పప
94-193/430

94-193/422

94-198/1076

94-193/435

94-193/425

3072 NDX1350339
పపరర: ససజజత బతష
స ల battula

94-193/423

3075 NDX0610881
పపరర: పరపరరరవప బతష
స ల bathula

94-193/426

తసడడ:ద తరరపత రరజ bathula
ఇసటట ననస:91-17-830
వయససస:31
లస: పప
94-193/428

3078 NDX1350149
పపరర: బబజ తతటట తతటట

94-193/429

భరస : రమణయఖ తతటట
ఇసటట ననస:91-17-831
వయససస:27
లస: ససస స
94-193/431

3081 NDX0912899
పపరర: తతట రమణయఖ తతట

94-193/432

తసడడ:ద ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:91-17-831
వయససస:50
లస: పప

3083 NDX1350271
పపరర: అనసరరధద రరమమయణపప
రరమమయణపప
భరస : రమణయఖ రరమమయణపప
ఇసటట ననస:91-17-832
వయససస:27
లస: ససస స

94-193/433

3086 JBV0988105
పపరర: శవనదగగశశరమక రరమమయణఆ

94-193/436

భరస : సరఆబశవరరవప రరమమయసపప
ఇసటట ననస:91-17-833
వయససస:54
లస: ససస స

94-193/421

భరస : గగపరల రరవప battula
ఇసటట ననస:91-17-830
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడలల
ఇసటట ననస:91-17-831
వయససస:29
లస: పప

భరస : పసదద సససదయఖ
ఇసటట ననస:91-17-831
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప బటదగగసట
ఇసటట ననస:91-17-833
వయససస:36
లస: ససస స

3080 NDX1315837
పపరర: బబజ కలరకలలమ

3069 AP151010528398
పపరర: పరశతదలల రరయల రరయల
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర rayala
ఇసటట ననస:91-17-829
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:91-17-830
వయససస:62
లస: పప

భరస : సయదయఖ ఎరరవప
ఇసటట ననస:91-17-831
వయససస:62
లస: ససస స

3085 NDX0573048
పపరర: అరరణ బటదగగసట బటదగగసట

94-193/420

తసడడ:ద తరరపత రరజ bathula
ఇసటట ననస:91-17-830
వయససస:30
లస: పప

94-193/427 3077 AP151010528390
3076 NDX1350313
పపరర: తరరపత రరజ బతష
పపరర: కకటటశశరరరవప రరయల
స ల battula

94-193/418
3066 AP151010528399
పపరర: వర అసజమక రరయల రరయల

భరస : పరశతదలల రరయల
ఇసటట ననస:91-17-829
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పరపర రరవప bathula
ఇసటట ననస:91-17-830
వయససస:27
లస: ససస స

3073 JBV2550085
పపరర: బబలకకటటశశరర బతష
స ల bathula

3082 NDX2916211
పపరర: సరసబదజఖస యయరరవ

94-193/417

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� rayala
ఇసటట ననస:91-17-829
వయససస:41
లస: పప
94-193/1182

3063 NDX1799065
పపరర: భగవననశశరర రరయల
తసడడ:ద పరశతదలల రరయల
ఇసటట ననస:91-17-829
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పదసరదరరవప రరయల
ఇసటట ననస:91-17-829
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద పరశతదలల రరయల
ఇసటట ననస:91-17-829
వయససస:20
లస: పప

3079 AP151010528300
పపరర: సరమమమజఖస యయరరవ ఎరరవప

94-193/414

తసడడ:ద పదసరదరరవప రరయల
ఇసటట ననస:91-17-829
వయససస:24
లస: ససస స

3064 NDX1455055
పపరర: వనసకటటశశరమక రరయల
రరయల
తసడడ:ద పరశతదలల రరయల
ఇసటట ననస:91-17-829
వయససస:29
లస: ససస స

3070 NDX2712685
పపరర: వనసకట రరవప రరయల

94-193/412 3060 AP151010528422
3059 AP151010528086
పపరర: ఆసజననయగలల తషరకర turaka
పపరర: ఏడడకకసడలల తమకశశటట
తమకశశటట
తసడడ:ద పపననయఖ turaka
తసడడ:ద పసచచయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-17-828
ఇసటట ననస:91-17-828
వయససస:40
లస: పప
వయససస:67
లస: పప

3084 JBV0983015
పపరర: రమణ రరమమయమణపప

94-193/434

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప రరమమయసపప
ఇసటట ననస:91-17-832
వయససస:35
లస: పప
3087 NDX0474569
పపరర: వనసకట రరవప బటదగగసట
బటదగగసట
తసడడ:ద హనసమసతరరవప బటదగగసట
ఇసటట ననస:91-17-833
వయససస:40
లస: పప

94-193/437
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94-193/438

భరస : శసకరరరవప vemula
ఇసటట ననస:91-17-1008
వయససస:33
లస: ససస స
3091 AP151010528114
పపరర: పపలర మక వనమగల emula

94-193/441

3092 AP151010528186
పపరర: శసకరరరవప వనమగల emula

94-195/797

3095 NDX0884007
పపరర: కకషషవనణణ మగపరషళర
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మగపరషళర
ఇసటట ననస:91-18
వయససస:24
లస: ససస స

3097 NDX0427781
పపరర: రరసబబయమక మగపరషళర

3098 NDX1904680
పపరర: శరకవణ కలమమర మగపరషళర

94-195/632

భరస : వనసకటటశశరరర మగపరషళర
ఇసటట ననస:91-18
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన రసగరరరవప ఇరర
ఇసటట ననస:91-18-835
వయససస:26
లస: ససస స
3103 AP151010528085
పపరర: దదనమక వరర వరర

94-193/446

94-193/449

94-193/452

తసడడ:ద బబలయమఖ దదవపలలర
ఇసటట ననస:91-18-838
వయససస:57
లస: పప

94-195/633

3107 NDX0668384
పపరర: చసటట చచలర మ

3110 NDX1315985
పపరర: శకనస

94-193/454

3113 NDX2280428
పపరర: హనసమమయమక దదవపలలర

94-193/444

3116 AP151010528074
పపరర: నవనతస ననకరబతష
స ల
nukabathula
భరస : శశషయఖ nukabathula
ఇసటట ననస:91-18-839
వయససస:60
లస: ససస స

3096 NDX1207216
పపరర: రరజగశశరర మగపరషళర

94-195/631

94-197/945
3099 NDX2499077
పపరర: చనన కనకరరవప చరరతనగగసడర

3102 NDX0057877
పపరర: రరహహలల ఇరర

94-193/445

భరస : రమమశ irla
ఇసటట ననస:91-18-835
వయససస:35
లస: ససస స
94-193/447

3105 JBV2552370
పపరర: సనరనన రరజ వరర వరర

94-193/448

తసడడ:ద రసగయఖ వరర
ఇసటట ననస:91-18-835
వయససస:57
లస: పప
94-193/450

3108 AP151010528257
పపరర: కకసడలల చచలర మ

94-193/451

తసడడ:ద పదకరశరరవప
ఇసటట ననస:91-18-835/1
వయససస:42
లస: పప
94-193/453

3111 NDX2133676
పపరర: గగవసదరరజ రరయల

94-198/637

తసడడ:ద వనసకరటరతనస రరయల
ఇసటట ననస:91-18-837
వయససస:39
లస: పప
94-193/455

భరస : గగవసదస దదవపలలర
ఇసటట ననస:91-18-838
వయససస:57
లస: ససస స
94-193/457

94-195/796

తసడడ:ద రరమగలల చరరతనగగసడర
ఇసటట ననస:91-18-547
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-18-836
వయససస:47
లస: పప

భరస : యయసస రతనస దదవపలలర
ఇసటట ననస:91-18-838
వయససస:27
లస: ససస స
3115 NDX2280410
పపరర: గగవసదస దదవపలలర

3104 JBV2550416
పపరర: రమమష వరర

3093 NDX2914877
పపరర: రరమచసదద రరవప సనరఖదదవర

భరస : శకనవరసరరవప మగపరషళర
ఇసటట ననస:91-18
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద పదకరశరరవప చచలర మ
ఇసటట ననస:91-18-835/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద రమణ
ఇసటట ననస:91-18-836
వయససస:27
లస: పప
3112 NDX2280436
పపరర: సరసరత దదవపలలర

94-195/630

తసడడ:ద సనరననరరజ వరర
ఇసటట ననస:91-18-835
వయససస:35
లస: పప

భరస : చఆటట�
ఇసటట ననస:91-18-835/1
వయససస:34
లస: ససస స
3109 NDX1316009
పపరర: నదగగసదద బబబగ దదవరళళర

3101 NDX0529032
పపరర: రమమదదవ పలర పప

94-193/440

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:91-17, Reddy College Road
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:91-18-835
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సనరనన రరజ వరర
ఇసటట ననస:91-18-835
వయససస:52
లస: ససస స
3106 NDX0454975
పపరర: మసరసనమక� చచలర మ�

94-193/442

తసడడ:ద శకనవరసరరవప మగపరషళర
ఇసటట ననస:91-18
వయససస:26
లస: పప
94-193/443

3090 AP151010528260
పపరర: కకటటశశరమక వనమగల emula

భరస : శకనవరసరరవప emula
ఇసటట ననస:91-17-1008
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర emula
ఇసటట ననస:91-17-1008
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమచసదద రరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:91-17, Reddy College Road
వయససస:35
లస: ససస స

3100 NDX1865379
పపరర: నరకల ఇరర

94-193/439

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:91-17-1008
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర emula
ఇసటట ననస:91-17-1008
వయససస:47
లస: ససస స
3094 NDX2914844
పపరర: కకషష వనణణ సనరఖదదవర

3089 NDX1130731
పపరర: పదక టట t

3114 NDX2280444
పపరర: యయసస రతనస దదవపలలర

94-193/456

తసడడ:ద గగవసదస దదవపలలర
ఇసటట ననస:91-18-838
వయససస:29
లస: పప
94-193/458

3117 AP151010528226
పపరర: శశషయఖ ననకరబతష
స ల
nakabathula
తసడడ:ద కకటయఖ nakabathula
ఇసటట ననస:91-18-839
వయససస:70
లస: పప

94-193/459

Page 8 of 405

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29

3118 NDX0455089
పపరర: హనసమమయమక ఓరరస

94-193/460

భరస : యయససబబబగ orsu
ఇసటట ననస:91-18-840
వయససస:40
లస: ససస స
3121 NDX2025287
పపరర: లకడక కలమమరర వవరరచ

94-193/463

94-193/466

94-193/469

94-193/472

94-193/1319

94-197/1181

94-193/1321

భరస : నదగగసదద బబబగ దదవళర
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:25
లస: ససస స

3129 NDX1350420
పపరర: మమచవరపప మణణమక
MANEMMA
భరస : ఆదదమమ manemma
ఇసటట ననస:91-18-842
వయససస:67
లస: ససస స

94-193/473

3132 NDX2916625
పపరర: రరజగశశరర బటటటల

3134 NDX2687325
పపరర: రరజగశ గగసజ

3137 NDX2917532
పపరర: తరరపఠమక చలర

3140 NDX0576447
పపరర: రమణ డదరసగగల

94-198/1077

3143 NDX0640680
పపరర: రమణ రరయల

94-193/1183

3146 NDX1301126
పపరర: అసకమక బతష
స ల
భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:27
లస: ససస స

94-193/471

94-193/1318

3135 NDX2916633
పపరర: రరజగశ గగసజ

94-193/1320

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:91-18-843
వయససస:20
లస: పప
94-197/1182

3138 NDX2917573
పపరర: శరరష గగసజ

94-197/1183

తసడడ:ద వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:91-18-843
వయససస:21
లస: ససస స
94-198/638

3141 NDX0474312
పపరర: వనసకట రరవప డదరసగగల

94-198/639

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర డదరసగగల
ఇసటట ననస:91-18-844
వయససస:34
లస: పప
94-193/474

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:36
లస: ససస స
94-197/946

94-193/468

తసడడ:ద కకసడ
ఇసటట ననస:91-18-842
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప డదరసగగల
ఇసటట ననస:91-18-844
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-18-844
వయససస:48
లస: ససస స
3145 NDX1982892
పపరర: శకదదవ దదవళర

3131 NDX0474841
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడవటట

94-193/465

3126 NDX1739624
పపరర: చకకవరరస మమళస

94-193/470

భరస : వనసకనన
ఇసటట ననస:91-18-843
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:91-18-844
వయససస:50
లస: ససస స
3142 NDX2721520
పపరర: వనసకట రమణ డదరసగగల

3128 NDX0573337
పపరర: రమమదదవ కకసడవటట

3123 NDX1977562
పపరర: నదగరరజ వవరరచ

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మమళస
ఇసటట ననస:91-18-841/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప గగసజ
ఇసటట ననస:91-18-843
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద పరపయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:91-18-843
వయససస:39
లస: పప
3139 NDX2721538
పపరర: మసగ మసగపటర

94-193/467

తసడడ:ద పప తషరరజ
ఇసటట ననస:91-18-842
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-18-842
వయససస:18
లస: ససస స
3136 NDX3070968
పపరర: వనసకటరరవప గగసజ

3125 NDX1316397
పపరర: వనసకటటశశరరర చలమర

94-193/462

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర వవరరచ
ఇసటట ననస:91-18-841
వయససస:29
లస: పప

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:91-18-842
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-18-842
వయససస:77
లస: ససస స
3133 NDX2916187
పపరర: పపషష రరణణ మసజల

94-193/464

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-18-841
వయససస:55
లస: పప

భరస : బబల శశరర
ఇసటట ననస:91-18-842
వయససస:31
లస: ససస స
3130 AP151010528363
పపరర: లకడకదదవమక బబమబరర

3122 NDX1287598
పపరర: లకడక చలమర

3120 NDX1316447
పపరర: అననకల వనమగల VEMULA

తసడడ:ద సతస యఖ vemula
ఇసటట ననస:91-18-840
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:91-18-841
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-18-841
వయససస:32
లస: పప
3127 NDX0506717
పపరర: మమరర దదవరపలర

94-193/461

తసడడ:ద పసదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-18-840
వయససస:35
లస: పప

భరస : నదగరరజ వవరరచ
ఇసటట ననస:91-18-841
వయససస:27
లస: ససస స
3124 NDX1316389
పపరర: రమణ రరవప చలమర

3119 JBV2550192
పపరర: శకనస చచలర మ

3144 NDX2721603
పపరర: శవ ఆసజననయగలల బతష
స ల

94-193/1322

తసడడ:ద ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:23
లస: పప
94-197/947

3147 NDX1643304
పపరర: అసజమక బతష
స ల

94-197/948

భరస : ఆసజననయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:39
లస: ససస స
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3148 NDX2133908
పపరర: రరమలకడక బతష
స ల
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94-197/949

భరస : ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:44
లస: ససస స
3151 NDX2721587
పపరర: ఆసజననయగలల బతష
స ల

94-197/1184

94-198/641

94-197/955

94-197/1186

94-193/475

94-193/477

94-193/480

తసడడ:ద ఏసస Gunji
ఇసటట ననస:91-18-853
వయససస:35
లస: పప

3161 NDX3118833
పపరర: నదగగశశరర చరతనగసడర

3164 JBV2550382
పపరర: నసదదశశరర రరయల

3167 AP151010528060
పపరర: ససభబన షపక shek

3170 NDX0166058
పపరర: వనసకట సరశమ బతష
స ల

94-193/483

3173 NDX0529503
పపరర: కనకరస కకరకపరటట korrapati

94-197/1187

3176 NDX0632273
పపరర: యయససబబదస కకరకపరటట
తసడడ:ద దదవదదనస korrapati
ఇసటట ననస:91-18-853
వయససస:55
లస: పప

3156 NDX2499044
పపరర: భమలకడక చరరతనగగసడర

94-197/954

3159 NDX2499010
పపరర: రమమష చరరతనగగసడర

94-197/957

3162 NDX3022902
పపరర: భగలకడక చరతదనదగసడర

94-197/1188

భరస : చన కనకరరరవప చరతదనదగసడర
ఇసటట ననస:91-18-847
వయససస:34
లస: ససస స
94-193/476

3165 NDX1300854
పపరర: ఉమమ దదరసగగల

94-197/958

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:91-18-850
వయససస:35
లస: ససస స
94-193/478

3168 NDX0113381
పపరర: పదదకవత బతష
స ల bathula

94-193/479

భరస : వనసకటసరశమ bathula
ఇసటట ననస:91-18-852
వయససస:46
లస: ససస స
94-193/481

3171 NDX2171221
పపరర: జజఖత బతష
స ల

94-193/482

భరస : రరజ శశఖర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-853
వయససస:24
లస: ససస స
94-193/484

భరస : యయససబబదస korrapati
ఇసటట ననస:91-18-853
వయససస:48
లస: ససస స
94-193/486

94-198/640

తసడడ:ద శకవవరస రరవప చరరతనగగసడర
ఇసటట ననస:91-18-847
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద యలమసద battula
ఇసటట ననస:91-18-852
వయససస:51
లస: పప

భరస : అసకమక రరవప Gunji
ఇసటట ననస:91-18-853
వయససస:30
లస: ససస స
3175 NDX0474718
పపరర: అసకమక రరవప గగసజ Gunji

94-197/956

తసడడ:ద మదదర సరహహబ shek
ఇసటట ననస:91-18-851
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట సరశమ battula
ఇసటట ననస:91-18-852
వయససస:30
లస: పప
3172 NDX0573501
పపరర: కలమమరర గగసజ Gunji

3158 NDX2499093
పపరర: శకనవరస రరవప చరరతనగగసడర

3153 NDX0047704
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

భరస : చనన కనకరరరవప చరరతనగగసడర
ఇసటట ననస:91-18-847
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యయససబబబగ
ఇసటట ననస:91-18-850
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససభబన shek
ఇసటట ననస:91-18-851
వయససస:57
లస: ససస స
3169 NDX0164665
పపరర: రరజశశఖర బతష
స ల

94-197/953

భరస : శకనవరసరరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:91-18-847
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-18-850
వయససస:33
లస: ససస స
3166 AP151010528170
పపరర: జజన బ షపక shek

3155 NDX2499085
పపరర: దదశరకర చరరతనగగసడర

94-197/951

భరస : హనసమసతష బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమగలల చరరతనగగసడర
ఇసటట ననస:91-18-847
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమగలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:91-18-847
వయససస:47
లస: పప
3163 NDX0113910
పపరర: వనసకట రమణ మరరయమల

94-197/1185

తసడడ:ద శకనవరసరరవప చరరతనగగసడర
ఇసటట ననస:91-18-847
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చరరతనగగసడర
ఇసటట ననస:91-18-847
వయససస:43
లస: ససస స
3160 NDX3084183
పపరర: శకనవరస రరవప చరతనగసడర

3152 NDX2721595
పపరర: అననశ బతష
స ల

3150 NDX1643296
పపరర: ఆసజననయగలల బతష
స ల

తసడడ:ద హననమసతష బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద హనసమసతష బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:34
లస: పప
3157 NDX2499069
పపరర: నదగగశశరర చరరతనగగసడర

94-197/950

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద హనసమసతష
ఇసటట ననస:91-18-846
వయససస:39
లస: పప
3154 NDX0474338
పపరర: నదగరరజ బతష
స ల

3149 NDX1643411
పపరర: మణణ కసట బతష
స ల

3174 NDX1739400
పపరర: ససధధర కకరకపరటట

94-193/485

తసడడ:ద యయసస పరదస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:91-18-853
వయససస:26
లస: పప
94-193/487

3177 NDX2518561
పపరర: కకరణ కకరకపరటట

94-193/488

తసడడ:ద ఏససపరదస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:91-18-853
వయససస:22
లస: పప
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3178 NDX2714798
పపరర: హహమలత కసచరర
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94-193/1184

తసడడ:ద ఆసథథన కసచరర
ఇసటట ననస:91-18-853
వయససస:23
లస: ససస స
3181 AP151010534408
పపరర: వనసకరయమక కలసచపప

94-198/643

3182 JBV2567949
పపరర: రరమయఖ కలసబపప

3185 NDX1897265
పపరర: లకడక బతష
స ల

94-193/493

3188 NDX1897240
పపరర: మమరరయమదదసస యడర

తసడడ:ద బబలయఖ battula
ఇసటట ననస:91-18-856
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద కకపరనసదస కకపపరర
ఇసటట ననస:91-18-857
వయససస:18
లస: పప

3194 NDX1977679
పపరర: ససధన షపక

94-197/1265

3197 NDX3022555
పపరర: నదగబబబగ మగరల

భరస : ఆసజననయగలల EEDIGA
ఇసటట ననస:91-18-884
వయససస:29
లస: ససస స

3200 NDX1527896
పపరర: ఫణణసదద ఈడడగ

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప EEDIGA
ఇసటట ననస:91-18-885
వయససస:33
లస: పప

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:91-18-893
వయససస:46
లస: ససస స

94-193/497

3206 AP151010528095
పపరర: వజయరరజ కకసడదటట
తసడడ:ద ఆదదసరరజ
ఇసటట ననస:91-18-893
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:91-18-854
వయససస:19
లస: పప
3186 NDX0113092
పపరర: కకటమక గగగగల

94-193/492

94-193/495
3189 NDX0607630
పపరర: బబల కకటయఖ బతష
స ల battula

3192 NDX3067493
పపరర: అజయ కకషష కకపపషరర

94-193/1324

3195 NDX1977687
పపరర: సలమస షపక

94-193/498

తసడడ:ద హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:91-18-858
వయససస:50
లస: పప
94-197/1190

3198 NDX2221281
పపరర: జజఖత బతష
స ల

94-197/959

భరస : రరజజ శశఖర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-881
వయససస:26
లస: ససస స
94-193/500

3201 NDX1316306
పపరర: శకనవరస రరవప చలర

94-193/501

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-18-885
వయససస:29
లస: పప
94-195/798

తసడడ:ద ససజవయఖ
ఇసటట ననస:91-18-888
వయససస:24
లస: పప
94-193/503

94-198/1078

తసడడ:ద కకపరనసదస కకపపషరర
ఇసటట ననస:91-18-857
వయససస:18
లస: పప

తలర : మసగమక ఈడడగ
ఇసటట ననస:91-18-884
వయససస:30
లస: పప

94-193/502 3203 NDX2721793
3202 NDX0590356
పపరర: అసజననయగలల ఈడడగ EEDIGA
పపరర: అనసత రరవప కకవలస పటట

3205 AP151010528437
పపరర: వజయ కగససబబ యన

94-193/1323

తసడడ:ద పసదద మలర యఖ మగరల
ఇసటట ననస:91-18-873
వయససస:24
లస: పప
94-193/499

3183 NDX3018942
పపరర: నదగగసదద బబబగ కలసచపప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప battula
ఇసటట ననస:91-18-856
వయససస:38
లస: పప

భరస : హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:91-18-858
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచయఖ యయకలల
ఇసటట ననస:91-18-858
వయససస:55
లస: పప
3199 NDX1573402
పపరర: పరవన ఈడడగ EEDIGA

94-193/494

తసడడ:ద కకపరనసదస కకపపరర
ఇసటట ననస:91-18-857
వయససస:21
లస: పప
94-197/1189

94-198/642

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:91-18-856
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమగలల యడర
ఇసటట ననస:91-18-856
వయససస:31
లస: పప

94-193/496 3191 NDX2721231
3190 NDX0607564
పపరర: కకటటశశర రరవప బతష
పపరర: సనరఖ తదజ కకపపరర
స ల battula

3196 NDX3281573
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యయకలల

94-193/491

భరస : బబలకకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-856
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-18-856
వయససస:51
లస: ససస స

3193 NDX3146701
పపరర: అజయ కకషష కకపపరర

94-198/644

Deleted

94-193/490

3180 AP151010534401
పపరర: వనసకటరతనస కలసచపప

భరస : రరమయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:91-18-854
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద పప తషరరజ కలసబపప
ఇసటట ననస:91-18-854
వయససస:44
లస: పప

భరస : మమరరయమదదసస యడర
ఇసటట ననస:91-18-856
వయససస:31
లస: ససస స
3187 NDX0528919
పపరర: లలరర మక బతష
స ల

94-193/489

తసడడ:ద కరసతయఖ
ఇసటట ననస:91-18-853/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : పప తషరరజ కలసచపప
ఇసటట ననస:91-18-854
వయససస:68
లస: ససస స
3184 NDX1895509
పపరర: మమరరయమకలమమరర యడర

3179 NDX0474619
పపరర: శకనస చలమర

3204 NDX2897452
పపరర: ఆడమ శరఫస షపక

94-193/1325

తసడడ:ద అలబక
ఇసటట ననస:91-18-891
వయససస:19
లస: పప
94-193/504

3207 AP151010528052
పపరర: రమమష కకసడదటట

94-193/505

తసడడ:ద ఆదదసరరజ
ఇసటట ననస:91-18-893
వయససస:42
లస: పప
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94-197/1191

తసడడ:ద శశషయఖ బబ లల
ఇసటట ననస:91-18-893
వయససస:20
లస: పప
3211 JBV0984054
పపరర: మసరసన బ షపక

94-193/508

94-193/511

94-193/514

3215 NDX0663484
పపరర: నదగగల షరరఫ షపక

3218 JBV0984088
పపరర: హహసపసన షపక

94-198/645

3221 NDX2065820
పపరర: మసనద షపక

3224 JBV0984070
పపరర: మరరబ షపక

తసడడ:ద జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:91-18-899, SLR NAGAR
వయససస:23
లస: పప

భరస : హహసపసన shek
ఇసటట ననస:91-18-900
వయససస:43
లస: ససస స

3226 NDX1350396
పపరర: మమనకర ససలలస దదసరర dasari

3227 NDX1350362
పపరర: హహసససరర దదసరర dasari

94-193/518

తసడడ:ద మశశ dasari
ఇసటట ననస:91-18-902
వయససస:28
లస: ససస స
3229 NDX1350404
పపరర: అననశష దదసరర dasari

94-193/521

భరస : అహమకద shek
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:42
లస: ససస స

94-193/515

94-197/960

3233 JBV0984310
పపరర: మహబమబ షపక

94-198/646

3236 AP151010528038
పపరర: గగససబ షపక shek
భరస : బబబగ shek
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:47
లస: ససస స

3216 NDX1204791
పపరర: జజనబబషర షపక

94-193/513

3219 JBV2551190
పపరర: కరససస షపక shek

94-193/516

3222 NDX1204320
పపరర: షపక మసరసన వల

94-198/647

తసడడ:ద మసనజ షపక
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:40
లస: పప
94-193/517

3225 NDX2322717
పపరర: జజససకన షపక

94-193/636

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:91-18-900, SLR NAGAR
వయససస:22
లస: ససస స
94-193/519

3228 NDX1350388
పపరర: అననప దదసరర dasari

94-193/520

తసడడ:ద మశశ dasari
ఇసటట ననస:91-18-902
వయససస:26
లస: పప
94-193/522

3231 NDX0606996
పపరర: ఏడడకకసడలల దదవళర

94-193/523

తసడడ:ద నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-18-903
వయససస:30
లస: పప
94-193/524

భరస : ననననషర shek
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:35
లస: ససస స
94-193/526

94-193/510

తసడడ:ద బగడదన సరయలల shek
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద బబలయఖ dasari
ఇసటట ననస:91-18-902
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద షపక సససదద
ఇసటట ననస:91-18-903
వయససస:24
లస: పప
3235 AP151010528138
పపరర: మమలన బ షపక shek

3230 NDX1350370
పపరర: మషప దదసరర dasari

3213 AP151010528169
పపరర: ఫరరద బ షపక shek

తసడడ:ద మమబగసరహహబ shek
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:42
లస: పప

భరస : దదసరర మషప dasari
ఇసటట ననస:91-18-902
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద మశశ dasari
ఇసటట ననస:91-18-902
వయససస:31
లస: పప
3232 NDX1778077
పపరర: షపక సరరదర హహసపసన

94-193/512

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:38
లస: పప
94-193/635

94-193/507

భరస : అలర సరహహబ shek
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద మదదర సరహహబ shek
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:50
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:32
లస: ససస స
3223 NDX2323715
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

94-193/509

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద మమబగ shaik
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:50
లస: పప
3220 NDX1684712
పపరర: సలమమన షపక

3212 JBV0987370
పపరర: షబగకస షపక shek

3210 JBV0984062
పపరర: మహహదద సన బ షపక

తసడడ:ద కరససస shek
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పకకర సర shek
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:34
లస: పప
3217 NDX0834267
పపరర: జజన షపక షససక

94-193/506

భరస : నదగగలషరరఫ షససక
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజనబబషర shek
ఇసటట ననస:91-18-899
వయససస:39
లస: ససస స
3214 NDX2323756
పపరర: నదగగల షరరఫ షపక

3209 NDX1316116
పపరర: సలమకససలమసనద షపక shaik

3234 AP151010528370
పపరర: మహబగలమర షపక shek

94-193/525

భరస : ఖమశస shek
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:42
లస: ససస స
94-193/527

3237 AP151010528229
పపరర: రగణగక పరలపరరస

94-193/528

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:48
లస: ససస స
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3238 AP151010528372
పపరర: కరరమగన బ షపక shek

94-193/529

భరస : సరయబబ shek
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:52
లస: ససస స
3241 NDX2323418
పపరర: నదగమర బబజ షపక

94-193/532

94-193/535

94-193/538

94-197/963

94-197/966

3248 NDX1300136
పపరర: పదభబవత పలర పప

3251 NDX2188374
పపరర: గగపస పలర పప

3254 NDX0948968
పపరర: ససబదహకణఖస పలర పప

94-198/648

3257 NDX0663567
పపరర: వనసకరయమక వలలర పప

భరస : వనసకటటశశరరర vallepu
ఇసటట ననస:91-18-910
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడలల vallepu
ఇసటట ననస:91-18-910
వయససస:82
లస: పప

94-197/964

3266 NDX2916377
పపరర: లకడక తమకశశటట
తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:91-18-911
వయససస:19
లస: ససస స

3246 AP151010528134
పపరర: వనసకరయమక పలర పప pallapu

94-193/537

3249 NDX1300102
పపరర: వరణణ పలర పప

94-197/962

3252 NDX1300128
పపరర: నదగ రరజ పలర పప

94-197/965

తసడడ:ద జగనదథస
ఇసటట ననస:91-18-908
వయససస:27
లస: పప
94-197/967

3255 NDX0507079
పపరర: అనసనరఖమక బసడదరర
bandaru
భరస : గగవసదస bandaru
ఇసటట ననస:91-18-909
వయససస:54
లస: ససస స

94-193/539

94-193/540

3258 AP151010528152
పపరర: రతనమక వలలర పప vallepu

94-193/541

భరస : కరససలల vallepu
ఇసటట ననస:91-18-910
వయససస:42
లస: ససస స
94-193/543

3261 AP151010528035
పపరర: వనసకటటశశరరర వలలర పప vallepu

94-193/544

తసడడ:ద రరమయఖ vallepu
ఇసటట ననస:91-18-910
వయససస:57
లస: పప
94-193/1326

తసడడ:ద కకటయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:91-18-910
వయససస:37
లస: పప
94-193/547

94-193/534

భరస : ససబదమణఖస
ఇసటట ననస:91-18-908
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదకకటయఖ� vallepu
ఇసటట ననస:91-18-910
వయససస:47
లస: పప

94-193/545 3263 NDX3176682
3262 AP151010528155
పపరర: పసదకకటయఖ వలలర పప� vallepu
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వలలర పప

తలర : కరశమక tammisheti
ఇసటట ననస:91-18-911
వయససస:27
లస: పప

94-197/961

భరస : వనసకటటశశరరర vallepu
ఇసటట ననస:91-18-910
వయససస:35
లస: ససస స

94-193/542 3260 AP151010528154
3259 AP151010528121
పపరర: వనసకటటశశరమక వలలర పప vallepu
పపరర: కరససలల వలలర పప vallepu

3243 AP151010528369
పపరర: ఖమశస షపక shek

భరస : జగనదనధస pallapu
ఇసటట ననస:91-18-908
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద జగనదనథస
ఇసటట ననస:91-18-908
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద వరరసరశమ బసడదరర
ఇసటట ననస:91-18-909
వయససస:58
లస: పప

3265 NDX1316108
పపరర: శకనస తమక శశటట tammisheti

94-193/536

తసడడ:ద జగనదధస
ఇసటట ననస:91-18-908
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద జగనదనథస
ఇసటట ననస:91-18-908
వయససస:32
లస: పప
3256 NDX0598904
పపరర: గగవసదద బసడదరర

3245 AP151010528371
పపరర: సరయబబ షపక shek

94-193/531

తసడడ:ద అహమకద shek
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:47
లస: పప

భరస : వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:91-18-908
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-18-908
వయససస:72
లస: ససస స
3253 NDX0949057
పపరర: రరఘవయఖ పలర పప

94-193/533

తసడడ:ద అహమకద shek
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద హనసమయఖ
ఇసటట ననస:91-18-908
వయససస:51
లస: పప
3250 NDX1300144
పపరర: మమరస మక వసగమరర

3242 JBV0984328
పపరర: ననననషర షపక

3240 AP151010528270
పపరర: మసరసన బ షపక shek

భరస : అహమకద shek
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన సససదద shek
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద మమలమబ shek
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:52
లస: పప
3247 AP151010528108
పపరర: హనసమసతరరవప పరలపరరస

94-193/530

భరస : సతదసర shek
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద ననననసర షపక
ఇసటట ననస:91-18-905
వయససస:20
లస: పప
3244 AP151010528375
పపరర: బబబగ షపక shek

3239 AP151010528171
పపరర: అషసపపన షపక shek

3264 AP151010528167
పపరర: కరశమక tammisheti

94-193/546

భరస : nasarayya TAMMISETTY
ఇసటట ననస:91-18-911
వయససస:52
లస: ససస స
94-193/1327

3267 NDX1316157
పపరర: కకటటశశరర బతష
స ల

94-193/548

భరస : రరజగష బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-912
వయససస:27
లస: ససస స
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94-193/549

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర bathula
ఇసటట ననస:91-18-912
వయససస:31
లస: పప
3271 NDX1574194
పపరర: అసజమక బతష
స ల

94-198/650

94-193/550

తసడడ:ద రరమగలల orchu
ఇసటట ననస:91-18-913
వయససస:45
లస: పప
3280 NDX2098268
పపరర: వనసకరటరమణ దదరసగగల

94-193/554

94-193/557

తసడడ:ద అసకలల రరయన
ఇసటట ననస:91-18-916
వయససస:68
లస: పప
3289 NDX1303403
పపరర: రరయన కలమమరర

94-198/656

భరస : కకటటశశరరరవప� shriramulu
ఇసటట ననస:91-18-917
వయససస:34
లస: ససస స

3278 NDX0577114
పపరర: మసగమక ఓరరస

94-198/653

94-193/563

94-193/555

3276 NDX0112961
పపరర: ససతదరరమమక కలసడకరర

94-193/552

3279 NDX0637058
పపరర: అసకమక రరయల

94-198/654

3282 AP151010528426
పపరర: కలమమరర రరయన rayan

94-193/556

భరస : వరరలల Rayan
ఇసటట ననస:91-18-916
వయససస:60
లస: ససస స

3284 NDX1350354
పపరర: రరజ రరయన rayana

94-193/558

3285 AP151010528022
పపరర: శకనస రరయన rayan

94-193/559

తసడడ:ద వరరలల rayan
ఇసటట ననస:91-18-916
వయససస:47
లస: పప
94-193/1328

3290 NDX2098284
పపరర: బమలకడక దదరసగగల

3293 NDX2098300
పపరర: శకనవరస దదరసగగల

3296 JBV0980938
పపరర: రతనకలమమరర� శకరరమగల�
భరస : చననసఆతతషరరవప shriramulu
ఇసటట ననస:91-18-917
వయససస:36
లస: ససస స

3288 NDX1303395
పపరర: రరయన ససజజత

94-198/655

భరస : రరజ రరయన
ఇసటట ననస:91-18-916
వయససస:32
లస: ససస స
94-193/561

3291 NDX2098391
పపరర: శసకర దదరసగగల

94-193/562

తసడడ:ద శకనవరస దదరసగగల
ఇసటట ననస:91-18-916/1
వయససస:26
లస: పప
94-193/564

తసడడ:ద గగపయఖ దదరసగగల
ఇసటట ననస:91-18-916/1
వయససస:49
లస: పప
94-193/566

94-198/652

తసడడ:ద వరయఖ రరయల
ఇసటట ననస:91-18-914
వయససస:72
లస: పప

3281 NDX1316041
పపరర: అసజమక రరయలమ రరయల

3287 NDX3032430
పపరర: కరరమమ షపక

3273 NDX1574186
పపరర: శవ ఆసజననయగలల బతష
స ల

భరస : ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:91-18-913
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : సపనన ర దదరసగగల
ఇసటట ననస:91-18-916/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-18-916/1
వయససస:45
లస: పప
3295 JBV0980920
పపరర: శరఆతకలమమరర� శకరరమగల�

94-193/551

భరస : బబజవల షపక
ఇసటట ననస:91-18-916
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరలల రరయన
ఇసటట ననస:91-18-916
వయససస:52
లస: ససస స
3292 NDX0606871
పపరర: శకనస తషరక

3275 NDX0113506
పపరర: వనసకటటశశరర కలసడకరర

తలర : వరరలల rayana
ఇసటట ననస:91-18-916
వయససస:37
లస: పప
94-193/560

94-198/649

తసడడ:ద హనసమసతష బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-912
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రరయల
ఇసటట ననస:91-18-916
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస దదరసగగల
ఇసటట ననస:91-18-916
వయససస:28
లస: పప
3286 NDX2066067
పపరర: వరలల రరయన

94-198/651

భరస : నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-18-913
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస దదరసగగల
ఇసటట ననస:91-18-916
వయససస:42
లస: ససస స
3283 NDX2098243
పపరర: శవ గగపస దదరసగగల

3272 NDX0474346
పపరర: రరసబబబగ బతష
స ల బతష
స ల

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:91-18-913
వయససస:51
లస: ససస స
94-193/553

3270 NDX0576553
పపరర: చనన రమణ బతష
స ల

భరస : రరసబబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-912
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద హనసమసతష బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-912
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-18-913
వయససస:35
లస: ససస స
3277 JBV2550044
పపరర: కకటటశశరరరవప ఓరరచ

94-197/968

భరస : భబనస బబతషలమ
ఇసటట ననస:91-18-912
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవ ఆసజననయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-912
వయససస:39
లస: ససస స
3274 NDX0112417
పపరర: ఉషరరరణణ కలసడకరర

3269 NDX2221257
పపరర: మలలర శశరర బతష
స ల

94-193/565
3294 NDX0573477
పపరర: జజఖత శకరరమగల� shriramula

భరస : వనసకటటష� shriramula
ఇసటట ననస:91-18-917
వయససస:30
లస: ససస స
94-193/567

3297 AP151010528286
పపరర: రరతమక శకరరమగలల�
shriramulu
భరస : శకరరమగలల� shiramulu
ఇసటట ననస:91-18-917
వయససస:52
లస: ససస స

94-193/568
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3298 AP151010528041
పపరర: చటటటమక శకరరమగలల�
shriramulu
భరస : శకరరమగలల� shriramulu
ఇసటట ననస:91-18-917
వయససస:72
లస: ససస స

94-193/569

3301 AP151010528019
పపరర: కకటటశశరరరవప శకరరమగలల
shriramula
తసడడ:ద శకరరమగలల� shriramulu
ఇసటట ననస:91-18-917
వయససస:40
లస: పప

94-193/572

3304 NDX0530311
పపరర: కకటటశశరమక ఓరరస

94-193/574

94-193/577

తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:91-18-918
వయససస:45
లస: పప
3313 NDX1682724
పపరర: ససరగష బతష
స ల

94-193/583

94-193/586

3319 NDX1041300
పపరర: పదక ఓరరస

94-193/588

3308 NDX0530253
పపరర: పసచచమక ఒరరస

3311 NDX2440972
పపరర: చననమమయ బతష
స ల

3314 NDX1682682
పపరర: మగసలయఖ బతష
స ల

3317 NDX2915726
పపరర: తరరపతమక ఒరరస

3320 NDX1041458
పపరర: కలమమరర ఓరరస

94-193/578

తసడడ:ద గగవరదన రరవప
ఇసటట ననస:91-18-922
వయససస:33
లస: పప

3323 NDX1084466
పపరర: షరరన రరజ ఓరరస

94-193/581

3326 JBV0988196
పపరర: అలవనలల Gunji
భరస : మసరసనరరవప Gunji
ఇసటట ననస:91-18-923
వయససస:35
లస: ససస స

94-193/576

3309 NDX0165415
పపరర: వనసకట రరవప ఓరరచ

94-193/579

3312 NDX0663575
పపరర: శవమక బతష
స ల

94-193/582

భరస : మగసలయఖ bathula
ఇసటట ననస:91-18-920
వయససస:43
లస: ససస స
94-193/584

94-198/1079

3315 AP151010528077
పపరర: శవపరరశత తరరమలకకసడ�
tirumlakonda
భరస : శకనస� tirumlakonda
ఇసటట ననస:91-18-921
వయససస:47
లస: ససస స

94-193/585

3318 NDX1041516
పపరర: ససబబలకకక ఓరరస

94-193/587

భరస : ససధదకర
ఇసటట ననస:91-18-922
వయససస:30
లస: ససస స
94-193/589

3321 NDX1041367
పపరర: కకటమక ఓరరస

94-193/590

భరస : గగవరదనరరవప
ఇసటట ననస:91-18-922
వయససస:64
లస: ససస స
94-193/592

తసడడ:ద గగవరద న రరవప
ఇసటట ననస:91-18-922
వయససస:38
లస: పప
94-193/594

3306 NDX0112292
పపరర: భమలకడక వలలర పప� vallepu

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర orchu
ఇసటట ననస:91-18-918
వయససస:34
లస: పప

భరస : షరరగన రరజ
ఇసటట ననస:91-18-922
వయససస:36
లస: ససస స
94-193/591

94-193/1329

భరస : వరరసజననయగలల� vallepu
ఇసటట ననస:91-18-918
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరర రరవప
ఇసటట ననస:91-18-921
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జయరరజ
ఇసటట ననస:91-18-922
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మలర
ఇసటట ననస:91-18-923
వయససస:30
లస: ససస స

94-193/575

తసడడ:ద వనసకటటససససస బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-920
వయససస:48
లస: పప

3316 AP151010528290
పపరర: శకనస తరరమలకకసడ�
tirumlakonda
తసడడ:ద వనసకటబదద�ద tirumlakonda
ఇసటట ననస:91-18-921
వయససస:52
లస: పప

3325 NDX2108042
పపరర: భమలకడక మలర

3305 NDX0112359
పపరర: రరజగశశరర ఓరరచ orchu

94-193/571

తసడడ:ద చనన ససతతశ
ఇసటట ననస:91-18-917
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససరగష బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-920
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద మగసలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-920
వయససస:25
లస: పప

3322 NDX1084219
పపరర: ససధదకర ఓరరస

94-193/573 3303 NDX2723385
3302 AP151010528216
పపరర: ఆరగనస శకరరమగలల� shriramulu
పపరర: మమనక శకరరమగల

భరస : వనసకటబదదద orsu
ఇసటట ననస:91-18-918
వయససస:70
లస: ససస స
94-193/580

3300 JBV0980821
పపరర: చనన ససతతషరరవ శకరరమగల

తసడడ:ద ఆరగనస� shiramula
ఇసటట ననస:91-18-917
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప orchu
ఇసటట ననస:91-18-918
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర orsu
ఇసటట ననస:91-18-918
వయససస:51
లస: ససస స
3310 NDX0611301
పపరర: వరరసజననయగలల పలర పప

94-193/570

తసడడ:ద మశర� shiramulu
ఇసటట ననస:91-18-917
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల orsu
ఇసటట ననస:91-18-918
వయససస:30
లస: ససస స
3307 NDX0112862
పపరర: శవమక ఓరరస orsu

3299 NDX0607598
పపరర: వనసకటటష శకరరమగల�
shriramula
తసడడ:ద ఆరగన� shriramula
ఇసటట ననస:91-18-917
వయససస:33
లస: పప

3324 NDX1902627
పపరర: లకడక బతష
స ల

94-193/593

తలర : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-18-923
వయససస:28
లస: ససస స
94-193/595

3327 AP151010528149
పపరర: శవమక బతష
స ల bathula

94-193/596

భరస : సరసబశవరరవప bathula
ఇసటట ననస:91-18-923
వయససస:52
లస: ససస స
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3328 NDX0474635
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బతష
స ల
bathula
తసడడ:ద సరసబయఖ bathula
ఇసటట ననస:91-18-923
వయససస:30
లస: పప

94-193/597

3329 NDX0606913
పపరర: ఆసజననయగలల ఒరరస� orsu

94-193/598

తసడడ:ద వరరసరశమ� orsu
ఇసటట ననస:91-18-923
వయససస:35
లస: పప
94-193/601

94-193/603 3335 NDX0475087
3334 AP151010528310
పపరర: సలలమ మమడడగగల madugola
పపరర: రరజగష మడడగగల madugola

94-193/604

తసడడ:ద ఏసప బ madugola
ఇసటట ననస:91-18-924
వయససస:57
లస: పప
3340 NDX2892362
పపరర: మలర శశరర ఒసటటరర

94-193/609

94-193/612

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:33
లస: పప
3352 NDX3076742
పపరర: దసరర మక చరర
భరస : నగరజ చరర
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:26
లస: ససస స
3355 NDX3075991
పపరర: నగరజ చరర
తసడడ:ద అచచయఖ చరర
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:32
లస: పప

3347 JBV0981084
పపరర: అఆజమక తననరర

94-193/613

94-198/1081

3342 NDX1350438
పపరర: తదజ శక పలర పప

94-193/608

తసడడ:ద గసగరధర
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:28
లస: ససస స

3350 JBV0985143
పపరర: అఆకమకరరవప పలర పప

3353 NDX1303387
పపరర: వనసకటటశశరరర పలర పప

3356 NDX2098334
పపరర: రమణమక కలసచదల
భరస : శకనస కలసచదల
ఇసటట ననస:91-18-927
వయససస:43
లస: ససస స

94-193/611

3348 NDX1316421
పపరర: రరసబబబగ పలర పప

94-193/614

Deleted

94-193/616

3351 NDX2675619
పపరర: గగపస పలర పప

94-193/1185

తసడడ:ద శసకర రరవప
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:20
లస: పప
94-198/657

తసడడ:ద బబల కకటయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:59
లస: పప
94-198/1084

3339 NDX2892404
పపరర: పప లమక శలస

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:91/18/926
వయససస:42
లస: పప
94-193/1330

94-193/605

భరస : అఆకమకరరవప
ఇసటట ననస:91/18/926
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:91/18/926
వయససస:53
లస: ససస స
94-193/615

3336 NDX0474692
పపరర: చనబబబగ మమడడగగల
madugola
తసడడ:ద వలసన madugola
ఇసటట ననస:91-18-924
వయససస:35
లస: పప

94-193/610 3345 JBV0981076
3344 NDX1899667
పపరర: దదవ సరయలలత పపససపపలలటట
పపరర: రమమదదవ పలలర పప

తసడడ:ద సరయపదసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:47
లస: ససస స
3349 NDX1316413
పపరర: గసగరధర పలర పప

94-193/607

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:91/18/926
వయససస:32
లస: ససస స
3346 NDX1316405
పపరర: ధనలకకక పలర పప

3341 NDX1316439
పపరర: భబరత పలర పప

94-193/602

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-18-925
వయససస:44
లస: ససస స

Deleted

భరస : పసరయఖ
ఇసటట ననస:91-18-925
వయససస:31
లస: ససస స
3343 NDX0574053
పపరర: రమమదదవ పలర పప

94-198/1080

తసడడ:ద చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-18-925
వయససస:46
లస: పప
94-198/1082

3333 NDX0573436
పపరర: శరసత మమడడగగల madugola
భరస : చనన బబబగ madugola
ఇసటట ననస:91-18-924
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద వలసన madugola
ఇసటట ననస:91-18-924
వయససస:30
లస: పప

94-193/606 3338 NDX2892396
3337 AP151010528309
పపరర: వలసన మమడడగగల madugola
పపరర: వనసకటటశశరరర శలస

94-193/599

తసడడ:ద గసజరరజ Gunji
ఇసటట ననస:91-18-923
వయససస:38
లస: పప

94-193/600 3332 NDX0573451
3331 AP151010528428
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
పపరర: ససజనఖ రరణణ మమడడగగల
స ల bathula
madugola
తసడడ:ద వనసకటసరశమ bathula
భరస : రరజగష madugola
ఇసటట ననస:91-18-923
ఇసటట ననస:91-18-924
వయససస:57
లస: పప
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వలసన madugola
ఇసటట ననస:91-18-924
వయససస:52
లస: ససస స

3330 JBV0988188
పపరర: మసరసనరరవప గగసజ

3354 NDX2895977
పపరర: శసకర రరవప పలర పప

94-198/1083

తసడడ:ద చనన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:40
లస: పప
94-193/617

3357 AP151010528117
పపరర: వనసకటలకడక తరరపత

94-193/618

భరస : శకనస తరరపత
ఇసటట ననస:91/18/927
వయససస:47
లస: ససస స
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94-193/619

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస: 91/18/927
వయససస:50
లస: ససస స
3361 NDX1124882
పపరర: శకనస కలసచదల

94-193/622

94-193/623

94-193/626

94-197/972

94-193/630

94-71/616

94-193/632

తసడడ:ద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-19-487
వయససస:62
లస: పప

3371 NDX0621862
పపరర: ససరర శరరష గగలర పపడడ

94-193/691

94-193/628

94-193/625
3366 JBV2552313
పపరర: గగరవయఖ తరరపత thirupathi

3369 NDX1355007
పపరర: పరపపలమమక బబ మమకజ

94-197/971

3372 NDX0621854
పపరర: ససకనఖ చదలవరడ

94-193/629

భరస : రరఘవశరక
ఇసటట ననస:91-18-931
వయససస:48
లస: ససస స

94-193/631 3375 NDX2052934
3374 NDX1154020
పపరర: జగన మహనరరవప శకకరకలళపప
పపరర: రరమమరరవప యనమదల

3377 NDX0565945
పపరర: శరరష యసపరరల

3380 JBV2550424
పపరర: శకనవరసరరవప ధదర

3383 NDX2108067
పపరర: ససభబషసణణ తచనదల

3386 NDX0710244
పపరర: వనసకటమక దదవళళ
భరస : శకనస
ఇసటట ననస:91-19-488
వయససస:37
లస: ససస స

94-71/614

తసడడ:ద నదరరయణ యనమదల
ఇసటట ననస:91-18-932
వయససస:55
లస: పప
94-71/623

94-198/658
3378 NDX1303437
పపరర: తమక శశటట శవ కకషష తమకశశటట

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-18-943
వయససస:32
లస: పప
94-193/633

3381 NDX1378363
పపరర: కకపపరర కకపరనసదస

94-193/634

తసడడ:ద ససగరత రరవప
ఇసటట ననస:91-18-947
వయససస:48
లస: పప
94-193/637

భరస : బబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-19-487
వయససస:34
లస: ససస స
94-193/639

94-197/970

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-18-930
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద వనఆకటయఖ Dhara
ఇసటట ననస:91-18-947
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద నదరరయణ� �challa
ఇసటట ననస:91-19-9 47
వయససస:45
లస: పప
3385 AP151010528136
పపరర: నదరరయణ డదరసగగల

94-193/627

భరస : బగచచబబబగ యసపరరల
ఇసటట ననస:91-18-932
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప Dhara
ఇసటట ననస:91-18-947
వయససస:41
లస: ససస స
3382 JBV0985499
పపరర: నరసయఖ� చలమర�

3368 NDX0663450
పపరర: కకటటశశరరరవప తరరపత

3363 NDX2500163
పపరర: శకనవరసరరవప ఓరరచ

తసడడ:ద కకటయఖ thirupathi
ఇసటట ననస:91-18-928
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ద కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:91-18-931/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద చన పపరయఖ
ఇసటట ననస:91-18-932
వయససస:61
లస: పప
3379 NDX3280542
పపరర: శవకలమమరర పదతపత

94-193/624

భరస : వనసకట రవ
ఇసటట ననస:91-18-931
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:91-18-931/1
వయససస:28
లస: ససస స
3376 NDX0167676
పపరర: బబల కకటటశశరరరవప ననలకలరరస

3365 AP151010528119
పపరర: అసకలలల తరరపత

94-193/621

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:91-18-927
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91/18/929
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద పసద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-18-930
వయససస:47
లస: పప
3373 NDX1154160
పపరర: దసరరర భవరన శకకరకలళపప

94-197/969

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91/18/928
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91/18/929
వయససస:34
లస: ససస స
3370 NDX1354992
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ మమకజ

3362 NDX2500148
పపరర: శవ పరరశత ఓరరచ

3360 NDX1125053
పపరర: రరమకకషష కలసచదల

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:91-18-927
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:91-18-927
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పదసరద� �
ఇసటట ననస:91/18/928
వయససస:50
లస: ససస స
3367 NDX0726711
పపరర: వనఆకటటశశరమక తరరపత

94-193/620

తసడడ:ద శకనస కలసచదల
ఇసటట ననస:91-18-927
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:91-18-927
వయససస:51
లస: పప
3364 JBV0981035
పపరర: మణణ� బబ సగరరల�

3359 NDX1977521
పపరర: నదగ రరజ కలసచదల

3384 JBV0983635
పపరర: దచసవ కలమమర బతష
స ల

94-193/638

తసడడ:ద రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-19-487
వయససస:27
లస: పప
94-193/640

3387 AP151010528306
పపరర: భగలకడక తమకశశటట

94-193/641

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:91-19-488
వయససస:42
లస: ససస స
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3388 AP151010528178
పపరర: వనసకరయమక తమకశశటట

94-193/642

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:91-19-488
వయససస:57
లస: ససస స
3391 AP151010528147
పపరర: కకటమక తమకశశటట

94-193/645

94-193/647

94-193/648

94-193/651

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర orsu
ఇసటట ననస:91-19-938
వయససస:33
లస: పప
3403 NDX1400464
పపరర: వరరకజ యయరర

94-193/654

94-193/655

94-193/658

తసడడ:ద యయససదదసస
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:46
లస: పప

94-193/652

94-193/661

3413 NDX1124783
పపరర: బదహకస ఉపపష

94-198/659

3416 NDX0454249
పపరర: వరరరజ ఉపపష
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఉపపష
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:50
లస: పప

94-198/1086

3399 NDX0057554
పపరర: మరరయమక ఒరరస

94-193/650

3402 JBV2551992
పపరర: ఈశశరరరవప గగటటటమగకకల

94-193/653

3405 NDX1303486
పపరర: అసజ ఇరరర

94-198/660

తసడడ:ద వరరకజ ఇరరర
ఇసటట ననస:91-19-941
వయససస:28
లస: పప
94-193/656

3408 JBV0980474
పపరర: ఇసపస రరణణ పదతసపరటట

94-193/657

భరస : చఆదదదపరల
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:35
లస: ససస స
94-193/659

3411 AP151010528336
పపరర: దదవమణణ పదతసపరటట

94-193/660

భరస : యయససదదసస
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:67
లస: ససస స
94-193/662

తసడడ:ద వరసరరజ
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:28
లస: పప
94-193/664

3396 NDX3076221
పపరర: శకనవరస రరవప బబ మకజ

తసడడ:ద ఈశశరరరవప గగటటటమగకకల
ఇసటట ననస:91-19-940
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద వరరరజ ఉపపష
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద వరసరరజ
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:27
లస: పప
3415 AP151010528137
పపరర: వజయపరల పదతసపరటట

3401 JBV2551984
పపరర: మమణణకఖస గగటటటమగకకల

3410 NDX0455378
పపరర: దసరరర ఉపపష

94-151/1022

భరస : వనసకటటశశరరర orsu
ఇసటట ననస:91-19-938
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన పసచచయఖ
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వజయపరల
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:42
లస: ససస స
3412 NDX1125012
పపరర: మణణరతనస ఉపపష

94-193/649

3407 NDX0663666
పపరర: ఉషరరరణణ పదతసపరటట

3393 NDX2916013
పపరర: నససమమ సయద

తసడడ:ద ససజత రరవప బబ మకజ
ఇసటట ననస:91-19-937
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద వరరకజ యరర
ఇసటట ననస:91-19-941
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:30
లస: ససస స
3409 AP151010528334
పపరర: చననమమకయ పదతసపరటట

94-198/1085

3398 AP151010528247
పపరర: రగశమక తరరమలకకసడ�
tirumlakonda
భరస : నదగగశశరరరవప� tirumlakonda
ఇసటట ననస:91-19-938
వయససస:45
లస: ససస స

3404 NDX1303478
పపరర: మహహష యరర

94-193/644

భరస : సయద ఏనదయథనలమర
ఇసటట ననస:91-19-684
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఈశశరరరవప gottimukkala
ఇసటట ననస:91-19-940
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన మహసకరళ యయరర
ఇసటట ననస:91-19-941
వయససస:56
లస: పప
3406 NDX0922781
పపరర: డడ దసరర

94-193/646

భరస : నదగగశశర రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:91-19-937
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప orsu
ఇసటట ననస:91-19-938
వయససస:31
లస: ససస స
3400 NDX1124858
పపరర: అబదహస ఓరరస orsu

3392 NDX0046508
పపరర: రరజ కకలకలలరర కకలకలలరర

3395 NDX3134756
పపరర: బగజజ కకసగల

3390 NDX0709055
పపరర: శకనస దదవళళ

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-19-488
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద దదబబయఖ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:91-19-489
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద మననహర� tupari
ఇసటట ననస:91-19-848
వయససస:33
లస: ససస స
3397 NDX0057505
పపరర: ససజజజ నమక ఒరరస

94-193/643

భరస : వనఆకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-19-488
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:91-19-488
వయససస:87
లస: పప
3394 NDX0640904
పపరర: కకకషషవనణణ తషపరరర� tupari

3389 NDX0455212
పపరర: లకడక దదవళళ

3414 NDX0913483
పపరర: దససడడగగల శకనస

94-193/663

తసడడ:ద వలవనసశర రరవప
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:35
లస: పప
94-193/665

3417 NDX1643999
పపరర: మణణకసఠ ఉపపష

94-198/661

తసడడ:ద వరస రరజ ఉపప
ఇసటట ననస:91-19-942
వయససస:27
లస: పప
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94-193/666

భరస : వనసకటటశశరరర TAMMISETTY
ఇసటట ననస:91-19-943
వయససస:50
లస: ససస స
3421 NDX1303445
పపరర: తమక శశటట శవ పరరశత

94-198/663

94-193/670

94-193/673

94-193/676

94-193/1187

94-193/680

94-197/1192

భరస : నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-19-947
వయససస:50
లస: ససస స

3431 AP151010528352
పపరర: రతస యఖ చదటర �

3434 NDX0530444
పపరర: భవరన బతష
స ల

3437 JBV0980557
పపరర: కకటటశశరరరవప కకనననర

3440 NDX2640134
పపరర: శరరష గగలపప గమ

94-193/684

3443 JBV0985044
పపరర: కకటటశశరమక� చలమర�

94-193/677

3446 JBV2552321
పపరర: నదగమక� రరయల�
భరస : జజనకకరరమగలల� rayala
ఇసటట ననస:91-19-947
వయససస:60
లస: ససస స

3426 JBV0985036
పపరర: ననఆకటమక బతష
స ల

94-193/672

3429 JBV0984278
పపరర: వనఆకటససబబబరరవప బతష
స ల

94-193/675

3432 NDX2682979
పపరర: మసరసన చటర

94-193/1186

తసడడ:ద రతయఖ
ఇసటట ననస:91-19-945
వయససస:39
లస: పప
94-193/678

3435 JBV0985838
పపరర: మరరయమక కకనననర

94-193/679

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91-19-946
వయససస:72
లస: ససస స
94-193/681

3438 JBV0985846
పపరర: ససబబబరరవప కకనననర

94-193/682

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-19-946
వయససస:82
లస: పప
94-11/1131

3441 NDX0506964
పపరర: శరసతకలమమరర గరలపప గగ

94-193/683

భరస : సరసజన
ఇసటట ననస:91-19-947
వయససస:29
లస: ససస స
94-193/685

భరస : నరసయఖ� challa
ఇసటట ననస:91-19-947
వయససస:37
లస: ససస స
94-193/687

94-193/669

తసడడ:ద ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:91-19-945
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద మరరయ దదసస
ఇసటట ననస:91-19-947
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద జజనకకరరమగలల� rayala
ఇసటట ననస:91-19-947
వయససస:33
లస: ససస స
3445 NDX0506196
పపరర: మరరయమక అసదసగగల

94-193/674

తసడడ:ద ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91-19-946
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-19-946
వయససస:44
లస: ససస స
3442 JBV0988261
పపరర: పసదద ఆటమక� రరయల�

3428 AP151010528328
పపరర: రరమగలమక చదటర

3423 JBV0981670
పపరర: వజయ గరసడడప
ద పడడ

భరస : వనఆకటటశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-19-945
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప battula
ఇసటట ననస:91-19-946
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కకనననర
ఇసటట ననస:91-19-946
వయససస:24
లస: పప
3439 NDX2721512
పపరర: నదగమణణ కకనననర

94-193/671

తసడడ:ద బబజయఖ�
ఇసటట ననస:91-19-945
వయససస:60
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:91-19-945
వయససస:29
లస: ససస స
3436 NDX2066075
పపరర: దదవదస రరజ కకనననర

3425 JBV0985028
పపరర: రమణ బతష
స ల

94-198/662

భరస : పసదద రరజ గరసడడప
ద పడడ
ఇసటట ననస:91-19-944
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : యవరన
ఇసటట ననస:91/19/945
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబగరరవప మసగపటర
ఇసటట ననస:91-19-945
వయససస:47
లస: పప
3433 NDX2640282
పపరర: చసదద లల చటర

94-193/668

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:91-19-945
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ మసగపటర
ఇసటట ననస:91-19-945
వయససస:43
లస: ససస స
3430 JBV0982900
పపరర: రరమయఖ మసగపటర

3422 NDX0529198
పపరర: లకడక తషరక

3420 NDX1303429
పపరర: తమక శశటట భవరన తమకశశటట

తసడడ:ద రరజ తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-19-943
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:91-19-943/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప తదళళళరర
ఇసటట ననస:91-19-944
వయససస:34
లస: పప
3427 JBV0982918
పపరర: లకడక మసగపటర

94-193/667

తసడడ:ద కకసడమక TAMMISETTY
ఇసటట ననస:91-19-943
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద శవ కకషష తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-19-943
వయససస:27
లస: ససస స
3424 NDX0607259
పపరర: శరఖమ సససదరస తదళళళరర

3419 NDX1084474
పపరర: రరజ తమకశశటట

3444 NDX2280451
పపరర: వనసకట రమణ ఎరర

94-193/686

భరస : వర రరజ ఎరర
ఇసటట ననస:91-19-947
వయససస:48
లస: ససస స
94-193/688

3447 NDX1084326
పపరర: నదగగశశర రరవప రరయన

94-193/689

తసడడ:ద బబబగ rayana
ఇసటట ననస:91-19-947
వయససస:28
లస: పప
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3448 NDX0609982
పపరర: సరలకన గరలపప గగ
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94-193/690

తసడడ:ద సతఖస
ఇసటట ననస:91-19-947
వయససస:31
లస: పప

94-193/692

తసడడ:ద మహసకరళ irla
ఇసటట ననస:91-19-947
వయససస:53
లస: పప

3451 NDX2627065
పపరర: కకసడలల బతషల

94-6/795

తసడడ:ద పసచచయఖ బతషల
ఇసటట ననస:91-19-948
వయససస:58
లస: పప
3454 NDX0530386
పపరర: అననరరధ బతష
స ల

3449 NDX1084342
పపరర: వర రరజ ఇరరర

3452 NDX1455022
పపరర: లకడక తరరపతమక పరలపరరస

భరస : సరసబశవరరవప batthula
ఇసటట ననస:91-19-948
వయససస:35
లస: ససస స

94-193/693

తసడడ:ద రరమకకటయఖ� �rayala
ఇసటట ననస:91-19-947
వయససస:65
లస: పప
94-193/694

తసడడ:ద ఏడడకకసదలల palaparti
ఇసటట ననస:91-19-948
వయససస:28
లస: ససస స
94-193/696

3450 JBV2552339
పపరర: జజనకకరరమగలల� రరయల�

3453 NDX0530493
పపరర: లకడక బతష
స ల

94-193/695

భరస : శకనవరసరరవప battula
ఇసటట ననస:91-19-948
వయససస:31
లస: ససస స

94-193/697 3456 NDX0530527
3455 NDX0573527
పపరర: గగవసదమక పరలపరరస palaparti
పపరర: ఆదదలకడక బతష
స ల

భరస : ఏడడకకసడలల palaparti
ఇసటట ననస:91-19-948
వయససస:52
లస: ససస స

94-193/698

భరస : కకసడలల batthula
ఇసటట ననస:91-19-948
వయససస:56
లస: ససస స

94-193/699 3458 NDX0607515
94-193/700 3459 NDX1455014
3457 NDX0607481
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
పపరర: సరసబశవ రరవప బతష
పపరర: ఏడడకకసదలల పరలపరరస
స ల bathula
స ల bathula

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల bathula
ఇసటట ననస:91-19-948
వయససస:35
లస: పప
3460 NDX0455444
పపరర: మలలర శశరర� కలఆడవరపప�

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల bathula
ఇసటట ననస:91-19-948
వయససస:40
లస: పప
94-193/702

తసడడ:ద సరఆబశవరరవప� kundawarvu
ఇసటట ననస:91-19-949
వయససస:33
లస: ససస స
3463 AP151010528013
పపరర: సరసబశవరరవప కలసదవరవప�
kundawarvu
తసడడ:ద రతస యఖ� kundawarvu
ఇసటట ననస:91-19-949
వయససస:75
లస: పప

94-193/705

3466 NDX1683177
పపరర: శరకవరణణ బగసస

94-193/708

3469 AP151010528252
పపరర: కకషషవనణణ బమసస� busi

94-193/711

తసడడ:ద బకకలల� busi
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:48
లస: పప

94-193/703

3462 AP151010528200
పపరర: వజయ కలసదవరవప�
kundawarvu
భరస : సరసబశవరరవప� kundawarvu
ఇసటట ననస:91-19-949
వయససస:70
లస: ససస స

94-193/704

3464 NDX2322873
పపరర: హససనద షపక

94-193/706

3465 NDX1683094
పపరర: రరణణ బగసస

94-193/707

3467 NDX1683250
పపరర: నససమమ సయఖద

భరస : యయసస బగసస
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:27
లస: ససస స
94-193/709

3470 JBV0980706
పపరర: ససబగబలల బమసస� busi

94-193/714

3473 NDX1350479
పపరర: యయసస బగసస busi

94-193/712

3476 AP151010528005
పపరర: శశరర బమసస� busi
తసడడ:ద బకకలల� busi
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:56
లస: పప

94-193/710

3471 NDX1683201
పపరర: పతమ యస కగ

94-193/713

భరస : కరరమగలమర యస కగ
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:57
లస: ససస స
94-193/715

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర busi
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:28
లస: పప
94-193/717

3468 NDX0531087
పపరర: రరణణ మమరరస
భరస : కమల రరజ
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శశరర� busi
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బగసస
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:28
లస: పప
3475 AP151010528321
పపరర: వనసకటటశశరరర బమసస� busi

3461 AP151010528287
పపరర: ఈశశరమక కలసదవరవప�
kundawarvu
భరస : కకటయఖ� kundawarvu
ఇసటట ననస:91-19-949
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబజ బబగర
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� busi
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:45
లస: ససస స
3472 NDX1683144
పపరర: యయసస బగసస

తసడడ:ద రరమ కకఠయఖ pallapu
ఇసటట ననస:91-19-948
వయససస:46
లస: పప

భరస : మగకరసర షపక
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బగసస
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:27
లస: ససస స

94-193/701

3474 AP151010528018
పపరర: సససహరయఖ బమసస� busi

94-193/716

తసడడ:ద హనసమయఖ� busi
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:45
లస: పప
94-193/718

3477 NDX2895928
పపరర: మలర శశరర బసస

94-197/1193

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:22
లస: ససస స
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3478 NDX1684977
పపరర: మసరసన వరల షపక
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94-198/664

తసడడ:ద ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:91-19-950
వయససస:34
లస: ససస స
3481 JBV0980805
పపరర: నదగరరజ గగససపరతల

94-193/721

94-193/1332

తసడడ:ద పసదద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-19-953
వయససస:65
లస: పప
3490 NDX0455394
పపరర: లకకక వనమగల

94-193/726

94-193/729

94-193/732

94-198/1088

తసడడ:ద జకకయఖ
ఇసటట ననస:91/19/957
వయససస:33
లస: ససస స

3491 NDX0455766
పపరర: ఈశశరమక వనమగల emula

3494 NDX1316546
పపరర: కకటటశశరమక ఓటటస

3497 NDX1287614
పపరర: అసజననయగలల ఓరరష

3500 NDX3050101
పపరర: పతస పరటట పతస పరటట

94-198/1091

3503 AP151010528245
పపరర: ససభబగఖమక నదగరళళ

94-193/727

3506 NDX0573394
పపరర: మలలర శశరర దదరరవనమగల
భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:91-19-958
వయససస:31
లస: ససస స

94-193/724

3489 NDX0507574
పపరర: కళయఖణణ వనమగల VEMULA

94-193/725

3492 NDX0454710
పపరర: పదసరదస వనమగల emula

94-193/728

తసడడ:ద వనసకటయఖ emula
ఇసటట ననస:91-19-954
వయససస:36
లస: పప
94-193/730

3495 NDX1316553
పపరర: భవరన శసకర ఒరరసస

94-193/731

తసడడ:ద ఆసజననయగలల ఒరరసస
ఇసటట ననస:91-19-955
వయససస:26
లస: పప
94-193/733

3498 NDX3047826
పపరర: నదగయఖ వరరకరల

94-198/1087

తసడడ:ద యయసప బగ వరరకరల
ఇసటట ననస:91-19-955
వయససస:59
లస: పప
94-198/1089

3501 NDX3050317
పపరర: శరసత వరరకరల

94-198/1090

తసడడ:ద నదగయఖ వరరకరల
ఇసటట ననస:91-19-955
వయససస:27
లస: ససస స
94-193/734

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-19-956
వయససస:67
లస: ససస స
94-193/736

3486 NDX1316504
పపరర: ఏలసమమక గగససపపటబలమ

భరస : పదసరద vemula
ఇసటట ననస:91-19-954
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద వజయ పరల పతస పరటట
ఇసటట ననస:91-19-955
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరమయయలల పతస పరటట
ఇసటట ననస:91-19-955
వయససస:22
లస: ససస స
3505 JBV0980466
పపరర: ససజజత పదతసపరటట

94-197/1194

తసడడ:ద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-19-955
వయససస:47
లస: పప

భరస : నదగయఖ వరరకరల
ఇసటట ననస:91-19-955
వయససస:52
లస: ససస స
3502 NDX3048139
పపరర: రమదదవ పతస పరటట

3488 NDX2917490
పపరర: వశరకసతమక గగపసపఠరలమ

94-193/1331

భరస : చసదదమహన
ఇసటట ననస:91-19-953
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆసజననలల
ఇసటట ననస:91-19-955
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననలల
ఇసటట ననస:91-19-955
వయససస:26
లస: పప
3499 NDX3066271
పపరర: కమలమక వరరకరల

94-193/723

భరస : వనసకటయఖ emula
ఇసటట ననస:91-19-954
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచయఖ emula
ఇసటట ననస:91-19-954
వయససస:69
లస: పప
3496 NDX1316520
పపరర: నదగగసదద బబబగ ఓటటస

3485 JBV2550465
పపరర: ఎలషరమక గగససపరతల

94-193/720

తసడడ:ద చసదద మగరళమహన
ఇసటట ననస:91-19-952
వయససస:25
లస: పప

భరస : అగససటన
ఇసటట ననస:91-19-953
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద వనఆకటయఖ
ఇసటట ననస:91-19-954
వయససస:38
లస: ససస స
3493 NDX0454694
పపరర: వనసకటయఖ వనమగల emula

94-193/722 3483 NDX2954113
3482 AP151010528324
పపరర: అగషట న గగశపరతల goshipatala
పపరర: పదసరద గగససపరటఅలమ

తసడడ:ద అగససటన goshipatala
ఇసటట ననస:91-19-953
వయససస:36
లస: ససస స
94-193/1333

3480 AP151010528323
పపరర: వశరకసతమక goshipatala

భరస : అగషట న goshipatala
ఇసటట ననస:91-19-952
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరవయఖ goshipatala
ఇసటట ననస:91-19-952
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ద నగరజ
ఇసటట ననస:91-19-952
వయససస:19
లస: పప
3487 NDX2917326
పపరర: అగససటన గగచపరతల

94-193/719

భరస : నదగరరజ goshipatala
ఇసటట ననస:91-19-952
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద అగససటన goshipatala
ఇసటట ననస:91-19-952
వయససస:36
లస: పప
3484 NDX2896884
పపరర: పదవణ గగససపఠరలమ

3479 JBV0980946
పపరర: దదవకరష గగససపరతల

3504 JBV2550804
పపరర: వనసఢనరర పదతసపరటట

94-193/735

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:91/19/957
వయససస:33
లస: ససస స
94-193/737

3507 AP151010528037
పపరర: కకసడమక తసగరడడ� tangidi

94-193/738

భరస : వరభదదయఖ� tangidi
ఇసటట ననస:91-19-958
వయససస:42
లస: ససస స

Page 21 of 405

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29

3508 JBV0980490
పపరర: కలమమరర దదరరవనమగల
దదరరవనమగల
భరస : రరసపదసరద దదరరవనమగల
ఇసటట ననస:91-19-958
వయససస:57
లస: ససస స

94-193/739

3511 NDX0610758
పపరర: పదసరద దదరర వనమగల

94-193/742

94-193/744

భరస : జకరయఖ prathipati
ఇసటట ననస:91-19-959
వయససస:40
లస: ససస స
94-193/747

94-193/750

94-198/1092

94-198/1095

94-193/754

3521 NDX1573204
పపరర: వనసకటటశశరరవప గగసజ Gunji

3524 NDX3076866
పపరర: వజయ లకడక ఏకలల

3527 NDX2475556
పపరర: తరరపఠమక కలసచదల

3530 AP151010528254
పపరర: రసగరరరవప ఇరరర� irla

94-193/756

3533 NDX2134153
పపరర: భబరత వపరర

94-193/751

3536 AP151010528181
పపరర: తషకకమక తషరకర
భరస : కకలర యఖ తషరక
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:82
లస: ససస స

94-193/746

3519 NDX0528844
పపరర: ససబబమక గగసజ

94-193/749

3522 NDX3066461
పపరర: బగజజ కకసగల

94-193/1334

భరస : నదగగశశర రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:91-19-962
వయససస:33
లస: ససస స
94-198/1093

3525 NDX3076023
పపరర: శకనవరస సతషలలరర

94-198/1094

తసడడ:ద పసచచయఖ సతషలలరర
ఇసటట ననస:91-19-962
వయససస:21
లస: పప
94-193/752

3528 NDX0640953
పపరర: నదగలకడక సపగగ� sagu

94-193/753

భరస : వరసస� sagu
ఇసటట ననస:91-19-963
వయససస:32
లస: ససస స
94-193/755

3531 NDX2475093
పపరర: గగపస కలసచదల

94-194/950

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కలసచదల
ఇసటట ననస:91-19-963
వయససస:20
లస: పప
94-193/757

భరస : యయసనరతనస వపరర
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:38
లస: ససస స
94-193/759

3516 NDX1977695
పపరర: లకడక గగసజ

భరస : మగసలయఖ Gunji
ఇసటట ననస:91-19-961
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద రసగయఖ� irla
ఇసటట ననస:91-19-963
వయససస:57
లస: పప

భరస : అనల కలమమర కకవపరర
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరబబనస�
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:55
లస: ససస స

94-193/748

భరస : పదసరద కలసచదల
ఇసటట ననస:91-19-963
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడయఖ� sagu
ఇసటట ననస:91-19-963
వయససస:33
లస: పప

3535 NDX0530923
పపరర: రరహహలమక ఓరరస�

3518 AP151010528207
పపరర: తషలసమక గగసజ గగసజ

94-193/788

భరస : వనసకటటసశర రరవప గగసజ
ఇసటట ననస:91-19-961
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చనన వరయ ఏకలల
ఇసటట ననస:91-19-962
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద సగరత రరవప బబ మకజ
ఇసటట ననస:91-19-962
వయససస:19
లస: ససస స

3532 NDX1316629
పపరర: లకకక కకవపరర కకవపరర

94-193/745

తసడడ:ద శకనవరస రరవప Gunji
ఇసటట ననస:91-19-961
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససగరత రరవప బబ మకజ
ఇసటట ననస:91-19-962
వయససస:52
లస: ససస స

3529 NDX0610667
పపరర: వరసస సరగగ� sagu

3515 NDX1573279
పపరర: అసజల ఒరరస

3513 NDX2323277
పపరర: కళయఖణ కలమమర దరరవనమగల

తసడడ:ద పదసరద దరరవనమగల
ఇసటట ననస:91-19-958, LAKSMI RAGAVAY
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గగసజ
ఇసటట ననస:91-19-961
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర Gunji
ఇసటట ననస:91-19-961
వయససస:26
లస: పప

3526 NDX3076577
పపరర: రతన కలమమరర బబ మకజ

94-193/743

భరస : రరజ ఓరరస
ఇసటట ననస:91-19-960
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లలధరరజ� gamidi
ఇసటట ననస:91-19-961
వయససస:36
లస: ససస స

3523 NDX3080850
పపరర: సరగజన బబ మకజ

3512 AP151010528036
పపరర: వరభదదయఖ తసగరడడ తసగరడడ

94-193/741
3510 JBV0980722
పపరర: వజయరరమరరజ దదరరవనమగల

తసడడ:ద వమలపదసరద
ఇసటట ననస:91/19/958
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద యయతయఖ తసగరడడ
ఇసటట ననస:91-19-958
వయససస:55
లస: పప

3514 AP151010528400
పపరర: యహన పదతసపరటట prathipati

3520 NDX1573212
పపరర: శకనవరస రరవప గగసజ Gunji

94-193/740

తసడడ:ద నరభదదయఖ� tangidi
ఇసటట ననస:91-19-958
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద వనసగయఖ
ఇసటట ననస:91-19-958
వయససస:50
లస: పప

3517 NDX0112557
పపరర: శరరష గమడడ� gamidi

3509 JBV0981555
పపరర: ఏలయమ tangidi

3534 AP151010528101
పపరర: మమరస మక దదవళర devalla

94-193/758

భరస : శశషగరరర devalla
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:52
లస: ససస స
94-193/760

3537 NDX2134138
పపరర: అవనదశ వపరర

94-193/761

తసడడ:ద యయసనరతనస వపరర
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:23
లస: పప
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94-193/762

తసడడ:ద రరబబన
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:27
లస: పప
3541 NDX1423656
పపరర: అనల కలమమర కకవపరర

94-193/765

94-193/768

3542 NDX2157023
పపరర: యయసనరతనస వపరర

3545 AP151010528182
పపరర: రరజజరరవప తషరకర

94-193/1336

3548 NDX2917383
పపరర: ఝనస ఒరరస

భరస : చన నరసససహరరవప devulla
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:33
లస: ససస స
94-193/774

3554 AP151010528305
పపరర: కకసడమక ఓరరస

94-193/777

3557 NDX0668574
పపరర: ఓరరస రరజ

తసడడ:ద తరరపతయఖ orsu
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:52
లస: పప
94-193/769

తసడడ:ద యమగలయఖ kunchala
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:41
లస: పప

94-198/1096

భరస : వనసకటటశశరరర కలసచదల
ఇసటట ననస:91-19-965/1
వయససస:44
లస: ససస స

3563 NDX2503001
పపరర: రరజశశఖర కలసచదల

94-193/772

3566 NDX2502979
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసచదల
తసడడ:ద వనమలయఖ కలసచదల
ఇసటట ననస:91-19-965/1
వయససస:49
లస: పప

3549 NDX0573154
పపరర: దసరర ఓరరస

94-193/770

94-193/773
3552 NDX0507566
పపరర: వనసకటమక కలసచదల� kunchala

భరస : వనసకటటశశరరర� kunchala
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:36
లస: ససస స
94-193/775

94-193/776
3555 NDX0507541
పపరర: వనసకటమక కలసచదల kunchala

భరస : యమమలయఖ kunchala
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:70
లస: ససస స
94-193/778

3558 NDX0663500
పపరర: సరరర బబ స రరజ ఓరరస

94-193/779

తసడడ:ద అసకరలల ఓరరస
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:34
లస: పప
94-193/781

94-193/783
3561 NDX0352336
పపరర: వజయ కకరణ� మగమకలననన�

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ� mummalneni
ఇసటట ననస:91-19-965/1
వయససస:48
లస: పప
94-196/534

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కలసచదల
ఇసటట ననస:91-19-965/1
వయససస:23
లస: పప
94-196/536

94-193/1335

భరస : సరరన రరజ ఓరరస
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:72
లస: పప
94-196/533

3546 NDX3040565
పపరర: లలకగష ఉపపష
తసడడ:ద రరమమమరరస ఉపపష
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద అసకరలల ఓరరస
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:30
లస: పప

94-193/780 3560 AP151010528079
3559 NDX0607184
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసచదల kunchala
పపరర: అసకరలల ఓరరస

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కలసచదల
ఇసటట ననస:91-19-965/1
వయససస:32
లస: పప

94-193/767

భరస : అసకలలల ఓరరస
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర k
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:25
లస: పప

3565 NDX2502953
పపరర: శవయఖ కలసచదల

3543 NDX0532424
పపరర: రరబబనస ఓరరస orsu

భరస : ఆనసద రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అసకలలల ఓరరస
ఇసటట ననస:91-19-965
వయససస:40
లస: ససస స

3562 NDX2502961
పపరర: వరమక కలసచదల

94-193/766

తసడడ:ద రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:21
లస: ససస స

94-193/771 3551 JBV0988840
3550 NDX1287606
పపరర: లకకకకలమమరర దదవపళళ devulla
పపరర: ధనలకడక ఓరరచ

3556 NDX1455030
పపరర: కగ పదసరద k

94-193/764

తసడడ:ద కకలర యఖ తషరక
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద రరమమమరరస ఉపపష
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:19
లస: పప

3553 AP151010528307
పపరర: మమరర ఓరరస

3540 NDX0882464
పపరర: మగపసరరశశటట పసద ససభబన
mupirisetti
తసడడ:ద నదగయఖ� mupirisetti
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయగలల వపరర
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద అచచయఖ devalla
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:26
లస: పప
3547 NDX3040557
పపరర: రరకగష ఉపపష

94-193/763

తసడడ:ద రరబబన
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:91-19-964
వయససస:37
లస: పప
3544 AP151010528042
పపరర: శశషగరరర దదవళళ devalla

3539 NDX1084300
పపరర: డదవడ ఓరరస

3564 NDX2502946
పపరర: వనమలయఖ కలసచదల

94-196/535

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కలసచదల
ఇసటట ననస:91-19-965/1
వయససస:30
లస: పప
94-196/537

3567 NDX2280501
పపరర: నరసమక కమతస

94-193/784

భరస : కకటట రరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:91-19-966
వయససస:61
లస: ససస స
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3568 NDX2280519
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కమతస

94-193/785

తసడడ:ద కకటట రరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:91-19-966
వయససస:32
లస: పప
3571 NDX2714459
పపరర: సరయ శకఈశర తమక

94-193/1189

94-181/1387

94-197/973

94-197/976

94-193/790

94-193/792

94-193/795

తసడడ:ద వననకటయఖ devalla
ఇసటట ననస:91-20-973
వయససస:26
లస: పప

3581 JBV0987081
పపరర: కకటయఖ బతష
స ల

3584 NDX2620268
పపరర: అమమలఖ టటపరరర

3587 JBV0980086
పపరర: మరరయమక చదవపరర

3590 JBV0980078
పపరర: సరమయయలల చదవపరర

94-193/1340

3593 NDX2322964
పపరర: రరజగశశరర దదవరర

3596 NDX1316488
పపరర: చనన అబబయయ devalla
తసడడ:ద వనసకటయఖ devalla
ఇసటట ననస:91-20-973
వయససస:31
లస: పప

3576 NDX2689982
పపరర: రజయ షపక

94-195/726

3579 JBV0984690
పపరర: ససరగష బబబగ చలమర

94-197/975

94-197/977

3582 NDX0507004
పపరర: మరరయమక దదరర గడడ �
darlagadda
భరస : బబబగ� darlagadda
ఇసటట ననస:91-20-968
వయససస:30
లస: ససస స

94-193/789

94-160/502

3585 JBV0981126
పపరర: కలమమరర చదవపరర

94-193/791

భరస : శరఆసన
ఇసటట ననస:91-20-972
వయససస:35
లస: ససస స
94-193/793

3588 JBV0981928
పపరర: శరఆసన చదవపరర

94-193/794

తసడడ:ద సరమయయలల
ఇసటట ననస:91-20-972
వయససస:40
లస: పప
94-193/796

3591 NDX2915536
పపరర: నయమ చదవపరర

94-193/1339

తసడడ:ద మరరయదదసస
ఇసటట ననస:91-20-972
వయససస:19
లస: ససస స
94-193/797

భరస : బబబగ దదవరర
ఇసటట ననస:91-20-973
వయససస:22
లస: ససస స
94-193/799

94-183/1024

తసడడ:ద శవయఖ
ఇసటట ననస:91-20-870
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద రరమకకటట
ఇసటట ననస:91-20-972
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద మరరయదదసస
ఇసటట ననస:91-20-972
వయససస:18
లస: పప
3595 NDX1316462
పపరర: బబబగ దదవరళర devalla

94-197/974

భరస : సరమయయలల
ఇసటట ననస:91-20-972
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద సరమయయలల
ఇసటట ననస:91-20-972
వయససస:43
లస: పప
3592 NDX2916526
పపరర: పదసనన కలమమర చదవపరర

3578 NDX0417337
పపరర: శకనవరసస బతస లల

3573 NDX2959955
పపరర: శవ రరడడడ కకటటరర

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:91-20
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద మననహర
ఇసటట ననస:91-20-969
వయససస:19
లస: పప

భరస : మరరయదదసస
ఇసటట ననస:91-20-972
వయససస:36
లస: ససస స
3589 JBV0981431
పపరర: మరరయదదసస చదవపరర

94-195/725

తసడడ:ద నదగగలల
ఇసటట ననస:91-20-870
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద వరయఖ� darlagadda
ఇసటట ననస:91-20-968
వయససస:33
లస: పప
3586 JBV0981423
పపరర: రరజగశశరర చదవపరర

3575 NDX2699494
పపరర: బబబబవల షపక

94-193/1188

తసడడ:ద అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:91-19-1429
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-20-870
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-20-870
వయససస:50
లస: పప
3583 NDX0642454
పపరర: బబబగ దదరర గడడ � darlagadda

94-193/787

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:91-20
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససరగష బబబగ
ఇసటట ననస:91-20-870
వయససస:40
లస: ససస స
3580 NDX0417303
పపరర: బబబగ బతస లల

3572 JBV0980540
పపరర: శసకర బబససపరక� �

3570 NDX2712727
పపరర: శకనవరస రరడడడ కమటస

తసడడ:ద కకటట రరడడడ కమటస
ఇసటట ననస:91-19-966
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద సప మయఖ� �
ఇసటట ననస:91-19-1010
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరరవప ఉససరరకరయల
ఇసటట ననస:91-20
వయససస:22
లస: ససస స
3577 JBV0984716
పపరర: లకడక చలమర

94-193/786

తసడడ:ద కకటట రరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:91-19-966
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద రసగరరడడడ తమక
ఇసటట ననస:91-19-996
వయససస:29
లస: ససస స
3574 NDX2818029
పపరర: పపజత

3569 NDX2280493
పపరర: కకటట రరడడడ కమతస

3594 NDX1316470
పపరర: అరరణదదదవరళర devalla

94-193/798

భరస : చనబబయయ devalla
ఇసటట ననస:91-20-973
వయససస:28
లస: ససస స
94-193/800

3597 NDX0530196
పపరర: హహపససబబరరణణ రరవపరర

94-193/801

భరస : రవకలమమర ravuri
ఇసటట ననస:91-20-975
వయససస:33
లస: ససస స
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3598 AP151010528358
పపరర: వరసరమక రరవపరర ravuri

94-193/802

భరస : జజసఫ ravuri
ఇసటట ననస:91-20-975
వయససస:57
లస: ససస స
3601 JBV0980441
పపరర: సరలకన రరజ రరవపరర

94-193/805

తసడడ:ద జజసఫ
ఇసటట ననస:91/20/975
వయససస:39
లస: పప

3599 JBV0980565
పపరర: రవకలమమర రరవపరర

3607 NDX2220770
పపరర: umamaheswari nalam

తసడడ:ద వనసకయఖ siddala
ఇసటట ననస:91-20-975
వయససస:37
లస: పప

94-193/806
3602 NDX0611111
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప వనసగమరర
vanuguri
తసడడ:ద నరసయఖ vanuguri
ఇసటట ననస:91-20-976
వయససస:70
లస: పప

3603 NDX3022571
పపరర: మరరయమక తసగరరరల

భరస : nageswarrao nalam
ఇసటట ననస:91-20-983
వయససస:58
లస: ససస స
3610 NDX3223708
పపరర: మలర శశరర నదలస

94-197/1256

94-193/815

94-193/818

94-193/821

తలర : రమగలల
ఇసటట ననస:91-20-989
వయససస:41
లస: పప

3614 NDX0454637
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప బతష
స ల

3617 NDX1350578
పపరర: వనమగల కలమఖణణ

3620 NDX0112466
పపరర: గగవరరన బతష
స ల

94-193/824

3623 NDX0607077
పపరర: తరరపతయఖ బతష
స ల

94-193/816

3626 NDX2682623
పపరర: వనసకయమక పలర పప
భరస : సమమబఈహ
ఇసటట ననస:91-20-989
వయససస:38
లస: ససస స

3606 NDX2220820
పపరర: మలలర శశరర నదళస

94-193/809

3609 NDX2220739
పపరర: నదగగశశర రరవప నదళస

94-193/812

3612 NDX1739681
పపరర: హనసమసత రరవప వపషరర

94-193/814

3615 NDX0454306
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

94-193/817

తసడడ:ద తరరపతయఖ bathula
ఇసటట ననస:91-20-986
వయససస:46
లస: పప
94-193/819

3618 NDX0531798
పపరర: కలమమరర బతష
స ల బబతషలమ

94-193/820

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:91-20-987
వయససస:32
లస: ససస స
94-193/822

3621 NDX0607044
పపరర: పదసరద బతష
స ల

94-193/823

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:91-20-987
వయససస:38
లస: పప
94-193/825

తసడడ:ద కకషషయఖ
ఇసటట ననస:91-20-987
వయససస:60
లస: పప
94-193/1190

భరస : ఏలయమ తసగరరరల
ఇసటట ననస:91-20-977
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల వపషరర
ఇసటట ననస:91-20-984
వయససస:37
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:91-20-987
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:91-20-987
వయససస:41
లస: పప
3625 NDX2681567
పపరర: శరసబయఖ పలర పప

94-193/813

భరస : గగరవయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:91-20-987
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:91-20-987
వయససస:38
లస: ససస స
3622 NDX0166629
పపరర: ఆనసద రరవప బతష
స ల

3611 NDX1739707
పపరర: ససభబషసన వపషరర

94-198/1097

తసడడ:ద ససబబబ రరవప నదళస
ఇసటట ననస:91-20-983
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద ససతద రరమయఖ బబతషలమ
ఇసటట ననస:91-20-986
వయససస:45
లస: పప

భరస : బబజసససదద చలమర
ఇసటట ననస:91-20-987
వయససస:26
లస: ససస స
3619 NDX0531731
పపరర: వనసకటలకడక బతష
స ల బబతషలమ

94-193/811

భరస : హనసమసత రరవప వపషరర
ఇసటట ననస:91-20-984
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర bathula
ఇసటట ననస:91-20-986
వయససస:39
లస: ససస స
3616 NDX1682765
పపరర: కకకషషవనణణ చలమర

3608 NDX2220747
పపరర: వనసకటటష నదళస

94-193/804

భరస : వనసకటటష నదళస
ఇసటట ననస:91-20-983
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప నదళస
ఇసటట ననస:91-20-983
వయససస:35
లస: పప

భరస : నదసచదరయఖ నదలస
ఇసటట ననస:91-20-983
వయససస:32
లస: ససస స
3613 NDX0455519
పపరర: అలవనలల బతష
స ల

94-193/808

భరస : బబల కకటయఖ� turaka
ఇసటట ననస:91-20-978
వయససస:72
లస: ససస స
94-193/810

3600 NDX0607614
పపరర: కకటటశశర రరవప ససదల siddala

తసడడ:ద జజసఫ
ఇసటట ననస:91/20/975
వయససస:35
లస: పప

94-193/807 3605 NDX0507624
3604 NDX0507418
పపరర: గగవసదమక కలసచదల kunchala
పపరర: ససబబమక తషరకర� turaka

భరస : ససబబబరరవప kunchala
ఇసటట ననస:91-20-978
వయససస:48
లస: ససస స

94-193/803

3624 NDX2323137
పపరర: ససపదజ బసడదరర

94-193/826

భరస : రరసబబబగ బసడదరర
ఇసటట ననస:91-20-989
వయససస:23
లస: ససస స
94-193/1191

3627 NDX1204296
పపరర: తరరపతయఖ బతష
స ల

94-198/665

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-20-993
వయససస:68
లస: పప
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పపరర: నదగజజఖత అసదచ
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94-197/1195

తసడడ:ద పదభగ దదసస
ఇసటట ననస:91-20-994
వయససస:25
లస: ససస స
3631 AP151010534388
పపరర: ఆగగనసస అసదచ

94-198/668

94-198/671

94-193/828

94-193/831

94-193/833

94-193/836

94-193/838

తలర : గగవసదమక కలసచదల
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:22
లస: ససస స

3641 NDX2322568
పపరర: హహమలత అలమర

3644 JBV0981340
పపరర: ససతతషమక గగససపరతల

3647 NDX2895936
పపరర: పదవణ కలమమర గగససపతరర

3650 JBV0981332
పపరర: వకకటరరయమక గగససపరతల

94-193/841

94-193/844

3636 NDX2322667
పపరర: ఝమనస జజననలగడడ

94-193/827

3639 NDX2323988
పపరర: శరససన జజననలగడడ

94-193/832

94-193/830

3642 NDX2916807
పపరర: హహమలత అలర

94-193/1341

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:91-20-995/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-193/834

3645 JBV0980912
పపరర: రరజ గగససపరతల

94-193/835

తసడడ:ద పదభగదదసస
ఇసటట ననస:91-20-996
వయససస:36
లస: పప
94-197/1196

94-193/837
3648 NDX0922765
పపరర: దససడడగగల లకడక dundugula

తసడడ:ద శకనవరసరరవప dundugula
ఇసటట ననస:91-20-997
వయససస:30
లస: ససస స
94-193/839

94-193/840
3651 NDX0913418
పపరర: దససడడగగల శకనవరసరరవప
dundugula
తసడడ:ద ఉమమమహహశశర రరవప dundugula
ఇసటట ననస:91-20-997
వయససస:32
లస: పప

94-193/842
3653 NDX0913525
పపరర: దససడడగగల రరమమరరవప
dundugula
తసడడ:ద ఉమమమహహశశర రరవప dundugula
ఇసటట ననస:91-20-997
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద పదభగదదస
ఇసటట ననస:91-20-997
వయససస:39
లస: పప

3656 NDX1316579
పపరర: కకసడమక గగటటటమగకకల

3657 NDX0112045
పపరర: మసరసనమక నదగసడర

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:30
లస: ససస స

94-198/670

తసడడ:ద చచననయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:91-20-995
వయససస:20
లస: పప

భరస : పదభగదదసస
ఇసటట ననస:91-20-997
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద పదభగదదసస gosipakala
ఇసటట ననస:91-20-997
వయససస:33
లస: పప
3655 NDX2322808
పపరర: రగజజ కలసచదల

94-193/829

తసడడ:ద రరజ
ఇసటట ననస:91-20-996
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద రరమమ రరవప దసడడగగల
ఇసటట ననస:91-20-997
వయససస:31
లస: ససస స
3652 NDX0454264
పపరర: అశశక గగససపరకలల

3638 JBV0983270
పపరర: నదగగఆదదమక� ఆళయళ�

3633 JBV2568533
పపరర: శశషగరరర అఆదద

భరస : ససరగష జజననలగడడ
ఇసటట ననస:91-20-995
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:91-20-996
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద పదభగదదసస
ఇసటట ననస:91-20-996
వయససస:37
లస: పప
3649 NDX1739665
పపరర: అరరణ దసడడగగల

94-198/672

భరస : శకనస అలమర
ఇసటట ననస:91-20-995/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కలమమర గగససపప తదల
ఇసటట ననస:91-20-996
వయససస:31
లస: ససస స
3646 JBV0980797
పపరర: కలమమర గగససపరతల

3635 AP151010534363
పపరర: పదభగదదసస అసదచ

94-198/667

తసడడ:ద జవరతనస
ఇసటట ననస:91/20/994
వయససస:39
లస: పప

భరస : గగపస రరడడడ� �
ఇసటట ననస:91-20-995
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:91-20-995
వయససస:25
లస: పప
3643 NDX0506451
పపరర: ససవరరస గగససపప తల గగససపప తదల

94-198/669

తసడడ:ద జవరతనస అసదచ
ఇసటట ననస:91-20-994
వయససస:47
లస: పప

భరస : నదగగలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:91-20-995
వయససస:32
లస: ససస స
3640 NDX2323947
పపరర: ససరగష పసతగరన

3632 AP151010534558
పపరర: మరరయమక అసదచ

3630 JBV2568566
పపరర: నదగమణణ అఆదద

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:91-20-994
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జవరతనస
ఇసటట ననస:91-20-994
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద జవరతనస
ఇసటట ననస:91/20/994
వయససస:40
లస: పప
3637 NDX2322527
పపరర: వనసకట రమణ జజననలగడడ

94-198/666

తసడడ:ద పదభగ దదస అసదచ
ఇసటట ననస:91/20/994
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పదభగదదసస
ఇసటట ననస:91/20/994
వయససస:42
లస: ససస స
3634 AP151010534299
పపరర: భబసకరరరవప

3629 NDX1643924
పపరర: నదగ లకడక అసదచ

94-193/845

3654 NDX1316645
పపరర: కలమమర గగససపప తషల

94-193/843

94-193/846

భరస : శకనస నదగసడర
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: నలలర మక శకపత
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94-193/847

భరస : శవ కలమమర శకపత
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:35
లస: ససస స
3661 NDX1287648
పపరర: మరరయమక కకరకపరటట

94-193/850

94-193/853

94-193/855

94-193/858

94-193/861

94-193/864

94-193/866

భరస : శకనస devalla
ఇసటట ననస:91-20-1003
వయససస:35
లస: ససస స

3671 NDX1902064
పపరర: శవ లల శకపత

3674 NDX0455469
పపరర: ఎలజబబత� బమసస�

3677 JBV0985945
పపరర: యసపబగ� బమసస�

3680 NDX0454348
పపరర: వనఆకయఖ దదవనళళ

94-193/869

3683 JBV0980391
పపరర: శవకలమమరర� దదవనళళ�

94-193/859

3686 JBV0980904
పపరర: మరరయమక తషపరకలల
భరస : దదవదస తషపరకలల
ఇసటట ననస:91-20-1003
వయససస:45
లస: ససస స

3666 NDX1983270
పపరర: ససదఖ రరణణ గగటటటమగకకల

94-198/673

3669 NDX0163493
పపరర: శసకర� శకపత�

94-193/857

3672 AP151010528190
పపరర: రరమగలల శకపత

94-193/860

తసడడ:ద ఎరకయఖ
ఇసటట ననస:91-20-999
వయససస:67
లస: పప
94-193/862

3675 NDX2324069
పపరర: ససమత జజననలగడడ

94-193/863

తలర : కరసమక
ఇసటట ననస:91-20-1000
వయససస:50
లస: ససస స
94-193/865

3678 NDX2324176
పపరర: రరణణ బమసస

94-196/699

భరస : ఏసప బగ బమసస
ఇసటట ననస:91-20-1000, SLR NAGAR
వయససస:33
లస: ససస స
94-193/867

3681 JBV0980755
పపరర: రవ గగరజజల

94-193/868

తసడడ:ద ఇజజదయయలల గగరజజల
ఇసటట ననస:91-20-1001
వయససస:40
లస: పప
94-193/870

భరస : వనసకటయఖ� �
ఇసటట ననస:91-20-1002
వయససస:50
లస: ససస స
94-193/872

94-193/852

తసడడ:ద రరమగలల�
ఇసటట ననస:91-20-999
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటయఖ దదవనళళ
ఇసటట ననస:91-20-1001
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనఆకయఖ� �
ఇసటట ననస:91-20-1002
వయససస:33
లస: ససస స
3685 NDX1682914
పపరర: లల దదవళర

94-193/856

తసడడ:ద భకకలల� busi
ఇసటట ననస:91-20-1000
వయససస:36
లస: పప

భరస : రవ గగరజజల
ఇసటట ననస:91-20-1001
వయససస:37
లస: ససస స
3682 JBV0981738
పపరర: లకడక� దదవనళళ�

3668 AP151010528184
పపరర: కలమమరర శకపత

3663 JBV0981043
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరర

భరస : రరమకకషష గగటటటమగకకల
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబబగ� busi
ఇసటట ననస:91-20-1000
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బకకలల� busi
ఇసటట ననస:91-20-1000
వయససస:72
లస: ససస స
3679 JBV0980763
పపరర: కకటటశశరర గగరజజల

94-193/854

తసడడ:ద రరమగలల శకపత
ఇసటట ననస:91-20-999
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఓబగలలసస� kattubdi
ఇసటట ననస:91-20-1000
వయససస:39
లస: ససస స
3676 NDX0455410
పపరర: ఆనసదమక బమసస� busi

3665 NDX0162727
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� శకపత�

94-193/849

తసడడ:ద రరమసరశమ ఆరర
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:91-20-999
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమగలల�
ఇసటట ననస:91-20-999
వయససస:33
లస: పప
3673 NDX0455485
పపరర: చసదదకళ కటటటబడడ

94-193/851

తసడడ:ద పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:51
లస: పప

తలర : శవలల�
ఇసటట ననస:91-20-999
వయససస:31
లస: ససస స
3670 NDX0046482
పపరర: శవ కలమమర శకపత�

3662 NDX1682880
పపరర: దసరర పదసరద మసగ పతర

3660 NDX1316561
పపరర: కనదన జజననలగడడ

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ మసగ పతర
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద దదనస
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:36
లస: పప
3667 NDX0112888
పపరర: సతఖవత శకపత�

94-193/848

భరస : శసకర శకపత
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఫరదనసస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:91-20-998
వయససస:53
లస: ససస స
3664 NDX1316587
పపరర: రరసబబబగ గగటటమగకకల

3659 NDX1902049
పపరర: ససహససన శకపత

3684 NDX0454397
పపరర: రరజ� దదవనళళ�

94-193/871

తసడడ:ద వనఆకటయఖ�
ఇసటట ననస:91-20-1002
వయససస:34
లస: పప
94-193/873

3687 NDX0454371
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవనళళ

94-193/874

తసడడ:ద వనఆకయఖ
ఇసటట ననస:91-20-1003
వయససస:35
లస: పప
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పపరర: దదవదస తషపరకలల
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94-193/875

తసడడ:ద సససదసలల తషపరకలల
ఇసటట ననస:91-20-1003
వయససస:55
లస: పప
3691 AP151010528164
పపరర: కరశమక జజననలగడడ �

94-193/878

94-193/880

94-193/881

94-193/884

94-193/885

94-193/888

94-193/891

భరస : లమజరర కలసదదటట
ఇసటట ననస:91-20-1009
వయససస:55
లస: ససస స

3701 NDX1757931
పపరర: ఏడడకకసడలల చచనసనపలర

3704 NDX1316660
పపరర: సతమక గగరజజల

3707 JBV0981407
పపరర: మమరర కలలమల

3710 NDX1316652
పపరర: ససతయఖ గగరజజల

94-193/894

3713 JBV0981399
పపరర: లటట ర కలలమల

94-198/676

3716 MLJ2344778
పపరర: వనసకటబదవప కలసచపప
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:91-20-1009
వయససస:36
లస: పప

3696 AP151010534232
పపరర: చన నరసససహరరవప దదవళర

94-198/675

3699 AP151010528326
పపరర: దదవద రరజ వనసకకసడ

94-193/883

3702 NDX1644070
పపరర: సరసబ శవ రరవప చచనసనపలర

94-198/677

తసడడ:ద ససబదహకణఖస చచనసనపలర
ఇసటట ననస:91-20-1006
వయససస:29
లస: పప
94-193/886

3705 NDX0640268
పపరర: నదగమణణ వరల�

94-193/887

భరస : సరథస�
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:32
లస: ససస స
94-193/889

3708 AP151010528319
పపరర: భమదదవమక నదగరళళ

94-193/890

భరస : ఏసప బగ నదగగళర
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:43
లస: ససస స
94-193/892

3711 NDX0642488
పపరర: వరల సరధస

94-193/893

తసడడ:ద వసదనస
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:34
లస: పప
94-193/895

తసడడ:ద రరబరట కరలలమమల
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:40
లస: పప
94-193/897

94-193/1337

తసడడ:ద ఇమమకనయయలల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:91-20-1006
వయససస:44
లస: పప

తలర : మరరయమక
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద యయసప బగ నదగగళర
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:34
లస: పప
3715 NDX0883785
పపరర: ఆదచమక కలఆదదటట

94-193/882

భరస : లటట ర కరలలమమల
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఇజజదయయలల
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:60
లస: ససస స
3712 JBV0981910
పపరర: శకనవరసరరవప నదగరళళ

3698 AP151010528102
పపరర: తరరపతరరజ వనసకకసడ

3693 NDX2724185
పపరర: యహన జజననలగడడ

తసడడ:ద అచచయఖ దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-20-1005
వయససస:40
లస: పప

తలర : మరరయమక
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:36
లస: ససస స
3709 JBV0980144
పపరర: మరరయమక గగరజజల

94-198/674

తసడడ:ద ససబదమణఖఎస చచనసనపలర
ఇసటట ననస:91-20-1006
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటబదవప కలసచపప
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:30
లస: ససస స
3706 NDX1287630
పపరర: కకటటశశరర గగరజజల

3695 JBV2568426
పపరర: లకడక కలమమరర దదవళర

94-193/877

తసడడ:ద జవనయఖ
ఇసటట ననస:91-20-1004
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద ఇమమకనయయలల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:91-20-1006
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద ఇమమకనయయలల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:91-20-1006
వయససస:52
లస: పప
3703 NDX1316603
పపరర: రరణణ కలసచపప

94-193/879

భరస : చన నరససఆహరరవప
ఇసటట ననస:91-20-1005
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏసప బగ బమసస
ఇసటట ననస:91-20-1006
వయససస:31
లస: ససస స
3700 AP151010528471
పపరర: పదసరదస వనసకకసడ

3692 JBV0981712
పపరర: ససబబబరరవప జజననలగడడ � �

3690 JBV0981233
పపరర: కలమమరర జజననలగడడ � �

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:91-20-1004
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద యమకకబగ� �
ఇసటట ననస:91-20-1004
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద సససదరరరమయఖ తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:91-20-1005
వయససస:58
లస: పప
3697 NDX2323087
పపరర: ధనలకడక బమసస

94-193/876

భరస : మరరయదదసస�
ఇసటట ననస:91-20-1004
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : యమకకబగ�
ఇసటట ననస:91-20-1004
వయససస:67
లస: ససస స
3694 AP151010528001
పపరర: సరసబశవరరవప తదళళళరర

3689 JBV0980896
పపరర: బగజజ� జజననలగడడ �

3714 NDX1287622
పపరర: రవకలమమర గగరజజల

94-193/896

తసడడ:ద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:91-20-1007
వయససస:42
లస: పప
94-193/898

3717 NDX0663468
పపరర: వనసకయఖ మరరక

94-193/899

తసడడ:ద అచచయఖ మరరక
ఇసటట ననస:91-20-1009
వయససస:60
లస: పప
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పపరర: శరసత బబససపరక
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94-193/900

భరస : మలలర సశర రరవప బబససపరక
ఇసటట ననస:91-20-1010
వయససస:28
లస: ససస స
3721 JBV0980094
పపరర: ననసకటటశశరమక� బబససపరక�

94-193/903

94-193/906

94-193/1338

3725 NDX1041557
పపరర: మసగమక ఇరరర

3728 NDX1084516
పపరర: చనన బబబగ ఇరరర

94-196/692

3731 JBV0984955
పపరర: కకటటశశరర చచనసనపలర

తసడడ:ద సరసబయఖ దదరసగగల
ఇసటట ననస:91-20-1013
వయససస:39
లస: పప

3734 JBV0984963
పపరర: ససబదమణఖ చచనసనపలర

భరస : అనల కలమమర ఇటట
ర రర
ఇసటట ననస:91-20-1057
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ భమరర
ఇసటట ననస:91-21-619/1
వయససస:46
లస: ససస స
3742 JBV0987131
పపరర: శవయఖ ఇరర

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-21-887
వయససస:56
లస: ససస స

3740 NDX0475111
పపరర: ఏసప బగ మగపరర

94-196/703

3743 NDX1468553
పపరర: సరసబశవ రరవప యయరరవ

94-196/693

3746 NDX1574269
పపరర: కకటటశశరరరవప ఏరరవర
తసడడ:ద సససదయఖ ఏరరవర
ఇసటట ననస:91-21-887
వయససస:66
లస: పప

3726 NDX1041540
పపరర: బబలమక ఇరరర

94-193/908

3729 NDX1350065
పపరర: మమరర మలలర ల

94-196/691

3732 AP151010528356
పపరర: భబగఖమక ఇలల
ర రర

94-196/694

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:91-20-1013
వయససస:62
లస: ససస స
94-196/696

3735 NDX2771368
పపరర: నదగమణణ ఇలల
ర రర

94-196/924

భరస : అశశక కలమమర ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:91-20-1013
వయససస:19
లస: ససస స
94-196/698

3738 NDX0573196
పపరర: దసరర ఇరరర

94-196/700

భరస : నదగరరజ ఈరర
ఇసటట ననస:91-21-188/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-196/702

3741 NDX1574210
పపరర: నదసచదరమక ఏరరవర

94-198/678

భరస : సరసబశవరరవప ఏరరవర
ఇసటట ననస:91-21-886
వయససస:32
లస: ససస స
94-197/978

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-21-887
వయససస:33
లస: పప
94-198/680

94-193/905

భరస : లమజరర మలలర ల
ఇసటట ననస:91-20-1013
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద వనలల
ఇసటట ననస:91-21-619/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ ఇరర
ఇసటట ననస:91-21-887
వయససస:37
లస: పప
3745 NDX1574251
పపరర: ససతదరరవమక ఏరరవర

94-196/690

తలర : భబగఖమక ఇటట
ర రర
ఇసటట ననస:91-20-1057
వయససస:32
లస: పప
94-196/701

3723 JBV0980748
పపరర: నదగరరజ� బబససపరక�

భరస : కకసడయఖ irla
ఇసటట ననస:91-20-1012
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకయఖ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:91-20-1013
వయససస:50
లస: పప

94-196/697 3737 NDX1977760
3736 NDX1977752
పపరర: వనసకట రమణ కలమమరర ఇటట
పపరర: అనల కలమమర ఇటట
ర రర
ర రర

3739 NDX0455741
పపరర: భమలకడక భమరర

94-193/907

భరస : ససబదమణఖస చచనసనపలర
ఇసటట ననస:91-20-1013
వయససస:47
లస: ససస స
94-196/695

94-193/902

తసడడ:ద సప మయఖ� �
ఇసటట ననస:91-20-1010
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద శకనస irla
ఇసటట ననస:91-20-1012
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:91-20-1013
వయససస:41
లస: ససస స
3733 NDX1084359
పపరర: శవయఖ దదరసగగల

94-193/904

భరస : శకనస irla
ఇసటట ననస:91-20-1012
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చననబబబగ
ఇసటట ననస:91-20-1012
వయససస:26
లస: ససస స
3730 AP151010528215
పపరర: నరకల బసడడ

3722 AP151010528241
పపరర: లకడక బబససపరక

3720 JBV0981522
పపరర: కకటటశశరమక బబససపరక�

భరస : నరససఆహరరవప� �
ఇసటట ననస:91-20-1010
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:91-20-1010
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద సప మయఖ�
ఇసటట ననస:91-20-1010
వయససస:40
లస: పప
3727 NDX2917334
పపరర: వరణణ వరర

94-193/901

భరస : నదగరరజ� basipaka
ఇసటట ననస:91-20-1010
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శఆకర�
ఇసటట ననస:91-20-1010
వయససస:40
లస: ససస స
3724 AP151010528185
పపరర: నరసససహరరవప బబససపరక�

3719 NDX0506378
పపరర: జజఖత బబససపరక� basipaka

3744 NDX1574202
పపరర: వజయలకడక ఏరరవర

94-198/679

భరస : శవశసకరరరవప ఏరరవర
ఇసటట ననస:91-21-887
వయససస:34
లస: ససస స
94-198/681

3747 JBV2550168
పపరర: భమలకడక ఓరరచ

94-196/704

భరస : కకటటశశరరరవప orchu
ఇసటట ననస:91-21-913
వయససస:41
లస: ససస స
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3748 NDX1682740
పపరర: కలమమరర వనమగల
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94-196/705

భరస : బబబగ వనమగల
ఇసటట ననస:91-21-973
వయససస:39
లస: ససస స
94-196/707

తసడడ:ద మహబమబ ఖమన pathan
ఇసటట ననస:91-21-1001
వయససస:33
లస: పప
94-198/684

తసడడ:ద వజమక కరససబబ యన
ఇసటట ననస:91-21-1009
వయససస:29
లస: ససస స
3757 JBV0981688
పపరర: శవ పరరశతమక� బమసస�

94-196/711

తసడడ:ద హనసమయఖ� busi
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:33
లస: ససస స
3760 NDX0078972
పపరర: నగరరజ కలమమరర�
మగమకలననన�
భరస : వజయ కకరణ� mummalneni
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:43
లస: ససస స

94-196/714

3763 NDX1350487
పపరర: యయసప బగ బగసస busi

94-196/717

94-196/708

3755 NDX1639923
పపరర: శరరష అసదసగగల

94-196/709

94-196/720

తసడడ:ద బకకలల� busi
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:52
లస: పప
94-196/723

భరస : పదభబకర
ఇసటట ననస:91-21-1018
వయససస:26
లస: ససస స

94-196/710

3759 JBV0982199
పపరర: మరరయమక బమసస� �busi
భరస : సససహరయఖ� busi
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:42
లస: ససస స

3761 AP151010528248
పపరర: సయదమక బమసస� busi

3762 AP151010528384
పపరర: వనసకరయమక బమసస� busi

94-196/715

3764 NDX1977802
పపరర: మరరయ దదసస కలవనల

3767 NDX1316454
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓటటస orsu

3770 NDX2895753
పపరర: హహసనదన బసస

3773 NDX1573238
పపరర: తషలసస ఒరరస

3776 AP151010528234
పపరర: బబలసకలలల ఓరరస orsu
భరస : బదహకయఖ orsu
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:45
లస: ససస స

94-196/713

94-196/716

భరస : హనసమయఖ� busi
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:57
లస: ససస స
94-196/718

94-196/719
3765 NDX0166082
పపరర: అననశష కలమమర� మగమకలననన�

తసడడ:ద మధససనదన రరవప� mummalneni
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:40
లస: పప
94-196/721

3768 AP151010528161
పపరర: బబలససదదయఖ షపక� shek

94-196/722

తసడడ:ద పసర సరహహబ� shek
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:67
లస: పప
94-197/1197

3771 NDX2895910
పపరర: హహ సరనద బగషస

94-197/1198

తసడడ:ద శవ
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:23
లస: పప
94-196/724

భరస : వనసకటబదవప ఓరరస
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:32
లస: ససస స
94-196/726

3756 NDX1977828
పపరర: మరరయమక కలవనల

94-196/712
3758 NDX0113118
పపరర: శవలల మగమకలననన�
mummalaneni
భరస : అననశష కలమమర� mummalneni
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:23
లస: పప

94-198/1098

94-198/683

భరస : మమరరయమ దదసస కలవనల
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద చనమగలసయఖ orsu
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:67
లస: పప

3769 NDX0912956
పపరర: మమకలననన మధససనధన
రరవప� mummalaneni
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� mummalneni
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:74
లస: పప

3753 NDX1643643
పపరర: వరర సకమక చలమర

తలర : ధన లకడక అసదసగగల
ఇసటట ననస:91-21-1013
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద వకటర బబబగ కలవనల
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:28
లస: పప

3766 AP151010528051
పపరర: శవయఖ బమసస busi

94-198/682

భరస : ఆసజననయగలల చలమర
ఇసటట ననస:91-21-1008
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవయఖ� busi
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ busi
ఇసటట ననస:91-21-1017
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర mahankali
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:35
లస: ససస స

3752 NDX0113365
పపరర: దరరయమబ షపక shaik

3750 NDX0518423
పపరర: మమరర నదదచసడర

భరస : బబబగ నదదచసడర
ఇసటట ననస:91-21-979
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖమససమ shaik
ఇసటట ననస:91-21-1007
వయససస:39
లస: ససస స

3754 NDX0981043
పపరర: భబరత కరశబబ యన

3775 JBV2550028
పపరర: లకడక మహసకరళ

94-196/706

తసడడ:ద జజనయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:91-21-973
వయససస:39
లస: పప

3751 JBV0986612
పపరర: రహహసతషలర పఠరన

3772 NDX2917623
పపరర: తదవనణణ ఇరర

3749 NDX1683284
పపరర: బబబగ వనమగల

3774 NDX0529628
పపరర: లకడక ఒరరస

94-196/725

భరస : శకనవరస ఓరరస
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:33
లస: ససస స
94-196/727

3777 JBV2550267
పపరర: పప లలరమక ఓరరచ

94-196/728

భరస : రరమగలల orchu
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:63
లస: ససస స
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3778 JBV0986315
పపరర: పపననమక బతష
స ల
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94-196/729

భరస : రరమయఖ bathula
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:65
లస: ససస స
3781 NDX0632315
పపరర: వనసకటటశశరరర మహసకరళ

94-196/732

3782 AP151010528023
పపరర: బదహకయఖ ఓరరస orsu

94-198/686

3785 NDX1644062
పపరర: అనల ఓరరచ

3788 NDX2724169
పపరర: మధవ చలమర

తసడడ:ద బదహకయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:91-21-1020, SLR NAGAR
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:91-21-1021
వయససస:32
లస: ససస స

3790 JBV2550259
పపరర: కకసడమక బతష
స ల bathula

3791 NDX1977604
పపరర: రరజగష బతష
స ల

94-196/735

భరస : పరపరరరవప bathula
ఇసటట ననస:91-21-1021/1
వయససస:45
లస: ససస స
3793 NDX2322048
పపరర: కకరస ర దదవళర

94-196/738

94-196/741

94-196/744

తసడడ:ద రరమయఖ వసటటపపల
ఇసటట ననస:91-21-1025
వయససస:24
లస: ససస స

94-193/1342

3800 NDX1644344
పపరర: తరరపతమక దదవరర

94-197/1199

3803 AP151010528236
పపరర: వనసకటమక ఓరరస orsu

94-196/736

3806 NDX1944330
పపరర: రమణమక వసటటపపల
భరస : రరమయఖ వసటటపపల
ఇసటట ననస:91-21-1025
వయససస:51
లస: ససస స

3786 NDX1643908
పపరర: రమమష ఓరరచ

94-198/688

3789 AP151010528150
పపరర: సప మమక చచలర మ chella

94-196/734

3792 AP151010528123
పపరర: పరపరరరవప బతష
స ల bathula

94-196/737

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర bathula
ఇసటట ననస:91-21-1021/1
వయససస:50
లస: పప
94-196/739

3795 AP151010528168
పపరర: ఏససమణణ దదవళళ devalla

94-196/740

భరస : శకనస devalla
ఇసటట ననస:91-21-1022
వయససస:52
లస: ససస స
94-196/742

3798 NDX1316140
పపరర: నదగరరజ దదవరలమ devalla

94-196/743

తసడడ:ద శకనవరస రరవప devalla
ఇసటట ననస:91-21-1022
వయససస:26
లస: పప
94-198/689

3801 NDX2723427
పపరర: కకటటశశర రరవప ఓరరచ

94-193/1343

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-21-1023
వయససస:20
లస: పప
94-196/745

భరస : పసదవనసకయఖ orsu
ఇసటట ననస:91-21-1024
వయససస:57
లస: ససస స
94-196/747

94-198/685

భరస : పసదవనసకటటశశరరర chella
ఇసటట ననస:91-21-1021
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట చలస దదవరర
ఇసటట ననస:91-21-1022
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-21-1023
వయససస:22
లస: ససస స
3805 NDX1908435
పపరర: భబరత వసటటపపల

3797 NDX2193266
పపరర: దదవదస రరజ దదవళర

3783 NDX1644294
పపరర: సససదమక ఓరరర

తసడడ:ద రరమగలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:91-21-1022
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ devalla
ఇసటట ననస:91-21-1022
వయససస:57
లస: పప
3802 NDX2940088
పపరర: శకరరమలల ఓరరచ

94-198/687

భరస : బబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-21-1022
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ devalla
ఇసటట ననస:91-21-1022
వయససస:62
లస: ససస స
3799 AP151010528017
పపరర: శకనస దదవళళ devalla

3794 NDX2322220
పపరర: నరకల బతష
స ల

94-196/731

భరస : రమమష ఓరరచ
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద పరపరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-21-1021/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : నదగరరజ దదవళర
ఇసటట ననస:91-21-1022
వయససస:21
లస: ససస స
3796 AP151010528115
పపరర: అపషమక దదవళళ devalla

94-196/733

తసడడ:ద భదమకయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:28
లస: పప
94-193/1075

3780 JBV2550051
పపరర: రమమశ బబబగ ఓరరచ

తసడడ:ద రరమగలల orchu
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద పసదవనసకయఖ orsu
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:76
లస: ససస స
3787 NDX2323558
పపరర: గగపస ఓరరచ

94-196/730

తసడడ:ద పసదవనసకయఖ orchu
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ mahankali
ఇసటట ననస:91-21-1020
వయససస:45
లస: పప
3784 NDX1644179
పపరర: వనసకటమక ఓరరచ

3779 NDX0663393
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓరరచ

3804 NDX0882449
పపరర: వజయరరజ ఓరరస

94-196/746

తసడడ:ద పసదననసకయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:91-21-1024
వయససస:38
లస: పప
94-196/748

3807 NDX1943753
పపరర: మణణమక మమచవరపప

94-196/749

భరస : శరమమఖల వనససర మమచవరపప
ఇసటట ననస:91-21-1025
వయససస:66
లస: ససస స
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3808 NDX1758699
పపరర: అనల గగపస వసటటపపల

94-196/750

తసడడ:ద రరమయఖ వసటటపపల
ఇసటట ననస:91-21-1025
వయససస:24
లస: పప
3811 NDX2157015
పపరర: లకడక తరరపఠమక పసదదరర

94-196/753

94-196/756

94-196/759

94-196/762

94-196/765

3818 NDX1130756
పపరర: నరసమక తషరకర turaka

3821 JBV0983213
పపరర: శవయఖ తషరకర

3824 NDX1799230
పపరర: లకడక తషరక

94-196/767

3827 AP151010528315
పపరర: అననమమరర కకరకపరటట korrapati

94-196/760

3830 AP151010528243
పపరర: దదవదతస స కకరకపరటట

94-196/763

3816 NDX1084482
పపరర: బదహక పసదదరర

3819 AP151010528163
పపరర: మగతదఖలమక తషరకర turka

3822 NDX1124817
పపరర: వనసకటటశశరరర తషరక turaka

94-198/690

3825 NDX2324580
పపరర: ససరరష కకరకపరటట

94-196/768

తసడడ:ద చసటయఖ
ఇసటట ననస:91-21-1032
వయససస:33
లస: పప

3836 NDX1409599
పపరర: ధనలకడక కకరకపరటట
భరస : ఏససరతనస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:91-21-1032
వయససస:39
లస: ససస స

94-196/764

94-196/766

94-196/769
3828 AP151010528317
పపరర: యయసరమక
పస
కకరకపరటట korrapati

భరస : దదవదతస స korrapati
ఇసటట ననస:91-21-1030
వయససస:72
లస: ససస స
94-196/771

3831 NDX1041474
పపరర: మమరర కకరకపరటట

94-196/772

భరస : ససగరత రరవప korrapati
ఇసటట ననస:91-21-1032
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద దదవదతస స korrapati
ఇసటట ననస:91-21-1032
వయససస:41
లస: పప
94-197/980

94-196/761

తసడడ:ద పరరససధ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:91-21-1029
వయససస:22
లస: ససస స

94-196/773 3833 AP151010528209
94-196/774 3834 NDX1300094
3832 AP151010528162
పపరర: యయససరతనస కకరకపరటట korrapati
పపరర: ససగరతరరవప కకరకపరటట korrapati
పపరర: ఉమ కపషల

3835 NDX1300078
పపరర: పపలర యఖ కపషల

94-196/758

తసడడ:ద గగరవయఖ turaka
ఇసటట ననస:91-21-1028
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద యయససరతనస korrapati
ఇసటట ననస:91-21-1030
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ద దదవదతస స korrapati
ఇసటట ననస:91-21-1032
వయససస:40
లస: పప

94-196/755

భరస : వనసకటబదవప turka
ఇసటట ననస:91-21-1028
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పరరశదదరరవప korrapati
ఇసటట ననస:91-21-1030
వయససస:46
లస: ససస స
94-196/770

3813 NDX0507723
పపరర: మసగమక చలమర

తసడడ:ద కకషష pandiri
ఇసటట ననస:91-21-1026
వయససస:48
లస: పప

భరస : నదగరరజ తషరక
ఇసటట ననస:91-21-1028
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జయరరస బబబగ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:91-21-1030
వయససస:31
లస: ససస స
3829 AP151010528109
పపరర: పరరశదదరరవప కకరకపరటట
korrapati
తసడడ:ద దదవదతస స korrapati
ఇసటట ననస:91-21-1030
వయససస:49
లస: పప

94-196/757

తసడడ:ద వనసకటబదవప turka
ఇసటట ననస:91-21-1028
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ turka
ఇసటట ననస:91-21-1028
వయససస:62
లస: పప
3826 NDX2098219
పపరర: ససమత కకరకపరటట

3815 NDX1084292
పపరర: గగపసనదద పసదదరర

94-196/752

భరస : బబబగ చలర
ఇసటట ననస:91-21-1026
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ turaka
ఇసటట ననస:91-21-1028
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరవప turaka
ఇసటట ననస:91-21-1028
వయససస:30
లస: పప
3823 AP151010528064
పపరర: వనసకటబదవప తషరకర turka

94-196/754

తసడడ:ద బదమక పసదదరర
ఇసటట ననస:91-21-1026
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవయఖ తషరక
ఇసటట ననస:91-21-1028
వయససస:30
లస: ససస స
3820 NDX0474825
పపరర: నదగరరజ తషరక turaka

3812 NDX0113621
పపరర: రమణ పసదదరర pandiri

3810 NDX2157007
పపరర: రగణగకరదదవ పసదదరర

భరస : సరయ కకషష పసదదరర
ఇసటట ననస:91-21-1026
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బదహకస pandiri
ఇసటట ననస:91-21-1026
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహక pandiri
ఇసటట ననస:91-21-1026
వయససస:27
లస: పప
3817 NDX1864975
పపరర: లకడక తషరక

94-196/751

తసడడ:ద రరమగలల వసటటపపల
ఇసటట ననస:91-21-1025
వయససస:59
లస: పప

భరస : గగపస నదథ పసదదరర
ఇసటట ననస:91-21-1026
వయససస:24
లస: ససస స
3814 NDX1084276
పపరర: సరయ కకషష పసదదరర

3809 NDX1944397
పపరర: రరమయఖ వసటటపపల

94-197/979

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:91-21-1032
వయససస:32
లస: ససస స
94-198/691

3837 NDX2324036
పపరర: హహమమస హహసపసన షపక

94-196/775

తసడడ:ద ససలమర షపక
ఇసటట ననస:91-21-1033
వయససస:29
లస: పప
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94-193/1344

తసడడ:ద ఏన
ఇసటట ననస:91-21-1034
వయససస:52
లస: పప
3841 NDX2940112
పపరర: రరపవత తషరక

94-197/1200

Deleted
94-198/692

భరస : శవయఖ తషరక
ఇసటట ననస:91-21-1035
వయససస:26
లస: ససస స
3847 JBV0988030
పపరర: అలవనలమక ఇరర

94-193/1345

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-21-1034
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:91-21-1034
వయససస:23
లస: ససస స
3844 NDX1684845
పపరర: కకరస ర తషరక

3839 NDX2940047
పపరర: తరపతమక తషరకర

3842 NDX1300177
పపరర: భమలకకక ఓరరచ

94-197/981

భరస : మగకకఆటట ఈరర
ఇసటట ననస:91-21-1036
వయససస:66
లస: ససస స

3848 JBV0988014
పపరర: వనఆకటటశశరరర చలమర

3843 NDX1300169
పపరర: రరఘవ ఓరరచ

94-197/982

తసడడ:ద కకసడలల
ఇసటట ననస:91-21-1035
వయససస:33
లస: పప
94-198/693

తసడడ:ద పపననయఖ తషరక
ఇసటట ననస:91-21-1035
వయససస:27
లస: ససస స
94-196/777

94-193/1346

తసడడ:ద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-21-1034
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:91-21-1035
వయససస:29
లస: ససస స
3845 NDX1684803
పపరర: సలలమ తషరక

3840 NDX2723443
పపరర: అసకమకరరవప తషరక

3846 JBV0988022
పపరర: అలవనలమక చలమర

94-196/776

భరస : వనఆకటటశశరరర challa
ఇసటట ననస:91-21-1036
వయససస:55
లస: ససస స
94-196/778

తసడడ:ద వరయఖ challa
ఇసటట ననస:91-21-1036
వయససస:65
లస: పప

3849 JBV0988048
పపరర: మగకకసటట ఇరర

94-196/779

తసడడ:ద వనసకటబచలస ఈరర
ఇసటట ననస:91-21-1036
వయససస:70
లస: పప

3850 NDX2730752
పపరర: వనసకట నదగ సరయ అనసదధప
పదకనదభగన
తసడడ:ద వనసకట ససబదమణఖస
ఇసటట ననస:91-21-1037
వయససస:21
లస: పప

94-193/1347

3851 NDX1316132
పపరర: పదసనదనరరజ కలమమరర తవరశ
tavva
భరస : లకకక నరససమమ tavva
ఇసటట ననస:91-21-1037
వయససస:39
లస: ససస స

94-196/780

3852 NDX1316124
పపరర: లకకక నరససమమ సరశమ తవరశ
tavva
తసడడ:ద లకకక నదరరయణ tavva
ఇసటట ననస:91-21-1037
వయససస:41
లస: పప

94-196/781

3853 NDX2942936
పపరర: దసరర సససధసజ పదకనదభగన

94-197/1201

3854 NDX1977570
పపరర: రహసతషలర షపక

94-196/782

3855 NDX1982751
పపరర: నదగ మలలర శశరర చనబబ యన

94-197/983

తసడడ:ద వనసకట ససబదమణఖస
ఇసటట ననస:91-21-1037
వయససస:19
లస: ససస స
3856 NDX1982819
పపరర: రరమ దదవ చనబబ యన

తసడడ:ద అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:91-21-1039
వయససస:26
లస: పప
94-197/984

తలర : అదద లకడక
ఇసటట ననస:91-21-1043
వయససస:25
లస: ససస స
3859 NDX0973776
పపరర: ఆదదలకడక కగసరర

భరస : లతఫ shaik
ఇసటట ననస:91-21-1043/2
వయససస:53
లస: ససస స

94-198/694

3860 NDX0818807
పపరర: రరధ పతస కకసడ

94-196/783

3863 NDX1124767
పపరర: లతఫ షపక shaik

94-198/695

94-197/986

3861 NDX0970897
పపరర: నదగగశశరరరవప కగసరర

94-198/696

తసడడ:ద యలమసద కగసరర
ఇసటట ననస:91-21-1043
వయససస:54
లస: పప
94-196/784

తసడడ:ద హహసపసన shaik
ఇసటట ననస:91-21-1043/2
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఇబదహహస shaik
ఇసటట ననస:91-21-1044
వయససస:28
లస: ససస స

3858 NDX1982694
పపరర: కకసడయఖ మమకల
తసడడ:ద అసకనన మమకల
ఇసటట ననస:91-21-1043
వయససస:75
లస: పప

భరస : ఏగయఖ పతస కకసడ
ఇసటట ననస:91-21-1043
వయససస:51
లస: ససస స

94-196/786 3866 NDX1651067
3865 NDX2220762
పపరర: patansadiyafirdhose patan
పపరర: రరబయ షపక shaik

భరస : nayabrasoolkhan patan
ఇసటట ననస:91-21-1044
వయససస:26
లస: ససస స

94-197/985

తలర : అదద లకడక
ఇసటట ననస:91-21-1043
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నదగగశశరరరవప కగసరర
ఇసటట ననస:91-21-1043
వయససస:44
లస: ససస స
3862 NDX1130566
పపరర: జజన బ షపక shaik

3857 NDX1982777
పపరర: అసజన దదవ చనబబ యన

తలర : చనబబ యన అదద లకడక
ఇసటట ననస:91-21-1043
వయససస:24
లస: ససస స

3864 NDX1651075
పపరర: రరకరసనద షపక shaik

94-196/785

తసడడ:ద బబబగ shaik
ఇసటట ననస:91-21-1044
వయససస:27
లస: ససస స
94-196/787

3867 NDX2220796
పపరర: zeenathunnisa patan

94-196/788

భరస : babukhan patan
ఇసటట ననస:91-21-1044
వయససస:47
లస: ససస స
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3868 NDX2220788
పపరర: khasim shaik
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94-196/789

3869 NDX1651059
పపరర: బబబగ ఖమన పఠరన pathan

తసడడ:ద mohammadhussan shaik
ఇసటట ననస:91-21-1044
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద అనశర ఖమన pathan
ఇసటట ననస:91-21-1044
వయససస:51
లస: పప

3871 NDX2440816
పపరర: ససరజ పఠరన

3872 NDX2721553
పపరర: నదగమణణ యరకస శశటట

94-193/1076

భరస : నదయబ రసనల పఠరన
ఇసటట ననస:91-21-1044 8TH LINE NALLAK
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-21-1048
వయససస:52
లస: ససస స

3874 JBV0984195
పపరర: నరసమక మలకల

3875 NDX1977737
పపరర: బదహకయఖ ససరరగరరర

94-196/792

భరస : గగరరనదథస molakala
ఇసటట ననస:91-21-1049
వయససస:65
లస: ససస స

94-196/790

94-197/1202

94-196/793

3880 NDX2099258
పపరర: శకనస ససరరగరరర

94-196/797

3883 NDX1303585
పపరర: రరమగలమక ఉపపష
భరస : వనసకటయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:91-21-1050
వయససస:87
లస: ససస స
3886 NDX0455261
పపరర: లకడక పపల puli

94-196/799

94-196/802

94-193/910

తసడడ:ద వనసకట గగరరవపలల� irla
ఇసటట ననస:91-21-1053
వయససస:38
లస: పప
3895 NDX2220721
పపరర: erlatirupatamma erla
భరస : venkatachalam erla
ఇసటట ననస:91-21-1053
వయససస:29
లస: ససస స

94-198/699

3890 NDX2468270
పపరర: వర రరఘవమక పపల

94-196/800

3882 AP151010528048
పపరర: ససతతషస దదవళళ�

3885 NDX0474403
పపరర: ఏససదదసస బసడదరర

94-198/700

3888 AP151010528135
పపరర: ఏడడకకసడలల పపల puli

94-196/538

3891 NDX0163121
పపరర: చలస ఈరర
తసడడ:ద వనసకట గగరరవపలల EERLA
ఇసటట ననస:91-21-1053
వయససస:33
లస: పప

3893 AP151010528104
పపరర: వనసకటగగరరవపలల ఇరరర irla

3894 AP151010528212
పపరర: గగరవయఖ ఉపపష uppu

భరస : సససదసలల irla
ఇసటట ననస:91-21-1053
వయససస:34
లస: ససస స

94-196/801

94-193/909

భరస : వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:91-21-1052 POLERAMMA TEM
వయససస:43
లస: ససస స

3896 JBV0986505
పపరర: ఈశశరమక ఇరరర

94-196/798

తసడడ:ద ధరకయఖ puli
ఇసటట ననస:91-21-1052
వయససస:44
లస: పప

94-193/911

తసడడ:ద వనసకటబచలస irla
ఇసటట ననస:91-21-1053
వయససస:52
లస: పప
94-196/803

94-197/987

తసడడ:ద సరసబశవరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:91-21-1050
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద ధరకయఖ పపల
ఇసటట ననస:91-21-1052
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద ధరకయఖ puli
ఇసటట ననస:91-21-1052
వయససస:48
లస: పప
3892 NDX0046417
పపరర: సససదసలల ఇరర � irla

3887 JBV0987958
పపరర: ఏడడకకసడలల పపల

3879 NDX2221356
పపరర: అయఖపష ససరరగరరర

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:91-21-1050
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరరనదధస మమలకల
ఇసటట ననస:91-21-1050
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర puli
ఇసటట ననస:91-21-1052
వయససస:38
లస: ససస స
3889 AP151010528256
పపరర: వనసకటటశశరరర పపల puli

3884 NDX0969121
పపరర: గణణష మమలకల

94-196/794
3876 NDX1316322
పపరర: వనసకటటశశరరర ససరరగరరర SIRIGIRI

తసడడ:ద నరసససహ రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:91-21-1049
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఏససదదసస బసడదరర
ఇసటట ననస:91-21-1050
వయససస:52
లస: ససస స
94-198/698

94-196/791

తసడడ:ద నరసససహ రరవప SIRIGIRI
ఇసటట ననస:91-21-1049
వయససస:27
లస: పప
94-196/796

తసడడ:ద ఇసరసరర ససరరగరరర
ఇసటట ననస:91-21-1049
వయససస:34
లస: పప

3873 NDX1287580
పపరర: రమణ ససరరగరరర SIRIGIRI
భరస : నరసససహరరవప SIRIGIRI
ఇసటట ననస:91-21-1049
వయససస:47
లస: ససస స

94-196/795 3878 NDX1316314
3877 NDX1316330
పపరర: శవలసగయఖ ససరరగరరర SIRIGIRI
పపరర: నరసససహ రరవప ససరరగరరర
SIRIGIRI
తసడడ:ద నరసససహ రరవప SIRIGIRI
తసడడ:ద లసగయఖ SIRIGIRI
ఇసటట ననస:91-21-1049
ఇసటట ననస:91-21-1049
వయససస:27
లస: పప
వయససస:59
లస: పప

3881 NDX0573287
పపరర: రతదనలల బసడదరర

94-196/925

తసడడ:ద బబబగఖమన
ఇసటట ననస:91-21-1044
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:91-21-1049
వయససస:25
లస: పప

94-198/697

3870 NDX2747756
పపరర: నదయబ రసనల పఠరన

94-193/912

తసడడ:ద గజరజలనదరరయణ uppu
ఇసటట ననస:91-21-1053
వయససస:88
లస: పప
94-196/804

3897 NDX0573246
పపరర: గగరవమక యమరర YARLA

94-196/805

భరస : వనసకట గగరరవపలల YARLA
ఇసటట ననస:91-21-1053
వయససస:50
లస: ససస స
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3898 NDX0529875
పపరర: చటటట మక చలమర
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94-193/913

భరస : వనసకటటశశరరర challa
ఇసటట ననస:91-21-1054
వయససస:32
లస: ససస స
3901 NDX0606806
పపరర: వనసకటటశశరరర సస.హహచ CHalla

94-193/916

94-193/1348

Deleted
94-193/919

భరస : వనసకనన కలసచదల
ఇసటట ననస:91-21-1055/4
వయససస:40
లస: ససస స
3910 NDX1573386
పపరర: తదపపర దదవ పపల puli

94-193/922

94-193/925

94-193/928

94-193/931

భరస : నదగరరజ దదవనళళ
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:26
లస: ససస స

3908 NDX2441046
పపరర: యషధ తతకల

3911 JBV0988154
పపరర: రమమదదవ పపల

3914 NDX1977778
పపరర: అశశక కలమమర ఇటట
ర రర

3917 AP151010528238
పపరర: సరమమమజఖస పపల puli

3920 NDX2757615
పపరర: వనసకటటష పప తషలలరర

94-197/1203

3923 NDX0969295
పపరర: ససరగసదద పపల

94-193/920

3926 NDX1739475
పపరర: రమమదదవ దదవనళళ
భరస : వనసకనన దదవనళళ
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:30
లస: ససస స

94-193/918

3906 NDX3192788
పపరర: రరజ వనమగల

94-198/1099

3909 NDX1977786
పపరర: లకడక ఇటట
ర రర

94-193/921

తలర : భబగఖమక ఇటట
ర రర
ఇసటట ననస:91-21-1057
వయససస:24
లస: ససస స
94-193/923

3912 JBV0988147
పపరర: నదగజజఖత పపల

94-193/924

భరస : ఏడడకకఆడలల puli
ఇసటట ననస:91-21-1057
వయససస:38
లస: ససస స
94-193/926

3915 AP151010528032
పపరర: శకనవరసరరవప పపల puli

94-193/927

తసడడ:ద ధరకయఖ puli
ఇసటట ననస:91-21-1057
వయససస:50
లస: పప
94-193/929

3918 JBV0987008
పపరర: వనసకరటరమణ పపల

94-193/930

తసడడ:ద ధరకయఖ పపల
ఇసటట ననస:91-21-1057/1
వయససస:41
లస: పప
94-193/1350

3921 NDX2757599
పపరర: పదవలర క పప తషలలరర

94-193/1351

భరస : వనసకటటష పప తషలలరర
ఇసటట ననస:91-21-1057/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-198/701

తసడడ:ద శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:91-21-1057/1
వయససస:29
లస: పప
94-193/932

3903 NDX1319557
పపరర: అమర శకనవరస రరవప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:91-21-1055
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద గగరవయఖ పప తషలలరర
ఇసటట ననస:91-21-1057/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:91-21-1057/1
వయససస:18
లస: ససస స
3925 NDX1739434
పపరర: నదగమణణ దదవళర

తసడడ:ద చన వనసకటటష దదవళర
ఇసటట ననస:91-21-1055
వయససస:20
లస: పప

భరస : ధరకయఖ puli
ఇసటట ననస:91-21-1057/1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరయఖ puli
ఇసటట ననస:91-21-1057/1
వయససస:87
లస: పప
3922 NDX2942456
పపరర: పదవలర క పపల

94-193/1349

తలర : భబగఖమక ఇటట
ర రర
ఇసటట ననస:91-21-1057
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ puli
ఇసటట ననస:91-21-1057/1
వయససస:35
లస: ససస స
3919 AP151010528232
పపరర: ధరకయఖ పపల puli

3905 NDX3193208
పపరర: శకనస బబబగ దదవళర

94-193/915

తసడడ:ద నరసససహ రరవప అమర
ఇసటట ననస:91-21-1054/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప puli
ఇసటట ననస:91-21-1057
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజ మమరచవరపప
ఇసటట ననస:91-21-1057
వయససస:45
లస: ససస స
3916 NDX0455279
పపరర: నదగలకడక పపల

94-193/917

భరస : కకషష తతకల
ఇసటట ననస:91-21-1056
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససరగసదద puli91-21
ఇసటట ననస:91-21-1057
వయససస:26
లస: ససస స
3913 NDX0530733
పపరర: వజయ మమచవరపప

3902 JBV2550309
పపరర: సరఆబయఖ ననమగల

3900 JBV2550036
పపరర: లకడక వనమగల

భరస : సరఆబయఖ emula
ఇసటట ననస:91-21-1054
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద వనఆకటటశశరరర emula
ఇసటట ననస:91-21-1054
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరలల వనమగల
ఇసటట ననస:91-21-1055
వయససస:33
లస: పప
3907 NDX2322477
పపరర: కకటటశశరమక కలసచదల

94-193/914

భరస : కలమమర బబ లల
ఇసటట ననస:91-21-1054
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమమమరరస challa
ఇసటట ననస:91-21-1054
వయససస:37
లస: పప
3904 NDX3202017
పపరర: రరజ వనమగల

3899 NDX2466654
పపరర: శరరద బబ లల

3924 NDX2424844
పపరర: వనసకటటశశరరర మలలర ల

94-193/1077

తసడడ:ద శకనవరసరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:91-21-1058,S L R NAGAR,3RD
వయససస:42
లస: పప
94-193/933

3927 NDX0112326
పపరర: లకడక దదవళళ devalla

94-193/934

భరస : ఏససబబబగ devalla
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:32
లస: ససస స
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94-193/935

భరస : చన వనసకటటశశరరర దదవనళళ
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:36
లస: ససస స
94-193/938

తసడడ:ద ఎలర యఖ దదవనళళ
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:34
లస: పప
94-193/1192

3937 NDX1573089
పపరర: ఆదద లకడక ఉపపష uppu

3940 NDX1573121
పపరర: చనన నదగరరజ ఉపపష uppu

94-193/941

94-193/944

94-193/947

3938 NDX1573097
పపరర: మసగమక బతష
స ల bathula

3941 NDX1573071
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల bathula

3944 AP151010528057
పపరర: కకసడయఖ వరలచచరర

94-193/950

3947 NDX1573287
పపరర: లకడక పససచకల Penchikala

94-193/942

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:47
లస: ససస స

3950 AP151010528180
పపరర: కకసడమక వరలచచరర

94-193/945

తసడడ:ద చనన రరయగడడ పససచకల
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:26
లస: పప

3953 NDX1682856
పపరర: యయసప బగ బగసస

94-193/948

3956 JBV2550176
పపరర: వనసకటసరశమ పససచకల
Penchikala
తసడడ:ద లకకయఖ penchikala
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:54
లస: పప

94-196/540

3939 NDX1573105
పపరర: గగవరర న గగసజ Gunji

94-193/943

3942 NDX1315860
పపరర: మమరర నదగగళర

94-193/946

3945 NDX1130624
పపరర: లకకకపదసనన పప డద

94-193/949

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:27
లస: ససస స
94-193/951

94-193/952
3948 AP151010528419
పపరర: ఆదదలకడక పససచకల Penchikala

భరస : చచనదనరరయగడడ penchikala
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:42
లస: ససస స
94-193/954

94-193/955
3951 AP151010528056
పపరర: గగరవమక పససచకల Penchikala

భరస : లకకయఖ penchikala
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:67
లస: ససస స
94-193/957

తసడడ:ద శవ బగసస
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:27
లస: పప
94-193/959

3936 NDX2502995
పపరర: ఎలర యఖ దదవపళర

భరస : బబబగ నదగగళర
ఇసటట ననస:91-21-1062
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ వరలచచరర
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:62
లస: ససస స
94-193/956

94-193/940

భరస : రరమకకటట Gunji
ఇసటట ననస:91-21-1061
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : భబసకర penchikala
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:31
లస: ససస స
94-193/953

3933 NDX1739582
పపరర: పసద వనసకటటసశరరర దదవనళళ

తసడడ:ద రరమగడడ దదవపళర
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద పసచచయఖ వరలచచరర
ఇసటట ననస:91-21-1063
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:ద వర బదహకచదరర
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:27
లస: ససస స

3955 AP151010528418
పపరర: చచనదనరరయగడడ పససచకల
Penchikala
తసడడ:ద లకకయఖ penchikala
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:48
లస: పప

94-196/539

తసడడ:ద పసచచయఖ bathula
ఇసటట ననస:91-21-1061
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద ఏసప బమ నదగగళర
ఇసటట ననస:91-21-1062
వయససస:32
లస: పప

3952 NDX1739608
పపరర: వనసకట రరవప పససచకల

3935 NDX2503019
పపరర: లకడక దదవ దదవపళళ

94-193/937

తసడడ:ద ఎలర యఖ దదవనళళ
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర bathula
ఇసటట ననస:91-21-1061
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనలదదద uppu
ఇసటట ననస:91-21-1061
వయససస:34
లస: పప

3949 NDX0114306
పపరర: కకటటశశరమక యమమ

94-193/939

భరస : ఎలర యఖ దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : చనన నదగరరజ uppu
ఇసటట ననస:91-21-1061
వయససస:26
లస: ససస స

3946 NDX1130632
పపరర: అరరణ ఫప డద

3932 NDX1739459
పపరర: చన వనసకటటశశరరర దదవనళళ

3930 NDX1739541
పపరర: పదసరద దదవనళళ

తసడడ:ద పసద వనసకటటశశరరర దదవనళళ
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద ఎలర యఖ దదవనళళ
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద చనదవననకటటశ దదవళర
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:20
లస: పప

3943 NDX1315886
పపరర: బబబగ నదగగళర

94-193/936

భరస : పసద వనసకటటశశరరర దదవనళళ
ఇసటట ననస:91-21-1060
వయససస:41
లస: ససస స

3931 NDX1739491
పపరర: వనసకనన దదవనళళ

3934 NDX2700102
పపరర: శకనస బబబగ దదవళర

3929 NDX1739566
పపరర: తరరపతమక దదవనళళ

3954 JBV2550184
పపరర: భబసకరరరవప పససచకల

94-193/958

తసడడ:ద వనఆకటసరశమ penchakala
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:34
లస: పప
94-193/960

3957 NDX0046581
పపరర: సససదర రరవప యమమమ

94-193/961

తసడడ:ద పపననయఖ యమమమ
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:55
లస: పప
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94-193/962 3959 NDX2714343
3958 AP151010528188
పపరర: లకకయఖ పససచకల Penchikala
పపరర: అనసష పససచకల

తసడడ:ద వనసకటసరశమ penchikala
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:87
లస: పప
3961 NDX2944551
పపరర: రరజఖ లకడక పససచకల

భరస : వనసకట రరవప పససచకల
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:21
లస: ససస స
94-193/1352

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:21
లస: ససస స
3964 NDX2895704
పపరర: కకటమక రరయన

94-193/1353

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-21-1066
వయససస:60
లస: ససస స
3967 NDX1573139
పపరర: కనక ఒరరస orsu

94-193/963

94-193/966

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:91-21-1065
వయససస:55
లస: ససస స

3965 NDX2917649
పపరర: లకకయఖ రరయల

3966 NDX2917805
పపరర: లకకయఖ రరయన

3968 NDX1573154
పపరర: కకటటశశరర ఉపపష uppu

3971 NDX1041268
పపరర: కకటమక ఉపపష

94-193/969

3974 NDX0642835
పపరర: బగజజ ఉపపష uppu

భరస : నదగ మలలర శశర రరవప challa
ఇసటట ననస:91-21-1069
వయససస:36
లస: ససస స
94-197/990

తసడడ:ద పసదద వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:91-21-1072
వయససస:36
లస: పప

94-193/964

94-197/993

3983 NDX0474197
పపరర: శసకర చలమర

94-193/967

3986 NDX2025246
పపరర: నదగమర బ షపక
తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:91-21-1073
వయససస:41
లస: ససస స

3969 NDX1573113
పపరర: శకనస ఒరరస

94-193/965

3972 NDX1908583
పపరర: గగపస ఉపపష

94-193/968

తసడడ:ద బగజజ ఉపపష
ఇసటట ననస:91-21-1068
వయససస:26
లస: పప
94-193/970

3975 NDX1644005
పపరర: వనసకట నదరరయణ ఉపపష

94-198/702

తసడడ:ద చనన వనసకయఖ ఉపప
ఇసటట ననస:91-21-1068
వయససస:39
లస: పప
94-197/988

3978 NDX1574079
పపరర: వజయ కలమమరర చలమర

94-197/989

తసడడ:ద దసరర యఖ
ఇసటట ననస:91-21-1072
వయససస:28
లస: ససస స
94-197/991

3981 NDX1468306
పపరర: వజయ కలమమరర తమకశశటట

94-197/992

భరస : బబల ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:91-21-1072
వయససస:34
లస: ససస స
94-197/994

తసడడ:ద దసరర యఖ
ఇసటట ననస:91-21-1072
వయససస:35
లస: పప
94-198/703

94-197/1205

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల orsu
ఇసటట ననస:91-21-1067
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద దసరర యఖ
ఇసటట ననస:91-21-1072
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దసరర యఖ
ఇసటట ననస:91-21-1072
వయససస:52
లస: ససస స
3985 NDX1643627
పపరర: చననశకనస చలమర

3980 NDX0574988
పపరర: ససతదమహలకడక చలమర

94-197/1204

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-21-1066
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద మగరళ బసదదరర
ఇసటట ననస:91-21-1072
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:91-21-1072
వయససస:29
లస: ససస స
3982 NDX0574954
పపరర: వనసకటరరవమక చలమర

94-193/1354

తసడడ:ద బబలయఖ uppu
ఇసటట ననస:91-21-1068
వయససస:38
లస: పప

94-193/971 3977 NDX1982926
3976 NDX1573394
పపరర: నదగ మలలర శశరర చలమర CHALLA
పపరర: లకడక తరరపఠమక బసదదరర

94-193/1194

3963 NDX2917466
పపరర: వనసకయమక తమకశశటట

తసడడ:ద చనన రరయగడడ పససచకఅలమ
ఇసటట ననస:91-21-1064,2ND LINE
వయససస:22
లస: పప

భరస : బగజజ uppu
ఇసటట ననస:91-21-1068
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద బగజజ ఉపప
ఇసటట ననస:91-21-1068
వయససస:28
లస: పప

3979 NDX1301035
పపరర: మమధవ చలమర

94-193/1078

భరస : రరమమరరస uppu
ఇసటట ననస:91-21-1067
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరరమమరరస uppu
ఇసటట ననస:91-21-1067
వయససస:44
లస: పప
3973 NDX1908641
పపరర: ససరర ఉపప

3962 NDX2280402
పపరర: తరరపత రరవప పససచకఅలమ

3960 NDX2714863
పపరర: రరజఖ లకడక పససచకల

భరస : తరరపత రరవప పససచకల
ఇసటట ననస:91-21-1064
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-21-1066
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస orsu
ఇసటట ననస:91-21-1067
వయససస:31
లస: ససస స
3970 NDX1573147
పపరర: రరమమరరస ఉపపష uppu

94-193/1193

3984 NDX0474205
పపరర: దసరర యఖ చలమర

94-197/995

తసడడ:ద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:91-21-1072
వయససస:57
లస: పప
94-198/704

3987 NDX1760470
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

94-198/705

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:91-21-1073
వయససస:28
లస: పప
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3988 NDX1643882
పపరర: మసరసన షపక
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94-198/706

తసడడ:ద మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:91-21-1073
వయససస:25
లస: పప

3989 NDX0112995
పపరర: ఇమమమబ షపక

94-193/972

భరస : జజన షససక
ఇసటట ననస:91-21-1074
వయససస:41
లస: ససస స

3991 AP151010528285
పపరర: జలమన షపక

94-193/974

తసడడ:ద దసస గరరర షససక
ఇసటట ననస:91-21-1074
వయససస:40
లస: పప

3992 NDX0046383
పపరర: జజన షపక

94-193/976

భరస : నదగగశశర రరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:91-21-1075
వయససస:38
లస: ససస స

3995 NDX1977729
పపరర: ససశల యయకలల

94-193/975

94-193/979

తసడడ:ద చన గరసధధ వరయఖ యయకలల
ఇసటట ననస:91-21-1075
వయససస:31
లస: పప
4000 JBV0987685
పపరర: లకకయఖ ఇరరర

3998 NDX0663427
పపరర: శకనవరసరరవప తషరకర

3993 NDX0047795
పపరర: మలర క షపక

94-198/707

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:91-21-1074
వయససస:34
లస: ససస స
94-193/977

భరస : చన గరసధధ వరయఖ యయకలల
ఇసటట ననస:91-21-1075
వయససస:45
లస: ససస స

3997 NDX1977711
పపరర: కకరణ కలమమర యయకలల

94-193/973

భరస : దసరసగరరర షపక
ఇసటట ననస:91-21-1074
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద అబబబ శరల షససక
ఇసటట ననస:91-21-1074
వయససస:46
లస: పప

3994 NDX1977703
పపరర: నవన ఏకలల

3990 AP151010528175
పపరర: కరతషన బ షపక

3996 JBV0987974
పపరర: కకటమక ఇరరర

94-193/978

భరస : లకకయఖ irla
ఇసటట ననస:91-21-1075
వయససస:55
లస: ససస స
94-193/980

తసడడ:ద భకస తషరరక
ఇసటట ననస:91-21-1075
వయససస:43
లస: పప

94-193/981
3999 NDX0606897
పపరర: నదగగశశర రరవప ఏకలల EKULA

తసడడ:ద యగయఖ ఏకలల
ఇసటట ననస:91-21-1075
వయససస:45
లస: పప

94-193/982

తసడడ:ద వనఆకటయఖ irla
ఇసటట ననస:91-21-1075
వయససస:60
లస: పప
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9004 NDX1295062
పపరర: ససత మహలకడక కరసస

94-180/957

తసడడ:ద సరసబ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:92-14-1445
వయససస:39
లస: ససస స
9007 NDX2989093
పపరర: రరజరరవప కకనద క
న కనదడ

94-180/1869

9008 NDX2988939
పపరర: నగగశశరరరవప అకలననరర

94-190/433

9011 NDX1631069
పపరర: నదసరమక వపత

94-189/1248

94-191/876

9016 NDX0464396
పపరర: ససజజత బబ మమకరరడడ

94-191/512

9014 NDX2950921
పపరర: పదశరసత తషమకల

94-190/434

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1446
వయససస:43
లస: పప

9009 NDX2156702
పపరర: అమకత బబ బబ

94-190/432

9012 NDX2987741
పపరర: తదనదథ సససగ ఠరకలర

94-191/875

తసడడ:ద బబలమజ సససగ ఠరకలర
ఇసటట ననస:92-14-1445
వయససస:46
లస: పప
94-180/1870

తసడడ:ద వర రరడడడ తషమకల
ఇసటట ననస:92-14-1446
వయససస:22
లస: ససస స
9017 NDX0061333
పపరర: రరమరరడడడ బబ బబ

94-180/1868

తసడడ:ద రరమ రరడడ బబ బబ
ఇసటట ననస:92-14-1445
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : యమకకబగ వపత
ఇసటట ననస:92-14-1445
వయససస:59
లస: ససస స

9013 NDX2987725
పపరర: రరజపపతద కణక దసరర బబయ
ఠరకలర
భరస : తదనదథ సససగ ఠరకలర
ఇసటట ననస:92-14-1445
వయససస:43
లస: ససస స

9006 NDX2988855
పపరర: సశరరప అకలననరర

తసడడ:ద నగగశశరరరవప అకలననరర
ఇసటట ననస:92-14-1445
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శకశశలస అకలననరర
ఇసటట ననస:92-14-1445
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద రరమరరడడడ బబ బబ
ఇసటట ననస:92-14-1445
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1446
వయససస:49
లస: ససస స

94-180/1867

భరస : జజజ నయఖ మమడ
ఇసటట ననస:92-14-1445
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద జజజ నయఖ కకనద క
న కనదడ
ఇసటట ననస:92-14-1445
వయససస:18
లస: పప
9010 NDX2318178
పపరర: గగతమ బబ బబ

9005 NDX2989226
పపరర: నదగ లకడక మమడ

9015 NDX0061317
పపరర: ససనత బబ బబ

94-191/511

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1446
వయససస:43
లస: ససస స
94-191/513

9018 NDX2634202
పపరర: గగతమ బబ బబ

94-191/747

తసడడ:ద రమ రరడడడ బబ బబ
ఇసటట ననస:92-14-1446
వయససస:21
లస: ససస స
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9019 NDX0040899
పపరర: శరసతద జకలసటర
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94-191/514

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:92-14-1447
వయససస:37
లస: ససస స
9022 NDX2116599
పపరర: శవ కలమఖణణ గసగవరపప

94-190/435

94-191/516

94-191/519

94-191/522

94-180/1871

94-180/963

94-190/686

భరస : సససగరయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1453
వయససస:45
లస: ససస స

9032 NDX2186840
పపరర: దదవకక రరడడడ దసరరరసపపడడ

9035 NDX1015841
పపరర: మష రరజ చదవర

9038 NDX0056374
పపరర: శవయఖ ఒరరస

9041 NDX0061580
పపరర: బబలయఖ ఓరరస

94-191/526

9044 NDX0061432
పపరర: నరసససహహలల ఓరరస

94-180/960

9047 NDX0055681
పపరర: కకటటశశరమక మకకరల
భరస : సససగరరయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1453
వయససస:61
లస: ససస స

9027 NDX0681304
పపరర: పసచచరరడడడ గసగవరపప

94-191/518

9030 NDX0061549
పపరర: శకనవరసరరవప బమరర

94-191/521

9033 NDX2186832
పపరర: శవ నదగర రరడడ దసరరరసపపడడ

94-180/961

తసడడ:ద కకటట రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:92-14-1450
వయససస:24
లస: పప
94-191/523

9036 NDX0055731
పపరర: మసతదమక� ఒరరస�

94-180/962

భరస : శమయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1451
వయససస:51
లస: ససస స
94-180/964

9039 NDX1690099
పపరర: దసరర ఔరరచ

94-190/436

భరస : వనసకట రరమ కకషష ఔరరచ
ఇసటట ననస:92-14-1451
వయససస:31
లస: ససస స
94-191/524

9042 NDX0061283
పపరర: నరసససహరరవప ఓరరచ

94-191/525

తసడడ:ద ఆదద నరసససహహలల
ఇసటట ననస:92-14-1451
వయససస:33
లస: పప
94-191/527

తసడడ:ద పసదద నరసయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1451
వయససస:59
లస: పప
94-180/965

94-191/515

తసడడ:ద కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:92-14-1449
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహహలల
ఇసటట ననస:92-14-1451
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహహలల
ఇసటట ననస:92-14-1451
వయససస:34
లస: పప
9046 NDX0055632
పపరర: దసరరర మకకరల

94-191/520

తసడడ:ద చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1451
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద శవయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1451
వయససస:18
లస: ససస స
9043 NDX0061481
పపరర: కకసడల రరవప ఓరరస

9029 NDX0061689
పపరర: ససజజత బమరర

9024 NDX0061663
పపరర: నదగవరరనమక బమరర

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1448
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద శవ చదవర
ఇసటట ననస:92-14-1450
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద శవయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:92-14-1451
వయససస:33
లస: పప
9040 NDX3005444
పపరర: మమనక ఓరరచ

94-191/517

భరస : కకటట రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:92-14-1450
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద గగవసద రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:92-14-1450
వయససస:25
లస: పప
9037 NDX1642975
పపరర: వనసకట రరమ కకషష ఓరరచ

9026 NDX1016021
పపరర: రరమబదహకరరడడడ గసగవరపప

94-180/959

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:92-14-1448
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1449
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1449
వయససస:73
లస: పప
9034 NDX3004801
పపరర: మమధవ రరడడడ చలర

94-190/685

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1448
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1448
వయససస:56
లస: పప
9031 NDX0061382
పపరర: కకషషమమరరస బమరర

9023 NDX2965887
పపరర: లకడక గసగవరపప

9021 NDX1544783
పపరర: బదహకనసద రరడడ గసగవరపప

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:92-14-1448
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబబరరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:92-14-1448
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబ రరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:92-14-1448
వయససస:27
లస: పప
9028 NDX0061184
పపరర: ససబబబరరడడడ గసగవరపప

94-180/958

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1448
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమ బబదమమ రరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:92-14-1448
వయససస:23
లస: ససస స
9025 NDX1016013
పపరర: వరబదహక రరడడ గసగవరపప

9020 NDX0055848
పపరర: హ�రతమక గసగవరపప

9045 NDX0039560
పపరర: రమణ జజననకలటట

94-191/528

భరస : వనసకటటశశరరర జజననకలటట
ఇసటట ననస:92-14-1452
వయససస:49
లస: ససస స
94-180/966

9048 NDX0055673
పపరర: పదదకవత మకకరల

94-180/967

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:92-14-1454
వయససస:32
లస: ససస స
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9049 NDX0056549
పపరర: ఏడడకకసడలల మలలర ల
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94-180/968

తసడడ:ద సససగరరయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1454
వయససస:38
లస: పప
9052 NDX1690586
పపరర: హహమ లత మసదడడ

94-190/438

భరస : శకనవరస రరడడడ మసదడడ
ఇసటట ననస:92-14-1455
వయససస:36
లస: ససస స
9055 NDX1653873
పపరర: శకనవరస రరడడడ మసదడడ

94-190/441

94-191/530

94-180/971

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1477
వయససస:31
లస: ససస స
9064 NDX2987717
పపరర: శత రరమయఖ మలర
తసడడ:ద రరఘవపలల మలర
ఇసటట ననస:92-14-1482
వయససస:41
లస: పప
9067 NDX0027839
పపరర: హనమరరడడడ కకపషరరస

94-190/586

94-190/447

భరస : నదరరయమఅనద చనహల
ఇసటట ననస:92-14-1495
వయససస:38
లస: ససస స

9056 NDX2029107
పపరర: సప మరషణ రరవప కకకర

9059 NDX1828724
పపరర: లకడక సతఖనదరరయణ చససడడ

94-190/442

94-191/531

94-190/450

9063 NDX2987709
పపరర: దసరర మక మలర

94-180/972

9074 NDX1690255
పపరర: శకధర రరజవరపప

9077 NDX2280246
పపరర: జజన సససద బతష
స ల
తసడడ:ద సససదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-14-1497
వయససస:27
లస: పప

94-180/970

94-189/1249

భరస : శత రరమయఖ మలర
ఇసటట ననస:92-14-1482
వయససస:34
లస: ససస స
94-190/443

9066 NDX0042630
పపరర: హహహమమవత కకపషరరస

94-190/444

భరస : హనమరరడడడ కకపషరరస
ఇసటట ననస:92-14-1494
వయససస:35
లస: ససస స
94-190/445

9069 NDX0042614
పపరర: శవమక కకపషరరస

94-190/446

భరస : పసదద అసజరరడడడ కకపషరరస
ఇసటట ననస:92-14-1494/1
వయససస:51
లస: ససస స
94-190/448

9072 NDX0027854
పపరర: రరమకకకషష రరరడడడ కకపషరరస

94-190/449

తసడడ:ద పసదద అసజరరడడడ కకపషరరస
ఇసటట ననస:92-14-1494/1
వయససస:39
లస: పప
94-190/587

తసడడ:ద తరరపతయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:92.14-1494/1
వయససస:27
లస: పప
94-190/451

9060 NDX1295112
పపరర: రవణ బసడదరర

9062 NDX1295096
పపరర: గగరవమక బసడదరర

9071 NDX2145259
పపరర: సరయ వనమగల

94-191/529

భరస : వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:92-14-1457
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అసజననయగలల
ఇసటట ననస:92-14-1477
వయససస:29
లస: ససస స

9068 NDX1690230
పపరర: నదగవనణణ రరజవరపప

94-190/440

9057 NDX0585398
పపరర: కకసడపలర లకడక�

తసడడ:ద వనసకట రరమ కకటటశశర శరక చససడడ
ఇసటట ననస:92-14-1464
వయససస:58
లస: పప

9065 NDX0042606
పపరర: నదగ పవతద కకపషరరస

94-180/969

భరస : సప మరషణరరవప కకకర
ఇసటట ననస:92-14-1455
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద పదసరద వనమగల
ఇసటట ననస:92-14-1494/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద హనమరరడడడ కకపషరరస
ఇసటట ననస:92-14-1494/1
వయససస:71
లస: పప
9076 NDX2318129
పపరర: అరరణద చనహల

9054 NDX0402057
పపరర: దదదకవత కకకర

94-190/439

భరస : శకధర రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-14-1494/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:92-14-1494/1
వయససస:22
లస: పప
9073 NDX0027797
పపరర: పసదద అసజరరడడడ కకపషరరస

9053 NDX0733253
పపరర: ఆదదలకడక సప డ

భరస : రరమకకకషష రరరడడడ కకపషరరస
ఇసటట ననస:92-14-1494
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదద అసజరరడడడ కకపషరరస
ఇసటట ననస:92.14-1494
వయససస:41
లస: పప
9070 NDX2322600
పపరర: రవసదద ఓరరచ

భరస : నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1455
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1477
వయససస:52
లస: ససస స
94-191/877

9051 NDX0055723
పపరర: పదదకవత చలమర

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప తరరమల కకసడ
ఇసటట ననస:92-14-1454
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద మమలకకసడయఖ కకకర
ఇసటట ననస:92-14-1455
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద నజర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:92-14-1460
వయససస:36
లస: పప
9061 NDX1295104
పపరర: ఆదదలకకక బసడదరర

94-190/437

భరస : లకకయఖ సప డద
ఇసటట ననస:92-14-1455
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద కరశ రరడడ మసదడడ
ఇసటట ననస:92-14-1455
వయససస:41
లస: పప
9058 NDX2171114
పపరర: ఇరరరన సయఖద

9050 NDX1689787
పపరర: నదగ రరజ తరరమల కకసడ

94-14/547
9075 NDX2225340
పపరర: ఆదద నదరరయణ చసతలచచరరవప

తసడడ:ద ఆసజననయగలల చనదలచదరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1495
వయససస:41
లస: పప
94-190/452

94-189/739
9078 NDX2194868
పపరర: ఆనసద కలమమరర యలమసచల

భరస : ససవరష రరజ యలమసచల
ఇసటట ననస:92-14-1588
వయససస:33
లస: ససస స
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9079 NDX0861138
పపరర: వరగసధస శకకకషష
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94-180/973

తసడడ:ద ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1900
వయససస:72
లస: పప
9082 NDX2145325
పపరర: నదగరరజ బతష
స ల

94-190/454

94-180/1342

94-188/964

94-188/967

94-191/534

94-190/611

94-180/977

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:92-15-1464
వయససస:58
లస: ససస స

9092 JBV0853093
పపరర: మలలర శశరర� మగననసగర�

9095 NDX0143230
పపరర: పదసరద పకధదశ

9098 NDX2852846
పపరర: బల గగరవమక బసడరర

9101 NDX1760546
పపరర: దదనయయలలరరజ జజఖతషల

94-190/460

9104 NDX1297241
పపరర: వనసకటమమక ఓరరస

94-191/532

9107 NDX2468825
పపరర: అపష రరవప చసకక
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-15-1464
వయససస:70
లస: పప

9087 NDX1690222
పపరర: ససజత ఔరరచ

94-190/457

9090 NDX0929489
పపరర: శకలకడక పప తరరడడ

94-188/966

9093 NDX0820563
పపరర: బగలలర మక� మగననసగర�

94-191/533

భరస : పప తషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:92-15
వయససస:58
లస: ససస స
94-189/743

9096 NDX0738195
పపరర: లకకయఖ సప డ

94-190/458

తసడడ:ద గగవసదయఖ సప డ
ఇసటట ననస:92-15-1455
వయససస:46
లస: పప
94-190/687

9099 NDX3003159
పపరర: అసజమక ఒరరస

94-191/878

భరస : నదగగలల ఒరరస
ఇసటట ననస:92-15-1457
వయససస:45
లస: ససస స
94-180/978

9102 NDX1690115
పపరర: కకసడమక బతష
స ల

94-190/459

భరస : బబలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-15-1461
వయససస:61
లస: ససస స
94-180/979

భరస : ససదదదయమ
ఇసటట ననస:92-15-1461/2
వయససస:57
లస: ససస స
94-190/461

94-190/456

భరస : శకనవరస రరడడడ� పప తరరడడడ
ఇసటట ననస:92-15
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద నదతదనఅల జజఖతషల
ఇసటట ననస:92-15-1459
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద తరరమలయఖ కకపపషల
ఇసటట ననస:92-15-1461
వయససస:40
లస: పప
9106 NDX2468817
పపరర: ససబగబలల చసకక

94-188/965

భరస : వనసకట ససబబయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:92-15-1457
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : దదనయయలలరరజ జజఖతషల
ఇసటట ననస:92-15-1459
వయససస:52
లస: ససస స
9103 NDX2097260
పపరర: శకనస కకపపషల

9089 NDX0535740
పపరర: పదక� ఏ�

9084 NDX1773259
పపరర: శకరరమగలల బసడడకరళళ

భరస : రరమనసజననయగలల ఔరరచ
ఇసటట ననస:92-14-Q451
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ రతన పకధదశ
ఇసటట ననస:92-15-511
వయససస:54
లస: పప

భరస : యలమసద వలలర పప
ఇసటట ననస:92-15-1457
వయససస:24
లస: ససస స
9100 NDX1756099
పపరర: ససశల జజఖతషల

94-180/1863

భరస : చసదదశశఖరరకడ�డడ �
ఇసటట ననస:92-15
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:92-15
వయససస:39
లస: పప
9097 NDX2545374
పపరర: భవన వలలర పప

9086 NDX2802577
పపరర: బబజ మగననసర షపక

94-190/453

తసడడ:ద ససబబ రరవప బసడడకరళళ
ఇసటట ననస:92-14-2056
వయససస:27
లస: పప

భరస : నదగగశశరరరవప� ఏ
ఇసటట ననస:92-15
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదసలల నరసససగగ
ఇసటట ననస:92-15
వయససస:60
లస: పప
9094 JBV0855643
పపరర: చసదదశశఖరరకడడడ మగననసగర

94-190/455

తసడడ:ద హజరత వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-14336
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ బలలబననన
ఇసటట ననస:92-15
వయససస:28
లస: ససస స
9091 NDX2028349
పపరర: రరమమ రరవప నరసససగగ

9083 NDX2320745
పపరర: ససత కలమమరర పదజజపత

9081 NDX0401216
పపరర: ససజజత చలమర

భరస : గగవసదరరడడద చలమర
ఇసటట ననస:92-14-1950
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర పదజజపత
ఇసటట ననస:92-14-1996
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద శరఫస షపక
ఇసటట ననస:92-14-11133
వయససస:33
లస: పప
9088 NDX1181601
పపరర: ససనదరఖ బలలబననన

94-189/740

తసడడ:ద రరమకకకషష రరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:92-14-1950
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-14-1951
వయససస:30
లస: పప
9085 NDX2584373
పపరర: రహహస షపక

9080 NDX0393512
పపరర: గగవసదరరడడద చలమర

9105 NDX2545606
పపరర: అననపపరష కకపషరరస

94-180/1355

భరస : రరసమహన రరడడడ కకపషరరస
ఇసటట ననస:92-15-1464
వయససస:34
లస: ససస స
94-190/462

9108 NDX0055871
పపరర: వనసకట రతనస ఉపపష

94-180/980

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1465
వయససస:31
లస: ససస స
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9109 NDX1642595
పపరర: కరశయఖ ఉపపష
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94-180/981

తసడడ:ద చసచయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:92-15-1465
వయససస:43
లస: పప
9112 NDX1690487
పపరర: శవ నదగ రరజ తరరపత

94-190/464

94-191/535

94-191/538

94-191/539

భరస : చచసచయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1468
వయససస:61
లస: ససస స
9124 NDX1295138
పపరర: గగరర పదసరద ఇరరర

94-180/984

94-180/986

94-191/541

భరస : రరసబబబగ మసజల
ఇసటట ననస:92-15-1472
వయససస:23
లస: ససస స

94-190/690

94-191/544

9120 NDX1690420
పపరర: వనసకట రతనస వనమగల
భరస : ఆనసద బబబగ వనమగల
ఇసటట ననస:92-15-1468
వయససస:33
లస: ససస స

9122 NDX0061408
పపరర: చచసచయఖ ఉపపష

9123 NDX0055798
పపరర: అసజమక వనమగల

94-191/540

9125 NDX0056739
పపరర: కకసడలల వనమగల

9128 NDX0056457
పపరర: మషయఖ� గగగగల�

9131 NDX0039909
పపరర: రరసబబబగ మసజల

9134 NDX0056614
పపరర: మసతదయఖ� బతష
స ల�

9137 NDX0042465
పపరర: రమణ తరరమలకకసడ�
తసడడ:ద శసకర� తరరమమలకకసడ
ఇసటట ననస:92-15-1472
వయససస:30
లస: ససస స

94-190/689

94-191/537

94-190/465

94-180/983

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:92-15-1469
వయససస:46
లస: ససస స
94-180/985

9126 NDX2322675
పపరర: పదవణ వనమగల

94-190/466

తసడడ:ద కకసడలల వనమగల
ఇసటట ననస:92-15-1469
వయససస:24
లస: పప
94-180/987

9129 NDX2987808
పపరర: పరల రరజ గగగగల

94-190/691

తసడడ:ద మసరఈహ గగగగల
ఇసటట ననస:92-15-1470
వయససస:21
లస: పప
94-191/542

9132 NDX0039875
పపరర: వనసకట సరశమ మసజల

94-191/543

తసడడ:ద ససరకయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1470
వయససస:37
లస: పప
94-180/988

తసడడ:ద వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:92-15-1471
వయససస:49
లస: పప
94-190/467

9117 NDX0061457
పపరర: శకనస దదవసడర �

భరస : మగరళమహన రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:92-15-1467
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరకయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1470
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1470
వయససస:46
లస: పప
9136 NDX1920124
పపరర: లకడక పరరశత వలలర పప

9119 NDX2756559
పపరర: రరజగశశరర తమకశశటట

9114 NDX2994226
పపరర: అనసరరధ తరరపత

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:92-15-1466
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద బబల మనననయఖ�
ఇసటట ననస:92-15-1470
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:92-15-1470
వయససస:35
లస: ససస స
9133 NDX0039792
పపరర: నదగరరజ తరరమలకకసడ

94-191/536

తసడడ:ద లలరరద
ఇసటట ననస:92-15-1469
వయససస:51
లస: పప

భరస : మషయఖ�
ఇసటట ననస:92-15-1470
వయససస:39
లస: ససస స
9130 NDX0039891
పపరర: బగజజ మసజల

9116 NDX0039768
పపరర: ఏగమక తరరపత

94-190/463

భరస : శవ నదగ రరజ
ఇసటట ననస:92-15-1466
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదద ససబబయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1468
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:92-15-1469
వయససస:31
లస: పప
9127 NDX0055715
పపరర: శవ పరరశత� గగగగల�

94-190/688

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-15-1466
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-15-1466
వయససస:51
లస: పప
9121 NDX0061614
పపరర: వనసకటమక ఉపపష

9113 NDX3005550
పపరర: దసరర రరవప తరరపత

9111 NDX1690396
పపరర: అసజల తరరపత

తసడడ:ద దసరర రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:92-15-1466
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:92-15-1466
వయససస:28
లస: పప

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:92-15-1466
వయససస:46
లస: ససస స
9118 NDX0037630
పపరర: పదసరద తరరపత

94-180/982

భరస : శవ నదగ రరజ తరరపత
ఇసటట ననస:92-15-1466
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద పదసరద రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:92-15-1466
వయససస:27
లస: పప
9115 NDX0037390
పపరర: కకకషషమక తరరపత

9110 NDX2421758
పపరర: అననరరధ తరరపత

9135 NDX2973907
పపరర: కరరణ బతష
స ల

94-181/1398

భరస : చరసజవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-15-1472
వయససస:30
లస: ససస స
94-190/468

9138 NDX2321040
పపరర: కరరణ బతష
స ల

94-190/469

భరస : చరసజవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-15-1472
వయససస:30
లస: ససస స
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9139 NDX1772434
పపరర: రరసబబబగ మసజల
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94-190/470

తసడడ:ద కకటయఖ మసజల
ఇసటట ననస:92-15-1472
వయససస:28
లస: పప
9142 JBV0848028
పపరర: గసగరధరరరవప పపరరబబ యన

94-191/546

94-180/1357

94-190/693

94-191/547

94-180/991

94-180/992

94-180/995

తసడడ:ద బబల మనననయఖ�
ఇసటట ననస:92-15-1480
వయససస:44
లస: పప

9152 NDX0039859
పపరర: నదగయఖ తరరపత�

9155 NDX2320331
పపరర: శకనస బసడదరర

9158 NDX0055699
పపరర: సరమమమజఖస� కలసచరర�

9161 NDX2319283
పపరర: యహహ వర కలసచపప

94-190/475

9164 NDX0144055
పపరర: మమరర� గగగగల�

94-191/548

9167 NDX0056622
పపరర: బబల మనననయఖ� గగగగల�
తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:92-15-1480
వయససస:81
లస: పప

9147 NDX2739787
పపరర: సరసశత బతష
స ల

94-190/692

9150 NDX2320786
పపరర: లకడక ఉపరలపరటట

94-190/473

9153 NDX1294834
పపరర: ఆసజననయగలల బసడదరర

94-180/990

తసడడ:ద కకసడయఖ బసడదరర
ఇసటట ననస:92-15-1477
వయససస:35
లస: ససస స
94-190/474

9156 NDX0037663
పపరర: సరసబయఖ తరరమలకకసడ

94-191/549

తసడడ:ద యలర యఖ
ఇసటట ననస:92-15-1478
వయససస:61
లస: పప
94-180/993

9159 NDX0055863
పపరర: చనన వనసకటమక బతష
స ల

94-180/994

భరస : చనన బదహకయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1479
వయససస:51
లస: ససస స
94-180/996

9162 NDX0056440
పపరర: చనన బదహకయఖ బతష
స ల

94-180/997

తసడడ:ద బబ డయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1479
వయససస:60
లస: పప
94-180/998

భరస : యయసస రతనస�
ఇసటట ననస:92-15-1480
వయససస:36
లస: ససస స
94-180/1000

94-180/1356

భరస : శకనవరస రరవప ఉపరలపరటట
ఇసటట ననస:92-15-1475
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలసరశమ కలసచపప
ఇసటట ననస:92-15-1479
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద బబలసరశమ కలసచష
ఇసటట ననస:92-15-1479
వయససస:24
లస: ససస స
9166 NDX0056382
పపరర: ఏసస రతనస� గగగగల�

94-180/1358

భరస : బబలసరశమ�
ఇసటట ననస:92-15-1479
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబల మననయఖ�
ఇసటట ననస:92-15-1479
వయససస:73
లస: ససస స
9163 NDX1901470
పపరర: సరశత కలసచష

9149 NDX2710077
పపరర: గగవసదమక ఉపషలపరటట

9144 NDX2554459
పపరర: జయరరజ ఓరరచ

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-15-1474
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడయఖ బసడదరర
ఇసటట ననస:92-15-1477
వయససస:23
లస: పప

భరస : పదసరద�
ఇసటట ననస:92-15-1479
వయససస:33
లస: ససస స
9160 NDX0055665
పపరర: గగరవమక� గగగగల�

94-190/472

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-15-1475
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1477
వయససస:39
లస: పప
9157 NDX0055657
పపరర: సతఖవత� గగగగల�

9146 NDX2320919
పపరర: వనసకరటమక బతష
స ల

94-191/545

తసడడ:ద చనన వనసకటయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:92-15-1473
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల ఉపషలపరటట
ఇసటట ననస:92-15-1475
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నదగయఖ�
ఇసటట ననస:92-15-1475
వయససస:74
లస: ససస స
9154 NDX1294784
పపరర: ససబబబరరవప బసడదరర

94-180/989

భరస : గగరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-15-1474
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరరవపలల
ఇసటట ననస:92-15-1474
వయససస:18
లస: ససస స
9151 NDX0039818
పపరర: రరమగలమక తరరపత�

9143 NDX2319010
పపరర: జయ రరజ ఓరరచ

9141 NDX0889113
పపరర: సరసబబదజఖస పపరరబబ యన

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1472
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన వనసకటయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:92-15-1473
వయససస:39
లస: పప

భరస : జయరరజ ఓరరచ
ఇసటట ననస:92-15-1473
వయససస:36
లస: ససస స
9148 NDX2739803
పపరర: లకడక దసరర బతష
స ల

94-190/471

తసడడ:ద కకటయఖ మసజల
ఇసటట ననస:92-15-1472
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద తరపతయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1472
వయససస:34
లస: పప
9145 NDX2549160
పపరర: అసజమక ఓరరచ

9140 NDX1772475
పపరర: కకటయఖ మసజల

9165 NDX0056390
పపరర: పదసరద� గగగగల�

94-180/999

తసడడ:ద బబల మనననయఖ�
ఇసటట ననస:92-15-1480
వయససస:36
లస: పప
94-180/1001

9168 NDX0039735
పపరర: కకకషషవనణణ మసజల

94-191/550

భరస : వనసకనన బబబగ
ఇసటట ననస:92-15-1480
వయససస:31
లస: ససస స
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94-191/551

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1480
వయససస:56
లస: ససస స
9172 NDX3005469
పపరర: బబ యయస ఒరరస

94-191/879

9173 NDX3005535
పపరర: శరసత తషరక

94-191/552

తసడడ:ద నదగర రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:92-15-1485
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:92-15-1487
వయససస:35
లస: ససస స
9187 NDX1466540
పపరర: కలమమరర ఒరరస
భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:92-15-1488
వయససస:36
లస: ససస స
9190 NDX2322543
పపరర: ఆసజననయగలల ఓరరచ

94-190/483

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-15-1492
వయససస:38
లస: ససస స

9185 NDX1016088
పపరర: కకరణ కలమమర కకరటబ

9188 NDX1943381
పపరర: ఆసజననయగలల ఒరరస

9191 NDX2713303
పపరర: పదసనన కగగరరèలమ

94-190/695

9194 NDX3005600
పపరర: యయదసకకనదలల కగగరరరర

9197 NDX0061515
పపరర: వనసకట రమణ ఓరరస�
భరస : లసగస�
ఇసటట ననస:92-15-1492
వయససస:48
లస: ససస స

94-190/480
9180 NDX1690198
పపరర: వనణగ గగపరల కకషష మమరరస
రమణబబ యన
తసడడ:ద మసరసన రరవప రమణబబ యన
ఇసటట ననస:92-15-1485
వయససస:44
లస: పప

9183 NDX0839324
పపరర: వనణగగగపరల కకషషమమరరస
రరమనబబ యన
తసడడ:ద మసరసనదదవప
ఇసటట ననస:92-15-1485
వయససస:44
లస: పప

94-191/554

94-191/556

9186 NDX0039917
పపరర: వనసకటటష తమకశశటట

94-191/557

తసడడ:ద నదగయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1487
వయససస:37
లస: పప
94-180/1006

9189 NDX2319572
పపరర: మసగమక మకరకన

94-190/482

భరస : బసవయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:92-15-1488
వయససస:46
లస: ససస స
94-183/868

9192 NDX3005626
పపరర: వనసకటటశశరరర కగగరరరర

94-190/694

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1491
వయససస:44
లస: పప
94-191/880

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-15-1491
వయససస:18
లస: పప
94-190/696

94-190/477

94-191/553

తసడడ:ద శకనస కగగరరèలమ
ఇసటట ననస:92-15-1491
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-15-1491
వయససస:21
లస: ససస స
9196 NDX3005675
పపరర: రమణ కగగరరరర

9182 NDX0040238
పపరర: ససబబమక రరమనబబ యన

తసడడ:ద నరసససహహలల ఒరరస
ఇసటట ననస:92-15-1488
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద రరజజరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:92-15-1488
వయససస:42
లస: పప
9193 NDX3006855
పపరర: బసవమక కగగరరరర

94-190/479

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-15-1487
వయససస:32
లస: పప
94-180/1005

94-190/476

భరస : వర రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:92-15-1485
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:92-15-1485
వయససస:40
లస: ససస స
94-191/555

9174 NDX2323020
పపరర: పదదకవత కకరట
భరస : వనసకటటష కకరట
ఇసటట ననస:92-15-1482
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద వనణగగగపరల కకషష రరడడడ రమణబబ యన
ఇసటట ననస:92-15-1485
వయససస:21
లస: పప
94-190/481

94-180/1003

94-180/1004 9177 NDX1690362
9176 NDX0055574
పపరర: కకటటశశరమక� రరయనబబ యన�
పపరర: నదగ బగలలర మక మగననసగర

94-190/478 9179 NDX2320653
9178 NDX2503191
పపరర: కరశ వశశనదధ రరమనబబ యన
పపరర: గగపస చసద రమణబబ యన

9184 NDX0039925
పపరర: రరమలకడక తమకశశటట

94-208/1562

భరస : మసరసనదదవప�
ఇసటట ననస:92-15-1485
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష రరమనబబ యన
ఇసటట ననస:92-15-1485
వయససస:20
లస: పప

9171 NDX0056697
పపరర: సరసబయఖ ఒరరస

తసడడ:ద పసద కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1481
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-15-1481
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-15-1482
వయససస:54
లస: ససస స

9181 NDX1690388
పపరర: వర రరడడడ మగననసగర

94-180/1002

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1481
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద శరసబయఖ
ఇసటట ననస:92-15-1481
వయససస:25
లస: పప
9175 NDX1016302
పపరర: శవమక కకరటబ

9170 NDX0055707
పపరర: మలర శశర జరరస

9195 NDX3011780
పపరర: కకసడల రరవప తరరమలకకసడ

94-180/1874

తసడడ:ద శకనస తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:92-15-1492
వయససస:21
లస: పప
94-191/558

9198 NDX2319176
పపరర: లకడక దసరర తరరమమలకకసద

94-180/1007

భరస : దసరర పదసరద తరరమమలకకసద
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:30
లస: ససస స
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9199 NDX2319697
పపరర: సరసబమక తరరమలకకసడ

94-180/1008

94-180/1009 9201 NDX1642801
94-180/1010
9200 NDX2319069
పపరర: దసరర పదసరద తరరమమలకకసద
పపరర: పసదద సరసబయఖ తరరమల కకసడ

తసడడ:ద పసదద సరసబయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదద సరసబయఖ తరరమమలకకసద
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద యలర యఖ తరరమల కకసడ
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:68
లస: పప

9202 NDX1653840
పపరర: లకడక మగలర సగర

9203 NDX0042473
పపరర: పదదకవత రరజవరపప

94-190/486
9204 NDX1681171
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప రరజవరపప

94-190/484

భరస : నదరరయణ రరడడడ మగలర సగర
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:41
లస: ససస స
9205 NDX0027847
పపరర: శకహరర రరజవరపప

భరస : తరరపతయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:51
లస: ససస స
94-190/487

తసడడ:ద తరరపతయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:33
లస: పప
9208 NDX1493725
పపరర: కకసడద రరడడడ కనమరర పపడడ

94-190/490

94-191/561

94-180/1013

94-191/562

94-191/882

తసడడ:ద ససజవరరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:92-15-1973/2
వయససస:55
లస: పప

94-180/1011

9215 NDX2988129
పపరర: రమణమక గజజల

9218 NDX0037473
పపరర: పదసరద వనమగల�

9221 NDX3127537
పపరర: చసదదక
ద కకపషరరస

94-187/897

9224 NDX1690305
పపరర: ససస జజన బతష
స ల

94-189/1251

9227 NDX2768240
పపరర: సతఖ రరవప బబససన
తసడడ:ద ససరఖనదరరయణ బబససన
ఇసటట ననస:92-15-2091
వయససస:49
లస: పప

94-191/560

9213 NDX2126309
పపరర: అచచమక దదరర

94-180/1012

9216 NDX3006954
పపరర: చనదననజ రరడడ కకపషరరస

94-191/881

తసడడ:ద అనమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-15-1494
వయససస:73
లస: పప
94-191/563

9219 NDX2849644
పపరర: చసదదక
ద కకపషరరస

94-188/1349

తసడడ:ద హనమరరడడడ కకపషరరస
ఇసటట ననస:92-15-1494/2
వయససస:18
లస: ససస స
94-191/883

9222 NDX3051513
పపరర: వనసకట లకడక బతష
స ల

94-184/1334

తసడడ:ద సరయ జజన బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-15-1497
వయససస:23
లస: ససస స
94-190/491

9225 NDX2743326
పపరర: మహలకడక దదవసడర

94-190/697

Deleted

తసడడ:ద చనన సససదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-15-1497
వయససస:28
లస: పప
94-190/698

9210 NDX0039586
పపరర: ససదదమక కకపషరరస

భరస : పపరయఖ దదరర
ఇసటట ననస:92-15-1493/1
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద హనమ రరడడడ కకపషరరస
ఇసటట ననస:92-15-1494/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద శవనదనరరయణ దదవళర
ఇసటట ననస:92-15-1497
వయససస:36
లస: పప
9226 NDX2805505
పపరర: వనసకట ససబబబరరడడడ లకకకరరడడడ

9212 NDX1736265
పపరర: ఎసపస రర రరణణ జజననకలటట

94-190/489

భరస : చనన అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:92-15-1494/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద అనమరరడడడ కకపషరరస
ఇసటట ననస:92-15-1494/2
వయససస:73
లస: పప
9223 NDX0140913
పపరర: వనసకట బదహకస దదవళర

94-191/559

భరస : వర నదరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-15-1494
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పదసరద�
ఇసటట ననస:92-15-1494/1
వయససస:41
లస: ససస స
9220 NDX3128790
పపరర: చననసజ రరడడడ కకపషరరస

9209 NDX0039677
పపరర: లకడక కకపషరరస

9207 NDX1690024
పపరర: తరరపతయఖ రరజవరపప
తసడడ:ద మమల కకసడయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:92-15-1493/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర జజననకలటట
ఇసటట ననస:92-15-1493/1
వయససస:33
లస: పప
9217 NDX0037564
పపరర: మమరస మక వనమగల�

94-190/488

భరస : పసదద హనమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:43
లస: పప
9214 NDX0056515
పపరర: శకనవరసరరవప జజననకలటట

9206 NDX1653832
పపరర: నదరరయణ రరడడ మగలర సగర

తసడడ:ద రగశయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద కకటట రరడడడ మగలర సగర
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద కకటట రరడడడ కణమరర పపడడ
ఇసటట ననస:92-15-1493
వయససస:57
లస: పప
9211 NDX1132299
పపరర: హనమరరడడడ కకపషరరస

94-190/485

భరస : వనసకట బదహకస దదవసడర
ఇసటట ననస:92-15-1497
వయససస:30
లస: ససస స
94-184/1335

9228 NDX2883627
పపరర: ససగగణ బబససన

94-191/884

భరస : సతఖరరవప బబససన
ఇసటట ననస:92-15-2091
వయససస:53
లస: ససస స
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9229 NDX2863231
పపరర: నదగ రసగ రరడడడ మమరరడడడ
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94-191/885

Deleted

తసడడ:ద ససబబ రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-15-2091
వయససస:27
లస: పప
9232 NDX1847336
పపరర: షహహన షపక

94-191/564

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:92-15-2108
వయససస:26
లస: ససస స
9235 NDX0838839
పపరర: మరరవల షపక

94-191/567

94-189/745

94-187/984

94-189/750

94-188/968

94-180/1015

94-189/752

భరస : నదగమర వల షపక
ఇసటట ననస:92-16-1503
వయససస:38
లస: ససస స
9256 NDX2418739
పపరర: నదసర వల సయఖద
తసడడ:ద సససదద సయఖద
ఇసటట ననస:92-16-1503
వయససస:22
లస: పప

94-191/568

9239 NDX1891440
పపరర: లకడక నదరరయణ నవపడడరర

9242 NDX0399956
పపరర: శశషమక ఇలమర

9245 NDX0392548
పపరర: కకషష ఇలమర

9248 NDX0047738
పపరర: అసజమక దదవళళ

94-189/746

9237 NDX1891473
పపరర: రవ కలమమర నవపడడరర

94-189/748

9243 NDX0400093
పపరర: శసకరర ఇలమర

94-189/747

94-189/749

భరస : యయసస ఇలమర
ఇసటట ననస:92-16-511
వయససస:36
లస: ససస స
94-189/751

9246 NDX2803120
పపరర: చలపత రరవప గగరజజల

94-189/1264

తసడడ:ద కకటయఖ గగరజజల
ఇసటట ననస:92-16-554
వయససస:63
లస: పప
94-198/744

9249 NDX1294610
పపరర: నదగమర బ ఎసపక

94-180/1014

తసడడ:ద సఈదద వరల
ఇసటట ననస:92-16-1499
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద అబగదల కరరస ఫరరరక మహమకద
ఇసటట ననస:92-16-1502
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రహమ తషలర
ఇసటట ననస:92-16-1503
వయససస:64
లస: ససస స

9254 NDX2029180
పపరర: రసజజన బ షపక

9255 NDX2029206
పపరర: షకకల షపక

తసడడ:ద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:92-16-1503
వయససస:24
లస: పప

94-189/744

9240 NDX1946666
పపరర: దసరర పదసరద నవపడడరర

94-189/1252 9252 NDX0310094
9251 NDX2722379
పపరర: యససకన ఫరరక మహమద
పపరర: జజన బ షపక

9257 NDX2029172
పపరర: నదగగల షపక

94-191/566

తసడడ:ద సససదర రరమయఖ నవపడడరర
ఇసటట ననస:92/16
వయససస:60
లస: పప

94-189/753

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-16-1503
వయససస:44
లస: ససస స
94-189/755

9234 NDX0838805
పపరర: హబబగన షపక

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ నవపడడరర
ఇసటట ననస:92/16
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకకకనదరరయణ దదవపళళ
ఇసటట ననస:92-16-768
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద సఈదద వరల
ఇసటట ననస:92-16-1499
వయససస:33
లస: పప
9253 NDX0400234
పపరర: చచతసబగడడ షపక

9236 NDX1847302
పపరర: మహబగ షపక

94-193/1366

భరస : మమబగససభబన
ఇసటట ననస:92-15-2108
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ ఇలమర
ఇసటట ననస:92-16-511
వయససస:48
లస: పప

భరస : నదగగశశర రరవప బగకక
ఇసటట ననస:92-16-716
వయససస:67
లస: ససస స
9250 NDX1294602
పపరర: రహహస బబష ఎసపక

94-191/565

భరస : కకషష ఇలమర
ఇసటట ననస:92-16-511
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ ఇలమర
ఇసటట ననస:92-16-511
వయససస:36
లస: పప
9247 NDX2089044
పపరర: సరవతద బగకక

9233 NDX1889668
పపరర: ఖమజజ బ షపక

9231 NDX2942068
పపరర: రసగ కలమమరర ఉపషలలరర

భరస : శవ కకటట రరడడ ఉపషలలరర
ఇసటట ననస:92-15-2091
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదర రరమయఖ నవపడడరర
ఇసటట ననస:92/16
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద కకషష మమరరస దదసగ
ఇసటట ననస:92-16/2
వయససస:57
లస: పప
9244 NDX0392571
పపరర: ఆసజననయగల ఇలమర

భరస : రవ నకకకన
ఇసటట ననస:92-15-2091
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-15-2108
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ నవపడడరర
ఇసటట ననస:92/16
వయససస:31
లస: పప
9241 NDX2750107
పపరర: నరసససహ మమరరస దదసగ

94-191/886

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:92-15-2108
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:92-15-2108
వయససస:33
లస: పప
9238 NDX1891432
పపరర: హరర పదసరద నవపడడరర

9230 NDX2953032
పపరర: ధన లకడక నకకకన

94-180/1016

94-189/754

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:92-16-1503
వయససస:47
లస: ససస స
94-189/756

9258 NDX1776022
పపరర: రబబబన షపక

94-189/757

తసడడ:ద రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:92-16-1503
వయససస:25
లస: పప
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9259 NDX1767583
పపరర: ఇసస ఖర షపక
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94-189/758

తసడడ:ద ఇజజహర షపక
ఇసటట ననస:92-16-1503
వయససస:48
లస: పప
9262 NDX2971737
పపరర: రఫసయమ భబగస షపక

94-191/887

94-179/123

94-179/126

94-179/1089

తసడడ:ద హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:92-16-1505
వయససస:26
లస: పప
9274 NDX1689803
పపరర: షపక మహబమబ జజన

94-189/761

94-180/1017

94-190/699

తసడడ:ద రరమయఖ ఇళర
ఇసటట ననస:92-16-1511/1
వయససస:45
లస: పప

94-189/760

9272 NDX2135177
పపరర: ననరజ హన షపక

94-179/127

9278 NDX2743888
పపరర: రసరఊల షపక

9281 NDX2722254
పపరర: ఇలర గగపస

94-189/1256

9284 NDX2722262
పపరర: లకడక తరరపతమక యమటగరరర

9287 NDX2743813
పపరర: డదవడడ ఇళళ
తసడడ:ద ఏసస ఇలర
ఇసటట ననస:92-16-1511/1
వయససస:21
లస: పప

9267 NDX1849704
పపరర: పసద మరర వల సయఖద

94-179/125

9270 NDX2801686
పపరర: జజన బబగస సయఖద

94-178/890

9273 NDX2137934
పపరర: హన సరరర షపక

94-179/128

తసడడ:ద మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:92-16-1506
వయససస:24
లస: పప
94-189/1255

9276 NDX2832673
పపరర: కవఖ శక లకడక చతషరగశదసల

94-179/1090

తసడడ:ద బబలససబదహకణఖస చతషరగశదసల
ఇసటట ననస:92-16-1507
వయససస:19
లస: ససస స
94-180/1875

9279 NDX2941904
పపరర: జరసన బ షపక

94-180/1876

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:92-16-1509
వయససస:56
లస: ససస స
94-179/1091

9282 NDX2940633
పపరర: శవ రరమకకషష ఇళర

94-180/1877

తసడడ:ద కకషష ఇళర
ఇసటట ననస:92-16-1510
వయససస:24
లస: పప
94-190/700

తసడడ:ద రరసబబబగ యమటగరరర
ఇసటట ననస:92-16-1510
వయససస:19
లస: ససస స
94-180/1878

94-179/122

భరస : చనన ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:92-16-1505
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష ఇలర
ఇసటట ననస:92-16-1510
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద ఆల బబబగ యమటగరరర
ఇసటట ననస:92-16-1510
వయససస:22
లస: ససస స
9286 NDX2743805
పపరర: ఏసస ఇళర

9269 NDX1946005
పపరర: అనల కలమమర శరక
చసతలపరటట
తలర : లకడక సరమమమజఖస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:92-16-1504
వయససస:33
లస: పప

9275 NDX2881233
పపరర: హనసరరర షపక

9264 NDX1849589
పపరర: మసరసన వల సయఖద

తసడడ:ద హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:92-16-1504
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద మనసనర షపక
ఇసటట ననస:92-16-1509
వయససస:62
లస: పప

తలర : రసనల షపక
ఇసటట ననస:92-16-1509
వయససస:62
లస: ససస స
9283 NDX2940823
పపరర: పప లలరమక యమటగరరర

94-179/124

తసడడ:ద మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-16-1506
వయససస:23
లస: పప

భరస : మననసర అల షపక
ఇసటట ననస:92-16-1509
వయససస:27
లస: ససస స
9280 NDX3114543
పపరర: జరసన బ షపక

9266 NDX1849605
పపరర: చన మరర వల సయఖద

94-189/1254

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:92-16-1504
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:92-16-1506
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖధర షపక
ఇసటట ననస:92-16-1506
వయససస:59
లస: పప
9277 NDX1986415
పపరర: గగససయమ షపక

94-179/121

తసడడ:ద హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:92-16-1504
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద మరర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:92-16-1504
వయససస:58
లస: పప
9271 NDX2944601
పపరర: పసదద ససభబన సయఖద

9263 NDX1849555
పపరర: నదగమర బ సయఖద

9261 NDX2735389
పపరర: ఇసతయమజ షపక

తసడడ:ద రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:92-16-1503
వయససస:21
లస: పప

భరస : పసదద మరర వల సయఖద
ఇసటట ననస:92-16-1504
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:92-16-1504
వయససస:26
లస: పప
9268 NDX1849662
పపరర: హహసపసన సయఖద

94-189/1253

తసడడ:ద రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:92-16-1503
వయససస:26
లస: పప

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:92-16-1503
వయససస:27
లస: ససస స
9265 NDX1849621
పపరర: చనన ససభబన సయఖద

9260 NDX2993665
పపరర: అబగదల శరఫస షపక

9285 NDX2722338
పపరర: వనసకట లకడక పసలర మ

94-191/888

భరస : ఆసజననయగలల పసలర మ
ఇసటట ననస:92-16-1511
వయససస:33
లస: ససస స
94-180/1879

9288 NDX2943017
పపరర: శకనస చలమచచరర

94-189/1257

తసడడ:ద కకషష చలమచచరర
ఇసటట ననస:92-16-1512
వయససస:45
లస: పప
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పపరర: సరసబయఖ చలమచరర
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94-189/1258

తసడడ:ద శకనస చలమచరర
ఇసటట ననస:92-16-1512
వయససస:31
లస: పప

9290 NDX2938157
పపరర: రరమగలమక పప టట
ర రర

94-189/1259

తసడడ:ద వర ఆసజననయగలల పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:92-16-1512
వయససస:20
లస: ససస స

9292 NDX0758227
పపరర: నరసససహమమరరస గగదచ

94-189/762

తసడడ:ద కకషషమమరరస గగదచ
ఇసటట ననస:92-16-1513
వయససస:32
లస: పప

9293 NDX2936888
పపరర: గగపరల రరవప గగదద

9291 NDX2729853
పపరర: బసవయమమక చలమచచరర

94-189/1260

తసడడ:ద శకనస చలమచచరర
ఇసటట ననస:92-16-1512
వయససస:19
లస: ససస స
94-191/889

9294 NDX2931921
పపరర: పపషష గగదద

94-191/890

తసడడ:ద కకషష మమరరస గగదద
ఇసటట ననస:92-16-1513
వయససస:26
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప గగదద
ఇసటట ననస:92-16-1513
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హనసమసత శవ కలమమర చదయనస
ఇసటట ననస:92-16-1514
వయససస:36
లస: ససస స

94-190/493
9296 NDX1976549
పపరర: అలవనలల మసగ తయమరర
చదయమనస
భరస : లలట నదగ కరమ ఈశశర రరవప చదయమనస
ఇసటట ననస:92-16-1514
వయససస:67
లస: ససస స

94-190/494
9297 NDX1976564
పపరర: హననమమత ససవర కలమమర
చదయమనస
తసడడ:ద లలట నదగ కరమమశశర రరవప చదయమనస
ఇసటట ననస:92-16-1514
వయససస:42
లస: పప

9298 NDX2732352
పపరర: యశశద దదవ కటకస

9299 NDX2847556
పపరర: పదసరద కటకస

9300 NDX2773398
పపరర: దసరర మక చకటమ

9295 NDX2135706
పపరర: నదగమహ లకడక టసగగటటరర

94-190/492

94-179/1092

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:92-16-1516
వయససస:54
లస: ససస స
9301 NDX3122702
పపరర: గగపరల కకషష మమరరస జవరశజ

94-185/1400

94-190/701

9305 NDX2722346
పపరర: బబలయఖ ఇళర

94-180/1880

9308 NDX1739236
పపరర: లలత రరళళబసడడ

94-189/765

9311 NDX1347541
పపరర: వజయ లకకక శనగపలర
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-17వయససస:57
లస: ససస స

9313 NDX2039650
పపరర: ససససకత సరహహ

9314 NDX2039643
పపరర: మగరళ సరహహ

94-191/570

భరస : మగరళ సరహహ
ఇసటట ననస:92-17-749
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రసగయఖ ఏలలచరర
ఇసటట ననస:92-17-1032
వయససస:27
లస: ససస స

94-191/891

9317 NDX2907228
పపరర: రసనల పఠరన
తసడడ:ద నససర పఠరన
ఇసటట ననస:92-17-1063
వయససస:18
లస: పప

94-189/1263

9306 NDX2722320
పపరర: మమరర ఇళళ

94-191/892

తసడడ:ద బబలయఖ ఇళళ
ఇసటట ననస:92-16-1525
వయససస:18
లస: ససస స
94-189/763

9309 NDX1739228
పపరర: లకడక రరళళబసడడ

94-189/764

భరస : సనరఖనదరరయణ శరససస స రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:92/17
వయససస:66
లస: ససస స
94-191/569

9312 NDX0536698
పపరర: నదయబ రసనల షపక

94-189/766

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-17-82
వయససస:41
లస: పప
94-191/571

తసడడ:ద కకషష సరహహ
ఇసటట ననస:92-17-749
వయససస:34
లస: పప
94-189/767

9303 NDX2726131
పపరర: హనసమసతరరవప ఇళర
తసడడ:ద బబలయఖ ఇళర
ఇసటట ననస:92-16-1525
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకషష కకశశర రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:92/17
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ శరససస స రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:92/17
వయససస:41
లస: పప

9316 NDX1626185
పపరర: శకమణణ ఏలలచరర

94-189/1262

తసడడ:ద రరమయఖ ఇళర
ఇసటట ననస:92-16-1525
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:92-16-1603
వయససస:34
లస: పప
9310 NDX1739244
పపరర: కకషష కకశశర రరళళబసడడ

భరస : గసగధర చకటమ
ఇసటట ననస:92-16-1516 SRI KRISHNA NIVA
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ ఇళర
ఇసటట ననస:92-16-1525
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలయఖ ఇలమర
ఇసటట ననస:92-16-1525
వయససస:25
లస: పప
9307 NDX2971729
పపరర: రజక షపక

9302 NDX2722361
పపరర: జజలమక ఇళర

94-189/1261

Deleted

తసడడ:ద రరమ రరవప
ఇసటట ననస:92-16-1516
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద కసయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:92-16-1516, Flat 303
వయససస:58
లస: పప
9304 NDX2721918
పపరర: వననద కలమమర ఇలమర

94-182/1565

9315 NDX2044030
పపరర: పరనకరల రరవప దదవ

94-191/572

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:92-17-749
వయససస:66
లస: పప
94-180/1881

9318 NDX0835983
పపరర: వనసకట నరసమక యరకసశశటట

94-189/768

భరస : కకటటశశరరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:92-17-1530
వయససస:38
లస: ససస స
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పపరర: రతనకలమమరర దదసరర
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94-189/769

భరస : పదసరదరరవప దదసరర
ఇసటట ననస:92-17-1530
వయససస:52
లస: ససస స
9322 NDX1347566
పపరర: ఇసదదరర భమపన

94-191/573

94-191/893

94-189/772

94-189/1265

94-189/1267

94-189/775

94-189/778

తసడడ:ద సనరపషడడ బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1552
వయససస:36
లస: పప

9332 NDX2742245
పపరర: ససభహన షపక

94-189/780

94-189/1266

9327 NDX2944650
పపరర: సతఖనదరరయణ కకసడదటట

94-180/1882

9330 NDX2546711
పపరర: మసరసన షపక

94-189/1085

9333 NDX2939684
పపరర: వనసకట కకషష కకతస

94-174/992

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకతస
ఇసటట ననస:92-17-1539
వయససస:21
లస: పప

94-191/894 9336 NDX1744136
9335 NDX2996213
పపరర: సలలమ కలమమరర పసరరమమళరపలర
పపరర: శవ గగవసద రరడడ చరసరన

9338 NDX2459402
పపరర: నసరర ససలమసన మగల

9341 NDX2769594
పపరర: ఉసరకన బబగ మగల

9344 NDX0997585
పపరర: ఆదదలకడక బబససన

9347 NDX0997783
పపరర: సనదఖససరరవప బబససన
తసడడ:ద సనరపపషడడ బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1552
వయససస:44
లస: పప

94-180/1018

తసడడ:ద రసగర రరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:92-17-1542
వయససస:52
లస: పప
94-189/776

9339 NDX2461390
పపరర: నసరర ససలమసనద మగల

94-189/777

భరస : ఉసరకన బబగ మగల
ఇసటట ననస:92-17-1544
వయససస:34
లస: ససస స
94-189/1268

94-189/779
9342 NDX2194884
పపరర: ఉమ మహహశశరర బబయ బబ సదధల

భరస : శవనదగగసదద సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:92-17-1550
వయససస:41
లస: ససస స
94-174/65

భరస : శవరజ బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1552
వయససస:31
లస: ససస స
94-174/67

94-189/771

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-17-1538
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద మనష బబగ మగల
ఇసటట ననస:92-17-1544
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద మజద షపక
ఇసటట ననస:92-17-1550
వయససస:27
లస: పప
9346 NDX0997767
పపరర: శవరజ బబససన

94-189/773

భరస : ఉసరకన బబగ మగల
ఇసటట ననస:92-17-1544
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరరస బబగ మగల
ఇసటట ననస:92-17-1544
వయససస:63
లస: ససస స
9343 NDX2194876
పపరర: ససభబన షపక

9329 NDX0683870
పపరర: జవరతనస ఎబమబరర

9324 NDX1181437
పపరర: సరస జ ఖమన పఠరన

తసడడ:ద చనన కకసడదటట
ఇసటట ననస:92-17-1538
వయససస:51
లస: పప

భరస : రతదనకర రరవప పసరరమమళరపలర
ఇసటట ననస:92-17-1541
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ గగవసదద రరడడ చరసరన
ఇసటట ననస:92-17-1542
వయససస:22
లస: ససస స
9340 NDX2459428
పపరర: అకస ర బబగస మగల

94-174/806

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:92-17-1538
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద రతదనకర రరవప
ఇసటట ననస:92-17-1541
వయససస:22
లస: ససస స
9337 NDX2220705
పపరర: యశశద కకషష చరసరన

9326 NDX2546737
పపరర: సససదదబ షపక

94-189/770

భరస : జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-17-1534/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబదహకణఖస ఎబమబరర
ఇసటట ననస:92-17-1538
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:92-17-1538
వయససస:26
లస: ససస స
9334 NDX2789071
పపరర: ససకకరస ర పసరరమమళరపలర

94-191/574

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-17-1538
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద సనరఖ నదరరయణ గగదసద
ఇసటట ననస:92-17-1538
వయససస:38
లస: పప
9331 NDX2933836
పపరర: ససభహనద షపక

9323 NDX1347558
పపరర: వనసకట నదరరయణ భమపన

9321 NDX0094227
పపరర: లకడక ససజజత ఆకలల

భరస : ఆదదనదరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:92-17-1534
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:92-17-1534
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:92-17-1536
వయససస:37
లస: ససస స
9328 NDX1209816
పపరర: మగరళ గగదసద

94-72/935

భరస : బబలచసదసదడడ భమపన
ఇసటట ననస:92-17-1534
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-17-1534
వయససస:59
లస: ససస స
9325 NDX3089489
పపరర: రగఖ పససపపలలటట

9320 NDX2392728
పపరర: తషలసస భమపన

9345 NDX0997569
పపరర: గగవసదమక బబససన

94-174/66

భరస : సనదఖససరరవప బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1552
వయససస:39
లస: ససస స
94-174/68

9348 NDX3271210
పపరర: శతదరరవమక బబ లర ననన

94-174/1172

భరస : కకటటసససర రరవప బబ లర ననన
ఇసటట ననస:92-17-1552
వయససస:63
లస: ససస స
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94-174/1187

భరస : ఒబగలలసస చలర
ఇసటట ననస:92-17-1552
వయససస:32
లస: ససస స
9352 NDX1045285
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ లర ననన

94-189/782

9353 NDX1045269
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లర ననన

94-189/1269

9356 NDX2104214
పపరర: ఆదమబ షపక
భరస : ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:92-17-1553
వయససస:48
లస: ససస స

9358 NDX1891283
పపరర: నదగమర గగస షపక

9359 NDX2362754
పపరర: ఆసజననయగలల చసతగగసటర

94-180/1021

తసడడ:ద ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:92-17-1553
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద పపలర యఖ లలట గగడడపరటట
ఇసటట ననస:92-17-1554
వయససస:46
లస: పప
9364 NDX2024180
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-189/785

94-189/787

94-189/1272

తసడడ:ద మధససనధనదచదరరఖలల
ఇసటట ననస:92-17-1557
వయససస:44
లస: పప

94-79/555

9368 NDX2789394
పపరర: ససభబన పఠరన

9371 NDX2756476
పపరర: అయయషర పఠరన

94-174/69

9374 AP151010474076
పపరర: అరరణ చచనననజ

94-179/131

9377 AP151010471531
పపరర: మధససనధనదచదరరఖలల
చచనననజ
తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:92-17-1557
వయససస:72
లస: పప

9357 NDX2479590
పపరర: నదగగర గగసప షపక

94-180/1020

9360 NDX2279495
పపరర: వనసకట లకకమక గగడడపరటట

94-179/129

9363 NDX0123935
పపరర: చనన రమణయఖ చసతగగసటర

94-180/1022

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-17-1554
వయససస:33
లస: పప
94-189/786

9366 NDX2479608
పపరర: పసదద బగజజ కకరరవ

94-180/1023

తసడడ:ద కమలమకరరరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:92-17-1555
వయససస:41
లస: పప
94-189/1270

9369 NDX2789410
పపరర: ఇకరబల పఠరన

94-189/1271

తసడడ:ద ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:92-17-1555
వయససస:42
లస: పప
94-189/1273

9372 NDX2730018
పపరర: మజగష మదసద

94-174/993

తసడడ:ద ససబబబరరవప మదసద
ఇసటట ననస:92-17-1556
వయససస:19
లస: పప
94-191/575

భరస : మధససనధనదచదరరఖలల
ఇసటట ననస:92-17-1557
వయససస:43
లస: ససస స
94-191/577

94-189/784

తసడడ:ద నదరరయణ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:92-17-1554
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల పఠరన
ఇసటట ననస:92-17-1555
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప నదటటకలల
ఇసటట ననస:92-17-1557
వయససస:43
లస: ససస స
9376 AP151010471112
పపరర: మగరళధర చచనననజ

9365 NDX2364081
పపరర: కకషషయఖ చసతగగసటర

9354 NDX2096718
పపరర: ఖమగమదధదన షపక

తసడడ:ద ఆడమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:92-17-1553
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-17-1555
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:92-17-1555
వయససస:35
లస: ససస స
9373 JBV0854307
పపరర: బసదస నదటటకలల

94-180/1019

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చసతగగసటర
ఇసటట ననస:92-17-1554
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద ఉసరకన సయఖద
ఇసటట ననస:92-17-1555
వయససస:40
లస: పప
9370 NDX2742112
పపరర: లథధఫపన పఠరన

9362 NDX2279503
పపరర: అపరషల రరజ చసతపలర

94-189/781

తసడడ:ద అబగదలబరగక షపక
ఇసటట ననస:92-17-1552/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద అపరషరరవప లలట చసతపలర
ఇసటట ననస:92-17-1554
వయససస:53
లస: పప

భరస : నదగగలమరర షపక
ఇసటట ననస:92-17-1554
వయససస:31
లస: ససస స
9367 NDX2097146
పపరర: బబజ సయఖద

94-189/783

తసడడ:ద తరరపతయఖ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:92-17-1554
వయససస:23
లస: పప
94-179/130

9351 NDX1031962
పపరర: ససతమక బబ లర ననన

భరస : శకనవరస రరవప బబ లర ననన
ఇసటట ననస:92-17-1552
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప బబ లర ననన
ఇసటట ననస:92-17-1552
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ద రవ కలమమర మటటటపలర
ఇసటట ననస:92-17-1552 MUNNANGI TOWE
వయససస:23
లస: పప

9361 NDX2279446
పపరర: నదరరయణ గగడడపరటట

94-174/1188

తసడడ:ద తమకరరజ చలర
ఇసటట ననస:92-17-1552
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ బబ లర ననన
ఇసటట ననస:92-17-1552
వయససస:69
లస: పప
9355 NDX2783678
పపరర: మణణ వహరర మటటటపలర

9350 NDX3292224
పపరర: ఒబగలలసస చలర

9375 NDX1250455
పపరర: రరమ లకకక చచనసనజ

94-191/576

భరస : మధస ససధదనద చదరరఖలల
ఇసటట ననస:92-17-1557
వయససస:66
లస: ససస స
94-191/578

9378 NDX0757393
పపరర: రరజ మసడల

94-189/788

తలర : ససమ మసడల
ఇసటట ననస:92-17-1557/1
వయససస:50
లస: పప
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9379 NDX1945817
పపరర: భవరన దదవ నటటకలల

94-189/789

భరస : కరళళశశర రరవప నటటకలల
ఇసటట ననస:92-17-1559
వయససస:39
లస: ససస స
9382 NDX1945783
పపరర: కరళళశశర రరవప నటటకలల

94-189/792

94-174/994

94-179/134

94-189/796

94-191/580

94-189/797

94-174/71

తసడడ:ద అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-17-1565
వయససస:31
లస: పప

9392 NDX0681593
పపరర: ధనదవత చదఆదద

9395 NDX2808277
పపరర: అపషలరరజ కకసడక

9398 NDX0738146
పపరర: నససర పఠరన

9401 NDX2783249
పపరర: దసరర రరవప పప లలపలర

94-189/799

9404 NDX0392720
పపరర: వనసకట రమణ కసదదన

94-191/579

9407 NDX2932804
పపరర: శరకవణణ దదర
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ దదర
ఇసటట ననస:92-17-1565
వయససస:18
లస: ససస స

9387 NDX1849498
పపరర: నదగరరజ దదనవత

94-179/133

9390 NDX1359439
పపరర: అమనదబ షపక

94-189/795

9393 NDX2801678
పపరర: చనన రరవప కకసడక

94-190/702

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ కకసడక
ఇసటట ననస:92-17-1562
వయససస:58
లస: పప
94-191/895

9396 NDX0846139
పపరర: ఆరసభ పఠరన

94-180/1024

భరస : నససర
ఇసటట ననస:92-17-1563
వయససస:37
లస: ససస స
94-189/798

9399 NDX2066661
పపరర: రజన తమకన

94-174/70

భరస : వనసకటటశశరరర తమకన
ఇసటట ననస:92-17-1564
వయససస:35
లస: ససస స
94-174/995

9402 NDX2797660
పపరర: శకనస పప లలపలర

94-180/1884

తసడడ:ద నదరరయణ పప లలపలర
ఇసటట ననస:92-17-1564
వయససస:43
లస: పప
94-189/800

తసడడ:ద సనరరఖరరవప కసదదన
ఇసటట ననస:92-17-1564
వయససస:37
లస: పప
94-189/802

94-189/794

భరస : భకగక షపక
ఇసటట ననస:92-17-1561
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస పప లలపలర
ఇసటట ననస:92-17-1564
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకరటరమణ కసదదన
ఇసటట ననస:92-17-1564
వయససస:36
లస: ససస స
9406 NDX2097237
పపరర: నగమల మరర షపక

94-180/1883

తసడడ:ద బకలక పఠరన
ఇసటట ననస:92-17-1563
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద రతస యఖ తమకన
ఇసటట ననస:92-17-1564
వయససస:40
లస: పప
9403 NDX0434100
పపరర: గగరర కసదదన

9389 NDX2773802
పపరర: లకడక అలదద

9384 NDX0434035
పపరర: పప లలరమక ఇనసకలల

తసడడ:ద శసకర దదనవత
ఇసటట ననస:92-17-1561
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద చనదనరరవప కకసడక
ఇసటట ననస:92-17-1562
వయససస:34
లస: పప

భరస : నససర పఠరన
ఇసటట ననస:92-17-1563
వయససస:38
లస: ససస స
9400 NDX2066687
పపరర: వనసకటటశశరరర తమకన

94-179/132

భరస : పసద శసకర
ఇసటట ననస:92-17-1561
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట ససబబబ రరడడ అనననస
ఇసటట ననస:92-17-1562
వయససస:33
లస: పప
9397 NDX0732347
పపరర: ఆదసబ పఠరన

9386 NDX1849415
పపరర: శకనస ధనదవత

94-189/791

భరస : పసదద వరరరరడడడ ఇనసకలల
ఇసటట ననస:92-17-1560
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద అపష రరవప అలదద
ఇసటట ననస:92-17-1561
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద శసకర ధనవత
ఇసటట ననస:92-17-1561
వయససస:34
లస: పప
9394 NDX1624064
పపరర: శకనవరస రరడడడ అనననస

94-189/793

తసడడ:ద శసకర ధనదవత
ఇసటట ననస:92-17-1561
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద రరతరస దదనవత
ఇసటట ననస:92-17-1561
వయససస:66
లస: పప
9391 NDX1775792
పపరర: శకనస ధనవత

9383 NDX0433847
పపరర: ససజజత ఇనసకలల

9381 NDX1945841
పపరర: వజయ భబసకర నటటకలల

తసడడ:ద ఆసజననయగలల నటటకలల
ఇసటట ననస:92-17-1559
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ ఇనసకలల
ఇసటట ననస:92-17-1560
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనస ధనదవత
ఇసటట ననస:92-17-1561
వయససస:29
లస: ససస స
9388 NDX1849472
పపరర: శసకర దదనవత

94-189/790

భరస : ఆసజననయగలల నటటకలల
ఇసటట ననస:92-17-1559
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల నటటకలల
ఇసటట ననస:92-17-1559
వయససస:47
లస: పప
9385 NDX2759033
పపరర: లకడక ధనదవత

9380 NDX1945767
పపరర: అనసతమక నటటకలల

9405 NDX2048073
పపరర: మసరసన బ షపక

94-189/801

భరస : అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-17-1565
వయససస:48
లస: ససస స
94-189/1274

9408 NDX0099978
పపరర: కలమమరర శలస

94-191/581

భరస : సనరరబబబగ
ఇసటట ననస:92-17-1565
వయససస:56
లస: ససస స
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పపరర: పదవణ దదవ మమడచస
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94-191/896

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప మమడచస
ఇసటట ననస:92-17-1565
వయససస:18
లస: ససస స
9412 NDX1250612
పపరర: మభగల షపక

94-191/584

94-191/585

94-191/588

94-191/591

94-189/805

94-180/1027

94-180/1030

తసడడ:ద థదమస
ఇసటట ననస:92-17-1572
వయససస:52
లస: పప

9422 NDX2476000
పపరర: వర లకడక బబససన

9425 NDX0533422
పపరర: రరమమరరవప బబససన

9428 NDX1171370
పపరర: రసనల బ షపక

9431 NDX1126333
పపరర: హసన బబషర షపక

94-189/809

9434 NDX1209782
పపరర: ససభబన షపక

94-189/803

9437 NDX2926848
పపరర: పపషష లత కలరర
భరస : ఉదయ కలమమర
ఇసటట ననస:92-17-1572
వయససస:44
లస: ససస స

9417 NDX1250588
పపరర: రహమతషననసర షపక

94-191/587

9420 NDX1250653
పపరర: నదగగల మరర షపక

94-191/590

9423 NDX0526764
పపరర: ఆదదలకడక బబససన

94-189/804

భరస : రరమమరరవప బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1570
వయససస:37
లస: ససస స
94-189/806

9426 NDX0532440
పపరర: వనసకట రమణ కకసడపలర

94-189/807

తసడడ:ద వరభదసదడడ కకసడపలర
ఇసటట ననస:92-17-1570
వయససస:54
లస: పప
94-180/1028

9429 NDX1112606
పపరర: మమహరరననసర బబగస షపక

94-180/1029

భరస : హసన భబషర
ఇసటట ననస:92-17-1571
వయససస:28
లస: ససస స
94-180/1031

9432 NDX0531004
పపరర: జజన బ షపక

94-189/808

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:92-17-1571
వయససస:46
లస: ససస స
94-189/810

తసడడ:ద మహహదధదన బబష షపక
ఇసటట ననస:92-17-1571
వయససస:52
లస: పప
94-180/1885

94-180/1026

తసడడ:ద బగజజ
ఇసటట ననస:92-17-1569
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:92-17-1571
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-17-1571
వయససస:50
లస: పప
9436 NDX2839306
పపరర: ఉదయ కలమమర కటబరర

94-191/589

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:92-17-1571
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:92-17-1571
వయససస:48
లస: ససస స
9433 NDX0531095
పపరర: ససభబన షపక

9419 NDX1250570
పపరర: మసరసన షపక

9414 NDX0315051
పపరర: బగజజ షపక

భరస : నదగమర మర
ఇసటట ననస:92-17-1569
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద కలరకనదథస బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1570
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద మహబమబ లలట షపక
ఇసటట ననస:92-17-1570/1
వయససస:36
లస: పప
9430 NDX1171388
పపరర: బబజజన షపక

94-191/586

తసడడ:ద రమమరరవప బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1570
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటరమణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:92-17-1570
వయససస:30
లస: పప
9427 NDX1630236
పపరర: షపక ఫజలలలమర షపక

9416 NDX0174177
పపరర: లకడక పదకనదభగన

94-191/583

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:92-17-1569
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద బగజజ షపక
ఇసటట ననస:92-17-1569
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:92-17-1569
వయససస:38
లస: పప
9424 NDX1216589
పపరర: రరమమరరవప కకసడపలర

94-180/1025

భరస : నదరరయణ గగపరస
ఇసటట ననస:92-17-1569
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బగజజ
ఇసటట ననస:92-17-1569
వయససస:51
లస: ససస స
9421 NDX0819276
పపరర: రషసద షపక

9413 NDX1770966
పపరర: ఆరరఫర షపక

9411 NDX0099671
పపరర: ససబదతషన షపక

భరస : వల
ఇసటట ననస:92-17-1568
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:92-17-1569
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద బగజజ
ఇసటట ననస:92-17-1569
వయససస:28
లస: ససస స
9418 NDX1250661
పపరర: మసరసన బ షపక

94-191/582

భరస : వల
ఇసటట ననస:92-17-1568
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:92-17-1568
వయససస:48
లస: పప
9415 NDX1250646
పపరర: షరకకర షపక

9410 NDX0101451
పపరర: హససనద షపక

94-180/1032
9435 NDX1630293
పపరర: మమరర అజత మమనక కటబరర

తసడడ:ద ఉదయ కలమమర కటబరర
ఇసటట ననస:92-17-1572
వయససస:25
లస: ససస స
94-180/1886

9438 NDX2112159
పపరర: రరమగలమక ఇదదస

94-180/1033

భరస : తదత రరవప ఇదదస
ఇసటట ననస:92-17-1573
వయససస:50
లస: ససస స
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9439 NDX1630111
పపరర: మరరయమక గగటటటపరటట
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94-180/1034

భరస : ససరగష గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:46
లస: ససస స
9442 NDX0315010
పపరర: వరరరజ అలమరడ

94-180/1037

94-189/812

94-189/815

94-189/1275

94-191/593

94-191/596

94-189/816

9452 NDX2917375
పపరర: శకనవరసరరవప బలర

9455 NDX0316695
పపరర: అలమరడడ ఆదదలకడక

9458 NDX0316273
పపరర: నదగరరజ బబ మకన

94-191/599

9461 NDX0316679
పపరర: అలమరడడ తదతదరరవప�

94-189/1276

తసడడ:ద రమమరరవప మగపషన
ఇసటట ననస:92-17-1576
వయససస:21
లస: పప

9464 NDX2835437
పపరర: నదగరరజ ఇదదదస

94-191/594

తసడడ:ద అబగదల కరరస ఫరరఖ మహమకద
ఇసటట ననస:92-17-1580
వయససస:25
లస: పప

94-189/814

9450 NDX0532820
పపరర: వరరకజ తతట

94-189/817

9453 NDX1250620
పపరర: వర లకకక అలమరడ

94-191/592

9456 NDX0099507
పపరర: రమమదదవ� యటగరరర�

94-191/595

భరస : వరబబబగ�
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:39
లస: ససస స
94-191/597

9459 NDX1016351
పపరర: పససడడరరజ బగకరక

94-191/598

తసడడ:ద రరమమరరవప
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:49
లస: పప
94-191/600

9462 NDX2605228
పపరర: ఆదదలకడక బగకరక

94-160/504

భరస : రరమమరరవప బగకరక
ఇసటట ననస:92-17-1576
వయససస:36
లస: ససస స
94-189/1277

తసడడ:ద తదతరరవప ఇదదదస
ఇసటట ననస:92-17-1576
వయససస:26
లస: పప

94-189/818 9467 NDX1651034
9466 NDX1651026
పపరర: యమజజడ న ఫరరఖ మహమకద
పపరర: రబబబన ఫరరఖ మహమకద

9447 NDX0532747
పపరర: వనసకలసఠరరవప తతట

భరస : వరరజద
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకయఖ�
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:56
లస: పప
94-185/32

94-189/811

తసడడ:ద సతఖవత తతట
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద కరకనదదస
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద లకడకయఖ
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:33
లస: పప
9463 NDX2477339
పపరర: తరరణ కలమమర మగపషన

9449 NDX0531186
పపరర: నదరరయణరరవప దదరర

9444 NDX2105154
పపరర: పదక బబ మకన

తసడడ:ద వరరకజ తతట
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:29
లస: పప

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:44
లస: ససస స
9460 NDX0584920
పపరర: అలమరడ అపరషరరవప

94-189/813

తసడడ:ద సతఖస బలర
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:36
లస: పప

భరస : పససడడరరజ
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:39
లస: ససస స
9457 NDX0316760
పపరర: అలమరడడ లలమక

9446 NDX1906512
పపరర: మధస బబ సడపలర

94-180/1036

భరస : నదగరరజ బబ మకన
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ దదరర
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద తదతరరవప యయరరసన
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:42
లస: పప
9454 NDX0316653
పపరర: అపషల నరసమక బగకరక

94-180/1038

తసడడ:ద నదగరరజ బబ సడపలర
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద రరమగలల బగకరక
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:37
లస: పప
9451 NDX3132164
పపరర: శకనస యయరరసన

9443 NDX1629262
పపరర: ససరగష గగటటటపరటట

9441 NDX1670760
పపరర: శక కరసత అణగదగరల

తసడడ:ద దదవడడ అణగదగరల
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద ససఘహత రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:41
లస: పప

భరస : జగధద తతట
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:66
లస: ససస స
9448 NDX0392514
పపరర: రరమమరరవప బగకరక

94-180/1035

భరస : తదతదరరవప
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద తదతదరరవప
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:33
లస: పప
9445 NDX1690040
పపరర: బబబబజ తతట

9440 NDX1112655
పపరర: సతఖవత అలమరడ

9465 NDX2878361
పపరర: నదగ రరజ ఇదదస

94-191/897

తసడడ:ద తదత రరవప ఇదదస
ఇసటట ననస:92-17-1576
వయససస:25
లస: పప
94-189/819

తసడడ:ద అబగదల కరరస ఫరరఖ మహమకద
ఇసటట ననస:92-17-1580
వయససస:30
లస: పప

9468 NDX1651042
పపరర: అబగదల కరరస మహమకద

94-189/820

తసడడ:ద ఉమర ఫరరఖ మహమకద
ఇసటట ననస:92-17-1580
వయససస:46
లస: పప
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9469 NDX0316786
పపరర: కరశరరన షపక�
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94-191/601

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:92-17-1582
వయససస:57
లస: ససస స
9472 NDX0690339
పపరర: ఆదదలకడక ఎబమబరర

94-189/821

94-179/135

94-189/823

94-180/1043

Deleted
94-189/826

భరస : పసచచయఖ సససకర
ఇసటట ననస:92-17-1590
వయససస:64
లస: ససస స
9487 NDX2407591
పపరర: వజయ కలమమర సససకర

9476 NDX1729617
పపరర: శకనవరసరరవప అదదసకక

9479 NDX0392647
పపరర: లలధర పరల గగరర

9482 NDX2988780
పపరర: పసదద కసయఖ గగసటటరర

94-189/829

9488 NDX0732123
పపరర: మమరస మక బససమలర
భరస : జయరరవప బససమలర
ఇసటట ననస:92-17-1591
వయససస:34
లస: ససస స

9490 NDX2875565
పపరర: కలమఖణణ మటటపలర

9491 NDX2875615
పపరర: లమవణఖ మటటపలర

94-189/1279

భరస : కకశశర మటటపలర
ఇసటట ననస:92-17-1591
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద గసగయఖ� �
ఇసటట ననస:92-17-1592
వయససస:61
లస: పప

9494 NDX2756211
పపరర: వసశ కకషష గగసన
స

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:92-17-1593
వయససస:68
లస: ససస స

94-180/1041

9477 NDX2307528
పపరర: తదవనణణ అదసకక

94-189/822

9480 NDX1765819
పపరర: లలత దదనవత

94-180/1042

భరస : నదగరరజ దదనవత
ఇసటట ననస:92-17-1589
వయససస:28
లస: ససస స
94-189/1278

9483 NDX2396471
పపరర: రగణగక దదవ ఆదదమమలస

94-189/825

భరస : వజయ కలమమర ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:92-17-1590
వయససస:35
లస: ససస స
94-189/827

9486 NDX2396505
పపరర: పసచచయఖ సససకర

94-189/828

తసడడ:ద వనసకటపయఖ సససకర
ఇసటట ననస:92-17-1590
వయససస:68
లస: పప
94-189/830

9489 NDX0738567
పపరర: జయరరవ బససమలర

94-189/831

తసడడ:ద సరశమదదసస బససమలర
ఇసటట ననస:92-17-1591
వయససస:36
లస: పప
94-191/898

9492 JBV3230232
పపరర: మమగసటట మమధవ

94-180/1044

భరస : పదసరదస
ఇసటట ననస:92-17-1592
వయససస:50
లస: ససస స
94-180/1887

తసడడ:ద వనసకట గమరరనసధ గగపస
ఇసటట ననస:92-17-1592
వయససస:22
లస: పప

94-189/833 9497 NDX3254489
9496 NDX1601484
పపరర: నదగమలలర శశర రరవప మమగసటట
పపరర: రరహమతషననస షపక

తసడడ:ద వనసకట పదసరద మమగసటట
ఇసటట ననస:92-17-1592
వయససస:30
లస: పప

94-189/824

తసడడ:ద కకశశర మటటపలర
ఇసటట ననస:92-17-1591
వయససస:22
లస: ససస స
94-180/1045

9474 NDX1346899
పపరర: పరసడడరసగ ఎబమబరర

భరస : అశశక అదసకక
ఇసటట ననస:92-17-1585
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచయఖ సససకర
ఇసటట ననస:92-17-1590
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద పసచచయఖ సససకర
ఇసటట ననస:92-17-1590 SRIKRUPA NILAYA
వయససస:46
లస: పప

9493 JBV3230182
పపరర: మమగసటట వనసకటపదసరదస� �

94-179/136

తసడడ:ద పసదద తరరపరలల గగసటటరర
ఇసటట ననస:92-17-1589
వయససస:50
లస: పప
9485 NDX2364057
పపరర: వజయ కలమమర సససకర

94-180/1039

తసడడ:ద ససబదహకణఖస ఎబమబరర
ఇసటట ననస:92-17-1583/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద పసదద వనసకటటశశరరర గగరర
ఇసటట ననస:92-17-1588
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనస దదనవత
ఇసటట ననస:92-17-1589
వయససస:29
లస: ససస స

9484 NDX2364065
పపరర: లకడక సరగబబల సససకర

94-180/1040

తసడడ:ద శవయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:92-17-1585
వయససస:53
లస: పప

భరస : లలధర పరల గగరర
ఇసటట ననస:92-17-1588
వయససస:46
లస: ససస స
9481 NDX1765637
పపరర: లకడక దదనవత

9473 NDX1346907
పపరర: వజయలకడక ఎబమబరర

9471 NDX1346881
పపరర: ఆదదలకడక ఎబగబరర

భరస : ససబదహకణఖస ఎబగబరర
ఇసటట ననస:92-17-1583
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ ఎబమబరర
ఇసటట ననస:92-17-1583/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:92-17-1585
వయససస:48
లస: ససస స
9478 NDX0402271
పపరర: తదరగజమక గగరర

94-191/602

తసడడ:ద సయఖద�
ఇసటట ననస:92-17-1582
వయససస:60
లస: పప

భరస : జవరతనస ఎబమబరర
ఇసటట ననస:92-17-1583
వయససస:36
లస: ససస స
9475 NDX1985573
పపరర: అలవనలల అదదసకక

9470 NDX0316828
పపరర: మమలమల షపక�

9495 NDX1410380
పపరర: మమగసటట భబగఖ రగఖ

94-189/832

తసడడ:ద వనసకట పదసరద మమగసటట
ఇసటట ననస:92-17-1592
వయససస:30
లస: ససస స
94-174/1149

9498 NDX2187137
పపరర: అనశర బబషర సయఖద

94-180/1046

తసడడ:ద తదజదధదన సయఖద
ఇసటట ననస:92-17-1593
వయససస:23
లస: పప
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9499 NDX2973105
పపరర: బబజద బ సయఖద
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94-189/1280

తసడడ:ద తదజదధదన సయఖద
ఇసటట ననస:92-17-1593
వయససస:20
లస: ససస స
9502 NDX0392613
పపరర: శకనవరసస యలర సపలర

94-189/835

94-180/1048

94-188/1351

భరస : అసజరరడడడ కరలపపరరడడడ
ఇసటట ననస:92-17-1598
వయససస:60
లస: ససస స
9511 NDX0310052
పపరర: ఆదదలకడక పసచసచక

94-180/1052

94-180/1055

94-189/837

94-190/705

భరస : హరర పదసరద శనగ పలర
ఇసటట ననస:92-17-1602
వయససస:31
లస: ససస స

94-190/703

9515 NDX2744118
పపరర: సరయలకడక పసచసక

9518 NDX2709822
పపరర: దదవఖ సరయ ఎరకసశశటట

9521 NDX2843910
పపరర: దదవఖ సరయ యరకస శశటట

94-191/603

9524 NDX1424357
పపరర: శకనవరస రరవప మమగర
తసడడ:ద కరశయఖ మమగర
ఇసటట ననస:92-17-1601
వయససస:40
లస: పప

94-147/741

94-180/1047

9507 AP151010465009
పపరర: అసజరరడడడ కరలపపరరడడడ

9510 NDX2479855
పపరర: జజఖత పసచసక

94-180/1051

94-180/1053

9513 NDX0507210
పపరర: శకనస పసచచక

94-180/1054

తసడడ:ద నదగమయఖ
ఇసటట ననస:92-17-1598/1
వయససస:45
లస: పప
94-180/1889

9516 NDX0399543
పపరర: మసగ పసచదచక

94-189/836

భరస : శకనవరసరరవప పసచదచక
ఇసటట ననస:92-17-1598/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-180/1359

9519 NDX2843977
పపరర: కకటటశశర రరవప యరకస శశటట

94-190/704

తసడడ:ద వనసకయఖ యరకస శశటట
ఇసటట ననస:92-17-1599
వయససస:45
లస: పప
94-190/706

9522 NDX2531994
పపరర: జజన బబషర షపక

94-174/72

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-17-1600
వయససస:34
లస: పప
94-189/838

9525 NDX1298850
పపరర: వనసకట భబగఖలకకక మమగర

94-191/604

భరస : శకనవరస రరవప మమగర
ఇసటట ననస:92-17-1601
వయససస:39
లస: ససస స

94-169/1203 9528 NDX3236221
9527 NDX3228962
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చదలలమమకరర
పపరర: రమమశ బబబగ శనగపలర

తసడడ:ద వర రరఘవయఖ చదలలమమకరర
ఇసటట ననస:92-17-1602
వయససస:70
లస: పప

94-180/1050

తసడడ:ద శకనవరసరరవప పసచసక
ఇసటట ననస:92-17-1598/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప యరకస శశటట
ఇసటట ననస:92-17-1599
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92--17-1600
వయససస:63
లస: ససస స
9526 NDX2905982
పపరర: సదవసతల శనగ పలర

9512 NDX0507145
పపరర: శకనస పసచసచక

9504 NDX1544411
పపరర: వర రరఘవ కరలపపరరడడ

తసడడ:ద లమవరరజ
ఇసటట ననస:92-17-1598
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:92-17-1599
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప యరకస శశటట
ఇసటట ననస:92-17-1599
వయససస:20
లస: పప
9523 NDX2531960
పపరర: మహబగబ షపక

9509 NDX3046075
పపరర: అసజ రరడడడ కలపప రరడడడ

94-180/1049

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-17-1598/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖస కనకస
ఇసటట ననస:92-17-1598/1
వయససస:40
లస: పప
9520 NDX3050648
పపరర: వనసకట గగపస యరకస శశటట

9506 JBV0841486
పపరర: వనసకట లలవ రరజ రరడడ
కరలపపరరడడడ
తసడడ:ద అసజ రరడడడ కరలపపరరడడడ
ఇసటట ననస:92-17-1598
వయససస:40
లస: పప

94-189/834

భరస : వనసకట లలవర రరజ రరడడ కరలపపరరడడడ
ఇసటట ననస:92-17-1598
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగమయఖ
ఇసటట ననస:92-17-1598/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వరమలలర
ఇసటట ననస:92-17-1598/1
వయససస:70
లస: పప
9517 NDX0535401
పపరర: శకనస కనకస

94-180/1888

తసడడ:ద లలవ రరజ కలపప రరడడ
ఇసటట ననస:92-17-1598
వయససస:69
లస: పప

భరస : నదగమయఖ
ఇసటట ననస:92-17-1598/1
వయససస:55
లస: ససస స
9514 NDX0315150
పపరర: నదగమయఖ పసచసచక

9503 NDX3018918
పపరర: మణణ ససమసత దదసరర

9501 NDX0400119
పపరర: పదకజ యలర సపలర

భరస : శకనవరసస యలర సపలర
ఇసటట ననస:92-17-1594
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద చనద హ
న సన దదసరర
ఇసటట ననస:92-17-1595
వయససస:21
లస: పప

భరస : అసజ రరడడడ కరలపపరరడడడ
ఇసటట ననస:92-17-1598
వయససస:56
లస: ససస స
9508 NDX3044724
పపరర: సతఖవత కరలలషరరడడ

94-191/899

తసడడ:ద హహసపనద షపక
ఇసటట ననస:92-17-1593
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద అలల
ర రయఖ యలర సపలర
ఇసటట ననస:92-17-1594
వయససస:39
లస: పప
9505 AP151010465001
పపరర: సతఖవత కరలపపరరడడడ

9500 NDX3177961
పపరర: బబజ షపక

94-169/1208

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:92-17-1602
వయససస:41
లస: పప
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9529 NDX2279404
పపరర: హరర పదసరద శనగపలర
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94-179/137

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర శనగపలర
ఇసటట ననస:92-17-1602
వయససస:38
లస: పప
9532 NDX2841047
పపరర: శరకవణణ అసదచ

94-189/1281

94-191/609

94-174/73

94-180/1057

94-189/841

9539 NDX2066695
పపరర: దరరయమ బ షపక

9542 NDX0690354
పపరర: రహహమగననసర షపక

9545 NDX0824748
పపరర: జజన సససదద షపక

94-191/748

9550 NDX1016039
పపరర: జజషషవర దదసరర

94-191/612

తసడడ:ద పదసరద రరవప
ఇసటట ననస:92-17-1607
వయససస:31
లస: పప

9548 NDX2551042
పపరర: సరశత కగదరరశశటట

94-174/74

9537 NDX0839258
పపరర: భబసకర రరవప అసదచ�

94-191/611

9540 NDX0309997
పపరర: ఆరరఫర షపక�

94-180/1056

94-189/839

9543 NDX0836221
పపరర: అఫప ద జ షపక

94-189/840

భరస : ఘననససదద షపక
ఇసటట ననస:92-17-1604
వయససస:35
లస: ససస స
94-189/842

9546 NDX2066646
పపరర: బషసరర పటబన

94-174/75

భరస : చనన జజన బబషర పటబన
ఇసటట ననస:92-17-1605
వయససస:33
లస: ససస స
94-191/749

9549 NDX2672442
పపరర: రజఖలకడక ఆచదరర కసదసకలరర

94-188/1164

భరస : వర వనసకట సతఖనదరరయణ కగదరరశశటట
ఇసటట ననస:92-17-1606
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప ఆచదరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:92-17-1607
వయససస:49
లస: ససస స

9551 NDX1016054
పపరర: కకరణ కలమమర దదసరర

94-191/750
9552 NDX2676583
పపరర: పపషష రరణగక ఆచదరర కసదసకలరర

9554 NDX2805026
పపరర: కకకసస స రరజఖస కలతతటట

తసడడ:ద మహన రరవప ఆచదరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:92-17-1607
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఇమమనయయల కలతతటట
ఇసటట ననస:92-17-1609
వయససస:37
లస: ససస స

9556 NDX2534329
పపరర: కరసతమక బబససన

9557 NDX2534394
పపరర: ఆదదలకడక బబససన

94-191/615

94-191/608

భరస : జజననససదద�
ఇసటట ననస:92-17-1604
వయససస:35
లస: ససస స

94-191/613

తసడడ:ద పదసరద రరవప
ఇసటట ననస:92-17-1607
వయససస:35
లస: పప
94-191/751

9534 NDX0838763
పపరర: కలమమరర అసదచ�

తసడడ:ద బకకలల�
ఇసటట ననస:92-17- 1603
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద ఫజల షపక
ఇసటట ననస:92-17-1604
వయససస:46
లస: పప

9547 NDX2555696
పపరర: వర వనసకట సతఖనదరరయణ
కగదరరశశటట
తసడడ:ద ససబబరరవప కగదరరశశటట
ఇసటట ననస:92-17-1606
వయససస:34
లస: పప

భరస : సనరపష బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1609
వయససస:63
లస: ససస స

94-191/610

తసడడ:ద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:92-17-1604
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద ఫజల షపక
ఇసటట ననస:92-17-1604
వయససస:41
లస: పప

9553 NDX2674810
పపరర: శక వరసవ ఆచదరర కసదసకలరర

9536 NDX0838672
పపరర: సరగర బబబగ అసదచ�

94-191/606

భరస : భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:92-17-1603
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:92-17-1604
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదద ఖమససస
ఇసటట ననస:92-17-1604
వయససస:65
లస: పప
9544 NDX0394254
పపరర: జజన సససదద షపక

94-191/607

తసడడ:ద భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:92-17- 1603
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-17-1604
వయససస:51
లస: ససస స
9541 NDX0315135
పపరర: ఖమససస షపక

9533 NDX2451821
పపరర: సరగరర మమరర దదడడ

9531 NDX1347533
పపరర: సతఖనదరరయణ శనగపలర

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-17-1602
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరజగష దదడడ
ఇసటట ననస:92-17-1603
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:92-17- 1603
వయససస:29
లస: పప
9538 NDX2104909
పపరర: గగరరబ షపక

94-191/605

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-17-1602
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరగర బబబగ అసదచ
ఇసటట ననస:92-17-1603
వయససస:26
లస: ససస స
9535 NDX0838706
పపరర: సరగర కలమమర అసదచ�

9530 NDX0819367
పపరర: రరజఖ లకడక శనగపలర

తసడడ:ద మహన రరవప ఆచదరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:92-17-1607
వయససస:24
లస: ససస స
94-190/707

94-191/614

భరస : సనదఖశ రరవప బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1609
వయససస:39
లస: ససస స
94-191/616

Deleted

భరస : శవరజ బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1609
వయససస:31
లస: ససస స

9555 NDX2534311
పపరర: గగవసదమక బబససన

9558 NDX2534402
పపరర: గగవసదమక బబససన

94-191/617

భరస : సనదఖశ రరవప బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1609
వయససస:39
లస: ససస స
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9559 NDX2534378
పపరర: సనదఖశ రరవప బబససన
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94-191/618

తసడడ:ద సనరపషడడ బబససన
ఇసటట ననస:92-17-1609
వయససస:44
లస: పప
9562 NVT3872869
పపరర: జజఏల శరససన అసదసగల

9560 NDX2534386
పపరర: శవరజ బబససన

తసడడ:ద ససరపపషడడ శవరజ
ఇసటట ననస:92-17-1609
వయససస:36
లస: పప
94-174/997

9563 NDX3204997
పపరర: మరరయమక పసరరపప గగ

తసడడ:ద ససలశసట ర సస కకనససగర అసదసగల
ఇసటట ననస:92-17-1610
వయససస:38
లస: పప

తలర : జజఏల శరససన అసదసగల
ఇసటట ననస:92-17-1610
వయససస:70
లస: ససస స

9565 NDX3038254
పపరర: లల ఈసస ర రరణణ దదసరర

9566 NDX3037892
పపరర: హరర పసదయ శశటట

94-180/1890

తసడడ:ద పదసరదరరవప దదసరర
ఇసటట ననస:92-17-1612
వయససస:27
లస: ససస స
9568 NDX3216736
పపరర: రవణమక దదర

94-180/1892

94-191/621

94-189/843

94-4/1379

94-189/1086

భరస : బదహకజ
ఇసటట ననస:92-19-134
వయససస:65
లస: ససస స

94-191/904

9578 NDX2699734
పపరర: అబగదల సమద షపక

9581 NDX3014123
పపరర: మసరసన వల షపక

94-189/1284

94-191/905

9584 NDX1891374
పపరర: అలవనలల మసగ తయమరర
నవపడడరర
భరస : లకడక నదరరయణ నవపడడరర
ఇసటట ననస:92/19
వయససస:45
లస: ససస స
9587 NDX2802023
పపరర: పదభబకర పపలవరరర
తసడడ:ద సరసబయఖ పపలవరరస
ఇసటట ననస:92-19-1589
వయససస:34
లస: పప

94-191/902

9567 NDX3046091
పపరర: సశరరప రరణణ నల

94-191/903

9570 NDX0839399
పపరర: హలమమబ షపక

94-191/620

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:92-17-2108
వయససస:35
లస: ససస స
94-191/622

9573 NDX1378835
పపరర: ససగగణవత కసచరర

94-198/745

భరస : కకపరనసదస కసచరర
ఇసటట ననస:92-18-857
వయససస:44
లస: ససస స
94-190/495

9576 NDX1626136
పపరర: పదభబకర కబబ తష

94-189/844

తసడడ:ద మహన రరవప కబబ తష
ఇసటట ననస:92-18-862
వయససస:41
లస: పప
94-60/1113

9579 NDX2698900
పపరర: ఇమమమ షరహహద షపక

94-64/794

తసడడ:ద శశశదద షపక
ఇసటట ననస:92-18-1619
వయససస:53
లస: పప
94-189/1282

తసడడ:ద శశశదద షరహబ షపక
ఇసటట ననస:92-18-1620
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-18-1620
వయససస:25
లస: పప
9586 NDX2801777
పపరర: బబబ సరగజన కకసడడ పరరస

9575 NDX0533653
పపరర: ఖమసససవల

9564 NDX3208329
పపరర: మరరయమక పసరరపప గగ

భరస : పదభబకర నల
ఇసటట ననస:92-17-1612
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇమమమ షరహహద షపక
ఇసటట ననస:92-18-1619
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద ఇమమమ షరహహద షపక
ఇసటట ననస:92-18-1619
వయససస:31
లస: పప
9583 NDX3014115
పపరర: అఫజల షపక

94-180/1891

తసడడ:ద మమబగససబబన వరల
ఇసటట ననస:92-18-861
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఇమమమ షరహహద షపక
ఇసటట ననస:92-18-1619
వయససస:47
లస: ససస స
9580 NDX2689933
పపరర: ససభబన షపక

9572 NDX0681577
పపరర: మసరసనబ షపక

94-191/900

తలర : జజఏల శరససన అసదసగల
ఇసటట ననస:92-17-1610
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:92-17-12208
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కరశస వరల షపక
ఇసటట ననస:92-18-861
వయససస:41
లస: ససస స
9577 NDX2705366
పపరర: శశశదదబ షపక

94-191/901

భరస : మహహశ కలలకలరర
ఇసటట ననస:92-17-1612/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:92-17-2108
వయససస:36
లస: పప
9574 NDX1653774
పపరర: హజజరరబ షపక

9569 NDX3092095
పపరర: భబరత కలలకలరర

9561 NDX2761807
పపరర: మనదలసర సరహహ

తసడడ:ద నదటబవర సరహహ
ఇసటట ననస:92-17-1609
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:92-17-1612
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ దదర
ఇసటట ననస:92-17-1612/2
వయససస:41
లస: ససస స
9571 NDX0839092
పపరర: సలమస షపక

94-191/619

9582 NDX3140134
పపరర: జమల షపక

94-189/1283

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-18-1620
వయససస:31
లస: ససస స
94-189/845

9585 NDX2621779
పపరర: అసజల బతష
స ల

94-170/600

భరస : అసజల బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-19-17/3
వయససస:36
లస: ససస స
94-172/1160

9588 NDX3100468
పపరర: కరరమగన షపక

94-180/1893

భరస : బడదషర షపక
ఇసటట ననస:92-19-1589
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: అనసనయ పపలవరరస
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94-188/1352

భసధసవప: ఖమమ
మ న
ఇసటట ననస:92-19-1701
వయససస:74
లస: పప
94-181/1402

భసధసవప: ససఫసయమ జబన
ఇసటట ననస:92-19-1701
వయససస:47
లస: పప
9595 NDX3027430
పపరర: ఖమమ
మ న షపక

94-191/906

94-191/909

Deleted
94-181/133

తసడడ:ద కకషప ర కకపపరర
ఇసటట ననస:92-19-1709
వయససస:23
లస: పప
9604 NDX2865707
పపరర: సలమకన షపక

94-181/1405

94-94/1022

94-181/1408

94-191/911

తసడడ:ద అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-19-1717/26
వయససస:28
లస: పప

9594 NDX3072782
పపరర: అబగదల రహహస షపక

94-188/1353

9597 NDX3088192
పపరర: అబగదల ఖదధర షపక

94-191/908

Deleted

94-191/910

తసడడ:ద అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:92-19-1701
వయససస:38
లస: పప

9600 NDX2498988
పపరర: పపదమమవత కకపపరర

94-181/132

భరస : కకశశరర కకపపరర
ఇసటట ననస:92-19-1709
వయససస:41
లస: ససస స

94-181/134 9603 NDX2865673
9602 NDX1897463
పపరర: శరఖమల కలమమరర పప తకమమరర
పపరర: గగససయమ షపక

9605 NDX2804995
పపరర: అనన షపక

9608 NDX2799922
పపరర: శకనవరసస బతష
స ల

9611 NDX2905800
పపరర: జజజ న చరణ తదజ బతష
స ల

9614 NDX2104255
పపరర: ఆషర షపక

9617 NDX2104289
పపరర: అబగదలమర షపక
తసడడ:ద మభగ షపక
ఇసటట ననస:92-19-1717/26
వయససస:58
లస: పప

94-181/1404

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:92-19-1711
వయససస:37
లస: ససస స
94-189/1285

9606 NDX2706448
పపరర: శకనవరసస బతషల

94-94/1021

తసడడ:ద శకనవరసస బతషల
ఇసటట ననస:92-19-1713
వయససస:41
లస: పప
94-181/1406

9609 NDX2840809
పపరర: అసజల బతష
స ల

94-181/1407

భరస : శకనవరసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-19-1713
వయససస:37
లస: ససస స
94-183/1028

9612 NDX3023959
పపరర: మసగమక మగరల

94-188/1354

భరస : నదగమలలర శశర రరవప మగరల
ఇసటట ననస:92-19-1715
వయససస:33
లస: ససస స
94-180/1058

తసడడ:ద అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-19-1717/26
వయససస:24
లస: ససస స
94-180/1060

భరస : అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:92-19-1701
వయససస:70
లస: ససస స

భసధసవప: ససఫసయమ జబన
ఇసటట ననస:92-19-1701
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-19-1713
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద నరసయఖ మగరల
ఇసటట ననస:92-19-1715
వయససస:39
లస: పప
9616 NDX2104297
పపరర: మరర వరల షపక

94-191/907

తసడడ:ద వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-19-1713
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-19-1713
వయససస:20
లస: పప
9613 NDX3020583
పపరర: నదగ మలర శశర రరవప మగరల

9599 NDX3062213
పపరర: మదధన జలల షపక

94-181/1401

Deleted

తసడడ:ద జబబబర షపక
ఇసటట ననస:92-19-1711
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: గసగర చరణ బటటటల
ఇసటట ననస:92-19-1713
వయససస:20
లస: పప
9610 NDX2945228
పపరర: అరరణ తదజ బతష
స ల

9596 NDX3082054
పపరర: ఖమమ
మ న షపక

9591 NDX3027000
పపరర: ఖమమ
మ న షపక

భసధసవప: ఖమమ
మ న
ఇసటట ననస:92-19-1701
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస పప తకమమరర
ఇసటట ననస:92-19-1711
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద రరహమన షపక
ఇసటట ననస:92-19-1711
వయససస:21
లస: పప
9607 NDX2693539
పపరర: చరణ తదజ బటటటల

94-181/1403

భరస : అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:92-19-1701
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖదధర
ఇసటట ననస:92-19-1701
వయససస:40
లస: ససస స

9601 NDX2500650
పపరర: సరగర కకపపరర

9593 NDX3025244
పపరర: ససఫసయమ జబన షపక
భరస : అబగదల ఖదధర
ఇసటట ననస:92-19-1701
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహహస
ఇసటట ననస:92-19-1701
వయససస:70
లస: ససస స
9598 NDX3081825
పపరర: ససఫసయమ జబన షపక

94-181/1400

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:92-19-1589
వయససస:48
లస: ససస స
9592 NDX3029683
పపరర: అబగదల ఖదధర షపక

9590 NDX3028925
పపరర: అబగదల రహహస షపక

9615 NDX2104271
పపరర: రరహన షపక

94-180/1059

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:92-19-1717/26
వయససస:24
లస: ససస స
94-180/1061

9618 NDX1539578
పపరర: యశశసత వలవనటట

94-181/135

తసడడ:ద లకడక వనసకట సతఖ కకషష కలమమర వలవ
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:25
లస: ససస స
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94-181/136

తసడడ:ద వనలలగగసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:28
లస: ససస స
9622 NDX1337518
పపరర: ససజజత ననన సరవత

94-181/139

9623 NDX0548990
పపరర: రరణణ పరకరరర�

94-181/142

9626 NDX0809186
పపరర: పరరశత ఆలమ�

9629 NDX0607028
పపరర: ససభబన మహమకద�

తసడడ:ద ఎల వ యస కకషష కలమమర వలవనటట
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ఫరరదధదన షర�
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:33
లస: పప

9631 NDX1755653
పపరర: ససరగష బబబగ ధవళయ

9632 NDX1337500
పపరర: శకనస నదయక ననన సరవత

94-181/148

తసడడ:ద లకకకనదరరయణ ధవళయ
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:42
లస: పప
9634 NDX0607168
పపరర: మననజ పరకరరర�

94-181/151

9638 JBV0915785
పపరర: అనఆతయఖ� రరవపలకకలలర�
తసడడ:ద వనఆకటసరశమ� �
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:57
లస: పప

9640 NDX2103414
పపరర: జజనకక దదవ అదదపపడడ

9641 NDX1026541
పపరర: పపరషచసదదరరవప కకతస మసస

94-45/150

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగ భమషణస నసదస
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:62
లస: పప
9646 NDX1755638
పపరర: శకలత రరయల
భరస : రరమగలల రరయల
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:38
లస: ససస స

94-181/146

9627 NDX1539768
పపరర: రగశయఖ సరతశక వలవనటట

9644 NDX1886995
పపరర: వనసకట నదగససమ యకకసటట

9647 NDX1171586
పపరర: జజఖత దదసరర
తసడడ:ద రరజకలమమర దదసరర
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:39
లస: ససస స

94-181/144

9630 JBV0914721
పపరర: సనరఖనదరరయణ రరవపలకకలలర

94-181/147

తసడడ:ద అనఆతయఖ
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:34
లస: పప
94-181/149

9633 NDX1755695
పపరర: యల.వ.యస. కకషష కలమమర
వలవనటట
తసడడ:ద రగశయఖ వలవనటట
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:46
లస: పప

94-181/150

94-181/153

తసడడ:ద కరశ రరడడడ దదదనదల
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:48
లస: పప
94-181/155

9639 NDX0029827
పపరర: కకషష కలమమరర పరవపలలరర

94-44/225

భరస : రరధదకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:52
లస: ససస స
94-48/791

9642 NDX2900132
పపరర: రరగదధపసకర కకలర

94-174/998

తసడడ:ద శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:20
లస: ససస స
94-181/156

తసడడ:ద వనలలగగసడద రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:25
లస: ససస స
94-181/158

94-181/141

తసడడ:ద లకడక వనసకట సతఖ కకషష వలవనటట
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద రరమకకటయఖ కకతస మసస
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:69
లస: పప
94-180/1894

9624 NDX0809236
పపరర: శవ లల దదవరరడడడ�

94-181/152 9636 NDX1755703
9635 NDX1755679
పపరర: వనసకట కకషష రరవప మగససలలరర
పపరర: రరమ రరడడ దదదనదల

తసడడ:ద గగపరల కకషషమ చదరరఖలల రగసపసచచరర
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:50
లస: పప

9643 NDX2874014
పపరర: హనసమసత రరవప నసదస

94-181/143

తసడడ:ద లకకయఖ మగససలలరర
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:47
లస: పప
94-181/154

94-181/138

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద భనఖ
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద దదరచ దనర�
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:46
లస: పప
9637 NDX1755687
పపరర: పపసడదరర రగసపసచచరర

94-181/140

భరస : సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:55
లస: ససస స
94-181/145

9621 NDX1456285
పపరర: అరరణ జజఖత రరవపలకకలలర

తసడడ:ద అనసతయఖ
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మననజ�
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:45
లస: ససస స
9628 NDX1755661
పపరర: రగశయఖ సథదశక వలవనటట

94-181/137

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ సరనపరలమ
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:92-19-1719
వయససస:33
లస: ససస స
9625 NDX1326453
పపరర: వనసకట వరలకకక మమకకననన

9620 NDX1755646
పపరర: వజయలకడక సరనపరలమ

9645 NDX2414076
పపరర: కకరణకయయ అలలర

94-181/157

భరస : సరసబశవరరవప అలలర
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:37
లస: ససస స
94-181/159

9648 NDX1755760
పపరర: వజయ లకడక గసగరరరడడడ

94-181/160

భరస : రరమరరడడడ దదదనదల
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:44
లస: ససస స
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94-181/161

9650 NDX1887035
పపరర: ససనత బగకకపటనస

94-181/162

9651 JBV0915793
పపరర: అఆజమక� రరవపలకకలలర�

భరస : నదగ వనసకట సతఖనదరరయణ డదరసగగల
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖనదరరయణ జజససఖల
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అనఆతయఖ� �
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:51
లస: ససస స

9652 NDX1886896
పపరర: వజయలకడక గసజ

9653 NDX1755729
పపరర: శరరదద శనసమగగససనదరమ

9654 NDX2414092
పపరర: నరకల కకసడద

94-181/164

భరస : వనలలగగసడద రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:52
లస: ససస స
9655 NDX1887175
పపరర: నరజ యలమరపదగడ

94-181/167

భరస : సతఖనదరరయణ యలమరపదగడ
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:63
లస: ససస స
9658 NDX1755737
పపరర: భబసకర రరడడడ గసగరరరడడడ

భరస : సససదరరరజన శనసమగగససనదరమ
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బదహకరరడడడ కకసడద
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:62
లస: ససస స

9656 NDX1755745
పపరర: కరళ దదవ గసగరరరడడడ

9657 NDX0312165
పపరర: బషసరరననసర� షపక�

94-181/168

భరస : చచనదనరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:65
లస: ససస స
94-181/170

తసడడ:ద చచనదన రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:41
లస: పప
9661 NDX1755711
పపరర: కకటట రరడడడ గగదదబసడర

94-181/165

9659 NDX1173103
పపరర: రరజకలమమర దదసరర

తసడడ:ద వనమమ రరడడడ గగదదబసడర
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:47
లస: పప

9662 NDX1326461
పపరర: శకనవరసరరవప చసదస

94-181/166

94-181/169

భరస : అబగదల బబరర�
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:38
లస: ససస స
94-181/171

9660 NDX1887142
పపరర: నదగ వనసకట సతఖనదరరయణ
డదరసగగల
తసడడ:ద ఆసజననయగలల డదరసగగల
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:43
లస: పప

94-181/172

94-181/174

9663 NDX2414126
పపరర: సరసబశవ రరడడ అలలర

94-181/175

తసడడ:ద రసగరరరవప దదసరర
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:44
లస: పప
94-181/173

తలర : వనసకయఖ చసదస
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద అకకకరరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:48
లస: పప

94-181/176 9665 NDX1755752
94-181/177 9666 NDX2414019
9664 NDX1887076
పపరర: వనసకట సతఖనదరరయణ జజససఖల
పపరర: సససదరరరజన
పపరర: హనసమసత రరవప నసదస
శనసమగగససనదరమ
తసడడ:ద జగ జ డడ మమరరస జజససఖల
తసడడ:ద కగ యస సససదరరరజన శనసమగగససనదర తసడడ:ద నదగభమషణస నసదస
ఇసటట ననస:92-19-1720
ఇసటట ననస:92-19-1720
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:52
లస: పప
వయససస:56
లస: పప
వయససస:63
లస: పప

9667 NDX1886961
పపరర: బదహకరరడడడ కకసడద

94-181/179

తసడడ:ద కకసడదరరడడడ కకసడద
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:64
లస: పప
9670 NDX3066214
పపరర: ఉమ దదవ చటటటపప ద లల

9668 NDX0125328
పపరర: అబగదల బబరర� షపక�

9671 NDX3020310
పపరర: గగపసనదధ దదశ

భరస : జగన మహనరర రరవప చటటటపప ద లల
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: లకడక జజఖత దదశ
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:33
లస: పప

9673 NDX2308153
పపరర: జయ శక నసదస

9674 NDX3022100
పపరర: ససరగశ రరడడడ బశ

94-192/328

భరస : హనసమసత రరవప నసదస
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:62
లస: ససస స
9676 NDX2823102
పపరర: నదగ మలర శశరర బబసస

94-181/180

తసడడ:ద నననన సరహహబ�
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:76
లస: పప
94-188/1356

భరస : కకటట రరడడడ బబసస
ఇసటట ననస:92-19-1720(NEW), F.No.5
వయససస:64
లస: ససస స

9677 NDX2906071
పపరర: ఎల సస శశఖర రరడడడ బబసస

94-181/178

94-188/1355
9669 NDX3028404
పపరర: జగన మహన రరవప చటటటపప ద లల

తసడడ:ద ఆసజననయగలల చటటటపప ద లల
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:58
లస: పప
94-188/1357

9672 NDX3024890
పపరర: లకడక ససషసకథ చటటటపప ద లల

94-188/1358

తసడడ:ద జగన మహనరర రరవప చటటటపప ద లల
ఇసటట ననస:92-19-1720
వయససస:25
లస: ససస స
94-181/1409

9675 NDX2962058
పపరర: శవ నదగ జజఖత బబసస

94-175/1618

Deleted

భసధసవప: శశఖర రరడడడ బశ
ఇసటట ననస:92-19-1720 NEW
వయససస:27
లస: పప
94-181/1410

94-181/163

భరస : ఎల సస శశఖర రరడడడ బబసస
ఇసటట ననస:92-19-1720(New),F.No.5
వయససస:26
లస: ససస స
94-181/1411

తసడడ:ద కకటట రరడడడ బబసస
ఇసటట ననస:92-19-1720(NEW), F.NO.5
వయససస:37
లస: పప

9678 NDX3026580
పపరర: శవ నదగ జజఖత బబసస

94-181/1412

భరస : ఏల సస శశఖర రరడడడ బబసస
ఇసటట ననస:92-19-1720(New),F.No.5
వయససస:26
లస: ససస స
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9679 NDX2770519
పపరర: అశశక శవ సరయ రరడడ బసడడ

94-181/1413

తలర : ససనత బసడడ
ఇసటట ననస:92-19-1720, flat-103
వయససస:18
లస: పప
9682 NDX3065745
పపరర: మర భ షపక

94-180/1895

భరస : ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:92-19-1729
వయససస:30
లస: ససస స
9685 NDX2743664
పపరర: భబదమమజ కకసడడ పరరస

9680 NDX2744027
పపరర: ససనత బసడడ

94-181/1416

భరస : సరత బబబగ మమడనరర
ఇసటట ననస:92-19-1721/1
వయససస:31
లస: ససస స

9683 NDX3020989
పపరర: ఉమమర షపక

9684 NDX3258407
పపరర: మహనరరవప యగ

9686 NDX2545895
పపరర: వససమ మహబమబ సయద

94-181/182 9689 NDX0077446
9688 NDX0078469
పపరర: టట.యస.యన..కగ. పదసననదదవ�
పపరర: శశషసరరడ�డడ తయఖగమర�

94-181/1419

94-171/915

94-181/185

94-181/188

భరస : లలరరర
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:75
లస: ససస స
9703 NDX0986216
పపరర: కకరణ బబబగ పరలడడగగ

తసడడ:ద మమరకఆడదయరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:47
లస: పప

94-181/183

9698 NDX1641217
పపరర: సరయ ససనత సససగగతష

94-181/191

94-181/1420

9690 NDX2889566
పపరర: రవ కలమమరర మటటట పలర

94-178/21

94-181/184

9696 NDX2450211
పపరర: వనసకట నదరరయణ చసతమలర

94-178/22

తసడడ:ద కకటయఖ చసతమలర
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:43
లస: పప
94-181/186

9699 JBV0922401
పపరర: వజయలకడక� మలలర�
భరస : మమరకఆడదయరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:47
లస: ససస స

9701 NDX1378892
పపరర: చచసతనఖ మమరరళళ

9702 NDX1755836
పపరర: రరమమరరవప వనతచ

9707 NDX1576711
పపరర: యస పస యస శకనవరస
ఆనమళ
తసడడ:ద హరరపస
ద రద రరవప ఆనమళ
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:49
లస: పప

94-181/1418

9693 JBV3230547
పపరర: జజన కలమమర� కరళసగర�

భరస : వనసకట బబల ససబదహకణఖస సససగగతష
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:41
లస: ససస స

9704 NDX1987090
పపరర: సససదర సససహ నసబమరర

94-181/1204

తసడడ:ద వకటర అగసట న�
ఇసటట ననస:92-19-1740
వయససస:43
లస: పప

94-181/189

94-181/187

94-181/190

తసడడ:ద వరలకకణ రరవప వనతచ
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:34
లస: పప
94-181/192

తసడడ:ద సససదర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:41
లస: పప
94-181/194

9687 NDX2561124
పపరర: వససమ మహబమబ సయద

తసడడ:ద ససబబరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:92-19-1739
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద నదగసజననయగలల
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద లలరరర
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:37
లస: పప
9706 JBV0921817
పపరర: నరఆజన రరడ�డడ మలలర�

9695 NDX2450237
పపరర: ససనతద చసతమలర

94-181/1540

తసడడ:ద జలమల మహబమబ సయద
ఇసటట ననస:92-19-1737 , WARD NO - 26
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట నదరరయణ చసతమలర
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప వరరరశగమడద
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:31
లస: ససస స
9700 NDX1006246
పపరర: ససశలమక పరలడడగగ

94-181/1203

తసడడ:ద రవ కలమమర మటటట పలర
ఇసటట ననస:92-19-1739
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట నదరరయణ చసతదమణణ
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:27
లస: ససస స
9697 NDX1755828
పపరర: భబరత వనచచ

9692 NDX2889590
పపరర: మణణ వహరర మటటట పలర

94-181/181

తసడడ:ద సప మశశఖర
ఇసటట ననస:92-19-1730
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద బగచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:92-19-1739
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద రవకలమమర మటటట పలర
ఇసటట ననస:92-19-1739
వయససస:26
లస: ససస స
9694 NDX3225588
పపరర: ససనతద చసతదమణణ

94-181/1415

తసడడ:ద జలమల మహబమబ సయద
ఇసటట ననస:92-19-1737
వయససస:19
లస: పప

భరస : శశషసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:92-19-1739
వయససస:40
లస: ససస స

9681 NDX2168764
పపరర: దసరర మమడనరర

భరస : అమకత రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:92-19-1720, MEENAKSHI HOM
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద హసజ షపక
ఇసటట ననస:92-19-1729
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద రరఘవరచదరర
ఇసటట ననస:92-19-1734
వయససస:70
లస: పప

9691 NDX2889582
పపరర: లకడక పదణవ మటటట పలర

94-181/1414

9705 JBV0922393
పపరర: చఆదదశశఖరరరడ�డడ మలలర�

94-181/193

తసడడ:ద మమరకఆడదయరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:43
లస: పప
94-181/195

9708 NDX1641225
పపరర: వనసకట బబల ససబదహకణఖస
సససగగతష
తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప సససగగతష
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:52
లస: పప

94-181/196
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9709 NDX0986422
పపరర: లలరరర పరలడడగగ
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94-181/197

తసడడ:ద అబదహస
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:81
లస: పప
9712 NDX1220318
పపరర: సనరఖకలమమరర పప తకమగరర

94-181/199

94-181/202

94-181/205

94-181/208

94-181/211

94-181/214

94-181/217

తసడడ:ద శవ రరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:25
లస: పప

9722 JBV0918094
పపరర: గగతమ� కరకరన�

9725 NDX0986596
పపరర: నరరసరరడడడ మగదసద

9728 NDX1755885
పపరర: భబనస పసదయ పరరస

9731 NDX1755901
పపరర: శవమక పరరస

94-181/220

9734 AP151010489700
పపరర: పరరశత బబ మకరరజ�

94-181/209

9737 NDX1755893
పపరర: ససరగష రరడడడ కగసరర
తసడడ:ద షసవరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:27
లస: పప

9717 NDX1007251
పపరర: ససశల మగదసదరరడడడ

94-181/204

9720 NDX0808063
పపరర: కరకరన శకరరస�

94-181/207

9723 NDX1755844
పపరర: శకనవరసరరవప మరరకపపడడ

94-181/210

తసడడ:ద రరమమమరరస మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:47
లస: పప
94-181/212

9726 NDX0986521
పపరర: రరజగగపరల రరడడడ మగదసదరరడడడ

94-181/213

తసడడ:ద జయరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:71
లస: పప
94-181/215

9729 NDX0146175
పపరర: కలమమరర� కరరరచగల�

94-181/216

భరస : కలమమరర�
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:36
లస: ససస స
94-181/218

9732 NDX1540203
పపరర: శరసత లడడయమ హహస

94-181/219

భరస : ససన డదవడ
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:46
లస: ససస స
94-181/221

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:56
లస: ససస స
94-181/223

94-181/201

తసడడ:ద పకదదశ రరజ�
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకషష పరరస
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకరరమమరరస
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:51
లస: ససస స
9736 NDX1654095
పపరర: బబల భబసకర రరడడ కగసరర

94-181/206

తసడడ:ద కకషష పరరస
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:40
లస: ససస స
9733 NDX0152090
పపరర: నదగమలలర శశరర అమమకశశటట

9719 NDX1564633
పపరర: మరరకపపడడ అనల కలమమర

9714 NDX1006154
పపరర: శకలత మగదసదరరడడడ

భరస : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ద జయరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద కకషష పరరస
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:27
లస: ససస స
9730 JBV0913186
పపరర: రరజఖలకడక� కగసరర�

94-181/203

తసడడ:ద పకధధశరరజ� �
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటబదమమరరవప�
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:60
లస: పప
9727 NDX1755877
పపరర: శరరష పరరస

9716 AP151010489696
పపరర: వజయలకడక కరకరన�

94-138/844

భరస : ససధదకర
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద పకధధశరరజ�
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:34
లస: పప
9724 NDX0372649
పపరర: పకధదశరరజ కరకరన�

94-181/200

భరస : పకధదశరరజ�
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరజగగపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:75
లస: ససస స
9721 NDX0891929
పపరర: అరవఆద� కరకరన�

9713 NDX2041267
పపరర: శకకలమ పఠరన

9711 NDX3189347
పపరర: ససతదరరమశరససస స వనలమకనన

తసడడ:ద చసదదమమళ శరససస స
ఇసటట ననస:92-19-1742
వయససస:62
లస: పప

భరస : మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:54
లస: ససస స
9718 NDX1007277
పపరర: ససగగణ మగదసదరరడడడ

94-181/198

తసడడ:ద ససబబయఖ
ఇసటట ననస:92-19-1741
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస
ఇసటట ననస:92-19-1744
వయససస:27
లస: ససస స
9715 NDX1755851
పపరర: సలమక పఠరన

9710 JBV0914564
పపరర: కకషషరరవప ససఆగసశశటట

9735 JBV0913046
పపరర: నదగగఆదదమక� కగసరర�

94-181/222

భరస : ససబబబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:65
లస: ససస స
94-181/224

9738 NDX0056788
పపరర: పపనదనరరవప కరరరచగలల

94-181/225

తసడడ:ద నవయఖ
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: శవరరరడడడ� కగసరర�
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94-181/226

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:45
లస: పప
9742 NDX0121012
పపరర: శక రరమగరరస� అమమకటట�

94-181/229

94-181/231

94-181/234

94-189/846

94-193/1099

94-181/237

భరస : వనసకటటశశర శరక వపననవ
ఇసటట ననస:92-20-1751
వయససస:51
లస: ససస స
9760 NDX1617002
పపరర: వనసకటటసశర శరక వపననవ

94-181/240

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప వపననవ
ఇసటట ననస:92-20-1751
వయససస:66
లస: పప
9763 NDX1208099
పపరర: పదదకవత చచరరవప

తసడడ:ద వశశనదధస�
ఇసటట ననస:92-20-1752
వయససస:40
లస: పప

9747 NDX2168863
పపరర: పవన కలమమర మసడలననన

9749 NDX3204195
పపరర: పదదకవత పరరచనరర

9752 NDX1946559
పపరర: రరమగ సప మశశటట

9755 NDX1940239
పపరర: వనసకట నదగమణణ వలవనటట

94-181/242

94-174/999

94-174/1000

Deleted

భరస : సరయ బబబగ పరరచనరర
ఇసటట ననస:92-19-1920,
వయససస:48
లస: ససస స
94-189/847

9753 NDX1643791
పపరర: ససనత జజననలగడడ

94-198/746

భరస : రవ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:92-20-1004
వయససస:30
లస: ససస స
94-181/235

9756 NDX1171578
పపరర: సరసశత జకకస

94-181/236

భరస : తదతదరరవప
ఇసటట ననస:92-20-1751
వయససస:48
లస: ససస స

9758 NDX2135417
పపరర: శకకరసత శరఖమగకక

9759 NDX1627654
పపరర: అనల కలమమర వపననవ

94-181/238

తసడడ:ద సనరరఖ నదరరయణ శరఖమగకక
ఇసటట ననస:92-20-1751
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశర శరక వపననవ
ఇసటట ననస:92-20-1751
వయససస:30
లస: పప

9761 NDX2947398
పపరర: వరబబబగ కరటమ రరడడ

9762 NDX1986902
పపరర: మమధవ వశరశసస

94-181/1421

9767 AP151010489153
పపరర: నదగశకనవరస చచరరవప�
తసడడ:ద వశశనదధస�
ఇసటట ననస:92-20-1752
వయససస:43
లస: పప

94-181/239

94-181/241

భరస : శవ మమరరత కలమమర
ఇసటట ననస:92-20-1752
వయససస:43
లస: ససస స
94-181/243

భరస : కకటటశశర రరవప కగ
ఇసటట ననస:92-20-1752
వయససస:74
లస: ససస స
94-181/245

9750 NDX3196565
పపరర: పదదకవత పరరచనరర

భరస : ఎల వ యస కకషష కలమమర వలవనటట
ఇసటట ననస:92-20-1751
వయససస:44
లస: ససస స

9764 NDX1755778
పపరర: లకడక అననపపరష కకసపలర

94-181/233

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప మసడలననన
ఇసటట ననస:92-19-1787
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద వనసకన దదర కరటమ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-20-1751
వయససస:44
లస: పప

భరస : వశశనదధస
ఇసటట ననస:92-20-1752
వయససస:62
లస: ససస స
9766 AP151010489155
పపరర: నరసససహస చచరరవప�

94-181/232

తసడడ:ద ససబబబ రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:92/20
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద సరఆబశవరరవప
ఇసటట ననస:92-20-1005
వయససస:36
లస: ససస స
9757 NDX1990176
పపరర: వససత లకడక వపననవ

94-181/1205
9744 NDX2621068
పపరర: వనసకట శరవణ కలమమర
బబ మకరరజ
తసడడ:ద నరసససహ రరవప బబ మకరరజ
ఇసటట ననస:92-19-1747 (old26-41-114)
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరయ బబబగ పరరచనరర
ఇసటట ననస:92-19-1920,
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజ సప మశశటట
ఇసటట ననస:92/20
వయససస:44
లస: ససస స
9754 NDX0762674
పపరర: శరఖమల తదళళళరర

9746 NDX2086347
పపరర: యశశద గగపసదదశ

94-181/228

94-181/230

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:92-19-1787
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద అకకయఖ
ఇసటట ననస:92-19-1787
వయససస:65
లస: పప
9751 NDX1946526
పపరర: లకడక సప మశశటట

9743 JBV0913384
పపరర: ససబబబరరడడడ� కగసరర�

9741 AP151010489701
పపరర: నరసససహరరవప బబ మకరరజ�

తసడడ:ద ససతదరరమమసజననయగలల�
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద శశషషరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:75
లస: పప

భరస : రఘగ
ఇసటట ననస:92-19-1787
వయససస:30
లస: ససస స
9748 NDX2086511
పపరర: కకషష గగపసదదశ

94-181/227

తసడడ:ద బబలయఖ పరరస
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రసగయఖ�
ఇసటట ననస:92-19-1745
వయససస:65
లస: పప
9745 NDX2086404
పపరర: రమమదదవ గగపసదదశ

9740 NDX1755919
పపరర: కకషష పరరస

9765 NDX0858779
పపరర: అనసమగలశశటట రరసపదసరద�

94-181/244

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ గగపరస�
ఇసటట ననస:92-20-1752
వయససస:30
లస: పప
94-181/246

9768 JBV3230273
పపరర: జజయయకత ఎమరరలడ � దసఆడడ�

94-181/247

తసడడ:ద రరమనన� �
ఇసటట ననస:92-20-1752
వయససస:43
లస: పప
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94-181/248 9770 NDX0837591
9769 NDX1887225
పపరర: శవ మమరరత కలమమర వశరశసస
పపరర: నరకలమరరణణ ఉలపప�

తసడడ:ద హనసమసతరరవప వశరశసస
ఇసటట ననస:92-20-1752
వయససస:50
లస: పప
9772 NDX0837369
పపరర: భవరన ఉలపప

తసడడ:ద లసగమమరరస�
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:31
లస: ససస స
94-181/251

తసడడ:ద లసగమమరరస
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:33
లస: ససస స
9775 NDX0837427
పపరర: వనసకట లకడక ఉలపప

94-181/254

94-181/257

94-181/260

94-181/263

94-181/266

94-181/269

తసడడ:ద కకటటరరడడడ యయటట గడడ
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:49
లస: పప

9782 NDX0122366
పపరర: నరగష� వలర సశశటట �

9785 NDX1501999
పపరర: శకదదవ దసగరరరరడడడ

9788 JBV0911677
పపరర: లకడకససతదర� కకపప షలల�

9791 NDX0840934
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ మకననన

94-181/272

9794 JBV3230042
పపరర: సససదర సససగ� సరథస�

94-181/261

9797 NDX0842690
పపరర: లసగమమరరస ఉలపప
తసడడ:ద కరశయఖ
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:58
లస: పప

9777 NDX0807446
పపరర: వనస ససరగష�

94-181/256

9780 NDX0840868
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతస మమల

94-181/259

9783 NDX1887290
పపరర: యమగన వపలపప

94-181/262

తసడడ:ద లసగమమరరస వపలపప
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:27
లస: ససస స
94-181/264

9786 NDX1755794
పపరర: మససమక దసడమమడడ

94-181/265

భరస : పరల ఆనసద కలమమర బబ లల
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:45
లస: ససస స
94-181/267

9789 NDX1006956
పపరర: వనసకటరతనస కలసచదల

94-181/268

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:59
లస: ససస స
94-181/270

94-181/271
9792 NDX1887258
పపరర: వనసకట ససబబయఖ బబ మకననన

తసడడ:ద వనసకటయఖ బబ మకననన
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:36
లస: పప
94-181/273

తసడడ:ద ససగగణరరవప�
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:43
లస: పప
94-181/275

94-181/253

తసడడ:ద అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద ససబబయఖ
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద రరమనన� �
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:37
లస: పప
9796 NDX1541524
పపరర: వనసకటపరరరరడడడ యయటట గడడ

94-181/258

భరస : బదహకయఖ� �
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ యయటట గడదడ
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:62
లస: ససస స
9793 JBV3230034
పపరర: జజషషవర ససనల� దసఆడడ�

9779 NDX0808188
పపరర: వనస వనసకటటశశరరర�

9774 NDX0837526
పపరర: లకకకదదవ కకతస మమల

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటపరరరరడడడ యయటట గడడ
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : దదదద బడద�
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:49
లస: ససస స
9790 NDX1540914
పపరర: లకడక యయటట గడదడ

94-181/255

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:88
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:37
లస: ససస స
9787 NDX0145037
పపరర: దదలర మద ఖమన� షపక�

9776 NDX0120311
పపరర: చసదదశశఖర� వలర సశశటట �

94-181/250

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద పసద శశషయఖ�
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:56
లస: పప
9784 NDX1006311
పపరర: అననరరధ కలసచదల

94-181/252

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద శశషయఖ�
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:46
లస: పప
9781 NDX0120659
పపరర: నదగగశశరరరవప వలర సశశటట �

9773 NDX0837658
పపరర: లకకకదదవ ఏలస

9771 NDX0809384
పపరర: మమధసరర వనస�

భరస : ససరగష�
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లసగమమరరస
ఇసటట ననస:92-20-1754
వయససస:53
లస: ససస స
9778 NDX0122978
పపరర: హకదయ రరజ అసదచల�

94-181/249

9795 NDX0842732
పపరర: యయలమస వనసకట రమణ

94-181/274

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:51
లస: పప
94-181/276

9798 NDX1541334
పపరర: కకటటరరడడడ యయటట గడదడ

94-181/277

తసడడ:ద పసదవనసకటరరడడడ యయటట గడదడ
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:68
లస: పప
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9799 NDX0985291
పపరర: తరరపతయఖ కలసభబల

94-181/278

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-20-1755
వయససస:69
లస: పప
9802 NDX0412494
పపరర: బసదసమమధవ� పరరచనరర�

94-181/279

94-181/282

94-181/285

94-181/288

94-181/291

9809 NDX1230929
పపరర: వపషల రమమకరసత రరడద డ

9812 NDX0986471
పపరర: శకనవరసరరవప కలసభబల

9815 NDX1755810
పపరర: గగపసకరసత ఆళళ

94-172/95

9818 NDX0448563
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బతస ననన

94-181/286

9821 NDX0123323
పపరర: వనసకటటశశరరర బతస ననన�

94-181/281

9807 AP151010489482
పపరర: తదపపరసససదరర పరరచనరర�

94-181/284

9810 NDX1230911
పపరర: వపషఅలమ కకషష కరసత రగడకడ

94-181/287

తసడడ:ద వనసకట రమ రగడకడ
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:28
లస: పప
94-181/289

9813 JBV0913129
పపరర: సరఆబశవరరవప ససఆగసశశటట

94-181/290

తసడడ:ద కకషషరరవప
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:56
లస: పప
94-181/292

9816 AP151010489480
పపరర: రవసదదబబబగ పరరచనరర�

94-181/293

తసడడ:ద కలమమరసరశమ�
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:69
లస: పప
94-172/96

తసడడ:ద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:92-20-1757
వయససస:47
లస: పప
94-181/295

9804 NDX2041333
పపరర: వనజజకడ కటబట

భరస : రవసదదబబబగ�
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద రరధ కకషష మమరరస ఆళళ
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-20-1757
వయససస:35
లస: ససస స
9820 NDX0312207
పపరర: నల కకసపలర �

94-181/283

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద ససబదహకణఖఆ కకపప షలల
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:62
లస: పప
9817 NDX0448597
పపరర: నదగగసదదమక బతస ననన

9806 NDX1755802
పపరర: వజయలకడక ఆళళ

94-172/94

భరస : భవరన పదసరద కటబట
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రమ రగడకడ
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద రవఆదదబబబగ� �
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:37
లస: పప
9814 JBV0911669
పపరర: బదహకయఖ కకపప షలల

94-181/280

భరస : గగపసకరసత ఆళళ
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకషషరరవప
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:74
లస: ససస స
9811 JBV0912006
పపరర: చఆదదశశఖర� పరరచనరర�

9803 AP151010489481
పపరర: నదగలమవణఖ పరరచనరర

9801 NDX0083097
పపరర: యమమన ససవరచల కకపప షలల

తసడడ:ద బదహకయఖ కకపప షలల
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవసదదబబబగ
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరఆబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:53
లస: ససస స
9808 JBV0914556
పపరర: సరమమమజఖస ససఆగసశశటట

94-172/93

తసడడ:ద బదహకయఖ కకపప షలల
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద రవసదదబబబగ�
ఇసటట ననస:92-20-1756
వయససస:40
లస: ససస స
9805 JBV0913111
పపరర: లకడక తషలసస� ససఆగసశశటట �

9800 NDX0083089
పపరర: నదగ ససలలచన కకపప షలల

9819 NDX0140707
పపరర: నదగగసదదమక బతస ననన�

94-181/294

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-20-1757
వయససస:33
లస: ససస స
94-181/296

9822 NDX2563955
పపరర: శరఖమల వలర బగయమఖనపదగడద

94-171/637

భరస : రరమ లసగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:92-20-1757
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:92-20-1757
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశశర వజయ కలమమర లకకరరజ
ఇసటట ననస:92-20-1758
వయససస:56
లస: ససస స

94-181/1206
9823 NDX2608248
పపరర: ఉమ ససబదమణఖ పవన శక కకషష
హహమమసశ లకకరరజ
తసడడ:ద ఉమ మహహశశర వజయ కలమమర లకకరర
ఇసటట ననస:92-20-1758
వయససస:23
లస: పప

94-172/1161
9824 NDX2848695
పపరర: వ యస యనఖ స
ఆసజనయఆపసరద సససగమ శశటట
తసడడ:ద సరసబశవరరవ
ఇసటట ననస:92-20-1762
వయససస:21
లస: పప

9825 NDX2877587
పపరర: జజఖత మణణ పప నసననలమ
భరస : పప నసననలమ శకధర పప నసననలమ శకధర
ఇసటట ననస:92-20-1763
వయససస:40
లస: ససస స

9826 NDX2450732
పపరర: జజఖత మణణ పప సదసగగల

9827 NDX2477313
పపరర: శకధర పప సదసగగల

9828 NDX1544668
పపరర: సతఖ రగవత నమకగడడ

భరస : శకధర పప సదసగగల
ఇసటట ననస:92-20-1763
వయససస:41
లస: ససస స

94-181/297

తసడడ:ద నదరరయణ పప సదసగగల
ఇసటట ననస:92-20-1763
వయససస:44
లస: పప

94-186/1474

94-180/1896

94-180/1062

భరస : సతష కలమమర శనగవరపప
ఇసటట ననస:92-20-2019
వయససస:36
లస: ససస స
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94-180/1063

భరస : అపషల రరజ
ఇసటట ననస:92-20-2023
వయససస:38
లస: ససస స
9832 NDX2406171
పపరర: లకడక ననదసననరర

94-161/19

94-197/1236

94-178/23

94-181/298

94-181/301

94-181/306

94-181/309

భరస : యహనస� �
ఇసటట ననస:92-21-1774
వయససస:60
లస: ససస స

9842 NDX0986406
పపరర: రరజశశఖర చదటదగడడ

94-181/299

9845 JBV0914127
పపరర: వజయలకడక� బబజజల�

9848 JBV0914119
పపరర: శకలకడక� బబజజల�

9851 NDX1564740
పపరర: పరవన పపలర గమర

94-181/312

9854 NDX0146787
పపరర: కకసడమక� లలసజల�

94-181/304

9857 JBV0912055
పపరర: ోథశమక� మటమరరక�
భరస : గగపయఖ� �
ఇసటట ననస:92-21-1774
వయససస:75
లస: ససస స

9837 NDX1303452
పపరర: మలకల ససబగబలల

94-198/747

9840 NDX1943050
పపరర: వర వనసకట అపరషరరవప
వరనపలర
తసడడ:ద సససహచలస వరనపలర
ఇసటట ననస:92-21-1581
వయససస:36
లస: పప
9843 JBV0913194
పపరర: ఆదదమగ� చదటదగడడ �

94-178/25

94-181/300

9846 NDX1650994
పపరర: కటటకననన పదకశక

94-181/305

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:92-21-1769
వయససస:49
లస: ససస స
94-181/307

9849 JBV0915314
పపరర: జనదరదనరరవప� బబజజల�

94-181/308

తసడడ:ద కకషషరరవప� �
ఇసటట ననస:92-21-1769
వయససస:78
లస: పప
94-181/310

9852 NDX1564773
పపరర: మగనమక పపలర గమర

94-181/311

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-21-1770
వయససస:56
లస: ససస స
94-181/313

భరస : దశయఖ�
ఇసటట ననస:92-21-1774
వయససస:33
లస: ససస స
94-181/315

94-161/21

తసడడ:ద కకపరనఆదస� �
ఇసటట ననస:92-21-1761
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-21-1770
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-21-1770
వయససస:28
లస: పప
9856 JBV3230604
పపరర: కలమమరర� కకరరవ�

94-178/24

భరస : జనదరద నరరవప� �
ఇసటట ననస:92-21-1769
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వజయకర
ఇసటట ననస:92-21-1770
వయససస:30
లస: ససస స
9853 NDX1337492
పపరర: వదదఖసరగర పపలర గమర

9839 NDX1942912
పపరర: కరరమగలమర ఫనస

9834 NDX2406130
పపరర: శకనవరస రరవప ననదసననరర

భరస : లసరయఖ మలకల
ఇసటట ననస:92-21-1050
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ద జనదరద నరరవప� �
ఇసటట ననస:92-21-1769
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆదదమగ
ఇసటట ననస:92-21-1769
వయససస:57
లస: ససస స
9850 NDX1171628
పపరర: అరరణ దదవరపలర

94-193/1100

తసడడ:ద ఆదదమగ
ఇసటట ననస:92-21-1761
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:92-21-1765
వయససస:26
లస: పప
9847 NDX1006873
పపరర: రగజజమమరర చదటదగడడ

9836 NDX0573311
పపరర: ఏససమరరయమక బసడదరర

94-161/18

తసడడ:ద నదగమర ననదసననరర
ఇసటట ననస:92-21-981
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద గరలలబగ ఫనస
ఇసటట ననస:92-21-1579
వయససస:33
లస: పప

భరస : అలర భక అల�
ఇసటట ననస:92-21-1761
వయససస:49
లస: ససస స
9844 NDX2118611
పపరర: శకకరసత శరఖమమరర

94-161/20

తసడడ:ద ఏససదదసస బసడదరర
ఇసటట ననస:92-21-1050
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:92-21-1513
వయససస:25
లస: పప
9841 NDX0311399
పపరర: జహహరరబ� షపక�

9833 NDX2327732
పపరర: సతఖనదరరయణ ననదసననరర

9831 NDX2395937
పపరర: సరయ లకడక ననఢడననరర

భరస : సతఖనదరరయణ ననఢడననరర
ఇసటట ననస:92-21-981
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప ననదసననరర
ఇసటట ననస:92-21-981
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద రరమ సరశమ
ఇసటట ననస:92-21-1048
వయససస:58
లస: పప
9838 NDX1847740
పపరర: బబజబబబగ అరవ

94-126/729

భరస : నదయబ రసనల పఠరన
ఇసటట ననస:92-21-140
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ననదసననరర
ఇసటట ననస:92-21-981
వయససస:51
లస: ససస స
9835 NDX2721546
పపరర: వనసకటటశశరరర యరకస శశటట

9830 NDX2439537
పపరర: ఫరరద పఠరన

9855 NDX1112556
పపరర: రరణణ సలల
ర రర

94-181/314

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-21-1774
వయససస:33
లస: ససస స
94-181/316

9858 NDX0431676
పపరర: దదసయఖ� లలసజల�

94-181/317

తలర : లకకమక�
ఇసటట ననస:92-21-1774
వయససస:45
లస: పప
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9859 NDX1126572
పపరర: కకటటశశరరరవప సరలలరర

94-181/318

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-21-1774
వయససస:54
లస: పప
9862 JBV3230380
పపరర: దధపసస� జలర పరటట�

94-181/321

9863 JBV0918326
పపరర: లకడక� చననఆ�

94-181/324

9866 JBV0915447
పపరర: నదసరమక� బబ మగ�

భరస : వనఆకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:62
లస: ససస స

9869 JBV3230372
పపరర: ససధధర� జలర పరటట�

తసడడ:ద కళయఖణస� �
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:68
లస: పప
9877 AP151010489001
పపరర: షమమమ బబగస షపక�

94-181/336

94-181/339

తసడడ:ద వనసకట ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:92-21-1780
వయససస:54
లస: పప

9878 NDX1220300
పపరర: తహససఫ బబబబ షపక

9881 AP151010489002
పపరర: ఖమదర బబబబ షపక�

94-181/342

9884 NDX1230853
పపరర: యయరరవర ససధధర కలమమర రరడడ

94-181/331

9887 NDX1944090
పపరర: వనసకటరరడడడ బబజవరడ
తసడడ:ద పసద రరఘవరరడడడ బబజవరడ
ఇసటట ననస:92-21-1780
వయససస:69
లస: పప

9867 NDX0312058
పపరర: వనసకటరతనస కసభసపరటట�

94-181/326

9870 NDX1755554
పపరర: వనసకరటరరమ రరడడ వణగకలరర

94-181/329

9873 NDX0315895
పపరర: శసకరరరవప కసభసపరటట�

94-181/332

తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ�
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:61
లస: పప
94-181/334

9876 NDX0312082
పపరర: రహమతషననసర షపక�

94-181/335

భరస : కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:92-21-1779
వయససస:34
లస: ససస స
94-181/337

9879 NDX1755570
పపరర: ఆరరఫ బబబబ షపక

94-181/338

తసడడ:ద బబబబ షపక
ఇసటట ననస:92-21-1779
వయససస:34
లస: పప
94-181/340

9882 JBV0917005
పపరర: అరరణ యయరరవ

94-181/341

భరస : వనసకటకకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:92-21-1780
వయససస:51
లస: ససస స
94-181/343

తసడడ:ద వనసకట కకషష రగడకడ
ఇసటట ననస:92-21-1780
వయససస:26
లస: పప
94-181/345

94-181/323

తసడడ:ద శవర రరడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన�
ఇసటట ననస:92-21-1779
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ బబజవరడ
ఇసటట ననస:92-21-1780
వయససస:64
లస: ససస స
9886 JBV0917013
పపరర: వనసకటకకషరషరరడడడ యయరరవ

94-181/328

తసడడ:ద ఖమదర బబబబ
ఇసటట ననస:92-21-1779
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద అబగదల బబరర�
ఇసటట ననస:92-21-1779
వయససస:52
లస: పప
9883 NDX1944355
పపరర: రరధ బబజవరడ

9875 NDX1885468
పపరర: ఆయషర బగషరర షపక

9864 NDX1755547
పపరర: అనసత లకడక వణగకలరర

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:92-21-1779
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బబబబ�
ఇసటట ననస:92-21-1779
వయససస:54
లస: ససస స
9880 NDX0315929
పపరర: కరరమగలమర� షపక�

94-181/325

తసడడ:ద ఏగయఖ� �
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:60
లస: పప
94-181/333

94-181/320

భరస : వనసకరటరరమ రరడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద వనఆకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:38
లస: పప

94-181/330 9872 JBV0911594
9871 JBV3230521
పపరర: శవబసవనశశరరరవప� చమరరల�
పపరర: నదసరయఖ� బబ మగ�

9874 JBV3230356
పపరర: వనఆకటటశశరరర� జలర పరటట�

94-181/322

భరస : నదసరయఖ� �
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:47
లస: ససస స
94-181/327

9861 NDX1755562
పపరర: వశరలకడ కసభసపరటట

భరస : కరళ అమరరనథ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యబగ� �
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవబసవనశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:42
లస: ససస స
9868 JBV3230364
పపరర: కమల� జలర పరటట�

94-181/319

తసడడ:ద రరఘవయఖ లలట కకటట
ఇసటట ననస:92-21-1775
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద వనఆకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:92-21-1777
వయససస:34
లస: ససస స
9865 JBV3230539
పపరర: పదకజ� చమరరల�

9860 NDX2450690
పపరర: రరమయఖ కకటట

9885 NDX1230846
పపరర: యయరరవర కకరణ కలమమర

94-181/344

తసడడ:ద వనసకట కకషష రగడకడ
ఇసటట ననస:92-21-1780
వయససస:27
లస: పప
94-181/346

9888 JBV0912287
పపరర: రమణమక� సననప రరడడడ�

94-181/347

భరస : హనసమమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:92-21-1781
వయససస:49
లస: ససస స
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9889 NDX1230887
పపరర: సననపరగదద ధ అభరరమ రరడడడ

94-181/348

తసడడ:ద హననమమ రరడడ
ఇసటట ననస:92-21-1781
వయససస:28
లస: పప
9892 NDX1755596
పపరర: శకనవరసరరవప మమగసటట

94-181/351

94-181/354

94-181/357

94-181/360

94-181/363

94-181/366

94-181/369

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ బబ మగక
ఇసటట ననస:92-21-1786
వయససస:24
లస: పప

9902 NDX0121731
పపరర: వనసకట రసగయఖ ఐనకకట

9905 NDX0312124
పపరర: మమహరరననసర� షపక�

9908 NDX0315945
పపరర: భగవరన రరడడడ వసతద

9911 NDX1691071
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకలర

94-181/372

9914 JBV0921254
పపరర: లలమవరణణ బబ మగక

94-181/361

9917 NDX1230879
పపరర: మసరసన ఖమన కకతవరల
తసడడ:ద సససదదవల కకతవరల
ఇసటట ననస:92-21-1786
వయససస:39
లస: పప

9897 NDX1230903
పపరర: ఇనకకటట ధనలకకక

94-181/356

9900 NDX0140939
పపరర: ససబబమక ఐనకకట

94-181/359

9903 JBV0915181
పపరర: హఫసజననసర షపక

94-181/362

తసడడ:ద మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-21-1784
వయససస:34
లస: ససస స
94-181/364

9906 JBV0915199
పపరర: ఇబదహహస షరరఫ షపక

94-181/365

తసడడ:ద మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:92-21-1784
వయససస:49
లస: పప
94-181/367

9909 JBV0911966
పపరర: మసరసనర రరఫ� షపక�

94-181/368

తసడడ:ద అబగదల షరరప� �
ఇసటట ననస:92-21-1784
వయససస:78
లస: పప
94-181/370

9912 NDX1230861
పపరర: జజహనవ బబ మగక

94-181/371

తసడడ:ద శకనవరస రగడకడ బబ మగక
ఇసటట ననస:92-21-1786
వయససస:26
లస: ససస స
94-181/373

భరస : శకనవరసరరడడడ బబ మగక
ఇసటట ననస:92-21-1786
వయససస:43
లస: ససస స
94-181/375

94-181/353

భరస : వనసకట రసగయఖ
ఇసటట ననస:92-21-1783
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట ససబబ రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:92-21-1785
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకషప ర వటటటగగసట
ఇసటట ననస:92-21-1786
వయససస:34
లస: ససస స
9916 NDX1755588
పపరర: లఖత బబ మగక

94-181/358

తసడడ:ద అమకరరడడడ
ఇసటట ననస:92-21-1784
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటరమణ రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:92-21-1785
వయససస:26
లస: ససస స
9913 JBV0922013
పపరర: తదవనణణ వటటటగగసట

9899 JBV0920934
పపరర: ససబబమక ఐనకకట

9894 NDX1755612
పపరర: రరమగలల రరయల

తసడడ:ద రసగయఖ
ఇసటట ననస:92-21-1783
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ�
ఇసటట ననస:92-21-1784
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:92-21-1784
వయససస:51
లస: పప
9910 NDX1699141
పపరర: కరవఖ శక గసజ

94-181/355

తసడడ:ద బబలయఖ ఐనకకట
ఇసటట ననస:92-21-1783
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఇబదహహస షరరఫ
ఇసటట ననస:92-21-1784
వయససస:43
లస: ససస స
9907 JBV0912295
పపరర: హనసమమరరడడడ సననప రరడడడ

9896 NDX0085217
పపరర: రహహస ఖమన� పఠరన�

94-181/350

తసడడ:ద బకకయఖ రరయల
ఇసటట ననస:92-21-1782
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట రసగయఖ ఐనకకట
ఇసటట ననస:92-21-1783
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రసగయఖ ఇనదకకట
ఇసటట ననస:92-21-1783
వయససస:25
లస: పప
9904 JBV0921288
పపరర: షరహహన షపక

94-181/352

తసడడ:ద భగరరన ఖమన�
ఇసటట ననస:92-21-1782
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రసగయఖ
ఇసటట ననస:92-21-1783
వయససస:32
లస: ససస స
9901 NDX1230895
పపరర: వనసకటటసశర రరవప ఇనదకకట

9893 NDX0372326
పపరర: యమససబ ఖమన� పఠరన�

9891 NDX0085225
పపరర: ఆయబ ఖమన� పఠరన�

తసడడ:ద రహహస ఖమన�
ఇసటట ననస:92-21-1782
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద రహహస ఖమన�
ఇసటట ననస:92-21-1782
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద రహహస ఖమన�
ఇసటట ననస:92-21-1782
వయససస:56
లస: పప
9898 NDX0144568
పపరర: హహమ ఐనకకట

94-181/349

భరస : ఆయబ ఖమన�
ఇసటట ననస:92-21-1782
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప మమగసటట
ఇసటట ననస:92-21-1782
వయససస:39
లస: పప
9895 NDX0077149
పపరర: అసకత పఠరన�

9890 NDX0079210
పపరర: జరసబగ ననసర� పఠరన�

9915 NDX0374322
పపరర: జగదధశశరర బబ మగక

94-181/374

భరస : చననపరరడడడ బబ మగక
ఇసటట ననస:92-21-1786
వయససస:67
లస: ససస స
94-181/376

9918 JBV0922005
పపరర: కకషప ర� వటటటగగసట

94-181/377

తసడడ:ద హనసమమరరడడడ వటటటగగసట
ఇసటట ననస:92-21-1786
వయససస:39
లస: పప

Page 68 of 405

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29

9919 JBV0921247
పపరర: బబల మగరళ కకషష రరడడడ వసత

94-181/378

తసడడ:ద భగవరన రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:92-21-1786
వయససస:39
లస: పప
9922 AP151010489428
పపరర: ఝమనస మసడలననన�

94-181/381

94-181/384

94-181/387

94-181/390

9929 NDX1230838
పపరర: కకమకన భవరన

9932 NDX1230804
పపరర: కకమకన రరమమ

94-181/393

9935 JBV0920033
పపరర: ఝమనస� గడడ ఆ�

94-192/330

9938 NDX1325125
పపరర: పసదద దరవప కకసడదసస
తసడడ:ద మగసలయఖ కకసడదసస
ఇసటట ననస:92-21-2238
వయససస:40
లస: పప

9940 JBV0849414
పపరర: బకకకలర పససటటబగడద షపక

9941 NDX2279255
పపరర: సరవతద చసతగగసటర

94-192/333

తసడడ:ద ఖమశససరహహబ
ఇసటట ననస:92-21-2289
వయససస:53
లస: పప

భరస : కరరమగలమర ఫనస
ఇసటట ననస:92-22-1579
వయససస:27
లస: ససస స
9946 NDX1946823
పపరర: పదభ పరసగర
భరస : సతఖ రరజ పరసగర
ఇసటట ననస:92-22-2190
వయససస:59
లస: ససస స

94-181/388

9944 NDX1950287
పపరర: మహహష మదచదల

94-181/391

9947 NDX0972497
పపరర: ఇబదహహస మహమకద
తసడడ:ద నజమగలమర
ఇసటట ననస:92-22-2190
వయససస:32
లస: పప

9927 NDX1564716
పపరర: చచననకగశవపలల గగటటటమగకకల

94-181/386

9930 NDX1208107
పపరర: జలకడక తదళళళరర

94-181/389

9933 NDX0056473
పపరర: రరమగలల� లసచదల�

94-181/392

తసడడ:ద మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:92-21-1971
వయససస:51
లస: పప
94-181/394

9936 NDX1202936
పపరర: మసరసన షపక

94-192/329

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:92-21-2169
వయససస:31
లస: పప
94-192/331

9939 NDX0014928
పపరర: జలమన షపక�

94-192/332

తసడడ:ద అబగదల నబ�
ఇసటట ననస:92-21-2289
వయససస:41
లస: పప
94-178/26

9942 NDX2279263
పపరర: తషలసస చసతపలర

94-178/27

భరస : అపరషల రరజ చసతపలర
ఇసటట ననస:92-22-1554
వయససస:45
లస: ససస స
94-178/29

తసడడ:ద వనణగ మదచదల
ఇసటట ననస:92-22-1579
వయససస:24
లస: పప
94-192/336

94-181/383

భరస : లకడకకరసతరరవప
ఇసటట ననస:92-21-1971
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:92-22-1554
వయససస:43
లస: ససస స
94-178/28

9924 NDX0124420
పపరర: శకనవరసరరవప మమదదననన�

తసడడ:ద చచననయఖ
ఇసటట ననస:92-21-1886
వయససస:45
లస: పప

భరస : నదగరరజ� �
ఇసటట ననస:92-21-1973
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర చహదరర ననతషలపరటట
ఇసటట ననస:92-21-2180
వయససస:31
లస: పప

9943 NDX1792291
పపరర: మరరబ ఫనస

94-181/385

తసడడ:ద అపరషరరవప
ఇసటట ననస:92-21-1971
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద సప మరరజ�
ఇసటట ననస:92-21-1972
వయససస:35
లస: పప
9937 NDX1697038
పపరర: వనసకటటశ ననతషలపరటట

9926 AP151010489587
పపరర: నదగగశశరరరవప మసడలననన�

94-181/380

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:92-21-1787
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:92-21-1971
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92-21-1971
వయససస:67
లస: ససస స
9934 NDX0315812
పపరర: అనల బబబగ తతలలరర�

94-181/382

తసడడ:ద మగతదఖలల�
ఇసటట ననస:92-21-1787
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద రరమమ
ఇసటట ననస:92-21-1971
వయససస:25
లస: ససస స
9931 NDX1230812
పపరర: కకటబ నదగమణణ

9923 NDX0606434
పపరర: ససధదకర బబబగ ఆరరధసఖల�

9921 NDX0139949
పపరర: పదకజ� ఎస కగ�

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:92-21-1787
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద పదసరద�
ఇసటట ననస:92-21-1787
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:92-21-1787
వయససస:57
లస: పప
9928 NDX1230820
పపరర: కకమకన సశపన దధపససకర

94-181/379

తసడడ:ద బ. చననప రరడడడ బబ మగక
ఇసటట ననస:92-21-1786
వయససస:46
లస: పప

భరస : నదగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:92-21-1787
వయససస:52
లస: ససస స
9925 AP151010489013
పపరర: శవరరమయఖ మలలర ల�

9920 JBV0916213
పపరర: శకనవరసరరడడడ బబ మగక

9945 NDX2351609
పపరర: నససమమ పఠరన

94-178/30

తసడడ:ద జజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-22-1784
వయససస:21
లస: ససస స
94-192/337

9948 NDX0972539
పపరర: హజబగలమర మహమకద

94-192/338

తసడడ:ద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:92-22-2190
వయససస:49
లస: పప
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9949 NDX0315879
పపరర: పదదధప నదయక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-192/339

తసడడ:ద జజగగసదద
ఇసటట ననస:92-23-1089
వయససస:33
లస: పప
9952 NDX2848729
పపరర: రమమష తచసదల

94-174/1009

తసడడ:ద రరమగలల తచసదల
ఇసటట ననస:92-25-208
వయససస:47
లస: పప
9955 NDX2413037
పపరర: రఘగనదథ రరవప పప కల

94-192/346

94-192/348

తసడడ:ద శససర ఖమన�
ఇసటట ననస:92-25-1934
వయససస:51
లస: పప
9964 JBV0850875
పపరర: మహబ పఠరన � �

94-192/357

94-187/109

94-192/363

తసడడ:ద ససబబ రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:92-25-1940
వయససస:72
లస: పప

94-188/973

9959 JBV3208766
పపరర: మమరరత నదగభమషణమ

9962 NDX0314625
పపరర: పదసరదస మమరరత

9965 NDX0490466
పపరర: అమమనసలమర సయఖద�

9968 NDX1756222
పపరర: రరమ లకడక చటటట సశశటట

9971 NDX0077545
పపరర: అనల కలమమర యగ�

94-192/366

9974 NDX0077560
పపరర: దశరథ రరమరరజ�

94-192/349

9977 NDX2936870
పపరర: మమలమల షపక
తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:39
లస: పప

9957 NDX0972372
పపరర: శకనవరసరరవప

94-192/347

94-192/350
9960 AP151010477344
పపరర: శకనవరసరరవప సమకహహనవరసస

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-25-1934
వయససస:43
లస: పప
94-192/352

9963 JBV0851105
పపరర: మసరసన బ పఠరన� �

94-192/356

భరస : మసరసన వల� �
ఇసటట ననస:92-25-1936
వయససస:38
లస: ససస స
94-192/358

9966 AP151010477391
పపరర: మసరసనశల పఠరన�

94-192/359

తసడడ:ద సససదద�
ఇసటట ననస:92-25-1936
వయససస:47
లస: పప
94-192/361

9969 NDX1605999
పపరర: భమలకడక ఉలర గడడ ల

94-192/362

భరస : దశరథ మమరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1940
వయససస:34
లస: ససస స
94-192/364

9972 NDX1477059
పపరర: అనశర ఖమన పఠరన

94-192/365

తసడడ:ద మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:92-25-1940
వయససస:33
లస: పప
94-192/367

తసడడ:ద వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:92-25-1940
వయససస:45
లస: పప
94-192/369

94-192/345

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-25-1933
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-25-1940
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద తరరపరలల చటటట సశశటట
ఇసటట ననస:92-25-1940
వయససస:39
లస: పప
9976 NDX1682401
పపరర: కకషష మమరరస ననరరళర

9956 NDX2320224
పపరర: వజయ లకడక ఏక

94-192/344

భరస : రఘగనదథ రరవప పప కరల
ఇసటట ననస:92-25-1926
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మమధవ రరవప చటటట సశశటట
ఇసటట ననస:92-25-1940
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషష మమరరస ననరరళర
ఇసటట ననస:92-25-1940
వయససస:68
లస: ససస స
9973 NDX1756230
పపరర: మమధవ రరవప చటటట సశశటట

9954 NDX2413102
పపరర: మగన లకడక పప కరల

94-172/1180

తసడడ:ద దదలమవర�
ఇసటట ననస:92-25-1936
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహమకద హసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-25-1940
వయససస:35
లస: ససస స
9970 NDX1682385
పపరర: ఉదయ లకడక ననరరళర

9953 NDX2935971
పపరర: భబగఖమక జగషట

తసడడ:ద నగభమషణస
ఇసటట ననస:92-25-1934
వయససస:67
లస: పప

భరస : సససదద� �
ఇసటట ననస:92-25-1936
వయససస:58
లస: ససస స
9967 NDX2096437
పపరర: జహహ బ షపక

తసడడ:ద వశశనదధ పదదన పదధదన
ఇసటట ననస:92-25-64
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద పదసరద
ఇసటట ననస:92-25-1934
వయససస:37
లస: పప
94-192/351

9951 NDX2066125
పపరర: ససభబష చసదద పదదన పదదన

భసధసవప: ససరగశ బబబగ కనపరరరర
ఇసటట ననస:92-24-1907 wardno26
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఏక
ఇసటట ననస:92-25-1933
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరమగ శనగ
ఇసటట ననస:92-25-1934
వయససస:39
లస: ససస స
9961 NDX0164863
పపరర: మహబమబ ఖమన పఠరన�

94-192/1230

భరస : నన
ఇసటట ననస:92-25-215
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ద నదరరయణ సరశమ పప కల
ఇసటట ననస:92-25-1926
వయససస:75
లస: పప
9958 NDX0107383
పపరర: సరగజన శనక

9950 NDX2942183
పపరర: రమమశ బబబగ కనపరరరర

9975 NDX0355412
పపరర: వలయస జకరరఖ సస హహచ�

94-192/368

తసడడ:ద లలకర�
ఇసటట ననస:92-25-1940
వయససస:58
లస: పప
94-189/1294

9978 NDX1195254
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-192/370

తలర : గగసస
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:26
లస: ససస స
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9979 NDX1477216
పపరర: సయఖద ఆససయమ
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94-192/371

తసడడ:ద దదలమవర
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:31
లస: ససస స
94-192/374

తసడడ:ద సతఖ రరజ పరసగర
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:29
లస: పప
94-192/377

తసడడ:ద సతఖరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:31
లస: పప
94-192/380

తసడడ:ద మసస�
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:65
లస: పప
94-192/383

భరస : ఖలల�
ఇసటట ననస:92-25-1944
వయససస:50
లస: ససస స

94-192/378

9989 NDX1761635
పపరర: సలమక షపక

9992 JBV0851832
పపరర: హసన బ పఠరన

94-192/386

తసడడ:ద హసన�
ఇసటట ననస:92-25-1944
వయససస:50
లస: పప

9995 AP151010477323
పపరర: మహబమబబన న పఠరన

94-192/381

94-192/388

భరస : రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-1947
వయససస:25
లస: ససస స
94-172/1284

భరస : వనసకటటశశర సరశమ మగనపల
ఇసటట ననస:92-25-1949
వయససస:35
లస: ససస స

9990 NDX0603829
పపరర: మలర మమలన బ�

94-192/382

94-192/384

9993 JBV0855593
పపరర: ససతదరరమచసదదమమరరస�
మగనపలలర �
తసడడ:ద వనసకటహనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:92-25-1944
వయససస:46
లస: పప

94-192/387

9996 NDX2887511
పపరర: ఈససబ షపక

94-192/1237

94-192/389 9999 NDX2193241
9998 NDX2187947
పపరర: అమర హహసపసన మహమకద
పపరర: అబగదల మజద మహమకద

10001 NDX1534859
పపరర: రరజగశశరర నమకగడడ

94-187/110

10002 NDX3030012
పపరర: ససభబషసణ మగనపల

94-188/1397

భరస : వనసకటటశశర సరశమ మగనపల
ఇసటట ననస:92-25-1949
వయససస:35
లస: ససస స
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తసడడ:ద ఇసపకన వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-812
వయససస:25
లస: పప

7005 NDX1045194
పపరర: రఫస షపక

94-189/266

తసడడ:ద ఉసరకన ఆల షపక
ఇసటట ననస:92-12-812
వయససస:31
లస: పప
94-190/187

7008 NDX2407088
పపరర: శకకరసత రరడడడ భమరరడడడ
తసడడ:ద శకరరమ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-813
వయససస:36
లస: పప

94-192/390

తసడడ:ద అరరరన మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-1947
వయససస:32
లస: పప

భరస : చసదదశశఖర నమకగడడ
ఇసటట ననస:92-25-1949
వయససస:39
లస: ససస స

94-184/1327

94-192/385

తసడడ:ద జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:92-25-1945
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద నజమగలర మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-1947
వయససస:23
లస: పప

10000 NDX3283538
పపరర: ససభబషసణ మగనపల

94-192/379

భరస : కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:92-25-1944
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద జజనదన న
ఇసటట ననస:92-25-1944
వయససస:62
లస: పప

9997 NDX2187939
పపరర: షహనదజ మహమకద

9987 NDX1816737
పపరర: శకశశల శశష హరనదథ తనకరళళ
తసడడ:ద మహన లలనన తనకరళళ
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:55
లస: పప

భరస : మహబమబ ఖమన
ఇసటట ననస:92-25-1944
వయససస:53
లస: ససస స

9994 NDX0490490
పపరర: కరరమగలమర మలర �

తసడడ:ద ససభబన� షపకక
ఇసటట ననస:92-12-812
వయససస:29
లస: పప

9986 NDX0161455
పపరర: బబషర షపక�

94-192/376

తసడడ:ద ఖమసససపసరర షపక
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:31
లస: పప

తలర : ఫరతమమ షపక
ఇసటట ననస:92-25-1944
వయససస:27
లస: ససస స

9991 NDX0524389
పపరర: షపక ఫరతమమ�

94-192/373

94-192/375 9984 NDX1947011
9983 NDX0166314
పపరర: అబగదల ఖమదర జలమన� పఠరన�
పపరర: రహమగ
స లర షపక

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన�
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:45
లస: పప

9988 NDX0491969
పపరర: సతఖరరజ పరసగర�

9981 NDX0523639
పపరర: షపక నససమమ�

భరస : దదలమవర�
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబమబ ఖమన�
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:30
లస: పప

9985 NDX1018753
పపరర: రరజశశఖర పరసగర

7007 NDX0146928
పపరర: మహహదధదన� షపక�

94-192/372

తసడడ:ద దదలమవర�
ఇసటట ననస:92-25-1943
వయససస:31
లస: ససస స

9982 NDX0751115
పపరర: సరయ వనణగ చసదద పరసగర

7004 NDX2768844
పపరర: బబజ షపక

9980 NDX0107714
పపరర: నజయమ షపక�

7006 NDX1493626
పపరర: బబజ షపక

94-190/186

తసడడ:ద ఇసరమమన షపక
ఇసటట ననస:92-12-812
వయససస:25
లస: పప
94-179/105

7009 NDX2414415
పపరర: నదగరరజ పశపత

94-179/106

తసడడ:ద మగనరతనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:92-12-813
వయససస:42
లస: పప
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పపరర: సరసశత భమరరడడడ
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94-180/617

భరస : శక రరమ రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-813
వయససస:60
లస: ససస స
7013 NDX2952273
పపరర: కవఖ శక కలమమఅలమ

7011 NDX2407161
పపరర: శకరరమ రరడడడ భమరరడడడ

తసడడ:ద గగపసరరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-813
వయససస:62
లస: పప
94-179/1053

7014 NDX2407229
పపరర: జయలకడక దదమకట

భరస : బల గసగరదర తలక కలమమఅలమ
ఇసటట ననస:92-12-814
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప దదమకట
ఇసటట ననస:92-12-814
వయససస:54
లస: ససస స

7016 NDX2744183
పపరర: శకనవరస రరవప జజననలగడడ

7017 NDX3020948
పపరర: శకనవరసరరవప కకరసపలర

94-180/1772

తసడడ:ద వనసకట రతనస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:92-12-814
వయససస:50
లస: పప
7019 NDX2772366
పపరర: మహబమబ షరససక

94-188/1304

94-180/1776

7023 NDX2925642
పపరర: మహబగనన షపక

94-180/1779

7028 NDX2800597
పపరర: అసకలమక రసగర పఆలమ

94-190/641

7026 NDX2772515
పపరర: మలర కరరరజ న రరగననపలలమ

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప గగగగల
ఇసటట ననస:92-12-835
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద శరసబయఖ కకసన
ఇసటట ననస:92-12-840
వయససస:42
లస: పప

తలర : వనసకటటశశరరరవప కకసన
ఇసటట ననస:92-12-840
వయససస:37
లస: ససస స

94-179/1054

94-180/1777

7035 NDX2567857
పపరర: బబలమజ కకసన

7038 NDX0146316
పపరర: ఫరతమగననసర� షపక�
భరస : ఖమససస పసరర�
ఇసటట ననస:92-12-841
వయససస:37
లస: ససస స

94-180/1775

7024 NDX2747954
పపరర: రరధదదదోదవ యయరరవ

94-180/1778

భరస : రమమశ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:92-12-816
వయససస:37
లస: ససస స
94-180/1780

94-190/642

7027 NDX2761385
పపరర: వనసకట శవ సరయ పగడల

94-180/1781

94-190/643

భరస : కనకగశశర రరడడడ సరగడ
ఇసటట ననస:92-12-817
వయససస:28
లస: ససస స
94-180/1783

7033 NDX2922425
పపరర: ఆశ షపక

94-179/1055

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:92-12-838
వయససస:37
లస: ససస స
94-179/860

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:92-12-840
వయససస:19
లస: పప
94-180/620

7021 NDX2770444
పపరర: వజయ లకడక యయరరవ
భరస : పదకరశ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:92-12-816
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర గగగగల
ఇసటట ననస:92-12-835
వయససస:19
లస: ససస స
94-179/107

94-180/1774

భరస : శకనవరసరరవప డడమటట
ఇసటట ననస:92-12-814
వయససస:42
లస: ససస స

7030 NDX3051034
పపరర: కకసడమక సరగడ

7032 NDX2925568
పపరర: శరరష గగగగల

94-180/1771

7018 NDX2744167
పపరర: నదగ జజఖత డడమటట

7029 NDX2950632
పపరర: కనకగశశర రరడడడ సరగడ

7031 NDX2926061
పపరర: శసకర గగగగల

7037 NDX2497857
పపరర: వనసకట రమణ కకసన

94-180/1773

తసడడ:ద ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-12-817
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ రరడడడ సరగడ
ఇసటట ననస:92-12-817
వయససస:31
లస: పప

94-180/1782

7015 NDX2743508
పపరర: రమణమక సరగడ

తసడడ:ద చనన గగరవయఖ రరగననపలలమ
ఇసటట ననస:92-12-817
వయససస:21
లస: పప

భరస : చనన గగరవయఖ రసగర పఆలమ
ఇసటట ననస:92-12-817
వయససస:32
లస: ససస స

94-189/267

భరస : చటటట బబబగ సరగడ
ఇసటట ననస:92-12-814
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఫకరరదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-12-816
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద ఫకరరదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-12-816
వయససస:21
లస: ససస స

7034 NDX2536365
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకసన

94-180/619

తసడడ:ద ఫకరరదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-12-816
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద పదకరశ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:92-12-816
వయససస:44
లస: పప
7025 NDX2925543
పపరర: దదవలమ షపక

7020 NDX2925519
పపరర: ఇసరరస షపక

7012 NDX2407617
పపరర: సరసశత భమరరడడడ

భరస : శక రరమ రరడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-813
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద మగననయమఖ కకరసపలర
ఇసటట ననస:92-12-814
వయససస:43
లస: పప

భరస : జమల వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-814
వయససస:57
లస: ససస స
7022 NDX2769289
పపరర: రమమశ రరడడడ యయరరవ

94-180/618

7036 NDX2902062
పపరర: నససమ షపక

94-179/1056

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-12-840
వయససస:32
లస: ససస స
94-180/621

7039 NDX0124966
పపరర: ఖమససస పసరర� షపక�

94-180/622

తసడడ:ద హహసపసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:92-12-841
వయససస:43
లస: పప
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పపరర: నససమమ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
95-3/1210

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-12-841 ward 26
వయససస:32
లస: ససస స
7043 NDX2733947
పపరర: కకటటశశరమక పలర

94-190/644

94-191/836

94-189/268

94-189/1178

94-189/1181

94-189/269

94-190/191

భరస : అజజదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-846
వయససస:73
లస: ససస స

7053 NDX2901205
పపరర: సమన షపక

7056 NDX2940997
పపరర: సరజర తషననసర షపక

7059 NDX0544718
పపరర: హహసపసన షపక

7062 NDX2319788
పపరర: హహసపసన షపక

94-191/301

7065 NDX2171148
పపరర: మసరసన వల షపక

94-189/1179

7068 NDX2892289
పపరర: రజన వననకయమలపత
భరస : ఆసజననయగలల నననననపప గగలమ
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:36
లస: ససస స

7048 NDX2942795
పపరర: కలలష వల షపక

94-180/1784

7051 NDX2724896
పపరర: మగసతదజ షపక

94-189/1177

7054 NDX2731669
పపరర: సమన షపక

94-189/1180

భరస : వహహద షపక
ఇసటట ననస:92-12-843
వయససస:21
లస: ససస స
94-179/1058

94-189/270

94-180/623
7057 NDX2363836
పపరర: యస యస రరమకకషష పదసరద
వనలపపరర
తసడడ:ద పపరష పరదగరనచదరర వనలపపరర
ఇసటట ననస:92-12-844
వయససస:49
లస: పప

7060 NDX2320406
పపరర: మమమమగననసర షపక

94-190/189

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:92-12-845
వయససస:41
లస: ససస స
94-190/192

7063 NDX2320364
పపరర: నదగమర షపక

94-190/193

తసడడ:ద మహబగ షపక
ఇసటట ననస:92-12-845
వయససస:42
లస: పప
94-191/302

తసడడ:ద ఇసక వల షపక
ఇసటట ననస:92 -12-845
వయససస:41
లస: పప
94-191/304

94-191/835

భరస : వహహద షపక
ఇసటట ననస:92-12-843
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:92-12-845
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-12-845
వయససస:24
లస: పప
7067 NDX2171072
పపరర: మగసతదజ మహమకద

94-189/1176

తసడడ:ద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:92-12-844
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద అహకద షపక
ఇసటట ననస:92-12-845
వయససస:22
లస: పప
7064 NDX2171080
పపరర: షబబర షపక

7050 NDX2801405
పపరర: ఉసరకన మగజజఫర

7045 NDX2812253
పపరర: రహహస ఖమన పఠరన

తసడడ:ద వహహద షపక
ఇసటట ననస:92-12-843
వయససస:21
లస: పప

భరస : లతష షపక
ఇసటట ననస:92-12-844
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-12-844
వయససస:40
లస: ససస స
7061 NDX2323053
పపరర: ఇమమమన షపక

94-174/961

భరస : మహమకద వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-843
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద నబనద షపక
ఇసటట ననస:92-12-843
వయససస:19
లస: ససస స
7058 NDX0733592
పపరర: శసషరద భబనస షపక

7047 NDX2937597
పపరర: మహమకద అల షపక

94-190/188

తసడడ:ద ఖదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-842
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద చనన బదద మగజజఫర
ఇసటట ననస:92-12-843
వయససస:47
లస: పప

భరస : నభ రసనల షపక
ఇసటట ననస:92-12-843
వయససస:32
లస: ససస స
7055 NDX2731784
పపరర: షలక షపక

94-190/645

తసడడ:ద అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:92-12-843
వయససస:28
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-843
వయససస:45
లస: ససస స
7052 NDX2731420
పపరర: గగససయమ షపక

7044 NDX2887768
పపరర: కకటటశశరమక పససల

7042 NDX1045483
పపరర: ఏడడకకసడలల తషమకల

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తషమకల
ఇసటట ననస:92-12-842
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబబగరరవప పససల
ఇసటట ననస:92-12-842
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-842
వయససస:34
లస: ససస స
7049 NDX1111814
పపరర: కరరమగననసరబబగస షపక

94-179/1057

తసడడ:ద భగజసగ రరవప పససల
ఇసటట ననస:92-12-842
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబబగ రరవప పలర
ఇసటట ననస:92-12-842
వయససస:71
లస: ససస స
7046 NDX2812543
పపరర: హససనద పరరశన పఠరన

7041 NDX2771889
పపరర: ఐశశరఖ సరయ పససల

7066 NDX2140606
పపరర: గగసఖ షపక

94-191/303

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:92-12-846
వయససస:37
లస: ససస స
94-174/962

94-179/108
7069 NDX2085778
పపరర: ఉమమ మహహశశరర బబయ బబ సదదల

భరస : శవ నదగగసదర సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:38
లస: ససస స
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7070 NDX2187079
పపరర: ఇసతయమజ పఠరన
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94-180/624

భరస : మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:31
లస: ససస స
7073 NDX2451706
పపరర: ఇరరర ద బబగస పఠరన

94-190/194

94-190/197

94-190/200

94-189/271

94-189/272

94-189/275

94-180/630

తసడడ:ద నదగయఖ బగరరక
ఇసటట ననస:92-12-850/2
వయససస:59
లస: పప

7083 NDX2800464
పపరర: సలస షపక

7086 NDX2089085
పపరర: శరసత కలమమరర పపటర

7089 NDX1976341
పపరర: రరమ రరవప పపటర

7092 NDX2066539
పపరర: ఖమశసబ షపక

94-180/633

7095 NDX2940807
పపరర: అబగదలమర షపక

94-189/1182

7098 NDX3184439
పపరర: రహహస షపక
తసడడ:ద మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-850/2
వయససస:33
లస: పప

7078 NDX2320489
పపరర: ఏవర రరవప కరళపస

94-190/199

7081 NDX2800472
పపరర: కరరశరక షపక

94-180/1785

7084 NDX1197185
పపరర: శకనవరస రరడడడ B

94-180/628

తసడడ:ద రమణ
ఇసటట ననస:92/12/850
వయససస:43
లస: పప
94-189/273

7087 NDX1976366
పపరర: పప థదన కలమమర పపటర

94-189/274

తసడడ:ద రరమ రరవప పపటర
ఇసటట ననస:92-12-850
వయససస:26
లస: పప
94-189/276

7090 NDX1986464
పపరర: సలమక షపక

94-180/629

తసడడ:ద మజద షపక
ఇసటట ననస:92/12/850/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-180/631

7093 NDX2168624
పపరర: తహహర షపక

94-180/632

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92/12/850/1
వయససస:46
లస: ససస స
94-180/1786

తసడడ:ద మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-850/1
వయససస:56
లస: పప
94-174/963

94-190/196

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:92-12-849
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అలషర షపక
ఇసటట ననస:92/12/850/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబమబ వరల షపక
ఇసటట ననస:92/12/850/1
వయససస:45
లస: పప
7097 NDX2808004
పపరర: యమగయఖ బగరరక

94-180/627

తసడడ:ద వనసకరటరతనస పపటర
ఇసటట ననస:92-12-850
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:92/12/850/1
వయససస:34
లస: ససస స
7094 NDX1986241
పపరర: అలషర షపక

7080 NDX0511618
పపరర: లతఫ షపక

7075 NDX2451672
పపరర: మగసతదజ పఠరన

తసడడ:ద మలలర శశర రరవప కరళపస
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమ రరవప పపటర
ఇసటట ననస:92-12-850
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ రరవప పపటర
ఇసటట ననస:92-12-850
వయససస:29
లస: పప
7091 NDX2086008
పపరర: బబజమమన షపక

94-190/198

తసడడ:ద దదదద బగడచ షపక
ఇసటట ననస:92-12-849
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద రరమ రరవప పపటర
ఇసటట ననస:92-12-850
వయససస:28
లస: ససస స
7088 NDX1976374
పపరర: ససరగష బబబగ పపటర

7077 NDX2320430
పపరర: మహబమబ షపక

94-180/626

తసడడ:ద ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన మహబమబ
ఇసటట ననస:92/12/849
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద అబగదల సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-849
వయససస:36
లస: పప
7085 NDX1976358
పపరర: శరసత శక పపటర

94-190/195

భరస : జమమల వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద ససగమమశశర రరవప కలపస
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:71
లస: పప
7082 NDX0148692
పపరర: షకకర హహసపసన మహమకద

7074 NDX2320851
పపరర: రమమదదవ కలపస

7072 NDX2187020
పపరర: శవనదగగసదద సససగ బబ సదధల

తసడడ:ద శసకర సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఈశశర రరవప కలపస
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కలపస
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:39
లస: ససస స
7079 NDX2320109
పపరర: మలలర శశర రరవప కలపస

94-180/625

తసడడ:ద మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససభబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-847
వయససస:32
లస: ససస స
7076 NDX2318012
పపరర: భవరన కలపస

7071 NDX2187038
పపరర: మసరసన పఠరన

7096 NDX2170975
పపరర: రరజశనద షపక

94-189/277

తసడడ:ద అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-12-850/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-188/1305

7099 NDX2729655
పపరర: వనసకరయమక బగరరక

94-189/1183

భరస : యయగయఖ బగరరక
ఇసటట ననస:92-12-850/2
వయససస:58
లస: ససస స
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7100 NDX2936631
పపరర: అలషర షపక
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94-189/1184

తసడడ:ద మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-850/2
వయససస:45
లస: పప
7103 NDX2759850
పపరర: మహబమబ వల షపక

94-174/964

94-189/419

94-192/1361

94-188/1306

94-189/279

7110 NDX2526762
పపరర: హనసమసతమక ఆరర

7113 NDX3054533
పపరర: ఖససస షపక

7116 NDX0800789
పపరర: అబగదల హమకద షపక

94-191/306

7119 NDX0152793
పపరర: నససమమ� షపక�

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:92-12-855
వయససస:52
లస: పప

7124 NDX2551836
పపరర: మహబమబ ఖమన పఠరన

7125 NDX2561298
పపరర: రరబబయత పఠరన

94-188/1157

Deleted

తలర : ఫరతమగననసర పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-855
వయససస:51
లస: పప

భరస : రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-855
వయససస:66
లస: ససస స

94-190/201

94-189/418

7108 NDX3253093
పపరర: నదగ జజఖత చటర

94-179/1261

7111 NDX3253242
పపరర: నజక షపక

94-174/1145

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-12-854
వయససస:20
లస: ససస స
94-188/1307

7114 NDX2156660
పపరర: ఖమససస బ షపక

94-189/278

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-854
వయససస:58
లస: ససస స
94-189/280

7117 AP151010474160
పపరర: తదహహరరనబ షపక

94-180/634

7120 NDX2356574
పపరర: ససపపరష అలపరరస

94-188/863

భరస : వనసకట పదసరద రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:92-12-855
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద మరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12.855
వయససస:74
లస: పప

94-188/1156

తలర : ఫరతమగననసర పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-855
వయససస:51
లస: పప
94-188/1158

భరస : మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-855
వయససస:46
లస: ససస స
7128 NDX2156751
పపరర: రహహస ఖమన పఠరన

94-191/305

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:92-12-854
వయససస:40
లస: ససస స

94-188/865 7123 NDX2551877
7122 NDX2356582
పపరర: వనసకట పదసరద రరవప అలపరరస
పపరర: మహబమబ ఖమన పఠరన

తసడడ:ద వనసకట పదసరద రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:92-12-855
వయససస:25
లస: పప

7127 NDX2156769
పపరర: ఫరతమగననసర పఠరన

94-188/952

భరస : మహహదధదన�
ఇసటట ననస:92/12/855
వయససస:46
లస: ససస స
94-188/864

7105 NDX2451557
పపరర: లకడక చదటర

భరస : శవనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-12-852
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:92-12-854
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-854
వయససస:51
లస: ససస స
7121 NDX2356566
పపరర: ససదర ధశశర రరవప అలపరరస

94-174/1146

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-854
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-854
వయససస:30
లస: పప
7118 NDX2171122
పపరర: మలర క షపక

7107 NDX3253283
పపరర: రరఢ వసదద

94-189/1186

భరస : మసరసన రరవప చదటర
ఇసటట ననస:92-12-851,
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆనసధరరవప ఆరర
ఇసటట ననస:92-12-853 5th LINE
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మమబగ షపక
ఇసటట ననస:92-12-854
వయససస:46
లస: ససస స
7115 NDX0738443
పపరర: ససభబన షపక

94-179/1279

భరస : వర పదసరద చటర
ఇసటట ననస:92-12-852
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన రరవప చటర
ఇసటట ననస:92-12-852
వయససస:31
లస: పప
7112 NDX3055985
పపరర: రసనల బ షపక

7104 NDX3260882
పపరర: పపషషలత అవనగడడ

7102 NDX2731982
పపరర: ఖమససస బ షపక

భరస : అలషర షపక
ఇసటట ననస:92-12-850/2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:92-12-851
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద గగపరలస చదటర
ఇసటట ననస:92-12-851,
వయససస:53
లస: పప
7109 NDX3253069
పపరర: వర పదసరద చటర

94-189/1185

భరస : శకనవరస రరడడడ మగననస
ఇసటట ననస:92-12-850/2
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద పపజజఫపర
ఇసటట ననస:92-12-850/3
వయససస:81
లస: పప
7106 NDX2421972
పపరర: మసరసన రరవప చదటర

7101 NDX2883544
పపరర: నదగ లకడక మగననస

7126 NDX3000866
పపరర: శరకవసత కకసడమగదద

94-188/1308

భరస : నజరరదధదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-855
వయససస:30
లస: ససస స
94-190/573

7129 NDX2307734
పపరర: మమలన షపక

94-189/281

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-856
వయససస:24
లస: ససస స
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94-190/202

భరస : ఖమససస పసరర
ఇసటట ననస:92-12-856
వయససస:56
లస: ససస స
7133 NDX1674069
పపరర: అశకఫపననసర మహమకద

7131 NDX2741734
పపరర: ఖదర వల షపక

తసడడ:ద మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-856
వయససస:62
లస: ససస స
94-180/635

భరస : ఫరరఖ అతమ ర మహమకద
ఇసటట ననస:92/12/857
వయససస:44
లస: ససస స

7134 NDX2318350
పపరర: అజజదధదన మహమకద

తసడడ:ద అజజదధదన
ఇసటట ననస:92-12-858
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద ఆజజదధదన మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-858
వయససస:47
లస: పప
7142 NDX2380707
పపరర: మమస సరహహబ మలమర

94-189/283

94-178/712

94-3/1349

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన అదస
ఇసటట ననస:92-12-860/4
వయససస:25
లస: పప
7154 NDX2839330
పపరర: బల చసదదక
ద పపనదఖలమ

7146 NDX3146222
పపరర: ఫయమజ షపక

7149 NDX2730083
పపరర: పరరశన షపక

7152 NDX2966398
పపరర: షరహహన షపక

7155 NDX2772093
పపరర: వనసకట రరడడడ పపనదఖలమ
తసడడ:ద జయరరమరరడడడ పపనదఖలమ
ఇసటట ననస:92-12-860/7
వయససస:53
లస: పప

7157 NDX3047487
పపరర: ఉమ మహహశశ రరడడ పపనదఖలమ

7158 NDX3050978
పపరర: రరజఖ లకడక పపనదఖలమ

94-179/1061

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ పపనదఖలమ
ఇసటట ననస:92-12-860/7
వయససస:28
లస: ససస స

94-190/204

94-190/205

7141 NDX0144899
పపరర: శవమక� దదవళర�

94-180/636

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:92-12-859
వయససస:46
లస: ససస స
94-190/207

భరస : ఫరరక అతదమర మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-859
వయససస:44
లస: ససస స
94-186/1302

7147 NDX1347434
పపరర: జయ తతన నషర

94-191/308

భరస : మహమకద అషరదఫ అల
ఇసటట ననస:92-12-860
వయససస:33
లస: ససస స
94-191/837

7150 NDX2943298
పపరర: రహమతషననసర మలర

94-180/1787

భరస : మహబమబ ససభబన మలర
ఇసటట ననస:92-12-860/4
వయససస:42
లస: ససస స
94-188/1311

తసడడ:ద బషసద షపక
ఇసటట ననస:92-12-860/4
వయససస:18
లస: ససస స
94-174/965

7138 NDX2503050
పపరర: అజజదధదన మహమకద

94-189/284 7144 NDX2156694
7143 NDX1209675
పపరర: మహబమబ జలమన మలర మలర
పపరర: అశకఫపననసర మహమకద

భసధసవప: ఉమమమహహశశర రరడడ పపనదఖలమ
ఇసటట ననస:92-12-860/7
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ పపనదఖలమ
ఇసటట ననస:92-12-860/7
వయససస:31
లస: పప

94-191/307

భరస : అనమద వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-860/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-188/1310

7135 NDX2318061
పపరర: షరరరఖ అతమ ర మహమకద

తసడడ:ద ఫరరక అతదసర మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-858
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-860
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద అహకద వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-860/1
వయససస:18
లస: పప
7151 NDX2942845
పపరర: షఫస మలమర అదస

94-189/282

తసడడ:ద ససభబన మలర
ఇసటట ననస:92-12-859
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద రమణ రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-860
వయససస:20
లస: ససస స
7148 NDX2629186
పపరర: రరయమజ షపక

7140 NDX1906736
పపరర: కకరణ రరడడడ గసగరరరడడడ

94-190/647

తసడడ:ద అజజదధదన మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-857
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-858
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద మమబగ ససభబన మలమర
ఇసటట ననస:92-12-859
వయససస:22
లస: పప
7145 NDX2632511
పపరర: రమదదవ దదవరరడడడ

94-190/203

తసడడ:ద వనసకట రమణ అమమజరర
ఇసటట ననస:92-12-858
వయససస:25
లస: పప
94-190/206

7132 NDX2741767
పపరర: బబ జజన పఠరన

భరస : ఖదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-856
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద ఫరరరక అతమ ర మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-857
వయససస:22
లస: పప

94-188/1309 7137 NDX2129246
7136 NDX2937233
పపరర: ఫరరరక అథహర మహమకద
పపరర: వరగసదద అమమజరర

7139 NDX2503126
పపరర: అతస రర మహమకద

94-190/646

7153 NDX3047537
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

94-191/839

భరస : అబగదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:92-12-860/6
వయససస:42
లస: ససస స
94-179/1059

7156 NDX2769214
పపరర: శరసత పపనదఖలమ

94-179/1060

భరస : వనసకట రరడడడ పపనదఖలమ
ఇసటట ననస:92-12-860/7
వయససస:51
లస: ససస స
94-179/1062

7159 NDX3049616
పపరర: బల చసదదక
ద పపనదఖలమ

94-179/1063

భరస : ఉమమమహహశశర రరడడ పపనదఖలమ
ఇసటట ననస:92-12-860/7
వయససస:27
లస: ససస స

Page 76 of 405

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29

94-188/1312 7161 NDX2796969
7160 NDX2769016
పపరర: ఉమమ మహహశశర రరడడ పపనదఖలమ
పపరర: రరజఖ లకడక పపనదఖలమ

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ పపనదఖలమ
ఇసటట ననస:92-12-860/7
వయససస:31
లస: పప
7163 NDX2519270
పపరర: రవ చనకలరర

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ పపనదఖలమ
ఇసటట ననస:92-12-860/7
వయససస:29
లస: ససస స
94-174/52

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప చనకలరర
ఇసటట ననస:92-12-860/12
వయససస:45
లస: పప
7166 NDX1126507
పపరర: రఫస షపక

94-180/638

94-189/1187

94-191/838

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:92-12-860/12
వయససస:35
లస: ససస స
7175 NDX1946344
పపరర: హలమమ షపక

94-189/285

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:92-12-861
వయససస:31
లస: ససస స
7178 NDX1424076
పపరర: అబగదల రహహమ షపక

94-189/288

94-191/312

94-188/1313

భరస : చనన మరర వల
ఇసటట ననస:92-12-862
వయససస:26
లస: ససస స

94-190/208

94-180/637

7168 NDX2520203
పపరర: అఖల చనకలరర

94-188/866

94-190/209
7171 NDX2503142
పపరర: ఉమమ మహహశశరరరవప జలపరటట

భరస : ఉమమ మహహశశర రరవప జలపరటట
ఇసటట ననస:92-12-860/12
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన రరవప జలపరటట
ఇసటట ననస:92-12-860/12
వయససస:32
లస: పప

7173 NDX2395903
పపరర: కరరమగననస బబగమ షపక

7174 NDX2395879
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-191/309

94-191/310

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-860 A T AGARAHARAM
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-12-860 A T AGARAHARAM
వయససస:50
లస: పప

7176 NDX0529172
పపరర: శసషరద షపక

7177 NDX2156603
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-189/286

7179 NDX2048057
పపరర: అలర సరహహబ షపక

7182 NDX1890004
పపరర: ఖమససస బ షపక

7185 NDX2801462
పపరర: రరజగష అసబటట

7188 NDX2942464
పపరర: సరరసజ బబగస బబగ
భరస : అనశర బబగ
ఇసటట ననస:92-12-863
వయససస:59
లస: ససస స

94-189/287

తసడడ:ద కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:92-12-861
వయససస:29
లస: పప
94-189/289

7180 NDX2112274
పపరర: జజన బ షపక

94-191/311

భరస : మదధనద షఅమర షపక
ఇసటట ననస:92-12-861
వయససస:28
లస: ససస స
94-191/313

7183 NDX2913929
పపరర: అననమక కకబబ ఠర

94-180/1788

భరస : మహన రరవప కకబబ ఠర
ఇసటట ననస:92-12-861/1
వయససస:71
లస: ససస స
94-189/1188

తసడడ:ద బబబగ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:92-12-861/1
వయససస:28
లస: పప
94-191/314

7165 NDX2086040
పపరర: జబర హహసపసన షపక

తసడడ:ద రవ చనకలరర
ఇసటట ననస:92-12-860/12
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససభబన సరహహబ లలట షపక
ఇసటట ననస:92-12-861
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : పదభబకర కరబబ ఠర
ఇసటట ననస:92-12-861/1
వయససస:41
లస: ససస స
7187 NDX1888348
పపరర: షరరఫర సయఖద

94-180/639

తసడడ:ద మమలమసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-861
వయససస:51
లస: పప

భరస : రషసద� �
ఇసటట ననస:92-12-861
వయససస:50
లస: ససస స
7184 NDX2961548
పపరర: రతనకలమరర కరబబ ఠర

7170 NDX2503290
పపరర: ససధఖ జలపరటట

94-191/840

తసడడ:ద ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:92-12-860/12
వయససస:38
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-12-861
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:92-12-861
వయససస:32
లస: పప
7181 JBV0855940
పపరర: ఖమదరరననసర� షపక�

94-174/53

తసడడ:ద రవ చనకలరర
ఇసటట ననస:92-12-860/12
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద రఫస షపక
ఇసటట ననస:92-12-860/12
వయససస:18
లస: పప
7172 NDX2808046
పపరర: ఫజలలననసర షపక

7164 NDX2519262
పపరర: నదగమణణ చణగకలరర

7167 NDX2519387
పపరర: శవ తదజ చనకలరర

7162 NDX2813061
పపరర: రమణమక బబ గరల

భరస : ససబబ రరడడడ బబ గరల
ఇసటట ననస:92-12-860/7
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రవ చనకలరర
ఇసటట ననస:92-12-860/12
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖమదర మసరసన
ఇసటట ననస:92-12-860/12
వయససస:44
లస: పప
7169 NDX2944221
పపరర: షప యబ మసరసన షపక

94-190/648

7186 NDX1355585
పపరర: సప మశశటట లమవణఖ

94-180/640

భరస : వనసకట కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:92/12/862
వయససస:32
లస: ససస స
94-174/966

7189 NDX2875011
పపరర: బబగగమ సరతదజ

94-187/980

భరస : అనవర బబగ
ఇసటట ననస:92-12-863
వయససస:59
లస: ససస స
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7190 NDX0533349
పపరర: మరరస గగస జజవద అల బబసగ

94-189/290

తసడడ:ద అనశర బబసగ
ఇసటట ననస:92-12/863
వయససస:37
లస: పప
7193 NDX2731578
పపరర: బబగస ఫరరద

94-189/1189

94-180/641

94-189/295

94-189/298

94-189/300

94-180/643

94-191/317

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-870
వయససస:18
లస: ససస స

7203 NDX2797033
పపరర: నదగరతనస పససడదఖల

94-189/1191

7206 NDX2543403
పపరర: కరరమగలర షపక

7209 NDX0100842
పపరర: గగససయమ షపక

7212 NDX0101352
పపరర: జనతద హహసపసన షపక

94-179/1277

7215 NDX0800797
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-189/1063

7218 NDX1544106
పపరర: బబగస షపక
భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:92-12-870
వయససస:37
లస: ససస స

7198 NDX2108794
పపరర: రవ చసదద మలలర ల

94-189/294

7201 NDX1512434
పపరర: ఎస వ వ యస ఎన హవ
చవశకలలమ
తసడడ:ద మమరరత పదసరద చవశకలలమ
ఇసటట ననస:92-12-864
వయససస:34
లస: పప

94-189/297

7204 NDX2170983
పపరర: కగశవ రరడడడ మలలర ల

94-189/299

7207 NDX1986399
పపరర: దదలర మద షపక

94-180/642

భరస : జనత హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-12-868
వయససస:30
లస: ససస స
94-191/315

7210 NDX0100503
పపరర: జలమన షపక

94-191/316

భరస : గగససయమ
ఇసటట ననస:92-12-868
వయససస:54
లస: ససస స
94-191/318

7213 NDX2735470
పపరర: రమణ రరడడడ దదవరరడడడ

94-191/841

తసడడ:ద గగరవరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-868
వయససస:43
లస: పప
94-189/301

తసడడ:ద జయజనబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-869
వయససస:39
లస: పప
94-179/1064

94-189/293

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:92-12-867
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద జలమన
ఇసటట ననస:92-12-868
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద ఏగరశయ బటర
ఇసటట ననస:92-12-869
వయససస:22
లస: పప
7217 NDX2937415
పపరర: ఖససస బ షపక

94-189/296

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:92-12-868
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద జలమన షపక
ఇసటట ననస:92-12-868
వయససస:28
లస: పప
7214 NDX3260445
పపరర: కణక రరవప బటర

7200 NDX1512442
పపరర: కలమగద వరసస చవశకలలమ

7195 NDX2096858
పపరర: చచనదన రరడడ సతదసర

తసడడ:ద పదసరద మలలర ల
ఇసటట ననస:92-12-864
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద అమర షపక
ఇసటట ననస:92 12 867
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద చదసద బబషర
ఇసటట ననస:92-12-868
వయససస:27
లస: పప
7211 NDX0099564
పపరర: హనఫ షపక

94-180/1789

భరస : వనసకట ససబబ రరవప పససడదఖల
ఇసటట ననస:92-12-864
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశ తరరమలలస
ఇసటట ననస:92-12-867
వయససస:34
లస: పప
7208 NDX1294701
పపరర: షపక జనసససదద

7197 NDX2761526
పపరర: రరమ లకడక పససడదఖల

94-189/292

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ సతదసర
ఇసటట ననస:92-12-863/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద మమరరత పదసరద చవశకలలమ
ఇసటట ననస:92-12-864
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద ససబబ రరవప చవశకలలమ
ఇసటట ననస:92-12-864
వయససస:62
లస: పప
7205 NDX2129428
పపరర: నగగశ వనసకటటశ తరరమలలస

94-189/1190

భరస : శశ కలమమర పససడదఖల
ఇసటట ననస:92-12-864
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద మమరరత పదసరద చవశకలలమ
ఇసటట ననస:92-12-864
వయససస:32
లస: పప
7202 NDX1512426
పపరర: మమరరత పదసరద చవశకలలమ

7194 NDX2860989
పపరర: ఫరరద బబగగమ బబగ

7192 NDX0532515
పపరర: అనశర బబగ

తసడడ:ద ఎస ఎ రఉఫ బబగ
ఇసటట ననస:92-12/863
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద అనవర బబగ
ఇసటట ననస:92-12-863
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకశశర బబబగ పససడదఖల
ఇసటట ననస:92-12-864
వయససస:31
లస: ససస స
7199 NDX1512467
పపరర: దదనకర చవశకలలమ

94-189/291

తసడడ:ద అనశర బబసగ
ఇసటట ననస:92-12/863
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద అనశర బబగస ఫరరదద
ఇసటట ననస:92-12-863
వయససస:43
లస: ససస స
7196 NDX1797176
పపరర: లకడక పదసనన పససడదఖల

7191 NDX0532564
పపరర: అసర ర అల బబసగ

7216 NDX0100859
పపరర: జజన బ� షపక�

94-191/319

భరస : మహమకద ఖలల�
ఇసటట ననస:92-12-869
వయససస:35
లస: ససస స
94-180/644

7219 NDX1544015
పపరర: ససభబన షపక

94-180/645

తసడడ:ద మసరసన వరల
ఇసటట ననస:92-12-870
వయససస:24
లస: పప
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94-191/320

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:92-12-870
వయససస:52
లస: ససస స
94-189/304

తసడడ:ద అసకమక రరవప బసడడకరసత
ఇసటట ననస:92-12-871
వయససస:29
లస: పప
94-189/307

94-189/1072

94-189/1074

94-180/1341

94-179/1066

94-179/1067

తసడడ:ద పపసష రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:92-12-887
వయససస:28
లస: పప

7233 NDX2137710
పపరర: శకనవరస రరవప కలరరకలల

7236 NDX1250638
పపరర: షరరఫ షపక

7239 NDX2396547
పపరర: పదకజ దదసస

7242 NDX2032217
పపరర: మమధసరర పపసపరటట

94-179/111

7245 NDX2551588
పపరర: భబసకర రరడడడ చలకల

94-189/311

7248 NDX2863942
పపరర: కశమక షపక
భరస : వనసకటటశశరరర షపక
ఇసటట ననస:92-12-888
వయససస:41
లస: ససస స

7228 JBV0856104
పపరర: జలమన షపక

94-189/309

7231 NDX2086016
పపరర: బబజ షపక

94-180/646

7234 NDX2407195
పపరర: షరహహదద షపక

94-180/647

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-12-875/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-191/321

7237 NDX2772127
పపరర: జజన సససదసలల షపక

94-179/1065

తసడడ:ద లలల సరహహబ
ఇసటట ననస:92-12-875/2
వయససస:54
లస: పప
94-189/312

7240 NDX2626018
పపరర: లమవణఖ హరర చసదన కలగగటర

94-179/861

తసడడ:ద రమమశ కలమమర కలగగటర
ఇసటట ననస:92-12-884
వయససస:18
లస: ససస స
94-179/109

7243 NDX2469906
పపరర: రమణమక చలకల

94-179/110

భరస : పపసష రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:92-12-887
వయససస:50
లస: ససస స
94-179/862

తసడడ:ద పపసష రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:92-12-887
వయససస:30
లస: పప
94-188/867

94-189/306

తసడడ:ద ఖమససస స షపక
ఇసటట ననస:92-12-873
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:92-12-887
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద బబసపస రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:92-12-887
వయససస:54
లస: పప
7247 NDX2526226
పపరర: పదతదప రరడడడ చలకల

94-189/1073

తసడడ:ద నరసససహహలల దదసస
ఇసటట ననస:92-12-880
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబగల రరడడడ ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-12-884
వయససస:19
లస: ససస స
7244 NDX2469914
పపరర: పపసష రరడడడ చలకల

7230 NDX2668796
పపరర: ససభబన షపక

7225 NDX2523868
పపరర: శవపరరశత బసడడకసటట

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-12-872
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద ససబబన
ఇసటట ననస:92-12-875/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : జజన సససదసలల
ఇసటట ననస:92-12-875/2
వయససస:52
లస: ససస స
7241 NDX2733830
పపరర: లకడక పదసనన ఇలల
ర రర

94-189/308

తసడడ:ద లసగమక కలరరకలల
ఇసటట ననస:92-12-875
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-875/1
వయససస:24
లస: పప
7238 NDX2772085
పపరర: జజన బ షపక

7227 JBV0856963
పపరర: మహబ జజన షపక

94-189/303

భరస : అసకమక రరవప బసడడకసటట
ఇసటట ననస:92-12-871
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద జలమన షపక
ఇసటట ననస:92-12-872
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:92-12-873
వయససస:51
లస: ససస స
7235 NDX2577823
పపరర: గగసప బబష షపక

94-189/305

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-12-872
వయససస:37
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:92-12-872
వయససస:35
లస: ససస స
7232 NDX2543379
పపరర: బషసర షపక

7224 NDX1681270
పపరర: అసకమకరరవప బసడడకరసత

7222 NDX2364149
పపరర: గగపస బసడడకరసత

తసడడ:ద అసకమకరరవప బసడడకరసత
ఇసటట ననస:92-12-871
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద అసకమక బసడడకరసత
ఇసటట ననస:92-12-871
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద కనకయఖ సరరగడ
ఇసటట ననస:92-12-872
వయససస:31
లస: పప
7229 NDX2676856
పపరర: బబజ షపక

94-189/302

భరస : అరవసద కలమమర బసడడకరసత
ఇసటట ననస:92-12-871
వయససస:24
లస: ససస స

7223 NDX1624338
పపరర: అరవసద కలమమర బసడడకరసత

7226 NDX0142083
పపరర: చటటటబబబగ సరరగడ

7221 NDX2364123
పపరర: మసగమక బసడడకరసత

7246 NDX2551547
పపరర: అనసశరడ బబ గరల

94-179/863

తసడడ:ద ఓబగల రరడడడ బబ గరల
ఇసటట ననస:92-12-887
వయససస:26
లస: ససస స
94-173/1013

7249 NDX2871226
పపరర: శకనవరససలల మరరయమల

94-180/1791

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:92-12-888
వయససస:22
లస: పప
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94-188/868

తసడడ:ద జలమన� షరయక
ఇసటట ననస:92-12-888
వయససస:38
లస: ససస స
7253 NDX2729523
పపరర: ఏడడకకసడలల గగరజజల

94-188/1315

94-188/1318

94-180/1792

94-190/210

94-213/1114

94-188/871

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:92-12-907
వయససస:34
లస: ససస స
7274 NDX0716233
పపరర: కకషషయఖ� పరలలస�
తసడడ:ద రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:92-12-907
వయససస:40
లస: పప
7277 NDX1592352
పపరర: రరజశనద షపక
భరస : హరరన బబషర షపక
ఇసటట ననస:92-12-908
వయససస:44
లస: ససస స

7263 NDX2156785
పపరర: అశశకద షపక

94-190/211

94-180/648

7266 JBV3199320
పపరర: నదగగసదదమక కకమసరన�

7269 NDX1739251
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరలలస

7272 NDX0316349
పపరర: లకడకకరసతస� పరలలస�

7275 NDX0316992
పపరర: శకనవరసరరవప� పరలలస�

7278 AP151010471483
పపరర: శకరరమగల కకమమకలల�
తసడడ:ద నసదదకగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:92-12-908
వయససస:41
లస: పప

7264 NDX2937332
పపరర: ఇరరరన సయఖద

94-188/1320

తసడడ:ద నజర సయఖద
ఇసటట ననస:92-12-904
వయససస:36
లస: పప
94-191/322

7267 NDX1898826
పపరర: మమలమల ససదద దరపప

94-188/870

తసడడ:ద ఖమససస ససదద దరపప
ఇసటట ననస:92/12/906
వయససస:32
లస: పప
94-189/315

7270 NDX1889320
పపరర: శక లకడక పరలలస

94-191/323

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:92-12-907
వయససస:24
లస: ససస స
94-191/325

7273 NDX1889361
పపరర: తరరపత రరవప పరలలస

94-191/326

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:92-12-907
వయససస:24
లస: పప
94-191/328

తసడడ:ద రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:92-12-907
వయససస:43
లస: పప
94-191/330

7258 NDX0146878
పపరర: అలవనలల బబయ బబగవతష

తసడడ:ద లకకకనదరరయణ రరవప యలమరపదగడ
ఇసటట ననస:92-12-902
వయససస:75
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:92-12-907
వయససస:55
లస: ససస స
94-191/327

94-188/1317

94-188/1319 7261 NDX1493543
94-189/314
7260 NDX2729515
పపరర: కరసతదరరవప నదయక బనవతష
పపరర: శకరరమచసదదమమరరస యలమరపదగడ

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:92-12-907
వయససస:26
లస: పప
94-191/324

7255 NDX2888493
పపరర: శకనవరససలల మరరయమల

భరస : కరసతదరరవ నదయక
ఇసటట ననస:92-12-902
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:92-12-905
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� పరలలస
ఇసటట ననస:92/12/907
వయససస:40
లస: ససస స
7271 NDX0316935
పపరర: ససధఖ పరలలస�

94-189/313

భరస : మమబగ షపక
ఇసటట ననస:92-12-903
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నజర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:92-12-904
వయససస:60
లస: ససస స
7268 NDX0904110
పపరర: అరరణ పరలలస

7257 NDX1891291
పపరర: గగతమ మమరరకడడడ

94-188/1314

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:92-12-888
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద హనసమ నదయక బనవతష
ఇసటట ననస:92-12-902
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఇరరరన సయఖద
ఇసటట ననస:92-12-903
వయససస:33
లస: ససస స
7265 NDX2940955
పపరర: కతజ సయఖద

94-188/1316

భరస : రరజశశఖర రరడడడ మసదదలపప
ఇసటట ననస:92-12-900
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద కసఠ రరవప భబనదవథన
ఇసటట ననస:92-12-902
వయససస:19
లస: పప
7262 NDX2156777
పపరర: పరరశన సయఖద

7254 NDX2729549
పపరర: మసగ గగరజజల

7252 NDX2729598
పపరర: కరశమక మరరయమల

భరస : వనసకటటశశరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:92-12-888
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల గగరజజల
ఇసటట ననస:92-12-888
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:92-12-888
వయససస:18
లస: పప
7259 NDX2775179
పపరర: గగపస నదయక భబనదవథన

94-188/869

తసడడ:ద నగమల మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:92-12-888
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప గగరజజల
ఇసటట ననస:92-12-888
వయససస:32
లస: పప
7256 NDX2729564
పపరర: కరసస రరమగలల మరరయమల

7251 NDX2050144
పపరర: జలమన షపక

7276 NDX0316968
పపరర: రరఘవయఖ� పరలలస�

94-191/329

తసడడ:ద పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:92-12-907
వయససస:83
లస: పప
94-191/331

7279 JBV3188943
పపరర: వరరసరశమ కకమమకలల�

94-191/332

తసడడ:ద నసదదకగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:92-12-908
వయససస:43
లస: పప
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7280 AP151010471485
పపరర: నసదదకగశశరరరవప కకమమకలల

94-191/333

తసడడ:ద వరరసరశమ
ఇసటట ననస:92-12-908
వయససస:67
లస: పప
7283 NDX2936896
పపరర: జబబద షపక

94-188/1321

7286 NDX2171130
పపరర: మసరసన షపక

7289 AP151010471206
పపరర: చన అసజననయగలల పరలపరరస�

94-191/338

94-191/341

94-191/844

94-188/872

94-180/651

94-191/842

7293 JBV0915231
పపరర: నరకల పసలర

7296 NDX1384791
పపరర: గరలబ పరణఖస

7299 NDX0093542
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-189/317

7302 NDX0103622
పపరర: సమవపలమర షపక

94-180/649

తసడడ:ద మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-912
వయససస:62
లస: పప

7305 NDX0141952
పపరర: దదసరర ఈశశరమక�

94-188/873

7308 NDX0535021
పపరర: సససదరమక� పపరర�
భరస : రరమమహన రరవప� పపరర
ఇసటట ననస:92/12/913
వయససస:75
లస: ససస స

94-191/340

7291 NDX2729671
పపరర: రజన షపక

94-191/843

7294 NDX2186923
పపరర: జజన షపక

94-180/650

7297 NDX2808558
పపరర: మహబమబ షపక

94-188/1322

భరస : జజహహన షపక
ఇసటట ననస:92-12-911
వయససస:46
లస: ససస స
94-188/874

7300 NDX2105105
పపరర: రసనల బ షపక

94-189/316

Deleted

భరస : మమబగ షపక
ఇసటట ననస:92-12-912
వయససస:46
లస: ససస స
94-189/318

7303 NDX2105113
పపరర: మమబగ షపక

94-189/319

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-12-912
వయససస:51
లస: పప
94-180/652

భరస : అయనన�
ఇసటట ననస:92/12/913
వయససస:59
లస: ససస స
94-188/875

7288 NDX0098798
పపరర: లమలల షపక

తసడడ:ద మమబగ షపక
ఇసటట ననస:92-12-911
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద గగస లమజస షపక
ఇసటట ననస:92-12-912
వయససస:31
లస: పప
94-189/320

94-191/337

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:92-12-910
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగస లమజర షపక
ఇసటట ననస:92/12/912
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద మమబగ షపక
ఇసటట ననస:92-12-912
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవ లసగ పదసరద� చసతల
ఇసటట ననస:92/12/913
వయససస:36
లస: ససస స

7290 NDX2731461
పపరర: లమలల షపక

7285 NDX0585356
పపరర: ఇలయజ షపక

తసడడ:ద బగడద సరహహబ
ఇసటట ననస:92-12-910
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద కరశమ పరణఖస పరణఖస
ఇసటట ననస:92/12/911
వయససస:54
లస: పప

భరస : సమఉలమరహ షపక
ఇసటట ననస:92-12-912
వయససస:25
లస: ససస స

7307 NDX0634154
పపరర: నదగగశశరర� చసతల

94-191/339

భరస : జజన జజకబ రతనకలమమర
ఇసటట ననస:92-12-911
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన షపక షపక
ఇసటట ననస:92/12/911
వయససస:28
లస: పప

7304 NDX0102954
పపరర: గగస లమజస షపక

7287 NDX1600775
పపరర: ససభబన షపక

94-191/335

తసడడ:ద మమలమల�
ఇసటట ననస:92-12-910
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద బగడచసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-910
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద జజనర ద పటబన
ఇసటట ననస:92-12-910
వయససస:22
లస: ససస స

7301 NDX2105121
పపరర: మమలమల షపక

94-191/336

తసడడ:ద మమబగససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-910
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:92-12-910
వయససస:62
లస: పప

7298 NDX1891358
పపరర: రరహనద షపక

7284 NDX2171056
పపరర: తరరపటమక కపషల

7282 NDX0061754
పపరర: పదదకవత యరకసరరడడడ

భరస : వనసకట దసరరరపదసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-909
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద చసదద మమళ లలట కపషల
ఇసటట ననస:92-12-910
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-12-910
వయససస:48
లస: ససస స

7295 NDX1384825
పపరర: బడచమయమ షపక

94-191/334

భరస : మలర ఖమరరజ నరరవప� �
ఇసటట ననస:92-12-909
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లమలల షపక
ఇసటట ననస:92-12-910
వయససస:48
లస: ససస స

7292 NDX2801389
పపరర: ననరజ హన పటబన

7281 JBV3199445
పపరర: శవపరరశత� పపటట పరకలల�

7306 NDX0125542
పపరర: అయఖనన� దదసరర�

94-180/653

తసడడ:ద వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:92/12/913
వయససస:76
లస: పప
94-188/876

7309 NDX2156504
పపరర: ఆసజననయగలల దదసరర

94-188/877

తసడడ:ద అయఖనన దదసరర
ఇసటట ననస:92/12/913
వయససస:42
లస: పప
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7310 NDX3023082
పపరర: ఆసజననయగలల దదసరర
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94-191/845

తసడడ:ద అయఖనన దదసరర
ఇసటట ననస:92-12-913
వయససస:41
లస: పప
7313 NDX2170991
పపరర: మగనదన ససరరచపల

94-191/342

94-188/1323

94-174/805

94-188/878

94-189/322

94-189/1075

94-180/661

భరస : సరసబశవ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:92-12-920/2
వయససస:59
లస: ససస స

7323 NDX2637684
పపరర: రరణణ తతటకలర

94-189/325

94-188/1159

7318 NDX2789436
పపరర: బబష షపక

94-189/1192

7321 NDX1986423
పపరర: లకడక కలరరక

94-180/658

7324 NDX1689969
పపరర: ససధఖ బబయ బనవరత

94-189/321

తసడడ:ద భకరఖ నదయక బనవరత
ఇసటట ననస:92-12-919
వయససస:24
లస: ససస స

94-189/323 7327 NDX1690065
7326 NDX1690008
పపరర: శవ పదసరద నదయక బనవరత
పపరర: భకరఖ నదయక బనవరత

7329 NDX1355551
పపరర: లకకక గసగర భవరన రగతష

7332 NDX1355544
పపరర: శరత బబబగ రగతష

7335 NDX2747103
పపరర: జయసత ససతసరరజ

7338 NDX3010402
పపరర: శకలకడక యయరరవ
తసడడ:ద సరసబశవ రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:92-12-920/2
వయససస:32
లస: ససస స

94-189/324

తసడడ:ద హనసమ నదయక బనవరత
ఇసటట ననస:92-12-919
వయససస:44
లస: పప
94-180/659

7330 NDX0139253
పపరర: శవపరరశత రగతష�

94-180/660

భరస : శశభనదదద�ద
ఇసటట ననస:92/12/920
వయససస:57
లస: ససస స
94-180/662

7333 NDX1355528
పపరర: శశభనదదదద రగతష

94-180/663

తసడడ:ద గసగయఖ
ఇసటట ననస:92/12/920
వయససస:61
లస: పప
94-184/1328

భరస : మసచల వకకమ ససతసరరజ
ఇసటట ననస:92-12-920/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-188/1326

94-180/657

భరస : గసగరధర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:92/12/919
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద శశభనదదదద
ఇసటట ననస:92/12/920
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద గసగయఖ రగతష
ఇసటట ననస:92-12-920
వయససస:63
లస: పప
7337 NDX3010493
పపరర: ధనలకడక యయరరవ

94-179/864

భరస : శరత బబబగ
ఇసటట ననస:92/12/920
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద శశభనదదదద
ఇసటట ననస:92/12/920
వయససస:32
లస: పప
7334 NDX0103374
పపరర: శశభనదదదద రగతష

7320 NDX2546315
పపరర: వనసకయమక తతటకలర

7315 NDX1668427
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

తసడడ:ద మగనఫ షపక
ఇసటట ననస:92-12-917
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద భకరఖ నదయక బనవరత
ఇసటట ననస:92-12-919
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద ససబబయఖ తతటకలర
ఇసటట ననస:92-12-919
వయససస:24
లస: పప
7331 NDX1355536
పపరర: వనసకట శవ గణణష రగతష

94-188/1324

భరస : మణణకరసత తతటకలర
ఇసటట ననస:92-12-919
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : భకరఖ నదయక బనవరత
ఇసటట ననస:92-12-919
వయససస:41
లస: ససస స
7328 NDX2544575
పపరర: మణణకరసట తతటకలర

7317 NDX2966273
పపరర: యగసఫ షపక

94-180/655

తసడడ:ద మగనఫ షపక
ఇసటట ననస:92/12/917
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబబయఖ తతటకలర
ఇసటట ననస:92-12-919
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ తతటకలర
ఇసటట ననస:92-12-919
వయససస:43
లస: ససస స
7325 NDX1689993
పపరర: వజదలల బనవరత

94-180/656

తసడడ:ద మగనన షపక
ఇసటట ననస:92-12-917
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబబయఖ తతటకలర
ఇసటట ననస:92-12-919
వయససస:44
లస: ససస స
7322 NDX1892299
పపరర: వనసకరయమక తతటకలర

7314 NDX0151571
పపరర: దదలర మద షపక

7312 NDX2140754
పపరర: నదగ రరజ గగరరపరరస

తసడడ:ద రరమ రరజ గగరరపరరస
ఇసటట ననస:92/12/914
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:92/12/917
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద లమలల షపక
ఇసటట ననస:92-12-917
వయససస:28
లస: ససస స
7319 NDX2545648
పపరర: యమకయమక తతటకలర

94-180/654

భరస : కకషష మమరరస పపటటట
ఇసటట ననస:92/12/914
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబబ ఫకలకదధదన ససరరచపల
ఇసటట ననస:92-12-914
వయససస:29
లస: పప
7316 NDX2966265
పపరర: హససన షపక

7311 NDX2140762
పపరర: ససధ రరణణ గగరరపరరస

7336 NDX3010360
పపరర: సరసబ శవ రరడడ యయరరవ

94-188/1325

తసడడ:ద వనమమరరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:92-12-920/2
వయససస:65
లస: పప
94-188/1327

7339 NDX0303461
పపరర: భవరన� మసచదల�

94-180/664

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:92/12/922
వయససస:64
లస: ససస స
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7340 NDX0368068
పపరర: వకకమ� మసచదల�
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94-180/665

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:92/12/922
వయససస:34
లస: పప
7343 NDX0145664
పపరర: వనసకటటశశరరర పసనననబబ యన

94-189/327

94-189/330

7344 NDX1602607
పపరర: ససధఖ పపలర గమర

94-189/328

భరస : చచననకగశవపలల అమకనబబద లల
ఇసటట ననస:92-12-930
వయససస:29
లస: ససస స

7347 NDX1844084
పపరర: నఖల తదజ పపసపరటట

94-189/331

7350 NDX1736497
పపరర: లకడక దదవ ఆవపల

94-188/879

94-189/334 7353 NDX1377449
7352 NDX1739061
పపరర: వనసకట నదరరయణ రరడడ ఆవపల
పపరర: ఉదయ రరజ మమదదల

7355 NDX0846485
పపరర: కకటబరర నదగలకడక�
భరస : సతఖనదరరయణ�
ఇసటట ననస:92/12/933
వయససస:44
లస: ససస స
7358 NDX2042877
పపరర: ఖమససస బ పఠరన

94-191/346

94-174/967

7364 NDX1270222
పపరర: శసకర గగపరల కకషష

94-180/671

94-180/669

7359 NDX0102426
పపరర: మమలమల పఠరన

7362 NDX2742088
పపరర: కలమఖణణ నసదదకకసడ

94-191/347

94-180/1793

7351 NDX1739046
పపరర: లలతద రరడడడ ఆవపల

94-189/333

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-12-932
వయససస:24
లస: ససస స
7354 NDX1493048
పపరర: వనసకట లకడక కకటబరర

94-180/667

7357 NDX0536276
పపరర: షపక అసరక

94-191/345

7360 AP151010471734
పపరర: శకధర పసచదసగస

94-191/348

7363 NDX1270230
పపరర: శసకర పరరశత

94-180/670

భరస : గగపరల కకషష పదసరద
ఇసటట ననస:92/12/939
వయససస:57
లస: ససస స

7365 NDX2475721
పపరర: పరరశత శసక

7368 NDX3125804
పపరర: అసజన కలమమరర ఉపరషల

94-189/332

తసడడ:ద వనసకటరసగరచదరరఖలల
ఇసటట ననస:92-12-936
వయససస:60
లస: పప

94-191/349

భరస : గగపరల కకషష పదసరద శసక
ఇసటట ననస:92-12-939
వయససస:61
లస: ససస స
94-189/1193

7348 NDX2013605
పపరర: రవ తదజ పపసపరటట

భరస : నజర
ఇసటట ననస:92-12-934
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జనదరర న రరవప నసదదకకసడ
ఇసటట ననస:92-12-938
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద జజశలమ పదసరద రరవప
ఇసటట ననస:92-12-939
వయససస:67
లస: పప

భరస : మననహర బబబగ
ఇసటట ననస:92-12-941
వయససస:28
లస: ససస స

7356 NDX1493022
పపరర: పరసడడ రసగరరరవప కకటబరర

తసడడ:ద సససదద పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-934
వయససస:43
లస: పప

7361 NDX2770162
పపరర: సరయ వజయ లకడక శకవఖ
నసదదకకసడ
భరస : జనదరరన రరవప నసదదకకసడ
ఇసటట ననస:92-12-938
వయససస:18
లస: ససస స

94-189/329

భరస : పరసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:92/12/933
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:92/12/933
వయససస:47
లస: పప

భరస : మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-934
వయససస:39
లస: ససస స

7367 NDX2904985
పపరర: గరయతద ఉపషల

94-191/344

తసడడ:ద నదగయఖ మమదదల
ఇసటట ననస:92-12-932
వయససస:29
లస: పప
94-180/668

7345 NDX1689621
పపరర: పపలర గమర సమమధదనస

తసడడ:ద రరమరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:92-12-930
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకట నదరరయణ రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-12-932
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-12-932
వయససస:54
లస: పప

94-189/326

భరస : చనన రతస యఖ పపలర గమర
ఇసటట ననస:92-12-925
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమమ రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:92-12-930
వయససస:24
లస: పప
94-191/343

7342 NDX0093435
పపరర: తరరపతమక పసలలర ళళ

భరస : శవ రరమకకషష పసలలర ళళ
ఇసటట ననస:92-12-924
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద రతస యఖ పపలర గమర
ఇసటట ననస:92-12-925
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ సరశమ పపలర గమర
ఇసటట ననస:92-12-925
వయససస:63
లస: పప
7349 NDX1377423
పపరర: చననమయ అమకనబబద లల

94-180/666

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ�
ఇసటట ననస:92/12/922
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద ససబబయఖ పసనననబబ యన
ఇసటట ననస:92-12-924
వయససస:56
లస: పప
7346 NDX1653766
పపరర: చనన రతస యఖ పపలర గమర

7341 NDX0303396
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� మసచదల�

7366 NDX2683274
పపరర: శకలకడక ఉపషల

94-178/713

భరస : పదవణ కలమమర ఉపషల
ఇసటట ననస:92-12-941
వయససస:18
లస: ససస స
94-180/1794

భరస : వనసకట నరసససహరరవప ఉపరషల
ఇసటట ననస:92-12-941 WARD26
వయససస:51
లస: ససస స

7369 NDX3172160
పపరర: మననహర బబబగ ఉపరషల

94-188/1328

తసడడ:ద వనసకట నరసససహ రరవప ఉపరషల
ఇసటట ననస:92-12-941 WARD 26
వయససస:31
లస: పప
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94-188/1329 7371 NDX2917342
7370 NDX3133352
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప ఉపరషల
పపరర: పదవణ కలమమర ఉపషల

94-189/1194

7372 NDX1642041
పపరర: కమల కలమమరర అలర సకక

తసడడ:ద ఆసజననయగలల ఉపరషల
ఇసటట ననస:92-12-941 WARD NO 26
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట నరసససహ రరవప ఉపషల
ఇసటట ననస:92-12-941 Ward no 26
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమమసజననయగలల అలర సకక
ఇసటట ననస:92/12/942/1
వయససస:36
లస: ససస స

7373 NDX2110450
పపరర: అలర సకక జయ లకడక

7374 NDX1642058
పపరర: రరమమసజననయగలల అలర సకక

7375 NDX2110443
పపరర: అలర సకక ససబబబరరవప

94-180/673

భరస : అలర సకక ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92/12/942/1
వయససస:56
లస: ససస స
7376 NDX2834620
పపరర: దదలప పప తషల

తసడడ:ద ససబబబ రరవప అలర సకక
ఇసటట ననస:92/12/942/1
వయససస:43
లస: పప
94-179/1068

భసధసవప: కకటటశశర రరవప పప తషల
ఇసటట ననస:92-12-943
వయససస:28
లస: పప
94-188/882

భరస : శశహర హరరర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:92-12-947
వయససస:55
లస: ససస స
94-188/883

భరస : అబగదల J మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-951
వయససస:66
లస: ససస స
94-179/865

94-188/886

94-179/1069

తసడడ:ద పగన పగన
ఇసటట ననస:92-12-956
వయససస:49
లస: పప

94-189/337

7386 NDX2476315
పపరర: తరరపఠమక దదసడడ

7389 NDX2476299
పపరర: ససబబరరడడడ దదసడడ

7392 NDX2046077
పపరర: వజయ లకడక రరవపల

94-192/1203

7395 NDX2340933
పపరర: ఆనసద రవ కలమమర పరగన

94-188/884

7398 NDX2318558
పపరర: అసజల కపషల
తసడడ:ద చసదదమమళ లలట కపషల
ఇసటట ననస:92-12-957
వయససస:22
లస: ససస స

7384 NDX2475895
పపరర: అబగదల అకకస మహమకద

94-189/338

7387 NDX2476273
పపరర: వనసకట రమణ దదసడడ

94-188/885

భరస : ఏడడకకసడల రరడడడ దదసడడ
ఇసటట ననస:92-12-953
వయససస:40
లస: ససస స
94-188/887

7390 NDX2476281
పపరర: ఏడడకకసడల రరడడడ దదసడడ

94-188/888

తసడడ:ద సరసభరరడడడ దదసడడ
ఇసటట ననస:92-12-953
వయససస:44
లస: పప
94-188/889

7393 NDX2979334
పపరర: వజయ లకడక రరవపల

94-191/846

భరస : శకనవరసరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:92-12-955
వయససస:31
లస: ససస స
94-179/112

తసడడ:ద కకషష పరగన
ఇసటట ననస:92-12-956
వయససస:21
లస: పప
94-189/340

94-189/336

తసడడ:ద అబగదల సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-951
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:92-12-955
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద లసగయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:92-12-955
వయససస:33
లస: పప
7397 NDX1739293
పపరర: కకషష పగన

7383 NDX1945361
పపరర: మహమకద బబగస షపక

7381 NDX1493642
పపరర: వనసకటటశశరరర పప టట
ట రర
తసడడ:ద లకడక నదరరయణ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:92-12-947
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద ససబబరరడడడ దదసడడ
ఇసటట ననస:92-12-953
వయససస:27
లస: పప

భరస : లసగయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:92-12-955
వయససస:69
లస: ససస స
7394 NDX3002441
పపరర: శకనవరస రరవప రరవపల

94-189/335

భరస : ససబబరరడడడ దదసడడ
ఇసటట ననస:92-12-953
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబయఖ అలమ
ఇసటట ననస:92-12-953
వయససస:44
లస: ససస స
7391 NDX3012010
పపరర: గగరవమక రరవపల

7380 NDX1891424
పపరర: రవ కలమమర కటబరర

భరస : వనసకటటసశరరర రరవపరర
ఇసటట ననస:92-12-947
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అకకమ షపక
ఇసటట ననస:92-12-951
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:92-12-952
వయససస:20
లస: పప
7388 NDX1210160
పపరర: కకడమక అలమ

94-188/880 7378 NDX1976127
94-188/881
7377 NDX1455329
పపరర: వనసకట వజయ లకడక రరవపరర
పపరర: వనసకట వజయ లకడక రరవపరర

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:92-12-947
వయససస:39
లస: పప

7382 NDX0093633
పపరర: తదరరననసర బబగస మహమకద

94-180/675

తసడడ:ద అలర సకక పరనకరలల
ఇసటట ననస:92/12/942/1
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:92-12-947
వయససస:37
లస: ససస స

7379 NDX1976192
పపరర: చసదదదవత రరవపరర

7385 NDX2560118
పపరర: హహసపసన షపక

94-180/674

94-180/672

7396 NDX1739301
పపరర: శవ కలమమరర పగన

94-189/339

భరస : కకషష పగన
ఇసటట ననస:92-12-956
వయససస:37
లస: ససస స
94-180/676

7399 NDX2155738
పపరర: లకడక కపషల

94-180/677

భరస : చసదద మమళ లలట కపషల
ఇసటట ననస:92/12/957
వయససస:40
లస: ససస స
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7400 NDX0093823
పపరర: అనసనరఖ� పసననబబ యన�

94-188/890

భరస : మలర యఖ� పసననబబ యన
ఇసటట ననస:92-12-958
వయససస:48
లస: ససస స
7403 NDX2533081
పపరర: కకటటశశరర పసనదబబ యన

94-188/893

94-188/894

భరస : సరసబశవ రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:92-12-966
వయససస:28
లస: ససస స
7409 NDX1773093
పపరర: గగపస కకషష పప రర

94-189/341

భరస : వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:92-12-966
వయససస:48
లస: ససస స
7415 NDX0531129
పపరర: మమలమల షపక

94-189/344

తసడడ:ద పరరరసరరధద బబ యపరటట
ఇసటట ననస:92-12-970/1
వయససస:36
లస: పప
7421 NDX2763399
పపరర: రరప కగ వ

94-188/1333

భరస : బబజ షపక షపక
ఇసటట ననస:92-12-974
వయససస:47
లస: ససస స

7408 NDX2544815
పపరర: సరసబశవ రరవప తతటకలర

94-188/895

7410 NDX0824607
పపరర: సరసబశవ రరవప తతటకలర

94-189/342

7419 NDX2762409
పపరర: కకషష ససరగశ వప

7422 NDX2739282
పపరర: జమమమథన షపక

94-189/1199

7425 NDX3253341
పపరర: నరసససహ రరవప ఉపపషటటరర

94-174/55

7428 NDX0542969
పపరర: వనసకయఖ శకకనదల
తసడడ:ద వరయఖ శకకనదల
ఇసటట ననస:92-12-974
వయససస:63
లస: పప

94-189/343

7414 NDX2860583
పపరర: మసరసణణ షపక

94-188/1330

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-12-968
వయససస:48
లస: ససస స
94-189/1196

7417 NDX2894673
పపరర: లకడక చచటర

94-189/1197

భరస : వర భదద రరవప చచటర
ఇసటట ననస:92-12-969
వయససస:51
లస: ససస స
94-188/1331

7420 NDX2756468
పపరర: రజన చదబబద లల

94-188/1332

భరస : శకనవరస రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:92-12-970/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-180/1795

7423 NDX2752517
పపరర: నదగగశశరమక మసడ

94-189/1198

భరస : గగరర పదసరద రరవప మసడ
ఇసటట ననస:92-12-973
వయససస:59
లస: ససస స
94-174/1147

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప ఉపపషటటరర
ఇసటట ననస:92-12-974
వయససస:33
లస: పప
94-188/747

7411 NDX0824672
పపరర: శకనవరస రరవప తతటకలర
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తతటకలర
ఇసటట ననస:92-12-966
వయససస:32
లస: పప

7413 NDX2535425
పపరర: మసరసన షపక

7416 NDX2894699
పపరర: వర భదదరరవప చచటర

94-188/1160

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తతటకలర
ఇసటట ననస:92-12-966
వయససస:29
లస: పప

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-12-970/2
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పదభగ శవ కలమమర మసడ
ఇసటట ననస:92-12-973
వయససస:31
లస: ససస స
7427 NDX1377803
పపరర: ఖసరరరద బబగస షపక

7407 NDX1892232
పపరర: వనసకటటశశరరర తతటకలర

తసడడ:ద హహమసతరరవప వప
ఇసటట ననస:92-12-970/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకషష ససరగశ వ
ఇసటట ననస:92-12-970/1
వయససస:29
లస: ససస స
7424 NDX2752483
పపరర: పదసనన మసడ

భరస : సరసబ శవ రరవప పసననబబ యన
ఇసటట ననస:92-12-958
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల చచటర
ఇసటట ననస:92-12-969
వయససస:58
లస: పప
94-179/1070

94-188/892

94-190/650
7405 NDX2939601
పపరర: నదగ శవ అవననసదద అఖల
పపటట పరకలల
తసడడ:ద మలర ఖమరరజ న రరవప పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:92-12-961
వయససస:20
లస: పప

94-191/350

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-12-968
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:92-12-968
వయససస:45
లస: పప
7418 NDX2866374
పపరర: శకనవరస రరవప బబ యపరటట

7404 NDX2343093
పపరర: హహమ లత పసననన బబ యన

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తతటకలర
ఇసటట ననస:92-12-966
వయససస:30
లస: పప
94-189/1195

7402 NDX2465904
పపరర: మలర యఖ పసనదబబ యన

తసడడ:ద ససబబయఖ పసననబబ యన
ఇసటట ననస:92-12-958
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద ససబబబరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:92-12-966
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పప రర
ఇసటట ననస:92-12-966
వయససస:24
లస: పప
7412 NDX2752533
పపరర: మలర శశరర తతట

94-188/891

తసడడ:ద మలర యఖ పసనదబబ యన
ఇసటట ననస:92-12-958
వయససస:23
లస: పప

భరస : భబరర వ పసనదబబ యన
ఇసటట ననస:92-12-958
వయససస:21
లస: ససస స
7406 NDX1892315
పపరర: భబరర వ తతటకలర

7401 NDX2476349
పపరర: భబరర వ పసనదబబ యన

7426 NDX3262227
పపరర: అనదనపపరస ఉపపషటటరర

94-174/1167

భరస : నరసససహ రరవప ఉపపషటటరర
ఇసటట ననస:92-12-974
వయససస:26
లస: ససస స
94-189/345

7429 NDX2778330
పపరర: బబజ షపక

94-189/1200

తసడడ:ద సససదద
ఇసటట ననస:92-12-974
వయససస:49
లస: పప
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94-188/896

తసడడ:ద కరశయఖ కగజయ
ఇసటట ననస:92-12-975
వయససస:29
లస: ససస స
7433 NDX2745867
పపరర: బబబగ మసదగరరర

94-188/1335

94-188/898

94-189/346

7437 JBV3188950
పపరర: వనసకటరరడడడ కరససన

94-180/679

7440 NDX1797275
పపరర: మసరసన వల షపక

94-189/347

తసడడ:ద భబసకర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:92-12-978
వయససస:39
లస: పప

7443 NDX1920090
పపరర: మగనన షపక

7435 NDX3118163
పపరర: వరయఖ పపలజల

94-180/1796

7438 NDX2318780
పపరర: రగషక షపక

94-180/678

తసడడ:ద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:92-12-977
వయససస:21
లస: ససస స
94-180/680

తసడడ:ద నజర షపక
ఇసటట ననస:92/12/977
వయససస:48
లస: పప
94-180/681

94-188/1334

తసడడ:ద లకకయఖ పపలజల
ఇసటట ననస:92-12-976
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద పసచచరరడడడ కరససన
ఇసటట ననస:92-12-976
వయససస:57
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:92/12/977
వయససస:42
లస: ససస స
7442 NDX2186907
పపరర: కకటటశశర రరవప దదవరపలర

7434 JBV3188919
పపరర: మహనరరవప భబసకరర

7432 NDX2745875
పపరర: రమణ మసదగరరర

భరస : కసయఖ మసదగరరర
ఇసటట ననస:92-12-975
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర భబసకరర
ఇసటట ననస:92-12-975
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పపలజల
ఇసటట ననస:92-12-976
వయససస:33
లస: ససస స
7439 NDX1796749
పపరర: అబమ
జ లలన షపక

94-188/897

భరస : రసగ రరవప పరరకరల
ఇసటట ననస:92-12-975
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద కసయఖ మసదగరరర
ఇసటట ననస:92-12-975
వయససస:39
లస: పప
7436 NDX1892307
పపరర: నదగలకడక పపలజల

7431 NDX0093674
పపరర: కకపరవత పరరకరల

7441 JBV3189347
పపరర: శకనవరసరరవప కరవనటట

94-189/348

తసడడ:ద వరయఖ కరవనటట
ఇసటట ననస:92-12-977
వయససస:50
లస: పప
94-189/349

తసడడ:ద మమబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-978
వయససస:28
లస: ససస స

7444 JBV3188869
పపరర: ససభబన షపక

94-189/350

తసడడ:ద మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-978
వయససస:50
లస: పప

94-26/1055 7446 NDX2620219
7445 NDX2692531
పపరర: ఆససఫర మహమకద మహమకద
పపరర: మగజజహహదనల ఇసరరస
మహమకద
భరస : మగజజహహదనల ఇసరరస మహమకద
తసడడ:ద చగటట ఖససస మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-978/1
ఇసటట ననస:92-12-978/1
వయససస:21
లస: ససస స
వయససస:30
లస: పప

94-170/597

7447 NDX2693364
పపరర: మగజజహహదనల ఇసరరస
మహమకద
భసధసవప: ఆససఫర మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-978/1
వయససస:30
లస: పప

94-171/636

7448 NDX2553691
పపరర: ఆససఫర మహమకద

94-189/351

7450 NDX0093963
పపరర: మదసద ఆదదలకకక

94-189/352

94-188/1161

7449 NDX0093450
పపరర: అనదన పపరష దదవరపలర

భరస : మగజజహహదసల ఇసరరస మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-978/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:92-12-978/1
వయససస:36
లస: ససస స

7451 NDX2552214
పపరర: మగజజహహదసల మహమకద

7452 NDX2683407
పపరర: ఆససఫర మహమకద

94-189/1076

94-174/968

తసడడ:ద శవ కకటట రరడడ కతదస
ఇసటట ననస:92-12-983
వయససస:24
లస: పప
7457 NDX2476125
పపరర: శవ కకటట రరడడ కతదస
తసడడ:ద నరసససహ రరడడడ కతదస
ఇసటట ననస:92-12-983
వయససస:55
లస: పప

94-189/1077

Deleted

తసడడ:ద చగటట ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-978/1
వయససస:30
లస: పప
7454 SQX1296319
పపరర: మధససనధన రరడడడ కతదస

భరస : మదసద పపననయఖ
ఇసటట ననస:92-12-978/1
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద మగజజహహదనల ఇసరరస మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-978/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలచహడదశశర రరజ మగకరకమల
ఇసటట ననస:92-12-980
వయససస:27
లస: పప

7455 NDX2860484
పపరర: ఆశ లత కఠకమ

7456 NDX2476158
పపరర: వనసకట రవమక కతదస

94-180/1797

తసడడ:ద శవ కకటట రరడడ కఠకమ
ఇసటట ననస:92-12-983
వయససస:22
లస: ససస స
94-189/355

94-189/353
7453 NDX1493352
పపరర: సరయ మధస కకషష మగకరకమల

7458 NDX2609667
పపరర: సశపన రగఖ కఠకమ
తసడడ:ద శవ కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:92-12-983
వయససస:23
లస: ససస స

94-189/354

భరస : శవ కకటట రరడడ కతదస
ఇసటట ననస:92-12-983
వయససస:45
లస: ససస స
94-189/1078

7459 NDX1676586
పపరర: ఖమన సససదద సయఖద

94-180/682

తసడడ:ద ఫకకరస
ఇసటట ననస:92/12/984
వయససస:29
లస: పప
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7460 NDX1545864
పపరర: పసదద ఫకకర సరహహబ సయఖద

94-180/683

తసడడ:ద జజనస సయఖద
ఇసటట ననస:92/12/984
వయససస:59
లస: పప
7463 NDX1493402
పపరర: హహసపసన షపక

94-189/357

94-189/1202

94-188/901

94-188/903

94-188/906

94-189/358

తసడడ:ద అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:92-12-990
వయససస:25
లస: పప
7484 NDX2780534
పపరర: దమయసత పతతద
భరస : కరశలమశ పతతద
ఇసటట ననస:92-12-991
వయససస:51
లస: ససస స
7487 NDX2823433
పపరర: కరరమమన షపక
భరస : అనశర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:92-12-992
వయససస:20
లస: ససస స

7473 NDX2089069
పపరర: మహబమబ జజన షపక

7476 NDX2652519
పపరర: రరయమజ బబష షపక

7479 NDX0146472
పపరర: రహహస షపక

7482 NDX2320521
పపరర: ఉబబడడలర షపక

7485 NDX2089051
పపరర: పరరశన షపక

94-188/904

7488 NDX1976051
పపరర: శకనవరస రరవప నసడనరర
తసడడ:ద రరజజరరవప నసడనరర
ఇసటట ననస:92/12/992
వయససస:41
లస: పప

94-188/900

94-188/902

7474 NDX1172071
పపరర: శబబర బబషర షపక

94-188/905

తసడడ:ద దదడవఅల షపక
ఇసటట ననస:92-12-988
వయససస:52
లస: పప
94-188/1162

7477 NDX0093526
పపరర: బషసర షపక

94-188/907

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:92-12-990
వయససస:45
లస: ససస స
94-189/359

7480 NDX2320695
పపరర: ఆశ షపక

94-190/212

తసడడ:ద రహహస షపక
ఇసటట ననస:92-12-990
వయససస:20
లస: ససస స
94-190/214

7483 NDX2780559
పపరర: కరశలమశ పతతద

94-179/1071

తసడడ:ద అభమనసఖ పతతద
ఇసటట ననస:92-12-991
వయససస:64
లస: పప
94-188/908

భరస : మహబమబ జజన షసక
ఇసటట ననస:92-12-991
వయససస:27
లస: ససస స
94-173/1014

94-189/1201

భరస : షబబర బబష షరక
ఇసటట ననస:92-12-988
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద రహహస షపక
ఇసటట ననస:92-12-990
వయససస:26
లస: పప
94-179/1072

7468 JBV0850123
పపరర: రమణ అమరరశశటట

94-188/1336 7471 NDX1172063
7470 NDX2740629
పపరర: వనసకట సరయ లకడక అమరరశశటట
పపరర: మర శసషరద బబగస షపక

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:92-12-990
వయససస:28
లస: పప
94-190/213

7465 NDX3130523
పపరర: మగరళ ఠగగరత

భరస : రరమమరరవప అమరరశశటట
ఇసటట ననస:92-12-987
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద షబర బబష షపక
ఇసటట ననస:92-12-988
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద రహహస షపక
ఇసటట ననస:92-12-990
వయససస:30
లస: పప
7481 NDX1976382
పపరర: ససదద ౘ షపక

94-191/847

తసడడ:ద ఖమససస వల షసక
ఇసటట ననస:92-12-988
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద శబబర బబష షపక
ఇసటట ననస:92-12-988
వయససస:20
లస: ససస స
7478 NDX0139741
పపరర: నదఖమతషలమర షపక

7467 NDX3123296
పపరర: పదదకవత ఠగగరత

94-189/356

తసడడ:ద వనసకయఖ ఠగగరత
ఇసటట ననస:92-12-985/2/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద రమమరరవప అమరరశశటట
ఇసటట ననస:92-12-987
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : దదదదవల షపక
ఇసటట ననస:92-12-988
వయససస:78
లస: ససస స
7475 NDX2524700
పపరర: ససమరన బబనస షపక

94-184/1329

భరస : మగరళ ఠగగరత
ఇసటట ననస:92-12-985/2/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ అమరరశశటట
ఇసటట ననస:92-12-987
వయససస:43
లస: పప
7472 NDX1172089
పపరర: జరసనదబ షపక

7464 NDX2778918
పపరర: వనసకట లకడక దదననపపడడ

7462 NDX1493394
పపరర: కరరమమ సయఖద

భరస : ఖమన సససదద సయఖద
ఇసటట ననస:92-12-984
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:92-12-985/2/1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:92-12-985/2/1
వయససస:46
లస: పప
7469 NDX2537058
పపరర: రమమరరవప అమరరశశటట

94-188/899

భరస : ఫకకరస సయఖద
ఇసటట ననస:92-12-984
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద ఫకకరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-984
వయససస:26
లస: పప
7466 NDX2796217
పపరర: చలపత రరవప దదననపపడడ

7461 NDX1536848
పపరర: బబజ సయఖద

7486 NDX2537561
పపరర: రవ కలమమర పతతద

94-188/909

తసడడ:ద కరశలమశ పతతద
ఇసటట ననస:92-12-991
వయససస:27
లస: పప
94-188/910

7489 NDX2726123
పపరర: సమన షపక

94-189/1203

భరస : అసరరస షపక
ఇసటట ననస:92-12-992
వయససస:25
లస: ససస స
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7490 NDX1384817
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఆచసటట

94-188/911

తసడడ:ద వనసకటబదవప ఆచసటట
ఇసటట ననస:92-12-993
వయససస:39
లస: పప
7493 NDX3256260
పపరర: ననశద షపక

94-179/1266

94-191/848

94-188/912

94-189/363

94-189/366

94-189/369

94-188/915

భరస : అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:92-12-997
వయససస:29
లస: ససస స

94-189/364

7512 NDX0093369
పపరర: కలమమరర గరదదల

94-188/918

7515 NDX1172410
పపరర: చననమమక మమసడద

94-189/367

7518 NDX2643377
పపరర: నదగగశశర రరవప పననబబ ఈనద
తసడడ:ద కకషష రరవప పననబబ ఈనద
ఇసటట ననస:92-12-997
వయససస:39
లస: పప

94-180/684

7501 NDX1898024
పపరర: మహహశశర రరవప కకనపల

94-188/914

7504 NDX1689944
పపరర: శవమక పసటట ట

94-189/365

7507 NDX1920215
పపరర: మహబమబ బబషర సయఖద

94-189/368

తసడడ:ద హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:92-12-995
వయససస:49
లస: పప
94-189/370

7510 NDX3253135
పపరర: సనరఖనదరరయణ మమసడ

94-179/1262

తసడడ:ద కననయఖ మమసడ
ఇసటట ననస:92-12-996
వయససస:37
లస: పప
94-188/916

7513 NDX2476364
పపరర: కనకరతనస డథరర

94-188/917

భరస : అపరషరరవప డథరర
ఇసటట ననస:92-12-996
వయససస:43
లస: ససస స
94-188/919

భరస : కననయఖ మమసడద
ఇసటట ననస:92-12-996
వయససస:63
లస: ససస స
94-173/1015

7498 NDX1986431
పపరర: శవమక పసటట ట

భరస : ఏడడకకసడల రరడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:92-12-995
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సతఖ రరవప గరదదల
ఇసటట ననస:92-12-996
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసర రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:92-12-996
వయససస:56
లస: ససస స
7517 NDX2928067
పపరర: జరరన షపక

7509 NDX1920264
పపరర: మమససస సయఖద

94-189/1204

తసడడ:ద మహహశశర రరవప కకనపల
ఇసటట ననస:92-12-995
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద ఇబదహహస సయఖద
ఇసటట ననస:92-12-995
వయససస:71
లస: పప

భరస : సనరఖనదరరయణ మమసడద
ఇసటట ననస:92-12-996
వయససస:30
లస: ససస స
7514 JBV0852251
పపరర: కలమమరర పసటట ట�

94-188/913

తసడడ:ద ఏడడకకసదల రరడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:92-12-995
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:92-12-995
వయససస:53
లస: పప
7511 NDX1172402
పపరర: మమధవ మమసడ

7506 NDX1689704
పపరర: శవ నదగ రరజజ రరడడ పసటట ట

7495 NDX2810364
పపరర: నదగమణణ గడడ స

భరస : ఏడడకకసడల రరవప పసటట ట
ఇసటట ననస:92/12/995
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:92-12-995
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమససస సయఖద
ఇసటట ననస:92-12-995
వయససస:62
లస: ససస స
7508 NDX1689928
పపరర: ఏడడకకసడల రరడడడ పసటట ట

94-192/1360

7500 NDX1892778
పపరర: ఉమమవత కకనపల

7503 NDX1920223
పపరర: మలర క సయఖద

94-174/1151

భరస : మగరళ మగరళమహన గడడ స
ఇసటట ననస:92-12-994
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప కకనపల
ఇసటట ననస:92-12-995
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సససదద షపక
ఇసటట ననస:92-12-995
వయససస:38
లస: ససస స
7505 NDX1920256
పపరర: కరలలష సయఖద

94-189/362

భసధసవప: ననశద
ఇసటట ననస:92-12-994
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద మహహశశర రరవప కకనపల
ఇసటట ననస:92-12-995
వయససస:28
లస: ససస స
7502 NDX1920199
పపరర: గగససయమ షపక

7494 NDX1681049
పపరర: మమధవ మమసడ

7497 NDX3252525
పపరర: మననసర షపక

7492 NDX3255627
పపరర: మమనదశర షపక

తసడడ:ద హహరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-994
వయససస:50
లస: పప

భరస : సనరరఖ నదరరయణ మమసడ
ఇసటట ననస:92-12-994
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:92-12-994
వయససస:41
లస: పప
7499 NDX1892745
పపరర: సరశత కకనపల

94-189/361

భరస : కననయఖ మమసడ
ఇసటట ననస:92-12-993
వయససస:58
లస: ససస స

భసధసవప: తరరమల రరవప గగల
ఇసటట ననస:92-12-994
వయససస:23
లస: పప
7496 NDX2871432
పపరర: మగరళ మహన గడడ స

7491 NDX1681072
పపరర: చనమక మమసడ

7516 NDX2476380
పపరర: సనరఖ రరవప దదర

94-188/920

తసడడ:ద అపరషరరవప దదర
ఇసటట ననస:92-12-996
వయససస:28
లస: పప
94-178/714

7519 NDX2644755
పపరర: వజయ లకడక పననబబ ఈనద

94-178/715

భరస : నదగగశశర రరవప పననబబ ఈనద
ఇసటట ననస:92-12-997
వయససస:34
లస: ససస స
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94-179/1073

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-997
వయససస:46
లస: ససస స
7523 NDX0146274
పపరర: వనసకరయమక మటటపలర

94-180/686

94-188/921

94-188/924

94-179/1020

94-180/1742

94-180/1743

94-189/372

భరస : రరజ లలటటట
ఇసటట ననస:92-12-1003
వయససస:22
లస: ససస స

7533 NDX2748697
పపరర: మహన పసదయసకర శకపత

7536 NDX2280147
పపరర: ససధదరరణణ యతద

7539 NDX2747939
పపరర: శకనవరస రరడడడ యటబద

7542 NDX2129311
పపరర: ససనతద సరహహ

94-180/1745

7545 NDX2985349
పపరర: మనదద రరడడడ చరరల

94-179/1021

7548 NDX2801801
పపరర: తవటయఖ లలటటట
తసడడ:ద యలర పష
ఇసటట ననస:92-12-1003
వయససస:57
లస: పప

7528 NDX2089002
పపరర: వనసకట రమణ పరలమకకటట

94-188/923

7531 NDX2771012
పపరర: వనసకటరమణ శకపత

94-174/957

7534 NDX2797397
పపరర: వనసకటరమణ శకపత

94-180/1741

భరస : వనసకటసరశమ శకపత
ఇసటట ననస:92-12-1000
వయససస:44
లస: ససస స
94-189/371

7537 NDX2752491
పపరర: యలర మక శకపత

94-189/1163

తసడడ:ద వనసకటసరశమ శకపత
ఇసటట ననస:92-12-1000
వయససస:19
లస: ససస స
94-180/1744

7540 NDX2356608
పపరర: జజనకమక యతద

94-188/926

భరస : పదకరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-1001
వయససస:48
లస: ససస స
94-189/373

7543 NDX2900587
పపరర: చహడదశశర రరవప శలస

94-189/1164

తసడడ:ద మలర శశర రరవప శలస
ఇసటట ననస:92-12-1001
వయససస:20
లస: పప
94-180/1746

తసడడ:ద రసగరరరడడడ చరరల
ఇసటట ననస:92-12-1002
వయససస:36
లస: పప
94-179/1304

94-180/688

భరస : యలర యఖ శకపత
ఇసటట ననస:92-12-1000
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమమశ సరహహ
ఇసటట ననస:92-12-1001
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చనద తరరపలల మనననపలర
ఇసటట ననస:92-12-1001/1
వయససస:44
లస: ససస స
7547 NDX3285806
పపరర: బబబ లలటటట

94-188/925

తసడడ:ద పదకరశ రరడడడ యటబద
ఇసటట ననస:92-12-1001
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద శసకర ఫరదర
ఇసటట ననస:92-12-1001
వయససస:39
లస: పప
7544 NDX2984706
పపరర: లకకక దదవ మనననపలర

7530 NDX1624452
పపరర: ఏడడకకసడలల మటటపలర

7525 NDX0120410
పపరర: రరమగలల మటటపలర

భరస : ససబబబరరవప పరలమకకటట
ఇసటట ననస:92-12-999
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పదకరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-1000
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:92-12-1001
వయససస:54
లస: ససస స
7541 NDX2537249
పపరర: రమమశ సరహహ

94-188/922

తసడడ:ద యలర యఖ శకపత
ఇసటట ననస:92-12-1000
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : యలర యఖ శకపత
ఇసటట ననస:92-12-1000
వయససస:22
లస: ససస స
7538 NDX3006699
పపరర: ఫరతమ సయఖద

7527 NDX1624486
పపరర: తదవనణణ మటటపలర

94-191/849

తసడడ:ద పపననయఖ మటటపలర
ఇసటట ననస:92-12-999
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద రరమగలల మటటపలర
ఇసటట ననస:92-12-999
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట సరశమ శకపత
ఇసటట ననస:92-12-1000
వయససస:21
లస: పప
7535 NDX2797405
పపరర: రరజగశశరర శకపత

94-180/687

భరస : ఏడడకకసడలల మటటపలర
ఇసటట ననస:92-12-999
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబరరవప పరలకగటట
ఇసటట ననస:92-12-999
వయససస:22
లస: పప
7532 NDX2748739
పపరర: యలర యఖ శకపత

7524 NDX0123265
పపరర: శకనవరసరరవప మటటపలర

7522 NDX3038460
పపరర: సలమక షపక

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-997
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమగలల
ఇసటట ననస:92-12-999
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద ససబబబరరవప పరలమకకటట
ఇసటట ననస:92-12-999
వయససస:24
లస: ససస స
7529 NDX2465961
పపరర: ఫణణ తదజ పరలకగటట

94-180/685

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:92/12/997
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:92-12-999
వయససస:56
లస: ససస స
7526 NDX2089010
పపరర: వనసకట గరయతద పరలమకకటట

7521 NDX1171545
పపరర: మహలకకక వలర భబపపరపప

7546 NDX2992022
పపరర: శవ చరరల

94-189/1165

భరస : యనదదరరడడడ చరరల
ఇసటట ననస:92-12-1002
వయససస:31
లస: ససస స
94-189/1166

7549 NDX2727725
పపరర: ఈశశరమక లలటటట

94-189/1167

భరస : తవటయఖ
ఇసటట ననస:92-12-1003
వయససస:47
లస: ససస స
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7550 AP151000336058
పపరర: బబబ సరగజ అల

94-174/1189

భరస : యలమసదరరవప ఆల
ఇసటట ననస:92-12-1004
వయససస:53
లస: ససస స
7553 NDX1976515
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-189/374

94-189/377

94-189/379

94-189/381

94-189/382

94-189/384

94-189/1169

తసడడ:ద రరజజ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:92-12-1014
వయససస:22
లస: పప

7563 NDX2747913
పపరర: ఫజల షపక

7566 NDX1689779
పపరర: వర బదహకస కటకస

7569 NDX2976074
పపరర: శకనవరసరరవప పరగలమ

7572 NDX2450625
పపరర: మమలమల షపక

94-180/692

7575 NDX1209691
పపరర: జజన షపక

94-180/1747

7578 NDX1324839
పపరర: వరయమఖ యదలవరపప
తసడడ:ద రతస యఖ యదలవరపప
ఇసటట ననస:92-12-1014
వయససస:52
లస: పప

7558 NDX2469518
పపరర: రరహనద షపక

94-189/378

7561 NDX0121921
పపరర: వరనదరరయమణ� కటకస�

94-180/689

7564 NDX2539310
పపరర: రగఖ కటకస

94-188/927

భరస : వర బదహకస కటకస
ఇసటట ననస:92-12-1007
వయససస:26
లస: ససస స
94-189/383

7567 NDX2797801
పపరర: శకనవరసరరవప పరరగలర

94-180/1748

తసడడ:ద రరమకకటయఖ పరరగలర
ఇసటట ననస:92-12-1008
వయససస:47
లస: పప
94-189/1168

94-180/1749
7570 NDX2742286
పపరర: దసరర శవ పదసరద జటట బబ యన

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర జటట బబ యన
ఇసటట ననస:92-12-1009
వయససస:34
లస: పప
94-180/690

7573 NDX2537025
పపరర: దదలర మద షపక

94-180/691

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:92-12-1012
వయససస:36
లస: ససస స
94-189/385

తసడడ:ద సససదద షపక
ఇసటట ననస:92-12-1012
వయససస:46
లస: పప
94-188/929

94-189/376

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92/12/1006
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:92-12-1012
వయససస:22
లస: పప

భరస : జలమన లలట షపక
ఇసటట ననస:92-12-1012
వయససస:49
లస: ససస స
7577 NDX2451631
పపరర: జగపత బబబగ ఆవపల

94-189/380

తసడడ:ద రరమకకటయఖ పరగలమ
ఇసటట ననస:92-12-1008
వయససస:47
లస: పప

భరస : దసరర శవ పదసరద జటట బబ యన
ఇసటట ననస:92-12-1009
వయససస:33
లస: ససస స
7574 NDX2539922
పపరర: ఇమమసభ షపక

7560 NDX2469492
పపరర: మర సరహహబ షపక

7555 NDX0527317
పపరర: రమణమక బమడడద

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-1005/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కటకస
ఇసటట ననస:92-12-1007
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-12-1008
వయససస:45
లస: ససస స
7571 NDX2742294
పపరర: దసరర జటట బబ యన

94-191/819

తసడడ:ద నదగమర షపక
ఇసటట ననస:92-12-1006/2
వయససస:19
లస: పప

భరస : వర నదరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:92-12-1007
వయససస:26
లస: ససస స
7568 NDX2537694
పపరర: ససజజత

7557 NDX3095619
పపరర: రరమ రరవప బగడడడద

94-174/1191

భరస : రరమమరరవప బమడడద
ఇసటట ననస:92-12-1005
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:92-12-1005/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : బకసదదవన సరహహ
ఇసటట ననస:92-12-1006
వయససస:49
లస: ససస స
7565 NDX2469526
పపరర: అనసష కటకస

94-189/375

తసడడ:ద సతఖస బగడడడద
ఇసటట ననస:92-12-1005
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-1005/1
వయససస:43
లస: ససస స
7562 NDX2129196
పపరర: ససభబససన సరహహ

7554 NDX2469534
పపరర: లకడక బగడడద

7552 NDX0454215
పపరర: వసశపసదయ ఆల

తసడడ:ద యలర మసదరరవప ఆల
ఇసటట ననస:92-12-1004
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పససడడ రరజ బగడడద
ఇసటట ననస:92-12-1005
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సతఖస బమడడద
ఇసటట ననస:92-12-1005
వయససస:69
లస: ససస స
7559 NDX2469500
పపరర: మరరస బ షపక

94-174/1190

తసడడ:ద లకడకనదరరయణ ఆల
ఇసటట ననస:92-12-1004
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద గగస షపక
ఇసటట ననస:92-12-1004/1
వయససస:46
లస: పప
7556 NDX0528364
పపరర: సరవతద బమడడద

7551 AP151000330016
పపరర: యలమసదరరవప ఆల

7576 NDX0093997
పపరర: వనసకట లకడక భమమ

94-188/928

భరస : పరలలరరడడడ భమమ
ఇసటట ననస:92-12-1014
వయససస:36
లస: ససస స
94-188/930

7579 NDX1359421
పపరర: మహమకద ఫరరమన షపక

94-189/386

తసడడ:ద ఎస డడ ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:92-12-1014
వయససస:27
లస: ససస స
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94-189/387

భరస : షపక ఎస డడ ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:92-12-1014
వయససస:44
లస: ససస స
7583 NDX3007267
పపరర: ససకలమమరర కటట

94-180/1750

94-189/388

94-180/693

94-188/931

94-189/391

94-188/1288

94-191/820

తసడడ:ద మలర శశర రరవప పససడక
ఇసటట ననస:92-12-1023
వయససస:26
లస: పప

7593 NDX1975954
పపరర: ఈశశర రరవప ఎరరసస

7596 NDX2550176
పపరర: రజయ పప దదలపప

7599 NDX1534552
పపరర: మసరసన వల షపక

7602 NDX2747921
పపరర: అషసర నదయగడడ పససడడ

94-188/936

7605 NDX2577948
పపరర: మలలర శశరరరవప పససడక

94-188/932

7608 NDX2606614
పపరర: రరహనద షపక
భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:92-12-1024
వయససస:32
లస: ససస స

7588 NDX1653790
పపరర: ఏడడకకసదల రరడడ చరరల

94-189/390

7591 NDX2923407
పపరర: లకడక యరక

94-180/1752

7594 NDX2533073
పపరర: అపరష భవన ోసరరసన

94-188/933

తసడడ:ద ఈశశర రరవప ోసరరసన
ఇసటట ననస:92-12-1018
వయససస:21
లస: ససస స
94-180/1335

7597 NDX0093591
పపరర: పరరశత� పప దదలమపప�

94-188/934

భరస : తవటయఖ� పప దదలమపప
ఇసటట ననస:92-12-1019
వయససస:56
లస: ససస స
94-189/392

7600 NDX0145094
పపరర: రసగరరరడడడ చరరల

94-189/393

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ చరరల
ఇసటట ననస:92-12-1021
వయససస:61
లస: పప
94-180/1753

7603 NDX2317808
పపరర: మలలర శశరర బతష
స ల

94-188/935

భరస : సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-12-1023
వయససస:30
లస: ససస స
94-188/1152

తసడడ:ద సతఖస పససడక
ఇసటట ననస:92-12-1023
వయససస:51
లస: పప
94-188/1154

94-181/1393

భరస : శసకరరరవప యరక
ఇసటట ననస:92-12-1018
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర శశర రరవప పససడడ
ఇసటట ననస:92-12-1023
వయససస:24
లస: పప

భరస : జసగమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-12-1023
వయససస:57
లస: ససస స
7607 NDX2569184
పపరర: యరకస నదయగడడ పససడక

94-180/694

తసడడ:ద మహహదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-12-1020
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద బకకయఖ కరర కలసట
ఇసటట ననస:92-12-1021
వయససస:32
లస: పప
7604 NDX2317766
పపరర: రరమ లకడక బతష
స ల

7590 NDX1399642
పపరర: ససబదహకణఖస మదదదగగసటర

7585 NDX3007325
పపరర: రతనకలమరర కటట

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ చరరల
ఇసటట ననస:92-12-1015
వయససస:54
లస: పప

భరస : అపషరరవప పప దదలపప
ఇసటట ననస:92-12-1019
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద తవటయఖ పప దదలపప
ఇసటట ననస:92-12-1019
వయససస:29
లస: పప
7601 NDX2811115
పపరర: వనసకటటష కరర కలసట

94-189/389

తసడడ:ద తదతదరరవప ఎరరసస
ఇసటట ననస:92-12-1018
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఈశశర రరవప ఎరరసస
ఇసటట ననస:92-12-1018
వయససస:40
లస: ససస స
7598 NDX2769537
పపరర: అపరషరరవప పప దదలపప

7587 NDX2475952
పపరర: వనసకట ససదరకన రరడడడ ఎటబద

94-179/113

భరస : అనల బబబగ కటట
ఇసటట ననస:92-12-1015
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:92/12/1016
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద రసగ రరడ�డడ చరరల
ఇసటట ననస:92-12-1018
వయససస:30
లస: ససస స
7595 NDX2040566
పపరర: దసరర ఎరరసస

94-180/1751

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ ఎటబద
ఇసటట ననస:92-12-1015
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబదహకణఖస మదదదగగసటర
ఇసటట ననస:92/12/1016
వయససస:34
లస: ససస స
7592 NDX0094466
పపరర: గమడనరర అసకమక చరరల�

7584 NDX3007275
పపరర: అనల బబబగ కటట

7582 NDX1750653
పపరర: నదగరరజ చరరల

తసడడ:ద ఏడడ కకసడల రరడడ చరరల
ఇసటట ననస:92-12-1015
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద శరఖసబబబగ
ఇసటట ననస:92-12-1015
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకట ససదరకన రరడడడ ఎటబద
ఇసటట ననస:92-12-1015
వయససస:35
లస: ససస స
7589 NDX1399659
పపరర: రగజజ రరణణ మదదదగగసటర

94-172/1158

తసడడ:ద రరజరరవప కటట
ఇసటట ననస:92-12-1015
వయససస:56
లస: పప

భరస : శరఖసబబబగ కటట
ఇసటట ననస:92-12-1015
వయససస:30
లస: ససస స
7586 NDX2475945
పపరర: మధవ ఎటబద

7581 NDX3007366
పపరర: శరఖస బబబగ కటట

7606 NDX2569218
పపరర: రమణ పససడడ

94-188/1153

భరస : మలలర శశరరరవప పససడడ
ఇసటట ననస:92-12-1023
వయససస:38
లస: ససస స
94-188/1155

7609 NDX2884476
పపరర: వనసకట రతనస అడడససమలర

94-180/1754

తసడడ:ద లకకయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:92-12-1024/1
వయససస:55
లస: పప
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94-189/1170

భరస : వనసకట రతనస అడడససమలర
ఇసటట ననస:92-12-1024/1
వయససస:48
లస: ససస స
7613 NDX2726420
పపరర: సరసబబదజఖస కకటటట

94-188/1291

94-188/938

94-189/394

94-189/396

94-184/1326

94-188/944

94-189/397

భరస : లకకణ రరవప రరయపలర
ఇసటట ననస:92-12-1031
వయససస:36
లస: ససస స

7623 NDX2936193
పపరర: మమనస బతస న

7626 NDX1976093
పపరర: మసరసన షపక

7629 NDX1975897
పపరర: వనసకటటసశర రరవప సపదస

7632 NDX1424340
పపరర: ఇబదహహస షపక

94-180/696

7635 JBV1170547
పపరర: కకషప ర బబబగ పససడదఖల

94-172/1159

7638 NDX0141093
పపరర: చలపత గసటల
తసడడ:ద రరమమరరవప గసటల
ఇసటట ననస:92-12-1031
వయససస:49
లస: పప

7618 NDX2106012
పపరర: ఆసజననయగలల తచలగసశశటట

94-188/940

7621 NDX2307700
పపరర: తదజదధదన షపక

94-189/395

7624 NDX2774321
పపరర: మనస బతస న

94-180/1755

భరస : కకసడల రరవప బతస న
ఇసటట ననస:92-12-1029
వయససస:29
లస: ససస స
94-188/942

7627 NDX1976085
పపరర: కరరమ షపక

94-188/943

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:92-12-1029
వయససస:41
లస: ససస స
94-188/945

7630 NDX2539906
పపరర: కరమమరజ హ షపక

94-188/946

భరస : బరకతషళళ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:92-12-1029
వయససస:39
లస: ససస స
94-189/398

7633 NDX1705591
పపరర: నదరరయణమక పప లలపలర

94-180/695

భరస : రమణ పప లలపలర
ఇసటట ననస:92-12-1030
వయససస:40
లస: ససస స
94-189/399

తసడడ:ద శశకలమమర పససడదఖల
ఇసటట ననస:92-12-1030
వయససస:33
లస: పప
94-188/947

94-188/937

తసడడ:ద కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:92-12-1028
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద రగషణ షపక
ఇసటట ననస:92-12-1029
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద అపషనన పప లలపలర
ఇసటట ననస:92-12-1030
వయససస:24
లస: పప
7637 NDX1172394
పపరర: వనసకటరతనస రరయపలర

94-188/941

తసడడ:ద రరమమచరరన సపదస
ఇసటట ననస:92-12-1029
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:92-12-1029
వయససస:60
లస: ససస స
7634 NDX1863258
పపరర: రమణ పప లలపలర

7620 NDX0757419
పపరర: రహహమగనబ షరయక

7615 NDX2108786
పపరర: నవఖ లత తచలగసశశటట

తసడడ:ద రరమ కకటయఖ లలట తచలగసశశటట
ఇసటట ననస:92-12-1027
వయససస:53
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:92-12-1029
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కయఖస షపక
ఇసటట ననస:92-12-1029
వయససస:65
లస: ససస స
7631 NDX1424324
పపరర: ననరజ హన షపక

94-188/939

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:92-12-1029
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద జమమల
ఇసటట ననస:92-12-1029
వయససస:42
లస: పప
7628 NDX1976101
పపరర: వహహద షపక

7617 NDX2106053
పపరర: రరజ కకరణ తచలగసశశటట

94-188/1290

భరస : రరకగశ కలమమర తచలగసశశటట
ఇసటట ననస:92-12-1027
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షరయక
ఇసటట ననస:92-12-1028
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద తదజదధదన� షపక
ఇసటట ననస:92-12-1028
వయససస:55
లస: పప
7625 NDX2789121
పపరర: నదగగర షపక

94-189/1171

తసడడ:ద ఆసజననయగలల తచలగసశశటట
ఇసటట ననస:92-12-1027
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట చలపతరరవప పపలలగగ
ఇసటట ననస:92-12-1027
వయససస:65
లస: ససస స
7622 NDX0757666
పపరర: కరరమగలమర షపక

7614 NDX2801439
పపరర: గగపస నదదసపలర

7612 NDX2726495
పపరర: శవ పరరశత ఆకలల

భరస : బబల నరసయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:92-12-1025
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట సరశమ నడడస పలర
ఇసటట ననస:92-12-1025
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమ కకటయఖ� తచలగలశశటట
ఇసటట ననస:92-12-1027
వయససస:75
లస: ససస స
7619 NDX0757278
పపరర: బసవమక పపలలగగ

94-188/1289

తసడడ:ద అబబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:92-12-1025
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:92-12-1025
వయససస:33
లస: ససస స
7616 NDX0757302
పపరర: వనసకరయమక తచలగలశశటట �

7611 NDX2808517
పపరర: బబల నరసయఖ ఆకలల

7636 JBV1170554
పపరర: సతష బబబగ పససడదఖల

94-189/400

తసడడ:ద శశకలమమర పససడదఖల
ఇసటట ననస:92-12-1030
వయససస:38
లస: పప
94-189/401

7639 NDX0093914
పపరర: జమమలమ పఠరన

94-188/948

భరస : అలమర బక పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-1032
వయససస:38
లస: ససస స
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94-189/402

భరస : మసరటన వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-1032
వయససస:34
లస: ససస స
7643 NDX2553618
పపరర: నగహనసమ కలమఖణణ తవశ

94-179/855

94-180/1337

94-189/1065

94-180/697

94-189/405

94-179/114

94-179/1023

భరస : ససరగష వదదగర
ఇసటట ననస:92-12-1041
వయససస:34
లస: ససస స

7653 NDX1943670
పపరర: శకనవరస రరవప కగసరన

7656 NDX1703827
పపరర: రవ పరతద

7659 NDX2536555
పపరర: సససధద బ షపక

7662 NDX2944361
పపరర: శకకరసత రరడడడ బససరరడడడ

94-188/1292

7665 NDX2774156
పపరర: నదగగర బబష షపక

94-180/698

7668 NDX2678324
పపరర: లకడక నదరరయణ తషమకల
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తషమకల
ఇసటట ననస:92-12-1042
వయససస:53
లస: ససస స

7648 NDX2567527
పపరర: సరయ లకడక యయలలచరర

94-180/1339

7651 NDX3279858
పపరర: మగసటబజ షపక

94-179/1298

7654 NDX1797119
పపరర: వజయ రరవపల

94-180/699

భరస : లసగరరజ రరవపల
ఇసటట ననస:92-12-1038
వయససస:28
లస: ససస స
94-189/406

7657 NDX3248853
పపరర: పదదకవత జసక

94-174/1138

భరస : పదసరద కలమమర జసక
ఇసటట ననస:92-12-1039
వయససస:36
లస: ససస స
94-188/949

7660 NDX2944320
పపరర: వనసకటటశశరరర రరడడడ బసస రరడడడ

94-179/1022

తసడడ:ద తపష రరడడడ బసస రరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-1039/2
వయససస:46
లస: పప
94-179/1024

7663 NDX2887917
పపరర: ఇమమసబ షపక

94-180/1756

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-1039/2
వయససస:63
లస: ససస స
94-191/821

తసడడ:ద బగడచ షపక
ఇసటట ననస:92-12-1039/2
వయససస:22
లస: పప
94-179/1026

94-180/1336

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:92-12-1035
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ బససరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-1039/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద బగడచ షపక
ఇసటట ననస:92-12-1039/2
వయససస:18
లస: ససస స
7667 NDX2940484
పపరర: అననపపరష వడడగర

94-179/1297

భరస : నసరయఖ షపక
ఇసటట ననస:92-12-1039
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరడడడ బససరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-1039/2
వయససస:22
లస: పప
7664 NDX3147907
పపరర: సలమక షపక

7650 NDX3279841
పపరర: మసరసన వల షపక

7645 NDX2563518
పపరర: వనసకట రసగయఖ యయలలచరర

తసడడ:ద వనసకట రసగయఖ యయలలచరర
ఇసటట ననస:92-12-1033
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద గసగరధర పరతద
ఇసటట ననస:92-12-1038
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:92-12-1039
వయససస:37
లస: పప
7661 NDX2944395
పపరర: కకసడ రరడడడ బససరరడడడ

94-180/1338

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కగసరన
ఇసటట ననస:92-12-1036
వయససస:51
లస: పప

భరస : రవ పరతద
ఇసటట ననస:92-12-1038
వయససస:34
లస: ససస స
7658 NDX2536563
పపరర: నసరయఖ షపక

7647 NDX2563559
పపరర: రరజగశ యయలలచరర

94-189/404

తసడడ:ద రసగయఖ యయలలచరర
ఇసటట ననస:92-12-1033
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన ఫరదర
ఇసటట ననస:92-12-1035
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కగసరన
ఇసటట ననస:92-12-1036
వయససస:45
లస: ససస స
7655 NDX1703793
పపరర: రసజ పరతద

94-179/856

తసడడ:ద వనసకట రసగయఖ యయలలచరర
ఇసటట ననస:92-12-1033
వయససస:36
లస: పప

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:92-12-1033
వయససస:74
లస: ససస స
7652 NDX1943639
పపరర: వనసకటటశశరమక కగసరన

7644 NDX2600427
పపరర: శక మన యయలలచరర

7642 NDX1901843
పపరర: రరధ కకషష మమరరస పరసస

తసడడ:ద రరధదకకషష మమరరస పరసస
ఇసటట ననస:92-12-1032/1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రసగయఖ యయలలచరర
ఇసటట ననస:92-12-1033
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రసగయఖ యయలలచరర
ఇసటట ననస:92-12-1033
వయససస:54
లస: ససస స
7649 NDX2563526
పపరర: అనసతమక యయలలచరర

94-189/403

తసడడ:ద సయఖద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-12-1032
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద నగమలర ఖమరరజ నరరవప తవశ
ఇసటట ననస:92-12-1033
వయససస:29
లస: ససస స
7646 NDX2567477
పపరర: లకడక యయలలచరర

7641 NDX0146217
పపరర: అలమరబక పఠరన

7666 NDX2940401
పపరర: ససరగష వడడగర

94-179/1025

తసడడ:ద సతఖస వడడగర
ఇసటట ననస:92-12-1041
వయససస:40
లస: పప
94-189/1066

7669 NDX3056256
పపరర: లకడక నదరరయణ తషమకల

94-189/1172

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తషమకల
ఇసటట ననస:92-12-1042
వయససస:53
లస: పప
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7670 NDX1209709
పపరర: వనసకటటశశరరర రరజవరపప

94-189/407

తసడడ:ద నరసససహరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-12-1042/1
వయససస:26
లస: పప
7673 NDX1209808
పపరర: ససరగష గగగరరలస గగగరరలస

94-189/410

94-189/1068

7674 NDX0102830
పపరర: శకనవరసరరవప గగగరరలస

7677 NDX2641017
పపరర: ససగగణ మసచళపత

7680 NDX3060589
పపరర: నదగమణణ ససదరపప

తసడడ:ద ససరఖనదరరయణ సససగ మసచళపత
ఇసటట ననస:92-12-1044/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : మమలమల ససదరపప
ఇసటట ననస:92-12-1049
వయససస:28
లస: ససస స

7682 NDX3169596
పపరర: నరరయణమక వనమగల

7683 NDX3164951
పపరర: నరరయణమక వనమగల

94-198/1104

భరస : కకపరరజ వనమగల
ఇసటట ననస:92-12-1055
వయససస:35
లస: ససస స
7685 NDX2522555
పపరర: నదగగశశర రరవప ఆవపలమసద

94-188/950

తసడడ:ద మలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:92/12/1163
వయససస:39
లస: పప
7691 NDX0061218
పపరర: నదగరరజ ఉపపషతళళ

94-191/353

తసడడ:ద అరరజ న
ఇసటట ననస:92-12-1319
వయససస:59
లస: పప
7697 NDX0101931
పపరర: నదగ రరజఖలకడక యలమరపదగడ
తసడడ:ద శకరరమచసదదమమరరస
ఇసటట ననస:92-12-1455
వయససస:43
లస: ససస స

94-169/1118

94-198/1105

7686 NDX1889551
పపరర: రరయమజ బబషర షపక

7689 NDX0061762
పపరర: బకకలమక దదవసడర

7692 NDX2171155
పపరర: సతఖ వనణణ ఎమకసడడ

7695 NDX3056231
పపరర: రమలకడక లలటటట

7698 NDX0102772
పపరర: శరఖమ సససదరర యలమరపదగడ
భరస : శకరరమచసదదమమరరస
ఇసటట ననస:92-12-1455
వయససస:71
లస: ససస స

7678 NDX2577450
పపరర: చసదన కకకరరయమ

94-189/1070

7681 NDX3152063
పపరర: నరరయణమక వనమగల

94-193/1364

7684 NDX2451573
పపరర: రరజగశశరర పరతతద

94-189/412

భరస : ససతతష పరతతద
ఇసటట ననస:92-12-1088
వయససస:27
లస: ససస స
94-191/351

7687 NDX0152686
పపరర: కకకషషవనణణ� కరలమదద�

94-180/700

భరస : వనణగ�
ఇసటట ననస:92-12-1163
వయససస:35
లస: ససస స
94-191/352

7690 NDX2765410
పపరర: రజయ షపక

94-191/822

భరస : మహహససన షపక
ఇసటట ననస:92-12-1294
వయససస:22
లస: ససస స
94-191/354

7693 NDX2801702
పపరర: మసగమక కలశశటట

94-191/823

భరస : అపషల నదయగడడ కలశశటట
ఇసటట ననస:92-12-1312
వయససస:24
లస: ససస స
94-191/824

భరస : అపషరరవప లలటటట
ఇసటట ననస:92-12-1352
వయససస:41
లస: ససస స
94-191/357

94-189/1067

భరస : కకపరరజ వనమగల
ఇసటట ననస:92-12-1055
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట చనన రరవప ఎమకసడడ
ఇసటట ననస:92-12-1312
వయససస:30
లస: ససస స
94-191/355

7675 NDX2577492
పపరర: లకడక బబయ మసచళపత

భరస : శరఖస కలమమర సససగ కకకరరయమ
ఇసటట ననస:92-12-1044/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:92-12-1292
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదద నదగరరజ
ఇసటట ననస:92-12-1296
వయససస:34
లస: పప
7694 NDX1347301
పపరర: రరమ కకషష దదస

94-189/1069

తసడడ:ద షబబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:92-12-1140
వయససస:24
లస: పప
94-180/701

94-189/409

భరస : సనరఖ నదరరయణ సససగ మసచళపత
ఇసటట ననస:92-12-1044/1
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకపరరజ
ఇసటట ననస:92-12-1055
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ఫరరద ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:92-12-1126
వయససస:41
లస: పప
7688 NDX0125575
పపరర: వనణగ� కరలమపస�

94-189/411

భరస : బబలమజ సససగ మసచళపత
ఇసటట ననస:92-12-1044/1
వయససస:29
లస: ససస స
95-3/1209

7672 NDX1767567
పపరర: నదగరరజ గగగరరలస

తసడడ:ద శకనస గగగరరలస
ఇసటట ననస:92-12-1042/2
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రరమగలల గగగరరలస
ఇసటట ననస:92-12-1042/2
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద పదతదప సససగ కతదయ
ఇసటట ననస:92-12-1044/1
వయససస:35
లస: పప
7679 SQX2023034
పపరర: బబలమజసససగ మసచళపత

94-189/408

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-12-1042/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద శకనసవరస రరవప గగగరరలస
ఇసటట ననస:92-12-1042/2
వయససస:26
లస: పప
7676 NDX2625176
పపరర: శరఖస కలమమర సససగ కతదయ

7671 NDX1209717
పపరర: నరసససహరరవప రరజవరపప

94-191/356
7696 NDX1946567
పపరర: వనసకట రరమనజననయగలల ఓరరసస

తసడడ:ద ససదదయఖ ఓరరసస
ఇసటట ననస:92-12-1451
వయససస:37
లస: పప
94-191/358

94-191/359
7699 NDX2171098
పపరర: వనసకట జజనకక రరమ రరవప
పపసపరటట
తసడడ:ద వనసకట సతఖనదరరయణ పపసపరటట
ఇసటట ననస:92-12-1455
వయససస:54
లస: పప
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7700 AP151010471832
పపరర: నరసససహరరవప దదమమకట

94-191/360

తసడడ:ద రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-12-1470
వయససస:37
లస: పప
7703 NDX1537986
పపరర: యలమసద వలర పప

94-191/362

94-189/414

తసడడ:ద చచననయఖ ఉలస
ఇసటట ననస:92-12-2056
వయససస:46
లస: పప
7712 NDX2951648
పపరర: ఆడమ శరఫస మలర

94-179/1051

94-188/1338

94-198/740

94-180/703

తసడడ:ద హరర బబబగ చలర
ఇసటట ననస:92-13-1045
వయససస:19
లస: ససస స

7713 NDX2806115
పపరర: పప త రరడడడ మగననసగర

7716 AP151010534629
పపరర: పసదపపలర యఖ వనలతషరర

7719 NDX1015817
పపరర: రరజమక బబ లలర సపలర

7722 NDX1424233
పపరర: అనల కలమమర బతష
స ల

94-174/1183

7725 NDX0055822
పపరర: ససబబలకడక� చలమర�

94-181/1395

7728 NDX1690214
పపరర: మక గరయతద దదవ చలమర
తసడడ:ద హరరబబబగ చలమర
ఇసటట ననస:92-13-1045
వయససస:27
లస: ససస స

94-189/416

7711 NDX2537637
పపరర: వరలయమ బబ షపక

94-180/702

7714 NDX2806073
పపరర: బగలలర మక మగననసగర

94-189/1205

భరస : పప త రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:92-13
వయససస:68
లస: ససస స
94-198/738

7717 NDX1203942
పపరర: వనసకరయమక బతష
స ల

94-198/739

భరస : అకకయఖ
ఇసటట ననస:92-13-690
వయససస:44
లస: ససస స
94-191/363

7720 NDX1015916
పపరర: సససదసలల బబ లలర సపలర

94-191/364

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-13-1026
వయససస:29
లస: పప
94-190/216

7723 NDX1424068
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

94-190/217

తసడడ:ద వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-13-1044
వయససస:58
లస: పప
94-180/704

భరస : హరర బబబగ�
ఇసటట ననస:92-13-1045
వయససస:53
లస: ససస స
94-187/981

7708 NDX0400929
పపరర: ఝమనసరరణణ బసడచకళళ

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:92-12-2109
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-13-1044
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద హరరబబబగ చలమర
ఇసటట ననస:92-13-1045
వయససస:20
లస: ససస స
7727 NDX2723500
పపరర: చమ0 డదశశరర చలర

94-190/215

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-13-1026
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద వరరరజ
ఇసటట ననస:92-13-1042
వయససస:34
లస: పప
7724 NDX3287869
పపరర: చదమసడదశశరర చలమర

7710 NDX1776063
పపరర: కరకసత కలమమర బసడడకరళళ

94-189/413

భరస : ససబబబరరవప బసడచకళళ
ఇసటట ననస:92-12-2056
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసనయఖ వనలతషరర
ఇసటట ననస:92-13-660
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఖమజజవల
ఇసటట ననస:92/13/699
వయససస:39
లస: ససస స
7721 NDX1295153
పపరర: వనసకట రమణయఖ చలమర

94-189/415

తసడడ:ద లసగరరరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:92-13
వయససస:66
లస: పప

భరస : అబబబస
ఇసటట ననస:92-13-479
వయససస:55
లస: ససస స
7718 NDX0949644
పపరర: హయత భ షపక

7707 NDX0093344
పపరర: చనమక ఉలస

94-191/361

భరస : రతన రరజ బసదదకరళళ
ఇసటట ననస:92-12-2056
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబ రరవప బసడడకరళళ
ఇసటట ననస:92-12-2056
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద మహబమబ ససబబన మలర
ఇసటట ననస:92-12-8060/4
వయససస:25
లస: పప
7715 NDX3211091
పపరర: మహబమబ అహహహక

94-188/1293 7705 NDX1945502
7704 NDX2961761
పపరర: మధససనదన చదరరఖలల చచనననజ
పపరర: రరధదక బసదదకరళళ

భరస : వనసకటటశశరరర ఉలస
ఇసటట ననస:92-12-2056
వయససస:41
లస: ససస స
94-189/417

7702 NDX1477968
పపరర: వలలర పప వనసకరయమమక

భరస : శక రరమగలల
ఇసటట ననస:92-12-1606
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషయఖ చచనననజ
ఇసటట ననస:92-12-2002
వయససస:76
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:92-12-2056
వయససస:40
లస: ససస స
7709 NDX0141465
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉలస

94-188/951

తసడడ:ద తతమమసయఖ కఠరరర
ఇసటట ననస:92-12-1572
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద శకరరమగలల
ఇసటట ననస:92-12-1608
వయససస:30
లస: పప
7706 NDX0400887
పపరర: హససనద షపక

7701 NDX0545160
పపరర: ఉదయ కలమమర కఠరరర

7726 NDX0056531
పపరర: హరర బబబగ� చలమర�

94-180/705

తసడడ:ద గగరరనదథస�
ఇసటట ననస:92-13-1045
వయససస:56
లస: పప
94-190/218

7729 NDX0100271
పపరర: సరవతద� చసతదగగసటర �

94-191/365

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:92-13-1045
వయససస:41
లస: ససస స
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94-175/1606

భరస : నదగ రరజ ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1047
వయససస:22
లస: ససస స
7733 NDX1642876
పపరర: రవణ వనమగల

94-180/708

94-180/711

94-190/652

94-180/712

94-180/715

94-180/718

94-190/222

భరస : నదగరరజ ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1050
వయససస:29
లస: ససస స

7743 NDX0055566
పపరర: కమలమక� చదవర�

7746 NDX0085324
పపరర: వజయ భబసకర శరనస�

7749 NDX0402099
పపరర: రతనకలమమరర� చదవర�

7752 NDX0394007
పపరర: ససగరతరరవప� చదవర�

94-180/719

7755 NDX0121772
పపరర: కకషప ర� పసనసమమల�

94-180/713

7758 NDX1512384
పపరర: అసజమక ఓరరచ
భరస : పసద సరసబయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:92-13-1050
వయససస:57
లస: ససస స

7738 NDX3005428
పపరర: శకనవరసరరవప చలర

94-190/651

7741 NDX2330132
పపరర: కకటమక ఓరరస

94-169/51

7744 NDX0079269
పపరర: ససవరరస మక శరనస�

94-180/714

భరస : రవకలమమర�
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:50
లస: ససస స
94-180/716

7747 NDX0056713
పపరర: జజజ ననసదస� చదవర�

94-180/717

తసడడ:ద ససగరత రరవప�
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:59
లస: పప
94-190/220

7750 NDX1602045
పపరర: మమరర బబబగ చదవర

94-190/221

తసడడ:ద జజజ ననసదస చదవర
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:25
లస: పప
94-190/223

7753 NDX2765550
పపరర: పదశరసత ఒరరస

94-190/654

భరస : నదగ రరజ ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:22
లస: ససస స
94-180/720

తసడడ:ద సతదఖనసదస�
ఇసటట ననస:92-13-1049
వయససస:43
లస: పప
94-190/225

94-180/710

భరస : నదగమలర శశర రరవప ఓరరస
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద జజజ నదనసదస� చదవప
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకశశర�
ఇసటట ననస:92-13-1049
వయససస:33
లస: ససస స
7757 NDX2321198
పపరర: వనసకట లకడక ఒరరస

94-190/653

భరస : ససగరతరరవప� చదవప
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:29
లస: పప
7754 NDX0153296
పపరర: పసనసమమల రతనకలమమరర�

7740 NDX3006723
పపరర: మగరళమహన చలర

7735 NDX1642850
పపరర: జజనయఖ వనమగల

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-13-1047
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద రతస యఖ
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:63
లస: పప
7751 NDX2320612
పపరర: నదగరరజ ఒరరస

94-190/219

భరస : జజజ న నసదస�
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద జజజ ననదదఎస చదవర
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:29
లస: పప
7748 NDX0085316
పపరర: రవకలమమర శరనస

7737 NDX2320828
పపరర: రరజగశశరర తమకశశటట

94-180/707

తసడడ:ద పసదద సల వనమగల
ఇసటట ననస:92-13-1047
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-13-1047
వయససస:19
లస: పప

భరస : వజయభబసకర�
ఇసటట ననస:92-13-1048
వయససస:33
లస: ససస స
7745 NDX1891242
పపరర: మశశ రరజ చదవర

94-180/709

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:92-13-1047
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప చలర
ఇసటట ననస:92-13-1047
వయససస:21
లస: పప
7742 NDX0143636
పపరర: శరనస పదసనన�

7734 NDX1295187
పపరర: మహన రరవప తమకశశటట

7732 NDX1295179
పపరర: నరసమక తమకశశటట

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-13-1047
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-13-1047
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:92-13-1047
వయససస:70
లస: పప
7739 NDX3025046
పపరర: గగపస చలర

94-180/706

భరస : సతస బబబగ
ఇసటట ననస:92-13-1047
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజనయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:92-13-1047
వయససస:56
లస: ససస స
7736 NDX1295195
పపరర: వనసకటటశశరరర తమకశశటట

7731 NDX1295203
పపరర: జజనకమక వలలర పప

7756 NDX2319499
పపరర: నదగమణణ ఒరరస

94-190/224

భరస : మలలశశరరరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1050
వయససస:25
లస: ససస స
94-190/226

7759 NDX1512376
పపరర: ససవర నదగ మలలర సశర రరవప
ఓరరచ
తసడడ:ద పసద సరసబయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:92-13-1050
వయససస:32
లస: పప

94-190/227
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94-190/228

తసడడ:ద పసదద సరసబయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1050
వయససస:34
లస: పప
7763 NDX1744151
పపరర: సరసబశవరరవప కకటబనల

94-180/723

94-180/725

94-191/369

94-190/229

94-180/1799

94-191/371

94-190/656

తసడడ:ద షపక సససదద
ఇసటట ననస:92-13-1059
వయససస:36
లస: పప

7773 NDX2048115
పపరర: ససబబబ రరవప ఆలమ

7776 NDX0733154
పపరర: రమణమక బతష
స ల�

7779 NDX2998656
పపరర: పపలర యఖ ఒరరసస

7782 NDX0061440
పపరర: వరమక ఉపపష

94-191/374

7785 NDX0061531
పపరర: చనన వనసకటయఖ ఉపపష

94-190/230

7788 NDX2998490
పపరర: వనసకట లకడక సరయ కలసచల
తలర : గలయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:92-13-1059
వయససస:24
లస: ససస స

7768 NDX1015932
పపరర: తరరపత రరవప కకటబనల

94-191/368

7771 NDX2757631
పపరర: శవమక కలరగసటట

94-184/1330

7774 NDX0040279
పపరర: పససదమక రగలల

94-191/370

భరస : పససడడరరజ
ఇసటట ననస:92-13-1055
వయససస:44
లస: ససస స
94-190/231

7777 NDX1653816
పపరర: రరజగష బతష
స ల

94-190/232

తసడడ:ద గగరరనదథస బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-13-1056
వయససస:26
లస: పప
94-190/655

7780 NDX2987550
పపరర: సశరరప ఒరరస

94-191/850

భరస : మమరగశశరరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1057
వయససస:35
లస: ససస స
94-191/372

7783 NDX0061358
పపరర: బదహకయఖ ఉపపష

94-191/373

తసడడ:ద చన వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:92-13-1058
వయససస:36
లస: ససస స
94-191/375

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:92-13-1058
వయససస:76
లస: పప
94-191/376

94-191/367

తలర : వనయ కలమమర కలరగసటట
ఇసటట ననస:92-13-1053
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బదహకయఖ
ఇసటట ననస:92-13-1058
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చనన వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:92-13-1058
వయససస:40
లస: ససస స
7787 JBV3189263
పపరర: అబగదల కరరస షపక

94-180/727

తలర : పసచచయఖ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:92-13-1057
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:ద చననవనసకటయఖ
ఇసటట ననస:92-13-1058
వయససస:21
లస: పప
7784 NDX0061507
పపరర: మసగమక ఉపపష

7770 NDX0055756
పపరర: పరరశత దదవ� కసభస�

7765 NDX1015908
పపరర: పప తషరరజ కకటబనల

తసడడ:ద పప తషరరజ
ఇసటట ననస:92-13-1052
వయససస:33
లస: పప

భరస : సససదసలల� bathula
ఇసటట ననస:92-13-1056
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : గగరరనదథస�
ఇసటట ననస:92-13-1056
వయససస:53
లస: ససస స
7781 NDX3006632
పపరర: జజసఫ ఉపపష

94-180/726

తసడడ:ద కకటయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:92-13-1053
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద అసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-13-1056
వయససస:54
లస: పప
7778 NDX0061242
పపరర: మసగమక బతష
స ల�

7767 NDX2104313
పపరర: అనసష యసడదప
ద రటట

94-180/722

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:92-13-1051
వయససస:59
లస: పప

భరస : పపదమమ నసదస�
ఇసటట ననస:92-13-1053
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద జకకయఖ కలరకసటట
ఇసటట ననస:92-13-1053
వయససస:31
లస: పప
7775 NDX2975357
పపరర: గగరరనదదస బతష
స ల

94-191/366

తసడడ:ద సరసబయఖ యసడదప
ద రటట
ఇసటట ననస:92-13-1052
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద ససబబయఖ
ఇసటట ననస:92-13-1052
వయససస:51
లస: పప
7772 NDX1775685
పపరర: వనయ కలమమర కలరకసటట

7764 NDX1016047
పపరర: కకటటశశరమక కకటబనల

7762 NDX1986621
పపరర: సరయ కకషష కటబనల

తసడడ:ద పప తష రరజ కటబనల
ఇసటట ననస:92-13-1051
వయససస:25
లస: పప

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:92-13-1051
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ యసడదపటట
ఇసటట ననస:92-13-1052
వయససస:46
లస: ససస స
7769 NDX0040303
పపరర: కకషరషరరవప బబజజస

94-180/721

భరస : సరసబశవ రరవప కకటబనల
ఇసటట ననస:92-13-1051
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద పప తషరరజ కకటబనల
ఇసటట ననస:92-13-1051
వయససస:27
లస: పప
7766 NDX2155969
పపరర: రరజకలమమరర యసడదపటట

7761 NDX2319044
పపరర: ఆదదలకడక కకటబనల

7786 NDX2994291
పపరర: లల అశశక కలసచల

94-178/889

తసడడ:ద గలయఖ
ఇసటట ననస:92-13-1059
వయససస:24
లస: పప
94-199/1425

7789 NDX2811040
పపరర: కకసడమక తమకశశటట

94-189/1206

భరస : వనసకటటశశరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:92-13-1061
వయససస:36
లస: ససస స
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7790 NDX2949311
పపరర: జజఖత సరయ లకడక అడడ

94-190/657

తసడడ:ద లకడక కణక దసరర అడడ
ఇసటట ననస:92-13-1062
వయససస:19
లస: ససస స
7793 NDX2988640
పపరర: శసకర రరడడడ వక

94-179/1075

94-191/851

94-190/236

94-190/238

94-190/240

94-180/728

94-190/244

తసడడ:ద మమరగశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1072/1
వయససస:26
లస: ససస స

7803 NDX0061747
పపరర: ససవరష కలమమరర గగరర�

7806 NDX2396042
పపరర: గగపస వనమగల

7809 NDX0083923
పపరర: శకనవరసరరడడడ భవనస�

7812 NDX2319374
పపరర: ససబబబ రరడడ వసగర

94-183/1026

7815 NDX1642744
పపరర: సతష ఓరరస

94-191/377

7818 NDX3149135
పపరర: అవనదశ ఒరరస
తసడడ:ద మమరగశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1072/1
వయససస:22
లస: పప

7798 NDX2280329
పపరర: రరసబబబగ కసబస

94-190/235

7801 NDX2319408
పపరర: నదగలకడక గగరర

94-190/237

7804 NDX0617001
పపరర: బగసరస ససనత కలమమరర�

94-190/239

తసడడ:ద వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:92-13-1069
వయససస:29
లస: ససస స
94-190/241

7807 NDX0616979
పపరర: బగసరస వనసకట రరవప�

94-190/242

తసడడ:ద దదసస� బస
ఇసటట ననస:92-13-1069
వయససస:75
లస: పప
94-180/729

7810 NDX2319333
పపరర: జయలకడక భవనస

94-190/243

భరస : సరసబరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:92-13-1070
వయససస:70
లస: ససస స
94-190/245

7813 NDX2994234
పపరర: అసకమక అపసషరరడడడ

94-179/1076

భరస : మలలర శశరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-13-1071
వయససస:45
లస: ససస స
94-180/731

తసడడ:ద మమరగశశర రరవప ఓరరస
ఇసటట ననస:92-13-1072/1
వయససస:24
లస: పప
94-180/1801

94-190/233

భరస : రరసబబబగ గగరర
ఇసటట ననస:92-13-1068
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద వర రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:92-13-1070
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద మలలర శశరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-13-1071
వయససస:26
లస: పప
7817 NDX3111424
పపరర: అనసషర ఒరరస

94-190/606

తసడడ:ద సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:92-13-1070
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:92-13-1070
వయససస:20
లస: పప
7814 NDX2984342
పపరర: జయరరస రరడడడ అపసషరరడడడ

7800 NDX2628576
పపరర: శక లకడక తరరపటమక మకరకన

7795 NDX2451946
పపరర: నసస వరకర

తసడడ:ద మహన రరవప కసబస
ఇసటట ననస:92-13-1067
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:92-13-1069
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:92-13-1070
వయససస:40
లస: ససస స
7811 NDX2503282
పపరర: కరకసత కకరణ రరడడడ భవనస

94-190/234

భరస : రరసబబబగ�
ఇసటట ననస:92-13-1068
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప� బస
ఇసటట ననస:92-13-1069
వయససస:55
లస: ససస స
7808 NDX0082834
పపరర: శవపరరశత భవనస�

7797 NDX2422087
పపరర: నదగ మలర శశరర మకరకన

94-179/1074

భరస : శసకర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:92-13-1064
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప మకరకన
ఇసటట ననస:92-13-1067
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద యలమమనధ తమకశశటట
ఇసటట ననస:92-13-1068
వయససస:43
లస: పప
7805 NDX0616995
పపరర: బగసరస ఝమనస రరణణ�

94-189/1207

భరస : శకనవరసరరవప మకరకన
ఇసటట ననస:92-13-1067
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద పరపరరరవప మకరకన
ఇసటట ననస:92-13-1067
వయససస:43
లస: పప
7802 NDX2396216
పపరర: ఆసజననయగలల తమకశశటట

7794 NDX2991867
పపరర: వనసట రరడడడ తదడడపరరస

7792 NDX2988665
పపరర: లకడక కలమమరర కకమగక

తసడడ:ద వనణగ
ఇసటట ననస:92-13-1064
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరపత రరడడడ తదడడపరరస
ఇసటట ననస:92-13-1064
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద షరహబ
ఇసటట ననస:92-13-1064
వయససస:19
లస: పప
7799 NDX2422079
పపరర: శకనవరసరరవప మకరకన

94-190/658

తలర : పదక జజఖత కకన
ఇసటట ననస:92-13-1062
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమరరడడడ వక
ఇసటట ననస:92-13-1064
వయససస:34
లస: పప
7796 NDX2984615
పపరర: నజర షపక

7791 NDX2958197
పపరర: వనసషషవ సనరఖ పసదయ కకన

7816 NDX3142387
పపరర: చనన నరసమక ఒరరస

94-180/1800

భరస : మమరగశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1072/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-180/1802

7819 NDX3036324
పపరర: సతశ ఒరరస

94-190/659

తసడడ:ద మమరగశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1072/1
వయససస:22
లస: పప
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7820 NDX2923902
పపరర: చనన నరసమక ఒరరస

94-196/1009

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ అపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:92-13-1074
వయససస:48
లస: పప
94-191/379

తసడడ:ద రరమయఖ వడచడ సగగసట
ఇసటట ననస:92-13-1079
వయససస:59
లస: పప
7826 NDX1015940
పపరర: హహమలత గసగవరపప

94-191/382

94-191/384

94-189/420

94-189/1220

94-180/733

94-180/1859

Deleted
94-190/249

తసడడ:ద చచననయఖ కకటటకఅలమ
ఇసటట ననస:92-14-190
వయససస:25
లస: పప
7847 NDX1181452
పపరర: సతఖవత ఏనసనడ
భరస : చనన రరవప ఏనసనడ
ఇసటట ననస:92-14-280
వయససస:35
లస: ససస స

94-191/385

7833 NDX2321065
పపరర: సరసబబదజఖస తషపకలల

7836 NDX3234341
పపరర: అసజమక ఒరరస

7839 NDX2800506
పపరర: వర లకడక బబ కక

7842 NDX2758258
పపరర: రమమదదవ పసటర

94-190/247

94-171/923

7848 NDX2319135
పపరర: నదగవలర గసటటల
భరస : ఫణణసదద కలమమర గసటటల
ఇసటట ననస:92-14-294
వయససస:23
లస: ససస స

94-191/381

7828 NDX1493691
పపరర: చచననకగశవ రరవప జకక

94-190/246

7831 NDX3014545
పపరర: నరగశ గలభ

94-184/1331

7834 NDX3050218
పపరర: మసరసన వల షపక

94-180/1815

7837 NDX2280295
పపరర: పదశరసత కలమమర బబహరర

94-190/248

తసడడ:ద లకకణ బబహరర
ఇసటట ననస:92-14-127/7
వయససస:44
లస: పప
94-180/1851

7840 NDX2628485
పపరర: పదతదప గరరనపపడడ

94-180/1353

తసడడ:ద నదగగశశరరవప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:92-14-135/9
వయససస:22
లస: పప
94-180/1860

7843 NDX1858697
పపరర: కకటట రతనస రరసపపరస

94-191/386

తసడడ:ద రరమగలల రరసపపరస
ఇసటట ననస:92-14-138/1
వయససస:46
లస: పప
94-190/250

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప దదరర
ఇసటట ననస:92-14-221
వయససస:24
లస: ససస స
94-189/421

7825 NDX1947375
పపరర: రగణగక మనన పమదదమలర

తసడడ:ద బబలసససదద షపక
ఇసటట ననస:92-14-116/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ పసటర
ఇసటట ననస:92-14-136/26
వయససస:34
లస: ససస స
7845 NDX1661249
పపరర: దధపసక దదరర

తసడడ:ద సరమమమజఖస
ఇసటట ననస:92-13-1076
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద అరజసయమ రరవప గలభ
ఇసటట ననస:92-14
వయససస:28
లస: పప

తలర : తదమమరరసలల బబ కక
ఇసటట ననస:92-14-134/26
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద బసగరరయఖ పసటర
ఇసటట ననస:92-14-136/26
వయససస:36
లస: పప
7844 NDX1905167
పపరర: కమల కకటటకఅలమ

7830 AP151010471110
పపరర: ఉదయభబసకరరరవప గగతస

94-191/378

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప జకక
ఇసటట ననస:92-13-1986
వయససస:67
లస: పప

భరస : పసచచయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:92-14-125
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద అబగదల జమర
ఇసటట ననస:92-14-134/12C
వయససస:28
లస: పప
7841 NDX2758613
పపరర: సతఖనదరరయణ పసటర

94-191/383

భరస : సససదసలల తషపకలల
ఇసటట ననస:92-14-101
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద ������ ������
ఇసటట ననస:92-14-116/1
వయససస:23
లస: పప
7838 NDX1295294
పపరర: అబగదల కలమమ ఆజజద షపక

7827 NDX0040329
పపరర: వనసకటబదవప తమకశశటట

7822 NDX1250794
పపరర: మణణ కలమమర కసభస

భరస : వ కగ మనన పమదదమలర
ఇసటట ననస:92-13-1346
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద శకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:92-13-2094
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:ద అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:92-14-11-64
వయససస:42
లస: పప
7835 NDX3050085
పపరర: ������ ��� ������

94-191/380

తసడడ:ద ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92-13-1448
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద అపషయఖ
ఇసటట ననస:92-13-2062
వయససస:44
లస: పప
7832 NDX2476026
పపరర: ఖజజవల షపక

7824 NDX1945619
పపరర: వర నదరరయణ రరడడ గజజల
తసడడ:ద అలల
ర రర రరడడడ గజజల
ఇసటట ననస:92-13-1080
వయససస:48
లస: పప

భరస : బదహకనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:92-13-1448
వయససస:33
లస: ససస స
7829 NDX0061739
పపరర: రరసబబబగ గగరర

94-180/732

Deleted

భరస : మమరగశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:92-13-1072/1
వయససస:44
లస: ససస స
7823 NDX0061192
పపరర: వనసకటటసశరరర వడచడ సగగసట

7821 NDX1775958
పపరర: మలలర శశరర రరడడడ అపసషరరడడడ

7846 NDX1661223
పపరర: దదనమక దదరర

94-190/251

భరస : కకటటశశర రరవప దదరర
ఇసటట ననస:92-14-221
వయససస:54
లస: ససస స
94-180/734

7849 NDX0061267
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓరరస�

94-191/387

తసడడ:ద మగసలయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-679
వయససస:68
లస: పప
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94-190/252

తసడడ:ద పదభబకర కలరపరటట
ఇసటట ననస:92-14-700
వయససస:28
లస: పప
7853 NDX1644146
పపరర: కనకరరజ దదర

94-198/741

94-198/742

94-189/424

94-189/425

94-189/428

94-189/430

94-191/390

భరస : గగరరవపలల వనమగల
ఇసటట ననస:92-14-1056
వయససస:34
లస: ససస స

7863 NDX1602433
పపరర: ససశల జపపడడ

7866 JBV3189495
పపరర: మమలమల షపక

7869 NDX1250778
పపరర: ససజత సరహహ

7872 NDX0040246
పపరర: నరసజన సరహహ

94-191/393

7875 NDX1250554
పపరర: నదగ రరజ బబ చసచ

94-189/426

7878 NDX0055624
పపరర: ససధధసశరర అలలర
భరస : కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1060
వయససస:41
లస: ససస స

7858 NDX2546968
పపరర: వనసకట నదగవనణణ వజ

94-189/1084

7861 NDX2764686
పపరర: రరమరరడడడ దదవరరడడడ

94-189/1250

7864 NDX1602391
పపరర: బబలమజ యలమరపదగడ

94-189/427

తసడడ:ద శక రరమ చసదద మమరరస యలమరపదగడ
ఇసటట ననస:92-14-785
వయససస:35
లస: పప
94-189/429

7867 NDX2936391
పపరర: లకడక తరరపటమక గలస

94-184/1333

భరస : రరజ గలస
ఇసటట ననస:92-14-804
వయససస:24
లస: ససస స
94-191/388

7870 NDX0061473
పపరర: వనసకట రమణమక కలసచదల

94-191/389

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1045
వయససస:43
లస: ససస స
94-191/391

7873 NDX1250539
పపరర: వనసకట లకకక బబ చసచ

94-191/392

తలర : గగరర
ఇసటట ననస:92-14-1049
వయససస:29
లస: ససస స
94-191/394

తలర : గగరర
ఇసటట ననస:92-14-1049
వయససస:25
లస: పప
94-190/255

94-189/423

తసడడ:ద శవరరమ రరడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-782
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద గగపసనదధ
ఇసటట ననస:92-14-1045
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1049
వయససస:48
లస: ససస స
7877 NDX1689753
పపరర: వజయ కలమమరర వనమగల

94-190/254

భరస : నరసజన
ఇసటట ననస:92-14-1045
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసజన
ఇసటట ననస:92-14-1045
వయససస:28
లస: పప
7874 NDX1250521
పపరర: గగరర బబ చసచ

7860 NDX1493568
పపరర: ససతతష తతటబ

7855 NDX2040459
పపరర: శకనస కకపపషల

భరస : నదరరయణ వజ
ఇసటట ననస:92-14-761
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద రగఫ షపక
ఇసటట ననస:92-14-798
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద నదరరయణ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:92-14-948
వయససస:56
లస: పప
7871 NDX1250752
పపరర: దదననష సరహహ

94-198/743

భరస : బబలమజ యలమరపదగడ
ఇసటట ననస:92-14-785
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటసరశమ కరణణ
ఇసటట ననస:92-14-794
వయససస:45
లస: పప
7868 NDX1920058
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల

7857 NDX1644237
పపరర: లలనన బబబగ తలమల

94-197/1260

తసడడ:ద తరరమలయఖ కకపపషల
ఇసటట ననస:92-14-715
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద జగధద తతటబ
ఇసటట ననస:92-14-773
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరససలల కరణణ
ఇసటట ననస:92-14-784
వయససస:38
లస: ససస స
7865 NDX1758947
పపరర: శకనవరససలల కరణణ

94-189/422

తసడడ:ద జజషస బబబగ తలమల
ఇసటట ననస:92-14-721
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద రరమకకషష దదస
ఇసటట ననస:92-14-772/1
వయససస:30
లస: పప
7862 NDX1945668
పపరర: వరన కరణణ

7854 NDX2040400
పపరర: రమణ కకపపషల

7852 NDX3257466
పపరర: మమరర కలమమరర దదడడ

భరస : శకనవరస రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:92-14-710
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనస కకపపషల
ఇసటట ననస:92-14-715
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద హరర నదయక కకరక
ఇసటట ననస:92-14-716
వయససస:32
లస: పప
7859 NDX1216662
పపరర: ససశరసత కలమమర దదస

94-190/253

తసడడ:ద రరమయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:92-14-700
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద దసరర రరవప దదర
ఇసటట ననస:92-14-712
వయససస:27
లస: పప
7856 NDX2099225
పపరర: పదసరద నదయక కకరక

7851 NDX1772186
పపరర: పదభబకర కలరపరటట

7876 NDX0061291
పపరర: నదగమక ఉపపష

94-191/395

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1050
వయససస:61
లస: ససస స
94-180/735

7879 NDX0056432
పపరర: కకషష రరడడడ అలలర

94-180/736

తసడడ:ద లకడక రరడడ
ఇసటట ననస:92-14-1060
వయససస:46
లస: పప
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7880 NDX1250596
పపరర: లకకక ససమశక నసద
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94-191/396

భరస : అమర లసగశశర శరక
ఇసటట ననస:92-14-1060
వయససస:27
లస: ససస స
7883 NDX2145366
పపరర: ససత మహలకకసక కకసపసలర

94-190/256

భరస : సనరరఖ నదరరయణ కకసపసలర
ఇసటట ననస:92-14-1062
వయససస:60
లస: ససస స
7886 NDX2998714
పపరర: పదమ జజఖత కకన

94-190/660

94-174/1165

94-190/262

భరస : వనసకట రరడడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:92-14-1075
వయససస:67
లస: ససస స
7895 NDX2451854
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ జవరశజ

94-190/265

94-190/266

94-191/400

తసడడ:ద లకకయఖ పతస
ఇసటట ననస:92-14-1081
వయససస:26
లస: పప

7890 NDX2396018
పపరర: లలత రరడడడ యరకస రరడడడ

94-180/740

94-190/260

7888 NDX1690164
పపరర: కకసడలల ఔరరచ

94-190/259

7891 NDX2503068
పపరర: పదదకవత యరకసరరడడడ

94-190/261

తసడడ:ద వ డక పదసరద రరడడ యరకస రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1075
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనస వ డడ పదసరద రరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1075
వయససస:47
లస: ససస స

7893 NDX2451839
పపరర: గగతమ రరడడడ యరకసరరడడడ

7894 NDX1946328
పపరర: పదసరద రరడడ జవరశజ

94-190/263

7896 NDX1542142
పపరర: కళరస మమధవ రరడడ

7899 NDX3005782
పపరర: అనల కలమమర ఉపపష

7902 NDX0061390
పపరర: కకషష ససరరమళళ

7905 NDX0433797
పపరర: సమమధదనస బబజజస

7908 NDX0040261
పపరర: పరరశతమక పతస
తలర : మమ లకకమక
ఇసటట ననస:92-14-1081
వయససస:56
లస: ససస స

94-190/264

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:92-14-1075
వయససస:42
లస: పప
94-180/737

7897 NDX0056523
పపరర: హనన మహన రరడడ � కలర స�

94-180/738

తసడడ:ద పదసరద రరడడడ�
ఇసటట ననస:92-14-1076
వయససస:48
లస: పప
94-190/661

7900 NDX2756682
పపరర: నరగష ససరరమళళ

94-184/1332

తసడడ:ద కకషష ససరరమళళ
ఇసటట ననస:92-14-1079
వయససస:25
లస: ససస స
94-191/401

7903 NDX0055962
పపరర: తదరగజమక� కరకలమమనస�

94-180/739

భరస : కరకలమమనస�
ఇసటట ననస:92-14-1080
వయససస:52
లస: ససస స
94-190/267

భరస : కకషరషరరవప బబజస
ఇసటట ననస:92-14-1081
వయససస:49
లస: ససస స
94-190/269

94-190/258

తసడడ:ద వనసకట సరశమ ఔరరచ
ఇసటట ననస:92-14-1063
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1079
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద మరరయపష కరకలమమనస
ఇసటట ననస:92-14-1080
వయససస:26
లస: పప
7907 NDX1847195
పపరర: సససదసలల పతస

94-191/399

తసడడ:ద చనన ససబబరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1078
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:92-14-1079
వయససస:46
లస: ససస స
7904 NDX1642629
పపరర: జజససఫ కలమమర కరకలమమనస

7887 NDX1015890
పపరర: లకకక కనకదసరర అడదడ

7885 NDX0433276
పపరర: వరరకజ అడదడ
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ అడదడ
ఇసటట ననస:92-14-1062
వయససస:76
లస: పప

తలర : రరమ దదవ
ఇసటట ననస:92-14-1076
వయససస:26
లస: పప

భరస : మహన రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:92-14-1076
వయససస:44
లస: ససస స
7901 NDX0061713
పపరర: వమల ససరరమళళ

94-190/257

తసడడ:ద పదసరద రరవప యరకసరరడడ
ఇసటట ననస:92-14-1075
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:92-14-1075
వయససస:45
లస: పప
7898 NDX1493584
పపరర: రమమ దదవ కళరస

7884 NDX0393587
పపరర: శకనవరసరరవప� అడదడ �

94-191/398
7882 NDX1250562
పపరర: వనసకట లకకణ కరరరసకగయ లసకర

తసడడ:ద నదగగశశర అవధదన లసకర
ఇసటట ననస:92-14-1060
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:92-14-1062
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏగరఖ బటటటల
ఇసటట ననస:92-14-1075
వయససస:20
లస: పప
7892 NDX2451862
పపరర: ససత మహ లకడక జవరశజ

94-191/397

తసడడ:ద వరరకజ� అడదడ
ఇసటట ననస:92-14-1062
వయససస:48
లస: పప

తలర : కకన పదమ జజఖత
ఇసటట ననస:92-14-1062
వయససస:34
లస: ససస స
7889 NDX3261583
పపరర: కనకరరవప బటటటల

7881 NDX1976903
పపరర: ఎ ఎల వ సతఖదదవ శరక
లసకర
తసడడ:ద నదగగశశర అవధదన లసకర
ఇసటట ననస:92-14-1060
వయససస:25
లస: పప

7906 NDX0401950
పపరర: పరరశతమక పటటట

94-190/268

భరస : లకకయఖ పటటట
ఇసటట ననస:92-14-1081
వయససస:53
లస: ససస స
94-191/402

7909 NDX2319481
పపరర: వజయలకడక బతష
స ల

94-180/741

భరస : పసచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-14-1082
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: రసగలకడక� తచనదల�
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94-180/742

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:92-14-1082
వయససస:33
లస: ససస స
7913 NDX0401364
పపరర: రసగలకడక� తచనదల�

94-190/270

94-183/864

94-191/405

94-180/1803

94-183/1027

94-190/274

94-175/1609

తసడడ:ద గగరవయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:92-14-1090
వయససస:30
లస: పప

7923 NDX2713949
పపరర: కరశ రరవప కలసచపప

7926 NDX2155951
పపరర: నరసమక ఉపపషతల

7929 AP151010474174
పపరర: వనసకటససబబలకడక పరలపరరస�

7932 NDX2319457
పపరర: నదగమక బబ లసపలర

94-190/277

7935 NDX1681502
పపరర: నదగరరజ దగగరల

94-183/865

7938 NDX2451920
పపరర: శరకవరణణ ఉపప
తసడడ:ద శవ ఉపప
ఇసటట ననస:92-14-1090
వయససస:21
లస: ససస స

7918 NDX0040113
పపరర: అసకరలమక కగగరరర

94-191/404

7921 NDX2750859
పపరర: మణణకసఠ కగగరరరర

94-188/1339

7924 NDX2714012
పపరర: మహసకలమక కలసచపప

94-183/866

భరస : కరశ రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:92-14-1085
వయససస:36
లస: ససస స
94-180/745

7927 NDX2451938
పపరర: బగజజ కకడవథ

94-190/273

తసడడ:ద బనవథ హసఖ
ఇసటట ననస:92-14-1086
వయససస:42
లస: ససస స
94-191/407

7930 NDX2619666
పపరర: షకకల షపక

94-169/985

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1087
వయససస:34
లస: ససస స
94-190/275

7933 NDX0041962
పపరర: అసజమక భభగఖస

94-190/276

భరస : అసజయఖ భభగఖస
ఇసటట ననస:92-14-1088
వయససస:37
లస: ససస స
94-190/278

తసడడ:ద కకటయఖ దగగరల
ఇసటట ననస:92-14-1088
వయససస:36
లస: పప
94-180/746

94-190/272

తసడడ:ద వనసకటరరవప కగగరరరర
ఇసటట ననస:92-14-1084/26
వయససస:18
లస: పప

భరస : సససధసలల బబ లసపలర
ఇసటట ననస:92-14-1088
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ బబ లలర సపలర
ఇసటట ననస:92-14-1088
వయససస:23
లస: పప
7937 NDX1744169
పపరర: చన బబబగ ఒరరస

94-191/406

భరస : చన ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:92-14-1086
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1087
వయససస:34
లస: ససస స
7934 NDX2320307
పపరర: సరశమ బబ లలర సపలర

7920 NDX0040071
పపరర: శకనస కగగరరర

7915 NDX0401299
పపరర: లకడక అలలర

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:92-14-1084
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఉపపషతల
ఇసటట ననస:92-14-1086
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద వరరరరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:92-14-1086
వయససస:63
లస: పప
7931 NDX3029030
పపరర: షకకల షపక

94-191/403

తసడడ:ద రమగడడ కలసచపప
ఇసటట ననస:92-14-1085
వయససస:39
లస: పప

భరస : కరశ రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:92-14-1085
వయససస:36
లస: ససస స
7928 NDX2451904
పపరర: ససబబబరరడడడ వసగర

7917 NDX0040188
పపరర: మలలర శశరర కగగరరర

94-180/744

భరస : శకనవరసరరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:92-14-1083
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1084
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద రమగడడ కలసచపప
ఇసటట ననస:92-14-1085
వయససస:39
లస: పప
7925 NDX2902534
పపరర: మహసకరళమక కలసచపప

94-190/271

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1084
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద రసగ�
ఇసటట ననస:92-14-1084
వయససస:41
లస: పప
7922 NDX2797306
పపరర: కరశ రరవప కలసచపప

7914 NDX0433300
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తచనదల

7912 NDX2319721
పపరర: పసచచయఖ బతష
స ల

తసడడ:ద చననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-14-1082
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వనసకకరరడడడ తచనల
ఇసటట ననస:92-14-1082
వయససస:34
లస: పప

భరస : లకకయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:92-14-1084
వయససస:22
లస: ససస స
7919 NDX0040154
పపరర: వనసకటబదవప కగగరరర �

94-180/743

తసడడ:ద వనసకక రరడ�డడ
ఇసటట ననస:92-14-1082
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ� తచనదల
ఇసటట ననస:92-14-1082
వయససస:31
లస: ససస స
7916 NDX2713329
పపరర: శవ లకడక పప దదల

7911 NDX0056721
పపరర: వనసకటటశశర రరడ�డడ తచనదల�

7936 NDX3006830
పపరర: వనసకటటశశరరర కలకకల

94-179/1077

తసడడ:ద నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-14-1090
వయససస:45
లస: పప
94-190/279

7939 NDX2916740
పపరర: అనసష అసదచ

94-193/1365

తసడడ:ద భబసకర
ఇసటట ననస:92-14-1091
వయససస:18
లస: ససస స
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7940 NDX0055475
పపరర: జజఖత� కకటటకల�
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94-180/747

తసడడ:ద కళయఖణ�
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:30
లస: ససస స
7943 NDX0042119
పపరర: రమమదదవ వసగపరటట

94-190/281

94-190/284

94-190/287

94-190/290

94-190/293

94-180/749

94-180/752

తసడడ:ద డసడడయమ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1096
వయససస:58
లస: పప

7953 NDX1690172
పపరర: ససబబమక ఔరరచ

7956 NDX2680890
పపరర: ఇసదదమక పరలకకటట

7959 NDX2469427
పపరర: నదరరయణ కరకరర

7962 NDX0055780
పపరర: సరహహ రసజత సరహహ

94-189/431

7965 NDX0400523
పపరర: శకలసతల సరహహ

94-190/291

7968 NDX3102480
పపరర: ఉదయమనదధ సరహహ సరహహ
తసడడ:ద గగపసనదధ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1096
వయససస:39
లస: పప

7948 NDX0433581
పపరర: అలలగజరసడర కకటటకల

94-190/286

7951 NDX2145242
పపరర: కకటటశశరరరవప గగగగల

94-190/289

7954 NDX2318392
పపరర: మసరసన రరవప మకరకన

94-190/292

తసడడ:ద బసవయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:92-14-1093
వయససస:27
లస: పప
94-190/607

7957 NDX2671808
పపరర: వర నదరరయణ పరలకకటట

94-190/608

తసడడ:ద వనసకటటశశరరలల పరలకకటట
ఇసటట ననస:92-14-1093
వయససస:26
లస: పప
94-180/750

7960 NDX1944348
పపరర: రగణగ సరహహ

94-180/751

భరస : భగవరన సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1095
వయససస:34
లస: ససస స
94-180/753

7963 NDX0056671
పపరర: రరమచసదద� సరహహ�

94-180/754

తసడడ:ద ససబబ�
ఇసటట ననస:92-14-1096
వయససస:56
లస: పప
94-189/432

భరస : లసగరరజ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1096
వయససస:53
లస: ససస స
94-189/434

94-190/283

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర గగగగల
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమచసదద సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1096
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రమమష సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1096
వయససస:26
లస: ససస స
7967 NDX0393314
పపరర: లసగరరజ సరహహ

94-190/288

తసడడ:ద ససబబయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:92-14-1093/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద బనమమల
ఇసటట ననస:92-14-1095
వయససస:32
లస: పప
7964 NDX2040731
పపరర: సశపన సరహహ

7950 NDX0393892
పపరర: బల భదద� పరతతద�

7945 NDX0041988
పపరర: మరరయమక కకటటకల

తసడడ:ద చచననయఖ కకటటకల
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరలల పరలకకటట
ఇసటట ననస:92-14-1093
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-14-1093/1
వయససస:30
లస: ససస స
7961 NDX1294792
పపరర: సరహహ సససహచల

94-190/285

భరస : కకసడలల ఓఉర చస
ఇసటట ననస:92-14-1093
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద మగసలయఖ పరలకకటట
ఇసటట ననస:92-14-1093
వయససస:54
లస: పప
7958 NDX1564443
పపరర: ససభబషసణణ కరకరర

7947 NDX0393926
పపరర: కరరరసక� కకటటకల�

94-190/280

భరస : పదదధప కకటటకల
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద దదవ రరజ� పరతతద
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద చచననయఖ� కటటకల
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:42
లస: పప
7955 NDX2318228
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలకకటట

94-190/282

తసడడ:ద చచననయఖ� కకటటకల
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద చచననయఖ కకటటకల
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:35
లస: పప
7952 NDX0027748
పపరర: పదదధప కటటకల�

7944 NDX0401851
పపరర: రమమదదవ కకటటకల

7942 NDX1626243
పపరర: వజయ మటటరర

భరస : మలలర సశర రరవప మటటరర
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రతనకకశశర కకటటకల
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదర రరవప మటటరర
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:30
లస: పప
7949 NDX0393918
పపరర: రతన కకశశర కకటటకల

94-180/748

తసడడ:ద చచననయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ససరగష వసగపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1092
వయససస:32
లస: ససస స
7946 NDX1631093
పపరర: మలలర శశర రరవప మటటరర

7941 NDX0055509
పపరర: ఏససదదయమమక� కకటటకల�

7966 NDX0413062
పపరర: రమమష సరహహ సరహహ

94-189/433

తసడడ:ద లసగరరజ సరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1096
వయససస:34
లస: పప
94-191/852

7969 NDX0682328
పపరర: గరత బబహరర�

94-191/408

భరస : పదశత కలమమర�
ఇసటట ననస:92-14-1097
వయససస:40
లస: ససస స

Page 103 of 405

7970 NDX1888116
పపరర: అసతర జజమ బబహరర
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94-191/409

తసడడ:ద శరఖమ
ఇసటట ననస:92-14-1097
వయససస:33
లస: పప
7973 NDX0055590
పపరర: సరవతద� బబహరర�

94-180/756

94-190/295

94-190/296

94-190/299

94-189/435

94-190/302

94-190/304

భరస : అపషలరరజ కకసడపలర
ఇసటట ననస:92-14-1106/1
వయససస:36
లస: ససస స

7983 NDX0758136
పపరర: సనరఖనదరరయణ బబహర�

7986 NDX2988822
పపరర: ససబబరరవప అకకకనదపఅల

7989 NDX2503167
పపరర: మరరవల షపక

7992 NDX2503084
పపరర: బబల గగరవయఖ నకక

94-189/439

7995 NDX2421691
పపరర: రమఖ దదర

94-190/300

7998 NDX0757344
పపరర: పరరశత ససహహచ
భరస : మసరసనదదవప చ
ఇసటట ననస:92-14-1106/1
వయససస:36
లస: ససస స

7978 NDX1677626
పపరర: లకడక బబహరర

94-180/759

7981 NDX0757104
పపరర: పరతతద కలనన�

94-190/298

7984 NDX0141598
పపరర: పపరష చసదద బబహర

94-190/301

తసడడ:ద లకకణ బబహర
ఇసటట ననస:92-14-1099
వయససస:36
లస: పప
94-189/1208

7987 NDX0528778
పపరర: వషష
ష దదవ సరహహ

94-189/436

భరస : నరసజన సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1102
వయససస:53
లస: ససస స
94-190/303

7990 SQX2087203
పపరర: మసరసనశల షపక

95-50/711

తసడడ:ద బబలసససదద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1103
వయససస:23
లస: పప
94-190/305

7993 NDX0093708
పపరర: భమలకడక తలకకసడ పరటట

94-189/438

భరస : నదగరతనస తలకకసడ పరటట
ఇసటట ననస:92-14-1106
వయససస:43
లస: ససస స
94-180/760

తసడడ:ద అపరషరరవప దదర
ఇసటట ననస:92-14-1106/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-190/306

94-190/294

భరస : మటటట� కలనన
ఇసటట ననస:92-14-1099
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏగయఖ నకక
ఇసటట ననస:92-14-1104
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద నదగరతనస తలకకసడపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1106
వయససస:32
లస: పప
7997 NDX1681304
పపరర: ససజజత కకసడపలర

94-190/297

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1102
వయససస:43
లస: పప

భరస : గగరవయఖ నకక
ఇసటట ననస:92-14-1104
వయససస:27
లస: ససస స
7994 NDX0144477
పపరర: సరయ తలకకసడపరటట

7980 NDX0402966
పపరర: ససనత� పరతతద�

7975 NDX0758268
పపరర: యగతస మ కలమమర బబహర

భరస : లకకణ బబహరర
ఇసటట ననస:92-14-1099
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-14-1101
వయససస:55
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1102
వయససస:32
లస: ససస స
7991 NDX2503274
పపరర: గగవసదమక నకక

94-180/758

తసడడ:ద లకకణ� బబహర
ఇసటట ననస:92-14-1099
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద ససబబబరరవప అకకకనపలర
ఇసటట ననస:92-14-1101
వయససస:22
లస: ససస స
7988 NDX2503233
పపరర: మమహహ షపక

7977 NDX1943902
పపరర: అసజల బబహరర

94-180/755

తసడడ:ద దసరగఖధన బబహర
ఇసటట ననస:92-14-1098
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబలబదద� పరతతద
ఇసటట ననస:92-14-1099
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకణ బబహరర
ఇసటట ననస:92-14-1099
వయససస:30
లస: పప
7985 NDX2451680
పపరర: వరణణ అకకకనపలర

94-180/757

భరస : సనరఖనదరరయణ బబహరర
ఇసటట ననస:92-14-1099
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదద రరవప� బబహరర
ఇసటట ననస:92-14-1099
వయససస:31
లస: ససస స
7982 NDX0142687
పపరర: ఉమమశసకర బబహర

7974 NDX0056580
పపరర: దనరరజ ధన� బబహరర�

7972 NDX0055533
పపరర: అసజల� బబహరర�

భరస : ఉతస మ కలమమర�
ఇసటట ననస:92-14-1098
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద అనసత�
ఇసటట ననస:92-14-1098
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:ద కరఖలష మటటట
ఇసటట ననస:92-14-1098
వయససస:36
లస: పప
7979 NDX0405035
పపరర: ససనత బబహరర�

94-191/410

తసడడ:ద బగదఖ� �
ఇసటట ననస:92-14-1097
వయససస:47
లస: పప

భరస : దసరరజ దన బబహరర�
ఇసటట ననస:92-14-1098
వయససస:71
లస: ససస స
7976 NDX0103218
పపరర: పరతతద మటటట

7971 JBV3189529
పపరర: నరరససగ బబహరర� �

7996 NDX2364156
పపరర: అపషలరరజ కకసడపలర

94-189/440

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:92-14-1106/1
వయససస:41
లస: పప
94-190/307

7999 NDX0042358
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల�

94-190/308

భరస : మసతదయఖ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-14-1106/1
వయససస:36
లస: ససస స
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94-190/309

భరస : రరమగ� టట
ఇసటట ననస:92-14-1106/1
వయససస:53
లస: ససస స

94-190/310

తసడడ:ద బబలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-14-1106/1
వయససస:30
లస: పప

8003 NDX0758151
పపరర: రరమగ తచలగపలర

94-190/312

తసడడ:ద రరజయఖ తచలగపలర
ఇసటట ననస:92-14-1106/1
వయససస:58
లస: పప

8006 NDX0512210
పపరర: లకడక తమకశశటట

8001 NDX1690073
పపరర: నదగగల మరర బతష
స ల

8002 NDX0757914
పపరర: మసరసన రరవప చననబబ యన

తసడడ:ద ససససలల చననబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1106/1
వయససస:38
లస: పప

8004 NDX2503183
పపరర: రగణగక తచలగపలర

94-190/313

భరస : రరసబబబగ తచలగపలర
ఇసటట ననస:92-14-1107
వయససస:26
లస: ససస స

8005 NDX2503258
పపరర: రరసబబబగ తచలగపలర

94-190/314

తసడడ:ద రరమగ తచలగపలర
ఇసటట ననస:92-14-1107
వయససస:30
లస: పప
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94-180/761

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:92-14-1107/1
వయససస:29
లస: ససస స
8009 NDX2768067
పపరర: గరగమన సరహహ
తసడడ:ద పరరర రరస సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1108
వయససస:22
లస: పప
8012 NDX2771723
పపరర: నరసససహహలల కసచ

94-197/1233

8010 NDX2771921
పపరర: నరసమక కసచ

8013 NDX2771772
పపరర: లలకగశ కసచ

94-189/1210

94-180/1804

8016 NDX2761815
పపరర: అసజనదదవ తరరవరయపరటట

8008 NDX2421915
పపరర: వరససదదవ కసచ

94-189/441

తసడడ:ద నరసససహహలల కసచ
ఇసటట ననస:92-14-1108
వయససస:26
లస: పప
94-190/662

8011 NDX3277449
పపరర: జయసత దధపల

94-192/1382

భరస : రవ దధపల
ఇసటట ననస:92-14-1108
వయససస:32
లస: ససస స
94-197/1234

తసడడ:ద నరసససహహలల కసచ
ఇసటట ననస:92-14-1108
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబబగ కకడడరగకక
ఇసటట ననస:92-14-1111
వయససస:52
లస: ససస స
8018 NDX2937191
పపరర: రసగసరయ తరరవరయపరటట

94-188/953

భరస : నరసససహహలల కసచ
ఇసటట ననస:92-14-1108
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద నడడపస నదయగడడ కసచ
ఇసటట ననస:92-14-1108
వయససస:60
లస: పప
8015 NDX2912848
పపరర: మమరర కకడడరగకక

8007 NDX2529154
పపరర: వససదదవ రరవప కసచ

తసడడ:ద నరశసహహలల కసచ
ఇసటట ననస:92-14-1108
వయససస:26
లస: పప
94-189/1209

94-190/311

8014 NDX2771673
పపరర: పదక శరరష దదవ కసచ

94-197/1235

భరస : లలకగశ కసచ
ఇసటట ననస:92-14-1108
వయససస:27
లస: ససస స
94-169/1120

94-175/1610
8017 NDX2819514
పపరర: సతఖనదరరయణ తరరవరయపరటట

భరస : సతఖనదరరయణ తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1114
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రసగయఖ తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1114
వయససస:49
లస: పప

8019 NDX2937266
పపరర: రవతదజ తరరవరయపరటట

8020 NDX3129053
పపరర: రసగసరయ తరరవరయపరటట

94-180/1805

94-189/1211

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1114
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1114
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1114
వయససస:22
లస: పప

8021 NDX2601227
పపరర: ఖజ షపక

8022 NDX3030350
పపరర: బల సససధద షపక

8023 NDX3030087
పపరర: మగసతదజ షపక

94-169/986

తసడడ:ద రహమన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1115
వయససస:24
లస: పప
8024 NDX3115417
పపరర: మసరసనశల షపక

తసడడ:ద మమబగ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1116/1
వయససస:52
లస: పప
94-180/1806

తసడడ:ద బబలసససదద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1116/1
వయససస:23
లస: పప
8027 NDX2048032
పపరర: బబజ షపక
భరస : ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1124
వయససస:36
లస: ససస స

94-179/1078

8025 NDX2988145
పపరర: రమణ డదరసగగల

భరస : సససధద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1116/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-189/1212

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:92-14-1118
వయససస:30
లస: ససస స
94-189/442

8028 NDX2096627
పపరర: మమహరరననస షపక
భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1124
వయససస:41
లస: ససస స

94-179/1079

8026 NDX2965838
పపరర: రఫసద షపక

94-188/1340

తసడడ:ద బగరరన షపయబ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1124
వయససస:31
లస: పప
94-189/443

8029 NDX2047711
పపరర: సరయరరబబనస షపక

94-189/444

భరస : మహమకద రఫసద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1124
వయససస:50
లస: ససస స
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94-189/445 8031 NDX3033081
8030 NDX2047737
పపరర: మహమకద సమర బబషర షపక
పపరర: మహమకద రఫసద షపక

తసడడ:ద మహమకద రఫసద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1124
వయససస:24
లస: పప
8033 NDX2980779
పపరర: పదజజపత వరజజరరమ

తసడడ:ద బగరరన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1124
వయససస:51
లస: పప
94-180/1807

తసడడ:ద తదనజ వరజజరరమ
ఇసటట ననస:92-14-1125
వయససస:38
లస: పప
8036 NDX0393272
పపరర: జమన షపక

94-189/448

94-174/969

94-180/762

94-189/452

94-189/455

94-190/315

తసడడ:ద హహసససన
ఇసటట ననస:92-14-1128
వయససస:43
లస: పప

8043 NDX2422038
పపరర: గగరర మమరరశశలర మ

8046 NDX2040715
పపరర: సససదదవల షపక

8049 NDX2422053
పపరర: చనన రరడడడ సరళ

8052 NDX2940690
పపరర: బబష షపక

94-180/764

8055 NDX2450542
పపరర: నదజర షపక

94-189/450

8058 NDX2450534
పపరర: నదగగల మరర షపక
తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1128
వయససస:44
లస: పప

8038 NDX2731628
పపరర: రరహన షపక

94-189/1216

8041 NDX3248655
పపరర: కలమమరర కరరమమరర

94-192/1358

8044 NDX0531657
పపరర: రరమజన షపక

94-189/451

భరస : జజన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1127
వయససస:39
లస: ససస స
94-189/453

8047 NDX2089127
పపరర: నదగగల మరర షపక

94-189/454

తసడడ:ద సససదద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1127
వయససస:34
లస: పప
94-189/456

8050 NDX2422046
పపరర: ఆదదనదరరయణ మమరరశశలర మ

94-189/457

తసడడ:ద అపరషలసరశమ మమరరశశలర మ
ఇసటట ననస:92-14-1127
వయససస:46
లస: పప
94-175/1611

8053 NDX1294651
పపరర: శశశక ఫరతమమ

94-180/763

భరస : అబగదల ఖమధర
ఇసటట ననస:92-14-1128
వయససస:33
లస: ససస స
94-180/765

తసడడ:ద నదగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1128
వయససస:20
లస: పప
94-180/767

94-189/447

భరస : నలమసబదమ కరరమమరర
ఇసటట ననస:92-14-1126
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1128
వయససస:48
లస: పప

భరస : నదగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1128
వయససస:35
లస: ససస స
8057 NDX1294644
పపరర: శశశక అబగదల ఖమదర

94-189/449

తసడడ:ద అపషనన సరళ
ఇసటట ననస:92-14-1127
వయససస:45
లస: పప

భరస : సససదద వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1127
వయససస:22
లస: ససస స
8054 NDX2450526
పపరర: ఖమససస బ షపక

8040 NDX2523132
పపరర: వనసకటటశశరరర అసబటట

8035 NDX0400465
పపరర: రషసదద షపక

భరస : జమమలలదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1125
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1127
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద లమలర హకద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1127
వయససస:41
లస: పప
8051 NDX2280261
పపరర: షరకకర షపక

94-189/1215

భరస : ఆదదనదరరయణ మమరరశశలర మ
ఇసటట ననస:92-14-1127
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1127
వయససస:21
లస: పప
8048 NDX0544999
పపరర: జజన హహసపసన షపక

8037 NDX2944429
పపరర: జమమలలదధదన షపక

94-189/1214

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1125
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద కకదసడస అసబటట
ఇసటట ననస:92-14-1126
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద కకతదబగదదరన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1127
వయససస:31
లస: పప
8045 NDX2280071
పపరర: ఆరరఫపలమర షపక

94-189/446

తసడడ:ద ఇనలహహక షపక
ఇసటట ననస:92-14-1125
వయససస:56
లస: పప

భరస : కగశవ మమతరరజ
ఇసటట ననస:92-14-1126
వయససస:18
లస: ససస స
8042 NDX1775867
పపరర: సససజజద షపక

8034 NDX0400580
పపరర: అఫరసనద షపక

8032 NDX2768661
పపరర: రహహమగననసర షపక

భరస : మహమకద సమర బబష షపక
ఇసటట ననస:92-14-1124
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జమన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1125
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇసరదయల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1125
వయససస:35
లస: పప
8039 NDX2774073
పపరర: ససరరవననననల ఆవపలమసద

94-189/1213

8056 NDX2279560
పపరర: మహమకద షపక

94-180/766

తసడడ:ద అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1128
వయససస:23
లస: పప
94-180/768

8059 NDX2801488
పపరర: జజన బ షపక

94-180/1808

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1128
వయససస:63
లస: ససస స
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8060 NDX2940674
పపరర: మసరసన బ షపక
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94-191/853

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:92-14-1128
వయససస:43
లస: ససస స
8063 NDX2800340
పపరర: ఓబగల రరడడడ బబ గరల

94-191/854

94-189/459

94-180/1810

94-189/463

94-191/412

94-189/465

94-189/467

తసడడ:ద మననసర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1133
వయససస:21
లస: పప

8073 NDX2052769
పపరర: జజన బబషర షపక

8076 NDX2461473
పపరర: గసగ తచడరపప

8079 AP151010465455
పపరర: రరజగశశరర ఎబమబరర

8082 NDX2307775
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-189/470

8085 NDX1976390
పపరర: కసన
స రర నదగరరజ

94-189/464

8088 NDX2520096
పపరర: జమరరమ షపక
తసడడ:ద మననసర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1133
వయససస:33
లస: ససస స

8068 NDX2465037
పపరర: గసగ టటడడయమపప

94-180/769

8071 NDX1847104
పపరర: రరయమజ షపక

94-189/462

8074 NDX2461457
పపరర: వనసకట పరరశత టటడడయమపప

94-191/411

భరస : వనసకట నదరరయణ టటడడయమపప
ఇసటట ననస:92-14-1130
వయససస:33
లస: ససస స
94-191/413

8077 NDX2461465
పపరర: శవ శసకర కలరపరటట

94-191/414

తసడడ:ద సనదఖససరరవ కలరపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1130
వయససస:44
లస: పప
94-180/770

8080 NDX2307874
పపరర: రజయమ షపక

94-189/466

తసడడ:ద ఖమససస వలర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1131
వయససస:25
లస: ససస స
94-189/468

8083 NDX2156587
పపరర: రజన కసన
స రర

94-189/469

భరస : మగనసరశమ కసన
స రర
ఇసటట ననస:92-14-1132
వయససస:32
లస: ససస స
94-189/471

తసడడ:ద కసన
స రర వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:92-14-1132
వయససస:24
లస: పప
94-174/56

94-189/458

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1130
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1131
వయససస:26
లస: పప

భరస : మగన సరశమ కసన
స రర
ఇసటట ననస:92-14-1132
వయససస:51
లస: ససస స
8087 NDX2520104
పపరర: హహసపన షపక

94-189/461

భరస : చసదదశశఖర
ఇసటట ననస:92/14-1131
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నదగమర వలర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1131
వయససస:26
లస: ససస స
8084 NDX2156595
పపరర: గరరరజ కసన
స రర

8070 NDX2029156
పపరర: షబర షపక

8065 NDX0146746
పపరర: నదగమర వల షపక

భరస : వనసకటరరవప టటడడయమపప
ఇసటట ననస:92-14-1130
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప తచడరపప
ఇసటట ననస:92-14-1130
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బగదదయమ బబహరర
ఇసటట ననస:92-14-1130/1
వయససస:31
లస: ససస స
8081 NDX2307833
పపరర: మమహరరన షపక

94-189/460

తసడడ:ద మజద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1130
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ శసకర కలరపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1130
వయససస:37
లస: ససస స
8078 NDX0528703
పపరర: గరత బబహరర

8067 NDX0141507
పపరర: అబగదలమర షపక

94-180/1809

తసడడ:ద రరజ మహమకద� షపక
ఇసటట ననస:92-14-1129
వయససస:38
లస: పప

భరస : మమబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1130
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటబదవప తచడరపప
ఇసటట ననస:92-14-1130
వయససస:31
లస: పప
8075 NDX2465359
పపరర: వజయ లకడక కలరపరటట

94-192/1208

తసడడ:ద జమమధన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1129
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప రగడర దపప
ఇసటట ననస:92-14-1130
వయససస:34
లస: పప
8072 NDX2461416
పపరర: బబలరమమష తచడరపప

8064 SQX0733386
పపరర: శకలత బబ గరల

8062 NDX2800332
పపరర: శశషమక బబ గరల

భరస : ఓబగల రరడడడ బబ గరల
ఇసటట ననస:92-14-1128/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద ఓబగల రరడడడ బబ గరల
ఇసటట ననస:92-14-1128/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద హబబగలమర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1129
వయససస:42
లస: పప
8069 NDX2750297
పపరర: వనసకట నదరరయణ తచడరపప

94-192/1366

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1128
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: శశషమక బబ గరల
ఇసటట ననస:92-14-1128/1
వయససస:47
లస: పప
8066 NDX0141358
పపరర: అనశర షపక

8061 NDX3258225
పపరర: బబ షపక

8086 NDX2939742
పపరర: నజక షపక

94-170/710

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1133
వయససస:20
లస: ససస స
94-174/57

8089 NDX2584209
పపరర: ఇమమసబ షపక

94-180/1343

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:92-14-1133
వయససస:26
లస: ససస స
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8090 NDX2476034
పపరర: నదగగర బ షపక
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94-189/472

భరస : హలమ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1133
వయససస:20
లస: ససస స
8093 NDX2465367
పపరర: బబల రమమష టటడడయమపప

94-189/475

94-189/478

94-189/481

94-188/1341

94-190/663

భరస : సససదరరరవప జపలర
ఇసటట ననస:92-14-1136
వయససస:53
లస: ససస స
8108 NDX2921591
పపరర: రరధదక పపరరణస

8097 NDX0139469
పపరర: దసరరరపదసరద ననమమల

8100 NDX3026440
పపరర: ఇమమమ బఇవనస షపక

94-192/1209

8103 NDX0141879
పపరర: రరజవ జపలర

94-189/474

8095 NDX0094342
పపరర: అదద లకడక ననమల

94-189/477

భరస : వనసకటటసశరరర తదలలగగ
ఇసటట ననస:92-14-1134
వయససస:39
లస: ససస స
94-189/479

8098 NDX2096643
పపరర: వనసకటటశశరరర తదలలగగ

94-189/480

తసడడ:ద చనన లకకనన తదలలగగ
ఇసటట ననస:92-14-1134
వయససస:39
లస: పప
94-180/1811

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:92-14-1135
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సససదర రరవప జపలర
ఇసటట ననస:92-14-1136
వయససస:33
లస: ససస స
8105 NDX2961837
పపరర: వజయ జపలర

94-189/476

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ ననమమల
ఇసటట ననస:92-14-1134
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద అపరషరరవప ననమమల
ఇసటట ననస:92-14-1134
వయససస:56
లస: పప
8102 NDX2937498
పపరర: వజయ జపలర

8094 NDX1765959
పపరర: శవ ధనలకడక నమమల

8092 NDX2096874
పపరర: హలమ షపక

తసడడ:ద షరఫస షపక
ఇసటట ననస:92-14-1133
వయససస:30
లస: పప

భరస : దసరర పదసరద నమమల
ఇసటట ననస:92-14-1134
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ ననమల
ఇసటట ననస:92-14-1134
వయససస:54
లస: ససస స
8099 NDX0145409
పపరర: సతఖనదరరయణ ననమమల

94-189/473

తసడడ:ద షరఫస షపక
ఇసటట ననస:92-14-1133
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటబదవప టటడడయమపప
ఇసటట ననస:92-14-1133
వయససస:31
లస: పప
8096 NDX0094110
పపరర: చననమకడడ ననమల

8091 NDX2096825
పపరర: కరరమ షపక

8101 NDX3055720
పపరర: రహహస షపక

94-189/1217

తసడడ:ద శరఫస షపక
ఇసటట ననస:92-14-1135
వయససస:33
లస: పప
94-189/482

8104 NDX2879807
పపరర: వజయ జపలర

94-189/1218

తసడడ:ద సససదర రరవప జపలర
ఇసటట ననస:92-14-1136
వయససస:32
లస: పప

భరస : సససదరరరవప జపలర
ఇసటట ననస:92-14-1136
వయససస:53
లస: ససస స

94-180/771
8106 NDX2168608
పపరర: వనణగ గగపరల కకషష మమరరస
పపరరనదఎస
తసడడ:ద లకడక నరసససహస పపరరనదఎస
ఇసటట ననస:92-14-1138
వయససస:45
లస: పప

94-180/1812
8107 NDX2741148
పపరర: వనణగ గగపరలకకషష మమరరస పపరరణస

తసడడ:ద లకడక నరసససహస
ఇసటట ననస:92-14-1138
వయససస:44
లస: పప

8109 NDX0607200
పపరర: సరసబశవరరవప పసననబబ యన

8110 NDX0529776
పపరర: పదదకవత పసనననబబ యన

94-180/772

భరస : వనణగ గగపరల కకషష మమరరస పపరరణస
ఇసటట ననస:92-14-1138
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1139
వయససస:32
లస: పప

8111 NDX0093930
పపరర: ససత మహలకడక ఏబమబరర

94-179/115 8113 NDX1985979
8112 NDX1985961
పపరర: సరసబశవ రరవప పసననబబ యన
పపరర: కకషష రరవప పసననబబ యన

94-189/484

తసడడ:ద తషలసస రరస ఏబమబరర
ఇసటట ననస:92-14-1139
వయససస:33
లస: ససస స
8114 NDX1388982
పపరర: నదగగసదదస పసనననబబ యన
భరస : కకషరషరరవప పసనననబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1140
వయససస:52
లస: ససస స
8117 NDX2743417
పపరర: గగస చదసదదన షపక
భరస : శబబర అల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1141
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పసనననబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1139
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష రరవప పసననబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1140
వయససస:32
లస: పప
94-189/485

8115 NDX0800748
పపరర: గగపస పసననబబ యన

8118 NDX2721751
పపరర: అయయషర షపక
భరస : బబష
ఇసటట ననస:92-14-1141
వయససస:29
లస: ససస స

94-179/116

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ రరవప పసననబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1140
వయససస:52
లస: పప
94-189/486

తసడడ:ద కకషరషరరవప పసననబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1140
వయససస:29
లస: పప
94-174/970

94-189/483

8116 NDX0531285
పపరర: శకనవరసరరడడడ మగననస

94-189/487

తసడడ:ద రరమకకకషష రరరడడడ మగననస
ఇసటట ననస:92-14-1140
వయససస:45
లస: పప
94-179/1080

8119 NDX2721744
పపరర: శబబర అల షపక

94-179/1081

తసడడ:ద జన బబష షపక
ఇసటట ననస:92-14-1141
వయససస:25
లస: పప
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94-189/1219

తసడడ:ద జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:92-14-1141
వయససస:30
లస: పప

8121 NDX1388024
పపరర: మరరబ షపక

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:92-14-1142
వయససస:42
లస: ససస స

8123 NDX2047992
పపరర: బదహకయఖ ఉదదదశశటట

94-189/488

తసడడ:ద కకటయఖ ఉదదదశశటట
ఇసటట ననస:92-14-1142
వయససస:43
లస: పప

8124 NDX1773127
పపరర: శకనవరస రరవప ఉలర గదదదల

94-189/490

భరస : సప మమశశర రరవప దసడడకక
ఇసటట ననస:92-14-1143
వయససస:40
లస: ససస స

8127 NDX1181460
పపరర: అననపపరష యనమమల

94-189/493

తసడడ:ద పపరష చసదద రరవప దసడడకక
ఇసటట ననస:92-14-1143
వయససస:46
లస: పప

8130 NDX2322881
పపరర: ససభబన షపక

94-190/664

భరస : భవనదనయమనద రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-14-1144
వయససస:48
లస: ససస స

8133 NDX2140697
పపరర: కరవఖ పపరరణస

8138 NDX1736935
పపరర: దదజనఖ మమమడడ

94-191/416

తసడడ:ద వనసకట కకషష రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:92-14-1145
వయససస:25
లస: ససస స
94-180/780

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1145/1
వయససస:53
లస: పప
94-180/1813

భరస : పససటట బగడద బకరక ల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1149
వయససస:50
లస: ససస స

94-190/316

8128 NDX0873802
పపరర: వసశకకషష రరజవరపప

94-180/775

94-180/778

94-180/776

భరస : హరర బబబగ
ఇసటట ననస:92-14-1145
వయససస:56
లస: ససస స
8137 NDX1424886
పపరర: హరర బబబగ పపరరణస

94-180/779

తసడడ:ద నరసససహస
ఇసటట ననస:92-14-1145
వయససస:58
లస: పప

8142 NDX1944272
పపరర: సరసబశవరరవప పమడడ

8143 NDX3072592
పపరర: ససశల కకతస గడదడ

తసడడ:ద పససటట బగడద
ఇసటట ననస:92-14-1149
వయససస:26
లస: పప

94-190/317

8134 NDX1424878
పపరర: లలత కలమమరర పపరరణస

తసడడ:ద లకడక నరసససహ
ఇసటట ననస:92-14-1145
వయససస:57
లస: పప

8148 NDX1403229
పపరర: రరయజదదదన షపక

94-189/492

8131 NDX2322444
పపరర: జజన బబబగ వసగపరటట

94-191/417
8139 NDX1424001
పపరర: వనసకట నదగ దసరరర వర పదసరద
పపరరణస
తసడడ:ద హరర బబబగ
ఇసటట ననస:92-14-1145
వయససస:32
లస: పప

8145 NDX2954717
పపరర: ససషక గగననపపడడ

94-191/415

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప వసగపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1144
వయససస:34
లస: పప

94-180/781

8140 NDX1423987
పపరర: హరర బబబగ పపరరణస

94-191/418

94-191/855

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప కకతస గడదడ
ఇసటట ననస:92-14-1148
వయససస:61
లస: ససస స
94-180/1814

తసడడ:ద ససబబరరవప గగననపపడడ
ఇసటట ననస:92-14-1149
వయససస:19
లస: ససస స
94-192/324

8125 NDX1538109
పపరర: వనసకటటసశరరర గరలభ

తసడడ:ద భబవనదనరరయణ రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-14-1143
వయససస:30
లస: పప

తలర : వనసకటటశశరరర పమడడ
ఇసటట ననస:92-14-1148
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ గగననపపడడ
ఇసటట ననస:92-14-1149
వయససస:49
లస: పప
8147 NDX1600403
పపరర: సససదదబ బకరక ల షపక

94-189/491

భరస : వనసకట నదగ దసరరర వర పదసరద పపరరణస
ఇసటట ననస:92-14-1145
వయససస:24
లస: ససస స

94-180/777 8136 NDX1424829
8135 NDX1424910
పపరర: వనసకట నదగ ఆదదతఖ పపరరణస
పపరర: వనసకట నదగ దసరర వర
పపరరణస
తసడడ:ద ససబదమణఖ శరససస స
తసడడ:ద హరర బబబగ
ఇసటట ననస:92-14-1145
ఇసటట ననస:92-14-1145
వయససస:27
లస: పప
వయససస:32
లస: పప

94-180/774

తసడడ:ద వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1142
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద జలమన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1144
వయససస:30
లస: పప

8132 NDX2748226
పపరర: కకటటశశరర రరజవరపప

8144 NDX2958569
పపరర: ససబబరరవప గగననపపడడ

94-189/489

భరస : జజన పరల యనమమల
ఇసటట ననస:92-14-1143
వయససస:50
లస: ససస స

8129 NDX1773374
పపరర: సప మమశశరరరవ దసడడకక

8122 NDX1388016
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:ద ఖమశస వల
ఇసటట ననస:92-14-1142
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటయఖ ఉలర గదదదల
ఇసటట ననస:92-14-1142
వయససస:50
లస: పప

8126 NDX1172188
పపరర: నదగ లకకక దసడడకక

8141 AP151010141413
పపరర: నదగగశశర అవధదన లసకర

94-180/773

8146 NDX2503035
పపరర: మగబనద రరసససదర

94-192/323

తసడడ:ద మసరసన వరల రరసససదర
ఇసటట ననస:92-14-1149
వయససస:27
లస: ససస స
94-192/325

8149 NDX0972414
పపరర: అయమజ షపక

94-192/326

తసడడ:ద పససటట బగడద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1149
వయససస:28
లస: పప
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8150 NDX2308187
పపరర: పససటట బగడద బకకల షపక

94-192/327

తసడడ:ద ఖమససస సరహహబ బకకల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1149
వయససస:55
లస: పప
8153 NDX0139022
పపరర: వజయకలమమరర� పసలలర ళ��

94-180/782

94-180/785

94-180/788

94-189/496

94-189/499

94-190/318

94-189/502

భరస : వశశరరపరచదరర యలవరరసపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1152
వయససస:46
లస: ససస స

8163 JBV3177573
పపరర: కనక ఆదదలకడక కరలపపరరడడ

8166 NDX0738807
పపరర: అనల కలమమర శకపత

8169 NDX1945809
పపరర: సరయకకషష గగడడవరడ

8172 NDX0168369
పపరర: శశషరరతనస మకకల

94-190/321

8175 NDX2319671
పపరర: మహసకరళ మరరక

94-189/497

8178 NDX0528521
పపరర: ఆదదలకడక ఎనసమగల
భరస : బదహకయఖ ఎనసమగల
ఇసటట ననస:92-14-1152
వయససస:50
లస: ససస స

8158 NDX1297282
పపరర: బబలకకషష గరల

94-180/787

8161 NDX1181478
పపరర: వజయ కలమమరర యనమమల

94-189/495

8164 NDX0527341
పపరర: సరసబబదజఖస శకపత

94-189/498

భరస : వనసకటటశశర రరవప శకపత
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:64
లస: ససస స
94-189/500

8167 NDX0738740
పపరర: రరసబబబగ శకపత

94-189/501

తసడడ:ద యయసస శకపత
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:33
లస: పప
94-190/319

8170 NDX1739095
పపరర: ససబబబరరవప గగడడవరడ

94-190/320

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:69
లస: పప
94-189/503

8173 NDX0102111
పపరర: గగవసదస మకకల

94-189/504

తసడడ:ద ఓసకరరస మకకల
ఇసటట ననస:92-14-1151
వయససస:45
లస: పప
94-190/322

తసడడ:ద పపలర యఖ మరరక
ఇసటట ననస:92-14-1151
వయససస:41
లస: పప
94-189/506

94-180/784

తసడడ:ద జజన పరల యనమమల
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగవసదస మకకల
ఇసటట ననస:92-14-1151
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహసకరళ మరరక
ఇసటట ననస:92-14-1151
వయససస:35
లస: ససస స
8177 NDX0400838
పపరర: లకడక ఈశశరర యలవరరసపరటట

94-189/494

తసడడ:ద ససబబబరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:39
లస: పప

భరస : అపషలరరడడడ పససలమ
ఇసటట ననస:92-14-1151
వయససస:57
లస: ససస స
8174 NDX2320455
పపరర: జజఖత మరరక

8160 NDX1181494
పపరర: జయశక యనమమల

8155 NDX1909557
పపరర: మగకగశ కలమమరఖదవ పసలలర ళ

తలర : మగన సరశమ రరడడ గరల
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద యయసస శకపత
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:57
లస: ససస స
8171 NDX0434175
పపరర: గగరర పససలమ

94-180/786

తసడడ:ద అసజరరడడడ కరలపపరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద రవతదజ యనమల
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:29
లస: పప
8168 NDX1945734
పపరర: పదదకవత గగడడవరడ

8157 NDX0121988
పపరర: ఫణణకలమమర పసలలర ళళ

94-180/974

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర పసలలర ళ
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద జజన పరల యనమమల
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన పరల యనమమల
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:34
లస: ససస స
8165 NDX1424126
పపరర: రవతదజ యనమల

94-180/783

తసడడ:ద శవరరమకకకషష
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద పసదద మగసలయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:54
లస: పప
8162 NDX1181486
పపరర: మమత యనమమల

8154 NDX1297290
పపరర: జగదదసబ గరల

8152 NDX1831669
పపరర: ససఫసయమ షపక

తసడడ:ద పససటట బగడద బకరక ల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1149 ananda nilayam
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మగన సరశమ రరడడ గరల
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:28
లస: పప
8159 NDX0120931
పపరర: వనసకటటశశరరర� పసలలర ళళ�

94-192/1210

భరస : ససబబరరవప గగననపపడడ
ఇసటట ననస:92-14-1149
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-14-1150
వయససస:48
లస: ససస స
8156 NDX1069624
పపరర: చచసతనఖ పసలలర ళళ

8151 NDX2987360
పపరర: మహ లకడక గగననపపడడ

8176 NDX1537788
పపరర: ససధ చననపపరరడడడ

94-189/505

భరస : జనదరర న రరడడడ చననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1152
వయససస:33
లస: ససస స
94-189/507

8179 NDX0393215
పపరర: గగపసకకషష యలవరరసపరటట

94-189/508

తసడడ:ద వశశరరపరచదరర యలవరరసపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1152
వయససస:31
లస: పప
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94-189/509

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఎమగకల
ఇసటట ననస:92-14-1152
వయససస:48
లస: పప
8183 NDX0835371
పపరర: ససవరరస మక బతష
స ల

94-189/512

94-189/515

94-189/518

94-189/521

94-189/524

94-189/527

94-189/529

తసడడ:ద ననర మహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1161
వయససస:49
లస: పప

8193 NDX1891085
పపరర: ససవరష మగరల

8196 NDX0103234
పపరర: సరసబశవరరవప పసననబబ యన

8199 NDX3150083
పపరర: దసరర పదసరద ధనమగదధ

8202 NDX2097161
పపరర: హబబ షపక

94-189/532

8205 NDX0140970
పపరర: రషసద షపక

94-189/522

8208 NDX3220761
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ధనమగదధ
తసడడ:ద ససబదమణఖస ధనమగదధ
ఇసటట ననస:92-14-1161
వయససస:53
లస: పప

8188 NDX1765728
పపరర: మరరయమక యయకలల

94-189/517

8191 NDX0393462
పపరర: కకటటరరడడడ అశశదదద

94-189/520

8194 NDX1739186
పపరర: శక హరర మగరల

94-189/523

తసడడ:ద కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:92-14-1157
వయససస:53
లస: పప
94-189/525

8197 NDX0655266
పపరర: నదగమణణ యరగగరర

94-189/526

భరస : గసగరరజ యరగగరర
ఇసటట ననస:92-14-1160/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-188/1342

8200 NDX0094417
పపరర: ననరజ హన షపక

94-189/528

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1161
వయససస:32
లస: ససస స
94-189/530

8203 NDX0141010
పపరర: రసగరరరవప పరరకకల

94-189/531

తసడడ:ద గరలయఖ పరరకకల
ఇసటట ననస:92-14-1161
వయససస:34
లస: పప
94-189/533

తసడడ:ద ననర మహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1161
వయససస:38
లస: పప
94-189/535

94-189/514

తసడడ:ద తరరపత రరడడడ అశశదదద
ఇసటట ననస:92-14-1156
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1161
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ననర మహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1161
వయససస:37
లస: పప
8207 NDX0144832
పపరర: ఖమదర వల షపక

94-189/519

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప ధనమగదధ
ఇసటట ననస:92-14-1161
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఖమదళవల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1161
వయససస:37
లస: ససస స
8204 NDX2097229
పపరర: రఫస షపక

8190 NDX0401141
పపరర: మసగమక కరవల

8185 NDX1388990
పపరర: నదగగశశర రరవప గగబబబ

భరస : దదవదదనస యయకలల
ఇసటట ననస:92-14-1154
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర యఖ పసననబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1160
వయససస:31
లస: పప

భరస : లకకణ భబరర వ నదయర గడదస
ఇసటట ననస:92-14-1160/1
వయససస:31
లస: ససస స
8201 NDX0094243
పపరర: రజయమ షపక

94-189/516

భరస : శక హరర మగరల
ఇసటట ననస:92-14-1157
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనస ఎగరశశరర
ఇసటట ననస:92-14-1160
వయససస:32
లస: ససస స
8198 NDX0434431
పపరర: అసజల గడదస

8187 NDX0148619
పపరర: మలర ఖమరరజ నరరవప చమట

94-189/511

తసడడ:ద ససబబబ రరవప గగబబబ
ఇసటట ననస:92-14-1153
వయససస:43
లస: పప

భరస : తరరపతరరడడడ కరవల
ఇసటట ననస:92-14-1156
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటరరడడడ కరవరల
ఇసటట ననస:92-14-1156
వయససస:53
లస: పప
8195 NDX2144525
పపరర: శవపరడడ ఎగరశశరర

94-189/513

తసడడ:ద పసచచయఖ చమట
ఇసటట ననస:92-14-1153/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : వరరవ రగడకడ అషప దదద
ఇసటట ననస:92-14-1156
వయససస:31
లస: ససస స
8192 NDX0393488
పపరర: తరరపత రరడడడ కరవరల

8184 NDX1690461
పపరర: కకటటశశర రరవప గగకలలమ

8182 NDX0529008
పపరర: లకడక పదసనన గగబబబ

తసడడ:ద శవ రరమకకకషష గగబబబ
ఇసటట ననస:92-14-1153
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర గగకలలమ
ఇసటట ననస:92-14-1153
వయససస:39
లస: పప

భరస : మలర కరరరజ న రరవప చమట
ఇసటట ననస:92-14-1153/1
వయససస:39
లస: ససస స
8189 NDX0401174
పపరర: తరరమల అషప దదద

94-189/510

భరస : చలమయఖ పరరచనరర
ఇసటట ననస:92-14-1152/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపరరచలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-14-1153
వయససస:68
లస: ససస స
8186 NDX0093492
పపరర: రమమదదవ చమట

8181 NDX0758235
పపరర: లకకక పరరచనరర

8206 NDX0145870
పపరర: సలస షపక

94-189/534

తసడడ:ద షఫస షపక
ఇసటట ననస:92-14-1161
వయససస:44
లస: పప
94-191/977

8209 NDX3258696
పపరర: కరరమగననసర మహమకద

94-192/1367

భరస : సలస మహమకద
ఇసటట ననస:92-14-1161
వయససస:36
లస: ససస స
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8210 NDX2129279
పపరర: హఫసజ మగసరసౘోసమ షపక

94-189/536

తసడడ:ద దదద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1162
వయససస:37
లస: పప
8213 NDX0056663
పపరర: శకనవరస రరడడడ� తదటటపరరస�

94-180/790

94-189/538

94-190/324

94-189/541

94-180/792

94-180/1817

94-180/794

భరస : బగలర యఖ ఎనమల
ఇసటట ననస:92-14-1186
వయససస:36
లస: ససస స

8223 NDX2754265
పపరర: సపశరరతనమక తపసషరరడడ

94-191/420

94-179/1082

8218 NDX2722270
పపరర: సశరష లత పససమరరస

94-189/1221

8221 NDX0644278
పపరర: దసరర పదసరద అడప

94-189/540

8224 NDX1901330
పపరర: శశషర రతనస తపసషరరడడ

94-180/791

భరస : సరసబశవర రరడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1174
వయససస:60
లస: ససస స

94-174/1137 8227 NDX3248911
8226 NDX3248820
పపరర: చనన దలయఖ సవలమపపరపప
పపరర: గణపత సరవలపరపప

8229 NDX1736240
పపరర: వనసకట లకడక తమకశశటట

8232 NDX0401778
పపరర: బగజజ పదసనన దథన

8235 NDX1736216
పపరర: శరసతమక కరరన

8238 NDX2318434
పపరర: అసజమక ఓరరస
భరస : పసచచయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:92-14-1186
వయససస:70
లస: ససస స

94-198/1124

భరస : చనన దలయఖ సరవలపరపప
ఇసటట ననస:92-14-1183
వయససస:43
లస: ససస స
94-180/793

8230 NDX2773323
పపరర: దసరర పదసరద తమకశశటట

94-180/1818

తసడడ:ద వనసకటరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:92-14-1184
వయససస:21
లస: పప
94-190/325

8233 NDX0401810
పపరర: కకటటశశరమక దథన

94-190/326

భరస : బగలయఖ దథన
ఇసటట ననస:92-14-1185
వయససస:51
లస: ససస స
94-180/795

భరస : అబదహస కరరన
ఇసటట ననస:92-14-1186
వయససస:68
లస: ససస స
94-190/327

94-189/537

తసడడ:ద రరమగ అడప
ఇసటట ననస:92-14-1164/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససరగష దథన
ఇసటట ననస:92-14-1185
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద బగలలర యఖ
ఇసటట ననస:92-14-1185
వయససస:36
లస: పప
8237 NDX1653931
పపరర: సససదమక ఎనమల

94-191/419

భరస : వనసకట రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:92-14-1184
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరగష�
ఇసటట ననస:92-14-1185
వయససస:31
లస: ససస స
8234 NDX0040527
పపరర: ససరగష దథనన

8220 NDX0681478
పపరర: మమత సరహహ

8215 NDX1624197
పపరర: ససధ మమరరసటట

భరస : యహనస పససమరరస
ఇసటట ననస:92-14-1163
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద అపషనన సవలమపపరపప
ఇసటట ననస:92-14-1183
వయససస:50
లస: పప

భరస : మణణకసట నమకల
ఇసటట ననస:92-14-1183/1
వయససస:29
లస: ససస స
8231 NDX0055483
పపరర: బగజజ పదసనన� దథనన�

94-189/539

భరస : సరసబశవరరరడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1174
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద రరఘవ రరడడడ తపసరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1174
వయససస:65
లస: పప
8228 NDX2940245
పపరర: ఆదదలకడక నమకల

8217 NDX0147579
పపరర: సరసబశవ రరవప పపససలలరర

94-180/789

భరస : అసజ బబబగ మమరరసటట
ఇసటట ననస:92-14-1163
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఉదయ
ఇసటట ననస:92-14-1164
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1164A
వయససస:32
లస: ససస స
8225 NDX1900605
పపరర: సరసబశవర రరడడ తపసరరడడడ

94-180/1816

తసడడ:ద శవ కకషష పపససలలరర
ఇసటట ననస:92-14-1163
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పపససలలరర
ఇసటట ననస:92-14-1163
వయససస:21
లస: ససస స
8222 NDX1920173
పపరర: కగసర జహ షపక

8214 NDX2906113
పపరర: అననష ఇకలకరరస

8212 NDX0055830
పపరర: నదగమణణ� తదటటపరరస�

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:92-14-1163
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పదకరష కలమమర ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:92-14-1163
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవ కకషష పససపపలలరర
ఇసటట ననస:92-14-1163
వయససస:43
లస: ససస స
8219 NDX2322949
పపరర: ఆమన పపససలలరర

94-190/323

భరస : పదసనదనసజననయశరక లసకర
ఇసటట ననస:92-14-1162
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరపత రరడడడ�
ఇసటట ననస:92-14-1163
వయససస:51
లస: పప
8216 NDX0094201
పపరర: లకడక కలమమరర పససపపలలరర

8211 NDX1111798
పపరర: లకడకదదవఖ సశరరప లసకర

8236 NDX1744177
పపరర: తరరపరలల కరరన

94-180/796

తసడడ:ద అబదహస కరరన
ఇసటట ననస:92-14-1186
వయససస:35
లస: పప
94-190/328

8239 NDX2987576
పపరర: రరమ శతమక కరమననన

94-190/665

భరస : శకనవరసరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:92-14-1186
వయససస:48
లస: ససస స
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94-180/797

భరస : నరసయఖ శవల
ఇసటట ననస:92-14-1187
వయససస:51
లస: ససస స
8243 NDX1906215
పపరర: బబలకకసడయఖ తతట

94-190/330

94-191/421

94-190/335

94-190/338

94-190/341

94-191/422

94-190/345

తసడడ:ద ససతదరరమరరడడడ yatrah
ఇసటట ననస:92-14-1192
వయససస:55
లస: పప

8253 NDX1424209
పపరర: కకటటశశరర ఉపపష

8256 NDX1424142
పపరర: వనసకటశవ రరవప ఉపపష

8259 NDX2985828
పపరర: శరకవసత యతద

8262 NDX0041905
పపరర: పపషషవత యమటద

94-190/348

8265 NDX0103416
పపరర: రరజజరరడడడ యమటద

94-190/339

8268 NDX1602664
పపరర: శరకవరణణ అకకకనపలర
తసడడ:ద ససబబబరరవప అకకకనపలర
ఇసటట ననస:92-14-1193
వయససస:27
లస: ససస స

8248 NDX0041921
పపరర: ససతదరరమమక దగగరల

94-190/334

8251 NDX0102574
పపరర: కకటయఖ దదగగరల

94-190/337

8254 NDX0402628
పపరర: మసగమక ఉపపష

94-190/340

భరస : పసదద రరజ ఉపపష
ఇసటట ననస:92-14-1191
వయససస:49
లస: ససస స
94-190/342

8257 NDX0433409
పపరర: పసదద రరజ ఉపపష

94-190/343

తసడడ:ద వనసకటయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:92-14-1191
వయససస:58
లస: పప
94-180/1819

8260 NDX0168948
పపరర: సదవసత యమటద

94-190/344

భరస : రరజజరరడడడ యమటద
ఇసటట ననస:92-14-1192
వయససస:30
లస: ససస స
94-190/346

8263 NDX0093245
పపరర: శవమక� వపడత�

94-190/347

భరస : హహసపసన రరవప� ఉడత
ఇసటట ననస:92-14-1192
వయససస:61
లస: ససస స
94-190/349

తసడడ:ద ఏడడకకసడలలరరడడడ యతద
ఇసటట ననస:92-14-1192
వయససస:33
లస: పప
94-190/351

94-190/332

తసడడ:ద నదగయఖ దగగరల
ఇసటట ననస:92-14-1190
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల రరడడడ యమటద
ఇసటట ననస:92-14-1192
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏససరతనస కకటటకల
ఇసటట ననస:92-14-1192
వయససస:32
లస: పప
8267 NDX0103036
పపరర: ఏడడకకసడలల రరడడడ యమటద

94-190/336

భరస : రరజరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1192
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:92-14-1192
వయససస:30
లస: ససస స
8264 NDX0393850
పపరర: కళయఖణ కకటటకల

8250 NDX0102764
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దగగరల

8245 NDX1681718
పపరర: కకసడయఖ మమరచస

భరస : కకటయఖ దగగరల
ఇసటట ననస:92-14-1190
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదద సలల ఉపపష
ఇసటట ననస:92-14-1191
వయససస:36
లస: పప

భరస : చనన�
ఇసటట ననస:92-14-1191
వయససస:30
లస: ససస స
8261 NDX0041871
పపరర: పరరశత నలర బబ తషల

94-190/333

భరస : వనసకటశవరరవప ఉపపష
ఇసటట ననస:92-14-1191
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదదద రరజ ఉపప
ఇసటట ననస:92-14-1191
వయససస:33
లస: పప
8258 NDX0040733
పపరర: మసగమక ఉపపష�

8247 NDX0041947
పపరర: పదక దగగరల

94-190/329

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర మమరచస
ఇసటట ననస:92-14-1189
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ దగగరల
ఇసటట ననస:92-14-1190
వయససస:38
లస: పప

భరస : చనదన ఉపపష
ఇసటట ననస:92-14-1191
వయససస:31
లస: ససస స
8255 NDX2147719
పపరర: చనన ఉపప

94-190/331

భరస : వనసకటటశశర రరవప దగగరల
ఇసటట ననస:92-14-1190
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమగ బబ డ
ఇసటట ననస:92-14-1190
వయససస:26
లస: పప
8252 NDX0401521
పపరర: మసగమక ఉపపష

8244 NDX0102418
పపరర: కకసడ తతట

8242 NDX1681676
పపరర: కకసడమక మమరచస

భరస : కకసడయఖ మమరచస
ఇసటట ననస:92-14-1189
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ తతట
ఇసటట ననస:92-14-1189
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకసడ
ఇసటట ననస:92-14-1189
వయససస:39
లస: ససస స
8249 NDX1689910
పపరర: వనసకట బబ డ

94-174/58

తసడడ:ద బల కకసడయఖ తతట
ఇసటట ననస:92-14-1189
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద కకసదలల తతట
ఇసటట ననస:92-14-1189
వయససస:25
లస: పప
8246 NDX0040691
పపరర: పదక తతట

8241 NDX2529907
పపరర: హరర బబబగ తతట

8266 NDX1424258
పపరర: గగరరవపలల వనమగల

94-190/350

తసడడ:ద నదరరయణ వనమగల
ఇసటట ననస:92-14-1192
వయససస:39
లస: పప
94-190/352

8269 NDX0433979
పపరర: లకడక తరరపఠమక ఉపప

94-190/353

భరస : శవ నదగగశశర రరవప ఉపప
ఇసటట ననస:92-14-1193
వయససస:32
లస: ససస స
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94-190/354

భరస : శవ� ఉపపష
ఇసటట ననస:92-14-1193
వయససస:39
లస: ససస స
8273 NDX0433326
పపరర: శవ ఉపపష

94-190/357

94-180/800

94-190/359

94-190/362

94-190/365

94-190/367

94-180/801

భరస : హఫసజ మసస కగమ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1200/66
వయససస:29
లస: ససస స

8283 NDX1946427
పపరర: కకసదలల వనమగల

8286 NDX0027870
పపరర: పసదద వనసకటటశశరరర వనమగల�

8289 NDX0393819
పపరర: వనణగగగపరల రరడడ గగపసరరడడడ

8292 NDX0061598
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపష�

94-190/371

8295 NDX2135656
పపరర: సరసశత బరగనలమ
భరస : గరలయఖ బరగనలమ
ఇసటట ననస:92-14-1200
వయససస:49
లస: ససస స

94-180/1821

8278 NDX1689688
పపరర: కకట వనసకరయమక

94-190/358

8281 NDX1946443
పపరర: సరలమక వనమగల

94-190/361

94-190/363

8284 NDX0027698
పపరర: రరమగ వనమగల�

94-190/364

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� వనమగల
ఇసటట ననస:92-14-1196
వయససస:35
లస: పప
94-190/366

8287 NDX3008612
పపరర: శకలకడక భవన బతషల

94-190/666

తసడడ:ద వనసకట కకసడలల బతషల
ఇసటట ననస:92-14-1196
వయససస:18
లస: ససస స
94-190/368

8290 NDX0027706
పపరర: రరజ జకలసటర

94-190/369

తసడడ:ద ససతతష రరవప జకలసటర
ఇసటట ననస:92-14-1197
వయససస:42
లస: పప
94-191/423

8293 NDX1111905
పపరర: కకటటశశరర కననపప టట

94-190/370

భరస : శకనవరసరరవప కననపప టట
ఇసటట ననస:92-14-1199
వయససస:32
లస: ససస స
94-190/372

8296 NDX2937530
పపరర: హఫసజ మసస ఖస షపక

94-174/971

తసడడ:ద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1200/66
వయససస:36
లస: పప

94-190/373 8299 NDX2726115
8298 NDX2320257
పపరర: వనసకట రమణమక నలర మతషల
పపరర: మగసలయఖ నలర పప తషల

భరస : మగసలయఖ నలర మతషల
ఇసటట ననస:92-14-1202
వయససస:48
లస: ససస స

94-180/799

భరస : వనసకటటశశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:92-14-1196
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1198
వయససస:46
లస: పప

భరస : రవబబబగ� పసనసమకర
ఇసటట ననస:92-14-1199
వయససస:45
లస: ససస స
8297 NDX2807923
పపరర: రరజజశన షపక

94-190/360

తసడడ:ద నదగరరరడడడ గగపస రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1197
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-14-1198
వయససస:51
లస: ససస స
8294 NDX0041715
పపరర: వజయకలమమరర పసనసమమక�

8280 NDX0041814
పపరర: వనసకట నరసమక వనమగల�

8275 NDX0056762
పపరర: నదగ మలలర శశర రరవప� కకట�

భరస : కకట రరసబబబగ
ఇసటట ననస:92-14-1194
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ� వనమగల
ఇసటట ననస:92-14-1196
వయససస:71
లస: పప

భరస : నదగరరరడడడ� పదక
ఇసటట ననస:92-14-1197
వయససస:45
లస: ససస స
8291 NDX0055921
పపరర: అబబకక ఉపపష

94-180/1820

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:92-14-1196
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద యలర మసద తమకశశటట
ఇసటట ననస:92-14-1196
వయససస:39
లస: పప
8288 NDX0401661
పపరర: గగపసరరడడడ పదక�

8277 NDX2984631
పపరర: శకదదవ మమనన
డ రర

94-190/356

తసడడ:ద రరసబబబగ�
ఇసటట ననస:92-14-1194
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమగ� వనమగల
ఇసటట ననస:92-14-1196
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:92-14-1196
వయససస:28
లస: పప
8285 NDX1944918
పపరర: కకషష తమకశశటట

94-180/798

భరస : తరరపత చరర
ఇసటట ననస:92-14-1194
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకసడలల వనమగల
ఇసటట ననస:92-14-1196
వయససస:30
లస: ససస స
8282 NDX1690511
పపరర: వజయ కలమమర వనమగల

8274 NDX1777103
పపరర: శరఖమల కకట

8272 NDX0393983
పపరర: శవ నదగగశశర రరవప ఉపప

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ ఉపప
ఇసటట ననస:92-14-1193
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద రరసబబబగ కకట
ఇసటట ననస:92-14-1194
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగ భమషణస�
ఇసటట ననస:92-14-1194
వయససస:57
లస: పప
8279 NDX1690321
పపరర: లకడక తరరపతమక వనమగల

94-190/355

భరస : వనసకటనదరరయమణ ఉపపష
ఇసటట ననస:92-14-1193
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ ఉపపష
ఇసటట ననస:92-14-1193
వయససస:46
లస: పప
8276 NDX0056796
పపరర: రరసబబబగ� కకట�

8271 NDX0433755
పపరర: వనసకరటమక ఉపపష

94-190/667

తసడడ:ద వనసకయఖ నలర పప తషల
ఇసటట ననస:92-14-1202
వయససస:64
లస: పప
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94-190/668 8301 NDX2364164
8300 NDX2729903
పపరర: వనసకట రమణమక నలర పప తషల
పపరర: దసరర పదసనన అమమజరర

భరస : మగసలయఖ నలర పప తషల
ఇసటట ననస:92-14-1202
వయససస:48
లస: ససస స
8303 NDX2047661
పపరర: వనసకట లకడక ఎమసడడ

తసడడ:ద వనసకట రమణ అమమజరర
ఇసటట ననస:92-14-1203
వయససస:26
లస: ససస స
94-190/374

భరస : పప ల ల రరజ ఎమసడడ
ఇసటట ననస:92-14-1203
వయససస:58
లస: ససస స
8306 NDX1705732
పపరర: మగరళ కకషష ఇమసదద

94-191/424

94-190/378

94-174/973

94-174/972

8310 NDX1493345
పపరర: మసరసన రరవప చటర

8313 NDX3002391
పపరర: షబబర సయద

94-180/802

8316 NDX1946104
పపరర: బబజ షపక

94-190/379

8319 NDX2670404
పపరర: కకమటర లకడక నదరరయణ

8308 NDX1493360
పపరర: రమమదదవ చటర

94-179/1083

94-190/381

8317 NDX0100917
పపరర: బబజ� షపక�

94-190/609

8320 NDX1629809
పపరర: పప లమక దదవనసడర

8322 NDX1629783
పపరర: గగపస దదవనసడర

8323 NDX1629536
పపరర: శకనస దదవనసడర

తసడడ:ద వనసకట దదసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-14-1212
వయససస:51
లస: పప
8327 NDX2806867
పపరర: బసస వరర
తసడడ:ద వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1212
వయససస:20
లస: ససస స

94-180/805

తసడడ:ద శకనస దదవనసడర
ఇసటట ననస:92-14-1212
వయససస:26
లస: పప
8325 NDX2989267
పపరర: చసదన బతషల

8328 NDX2988806
పపరర: వజయకలమమర బతషల
తసడడ:ద మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1212
వయససస:20
లస: పప

94-180/803

94-180/806

తసడడ:ద కకటయఖ దదవనసడర
ఇసటట ననస:92-14-1212
వయససస:47
లస: పప
94-180/1822

తలర : మమలకకసడయఖ బతషల
ఇసటట ననస:92-14-1212
వయససస:22
లస: ససస స
94-189/1222

94-191/425

తసడడ:ద అబగదలమర�
ఇసటట ననస:92-14-1210
వయససస:38
లస: పప

8321 NDX1629775
పపరర: రమణ బతష
స ల

94-180/807

94-181/1396

తసడడ:ద షబర సయద
ఇసటట ననస:92-14-1209
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనస దదవనసడర
ఇసటట ననస:92-14-1212
వయససస:41
లస: ససస స

8324 NDX1629833
పపరర: మమలకకనయఖ బతష
స ల

94-190/380

8314 NDX2980712
పపరర: షబన పరవన సయద

తసడడ:ద కకమటర వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1210/1 1ST LANE
వయససస:60
లస: పప

భరస : మమలకకసడయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-14-1212
వయససస:48
లస: ససస స

94-190/377

8311 NDX0027789
పపరర: ససరగష వసగపరటట

భరస : కకషష రరడడడ కకమటర
ఇసటట ననస:92-14-1210/1 1ST LANE
వయససస:22
లస: ససస స
94-180/804

94-190/376

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప వసగపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1207
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1210
వయససస:38
లస: పప
94-178/716

8305 NDX2047687
పపరర: పప లర రరజ ఎమసడడ

భరస : మసరసన రరవప చటర
ఇసటట ననస:92-14-1204
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ససలమమన సయద
ఇసటట ననస:92-14-1209
వయససస:45
లస: పప

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:92-14-1210
వయససస:64
లస: ససస స
8318 NDX2682763
పపరర: కకమటర రరజఖలకడక

8307 NDX2760031
పపరర: చదటర మహహష

94-189/543

తసడడ:ద నదగగలల ఎమసడడ
ఇసటట ననస:92-14-1203
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ చటర
ఇసటట ననస:92-14-1204
వయససస:42
లస: పప

భరస : శబబర సయద
ఇసటట ననస:92-14-1209
వయససస:39
లస: ససస స
8315 NDX1208065
పపరర: అలమర బ షపక

94-190/375

తసడడ:ద చదటర మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1204
వయససస:19
లస: పప

భరస : నదగగశశరరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:92-14-1204
వయససస:44
లస: ససస స
8312 NDX2978526
పపరర: షకకరరననసర సయద

8304 NDX2047679
పపరర: హరర పదసరద ఎమసడడ

8302 AP151010462087
పపరర: వనసకట రమణ అమగజజరర

తసడడ:ద బబలలశశరరరవప అమగజజరర
ఇసటట ననస:92-14-1203
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద పప ల ల రరజ ఎమసడడ
ఇసటట ననస:92-14-1203
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద పప లరరజ ఇమసదద
ఇసటట ననస:92-14-1203
వయససస:33
లస: పప
8309 NDX0405001
పపరర: లకకకకలమమరర కరరరమసచ

94-189/542

8326 NDX2863736
పపరర: చసదన బతషల

94-187/982

తసడడ:ద మమలకకసడయఖ బతషల
ఇసటట ననస:92-14-1212
వయససస:21
లస: ససస స
94-189/1223

8329 NDX1295161
పపరర: తరరపతమక తరరవధద

94-180/808

భరస : లకడక నదరరయణ తరరవధద
ఇసటట ననస:92-14-1213
వయససస:53
లస: ససస స
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94-189/544

తసడడ:ద అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1213
వయససస:42
లస: పప
8333 NDX0098988
పపరర: లకకకనదరరయణ తరరవధద

94-191/427

8334 NDX2525442
పపరర: మగన సరయ పసటర

94-190/384

8337 NDX0027813
పపరర: అరవసద గగవశల�

తసడడ:ద చన సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-14-1215
వయససస:27
లస: పప

94-191/429

8346 NDX1477950
పపరర: లకడక కనమరర

94-191/431

తసడడ:ద కకసడద రరడడడ కనమరర
ఇసటట ననస:92-14-1217
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-14-1217
వయససస:52
లస: ససస స
94-190/388

భరస : పరపరరరవప రరయసస
ఇసటట ననస:92-14-1222
వయససస:77
లస: ససస స

94-191/432

94-190/391

8355 NDX1653899
పపరర: వనసకటటశశరరర మమకల

94-191/435

8358 NDX0393553
పపరర: శరఖసబబబగ రరయసస
తసడడ:ద పరపరరరవప రరయసస
ఇసటట ననస:92-14-1222
వయససస:44
లస: పప

94-190/386

8344 NDX0061721
పపరర: కకసడదరరడడడ తరరమలరరడడడ

94-191/430

8347 NDX0102947
పపరర: భబగఖలకడక రరజరపప

94-191/433

8350 NDX2730216
పపరర: బదమకలత గరలమదద

94-191/856

భరస : బబబగరరవప గరలమదద
ఇసటట ననస:92-14-1217
వయససస:27
లస: ససస స
94-190/389

8353 NDX1690537
పపరర: ఆరగగఖస మమకల

94-190/390

భరస : వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:92-14-1221
వయససస:41
లస: ససస స
94-190/392

తసడడ:ద నదగభమషణస మమకల
ఇసటట ననస:92-14-1221
వయససస:46
లస: పప
94-190/394

8341 NDX1216720
పపరర: నదరరయణమక మసచకసటట

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1217
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకస� కకసన
ఇసటట ననస:92-14-1219
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:92-14-1221
వయససస:35
లస: పప
8357 NDX1172469
పపరర: లకకక శరఖమల రరయసస

8352 NDX0738062
పపరర: శకనవరసరరవప కకసన�

94-190/610

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1215
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద రగశయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1217
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� కకసన
ఇసటట ననస:92-14-1219
వయససస:41
లస: ససస స
8354 NDX1690529
పపరర: నదగగశశర రరవప మమకల

8349 NDX0102970
పపరర: వనసకట రరవప రరజరపప

8338 NDX2647840
పపరర: కకషషవనణణ పస

భరస : చనన సతఖనదరరయణ మసచకసటట
ఇసటట ననస:92-14-1215
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప రరజజరపప
ఇసటట ననస:92-14-1217
వయససస:31
లస: ససస స
94-191/434

94-190/383

తసడడ:ద పటబటబ రరమయఖ పస
ఇసటట ననస:92-14-1214
వయససస:38
లస: ససస స

8343 NDX0061606
పపరర: సరసబబదజఖస తరరమలరరడడడ

8345 NDX1477943
పపరర: జయ లకడక కనమరర

8351 NDX0733196
పపరర: మహలకడక కకసన�

94-190/385

94-180/810

భరస : కకసడద రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1215
వయససస:41
లస: ససస స

8335 NDX2145358
పపరర: దయవత గగవశల
భరస : అరవసద గగవశల
ఇసటట ననస:92-14-1214
వయససస:28
లస: ససస స

8340 NDX0123505
పపరర: చన సతఖనదరరయణ�
మసచకసటట�
తసడడ:ద మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1215
వయససస:51
లస: పప

94-190/387
8342 NDX1216738
పపరర: వనసకట సతఖ వననద కలమమర
మసచకసటట
తసడడ:ద చన సతఖనదరరయణ మసచకసటట
ఇసటట ననస:92-14-1215
వయససస:29
లస: పప

8348 NDX1477935
పపరర: కకటటశశరమక రరజవరపప

94-191/428

తసడడ:ద శకనవరస� గగవశలమ
ఇసటట ననస:92-14-1214
వయససస:32
లస: పప
94-180/809

94-191/426
8332 NDX0100347
పపరర: వరవనసకట శవ కలమమర తరరవధద

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ తరరవధద
ఇసటట ననస:92-14-1213
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద రగశయఖ పసటర
ఇసటట ననస:92-14-1213
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస గగవశలమ
ఇసటట ననస:92-14-1214
వయససస:41
లస: ససస స
8339 NDX1295146
పపరర: ససరగష మసచకసటట

94-190/382

భరస : వ వ శవ కలమమర తరరవధద
ఇసటట ననస:92-14-1213
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:92-14-1213
వయససస:49
లస: పప
8336 NDX0168062
పపరర: వజయ గగవశల

8331 NDX1776923
పపరర: రరధ తరరవధద

8356 NDX1172451
పపరర: కకషష పసదయమ రరయసస

94-190/393

భరస : శరఖస బబబగ రరయసస
ఇసటట ననస:92-14-1222
వయససస:33
లస: ససస స
94-190/395

8359 NDX2620409
పపరర: మగన సరయ పసటర

94-179/866

తసడడ:ద రగశయఖ పసటర
ఇసటట ననస:92-14-1223
వయససస:20
లస: పప
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94-180/1823

భరస : నరసససహహలల పసటటల
ఇసటట ననస:92-14-1223
వయససస:82
లస: ససస స
8363 NDX1976606
పపరర: రగశయఖ పసటటల

94-190/398

94-190/669

94-189/546

94-189/1224

94-191/858

94-180/811

94-189/550

తసడడ:ద కరరమగలర
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:21
లస: ససస స

8373 NDX1654525
పపరర: చదరమక కకట

8376 NDX3287968
పపరర: మర బఇవనస షపక

8379 NDX1744185
పపరర: మహబమబ జజన షపక

8382 NDX0169169
పపరర: మధదర బ షపక

94-189/553

8385 NDX1216712
పపరర: అబగదల అజమ షపక

94-190/400

8388 NDX1181510
పపరర: లసగగశశరర శశసటట
భరస : బగజజ శశసటట
ఇసటట ననస:92-14-1229
వయససస:36
లస: ససస స

8368 NDX1766023
పపరర: రసగమక వపటర

94-189/545

8371 NDX1847294
పపరర: జగనదనథ రరవప వపటర

94-189/548

8374 NDX2771509
పపరర: శవ పతతద

94-191/857

తసడడ:ద బబబగల పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1227
వయససస:29
లస: పప
94-174/1184

8377 NDX3002565
పపరర: లసగయఖ కకలల

94-175/1612

తసడడ:ద లసగయఖ కకలల
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:73
లస: పప
94-180/812

8380 NDX0168278
పపరర: ఆరరఫరబబగస షపక

94-189/549

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:43
లస: ససస స
94-189/551

8383 NDX1181502
పపరర: ససబబమక కకలలర

94-189/552

భరస : లసగయఖ కకలలర
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:77
లస: ససస స
94-189/554

తసడడ:ద మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:34
లస: పప
94-190/670

94-190/399

తసడడ:ద చననయఖ వపటర
ఇసటట ననస:92-14-1225
వయససస:74
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కకన
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:31
లస: పప
8387 NDX3006665
పపరర: మర బఇవనస షపక

94-189/547

తసడడ:ద ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:63
లస: పప

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:56
లస: ససస స
8384 NDX2129253
పపరర: వర సదద శవ రరవప కకన

8370 NDX1906066
పపరర: యహన కకట

8365 NDX1111913
పపరర: గరలమక గగససల

భరస : జగనదనథ రరవప వపటర
ఇసటట ననస:92-14-1225
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:33
లస: ససస స
8381 NDX1216704
పపరర: హబబగననసర షపక

94-177/633

భరస : పదసరదస కకట
ఇసటట ననస:92-14-1226
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1227
వయససస:20
లస: ససస స
8378 NDX1758376
పపరర: అకస ర బబనస షపక

8367 NDX2754471
పపరర: సషసధన కకట

94-190/397

భరస : అసకనన గగససల
ఇసటట ననస:92-14-1224
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : శరరరమక కకట
ఇసటట ననస:92-14-1225
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద పదసరద కకట
ఇసటట ననస:92-14-1225
వయససస:21
లస: ససస స
8375 NDX2885598
పపరర: మణణత పతతద

94-180/1824

భరస : శవ గగపస కకట
ఇసటట ననస:92-14-1225
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : శరరరమక కకట
ఇసటట ననస:92-14-1225
వయససస:24
లస: పప
8372 NDX2893998
పపరర: నదగ లకడక కకట

8364 NDX3056710
పపరర: భబరర వ బరగనలమ

8362 NDX2135672
పపరర: గరలయఖ బరగనలమ

తసడడ:ద చచలమయఖ బరగనలమ
ఇసటట ననస:92-14-1223
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద గలయఖ బరగనలమ
ఇసటట ననస:92-14-1224
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద గలయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1224
వయససస:18
లస: పప
8369 NDX1906116
పపరర: శవ గగపస కకట

94-190/396

భరస : రగశయఖ పసటటల
ఇసటట ననస:92-14-1223
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహహలల పసటటల
ఇసటట ననస:92-14-1223
వయససస:63
లస: పప
8366 NDX3006871
పపరర: భబరర వ బబమమలమ

8361 NDX1976614
పపరర: ధనలకడక పసటటల

8386 NDX2599637
పపరర: షరరరఖ పరరశన షపక

94-189/1079

తసడడ:ద కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1228
వయససస:22
లస: ససస స
94-189/555

8389 NDX0143289
పపరర: గసగరరజ యరకగగరర

94-189/556

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప యరకగగరర
ఇసటట ననస:92-14-1229
వయససస:34
లస: పప
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94-189/557

తసడడ:ద లసగకయఖ శశసటట
ఇసటట ననస:92-14-1229
వయససస:37
లస: పప
8393 NDX3241858
పపరర: పసదద కసయఖ ఆకలల

94-146/967

94-190/671

94-189/560

94-189/561

94-189/564

94-180/814

94-180/815

తసడడ:ద గగవసద రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:92-14-1237
వయససస:46
లస: పప

8403 NDX2421923
పపరర: శకనవరసరరవప పపటట పరకలల

8406 NDX2156553
పపరర: బబలమక పపటట పకలళ

8409 NDX2554756
పపరర: హహమసత రరడడడ వసత

8412 NDX2398683
పపరర: శవన జ రరడడ కసదద

94-188/954

8415 NDX2356681
పపరర: ససహససన కసదద

94-189/562

8418 NDX0055913
పపరర: నదరరయణమక అలలర
భరస : చనన రరడడ
ఇసటట ననస:92-14-1238
వయససస:66
లస: ససస స

8398 NDX2726396
పపరర: మగకరకస సరధదక మహమకద

94-188/1343

8401 NDX1903328
పపరర: నదగరరజ పపటట పకలళ

94-185/1108

8404 NDX1640037
పపరర: ససమఖ తదలపప ద లల

94-189/563

భరస : శకనవరసరరవప తదలపప ద లల
ఇసటట ననస:92-14-1235
వయససస:31
లస: ససస స
94-189/565

8407 NDX2156546
పపరర: ఇననయఖ పపటట పకలళ

94-189/566

తసడడ:ద మతస యఖ లలట పపటట పకలళ
ఇసటట ననస:92-14-1235/1
వయససస:74
లస: పప
94-180/1344

8410 NDX2422111
పపరర: పపలమర రరడడడ ఇనపగసడర

94-191/436

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ ఇనపగసడర
ఇసటట ననస:92-14-1236
వయససస:24
లస: పప
94-180/816

8413 NDX0056747
పపరర: శకనవరస రరడడడ అలలర

94-180/817

తసడడ:ద చచనదన రరడడ
ఇసటట ననస:92-14-1237
వయససస:43
లస: పప
94-188/955

భరస : పసచచ రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:92-14-1237
వయససస:30
లస: ససస స
94-189/568

94-180/813

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పపటట పకలళ
ఇసటట ననస:92-14-1234
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద లసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1237
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవన జ రరడడ కసదద
ఇసటట ననస:92-14-1237
వయససస:28
లస: ససస స
8417 NDX2156629
పపరర: వనసకట రరడడడ వసత

94-179/117

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:92-14-1236
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద జగన మహన రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1237
వయససస:30
లస: పప
8414 NDX2356665
పపరర: వనసకట లకడక కసదద

8400 NDX1849522
పపరర: శకనవరస రరవప పపటట పరకలల

8395 NDX1744144
పపరర: శకనస బబ డడడ పలర

తసడడ:ద అబగదల హహహ మహమకద
ఇసటట ననస:92-14-1231
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఇననయఖ పపటట పకలళ
ఇసటట ననస:92-14-1235/1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:92-14-1236
వయససస:36
లస: ససస స
8411 NDX0056556
పపరర: రసగర రరడడడ తచనదల

94-190/672

తసడడ:ద ఇననయఖ పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:92-14-1234
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద నదరరయణ రరసమగ
ఇసటట ననస:92-14-1235
వయససస:35
లస: పప
8408 NDX2186873
పపరర: ససమలత వసత

8397 NDX3008687
పపరర: వరలకడక ఏ

94-189/559

తసడడ:ద కకటయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:92-14-1230
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:92-14-1234
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:92-14-1234
వయససస:45
లస: ససస స
8405 NDX2047950
పపరర: చలమయఖ రరసమగ

94-174/1141

భరస : గగవసద రరడడడ ఏ
ఇసటట ననస:92-14-1230
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శనస రరపరరస
ఇసటట ననస:92-14-1233
వయససస:31
లస: ససస స
8402 NDX2421931
పపరర: ధన లకడక పపటట పరకలల

8394 NDX3250172
పపరర: పసదద కసయఖ ఆకలల

8392 NDX1653923
పపరర: లసగయఖ శశసటట

తసడడ:ద చనన లసగయఖ శశసటట
ఇసటట ననస:92-14-1229
వయససస:91
లస: పప

తసడడ:ద జసగయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:92-14-1230
వయససస:46
లస: పప

భరస : పసదద కసయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:92-14-1230
వయససస:38
లస: ససస స
8399 NDX1172360
పపరర: మహహశశరర రరపరరస

94-189/558

తసడడ:ద బసవయఖ యరకగగరర
ఇసటట ననస:92-14-1229
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద జగర యఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:92-14-1230
వయససస:46
లస: పప
8396 NDX3187531
పపరర: రమదదవ ఆకలల

8391 NDX0148643
పపరర: కకటటశశర రరవప యరకగగరర

8416 NDX0835678
పపరర: వసత ససమలత

94-189/567

భరస : వనసకట రరడడడ ససమలత
ఇసటట ననస:92-14-1237
వయససస:38
లస: ససస స
94-180/818

8419 NDX2450575
పపరర: ససమఖ తవణస

94-180/975

భరస : కరమమశశరరరవప వరతడ
ఇసటట ననస:92-14-1238, BHAVANI PURAM
వయససస:27
లస: ససస స
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8420 NDX2450567
పపరర: కరమమశశర రరవప వరతడ

94-180/976

94-180/819 8422 NDX2781789
8421 NDX1943886
పపరర: వనసకట పపనదనరరవప ఇనమమళళ
పపరర: రరజ చటటటబబ యన

తసడడ:ద వనసకట రరవప వరతడ
ఇసటట ననస:92-14-1238, BHAVANI PURAM
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరలల ఇనమమళళ
ఇసటట ననస:92-14-1239
వయససస:33
లస: పప

8423 NDX1888355
పపరర: ఉష రరణణ ఉననమ

8424 NDX1945262
పపరర: వరమక ఇనమమళళ

94-191/437

తసడడ:ద అదద నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-14-1239
వయససస:24
లస: ససస స
8426 NDX1945387
పపరర: వనసకటటశశరరలల ఇనమమలర
తసడడ:ద హనసమయఖ ఇనమమలర
ఇసటట ననస:92-14-1239
వయససస:63
లస: పప
8429 NDX2971992
పపరర: నరకల మడడడ

94-180/1826

94-180/1346

94-180/1829

94-180/820

94-180/1831

తసడడ:ద కకసడ తమకశశటట
ఇసటట ననస:92-14-1244
వయససస:37
లస: ససస స

8433 NDX2849628
పపరర: రవణమక దదర

8436 NDX0757054
పపరర: ఈశశరమక దదదద

8439 NDX2319770
పపరర: రవసదద రరడడడ నసదదగల

8442 NDX2941128
పపరర: ససరగష మచచరర

94-189/1225

8445 NDX2992923
పపరర: చనన మచచరర

94-180/1827

8448 NDX2320604
పపరర: శకనవరస రరడడడ పసటట ట
తసడడ:ద అరరజ న రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:92-14-1244
వయససస:48
లస: పప

8428 NDX3122942
పపరర: ఉష రరణణ రరజవరపప

94-190/674

8431 NDX2545507
పపరర: పదదకవత తరరపత

94-180/1345

8434 NDX2849560
పపరర: భబరత కరలలకలరర

94-180/1828

భరస : మహహశ కరలలకలరర
ఇసటట ననస:92-14-1240
వయససస:25
లస: ససస స
94-189/569

8437 NDX0757757
పపరర: సరసబశవరరవప దదదద

94-189/570

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదదద
ఇసటట ననస:92-14-1241
వయససస:70
లస: పప
94-180/821

8440 NDX2937787
పపరర: వనసకటరరడడడ కకటర

94-180/1830

తసడడ:ద భగవరన రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:92-14-1243
వయససస:35
లస: పప
94-180/1832

8443 NDX2808475
పపరర: చనన మచచరర

94-180/1833

భరస : ససరగష మచచరర
ఇసటట ననస:92-14-1243
వయససస:25
లస: ససస స
94-189/1226

భరస : ససరగశ మచచరర
ఇసటట ననస:92-14-1243
వయససస:25
లస: ససస స
94-175/1613

94-191/439

భరస : గసగధర రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:92-14-1240
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకక నరసయఖ మచచరర
ఇసటట ననస:92-14-1243
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద లకడక నరసయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1243
వయససస:29
లస: పప
8447 NDX3024452
పపరర: పదక తమకశశటట

94-179/1084

తసడడ:ద కకటట రరడడడ నసదదగల
ఇసటట ననస:92-14-1243
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:92-14-1243
వయససస:31
లస: ససస స
8444 NDX2992154
పపరర: ససరగశ మచరర

8430 NDX2948222
పపరర: పదవణ బబ డచపపడడ

8425 NDX1945064
పపరర: వనసకట హనసమసతరరవప
ఇనమమళళ
తసడడ:ద వనసకటటశశరరలల ఇనమమళళ
ఇసటట ననస:92-14-1239
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవయమసర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-14-1239/2
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప దదదద
ఇసటట ననస:92-14-1241
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రవసదదనదథ రరడడడ నసదదగల
ఇసటట ననస:92-14-1243
వయససస:26
లస: ససస స
8441 NDX2943314
పపరర: పరవన కకటర

94-180/1825

భరస : చననయఖ దదర
ఇసటట ననస:92-14-1240
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద రమణయఖ బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:92-14-1240
వయససస:20
లస: పప
8438 NDX2319523
పపరర: లకడక నసదదగల

8427 NDX2954980
పపరర: శకనవరస రరవప రరజవరపప

తసడడ:ద రమణయఖ బబ డచపపడడ
ఇసటట ననస:92-14-1240
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద గసగధర రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:92-14-1240
వయససస:30
లస: పప
8435 NDX2909265
పపరర: మహహసదద బబ డచపపడడ

94-191/438

తసడడ:ద పపననయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-14-1239/2
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద నదరరయగడడ మడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1239/3
వయససస:27
లస: ససస స
8432 NDX2545481
పపరర: సతశ కలమమర తరరపత

తసడడ:ద గగవసదయఖ చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1239
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరలల ఇనమమళళ
ఇసటట ననస:92-14-1239
వయససస:59
లస: ససస స
94-191/440

94-190/673

8446 NDX2766699
పపరర: శకనస ఉపపష

94-174/974

తసడడ:ద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1244
వయససస:35
లస: పప
94-190/401

8449 NDX2944932
పపరర: పదక ఠమకసపత

94-190/675

తసడడ:ద కకసడ
ఇసటట ననస:92-14-1244
వయససస:37
లస: ససస స

Page 119 of 405

8450 NDX0041699
పపరర: వనసకటటశశరమక పసటట ట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-190/402

భరస : శకనవరసరరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:92-14-1244/1
వయససస:42
లస: ససస స
8453 NDX2186683
పపరర: ఖమసససబ దనదదకలల

94-179/118

94-180/823

94-180/1834

94-189/571

94-191/441

94-180/1837

94-180/825

భరస : రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1256
వయససస:66
లస: ససస స

8463 NDX0102475
పపరర: గగపస ఉడత

8466 NDX2768091
పపరర: మహకరళ మరరక

8469 NDX2872299
పపరర: తదవనణణ మరరక

8472 NDX0120147
పపరర: గగపస మకకల

94-191/442

8475 NDX0102285
పపరర: సససదయఖ మకకల

94-189/572

8478 NDX2769875
పపరర: నగరజ పససపపలలటట
తసడడ:ద మగనరతనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:92-14-1256
వయససస:41
లస: పప

8458 NDX2186568
పపరర: వజయ లకడక కకడనరర

94-179/119

8461 NDX3011632
పపరర: అనల తషళళవ

94-180/1836

8464 NDX3003712
పపరర: పదదకవత తషలశ

94-189/1227

భరస : రరమగలల తషలశ
ఇసటట ననస:92-14-1250
వయససస:51
లస: ససస స
94-191/859

8467 NDX2768125
పపరర: జజఖత మరరక

94-191/860

భరస : మహకరళ మరరక
ఇసటట ననస:92-14-1253
వయససస:35
లస: ససస స
94-180/1838

8470 NDX2536308
పపరర: జజఖత బతష
స ల

94-180/824

భరస : మనమ కరలరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-14-1254/2
వయససస:31
లస: ససస స
94-180/826

8473 NDX2422020
పపరర: అననష మకకల

94-189/573

భరస : శకనవరసరరవప మకకల
ఇసటట ననస:92-14-1255
వయససస:25
లస: ససస స
94-191/443

తసడడ:ద ఓస కరరమ
ఇసటట ననస:92-14-1255
వయససస:51
లస: పప
94-191/445

94-43/853

తసడడ:ద శక రరమగలల తషళళవ
ఇసటట ననస:92-14-1250
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద సససదయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1255
వయససస:29
లస: పప

భరస : సససదయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1255
వయససస:41
లస: ససస స
8477 NDX0100610
పపరర: రరఘవమక� వపడతద�

94-180/1835

భరస : నరసయఖ మరరక
ఇసటట ననస:92-14-1254
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గగపస మకకల
ఇసటట ననస:92-14-1255
వయససస:26
లస: ససస స
8474 NDX0099747
పపరర: పరరశత మకకల

8460 NDX3005402
పపరర: నదగ జజఖత కరలవ

8455 NDX2955953
పపరర: సనరఖ ఆచసచఠ రరడడడ మలమరల

భరస : మమధవ రరడడ కకడనరర
ఇసటట ననస:92-14-1249
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద పపలర యఖ మరరక
ఇసటట ననస:92-14-1253
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద పపలర యఖ మరరక
ఇసటట ననస:92-14-1254
వయససస:32
లస: పప
8471 NDX1674390
పపరర: ఆదదమమమ మకకల

94-175/1614

తసడడ:ద హహసపసన రరవ ఉడత
ఇసటట ననస:92/14/1250
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద పపలమరరరవప తషలశ
ఇసటట ననస:92-14-1250
వయససస:55
లస: పప
8468 NDX2872364
పపరర: నసరయఖ మరరక

8457 NDX3012952
పపరర: గగపస కలసచల

94-180/822

తసడడ:ద వనసకటరరడడడ మలమరల
ఇసటట ననస:92-14-1248
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష కరలవ
ఇసటట ననస:92-14-1249
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమగలల తషలశ
ఇసటట ననస:92/14/1250
వయససస:29
లస: పప
8465 NDX1756081
పపరర: శకరరమగలల తషలశ

94-188/956

తసడడ:ద జయ రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:92-14-1249
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబబ రరడడడ కరలవ
ఇసటట ననస:92-14-1249
వయససస:44
లస: పప
8462 NDX0142620
పపరర: అశశక తషలశ

8454 NDX1102292
పపరర: గగస షపక

8452 NDX2536290
పపరర: మనమ కరలరరవప బతష
స ల

తసడడ:ద చనన అసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-14-1245/2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద నదగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1247
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద జమమల దనదదకలల
ఇసటట ననస:92-14-1248
వయససస:47
లస: పప
8459 NDX3005360
పపరర: కకషష రరడడడ కరలవ

94-190/403

తసడడ:ద శకనవరసరరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:92-14-1244/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : నబ సరహహబ దనదదకలల
ఇసటట ననస:92-14-1247
వయససస:39
లస: ససస స
8456 NDX2187202
పపరర: నబ సరహహబ దనదదకలల

8451 NDX0027763
పపరర: పదసరదరరడడడ పసటట ట

8476 NDX0102467
పపరర: అననపపరష � వపడతద�

94-191/444

తసడడ:ద రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1256
వయససస:41
లస: ససస స
94-191/861

8479 NDX1777038
పపరర: జజససకన షపక

94-180/827

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1257
వయససస:28
లస: ససస స
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8480 NDX0510792
పపరర: కరరమగననసర షపక
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94-180/828

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:92-14-1257
వయససస:49
లస: ససస స
8483 NDX2803047
పపరర: వరదదరరడడడ ఆసప డడ

94-180/1839

94-191/446

94-191/449

94-191/452

94-189/576

8490 NDX0586370
పపరర: నరసససహ రరవప గడదస

8493 NDX1844795
పపరర: శవర రరడడ యయటద

8496 NDX0433268
పపరర: ససదదదక షపక

94-191/454

8499 NDX0103127
పపరర: రరమగ నలర బబ తషల

తసడడ:ద వనమమచదరర
ఇసటట ననస:92-14-1265/1
వయససస:34
లస: పప

8502 NDX0858514
పపరర: వసగరపపరస వనమమచదరర

తసడడ:ద పదసరద
ఇసటట ననస:92-14-1267
వయససస:30
లస: పప

తలర : వనసకటటశశరమక అథధరసస
ఇసటట ననస:92-14-1267
వయససస:21
లస: ససస స

94-191/453

8508 NDX2451789
పపరర: శరకవణణ అతరశ

8488 NDX0586271
పపరర: హనసమమయమక గడడ స

94-191/448

8491 NDX1917220
పపరర: ససత రరమ రరడడ యమతద

94-191/451

8494 NDX0732214
పపరర: సకకనద షపక

94-189/575

భరస : ససదద క షపక
ఇసటట ననస:92-14-1262
వయససస:49
లస: ససస స
94-189/577

8497 NDX2842755
పపరర: నదధమ షపక

94-191/862

తసడడ:ద ససదద క షపక
ఇసటట ననస:92-14-1262
వయససస:20
లస: పప
94-191/455

8500 NDX0846550
పపరర: వసగరవరపప కరమమశశరర

94-180/832

భరస : వనమమచదరర
ఇసటట ననస:92-14-1265/1
వయససస:58
లస: ససస స
94-180/834

8503 NDX2741189
పపరర: వనసకటటశశరమక అతరసస

94-174/975

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:92-14-1267
వయససస:51
లస: ససస స
94-180/1347

భసధసవప: శకవన అథధరసస
ఇసటట ననస:92-14-1267
వయససస:51
లస: ససస స
94-180/1349

94-189/574

తసడడ:ద సతఖస రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1260
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద బదహకయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1265/1
వయససస:66
లస: పప

94-174/976 8505 NDX2709715
8504 NDX2741163
పపరర: వనసకట ఉదయ కలమమర అతదరసస
పపరర: వనసకటటశశరమక అథధరసస

8507 NDX2709665
పపరర: శరకవణణ అథధరసస

94-191/450

తసడడ:ద శవ కకటట
ఇసటట ననస:92-14-1265
వయససస:36
లస: పప
94-180/833

8485 NDX1493311
పపరర: నరసససహ రరవప పససపపలలటట

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1259
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1262
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:92-14-1265
వయససస:31
లస: ససస స
8501 NDX0858548
పపరర: వసగరపపరస భబనసపదకరష

94-191/447

తసడడ:ద సతఖస రరడడడ యయటద
ఇసటట ననస:92-14-1260
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద అబమబకర ససదద కల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1262
వయససస:25
లస: పప
8498 NDX0101493
పపరర: రమణ నలర బబ తషల

8487 NDX0058578
పపరర: జజససరన ఏకలల

94-180/830

తసడడ:ద చచసచసనదయగడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:92-14-1259
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1259
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1260
వయససస:29
లస: పప
8495 NDX1653782
పపరర: నయయమ ససదద కల షపక

94-180/831

భరస : పదభబకరరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1259
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1259
వయససస:36
లస: పప
8492 NDX1015874
పపరర: రవకకరణ రరడడడ యయటబద

8484 NDX1295013
పపరర: తరరమల ఆసప దద

8482 NDX0509083
పపరర: కరరమగలమర షపక

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:92-14-1257
వయససస:55
లస: పప

భరస : వరద రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1258/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1259
వయససస:27
లస: ససస స
8489 NDX0586321
పపరర: లకకణ భబరర వ రరయల గడదస

94-180/829

తసడడ:ద కరరమగలమర
ఇసటట ననస:92-14-1257
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1258
వయససస:36
లస: పప
8486 NDX1477836
పపరర: శరకవణణ పససపపలలటట

8481 NDX0507632
పపరర: చదసద బబషర షపక

94-180/1348
8506 NDX2709731
పపరర: వనసకట ఉదయ కలమమర అథధరసస

తసడడ:ద పదసరద అథధరసస
ఇసటట ననస:92-14-1267
వయససస:30
లస: పప
94-191/456

భరస : వనసకట ఉదయ కలమమర అతరశ
ఇసటట ననస:92-14-1267
వయససస:22
లస: ససస స

94-39/1052
8509 UXZ0546853
పపరర: మమహమమద పరష మమసహమకద

తసడడ:ద యమమమ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1269
వయససస:51
లస: పప
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పపరర: వజర షపక
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94-189/578

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1270
వయససస:29
లస: ససస స
8513 NDX3012200
పపరర: దదల నదయగడడ గగజజల

94-180/1840

94-189/583

94-191/863

94-189/1228

94-191/864

94-190/404

భరస : శకనస దదవన లమ
ఇసటట ననస:92-14-1279
వయససస:36
లస: ససస స

8523 NDX2097476
పపరర: ససనతద పరతతద

8526 NDX2973097
పపరర: రజన పప కలరర

8529 NDX2953214
పపరర: జమర షపక

94-180/836

8532 NDX0148676
పపరర: జమరర సయఖద

94-191/458

8535 NDX2468692
పపరర: భబగఖ లకడక దదవసడర

94-179/1086

94-179/1087

8538 NDX0093781
పపరర: తషలసస శరవలవరపప
భరస : తదనదధ శరవలవరపప
ఇసటట ననస:92/14/1280
వయససస:35
లస: ససస స

94-191/457

8521 NDX2989259
పపరర: రరణగక పతతద

94-180/1842

8524 NDX0819326
పపరర: శసకర పతతద

94-191/459

8527 NDX2988723
పపరర: రజన పప కలరర

94-188/1344

భరస : జకకయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1277
వయససస:71
లస: ససస స
8530 NDX1295047
పపరర: షరహహనద షపక

94-180/835

భరస : అమద
ఇసటట ననస:92-14-1278
వయససస:29
లస: ససస స
94-189/584

8533 NDX2949287
పపరర: అమద షపక

94-189/1229

తసడడ:ద మడడన షపరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1278
వయససస:35
లస: పప
94-189/585

భరస : శకనస దదవసడర
ఇసటట ననస:92-14-1279
వయససస:36
లస: ససస స
94-190/406

8518 NDX2097575
పపరర: చనన రరవణ దదరర

తసడడ:ద బబబగల పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1276
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద గగస సయఖద
ఇసటట ననస:92-14-1278
వయససస:36
లస: పప
94-191/460

94-189/582

భరస : బబబగలల పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1276
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద గగస
ఇసటట ననస:92-14-1278
వయససస:33
లస: పప

భరస : భబషర�
ఇసటట ననస:92-14-1278
వయససస:44
లస: ససస స
8537 NDX2451870
పపరర: బబగఖ లకడక దదవన లమ

94-180/1841

Deleted

భరస : జమర�
ఇసటట ననస:92-14-1278
వయససస:31
లస: ససస స
8534 NDX0100941
పపరర: బషసర� సయఖద�

8520 NDX3180064
పపరర: బబబగలల పతతద

8515 NDX0145557
పపరర: వనసకట లకడక దదమదర

భరస : వనసకటటశశరరర దదరర
ఇసటట ననస:92-14-1275
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జకకయఖ పప కలరర
ఇసటట ననస:92-14-1277
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : పదశరసత కలమమర బబహరర
ఇసటట ననస:92-14-1277
వయససస:40
లస: ససస స
8531 NDX0144774
పపరర: రజయమ ససలమసనద� సయఖద�

94-179/1085

భరస : శసకర పరతతద
ఇసటట ననస:92-14-1276
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబబగల పరతతద
ఇసటట ననస:92-14-1276
వయససస:49
లస: ససస స
8528 NDX2280279
పపరర: గరత బబహరర

8517 NDX3007440
పపరర: లకడక తరరపత అమక దదర

94-189/580

భరస : అపషలరరజ దదమదర
ఇసటట ననస:92-14-1274
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద అబమమన పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1276
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద అబ మమఖన పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1276
వయససస:54
లస: పప
8525 NDX3195393
పపరర: రగణగక పరతతద

94-189/581

తసడడ:ద శకనవరస రరవప దదర
ఇసటట ననస:92-14-1275
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1275
వయససస:22
లస: పప
8522 NDX2995843
పపరర: బబబగలల పతతద

8514 NDX0401026
పపరర: నరకల గగజజల

8512 NDX0148528
పపరర: మమలమల షపక

తసడడ:ద లమల మద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1270
వయససస:48
లస: పప

భరస : డదలనదయగడడ గగజజల
ఇసటట ననస:92-14-1273
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద అపషలరరజ దదమదర
ఇసటట ననస:92-14-1274
వయససస:35
లస: పప
8519 NDX3006905
పపరర: వనసకటటష దదర

94-189/579

తసడడ:ద హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:92-14-1270
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద మలలర శ గగజజల
ఇసటట ననస:92-14-1273
వయససస:34
లస: పప
8516 NDX0142430
పపరర: అపషనన దదమదర

8511 NDX0141275
పపరర: ఖలల మహమకద

8536 NDX2451888
పపరర: మహలకడక దదవరసడర

94-190/405

భరస : వనసకట బదహకస దదవరసడర
ఇసటట ననస:92-14-1279
వయససస:30
లస: ససస స
94-189/586

8539 NDX0093393
పపరర: అసజమక దదవనసడర

94-189/587

భరస : శవ నదరరయణ దదవనసడర
ఇసటట ననస:92-14-1280
వయససస:56
లస: ససస స
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పపరర: తదనదధ శరవలవరపప
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94-189/589

తసడడ:ద రరజయఖ శరవలవరపప
ఇసటట ననస:92/14/1280
వయససస:38
లస: పప
8543 NDX2322915
పపరర: చసటట రగగలల

94-190/409

94-191/462

94-190/411

94-191/464

94-189/592

94-191/865

94-191/466

తసడడ:ద ససరర బబబగ బగగత
ఇసటట ననస:92-14-1286
వయససస:18
లస: ససస స

8553 NDX2936862
పపరర: సనరఖ పదకరష ఏమసడడ

8556 NDX2801603
పపరర: రరమయమక అమసడక

8559 NDX0512384
పపరర: ఆదదలకడక బగగగత

8562 NDX0681551
పపరర: సనరరబబబగ బగగత

94-180/838

8565 NDX0507582
పపరర: కకటటశశరరరవప ఉపరషడ

94-174/977

8568 NDX2740728
పపరర: సరయ అనసరరధ బగగత
తసడడ:ద ససరరబబబగ బగగత
ఇసటట ననస:92-14-1286
వయససస:18
లస: ససస స

8548 NDX0733048
పపరర: దదబబ ర తసడడ

94-189/591

8551 NDX2112266
పపరర: సమమధదనస తదసడడ

94-191/463

8554 NDX3012390
పపరర: కరరమగలర షపక

94-179/1088

తసడడ:ద వరల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1282
వయససస:37
లస: పప
94-189/1230

8557 NDX2771376
పపరర: సనరఖ పదకరశ ఏమసడడ

94-189/1231

Deleted

తసడడ:ద చనన రరవప ఏమసడడ
ఇసటట ననస:92-14-1282
వయససస:18
లస: పప
94-180/837

8560 NDX0681676
పపరర: రమణమక బగగత

94-191/465

భరస : సనరరబబబగ
ఇసటట ననస:92-14-1284
వయససస:38
లస: ససస స
94-191/467

8563 NDX0531335
పపరర: సనరరబబబగ బగగత

94-191/468

తసడడ:ద బసగరరయఖ బగగత
ఇసటట ననస:92-14-1284
వయససస:45
లస: పప
94-180/839

తసడడ:ద సరథసరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1285
వయససస:41
లస: పప
94-190/676

94-191/461

భరస : హనసమసత రరవప తదసడడ
ఇసటట ననస:92-14-1281
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద బసగరరర
ఇసటట ననస:92-14-1284
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరధస రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1285
వయససస:62
లస: ససస స
8567 NDX2740736
పపరర: భబరర వ బగగత

94-190/412

భరస : బసగరరర
ఇసటట ననస:92-14-1284
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సనరరబబబగ బ
ఇసటట ననస:92-14-1284
వయససస:41
లస: ససస స
8564 NDX0509125
పపరర: మరరయమక ఉపరషడ

8550 NDX0738229
పపరర: మజగస తసడడ�

8545 NDX0102632
పపరర: ధనలకడక కగగరర

భరస : మజగస తసడడ
ఇసటట ననస:92-14-1281
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నదగగలల అమసడక
ఇసటట ననస:92-14-1282
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : చనన రరవప ఏమసడడ
ఇసటట ననస:92-14-1282
వయససస:38
లస: ససస స
8561 NDX0527036
పపరర: రమణమక బ

94-189/590

తసడడ:ద చనదన రరవప ఏమసడడ
ఇసటట ననస:92-14-1282
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద నదగగలల ఇమమమ
ఇసటట ననస:92-14-1282
వయససస:43
లస: పప
8558 NDX3023066
పపరర: సతఖవత ఏమసడడ

8547 NDX0732511
పపరర: సరళ తసడడ

94-190/408

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-14-1280
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద డదవడ� తసడడ
ఇసటట ననస:92-14-1281
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససరగష బబబగ కసచరర
ఇసటట ననస:92-14-1281
వయససస:35
లస: ససస స
8555 NDX0393363
పపరర: చనదదవప ఇమమమ

94-190/410

తసడడ:ద మజస తసడడ
ఇసటట ననస:92-14-1281
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద చలపత రరవప తసడడ
ఇసటట ననస:92-14-1281
వయససస:31
లస: పప
8552 NDX2134344
పపరర: అరరణద కసచరర

8544 NDX2322725
పపరర: రరమకకషష దగగర

8542 NDX2322832
పపరర: అరరణద దగగర

భరస : రరమకకషష దగగర
ఇసటట ననస:92-14-1280
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద యలమసద దగగర
ఇసటట ననస:92-14-1280
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1280
వయససస:43
లస: పప
8549 NDX2320570
పపరర: హనసమసత రరవప తసడడ

94-190/407

భరస : చసటట రగగలల
ఇసటట ననస:92-14-1280
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద అపరషరరవప రగగలల
ఇసటట ననస:92-14-1280
వయససస:28
లస: పప
8546 NDX0102004
పపరర: వనసకటటశశరరర కగగరర

8541 NDX2322980
పపరర: ససతలకడక రగగలల

8566 NDX3011913
పపరర: ససరరజననసర షపక

94-180/1843

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1286
వయససస:32
లస: ససస స
94-191/867

8569 NDX2682268
పపరర: అసకత షపక

94-178/717

భరస : ఫజలదదధన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1287
వయససస:50
లస: ససస స
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8570 NDX2871150
పపరర: జన బబష షపక
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94-180/1844

తసడడ:ద కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1287
వయససస:22
లస: పప
8573 NDX2922748
పపరర: మగసతదజ షపక

94-192/1211

94-180/841

94-180/844

94-180/845

94-180/848

94-180/1351

94-191/469

భరస : మడడడ బబబగ పససట
ఇసటట ననస:92-14-1296/1
వయససస:48
లస: ససస స

8583 NDX2537017
పపరర: గగవసద గగడ

8586 NDX2537462
పపరర: సరసశత గగడ

8589 NDX2925923
పపరర: ననరజహన షపక

8592 NDX0754168
పపరర: వజయ కలమమర చహదరర

94-191/472

8595 NDX0754432
పపరర: గణణష చహదరర

94-180/846

8598 NDX2849909
పపరర: ససరగశ పససట
తసడడ:ద మడడడ బబబగ పససట
ఇసటట ననస:92-14-1296/1
వయససస:29
లస: పప

8578 NDX0512459
పపరర: రరజవ సరహహ

94-180/843

8581 NDX2765493
పపరర: లజజ రరణణ సరహహ

94-180/1846

8584 NDX2537264
పపరర: మసజ గగడ

94-180/847

భరస : గగవసద గగడ
ఇసటట ననస:92-14-1292
వయససస:33
లస: ససస స
94-180/849

8587 NDX0512145
పపరర: లలత సరహహ

94-180/850

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:92-14-1294
వయససస:33
లస: ససస స
94-191/868

8590 NDX1399592
పపరర: సమసస చహదరర

94-180/851

భరస : ససజయ కలమమర చహదరర
ఇసటట ననస:92-14-1296
వయససస:32
లస: ససస స
94-191/470

8593 NDX0754390
పపరర: శవరసజన చహదరర

94-191/471

తసడడ:ద గణణష
ఇసటట ననస:92-14-1296
వయససస:37
లస: పప
94-191/473

తసడడ:ద హడడ
ఇసటట ననస:92-14-1296
వయససస:67
లస: పప
94-174/979

94-174/1148

భరస : రరజవ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1290
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద గణణష
ఇసటట ననస:92-14-1296
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద గణణష
ఇసటట ననస:92-14-1296
వయససస:38
లస: పప
8597 NDX2849917
పపరర: రమణమక పససట

94-180/1350

భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1295
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:92-14-1296
వయససస:58
లస: ససస స
8594 NDX0754325
పపరర: ససజయ కలమమర చహదరర

8580 NDX2550168
పపరర: శభశక సరహహ

8575 NDX3253366
పపరర: లజరరన సరహహ సరహహ

తసడడ:ద లకకణ
ఇసటట ననస:92-14-1290
వయససస:30
లస: పప

భరస : రవ గగడ
ఇసటట ననస:92-14-1292
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1295
వయససస:19
లస: ససస స
8591 NDX0754416
పపరర: తషలసస చహదరర

94-180/842

తసడడ:ద కననయఖ గగడ
ఇసటట ననస:92-14-1292
వయససస:35
లస: పప

భరస : కననయఖ గగడ
ఇసటట ననస:92-14-1292
వయససస:66
లస: ససస స
8588 NDX2552404
పపరర: వహహదద షపక

8577 NDX0510750
పపరర: ఖతజజబ షపక

94-190/677

భరస : రరజవ సరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1290
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకణ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1290
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కననయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1292
వయససస:63
లస: ససస స
8585 NDX2537314
పపరర: దసరర గగడ

94-180/840

భరస : చనన జజన
ఇసటట ననస:92-14-1290
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద గగపరల
ఇసటట ననస:92-14-1290
వయససస:56
లస: పప
8582 NDX0512673
పపరర: దసరర గగడ

8574 NDX0508820
పపరర: చనన జజన షపక

8572 NDX2780146
పపరర: అషకత షపక

తసడడ:ద ఫజలమదదధన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1287
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద అల
ఇసటట ననస:92-14-1288
వయససస:58
లస: పప

భరస : లకకణ
ఇసటట ననస:92-14-1290
వయససస:51
లస: ససస స
8579 NDX0507814
పపరర: లకకణ సరహహ

94-180/1845

తసడడ:ద రజక మహమకద
ఇసటట ననస:92-14-1287
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1287
వయససస:44
లస: ససస స
8576 NDX0512061
పపరర: సరసశత సరహహ

8571 NDX2871127
పపరర: ఆశయ మహమకద

8596 NDX2849925
పపరర: మడడడ బబబగ పససట

94-174/978

తసడడ:ద సనదఖసర పససట
ఇసటట ననస:92-14-1296/1
వయససస:54
లస: పప
94-174/980

8599 NDX2849933
పపరర: కరలరరజ పప లమకక

94-174/981

తసడడ:ద పప తయఖ పప లమకక
ఇసటట ననస:92-14-1296/1
వయససస:21
లస: ససస స
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పపరర: ససతమక ఉపపషతలర
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94-191/474

భరస : పసదద నదగరరజ
ఇసటట ననస:92-14-1298
వయససస:51
లస: ససస స
8603 NDX2468643
పపరర: సరయ కలమమర రరడడ సరడడ

94-180/854

94-189/1232

94-180/859

94-189/593

94-191/477

94-191/480

94-189/595

తసడడ:ద మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1303/2
వయససస:48
లస: పప

8613 NDX0819235
పపరర: సనరఖలకడక మగడడమసచ

8616 NDX0708289
పపరర: నవన కలమమర రరడడడ సలమడడ

8619 NDX2187160
పపరర: పరసడడరసగ పససట

94-189/598

94-191/475

8608 NDX0512822
పపరర: లకడక మగడడమసచ

94-180/858

8611 NDX0508689
పపరర: వనసకట రరవప మగడడమసచ

8614 NDX0100248
పపరర: జజఖతదసత అవపరరసల

94-191/476

94-191/478

8617 NDX0681858
పపరర: సనరరబబబగ మగడడమఆచ�

8628 NDX2741858
పపరర: దవపదననసర షపక
భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1303/2
వయససస:36
లస: ససస స

94-191/479

తసడడ:ద తవటయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:39
లస: పప
94-180/862

8620 NDX0531228
పపరర: రరజగశశరర పస

94-189/594

భరస : కకషష పస
ఇసటట ననస:92-14-1301
వయససస:31
లస: ససస స

94-189/596 8623 NDX0533364
8622 NDX0531145
పపరర: అపషల నదరసమక పససట పససట
పపరర: కకషష పససట

8625 NDX0533943
పపరర: సనదఖససరరవప పససట

94-180/861

భరస : బగజజ
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:34
లస: ససస స

94-189/597

తసడడ:ద సనదఖసస పససట
ఇసటట ననస:92-14-1301
వయససస:38
లస: పప
94-189/599

తసడడ:ద సనదఖసస పససట
ఇసటట ననస:92-14-1301
వయససస:49
లస: పప
94-191/869

94-180/856

తసడడ:ద తవటయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:60
లస: పప

భరస : సనదఖసస పససట
ఇసటట ననస:92-14-1301
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద సనదఖసస పససట
ఇసటట ననస:92-14-1301
వయససస:39
లస: పప
8627 NDX2741841
పపరర: మజద షపక

94-180/860

తసడడ:ద సనదఖసస రరవప పససట
ఇసటట ననస:92-14-1301
వయససస:23
లస: పప

భరస : సనదఖససరరవప పససట
ఇసటట ననస:92-14-1301
వయససస:41
లస: ససస స
8624 NDX0533984
పపరర: గగవసదరరవప పససట

8610 NDX0509216
పపరర: ససరగష మగడడమసచ

8605 NDX0607473
పపరర: రరజజరరడడడ సరడడ

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమకకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:40
లస: పప
8621 NDX0531400
పపరర: లకడక పససట

94-180/857

తసడడ:ద ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సనరరబబబగ�
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:35
లస: ససస స
8618 NDX0889147
పపరర: ఈశశర రరవప మడడమసచ

8607 NDX1295005
పపరర: లకకక మగడడమసచ

94-180/853

తసడడ:ద మగతదఖలల
ఇసటట ననస:92-14-1299
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప మగడడమసచ
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:38
లస: పప
8615 NDX0584763
పపరర: దమయసత మగడడమసచ�

94-180/855

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : తవటయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1300
వయససస:75
లస: ససస స
8612 NDX0144410
పపరర: బబబగరరవప మగడడమసచ

8604 NDX1986555
పపరర: దదవపద షపక

8602 NDX0546911
పపరర: యరకమక సరడడ

భరస : రరజనన సరడడ
ఇసటట ననస:92-14-1299
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1299
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద యగఛదలమ
ఇసటట ననస:92-14-1299
వయససస:70
లస: పప
8609 NDX0512350
పపరర: నరసమక మగడడమసచ

94-180/852

భరస : దదవపద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1299
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజనన సరడడ
ఇసటట ననస:92-14-1299
వయససస:21
లస: పప
8606 NDX2937167
పపరర: రరజనన సరడడ

8601 NDX1986480
పపరర: రరమజన షపక

8626 NDX3173457
పపరర: రహహస షపక

94-190/678

తసడడ:ద మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1303/2
వయససస:33
లస: పప
94-191/870

8629 NDX2126226
పపరర: రరజజశన షపక

94-180/863

భరస : హఫసజ మగసరసౘోసమ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1304
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: రహహమమన షపక
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94-169/987

తసడడ:ద పసదద హహరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1305
వయససస:65
లస: పప
8633 NDX2940534
పపరర: శశఖర రరవప కలశశటట

94-175/1615

94-180/865

94-191/483

94-180/866

94-180/869

94-189/602

94-180/873

భరస : ఈశశర రరవప పసటర
ఇసటట ననస:92-14-1319
వయససస:39
లస: ససస స

8643 NDX2421741
పపరర: వనసకట రమణ సవలమపరపప

8646 NDX0512111
పపరర: రరకరసనద

8649 NDX2280097
పపరర: ఇసస ఖర మహమకద

8652 NDX0510628
పపరర: గగరమక పరలకకసడ

94-2/617

8655 NDX2528081
పపరర: వర లకడక కరకలమమనస

94-180/867

8658 NDX0434019
పపరర: పరరశత కపషల
భరస : నదరరయణరరవప కపషల
ఇసటట ననస:92-14-1319
వయససస:66
లస: ససస స

8638 NDX2040541
పపరర: శకమనదనరరయణ కలరపరటట

94-189/601

8641 NDX0681320
పపరర: రరమకకకషష రరడడడ సలమడడ

94-191/485

8644 NDX1674317
పపరర: దసరర రరవప శరవలపరరరపప

94-180/868

తసడడ:ద దలయఖ శరవలపరరరపప
ఇసటట ననస:92-14-1315
వయససస:26
లస: పప
94-180/870

8647 NDX0508499
పపరర: జలరకర అల

94-180/871

తసడడ:ద బబ లలమయమ
ఇసటట ననస:92-14-1316
వయససస:50
లస: పప
94-189/603

8650 NDX2528156
పపరర: సతఖ వనణణ ఇమసదద

94-180/872

భరస : చననరరవప ఇమసదద
ఇసటట ననస:92-14-1317
వయససస:30
లస: ససస స
94-180/874

8653 NDX0146589
పపరర: బగజజ అవపతషల

94-189/604

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ అవపతషల
ఇసటట ననస:92-14-1318
వయససస:36
లస: పప
94-2/618

భరస : కకశశర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:92-14-1319
వయససస:39
లస: ససస స
94-188/957

94-180/864

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1314
వయససస:63
లస: పప

భరస : మమరయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1318
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద శరసతయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:92-14-1319
వయససస:41
లస: పప
8657 NDX1018225
పపరర: సతఖవత పసటర

94-191/484

తసడడ:ద జలరకర మహమకద
ఇసటట ననస:92-14-1316
వయససస:21
లస: పప

భరస : పప సపపడడ
ఇసటట ననస:92-14-1318
వయససస:61
లస: ససస స
8654 NDX2527455
పపరర: కకశశర కరకలమమనస

8640 NDX0681288
పపరర: సరసబబదజఖస సలమడడ

8635 NDX0630095
పపరర: సరసబబదజఖస� సలమడడ�

తసడడ:ద సనదఖసస రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1313
వయససస:48
లస: పప

భరస : అల
ఇసటట ననస:92-14-1316
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద జలరకర మహమకద
ఇసటట ననస:92-14-1316
వయససస:24
లస: ససస స
8651 NDX0511337
పపరర: లకడక శరవలపపరపప

94-189/600

తసడడ:ద పసదద దదలయఖ సవలమపరపప
ఇసటట ననస:92-14-1315
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద రరజయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1315
వయససస:55
లస: పప
8648 NDX2280089
పపరర: సబయమ మహమకద

8637 NDX2040939
పపరర: కకషషవనణణ దదసరర

94-191/482

భరస : రరమకకకషషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:92-14-1313
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1314
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : దదలయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1315
వయససస:45
లస: ససస స
8645 NDX0509240
పపరర: దదలయఖ గగడదలపపరపప�

94-180/1847

భరస : శకమనదనరరయణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1313
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నవన కలమమర సలమడడ
ఇసటట ననస:92-14-1314
వయససస:31
లస: ససస స
8642 NDX0512780
పపరర: లకడక సవపలపపరపప�

8634 NDX2942274
పపరర: పరరశన షపక

8632 NDX2176569
పపరర: వతడ కకషష మమరరస

తసడడ:ద తవపడడ
ఇసటట ననస:92-14-1310
వయససస:23
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1312
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమకకషష�
ఇసటట ననస:92-14-1313
వయససస:35
లస: పప
8639 NDX2044071
పపరర: దదవఖ సలమడడ

94-191/481

భరస : నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-14-1308
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద జగనదనథస కలశశటట
ఇసటట ననస:92-14-1312
వయససస:24
లస: పప
8636 NDX0630020
పపరర: నవన కలమమర� సలమడడ�

8631 NDX0586164
పపరర: యయబమబరర కకషష వనణణ

8656 NDX0681965
పపరర: పపషషలత కపషల

94-180/875

భరస : మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1319
వయససస:35
లస: ససస స
94-189/605

8659 NDX0545285
పపరర: మహహశశరరరవప కపషల

94-189/606

తసడడ:ద నదరరయణరరవప కపషల
ఇసటట ననస:92-14-1319
వయససస:43
లస: పప
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8660 NDX0545327
పపరర: నదరరయణరరవప కపషల

94-189/607

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ కపషల
ఇసటట ననస:92-14-1319
వయససస:75
లస: పప
8663 NDX2526366
పపరర: వరలకడక ఉపరషడ

94-180/876

94-180/1849

94-191/488

94-189/609

94-189/612

94-189/615

94-190/414

తసడడ:ద నదరరయణ పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1324
వయససస:26
లస: పప

8673 NDX1976457
పపరర: మఠర బబహరర

8676 NDX2475986
పపరర: జతష
స పతతద

8679 NDX2522423
పపరర: జతష
స పతతద

8682 NDX2322741
పపరర: ససబబససన సరహహ

94-190/417

8685 NDX2322683
పపరర: జతదఊ పతతద

94-189/610

8688 NDX0526962
పపరర: బససత పరతతద
భరస : నదరరయణ పరతతద
ఇసటట ననస:92-14-1324
వయససస:50
లస: ససస స

8668 NDX0585877
పపరర: ఇమకడడ శవ�

94-191/487

8671 NDX0585786
పపరర: యరక బబబగ

94-191/490

8674 NDX2135748
పపరర: శరకసబరర పతతద

94-189/611

భరస : ససరగసదద పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:42
లస: ససస స
94-189/613

8677 NDX0413138
పపరర: ససతతష బబహరర

94-189/614

తసడడ:ద రరమచసదద బబహరర
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:31
లస: పప
94-189/616

8680 NDX2322816
పపరర: ససలత సరహహ

94-190/413

తసడడ:ద బకసధవన సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:24
లస: ససస స
94-190/415

8683 NDX2322782
పపరర: దసరర పతతద

94-190/416

భరస : బలరరమ పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:42
లస: ససస స
94-190/418

తసడడ:ద బలరరమ పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:24
లస: పప
94-180/879

94-180/1352

తసడడ:ద నదగగలల
ఇసటట ననస:92-14-1321
వయససస:68
లస: పప

భరస : బకసధవన సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద బకసధవన సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:22
లస: పప
8687 NDX1630053
పపరర: అరరణ కలమమర పతతద

94-191/489

తసడడ:ద బలరరస పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద బకసధవన సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:27
లస: ససస స
8684 NDX2322691
పపరర: ససతతష సరహహ

8670 NDX0889105
పపరర: ఆదదనదరరయణ ఇమకసదద�

8665 NDX2557031
పపరర: సరయ వనసకట దసరర సరగడ

తసడడ:ద చనన�
ఇసటట ననస:92-14-1321
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద బలరరమ పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద బబగవరన పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:54
లస: పప
8681 NDX2322766
పపరర: ససనత సరహహ

94-191/486

భరస : ససతతష బబహరర
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమచసదద బబహర
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:63
లస: ససస స
8678 NDX2129386
పపరర: బలరరస పతతద

8667 NDX0877456
పపరర: సరగజన� ఆలమరట�

94-1/1241

తసడడ:ద శనస సరగడ
ఇసటట ననస:92-14-1320
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద ఎరరకబబబగ�
ఇసటట ననస:92-14-1321
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద బలరరస పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1323
వయససస:24
లస: ససస స
8675 NDX0413567
పపరర: ససససమ బబహర

94-180/877

భరస : ఏడడకకసదలల�
ఇసటట ననస:92-14-1320
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద యరక బబబగ�
ఇసటట ననస:92-14-1321
వయససస:38
లస: పప
8672 NDX2129402
పపరర: లకడక పతతద

8664 NDX2526101
పపరర: రరజగశశరర సరగడ

8662 NDX2526416
పపరర: వనసకటరరవప ఉపరషడ

తసడడ:ద నరసససహరరవప ఉపరషడ
ఇసటట ననస:92-14-1320
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనస లలట సరగడ
ఇసటట ననస:92-14-1320
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస సరగడ
ఇసటట ననస:92-14-1320
వయససస:18
లస: ససస స
8669 NDX0586230
పపరర: చననససభబష�

94-189/608

తసడడ:ద కకశశర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:92-14-1319
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప ఉపరషడ
ఇసటట ననస:92-14-1320
వయససస:38
లస: ససస స
8666 NDX2765543
పపరర: శరరద సరగడ

8661 NDX2536530
పపరర: శశశత కరకలమమనస

8686 NDX0547067
పపరర: ససధఖ ఆవపలమసద�

94-180/878

భరస : నదగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:92-14-1324
వయససస:35
లస: ససస స
94-189/617

8689 NDX0393389
పపరర: ససతతష కలమమర పరతతద

94-189/618

తసడడ:ద నదరరయణ పరతతద
ఇసటట ననస:92-14-1324
వయససస:34
లస: పప
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94-189/619

తసడడ:ద వరససదదవ పరతతద
ఇసటట ననస:92-14-1324
వయససస:39
లస: పప
8693 NDX2746345
పపరర: కలమఖణణ పరతతద

94-189/1234

94-191/491

94-180/881

94-180/884

94-191/494

94-189/1235

94-190/421

తసడడ:ద నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1330
వయససస:58
లస: పప

8703 NDX0508044
పపరర: బబలమజ సరగడ

8706 NDX0093252
పపరర: వనజ దదవ కమతస

8709 NDX0093294
పపరర: పపషరషవత కకనపరల

8712 NDX0142042
పపరర: సనదఖసస రరవప కకనపరల

94-180/887

8715 NDX0546572
పపరర: దసరరరదదవ బసడదరర

94-180/885

8718 NDX2418630
పపరర: లలసబరరజ బసడదరర
తసడడ:ద నరసససహరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:92-14-1330
వయససస:59
లస: పప

8698 NDX0509281
పపరర: సనరఖనదరరయణ జజకర

94-180/880

8701 NDX0509349
పపరర: లకడక ససగరర

94-180/883

8704 NDX0727180
పపరర: హనసమసతరరవప ఇనమమళళ

94-191/493

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-14-1327
వయససస:33
లస: పప
94-189/623

8707 NDX2096692
పపరర: మహన కమతస

94-189/624

తసడడ:ద అసజయఖ కమతస
ఇసటట ననస:92-14-1328
వయససస:37
లస: పప
94-190/419

8710 NDX0146977
పపరర: శవ కలమమర కకనపరల

94-190/420

తసడడ:ద సనదఖసస రరవప కకనపరల
ఇసటట ననస:92-14-1329
వయససస:31
లస: పప
94-190/422

8713 NDX2421725
పపరర: శకలకడక బసడదరర

94-180/886

భరస : రరసబబబగ బసడదరర
ఇసటట ననస:92-14-1330
వయససస:29
లస: ససస స
94-180/888

భరస : లసబమరరజ
ఇసటట ననస:92-14-1330
వయససస:49
లస: ససస స
94-180/890

94-189/622

భరస : యరకయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1327
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద కరళదదసస కకనపరల
ఇసటట ననస:92-14-1329
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:92-14-1330
వయససస:39
లస: ససస స
8717 NDX0607382
పపరర: లలసబరరజ బసడదరర

94-180/882

భరస : సనదఖసస రరవప కకనపరల
ఇసటట ననస:92-14-1329
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద దదసస లలట తమకరరడడ
ఇసటట ననస:92-14-1329
వయససస:37
లస: పప
8714 NDX0546788
పపరర: శకలకడక బసడదరర

8700 NDX0512467
పపరర: పదక సరగడ

8695 NDX0413534
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:ద అపషనన
ఇసటట ననస:92-14-1326
వయససస:70
లస: పప

భరస : మహన కమతస
ఇసటట ననస:92-14-1328
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర కకనపరల
ఇసటట ననస:92-14-1328
వయససస:25
లస: ససస స
8711 NDX1602367
పపరర: సససహదదద తమకరరడడడ

94-191/492

తసడడ:ద యరకయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1327
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ పలర
ఇసటట ననస:92-14-1327
వయససస:43
లస: పప
8708 NDX2804839
పపరర: శక లకడక కకనపరల

8697 NDX0102053
పపరర: సలమస షపక

94-189/1233

తసడడ:ద సలమస షపక
ఇసటట ననస:92-14-1325
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద యరకయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1327
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద యరకయఖ సరరగడద
ఇసటట ననస:92/14-1327
వయససస:29
లస: పప
8705 NDX2171007
పపరర: రరమకకషష పదసరద పలర

94-189/621

తసడడ:ద నదసర
ఇసటట ననస:92-14-1325
వయససస:69
లస: పప

భరస : బబలమజ సరగడ
ఇసటట ననస:92-14-1327
వయససస:27
లస: ససస స
8702 NDX1909904
పపరర: వనసకటటశ సరరగడద

8694 NDX0093237
పపరర: రరహన బబగస షపక

8692 NDX2940260
పపరర: కలమఖణణ పతతద

భరస : ససతతష కలమమర
ఇసటట ననస:92-14-1324
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:92-14-1325
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద సలమస
ఇసటట ననస:92-14-1325
వయససస:30
లస: పప
8699 NDX2024800
పపరర: వనసకట లకడక సరగడ

94-189/620

తసడడ:ద వశశనదథ పతతద
ఇసటట ననస:92-14-1324
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససతతశ కలమమర పరతతద
ఇసటట ననస:92-14-1324
వయససస:25
లస: ససస స
8696 NDX0102566
పపరర: సరధదక షపక

8691 NDX2537702
పపరర: నదరరయణ పతతద

8716 NDX2421733
పపరర: దసరర దదవ బసడదరర

94-180/889

భరస : లలసబరరజ బసడదరర
ఇసటట ననస:92-14-1330
వయససస:54
లస: ససస స
94-188/958

8719 NDX0681502
పపరర: రరసబబబగ బసడదరర

94-191/495

తసడడ:ద లలసబరరజ బసడదరర
ఇసటట ననస:92-14-1330
వయససస:34
లస: పప
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8720 NDX1700690
పపరర: మహహష తదజ అతస లలరర

94-189/625

తసడడ:ద వర బదహకచదరరఖలల అతస లలరర
ఇసటట ననస:92-14-1332
వయససస:27
లస: పప
8723 NDX2743532
పపరర: సరశత కకటట

94-174/982

94-189/629

94-189/1236

94-180/891

94-174/983

94-189/632

94-189/1237

తసడడ:ద పదసరదరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1339
వయససస:34
లస: పప

8730 NDX2066653
పపరర: గరలబ షపక

8733 NDX2539302
పపరర: కకషష మహన తదలపప ద లల

8736 NDX2902518
పపరర: అనససయ తతట

8739 NDX2129220
పపరర: తదనదధ సరహహ

8742 NDX2905057
పపరర: దదలవర షపక

94-189/635

8745 NDX1602003
పపరర: తదవనసదద జసధదఖల

94-174/59

8748 NDX0315283
పపరర: పదసరదరరవప� అననవరపప�
తసడడ:ద నదరరయణ సరశమ�
ఇసటట ననస:92-14-1339
వయససస:66
లస: పప

94-189/631

8731 NDX2066638
పపరర: హజరత వల షపక

94-174/60

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1335
వయససస:49
లస: పప
94-174/61

8734 NDX2539294
పపరర: పసదయసకర తదలపప ద లల

94-174/62

భరస : కకషష మహన తదలపప ద లల
ఇసటట ననస:92-14-1335/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-174/984

8737 NDX2931996
పపరర: ననరర షపక

94-188/1345

భరస : జహహర
ఇసటట ననస:92-14-1336/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-189/633

8740 NDX2620466
పపరర: బబతద బరరధదన

94-189/1080

భరస : శకనవరస సససగ బరరధదన
ఇసటట ననస:92-14-1336/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-189/1238

8743 NDX2156637
పపరర: పసదయమ రసజన జసధదఖల

94-189/634

తసడడ:ద శకనవరస రరవప జసధదఖల
ఇసటట ననస:92-14-1338
వయససస:23
లస: ససస స
94-189/636

తసడడ:ద శకనవరస రరవప జసధదఖల
ఇసటట ననస:92-14-1338
వయససస:25
లస: పప
94-180/893

8728 NDX0767350
పపరర: వనసకట రరడడడ కకటట
తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:92-14-1334
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద ఇజజదయలల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1336/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జనదఖవపల
ఇసటట ననస:92-14-1338
వయససస:55
లస: ససస స
8747 JBV0919449
పపరర: మణణకలమమర అననవరపప

94-189/630

తసడడ:ద బసకక సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1336/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద ఇజజదయలల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1336/1
వయససస:48
లస: పప
8744 NDX0733121
పపరర: వరణణ జనదఖవపల

8727 NDX1350594
పపరర: రరమరరడడడ కకటట

94-189/628

భరస : వనసకటరరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:92-14-1334
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర తతట
ఇసటట ననస:92-14-1335/2
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : ఖమసససబ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1336/1
వయససస:33
లస: పప
8741 NDX2905040
పపరర: జహహర షపక

8725 NDX1404680
పపరర: వనసకరయమక కకటట

తసడడ:ద రరఘవనసదద రరవప తదలపప ద లల
ఇసటట ననస:92-14-1335/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరజశశఖర తతట
ఇసటట ననస:92-14-1335/2
వయససస:32
లస: ససస స
8738 NDX1493493
పపరర: భబష షసక

94-189/627

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1335
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : హజరత వరల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1335
వయససస:48
లస: ససస స
8735 NDX2881316
పపరర: అనససయ గడడ స

8724 NDX0767491
పపరర: పదక కకటట

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:92-14-1334
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:92-14-1334
వయససస:27
లస: ససస స
8732 NDX2279537
పపరర: ఫరతమమబ షపక

94-180/1850
8722 NDX3211992
పపరర: చమలకకనదడ వనసకట రరమయఖ
చ.కకషరన మమరరస
భసధసవప: కక. వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1332/1
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:92-14-1334
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:92-14-1334
వయససస:34
లస: పప
8729 NDX2722288
పపరర: జజఖసస త కకటట

94-189/626

తసడడ:ద వనసకటబ చదరరఖలల అతస లలరర
ఇసటట ననస:92-14-1332
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:92-14-1334
వయససస:33
లస: ససస స
8726 NDX0741009
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకటట

8721 NDX1847369
పపరర: వరబదహకచదరరఖలల అతస లలరర

8746 JBV0917070
పపరర: సరఆమమమజఖఆ� అననవరపప�

94-180/892

భరస : పదసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:92-14-1339
వయససస:58
లస: ససస స
94-180/894

8749 NDX1690495
పపరర: గగపస సససకర

94-189/637

తసడడ:ద అపరషరరవప సససకర
ఇసటట ననస:92-14-1339
వయససస:27
లస: పప
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8750 NDX1690503
పపరర: రరమమసజననయగలల సససకర

94-189/638

తసడడ:ద అపరషరరవప సససకర
ఇసటట ననస:92-14-1339
వయససస:28
లస: పప
8753 NDX3061363
పపరర: బషసర అహమకద అనదసరర

94-191/871

94-189/641

8754 NDX1674598
పపరర: సడడ మగ
మ సససన బశర

94-180/895

భరస : మగకగసశశరరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:92-14-1342`
వయససస:39
లస: ససస స

8757 NDX2040483
పపరర: సదదదస హహసపసన బషసర

94-189/642

8760 NDX1624296
పపరర: మగకగసశశరరరవప కలసభ

94-189/742

94-180/900

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ నమమకన
ఇసటట ననస:92-14-1345
వయససస:32
లస: పప
8768 NDX1388958
పపరర: శరగమణణ రగఖ
భరస : వనసకట రమణ రగఖ
ఇసటట ననస:92-14-1346
వయససస:32
లస: ససస స
8771 NDX1388974
పపరర: కరశరరవప రగఖ

94-189/647

భరస : దదణణఏలల రరవననతల
ఇసటట ననస:92-14-1346
వయససస:27
లస: ససస స
8777 NDX1216696
పపరర: రరమమశశరరరడడడ కకలర
తసడడ:ద రరమరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:92-14-1347
వయససస:29
లస: పప

8767 NDX2902393
పపరర: కరశ వశశనదథ రగఖ

94-180/1852

8772 NDX1388941
పపరర: వనసకట రమణ రగఖ

8775 NDX1294990
పపరర: హహమసతచ వనసకట రరడడడ కకలర

8778 NDX0585695
పపరర: కకలర ఏలర మక
భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1347
వయససస:48
లస: ససస స

94-180/897

94-180/899

94-174/985

తసడడ:ద పపలర యఖ రగఖ
ఇసటట ననస:92-14-1346
వయససస:25
లస: పప
94-189/645

8770 NDX1388933
పపరర: కరశవశశనదధ రగఖ

94-189/646

తసడడ:ద పపలర యఖ రగఖ
ఇసటట ననస:92-14-1346
వయససస:26
లస: పప
94-189/648

8773 NDX2771814
పపరర: మనశర రగఖ

94-189/1239

భరస : కరశ వశశనదథ రగఖ
ఇసటట ననస:92-14-1346
వయససస:22
లస: ససస స
94-180/901

తసడడ:ద రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1347
వయససస:26
లస: పప
94-189/649

8764 NDX1674432
పపరర: చసదదదసరఖర పదధదన

8766 NDX2796845
పపరర: ఆధదలకడక నమమకన

8769 NDX1388925
పపరర: లకకక దదవ రగఖ

94-174/63

8761 NDX2026996
పపరర: అసజమక బచల కలరపరటట

తసడడ:ద బషష
ష నదథ పదధదన
ఇసటట ననస:92-14-1343/2
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద పపలర యఖ రగఖ
ఇసటట ననస:92-14-1346
వయససస:36
లస: పప
94-192/1362

8758 NDX2520088
పపరర: పవన కలమఖణ కకతస కకట

భరస : శకనవరసరరవప బచదచలకలరపరటట
ఇసటట ననస:92-14-1343
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ రగఖ
ఇసటట ననస:92-14-1346
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద పపలర యఖ రగఖ
ఇసటట ననస:92-14-1346
వయససస:28
లస: పప
8774 NDX3253903
పపరర: మరరయమక రరవననతల

94-189/643

భరస : వరభదసదడడ నమమకన
ఇసటట ననస:92-14-1345
వయససస:27
లస: ససస స
94-189/644

94-180/896

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:92/14-1343
వయససస:34
లస: ససస స

94-180/898 8763 NDX2029115
8762 NDX1630012
పపరర: శకనవరసరరవప బబచలకలరపరటట
పపరర: అసజమక బచచలకలరపరటట

8765 NDX2468627
పపరర: వరభదసదడడ నమమకన

8755 NDX1674622
పపరర: అహమకద బశర

తసడడ:ద శకనవరససలల కకతస కకట
ఇసటట ననస:92-14-1342/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద తదతయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:92-14-1342`
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద ఎరకయఖ బబచలకలరపరటట
ఇసటట ననస:92/14-1343
వయససస:39
లస: పప

94-189/640

తసడడ:ద షహహద మయ
ఇసటట ననస:92-14-1340/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద అహమకద బషసర
ఇసటట ననస:92-14-1340/1
వయససస:29
లస: పప
94-189/741

8752 NDX1739277
పపరర: ససమత అలలరదసరరర

భరస : వర బదహక చదరర అలలరదసరరర
ఇసటట ననస:92-14-1340
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద అహమకద బశర
ఇసటట ననస:92-14-1340/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : అహమకద బషసర
ఇసటట ననస:92-14-1340/1
వయససస:39
లస: ససస స
8759 NDX1626227
పపరర: అననరరధ మగరల

94-189/639

తసడడ:ద పసదద మగసలయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:92-14-1339/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద షరహహద మమయ అనదసరర
ఇసటట ననస:92-14-1340
వయససస:44
లస: పప
8756 NDX2040384
పపరర: షహరరననస బషసర

8751 NDX2040475
పపరర: యయససబబబగ వనమగల

8776 NDX2992642
పపరర: రమమశశర రరడడడ కకలర

94-180/1853

తసడడ:ద రమ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:92-14-1347
వయససస:29
లస: పప
94-191/496

8779 NDX0653956
పపరర: రరమరరడడడ కకలర

94-191/497

తసడడ:ద చనన రరమగలల
ఇసటట ననస:92-14-1347
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: బగడడయమ బబహర
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94-180/902

తసడడ:ద హరర బగడడయమ
ఇసటట ననస:92-14-1348
వయససస:37
లస: పప
8783 NDX1216688
పపరర: లసగరరరజ సరహహ

94-189/652

94-180/1855

94-192/1212

94-180/904

94-189/655

94-180/907

94-180/1856

భరస : సరసబశవరరవప శశషమల
ఇసటట ననస:92-14-1354
వయససస:35
లస: ససస స

8793 NDX2140721
పపరర: వరణణ కకసడపప

8796 NDX0535708
పపరర: వనసకట రరవప కకసడపప

8799 NDX2319101
పపరర: రగజగశ కలమమర లలటటట

8802 NDX2871994
పపరర: రవ కలమమర లలటటట

94-180/1858

8805 NDX0536730
పపరర: సససదద షపక

94-180/905

8808 NDX0529057
పపరర: లకడక శశషమల
భరస : నదరరయణ రరవప శశషమల
ఇసటట ననస:92-14-1354
వయససస:55
లస: ససస స

8788 NDX3045408
పపరర: రరమకకషమ వనపలర

94-191/872

8791 NDX0681403
పపరర: నరకల� గగజజల�

94-191/498

8794 NDX1032259
పపరర: ధదవన కకసడపప

94-189/654

భరస : కకషరష రరడడడ కకసడపప
ఇసటట ననస:92-14-1351
వయససస:30
లస: ససస స
94-189/656

8797 NDX0511949
పపరర: నదగమణణ లలటటట

94-180/906

భరస : లకకకనదరరయణ
ఇసటట ననస:92/14-1352
వయససస:29
లస: ససస స
94-180/908

8800 NDX0507848
పపరర: లకకకనదరరయణ లలటటట�

94-180/909

తసడడ:ద అపరషరరవప�
ఇసటట ననస:92-14-1352
వయససస:31
లస: పప
94-180/1857

8803 NDX2422061
పపరర: రగజగష కలమమర లలటటట

94-189/657

తసడడ:ద అపరషరరవప లలటటట
ఇసటట ననస:92-14-1352
వయససస:24
లస: పప
94-189/658

తసడడ:ద చన మహబగ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1353
వయససస:31
లస: పప
94-189/659

94-180/1854

తసడడ:ద మలలర శ�
ఇసటట ననస:92-14-1350
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద అపషరరవప లలటటట
ఇసటట ననస:92-14-1352
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరజ వడడగర
ఇసటట ననస:92-14-1353
వయససస:34
లస: ససస స
8807 NDX2129337
పపరర: వనసకటలకడక శశషమల

94-180/903

తసడడ:ద అపరష రరవప లలట లలటటట
ఇసటట ననస:92-14-1352
వయససస:22
లస: పప

భరస : అపషరరవప రరగగలల
ఇసటట ననస:92-14-1352
వయససస:44
లస: ససస స
8804 NDX3040995
పపరర: లకడక వడడగర

8790 NDX2186808
పపరర: సప మరరజ తతటబ

8785 NDX3134830
పపరర: శకనవరస వజ

తసడడ:ద సనదఖశ వనపలర
ఇసటట ననస:92-14-1349
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరరవపలల కకసడపప
ఇసటట ననస:92-14-1351
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద నలయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1352
వయససస:35
లస: ససస స
8801 NDX3056652
పపరర: ససరమక రరగగలల

94-189/653

తసడడ:ద వనసకరటరరవ కకసడపప
ఇసటట ననస:92-14-1351
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప కకసడపప
ఇసటట ననస:92-14-1351
వయససస:45
లస: ససస స
8798 NDX0512038
పపరర: వరలకడక లలటటట

8787 NDX1018241
పపరర: చనదనరర వరనపలర

94-189/651

తసడడ:ద గగరయఖ వజ
ఇసటట ననస:92-14-1349
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద పరపరరరవప తతటబ
ఇసటట ననస:92-14-1350
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప కకసడపప
ఇసటట ననస:92-14-1351
వయససస:24
లస: ససస స
8795 NDX0527143
పపరర: వనసకట దసరర కకసడపప

94-183/867

భరస : రరమకకషష వరనపలర
ఇసటట ననస:92-14-1349
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద సనదఖససరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1349
వయససస:33
లస: పప
8792 NDX2140705
పపరర: హహమ కకసడపప

8784 NDX2693216
పపరర: లల సరహహ

8782 NDX0531616
పపరర: దసరర సరహహ

భరస : అశశక సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1348
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లసగ రరజ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1348/26
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద సనదఖశ రరవప వనపలర
ఇసటట ననస:92-14-1349
వయససస:34
లస: పప
8789 NDX3014859
పపరర: వరనపలర రరమకకషష

94-189/650

తసడడ:ద అశశక సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1348
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద అశశక సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1348
వయససస:30
లస: పప
8786 NDX3107943
పపరర: రరమకకషమ వనపలర

8781 NDX0531590
పపరర: లకడక సరహహ

8806 NDX2658151
పపరర: కమల మడడగగల

94-238/961

తసడడ:ద కరమమశశర రరవప మడడగగల
ఇసటట ననస:92-14-1353
వయససస:26
లస: ససస స
94-189/660

8809 NDX1976432
పపరర: మతదల సరహహ

94-189/661

భరస : రరఘవనసదద సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1355
వయససస:29
లస: ససస స
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94-189/662

భరస : చకకపరణణ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1355
వయససస:70
లస: ససస స
8813 NDX0873844
పపరర: చకకపరణణ సరహహ

94-189/665

94-189/666

94-180/911

94-180/914

94-188/960

94-188/1347

94-180/917

భరస : బబల కకటటశశర రరవప నకక
ఇసటట ననస:92-14-1362
వయససస:33
లస: ససస స

8823 NDX0508424
పపరర: కరమమశశర రరవప మగరరగగడడ

8826 NDX2610731
పపరర: పదతదప గరరనపపడడ

8829 NDX2774115
పపరర: పరరశత కకతస పలర

8832 NDX1671966
పపరర: మహహశశరర రరపరరరర

94-191/499

8835 NDX0512558
పపరర: పరరశత పసటర

94-180/915

8838 NDX1862698
పపరర: హరర కలమమర నకక
తసడడ:ద ససబబబరరవప నకక
ఇసటట ననస:92-14-1362
వయససస:37
లస: పప

8818 NDX0512178
పపరర: పదక మగరరగగల

94-180/910

8821 NDX0507822
పపరర: కకషరషరరడడడ కకసడపప

94-180/913

8824 NDX2761062
పపరర: రగజ రరణణ కకతస పలర

94-174/986

భరస : లసగ రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:92-14-1359
వయససస:60
లస: ససస స
94-188/1163

8827 NDX2901262
పపరర: ససబబమక కకతస పలర

94-188/1346

భరస : లసగ రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:92-14-1359
వయససస:60
లస: ససస స
94-188/1348

8830 NDX2469401
పపరర: పసదయ చచలర

94-180/916

తసడడ:ద ససనల బబబగ చచలర
ఇసటట ననస:92-14-1359/1
వయససస:36
లస: పప
94-180/918

8833 NDX1765769
పపరర: సనరరడడ లవనటట

94-189/668

Deleted

భరస : ధరక రరవప లవనటట
ఇసటట ననస:92-14-1361
వయససస:28
లస: ససస స
94-180/919

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:92-14-1361/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-180/921

94-188/959

తసడడ:ద శకరరమగలల
ఇసటట ననస:92/14-1357
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రరపరరరర
ఇసటట ననస:92-14-1361
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-14-1361
వయససస:34
లస: పప
8837 NDX1986142
పపరర: నరకల జజఖత నకక

94-180/912

భరస : సతఖనదరరయణ కకతస పలర
ఇసటట ననస:92-14-1359
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద డదవడ చచలర
ఇసటట ననస:92-14-1359/1
వయససస:40
లస: పప
8834 NDX0681270
పపరర: శకనస రరపరరరర

8820 NDX0508648
పపరర: కరమమశశర రరడడడ కకసడపప�

8815 NDX1976242
పపరర: రరజగశశరర సపదస

భరస : కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1357
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:92-14-1359
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద లసగ రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:92-14-1359
వయససస:41
లస: పప
8831 NDX2469443
పపరర: ససనలబబబగ చచలర

94-189/667

తసడడ:ద రసగ వనణరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1358
వయససస:48
లస: పప

భరస : అసకరరవప మమడద
ఇసటట ననస:92-14-1359
వయససస:28
లస: ససస స
8828 NDX2774065
పపరర: సతఖనదరరయణ కకతస పలర

8817 NDX1976580
పపరర: వనసకట రతనస రరయపసలర

94-189/664

భరస : వనసకటటసశర రరవప సపదస
ఇసటట ననస:92-14-1356
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:92-14-1357
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద అపషనన రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1357
వయససస:53
లస: పప
8825 NDX2476505
పపరర: ససశల మమడద

94-189/1240

భరస : లకకణ రరవప రరయపసలర
ఇసటట ననస:92-14-1356
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:92-14-1357
వయససస:48
లస: ససస స
8822 NDX0508663
పపరర: శకరరమగలల కకసడపప

8814 NDX2726099
పపరర: సరహహ మమమ

8812 NDX0917518
పపరర: రరఘవనసదద సరహహ

తసడడ:ద చకకపరణణ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1355
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస సరహహ మమమ
ఇసటట ననస:92-14-1355
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సప మరరజ తతటబ
ఇసటట ననస:92-14-1356
వయససస:31
లస: ససస స
8819 NDX0510560
పపరర: వనసకట రమణ కకసడపప�

94-189/663

తసడడ:ద చకకపరణణ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1355
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద కరళ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1355
వయససస:76
లస: పప
8816 NDX2194843
పపరర: అననపపరష తతటబ

8811 NDX0872440
పపరర: శకనవరసస సరహహ

8836 NDX1671917
పపరర: శకలసతల రరపరరరర

94-180/920

భరస : కలమమర రరపరరరర
ఇసటట ననస:92-14-1362
వయససస:28
లస: ససస స
94-180/922

8839 NDX0093849
పపరర: రజన దదవ నకక

94-188/961

తసడడ:ద ససబబబరరవప నకక
ఇసటట ననస:92-14-1362
వయససస:29
లస: ససస స
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94-188/962

తసడడ:ద బసగరరయఖ పసటర
ఇసటట ననస:92-14-1362
వయససస:36
లస: పప
94-189/671

తసడడ:ద యసఓల బబహరర
ఇసటట ననస:92-14-1362
వయససస:41
లస: పప

8844 NDX0147165
పపరర: ససబబబరరవప నకక

94-180/923

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:92-14-1364
వయససస:34
లస: ససస స

8847 NDX2024792
పపరర: హబబగన షపక

94-189/672

94-189/674

భరస : వనసకటయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:92-14-1364
వయససస:55
లస: ససస స

8850 NDX2047778
పపరర: శకనవరససలల గగసజ

94-180/924

94-174/988

తసడడ:ద కకటట రమమపపరస
ఇసటట ననస:92-14-1365
వయససస:18
లస: పప

8853 NDX1171453
పపరర: నదగమణణ పపలవరరస

94-189/675

94-180/927

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1365
వయససస:50
లస: ససస స

8856 NDX1171438
పపరర: లకకక కరరరమసచ

94-180/925

భరస : హసన బబష షపక
ఇసటట ననస:92-14-1365
వయససస:30
లస: ససస స

8859 NDX1946625
పపరర: దదవ ఈద

94-180/928

94-191/873

తసడడ:ద అగరఅల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1365
వయససస:30
లస: పప

8862 NDX0732982
పపరర: లకడక చచటర

94-189/676

తసడడ:ద వననకరరమనద పరతస వరడద
ఇసటట ననస:92-14-1368
వయససస:19
లస: పప
8867 NDX1630442
పపరర: అపరషల రరజ శరవలపరరపప
తసడడ:ద చనన ధలయఖ శరవలపరరపప
ఇసటట ననస:92-14-1368
వయససస:25
లస: పప

8865 NDX1173459
పపరర: గణపత S

94-189/677

8868 NDX1541938
పపరర: కననయఖ బమకడడ
తసడడ:ద చనననడడ బమకడడ
ఇసటట ననస:92-14-1368
వయససస:69
లస: పప

94-174/987

8854 NDX1171479
పపరర: అనత మమడదదపప

94-180/926

8857 NDX1184738
పపరర: పదభబకర పపలపరరస

94-180/929

8860 NDX2726107
పపరర: వససదదవ రరవప మమడదదపప

94-189/1242

8863 NDX0738039
పపరర: వరభదద రరవప చచటర

94-189/678

తసడడ:ద ఆసజననయగలల చచటర
ఇసటట ననస:92-14-1366
వయససస:54
లస: పప
94-180/930

భరస : చనన బబలయమఖ
ఇసటట ననస:92-14-1368
వయససస:39
లస: ససస స
94-180/932

8851 NDX2934446
పపరర: వరససదదవరరవప మమడదదపప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప మమడదదపప
ఇసటట ననస:92-14-1365
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరభదదరరవప చచటర
ఇసటట ననస:92-14-1366
వయససస:52
లస: ససస స
94-175/1327

94-189/673

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1365
వయససస:34
లస: పప

భరస : పదసరద ఈద
ఇసటట ననస:92-14-1365
వయససస:42
లస: ససస స

8861 NDX2740678
పపరర: మహబమబనసర షపక

8848 NDX2047794
పపరర: అరరణ గగసజ

భరస : వరససదదవ రరవప
ఇసటట ననస:92-14-1365
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-14-1365
వయససస:63
లస: ససస స
94-180/1861

94-189/1241

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప మమడదదపప
ఇసటట ననస:92-14-1365
వయససస:35
లస: పప

భరస : పదభబకర
ఇసటట ననస:92-14-1365
వయససస:31
లస: ససస స

8855 NDX1171461
పపరర: కలమమరర మమడదదపప

8845 NDX2731503
పపరర: బబల ససతమక నకక

తసడడ:ద వనసకటయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:92-14-1364
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:92-14-1364
వయససస:30
లస: పప

8852 NDX2922987
పపరర: మహన రమమపపరస

94-189/670

భరస : ససబబబరరవప నకక
ఇసటట ననస:92-14-1362
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మననసర అలమస షపక
ఇసటట ననస:92-14-1364
వయససస:56
లస: ససస స

8849 NDX2047802
పపరర: తరరపఠమక గగసజ

8842 NDX1045434
పపరర: హరరకలమమర నకరక

తసడడ:ద ససబబబరరవప నకరక
ఇసటట ననస:92-14-1362
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ నకక
ఇసటట ననస:92-14-1362
వయససస:62
లస: పప

8846 NDX0846147
పపరర: షపక ఖతజజ

8864 NDX2682391
పపరర: తరరణ కలమమర పరతస వరడద

94-189/669

భరస : హరరకలమమర నకరక
ఇసటట ననస:92-14-1362
వయససస:31
లస: ససస స

8843 NDX1976408
పపరర: బజయ కలమమర బబహరర

8858 NDX2938082
పపరర: మహబమబనసర షపక

8841 NDX1032135
పపరర: రగజజ నకరక

8866 NDX2468650
పపరర: వకరశ పతవడ

94-180/931

తసడడ:ద వనసకట రమణ పతవడ
ఇసటట ననస:92-14-1368
వయససస:22
లస: పప
94-180/933

8869 NDX1976440
పపరర: నదగరరజ శరవలపరరపప

94-189/679

తసడడ:ద చనన ధలయఖ శరవలపరరపప
ఇసటట ననస:92-14-1368
వయససస:24
లస: పప
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8870 NDX1209832
పపరర: చననబబలయఖ సవలమపరపప

94-189/680

తసడడ:ద అపషనన సవలమపరపప
ఇసటట ననస:92-14-1368
వయససస:43
లస: పప
8873 NDX2468676
పపరర: రరమకకషష రరడడడ యతస స

94-189/682

94-189/684

94-190/679

94-189/687

94-190/680

94-190/683

94-189/691

తసడడ:ద గగరవయఖ బసడదరర
ఇసటట ననస:92-14-1377
వయససస:61
లస: పప

8883 NDX2013522
పపరర: నదగమణణ కకపసశశటట

8886 NDX2949865
పపరర: లకడక దదస

8889 NDX1032051
పపరర: ఆదదలకడక బబనదల

8892 NDX1216639
పపరర: గసగరధరరరడడడ చలమర

94-189/693

8895 NDX2020642
పపరర: వనసకటటశశరరర మగరరబబ యన

94-189/688

8898 NDX2743730
పపరర: లకడక రరమమపపరస
భరస : కకటట రరమమపపరస
ఇసటట ననస:92-14-1379
వయససస:38
లస: ససస స

8878 NDX0535609
పపరర: దదబబకర సరహహ

94-189/686

8881 NDX0585588
పపరర: అపరషరరవప మగడడమసట�

94-191/501

8884 NDX2013514
పపరర: సప మగలల కకపసశశటట

94-189/689

తసడడ:ద జగర యఖ కకపసశశటట
ఇసటట ననస:92-14-1372
వయససస:63
లస: పప
94-190/681

8887 NDX3050671
పపరర: సనరజ సరహహ

94-190/682

తసడడ:ద సరహహబ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1372
వయససస:27
లస: పప
94-188/963

8890 NDX1172378
పపరర: పదదక చలమర

94-189/690

భరస : గసగరధర రరడకడ చలమర
ఇసటట ననస:92-14-1373
వయససస:36
లస: ససస స
94-189/692

8893 NDX3022563
పపరర: శవ శసకర రరడడడ పపల

94-191/874

తసడడ:ద లచచ రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:92-14-1373
వయససస:20
లస: పప
94-189/694

తసడడ:ద రరజయఖ మగరరబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1374
వయససస:38
లస: పప
94-180/934

94-189/1081

తసడడ:ద తహతయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1371
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద గగవసద రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:92-14-1373
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మగరరబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1374
వయససస:33
లస: ససస స
8897 NDX1294800
పపరర: కకసడయఖ బసడదరర

94-191/500

భరస : అనదనరరవప బబనదల
ఇసటట ననస:92-14-1373
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద సనదఖసస రరవప బబణదల
ఇసటట ననస:92-14-1373
వయససస:29
లస: పప
8894 NDX2020659
పపరర: లసగమక మగరరబబ యన

8880 NDX0584722
పపరర: నరసమక �మ�

8875 NDX2637494
పపరర: అమరనదథ పసనననబబ ఈనద

తసడడ:ద ససరగసదదనదథ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1371
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకశశర చసదద దదస
ఇసటట ననస:92-14-1372
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద కకశశర చసదద దదస దదస
ఇసటట ననస:92-14-1372
వయససస:21
లస: పప
8891 NDX1045939
పపరర: అనదనరరవప బబణదల

94-189/685

భరస : సప మగలల కకపసశశటట
ఇసటట ననస:92-14-1372
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద లసగ రరజ దదస
ఇసటట ననస:92-14-1372
వయససస:46
లస: పప
8888 NDX2949238
పపరర: శకనబశ దదస

8877 NDX0533463
పపరర: అపషనన మగడడమసచ

94-189/681

తసడడ:ద శకనవరసరరవప పపనననబబ ఈనద
ఇసటట ననస:92-14-1369
వయససస:19
లస: పప

భరస : అపరష రరవప�
ఇసటట ననస:92-14-1371
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరహహబగ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1372
వయససస:46
లస: ససస స
8885 NDX2954964
పపరర: కకశశర చసదద దదస

94-189/683

తసడడ:ద అపరషరరవప మగడడమసచ
ఇసటట ననస:92-14-1371
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససరరసదద నదథ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1371
వయససస:55
లస: ససస స
8882 NDX0531574
పపరర: ససడథషన సరహహ

8874 NDX2047695
పపరర: శకనవరసరరవప పసనననబబ యన

8872 NDX1172352
పపరర: లకకక పసనననబబ యన

భరస : శకనవరసరరవప పసనననబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1369
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబయఖ పసనననబబ యన
ఇసటట ననస:92-14-1369
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద రవసదదరరడడడ యమతద
ఇసటట ననస:92-14-1370
వయససస:25
లస: పప
8879 NDX2949295
పపరర: సరసశత సరహహ

94-178/718

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పసనననబబ ఈనద
ఇసటట ననస:92-14-1369
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద రవసదద రరడడడ యతస స
ఇసటట ననస:92-14-1369
వయససస:23
లస: పప
8876 NDX1775909
పపరర: రరజ కలమమర రరడడ యమతద

8871 NDX2675783
పపరర: సరయ కకషన పసనననబబ ఈనద

8896 NDX3002797
పపరర: సరవతద మమటట

94-192/1213

భరస : శకనవరసరరడడడ మమటట
ఇసటట ననస:92-14-1375
వయససస:34
లస: ససస స
94-181/1397

8899 NDX2722296
పపరర: కకటట రరమమపపరస

94-189/1243

తసడడ:ద శక రరమగలల కకటట
ఇసటట ననస:92-14-1379
వయససస:46
లస: పప
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8900 NDX1673475
పపరర: అచచమక మమలచరర
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94-180/936

భరస : అపషనన మమలచరర
ఇసటట ననస:92-14-1380
వయససస:70
లస: ససస స
8903 NDX1493451
పపరర: రరమమ లకడక బమకడడ

94-189/695

94-190/425

భరస : అపషనన మలచరర
ఇసటట ననస:92-14-1380/1
వయససస:73
లస: ససస స
8912 NDX2941284
పపరర: అపషల రరజ చసతపలర

94-189/1244

94-189/701

94-189/704

94-189/705

94-5/1105

తసడడ:ద శకనవరస రరవప జజక
ఇసటట ననస:92-14-1384
వయససస:28
లస: పప
8927 NDX1171487
పపరర: శరరష బబ డపరటట
భరస : శకనస
ఇసటట ననస:92-14-1385
వయససస:29
లస: ససస స

8910 NDX2040772
పపరర: రరమకకషష మలచరర

94-189/698

94-189/1245

8908 NDX1181544
పపరర: గగరర మలచరర

94-189/702

8911 NDX1847039
పపరర: రరమయఖ రరవపల

94-189/699

8914 NDX2421980
పపరర: దసరర ఉటర

94-189/700

8917 NDX2396349
పపరర: రవ కకశశర ఉటర

94-189/703

తసడడ:ద అపరష రరవప ఉటర
ఇసటట ననస:92-14-1382
వయససస:26
లస: పప

8919 NDX2422129
పపరర: లకడక ఉటర

94-191/502

8920 NDX0123083
పపరర: వనసకట నదరరయణరరవప రరలర

94-180/939

తసడడ:ద అపరషరరవప
ఇసటట ననస:92-14-1383
వయససస:35
లస: పప

8922 NDX2147727
పపరర: భబగగశశరర రరలర

94-190/427

8923 NDX1674333
పపరర: లకడక పదధదన

భరస : వనసకట నదరరయణ రరవప రరలర
ఇసటట ననస:92-14-1383
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చసదదశశఖర పదధదన
ఇసటట ననస:92-14-1383/2
వయససస:28
లస: ససస స

8925 NDX2543700
పపరర: ససరగశ జక

8926 NDX2780765
పపరర: అసజల జక

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:92-14-1385
వయససస:33
లస: ససస స

94-189/696

తసడడ:ద అపరషరరవప ఉటర
ఇసటట ననస:92-14-1382
వయససస:21
లస: ససస స

8916 NDX1681197
పపరర: అనల కలమమర చసతపలర

8928 NDX1171412
పపరర: అపషలనరసమక సససనకలల

94-190/424

తసడడ:ద లకకయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:92-14-1381
వయససస:73
లస: పప

94-180/1354

94-180/940

94-180/1862

Deleted

తసడడ:ద శకనవరస రరవప జక
ఇసటట ననస:92-14-1384
వయససస:28
లస: పప
94-180/941

8905 NDX2156710
పపరర: రమణ మలర చరర

భరస : సనదఖసస రరవప మలచరర
ఇసటట ననస:92-14-1380/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అపరషరరవప ఉటర
ఇసటట ననస:92-14-1382
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అపరష రరవప రరలర
ఇసటట ననస:92-14-1383
వయససస:38
లస: ససస స
8924 NDX2634525
పపరర: ససరగష జజక

94-190/426

తసడడ:ద అపరషల రరజ చసతపలర
ఇసటట ననస:92-14-1382
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద అపరషరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:92-14-1382
వయససస:30
లస: పప
8921 NDX1181536
పపరర: సససదరమక రరలర

8907 NDX2156744
పపరర: గగరరవపలల మలర చరర

8913 NDX2726032
పపరర: తషలశ చసతపలర

94-180/938

భరస : గగరరవపలల మలర చరర
ఇసటట ననస:92-14-1380
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నదగగశశర రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:92-14-1381
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అపరషరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:92-14-1382
వయససస:26
లస: ససస స
8918 NDX0873877
పపరర: అపరషరరవప చసతపలర

94-190/423

తసడడ:ద గగరరవపలల మలచరర
ఇసటట ననస:92-14-1380/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద అపషరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:92-14-1381
వయససస:53
లస: పప
8915 NDX2040558
పపరర: రసజత చసతపలర

8904 NDX2156728
పపరర: వనసకట లకడక మలర చరర

తసడడ:ద అపషనన మలర చరర
ఇసటట ననస:92-14-1380
వయససస:54
లస: పప
94-189/697

8902 NDX1542357
పపరర: రరమ కకకషష మలర చరర

తసడడ:ద గగరరవపలల
ఇసటట ననస:92-14-1380
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద గగరరవపలల మలర చరర
ఇసటట ననస:92-14-1380
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ మగదన
ద రర
ఇసటట ననస:92-14-1380
వయససస:56
లస: ససస స
8909 NDX1181551
పపరర: అచచమక మలచరర

94-180/937

తసడడ:ద అపషనన మమలచరర
ఇసటట ననస:92-14-1380
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ బమకడడ
ఇసటట ననస:92-14-1380
వయససస:29
లస: ససస స
8906 NDX2156736
పపరర: కనకమక మగదన
ద రర

8901 NDX1673616
పపరర: సనదఖసస రరవప మమలచరర

భరస : ససరగశ జక
ఇసటట ననస:92-14-1384
వయససస:23
లస: ససస స
94-180/942

8929 NDX1171495
పపరర: రగణగక దథద ణదదసల

94-180/943

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-14-1385
వయససస:46
లస: ససస స
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8930 NDX2140713
పపరర: వనసకట దసరర జక
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94-180/944

భరస : శకనవరస రరవప జక
ఇసటట ననస:92-14-1385
వయససస:47
లస: ససస స
8933 NDX2319218
పపరర: మమధసరర మవపరర

94-180/947

94-189/707

8937 NDX1037548
పపరర: రరమకకషష నసడడగగసడ

94-191/503

8940 NDX1037514
పపరర: ఈశశర రరవప పసటర

94-179/120

8943 NDX0529222
పపరర: నదగమర బ షపక
తసడడ:ద బబజ వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1388
వయససస:28
లస: ససస స

8945 NDX0530097
పపరర: లమలల బ షపక

8946 NDX0533620
పపరర: బబజవల షపక

94-189/714

భరస : మహబగ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1388
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : ససరగసదదనదధ సరహహ
ఇసటట ననస:92-14-1390
వయససస:59
లస: ససస స
8951 NDX0586107
పపరర: తదడరపప సససహచలస

94-191/505

తసడడ:ద కకషషయఖ దమగక
ఇసటట ననస:92-14-1394
వయససస:32
లస: పప

94-189/710

8952 NDX0586032
పపరర: గగడ సరసశత�

94-191/508

8955 NDX2422160
పపరర: జజన సరహహబ షపక

94-189/712

8958 NDX2066737
పపరర: హససన షపక
తసడడ:ద వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1395
వయససస:28
లస: పప

8938 NDX0535898
పపరర: శసకరరరవప నసడడగగసడ

94-189/709

8941 NDX0533703
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-189/711

8944 NDX0526483
పపరర: ఖమసససబ షపక

94-189/713

భరస : బబజవల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1388
వయససస:45
లస: ససస స
94-189/715

8947 NDX2789154
పపరర: మసరసన వల షపక

94-189/1246

తసడడ:ద పసద శశశదద సరహహబ
ఇసటట ననస:92-14-1388
వయససస:62
లస: పప
94-189/717

8950 NDX0798629
పపరర: శవ యరకబబ తషల

94-189/718

తసడడ:ద కకషష యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:92-14-1391
వయససస:31
లస: పప
94-191/506

8953 NDX2422152
పపరర: సప హహయల అహమకద షపక

94-191/507

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1392
వయససస:26
లస: పప
94-191/509

తసడడ:ద జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:92-14-1392
వయససస:70
లస: పప
94-174/989

94-189/706

తసడడ:ద బబజవల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1387/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1392
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:92-14-1392
వయససస:37
లస: పప
8957 NDX2917417
పపరర: ససమన దమగక

8949 NDX0904128
పపరర: లకడక యరకబబ తషల

8935 NDX1596917
పపరర: లకడక నసడడగగసడ

తసడడ:ద రరమగలల నసడడగగసడ
ఇసటట ననస:92-14-1386
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకషష యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:92-14-1391
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద చననయఖ
ఇసటట ననస:92-14-1391
వయససస:60
లస: పప
8954 NDX0586016
పపరర: గగవసద గగడ�

94-189/708

తసడడ:ద మమబగససబబన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1388
వయససస:48
లస: పప
94-189/716

94-180/946

తసడడ:ద శసకర రరవప నసడ
ఇసటట ననస:92-14-1386
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద అచచనన పసటర
ఇసటట ననస:92-14-1386/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహమకద రఫసఖ అహమమకద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1388
వయససస:29
లస: ససస స

8948 NDX0531426
పపరర: సరసశత సరహహ

94-180/948

తసడడ:ద శసకరరరవప నసడడగగసడ
ఇసటట ననస:92-14-1386
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1386
వయససస:46
లస: పప
8942 NDX1750661
పపరర: హససనద బ షపక

8934 NDX1294966
పపరర: గసటబసనరర బబబగ

8932 NDX0607234
పపరర: శకనవరసరరవప జక

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ జక
ఇసటట ననస:92-14-1385
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద అపషనన
ఇసటట ననస:92-14-1386
వయససస:37
లస: పప

భరస : శసకరరరవప నసడడగగసడ
ఇసటట ననస:92-14-1386
వయససస:43
లస: ససస స
8939 NDX1829326
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-180/945

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:92-14-1385
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప మవపరర
ఇసటట ననస:92-14-1386
వయససస:22
లస: ససస స
8936 NDX1111970
పపరర: నదరరయణమక నసడడగగసడ

8931 NDX1171420
పపరర: ఆదదలకకక రమమపపరస

8956 NDX2540516
పపరర: సజద బబగస షపక

94-189/1082

తసడడ:ద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1392, 1ST LANE RAMI
వయససస:26
లస: ససస స
94-174/64

8959 NDX0526780
పపరర: అనశరరననసర షపక

94-189/719

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1395
వయససస:55
లస: ససస స
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పపరర: హససన షపక
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94-189/720

తసడడ:ద వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1395
వయససస:28
లస: పప
8963 NDX1906330
పపరర: ఫరమద బబగరస షపక

94-189/723

94-189/726

94-189/729

94-189/732

94-180/950

94-180/953

94-180/956

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ కరర
ఇసటట ననస:92-14-1436,
వయససస:26
లస: ససస స

8973 NDX0100750
పపరర: జవన అమస

8976 NDX1294727
పపరర: రరజఖస చలమర

8979 NDX2421782
పపరర: పపదమ దధప కరర

8982 NDX1945858
పపరర: సలలమ తషరక

94-189/735

8985 NDX0042309
పపరర: రరబబక బరర

94-191/510

8988 NDX2949873
పపరర: నదగరసదదమక బరర
భరస : పసచచరరడడడ బరర
ఇసటట ననస:92-14-1438
వయససస:68
లస: ససస స

8968 NDX0392811
పపరర: జజన అహమకద షపక

94-189/728

8971 NDX0433227
పపరర: ఆదదనదరరయణ మగడడమసచ

94-189/731

8974 NDX1294693
పపరర: సశరష దధప చలమర

94-180/949

భరస : రరజగష కలమమర రరడడ
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:26
లస: ససస స
94-180/951

8977 NDX2421840
పపరర: వనసకట సరయరరస జగడస

94-180/952

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప జగడస
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:21
లస: పప
94-180/954

8980 NDX1294750
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ చలమర

94-180/955

తసడడ:ద ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:29
లస: పప
94-189/733

8983 NDX2421964
పపరర: ససఖవనణణ కరర

94-189/734

భరస : వనసకట నదరరయణ కరర
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:42
లస: ససస స
94-190/428

తసడడ:ద పసచచరరడడడ బరర
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:44
లస: ససస స
94-180/1864

94-189/725

తసడడ:ద అపరషరరవప మగడడమసచ
ఇసటట ననస:92-14-1398
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద పపననయఖ తషరక
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద లసగయఖ నమకనకకటట
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:23
లస: పప
8987 NDX3085651
పపరర: వననననల కరర

94-189/730

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ కరర
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద ససబబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:31
లస: పప
8984 NDX2418713
పపరర: ఆనసద నమకనకకటట

8970 NDX0401083
పపరర: గగరమక మగడడమసచ

8965 NDX2145507
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

తసడడ:ద లమల అహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1397
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససబబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : గగరర
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:26
లస: పప
8981 NDX1294677
పపరర: రరజగష కలమమర రరడడ చలమర

94-189/727

తసడడ:ద సనరరబబబగ
ఇసటట ననస:92-14-1405
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరస
ఇసటట ననస:92-14-1436
వయససస:46
లస: ససస స
8978 NDX1295088
పపరర: పవన కలమమర దదవళళ

8967 NDX0434084
పపరర: హససనద షపక

94-189/722

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1397
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అపరషరరవప మగడడమసచ
ఇసటట ననస:92-14-1398
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ మగడడమసచ
ఇసటట ననస:92-14-1398
వయససస:59
లస: పప
8975 NDX1295070
పపరర: గగరర దదవళళ

94-189/724

భరస : జజనఅహకద షపక
ఇసటట ననస:92-14-1397
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద అపరషరరవప మగదదమసచ
ఇసటట ననస:92-14-1398
వయససస:35
లస: ససస స
8972 NDX0433235
పపరర: అపరషరరవప మగడడమసచ

8964 NDX2145515
పపరర: సరజదద బబగస షపక

8962 NDX0533851
పపరర: మహహససన షపక

తసడడ:ద వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1395
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1397
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద జజనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-14-1397
వయససస:49
లస: ససస స
8969 NDX1172436
పపరర: కటమమక మగదదమసచ

94-189/721

తసడడ:ద వల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1395
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:92-14-1397
వయససస:24
లస: ససస స
8966 NDX0153957
పపరర: మసరసన వల షపక

8961 NDX2040707
పపరర: హహసపసన షపక

8986 NDX0464420
పపరర: రమమదదవ రరడడడబతష
స న

94-191/721

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:92-14.1436
వయససస:36
లస: ససస స
94-180/1865

8989 NDX2953206
పపరర: ససబబ రరడడడ చలర

94-180/1866

తసడడ:ద లకకణ రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:92-14-1438
వయససస:54
లస: పప
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94-189/736

భరస : దసరర పదసరద జకలకల
ఇసటట ననస:92-14-1438/1
వయససస:24
లస: ససస స

8991 NDX2187665
పపరర: దసరర పదసరద జకలకల

94-189/737

తసడడ:ద కకటయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:92-14-1438/1
వయససస:30
లస: పప

8993 NDX1689712
పపరర: లకడక తరరపతమక మకకళళ

94-190/429

8994 NDX1689662
పపరర: రమణ మకకళళ

8992 NDX2632610
పపరర: గగవరర న సరయ కకరణ జకలకల

94-189/1083

తసడడ:ద దసరర పదసరద జకలకల
ఇసటట ననస:92-14-1438/1
వయససస:20
లస: పప
94-190/430

94-190/431
8995 NDX1653956
పపరర: వనసకట సతఖనదరరయణ మకకళళ

తసడడ:ద వనసకట సతఖనదరరయణ మకకళళ
ఇసటట ననస:92-14-1439/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖనదరరయణ మకకళళ
ఇసటట ననస:92-14-1439/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద మకకళళ వనసకట సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-14-1439/1
వయససస:48
లస: పప

8996 NDX2842870
పపరర: శవ కలమమరర గగవశల

8997 NDX2845147
పపరర: కకషరష రరడడడ గగవశల

8998 NDX3285780
పపరర: శశశదద రరడడడ సరణణమమలమ

94-189/1247

భరస : కకషష రరడడడ గగవశల
ఇసటట ననస:92-14-1440
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ గగవశల
ఇసటట ననస:92-14-1440
వయససస:37
లస: పప

8999 NDX3285848
పపరర: అమరనదథ రరడడడ సరణణమమలమ

94-174/1180

తసడడ:ద శశశదద రరడడడ సరణణమమలమ
ఇసటట ననస:92-14-1440/1
వయససస:24
లస: పప
9002 NDX3287232
పపరర: పదశరసత రరడడడ కరసస

94-174/1181

94-197/650

94-197/653

తసడడ:ద సససదదబ
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:43
లస: పప

94-199/1426

1999 NDX2221299
పపరర: షరహహనద సయఖద

94-197/651

2002 NDX0425488
పపరర: గగరవమక� మడతల

94-197/656

2005 NDX1468512
పపరర: నదగమర వల సయఖద

94-197/654

2008 NDX1300938
పపరర: రసగ సరశమ భరణణ

94-197/657

2011 NDX2035237
పపరర: జజన సయఖద
తసడడ:ద ఖమజజ సయఖద
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:56
లస: పప

2003 AP151010534173
పపరర: తరరపతయఖ మడతల�

94-197/655

2006 NDX1300805
పపరర: నదగమర మరర సరయడ

94-197/658

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:26
లస: పప
94-197/660

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:33
లస: పప
94-197/662

94-197/652

భరస : మగసలయఖ�
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:27
లస: పప
94-197/659

2000 NDX0981092
పపరర: నదరరయణమక మడతల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:31
లస: పప
2010 JBV2567337
పపరర: జజన సయఖద

94-174/1177

భరస : శకనవరస రరవప తమక శశటట
ఇసటట ననస:92-14-1440/4
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:50
లస: ససస స
2007 NDX1300797
పపరర: మసరసన వల సససయద

9003 NDX2917516
పపరర: పదశరసత తషమకల

9001 NDX3280229
పపరర: సరమమజఖస తమక శశటట
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భరస : జజన
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:39
లస: ససస స
2004 NDX2035195
పపరర: సససదదబ సయఖద

94-189/738

తసడడ:ద వర రరడడడ తషమకల
ఇసటట ననస:92-14-1444
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రసగ సరశమ
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:27
లస: ససస స
2001 JBV2567311
పపరర: సససదదబ సయఖద

9000 NDX0041673
పపరర: వరలకడక సససకర

94-174/1179

తసడడ:ద నదగర రరడడడ సరణణమమలమ
ఇసటట ననస:92-14-1440/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : అపరషరరవప సససకర
ఇసటట ననస:92-14-1440/2
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:92-14-1442
వయససస:19
లస: పప

1998 NDX1300920
పపరర: చదమసడదశశరర భరణణ

94-190/684

2009 JBV0985200
పపరర: శకనవరసరరవప మడతల

94-197/661

తసడడ:ద మగసలయఖ
ఇసటట ననస:91-10-588
వయససస:40
లస: పప
94-197/663

2012 NDX1574061
పపరర: నదసరమక మగరరపపడడ

94-197/664

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:91-10-588/1
వయససస:51
లస: ససస స
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పపరర: జజన మగరరపపడడ
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94-197/665

తసడడ:ద ఏసస
ఇసటట ననస:91-10-588/1
వయససస:25
లస: పప
2016 NDX0651802
పపరర: లకకకదదవ నససరల

94-197/668

94-197/671

94-197/674

94-197/677

94-198/1053

94-197/681

94-197/684

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:91-11-593
వయససస:32
లస: ససస స

2026 NDX2761971
పపరర: కకటటశశరమక గగసటకల

2029 NDX2342608
పపరర: పరదమమ
మ మయఖ ఆవపకల

2032 NDX1301050
పపరర: దదదద వల షపక

2035 JBV0986646
పపరర: చనదన� నల�

94-197/687

2038 NDX0418228
పపరర: చననపషరరడడడ రరజజ�

94-191/804

2041 NDX1982835
పపరర: వనసకట లకడక రరడడ బబ యన
భరస : ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:91-11-593
వయససస:51
లస: ససస స

2021 NDX0981258
పపరర: నదగలకడక మడతల

94-197/673

2024 NDX0970780
పపరర: రరసబబబగ బబళళ

94-197/676

2027 NDX2764108
పపరర: వరసజననయగలల గసట కల

94-197/1166

తసడడ:ద అసజయఖ
ఇసటట ననస:91-10-631
వయససస:27
లస: పప
94-198/110

2030 NDX2221166
పపరర: కకషష పదసరద చటర

94-197/680

తసడడ:ద వనసకట రతనస చటర
ఇసటట ననస:91-11-501
వయససస:21
లస: పప
94-197/682

2033 NDX1355015
పపరర: మనదకడ చనదన

94-197/683

భరస : చసదద శశఖర
ఇసటట ననస:91-11-592
వయససస:29
లస: ససస స
94-197/685

2036 NDX0418269
పపరర: మహననడ
ద డడ చనదన�

94-197/686

తసడడ:ద జయరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:91-11-592
వయససస:33
లస: పప
94-197/688

తసడడ:ద రరజజరరడడడ�
ఇసటట ననస:91-11-592
వయససస:46
లస: పప
94-197/690

94-197/670

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:91-10-591
వయససస:32
లస: పప

భరస : జయరరస� �
ఇసటట ననస:91-11-592
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : నల�
ఇసటట ననస:91-11-592
వయససస:34
లస: పప
2040 NDX0980318
పపరర: పదభబవత ఆగగలల

94-197/675

తసడడ:ద షపక
ఇసటట ననస:91-11-575
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబదహకణఖస�
ఇసటట ననస:91-11-592
వయససస:48
లస: ససస స
2037 JBV0985358
పపరర: చసదదశశఖర� చనదన�

2023 NDX1643452
పపరర: నరగసదద మడతల

2018 NDX2324481
పపరర: వనసగళరరవప నససరల

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-10-591
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటనరగసయఖ ఆవపకల
ఇసటట ననస:91-11-363
వయససస:56
లస: పప

భరస : దదదద వల
ఇసటట ననస:91-11-575
వయససస:34
లస: ససస స
2034 NDX0884510
పపరర: మగననమక చనదన�

94-197/672

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:91-10-631
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-10-631
వయససస:51
లస: పప
2031 NDX1301043
పపరర: ఖదదరరబ శశక

2020 NDX0508697
పపరర: వనసగయఖ నససరల

94-197/667

తసడడ:ద వనసగయఖ నససరల
ఇసటట ననస:91-10-590
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ మడతల
ఇసటట ననస:91-10-591
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద నదగయఖ
ఇసటట ననస:91-10-591
వయససస:56
లస: పప
2028 NDX2767192
పపరర: అసజయఖ గసట కల

94-197/669

తసడడ:ద వనసగయఖ
ఇసటట ననస:91-10-590
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటనదరరయణ
ఇసటట ననస:91-10-591
వయససస:54
లస: ససస స
2025 AP151010534038
పపరర: వనసకటనదరరయణ మడతల

2017 NDX2500171
పపరర: వనసగబబబగ నససరర

2015 NDX0424689
పపరర: వరమక నసససలమ

భరస : వరమక
ఇసటట ననస:91-10-590
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసగయఖ నససరర
ఇసటట ననస:91-10-590
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద వనఆకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-590
వయససస:39
లస: పప
2022 AP151010534374
పపరర: నదగగసదదమక మడతల

94-197/666

తసడడ:ద పసదద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-588/1
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసగయఖ
ఇసటట ననస:91-10-590
వయససస:42
లస: ససస స
2019 NDX0435610
పపరర: ఎఆగయఖ నసససలమ

2014 NDX1574046
పపరర: ఏసస మగరరపపడడ మగరరపసడడ

2039 NDX0882902
పపరర: ససబదహకణఖస చనదన�

94-197/689

తసడడ:ద కలపషసరశమ చనదన�
ఇసటట ననస:91-11-592
వయససస:52
లస: పప
94-197/691

2042 NDX2324028
పపరర: వనణగ పపప దదశ ఆగగలల

94-197/692

తసడడ:ద రరమగలల ఆగగలల
ఇసటట ననస:91-11-593
వయససస:22
లస: పప
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2043 NDX1982868
పపరర: పసద ఆవపలయఖ రరడడ బబ యన

94-197/693

తసడడ:ద రరజలల
ఇసటట ననస:91-11-593
వయససస:56
లస: పప
2046 AP151010534122
పపరర: రమణమక చరరర�

94-197/695

94-197/698

94-197/701

94-197/704

94-197/707

94-197/710

94-197/713

భరస : నదగయఖ
ఇసటట ననస:91-11-599
వయససస:34
లస: ససస స

2056 NDX2099159
పపరర: మమధవ రరగరనదబబ యన

2059 AP151010534100
పపరర: కకటమక సససకరర

2062 NDX1684332
పపరర: రసగ రరవప సససకరర

2065 NDX2926251
పపరర: వనసకట సరయ కకప సససకరర

94-197/715

2068 NDX0969857
పపరర: ససరగష బబబగ మమకల

94-197/705

2071 NDX0045302
పపరర: నదగయఖ అసకరల
తసడడ:ద నదగయఖ
ఇసటట ననస:91-11-599
వయససస:37
లస: పప

2051 NDX1982520
పపరర: తరరపతమక మడతల

94-197/700

2054 NDX1982561
పపరర: నదగయఖ మడతల

94-197/703

2057 NDX2171379
పపరర: లకడ దదవ అగగలల

94-197/706

భరస : రమమశ అగగలల
ఇసటట ననస:91-11-596
వయససస:31
లస: ససస స
94-197/708

2060 NDX2099084
పపరర: కకసడయఖ రరగరనదబబ యన

94-197/709

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప రరగరనదబబ యన
ఇసటట ననస:91-11-596
వయససస:28
లస: పప
94-197/711

2063 NDX2171361
పపరర: రమమశ అగగలల

94-197/712

తసడడ:ద నదగయఖ అగగలల
ఇసటట ననస:91-11-596
వయససస:40
లస: పప
94-197/1171

2066 NDX0981225
పపరర: నదగలకడక యమ

94-197/714

భరస : ససరగష బబబగ
ఇసటట ననస:91-11-598
వయససస:29
లస: ససస స
94-197/716

తసడడ:ద రగశయఖ
ఇసటట ననస:91-11-598
వయససస:32
లస: పప
94-197/718

94-197/697

తసడడ:ద పసచచయఖ మడతల
ఇసటట ననస:91-11-595
వయససస:58
లస: పప

భరస : కరశ రరవప సససకరర
ఇసటట ననస:91-11-596
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:91-11-598
వయససస:67
లస: ససస స
2070 NDX0022228
పపరర: రమణ అసకరల

94-197/702

తసడడ:ద పసచచయఖ సససకరర
ఇసటట ననస:91-11-596
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద రసగనన
ఇసటట ననస:91-11-596
వయససస:60
లస: పప
2067 AP151010534372
పపరర: మహలకకమక మమకల

2053 NDX0971093
పపరర: కరమమశశరరరవప మడతల

2048 NDX1643247
పపరర: వనసకటటశశరరర చదజ

భరస : నదగయఖ మడతల
ఇసటట ననస:91-11-595
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:91-11-596
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:91-11-596
వయససస:36
లస: పప
2064 NDX0937136
పపరర: పసచచయఖ సససకరర

94-197/699

భరస : కకసడయఖ రరగరనదబబ యన
ఇసటట ననస:91-11-596
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప సససకరర
ఇసటట ననస:91-11-596
వయససస:34
లస: ససస స
2061 NDX0937102
పపరర: కరశరరవప ససఆకరర

2050 NDX0980375
పపరర: పదక మడతల

94-197/694

తసడడ:ద రరమయఖ చదజ
ఇసటట ననస:91-11-594
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద నదగయఖ
ఇసటట ననస:91-11-595
వయససస:33
లస: పప

భరస : కరశరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:91-11-596
వయససస:25
లస: ససస స
2058 NDX1684373
పపరర: కకకషషవనణణ సససకరర

94-197/696

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-11-595
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగయఖ మడతల
ఇసటట ననస:91-11-595
వయససస:23
లస: పప
2055 NDX2499036
పపరర: సరయ కకప మమమడడ

2047 NDX0969626
పపరర: ససబబబరరవ చదజజ

2045 NDX1643262
పపరర: మలర మక చదజ

భరస : వనసకటటశశరరర చదజ
ఇసటట ననస:91-11-594
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-11-594
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద పసదవనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:91-11-594
వయససస:52
లస: పప
2052 NDX2140465
పపరర: నదగగసదద బబబగ మడతల

94-198/111

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:91-11-593
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:91-11-594
వయససస:46
లస: ససస స
2049 AP151010534163
పపరర: వనసకటటశశరరర చరరర�

2044 AP151010534187
పపరర: రరమగలల ఆగగలల

2069 AP151010534141
పపరర: రగశయఖ మమకల

94-197/717

తసడడ:ద అసకనన
ఇసటట ననస:91-11-598
వయససస:72
లస: పప
94-197/719

2072 NDX2323848
పపరర: లకడక పదసనన ధనలర

94-197/720

భరస : వనసకటటశశరరర ధనలర
ఇసటట ననస:91-11-601
వయససస:21
లస: ససస స
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పపరర: మలర క షపక
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94-197/721

తసడడ:ద బకరరర
ఇసటట ననస:91-11-601
వయససస:27
లస: ససస స
2076 NDX1643429
పపరర: మసరసన వల షపక

94-197/724

94-198/112

94-198/115

94-197/727

94-197/730

94-197/733

94-197/736

తసడడ:ద హజరత
ఇసటట ననస:91-11-606
వయససస:28
లస: ససస స

2086 NDX0574897
పపరర: గసగరభవరన గగగరరరర

2089 AP151010534562
పపరర: తరరపతమక గగగరరరర

2092 NDX1643437
పపరర: లకడక ఈధదర

2095 NDX1643387
పపరర: శకనవరస రరవప ఈధదర

94-197/739

2098 NDX0574665
పపరర: షకకల కగలలరర

94-197/728

2101 NDX1354950
పపరర: కగలలరర అమన
తసడడ:ద మరర వల
ఇసటట ననస:91-11-606
వయససస:28
లస: ససస స

2081 NDX1204049
పపరర: వనసకటలకడక చరర

94-198/114

2084 NDX1204312
పపరర: నదగగశశరరరవప చకకస

94-198/117

2087 NDX0022269
పపరర: అసజనదదదవ పప లల

94-197/729

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:91-11-602
వయససస:37
లస: ససస స
94-197/731

2090 NDX0969881
పపరర: శకనవరసరరవప గగగరరరర

94-197/732

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:91-11-602
వయససస:31
లస: పప
94-197/734

2093 NDX0425512
పపరర: రరమగలమక దయమఖల�

94-197/735

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:91-11-603
వయససస:37
లస: ససస స
94-197/737

2096 NDX0970244
పపరర: శశషయఖ దచయమఖల

94-197/738

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-11-603
వయససస:53
లస: పప
94-197/740

భరస : కరజజవల
ఇసటట ననస:91-11-605
వయససస:68
లస: ససస స
94-197/742

94-197/726

తసడడ:ద రగశయఖ
ఇసటట ననస:91-11-601
వయససస:92
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఈధదర
ఇసటట ననస:91-11-603
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరజజరహసతషలమర
ఇసటట ననస:91-11-605
వయససస:57
లస: ససస స
2100 NDX1354943
పపరర: కగలలరర బబజన బ

94-198/116

భరస : శకనవరస రరవప ఈధదర
ఇసటట ననస:91-11-603
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చదన బబషర�
ఇసటట ననస:91-11-603
వయససస:47
లస: ససస స
2097 AP151010534544
పపరర: మరరబ కవపలలరర

2083 NDX0418327
పపరర: శకనవరసరరవప చకకస

2078 NDX1643569
పపరర: రరషసద షపక

తసడడ:ద రగశయఖ
ఇసటట ననస:91-11-601
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:91-11-602
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-11-602
వయససస:74
లస: పప
2094 AP151010534438
పపరర: నదగమల బ షపక�

94-198/113

భరస : నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-11-602
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ�
ఇసటట ననస:91-11-602
వయససస:54
లస: ససస స
2091 AP151010534210
పపరర: పపలర యఖ గగగరరరర

2080 NDX2341246
పపరర: పదతషఖష చకకస

94-197/723

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:91-11-601
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91/11/601
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగగరరరర
ఇసటట ననస:91-11-602
వయససస:21
లస: ససస స
2088 AP151010534108
పపరర: ఆదదలకడక గగగరరర�ర

94-197/725

తసడడ:ద శకనవరసరరవప చకకస
ఇసటట ననస:91-11-601
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91/11/601
వయససస:42
లస: ససస స
2085 NDX2221331
పపరర: కళయఖణణ గగగరరరర

2077 NDX0970517
పపరర: రగశయఖ దసడల

2075 NDX2323822
పపరర: వనసకటటశశరరర ధనలర

తసడడ:ద రగశయఖ ధనలర
ఇసటట ననస:91-11-601
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:91-11-601
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద వలసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:91-11-601
వయససస:21
లస: ససస స
2082 NDX0418426
పపరర: వనసకటరమణ చకకస

94-197/722

తసడడ:ద వనసకరటరతనస చటర
ఇసటట ననస:91-11-601
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రషసద షపక
ఇసటట ననస:91-11-601
వయససస:26
లస: పప
2079 NDX2341469
పపరర: janbee సయఖద

2074 NDX2171387
పపరర: పవన కళయఖణ చటర

2099 NDX0474098
పపరర: కరజజ రసతషలమర కగలలరర

94-197/741

తసడడ:ద దసస గరరర
ఇసటట ననస:91-11-605
వయససస:68
లస: పప
94-197/743

2102 NDX0474080
పపరర: మరరవల కగలలరర

94-197/744

తసడడ:ద కరజజ రసతషలమర
ఇసటట ననస:91-11-606
వయససస:33
లస: పప
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94-197/745

తసడడ:ద ఖమజజ రహహసతషలర
ఇసటట ననస:91-11-606
వయససస:37
లస: పప
2106 NDX1574020
పపరర: మసరసన వల షపక

94-197/748

94-197/751

94-197/754

94-197/756

94-197/759

94-197/761

94-198/120

తసడడ:ద వనసకటయఖ� �
ఇసటట ననస:91/11/612
వయససస:34
లస: పప

2116 NDX2025311
పపరర: వనసకట అనసత లకడక మమకల

2119 NDX2683373
పపరర: ఝమన లకడక మమకల

2122 NDX0984237
పపరర: వనసకటలకడక వనలలతషరర

2125 AP151010534176
పపరర: శకనవరసరరవప వనలతషరర

94-198/123

2128 JBV0988055
పపరర: నదగమణణ� యఆబబడడ�

94-197/757

2131 JBV0987305
పపరర: వనసకటటశశరరర యఆబబడడ
తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:91-11-612
వయససస:47
లస: పప

2111 NDX2221109
పపరర: హససన వల షససక

94-197/753

2114 NDX2680676
పపరర: గగపస కకషష పదసరద మమకల

94-195/720

2117 AP151010534181
పపరర: అసకరరరవప మమకల

94-197/758

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-11-609
వయససస:47
లస: పప
94-197/1104

2120 NDX1300615
పపరర: శకలకకక రగబబబ

94-197/760

భరస : అసజననయగలల
ఇసటట ననస:91-11-611
వయససస:31
లస: ససస స
94-198/118

2123 AP151010534627
పపరర: వనసకటమక వనలతషరర

94-198/119

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:91/11/611
వయససస:42
లస: ససస స
94-198/121

2126 NDX1313121
పపరర: నదగరపదసనదన బగలమగగనడ

94-198/122

భరస : అసజననయగలల బగలగగసదద
ఇసటట ననస:91/11/612
వయససస:28
లస: ససస స
94-198/124

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:91/11/612
వయససస:45
లస: ససస స
94-198/126

94-197/750

తసడడ:ద అసకరరవప
ఇసటట ననస:91-11-609
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద పసదపపలర యఖ
ఇసటట ననస:91-11-611
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91/11/612
వయససస:30
లస: ససస స
2130 JBV0980235
పపరర: ఆఆజననయగలల� బగలగగసదద�

94-197/755

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:91/11/611
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-11-611
వయససస:46
లస: పప
2127 NDX0575118
పపరర: రవణమక బబ లలగగసటర

2113 AP151010534507
పపరర: నరసససహరరవప జజరరగర�

2108 NDX0417972
పపరర: బబల సససదద షపక

తసడడ:ద ఘస సససదద షససక
ఇసటట ననస:91-11-607/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద అసక రరవప
ఇసటట ననస:91-11-609
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-11-611
వయససస:37
లస: పప
2124 JBV2567733
పపరర: రమమష వనలతషరర

94-197/752

భరస : అసకరరవ మమకల
ఇసటట ననస:91-11-609
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద వనఆకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:91-11-609
వయససస:55
లస: పప
2121 NDX1300276
పపరర: అసజననయగలల రగబబబ

2110 NDX2221117
పపరర: రరజవనద షససక

94-197/747

తసడడ:ద గన సరహహబ
ఇసటట ననస:91-11-607
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:91-11-608
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద అసకరరవ మమకల
ఇసటట ననస:91-11-609
వయససస:25
లస: ససస స
2118 JBV2568608
పపరర: ససబబబరరవప� చచనసనపలర �

94-197/749

భరస : హససనద వరల షససక
ఇసటట ననస:91-11-607/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-11-608
వయససస:55
లస: ససస స
2115 NDX2025303
పపరర: ససరరష రరణణ మమకల

2107 NDX0474106
పపరర: ఏడడకకసడలల చదరర

2105 AP151010534237
పపరర: రహహమగన బ షపక

భరస : బబల సససదద
ఇసటట ననస:91-11-607
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-11-607
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద ఖమజజవల
ఇసటట ననస:91-11-607
వయససస:67
లస: పప
2112 AP151010534508
పపరర: లలతకలమమరర జజరరగర

94-197/746

భరస : కరరమ�
ఇసటట ననస:91-11-607
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద బబషర
ఇసటట ననస:91-11-607
వయససస:25
లస: పప
2109 AP151010534421
పపరర: గన సరహహబ షపక

2104 NDX0425298
పపరర: నదగగల బ� షపక�

2129 JBV2568046
పపరర: అసజమక బగలగగసడడ

94-198/125

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:91-11-612
వయససస:57
లస: ససస స
94-198/127

2132 NDX1574103
పపరర: ఆదద లకడక ఆవపలమసద

94-197/762

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:91-11-613
వయససస:28
లస: ససస స
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2133 NDX1643254
పపరర: గగపసనదథ యననగరరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-197/763

తసడడ:ద ఆసజననయగలల యననగరరర
ఇసటట ననస:91-11-613
వయససస:23
లస: పప
2136 NDX0022244
పపరర: శరఖమల ఎననగరరర

94-198/130

94-198/133

94-198/136

94-198/138

94-198/141

94-198/144

94-197/767

తసడడ:ద డదవడ నలస
ఇసటట ననస:91-11-616
వయససస:31
లస: పప

2146 JBV2567220
పపరర: వనసకరయమక లయససటట

2149 NDX0576322
పపరర: మలలర శశరర ఎబబల

2152 NDX1300813
పపరర: సలలమ కకరకపరటట

2155 NDX2157155
పపరర: ససరగష కకరకపరటట

94-197/770

2158 AP151010534655
పపరర: ఇజజదయయలల కకరకపరటట

94-198/139

2161 NDX1643502
పపరర: మహన బగజజ ననలస
తసడడ:ద డదవడ ననలస
ఇసటట ననస:91-11-616
వయససస:33
లస: పప

2141 JBV2567170
పపరర: నరసససహరరవప ఆవపలమసద

94-198/135

2144 NDX2221141
పపరర: అలల
ర రయఖ అబబల

94-197/764

2147 JBV2567204
పపరర: సతఖనదనరరయణ లయససటట

94-198/140

తసడడ:ద నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-11-614
వయససస:49
లస: పప
94-198/142

2150 NDX0576249
పపరర: ఓబగలమక ఎబబల

94-198/143

భరస : చనన బబలయఖ
ఇసటట ననస:91-11-614/B
వయససస:83
లస: ససస స
94-197/765

2153 JBV0982413
పపరర: కలమమరర కకరకపరటట

94-197/766

భరస : జజషషవర
ఇసటట ననస:91-11-615
వయససస:37
లస: ససస స
94-197/768

2156 JBV0982405
పపరర: జజషషవర � కకరకపరటట�

94-197/769

తసడడ:ద దదవదదనస�
ఇసటట ననస:91-11-615
వయససస:39
లస: పప
94-197/771

తసడడ:ద దదవదదనస
ఇసటట ననస:91-11-615
వయససస:43
లస: పప
94-197/773

94-198/132

తసడడ:ద అలల
ర రయఖ అబబల
ఇసటట ననస:91-11-614
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద ఇసరదఅల కకరకపరటట
ఇసటట ననస:91-11-615
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద యయసప బగ
ఇసటట ననస:91-11-615
వయససస:42
లస: పప
2160 NDX1643544
పపరర: రరజగసదద పదసరద ననలస

94-198/137

భరస : యయసప బగ
ఇసటట ననస:91-11-615
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇజజదయయలల
ఇసటట ననస:91-11-615
వయససస:40
లస: ససస స
2157 NDX1300821
పపరర: యయసప బగ కకరకపరటట

2143 JBV2567477
పపరర: కకసడయఖ దనపరటట

2138 JBV0988725
పపరర: నరసమక ధనపరటట

తసడడ:ద మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-11-613
వయససస:58
లస: పప

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:91-11-614/B
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : ఓబగలల
ఇసటట ననస:91-11-614/B
వయససస:38
లస: పప
2154 AP151010534654
పపరర: ఉషరరరణణ కకరకపరటట

94-198/134

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-11-614
వయససస:77
లస: ససస స

తలర : ఓబగలమక�
ఇసటట ననస:91/11/614/సస
వయససస:45
లస: పప
2151 NDX0474304
పపరర: అచచయఖ ఎబబల

2140 NDX0969469
పపరర: లకకకనదరరయణ గసజరపలర

94-198/129

భరస : కకఆడయఖ
ఇసటట ననస:91-11-613
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద పరపయఖ
ఇసటట ననస:91-11-613
వయససస:61
లస: పప

భరస : సతఖనదనరరయణ
ఇసటట ననస:91-11-614
వయససస:40
లస: ససస స
2148 NDX0474262
పపరర: చనన అలల
ర రయఖ ఎబబల�

94-198/131

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:91-11-613
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద మలర యఖ
ఇసటట ననస:91/11/613
వయససస:58
లస: పప
2145 JBV2567212
పపరర: పపటట లమక లయససటట

2137 AP151010534616
పపరర: లకకకకరసతమక ఆవపలమసద

2135 NDX0575092
పపరర: సరలమక ఎబబల

భరస : చనన అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:91-11-613
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-11-613
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద నరససఆహరరవప
ఇసటట ననస:91-11-613
వయససస:34
లస: పప
2142 NDX0969816
పపరర: ఆసజననయగలల యననగరరర

94-198/128

భరస : లకకణరరవప
ఇసటట ననస:91-11-613
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:91/11/613
వయససస:46
లస: ససస స
2139 JBV0986380
పపరర: పదసరద ఆవపలమఆద

2134 NDX0981431
పపరర: మలలర శశరర గసజరపలర

2159 AP151010534192
పపరర: వజదస ననలస�

94-197/772

భరస : డదవడ�
ఇసటట ననస:91-11-616
వయససస:50
లస: ససస స
94-197/774

2162 AP151010534197
పపరర: డదవడ ననలస�

94-197/775

తసడడ:ద యయసప బగ�
ఇసటట ననస:91-11-616
వయససస:40
లస: పప
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2163 NDX1643528
పపరర: డదవడ ననలస
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94-197/776

తసడడ:ద నలస
ఇసటట ననస:91-11-616
వయససస:47
లస: పప
2166 JBV0980375
పపరర: అనసనయ ఏద పరటట

94-197/778

94-193/240

94-197/782

94-197/785

94-197/788

94-197/791

94-197/794

తసడడ:ద ఖమశససర
ఇసటట ననస:91/11/621
వయససస:47
లస: పప

2176 NDX2324119
పపరర: ససదదన షపక

2179 JBV0983288
పపరర: రరణణ� తలతతటట�

2182 JBV0986562
పపరర: ఇసదసతమక� తలతతటట�

2185 NDX2099092
పపరర: వనసకటటశశరరర చదజ

94-197/797

2188 NDX2323889
పపరర: రతస యఖ యసబడడ

94-197/786

2191 NDX1300789
పపరర: ససనత మగనగ
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-11-622
వయససస:28
లస: ససస స

2171 NDX1300763
పపరర: దదవరఖ ఉచనచల

94-197/781

2174 JBV0983684
పపరర: శరఆతకలమమరర� పపలర గమర�

94-197/784

2177 NDX2099100
పపరర: భబగఖ లకడక చదజ

94-197/787

భరస : వనసకటటశశరరర చదజ
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:25
లస: ససస స
94-197/789

2180 NDX2323996
పపరర: నదగమక యసబడడ

94-197/790

భరస : రతస యఖ యసబడడ
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:40
లస: ససస స
94-197/792

2183 NDX2323954
పపరర: గగపస యసబడడ

94-197/793

తసడడ:ద రతస యఖ యసబడడ
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:22
లస: పప
94-197/795

2186 NDX1301118
పపరర: వనసకట నదరరయణ మరరక

94-197/796

తసడడ:ద పపదద లకకయఖ
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:33
లస: పప
94-197/798

తసడడ:ద గగరవయఖ యసబడడ
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:45
లస: పప
94-198/147

94-197/780

భరస : నదగరరజ� �
ఇసటట ననస:91-11-620/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ చదజ
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద పరపయఖ� �
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:36
లస: పప
2190 AP151010534214
పపరర: బనగరర షర షపక

94-197/783

భరస : పరపయఖ� �
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద బనగరరర షర
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:26
లస: పప
2187 JBV0980730
పపరర: నగగషష� తలతతటట�

2173 NDX1300771
పపరర: చన యహన ఉచనచలమ

2168 JBV0980367
పపరర: శకనవరససలల ఏద పరటట

భరస : చన యహన
ఇసటట ననస:91-11-620
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నగగష� �
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బనగరరర షర షపక
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:42
లస: ససస స
2184 NDX1467712
పపరర: రబబబన బబషర షపక

94-193/241

తసడడ:ద బనగరరరష షపక
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:28
లస: ససస స
2181 NDX1983114
పపరర: ఇమమసబ షపక

2170 NDX0573808
పపరర: సరగజన మగపషరర మగపషరర

94-197/777

తసడడ:ద నదగయఖ
ఇసటట ననస:91-11-618
వయససస:53
లస: పప

తలర : మరరయమక
ఇసటట ననస:91-11-620
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:91-11-620/1
వయససస:38
లస: పప
2178 NDX1301100
పపరర: లకకక తరరపతమక మరరక

94-197/779

భరస : యయసప బగ మగపషరర
ఇసటట ననస:91-11-619/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:91-11-620
వయససస:57
లస: ససస స
2175 JBV0983262
పపరర: నదగరరజ� పపలర గమర�

2167 JBV0980292
పపరర: మహనరరవప ఏద పరటట

2165 NDX0425025
పపరర: రరజకలమమరర ఎదసదపరటట

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:91-11-618
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరససలల
ఇసటట ననస:91-11-618
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద రరధదకకకషష మమరరస� మగపరషళర
ఇసటట ననస:91-11-619
వయససస:50
లస: పప
2172 AP151010534218
పపరర: ఎలజబబత వపచసచల�

94-198/145

తసడడ:ద యయసప బగ
ఇసటట ననస:91-11-616
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:91-11-618
వయససస:65
లస: ససస స
2169 NDX0882498
పపరర: రవ మగపరషళర

2164 AP151010534642
పపరర: బబబగ ననలస

2189 AP151010534219
పపరర: ఇమమమ బ షపక

94-198/146

భరస : బనగరర షర
ఇసటట ననస:91-11-621
వయససస:42
లస: ససస స
94-197/799

2192 NDX0047696
పపరర: లకకకతరరపతమక దనపరటట

94-197/800

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-11-622
వయససస:30
లస: ససస స
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94-197/801

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-11-622
వయససస:48
లస: ససస స
2196 JBV2567683
పపరర: నదగగసదదస కరకలమమనస

94-198/149

94-197/804

94-198/152

94-198/155

94-198/158

94-198/161

94-197/806

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:91-11-631
వయససస:36
లస: ససస స

2206 NDX2054153
పపరర: ససధఖ అగగలల

2209 NDX2054161
పపరర: రమమష కలమమర అగగలల

94-197/809

94-198/156

2201 NDX0970319
పపరర: మలర ఖమరరజ న రరడడడబబ యన

2204 NDX1303619
పపరర: సరవతద బడ శకనవరస రరవప

2207 NDX0047720
పపరర: అనసరరధ� ఆగగలల�

2218 NDX1400415
పపరర: భబగఖలకడక మరస

2221 NDX0022251
పపరర: గగస సయఖద syed
భరస : ఇమమషర syed
ఇసటట ననస:91/11/631
వయససస:31
లస: ససస స

94-198/154

94-198/157

94-198/159

2210 JBV0985218
పపరర: రవ ఆగగలల

94-198/160

తసడడ:ద బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:91/11/628
వయససస:35
లస: పప

94-193/242 2213 NDX2220804
2212 NDX2220812
పపరర: venkataramana derangula
పపరర: manga mangapatla

2215 NDX2221158
పపరర: శకనస పసలర

94-198/151

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:91/11/628
వయససస:35
లస: ససస స

94-193/243

భరస : durgarao manga
ఇసటట ననస:91-11-629
వయససస:50
లస: ససస స
94-197/807

2216 NDX0969832
పపరర: వనసకటరరవప పసలర

94-197/808

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:91-11-629
వయససస:27
లస: పప
94-198/162

భరస : నదరరయణ మరస
ఇసటట ననస:91-11-630
వయససస:27
లస: ససస స
94-197/811

94-197/803

భరస : శకనవరస రరవప bada
ఇసటట ననస:91/11/625
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ పసలర
ఇసటట ననస:91-11-629
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద గరలలయఖ
ఇసటట ననస:91-11-629
వయససస:48
లస: పప
2220 NDX1301076
పపరర: ఇమమసబ షపక

94-198/153

భరస : venkateswarllu derangula
ఇసటట ననస:91-11-629
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:91-11-629
వయససస:43
లస: ససస స
2217 NDX0969766
పపరర: వనసకట ససబబయఖ పసలర

2203 JBV0986356
పపరర: పరపరరరవప దనపరటట

2198 NDX2133809
పపరర: టటవ
ద నణణ రరడడడబబ యన

తసడడ:ద పసదద రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-11-622/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద బబల కకటయఖ అగగలల
ఇసటట ననస:91-11-628
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:91-11-628
వయససస:57
లస: పప
2214 NDX0981019
పపరర: రమణ పసలర

94-197/805

భరస : రమమష కలమమర అగగలల
ఇసటట ననస:91/11/628
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:91/11/628
వయససస:52
లస: ససస స
2211 AP151010534656
పపరర: బబలకకటయఖ ఆగగలల

2200 NDX0970913
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆదథన

94-198/148

భరస : శవశసకర రరడబబ
డడ యన
ఇసటట ననస:91-11-622/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద భమదదవ
ఇసటట ననస:91-11-624
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద బబలయఖ బబడ bada
ఇసటట ననస:91/11/625
వయససస:32
లస: పప
2208 NDX0934224
పపరర: తషలశమక ఆగగలల

94-198/150

తసడడ:ద చనన నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-11-622/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:91-11-624
వయససస:36
లస: ససస స
2205 NDX1303627
పపరర: శకనవరస బబడ bads

2197 JBV2567725
పపరర: భబగఖమక పపరరల

2195 JBV2567675
పపరర: ససబబబయమక కరకలమమనస

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91/11/622
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-11-622
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజ న
ఇసటట ననస:91-11-622/1
వయససస:47
లస: ససస స
2202 JBV0984856
పపరర: భమదదవ దనపరటట

94-197/802

తసడడ:ద కకసడసరశమ
ఇసటట ననస:91-11-622
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమమరరస
ఇసటట ననస:91/11/622
వయససస:72
లస: ససస స
2199 NDX0973529
పపరర: దదవ రరడడడబబ యన

2194 NDX0030940
పపరర: వనసకట శకనవరసస దనపరటట

2219 NDX1301068
పపరర: కలషసద సససయద

94-197/810

భరస : ఇమమసస
ఇసటట ననస:91-11-631
వయససస:31
లస: ససస స
94-198/163

2222 AP151010534542
పపరర: జరసమగన సససయఖద

94-198/164

భరస : హహసపన సససయఖద
ఇసటట ననస:91/11/631
వయససస:53
లస: ససస స
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2223 NDX0030957
పపరర: ఇమమమ సర సయఖద

94-198/165

తసడడ:ద హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:91-11-631
వయససస:35
లస: పప
2226 NDX2280550
పపరర: హహమమసస షపక

94-198/168

94-198/171

94-198/174

94-198/176

94-198/179

94-198/182

94-197/813

తసడడ:ద ఏగయఖ
ఇసటట ననస:91-11-639
వయససస:37
లస: పప

2236 NDX1303601
పపరర: మహహశ మమకల

2239 JBV2568160
పపరర: మమబగజజన షపక

2242 AP151010534370
పపరర: కలమమరర అవపకల

2245 NDX0973933
పపరర: గగరరలకకక పతస కకసడ

94-197/816

2248 NDX0969709
పపరర: వనసకటయఖ బలర

94-198/177

2251 JBV0983726
పపరర: వనఆకట లకడక యగర డడ
భరస : కకషష
ఇసటట ననస:91-11-640
వయససస:35
లస: ససస స

2231 JBV0983940
పపరర: శకనవరసరరవప సససనసస

94-198/173

2234 NDX1355023
పపరర: వనసకట కకషష మమకల

94-197/812

2237 AP151010534539
పపరర: కకషష మమకల

94-198/178

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91/11/633
వయససస:48
లస: పప
94-198/180

2240 NDX0980987
పపరర: రగహహణణ బబ మకనబబ యన

94-198/181

భరస : పరమ నసదయఖ
ఇసటట ననస:91/11/636
వయససస:30
లస: ససస స
94-198/183

2243 NDX1204171
పపరర: ఆనసద బబబగ అవపకల

94-198/184

తసడడ:ద పరసధదమయఖ
ఇసటట ననస:91/11/636
వయససస:33
లస: పప
94-197/814

2246 NDX0984252
పపరర: కనకమక చలర

94-197/815

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:91-11-639
వయససస:41
లస: ససస స
94-197/817

తసడడ:ద బబ డయఖ
ఇసటట ననస:91-11-639
వయససస:41
లస: పప
94-198/186

94-198/170

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-11-633
వయససస:49
లస: పప

భరస : కనకయఖ
ఇసటట ననస:91-11-639
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏగయఖ
ఇసటట ననస:91-11-639
వయససస:34
లస: పప
2250 JBV2567642
పపరర: మమలకకఆడయఖ కపషల

94-198/175

భరస : పరసధదమయఖ
ఇసటట ననస:91/11/636
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నదగరరరజ న
ఇసటట ననస:91-11-637
వయససస:29
లస: ససస స
2247 NDX0969410
పపరర: కనకయఖ పతస కకసడ

2233 JBV2568699
పపరర: నరసయఖ సససనసస�

2228 NDX0981076
పపరర: అననష సససనస

తసడడ:ద నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-11-632
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద ఖమజజవల
ఇసటట ననస:91-11-634
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఆనసద బబబగ
ఇసటట ననస:91-11-636
వయససస:29
లస: ససస స
2244 NDX0981084
పపరర: లకకకదదవ మడతల

94-198/172

తసడడ:ద వనసకట కకషష మమకల
ఇసటట ననస:91/11/633
వయససస:26
లస: పప

భరస : నదగమర బబబగ
ఇసటట ననస:91/11/634
వయససస:46
లస: ససస స
2241 NDX0981134
పపరర: పదక జజఖత

2230 NDX0970798
పపరర: అయఖపష ససనష

94-198/167

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91/11/632
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద దదసయఖ�
ఇసటట ననస:91/11/632
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:91-11-633
వయససస:42
లస: ససస స
2238 AP151010534517
పపరర: జరసతషస బ షపక

94-198/169

తసడడ:ద నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-11-632
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద పసద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:91/11/632
వయససస:37
లస: పప
2235 AP151010534369
పపరర: కలమమరర మమకల

2227 NDX2280543
పపరర: నదగమర బబబగ షపక

2225 AP151010534423
పపరర: సయఖద హహసపసన షపక�

తసడడ:ద యయమమస సరహహబ�
ఇసటట ననస:91/11/631
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద నదగమర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:91-11-631/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:91/11/632
వయససస:62
లస: ససస స
2232 JBV2567741
పపరర: రవ వనలలతషరర

94-198/166

తసడడ:ద హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:91-11-631
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద నదగమర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:91-11-631/1
వయససస:23
లస: పప
2229 AP151010534554
పపరర: లసగమక సససనసస

2224 NDX0601054
పపరర: ఇమమమ షర

2249 NDX0576975
పపరర: రతస మక చకకసటట

94-198/185

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-11-639
వయససస:45
లస: ససస స
94-197/818

2252 AP151010534183
పపరర: కకషష యయగరడడ

94-197/819

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-11-640
వయససస:42
లస: పప
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పపరర: సతఖస బతష
స ల
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94-198/187

తసడడ:ద ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91-11-640
వయససస:27
లస: పప
2256 AP151010534042
పపరర: నదగలకకమక యయగరడడ

94-197/821

94-197/824

94-197/827

94-198/190

94-198/193

94-198/196

తసడడ:ద పపదద రగశయఖ
ఇసటట ననస:91/12/644
వయససస:37
లస: పప

2266 NDX0575043
పపరర: పదమల కకటట

2269 AP151010534303
పపరర: ఆదదలకడక మడతల

2272 JBV2568020
పపరర: ఖమశఆబ సయఖద

94-188/44

2275 AP151010534124
పపరర: ససతమక చటబర

94-198/191

94-198/194

2278 JBV0982611
పపరర: పదసరద చటర

94-198/197

2281 NDX2107978
పపరర: ససనత పసటట
భరస : నదగగశశర రరవప పసటట
ఇసటట ననస:91/12/645
వయససస:32
లస: ససస స

94-197/826

2264 NDX1312982
పపరర: శకననబబబగ రరయడన

94-198/189

2267 NDX0969725
పపరర: నరగసదద కకటట

94-198/192

Deleted

తసడడ:ద బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:91-11-644
వయససస:28
లస: పప

2270 AP151010534114
పపరర: ఆదదలకడక బరస ల

94-198/195

2273 NDX0882928
పపరర: సరసబశవరరవప కసతదటట�

94-198/198

తసడడ:ద రరమదదసస�
ఇసటట ననస:91/11/693
వయససస:59
లస: పప
94-198/199

2276 NDX1574244
పపరర: అలవనలమక చటబర

94-198/200

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:91-12-644
వయససస:26
లస: ససస స
94-198/202

తసడడ:ద అయఖనన
ఇసటట ననస:91/12/644
వయససస:33
లస: పప
94-198/204

2261 JBV2568756
పపరర: ససబబబయమక రరయగడడ� �

భరస : కననయఖ
ఇసటట ననస:91-11-660
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అయఖనన
ఇసటట ననస:91-12-612
వయససస:57
లస: ససస స
94-198/201

94-197/823

తసడడ:ద ససబబశవరరవప
ఇసటట ననస:91-11-643
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఇమమఆ సర
ఇసటట ననస:91-11-692
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:91-12-644
వయససస:29
లస: ససస స
2280 NDX1313022
పపరర: నదరరయణరరవప చటబర

94-197/828

భరస : ససబబబరరయగదస
ఇసటట ననస:91/11/652
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వససత రరవప బగకరస
ఇసటట ననస:91-11-716
వయససస:45
లస: ససస స
2277 NDX0980060
పపరర: నదగమణణ చటబర

2263 NDX1204460
పపరర: సరసబశవరరవప రరయగడడ

2258 AP151010534009
పపరర: రరమయఖ యయగరడడ

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:91-11-643
వయససస:47
లస: ససస స

Deleted

భరస : పసదపపలర యఖ
ఇసటట ననస:91-11-660
వయససస:62
లస: ససస స
2274 NDX1032010
పపరర: నదగమణణ బగకరస

94-197/825

భరస : బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:91/11/644
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద సరఆబశవరరవప
ఇసటట ననస:91/11/644
వయససస:35
లస: పప
2271 AP151010534628
పపరర: రరజఖస వనలతషరర

2260 JBV0983528
పపరర: పసదదనన� శవరరతద�

94-197/820

తసడడ:ద చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:91-11-641
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-11-643
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91/11/643
వయససస:31
లస: పప
2268 JBV2567873
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప దదడదడ

94-197/822

తసడడ:ద బదహకయఖ� �
ఇసటట ననస:91-11-642
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:91-11-643
వయససస:50
లస: ససస స
2265 NDX0970988
పపరర: నరగసదద రరయగడడ

2257 NDX0474189
పపరర: తరరపతయఖ మడతల�

2255 NDX0574913
పపరర: ససబబలకకమక మడతల�

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:91-11-641
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద చహడయఖ�
ఇసటట ననస:91-11-641
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద పసదదనన శవరరతద
ఇసటట ననస:91-11-642
వయససస:21
లస: పప
2262 AP151010534250
పపరర: పదదకవత� రరయగడడ

94-198/188

తసడడ:ద గరల షపక
ఇసటట ననస:91-11-640
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-11-641
వయససస:57
లస: ససస స
2259 NDX2221307
పపరర: నదగ రవసదద శవరరతద

2254 NDX0601310
పపరర: మమబగ జజన షపక

2279 NDX0905604
పపరర: కకషష చటర

94-198/203

తసడడ:ద అయఖనన
ఇసటట ననస:91-12-644
వయససస:34
లస: పప
94-198/205

2282 NDX0575944
పపరర: ధనలకడక కటట

94-198/206

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:91-12-645
వయససస:32
లస: ససస స
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2283 AP151010534138
పపరర: వనసకటటశశరమక పసటట �

94-198/207

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:91/12/645
వయససస:52
లస: ససస స
2286 AP151010534170
పపరర: ససబబబరరవప పసటట �

94-198/210

94-198/213

94-198/220

94-198/218

94-198/222

94-198/225

94-198/228

భరస : చనపపలర యఖ
ఇసటట ననస:91/12/651
వయససస:70
లస: ససస స

2296 AP151010534515
పపరర: హహసపసన బ పఠరనస�

2299 NDX0980136
పపరర: వనసకట నరసమక అననవరపప

2302 NDX2115179
పపరర: నదగ రరజ అననవరపప

2305 AP151010534069
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అననవరపప

94-198/231

2308 AP151010534148
పపరర: లకకయఖ వనలస లరర �

94-198/219

2311 NDX0970269
పపరర: ససబబయఖ కలలర
తసడడ:ద చనన నదగయఖ
ఇసటట ననస:91/12/651
వయససస:45
లస: పప

2291 NDX1313048
పపరర: నజమగనసరస పఠరన

94-198/216

2294 NDX1313063
పపరర: శరహహనద పఠరన

94-198/217

2297 NDX0879692
పపరర: ససభబన పఠరన

94-198/221

తసడడ:ద గరలబ
ఇసటట ననస:91-12-648
వయససస:36
లస: పప
94-198/223

2300 AP151010534137
పపరర: కరమమశశరమక అననవరపప

94-198/224

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91/12/649
వయససస:43
లస: ససస స
94-198/226

2303 NDX0969923
పపరర: వనసకట కలమమర అననవరపప

94-198/227

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91/12/649
వయససస:29
లస: పప
94-198/229

2306 NDX1204114
పపరర: రతస మక వనలలతషరర

94-198/230

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91/12/650
వయససస:35
లస: ససస స
94-198/232

తసడడ:ద మసరసనయఖ�
ఇసటట ననస:91/12/650
వయససస:65
లస: పప
94-198/234

94-198/212

భరస : సపనభబన
ఇసటట ననస:91-12-648
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-12-649
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:91-12-650
వయససస:39
లస: పప
2310 JBV2567899
పపరర: వనసకటలకడక వనలస లరర

94-197/829

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర అననవరపప
ఇసటట ననస:91-12-649
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద వనఆకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91/12/649
వయససస:33
లస: పప
2307 NDX0949008
పపరర: శకనవరసరరవప వనలలతషరర

2293 NDX1643288
పపరర: జజనబ షపక

2288 JBV2568475
పపరర: మలలర శశరర బరతల

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:91-12-647
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద బసవయఖ
ఇసటట ననస:91-12-649
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-12-649
వయససస:50
లస: ససస స
2304 JBV2568780
పపరర: కరమమశశరరరవప అననవరపప

94-198/215

భరస : ససబబన�
ఇసటట ననస:91/12/648
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-12-649
వయససస:29
లస: ససస స
2301 JBV2568806
పపరర: కరమమశశరర అననవరపప

2290 JBV2567998
పపరర: ఈససబ పఠరన

94-198/209

భరస : కకషషమమరరస బరతల
ఇసటట ననస:91/12/646
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:91-12-648
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:91/12/648
వయససస:39
లస: ససస స
2298 NDX1087048
పపరర: ససజజత అననవరపప

94-198/211

భరస : గలబ
ఇసటట ననస:91-12-647
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:91-12-647
వయససస:34
లస: పప
2295 JBV0983734
పపరర: దదవ పతస కకఆడ

2287 NDX1313014
పపరర: లకకకతరరపతఅమమక బరరసలమ

2285 NDX0474254
పపరర: కకటటరరడడడ కటబట

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:91-12-645
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససకరరబబబగ
ఇసటట ననస:91-12-646
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషషమమరరస బరతల
ఇసటట ననస:91/12/646
వయససస:38
లస: పప
2292 JBV0982603
పపరర: జలమన పఠరన

94-198/208

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:91-12-645
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:91/12/645
వయససస:60
లస: పప
2289 JBV0982561
పపరర: శకక బబబగ బరతల

2284 JBV0982579
పపరర: నదగరరరడడడ పసటట

2309 NDX0030916
పపరర: రమణమక కళళళ

94-198/233

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:91-12-651
వయససస:41
లస: ససస స
94-198/235

2312 NDX0022236
పపరర: నదగలకడక మడతల

94-198/236

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-12-652
వయససస:38
లస: ససస స
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94-198/237

భరస : నదరరయణ�
ఇసటట ననస:91/12/652
వయససస:41
లస: ససస స
2316 NDX0969147
పపరర: మలర ఖమరరజ న మడతల

94-198/240

94-198/243

94-198/246

94-198/249

94-198/252

94-198/255

94-197/831

తసడడ:ద రరమమరరవప
ఇసటట ననస:91/12/668
వయససస:27
లస: ససస స

2326 NDX0047977
పపరర: లకకక తరరపతమక ఆగగలల

2329 NDX0969899
పపరర: హరరబబబగ ఆగగలల

2332 JBV2568814
పపరర: బసవమక అననవరపప

2335 NDX1631499
పపరర: వనసకట లకడక చరర

94-198/258

2338 NDX1644336
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కడడయమల

94-198/250

2341 NDX0600825
పపరర: పపరషచసదద రరయగడడ
తసడడ:ద రరమమరరవప
ఇసటట ననస:91-12-668
వయససస:35
లస: పప

2321 NDX0435651
పపరర: నదగగశశరరరవప మడతల

94-198/245

2324 AP151010534196
పపరర: ససబబబరరయగడడ మడతల

94-198/248

2327 JBV2567246
పపరర: భబగఖలకడక� వరరగగ�

94-198/251

భరస : రఘగ� �
ఇసటట ననస:91/12/662
వయససస:40
లస: ససస స
94-198/253

2330 NDX0970087
పపరర: అరరణ కకషష ఆగగలల

94-198/254

తసడడ:ద రసగసరశమ
ఇసటట ననస:91/12/662
వయససస:34
లస: పప
94-198/256

2333 NDX1574004
పపరర: గగరర దదవ చటబర

94-197/830

భరస : వనసకట నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-12-665
వయససస:31
లస: ససస స
94-198/257

2336 NDX2723518
పపరర: శకనవరసలల గరల

94-197/1172

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:91-12-667
వయససస:38
లస: పప
94-198/259

తసడడ:ద పరప రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:91/12/667
వయససస:30
లస: పప
94-198/261

94-198/242

తసడడ:ద పసదనదగయఖ
ఇసటట ననస:91/12/652
వయససస:52
లస: పప

భరస : రగశయఖ చరర
ఇసటట ననస:91/12/666
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:91/12/667
వయససస:47
లస: ససస స
2340 NDX0973586
పపరర: నదగజ రరయడడ

94-198/247

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91/12/664
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదద రగశయఖ
ఇసటట ననస:91-12-665
వయససస:36
లస: పప
2337 AP151010534079
పపరర: ససశల కడడయమల�

2323 NDX0970061
పపరర: నదగయఖ మడతల

2318 NDX0970871
పపరర: నదగరరరజ న మడతల

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:91/12/652
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద రసగసరశమ
ఇసటట ననస:91/12/662
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:91-12-662
వయససస:43
లస: పప
2334 NDX1574012
పపరర: వనసకట నదరరయణ చటబర

94-198/244

భరస : అరరణ కకషష
ఇసటట ననస:91-12-662
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రసగసరశమ
ఇసటట ననస:91/12/662
వయససస:50
లస: ససస స
2331 JBV2567253
పపరర: రఘగ వరరగగ

2320 NDX0970483
పపరర: నరగసదద మడతల

94-198/239

తసడడ:ద నదరరయణ
ఇసటట ననస:91/12/652
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద పసదద నదగయఖ
ఇసటట ననస:91-12-652
వయససస:49
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:91-12-656
వయససస:60
లస: ససస స
2328 AP151010534296
పపరర: వరకలమమరర ఆగగలల

94-198/241

తసడడ:ద నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-12-652
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద రతస యఖ
ఇసటట ననస:91-12-652
వయససస:46
లస: పప
2325 AP151010534149
పపరర: రరమలకరకమక వనలస లరర

2317 NDX0970038
పపరర: నదగరరజ మడతల

2315 NDX1551101
పపరర: సనరరఖ నదరరయణ మడతల

తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:91-12-652
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:91/12/652
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద నదగయఖ
ఇసటట ననస:91/12/652
వయససస:30
లస: పప
2322 NDX0030882
పపరర: నదరరయణ మడతల

94-198/238

భరస : నదగయఖ
ఇసటట ననస:91/12/652
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగయఖ
ఇసటట ననస:91/12/652
వయససస:28
లస: పప
2319 NDX0970079
పపరర: సరసబశవరరవప మడతల

2314 NDX0980417
పపరర: రరమలకకమక మడతల

2339 AP151010534078
పపరర: పరపరరరవప కడడయమల

94-198/260

తసడడ:ద ససబబయఖ
ఇసటట ననస:91-12-667
వయససస:54
లస: పప
94-198/262

2342 NDX0474247
పపరర: రరమమరరవప రరయగడడ

94-198/263

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91/12/668
వయససస:55
లస: పప
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94-198/264

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:91/12/670
వయససస:29
లస: ససస స
2346 NDX2723559
పపరర: ససదధప కలమమర చటర

94-193/1293

94-197/833

94-198/267

94-198/270

94-198/273

94-198/276

94-198/279

భరస : నగమర వలర
ఇసటట ననస:91-13-652
వయససస:44
లస: ససస స

2356 NDX2024669
పపరర: బబల కకటయఖ చటబల

2359 AP151010534083
పపరర: అయఖనన చటబర

2362 NDX1313394
పపరర: నరసససహరరవప దదవపలమర

2365 NDX2322006
పపరర: నజజక షపక

94-198/280

2368 NDX0973446
పపరర: సరవతదలమ చటబర

94-198/271

2371 JBV2568616
పపరర: నదగమర పటబటనస
తసడడ:ద ఖమశసఖమన
ఇసటట ననస:91-13-652
వయససస:49
లస: పప

2351 NDX3022514
పపరర: లకడక పససర

94-197/1173

2354 NDX0882803
పపరర: వనఆకట సతఖనదరరయణ కపషల

94-198/269

2357 JBV2567907
పపరర: ససజజత చటర

94-198/272

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-12-672
వయససస:36
లస: ససస స
94-198/274

2360 NDX1303460
పపరర: లలమవత మలకళ

94-198/275

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:91-12-1050
వయససస:32
లస: ససస స
94-198/277

2363 NDX1814061
పపరర: శకనవరస రరవప మలలర ల

94-198/278

తలర : భబగఖమక మలలర ల
ఇసటట ననస:91-12-1056
వయససస:67
లస: పప
94-193/244

2366 AP151010528304
పపరర: పసదవనసకయఖ ఓరరస

94-193/245

తసడడ:ద గగరవయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:91-12-1110
వయససస:62
లస: పప
94-198/281

భరస : నదరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:91-13-644
వయససస:33
లస: ససస స
94-198/283

94-197/832

తసడడ:ద పసదదనన
ఇసటట ననస:91-12-671
వయససస:39
లస: పప

భరస : హసపసన షపక
ఇసటట ననస:91-12-1105
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజన సససదద
ఇసటట ననస:91/13/591
వయససస:57
లస: ససస స
2370 JBV2567881
పపరర: మహబగలమర పటబటనస

94-198/268

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-12-1056
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద భకకలల
ఇసటట ననస:91-12-1085
వయససస:42
లస: పప
2367 AP151010534537
పపరర: రహసతషన షపక

2353 JBV2567980
పపరర: కరశమక తతరటట

2348 NDX1300029
పపరర: నదగగసదదమక కరవనటట

భరస : రమమష పససర
ఇసటట ననస:91-12-671
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91/12/672
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:91-12-1056
వయససస:30
లస: ససస స
2364 NDX0600916
పపరర: బగడచ షపక

94-197/834

తసడడ:ద చనన ఆలలరఆయమ చటబల
ఇసటట ననస:91/12/671
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద అయఖనన
ఇసటట ననస:91-12-672
వయససస:41
లస: పప
2361 NDX1814103
పపరర: నదగగసదదమక మలలర ల

2350 NDX1983072
పపరర: వనసకటటశశరరర కరవనటట

94-198/266

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-12-671
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:91/12/671
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర యఖ పపసస
ఇసటట ననస:91/12/671
వయససస:49
లస: పప
2358 AP151010534361
పపరర: శకనవరసరరవప చటబర

94-196/923

తసడడ:ద చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-12-671
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద రమమశ పపసరరర
ఇసటట ననస:91-12-671
వయససస:24
లస: ససస స
2355 NDX1939331
పపరర: రమమశ పపసస

2347 NDX2723575
పపరర: లకడక నరరయణమక చటర

2345 NDX0418541
పపరర: మలర యఖ అసకరళ

తసడడ:ద నదగయఖ
ఇసటట ననస:91/12/670
వయససస:40
లస: పప

భరస : బల కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-12-671
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద రమమష పససరర
ఇసటట ననస:91-12-671
వయససస:21
లస: పప
2352 NDX1906751
పపరర: దసరర భవరన పపసరరర

94-198/265

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:91-12-670
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద బల కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-12-671
వయససస:20
లస: పప
2349 NDX2221364
పపరర: చసదదశశఖర పససరర

2344 NDX0425611
పపరర: రతనకలమమరర అసకరళ

2369 JBV2568434
పపరర: కకషషమమరరస బరతల

94-198/282

తసడడ:ద నటరరజ బరతల
ఇసటట ననస:91/13/646
వయససస:62
లస: పప
94-198/284

2372 JBV0986471
పపరర: పదదకవత తరరనగరర

94-198/285

తసడడ:ద శశషగరరర
ఇసటట ననస:91-13-672
వయససస:36
లస: ససస స
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2373 NDX1313212
పపరర: వనసకటరమన తరరనగరర

94-198/286

తసడడ:ద వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:91-13-672
వయససస:37
లస: పప
2376 NDX2342525
పపరర: వనత ససగస

94-198/287

94-198/290

94-198/293

94-198/296

94-198/299

94-198/1056

94-198/303

తసడడ:ద హహసపన
ఇసటట ననస:91/13/680
వయససస:36
లస: పప

2386 NDX2065838
పపరర: జలమన బబషర షపక

2389 AP151010534434
పపరర: చన ఖమజజ

2392 NDX1574152
పపరర: గగససయమ బ షపక

2395 AP151010534533
పపరర: ససబబన షపక

94-197/838

2398 NDX3018959
పపరర: రసనల పటబన

94-198/297

2401 NDX0973909
పపరర: ధనలకకక గగదద
భరస : గసగరధర
ఇసటట ననస:91-13-681
వయససస:39
లస: ససస స

2381 NDX2342459
పపరర: అశశక కలమమర ససగస

94-198/292

2384 AP151010534433
పపరర: సరబరర షపక

94-198/295

2387 AP151010534264
పపరర: జజన షపక

94-198/298

తసడడ:ద జజన అహకద
ఇసటట ననస:91-13-677
వయససస:42
లస: పప
94-198/300

2390 NDX3065505
పపరర: కరరమగలర షపక

94-198/1055

తసడడ:ద పసద బబజ షపక
ఇసటట ననస:91-13-677
వయససస:19
లస: ససస స
94-198/301

2393 AP151010534535
పపరర: మహబమబ బ షపక�

94-198/302

భరస : ససబబన�
ఇసటట ననస:91/13/679
వయససస:57
లస: ససస స
94-198/304

2396 NDX1643379
పపరర: ససధదన పఠరన

94-197/837

భరస : రసనల పఠరన
ఇసటట ననస:91-13-680
వయససస:32
లస: ససస స
94-197/1174

తసడడ:ద హహసపసన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:91-13-680
వయససస:36
లస: పప
94-198/306

94-198/289

భరస : చనఖమజజ
ఇసటట ననస:91-13-677
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద బసదగర
ఇసటట ననస:91/13/679
వయససస:62
లస: పప

భరస : హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:91-13-680
వయససస:43
లస: ససస స
2400 JBV2567782
పపరర: రసనల పఠరన

94-198/294

భరస : ఖమర ఆల
ఇసటట ననస:91/13/679
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:91/13/679
వయససస:37
లస: పప
2397 NDX1643361
పపరర: ఖమశస బ పఠరన

2383 NDX1204080
పపరర: సలమమ షపక

2378 JBV2567576
పపరర: ససగగణ మగతదస

తసడడ:ద అసతయఖ ససగస
ఇసటట ననస:91-13-673
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద జజన అహకద
ఇసటట ననస:91-13-677
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద nagur vali patan
ఇసటట ననస:91-13-677
వయససస:19
లస: ససస స
2394 JBV2568087
పపరర: ఖమర ఆల షపక

94-198/291

తసడడ:ద పసదద ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:91-13-677
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద జజన అహకద
ఇసటట ననస:91-13-677
వయససస:49
లస: పప
2391 NDX3050994
పపరర: ఖజజబ patan

2380 NDX2341287
పపరర: ససదధర సరగర ససగస

94-197/836

భరస : మగనససరశమ
ఇసటట ననస:91-13-673
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పసదద ఖమజజ షససక
ఇసటట ననస:91-13-677
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పసదద ఖమజజ
ఇసటట ననస:91-13-677
వయససస:55
లస: ససస స
2388 NDX0949032
పపరర: పసదద ఖమజ షపక

94-198/288

తసడడ:ద అసతయఖ ససగస
ఇసటట ననస:91-13-673
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద మగనససరశమ
ఇసటట ననస:91-13-673
వయససస:75
లస: పప
2385 JBV2568541
పపరర: హమద షపక

2377 NDX2341535
పపరర: పదసనన దదవ ససగస

2375 NDX2452506
పపరర: ఆశర జజఖత ససగస

తసడడ:ద రరజ శనగరస
ఇసటట ననస:91-13-673
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర ససగస
ఇసటట ననస:91-13-673
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసతయఖ లలట ససగస
ఇసటట ననస:91-13-673
వయససస:48
లస: ససస స
2382 NDX1204437
పపరర: శకనవరస మగతదస

94-197/835

తసడడ:ద రరజ శనగరస
ఇసటట ననస:91-13-673
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద అసతయఖ ససగస
ఇసటట ననస:91-13-673
వయససస:25
లస: ససస స
2379 NDX2341303
పపరర: దదనమమక ససగస

2374 NDX2452555
పపరర: అనతద రరణణ ససగస

2399 AP151010534534
పపరర: మసరససన బ పఠరన

94-198/305

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:91-13-680
వయససస:67
లస: ససస స
94-197/839

2402 NDX2842003
పపరర: హహమసత కలమమర మడతల

94-193/1297

భసధసవప: పసదదనన మడతల
ఇసటట ననస:91-13-682
వయససస:35
లస: పప
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2403 NDX1303668
పపరర: ఆషర షపక
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94-198/307

భరస : ససదద ద
ఇసటట ననస:91-13-682
వయససస:37
లస: ససస స
2406 NDX1312966
పపరర: సససద సయఖద

94-198/310

94-198/313

94-198/1057

2410 NDX2099308
పపరర: జమమగలర సయఖద

2413 JBV2568624
పపరర: ఖమజమక కగలలరర

94-198/316

2416 JBV2567113
పపరర: మసరసనమక కరవపలలరర

భరస : కకటటశశరరరవప gantenapalli
ఇసటట ననస:91-13-687
వయససస:60
లస: ససస స
94-198/319

94-197/842

తసడడ:ద జయపరల bathula
ఇసటట ననస:91-13-691
వయససస:42
లస: పప

2425 NDX1405472
పపరర: ససభబన షపక

94-198/324

2428 NDX2917763
పపరర: వనసకయమక బటటటల

94-198/317

2431 NDX1778333
పపరర: రరమ దదవ పదతపరటట
భరస : దసరర పదసరద పదతపరటట
ఇసటట ననస:91-13-691
వయససస:25
లస: ససస స

2411 AP151010534294
పపరర: ఇబదహహస సయఖద

94-198/315

2414 NDX1204445
పపరర: మరరవల కవపలలరర

94-197/841

2417 NDX0030890
పపరర: మరర వల కగలలరర

94-198/318

తసడడ:ద ఖమజజవల
ఇసటట ననస:91/13/685
వయససస:33
లస: పప
94-193/247

2420 AP151010528255
పపరర: కకటటశశరరరవప గసటటనపలర
gantenpalli
తసడడ:ద చచననయఖ gantenapalli
ఇసటట ననస:91-13-687
వయససస:62
లస: పప

94-193/248

94-198/320

2423 AP151010534557
పపరర: శకనవరసరరవప గసటటనపలర

94-198/321

తసడడ:ద యలమసద
ఇసటట ననస:91-13-687
వయససస:47
లస: పప
94-198/322

2426 NDX1204262
పపరర: మహకద షపక

94-198/323

తసడడ:ద ఖమజవల
ఇసటట ననస:91-13-690
వయససస:32
లస: పప
94-198/1058

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:91-13-690
వయససస:41
లస: ససస స
94-193/250

94-198/312

తసడడ:ద ఖమజవల
ఇసటట ననస:91-13-685
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద బగడద షపక
ఇసటట ననస:91-13-688
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద ససలమరర�
ఇసటట ననస:91/13/690
వయససస:52
లస: పప
2430 AP151010528240
పపరర: మగరళ బతష
స ల bathula

94-197/840

భరస : శకనవరసరరవప గసటటనపలర
ఇసటట ననస:91-13-687
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:91-13-688
వయససస:31
లస: ససస స
2427 NDX0883066
పపరర: అకకయఖ బతష
స ల�

2422 JBV2567824
పపరర: లకడక గసటటనపలర

2408 AP151010534121
పపరర: జలమన సయఖద

తసడడ:ద మహబమబ సహహబ
ఇసటట ననస:91-13-683
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప gantenapalli
ఇసటట ననస:91-13-687
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవ పదసరదస
ఇసటట ననస:91/13/687
వయససస:36
లస: ససస స
2424 NDX1643460
పపరర: బషసరర షపక

94-198/314

భరస : ఖమజజవల
ఇసటట ననస:91-13-685
వయససస:52
లస: ససస స

94-193/246 2419 AP151010528267
2418 AP151010528332
పపరర: ససవరరస గసటటనపలర gantenpalli
పపరర: శవ గసటటనపలర gantenpalli

94-198/309

తసడడ:ద మమబగ సరహహబ
ఇసటట ననస:91/13/682
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఖమజరహమగ
స లమర
ఇసటట ననస:91-13-685
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద మరర వల కగలలరర
ఇసటట ననస:91-13-685
వయససస:26
లస: ససస స

2421 JBV0984484
పపరర: కకటటశశరమక గసటటనపల

94-198/311

తసడడ:ద ఇబదహహస సయఖద
ఇసటట ననస:91/13/683
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ఇబదహహస
ఇసటట ననస:91-13-683
వయససస:19
లస: పప
2415 NDX1814210
పపరర: మగసతదజ కగలలరర

2407 NDX1303676
పపరర: ససదద ద షపక

2405 JBV0985911
పపరర: ఇసరకయల సయఖద

తసడడ:ద సయఖద జలమన
ఇసటట ననస:91-13-682
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద ఇమమససర సరహహబ
ఇసటట ననస:91/13/682
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఇబదహహస
ఇసటట ననస:91/13/683
వయససస:42
లస: ససస స
2412 NDX2916872
పపరర: జన బబష సయఖద

94-198/308

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:91-13-682
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద మదదర సససద
ఇసటట ననస:91-13-682
వయససస:33
లస: పప
2409 AP151010534332
పపరర: అజమగన సయఖద

2404 AP151010534334
పపరర: అమనదబ సయఖద

2429 JBV0988253
పపరర: ససనత బతష
స ల

94-193/249

భరస : మగరళ bathula
ఇసటట ననస:91-13-691
వయససస:37
లస: ససస స
94-197/843

2432 NDX3002755
పపరర: రరజఖ లకడక అగగలల

94-198/1059

భరస : హరర బబబగ అగగలల
ఇసటట ననస:91-13-691
వయససస:21
లస: ససస స
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2433 NDX0459727
పపరర: దసరర కసతదటట
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94-198/325

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:91/13/693
వయససస:34
లస: ససస స
2436 NDX0884296
పపరర: అరరజ నమక కసతదటట

94-198/328

94-198/331

94-198/333

94-198/336

94-198/339

94-197/844

94-198/343

భరస : శకనవరససలల గరల
ఇసటట ననస:91-13-699
వయససస:31
లస: ససస స

2446 AP151010534286
పపరర: రరమకకషష బబజజస�

2449 AP151010534012
పపరర: రరమచసదదరరవప బబజజస�

2452 NDX1643395
పపరర: అనల కలమమర కకచచచరర

2455 NDX3007333
పపరర: శహహదద షపక

94-198/345

2458 AP151010534545
పపరర: ఖమజజవల షపక�

94-198/337

2461 NDX1814301
పపరర: షకకర షపక
భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:91-13-700
వయససస:25
లస: ససస స

2441 NDX0884346
పపరర: మలలర శశరర బబజజస

94-198/332

2444 JBV2567501
పపరర: ఉమమ మహహశశరర� బబజజల�

94-198/335

2447 AP151010534659
పపరర: శవపరరశత బబజజస

94-198/338

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:91-13-695
వయససస:39
లస: ససస స
94-198/340

2450 JBV2567485
పపరర: నదనయఖ బబజజస

94-198/341

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-13-695
వయససస:72
లస: పప
94-197/845

2453 NDX1684928
పపరర: జజన బ షపక

94-198/342

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:91-13-696
వయససస:29
లస: ససస స
94-198/1060

2456 NDX0949511
పపరర: రషసత షససక

94-198/344

భరస : సససదద షససక
ఇసటట ననస:91-13-698
వయససస:32
లస: ససస స
94-198/346

తసడడ:ద మదదర�
ఇసటట ననస:91/13/698
వయససస:67
లస: పప
94-198/348

94-198/330

భరస : రరమకకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:91/13/694/B
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద బడద షపక
ఇసటట ననస:91-13-696
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన షససక
ఇసటట ననస:91-13-698
వయససస:37
లస: పప
2460 NDX2342418
పపరర: ససజజత గరల

94-198/334

తసడడ:ద మమరరయ దదసస కచచరర
ఇసటట ననస:91-13-696
వయససస:38
లస: పప

భరస : బగడద షపక
ఇసటట ననస:91-13-696
వయససస:39
లస: ససస స
2457 NDX0949099
పపరర: సససదద షససక

2443 AP151010534112
పపరర: చసదమక బబజజస�

2438 AP151010534167
పపరర: రఘగపత కసతదటట

తసడడ:ద రరమలకకనసడడ బబజజస
ఇసటట ననస:91-13-694
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద నదనయఖ�
ఇసటట ననస:91/13/695
వయససస:53
లస: పప

భరస : అనల కలమమర కచచరర
ఇసటట ననస:91-13-696
వయససస:31
లస: ససస స
2454 NDX1644252
పపరర: మరర బ షపక

94-197/1175

తసడడ:ద నదనయఖ�
ఇసటట ననస:91/13/694/C
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమచసదదరరవప�
ఇసటట ననస:91/13/695
వయససస:44
లస: ససస స
2451 NDX1643403
పపరర: మమరర జజషన కకచచచరర

2440 NDX3047891
పపరర: లల కకషష బబజజస

94-198/327

తసడడ:ద రరమదదసస
ఇసటట ననస:91/13/693
వయససస:28
లస: పప

భరస : నదనయఖ�
ఇసటట ననస:91/13/694/A
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ కకషష బబజజస
ఇసటట ననస:91/13/694/C
వయససస:24
లస: పప
2448 AP151010534111
పపరర: శరసతకలమమరర బబజజస�

94-198/329

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప బబజజస
ఇసటట ననస:91-13-694
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద నదనయఖ
ఇసటట ననస:91-13-694
వయససస:41
లస: పప
2445 NDX1814319
పపరర: రరసబబబగ బబజజస

2437 AP151010534446
పపరర: కకటమక కసతదటట

2435 JBV0984401
పపరర: రరజగశశరర కఆతదటట

భరస : లకడక నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-13-693
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమదదసస
ఇసటట ననస:91/13/693
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమదదసస�
ఇసటట ననస:91/13/693
వయససస:46
లస: పప
2442 AP151010534227
పపరర: రరమలకకణగడడ బబజజస

94-198/326

భరస : రఘగపత
ఇసటట ననస:91/13/693
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91-13-693
వయససస:49
లస: ససస స
2439 AP151010534559
పపరర: లకకకనదరరయణ కసతదటట�

2434 JBV0984419
పపరర: నదగమణణ కఆతదటట

2459 NDX1798976
పపరర: మహహససనద షపక

94-198/347

భరస : మహమకద అసర స షపక
ఇసటట ననస:91/13/699
వయససస:30
లస: ససస స
94-198/349

2462 JBV2567923
పపరర: ఖమశఆబ షపక

94-198/350

భరస : జహహర
ఇసటట ననస:91-13-700
వయససస:51
లస: ససస స
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94-198/351

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:91/13/700
వయససస:52
లస: ససస స
2466 NDX1313147
పపరర: కకటటశశర రరవప బతష
స ల

94-198/354

94-198/357

94-198/360

94-198/363

94-197/846

94-197/848

94-197/850

తసడడ:ద దసస గరరర
ఇసటట ననస:91-13-866
వయససస:57
లస: పప

2476 NDX1574467
పపరర: పదభబకర రరవప దసతద

2479 NDX1685066
పపరర: ఖమజజవల కగలలరర

2482 NDX0970657
పపరర: వనసకటటశశరరర గగదద

2485 NDX1778184
పపరర: ససబబమక ఏబబబలల

94-197/853

2488 JBV0984849
పపరర: ఖమజజబ కవపలలరర

94-198/364

2491 NDX1315852
పపరర: ఖరఖరరననసర సయఖద syed
భరస : సససదద syed
ఇసటట ననస:91-13-868
వయససస:30
లస: ససస స

2471 NDX1574459
పపరర: ససదదఖరరణణ దసతద

94-198/359

2474 NDX1289818
పపరర: కకటటశశర రరవప కరలల

94-198/362

2477 AP151010534208
పపరర: నదగరరజ గగసటకటర

94-198/365

తసడడ:ద కలకషరషరరవప గగసటకటర
ఇసటట ననస:91-13-854
వయససస:67
లస: పప
94-198/366

2480 NDX0973487
పపరర: ఓబగలమక గగదద

94-197/847

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-13-861
వయససస:59
లస: ససస స
94-197/849

2483 NDX0895243
పపరర: ససజజత జలద

94-198/367

భరస : జయపరల జలద
ఇసటట ననస:91-13-862
వయససస:41
లస: ససస స
94-197/851

2486 NDX0601104
పపరర: చనన గగరవయఖ యయబబల

94-197/852

తసడడ:ద పసదద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-13-863
వయససస:35
లస: పప
94-198/368

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:91/13/866
వయససస:47
లస: ససస స
94-198/370

94-198/356

తసడడ:ద చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:91/13/854
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమ కకషష ఏబబబల
ఇసటట ననస:91-13-863
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమగలల
ఇసటట ననస:91-13-863
వయససస:45
లస: పప
2490 JBV2567105
పపరర: ఖమజజవల కవపలలరర

94-198/361

తసడడ:ద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-13-861
వయససస:61
లస: పప

భరస : చన గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-13-863
వయససస:31
లస: ససస స
2487 NDX0474064
పపరర: రరమకకకషష ఎబబల

2473 AP151010534086
పపరర: రగణగకరదదవ గగసటకటర

2468 AP151010534323
పపరర: జయరరవప కకణతస

భరస : పదభబకర రరవప దసతద
ఇసటట ననస:91-13-854
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద మరర వల కగలలరర
ఇసటట ననస:91-13-860
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-13-861
వయససస:41
లస: పప
2484 NDX0602011
పపరర: నదగలకకక యయబబల

94-198/358

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-13-854
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద మరర వల కగలలరర
ఇసటట ననస:91-13-860
వయససస:26
లస: ససస స
2481 NDX0970376
పపరర: గసగరధర గగదద

2470 NDX1289842
పపరర: ససవరష మమరర కరలల

94-198/353

తసడడ:ద నతదనయయలల� కకణతస
ఇసటట ననస:91-13-701
వయససస:60
లస: పప

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:91-13-854
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగరరజ గగసటకటర
ఇసటట ననస:91-13-854
వయససస:41
లస: పప
2478 NDX1838467
పపరర: అమధ కగలలరర

94-198/355

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91/13/854
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-13-854
వయససస:52
లస: ససస స
2475 AP151010534528
పపరర: పరసడడరసగరరరవప గగసటకటర

2467 JBV2568095
పపరర: కకటటశశరమక కకణతస

2465 NDX0879718
పపరర: జహహర షపక

తసడడ:ద ఖమసస
ఇసటట ననస:91-13-700
వయససస:53
లస: పప

భరస : పదభగదదసస కకణతస
ఇసటట ననస:91-13-701
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:91/13/854
వయససస:32
లస: ససస స
2472 NDX1289826
పపరర: శవ పరరశత కరలల

94-198/352

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:91-13-700
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద వరయమఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91/13/700
వయససస:67
లస: పప
2469 NDX1289834
పపరర: హరత కరలల

2464 NDX0879585
పపరర: మహకద రఫస షపక

2489 JBV0984831
పపరర: మరరవల� కవపలలరర�

94-198/369

తసడడ:ద దసస గరర�ర �
ఇసటట ననస:91/13/866
వయససస:53
లస: పప
94-193/251

2492 NDX1943597
పపరర: కరశ రరజ మగతదల

94-193/252

తసడడ:ద కరశనన మగతదల
ఇసటట ననస:91-13-868
వయససస:31
లస: పప
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2493 NDX0980870
పపరర: వనసకట లకడక మగతదల

94-198/371

భరస : కరశరరజ మగతదల
ఇసటట ననస:91/13/868
వయససస:27
లస: ససస స
2496 NDX0973701
పపరర: గరలలమక మదదదకరరర

94-198/373

94-197/855

94-193/253

94-198/377

94-198/380

94-197/860

94-197/863

తసడడ:ద నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-13-877
వయససస:62
లస: పప

2506 AP151010534403
పపరర: రమణ మగరల

2509 NDX0047969
పపరర: పసచచమక� రరయల�

2512 NDX1762724
పపరర: గరతదసజల గగననపపడడ

2515 NDX0969188
పపరర: వనసకటసరశమ కకవలసపరటట

94-193/256

2518 AP151010534426
పపరర: లకకమక పపలవరరస

94-198/378

2521 NDX2324192
పపరర: అరరణ పపలవరరర
భరస : రరజ శశఖర పపలవరరర
ఇసటట ననస:91-13-878
వయససస:25
లస: ససస స

2501 NDX1299825
పపరర: జవరనసదసమ గగససల

94-197/857

2504 NDX2324739
పపరర: ససచరరత బబనదల

94-193/254

2507 AP151010534611
పపరర: చనమలలర శశరరరవప మగరల

94-198/379

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91/13/873
వయససస:42
లస: పప
94-197/858

2510 NDX0969634
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరయల

94-197/859

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-13-874
వయససస:37
లస: పప
94-197/861

2513 NDX1354919
పపరర: గగనపపడడ వనసకట రరమయమఖ

94-197/862

తసడడ:ద అనసతయఖ
ఇసటట ననస:91-13-875
వయససస:31
లస: పప
94-197/864

2516 NDX1130889
పపరర: ఆదదలకడక పపలపరరస పపలపరరస

94-193/255

భరస : మగరళకకషష పపలపరరస
ఇసటట ననస:91-13-877
వయససస:34
లస: ససస స
94-197/865

భరస : మమలమఖదదద
ఇసటట ననస:91-13-877
వయససస:54
లస: ససస స
94-197/867

94-198/375

భరస : నదగగశశర రరవప బబనదల
ఇసటట ననస:91-13-872
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద బసవయఖ
ఇసటట ననస:91-13-876
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ దదరసగగల
ఇసటట ననస:91-13-877
వయససస:38
లస: పప
2520 AP151010534427
పపరర: మమలమఖదదద పపలవరరస

94-198/376

భరస : వనసకరటరరమయఖ గగననపపడడ
ఇసటట ననస:91-13-875
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట సరశమ కకవనలసపరటట
ఇసటట ననస:91-13-876
వయససస:25
లస: ససస స
2517 NDX1315845
పపరర: నదగరరజ దదరసగగల

2503 NDX1644286
పపరర: శవ కరకలనసరర

2498 NDX0970467
పపరర: అలల
ర రయఖ మడడడ కరరర

తసడడ:ద నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-13-870
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:91-13-874
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద వరదయఖ కరకలనసరర
ఇసటట ననస:91-13-875
వయససస:24
లస: ససస స
2514 NDX1762856
పపరర: అరరణ కకవనలసపరటట

94-197/856

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:91-13-873
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91/13/873
వయససస:44
లస: పప
2511 NDX1763136
పపరర: లకడక కరకలనసరర

2500 NDX1299833
పపరర: ఆవపలమక గగససల

94-197/854

తసడడ:ద బబ జజయఖ మడడడ కరరర
ఇసటట ననస:91-13-869
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద వరదయఖ కరకలనసరర
ఇసటట ననస:91/13/871
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశరరరరవ బబణదల
ఇసటట ననస:91/13/872
వయససస:39
లస: పప
2508 NDX1303643
పపరర: పసదద మమలయఖ హహ గరల

94-198/374

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-13-870
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శవ కరకలననరర
ఇసటట ననస:91-13-871
వయససస:23
లస: ససస స
2505 NDX1939521
పపరర: నదగశశర రరవప బబణదల

2497 NDX0970392
పపరర: రరమగలల మదదదకరరర

2495 NDX1982736
పపరర: వజయ కలమమర మదధదకరరర

తసడడ:ద అలల
ర రయఖ మదధదకరరర
ఇసటట ననస:91-13-869
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద అలల
ర రయఖ మదదదకరరర
ఇసటట ననస:91-13-869
వయససస:30
లస: పప

భరస : జవరనసద
ఇసటట ననస:91-13-870
వయససస:31
లస: ససస స
2502 NDX2324812
పపరర: నదరరయణమక కరకలననరర

94-198/372

తలర : ఓబగలమక�
ఇసటట ననస:91/13/868
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:91-13-869
వయససస:49
లస: ససస స
2499 NDX1299817
పపరర: శక లత గగససల

2494 NDX0575076
పపరర: అచచమక దదడడడ �

2519 JBV0980383
పపరర: మగరళకకషష పపలపరరస

94-197/866

తసడడ:ద మమలమఖదదద
ఇసటట ననస:91-13-877
వయససస:35
లస: పప
94-197/868

2522 AP151010534429
పపరర: జయమక పపలవరరస

94-197/869

భరస : రరమమకరరస
ఇసటట ననస:91-13-878
వయససస:52
లస: ససస స
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2523 NDX1631432
పపరర: రరజగసదద కలమమర పపలవరరస

94-197/870

తసడడ:ద రరమమమరరస పపలవరరస
ఇసటట ననస:91-13-878
వయససస:25
లస: పప
2526 NDX0574517
పపరర: నదగవరరరన వసగర�

94-197/873

94-198/381

94-197/877

94-197/880

94-197/883

94-197/886

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:75
లస: ససస స
2547 NDX0969600
పపరర: జజనకకరరమ కకవలసపరటట

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:32
లస: పప

2539 NDX2324143
పపరర: రమమదదవ ససగరస

2542 JBV2567410
పపరర: వనఆకటలకడక కకయయలపరటట

2545 NDX2324085
పపరర: రరమగ ససగరస

94-197/892

94-197/895

94-197/881

2537 NDX0574624
పపరర: వనసకట రమణ యడవలర �

94-197/882

భరస : మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:36
లస: ససస స
94-197/884

2540 NDX0949552
పపరర: నదరరయణమక యడవలర

94-197/885

భరస : చన మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:44
లస: ససస స
94-197/887

2543 NDX2324051
పపరర: లలత పరరరళర

94-197/888

భరస : మలలర శశరరరవప పరరరళర
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:63
లస: ససస స
94-197/890

2546 NDX1684498
పపరర: శకనసవరసస పదతసపరటట

94-197/891

తసడడ:ద అసజయఖ పదతసపరటట
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:28
లస: పప

2548 NDX0969592
పపరర: వనసకట రవసదద బబబగ
కకవలసపరటట
తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:31
లస: పప

94-197/893

2551 NDX0435586
పపరర: వనసకటటశశరరర కకవలస

94-197/896

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:34
లస: పప

94-197/879

భరస : వనసకట రవసదదబబబగ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద అసజయఖ ససగరస
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద తరపతయఖ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:29
లస: పప
2550 NDX1354885
పపరర: ఆలలరర మలర కరరరజ న

2536 NDX1684480
పపరర: హహహమమవత దగగరపరటట

94-197/875

94-197/876
2531 NDX1604025
పపరర: వనసకట నదగ జజఖత కకవలసపరటట

94-197/878 2534 NDX0980748
2533 NDX1354901
పపరర: కకవలసపరటట నదగ వనసకట జజఖత
పపరర: జజఖత కకవలసపరటట

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:49
లస: ససస స
94-197/889

2528 AP151010534484
పపరర: నదరరయణ మమకల

భరస : జజనకక రరమ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ ససగరస
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప పచదవ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:45
లస: ససస స
2544 JBV2567428
పపరర: చననమక కకయయలపరటట

94-198/382

భరస : వనసగయఖ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ పప రర
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:39
లస: ససస స
2541 NDX1982116
పపరర: ససబబబమక పచదవ

2530 NDX1574236
పపరర: ఏససబబబగ ఉపపష

94-197/872

తసడడ:ద అసకనన
ఇసటట ననస:91-13-879
వయససస:82
లస: పప

భరస : జజనకక రరమ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:31
లస: ససస స
2538 NDX1684407
పపరర: అసజమక పప రర

94-197/874

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఉపపష
ఇసటట ననస:91-13-879
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనసవరసస పదతసపరటట
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:26
లస: ససస స
2535 NDX0980664
పపరర: వనసకటలకడక కకవలసపరటట

2527 NDX0474049
పపరర: శవకకటటరరడడడ వసగర�

2525 AP151010534428
పపరర: రరమమకరరస పపలవరరస

తసడడ:ద నరసయఖ పపలవరరస
ఇసటట ననస:91-13-878
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:91-13-879
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఏససబబబగ
ఇసటట ననస:91-13-879
వయససస:26
లస: ససస స
2532 NDX1762765
పపరర: లకడక ససమఖ పదతసపరటట

94-197/871

తసడడ:ద రరమమమరరస పపలవరరస
ఇసటట ననస:91-13-878
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:91-13-879
వయససస:32
లస: ససస స
2529 NDX1574228
పపరర: సరరత ఉపపష

2524 NDX1631416
పపరర: రరజశశఖర పపలవరరస

2549 NDX1354893
పపరర: ఆలలరర మమధవ రరవప

94-197/894

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:31
లస: పప
2552 NDX0949115
పపరర: చన మమలకకసడయఖ ఎడవలర

94-197/897

తసడడ:ద మగసలయఖ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:34
లస: పప
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94-197/898

తసడడ:ద ససబబబరరయగడడ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:35
లస: పప
2556 NDX1982041
పపరర: వనసకట రరవప పచదవ

94-197/901

94-197/904

94-197/907

94-197/910

94-197/913

94-197/915

భరస : ససలలమమన
ఇసటట ననస:91-13-889
వయససస:40
లస: ససస స
2577 AP151010534178
పపరర: షఫప షపక�
తసడడ:ద ఖమససస సహహబ�
ఇసటట ననస:91/13/889
వయససస:62
లస: పప
2580 JBV0984823
పపరర: గగససయమ షపక
భరస : అలర భక
ఇసటట ననస:91-13-891
వయససస:33
లస: ససస స

2566 NDX1467647
పపరర: బబలయఖ యడవలర

94-197/911

2569 NDX1682633
పపరర: అనసనరఖ కకవలసపరటట

2572 NDX1130871
పపరర: తషలసస చలమర చలమర

2575 AP151010534335
పపరర: మమహరరననసర షపక

2578 NDX1405464
పపరర: రరసశన బబగస షపక

2581 NDX2280568
పపరర: అలమరబకలక షపక
తసడడ:ద జజన సససదద షపక
ఇసటట ననస:91-13-891
వయససస:36
లస: పప

94-197/906

94-197/909

2567 NDX0970004
పపరర: అసకయఖ యడవలర

94-197/912

తసడడ:ద చననయఖ
ఇసటట ననస:91-13-883
వయససస:34
లస: పప
94-193/257

2570 NDX1631457
పపరర: నదరరయణమక కకవలసపరటట

94-197/914

భరస : ససజవయఖ కకవలసపరటట
ఇసటట ననస:91-13-887
వయససస:49
లస: ససస స
94-193/258

2573 NDX0047746
పపరర: రమజజ షససక

94-198/383

భరస : రఫస షససక
ఇసటట ననస:91-13-889
వయససస:32
లస: ససస స
94-198/385

2576 JBV0980623
పపరర: రఫస షపక

94-198/386

తసడడ:ద షఫస
ఇసటట ననస:91-13-889
వయససస:35
లస: పప
94-198/388

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:91/13/890
వయససస:30
లస: ససస స
94-198/390

2561 NDX0417840
పపరర: ఆసజననయగలల కకవలస పరటట

భరస : చననయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:91-13-883
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససలలమమన
ఇసటట ననస:91/13/889
వయససస:57
లస: ససస స
94-198/387

94-197/903

94-197/908 2564 NDX1467688
2563 NDX1467597
పపరర: వనసకట నదరరయణమక యడవలర
పపరర: తరరపఠమక యడవలర

భరస : తరరపరల చలమర
ఇసటట ననస:91-13-888
వయససస:40
లస: ససస స
94-198/384

2558 NDX0980284
పపరర: బగజజ గగడడసస

తసడడ:ద అనసతయఖ�
ఇసటట ననస:91-13-882
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద ససజవయఖ కకవలసపరటట
ఇసటట ననస:91-13-887
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదదయఖ
ఇసటట ననస:91-13-887
వయససస:54
లస: పప
2574 AP151010534376
పపరర: గగస షపక

94-197/905

తసడడ:ద చననయఖ
ఇసటట ననస:91-13-883
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద బబల గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-13-883
వయససస:63
లస: పప
2571 NDX0969402
పపరర: ససజవయఖ కకవలసపరటట

2560 NDX0424929
పపరర: లకడక కకవలసపరటట

94-197/900

భరస : చటటటబబబగ
ఇసటట ననస:91-13-881
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:91-13-883
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:91-13-883
వయససస:59
లస: ససస స
2568 NDX1467662
పపరర: చననయఖ యడవలర

94-197/902

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:91-13-882
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:91-13-883
వయససస:30
లస: ససస స
2565 NDX1941989
పపరర: సరలమక యడవలర

2557 JBV2567527
పపరర: తరరపతయఖ కకవలసపరటట

2555 NDX0969162
పపరర: చదననయఖ పప రర

తసడడ:ద వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద బసవయఖ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-13-881
వయససస:39
లస: పప
2562 NDX1467621
పపరర: మలలర శశరర యడవలర

94-197/899

తసడడ:ద మగసలయఖ�
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద యలమసద పచదవ
ఇసటట ననస:91-13-880
వయససస:49
లస: పప
2559 NDX0969659
పపరర: చటటటబబబగ గగడడసస

2554 NDX0474056
పపరర: మమలకకసడయఖ యడవలర �

2579 NDX1405456
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-198/389

తసడడ:ద జజన సససదద షపక
ఇసటట ననస:91/13/890
వయససస:32
లస: పప
94-198/391

94-197/916
2582 NDX1643270
పపరర: బబల తదపపరసససదరర సరతషలలరర

భరస : బబల యయసస సరతషలలరర
ఇసటట ననస:91-13-892
వయససస:38
లస: ససస స
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2583 NDX1763177
పపరర: నవన కలమమర సరతషలలరర

94-197/917

తసడడ:ద బబల యయసస సరతషలలరర
ఇసటట ననస:91-13-892
వయససస:24
లస: పప
2586 NDX1574137
పపరర: కలటటన జజరజ

94-197/920

94-198/394

94-193/259

94-198/399

94-197/921

94-198/404

94-198/407

తసడడ:ద వరనన గమడనరర
ఇసటట ననస:91-14-706
వయససస:36
లస: పప

2596 NDX0474239
పపరర: మసరసనస వనలపతష
స రర

2599 JBV0985929
పపరర: హససనద షససక

2602 AP151010534244
పపరర: ఇనదఖసమక కకరకపరటట

2605 NDX1204155
పపరర: రమణ సతదఖలల

94-198/410

2608 NDX0971127
పపరర: పదకరష రరసజల

94-198/400

2611 AP151010534560
పపరర: మరరయమక తలకరయల
భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:91-14-707
వయససస:77
లస: ససస స

2591 JBV2567469
పపరర: కకఆడయఖ అఆకరలల

94-198/396

2594 NDX0561480
పపరర: లకడక నదరరయణమక

94-198/398

2597 NDX0637009
పపరర: మలమఖదదద కలశశటట

94-198/401

తసడడ:ద నరసససహహలల
ఇసటట ననస:91/13/897
వయససస:42
లస: పప
94-198/402

2600 JBV0988741
పపరర: జససఆతద� కకరకపరటట�

94-198/403

తసడడ:ద మలర ఖమరరజ నరరవప� �
ఇసటట ననస:91/14/703
వయససస:35
లస: ససస స
94-198/405

2603 JBV0988766
పపరర: వనఆకటరరవప కకరకపరటట

94-198/406

తసడడ:ద మలర ఖమరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:91-14-703
వయససస:33
లస: పప
94-198/408

2606 NDX2025196
పపరర: పదసరద చటటటమమల

94-198/409

తసడడ:ద మగతఖస చటటటమమల
ఇసటట ననస:91-14-704/1
వయససస:48
లస: పప
94-198/411

తసడడ:ద కనకయఖ రరసజల
ఇసటట ననస:91-14-705
వయససస:49
లస: పప
94-198/413

94-198/393

భరస : మమలమఖదదద
ఇసటట ననస:91-13-897
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద రరయలల సతదఖలల
ఇసటట ననస:91-14-704/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : పదకరష
ఇసటట ననస:91-14-705
వయససస:29
లస: ససస స
2610 NDX1644013
పపరర: రసగనన గమడనరర

94-198/397

భరస : మలర ఖమరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:91-14-703
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరయలల
ఇసటట ననస:91-14-704
వయససస:67
లస: ససస స
2607 NDX0973735
పపరర: లకడక రరసజల

2593 NDX0576876
పపరర: పసచచమ మ మడతల

2588 JBV0983056
పపరర: కరరణ కలమమరర బబ లల

తసడడ:ద కకఆడయఖ
ఇసటట ననస:91-13-894
వయససస:38
లస: పప

భరస : జజన షససక
ఇసటట ననస:91-14-270
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజ నరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:91-14-703
వయససస:41
లస: ససస స
2604 AP151010534494
పపరర: ససవరరస సతదఖలల

94-198/395

తసడడ:ద యయరయఖ
ఇసటట ననస:91/13/897
వయససస:41
లస: పప

భరస : హహమసత కలమమర మడతల
ఇసటట ననస:91-13-1699
వయససస:33
లస: ససస స
2601 AP151010534245
పపరర: జజఖత కకరకపరటట

2590 JBV2567451
పపరర: రమణ అఆకరలల

94-197/919

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:91/13/893
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:91-13-895
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన వనలలతషరర
ఇసటట ననస:91-13-897
వయససస:36
లస: ససస స
2598 NDX2324226
పపరర: ససభబషసణణ మడతల

94-198/392

భరస : కకఆడయఖ
ఇసటట ననస:91/13/894
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద బబల నదగయఖ midatala
ఇసటట ననస:91-13-895
వయససస:40
లస: పప
2595 NDX0575035
పపరర: మమలమబ వనలలతషరర

2587 NDX0599621
పపరర: సససదరమక సరతషలలరర

2585 NDX0969501
పపరర: బబలయయసస సరతషలలరర

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:91-13-892
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబలయయసస
ఇసటట ననస:91/13/892
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91-13-893
వయససస:46
లస: పప
2592 NDX0475152
పపరర: రతస యఖ మడతల midatala

94-197/918

తసడడ:ద రగశయఖ�
ఇసటట ననస:91-13-892
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద జజసఫ
ఇసటట ననస:91-13-892
వయససస:58
లస: పప
2589 JBV0983080
పపరర: శశషయఖ బబ లల

2584 NDX0045377
పపరర: తరరపతయఖ� అరరకటర �

2609 NDX1644302
పపరర: శరసతమక గమడనరర

94-198/412

భరస : రసగనన గమడనరర
ఇసటట ననస:91-14-706
వయససస:34
లస: ససస స
94-198/414

2612 JBV2568079
పపరర: రరఘవపలల తలకరయల

94-198/415

తసడడ:ద మసగమక
ఇసటట ననస:91-14-707
వయససస:38
లస: పప
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2613 NDX2897502
పపరర: మరరయమక తలకరయల

94-198/1061

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:91-14-707
వయససస:69
లస: ససస స
2616 NDX2468288
పపరర: వనళయసగరణణ దదడడ

94-196/532

94-198/417

94-198/420

94-198/423

94-198/426

94-198/429

94-198/430

తసడడ:ద సససకనన ఎదసదల
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:30
లస: పప

2626 NDX1574277
పపరర: జజఖత రరసజల

2629 NDX1574285
పపరర: భబసకర వనలలవలపలర

2632 NDX2892388
పపరర: భసకరరరవప బబ లలర

2635 AP151010534231
పపరర: రమమదదవ శకరరమగల�

94-198/433

2638 AP151010534365
పపరర: మమరస మక తలమరర

94-198/424

2641 AP151010534022
పపరర: అబదహస తలమరర
తసడడ:ద ఆదదస తలమరర
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:62
లస: పప

2621 NDX1644211
పపరర: వజయ లకడక జజఖత

94-198/419

2624 JBV2567139
పపరర: హననమసతరరశ జజఖత

94-198/422

2627 NDX1574293
పపరర: ససత వనలలవలపలర

94-198/425

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:91-14-714
వయససస:31
లస: ససస స
94-198/427

2630 NDX1643841
పపరర: జజన బబషర షపక

94-198/428

తసడడ:ద అబగదల షపక
ఇసటట ననస:91-14-714
వయససస:41
లస: పప
94-197/1176

2633 NDX2892420
పపరర: ఓలలసన బబ లలర

94-197/1177

తసడడ:ద భసకరరరవప
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:25
లస: పప
94-198/431

2636 AP151010534092
పపరర: బగజజ శకరరమగల

94-198/432

భరస : నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:41
లస: ససస స
94-198/434

భరస : అబదహస తలమరర
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:57
లస: ససస స
94-198/436

94-198/416

తసడడ:ద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91/14/713
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:42
లస: ససస స
2640 NDX1643916
పపరర: ససరగష ఎదసదల ఎదసదల

94-198/421

తసడడ:ద రరమగలల
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తలకరయల
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:35
లస: ససస స
2637 JBV2568129
పపరర: అననమక శకరరమగల

2623 JBV0984161
పపరర: ఉషరరరణణ కకసడద

2618 NDX0459701
పపరర: వనసకట ససమత దదవ బతష
స ల

భరస : గగరర మమరరస జజఖత
ఇసటట ననస:91-14-713
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర కరరరజ న
ఇసటట ననస:91/14/714
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద జజజ
ఇసటట ననస:91-14-714
వయససస:62
లస: పప
2634 NDX0949685
పపరర: మనదకమక తలకరయల

94-198/418

తసడడ:ద కరసతద రరవప
ఇసటట ననస:91-14-714
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:91/14/714
వయససస:40
లస: ససస స
2631 AP151010534523
పపరర: మసగయఖ మదచద

2620 JBV2568418
పపరర: రరమకకషష బతష
స ల

94-193/261

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-14-712
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనఆకటటశశరరరవప కకసడద
ఇసటట ననస:91-14-713
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషషమక కకసడద
ఇసటట ననస:91-14-713
వయససస:66
లస: పప
2628 NDX1204015
పపరర: కకసడమక మదచద

94-197/1261

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-14-712
వయససస:34
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:91-14-713
వయససస:47
లస: ససస స
2625 NDX0949164
పపరర: వనఆకటటశశరరరవప కకసడ

2617 NDX3257482
పపరర: వనళయసగరణణ దదడడ

2615 NDX2440964
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

తసడడ:ద కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-14-709
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:91-14-710
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనఆకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-14-712
వయససస:51
లస: ససస స
2622 JBV2568582
పపరర: లకడక జజఖత

94-193/260

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-14-709
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:91-14-710
వయససస:21
లస: ససస స
2619 JBV0985283
పపరర: వనసకరయమక బతష
స ల

2614 NDX2440956
పపరర: వనసకరయమమక బతష
స ల

2639 AP151010534230
పపరర: దధనమక శకరరమగల

94-198/435

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:62
లస: ససస స
94-198/437

2642 AP151010534089
పపరర: కకటబయఖ శకరరమగల

94-198/438

తసడడ:ద రరమదదసస
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:70
లస: పప
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2643 NDX2696250
పపరర: రరజగశ శకరరమగల
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94-198/968

తసడడ:ద నదగగలల శకరరమగల
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:19
లస: పప
2646 NDX2892370
పపరర: పదభబవత బబ లలర

94-198/1064

2647 NDX3069457
పపరర: రరజగశ శకరరమగల

94-198/440

2650 JBV2567238
పపరర: పదవణ కలమమర నడ

94-198/1065

94-198/1063

2648 NDX2099217
పపరర: భబరత బబయ కకరక

94-198/439

భరస : పదసరద నదయక కకరక
ఇసటట ననస:91-14-716
వయససస:26
లస: ససస స
94-198/441

తసడడ:ద శరఖమ
ఇసటట ననస:91-14-716
వయససస:42
లస: పప

2651 NDX1313329
పపరర: ససగగణ జసధదఖల

94-198/442

తసడడ:ద వనసకటబచల ససబబరరయ శరససస స జసధదఖల
ఇసటట ననస:91-14-719
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటబచల ససబబరరయ శరససస స జసధదఖల
ఇసటట ననస:91-14-719
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటబచల ససబబరరయ శరససస స జసధదఖల
ఇసటట ననస:91-14-719
వయససస:26
లస: పప

94-198/445
2654 JBV0984013
పపరర: వనసకటబచల ససబబరరయ శరససస స
జసధదఖల
తసడడ:ద భవరన పత శరససస స జసధదఖల
ఇసటట ననస:91-14-719
వయససస:55
లస: పప

2655 JBV0983650
పపరర: హససనద షపక

2656 JBV0984518
పపరర: ఆషర షససక

2657 NDX0425678
పపరర: జజన బ� షపక�

94-198/443

94-198/446

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:91-14-720
వయససస:36
లస: ససస స
2658 JBV0982975
పపరర: యమససన షససక

94-198/449

94-198/451

94-198/454

భరస : కకసడల రరవప మదచద
ఇసటట ననస:91-14-724
వయససస:31
లస: ససస స

94-198/450

2660 NDX1350123
పపరర: మటట పలర రతన కలమమరర
mattapalli
భరస : మసరసన రరవప mattapalli
ఇసటట ననస:91-14-721
వయససస:32
లస: ససస స

94-193/262

2662 NDX0576611
పపరర: పదదకవత పస

94-198/452

2663 NDX1644104
పపరర: మరరయ కలమమరర తలమల

94-198/453

2665 NDX0474353
పపరర: రసగనదధ పదతసపరటట

భరస : జజషస బబబగ తలమల
ఇసటట ననస:91-14-721
వయససస:51
లస: ససస స
94-198/455

తసడడ:ద పసచచయఖ పదతసపరటట
ఇసటట ననస:91-14-721
వయససస:43
లస: పప
94-198/456

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-14-722
వయససస:57
లస: ససస స
2670 NDX1350081
పపరర: లకకక మదదద

2659 JBV0986711
పపరర: వల షపక

2668 NDX3292331
పపరర: రతన కలమమరర మటట పలర

2671 JBV0987883
పపరర: శరసతకలమమరర మదచద
భరస : ఏడడకకఆడలల మదచద
ఇసటట ననస:91-14-724
వయససస:34
లస: ససస స

2666 NDX2916161
పపరర: అనసష పదతసపరటట

94-198/1066

తసడడ:ద రసగనదథ
ఇసటట ననస:91-14-721
వయససస:19
లస: ససస స
94-193/1425

భరస : మసరసన రరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:91-14-723
వయససస:32
లస: ససస స
94-193/263

94-198/448

భరస : సససదద�
ఇసటట ననస:91/14/720
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రసగనదధ
ఇసటట ననస:91-14-721
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-14-721
వయససస:34
లస: పప
2667 AP151010534347
పపరర: అకకమక మటటటపలర

94-198/447

తసడడ:ద హజజరరదధదన
ఇసటట ననస:91-14-720
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద జజషస బబబగ తలమల
ఇసటట ననస:91-14-721
వయససస:31
లస: ససస స
2664 NDX0949073
పపరర: రగశబబబగ మటటటపలర

94-198/444

భరస : వల షససక
ఇసటట ననస:91-14-720
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగమరశల షససక
ఇసటట ననస:91-14-720
వయససస:40
లస: పప
2661 NDX1644096
పపరర: ఉష రరణణ తలమల

2653 NDX1303361
పపరర: మణణ శసకర జసధదఖల

2645 NDX3066131
పపరర: రమమష శకరరమగల

తసడడ:ద నదగగలల శకరరమగల
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద నదగగలల శకరరమగల
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద భబసకర బబ లలర
ఇసటట ననస:91-14-716
వయససస:30
లస: పప
2652 JBV0984005
పపరర: రతన కలమమరర జసధదఖల

94-198/1062

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పదతదప
ఇసటట ననస:91-14-715
వయససస:22
లస: ససస స
2649 NDX0949016
పపరర: పదతదప బబ లలర

2644 NDX2953727
పపరర: సరమక బబ లలర

2669 JBV2568053
పపరర: మసరసనరరవప మటట పలర

94-198/457

తసడడ:ద నరససఆహరరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:91-14-723
వయససస:34
లస: పప
94-198/458

2672 AP151010534346
పపరర: పపననమక మదచద

94-198/459

భరస : చనవనసకటటశశరరర మదచద
ఇసటట ననస:91-14-724
వయససస:57
లస: ససస స
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2673 JBV0987933
పపరర: కకసడలరరవప మదచద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-198/460

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మదచద
ఇసటట ననస:91-14-724
వయససస:36
లస: పప
2676 JBV0982942
పపరర: దదసస పససజరర

94-198/463

94-198/466

94-198/469

94-198/472

94-198/474

2683 NDX0949040
పపరర: నదగరరజ సతదఖలల

2686 NDX2897064
పపరర: రరణణ కకసడ

2689 NDX0047944
పపరర: నరకలమ కలమమరర మటట పలర

94-198/477

2692 AP151010534076
పపరర: చనఏషయఖ మటటటపలర

భరస : శశశదద రరడడడ సరణణమమలమ
ఇసటట ననస:91-14-1440/1
వయససస:44
లస: ససస స

2695 JBV0984468
పపరర: రరధదకలమమరర గసటటనపలర

భరస : శకనస jerripotula
ఇసటట ననస:91-15-714
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:91-15-714
వయససస:57
లస: ససస స

94-198/1067

2701 NDX2342178
పపరర: మహహశ బబబగ జరరరపప తషల
తసడడ:ద శకనస జరరరపప తషల
ఇసటట ననస:91-15-714
వయససస:21
లస: పప

2681 NDX1644203
పపరర: చననమమయ కకసడ

94-198/468

2684 AP151010534186
పపరర: ఏసప బగ సతదఖలల

94-198/471

2687 NDX0599316
పపరర: మటటటపలర వనలసగర రరజఖలకడక

94-198/473

భరస : రసగయఖ మటటటపలర
ఇసటట ననస:91-14-729
వయససస:38
లస: ససస స
94-198/475

2690 AP151010534199
పపరర: మరరయమక మటటటపలర

94-198/476

భరస : చనఏషయఖ
ఇసటట ననస:91/14/730
వయససస:62
లస: ససస స
94-198/478

2693 NDX2897338
పపరర: అసకమక రరవప పలర పప

94-193/1298

తసడడ:ద హనసమయఖ
ఇసటట ననస:91-14-797
వయససస:45
లస: పప
94-193/264

2696 JBV0984476
పపరర: చసదదకళ జగరరకపప తష గసటటనపలర

94-193/265

భరస : నదగగశశరరరవప gantenapalli
ఇసటట ననస:91-15-714
వయససస:36
లస: ససస స
94-193/267

తసడడ:ద గగరవయఖ jerripotula
ఇసటట ననస:91-15-714
వయససస:44
లస: పప
94-198/480

94-198/465

తసడడ:ద శశరర
ఇసటట ననస:91-14-727
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప గసటటనపలర
ఇసటట ననస:91-15-714
వయససస:34
లస: ససస స

94-193/266 2698 AP151010528313
2697 AP151010528312
పపరర: ససజజత జరరరకపప తషల jerripotula
పపరర: శకనస జరరరకపప తషల jerripotula

2700 AP151010534147
పపరర: అసజమక జజఖత

94-198/470

తసడడ:ద యరరకయఖ
ఇసటట ననస:91-14-730
వయససస:70
లస: పప
94-179/1303

2678 JBV2568459
పపరర: రజన సతదఖలల

భరస : బదహకస కకసడ
ఇసటట ననస:91-14-727
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బబబగ మటట పలర
ఇసటట ననస:91/14/730
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన యయసయఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:91-14-730
వయససస:42
లస: పప
2694 NDX3285772
పపరర: రమణ సరణణమమలమ

94-198/467

భరస : నగరజ
ఇసటట ననస:91-14-727
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏశయఖ మటటటపలర
ఇసటట ననస:91-14-729
వయససస:37
లస: పప
2691 NDX2157171
పపరర: బబబగ మటట పలర

2680 AP151010534235
పపరర: చనమమకయ కకసడ

94-198/462

తసడడ:ద ఏసప బగ
ఇసటట ననస:91-14-727
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏసప బగ సతదఖలల
ఇసటట ననస:91-14-727
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:91-14-727
వయససస:66
లస: పప
2688 NDX2112332
పపరర: రసగయఖ మటటటపలర

94-198/464

భరస : బదహకస
ఇసటట ననస:91-14-727
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:91-14-727
వయససస:97
లస: ససస స
2685 AP151010534233
పపరర: బదహకస కకసడ

2677 NDX0948943
పపరర: నదగరరజ కకసడ

2675 JBV0982959
పపరర: కకటమక పసఆజరరస

భరస : దదసస
ఇసటట ననస:91-14-725
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకస
ఇసటట ననస:91-14-726
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద బదహకస కకసడద
ఇసటట ననస:91-14-727
వయససస:33
లస: ససస స
2682 AP151010534236
పపరర: ఎలసమక కకసడ

94-198/461

తసడడ:ద చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-14-724
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద రరయపష పససజరర
ఇసటట ననస:91-14-725
వయససస:44
లస: పప
2679 NDX0949610
పపరర: పరరశత కకసడద

2674 AP151010534432
పపరర: పసద ఏడడకకసడలల మదచద

2699 NDX1644229
పపరర: రమణ జజఖత

94-198/479

భరస : ఆసజననయగలల జజఖత
ఇసటట ననస:91-15-714
వయససస:30
లస: ససస స
94-198/481

2702 NDX1631473
పపరర: కకసడలరరవప జజఖత

94-198/482

తలర : అసజమక జజఖత
ఇసటట ననస:91-15-714
వయససస:33
లస: పప
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2703 JBV0986794
పపరర: నదగగశశరరరవప జరరరపప తష

94-198/483

తసడడ:ద లలకరనసద
ఇసటట ననస:91-15-714
వయససస:40
లస: పప
2706 NDX1644260
పపరర: పదదకవత ఎదసదల

94-198/485

94-197/922

94-198/487

94-193/273

94-198/488

94-198/491

94-198/494

తసడడ:ద భమషయఖ
ఇసటట ననస:91-15-732
వయససస:55
లస: పప

2716 AP151010528124
పపరర: జయపరల బతష
స ల bathula

2719 NDX2341386
పపరర: అలవనలల చలమర

2722 NDX2342434
పపరర: శకనవరస చలమర

2725 NDX0518456
పపరర: రరపరదదవ చలమర

94-198/497

2728 NDX0601278
పపరర: రరజశశఖర తమకశశటట

94-193/274

2731 NDX2342582
పపరర: రరస కలమమర గగగగల
తసడడ:ద శకనస గగగగల
ఇసటట ననస:91-15-733
వయససస:21
లస: పప

2711 NDX2342145
పపరర: పవనకళయఖణ మమకల

94-198/486

2714 AP151010528425
పపరర: సరమమమజఖస బతష
స ల bathula

94-193/272

2717 NDX2312445
పపరర: కకకషషవనణణ చలమర

94-134/599

భరస : హనసమసత రరవప చలమర
ఇసటట ననస:91-15-731
వయససస:32
లస: ససస స
94-198/489

2720 NDX2341113
పపరర: రవణసమమ చలమర

94-198/490

భరస : రసగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:91-15-731
వయససస:56
లస: ససస స
94-198/492

2723 NDX2342541
పపరర: హనసమసత రరవప చలమర

94-198/493

తసడడ:ద రరగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:91-15-731
వయససస:42
లస: పప
94-198/495

2726 NDX0602367
పపరర: ససనత మదదద

94-198/496

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:91-15-732
వయససస:45
లస: ససస స
94-198/498

తసడడ:ద అసకమకరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-15-732
వయససస:30
లస: పప
94-198/500

94-193/270

భరస : జయపరల bathula
ఇసటట ననస:91-15-718
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : బబబగ చలమర
ఇసటట ననస:91-15-732
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : తపషరరజ
ఇసటట ననస:91-15-732
వయససస:50
లస: ససస స
2730 JBV2568491
పపరర: ననసల పష రరజ గగగగల

94-193/271

తసడడ:ద రరగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:91-15-731
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద హనసమసతష చలమర
ఇసటట ననస:91-15-731
వయససస:66
లస: పప
2727 JBV2568376
పపరర: చననమమకయ గగగగల

2713 JBV2552008
పపరర: శవపరరశత బతష
స ల

2708 JBV2550069
పపరర: రరమగలల అఆదచ

తసడడ:ద ఆదచమక మమకల
ఇసటట ననస:91-15-717
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస చలమర
ఇసటట ననస:91-15-731
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద రరగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:91-15-731
వయససస:35
లస: పప
2724 NDX2341352
పపరర: రసగయఖ చలమర

94-197/923

తసడడ:ద కకటయఖ bathula
ఇసటట ననస:91-15-718
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:91-15-731
వయససస:28
లస: ససస స
2721 NDX2342004
పపరర: వనసకటటసశర రరవప చలమర

2710 NDX1574095
పపరర: ససబబబ రరవప పరశస

94-193/268

తసడడ:ద jeevaratham ande
ఇసటట ననస:91-15-716
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద జయపరల bathula
ఇసటట ననస:91-15-718
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద జయపరల bathula
ఇసటట ననస:91-15-718
వయససస:33
లస: పప
2718 NDX2342020
పపరర: శవపరరశత చలమర

94-193/269

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:91-15-716/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-15-717/1
వయససస:46
లస: పప
2715 NDX0046441
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర బతష
స ల

2707 JBV2550127
పపరర: కకటమక అఆదచ

2705 NDX0474601
పపరర: యలమసదరరజ గసధస

తసడడ:ద బబలమకకటట గసధస
ఇసటట ననస:91-15-715
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమగలల అసడ
ఇసటట ననస:91-15-716
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:91-15-716/1
వయససస:38
లస: ససస స
2712 JBV0982108
పపరర: మసరసన రరవప మమకల

94-198/484

తసడడ:ద ఆసజననయగలలజ
ఇసటట ననస:91-15-714
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద ససరగష ఎదసదల
ఇసటట ననస:91-15-715
వయససస:25
లస: ససస స
2709 NDX1574087
పపరర: బబల కలమమరర పరశస

2704 JBV2567162
పపరర: శకనవరసరరవప జజఖత

2729 NDX2341642
పపరర: జజజపషరరవప తమకశశటట

94-198/499

తసడడ:ద అసకమక రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-15-732
వయససస:38
లస: పప
94-198/501

2732 NDX2342624
పపరర: ససజజత చలమర

94-198/502

భరస : ససవర పదసరద చలమర
ఇసటట ననస:91-15-733S
వయససస:21
లస: ససస స
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94-198/503

భరస : బగజజబబబగ తషరకర
ఇసటట ననస:91-15-734
వయససస:38
లస: ససస స
2736 NDX0601088
పపరర: బగజజ బబబగ తషరక

94-198/506

94-198/509

94-198/512

94-198/515

94-32/1350

94-198/1069

94-198/520

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప గసజమమల
ఇసటట ననస:91-15-741
వయససస:31
లస: పప
2757 AP151010534046
పపరర: మరరయమక గసజమమల

భరస : కరసతదరరవప రరసజల
ఇసటట ననస:91-15-743
వయససస:41
లస: ససస స

94-198/513

2746 NDX2916591
పపరర: రగజ మమరర మమడతతటట

2749 NDX2221406
పపరర: కకరణ కలమమర గసజమమల

2752 NDX1868373
పపరర: నలమ

94-198/523

94-198/1068

2741 JBV2568293
పపరర: పదదకవత గగసడదల

94-198/511

2744 AP151010534032
పపరర: శకనవరసరరవప గగగగల

2747 NDX2342327
పపరర: లకకణ కలమమర గగగగల

94-197/924

2750 NDX2610335
పపరర: రతన బబబ గసజమమల
భరస : నదగగశశరరరవప గసజమమల
ఇసటట ననస:91-15-740
వయససస:38
లస: ససస స

94-198/518

2753 NDX1797424
పపరర: రమమష గసజమల

94-198/519

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప గసజమల
ఇసటట ననస:91-15-741
వయససస:31
లస: పప

2755 AP151010534119
పపరర: నదగగశశ రరవప దదవసహయస

2756 AP151010534201
పపరర: రతనబబబ గసజమమలమ

2761 AP151010528362
పపరర: ఆనసదబబబగ రరసజల
తసడడ:ద రరజజరరవప రరసజల
ఇసటట ననస:91-15-743
వయససస:40
లస: పప

94-198/517

94-198/969

భరస : నరసససహ గసజమమల గసజమమల
ఇసటట ననస:91-15-741
వయససస:28
లస: ససస స

2758 AP151010534389
పపరర: నదగగశశరరరవప గసజమమల

94-198/514

తసడడ:ద శకనవరస రరవప గగగగల
ఇసటట ననస:91-15-738
వయససస:21
లస: పప

94-198/521

94-198/522

భరస : నదగగశశరరరవప గసజమమల
ఇసటట ననస:91-15-742
వయససస:40
లస: ససస స
94-198/524

తసడడ:ద రరజజరతనస గసజమమల
ఇసటట ననస:91-15-742
వయససస:44
లస: పప
94-193/276

94-198/508

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-15-736
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద రరజజరతనస గసజమమల
ఇసటట ననస:91-15-741
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరజజరతనస గసజమమల
ఇసటట ననస:91-15-742
వయససస:77
లస: ససస స
2760 AP151010528089
పపరర: కకసడమక రరసజల రరసజల

2743 JBV2568269
పపరర: ఆగగనసమక గగసడదల

2738 NDX1643817
పపరర: రమణ గగసడదల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-15-736
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప గసజమమల
ఇసటట ననస:91-15-740
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-15-740
వయససస:18
లస: ససస స
2754 NDX0970533
పపరర: రమమష గసజమమల

94-198/510

తసడడ:ద యయసప బగ
ఇసటట ననస:91-15-736
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-15-740
వయససస:18
లస: ససస స
2751 NDX2916666
పపరర: మమనక గనజ మఅలమ

2740 NDX0425728
పపరర: రమణ గగసడదల

94-198/505

భరస : సతఖనదరరయణ గగసడదల
ఇసటట ననస:91-15-736
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప గగసడదల
ఇసటట ననస:91-15-736
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప గగసడదల
ఇసటట ననస:91-15-736
వయససస:47
లస: పప
2748 NDX2827145
పపరర: మమనక గనజ మఅలమ

94-198/507

భరస : సతఖనదరరయణ గగసడదల
ఇసటట ననస:91-15-736
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గగగగల
ఇసటట ననస:91-15-736
వయససస:44
లస: ససస స
2745 AP151010534075
పపరర: శకనవరసరరవప గగసడదల

2737 JBV0986216
పపరర: శకనస ఈరర

2735 JBV0985689
పపరర: పపరమక

భరస : వనఆకట సరశమ ఈరర
ఇసటట ననస:91-15-734
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద వనఆకట సరశమ
ఇసటట ననస:91-15-734
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఏసప బగ మమడతతటట
ఇసటట ననస:91-15-736
వయససస:39
లస: ససస స
2742 AP151010534041
పపరర: కలమమరర గగగగల

94-198/504

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:91-15-734
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద జజనస
ఇసటట ననస:91-15-734
వయససస:33
లస: పప
2739 NDX0973792
పపరర: బగజజ మమడతతటట

2734 JBV0985671
పపరర: బబజ ప రర

2759 JBV2550150
పపరర: మరరయమక రరసజజల

94-193/275

భరస : ఆనసద బబబగ రరసజల
ఇసటట ననస:91-15-743
వయససస:34
లస: ససస స
94-193/277

2762 NDX2221265
పపరర: యయసస బబబగ రరసజల

94-197/925

తసడడ:ద ఆనసద బబబగ రరసజల
ఇసటట ననస:91-15-743
వయససస:21
లస: పప
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94-198/970

తసడడ:ద అనదబడ బబబగ రరనజన
ఇసటట ననస:91-15-743
వయససస:18
లస: ససస స
2766 JBV0984765
పపరర: శవపరరశత కకలలర టట

94-193/280

94-193/283

2772 NDX2066034
పపరర: ససబబబ రరవప మకకకన

94-193/285

94-193/288

94-193/291

94-198/526

94-193/286

2776 NDX1977653
పపరర: ఆదచమక మమకల

2779 JBV0984658
పపరర: తతమమసస బతష
స ల

2782 NDX0970418
పపరర: గగపస బతష
స ల

94-193/294

2785 NDX2280535
పపరర: ససజజత కటర గగసట

94-193/289

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:91-15-747
వయససస:40
లస: ససస స

2788 JBV2567808
పపరర: వనసకటరమణమక కటర గగసట

94-193/292

2791 NDX2917367
పపరర: నవన దదవళర
తసడడ:ద నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:91-15-750
వయససస:18
లస: ససస స

94-193/284

2774 JBV0984666
పపరర: మసరసనమక మమకల

94-193/287

2777 NDX1977661
పపరర: లకడక బతష
స ల

94-193/290

2780 NDX1977646
పపరర: మసరసన రరవప మమకల

94-193/293

తసడడ:ద రరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:91-15-746
వయససస:51
లస: పప
94-198/527

2783 NDX0418657
పపరర: చన వనసకటటశశరరర బతష
స ల

94-198/528

తసడడ:ద జయ పరల బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-15-746
వయససస:32
లస: పప
94-197/926

2786 NDX1981944
పపరర: అవసత కరటర గగసట

94-197/927

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కరటర గగసట
ఇసటట ననస:91-15-747
వయససస:24
లస: ససస స
94-197/929

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:91-15-747
వయససస:77
లస: ససస స
94-197/931

2771 NDX2098417
పపరర: రమణ మకకకన

భరస : రగశయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-15-746
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ శసకర కటర గగసట
ఇసటట ననస:91/15/747
వయససస:24
లస: ససస స
94-197/928

94-193/282

భరస : చనమసరసన mekala
ఇసటట ననస:91-15-746
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద థదమస బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-15-746
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద హననమసతష� చలమర
ఇసటట ననస:91-15-747
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:91-15-747
వయససస:42
లస: పప

2773 NDX0113043
పపరర: గగవరరన బతష
స ల bathula

2768 JBV2551687
పపరర: శవరరజకమమర పతస పరటట

భరస : ససబబరరవప మకకకన
ఇసటట ననస:91-15-745/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద గగపయఖ bathula
ఇసటట ననస:91-15-746
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద రగశయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-15-746
వయససస:28
లస: ససస స

2790 NDX0474130
పపరర: శవ శసకర కటర గగసట

94-198/525

భరస : మసరసన రరవప మమకల
ఇసటట ననస:91-15-746
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ mekala
ఇసటట ననస:91-15-746
వయససస:40
లస: పప

2787 NDX0574855
పపరర: శవకలమమరర కటర గగసట

2770 NDX1643775
పపరర: చసదదకళ పదతసపరటట

94-193/279

తసడడ:ద పపననయఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:91-15-745
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద థదమస bathula
ఇసటట ననస:91-15-746
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : తతమమసస bathula
ఇసటట ననస:91-15-746
వయససస:44
లస: ససస స

2784 NDX0165852
పపరర: రసగయఖ చలమర

94-193/281

భరస : శవరరజ కలమమర పదతసపరటట
ఇసటట ననస:91-15-745
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచయఖ మకకకన
ఇసటట ననస:91-15-745/1
వయససస:46
లస: పప

2781 NDX0984245
పపరర: నదగమమధవ బతష
స ల

2767 AP151010528330
పపరర: ససతమక పదతసపరటట పతస పరటట

2765 NDX0573089
పపరర: నదగమణణ పదతసపరటట పతస పరటట

తసడడ:ద శవకకషషపదసరద prattipati
ఇసటట ననస:91-15-745
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ pathipati
ఇసటట ననస:91-15-745
వయససస:59
లస: ససస స

2769 AP151010528094
పపరర: శవకకషషపదసరద పదతసపరటట
pathipati
తసడడ:ద పపననయఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:91-15-745
వయససస:39
లస: పప

2778 JBV2550325
పపరర: చనమసరసన మమకల

94-193/278

భరస : శకనస ఓరరస
ఇసటట ననస:91-15-744
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91-15-745
వయససస:37
లస: ససస స

2775 JBV0984641
పపరర: మసరసనమక బతష
స ల

2764 NDX1041409
పపరర: హనసమమయమక ఓరరస

2789 NDX2324416
పపరర: గగపస కరటర గగసట

94-197/930

తసడడ:ద శవ శసకరరరవప కరటర గగసట
ఇసటట ననస:91-15-747
వయససస:21
లస: పప
94-193/1299

2792 AP151010534061
పపరర: పరరశత తమకశశటట

94-198/529

భరస : బబలరరజ తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-15-752
వయససస:40
లస: ససస స
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2793 AP151010534053
పపరర: అననమక తమకశశటట

94-198/530

భరస : అబదహస తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-15-752
వయససస:72
లస: ససస స
2796 AP151010534064
పపరర: బబలరరజ తమకశశటట

94-198/533

94-198/535

94-198/538

94-198/540

94-198/543

94-198/545

94-198/548

తసడడ:ద ససబబ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:91-15-758
వయససస:24
లస: ససస స

2806 AP151010534103
పపరర: రరమగలమక దదవళళ

2809 NDX2323178
పపరర: దసరర పదసరద దదవళర

2812 NDX1303718
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప

2815 JBV2568392
పపరర: అచచయఖ దదవళళ

94-197/933

2818 NDX2895969
పపరర: గగపయఖ టటపసషసపత

94-198/541

2821 NDX2280576
పపరర: దసరర రరవప వనమగల
తసడడ:ద నదగగశశర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:91-15-758
వయససస:22
లస: పప

2801 AP151010534013
పపరర: చనన దసడడడ

94-198/537

2804 NDX1303734
పపరర: వరసవ దదవరళళ

94-198/539

2807 AP151010534300
పపరర: రరజ దదవళళ

94-198/542

తసడడ:ద కకటయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:91-15-755
వయససస:40
లస: పప
94-193/295

2810 NDX0561472
పపరర: ససభబషసణణ దదవళర�

94-198/544

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:91-15-756
వయససస:35
లస: ససస స
94-198/546

2813 AP151010534202
పపరర: పసద నరసససహరరవప దదవళళ

94-198/547

తసడడ:ద అచచయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:91-15-756
వయససస:42
లస: పప
94-198/549

2816 JBV0984708
పపరర: దసరరర మలలర సశరర వనమగల

94-197/932

భరస : నదగగసశరరరవప
ఇసటట ననస:91-15-757
వయససస:35
లస: ససస స
94-197/1179

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:91-15-757
వయససస:18
లస: పప
94-198/551

94-198/1070

భరస : నరసససహ రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:91-15-755
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరవయఖ దదవపళర
ఇసటట ననస:91-15-756
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:91-15-757
వయససస:40
లస: పప
2820 NDX2342293
పపరర: తషలసస పలర పప

94-198/1071

తసడడ:ద అచయఖ
ఇసటట ననస:91-15-756
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద అచచయఖ దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-15-756
వయససస:43
లస: పప
2817 JBV0983866
పపరర: నదగగశశరరరవప వనమగల

2803 NDX3172848
పపరర: కమల దసడడడ

2798 NDX2721561
పపరర: తదమస బబబగ తమకశశటట

భరస : అసకయఖ దసడడడ
ఇసటట ననస:91-15-754
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:91-15-756
వయససస:21
లస: పప

భరస : అచచయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:91-15-756
వయససస:62
లస: ససస స
2814 AP151010534247
పపరర: శకనవరసరరవప దదవపళళ

94-198/536

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-15-755
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరవయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:91-15-755
వయససస:62
లస: పప
2811 AP151010534206
పపరర: రవణమక దదవళళ

2800 JBV2568442
పపరర: శశభబరరణణ దసడడడ

94-198/532

తసడడ:ద బలరరజ
ఇసటట ననస:91-15-752
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద అసకయఖ దసడడడ
ఇసటట ననస:91-15-754
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరజ దదవళర
ఇసటట ననస:91-15-755
వయససస:35
లస: ససస స
2808 AP151010534030
పపరర: కకటయఖ డచవళళ

94-198/534

తసడడ:ద అసకయఖ దసడడడ
ఇసటట ననస:91-15-754
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ దసడడడ
ఇసటట ననస:91-15-754
వయససస:62
లస: ససస స
2805 JBV2568210
పపరర: వజయలకడక దదవళర

2797 AP151010534006
పపరర: అబదహస తమకశశటట

2795 NDX2342269
పపరర: అనల తమకశశటట

తసడడ:ద బబలరరజ తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-15-752
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద శశరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-15-752
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:ద అసకయఖ దసడడడ
ఇసటట ననస:91-15-753
వయససస:39
లస: ససస స
2802 AP151010534450
పపరర: నయమ దసడడడ

94-198/531

తసడడ:ద శకనవరసరరవప మమళస
ఇసటట ననస:91-15-752
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద అబదహస తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-15-752
వయససస:44
లస: పప
2799 NDX0047688
పపరర: ససజజత దసడడడ

2794 NDX2341428
పపరర: నదగగసదదబబబగ మమళస

2819 NDX2342566
పపరర: మనష పలర పప

94-198/550

తసడడ:ద ససబబ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:91-15-758
వయససస:22
లస: ససస స
94-198/552

2822 NDX1814277
పపరర: శకనస బతష
స ల

94-198/553

తసడడ:ద పపలర యఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-15-758
వయససస:38
లస: పప
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94-198/554

భరస : వరరసజననయగలల గగగగల
ఇసటట ననస:91-15-760
వయససస:27
లస: ససస స
2826 AP151010534040
పపరర: అసజమక గగగగల

94-198/557

94-198/560

94-198/563

94-197/935

94-197/938

94-193/296

94-193/1300

తసడడ:ద హనసమయఖ
ఇసటట ననస:91-16-765
వయససస:40
లస: పప

2836 NDX0424440
పపరర: కకసడమక బతస లల

2839 NDX1468090
పపరర: లకడక నదరరయణ బతష
స ల

2842 NDX0046425
పపరర: వరరసజననయగలల గగగగల

2845 NDX2157213
పపరర: శవ పదసరద గగగగల

94-198/566

2848 JBV2568350
పపరర: సరవతద పలర పప

94-197/936

2851 JBV2568343
పపరర: ససబబబరరవప పలర పప�
తసడడ:ద హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:91/16/765
వయససస:47
లస: పప

2831 NDX1814178
పపరర: మనదకడ వనమగల

94-198/562

2834 NDX1468124
పపరర: దదవ బతష
స ల

94-197/934

2837 NDX0424416
పపరర: పదదకవత బతస లల

94-197/937

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:91-15-763
వయససస:45
లస: ససస స
94-197/939

2840 NDX0417378
పపరర: కకషష బతష
స ల

94-197/940

తసడడ:ద బబబగ
ఇసటట ననస:91-15-763
వయససస:33
లస: పప
94-193/297

2843 NDX0506097
పపరర: మలలర శశరర గగగగల

94-193/298

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-16-764
వయససస:30
లస: ససస స
94-198/565

2846 NDX2897668
పపరర: వనసకయమక పససలమపప

94-193/1301

భరస : ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:91-16-765
వయససస:37
లస: ససస స
94-198/567

భరస : ససబబబరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:91-16-765
వయససస:44
లస: ససస స
94-198/569

94-198/559

తసడడ:ద కకషష
ఇసటట ననస:91-15-763
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-764
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససతదరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:91/16/765
వయససస:35
లస: ససస స
2850 JBV2568384
పపరర: ససతదరరమయఖ పలర పప

94-198/564

తసడడ:ద నరసససహ రరవప గగగగల
ఇసటట ననస:91-15-1059
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:91-16-764
వయససస:24
లస: ససస స
2847 JBV2568368
పపరర: వనఆకరయమక� పలర పప�

2833 NDX1644187
పపరర: శకనవరస రరవప వనమగల

2828 JBV0987032
పపరర: లకడకనదరరయణ గగగగల

తసడడ:ద శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:91-15-762
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబగ
ఇసటట ననస:91-15-763
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద అపషయఖ సససగడడ
ఇసటట ననస:91-15-834
వయససస:37
లస: పప
2844 NDX2721785
పపరర: రరజగశశరర మగపరష

94-198/561

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:91-15-763
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-15-763
వయససస:22
లస: పప
2841 NDX2066059
పపరర: నదగగశశర రరవప సససగడడ

2830 NDX2342475
పపరర: సప సబబబగ కసకణదల

94-198/556

తసడడ:ద నరససఆహరరవప
ఇసటట ననస:91-15-760
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:91-15-762
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:91-15-763
వయససస:27
లస: ససస స
2838 NDX2324754
పపరర: నదగ ఫణణసదద బతష
స ల

94-198/558

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర కసకణదల
ఇసటట ననస:91-15-761
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:91-15-762
వయససస:25
లస: ససస స
2835 NDX1299999
పపరర: శకలకకక బతషల

2827 NDX1814335
పపరర: వరరసజననయగలల గగగగల

2825 AP151010534191
పపరర: నదగమలర గగగగల

భరస : ఆసజననయగలల గగగగల
ఇసటట ననస:91-15-760
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రరవప గగగగల
ఇసటట ననస:91-15-760
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప కసకణదల
ఇసటట ననస:91-15-761
వయససస:36
లస: పప
2832 NDX1814251
పపరర: భవరన వనమగల

94-198/555

భరస : గగవసదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-15-760
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప గగగగల
ఇసటట ననస:91-15-760
వయససస:50
లస: ససస స
2829 NDX2341154
పపరర: రరమకకషష కసకణదల

2824 NDX0518472
పపరర: భమదదవ బతష
స ల

2849 AP151010534215
పపరర: సరమమమజఖస పలర పప

94-198/568

భరస : హనసమయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:91-16-765
వయససస:72
లస: ససస స
94-198/570

2852 NDX2897684
పపరర: ససతదరరమయఖ పలర పప

94-198/1072

తసడడ:ద హనసమయఖ
ఇసటట ననస:91-16-765
వయససస:46
లస: పప
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94-193/299 2854 NDX0969915
2853 NDX1315977
పపరర: శకరరమగలల తదమకశశటట తమకశశటట
పపరర: ససబబబరరవప బతష
స ల

తసడడ:ద నరససమమ తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-16-766
వయససస:35
లస: పప
2856 NDX1315936
పపరర: మసరసనవల షపక షససక

తసడడ:ద రగశయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-16-766
వయససస:58
లస: పప
94-193/301

తసడడ:ద బగడద షససక
ఇసటట ననస:91-16-767
వయససస:27
లస: పప
2859 AP151010534341
పపరర: రజయమ షపక�

94-198/573

94-198/575

94-193/303

తసడడ:ద గగరవయఖ devalla
ఇసటట ననస:91-16-769
వయససస:56
లస: పప
2871 NDX0508911
పపరర: గగవసదస తననరర

94-198/579

తసడడ:ద వనసకట సరశమ తననరర
ఇసటట ననస:91-16-769
వయససస:43
లస: పప
2874 NDX0949503
పపరర: నదగమణణ గగగగల
భరస : ఆసజననయగలల గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-770
వయససస:45
లస: ససస స
2877 NDX0948927
పపరర: ఆసజననయగలల గగగగల
తసడడ:ద వనసకటయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-770
వయససస:50
లస: పప
2880 NDX0602334
పపరర: కకటమక తమకశశటట
భరస : సససదసలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-16-771
వయససస:73
లస: ససస స

2863 NDX2034999
పపరర: దసస గరరర షపక

94-198/576

2866 NDX1573345
పపరర: శకలకడక దదవళళ devalla

94-193/304

94-193/307

2872 NDX0518506
పపరర: శవపరరశత గగగగల

94-198/580

2878 NDX1303783
పపరర: పరరశత దదవళళ

2881 NDX1644088
పపరర: వనసకట పదసరద దదవళర
తసడడ:ద వనసకటటష దదవళర
ఇసటట ననస:91-16-771
వయససస:25
లస: పప

94-198/577

2867 NDX1573360
పపరర: ససతమక దదవళళ devalla

94-193/305

2870 NDX0576785
పపరర: నదగమలలర శశరర తమకశశటట

94-198/578

భరస : శకనవరసరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-16-769
వయససస:33
లస: ససస స
2873 NDX0576702
పపరర: లకడక ఉపషర

94-198/581

భరస : రరజ ఉపషర
ఇసటట ననస:91-16-770
వయససస:30
లస: ససస స
94-198/583

2876 NDX0474361
పపరర: రరజ ఉపపష

94-198/584

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఉపపష
ఇసటట ననస:91-16-770
వయససస:36
లస: పప
94-198/586

భరస : లకకక నదరరయణ దదవళళ
ఇసటట ననస:91-16-771
వయససస:35
లస: ససస స
94-198/588

2864 NDX0601195
పపరర: టట నరసససహరరవప

భరస : నదరరయణ devalla
ఇసటట ననస:91-16-769
వయససస:51
లస: ససస స

2869 AP151010528096
పపరర: వ యస లసగగశశరరరవప
కకరరనపరటట
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:91-16-769
వయససస:61
లస: పప

2875 NDX0508812
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగగగల

94-198/574

తసడడ:ద నదగరయఖ టట
ఇసటట ననస:91-16-768
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయగలల గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-770
వయససస:30
లస: పప
94-198/585

94-198/572

భరస : నరసససహ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-16-768
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-770
వయససస:29
లస: ససస స
94-198/582

2858 NDX0601658
పపరర: మమధవ మగసరస

94-193/302 2861 NDX0602284
2860 NDX1315951
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఓటటస otus
పపరర: వనసకట నరసమక తమకశశటట

తసడడ:ద నదరరయణ devalla
ఇసటట ననస:91-16-769
వయససస:27
లస: ససస స
94-193/306

94-193/300

భరస : మహహష మగసరస
ఇసటట ననస:91-16-767
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:91-16-768
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల devalla
ఇసటట ననస:91-16-769
వయససస:27
లస: ససస స
2868 NDX1573352
పపరర: నదరరయణ దదవళళ devalla

94-193/1302

తసడడ:ద శకనస otus
ఇసటట ననస:91-16-768
వయససస:26
లస: పప

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:91-16-768
వయససస:48
లస: ససస స
2865 NDX1573378
పపరర: లకడక దదవళర devalla

2857 NDX2897197
పపరర: రజయ షపక

2855 NDX1315910
పపరర: నదగమలమరర షపక షససక

తసడడ:ద బగడద షససక
ఇసటట ననస:91-16-767
వయససస:26
లస: పప

భరస : బగడచ
ఇసటట ననస:91-16-767
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బగడద సరహహబ�
ఇసటట ననస:91/16/767
వయససస:45
లస: ససస స
2862 NDX2035005
పపరర: మహబగల షపక

94-198/571

2879 NDX1643957
పపరర: తరరపతమక దదవళర

94-198/587

భరస : వనసకటటశశరరర దదవళర
ఇసటట ననస:91-16-771
వయససస:41
లస: ససస స
94-198/589

2882 NDX0601294
పపరర: మగకకటట తమకశశటట

94-198/590

తసడడ:ద పసదద సలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-16-771
వయససస:42
లస: పప
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2883 NDX1643981
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవళర
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94-198/591

తసడడ:ద ఏలర యఖ దదవళర
ఇసటట ననస:91-16-771
వయససస:44
లస: పప
2886 AP151010528040
పపరర: తమకమక దదవళళ దదవపళళ

94-193/310

94-193/313

94-198/593

94-198/596

94-198/1073

94-198/601

94-198/604

తసడడ:ద శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-16-777
వయససస:21
లస: పప

2896 NDX1303346
పపరర: దదవళళరరమలమక

2899 JBV0984286
పపరర: గగరవమక బతష
స ల

2902 NDX0047654
పపరర: కలమమరర గగగగల

2905 NDX0518621
పపరర: చనన మసగమక దదవళళ

94-198/607

2908 NDX0508846
పపరర: ఆసజననయగలల దదవళర

94-198/597

2911 NDX2424364
పపరర: ససరగష బతష
స ల
తసడడ:ద శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-16-777
వయససస:22
లస: పప

94-198/592

2894 AP151010534039
పపరర: సరవతద దదవళళ

94-198/595

2897 JBV2568673
పపరర: రరజగష బతష
స ల

94-198/598

తసడడ:ద వనఆకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-16-773
వయససస:43
లస: పప
94-198/599

2900 NDX0435495
పపరర: వనసకట నదరరయణ బతష
స ల

94-198/600

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-16-775
వయససస:35
లస: పప
94-198/602

2903 NDX0518662
పపరర: రమణ దదవపళళ

94-198/603

భరస : చసదద రరవప� దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-776
వయససస:37
లస: ససస స
94-198/605

2906 JBV2568038
పపరర: ఆఆజననయగలల గగగగల

94-198/606

తసడడ:ద వనఆకటటశశరరర గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-776
వయససస:38
లస: పప
94-198/608

తసడడ:ద కరశయఖ దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-776
వయససస:58
లస: పప
94-193/316

2891 NDX1373992
పపరర: అనసరరధ దదవళళ

భరస : నదగగశశరరరవప దదవళళ
ఇసటట ననస:91-16-773
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పసద ఆసజననయగలల దదవళళ
ఇసటట ననస:91-16-776
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద చననయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-776
వయససస:43
లస: పప
2910 NDX2424281
పపరర: అనల కలమమర బతష
స ల

94-198/594

భరస : ఆసజననయగలల గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-776
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-16-776
వయససస:45
లస: ససస స
2907 NDX0508879
పపరర: ఆసజననయగలల గగగగల

2893 JBV0982710
పపరర: మసగమక దదవళళ

94-193/312
2888 JBV2551950
పపరర: లకకకనదరరయణ దదవళళ దదవపళళ

భరస : యలర యఖ దదవళళ
ఇసటట ననస:91-16-772
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-16-775
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-16-775
వయససస:36
లస: పప
2904 JBV0983452
పపరర: రమణ చలమర

94-193/314

భరస : వనసకయఖ దదవళళ
ఇసటట ననస:91-16-773
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజగశ
ఇసటట ననస:91-16-773
వయససస:20
లస: పప
2901 NDX0045310
పపరర: వనసకట నదరరయణ బతష
స ల

2890 NDX0590406
పపరర: నదగగశశరరరవప ఓరరచ orchu

94-193/309

తసడడ:ద శకరరమగలల దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-772
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దదవళళ
ఇసటట ననస:91-16-773
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నదగగశశరరరవప దదవళళ
ఇసటట ననస:91-16-773
వయససస:58
లస: ససస స
2898 NDX2895464
పపరర: రరజశశఖర బటటటల

94-193/311

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర orchu
ఇసటట ననస:91-16-772
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద శకరరమగలల దదవళళ
ఇసటట ననస:91-16-772
వయససస:34
లస: పప
2895 AP151010534126
పపరర: వరమక దదవళళ

2887 NDX0165951
పపరర: దసరరర రరవప ఒరరస

2885 NDX1682948
పపరర: మసగమక ఒరరస

భరస : నదగగశశరరరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:91-16-772
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప orsu
ఇసటట ననస:91-16-772
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఒరరస
ఇసటట ననస:91-16-772
వయససస:62
లస: పప
2892 NDX1303726
పపరర: ఏలర యఖ దదవళళ

94-193/308

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:91-16-772
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-772
వయససస:52
లస: ససస స
2889 NDX1683037
పపరర: నదగగశశరరరవప ఒరరస

2884 NDX1682989
పపరర: వనసకరయమమక ఒరరస

2909 NDX2424299
పపరర: గగరవమక బతష
స ల

94-193/315

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-16-777
వయససస:38
లస: ససస స
94-193/317

2912 NDX2424273
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

94-193/318

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-16-777
వయససస:43
లస: పప
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2913 NDX2441004
పపరర: సససదరర కకత
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94-193/319

తసడడ:ద యహన కకత
ఇసటట ననస:91-16-782
వయససస:24
లస: ససస స
2916 NDX2745586
పపరర: తదతయఖ మగరల

94-193/1303

94-193/1306

94-193/1309

తసడడ:ద నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-16-788
వయససస:21
లస: పప
2925 AP151010528146
పపరర: మసగ గగగగల

94-193/321

94-198/611

94-193/326

94-193/328

భరస : గగరవయఖ దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-792
వయససస:67
లస: ససస స
2940 JBV2551588
పపరర: గగరవయఖ దదవళళ దదవపళళ
తసడడ:ద వనసకటయఖ దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-792
వయససస:72
లస: పప

2923 NDX0518597
పపరర: నదగలకడక వనమగల

2924 NDX2916880
పపరర: నదరరయణ వనమగల

2926 AP151010528078
పపరర: మసగమక గగగగల గగగగల

2929 NDX2098367
పపరర: వనసకటటశశరమక దదవళళ

2932 AP151010528467
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవళళ దదవపళళ

2935 JBV2551596
పపరర: పదదక దచవళర దదవపళళ

2938 AP151010528010
పపరర: గగవసదరరజ దదవళళ

94-198/610

2941 NDX2341568
పపరర: గగపస రరజ వనణగల
తసడడ:ద పసలచయఖ వనసల
ఇసటట ననస:91-16-793
వయససస:23
లస: పప

94-193/1308

94-198/1074

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-16-788
వయససస:44
లస: పప
94-193/322

2927 NDX0642546
పపరర: వనసకటటశశరరర గగగగల గగగగల

94-193/323

తసడడ:ద రగశయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-789
వయససస:35
లస: పప
94-193/324

2930 AP151010528141
పపరర: ససబగబలల దదవళళ దదవపళళ

94-193/325

భరస : వనసకటటశశరరర దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-790
వయససస:57
లస: ససస స
94-193/327

2933 NDX1204122
పపరర: రవణమక పపటట

94-198/612

భరస : వనసకటటశశరరర పపటట
ఇసటట ననస:91-16-790
వయససస:45
లస: ససస స
94-193/329

2936 AP151010528466
పపరర: ససగగణ దదవళళ దదవపళళ

94-193/330

భరస : శకనస దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-792
వయససస:42
లస: ససస స
94-193/332

తసడడ:ద గగరవయఖ దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-792
వయససస:40
లస: పప
94-193/334

94-193/1305

2921 NDX2916757
పపరర: సరయ మణణ కసఠ వనమగల
తసడడ:ద నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-16-788
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగవసదరరజలల దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-792
వయససస:35
లస: ససస స
94-193/331

2918 NDX2755304
పపరర: వరయఖ మగరల

భసధసవప: NAGALAKSHMI VEMULA
ఇసటట ననస:91-16-788
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటయఖ దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-790
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద దసరర యఖ దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-791
వయససస:67
లస: పప
2937 JBV2551562
పపరర: అననమక దదవళళ దదవపళళ

94-193/1307

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదవళళ
ఇసటట ననస:91-16-790
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ తషరరక
ఇసటట ననస:91-16-790
వయససస:75
లస: ససస స
2934 AP151010528468
పపరర: వరరసరశమ దదవళళ

2920 NDX3074051
పపరర: NARAYANA VEMULA

94-198/609

తసడడ:ద తదతయఖ మగరల
ఇసటట ననస:91-16-786/A
వయససస:37
లస: పప

భరస : చనరగశయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-789
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-789
వయససస:40
లస: ససస స
2931 JBV2552032
పపరర: కకసడమక తషరకర turka

94-193/1304

భరస : వనసకట నదరరయణ వనమగల
ఇసటట ననస:91-16-788
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చనరగశయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:91-16-789
వయససస:40
లస: ససస స
2928 NDX1643874
పపరర: పదక జజఖత గగగగల

2917 NDX2755270
పపరర: ఉషరరణణ మగరల

2915 NDX1643833
పపరర: శకనవరస రరవప గగగగల

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-16-784
వయససస:26
లస: పప

భరస : వరయఖ మగరల
ఇసటట ననస:91-16-786/A
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ మగరల
ఇసటట ననస:91-16-786/A
వయససస:19
లస: పప
2922 NDX2916922
పపరర: అశశక మణణకసఠ వనమగల

94-193/320

తసడడ:ద యహన కకఠర
ఇసటట ననస:91-16-782
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వరయఖ మగరల
ఇసటట ననస:91-16-786
వయససస:71
లస: పప
2919 NDX2755098
పపరర: పవన కలమఖణ మగరల

2914 NDX2441103
పపరర: మషప కకఠర

2939 AP151010528009
పపరర: శకనస దదవళళ దదవపళళ

94-193/333

తసడడ:ద గగరవయఖ దదవపళళ
ఇసటట ననస:91-16-792
వయససస:46
లస: పప
94-198/613

2942 JBV2550291
పపరర: దసరర మఆచదల

94-193/335

భరస : శకనవరసరరవప manchala
ఇసటట ననస:91-16-794
వయససస:33
లస: ససస స
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94-193/336

భరస : బదహకస తషరరక
ఇసటట ననస:91-16-794
వయససస:53
లస: ససస స
2946 NDX2916567
పపరర: వనసకట మమనక మసచల

94-193/1310

94-198/614

94-198/616

94-193/341

94-197/941

94-193/1313

94-198/622

తసడడ:ద చనన మతష
స పలర
ఇసటట ననస:91-17-749
వయససస:24
లస: పప

2956 NDX2323830
పపరర: రమమష కసభసపరటట

2959 NDX2341519
పపరర: జజసఫ కమమబరత

2962 NDX1303338
పపరర: తమక శశటట కలమమరర

2965 NDX2066042
పపరర: రరధ కలమమరర సససగడడ

94-193/344

2968 NDX2323236
పపరర: బబలసరశమ మటటటపలర

94-193/342

2971 NDX1684563
పపరర: వనసకటటశశరరర మలర
తసడడ:ద కకషషయఖ మలర
ఇసటట ననస:91-17-749
వయససస:36
లస: పప

2951 NDX2897346
పపరర: పదమల పలర పప

94-195/795

2954 AP151010534229
పపరర: అసకమకరరవప పలర పప�

94-198/618

2957 NDX2897379
పపరర: ఆగగనసమక కసబసపరటట

94-193/1311

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:91-16-799
వయససస:41
లస: ససస స
94-198/619

2960 NDX2897247
పపరర: నదగగశశర రరవప మదదసస

94-193/1312

తసడడ:ద బసవయఖ
ఇసటట ననస:91-16-800
వయససస:56
లస: పప
94-198/620

2963 NDX0973578
పపరర: నదగమణణ ననబబతతట

94-198/621

భరస : ఆసజననయగలల ననబబతతట
ఇసటట ననస:91-17-210
వయససస:31
లస: ససస స
94-193/343

2966 NDX0973784
పపరర: రరతష పసలర

94-198/623

భరస : జజసరనస పసలర
ఇసటట ననస:91-17-748
వయససస:33
లస: ససస స
94-193/345

తసడడ:ద చనన మటటటపలర
ఇసటట ననస:91-17-749
వయససస:21
లస: పప
94-197/942

94-193/340

తసడడ:ద హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:91/16/797
వయససస:45
లస: పప

భరస : నదగగశశర రరవప సససగడడ
ఇసటట ననస:91-17-334
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యహనస koti
ఇసటట ననస:91-17-749
వయససస:61
లస: ససస స
2970 NDX2112324
పపరర: శలలవరరజ మతష
స పలర

94-198/617

భరస : శకరరమగలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-16-997
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల ననకతతటట
ఇసటట ననస:91-17-210
వయససస:28
లస: పప
2967 AP151010528458
పపరర: భబగఖమక కకత koti

2953 NDX2157221
పపరర: శరసత కలమమరర పలర పప

2948 AP151010528066
పపరర: సరసబయఖ నసధదఖల నసదదఖల

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:91-16-797
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద రమమశ కమమబపత
ఇసటట ననస:91-16-799
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-16-800
వయససస:32
లస: ససస స
2964 NDX0970731
పపరర: సరమమలల ననకతతటట

94-198/615

తసడడ:ద రరజ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:91-16-799
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద చచననయఖ పప రర
ఇసటట ననస:91-16-799
వయససస:21
లస: పప
2961 NDX2897239
పపరర: వనసకట దసరర బటటటల

2950 JBV2568004
పపరర: అఆకమకరరవప తసబశశటట

94-193/338

తసడడ:ద వనసకటయఖ నసదదఖల
ఇసటట ననస:91-16-795
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద అసకమకరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:91-16-797
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రమమష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:91-16-799
వయససస:21
లస: పప
2958 NDX2324572
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పప రర

94-193/339

తసడడ:ద రరజయఖ తసబశశటట
ఇసటట ననస:91-16-796
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద అసకమక రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:91-16-797
వయససస:21
లస: ససస స
2955 NDX2323517
పపరర: రరజగష కసభసపరటట

2947 AP151010528172
పపరర: సరమమమజఖస నసదదఖల నసదదఖల

2945 JBV2550275
పపరర: బదహకస� తషరకర�

తసడడ:ద కకకషషయఖ తషరరక
ఇసటట ననస:91-16-794
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబయఖ నసదదఖల
ఇసటట ననస:91-16-795
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : అఆకమక రరవప
ఇసటట ననస:91-16-796
వయససస:37
లస: ససస స
2952 NDX2341147
పపరర: అనసశర పలర పప

94-193/337

తసడడ:ద కకకషషయఖ మసచదల
ఇసటట ననస:91-16-794
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:91-16-794
వయససస:18
లస: ససస స
2949 JBV2567089
పపరర: నదగమక తఆబశశటట

2944 JBV2551554
పపరర: శకనవరసరరవప మఆచదల

2969 AP151010528457
పపరర: యహనస కకత koti

94-193/346

తసడడ:ద యయషయఖ koti
ఇసటట ననస:91-17-749
వయససస:69
లస: పప
94-197/943

2972 NDX0058271
పపరర: ససయనస కలమమరర కకటట

94-193/347

తసడడ:ద యహనస కకటట
ఇసటట ననస:91-17-750
వయససస:30
లస: ససస స

Page 170 of 405

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29

2973 AP151010528249
పపరర: మమరర మటటటపలర

94-193/348

భరస : చనదన మటటటపలర
ఇసటట ననస:91-17-750
వయససస:46
లస: ససస స

2974 AP151010528259
పపరర: చనదన మటటటపలర

94-193/349

తసడడ:ద భకకలల మటటటపలర
ఇసటట ననస:91-17-750
వయససస:52
లస: పప

2976 NDX1303353
పపరర: కకటట ససవరరష రరజ

94-198/625

తసడడ:ద యహన కకటట
ఇసటట ననస:91-17-782
వయససస:26
లస: పప

2977 NDX1303379
పపరర: రరత కలమమరర

94-193/351

భరస : చనవనసకటటశశరరర ravela
ఇసటట ననస:91-17-785
వయససస:62
లస: ససస స
2982 NDX0973453
పపరర: మసరసనమక పపరస

94-198/626

భరస : పరరశదదరరవప పపరస
ఇసటట ననస:91-17-785
వయససస:43
లస: ససస స
94-193/354

భరస : సససదద షపక
ఇసటట ననస:91-17-786
వయససస:42
లస: ససస స

2983 NDX1684852
పపరర: శకనవరసరరవప రరయల

2986 AP151010528039
పపరర: ససశల మటటటపలర

94-193/357

తసడడ:ద పరపయఖ Rayala
ఇసటట ననస:91-17-786
వయససస:67
లస: పప

2989 NDX0970541
పపరర: సరగర బబబగ పసలర

94-198/628

94-193/359

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:91-17-802
వయససస:22
లస: పప
2994 AP151010528364
పపరర: రరమయఖ గగబమబరర గగబమబరర

2992 JBV0981050
పపరర: కకటటశశరరరవప వలలర పప

94-193/355

తసడడ:ద పపలర యఖ గగబమబరర
ఇసటట ననస:91-17-803
వయససస:57
లస: పప

2995 JBV0983619
పపరర: ససజజత ననకతతటట

94-198/630

2987 NDX1316090
పపరర: నదగమర షపక

94-193/356

2990 JBV0981068
పపరర: శవపరరశత వలలర పప

94-193/358

భరస : కకటటశశరరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:91-17-802
వయససస:40
లస: ససస స
94-193/360

2993 AP151010528302
పపరర: వనసకటరమణమక బబమబరర
బబమబరర
భరస : రరమయఖ బబమబరర
ఇసటట ననస:91-17-803
వయససస:52
లస: ససస స

94-193/361

94-193/363

2996 AP151010528103
పపరర: శకనస ననకతతటట ననకతతటట

94-193/364

భరస : శకనస ననకతతటట
ఇసటట ననస:91-17-805
వయససస:34
లస: ససస స

2997 NDX2897171
పపరర: అశశక ననకతతటట

94-198/629

తసడడ:ద సససదద షపక
ఇసటట ననస:91-17-786
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద నదరరయణ వలలర పప
ఇసటట ననస:91-17-802
వయససస:45
లస: పప
94-193/362

2984 NDX0970764
పపరర: పదసరద పపరస
తసడడ:ద పరరశదదరరవప పపరస
ఇసటట ననస:91-17-785
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద సప మయఖ పసలర
ఇసటట ననస:91-17-789
వయససస:28
లస: పప

2991 NDX2440840
పపరర: జగనదనథస వలలర పప

94-193/353

తసడడ:ద భకకలల మటటటపలర
ఇసటట ననస:91-17-785
వయససస:60
లస: పప

భరస : చలపతరరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:91-17-786
వయససస:52
లస: ససస స

2988 AP151010528478
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర రరయల

94-193/350

94-193/352 2981 AP151010528373
2980 NDX0607358
పపరర: అసకమకరరజ రరయల రరయల
పపరర: చలపతరరవప మటటటపలర

తసడడ:ద చన వనసకటటశశరరర రరయల
ఇసటట ననస:91-17-785
వయససస:28
లస: పప

2985 NDX1316066
పపరర: బబ షపక

2978 NDX1864892
పపరర: తరరపతమక రరయల
భరస : శకనవరస రరవప రరయల
ఇసటట ననస:91-17-785
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద చన వనసకటటశశరరర రరయల
ఇసటట ననస:91-17-785
వయససస:31
లస: పప
94-198/627

94-198/624

భరస : గగవసదస తననరర
ఇసటట ననస:91-17-769
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద యహన రరత
ఇసటట ననస:91-17-782
వయససస:30
లస: పప

2979 AP151010528479
పపరర: ససబగబలల రరవనల ravela

2975 NDX0518514
పపరర: అసజమక తననరర

తసడడ:ద చచననయఖ ననకతతటట
ఇసటట ననస:91-17-805
వయససస:42
లస: పప

94-193/1314

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:91-17-805
వయససస:20
లస: పప
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5004 NDX2761146
పపరర: ససబదహకణఖస గణపవరపప

94-180/1903

తసడడ:ద సపతష మమధవ శరక గణపవరపప
ఇసటట ననస:92-2-233
వయససస:35
లస: పప

5005 NDX1975749
పపరర: ఉష శక అసబటటపపడడ

94-188/316

భరస : వనసకట హనసమసత పదసరద శరక అసబటట
ఇసటట ననస:92-2-233
వయససస:29
లస: ససస స

5006 NDX2088970
పపరర: వరలకడక అసబటటపపడడ

94-188/317

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ శరక అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:92-2-233
వయససస:56
లస: ససస స
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94-188/318
5007 NDX1153824
పపరర: వనసకట హననమథ పదసరద శరక
అసబటటపపడడ
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ అవమ
ఇసటట ననస:92-2-233
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద లకడకనరసససహమమరరస అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-2-233
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప యలర పదగడ
ఇసటట ననస:92-2-235
వయససస:46
లస: పప

5010 JBV3198041
పపరర: రరజఖలకడక కకతత
స రర కకతత
స రర

5011 NDX2139047
పపరర: కవత కలమమరర సరహహ

5012 NDX0732644
పపరర: కలన ససటట

94-188/321

భరస : చసదదశశఖరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:92-2-236
వయససస:46
లస: ససస స
5013 NDX0396853
పపరర: దమయసత సరహహ

94-188/324

94-188/327

94-188/1275

94-188/331

94-188/333

భరస : శకరరమచసదదమమరరస గసడడకకట
ఇసటట ననస:92-2-243
వయససస:50
లస: ససస స

5023 NDX2553816
పపరర: జజన షపక

5026 NDX0526400
పపరర: హరర పసదయమ పప చరరజ

5015 NDX0396796
పపరర: పరగదవ సరహహ

94-188/326

94-188/328

5018 NDX0102657
పపరర: వచతద సరహహ

94-188/329

తసడడ:ద ఖలర సరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:92-2-237
వయససస:76
లస: పప
94-188/1394

5021 NDX2156389
పపరర: మమలమల షపక

94-188/330

తలర : కరరమగన షపక
ఇసటట ననస:92-2-239
వయససస:28
లస: పప
94-188/1173

5024 NDX0733568
పపరర: నదగమర బ మహమకద

94-188/332

భరస : రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:92-2-240
వయససస:36
లస: ససస స
94-188/334

5027 JBV0847707
పపరర: ఊరరకళయ చహదరర

94-188/335

భరస : నరగషసచదరర చహదరర
ఇసటట ననస:92-2-241
వయససస:36
లస: ససస స

94-188/336

5029 NDX2907483
పపరర: అలవనలల మసగతదయరర
తసగరరరల
భరస : పసచచయఖ శరససస స తసగరరరల
ఇసటట ననస:92-2-242
వయససస:76
లస: ససస స

94-180/1904

5030 JBV0843987
పపరర: అలవనలల మసగ తదయమరర
తసగరరరల
భరస : పసచచయఖశరససస స తదయమరర
ఇసటట ననస:92-2-242
వయససస:76
లస: ససస స

94-188/337

94-188/338

5032 NDX2906873
పపరర: పసచచయఖ శరససస స తసగరరరల

94-188/1395

5033 JBV0844241
పపరర: లకడకశరరష గసడడకకట

94-188/339

తసడడ:ద వనసకటకకషషశరససస స తసగరరరల
ఇసటట ననస:92-2-242
వయససస:82
లస: పప
5034 JBV0844233
పపరర: రరకకకణణదదవ గసడడకకట

5020 NDX2729762
పపరర: వదదఖధర సరహహ

94-188/323

తసడడ:ద జయ మహన రరవప పప చరరజ
ఇసటట ననస:92-2-241
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద భబగఖరతదచహదరర చహదరర
ఇసటట ననస:92-2-241
వయససస:43
లస: పప
5031 JBV0843748
పపరర: పసచచయఖ శరససస స తసగరరరల

5017 AP151010471144
పపరర: వనసకట కకషషకకషప ర పతద

94-188/320

భరస : వచతదసరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:92-2-237
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదద షపక
ఇసటట ననస:92-2-239
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజనబబషర పఠరన
ఇసటట ననస:92-2-240
వయససస:60
లస: ససస స
5028 JBV0847541
పపరర: నరగష చహదరర

94-188/325

తసడడ:ద వచతద సరహహ
ఇసటట ననస:92-2-237
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద సససదద శరయక
ఇసటట ననస:92-2-239
వయససస:40
లస: పప
5025 NDX0733451
పపరర: బదదరరననసర పఠరన

5014 AP151010474107
పపరర: వనసకటపదకశశషససజజత పతద

5009 AP151010471301
పపరర: రరమకహన రరవప యలర పదగడ

భరస : రవసదద సరహహ
ఇసటట ననస:92-2-237
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబరరవప పతద
ఇసటట ననస:92-2-237
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద తదనదథ సరహహ
ఇసటట ననస:92-02-237
వయససస:24
లస: పప
5022 AP151010471548
పపరర: అబదల ఖమధర షపక

94-188/322

భరస : వనసకటకకషషకకషప ర పతద
ఇసటట ననస:92-2-237
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద వచతద సరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:92-2-237
వయససస:44
లస: పప
5019 NDX2726891
పపరర: అశశనకలమమర సరహహ

94-188/319

భరస : బగరవన
ఇసటట ననస:92-2-237
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వదదఖధరసరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:92-2-237
వయససస:37
లస: ససస స
5016 NDX0102160
పపరర: భగవరన సరహహ

5008 AP151010471313
పపరర: ఆసజననయ శరక అసబడడపపడడ

తసడడ:ద వనసకట కకషష శరససస స తసగరరరల
ఇసటట ననస:92-2-242
వయససస:79
లస: పప
94-188/340

5035 JBV0844225
పపరర: రరజఖలకడక చసతపలర
భరస : పదసరదదదవప చసతపలర
ఇసటట ననస:92-2-243
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమచసదదమమరరస గసడడకకట
ఇసటట ననస:92-2-243
వయససస:33
లస: ససస స
94-188/341

5036 JBV0844951
పపరర: సస.వ.ఏల.నరసససహమమరరస

94-188/342

తసడడ:ద పదసరదరరవప సస.వ.ఏల.
ఇసటట ననస:92-2-243
వయససస:49
లస: పప
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5037 JBV0847566
పపరర: పదసరదదదవప చసతపలర
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94-188/343

తసడడ:ద నరసససహ శరససస స చసతపలర
ఇసటట ననస:92-2-243
వయససస:79
లస: పప
94-188/344

భరస : సలమ ఖమన జహ
ఇసటట ననస:92-2-245
వయససస:40
లస: ససస స

5041 NDX0733329
పపరర: జజనబ పఠరన

94-188/347

తసడడ:ద ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-2-245
వయససస:48
లస: పప

5044 NDX0737114
పపరర: ఇమమమ ఖమన పఠరన

94-188/345

తసడడ:ద సలస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-02-246
వయససస:20
లస: ససస స

5047 NDX0094375
పపరర: ససత రరదద

94-188/348

94-145/31

Deleted

తసడడ:ద చనన బబబగ మగకకరర
ఇసటట ననస:92-2-248
వయససస:21
లస: పప

5052 NDX0530758
పపరర: వ యస యస పరరశర శరక�
గగడడపరటట�
తసడడ:ద జనదరరన శరక� గగడడపరటట
ఇసటట ననస:92-2-249
వయససస:30
లస: పప

94-188/353

5055 NDX2049980
పపరర: కలశల కలమమరర ననతషలపరటట

94-188/356

5050 AP151010474243
పపరర: జలలఖ శరయక

94-188/350

94-188/351

భరస : సమర కలమమర ననతషలపరటట
ఇసటట ననస:92-2-252
వయససస:30
లస: ససస స

94-175/1625

5059 JBV0857045
పపరర: సమర కలమమర ననతలపరటట

94-188/349

5048 NDX2735967
పపరర: లకడక తరరపటమక రరదద

94-188/1396

5051 JBV3189339
పపరర: మహబమససభబన షపక

94-188/352

5054 AP151010471117
పపరర: వనసకటటశశరరర మమమడడ

94-188/355

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ మమమడడ
ఇసటట ననస:92-2-250
వయససస:67
లస: పప
94-188/357

భరస : పవన కలమమర ననతషలపరటట
ఇసటట ననస:92-2-252
వయససస:36
లస: ససస స
94-188/359

5045 JBV3199809
పపరర: వజయకలమమరర ఇకకరరస

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:92-2-248
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-2-250
వయససస:60
లస: ససస స
5056 NDX1948134
పపరర: పవతద ననతషలపరటట

94-188/346

తసడడ:ద రరమ రరవప రరదద
ఇసటట ననస:92-2-247
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మమబగ ససబబన శరయక
ఇసటట ననస:92-2-248
వయససస:53
లస: ససస స
5053 NDX2805307
పపరర: శవ రతన కలమమరర మమమడడ

5042 AP151010474377
పపరర: అసకత పఠరన

భరస : వనసకటటశశరరర ఇకకరరస
ఇసటట ననస:92-2-246
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప రరదద
ఇసటట ననస:92-2-247
వయససస:39
లస: ససస స

5049 NDX2421360
పపరర: ఉదయ కకశశర మగకకరర

94-179/56

భరస : ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-2-245
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-2-245
వయససస:49
లస: పప
94-188/1276

5039 NDX2279529
పపరర: దదవ పదసరద తచనదల

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప లలట తచనదల
ఇసటట ననస:92/2/244
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఇమమమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-2-245
వయససస:42
లస: ససస స

5043 JBV3189933
పపరర: సలమ ఖమన పఠరన

5058 AP151010474401
పపరర: శకదదవ � ననతలపరటట

94-179/55

భరస : దదవ పదసరద తచనదల
ఇసటట ననస:92-2-244
వయససస:42
లస: ససస స

5040 AP151010474223
పపరర: నలలఫర జహ

5046 NDX2735942
పపరర: మగసరకన పఠరన

5038 NDX2341204
పపరర: అననరరధ తచనదల

5057 NDX2050045
పపరర: శససకత పరలల

94-188/358

భరస : వనసకటటశశర పరలల
ఇసటట ననస:92-2-252
వయససస:45
లస: ససస స
94-188/360

5060 NDX0867507
పపరర: పవనసకమమర � ననతలపరటట

94-188/361

భరస : శక రరమకకకషషమమరరస� ననతలపరటట
ఇసటట ననస:92-2-252
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద శక రరమకకకషష మమరరస ననతలపరటట
ఇసటట ననస:92-2-252
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద శక రరమకకకషష మమరరస� ననతలపరటట
ఇసటట ననస:92-2-252
వయససస:39
లస: పప

5061 NDX2050102
పపరర: వనసకటటశశర పరలల

5062 AP151010471439
పపరర: చసదదశశఖర రరవప కకతత
స రర

94-180/383
5063 NDX1417014
పపరర: శశష నదరరయణమక కసభసపరటట

94-188/362

తసడడ:ద గగప సససదర పరలల
ఇసటట ననస:92-2-252
వయససస:49
లస: పప
5064 NDX2156447
పపరర: రరజశన షపక
భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:92/2/262
వయససస:24
లస: ససస స

94-188/363

తసడడ:ద సరసబశవరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:92-2-255
వయససస:53
లస: పప
94-188/364

5065 NDX1602771
పపరర: పదకజ పసదద థ జ

భరస : కకసడయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:92-2-261
వయససస:42
లస: ససస స
94-188/365

భరస : వ ఎల సతఖనదరరయణ చదరరఖలల పసదద థ జ
ఇసటట ననస:92-2-269
వయససస:52
లస: ససస స

5066 NDX1322676
పపరర: రఘగనదధ చగగరరపరటట

94-188/366

తసడడ:ద జయ వర పదసరద రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:92/2/270
వయససస:38
లస: పప
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5067 NDX2088988
పపరర: లకడక కసచరన
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94-188/367

భరస : చనన కసచరన
ఇసటట ననస:92/2/271
వయససస:75
లస: ససస స

5068 NDX0394130
పపరర: మమరకసడదయ శరక మననవ

తసడడ:ద రరఘవయఖ మననవ
ఇసటట ననస:92-2-272
వయససస:78
లస: పప

94-188/369 5071 JBV0847590
5070 NDX1892281
పపరర: నదగ వనసకలసట రరవప మగకరకమల
పపరర: తషరరర బబహహర బబహహరర

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ శరక మగకరకమల
ఇసటట ననస:92-2-285
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద వశశనదధ బబహహరర
ఇసటట ననస:92-2-286
వయససస:34
లస: పప

5073 JBV0853671
పపరర: రరజఖలకడక మననవ

5074 NDX1976036
పపరర: వనసకటటసశరరర పపరరల

94-188/372

భరస : శవపదసరద మననవర
ఇసటట ననస:92-2-288
వయససస:47
లస: ససస స
5076 NDX2379907
పపరర: శరణఖ ఒగరబబ యన

94-179/57

5077 JBV0853952
పపరర: ససబబరతనస సప మశశటట
భరస : పపలర యఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:92-2-862
వయససస:39
లస: ససస స

5079 NDX1402064
పపరర: చచననకగశవపలల అమకనబబద లల

5080 NDX2627214
పపరర: శరఖస పదసరద రరడడడ జసగర

94-188/379

తసడడ:ద వనసకటసరశమ అమకనబబద లల
ఇసటట ననస:92/2/936
వయససస:37
లస: పప

భరస : దసరర శకనస
ఇసటట ననస:92-3-12/2
వయససస:22
లస: ససస స
5085 NDX1424381
పపరర: షఫసయమ షరయక

5083 JBV0855494
పపరర: వసశధర కకసడనరర

94-188/387

5086 NDX2633113
పపరర: వనసకట శకకళ లకడక లసక

తసడడ:ద మలర కరరరజ నరరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:92/3/253
వయససస:44
లస: పప
94-180/385

భరస : ససబబ రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:92-3-256
వయససస:48
లస: ససస స

5092 NDX2561314
పపరర: శవ నదగ మణణ బబ డడ పరటట

94-188/377

5095 NDX3211687
పపరర: పరరరసరరధద తనననరర
తసడడ:ద ఏడడకకసడలల తనననరర
ఇసటట ననస:92-3-257
వయససస:50
లస: పప

94-188/371

5075 NDX1762039
పపరర: రరప అగరనమలర

94-188/374

5078 AP151010471387
పపరర: కరమమశశరరరవప� సప మశశటట

94-188/378

తసడడ:ద పపలర యఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:92-2-862
వయససస:42
లస: పప
94-1/1371

5081 NDX2582310
పపరర: సనరఖ కలమమరర జసగర

94-132/1128

భరస : శరఖస పదసరద జసగర
ఇసటట ననస:92-3
వయససస:63
లస: ససస స
94-188/385

5084 NDX1424365
పపరర: ఫజలలలమర షపక

94-188/386

తసడడ:ద జమమల షపక
ఇసటట ననస:92--3-117/2
వయససస:30
లస: పప
94-178/729

5087 AP151010474399
పపరర: కసన
స రరబబయ రరమరరజ

94-188/388

భరస : మలర కరరరజ నరరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:92/3/253
వయససస:61
లస: ససస స
94-188/390

5090 NDX1112374
పపరర: జయలకడక పపలపరక

94-180/384

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92-3-255
వయససస:65
లస: ససస స
94-132/1129

భరస : ససబబ రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:92-3-256
వయససస:65
లస: ససస స
94-178/731

5072 AP151010474400
పపరర: హహమలత బబ బబబ

భరస : హరర కకషష అగరనమలర
ఇసటట ననస:92-2-700
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల రరమరరజ
ఇసటట ననస:92/3/253
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92-3-255
వయససస:76
లస: పప
5094 NDX2640274
పపరర: వరసవ బబ డడ పరటట

94-188/373

తసడడ:ద అనల కలమమర లసక
ఇసటట ననస:92-3-253
వయససస:19
లస: ససస స

94-188/389 5089 AP151010471410
5088 AP151010471873
పపరర: అసజననయశవపదసరద రరమరరజ
పపరర: మలర కరరరజ నరరవప రరమరరజ

94-188/368

భరస : పదభబకరరరవప బబ బబబ
ఇసటట ననస:92-2-287
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద దసరరరపదసరద కకసడనరర
ఇసటట ననస:92-3-113
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన వల షరయక
ఇసటట ననస:92-3-118
వయససస:30
లస: ససస స

5091 NDX1126549
పపరర: ససతదరరమయఖ కసతదటట

94-188/370

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప జసగర
ఇసటట ననస:92-3
వయససస:67
లస: పప
94-188/1177

5069 NDX1950683
పపరర: ఈశశరమక దదవగరరర

భరస : హనమ రరడడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:92/2/282
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద ససత రరమయఖ పపరరల
ఇసటట ననస:92-2-618
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటమహనరరవప ఒగరబబ యన
ఇసటట ననస:92-2-702
వయససస:27
లస: ససస స

5082 NDX2632271
పపరర: దసరర పసరరపరలలస

94-190/79

5093 NDX2637262
పపరర: ససబబ రరడడడ బబ డడ పరటట

94-178/730

భసధసవప: శవ నదగ మణణ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:92-3-256
వయససస:70
లస: పప
94-175/1636

5096 NDX3211307
పపరర: కలమమర సససథదల

94-175/1637

Deleted

తసడడ:ద కరరపప సరశమ సససథదల
ఇసటట ననస:92-3-257
వయససస:38
లస: పప
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5097 NDX3214202
పపరర: కలమమర సససథదల
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94-175/1638

తసడడ:ద కరరపప సరశమ సససథదల
ఇసటట ననస:92-3-257
వయససస:38
లస: పప
5100 NDX2467041
పపరర: ససబబబరరవప దమగక

94-180/388

94-188/392

తసడడ:ద తసగవనల పలన
ఇసటట ననస:92/3/257
వయససస:26
లస: పప
5106 NDX3206596
పపరర: కలమమర సససథదల

94-188/1426

తసడడ:ద బబల కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-3-258
వయససస:53
లస: పప
5112 AP151010474776
పపరర: అసజలదదవ గగవరడ
భరస : గగవసదస గగవరడ
ఇసటట ననస:92-3-258
వయససస:66
లస: ససస స
5115 NDX2936326
పపరర: పదదకవత పలర పప లల

94-171/821

94-180/1941

5105 NDX1565185
పపరర: పలన సరవనన

94-188/393

5107 NDX3182425
పపరర: కలమమర సససథదల

5110 NDX1111988
పపరర: లకడకపదసనన గగవరడ

5113 AP151010471321
పపరర: చసదదశశఖరరరవప గగవరడ

5116 NDX2801314
పపరర: అనల కలమమర పలర పప లల

5119 NDX1950691
పపరర: శశషష కలమమరర చలమర

94-188/401

94-129/815

94-188/1427

94-188/394

5108 NDX2319390
పపరర: నదగ వసశ నలస

94-180/389

తసడడ:ద శకనవరసరరవప నలస
ఇసటట ననస:92-3-258
వయససస:23
లస: పప
94-188/395

5111 NDX0768531
పపరర: ససహససన దరరక దరరక

94-188/396

భరస : రవకలమమర దరరక
ఇసటట ననస:92-3-258
వయససస:38
లస: ససస స
94-188/398

5114 AP151010474660
పపరర: అసజమక వసకర

94-188/399

భరస : హనసమరరడడడ వసకర
ఇసటట ననస:92/3/260
వయససస:71
లస: ససస స
94-175/1639

5117 NDX1424720
పపరర: కకసడయఖ కసభసపరటట

94-180/391

తసడడ:ద చహదరయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:92-3-261
వయససస:46
లస: పప
94-188/400

5120 NDX3035425
పపరర: అరరజ న రరవప పలర పప లల

94-188/1428

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పలర పప లల
ఇసటట ననస:92-3-261
వయససస:58
లస: పప

5122 JBV0845644
పపరర: కకటటశశరరరవప కలనపపరరడడడ
కలనపరరడడడ
తసడడ:ద రరఘవయఖ కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:92/3/262
వయససస:72
లస: పప

94-188/402

5125 NDX2279693
పపరర: నజర సయఖద

94-188/404

తసడడ:ద కకలమరర ఆసజననయ వర పదసరద కకలమరర ఆసజ భరస : సయఖద షరరఫ
ఇసటట ననస:92-3-265
ఇసటట ననస:92-3-266
వయససస:19
లస: ససస స
వయససస:28
లస: ససస స

94-188/391

తసడడ:ద అపషన పలన
ఇసటట ననస:92-3-257
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద హనమ రరడడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:92/3/261
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:92/3/262
వయససస:66
లస: ససస స
5124 NDX3107471
పపరర: కకలమరర వనసకట పపజత కకలమరర

5104 NDX1897729
పపరర: గణణశన రరజ

తసడడ:ద అరరజ న రరవప పలర పప లల
ఇసటట ననస:92-3-261
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద అనల కలమమర పలర పప లల
ఇసటట ననస:92-3-261
వయససస:58
లస: పప
5121 NDX0093377
పపరర: దసరరరసబ కలనపరరడడడ

భరస : సరవనన పలన
ఇసటట ననస:92/3/257
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద గగవసదస గగవరడ
ఇసటట ననస:92-3-258
వయససస:49
లస: పప

భరస : అరరజ న రరవప పలర పప లల
ఇసటట ననస:92-3-261
వయససస:48
లస: ససస స
5118 NDX2905438
పపరర: అరజసయమ రరవప పలర పప లల

తసడడ:ద కరరపప సరశమ కరరపప సరశమ
ఇసటట ననస:92-3-257
వయససస:38
లస: పప

భరస : చసదదశశఖరరరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:92-3-258
వయససస:37
లస: ససస స
94-188/397

94-180/387

94-183/1031 5102 NDX1565235
5101 NDX2994523
పపరర: సససథదల కలమమర సససథదల కలమమర
పపరర: యస రగవత పలన

తసడడ:ద కరరపప సరశమ సససథదల
ఇసటట ననస:92-3-257
వయససస:38
లస: పప
94-180/390

5099 NDX2467058
పపరర: రరధదరరణణ దమగక

భరస : ససబబబరరవప దమగక
ఇసటట ననస:92-3-257
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజ రరజ
ఇసటట ననస:92/3/257
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద సరరపప సరశమ సససథదల
ఇసటట ననస:92-3-257
వయససస:38
లస: పప
5109 NDX1542860
పపరర: శకనవరస రరవప నలస

94-180/386

భరస : ససససథదల కలమమర
ఇసటట ననస:92-3-257
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద సప మయఖ దమగక
ఇసటట ననస:92-3-257
వయససస:64
లస: పప
5103 NDX1565193
పపరర: టట కలమరగసన పలన

5098 NDX1564229
పపరర: జయ ససధ కరరపనన

5123 AP151010471275
పపరర: నజర ఖమన� షససక

94-188/403

తసడడ:ద భబషరఖమన�
ఇసటట ననస:92-3-263
వయససస:61
లస: పప
5126 NDX0397778
పపరర: రజయమ షపక

94-188/405

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:92-3-266
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: తదజఉననసర సయఖద
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94-188/406

భరస : మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:92-3-266
వయససస:53
లస: ససస స
5130 NDX0392050
పపరర: బబజ షపక

94-188/409

94-180/392

94-188/414

5145 NDX3214046
పపరర: కలమమరర చచలర లరర

94-188/417

94-190/81

94-175/1640

భరస : చరసజవ రరదద
ఇసటట ననస:92-3-274
వయససస:27
లస: ససస స

94-188/415

5140 NDX2418747
పపరర: కకషష శకపత

5143 NDX2110617
పపరర: వజయ లకడక శకపత

5146 NDX1210137
పపరర: నదగ లకకక గడదడ

94-188/421

5149 NDX2476471
పపరర: లకడక నదరరయణ దదవరపలర

94-188/418

5152 NDX2941466
పపరర: రరమ కకషష చచలర లరర

94-190/82

5155 NDX2317964
పపరర: చరసజవ రరదద
తసడడ:ద శకనవరసరరవప రరదద
ఇసటట ననస:92-3-274
వయససస:30
లస: పప

94-188/413

5138 NDX2320018
పపరర: వజయలకడక శకపత

94-188/416

5141 NDX1424308
పపరర: నదగ మలలర శశరర శకపత

94-190/80

5144 NDX0630392
పపరర: సతఖనదరరయణ� శకపత�

94-190/83

తసడడ:ద లసగయఖ� శకపత
ఇసటట ననస:92-3-272
వయససస:55
లస: పప
94-188/419

5147 NDX2476489
పపరర: మరరయమక దదవరపలర

94-188/420

భరస : లకడక నదరరయణ దదవరపలర
ఇసటట ననస:92-3-273
వయససస:36
లస: ససస స
94-188/422

5150 NDX2028687
పపరర: లకకయఖ గడదస

94-188/423

తసడడ:ద సప మయఖ గడదస
ఇసటట ననస:92-3-273
వయససస:57
లస: పప
94-188/1430

తసడడ:ద చననస నదయగడడ
ఇసటట ననస:92-3-273
వయససస:26
లస: పప
94-188/424

5135 JBV3199155
పపరర: పస.జహరబ

తసడడ:ద శకపత కకషష శకపత
ఇసటట ననస:92-3-272
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద చన రరమసరశమ దదవరపలర
ఇసటట ననస:92-3-273
వయససస:38
లస: పప
94-188/1429

94-188/411

భరస : కకషష శకపత
ఇసటట ననస:92-3-272
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర గడదడ
ఇసటట ననస:92-3-273
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద చననస నదయగడడ చచలర లరర
ఇసటట ననస:92-3-273
వయససస:27
లస: పప
5154 NDX2318004
పపరర: భవరన రరదద

5137 NDX2279891
పపరర: సతఖనదరరయణ శకపత

5132 NDX0392027
పపరర: మమలమల సయఖద

భరస : పస.నజర ఖమన ఫసస
ఇసటట ననస:92-3-268
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకషష శకపత
ఇసటట ననస:92-3-272
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : లకకయఖ
ఇసటట ననస:92-3-273
వయససస:32
లస: పప
5151 NDX3213634
పపరర: రరమకకషష చచలర లరర

94-188/412

తసడడ:ద లసగయఖ
లలట శకపత
ఇసటట ననస:92/3/272
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమకకషష చచలర లరర
ఇసటట ననస:92-3-273
వయససస:23
లస: ససస స
5148 NDX1254598
పపరర: రవ కలమమర

5134 NDX2318384
పపరర: రగషరక పఠరన

94-188/408

తసడడ:ద ఇబదహహస సయఖద
ఇసటట ననస:92-3-266
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద లసగయఖ శకపత
ఇసటట ననస:92-3-271
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద లసగయఖ శకపత
ఇసటట ననస:92-3-272
వయససస:52
లస: పప
5142 NDX1424282
పపరర: వనసకట శవ నదగ కలమమరర
తతట
భరస : చచననయఖ తతట
ఇసటట ననస:92-3-272
వయససస:30
లస: ససస స

94-188/410

తసడడ:ద ఖమదర నజర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-3-268
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ శకపత
ఇసటట ననస:92-3-271
వయససస:50
లస: ససస స
5139 NDX2319804
పపరర: కకషష శకపత

5131 NDX0392076
పపరర: బబజ సయఖద

5129 NDX0536177
పపరర: శరరఫ సయఖద

తసడడ:ద మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:92-3-266
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:92-3-266
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద బబబగ షపక
ఇసటట ననస:92-3-268
వయససస:28
లస: పప
5136 NDX2279883
పపరర: లకడక శకపత

94-188/407

భరస : ఇబదహహస సయఖద
ఇసటట ననస:92-3-266
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-3-266
వయససస:38
లస: పప
5133 NDX2421766
పపరర: అల బబబగ షపక

5128 NDX0397737
పపరర: మసరసన సయఖద

5153 NDX2727022
పపరర: కలమమరర చచలర లరర

94-188/1431

తసడడ:ద రరమ కకషష
ఇసటట ననస:92-3-273
వయససస:23
లస: ససస స
94-188/425

5156 NDX2940070
పపరర: నదగగశశర రరవప కరకరర

94-188/1432

తసడడ:ద బసవయఖ
ఇసటట ననస:92-3-275
వయససస:48
లస: పప
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94-188/1433

భరస : నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-3-275
వయససస:41
లస: ససస స
5160 NDX2319275
పపరర: రమమదదవ చలమర

94-188/426

5159 NDX2050086
పపరర: పదథసఖష చసతలపత

94-188/427

తసడడ:ద వనసకట ససతదరరమమసజననయ శరక చసతల తసడడ:ద వనసకట ససతదరరమమసజననయ శరక చసతల
ఇసటట ననస:92-3-276
ఇసటట ననస:92-3-276
వయససస:27
లస: ససస స
వయససస:30
లస: ససస స
94-188/428

తసడడ:ద నరసససగరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:92-3-276/1
వయససస:21
లస: ససస స
5163 NDX2726057
పపరర: ససధదరరణణ సససకర

5158 NDX2050128
పపరర: మమనస చసతలపత

5161 NDX0530154
పపరర: లలమ కకషన వనస� వనస

94-188/429

తసడడ:ద రరసబబబగ� వనస
ఇసటట ననస:92-3-277
వయససస:28
లస: పప
94-188/1435

5164 NDX3230265
పపరర: పదథసఖష దదవపలపలర

5162 NDX2726065
పపరర: లకకయఖ సససకర

94-188/1434

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర సససకర
ఇసటట ననస:92-3-277
వయససస:35
లస: పప
94-183/1219

5165 NDX2465102
పపరర: భబగఖ లకడక బబలలబబ యన

94-180/393

భరస : లకకయఖ సససకర
ఇసటట ననస:92-3-277
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద డక వ వ డక ఏస మమరరస చతషలలరర
ఇసటట ననస:92-3-277/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గగరరవయఖ యమదవ బబలలబబ యన
ఇసటట ననస:92-3-277 WARD NO 26
వయససస:38
లస: ససస స

94-180/394
5166 NDX2464972
పపరర: గగరవయఖ యమదవ
బబలలబబ యన
తసడడ:ద బబలయఖ బబలలబబ యన
ఇసటట ననస:92-3-277 WARD NO 26
వయససస:43
లస: పప

5167 NDX1892943
పపరర: జవనస సదవసత బసడదరర

5168 AP151010474030
పపరర: వజయలకడక బసడదరర

5169 NDX0391896
పపరర: శకలకడక పపరషచసదదరరవప
బసడదరర�
తసడడ:ద సరసబశవరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:92-3-278
వయససస:36
లస: పప

94-188/432

5172 AP151010471069
పపరర: సరసబశవరరవప బసడదరర

94-188/435

5170 JBV0845610
పపరర: ససరగషషబబబగ బసడదరర �

5173 NDX1032457
పపరర: గరతదమమధవ చససడడ

94-188/438

5176 NDX1045582
పపరర: గగపరలకకషష చససడడ

తసడడ:ద వనసకటరరమకకటటశశరశరక చససడడ
ఇసటట ననస:92-3-282
వయససస:58
లస: పప

5179 NDX0141705
పపరర: చనన లకమక వనలలషల

భరస : హనసమసత రరవప జపపడడ జపపడడ
ఇసటట ననస:92-3-286
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకయఖ జపపడడ
ఇసటట ననస:92-3-286
వయససస:79
లస: పప

5184 NDX0731745
పపరర: సరశత సరసశత మననవ

5185 AP151010471098
పపరర: పపరషవనసకట పదభబకరరరవప
బబ బబబ
తసడడ:ద కకటటశశరరరవప బబ బబబ
ఇసటట ననస:92-3-287
వయససస:52
లస: పప

94-188/446

5171 AP151010471076
పపరర: అనల ససరగష బసడదరర

94-188/434

తసడడ:ద సరసబశవరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:92-3-278
వయససస:41
లస: పప
94-188/436

5174 JBV3199973
పపరర: వనసకటలకడకకలమమరర చససడడ

94-188/437

భరస : లకడక సతఖనదరరయణ చససడడ
ఇసటట ననస:92-3-282
వయససస:53
లస: ససస స
94-188/439

5177 NDX1045913
పపరర: మగరళకకషష చససడడ

94-188/440

తసడడ:ద వనసకట రరమకకటటశశర శరక చససడడ
ఇసటట ననస:92-3-282
వయససస:55
లస: పప
94-180/395

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:92-3-284
వయససస:56
లస: ససస స

94-188/443 5182 AP151010471368
5181 NDX1210020
పపరర: వఆర బ రరపవత దదవ జపపడక
పపరర: హనసమసతరరవప జపపడడ

తసడడ:ద శవ పదసరద మననవర
ఇసటట ననస:92-3-287
వయససస:32
లస: ససస స

94-188/433

తసడడ:ద కకటటశశరశరక చససడడ
ఇసటట ననస:92-3-282
వయససస:49
లస: పప
94-188/441

94-188/431

భరస : సరసబశవరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:92-3-278
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషష చససడడ
ఇసటట ననస:92-3-282
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరశరక చససడడ
ఇసటట ననస:92-3-282
వయససస:74
లస: ససస స
5178 JBV3190048
పపరర: లకడకసతఖనదరరయణ చససడడ

భరస : అనల ససరగష బబబగ బసడదరర
ఇసటట ననస:92-3-278
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:92-3-278
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద సప మయఖ బసడదరర
ఇసటట ననస:92-3-278
వయససస:62
లస: పప
5175 AP151010474291
పపరర: రతనకలమమరర చససడడ

94-188/430

5180 NDX1892380
పపరర: రరజఖ లకడక మగకరకమల

94-188/442

భరస : నదగ వనసకలసట రరవప మగకరకమల
ఇసటట ననస:92-3-285
వయససస:44
లస: ససస స
94-188/444

5183 NDX0397513
పపరర: పదకశక కలదరవలర

94-188/445

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప� కలదరవలర
ఇసటట ననస:92-3-287
వయససస:32
లస: ససస స
94-188/447

5186 NDX0433813
పపరర: శవ పదసరద

94-188/448

తసడడ:ద బబపయఖ మననవర
ఇసటట ననస:92-3-287
వయససస:58
లస: పప
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5187 AP151010471102
పపరర: వనసకటశశషగరరరరరవప గసపర�

94-188/449

తసడడ:ద నదరరయణరరవప గసపర
ఇసటట ననస:92-3-287
వయససస:60
లస: పప
5190 NDX3230141
పపరర: మమరర మగదద

94-175/1828

94-187/86

తసడడ:ద భవరన శసకర మగకరకమల
ఇసటట ననస:92-3-350
వయససస:26
లస: ససస స
5199 NDX2805612
పపరర: వనసకట శవ రరమకకషష వసక

94-180/1942

తసడడ:ద హనమ రరడడడ వసక
ఇసటట ననస:92-3-360
వయససస:49
లస: పప
5202 JBV0849166
పపరర: వనసకరయమక పప గగల

94-188/454

94-171/822

94-180/398

94-185/1404

తసడడ:ద పసటర చకరక
ఇసటట ననస:92-4-294
వయససస:42
లస: పప
5214 NDX2855864
పపరర: రరజఖ లకడక తకకకశశటట
భరస : శవనదగ మమరరస తకకకశశటట
ఇసటట ననస:92-4-294
వయససస:36
లస: ససస స

94-187/87

5197 NDX1534396
పపరర: నరకల యలమరపదగడ

94-187/90

5198 NDX2356756
పపరర: ససతమక యడవలర
భరస : అబబడడ బ యడవలర
ఇసటట ననస:92-3-358
వయససస:40
లస: ససస స

5200 NDX1942847
పపరర: పదకనదభ రరడడడ గరల

5201 JBV3199437
పపరర: షకకలమబ షపక

94-187/91

94-188/452

94-188/453

94-188/1419

5204 NDX2741270
పపరర: ససరగశ బబబగ బడడగగ

94-180/1946

తసడడ:ద జజజ నసససదరరరవప బడడగగ
ఇసటట ననస:92-4-3/4
వయససస:41
లస: పప
94-180/396

5207 NDX1909359
పపరర: సరయ ఆదదతఖ పసమకరరజ

94-180/1943

5210 NDX1297175
పపరర: ఫణణ శరరక బతచనపత

94-180/399

తసడడ:ద బబలమ ససబబదమణఖమ
ఇసటట ననస:92-4-294
వయససస:31
లస: పప

5212 NDX2920338
పపరర: ససవరరస వరణణ చసకరక

5213 NDX2852598
పపరర: శవనదగ మమరరస తకకకశశటట

భరస : వనసకటటశశర శరక పచర
ఇసటట ననస:92-4-295
వయససస:55
లస: ససస స

94-180/397

తసడడ:ద రరమకకషష రరవప పసమకరరజ
ఇసటట ననస:92-4-290
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద రరమ కకషష రరవప పసమక రరజ
ఇసటట ననస:92-4-290
వయససస:26
లస: పప

5215 NDX1324821
పపరర: వశరలమకడ పచదచ

94-187/88

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-3-457
వయససస:45
లస: ససస స

5206 NDX1297167
పపరర: రరజ రరజగశశరర పపమకరరజ

5209 NDX2801561
పపరర: వనసకట ససధధర పసమక రరజ

94-187/85

5195 NDX1528266
పపరర: బబల తదపపర దధపసక మగకకమక

తసడడ:ద ససబబబ రరవప రరమరరజ యలమరపదగడ
ఇసటట ననస:92-3-350
వయససస:76
లస: ససస స

94-185/1405

భరస : అనల కలమమర చసకరక
ఇసటట ననస:92-4-294
వయససస:37
లస: ససస స
94-187/1001

5192 NDX1527987
పపరర: వరలకడక కటకస

తసడడ:ద బలచగదదసశర రరజ మగకకమక
ఇసటట ననస:92-3-349
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:92-4-290
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:92-4-290
వయససస:54
లస: పప
5211 NDX2919256
పపరర: అనల కలమమర చకరక

5194 NDX1528001
పపరర: కరరమగన షపక

5203 NDX3074630
పపరర: సరవతద గగరర దదవ శకపరద

94-188/451

భరస : వనసకటటసశరరర కటకస
ఇసటట ననస:92-3-345
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకషష శకపరద
ఇసటట ననస:92-3, sreeram nagar
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:92-4-42
వయససస:42
లస: ససస స
5208 NDX1297159
పపరర: రరమకకషష రరవప పసమకరరజ

94-190/84

తసడడ:ద మగన సరశమ గరల
ఇసటట ననస:92-3-379
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమయఖ పప గగల
ఇసటట ననస:92-3-457
వయససస:85
లస: ససస స
5205 NDX2805265
పపరర: జజనబబగస షపక

5191 NDX1111947
పపరర: అనత బబ లలర దసద

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-3-348
వయససస:43
లస: ససస స
94-187/89

5189 NDX0146449
పపరర: వనసకట సరయయకకషష గసపర

తసడడ:ద వనసకట శశషగరరర రరవప గసపర
ఇసటట ననస:92-3-288
వయససస:35
లస: పప

భరస : పదసరదరరవప బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:92-3-314
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కటకస
ఇసటట ననస:92-3-345
వయససస:32
లస: పప
5196 NDX1528282
పపరర: జయశక మగకరకమల

94-188/450

తసడడ:ద శవపదసరద మననవర
ఇసటట ననస:92-3-288
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకపరరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:92-3-289
వయససస:42
లస: ససస స
5193 NDX1527995
పపరర: శకనవరససలల కటకస

5188 NDX0731729
పపరర: లకడక వదఖ మననవ

94-187/1000

తసడడ:ద ససబబబరరవప తకకకశశటట
ఇసటట ననస:92-4-294
వయససస:39
లస: పప
94-188/455

5216 NDX0147223
పపరర: వనసకటటశశర శరక పపచదచ

94-188/456

తసడడ:ద రరధదకకషషమమరరస పచర
ఇసటట ననస:92-4-295
వయససస:59
లస: పప
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5217 JBV0848614
పపరర: లకడకఅనసనయ తతచచదచ

94-188/457

భరస : రరమససబబబరరవప తతచచదచ
ఇసటట ననస:92/4/298
వయససస:58
లస: ససస స
5220 NDX2798718
పపరర: చసదదకళ అబబరరజ

5218 NDX0846188
పపరర: కకననరర గరయతద�

భరస : వససథ లకడక కలమమర�
ఇసటట ననస:92-4-299
వయససస:33
లస: ససస స
94-180/1945

5221 NDX2954733
పపరర: సప మశశఖర శరససస స బబ డడడ పలర

భరస : వనసకట రమణ కలమమర అబబరరజ
ఇసటట ననస:92-4-299
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద కరశ నదథ శరక బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:92-4-299
వయససస:70
లస: పప

5223 NDX2155746
పపరర: రరధదకకషష మమరరస కసభసపరటట

5224 NDX2703387
పపరర: షమమ షపక

94-180/401

తసడడ:ద వనసకట రరమకకషష శరససస న కసభసపరటట
ఇసటట ననస:92-4-301
వయససస:57
లస: పప

భరస : బలల షహహద షపక
ఇసటట ననస:92-4-302
వయససస:36
లస: ససస స

5226 NDX3030699
పపరర: మహ బమబ ససభబన షపక

5227 NDX3030103
పపరర: సలమ షపక

94-188/1442

తసడడ:ద ఫరరసర షపక
ఇసటట ననస:92-4-302/1
వయససస:35
లస: పప
5229 NDX2974962
పపరర: రరధకకషష మమరరస రరవననతల

94-188/1444

94-180/404

94-186/1142

94-183/41

తసడడ:ద లకకక రరడడ దససప
ఇసటట ననస:92-4-309/4
వయససస:23
లస: పప

94-188/1443

94-180/402

5236 NDX2187269
పపరర: దదవ పసదయ మగనగరల

5239 NDX3253747
పపరర: చసదద మమళ మగనగరల

94-89/686

5242 NDX2318913
పపరర: జయ లకడక దససప

94-183/1033

5245 NDX2356863
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప గగరరర
తసడడ:ద తహడడ గగరరర
ఇసటట ననస:92-4-309/4
వయససస:51
లస: పప

5225 NDX3048147
పపరర: బబలలశహహద షపక

94-188/458

94-179/1096

94-179/58
5228 NDX1847963
పపరర: వనసకట శశష సరయ దధపసస
రరవననతల
తసడడ:ద రరధ కకషష మమరరస రరవననతల
ఇసటట ననస:92-4-303
వయససస:24
లస: ససస స

5231 NDX0123406
పపరర: బబతనబబ టర బబలకకషష

94-180/403

5234 NDX2705432
పపరర: ననరజహన షపక

94-181/1224

భరస : షపక హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-4-309/2
వయససస:38
లస: ససస స
94-180/405

5237 NDX2187277
పపరర: అరరణద కలమమరర మగనగరల

94-180/406

భరస : చసదద మమళ మగనగరల
ఇసటట ననస:92-4-309/3
వయససస:47
లస: ససస స
94-190/753

5240 NDX2276186
పపరర: రశక గగరరర

94-89/685

తసడడ:ద ఉమమమహహశశర రరవప గగరరర
ఇసటట ననస:92-4-309/4
వయససస:23
లస: ససస స
94-188/459

భరస : లకడక రరడడ దససప
ఇసటట ననస:92-4-309/4
వయససస:42
లస: ససస స
94-188/461

5222 AP151010471717
పపరర: వనసకటరమణ కలమమర
అబబరరజ
తసడడ:ద శకనవరసమమరరస అబబరరజ
ఇసటట ననస:92/4/299
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ మమరరస బబతనబబ టర
ఇసటట ననస:92-4-307
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:92-4-309/3
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద ఉమమమహహశశర రరవప గగరరర
ఇసటట ననస:92-4-309/4
వయససస:23
లస: ససస స
5244 NDX2318616
పపరర: మననహర రరడడడ దససప

5233 NDX2804151
పపరర: ససలలచన భకగగబసడ

94-180/1944

తసడడ:ద ఫరరసర షపక
ఇసటట ననస:92-4-302
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద చసదద మమళ మగనగరల
ఇసటట ననస:92-4-309/3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద మగనగరల చసదద మమళ
ఇసటట ననస:92-4-309/3
వయససస:25
లస: పప
5241 NDX2394674
పపరర: రశక గగరరర

94-179/874

భరస : సరసబశవరరవప భకగగబసడ
ఇసటట ననస:92-4-309
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ద షపక ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-4-309/2
వయససస:42
లస: పప
5238 NDX2465425
పపరర: మగనగరల గరరరధర

94-181/1465

భరస : శకనవరసరరవప తసగరడ
ఇసటట ననస:92-4-307
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమగలల తసగరడ
ఇసటట ననస:92-4-307
వయససస:65
లస: పప
5235 NDX2694560
పపరర: హసన అహమకద షపక

5230 NDX2401214
పపరర: జజనకకదదవ తసగరడ

5219 NDX2802098
పపరర: సప మశశఖర శరససస స బబ డడడ పలర

తసడడ:ద కరశ నదథ శరక బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:92-4-299
వయససస:69
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-4-302/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట శశషయఖ రరవననతల
ఇసటట ననస:92-4-303
వయససస:64
లస: పప
5232 NDX2401206
పపరర: శకనవరసరరవప తసగరడ

94-180/400

5243 NDX2356855
పపరర: హహమలత గగరరర

94-188/460

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప గగరరర
ఇసటట ననస:92-4-309/4
వయససస:44
లస: ససస స
94-188/462

5246 NDX2729614
పపరర: లకడక రరడడడ దససపర

94-188/1446

తసడడ:ద కకసడదరరడడడ దససపర
ఇసటట ననస:92-4-309/4
వయససస:46
లస: పప
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5247 NDX2789360
పపరర: సరసబశవ రరవప భకగగబసడ

94-188/1445

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప భకగగబసడ
ఇసటట ననస:92-4-309 10TH LANE
వయససస:75
లస: పప

5248 NDX2871549
పపరర: రవ కలమమర జజననలగడడ

తసడడ:ద ససబబ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:92-4-310
వయససస:40
లస: పప

94-188/463 5251 NDX0093740
5250 JBV0854471
పపరర: ఉమమమహహశశరర� అమనబబద లల�
పపరర: వజయ లకడక� కకసడపరరస�

భరస : లకడకనదరరయణ� అమనబబద లల
ఇసటట ననస:92/4/310
వయససస:36
లస: ససస స
5253 JBV0848622
పపరర: రరమససబబబరరవప తతకచచసచ

94-188/466

94-180/407

94-180/410

తసడడ:ద భబసకర రరవప కకతస ససరర
ఇసటట ననస:92-4-314
వయససస:24
లస: ససస స
5262 NDX1411511
పపరర: జవన అమస శలస

94-180/413

94-190/87

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� గగన
ఇసటట ననస:92-4-314
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద చలమయఖ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:92-4-314
వయససస:72
లస: పప

94-188/468

94-180/408

5258 NDX2279610
పపరర: కలశకకశశర మతషకలమలర

94-180/409

భరస : వనసకట గగరర మననహర మతషకలమలర
ఇసటట ననస:92-4-313
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప మతషకలమలర
ఇసటట ననస:92-4-313
వయససస:70
లస: పప

5260 NDX1388032
పపరర: అరచన కకతస ససరర

5261 NDX1411545
పపరర: ననహహయమ శలస

94-180/411

5263 NDX0746644
పపరర: నదగలకడక యలనదటట

5266 NDX0148668
పపరర: పదసరదరరవప బబ లలర దసద

5269 JBV0851964
పపరర: గగరరశసకర గగడడపపడడ

94-188/471

5272 AP151010474458
పపరర: మహలకడక గడడపపడడ

94-190/85

తసడడ:ద రసగయఖ అపరషరరవప� సససకర
ఇసటట ననస:92/4/316
వయససస:74
లస: పప

5275 NDX2941813
పపరర: రమదదవ చలర
తసడడ:ద నరసససహ రరవప చలర
ఇసటట ననస:92-04-316
వయససస:20
లస: ససస స

5264 NDX0746636
పపరర: మహబమబ యలనదటట

94-190/86

భరస : కకటటశశరరరవప యమలనదటట
ఇసటట ననస:92-4-314
వయససస:52
లస: ససస స
94-190/88

5267 NDX1739145
పపరర: కకటటశశర రరవప యలనదటట

94-190/89

తసడడ:ద బబలయఖ యలనదటట
ఇసటట ననస:92-4-314
వయససస:62
లస: పప
94-188/469

5270 JBV0852327
పపరర: మలర కరరరజ నరరవప గమడడపపడడ

94-188/470

తసడడ:ద రరమకకకషష గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-4-315
వయససస:35
లస: పప
94-188/472

భరస : ఆసజననయగలల గడడపపడడ
ఇసటట ననస:92/4/316
వయససస:64
లస: ససస స
94-188/474

94-180/412

తసడడ:ద సనరర బబబగ శలస
ఇసటట ననస:92/4/314
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆఆజననయగలల గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-4-315
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయగలల గడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-4-315
వయససస:44
లస: పప
5274 JBV3188356
పపరర: గసగరరరవప సససకర

5255 NDX1018712
పపరర: ఆసజననయ సరయ కలమమర
మమమడడ
తసడడ:ద జజషరరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:92-4/311
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద రరమచసదదయఖ బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:92-4-314
వయససస:41
లస: పప
94-191/951

94-188/465
5252 JBV3189438
పపరర: లకకకనదరరయణ � అయనబబద లల

94-188/467

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప యమలనదటట
ఇసటట ననస:92-4-314
వయససస:31
లస: ససస స

5265 NDX0413229
పపరర: పపననయఖ� గగనద�

5271 JBV0855999
పపరర: ఆనసదసకమమర గడడపపడడ

5257 NDX2279628
పపరర: హహమలత మతషకలమలర

94-180/1948

తసడడ:ద రరఘవచదరర� అయనబబద లల
ఇసటట ననస:92/4/310
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:92-4-314
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరర బబబగ శలస
ఇసటట ననస:92/4/314
వయససస:32
లస: పప

5268 NDX3077104
పపరర: నదగగశశర రరవప ననమలకసటట

94-188/464

తసడడ:ద బగచచయఖ� నలల
ర రర
ఇసటట ననస:92/4/310
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద ఇమమస షపక
ఇసటట ననస:92-4-312
వయససస:54
లస: పప
5259 NDX2187178
పపరర: అమమలఖ కకతదసససరర

5254 AP151010471527
పపరర: ససతదరరమయఖ � నలల
ర రర

5249 NDX2871499
పపరర: యశశద జజననలగడడ

భరస : రవ కలమమర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:92-4-310
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర� కకసడపరరస
ఇసటట ననస:92/4/310
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ తతకచచసచ
ఇసటట ననస:92-4-310
వయససస:66
లస: పప
5256 NDX1346824
పపరర: చన అబగదల ఖమదర షపక

94-180/1947

5273 AP151010471378
పపరర: ఆసజననయగలల గడడపపడడ

94-188/473

తసడడ:ద కకటయఖ గడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-4-316
వయససస:67
లస: పప
94-188/1277

5276 NDX2732071
పపరర: నరసససగ రరవప చలర

94-188/1447

తసడడ:ద అపషయఖ చలర
ఇసటట ననస:92-4-316
వయససస:50
లస: పప
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పపరర: మనదకడ చలర
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94-188/1448

భరస : నరసససహ రరవప చలర
ఇసటట ననస:92-4-316
వయససస:41
లస: ససస స
5280 NDX3087301
పపరర: హసకత షపక

94-173/1027

94-188/1450

94-188/477

94-188/479

94-188/481

94-188/484

94-188/487

తసడడ:ద పప లయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:92-4-327
వయససస:43
లస: పప

5290 NDX0809269
పపరర: సశరష నదగగశశరమక�

5293 AP151010474517
పపరర: ససతదమహలకడక బబ టర

5296 AP151010471211
పపరర: సరసబశవరరవప బబ టర

5299 AP151010474442
పపరర: జయశక బగసరస

94-188/490

5302 AP151010471524
పపరర: మమధవరరవప బగసప స

94-180/415

5305 NDX3125671
పపరర: నరకల ఓగరరరల
తసడడ:ద శకహరర ఓగరరరల
ఇసటట ననస:92-4-328
వయససస:34
లస: ససస స

5285 NDX0093815
పపరర: జజఖత లకడక వశశటట

94-188/476

5288 NDX2100949
పపరర: మహ లకడక గసట

94-188/478

5291 NDX0350892
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప సశరష

94-188/480

తసడడ:ద అసకలలల సశరష
ఇసటట ననస:92-4-324
వయససస:64
లస: పప
94-188/482

5294 NDX0535922
పపరర: కకషష బబ టర

94-188/483

తసడడ:ద సరసబశవరరవప బబ టర
ఇసటట ననస:92-4-325
వయససస:34
లస: పప
94-188/485

5297 AP151010474444
పపరర: లకడక కరమమశశరర బగసరస

94-188/486

తసడడ:ద మమధవరరవప బగసస
ఇసటట ననస:92-4-326
వయససస:39
లస: ససస స
94-188/488

5300 JBV3199031
పపరర: వనసకట రతనస తషరరమమళళ

94-188/489

భరస : మమధవరరవప బగసరస
ఇసటట ననస:92-4-326
వయససస:68
లస: ససస స
94-188/491

తసడడ:ద సరసకలనన బసప స
ఇసటట ననస:92-4-326
వయససస:82
లస: పప
94-188/493

94-188/1182

భరస : బబల మగరళ కకషష రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:92-4-322
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప బగసస
ఇసటట ననస:92-4-326
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద మమధవరరవప బసప స
ఇసటట ననస:92-4-326
వయససస:53
లస: పప
5304 NDX2470086
పపరర: గగపరల కకషష పపరరబబ యన

94-180/414

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ బబ టర
ఇసటట ననస:92-4-325
వయససస:57
లస: పప

భరస : మధససనధనరరవప బగసస
ఇసటట ననస:92-4-326
వయససస:43
లస: ససస స
5301 AP151010471449
పపరర: మధసససధనరరవప బగసప స

5287 NDX2024826
పపరర: బబల మగరళ కకషరషరరడడడ గసట

5282 NDX2644961
పపరర: షపక హసకత

భరస : ధరక రరవప వశశటట
ఇసటట ననస:92-4/320
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బబ టర
ఇసటట ననస:92-4-325
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప బబ టర
ఇసటట ననస:92-4-325
వయససస:36
లస: పప
5298 AP151010474441
పపరర: అరరణ బగసరస

94-180/1949

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:92-4-324
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష బబ టటస
ఇసటట ననస:92-4-325
వయససస:35
లస: ససస స
5295 JBV3189420
పపరర: వనసకటకకషష బబ టర

5284 NDX2762599
పపరర: ధరక రరవప వససటట

94-190/754

భరస : మహమకద ఖససస
ఇసటట ననస:92-4-319/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమచసదదదరరడడడ గసట
ఇసటట ననస:92-4-322
వయససస:43
లస: పప

భరస : పరపయఖ లకరకకలల
ఇసటట ననస:92-4-322
వయససస:77
లస: ససస స
5292 NDX2116318
పపరర: రరధదక బబ టటస

94-188/475

తసడడ:ద రరమ మమరరస వససటట
ఇసటట ననస:92-4-320
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద రరమమమరరస� వశశటట
ఇసటట ననస:92-4/320
వయససస:59
లస: పప
5289 NDX2100956
పపరర: జయపదద లకరకకలల

5281 NDX2317840
పపరర: వనసకట రరమ సతష చలమర

5279 NDX3254539
పపరర: గరరరధర రరవప చలర

తసడడ:ద నరసససహ రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:92-4-316
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద ససబబబరరవ చలమర
ఇసటట ననస:92-4-319/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:92-4-319/1
వయససస:43
లస: పప
5286 NDX0392100
పపరర: ధరరక రరవప� వరశశటట �

94-188/1449

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఉపపషటటరర
ఇసటట ననస:92-4-316
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:92-4-319/1
వయససస:37
లస: ససస స
5283 NDX3085818
పపరర: ఖమససస మహమకద

5278 NDX2733905
పపరర: కకటటశశర రరవప ఉపపషటటరర

5303 NDX2470078
పపరర: లకడక పపరరబబ యన

94-188/492

భరస : గగపరల కకషష పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:92-4-327
వయససస:37
లస: ససస స
94-175/1641

5306 NDX0434498
పపరర: మమధసరర చసదస

94-188/494

భరస : రరజశశఖర చసదసక
ఇసటట ననస:92-4-328
వయససస:33
లస: ససస స
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5307 NDX0531756
పపరర: ససనత చసదస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-188/495

భరస : అజయ కలమమర చసదస
ఇసటట ననస:92-4-328
వయససస:42
లస: ససస స
94-188/498

తసడడ:ద వనసకటబదదద చసదస
ఇసటట ననస:92/4/328
వయససస:44
లస: పప
94-188/500

భరస : శకనవరస రరవప పపనదటట
ఇసటట ననస:92-4-330
వయససస:36
లస: ససస స

94-188/499

5314 NDX2319614
పపరర: పదక లత వలల
ర రర

94-189/1324

5317 NDX1172295
పపరర: రరధదదదవ కలసచదల

94-188/501

భరస : రమమశ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:92-5-35/1
వయససస:43
లస: ససస స

5320 NDX2746741
పపరర: భవన తమక

94-188/503

భరస : జమమల వల షపక
ఇసటట ననస:92-5-332
వయససస:25
లస: ససస స
5325 NDX3144730
పపరర: KOMMINENI DURGA
BHAVANI కకమకననన
భరస : సస శకహరర బబబగ బబబగ
ఇసటట ననస:92-5-333
వయససస:60
లస: ససస స

94-188/1451

5328 NDX3151016
పపరర: CHANDANA SRI HARI
చననదదసరలమ
తసడడ:ద సస శక హరర బబబగ బబబగ
ఇసటట ననస:92-5-333
వయససస:24
లస: ససస స

94-188/1454

5323 NDX2028307
పపరర: రరపపష గడదస

94-81/827

5315 NDX2319234
పపరర: సరసబశవరరవప వలల
ర రర

94-188/502

5318 NDX0094045
పపరర: వనసకట లకడక తషలసస� కగ�

94-188/504

భరస : నరసససహ రరవప� కగ
ఇసటట ననస:92/5/32
వయససస:33
లస: ససస స
94-194/1482

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:92-5-226
వయససస:36
లస: ససస స
94-188/505

5312 NDX2692119
పపరర: రరజశశఖర చసడడ

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-4-330
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస కలసచదల
ఇసటట ననస:92/5/31
వయససస:65
లస: ససస స
94-190/90

94-188/497

తసడడ:ద వనసకటబదదద చసడడ
ఇసటట ననస:92-4-328-26
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-4-330
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పపోరనదటట
ఇసటట ననస:92-4-330,10TH LINE
వయససస:35
లస: ససస స

5322 NDX2321123
పపరర: ననరజ హన షపక

5311 AP151010471453
పపరర: వనసకటబదదద చసదస

5309 NDX1943746
పపరర: మరరయమ దదస కరరక

తసడడ:ద ఇమమనసయయల కరరక
ఇసటట ననస:92-4-328
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటరమణయఖ chandu
ఇసటట ననస:92-4-328
వయససస:71
లస: పప

5313 NDX2319325
పపరర: చసదన పపనదటట

5319 NDX2280212
పపరర: దధనద జజఖత జజననలగడడ

94-188/496

భరస : వనసకటబదదద చసదస
ఇసటట ననస:92-4-328
వయససస:60
లస: ససస స

5310 NDX2156397
పపరర: అజయ కలమమర చసదస

5316 NDX2799252
పపరర: చసదన పపోరనదటట

5308 NDX0398339
పపరర: సశరష లత చసదస

5321 NDX2746733
పపరర: శరరష కలమమర రరడడ ఠగనదటస

94-194/1483

తలర : వనసకట మహలకడక గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:92-5-226,
వయససస:35
లస: పప
94-188/506

5324 JBV0847004
పపరర: పపరష చసదదరరవప గడడ స

94-188/507

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ గడదస
ఇసటట ననస:92-5-332
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:92-5-332
వయససస:38
లస: పప

94-188/1452
5326 NDX3154374
పపరర: చననదదసరలమ శకహరర బబబగ
చననదదసరలమ
భసధసవప: కకమకననన దసరర భవన కకమకననన
ఇసటట ననస:92-5-333
వయససస:58
లస: పప

94-188/1453
5327 NDX3205770
పపరర: చననదదసరలమ శకహరర బబబగ
చననదదసరలమ
భసధసవప: కకమకననన దసరర భవన కకమకననన
ఇసటట ననస:92-5-333
వయససస:58
లస: పప

5329 NDX2938538
పపరర: ఈశశర కకరణ గసజజస

94-188/508
5330 NDX1216100
పపరర: వనసకట వజయశక తతమగలలరర

94-173/1028

Deleted

తసడడ:ద ససధకర గసజజస
ఇసటట ననస:92-5-334
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట సరయ పదకరశ బబబగ తతమగలల
ఇసటట ననస:92/5/335
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : టట.వ.యస. పదకరశ బబబగ� తషమగలలరర
ఇసటట ననస:92/5/335
వయససస:51
లస: ససస స

94-188/510
5332 NDX2129907
పపరర: వనసకట జజనకక రరమకకషష
తతమగలలరర
తసడడ:ద వనసకట సరయ పదకరశ బబబగ తతమగలల
ఇసటట ననస:92/5/335
వయససస:23
లస: పప

5333 NDX0383935
పపరర: వనసకట సరయ పదకరశ బబబగ�
తషమగలలరర�
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� తషమగలలరర
ఇసటట ననస:92/5/335
వయససస:56
లస: పప

5334 NDX1842153
పపరర: అనసనయ బబ లర మగసత

5335 NDX1948233
పపరర: ససబబ రరవప బబ లర మగసత

5336 NDX1528134
పపరర: రరకగష తషరరమమళళ

5331 NDX0078048
పపరర: పదదకవత � తషమగలలరర

భరస : ససబబబ రరవప బబ లర మగసత
ఇసటట ననస:92-5-336
వయససస:66
లస: ససస స

94-188/509

94-179/59

తసడడ:ద ససబబబ రరవప బబ లర మగసత
ఇసటట ననస:92-5-336
వయససస:70
లస: పప

94-179/60

94-188/511

94-187/92

తసడడ:ద సనరరఖ భగవరనసలల తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:92-5-336
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: లకడక� బబ లర మగసత�
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94-188/512

భరస : శకనవరసరరవప� బబ లర మగసత
ఇసటట ననస:92-5-336
వయససస:37
లస: ససస స
5340 NDX1112432
పపరర: సరవతద నసదద

94-180/417

94-180/420

తసడడ:ద వనసకట మహన శరక పపలజల
ఇసటట ననస:92-5-338
వయససస:52
లస: పప
5346 NDX2523272
పపరర: వనసకటరరడడడ మసదలపప

94-187/93

94-188/514

94-188/1456

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ గజజల
ఇసటట ననస:92-5-342
వయససస:21
లస: పప
5358 NDX0398396
పపరర: మకదసల పపలర
భరస : దదవరనసద పపలర
ఇసటట ననస:92-5-344
వయససస:40
లస: ససస స
5361 NDX2280287
పపరర: తరరణ కలమమర రరడడ వసగ

5345 NDX2658441
పపరర: వనసకటరరడడడ మసదలపప

94-180/1364

5347 NDX2658094
పపరర: కళయవత చటట

5350 JBV0853549
పపరర: రగశమక తరరపతరరడడడ

5353 NDX1736653
పపరర: అసకమక రరవప దదడడ

5356 NDX2952448
పపరర: చనన నరజ రరడడడ గజజల

5359 JBV0852111
పపరర: దదవరనసద పపలమర

94-190/91

5362 NDX1295211
పపరర: ససవరచల రరజనదల

94-238/962

తసడడ:ద వనసకట రరమకకషష రరవప లలట బబ డడ
ఇసటట ననస:92-5-347
వయససస:59
లస: పప

5365 NDX0508473
పపరర: ఝమనసలకడక కనగరల
భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:92-5-350
వయససస:52
లస: ససస స

5348 NDX1536905
పపరర: బబల శకనవరసరరవప ఆవపల

94-187/94

తసడడ:ద రరజజ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:92-5-340
వయససస:26
లస: పప
94-188/515

5351 NDX2939957
పపరర: వజయ లకడక బసడదరర

94-188/1455

భరస : వనసకట రరమ రరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:92-5-340
వయససస:49
లస: ససస స
94-188/516

5354 NDX2945947
పపరర: శకనవరస రరడడడ గజజల

94-175/1643

తసడడ:ద కకసడదరరడడడ గజజల
ఇసటట ననస:92-5-342
వయససస:48
లస: పప
94-175/1645

5357 NDX2868669
పపరర: శభ గరత గజజల

94-181/1466

భరస : శకనవరస రరడడడ గజజల
ఇసటట ననస:92-5-342
వయససస:43
లస: ససస స
94-188/518

5360 JBV0855585
పపరర: పదసరదరరవప పపలమర

94-188/519

తసడడ:ద కకటయఖ పపలర
ఇసటట ననస:92-5-344
వయససస:66
లస: పప
94-180/421

భరస : లకకక నదరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:92/5/346
వయససస:60
లస: ససస స
94-190/93

94-186/1143

తసడడ:ద రమ రరడడడ మసదలపప
ఇసటట ననస:92-5-339
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద పదసరదరరవప పపలర
ఇసటట ననస:92-5-344
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:92-5-344/1
వయససస:22
లస: పప
5364 NDX1738956
పపరర: ఆదదతఖ గరరరధరకలమమర బబ డడ

5344 XLM0939399
పపరర: శవ కళయవత చటట

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ గజజల
ఇసటట ననస:92-5-342
వయససస:18
లస: పప
94-188/517

94-180/419
5342 NDX1126283
పపరర: వనసకట ససబదహకనఖ శరససస స నసదద

తసడడ:ద రరధ కకషష మమరరస నసదద
ఇసటట ననస:92-5-338
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద పపలర యఖ దదడడ
ఇసటట ననస:92-5-341
వయససస:50
లస: పప
94-175/1644

94-180/416

తసడడ:ద లకడక మహన రరవప పససడదఖల
ఇసటట ననస:92-5-338
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ రరడక
ఇసటట ననస:92-5-340
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరమ రరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:92-5-340
వయససస:29
లస: పప
5355 NDX2952455
పపరర: సరయ ధధరజ రరడడడ గజజల

94-180/418

భరస : వనసకటరరడడడ చటట
ఇసటట ననస:92-5-339
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట పవన కలమమర
ఇసటట ననస:92-5-340
వయససస:36
లస: ససస స
5352 NDX2726586
పపరర: చచసతనఖ బసడదరర

5341 NDX2129873
పపరర: సరయకకరణ శరక పససడదఖల

5339 NDX1112481
పపరర: నదగ శశశలజ నసదద

భరస : వనసకట ససబదమణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:92-5-338
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ మసదలపప
ఇసటట ననస:92-5-339
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ రరడడడ మసదలపప
ఇసటట ననస:92-5-339
వయససస:33
లస: పప
5349 NDX0530907
పపరర: సరయ నరకల�

94-188/513

తసడడ:ద ససబబయఖ� బబ లమగసత
ఇసటట ననస:92-5-336
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరధదకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:92-5-338
వయససస:58
లస: ససస స
5343 NDX1986589
పపరర: వనసకట శకనవరస పపలజల

5338 JBV3190188
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లమగసత� �

94-190/92
5363 NDX1738931
పపరర: లకడక నదరరయణ శరససస స రరజనదల

తసడడ:ద రరమమమరరస శరససస స రరజనదల
ఇసటట ననస:92-5-346
వయససస:65
లస: పప
94-180/422

5366 NDX2321131
పపరర: జజ న ససదదరర గగసటటపలర

94-190/94

భరస : శకకరసత గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:92-5-351
వయససస:46
లస: ససస స
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5367 NDX2280253
పపరర: లలత గగసటటపలర
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94-190/95

భరస : వనసకట అపరష రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:92-5-351
వయససస:74
లస: ససస స
5370 NDX2145317
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడద

94-190/98

94-180/1365

94-180/1952

94-191/952

94-173/1029

94-190/103

94-190/734

తసడడ:ద శవ రరడడడ కరరమమరర
ఇసటట ననస:92-5-355/1
వయససస:40
లస: పప

5380 NDX1216845
పపరర: మయజజబబగస షపక

5383 NDX2872174
పపరర: వనసకట రరడడడ కరరమమరర

5386 NDX1887027
పపరర: బదహకరరడడడ గరల

5389 NDX2944288
పపరర: సరసబ రరడడడ కరరరమమరర

94-180/424

5392 NDX1542977
పపరర: గరల బదహక రరడడ

94-190/100

5395 NDX2955037
పపరర: ఆదదలకడక కరస పపడడ
భరస : వనసకట రరడడడ కరస పపడడ
ఇసటట ననస:92-5-355/1
వయససస:34
లస: ససస స

5375 NDX2768547
పపరర: లకడక గసజ

94-180/1951

5378 JBV0856633
పపరర: భమలకడక� పరలలరర�

94-191/10

5381 NDX1216829
పపరర: షమమమన షపక

94-190/101

భరస : అబగదల జమర షపక
ఇసటట ననస:92-5-354
వయససస:48
లస: ససస స
94-186/1447

5384 NDX1847666
పపరర: మలలర శశరర గరల

94-190/102

భరస : బదహక రరడడ గరల
ఇసటట ననస:92-5-355
వయససస:28
లస: ససస స
94-190/104

5387 NDX2746527
పపరర: శవరరడడడ కరరరమమరర

94-190/733

తసడడ:ద కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:92-5-355
వయససస:65
లస: పప
94-190/735

5390 NDX2746535
పపరర: మలర శశరర గరల

94-190/736

భరస : బదహక రరడడడ
ఇసటట ననస:92-5-355
వయససస:28
లస: ససస స
94-180/425

తసడడ:ద ఈశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:92-5-355/1
వయససస:55
లస: పప
94-190/737

94-180/423

భరస : సరసబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:92-5-353
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-5-355
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఈశశర రరడడడ గరల
ఇసటట ననస:92-5-355/1
వయససస:52
లస: ససస స
5394 NDX2955011
పపరర: వనసకట రరడడడ కరరమమరర

94-180/1953

తసడడ:ద ఈశశర రరడడడ గరల
ఇసటట ననస:92-5-355
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-5-355
వయససస:60
లస: ససస స
5391 NDX1986357
పపరర: ససబబలకమక గరల

5377 NDX2741833
పపరర: హరరత గసజ

5372 NDX2155795
పపరర: పరలలరర సరసబరరడడ

భరస : శకనవరససలల గసజ
ఇసటట ననస:92-5-353
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-5-355
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద ఈశశర రరడడడ గరల
ఇసటట ననస:92-5-355
వయససస:31
లస: పప
5388 NDX2746550
పపరర: పదమల కరరమమరర

94-180/1950

తసడడ:ద అబగదల జమర షపక
ఇసటట ననస:92-5-354
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-5-355
వయససస:33
లస: ససస స
5385 NDX1847633
పపరర: శకనవరసరరడడడ గరల

5374 NDX2768497
పపరర: శకనవరససలల గసజ

94-190/97

తసడడ:ద పరలలరర తరరపత రరడడ
ఇసటట ననస:92-5-353
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరససలల గసజ
ఇసటట ననస:92-5-353
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప గసజ
ఇసటట ననస:92-5-353
వయససస:20
లస: పప
5382 NDX2819464
పపరర: వనసకట లకడక కరరమమరర

94-190/99

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర గసజ
ఇసటట ననస:92-5-353
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరససలల గసజ
ఇసటట ననస:92-5-353
వయససస:20
లస: పప
5379 NDX2754521
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప గసజ

5371 NDX2145341
పపరర: ఇససక రరజ గడడ

5369 NDX2145283
పపరర: జశవ ససరరగరరర

తసడడ:ద తమత ససరరగరరర
ఇసటట ననస:92-5-352
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద అబదహస గడడ
ఇసటట ననస:92-5-352
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరససలల గసజ
ఇసటట ననస:92-5-353
వయససస:39
లస: ససస స
5376 NDX2741783
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప గసజ

94-190/96

భరస : ఇససక రరజ గడడ
ఇసటట ననస:92-5-352
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద తదతదరరవ కకసడద
ఇసటట ననస:92-5-352
వయససస:43
లస: పప
5373 NDX2710168
పపరర: లకడక గసజ

5368 NDX2145333
పపరర: వజయ లకడక గడడ

5393 NDX1986613
పపరర: ఈశశర రరడడడ గరల

94-180/426

తసడడ:ద మలమర రరడడడ గరల
ఇసటట ననస:92-5-355/1
వయససస:57
లస: పప
94-190/738

94-180/427
5396 NDX0508077
పపరర: మగరళధర రరవప మమమళళపలర

తసడడ:ద గసగరధర శరక
ఇసటట ననస:92-5-356
వయససస:56
లస: పప
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94-180/428

తలర : పపణఖ లకడక బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:92-5-357
వయససస:38
లస: పప
5400 NDX1624213
పపరర: ససతమక యడవలర

94-190/739

భరస : మననరసజన కసడడక
ద
ఇసటట ననస:92-5-357
వయససస:74
లస: ససస స
94-174/34

భరస : అబడడ యఖ యడవలర
ఇసటట ననస:92-5-358
వయససస:39
లస: ససస స
5403 NDX1624247
పపరర: శకధర యడవలర

5398 NDX2802049
పపరర: పపణఖ లకడక కసడడక
ద

5401 NDX1624288
పపరర: మమత కలమమరర యడవలర

94-174/35

5404 NDX1640730
పపరర: అబడడ యఖ యడవలర

5402 NDX1624254
పపరర: ససజయ యడవలర

94-174/38

5405 NDX2356822
పపరర: జయలకడక యడవలర

తసడడ:ద జగన మహన రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:92-5-358
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససజయ యడవలర
ఇసటట ననస:92-5-358
వయససస:32
లస: ససస స

5406 NDX2356814
పపరర: దసరర భవరన కరపపరఅపప

5407 NDX2356798
పపరర: వజయ లకడక యడవలర

5408 NDX0585000
పపరర: లకడక కకసడదటట

Deleted

భరస : యలమనదరరవ కరపపరఅపప
ఇసటట ననస:92-5-358
వయససస:34
లస: ససస స
5409 NDX0584953
పపరర: కకసడదటట రమణ

94-191/13

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-5-358
వయససస:30
లస: పప
5412 NDX2089093
పపరర: అనసష చలర కలరర
భరస : లకడక నరరస చలర కలరర
ఇసటట ననస:92-5-361
వయససస:29
లస: ససస స
5415 NDX3068848
పపరర: జజస ఫసన కరకలమమనస

94-180/1954

94-190/740

భరస : గగపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:92-5-365
వయససస:72
లస: ససస స

94-191/14

94-191/19

5413 NDX1250430
పపరర: కకమటర రవసదద రరడడడ

94-191/17

5416 NDX3198751
పపరర: భబరర వ సనరగన

5417 NDX3068087
పపరర: భబరర వ సనరగన

5425 NDX2186790
పపరర: శకనవరస రరవప శకపత
తసడడ:ద బబలగరటయఖ శకపత
ఇసటట ననస:92-5-367
వయససస:52
లస: పప

94-191/15

5414 NDX1250422
పపరర: కకషష రరడడడ కకమటర
తసడడ:ద లకకక నదరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:92-5-362
వయససస:30
లస: పప

94-186/1305

94-180/429

94-191/18

94-188/1457

Deleted

భరస : వనసకయఖ సనరగన
ఇసటట ననస:92-5-363
వయససస:24
లస: ససస స

5420 NDX1355502
పపరర: సప మశశఖర మమరరళళ

94-180/430

తసడడ:ద ససత రరరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:92-5-364
వయససస:39
లస: పప
94-188/1458

తసడడ:ద రరమకకషష రరడడడ గసగసన
ఇసటట ననస:92-5-365
వయససస:82
లస: పప
94-191/21

5411 NDX0317065
పపరర: నదగశకనవరస రరజశశఖరరన

తసడడ:ద కకమటర ఎల నదరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:92-5-362
వయససస:30
లస: పప

5422 NDX2797165
పపరర: గగపరల రరడడడ గసగసన

94-191/12

తసడడ:ద లకకకనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-5-359
వయససస:40
లస: పప

భరస : సప మశశఖర శకధర
ఇసటట ననస:92-5-364
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సప మ శశఖర శకధర
ఇసటట ననస:92-5-364
వయససస:35
లస: ససస స
5424 NDX1250414
పపరర: సరవతదమక గణశరన

5410 NDX0317081
పపరర: రమమదదవ రరజశశఖరరన

5419 NDX1355510
పపరర: పపవశడ రసగర పదమల

94-188/520

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-5-358
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ సనరగన
ఇసటట ననస:92-5-363
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద శరసబయఖ సనరసగర
ఇసటట ననస:92-5-363
వయససస:38
లస: పప
5421 NDX1347442
పపరర: రసగర పదమల పపవరశడ

భరస : శకధర యడవలర
ఇసటట ననస:92-5-358
వయససస:36
లస: ససస స

Deleted

భరస : బబ నగరరర రరజ
ఇసటట ననస:92-5-363
వయససస:42
లస: ససస స
5418 NDX2950616
పపరర: వనసకయఖ సనరసగర

94-188/522

భరస : వనసకటలకడకనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-5-359
వయససస:65
లస: ససస స
94-190/105

94-174/36

తసడడ:ద జగన మహన రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:92-5-358
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద జగన మహన రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:92-5-358
వయససస:44
లస: పప
94-188/521

94-191/11

తసడడ:ద మననరసజన
ఇసటట ననస:92-5-357
వయససస:38
లస: పప

భరస : జగన మహన రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:92-5-358
వయససస:64
లస: ససస స
94-174/37

5399 NDX0238410
పపరర: రజనకరసత బబ రగడడ

5423 JBV3199551
పపరర: సరవతదమక� గసగసరన�

94-191/20

భరస : గగపరలరరడడడ� �
ఇసటట ననస:92-5-365
వయససస:65
లస: ససస స
94-180/431

5426 NDX3199387
పపరర: గగపసనదధ పచచపపలలసస

94-171/823

Deleted

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:92-5-367/1
వయససస:33
లస: పప
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5427 NDX3200367
పపరర: తరరపఠమక పచచపపలలసస

94-188/1459

భరస : సతఖనదరరయణ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:92-5-367/1
వయససస:61
లస: ససస స
5430 NDX1005917
పపరర: వశరలమకడక సస హహచ

94-180/433

భరస : శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:92-5-372
వయససస:70
లస: ససస స

5428 NDX3206745
పపరర: గగపసనదధ పచచపపలలసస

94-188/1460

భరస : కకషషకలమమర
ఇసటట ననస:92-5-372
వయససస:35
లస: ససస స

5431 NDX2932408
పపరర: నరసససహ రరవప భటటటపప ద లల

5432 NDX2800621
పపరర: కకరణ కలమమర చచరరకలపలర

94-180/1955

94-180/434 5434 JBV3198512
5433 NDX1397554
పపరర: ఎల ఆర సతఖసరయ పప నదనడ
పపరర: లలత కలమమరర పప నదనడ

94-188/523

భరస : ససబబ రరవప పప నదనడ
ఇసటట ననస:92-5-373
వయససస:48
లస: ససస స

5436 AP151010474203
పపరర: లకడక పదసనన

5437 AP151010471232
పపరర: వనసకటరమణకలమమర
వసకమమమడడ
తసడడ:ద ఆసజననయగలల వసకమమమదద
ఇసటట ననస:92-5-374
వయససస:46
లస: పప

94-188/526

5440 NDX0715540
పపరర: శవ పరరశత� బకగగబసడ�

94-188/528

5439 NDX1216472
పపరర: సరసశత వసకమమమడడ

94-189/19

భరస : వనసకటరమణకలమమర వసకమమమడడ
ఇసటట ననస:92-5-374
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర� బకగగబసడద
ఇసటట ననస:92-5-375
వయససస:38
లస: ససస స

5442 AP151010474369
పపరర: నదగలకడక వసకమమమదద

5443 NDX0141200
పపరర: వనదవత నమకగడడ �

94-188/530

భరస : దసరర పస
ద రద వసకమమమదద
ఇసటట ననస:92-5-375
వయససస:86
లస: ససస స
5445 NDX1216266
పపరర: శశషషమణణ సప మమసస

5446 NDX1216241
పపరర: పదసరద మమరరస పపవరశడ

భరస : పదసరద మమరరస పపవరశడ పపవరశడ
ఇసటట ననస:92-5-378
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద ససతదరరమయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:92-5-378
వయససస:60
లస: పప

5448 NDX2088996
పపరర: లలర మమరర ఆవపల

5449 AP151010474846
పపరర: పరరశత ఆవపల

94-188/533

భరస : శవ కలమమర రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-5-380
వయససస:39
లస: ససస స
5451 JBV3188182
పపరర: సరసబరరడడడ ఆవపల
తసడడ:ద కకటటరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-5-380
వయససస:62
లస: పప
5454 AP151010474844
పపరర: నదగమణణ మగలలగగ
భరస : ససబదమణఖస మగలలగగ
ఇసటట ననస:92-5-381
వయససస:56
లస: ససస స

5452 JBV3199874
పపరర: లకడక ఆవపల

5455 JBV0855767
పపరర: నదగగశశరరరవప మగలలగగ
తసడడ:ద ససబదహకణఖస మగలలగగ
ఇసటట ననస:92-5-381
వయససస:39
లస: పప

94-188/527

5441 AP151010474204
పపరర: ససతదరరవమక పపవరశడ

94-188/529

భరస : ససతదరరమయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:92-5-375
వయససస:86
లస: ససస స
94-180/435

94-180/436
5444 NDX2140655
పపరర: సనరరఖ సరయకలమమర నమకగడడ

తసడడ:ద ఎల వ ససబదహకనఖ శరససస స నమకగడడ
ఇసటట ననస:92/5/378
వయససస:31
లస: పప
94-188/532

94-190/106
5447 NDX2145267
పపరర: ఎల వ ససబదమణఖ శరససస స
నమకగడడ
తసడడ:ద లలట సతఖనదరరయణ నమకగడడ
ఇసటట ననస:92-5-378
వయససస:64
లస: పప

94-188/534

5450 JBV3188547
పపరర: శవకలమమరరరడడడ ఆవపల

94-188/535

తసడడ:ద సరసబరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-5-380
వయససస:41
లస: పప
94-188/537

తసడడ:ద సరసబ రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-5-381
వయససస:34
లస: ససస స
94-188/539

5438 AP151010471070
పపరర: ఆసజననయగలల వసకమమమడడ

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ వసకమమమదద
ఇసటట ననస:92-5-374
వయససస:69
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-5-380
వయససస:57
లస: ససస స
94-188/536

94-188/524
5435 JBV3188562
పపరర: అర .వ. ససబబబరరవప పప నదనడ

తసడడ:ద పరసడడ రసగరరరవప పప నదనడ
ఇసటట ననస:92-5-373
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససబదహకణఖ శరససస �స
ఇసటట ననస:92/5/378
వయససస:57
లస: ససస స
94-188/531

94-180/1956

తసడడ:ద చసదద శశఖర రరవప చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:92-5-372
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద ఆర వ ససబబబరరవప పప నదనడ
ఇసటట ననస:92-5-373
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల వసకమమమదద
ఇసటట ననస:92-5-374
వయససస:61
లస: ససస స

94-180/432

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:92-5-367/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద గగపరల కకషష మమరరస భటటటపప ద లల
ఇసటట ననస:92-5-372
వయససస:67
లస: పప

94-188/525

5429 NDX1005826
పపరర: సరశత చచరరకలపలర

5453 JBV0855668
పపరర: పరవన ఆవపల

94-188/538

తసడడ:ద సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:92-5-381
వయససస:38
లస: ససస స
94-188/540

5456 NDX1007376
పపరర: భబనస పరలడడగగ

94-180/437

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:92-5-382
వయససస:48
లస: ససస స
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5457 NDX0985580
పపరర: గగపసకకషష పరలడడగగ
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94-180/438

తసడడ:ద రరసబబబగ
ఇసటట ననస:92-5-382
వయససస:28
లస: పప
5460 AP151010471882
పపరర: అరరజ నరరవప పరలడడగగ

94-188/542

5461 NDX3073202
పపరర: పసచచయఖ పరలడడగగ

94-188/544

94-181/1225
5469 NDX2703759
పపరర: వరరకలటట నదగ పవన సరయ
కలమమర వరరకలటట
తసడడ:ద వరరకలటట వర ససధదకర రరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:92-5-384
వయససస:18
లస: పప

5470 NDX2943843
పపరర: రజన కలమమరర వరరకలటట
భరస : వర ససధదకర రరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:92-5-384
వయససస:41
లస: ససస స

5472 NDX0610808
పపరర: శకనవరసరరవప సరతషలలరర

5473 NDX0610774
పపరర: సతఖనదరరయణ � సరతషలలరర

94-188/550

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:92/5/384
వయససస:46
లస: పప
94-173/1030

94-188/552

94-188/555

తసడడ:ద రరమమరరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:92-5-385
వయససస:57
లస: పప
5484 NDX1207141
పపరర: పదకజ ఇసకపలర
భరస : పరరశరరమ శరక ఇసకపలర
ఇసటట ననస:92-5-386
వయససస:46
లస: ససస స

94-188/548

94-187/96

94-188/543

5465 NDX2066323
పపరర: కకటటశశర రరవప పరలడడగగ

94-188/546

5468 AP151010471720
పపరర: పసచచయఖ పరలడడగగ

94-188/549

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పరలడగగ
ఇసటట ననస:92-5-383
వయససస:57
లస: పప
94-181/1467

5471 NDX2943801
పపరర: వర ససధదకర రరవప వరరకలత

94-184/1341

తసడడ:ద నరసససహ రరవప వరరకలత
ఇసటట ననస:92-5-384
వయససస:49
లస: పప
94-188/551

5474 NDX3165669
పపరర: వర ససధదకర రరవప వరరకలటట

94-188/1462

తసడడ:ద నరసససహరరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:92-5-384
వయససస:50
లస: పప
94-187/1002

తసడడ:ద ఆసజననయ వర పదసరద బసడడ
ఇసటట ననస:92-5-385
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద గగపరలకకషష రరవపలపలర
ఇసటట ననస:92-5-385
వయససస:28
లస: ససస స
5481 NDX0532416
పపరర: గగపరల కకషష రరవపలపలర

5476 NDX2943959
పపరర: దదవ రగవత బసడడ

5462 AP151010474843
పపరర: బబపమక పరలడగగ

తసడడ:ద పసచచయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:92-5-383
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద ససబబయఖ� సరతషలలరర
ఇసటట ననస:92-5-384
వయససస:70
లస: పప

భరస : ఆసజననయ వర పదసరద బసడడ
ఇసటట ననస:92-5-385
వయససస:40
లస: ససస స
5478 NDX1112168
పపరర: మనకర రరవపలపలర

94-188/545

5467 NDX0102665
పపరర: మహన రరవప గడదస
తసడడ:ద సరసబశవ రరవప గడదస
ఇసటట ననస:92-5-383
వయససస:36
లస: పప

94-188/541

భరస : శకనవరసరరవప పరలడగగ
ఇసటట ననస:92-5-383
వయససస:45
లస: ససస స

5464 AP151010474318
పపరర: రరజగశశరర గడడ స

తసడడ:ద పసచచయఖ� పరలడగగ
ఇసటట ననస:92-5-383
వయససస:32
లస: పప

5475 NDX2943975
పపరర: శక దదవ బసడడ

94-186/1306

భరస : సరసబశవరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:92-5-383
వయససస:51
లస: ససస స
94-188/547

5459 AP151010474845
పపరర: నదగరరజ పరలడగగ

భరస : అరరజ నరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:92-5-382
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పరలడడగగ
ఇసటట ననస:92-5-383
వయససస:55
లస: పప

భరస : పసచచయఖ పరలడగగ
ఇసటట ననస:92-5-383
వయససస:46
లస: ససస స
5466 NDX0392191
పపరర: బబజ పరలడడగగ�

94-180/439

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-5-382
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పరలడగగ
ఇసటట ననస:92-5-382
వయససస:62
లస: పప
5463 JBV3200052
పపరర: మలలర శశరర పరలడగగ

5458 NDX0985606
పపరర: రరసబబబగ పరలడడగగ

5479 NDX0526871
పపరర: రరజజ రరజగశశరర రరవపలపలర

5477 NDX2805810
పపరర: దదవ రగవత బసడడ

94-187/1003

తసడడ:ద ఆసజననయ వర పదసరద బసడడ
ఇసటట ననస:92-5-385
వయససస:18
లస: ససస స
94-188/553

5480 NDX0737577
పపరర: రవకకరణ రరవపలపలర

94-188/554

భరస : గగపరల కకషష రరవపలపలర
ఇసటట ననస:92-5-385
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద గగపరలకకషష రరవపలపలర
ఇసటట ననస:92-5-385
వయససస:30
లస: పప

94-188/1183
5482 NDX2714202
పపరర: అసజనయఖ వర పదసరద రరవప
బసడడ
తసడడ:ద లకడక నరసయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:92-5-385
వయససస:46
లస: పప

5483 NDX1207158
పపరర: వనసకట సరయ శరకవణణ ఇసకపలర
తసడడ:ద పరరశరరమ శరక ఇసకపలర
ఇసటట ననస:92-5-386
వయససస:28
లస: ససస స

5485 NDX1207091
పపరర: వనసకట సరయ శరకవణ ఇసకపలర

5486 NDX1207109
పపరర: పరరశరరమ శరక ఇససకపలర

తసడడ:ద పరరశరరమ శరక ఇసకపలర
ఇసటట ననస:92-5-386
వయససస:29
లస: పప

94-187/97

94-187/95

94-187/98

తసడడ:ద శవరరమ ధధకడతషలల ఇససకపలర
ఇసటట ననస:92-5-386
వయససస:61
లస: పప
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5487 NDX2531341
పపరర: ససవరష మణణ బగసరస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-187/99

94-187/904 5489 NDX2187525
5488 NDX2623999
పపరర: మగరళ నరసజన కలమమర బగసరస
పపరర: శరకవఖ బగసరస

భరస : మగరళ నరసజన కలమమర బగసరస
ఇసటట ననస:92-5-386
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద మమధవరరవప బగసరస
ఇసటట ననస:92-5-386
వయససస:54
లస: పప

5490 AP151010474146
పపరర: పదదకవత పరరలర

5491 NDX1216092
పపరర: శకనస దథర

94-188/557

భరస : శసకరరరవప పరరలర
ఇసటట ననస:92-5-534
వయససస:48
లస: ససస స
5493 NDX0528299
పపరర: చచననమక కగ
భరస : సతఖనదరరయణ కగ
ఇసటట ననస:92-6
వయససస:55
లస: ససస స
5496 NDX2029164
పపరర: పదదకవత ఆకలల

94-190/108

94-191/22

94-191/24

94-189/20

94-191/27

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:92-6-319
వయససస:40
లస: ససస స

5500 JBV3189487
పపరర: ఖలల షపక

5503 NDX2968105
పపరర: అససరర నదయగడడ మసతద

5506 NDX1250372
పపరర: మహమకద మగసస కకస షపక

5509 NDX0682377
పపరర: బబలకకషష� దథననటట�

94-191/729

5512 NDX2097450
పపరర: శకనవరస రరవప రరమరరజ

94-191/23

5515 JBV0849497
పపరర: వనసకటరతనస బబజఆగమ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-6-321
వయససస:50
లస: ససస స

94-190/107

5498 NDX1493428
పపరర: ఆకలల గగవసదయఖ

94-190/110

5501 NDX2549186
పపరర: బబపపజ గగడ

94-191/755

తసడడ:ద ససతతష గగడ
ఇసటట ననస:92-6-294
వయససస:27
లస: పప
94-187/1006

5504 NDX2968097
పపరర: ససతతషస మసతద

94-187/1007

భరస : అససరర నదయగడడ మసతద
ఇసటట ననస:92-6-301
వయససస:35
లస: ససస స
94-191/25

5507 NDX0099093
పపరర: లకకణ కలమమర� బగదగగబసడ�

94-191/26

తలర : భబరత�
ఇసటట ననస:92-6-304
వయససస:39
లస: పప
94-191/28

5510 NDX1347483
పపరర: లకకక పరలకకత

94-191/29

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-6-310
వయససస:37
లస: ససస స
94-191/30

తసడడ:ద రరమ కకషష రరవప రరజరరజ
ఇసటట ననస:92-6-318
వయససస:46
లస: పప
94-191/32

5495 NDX2503043
పపరర: మలలర శశరర దదసత

తసడడ:ద రతస యఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:92-6-141
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద రరజ�
ఇసటట ననస:92-6-308
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద బబల గగరవయఖ
ఇసటట ననస:92.6.317
వయససస:34
లస: పప
5514 NDX0584409
పపరర: దదరలకడక

94-190/109

తసడడ:ద హమద
ఇసటట ననస:92-6-303
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద కరళదదస�
ఇసటట ననస:92-6-308
వయససస:31
లస: ససస స
5511 NDX1390806
పపరర: లకకయఖ పససడదఖల

5497 NDX1493410
పపరర: రతన బబబగ ఆకలల

94-188/1463

భరస : రరమరరవప దదసత
ఇసటట ననస:92-6-43
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద అపషల నదయగడడ మసతద
ఇసటట ననస:92-6-301
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:92-6-301
వయససస:39
లస: ససస స
5508 NDX0100164
పపరర: ధనలకడక� దదననటట�

94-180/440

తసడడ:ద మహబమబశల
ఇసటట ననస:92-6-205
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద జసగయఖ
ఇసటట ననస:92-6-300
వయససస:39
లస: పప
5505 NDX1493600
పపరర: శరరష రరణణ తననరర

5494 NDX1399774
పపరర: ససత మహ లకడక భవనస

5492 NDX2923373
పపరర: ఈశశర ఉదదద శశటట
తసడడ:ద లకడక నదరరయణ ఉదదద శశటట
ఇసటట ననస:92-5-551
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద గగవసదయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:92-6-141
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహబగబశలర
ఇసటట ననస:92-6-203
వయససస:74
లస: ససస స
5502 NDX1888280
పపరర: సరసబశవ రరవప బతష
స ల

94-188/558

భరస : బగషస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:92/6/38
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : గగవసదయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:92-6-141
వయససస:39
లస: ససస స
5499 AP151010474188
పపరర: షపస బబ షపక

తసడడ:ద మగరళ నరసజన కలమమర బగసరస
ఇసటట ననస:92-5-386
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమగలల దదర
ఇసటట ననస:92-5-534
వయససస:37
లస: పప
94-187/100

94-188/556

5513 NDX0099713
పపరర: మనద బగడడ �

94-191/31

భరస : బబబగరరవప�
ఇసటట ననస:92-6-319
వయససస:34
లస: ససస స
94-191/33

5516 NDX2476406
పపరర: బల ససబదహకణఖస చకక

94-188/559

తసడడ:ద రరస ససబబరరవప చకక
ఇసటట ననస:92-6-327
వయససస:37
లస: పప
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94-191/34

తసడడ:ద హమమద
ఇసటట ననస:92-6-330
వయససస:47
లస: పప
5520 NDX0839340
పపరర: అననపపరరషదదవ ససదద దబతష
స న�

94-191/38

5522 NDX1410356
పపరర: లల కకషష మహన
మదసకలరర
తసడడ:ద రరమమరరవప మదసకలరర
ఇసటట ననస:92-6-376
వయససస:47
లస: పప

94-191/40

5524 NDX1477984
పపరర: భబసకర రరవప తషరరమమలర

94-191/41

5525 NDX1016328
పపరర: మలర క ఉపపషగగసడనరర

తసడడ:ద లలటట పకకరయఖ
ఇసటట ననస:92-6-376
వయససస:75
లస: పప
94-191/42

94-188/561

94-180/441

భరస : వనసకట ససబదమణఖశరససస స
ఇసటట ననస:92-6-390
వయససస:47
లస: ససస స
5535 NDX0985648
పపరర: వనసకట ససబదమణఖశరససస స

94-180/444

94-188/563

భరస : సరసబశవరరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:64
లస: ససస స

94-191/44

5536 NDX1132307
పపరర: లకకక తరరపతమక పసటట బ

5539 NDX1455246
పపరర: మహబమబ షపక

94-188/566

5542 AP151010474156
పపరర: రమమ గగననల

94-180/442

5545 AP151010474056
పపరర: వశరలమకడ అరరపసరరల
భరస : రరమమమరరస అరరపసరరల
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:76
లస: ససస స

94-188/560

5531 JBV3189537
పపరర: హమదసలమరఖమన మహకద� �

94-191/45

5534 NDX0985663
పపరర: రరఘవనసదద మమళళచరరశ

94-180/443

తసడడ:ద వనసకట ససబదమణఖశరససస స
ఇసటట ననస:92-6-390
వయససస:28
లస: పప
94-191/46

5537 NDX2194934
పపరర: రరధ శవసజన పసరరగరశశటట

94-188/562

తలర : పదమల దదవ పసరరగరశశటట
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:23
లస: ససస స
94-188/564

5540 AP151010474780
పపరర: వనజ తతట

94-188/565

భరస : రరఘవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:40
లస: ససస స
94-188/567

భరస : సప మయఖ గగననల
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:51
లస: ససస స
94-188/569

5528 NDX1172212
పపరర: పదసనన పపలలపపల

తసడడ:ద హహసపసనదన న� �
ఇసటట ననస:92-6-389
వయససస:35
లస: పప

భరస : మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగరరసరశమ షపక
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:48
లస: ససస స
5544 AP151010474478
పపరర: కమలకలమమరర అలపరరస

5533 NDX1862664
పపరర: సరయ తరర మమలరచచరరవప

94-191/723

భరస : భగవరనసలల పపలలపపల
ఇసటట ననస:92-6-389
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:92-6-390
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరఫస శశక
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:39
లస: ససస స
5541 AP151010474159
పపరర: మసరసన బషపక షపక

94-191/43

తసడడ:ద వఎస శరససస స మమలరచచరరవప
ఇసటట ననస:92-6-390
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ ససదటట
ఇసటట ననస:92-6-390
వయససస:51
లస: పప
5538 AP151010474233
పపరర: ఫకకరర శశక

5530 NDX1760033
పపరర: నదగ వనసకట శకలకడకకలమఖణణ
చససడడ
తసడడ:ద లకడక సతఖనదరరయణ చససడడ
ఇసటట ననస:92-6-389
వయససస:29
లస: ససస స

94-191/39

భరస : వనసకట రతనకలమమర
ఇసటట ననస:92-6.376
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ తతట
ఇసటట ననస:92-6-386
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద జగనదనథస�
ఇసటట ననస:92-6-389
వయససస:69
లస: పప
5532 NDX1005925
పపరర: ససకనఖ మలలర ల చచరరవప

5527 NDX1424035
పపరర: చననయఖ తతట

94-191/36

తసడడ:ద ఈశశర దసరరర పదసరద
ఇసటట ననస:92-6-345
వయససస:33
లస: పప

5521 NDX1015759
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప
ఉపపషగగసడనరర
తసడడ:ద వనసకట రతనకలమమర
ఇసటట ననస:92-6-376
వయససస:28
లస: పప

భరస : అరవసద గగవశల
ఇసటట ననస:92-6-381
వయససస:31
లస: ససస స
5529 NDX0120238
పపరర: భగవరనసలల పపలలపపల�

5519 NDX0536391
పపరర: వజయ రఘగ రరమ అమకరరజ

94-191/37

తసడడ:ద రరమ రరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:92-6-376
వయససస:51
లస: పప
5526 NDX2171031
పపరర: దయవత గగవశల

94-191/35

తసడడ:ద చనన బబబగ
ఇసటట ననస:92-6-336
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద రమణమమరరస�
ఇసటట ననస:92-6-365
వయససస:31
లస: ససస స
5523 NDX2097609
పపరర: కకటట సనరరఖ పదసరద పప లలరర

5518 NDX1016294
పపరర: శకనవరస షపక

5543 AP151010474230
పపరర: ఖమసససబ షపక

94-188/568

భరస : నభసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:61
లస: ససస స
94-188/570

5546 NDX2187608
పపరర: జగదధశ కకదదటట

94-188/571

తసడడ:ద నదగవరరశశరగక కకదదటట
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:24
లస: పప
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94-188/572 5548 AP151010471512
5547 AP151010471407
పపరర: పవన కలమమర అలర పరరస� అలర పరరస
పపరర: ఫణణ కలమమర అలర పరరస�

తసడడ:ద సరసబశవరరవప� అలర పరరస
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప� అలర పరరస
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:40
లస: పప

94-188/1464 5551 AP151010471228
5550 NDX3135118
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప ఆలపరరరస
పపరర: కకషషపదసరద అరరపసరరల

తసడడ:ద అపషయఖ ఆలపరరరస
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:69
లస: పప
5553 AP151010471084
పపరర: వనసకటరరమమమరరస అరరపసరరల

94-189/23

94-191/49

94-188/575

94-188/578

94-188/581

94-188/584

భరస : లకకకనరసససహ శరక� గసటటలమ
ఇసటట ననస:92-6-393
వయససస:58
లస: ససస స

94-188/576

5563 AP151010474481
పపరర: అనసనరరఖవత బసడచడ
ద డడ �

5566 NDX2320935
పపరర: ఓసకరరగశశర రరడడడ బబ డడ పరటట

5569 AP151010471721
పపరర: రరమమరరవప బసడచడ
ద డద�

94-189/25

5572 NDX2040954
పపరర: ససతదరరవమక మలర మగర ల

94-188/579

5575 NDX1031913
పపరర: కనదఖకలమమరర గరదచ
భరస : హరరపస
ద రద గరదచ
ఇసటట ననస:92-6-394
వయససస:44
లస: ససస స

94-191/48

5558 NDX1986639
పపరర: కరమమశశర శరససస స తషమగలలరర

94-180/446

5561 NDX2320802
పపరర: వరసవ బబ డడ పరటట

94-188/577

5564 NDX2320646
పపరర: శవ నదగమణణ బబ డడ పరటట

94-188/580

భరస : ససబబబరరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:66
లస: ససస స
94-188/582

94-188/583
5567 NDX1624361
పపరర: వనసకట దసరర పదసరద రరధదరపప

తసడడ:ద గగరరసరశమ రరధదరపప
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:44
లస: పప
94-188/585

5570 NDX2040665
పపరర: నదగ ససనత తతట

94-189/24

భరస : శకనవరస తతట
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:31
లస: ససస స
94-189/26

భరస : కకషష మమరరస మలర మగర ల
ఇసటట ననస:92-6-392/1
వయససస:84
లస: ససస స
94-190/111

5555 NDX1132216
పపరర: వనసకట రరడడడ పసటట బ

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద వరరరఘవయఖ� బసడచడ
ద డద
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:67
లస: పప

భరస : రమమష బబబగ తతట
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:43
లస: ససస స
5574 NDX0768523
పపరర: నదగలకడక గసటటల�

5560 NDX1897901
పపరర: మమనస యగనమమరరస

94-189/22

తసడడ:ద కకటటశశర శరససస స తషమగలలరర
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద కకషష రరడడడ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:62
లస: పప
5571 NDX2040699
పపరర: ఉమమ దదవ తతట

94-180/445

భరస : రరమమరరవప� బసడచడ
ద డడ
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద పసద అసకరరవప కకసడబథదన
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:28
లస: పప
5568 NDX2320844
పపరర: వనసకట ససబబబరరడడడ బబ డపరటట

5557 NDX1006394
పపరర: సససదరఖలకడక తతమగలలరర

5552 AP151010471474
పపరర: వనసకటటశశరరర అరరపసరరల

94-188/574

తసడడ:ద వజయ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:43
లస: పప

భరస : వ దదవరకర భగదగగబసడ
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గగవసద సరశమ� కకసడచడ
ద డడ
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:55
లస: ససస స
5565 NDX1568890
పపరర: రవ తదజ కకసడబథదన

94-191/47

భరస : కరమమశశరశరససస స
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : లకకణ కలమమర భగదగగబసడ
ఇసటట ననస:92-6-392
వయససస:34
లస: ససస స
5562 NDX0093880
పపరర: లకడక రసగ కలమమరర� కకసడచడ
ద �డడ

5554 NDX1132190
పపరర: నదగవరరరన యయటద

5549 AP151010471511
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప అలర పరరస
అలర పరరస
తసడడ:ద అపషయఖ అలర పరరస
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద రరమమమరరస అరరపసరరల
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:46
లస: పప
5559 NDX1897935
పపరర: ఉష కకరణకయ భగదగగబసడ

94-189/21

తసడడ:ద రరమమమరరస అరరపసరరల
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటససబబయఖ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:92-6-391
వయససస:84
లస: పప
5556 NDX0584060
పపరర: నదగవవలల అనదనజ రరవప�

94-188/573

5573 AP151010474777
పపరర: ససతదమహలకడక అనసమసచ

94-188/586

భరస : మమధవరరవప అనసమసచ
ఇసటట ననస:92-6-393
వయససస:66
లస: ససస స
94-188/587

5576 NDX0953554
పపరర: హరర పదసరద గరదచ

94-188/588

తసడడ:ద ధరరకరరవప గరదచ
ఇసటట ననస:92-6-394
వయససస:48
లస: పప
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94-188/589

తసడడ:ద లకకయఖ� గరదచ
ఇసటట ననస:92-6-394
వయససస:79
లస: పప
5580 NDX1112457
పపరర: సరశత ఎరరగరనబబ యన

94-180/447

భరస : కకసడలల ఎరరగరనబబ యన
ఇసటట ననస:92-6-394/2
వయససస:31
లస: ససస స
5583 NDX0398636
పపరర: వనసకటటశశరమక పరలడడగగ

94-188/592

భరస : శకనవరసరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:92-6-394/3
వయససస:37
లస: ససస స

5578 NDX1153865
పపరర: పపణఖవత దదగరలమ

94-188/590

94-188/619

94-188/591

భరస : శసకర రరవప దదగరలమ
ఇసటట ననస:92-6-394/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకయఖ లలట డదగల
ఇసటట ననస:92-6-394/1
వయససస:60
లస: పప

94-186/1307
5581 NDX2884237
పపరర: వనసకట నరసమక
యయరరజనదబబ యనద
భరస : శరసబయఖ యయరరజనదబబ యనద
ఇసటట ననస:92-6-394/2
వయససస:54
లస: ససస స

5582 NDX2884336
పపరర: శరసబయఖ వరరజనదబబ యనద
తసడడ:ద కకసడయఖ వరరజనదబబ యనద
ఇసటట ననస:92-6-394/2
వయససస:68
లస: పప

5584 NDX0433789
పపరర: శకనవరసరరవప పరలడడగగ

5585 NDX1750646
పపరర: శవ నదగగసదదస డదగల

94-188/593

తసడడ:ద సరసబశవరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:92-6-394/3
వయససస:40
లస: పప

5586 NDX2418689
పపరర: మమనస రరచనరర

5579 NDX1736778
పపరర: శసకర రరవప డదగల

94-189/1326

94-179/61

భరస : హరర బబబగ డదగల
ఇసటట ననస:92-6-395
వయససస:31
లస: ససస స

5587 NDX2418697
పపరర: వసశకకషష రరచనరర

94-188/620

5588 NDX2280063
పపరర: భబరర వ తనసబగదదర

94-188/594

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరచనరర
ఇసటట ననస:92-6-395, 26THWARD
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరచనరర
ఇసటట ననస:92-6-395, 26THWARD
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద మధససనధన రరడడ తనసబగదదర
ఇసటట ననస:92-6-397
వయససస:22
లస: ససస స

5589 JBV0853820
పపరర: వరససతపదకజ తతరరమమళళ

5590 NDX1762567
పపరర: భబరత భమరరగగబసడ

5591 NDX1630863
పపరర: శవ పరరశత రరధదరపప

94-188/595

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92-6-397
వయససస:41
లస: ససస స
5592 NDX2660660
పపరర: తదజ రరడడడ తనస బగదదర

94-179/875

94-188/596

భరస : వనసకటటశశర రరవప భమరరగగబసడ
ఇసటట ననస:92-6-397
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకట దసరర పదసరద రరధదరపప
ఇసటట ననస:92-6-397
వయససస:37
లస: ససస స

5593 NDX2663151
పపరర: సరహహత తనస బగదదర

5594 NDX2541498
పపరర: వననద కలమమర చరత

94-179/876

తసడడ:ద మదససనధన రరడడడ తనస బగదదర
ఇసటట ననస:92-6-398
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద మదససనధన రరడడడ తనస బగదదర
ఇసటట ననస:92-6-398
వయససస:18
లస: ససస స

5595 NDX2796621
పపరర: ఏలలగగటట చసదద శశఖర

5596 NDX2582732
పపరర: దదననశ రరడడడ కగసరర

94-189/1327

తసడడ:ద ఏలలగగటట కమల
ఇసటట ననస:92-6-398
వయససస:43
లస: పప
5598 NDX1750745
పపరర: శవ నదగ ససమఖ కకసనరర
తసడడ:ద పసచచయఖ కకసనరర
ఇసటట ననస:92-6-400
వయససస:24
లస: ససస స
5601 NDX1750737
పపరర: వససత లకడక మమడబతష
స ల

భరస : వనసకట నదగ రరజ అడప
ఇసటట ననస:92-6-401
వయససస:36
లస: ససస స

94-171/642

94-179/63

5602 NDX2660405
పపరర: భబవన రగఖ ఆళర

94-189/1328

5605 NDX3003779
పపరర: బబల నదగగశశరమక అడపర

94-188/1185

5600 NDX3002532
పపరర: శకనవరస రరడడడ వణగకలరర

94-191/953

తసడడ:ద కకటటరరడడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:92-6-400
వయససస:51
లస: పప
94-179/877

తలర : రతన మమలత ఆళర
ఇసటట ననస:92-6-401
వయససస:18
లస: ససస స
94-180/1366

5597 NDX2656585
పపరర: ఉమ దదవ దదడదడ
భరస : వసశ కరసత రరడడడ బబ సత
ఇసటట ననస:92-6-399
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:92-6-400
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద సప మగ తదత మమడబతష
స ల
ఇసటట ననస:92-6-401
వయససస:24
లస: ససస స
5604 NDX2560423
పపరర: నదగమణణ అడప

5599 NDX3002599
పపరర: సరసబబదజఖమక వణగకలరర

94-188/1184

తసడడ:ద జయదదవ చరత
ఇసటట ననస:92-6-398
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రరమరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:92-6-399
వయససస:18
లస: పప
94-179/62

94-189/27

5603 NDX0846493
పపరర: వణగకలరర నదగవనసకట శరరష

94-180/448

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:92-6-401
వయససస:39
లస: ససస స
94-188/1465

భరస : వర వనసకట జనదరర న రరవప అడపర
ఇసటట ననస:92-6-401
వయససస:61
లస: ససస స

5606 NDX3011178
పపరర: రతన మమలత ఆళర

94-188/1466

తసడడ:ద వర వనసకట జనదరర న రరవప అడపర
ఇసటట ననస:92-6-401
వయససస:39
లస: ససస స
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5607 NDX2998482
పపరర: వనసకట నదగ రరజ అడపర

94-180/1957

5608 NDX0584433
పపరర: శకనవరస రరవప�

తసడడ:ద వర వనసకట జనదరరన రరవప అడపర
ఇసటట ననస:92-6-401 CHAITANYA NAGAR
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ�
ఇసటట ననస:92-6-402
వయససస:45
లస: పప

5610 NDX0985721
పపరర: నదసచదరరవప మమరరస

5611 NDX1111772
పపరర: మమధవలత మమరరస

94-180/450

తసడడ:ద ససబబయఖ
ఇసటట ననస:92/6/403
వయససస:73
లస: పప
5613 NDX1396523
పపరర: వజయలకడక నదయన

94-188/598

భరస : శకనవరస రరడడడ నదయన
ఇసటట ననస:92-6-404
వయససస:34
లస: ససస స
5616 NDX3123072
పపరర: చసదద శశఖర మసడర

94-188/1467

తసడడ:ద ఆచదరర గగరర
ఇసటట ననస:92-6-405
వయససస:27
లస: ససస స
5622 JBV0853317
పపరర: పసచచయఖ కకసనరర� �

94-188/600

94-190/117

భరస : వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:92-6-409
వయససస:37
లస: ససస స
5628 JBV3199064
పపరర: చచననమక� పప లశశటట �
భరస : బదహకయఖ� �
ఇసటట ననస:92-6-410
వయససస:55
లస: ససస స
5631 NDX1032499
పపరర: శవకలమమరర రరజవరపప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-6-414
వయససస:38
లస: పప

5614 NDX0611657
పపరర: శకనవరసరరడడడ నదయన

5615 NDX2741528
పపరర: దదవఖ భవన మసడర

94-188/599

5617 NDX3145281
పపరర: ససజజత మసడర

5620 NDX3183894
పపరర: అనల కలమమర కకలల
ర రర

5623 NDX1424316
పపరర: రరమమనసజన వనదదల

94-188/1468

94-190/119

94-188/1470

5621 NDX2742252
పపరర: అనల కలమమర కకలల
ర రర

Deleted

94-190/115

5624 JBV0847863
పపరర: సనరఖనదరరయణ చదవపరర�

5626 NDX1900928
పపరర: వనసకట రరడడడ భవనస

5627 NDX0584219
పపరర: వనసకట రరడడడ భవనస�

5635 NDX2772010
పపరర: మగరళ మసతద
తసడడ:ద ససరఖనదరరయణ మసతద
ఇసటట ననస:92-6-414
వయససస:40
లస: పప

94-190/741

తసడడ:ద నదగ మలర శశర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-6-405/1
వయససస:25
లస: పప

94-190/118

94-191/51

94-191/52

తసడడ:ద భమషసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:92-6-409
వయససస:40
లస: పప
94-191/756

5630 NDX2905032
పపరర: వనసకటటశశరరర రరజవరపప

94-189/1329

తసడడ:ద ససబబయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-6-414
వయససస:64
లస: పప
94-190/120

భరస : హరరబబబగ రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-6-414
వయససస:32
లస: ససస స
94-190/122

94-188/1469

తసడడ:ద నదగ మలర శశర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-6-405
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:92-6-408
వయససస:51
లస: పప

5632 NDX1216787
పపరర: ససధదరరణణ రరజవరపప

94-180/451

94-188/1278

5618 NDX2935211
పపరర: నరకల జజఖత కకలల
ర రర

తసడడ:ద రరజగగపరల చదరరఖలల కకమకశశటట
ఇసటట ననస:92-6-408
వయససస:36
లస: పప

5629 NDX2677359
పపరర: లకకణ మమరరస మగమ రరడడ

94-180/449

తసడడ:ద చసదద శశఖర మసడర
ఇసటట ననస:92-06-404
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రరవప మగమ రరడడ
ఇసటట ననస:92-6-411
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససరగష కలమమర రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-6-414
వయససస:30
లస: ససస స
5634 NDX1046085
పపరర: ససరగష కలమమర రరజవరపప

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:92-6-404
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద భమషసరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:92-6-409
వయససస:42
లస: పప
94-191/53

5612 NDX1564492
పపరర: వజయ లకడక నదయన

భరస : వనసకటససబదమణఖ శవపదసరద మమరరస
ఇసటట ననస:92-6-403
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగ మలర శశర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-6-405/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద నదగరచదరర� కకసరర
ఇసటట ననస:92-6-406
వయససస:52
లస: పప
5625 NDX1031764
పపరర: రజన కలమమరర భవనస

94-188/597

భరస : చసదద శశఖర మసడర
ఇసటట ననస:92-6-404
వయససస:38
లస: ససస స
94-190/112

5609 NDX1007194
పపరర: వనసకట ససబబలకడక మమరరస

భరస : నదసచదరరవప
ఇసటట ననస:92-6-403
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద బగచచ రరడడడ నదయన
ఇసటట ననస:92-6-404
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద బలరరమగడడ మసడర
ఇసటట ననస:92-6-404
వయససస:43
లస: పప
5619 NDX1738782
పపరర: దదవఖ గగరర

94-191/50

5633 NDX1032374
పపరర: ససమలత రరజవరపప

94-190/121

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-6-414
వయససస:33
లస: ససస స
94-190/742

5636 NDX2773232
పపరర: ధన లకడక గగడడడ

94-190/743

భరస : మగరళ గగడడడ
ఇసటట ననస:92-6-414
వయససస:32
లస: ససస స
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5637 NDX0433615
పపరర: చసదదహస� దదగగమరరస�

94-190/123

తసడడ:ద ససఖదదనస� దదగగమరరస
ఇసటట ననస:92-6-414/1
వయససస:54
లస: పప
94-189/30

తసడడ:ద బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:92-6-416
వయససస:27
లస: పప
94-176/48

తసడడ:ద లకడక నరసససహస
ఇసటట ననస:92-6-416/1
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద గరజ మమబగ షపక
ఇసటట ననస:92-6-418
వయససస:23
లస: పప
94-190/126

తసడడ:ద వ ససబబబరరవప ఉదయ
ఇసటట ననస:92-6-418
వయససస:38
లస: పప
94-189/1330

94-176/49

5650 NDX2156678
పపరర: గరజ మమబగ షపక

5653 NDX2994242
పపరర: అమర షపక

94-179/1100

5658 JBV0856674
పపరర: మహబమబబ� సయఖద�

94-190/124

94-191/54

94-179/66

తసడడ:ద నరసససహ మమరరస గగసడచపపడడ
ఇసటట ననస:92-6-422
వయససస:72
లస: పప

94-190/127

5645 NDX3263720
పపరర: మసరసన వల షపక

94-171/940

5648 NDX2156686
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-190/125

5651 NDX3192143
పపరర: వహహద షపక

94-173/1031

భరస : జజన శశశదద షపక
ఇసటట ననస:92-6-420
వయససస:29
లస: ససస స
94-189/1331

5654 NDX3262268
పపరర: రఫస షపక

94-189/1377

తసడడ:ద అమర
ఇసటట ననస:92-6-420
వయససస:25
లస: పప
94-179/1101

5657 NDX2960755
పపరర: మగరళ కకషష సశయసపకలలమ

94-180/1958

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ సశయసపకలలమ
ఇసటట ననస:92-6-421
వయససస:46
లస: పప

94-179/64 5660 NDX1986035
5659 NDX1986043
పపరర: వనసకట రరమ శశశలజ గగసడచపపడడ
పపరర: దసరర కరమమశశరర గగసడచపపడడ

తసడడ:ద రరమ చసదద రరవప గగసడచపపడడ
ఇసటట ననస:92-6-422
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదద రరవప గగసడచపపడడ
ఇసటట ననస:92-6-422
వయససస:67
లస: ససస స

5662 NDX0402990
పపరర: భబరత పపవరశడ

5663 NDX1216803
పపరర: శక సరయరరమ పపవరశడ

94-190/128

భరస : శశషగరరర రరవప పపవశడద
ఇసటట ననస:92-6-424
వయససస:51
లస: ససస స
94-190/130

94-174/39

భరస : గరజ మమబగ షపక
ఇసటట ననస:92-6-418
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద మగరళ కకషష సశయసపకలలమ
ఇసటట ననస:92-6-421
వయససస:18
లస: పప

భరస : మసరసనశల� �
ఇసటట ననస:92-6-421
వయససస:60
లస: ససస స
5661 NDX1986019
పపరర: రరమ చసదద రరవప గగసడచపపడడ

5656 NDX2954931
పపరర: నఖల సశయసపకలలమ

5642 NDX1277771
పపరర: వశశశరసత పపలలర

తసడడ:ద గరజ మమబగ షపక
ఇసటట ననస:92-6-418
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రఫస షపక
ఇసటట ననస:92-6-420
వయససస:24
లస: పప

భరస : మగరళ కకషష సశతసపకలలమ
ఇసటట ననస:92-6-421
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద ససతదరరమయఖ పపవశడద
ఇసటట ననస:92-6-424
వయససస:54
లస: పప

5644 NDX0836734
పపరర: కమలమదదవ పపలలర

5647 NDX1216795
పపరర: లకడక కకసడపలర

94-189/29

తసడడ:ద ససరఖ నదరరయణ పపలలర
ఇసటట ననస:92-6-416/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద లలట అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:92-6-418
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద జబబర షపక
ఇసటట ననస:92-6-420
వయససస:40
లస: పప

5664 NDX0394064
పపరర: శశషగరరరరరవప పపవరశడ

94-189/31

భరస : సతఖనదరరయణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:92-6-418
వయససస:43
లస: ససస స

5649 NDX0102889
పపరర: ఉదయ శసకర రరయగడడ

5655 NDX2952976
పపరర: మసజల వరణణ చసతకలసట

5641 NDX0535773
పపరర: నదగగరగబబబగ సయఖద

భరస : సనరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-6-416/1
వయససస:64
లస: ససస స
94-188/1471

5639 NDX0528422
పపరర: చదన బ సయఖద

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:92-6-416
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:92-6-416
వయససస:28
లస: పప

5643 NDX0836213
పపరర: సనరఖనదరరయణ పపలలర

5652 NDX3195591
పపరర: జజన శశశదద షపక

94-189/28

భరస : నదగమర బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:92-6-416
వయససస:26
లస: ససస స

5640 NDX1216654
పపరర: షరరఫ సయఖద

5646 NDX3019999
పపరర: మసరసన వల షపక

5638 NDX2048099
పపరర: షరహహనద సయఖద

5665 NDX0727651
పపరర: శవ కలమమరర మసదళ
భరస : వనసకట రరడడడ మసదళ
ఇసటట ననస:92-6-425
వయససస:49
లస: ససస స

94-179/65

94-190/129

తసడడ:ద శశషగరరరరరవప పపవశడద
ఇసటట ననస:92-6-424
వయససస:27
లస: పప
94-190/131

5666 NDX1891499
పపరర: రమమకరసత రరడడడ మసడల

94-190/132

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:92-6-425
వయససస:24
లస: పప
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94-190/133

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:92-6-425
వయససస:26
లస: పప
5670 NDX3124682
పపరర: నదగ లకడక కకసడమగదద

5668 NDX0727982
పపరర: వనసకట రరడడడ మసదదళ

94-190/134

తసడడ:ద సరసబరరడడడ మసదళ
ఇసటట ననస:92-6-425
వయససస:52
లస: పప
94-188/1472

భరస : నదగగశశర రరవప కకసడమగదద
ఇసటట ననస:92-6-427
వయససస:48
లస: ససస స

5669 NDX3131463
పపరర: నదగగశశర రరవప మగదదగగసడ

తసడడ:ద కకటటలసగస మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:92-6-427
వయససస:57
లస: పప

94-190/135 5672 NDX1032168
94-190/136
5671 NDX2116607
పపరర: నదగ వనసకట కకరసన మగదదగగసడ
పపరర: నదగ వనసకట భబవన మగదదగగసడ

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:92-6-427
వయససస:23
లస: ససస స

94-190/137 5674 NDX1946260
5673 NDX1493592
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడక మగదదకకసడ
పపరర: రరమశశషమక కసదనరర

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:92-6-427
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నదగ మలర కరరరజ న రరవప మగడడకకసడ
ఇసటట ననస:92-6-427
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకరటబరరఘవ చదరరఖలల కసదనరర
ఇసటట ననస:92-6-427
వయససస:69
లస: ససస స

5675 NDX1493550
పపరర: నదగ మలర కరరరజ న రరవప
మగదదగగసడ
తసడడ:ద కకటట లసగస మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:92-6-427
వయససస:53
లస: పప

5676 NDX0102251
పపరర: నదగగశశరరరవప మగదదగగసడ

5677 NDX0103259
పపరర: కకటటలసగస మగదదగగసడ

5678 NDX1630848
పపరర: లలత కలమమరర పపరర

94-190/140

తసడడ:ద కకటటలసగస మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:92-6-427
వయససస:56
లస: పప

94-190/143 5680 NDX1630806
5679 NDX0534651
పపరర: బబల నదగ రవసదద కలమమర పపరర
పపరర: వనసకటటసశర రరవప పపరర

5682 NDX0094292
పపరర: నదగలకడక లసగరశశటట

94-190/146

94-190/149

94-190/152

తసడడ:ద గసగరధర రరవప మమదదసస
ఇసటట ననస:92-6-434
వయససస:27
లస: పప

5686 NDX0102442
పపరర: పదభబకర రరవప లసగరశశటట

94-190/746

94-190/147

94-190/145

5684 NDX0093351
పపరర: మలర శశరర లసగరశశటట

94-190/148

భరస : హనసమసత రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:92-6-431
వయససస:59
లస: ససస స
94-190/150

5687 NDX1404623
పపరర: శకనవరసరరవప� లసగరశశటట �

5695 NDX0858696
పపరర: మమదదసస రఘగరరస�
తసడడ:ద గసగరధర రరవప�
ఇసటట ననస:92-6-434
వయససస:29
లస: పప

94-190/151

తసడడ:ద హనసమసతరరవప� లసగరశశటట
ఇసటట ననస:92-6-431
వయససస:42
లస: పప
94-190/745

భరస : వనసకట రరమ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:92-6-431
వయససస:56
లస: ససస స
94-190/153

భరస : రరఘవ రరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:92-6-432
వయససస:66
లస: ససస స
94-180/452

5681 NDX2503209
పపరర: మమనస దదసత

94-190/744 5690 NDX2741395
5689 NDX2741445
పపరర: వనసకటరరమ ససబబరరవప శకరరస
పపరర: వనసకట లకడక శకరరస

5692 NDX1631028
పపరర: వర లకడక వసకరయలపరటట

94-190/142

తసడడ:ద రరమరరవప దదసత
ఇసటట ననస:92-6-431
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-6-431
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరమ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:92-6-431
వయససస:28
లస: ససస స
5694 NDX1346915
పపరర: హహమసత కలమమర మమదదసస

94-190/144

తసడడ:ద హనసమసత రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:92-6-431
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద జగనదనథస లసగరశశటట
ఇసటట ననస:92-6-431
వయససస:69
లస: పప
5691 NDX2755460
పపరర: వనసకట జయ సశపన శకరరస

5683 NDX0433870
పపరర: రమమదదవ� లసగరశశటట �

94-190/139

భరస : వనసకటటసశర రరవప పపరర
ఇసటట ననస:92-6-430
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� లసగరశశటట
ఇసటట ననస:92-6-431
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమరరవప దదసత
ఇసటట ననస:92-6-431
వయససస:23
లస: పప
5688 NDX0103333
పపరర: హనసమసతరరవప లసగరశశటట

94-190/141

తసడడ:ద లసగయఖ పపరర
ఇసటట ననస:92-6-430
వయససస:55
లస: పప

భరస : పదభబకర రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:92-6-431
వయససస:37
లస: ససస స
5685 NDX2503241
పపరర: పదవణ కలమమర దదసత

94-190/138

తసడడ:ద చనన మలర యఖ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:92-6-427
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప పపర
ఇసటట ననస:92-6-430
వయససస:29
లస: పప

94-180/1959

5693 NDX1738857
పపరర: శకనవరస మగకరకర

94-190/154

తసడడ:ద శవ నదగగసదద పదసరద మగకరకర
ఇసటట ననస:92-6-432
వయససస:33
లస: పప
94-180/453

5696 NDX0859009
పపరర: మమదదసస గసగరధరరరవప�

94-180/454

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:92-6-434
వయససస:55
లస: పప
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94-190/155

భరస : గసగరధర రరవప మదదసస
ఇసటట ననస:92-6-434
వయససస:53
లస: ససస స
5700 NDX1528076
పపరర: నదగమలలర శశరర మగదదగగసడ

94-187/102

94-180/457

94-179/67

94-188/1473

94-188/603

94-180/459

94-188/604

5710 NDX3258084
పపరర: వల అహమకద పఠరన

94-189/33

94-188/606

94-180/456

5705 NDX2800977
పపరర: అకస రరననసర పఠరన

94-172/1183

5708 NDX1898701
పపరర: చదసద బబషర పఠరన

94-188/602

తసడడ:ద వల అహకద పఠరన
ఇసటట ననస:92-6-439
వయససస:24
లస: పప
94-189/1376

5711 NDX3262318
పపరర: అకస ర ఉననషర పఠరన

94-189/1378

భరస : వల అహకద
ఇసటట ననస:92-6-439
వయససస:45
లస: ససస స

94-189/1380 5714 NDX2649309
94-178/734
5713 NDX3280047
పపరర: పరబబ లల నదగ లకడక నదరరయణ
పపరర: బబల సనరఖ పదకరశ మమదదబతష
స ల

5716 NDX1126424
పపరర: భరత రరమ జసధదఖల

తసడడ:ద సప మగ తదత మమదదబతష
స ల
ఇసటట ననస:92-6-441
వయససస:21
లస: పప
94-180/460

5719 JBV3188661
పపరర: రరమమకకరణ తదడడకకసడ

5722 NDX2105139
పపరర: సరయ కకషష మసచదల

5717 NDX2750073
పపరర: భబరర వ సరయ మమధ బతషల

94-180/1960

తసడడ:ద సప మగ తదత మమధ బతషల
ఇసటట ననస:92-6-441
వయససస:19
లస: పప
94-188/605

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:92-6-442
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ తదడడకకసద
ఇసటట ననస:92-6-442
వయససస:34
లస: పప
5724 NDX1031749
పపరర: వనసకట లకకక సరమమమజఖస
గగపరరజ
భరస : వశశశశశర రరవప గగపరరజ
ఇసటట ననస:92/6/445
వయససస:67
లస: ససస స

94-179/1102

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ జసధదఖల
ఇసటట ననస:92-6-441
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:92-6-442
వయససస:50
లస: ససస స
5721 NDX1601401
పపరర: కకషష కకశశర తదడడకకసద

5707 NDX2808095
పపరర: ఫసరగజ పఠరన

5702 NDX1399766
పపరర: సదద ససవర రరడడ భవనస

భరస : వల అహమకద
ఇసటట ననస:92-6-439
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద పరబబ లల ససరగశ బబబగ
ఇసటట ననస:92-6-440
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద భరత రరమ
ఇసటట ననస:92-6-441
వయససస:36
లస: ససస స
5718 JBV0853523
పపరర: కకషషకలమమరర తదడడకకసడ

94-180/458

తసడడ:ద మహబమబ పఠరన
ఇసటట ననస:92-6-439
వయససస:46
లస: పప

భరస : పసచచయఖ కకసరర
ఇసటట ననస:92-6-440
వయససస:45
లస: ససస స
5715 NDX1294461
పపరర: నదగలకకక జసధదఖలమ

5704 NDX1986548
పపరర: మనన వకరస దథరడర

94-188/601

తసడడ:ద బగషస రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:92/6/438
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద వల అహమద
ఇసటట ననస:92-6-439
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబమబ పఠరన
ఇసటట ననస:92-6-439
వయససస:46
లస: పప
5712 JBV0853531
పపరర: సమత కకసనరర

94-180/455

తసడడ:ద మహన రరవప దథరడర
ఇసటట ననస:92-6-438/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వరల అహకద పఠరన
ఇసటట ననస:92-6-439
వయససస:23
లస: పప
5709 NDX3201985
పపరర: వల అహకద పఠరన

5701 NDX1397620
పపరర: కసన
స రర భవనస

5699 JBV3189305
పపరర: రరపవతమక దథదన
ద

భరస : పపలర యఖ డదదసద
ఇసటట ననస:92-6-435
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సదదశవ రరవప భవనస
ఇసటట ననస:92/6/438
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప దథరడర
ఇసటట ననస:92-6-438/1
వయససస:68
లస: ససస స
5706 NDX2186618
పపరర: రరహహళళ పఠరన

94-187/101

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-6-435
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకత లసగస మగడడకకసద
ఇసటట ననస:92-6-435A
వయససస:73
లస: ససస స
5703 NDX1986373
పపరర: పదభబవతమక దథరడర

5698 NDX1528274
పపరర: నససమమ షపక

5720 NDX1601369
పపరర: శక వసశ కకషష జలపరటట

94-189/32

తసడడ:ద చలపత రరవప జలపరటట
ఇసటట ననస:92-6-442
వయససస:28
లస: పప
94-189/34

5723 NDX2671147
పపరర: అభషపక సశయసపకలలమ

తసడడ:ద శకనస మసచదల
ఇసటట ననస:92-6-443
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద మగరళ కకషష సశయసపకలలమ
ఇసటట ననస:92-6-443
వయససస:19
లస: పప

94-188/607
5725 AP151010474025
పపరర: భదమరరసబబదదవ గగపరరజకకటటమలర
గగపరరజకకటటమలర
భరస : వరరసజననయశరక గగపరరజకకటటమలర
ఇసటట ననస:92/6/445
వయససస:67
లస: ససస స

5726 NDX0530782
పపరర: వనసకట పవన కలమమర లలలర

94-189/1094

94-188/608

తసడడ:ద వనసకట ససబబబరరవప� లలలర
ఇసటట ననస:92/6/445
వయససస:43
లస: పప
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94-188/609 5728 NDX1045954
5727 NDX0433763
పపరర: పపరషససధదకర గగపరరజకకటటమలర
పపరర: వశశశశశరరరవప గగపరరజ

తసడడ:ద వరరసజననయశరక గగపరరజకకటటమలర
ఇసటట ననస:92/6/445
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద అశశదర నదరరయణ గగపరరజ
ఇసటట ననస:92/6/445
వయససస:68
లస: పప

5730 NDX2050169
పపరర: హరర కకషష పదసరద కసచచరర

5731 JBV3189446
పపరర: హరర పదసరద రరవప కసచచరర

94-188/612

తసడడ:ద హరర పదసరద రరవప కసచచరర
ఇసటట ననస:92-6-447
వయససస:24
లస: పప
5733 NDX0634121
పపరర: మమధవ � శఖమకకలర

94-188/614

5734 NDX1975962
పపరర: వనసకటనదరరయమణ చసదనస

94-188/613

94-188/615

94-191/56

భరస : వనసకట శవరరమకకషష శరససస స జసధదఖల
ఇసటట ననస:92-6-627
వయససస:54
లస: ససస స
5739 JBV3189032
పపరర: సససదద షపక

5740 JBV3189057
పపరర: ఖమజ ఫరరరఖ మహకద�

94-191/59

తసడడ:ద జజనఅహమకద
ఇసటట ననస:92-6-676
వయససస:62
లస: పప
5742 JBV3189289
పపరర: మసరసనశల షపక� �
తసడడ:ద కరలల షర వరల� �
ఇసటట ననస:92-6-684
వయససస:39
లస: పప
5745 JBV3199569
పపరర: పదదకవత పలర

94-191/64

94-191/67

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-6-740
వయససస:35
లస: పప

5749 NDX1347400
పపరర: సరగజన దదవ కకవపరర

94-191/70

5752 NDX0754259
పపరర: శకనవరసరరవప కకవపశరర

94-191/65

5755 NDX0820852
పపరర: నదగమణణ వనలలగమరర
భరస : ససబబరతనస
ఇసటట ననస:92-6-741
వయససస:51
లస: ససస స

5738 JBV3199577
పపరర: లతఫసబ షపక

94-191/57

5741 JBV0855320
పపరర: సతఖనదరరయణ శకపత� �

94-191/60

5744 NDX0102384
పపరర: అనసతలకడక గదచద�

94-191/63

5747 NDX0099531
పపరర: ఏససదయమణణ గరల�

94-191/66

భరస : దదవసహయస�
ఇసటట ననస:92-6-700
వయససస:64
లస: ససస స
94-191/68

5750 NDX0754283
పపరర: శకలకడక కకవపశరర

94-191/69

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-6-726
వయససస:45
లస: ససస స
94-191/71

తసడడ:ద కగశవ నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-6-726
వయససస:55
లస: పప
94-191/73

94-188/618

భరస : శవరరమకకషష పదసరద�
ఇసటట ననస:92-6-695
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బదహకయఖ
ఇసటట ననస:92-6-726
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకయఖ
ఇసటట ననస:92-6-726
వయససస:30
లస: పప
5754 NDX0536755
పపరర: ఆశర రమణయఖ�

94-191/62

తసడడ:ద అమరయఖ�
ఇసటట ననస:92-6-699
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద తదతయఖ�
ఇసటట ననస:92-6-700
వయససస:67
లస: పప
5751 NDX1347384
పపరర: అమరరనధ కకవపరర

5746 NDX0103028
పపరర: శవరరమకకకషష పదసరద గదచద�

5735 NDX2280030
పపరర: సరయకలమమర దదవరపలర

తసడడ:ద లసగయఖ� �
ఇసటట ననస:92-6-681
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద అమరయఖ�
ఇసటట ననస:92-6-694
వయససస:41
లస: పప

భరస : లకకకనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-6-698
వయససస:60
లస: ససస స
5748 NDX0099333
పపరర: దదవసహయస గరల�

5743 NDX0098848
పపరర: రరమకకకషష గదచద�

94-190/156

భరస : సససదద
ఇసటట ననస:92-6-676
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద ఉమమర ఫరరరఖ� మమమ�
ఇసటట ననస:92-6-678
వయససస:36
లస: పప
94-191/61

5732 NDX1630855
పపరర: మణణకసఠ జటబటబబ యన

తసడడ:ద కకటయఖ లలట దదవరపలర
ఇసటట ననస:92-6-611
వయససస:22
లస: పప

5737 NDX1410257
పపరర: వనసకట శవరరమకకషష శరససస స
జసధదఖల
తసడడ:ద భవరనపత జసధదఖల
ఇసటట ననస:92-6-627
వయససస:58
లస: పప

94-191/58

94-188/611

తసడడ:ద వనసకట రమణ జటబటబబ యన
ఇసటట ననస:92-6-477
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద ససబబయఖ చసదనస
ఇసటట ననస:92/6/566
వయససస:69
లస: పప
94-191/55

5729 JBV3199858
పపరర: పదదకవత కసచచరర

భరస : హరర పదసరద రరవప కసచచరర
ఇసటట ననస:92-6-447
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద తదతయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:92-6-447
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససరగష కలమమర� శఖమకకలర
ఇసటట ననస:92/6/565
వయససస:31
లస: ససస స
5736 NDX1410273
పపరర: వనసకట పదక కలమమరర జసధదఖల

94-188/610

5753 NDX1347392
పపరర: బదహకయఖ కకవపరర

94-191/72

తసడడ:ద నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-6-726
వయససస:56
లస: పప
94-191/74

5756 NDX0536516
పపరర: వజయ ససతరరజ

94-191/75

భరస : బబల సససదర నదగభమషణస
ఇసటట ననస:92-6-743
వయససస:49
లస: ససస స
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5757 NDX0536243
పపరర: బబలసససదర నదగభమషణస
ససతరరజ
తసడడ:ద వనసకట రమణదరరవప
ఇసటట ననస:92-6-743
వయససస:50
లస: పప
5760 NDX0737791
పపరర: నరరకసహ � బబహల

94-191/76

94-188/621

94-180/461

తసడడ:ద కససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:92-7-408
వయససస:49
లస: పప
5766 AP151010474139
పపరర: మహబమబ బ షపక�

94-191/81

94-190/158

5767 NDX2441509
పపరర: సనరఖ పదసరద చలమక

5770 NDX2451953
పపరర: దదవఖ సశపన చలమక

94-191/84

5773 NDX2451896
పపరర: శవ పదసరద చలమక

5776 JBV3198660
పపరర: లకడకఅననపపరష అననవరపప

తసడడ:ద వజయ రరమ చసదద రరవప కకట
ఇసటట ననస:92/7/450
వయససస:33
లస: పప

భరస : పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:92-7-450
వయససస:58
లస: ససస స

5778 NDX2186733
పపరర: వనసకట రమణ ఆవపల

5779 NDX2186709
పపరర: తరరమల రరడడడ ఆవపల

94-180/464

భరస : తరరమల రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-7-453
వయససస:44
లస: ససస స
5781 NDX2871002
పపరర: అచమక అవపల

94-180/1961

భరస : బబల గగరవయఖ పసచకటర
ఇసటట ననస:92-7-454
వయససస:52
లస: ససస స

5782 NDX2870947
పపరర: కకరస ర రరడడడ అవపల

94-153/599

5785 NDX2729960
పపరర: ఆనసద పసచ కటట
తసడడ:ద బల గగరవయఖ
ఇసటట ననస:92-7-454
వయససస:30
లస: పప

94-191/78

5765 AP151010474133
పపరర: రరవపదసననసర షపక

94-191/80

5768 NDX2441525
పపరర: పదసరద రరవప చలమక

94-153/600

తసడడ:ద నలమసబరస చలమక
ఇసటట ననస:92-7-449
వయససస:66
లస: పప
94-191/82

5771 NDX2452001
పపరర: లలత కలమమరర చలమక

94-191/83

భరస : పదసరద రరవప చలక
ఇసటట ననస:92-7-449
వయససస:56
లస: ససస స
94-191/85

5774 NDX2451987
పపరర: సతఖ పదసరద చలమక

94-191/86

తసడడ:ద పదసరద రరవప చలమక
ఇసటట ననస:92-7-449
వయససస:40
లస: పప
94-191/87

5777 NDX2186741
పపరర: మమనక ఆవపల

94-180/463

తసడడ:ద తరరమల రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-7-453
వయససస:25
లస: ససస స
94-180/465

5780 NDX2186725
పపరర: కకటట రరడడడ ఆవపల

94-180/466

తసడడ:ద రగశ రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-7-453
వయససస:74
లస: పప
94-180/1962

తసడడ:ద తరరమల రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:92-7-453
వయససస:19
లస: ససస స
94-180/1963

5762 AP151010471451
పపరర: ఆసజననయగలల కరనదల

భరస : మజన
ఇసటట ననస:92-7-422
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటట రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-7-453
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:92-7-453
వయససస:71
లస: ససస స
5784 NDX2743698
పపరర: రమమ దదవ పసచకటర

94-191/79

తసడడ:ద పదసరదరరవప చలమక
ఇసటట ననస:92-7-449
వయససస:39
లస: పప
94-180/462

94-190/157

తసడడ:ద రరమసరశమ
ఇసటట ననస:92-7-381
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవ పదసరద చలమక
ఇసటట ననస:92-7-449
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పదసరద రరవప చలమక
ఇసటట ననస:92-7-449
వయససస:56
లస: ససస స
5775 NDX1671339
పపరర: చకకధర కకట

5764 AP151010474138
పపరర: షరతమమబ షపక

94-192/322

తసడడ:ద పదసరద రరవప చలమక
ఇసటట ననస:92-7-449
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద పదసరద రరవప చలమక
ఇసటట ననస:92-7-449
వయససస:36
లస: పప
5772 NDX2452043
పపరర: లలత చలమక

5761 NDX0750976
పపరర: సతఖనదరరయణ శరససస స
మగళళపపడడ
తసడడ:ద ససబదమణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:92-7-246
వయససస:63
లస: పప

5759 NDX1796905
పపరర: కరరమగలమర మహమకద

తసడడ:ద అమమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:92-6-2068
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససలమర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-7-422
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:92-7-433
వయససస:46
లస: ససస స
5769 NDX2451805
పపరర: సనరరఖ పదసరద చలమక

94-191/77

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:92-6-936
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద బగడడయమ� బబహల
ఇసటట ననస:92-7-176
వయససస:45
లస: పప
5763 NDX1669912
పపరర: మసరసన వరల షపక

5758 NDX0872721
పపరర: కరసరబబద రమమదదవ�

5783 NDX2789113
పపరర: అచచమక ఆవపల

94-190/747

భరస : కకటట రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-7-453
వయససస:71
లస: ససస స
94-191/954

5786 NDX2729838
పపరర: లకడక దదవ పసచకటర

94-191/955

భరస : ఆనసద పసచకటర
ఇసటట ననస:92-7-454
వయససస:25
లస: ససస స
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94-180/467

భరస : వనసకట రరమన నదదచళర
ఇసటట ననస:92/7/455
వయససస:57
లస: ససస స
94-191/89

తసడడ:ద శసకర రరవప
ఇసటట ననస:92-7-457
వయససస:38
లస: పప
94-188/1476

94-191/92

94-180/469

94-188/623

94-191/97

94-191/99

భరస : వనసకయఖ గసగరరగకలల
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:42
లస: ససస స

5800 NDX1016310
పపరర: సరగజన మదదదగగసటర

5803 NDX2279800
పపరర: అభషసక కకలల
ర రర

5806 NDX1670463
పపరర: మసరసన బ షపక

5809 JBV0854570
పపరర: మసరసనశల సయఖద

94-180/471

5812 NDX2526978
పపరర: దదవత

94-191/94

5815 JBV0853747
పపరర: రమమదదవ తనసబగదదద
తసడడ:ద గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:33
లస: ససస స

5795 NDX3107059
పపరర: ఆడమ శఫస షపక

94-189/1332

5798 NDX0846428
పపరర: షపక రఫసఉననసర

94-180/468

5801 NDX1601211
పపరర: వనసకట శవయఖ బబజజసకక

94-191/95

తసడడ:ద శశషగరరరరరవప బబజజసకక
ఇసటట ననస:92-7-464
వయససస:63
లస: పప
94-188/624

5804 NDX1704445
పపరర: ససలశరరజ కరష న

94-191/96

తసడడ:ద ఆర ససలశరరజ
ఇసటట ననస:92-7-465
వయససస:44
లస: పప
94-180/470

5807 NDX0103077
పపరర: కకషషయఖ� చసతగగసటర �

94-191/98

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-7-468
వయససస:31
లస: పప
94-191/100

5810 NDX2939783
పపరర: నదరరయణ గసగరరగగగల

94-175/1651

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల గసగరరగగగల
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:26
లస: పప
94-180/472

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:38
లస: ససస స
94-189/1334

94-191/90

భరస : అబగదల వహబ�
ఇసటట ననస:92-7-463
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద పరపరసరహహబ
ఇసటట ననస:92-7-468
వయససస:67
లస: పప

భరస : గగవసదయఖ�
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:53
లస: ససస స
5814 NDX2721926
పపరర: వనసకటరమణ గసగరరగకలల

94-191/93

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:92-7-468
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసనశల
ఇసటట ననస:92-7-468
వయససస:36
లస: పప
5811 NDX0846121
పపరర: తనసబగడడడ రమణమక�

5797 NDX1601187
పపరర: సరయ కకరణ బబజజసకక

5792 JBV3189594
పపరర: రరమమరరవప జజనపరటట

తసడడ:ద ఫకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-7-460
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-7-465
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద ససతద రరమయఖ
ఇసటట ననస:92-7-465
వయససస:71
లస: పప
5808 JBV0855791
పపరర: అనశరరబషర సయఖద

94-191/91

భరస : నదగబబబగ
ఇసటట ననస:92-7-463
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-7-465
వయససస:22
లస: పప
5805 NDX1250364
పపరర: ఆసజననయగలల పపవరశడ

5794 NDX2220713
పపరర: చసదదవరల సనగపల

94-191/88

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:92--7-458
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట శవయఖ బబజజసకక
ఇసటట ననస:92-7-461
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద అబగదల సరహహబ
ఇసటట ననస:92-7-463
వయససస:29
లస: పప
5802 NDX2279818
పపరర: గగపస కకషష కకలల
ర రర

94-187/103

భరస : రమమష బబబగ సనగపల
ఇసటట ననస:92-7-459
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవయఖ బబజజసకక
ఇసటట ననస:92-7-461
వయససస:59
లస: ససస స
5799 NDX0858829
పపరర: షపక రబబబన

5791 NDX2491538
పపరర: వ ఎస ససబబబరరవప తడవరరస

5789 NDX0100891
పపరర: నదరరయణ� చసతగగసటర �

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-7-457
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:92-7-458
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహహలల పరసడదసకక
ఇసటట ననస:92-7-459
వయససస:21
లస: పప
5796 NDX1601153
పపరర: మణణ కలమమరర బబజజసకక

94-188/622

భరస : నదరరయణ మమరరస జసపన
ఇసటట ననస:92-7-457
వయససస:41
లస: ససస స

5790 NDX0536847
పపరర: శవ నదగగశశరరరవప సససదరశశటట

5793 NDX2961704
పపరర: సతశ పరసడదసకక

5788 NDX2028711
పపరర: వజయ శక జసపన

5813 NDX2808442
పపరర: వనసకయఖ గసగరరగకలల

94-189/1333

తసడడ:ద చనన వనసకటసరశమ గసగరరగకలల
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:47
లస: పప
94-191/101

5816 AP151010474677
పపరర: రమణమక తనబగదదద

94-191/102

భరస : గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:51
లస: ససస స
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5817 JBV0854562
పపరర: వనసకటటశశరరర తనసబగదదద

94-191/103

తసడడ:ద గగవసదయఖ తనసబగదదద
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:40
లస: పప
5820 NDX1477901
పపరర: మసరసన రరవప జలపరటటట

94-191/106

94-191/757

94-180/474

94-179/68

94-179/69

94-190/160

94-180/477

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-7-472
వయససస:40
లస: పప
5841 NDX1512285
పపరర: జమలయఖ చలమర

తసడడ:ద కక౦డయఖ
ఇసటట ననస:92-7-472
వయససస:29
లస: పప

94-180/1964

5830 JBV0857375
పపరర: లలతకలమమరర లసకర

5833 NDX2123842
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలరరక

94-190/162

94-191/109

5825 NDX2937175
పపరర: అసమమ బబగగమ సయద

5828 NDX3283900
పపరర: శవయఖ పపపషల

94-192/1385

5831 AP151010471213
పపరర: రరమకకషషశరక లసకర

94-180/475

5834 NDX2040608
పపరర: దధపసక పదననష రరపనగగసటర

తసడడ:ద హనసమసతరరవప రరపనగగసటర
ఇసటట ననస:92-7-471??????
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద నదగయఖ మమదదల
ఇసటట ననస:92-7-472
వయససస:31
లస: ససస స

5839 NDX2186980
పపరర: కకసడయఖ బబసరగన

5840 NDX2503100
పపరర: శవ నదగమణణ చలమర

5845 NDX2733855
పపరర: ఆదదలకడక బబసరగరణణ
భరస : మలర కరరరజ నరరవప బబసరగరణణ
ఇసటట ననస:92-7-472
వయససస:18
లస: ససస స

94-191/110

94-190/159

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ రరపనగగసటర
ఇసటట ననస:92-7-471
వయససస:28
లస: ససస స

94-190/172 5837 NDX1411412
5836 NDX2040582
పపరర: లకడక నదరరయణ రరపనగగసటర
పపరర: మలర క మమదదల

5842 AP151010474109
పపరర: వనసకటటశశరమక బబసరగరన

94-187/974

తసడడ:ద అసబయఖశరససస స
ఇసటట ననస:92-7-470
వయససస:28
లస: పప

94-180/478

94-180/476

94-190/161

భరస : జమలయఖ చలమర
ఇసటట ననస:92-7-472
వయససస:31
లస: ససస స
94-191/111

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:92-7-472
వయససస:41
లస: ససస స
94-191/113

94-191/108

తసడడ:ద చదమమకయమ పపపషల
ఇసటట ననస:92-7-469/2
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ బబసరగన
ఇసటట ననస:92-7-472
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:92-7-472
వయససస:40
లస: పప
5844 NDX1477844
పపరర: మలర కరరరజ న రరవప బబసరగరన

5827 NDX2742476
పపరర: హమద షపక

5822 NDX2527414
పపరర: చటటట బబబగ

భరస : అనవర బబష సయద
ఇసటట ననస:92-07-469/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద అపరష రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:92-7-471
వయససస:44
లస: పప

భరస : లకడక నదరరయణ రరపనగగసటర
ఇసటట ననస:92-7-471
వయససస:51
లస: ససస స
5838 NDX1542167
పపరర: జమలయఖ చలమర

94-180/473

తసడడ:ద నరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:92-7-470
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : చననతరరపత రరడడడ సనరసరన
ఇసటట ననస:92-7-471
వయససస:67
లస: ససస స
5835 NDX2040798
పపరర: ససశలమదదవ రరపనగగసటర

5824 NDX0142919
పపరర: అసరక సయఖద

94-191/105

తసడడ:ద వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద శశశదద షపక
ఇసటట ననస:92-7-469/2
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద మరర వరల సఖడ
ఇసటట ననస:92-7-470
వయససస:27
లస: పప
5832 NDX1920488
పపరర: గగవసదమక సనరసరన

94-191/107

భరస : అనశర బబషర
ఇసటట ననస:92-7-469/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:92-7-469/2
వయససస:31
లస: ససస స
5829 NDX1816604
పపరర: నదగమర బబషర సఖడ

5821 AP151010471728
పపరర: గగవసదరరడడడ తనబగదదద

5819 JBV0855361
పపరర: కరరమగలమర సయఖద

తసడడ:ద మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:62
లస: పప

భరస : చనన తరరపత రరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:67
లస: ససస స
5826 NDX0151977
పపరర: మమహరరననసరస సయఖద

94-191/104

తసడడ:ద చన తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:92-7-469
వయససస:54
లస: పప
5823 NDX2577476
పపరర: గగవసదమక ససరసరన

5818 NDX0084699
పపరర: వనసకట రరడడడ సనరసరన

5843 JBV3199510
పపరర: వజయలకడక బబసరగరన

94-191/112

భరస : మమలమదదద
ఇసటట ననస:92-7-472
వయససస:43
లస: ససస స
94-191/956

5846 NDX1837956
పపరర: పపషష లత తదనసబగడడడ

94-179/70

భరస : మధససనదన రరడడ తదనసబగడడడ
ఇసటట ననస:92-7-474
వయససస:39
లస: ససస స
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94-179/71

తసడడ:ద మధససనదన రరడడడ తనసబగదదద
ఇసటట ననస:92-7-474
వయససస:20
లస: పప
5850 NDX1184795
పపరర: మలర కరరరజ న రరవప జ

94-180/480

94-190/163

94-191/114

94-191/116

94-180/481

94-191/120

94-191/123

తసడడ:ద ఆర ససలశరరజ
ఇసటట ననస:92-7-481
వయససస:44
లస: పప
5871 NDX1512277
పపరర: కనక దసరర కలరరక

5857 NDX1423904
పపరర: వకకటరరయమ కసచరర

5860 NDX1347459
పపరర: సప మ శశఖర శకధర మమరరళర

5863 NDX0527283
పపరర: వనసకట కకటటశశరమక సరదస

5866 NDX2039619
పపరర: గగరర సరయ చసదద శశఖర
సరథస
తసడడ:ద వజయ రరమమరరవప సరథస
ఇసటట ననస:92-7-481
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనదదదదద రరజ కలరరక
ఇసటట ననస:92-7-482
వయససస:61
లస: ససస స

Deleted

94-190/165

5858 NDX2649200
పపరర: వరనకమమలమ రమమశ బబబగ
వరనకమమలమ
తలర : శకలకడక వరనకమమలమ
ఇసటట ననస:92-7-479
వయససస:22
లస: పప

94-191/758

94-191/117

5861 NDX2156801
పపరర: శకనవరససలల కకతస కకట

94-191/118

తసడడ:ద వనసకటపర కకతస కకట
ఇసటట ననస:92-7-480
వయససస:42
లస: పప
94-190/166

5864 NDX1347293
పపరర: అశశన సరధస

94-191/119

తసడడ:ద వజయ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:92-7-481
వయససస:28
లస: ససస స
94-191/121

5867 NDX0102137
పపరర: శకనవరసరరవప� పరరచనరర�

భరస : సనరఖనదరరయణ�
ఇసటట ననస:92-7-483
వయససస:47
లస: ససస స

94-191/122

తసడడ:ద చలమయఖ�
ఇసటట ననస:92-7-481
వయససస:39
లస: పప
94-190/168

తసడడ:ద వనదదదదద రరజ కలరరక
ఇసటట ననస:92-7-482
వయససస:41
లస: ససస స
94-190/171

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కలరరక
ఇసటట ననస:92-7-482
వయససస:68
లస: పప

94-180/482 5875 JBV0847897
5874 NDX2187004
పపరర: వనసకట పరవన మమడడకకసడనరర
పపరర: పరవన� చదవపరర�

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:92-7-483
వయససస:24
లస: ససస స

5855 NDX1493501
పపరర: వర లకడక జసగర

94-191/124 5870 NDX1738808
5869 AP151010471282
పపరర: మగరరగపషమదలయమర ససరక�
పపరర: రరప లత కలరరక

5872 NDX1739285
పపరర: వనదదదదద రరజ కలరరక

94-188/1477

94-191/115

తసడడ:ద లకకణ�
ఇసటట ననస:92-7-481
వయససస:77
లస: పప
94-190/169

5852 NDX3126695
పపరర: వనసకటరమణ జతస బబ ఈనద

భరస : మలమరరరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:92-7-478
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వజయ రరమమరరవప సరడడ
ఇసటట ననస:92-7-481
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పరమమశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-7-481
వయససస:40
లస: ససస స
5868 NDX1947458
పపరర: ససలశరరజ కమన

94-190/164

తసడడ:ద ససతద రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:92-7-480
వయససస:41
లస: పప

భరస : గరలయఖ�
ఇసటట ననస:92/7/481
వయససస:65
లస: ససస స
5865 JBV0849281
పపరర: కకషషకలమమరర పపల

5854 NDX2396091
పపరర: రరమకకషష పసదదరర

94-180/479

తసడడ:ద కసకకకసకకకకకస జతస బబ ఈనద
ఇసటట ననస:92-7-476
వయససస:57
లస: పప

భరస : రతన రరజ
ఇసటట ననస:92-7-479
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల కకతస కకట
ఇసటట ననస:92-7-480
వయససస:39
లస: ససస స
5862 NDX0546036
పపరర: ససశల వరమలర �

94-180/1965

తసడడ:ద లకకణ రరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:92-7-477
వయససస:30
లస: పప

భరస : చసదదశశఖర
ఇసటట ననస:92-7-478
వయససస:59
లస: ససస స
5859 NDX2156793
పపరర: పరరశత కకతస కకట

5851 NDX3118619
పపరర: కమల జతదసడదఈనద

5849 NDX1173475
పపరర: నదగలకకక జ

భరస : మలర కరరరజ న రరవప
ఇసటట ననస:92-7-476
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటరమణ జతదసడదఈనద
ఇసటట ననస:92-7-476
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద చరసజవ జటబటబబ యన
ఇసటట ననస:92-7-477
వయససస:22
లస: పప
5856 JBV0856955
పపరర: సతఖవత సమహహనవసస

94-189/1381

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:92-7-474
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:92-7-476
వయససస:33
లస: పప
5853 NDX2280220
పపరర: గగపస నదధ జటబటబబ యన

5848 NDX3298957
పపరర: సరరసజ షపక

5873 JBV0851113
పపరర: దసరర వనమగల� �

94-191/125

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:92-7-482
వయససస:35
లస: పప
94-191/126

5876 JBV0847640
పపరర: సనరఖకలమమరర మమడడకకసడనరర

94-191/127

భరస : పదకనదభరరవప
ఇసటట ననస:92-7-483
వయససస:71
లస: ససస స
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5877 NDX3289402
పపరర: సతఖస రరజ వనసకట సససదర
రరవప
తసడడ:ద సతఖరరజ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-7-484
వయససస:53
లస: పప

94-190/760

5880 JBV3188034
పపరర: రరమమహనరరవప పప తత
స రర

94-191/130

94-180/484
5886 NDX2186949
పపరర: గరత వనసకట సరయ లకకకదదవ
గగలర
తసడడ:ద వనసకట కకషషయఖ గగలర
ఇసటట ననస:92-7-491
వయససస:23
లస: ససస స

5887 NDX2186931
పపరర: హరరశ బబబగ గగలర
తసడడ:ద వనసకట కకషషయఖ గగలర
ఇసటట ననస:92-7-491
వయససస:22
లస: పప

5889 NDX0858969
పపరర: వపపరషల లకడకనదరరయణ�

5890 NDX1769910
పపరర: భబరర వ పసరరమమళర

94-180/487

తసడడ:ద యగయఖ�
ఇసటట ననస:92-7-491
వయససస:81
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తనసబమడక
ఇసటట ననస:92-7-659
వయససస:39
లస: ససస స
94-191/137

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:92-7-936
వయససస:37
లస: పప
5898 NDX0093567
పపరర: అరరణద � భమమమనద

94-180/483

94-188/625

94-180/485

94-189/36

5893 NDX1851600
పపరర: చసదదకళ అబబరరజ

94-191/135

భరస : లకకణరరవప� �
ఇసటట ననస:92-8-481
వయససస:45
లస: ససస స

94-189/35

94-180/486

5891 NDX0536789
పపరర: కరకలమమనస రరజరరజగశశరర

5894 NDX0872754
పపరర: కరసరబబద అలవనలమక
భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:92-7-936
వయససస:55
లస: ససస స

5896 NDX2912681
పపరర: శవ రరడడడ భమమన

5897 NDX1535998
పపరర: నరసససహ మననజ పబబబరరజ

94-180/1966

94-191/134

94-191/136

94-187/104

తసడడ:ద అదద నదరరయణ రరడడ భమమన
ఇసటట ననస:92-8
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబబరరవప వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:92-8
వయససస:28
లస: పప

5899 NDX2440873
పపరర: కమలమక భమమమనద

5900 SQX0353789
పపరర: లకడక భబరత పపలలర టకలరరస

94-193/1098

5902 NDX0509844
పపరర: మణణమక పసలర

5905 JBV3199411
పపరర: వజయలకడక� పసదదరర�
భరస : సససహచలస� �
ఇసటట ననస:92-8-481
వయససస:47
లస: ససస స

95-180/757

భరస : నరగష కలమమర�
ఇసటట ననస:92-8 1-654
వయససస:32
లస: ససస స
94-174/40

భరస : దదవపదసరద పసలర
ఇసటట ననస:92-8-385
వయససస:39
లస: ససస స
94-191/138

5888 NDX0858951
పపరర: గగలర వనసకట కకషషయఖ�

భరస : వనసకరటరమణ కలమమర అబబరరజ
ఇసటట ననస:92-7-761
వయససస:43
లస: ససస స

5901 NDX0530162
పపరర: పపసరషవతమక మమసడడ

5904 JBV0852244
పపరర: వనసకటటశశరమక� పసదదరర�

5885 JBV0846964
పపరర: కకసడలల ఎరరగరనబబ యన

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-7-655
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అదద నదరరయణ రరడడ భమమమనద
ఇసటట ననస:92-8
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : నదగభమషనరరవప మమసడడ
ఇసటట ననస:92-8-6-391
వయససస:76
లస: ససస స

94-191/132

తసడడ:ద సససగయఖ�
ఇసటట ననస:92-7-491
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకషష రరడడడ భమమమనద� భమమమనద
ఇసటట ననస:92/8
వయససస:39
లస: ససస స
94-188/626

5882 NDX1250463
పపరర: నదగ రరజ శరక కగశక

తసడడ:ద సరసబయఖ ఎరరగరనబబ యన
ఇసటట ననస:92-7-488
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప పసరరమమళర
ఇసటట ననస:92-7-492
వయససస:24
లస: ససస స
94-192/1124

94-191/129

తసడడ:ద పసచచయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:92-7-486
వయససస:47
లస: పప

5884 NDX1387950
పపరర: ససతదరరమయఖ బటదగగసట
తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:92/7/487
వయససస:58
లస: పప

5895 NDX0872739
పపరర: కరసరబబద రరమమరరవప

94-191/131

భరస : నదగ రరజ శరక
ఇసటట ననస:92-7-486
వయససస:43
లస: ససస స
94-191/133

5879 NDX0897942
పపరర: జజనకక మలమరరరడ�డడ

తసడడ:ద కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:92-7-485
వయససస:60
లస: పప

5881 NDX1250471
పపరర: లలత కగశక

తసడడ:ద మగరరగపషమదలయమర�
ఇసటట ననస:92-7-486
వయససస:62
లస: పప

5892 NDX2661064
పపరర: నదగ గగరర ఆళర

94-191/128

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:92-7-484
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:92-7-485
వయససస:64
లస: పప
5883 AP151010471366
పపరర: కలమరగషన ససరక�

5878 NDX1250406
పపరర: సరమమమజఖ లకకక గగసదర పలర

5903 NDX3025269
పపరర: బసవమక పపలలగగ

94-188/1478

భరస : చలపత రరవప పపలలగగ
ఇసటట ననస:92-8-399
వయససస:55
లస: ససస స
94-191/139

5906 JBV0852228
పపరర: సరసశత� పసదదరర�

94-191/140

భరస : సనరఖనదరరయణ� �
ఇసటట ననస:92-8-481
వయససస:60
లస: ససస స
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94-191/141

భరస : లకకయఖ� �
ఇసటట ననస:92-8-481
వయససస:70
లస: ససస స
5910 JBV0852269
పపరర: సనరఖనదరరయణ పసదదరర� �

94-191/144

94-191/147

94-188/629

94-188/631

భరస : రరసబబబగ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:92-8-495
వయససస:39
లస: ససస స
94-189/37

తసడడ:ద నరసససహ రరవప సదద
ఇసటట ననస:92-8-495
వయససస:24
లస: పప
5925 JBV0852657
పపరర: పదకనదభగడడ తషరరమమళళ

94-189/39

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:92-8-496
వయససస:50
లస: పప
94-188/634

5931 NDX1920280
పపరర: రరకగష తషరరమమళళ

5917 NDX2871267
పపరర: సతఖ లకడక నరసససహ మమరరస
అబబరరజ
తసడడ:ద చనదదమమల అబబరరజ
ఇసటట ననస:92-8-495
వయససస:60
లస: పప
5920 NDX2156363
పపరర: అననరరధ పప లలరర

5923 NDX1736752
పపరర: ససపత కలమమర అబబరరజ

94-189/42

94-180/1968

5915 JBV3198447
పపరర: ఫరరదధబ షపక

94-188/628

5918 NDX1762799
పపరర: తషలసస సదద

94-188/630

94-188/632

5921 JBV0848366
పపరర: అనసనరఖమక బబజగస

94-188/633

భరస : చచననయఖ బబజగస
ఇసటట ననస:92-8-495
వయససస:75
లస: ససస స
94-189/38

5924 NDX2187285
పపరర: లకడక పదసనన తషరరమమళ

తసడడ:ద యస ఎల ఎన మమరరస అబబరరజ
ఇసటట ననస:92-8-495
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద పదకనదభగడడ తషరరమమళ
ఇసటట ననస:92-8-496
వయససస:24
లస: ససస స

5926 JBV0850412
పపరర: ససబబబరరవప తషరరమమళళ

5927 JBV0850396
పపరర: వనసకటరమణకలమమర అటట
ర రర

5929 JBV0855650
పపరర: ససత అలశ ససధఖ తషరరమమళళ

5932 JBV0855627
పపరర: సనరఖభగవరనస
ర తషరరమమళళ

5935 NDX1986217
పపరర: ససధదఖ సరసశత కకసనరర
భరస : శరత చసదద కకసనరర
ఇసటట ననస:92-8-498
వయససస:32
లస: ససస స

94-191/146

తసడడ:ద నరసససగ రరవప సదద
ఇసటట ననస:92-8-495
వయససస:25
లస: ససస స

94-189/40

94-180/488

94-189/41

తసడడ:ద ససబబబరరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:92-8-496/1
వయససస:43
లస: పప
94-188/635

5930 JBV0847046
పపరర: కకటమక కటకసశశటట

94-188/636

భరస : ససబబయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:92-8-497
వయససస:80
లస: ససస స
94-189/43

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:92-8-497
వయససస:57
లస: పప
94-179/73

5912 JBV3189206
పపరర: పపనదనరరవప ఇనమమళళ

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92/8/492
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సనరఖభగవరనస తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:92-8-497
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరఖభగవరనసలల తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:92-8-497
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన కరమశశటట
ఇసటట ననస:92-8-498
వయససస:31
లస: పప

94-188/627

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:92-8-496
వయససస:52
లస: పప

భరస : పదకనదభగడడ తతరరమమళళ
ఇసటట ననస:92-8-497
వయససస:45
లస: ససస స

5934 NDX2379956
పపరర: శకనస కరమశశటట

5914 NDX1216258
పపరర: హలమ షపక

94-191/143

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఇనమమళళ
ఇసటట ననస:92-8-488
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:92-8-495
వయససస:45
లస: ససస స

5922 NDX2096528
పపరర: కలమమర సదద

5928 JBV0853937
పపరర: ససవరచల తతరరమమళళ

94-191/145

తలర : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92/8/492
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకకపత మలర వరస
ఇసటట ననస:92-8-494
వయససస:43
లస: పప
5919 NDX0093427
పపరర: కళయవత ఇసదసరరస

5911 NDX0754192
పపరర: వరమక ఇనసమమళళ

5909 JBV3189503
పపరర: సససహచలస పసదదరర� �

తసడడ:ద లకకయఖ� �
ఇసటట ననస:92-8-481
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-8-488
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ� �
ఇసటట ననస:92-8-489
వయససస:54
లస: పప
5916 NDX1534222
పపరర: గసగరధరరరవప మలర వరస

94-191/142

తసడడ:ద హనసమయఖ
ఇసటట ననస:92-8-481
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద సనరయఖ� �
ఇసటట ననస:92-8-481
వయససస:75
లస: పప
5913 JBV0849620
పపరర: లకకణరరవప పసదదరర� �

5908 NDX0727172
పపరర: వనసకటటశశరరర ఇనమమళళ

5933 NDX2379980
పపరర: మసగ కరమశశటట

94-179/72

భరస : మసరసన కరమశశటట
ఇసటట ననస:92-8-498
వయససస:53
లస: ససస స
94-180/489

5936 NDX0144592
పపరర: అటట
ర రర సరయ హహహమమవత�

94-180/490

భరస : కలమమర�
ఇసటట ననస:92-8-498
వయససస:34
లస: ససస స
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94-180/491

5938 NDX0144667
పపరర: అటట
ర రర ససతదసజన�

భరస : వనసకట నటరరజ కలమమర గకసథద
ఇసటట ననస:92-8-498
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:92-8-498
వయససస:69
లస: ససస స

5940 NDX1543082
పపరర: లకడక నదరరయణ గకసధద

5941 NDX3229689
పపరర: ఉదయలకడక గసడడ

94-180/494

తసడడ:ద వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:92-8-498
వయససస:79
లస: పప
5943 NDX3260650
పపరర: శరత చసదద కగ

94-191/979

5944 NDX3014370
పపరర: శరత చసదద కకసనరర

5947 JBV3199635
పపరర: లకడకకకషషపసదయ ఓజజ

భరస : బబల గణపత ససబదమణఖస అనఘ
ఇసటట ననస:92-8-500
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఓజజ
ఇసటట ననస:92/8/500
వయససస:45
లస: ససస స

5949 JBV0856997
పపరర: వనసకట పవన కలమమర అనఘమ

5950 JBV0857151
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప అనఘమ

94-189/44

తసడడ:ద రరమకకటశశరరరవప అనఘమ
ఇసటట ననస:92-8-500
వయససస:39
లస: పప
5952 NDX0542142
పపరర: బబల గణపత ససబదమణఖఎస
అనఘ
తసడడ:ద రరమకకటటశశర రరవప అనఘ
ఇసటట ననస:92-8-500
వయససస:39
లస: పప
5955 JBV0855049
పపరర: ససబదహకణఖవరపదసరద పప తత
స రర

94-190/174

94-189/47

5956 JBV0847467
పపరర: కరశవశశనదధస పప తత
స రర

94-184/52

5959 NDX2312676
పపరర: సరయ బబబగ చటటటబబ యన

94-188/640

5962 NDX0535880
పపరర: శవ నదగలకడక� యస�

94-189/45

5965 NDX2036268
పపరర: శకనవరసరరవప సరరర న
తసడడ:ద వనసకటటసశరరర ససరతదన
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:47
లస: పప

94-188/638

5948 JBV3198983
పపరర: వనసకటవజయలకడక అనఘ

94-188/641

5951 NDX2280311
పపరర: శకలకడక అనఘమ

94-190/173

భరస : బబలగణపత ససబదహకణఖస అనఘమ
ఇసటట ననస:92-8-500
వయససస:39
లస: ససస స
94-188/642

5954 JBV0847459
పపరర: ఫణణరరజ పప తత
స రర

94-189/46

తసడడ:ద కరశవశశనదధస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:92-8-501
వయససస:41
లస: పప
94-189/48

5957 NDX2398949
పపరర: శకనవరస రరడడడ వడమకసటట

94-179/74

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ వడమకసటట
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:39
లస: పప
94-184/53

5960 NDX0536706
పపరర: ధనలకడక� వ�

94-188/643

భరస : పపరషచసదదరరవప� వ
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:37
లస: ససస స
94-188/645

భరస : శకనవరసరరవప� యస
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:42
లస: ససస స
94-188/647

5945 NDX1761965
పపరర: బబల చసదదక
ద అనఘమ

భరస : రరమకకటటశశరరరవప అనఘ
ఇసటట ననస:92/8/500
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద వపయమరర చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:46
లస: పప
94-188/644

94-188/637

భరస : వనసకట పవన కలమమర అనఘమ
ఇసటట ననస:92-8-500
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద పపలమరరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:92-8-501
వయససస:73
లస: పప

భరస : శశరత బబబగ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:41
లస: ససస స
5964 NDX2279990
పపరర: ఈశశర వనసకట ససతతష కకషష
ససరరసన
తసడడ:ద శకనవరస రరవప ససరరసన
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:23
లస: పప

94-200/1749

భరస : కరశవశశనదధస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:92-8-501
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబగ చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:41
లస: ససస స
5961 NDX1736596
పపరర: పదదకవత దదవరకకసడ

5953 JBV3198942
పపరర: జయలకడక పప తత
స రర

5942 JBV3199700
పపరర: లకడకసరసశత శనగవరపప
తసడడ:ద రరధదకకషషమమరరస శనగవరపప
ఇసటట ననస:92/8/498
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద కకదసడరరమయఖ అనఘమ
ఇసటట ననస:92-8-500
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద కరశవశశనదధస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:92-8-501
వయససస:41
లస: పప
5958 NDX2312833
పపరర: శవ కలమమరర చటటటబబ యన

94-186/1463

తసడడ:ద శవ కకషష పదసరద కకసనరర
ఇసటట ననస:92-8-498
వయససస:39
లస: పప
94-188/639

94-180/493
5939 NDX1944488
పపరర: వనసకట నటరరజ కలమమర గకసథద

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ గకసథద
ఇసటట ననస:92-8-498
వయససస:46
లస: పప

భరస : లకడక నదరరయణ గసడడ
ఇసటట ననస:92-8-498
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ద శవరకకషష పదసరద కగ
ఇసటట ననస:92-8-498
వయససస:39
లస: పప
5946 NDX2319366
పపరర: శక లకడక అనఘ

94-180/492

5963 NDX2280006
పపరర: ధరక తదజ ససరరసన

94-188/646

తసడడ:ద శకనవరస రరవప ససరరసన
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:21
లస: పప
94-188/648

5966 NDX1976077
పపరర: శకనవరస రరవప జలద

94-188/649

తసడడ:ద మగసలయఖ జలద
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:47
లస: పప
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5967 JBV3189701
పపరర: శకనవరసరరవప ఓజజ
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94-189/49

తసడడ:ద పపరషచసదదరరవప ఓజజ
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:47
లస: పప

5968 NDX2280162
పపరర: మలలర శశరర వడమకసటట

భరస : శకనవరస రరడడ వడమకసటట
ఇసటట ననస:92-8-502
వయససస:34
లస: ససస స

5970 NDX1769803
పపరర: మమధవ దథననపపడడ

94-189/50

5971 NDX1142231
పపరర: జజన డరరక కరగరత

భరస : వ యస రరమ శరససస స దథననపపడడ
ఇసటట ననస:92-8-503
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద శరమమఖల కరగరత
ఇసటట ననస:92-8-503
వయససస:53
లస: పప

5973 NDX0398735
పపరర: రరజఖలకడక� తననరర�

5974 NDX2500247
పపరర: శవ ససరగసదదనదధ తననరర

94-188/650

భరస : సరసబశవరరవప� తననరర
ఇసటట ననస:92-8-504
వయససస:41
లస: ససస స
5976 NDX2870798
పపరర: సరయ ససజవ అబబరరజ

94-180/1969

5979 NDX2735090
పపరర: వనసకట సరయ పపజత
బసడడకరసత
తసడడ:ద శదదయఖ బసడడకరసత
ఇసటట ననస:92-8-506
వయససస:18
లస: ససస స

94-191/957

5982 SQX2024073
పపరర: వనసకట సరయ పపజత
బసడడకరసత
తసడడ:ద శదదయఖ బసడడకరసత
ఇసటట ననస:92-8-506
వయససస:18
లస: ససస స

95-180/809

94-181/1470

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:92-8-511
వయససస:37
లస: పప

94-188/651

5983 NDX0993774
పపరర: ఉదయలకడక ఉగరరరరల

5986 NDX1565250
పపరర: నదగగష బబబగ దనదదకలల

94-189/63

5989 NDX2115062
పపరర: నదగమణణ చచనననరర

94-189/53

5992 NDX2109792
పపరర: ససరగష చచనననరర

95-180/807

5995 NDX1736612
పపరర: రమఖశక పప గగల
తసడడ:ద నదగగశశర రరవప లలట పప గగల
ఇసటట ననస:92-8-511
వయససస:28
లస: ససస స

5975 JBV3189875
పపరర: సరసబశవరరవప తననరర

94-189/52

5978 JBV3189560
పపరర: హమద షపక

94-189/54

5981 SQX2023299
పపరర: అరరణ బసడడకరసత

95-180/808

భరస : శదదయఖ
ఇసటట ననస:92-8-506
వయససస:42
లస: ససస స
94-180/496

5984 NDX1051481
పపరర: ఈశశరరరవప ససపసరన

94-180/497

తసడడ:ద వరయఖ ససపసరన
ఇసటట ననస:92-8-507/1
వయససస:41
లస: పప
94-189/61

5987 NDX1905928
పపరర: నదగ మలలర సవరర పటటటపపరస

94-189/62

తలర : రరమ దదవ పటటటపపరస
ఇసటట ననస:92-8-509
వయససస:28
లస: ససస స
94-180/498

5990 NDX1705559
పపరర: మగబనద షపక

94-180/499

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:92-8-511
వయససస:30
లస: ససస స
94-180/501

తసడడ:ద ఏడడకకసదలల చచనననరర
ఇసటట ననస:92-8-511
వయససస:37
లస: పప
94-181/1471

94-189/1335

తసడడ:ద మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-8-505/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససరగష చచనననరర
ఇసటట ననస:92-8-511
వయససస:30
లస: ససస స
94-180/500

5972 NDX2810729
పపరర: నతశ దదననపపడడ

తసడడ:ద సప మయఖ తననరర
ఇసటట ననస:92-8-504
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద నదగయఖ దనదదకలల
ఇసటట ననస:92-8-508
వయససస:38
లస: పప

భరస : రమమష చలర గగసడర
ఇసటట ననస:92/8/511
వయససస:31
లస: ససస స
5994 NDX2997138
పపరర: పరరర శరరరధద వనపపరర

5980 SQX2023018
పపరర: శదదయఖ బసడడకరసత

94-178/735

తసడడ:ద వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:92-8-503
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఈశశర రరవప ససపసరన
ఇసటట ననస:92-8-507/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబలకకటయఖ పరలమబతన
ఇసటట ననస:92-8-509
వయససస:42
లస: ససస స
5991 NDX2026954
పపరర: రరజగశశరర చలర గగసడర

94-189/51

తసడడ:ద అసకమక బసడడకరసత
ఇసటట ననస:92-8-506
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద ససబబ రరవప దదగరలమ
ఇసటట ననస:92-8-507/1
వయససస:52
లస: పప
5988 NDX2024164
పపరర: రమమదదవ పరలమబతన

5977 NDX0757872
పపరర: శకనవరసరరవప అబబరరజ
అబబరరజ
తసడడ:ద నరసససహ భకకలల అబబరరజ
ఇసటట ననస:92-8-505
వయససస:65
లస: పప

5969 NDX2693786
పపరర: వనసకట రవ తదజ

తసడడ:ద కకసన శకనవరసరరరవప
ఇసటట ననస:92-8-503
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:92-8-504
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:92-8-505
వయససస:22
లస: పప

5985 NDX2974558
పపరర: శశషయఖ దదగరలమ

94-189/360

5993 NDX1862896
పపరర: రమమశ చలర గగసడల

94-180/502

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చలర గగసడల
ఇసటట ననస:92/8/511
వయససస:38
లస: పప
94-188/652

5996 JBV0847137
పపరర: ససశల� పప గగల�

94-188/653

భరస : నదగగశశరరరవప� పప గగల
ఇసటట ననస:92-8-511
వయససస:45
లస: ససస స
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5997 NDX2992071
పపరర: వర లకడక వనపపరర
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94-189/1336

భరస : పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:92-8-511
వయససస:29
లస: ససస స

5998 NDX0397117
పపరర: లకకకపదకజ జసపన

94-188/171

తసడడ:ద శవరరమకకషష జసపన
ఇసటట ననస:92-8-512/2
వయససస:47
లస: ససస స

6000 NDX1512319
పపరర: రగజజ రరణణ పపలర గమర

94-189/64

భరస : కకరణ బబబగ పపలర గమర
ఇసటట ననస:92-8-513
వయససస:39
లస: ససస స

6001 NDX1512301
పపరర: కకరణ బబబగ పపలర గమర

5999 AP151010471279
పపరర: శవరరమకకషష జసపన

తసడడ:ద గగపరలకకషష జసపన
ఇసటట ననస:92-8-512/2
వయససస:47
లస: పప
94-189/65

తసడడ:ద చన రతస యఖ పపలర గమర
ఇసటట ననస:92-8-513
వయససస:41
లస: పప
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11007 JBV0914051
పపరర: వరలకడకమక వరరశశటట � �

94-185/33

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:92-29-2112
వయససస:57
లస: ససస స
11010 NDX1762096
పపరర: షహనదజ షపక

94-188/991

94-188/1175

94-188/994

94-188/992

11014 NDX2576429
పపరర: కరరమగలర సయఖద

11017 NDX0078295
పపరర: రరమతషలసస భమమరరడడడ

94-188/1421

11020 NDX2769792
పపరర: వనసకట సరయ కకషష పదతపత

94-188/1176

11023 NDX0340554
పపరర: మసగయఖ పదతసపరటట

11012 NDX1762310
పపరర: ఇరరరన అహకద సయఖద

11015 NDX2726990
పపరర: రరహమతషననస షపక

94-188/998

94-188/1422

11021 NDX0301069
పపరర: శకదదవ పదతసపరటట

94-181/1464

11024 NDX3020500
పపరర: శకనవరస రరడడడ యరకస

11025 NDX2724177
పపరర: శకదదవ ఎరకస

11026 NDX2724110
పపరర: మమనక ఎరకస

11027 NDX2405389
పపరర: పపరరషమ భమమ

తసడడ:ద కకటయఖ భమమ
ఇసటట ననస:92-32/7
వయససస:57
లస: పప

94-188/1425

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ ఎరకస
ఇసటట ననస:92-32/5
వయససస:22
లస: ససస స
94-132/1072

11029 NDX2465953
పపరర: పపరరషమ భమమ
భరస : శకకరసత భమమ
ఇసటట ననస:92-32/7
వయససస:28
లస: ససస స

94-174/1010

భరస : మసగయఖ పదతసపరటట
ఇసటట ననస:92-32/4, Meenakshi Villas
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద రమ రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:92-32/5
వయససస:50
లస: పప

11028 NDX2459105
పపరర: వనణగగగపరల రరవప భమమ

94-188/999

తసడడ:ద చన ఓబగల రరడడ
ఇసటట ననస:92-32/1 villa no-1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద రరమకకషషయఖ పదతసపరటట
ఇసటట ననస:92-32/4, Meenakshi Villas
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ ఎరకస
ఇసటట ననస:92-32/5
వయససస:42
లస: ససస స

94-188/1420

11018 NDX0368142
పపరర: భబసకర రరడడడ భమమరరడడడ

తసడడ:ద మసగయఖ పదతసపరటట
ఇసటట ననస:92-32/4, Meenakshi Villas
వయససస:23
లస: ససస స
94-188/1424

94-188/993

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:92-30
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద మసగయఖ పదతపత
ఇసటట ననస:92-32/4
వయససస:21
లస: పప
94-174/1011

94-185/1403

తసడడ:ద కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:92/30
వయససస:24
లస: పప

భరస : భబసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-32/1 villa no-1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద పదతపత మసగయఖ
ఇసటట ననస:92-32/4
వయససస:21
లస: పప
11022 NDX1746548
పపరర: లకడక హరరక పదతసపరటట

11011 NDX2425148
పపరర: రరజశన అహమద సయఖద

11009 NDX2740173
పపరర: అసజన దదవ మమరరశశటట

భరస : లకడకపత మమరరశశటట
ఇసటట ననస:92-29-2115
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద రజజక సయఖద
ఇసటట ననస:92-30
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద దదనయఖ� సససకర
ఇసటట ననస:92/32
వయససస:45
లస: పప
11019 NDX2862969
పపరర: వనసకట సరయ కకషష పదతసపరటట

94-185/34

తలర : షహనదజ షపక
ఇసటట ననస:92-30
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: సహనదజ షపక
ఇసటట ననస:92-30
వయససస:52
లస: పప
11016 NDX0616961
పపరర: కకశశర బబబగ� సససకర

11008 JBV0914044
పపరర: ససబబబరరవప వరరశశటట � �

తసడడ:ద రరమకకటయఖ� �
ఇసటట ననస:92-29-2112
వయససస:67
లస: పప

భరస : కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:92/30
వయససస:49
లస: ససస స
11013 NDX2673580
పపరర: కరరమగలమర సయద

94-188/179

94-188/1423

94-132/1071

భరస : శకకరసత భమమ
ఇసటట ననస:92-32-7
వయససస:27
లస: ససస స
94-188/995

11030 NDX2465938
పపరర: వజయ నరకల భమమ

94-188/996

భరస : వనణగగగపరల రరవప భమమ
ఇసటట ననస:92-32/7
వయససస:49
లస: ససస స
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11031 NDX2465920
పపరర: శకకరసత భమమ
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94-188/997

తసడడ:ద వనణగగగపరల రరవప భమమ
ఇసటట ననస:92-32/7
వయససస:33
లస: పప
11034 NDX2246189
పపరర: పరగషర ధధరరవత

11032 NDX2873701
పపరర: రరజ బబబగ గసటట

94-174/1012

తసడడ:ద నదరరయణ రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:92-32/9
వయససస:44
లస: పప
94-188/1001

భరస : గబగద నదయక ధధరరవత
ఇసటట ననస:92-33/1
వయససస:43
లస: ససస స

11033 NDX2246163
పపరర: కలమఖణణ ధధరరవత

94-188/1000

తసడడ:ద గబగద నదయక ధధరరవత
ఇసటట ననస:92-33/1
వయససస:25
లస: ససస స

94-188/1002 11036 NDX2246171
94-188/1003
11035 NDX2246197
పపరర: ఉమమమహహష నదయక ధధరరవత
పపరర: అఖల కకషష చచసతనఖ ధధరరవత

తసడడ:ద గబగద నదయక ధధరరవత
ఇసటట ననస:92-33/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద గబగద నదయక ధధరరవత
ఇసటట ననస:92-33/1
వయససస:23
లస: పప

94-188/1004 11038 NDX2451615
94-188/1005 11039 NDX3199163
11037 NDX2451607
పపరర: శరసత సశరరప లకడక పలలగగళ
పపరర: వనసకట నదగ శశష రరడడడ పలలగమళళ
పపరర: రసగమక మదసపపరర

భరస : వనసకట నదగ శశష రరడడడ పలలగమళళ
ఇసటట ననస:92-33/2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ పలలగమళళ
ఇసటట ననస:92-33/2
వయససస:49
లస: పప

11040 NDX2847978
పపరర: కపష అనసత రరజ

11041 NDX0398511
పపరర: శశషరరతనస� మలలర ల�

94-184/1338

తసడడ:ద కపష చనన కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:92-34
వయససస:33
లస: పప
11043 NDX0392175
పపరర: వనసకట రరడ�డడ మలలర ల�
తసడడ:ద పప లరరడ�డడ మలలర ల
ఇసటట ననస:92-34
వయససస:49
లస: పప
11046 NDX2647758
పపరర: యశశశ కలననచలమ

11044 NDX2647550
పపరర: లలత కలమమరర కలననచలమ

94-188/1180

11047 NDX2648434
పపరర: తదజశశ కలననచలమ

తసడడ:ద రసగ రరజ మదసపపరర
ఇసటట ననస:92-34
వయససస:48
లస: పప
94-178/732

తసడడ:ద వనసకట ససబబ రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:92-37
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద కకసడద రరడడడ� కళళళ
ఇసటట ననస:92/37
వయససస:34
లస: ససస స
11058 NDX0398552
పపరర: తరరపతమక కలలర
భరస : వనలలకకసడరరడడడ కళళళ
ఇసటట ననస:92/37
వయససస:87
లస: ససస స

94-188/1178

11045 NDX2647709
పపరర: ససరరఖ దదవ కలననచలమ

94-188/1179

Deleted

94-188/1181

11048 NDX2854743
పపరర: కపష రసగ లకడక

94-188/1436

భరస : కపష అనసత రరజ
ఇసటట ననస:92-34
వయససస:23
లస: ససస స
94-188/1009

11051 NDX2279933
పపరర: నదగగశశర రరవప పరమరరస

94-188/1010

భరస : శకనవరస రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:92/36 AT AGRAHARAM
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:92/36 AT AGRAHARAM
వయససస:73
లస: పప

11053 NDX2108166
పపరర: లకడక కకసడపలర

11054 NDX0531962
పపరర: రహమతషననసర స కగ

94-188/1011

11056 JBV3199957
పపరర: రరధదక� కలలర�

11059 NDX2108133
పపరర: అనదనజరరవప కకసడపలర
తసడడ:ద రరమకకషష కకసడపలర
ఇసటట ననస:92-37
వయససస:33
లస: పప

94-188/1012

తసడడ:ద సససదద స కగ
ఇసటట ననస:92-37
వయససస:29
లస: ససస స
94-188/1014

తసడడ:ద కకసడదరరడడడ� కళళళ
ఇసటట ననస:92/37
వయససస:34
లస: ససస స
94-188/1016

94-188/1007

తసడడ:ద నదగయఖ కలననచలమ
ఇసటట ననస:92-34
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అనదనజరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:92-37
వయససస:29
లస: ససస స
94-188/1013

11042 NDX0530394
పపరర: లకడక � ధనదవత
భరస : శకనస� ధనదవత
ఇసటట ననస:92-34
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద ససధధర కలమమర కలననచలమ
ఇసటట ననస:92-34
వయససస:25
లస: పప

94-192/1311 11050 NDX2279941
11049 NDX3172376
పపరర: మగరళ కకషషస రరజ మదసపపరర
పపరర: పదవణ పరమరరస

11055 NDX0398594
పపరర: అరరణ� కలలర�

94-188/1006

భరస : నదగయఖ కలననచలమ
ఇసటట ననస:92-34
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ద ససధధర కలమమర కలననచలమ
ఇసటట ననస:92-34
వయససస:25
లస: పప

11052 NDX2691442
పపరర: కకషష పదసరద రరడడడ మలలర ల

భరస : మగరళ కకషషస రరజ మదసపపరర
ఇసటట ననస:92-34
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడ�డడ మలలర ల
ఇసటట ననస:92/34
వయససస:41
లస: ససస స
94-188/1008

94-183/1032

11057 AP151010474350
పపరర: రమణమక కలలర

94-188/1015

భరస : కకసడదరరడడడ కళళళ
ఇసటట ననస:92/37
వయససస:56
లస: ససస స
94-188/1017

11060 JBV0856427
పపరర: వనసకట కళయధర కలలర� �

94-188/1018

తసడడ:ద కకసడదరరడడడ� కళళళ
ఇసటట ననస:92/37
వయససస:37
లస: పప
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11061 AP151010471314
పపరర: కకటటశశరరరవప పరదరరస

94-188/1019

తసడడ:ద ఆసజననయగలల� పరదరరస
ఇసటట ననస:92-37
వయససస:42
లస: పప
11064 AP151010474057
పపరర: పరమమశశరర

94-188/1021

94-188/1023

94-188/1026

11073 NDX2994200
పపరర: రరమ దదవ బటటటల

94-188/1438

94-188/1024

11071 NDX0085639
పపరర: రరమ చసదద రరవప మదదసస�

11074 NDX1493337
పపరర: సతష కలమమర కలకకల

94-190/566

11077 NDX2967420
పపరర: వరబదహకస అలలదరరస

94-188/1027

తసడడ:ద పసదద బదహకస వరర
ఇసటట ననస:92-41
వయససస:27
లస: పప

11080 NDX1690446
పపరర: రరమగలమక వరర

94-190/564

94-188/1028

11085 NDX3030822
పపరర: శవ పరరశత పసయఖల

94-188/1439

తసడడ:ద పసకరశచకయమ పసయఖల
ఇసటట ననస:92-42-1926
వయససస:26
లస: ససస స

94-190/728

11072 NDX1944116
పపరర: లకడక అలలడడరరస

94-180/1179

11075 NDX1209774
పపరర: లకకక నదరరయణ ఆలలదరరస

11078 NDX2988566
పపరర: వరబదహకస అలలదరరస

94-190/567

11081 NDX1690289
పపరర: ససరగష వరర

94-190/568

తసడడ:ద పసదద బదహకస వర ల
ఇసటట ననస:92-41-1
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:92/42
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆదయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:92-42/2
వయససస:36
లస: పప

11086 NDX0397620
పపరర: తదజశక తషసపపడడ

11087 NDX1045053
పపరర: శకధర తషసపపడడ

తసడడ:ద కకషష రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:92-43
వయససస:37
లస: పప

94-190/565

94-190/729

94-188/1029 11084 NDX0027722
11083 NDX1602763
పపరర: వనసకట నదగ లకడక చససడనరర
పపరర: ఆసజననయగలల నలర బబ తషల

11089 NDX2754042
పపరర: కకరణ కలమమర చమకలరరస

94-188/1025

తసడడ:ద మలర కరరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:92-40
వయససస:34
లస: పప

94-188/1030

తసడడ:ద శకనవరసరరవప తషసపపడడ
ఇసటట ననస:92-43
వయససస:30
లస: ససస స
94-188/1440

11069 NDX0746842
పపరర: శకనవరసరరవప మమదదసస�

తసడడ:ద మలర ఖమరరజ న రరవప ఆలలదరరస
ఇసటట ననస:92-40
వయససస:34
లస: పప

భరస : గరలయఖ వరర
ఇసటట ననస:92-41/1
వయససస:68
లస: ససస స

11082 NDX1904904
పపరర: నదగ వనసకట శకలకడకకలమఖణణ
చససడడ
తసడడ:ద లకడక నదరరయణ చససడడ
ఇసటట ననస:92/42
వయససస:29
లస: ససస స

94-188/1022

భరస : మలర కరరరజ నరరవప అలలడడరరస
ఇసటట ననస:92-40
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప
ఇసటట ననస:92-40
వయససస:36
లస: పప
94-180/1180

11066 AP151010474871
పపరర: శకదదవ మమదదసస

తసడడ:ద రరమచసదద రరవప మమదదసస
ఇసటట ననస:92-39
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కలకకల
ఇసటట ననస:92-40
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద అశశరరన చదరర అలలడడరరస
ఇసటట ననస:92-40
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర ససమమకలరఠర
ఇసటట ననస:92-43
వయససస:38
లస: ససస స

11068 NDX0085381
పపరర: జయరరజఖలకడక మదదసస�

94-190/563

తసడడ:ద రరమచసదదరరవప మమదదసస
ఇసటట ననస:92-39
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప మమదదసస
ఇసటట ననస:92-39
వయససస:72
లస: పప

భరస : నదగగల మర
ఇసటట ననస:92-40
వయససస:26
లస: ససస స

11088 NDX2875235
పపరర: వససత రరణణన ససమమకలరఠర

94-188/1437

భరస : రరమచసదదరరవప మమదదసస
ఇసటట ననస:92-39
వయససస:63
లస: ససస స

11070 NDX0085654
పపరర: శవ నదగ మలలర శశర రరవప
రరజవరపప�
తసడడ:ద ససబబబరరవప రరజవరరరపప
ఇసటట ననస:92-39
వయససస:51
లస: పప

11079 NDX1630194
పపరర: శవనదనరరయణ వరర

11065 NDX2780799
పపరర: బబలకకషష రరడడడ నదలమలమపప

11063 NDX2321099
పపరర: నదగలకడక గగలర

భరస : ససజవయఖ గగలర
ఇసటట ననస:92-37/4
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషస రరడడడ నదలమలమపప
ఇసటట ననస:92-38/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : మలలర శశరరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-39
వయససస:43
లస: ససస స

11076 NDX1945916
పపరర: మలర కరరరజ న చదరర అలలడడరరస

94-188/1020

తసడడ:ద వనలలగగసడదరరడడడ� కళళళ
ఇసటట ననస:92/37
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససదసల బదహకయఖ
ఇసటట ననస:92/38
వయససస:57
లస: ససస స
11067 NDX0085373
పపరర: నదగమణణ ఆర

11062 AP151010471001
పపరర: కకసడదరరడద డ కలలర�

94-189/1012

94-188/1031

తసడడ:ద శకనవరసరరవప తషసపపడడ
ఇసటట ననస:92-43
వయససస:29
లస: పప
94-188/1441

11090 NDX0731828
పపరర: సరసశత పరరచరర

94-188/1032

భరస : ససబబబరరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:92/44
వయససస:31
లస: ససస స
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11091 AP151010474268
పపరర: ససబబమక పరరచనరర

94-188/1033

భరస : వనసకటటశశరరర పరరచనరర
ఇసటట ననస:92/44
వయససస:49
లస: ససస స
11094 AP151010471163
పపరర: వనసకటటశశరరర పరరచనరర

94-188/1036

94-188/1037

94-188/1040

94-180/1181

94-188/1038

11104 JBV0854075
పపరర: సరయభవరన నసదదరరజ

94-188/1044

11107 AP151010471393
పపరర: హనసమసతరరవప నసదదరరజ

94-188/1041

94-190/570

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:92-48
వయససస:41
లస: పప

94-188/1042

94-188/1045

భరస : శకనవరస రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-48
వయససస:29
లస: ససస స

94-190/731

భరస : వనసకట కకషష రరవప నదగఅననపపరష
ఇసటట ననస:92/49
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ దదవగరనసగగల
ఇసటట ననస:92-49
వయససస:66
లస: ససస స

11118 NDX0148593
పపరర: మగతదఖలల దదవగరనసగల�

11119 NDX1534206
పపరర: మహన సరయ రమణ
మదసకలరర
తసడడ:ద రరమమరరవప మదసకలరర
ఇసటట ననస:92/49
వయససస:58
లస: పప

94-188/1051

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ దదవగరనసగల
ఇసటట ననస:92-49
వయససస:46
లస: పప

11102 NDX2835361
పపరర: దసరర భవన మననస

94-190/730

11105 AP151010474453
పపరర: ససతదరరవమక కరళసరరజ

94-188/1043

11108 NDX0042572
పపరర: రమమదదవ దగరరల

94-190/569

11111 NDX2991891
పపరర: తరరణ రరడడడ వసగ

94-190/732

తసడడ:ద వర రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:92-48
వయససస:19
లస: పప
94-188/1046

భరస : లలమకకషషమహన మదసకలరర
ఇసటట ననస:92-49
వయససస:38
లస: ససస స

94-188/1048 11116 AP151010474653
11115 NDX0494047
పపరర: గగడడపరటట వనసకట నదగఅననపపరష
పపరర: రరజఖలకడక దదవగరనసగగల

94-188/1039

భరస : పరనకరల రరడడ దగరరల
ఇసటట ననస:92-48
వయససస:53
లస: ససస స

11110 NDX2958338
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరమరరడడడ

11113 NDX1111830
పపరర: శకనదగవరణణ మదసకలరర

11099 NDX1455287
పపరర: దదవక రరణణ గగవరడ

భరస : ససబబరరవప కరళసరరజ
ఇసటట ననస:92/48
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ కకసడ రరడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-48
వయససస:33
లస: పప
94-194/1481

94-179/1097

భరస : మననజ కలమమర మననస
ఇసటట ననస:92-47
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర నసదదరరజ
ఇసటట ననస:92/48
వయససస:69
లస: పప

11109 NDX0027821
పపరర: వరరరరడడడ వసగ

11096 NDX2767713
పపరర: వససత లకడక కకమటట

భరస : శకనవరస రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:92/47
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద హనసమసతరరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:92/48
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద హనసమసతరరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:92/48
వయససస:35
లస: పప

11112 NDX2724581
పపరర: ఆదదలకడక కరమరరడడడ

11101 AP151010471828
పపరర: మగనరరజ బబ దస

94-188/1035

భరస : పదదధప కలమమర కకమటట
ఇసటట ననస:92-47
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రసగనదధ బబ దస
ఇసటట ననస:92/47
వయససస:62
లస: పప

భరస : వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:92-48
వయససస:38
లస: ససస స
11106 JBV0854083
పపరర: సరయకకరణ నసదదరరజ

94-179/148

భరస : మగనరరజ బబదస
ఇసటట ననస:92/47
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద మగనరరజ బబదస
ఇసటట ననస:92/47
వయససస:33
లస: పప
11103 NDX0055541
పపరర: పదదకవత� వసగర�

11095 NDX1297084
పపరర: సతఖనదరరయణ దదవగరనసగగల

11098 AP151010474150
పపరర: శరసత బబదస

11093 NDX0736447
పపరర: ససబబబరరవప పరరచరర

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పరరచరర
ఇసటట ననస:92/44
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద మగతదఖలల
ఇసటట ననస:92-47
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:92/47
వయససస:46
లస: ససస స
11100 JBV0854596
పపరర: శకనవరస బబదస

94-188/1034

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పరరచరర
ఇసటట ననస:92/44
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద లసగయఖ పరరచరర
ఇసటట ననస:92/44
వయససస:57
లస: పప
11097 AP151010474149
పపరర: రరజగశశరర ఆవపల

11092 NDX0736462
పపరర: నదగమలలర శశరరరవప పరరచరర

94-188/1049

94-188/1047
11114 NDX0094094
పపరర: వనసకట లకడక దదవరగరనసగగల�

భరస : మగతదఖలల దదవగరనసగగల
ఇసటట ననస:92-49
వయససస:40
లస: ససస స
11117 AP151010471567
పపరర: మగతదఖలల దదవగరనసగగల

94-188/1050

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ దదవగరనసగగల
ఇసటట ననస:92-49
వయససస:44
లస: పప
94-188/1052

11120 AP151010471704 94-188/1053
పపరర: సతఖనదరరయణ దదవగరనసగగల
తలర : మగతదఖలల దదవగరనసగగల
ఇసటట ననస:92-49
వయససస:72
లస: పప

Page 208 of 405

11121 NDX0846105
పపరర: చగడద మమధవలత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-179/149

భరస : భదదయఖ
ఇసటట ననస:92-50
వయససస:40
లస: ససస స
11124 AP151010474652
పపరర: ససలలచనదదదవ మసగళగరరర�

94-188/1055

94-188/1058

94-188/1059

94-175/120

94-179/1098

11131 NDX2917888
పపరర: మగరళ కకషష లలళళ

94-175/123

11139 NDX2115005
పపరర: రఘగ గడడపరరస

94-175/126

94-189/1325

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర చరరమమకళ
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఏడడకకసదలల చరరమమకళ
ఇసటట ననస:92-52T
వయససస:38
లస: ససస స

11137 NDX1512244
పపరర: హహమలత మదసకలరర

11140 NDX2114965
పపరర: రరమజననయగలల గడడపరరస

11143 NDX2114973
పపరర: లకడక నదరరయణ గడడపరరస96

11146 NDX0604249
పపరర: అటట
ర రర ఝమనస లకడక
రగననగగసటఆళ
భరస : రరమకకకషష మహన రగణగ గగసట
ఇసటట ననస:92-53
వయససస:50
లస: ససస స

94-175/136 11149 NDX0107763
11148 NDX0772368
పపరర: కలషన రగణణగగసటర � రగననగగసటఆళ
పపరర: తదపపర సససదరర� ధధకకసడ�

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప� రగణగ గగసట
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:41
లస: ససస స

94-184/1339

11132 NDX2114940
పపరర: కకరణకయ గడడపరరస

94-175/119

తసడడ:ద శకనవరస రరవప� ధధ కకసడ
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:42
లస: ససస స

94-175/122

భరస : లకడక నదరరయణ గడడపరరస
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:50
లస: ససస స
94-175/124

94-175/125
11138 NDX1810515
పపరర: లకడక సరయ వకరశ కరకలమమనస

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:25
లస: పప
94-175/127

11141 JBV0845164
పపరర: జగనదనధరరవప చమకలరరస

94-175/128

తసడడ:ద ససబబబరరవప� చ మ కల రర
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:43
లస: పప
94-175/131

తసడడ:ద చనన కకటయఖ గడడపరరస
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:63
లస: పప
94-175/133

11129 NDX2918001
పపరర: లలలమ శవ రరమ కకషష

94-175/121 11135 NDX2114957
11134 NDX1116359
పపరర: పదక పసనసమచసచ పసనస మ చసచ
పపరర: పరరశత గడడపరరస

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ గడడపరరస
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:35
లస: పప
94-175/129

94-188/1057

భరస : రరమమసజననయగలల గడడపరరస
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ మదసకలరర
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ గడడపరరస
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:30
లస: పప

11126 NDX2280014
పపరర: చసదదశశఖరరరవప ననతకకక

తసడడ:ద లలలమ మలర కరరరజ న రరవప
ఇసటట ననస:92-51
వయససస:30
లస: పప

భరస : రమమష పసనసమ చసచ
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:46
లస: ససస స

11136 JBV0843185
పపరర: మసగగశశరమక చమకలరరస�
చమకలరరస
భరస : ససబబబరరవప� చ మ కల రర
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:65
లస: ససస స

11145 NDX2114981
పపరర: ఏడడకకసదలల చరరమమకళ

11128 NDX2943629
పపరర: ససచతద కరనసగసటట

94-188/1054

తసడడ:ద వశశరరపరచదరర ననతకకక
ఇసటట ననస:92/50
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప లలళళ
ఇసటట ననస:92-51
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:38
లస: ససస స

11142 NDX2114999
పపరర: ఏడడకకసదలల చరరమమకళ

94-188/1056

తసడడ:ద ఆసజననయగలల దదవరపలర
ఇసటట ననస:92-51
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద రరధదకకషష మమరరస దదవరపలర
ఇసటట ననస:92/51
వయససస:24
లస: పప
11133 NDX2115013
పపరర: రరజఖలకడక చరరమమమళళ

11125 NDX1736703
పపరర: పవన కలమమర చగదద

11123 NDX2318046
పపరర: ససభదదదదవ ననతకకక

భరస : వశశరరప చదరర ననతకకక
ఇసటట ననస:92-50
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద భదదయఖ చగదద
ఇసటట ననస:92/50
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ ననతకకక
ఇసటట ననస:92-50
వయససస:62
లస: పప
11130 NDX1153832
పపరర: రరమకకషష శరససస స దదవరపలర

94-179/150

తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-50
వయససస:54
లస: పప

భరస : M.S. పదసరద� మసగళగరరర
ఇసటట ననస:92/50
వయససస:61
లస: ససస స
11127 NDX2318277
పపరర: వశశరరప చదరర ననతకకక

11122 NDX0858597
పపరర: చగడద భదదయఖ

11144 JBV0843193
పపరర: ససబబబరరవప� చమకలరరస�

94-175/132

తసడడ:ద రరమయఖ� చ మ కలటద
ఇసటట ననస:92-52
వయససస:70
లస: పప
94-175/134

94-175/135
11147 NDX0604264
పపరర: అతష
స లలరర వజయలకడక అ తత
లల రర
భరస : రరమచసదదయఖ అ తత ళళఱఱ
ఇసటట ననస:92-53
వయససస:70
లస: ససస స

94-175/137

11150 NDX1760405
పపరర: శకనవరస రరవప ధదకకసద

94-175/138

తసడడ:ద సససదర రరవప ఢథకసద
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:43
లస: ససస స
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11151 AP151010480459
పపరర: ససతదమహలకడక రగణణగగసటర �
రగననగగసటఆళ
భరస : వనసకటబదమయఖ� రగణగ గగసట
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:63
లస: ససస స

94-175/139

11152 NDX0772327
పపరర: లకకమక రగణణగగసటర �
రగననగగసటఆళ
తసడడ:ద నరసయఖ� రగణగ గగసట
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:90
లస: ససస స

94-175/140

94-175/141
11153 JBV3208071
పపరర: వనసకట అపరషరరవప� రగణణగగసటర �

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ� రగణగ గగసట
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:34
లస: పప

94-175/142
11154 JBV3208311
పపరర: వనఆకట నరససఆహరరవప�
రగణణగగసటర �
తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ� రగణగ గగసట
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:36
లస: పప

94-175/143
11155 AP151010477267
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప రగణణగగసటర �
రగననగగసటఆళ
తసడడ:ద వనసకటబదమయఖ� రగణగ గగసట
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:40
లస: పప

94-175/144
11156 AP151010477481
పపరర: వనసకటబదమయఖ రగణణగగసటర � రరణణ
గగసట
తసడడ:ద నరసయఖ� రరణణ గగసట
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:67
లస: పప

11157 NDX1181700
పపరర: ససజజత చగగరరపరటట

11158 NDX0532093
పపరర: ససభదదదదదవ ర

11159 NDX0536235
పపరర: రరధదకకషష వడచడ పరటట

94-188/1060

భరస : సతఖ శకకరసత చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:35
లస: ససస స
11160 NDX1590406
పపరర: రమఖ పఢడచసరర

94-188/1061

భరస : రరమకకకషష ర
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:50
లస: ససస స

94-188/1062

తసడడ:ద వర బదహకచదరరఖలల వడచడ పరటట
ఇసటట ననస:92-54
వయససస:50
లస: పప

94-175/145

94-175/146 11162 NDX0014894
11161 NDX0604322
పపరర: పడడచనరర రరమలకడక పఢడచసరర
పపరర: సతఖనదరరయణ పడడచనరర
పఢడచసరర
భరస : వనసకట ససబబయఖ పడడచసరర
తసడడ:ద వరయఖ పడడచసరర
ఇసటట ననస:92/55
ఇసటట ననస:92/55
వయససస:56
లస: ససస స
వయససస:55
లస: పప

94-175/147

11163 NDX0014936
పపరర: వనసకట ససబబయఖ పడడచనరర
పడడచసరర
తసడడ:ద ససబబరరమయఖ పడడచసరర
ఇసటట ననస:92/55
వయససస:61
లస: పప

94-175/148

11164 NDX1300326
పపరర: సలమక ససలస న షపక

94-175/150

11166 NDX0106898
పపరర: జమర షపక షపక

94-175/151

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ పరడడచనరర
ఇసటట ననస:92/55
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద మహమకద హససన షపక
ఇసటట ననస:92/56
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక షపక
ఇసటట ననస:92/56
వయససస:50
లస: ససస స
11169 NDX1948167
పపరర: నరసససహ రరవప కకమకన

94-188/1065

94-188/1063

11170 NDX2975308
పపరర: కరశవశశశశశరరరవప అడడ

94-175/152

11175 NDX2918753
పపరర: దసరర కగశక అడదడ

94-175/1646

11173 AP151010480348
పపరర: బలమర షపక ఖమశసబ� షపక

94-170/714

తసడడ:ద వనసకటటష అడదడ
ఇసటట ననస:92-57
వయససస:18
లస: పప

94-175/153

11179 NDX2279768
పపరర: అఫసయ సయఖద

11171 NDX2975183
పపరర: శక నదగ లల పదథసఖష బస

94-170/715

11174 NDX1754879
పపరర: సరసబ మమరరస వకకలగడడ

94-175/154

తసడడ:ద జనదరరన గగపరస వకకలగడడ
ఇసటట ననస:92-57
వయససస:66
లస: పప
94-181/1468

తసడడ:ద కరశవశశశశశరరరవప అడడ
ఇసటట ననస:92-57
వయససస:41
లస: పప
94-187/1004

94-188/1064

తసడడ:ద శకనవరసరరవప బస
ఇసటట ననస:92-57
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:92-57
వయససస:75
లస: ససస స
11176 NDX2919082
పపరర: వనసకటటష అడడ

11168 NDX1395128
పపరర: అనల కలమమర కకమకన
తసడడ:ద దసరరర పదసరద కకమకన
ఇసటట ననస:92-56
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ అడడ
ఇసటట ననస:92-57
వయససస:72
లస: పప

11172 JBV0847665
పపరర: ననరరదధదన మహకద
ససలమరరననసర� షపక
భరస : ననరరదధదన� షపక
ఇసటట ననస:92-57
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖరరదధదన
ఇసటట ననస:92-57
వయససస:50
లస: పప

11167 NDX1455295
పపరర: సనరఖ కరసతమక కకమకన

11165 NDX0108175
పపరర: మబనద షపక షపక
తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92/56
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కకమకన
ఇసటట ననస:92/56
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద అపర రరవ కకమకన
ఇసటట ననస:92-56
వయససస:68
లస: పప

11178 NDX2768919
పపరర: రరయమజ సయఖద

94-175/149

11177 NDX2918720
పపరర: ససనల అడడ

94-185/1406

భరస : వనసకటటష అడడ
ఇసటట ననస:92-57
వయససస:38
లస: ససస స
94-188/1066

భరస : షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:92/57 ANDHRA BANK UPSTA
వయససస:41
లస: ససస స

11180 NDX2089028
పపరర: నదగ శశ రగఖ పప లలరర

94-188/1067

భరస : కకటట సనరరఖ పప లలరర
ఇసటట ననస:92/59
వయససస:44
లస: ససస స
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11181 NDX2822245
పపరర: ఝనస లకడక అటట
ర రర
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94-175/1647

11182 NDX2822237
పపరర: వజయ లకడక అటట
ర రర

94-175/1648

11183 NDX2772267
పపరర: సహహత పసదయ అటట
ర రర

94-175/1649

భరస : రరమ కకషష మహన అటట
ర రర
ఇసటట ననస:92-59 BORING PUMP
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరమచసదద రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:92-59 BORING PUMP CENT
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ కకషష మహన అటట
ర రర
ఇసటట ననస:92-59 NEAR BORING PAMPU
వయససస:27
లస: ససస స

11184 NDX2770907
పపరర: రరమ కకషష మహన అటట
ర రర

94-187/115

11186 NDX0094250
పపరర: రరకకకణణ ఎలలరగగత

తసడడ:ద రరమ చసదద రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:92-59, BORING PUMP
వయససస:56
లస: పప

11185 NDX2489375
పపరర: వనసకట హహనసమమ గరయతద
రరమరరజ
తసడడ:ద రరమ మమరరస రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-60
వయససస:20
లస: ససస స

11187 NDX2489441
పపరర: దసరర భవరన రరమరరజ

11188 NDX0786509
పపరర: శకసరయకకషష మగనపలర

94-187/118

94-175/1650

94-187/117

భరస : రరమ మమరరస రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-60
వయససస:51
లస: ససస స
11190 NDX2870228
పపరర: చసదద శశఖర ఏలలగగటట
తసడడ:ద కమల ఏలలగగటట
ఇసటట ననస:92-60
వయససస:43
లస: పప
11193 NDX2903573
పపరర: శబబర షపక

94-174/1013

తసడడ:ద రరహమన షపక
ఇసటట ననస:92-61
వయససస:34
లస: పప
11196 AP151010471358
పపరర: వనసకటససధదకర గమడనర

11191 NDX2396695
పపరర: వశశరరపరచదరర ననతకకక

11195 AP151010474476
పపరర: శకలసతల గమడనరర

11199 NDX1210087
పపరర: జబడ షససక

11200 NDX1210111
పపరర: ననరజ హన షససక షససక

94-188/1071

భరస : జజఫర షససక
ఇసటట ననస:92/61
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఇసఠరయమజగ షపక
ఇసటట ననస:92-61
వయససస:53
లస: ససస స
94-192/802

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:92-62
వయససస:36
లస: ససస స

94-188/1069

94-188/1072

11209 JBV0852822
పపరర: మహబమబ బ షపక
భరస : బగరరన షరరఫ
ఇసటట ననస:92-62
వయససస:40
లస: ససస స

11198 NDX1210095
పపరర: సబబర షసక షససక

94-188/1070

11201 NDX0604348
పపరర: షపక పరరశన బబబ

94-192/798

భరస : ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:92-61
వయససస:30
లస: ససస స
94-192/800

11204 NDX1150937
పపరర: రరయమజదధదన చససస

94-192/801

తసడడ:ద ఇసతయమజ ఈలమ
ఇసటట ననస:92-61
వయససస:28
లస: పప
94-192/803

తసడడ:ద అహమకద�
ఇసటట ననస:92-61
వయససస:67
లస: పప
94-192/805

94-187/120

భరస : మసరసన శరరఫ షససక
ఇసటట ననస:92/61
వయససస:47
లస: ససస స

11203 NDX0490383
పపరర: లలల ANDHRA PRADESH

11206 AP151010477612
పపరర: ఇసతయమజజ షపక�

94-192/797

భరస : యజజ నదరరయణ గమడనరర
ఇసటట ననస:92-61
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:92-61
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:92-61
వయససస:41
లస: పప
11208 NDX1773432
పపరర: హససనద షపక

94-174/1014

భరస : రరహమన షససక
ఇసటట ననస:92/61
వయససస:60
లస: ససస స
94-192/799

11192 JBV0854901
పపరర: లలసలలననసర బబగస షపక� �

11194 NDX2903581
పపరర: రరషక షపక

భరస : డడలప ష క
ఇసటట ననస:92/61
వయససస:33
లస: ససస స

11205 NDX0490359
పపరర: షపక సరజత జర ఆలమ

94-188/1068

భరస : లమల అహమకద� �
ఇసటట ననస:92-60
వయససస:53
లస: ససస స

11197 NDX1210079
పపరర: మసరసన బబయయ ష క

94-187/119

తసడడ:ద హనసమసతరరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-60
వయససస:67
లస: పప

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:92-61
వయససస:24
లస: ససస స
94-187/121

11189 NDX2489474
పపరర: rama murthy రరమరరజ

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ
లలట ననతకకక
ఇసటట ననస:92-60
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద యజనదరరయణ మమరస గమడనర
ఇసటట ననస:92-61
వయససస:44
లస: పప

11202 JBV3213907
పపరర: మహఇర అఫప ద జ షపక

భరస : చసధద శశఖర ఎలలరగగత
ఇసటట ననస:92-60
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ కకషష రరవ మగనపలర
ఇసటట ననస:92-60
వయససస:55
లస: పప
94-187/1005

94-187/116

11207 JBV0852848
పపరర: పరరశన షపక

94-192/804

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:92-62
వయససస:34
లస: ససస స
94-192/806

11210 NDX0694448
పపరర: దరరయమబ షపక

94-192/807

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:92-62
వయససస:43
లస: ససస స
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11211 NDX0391094
పపరర: హనషర బ షపక
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94-192/808

భరస : బగడద సరహహబ
ఇసటట ననస:92-62
వయససస:63
లస: ససస స
11214 NDX2108083
పపరర: ససభబన షపక

94-192/811

94-192/814

తసడడ:ద మలర ఖమరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:92-63
వయససస:31
లస: ససస స
11223 NDX0972687
పపరర: సప మశశఖర తతనసగగసటర

11215 NDX1359397
పపరర: జజన షపక

94-192/812

11218 NDX1195510
పపరర: ససనత తతనసగగసటర

94-192/815

తసడడ:ద మలర ఖమరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:92-63
వయససస:29
లస: పప

11221 JBV3213238
పపరర: నదగపదదకవత ఆలమమరర� �

94-192/818

11224 NDX0751255
పపరర: కకషష కకషప ర సప మశశటట �

94-192/823 11227 NDX2682201
11226 NDX1202829
పపరర: మలర కరరరజ న రరవప తతనసగగసటర
పపరర: అసజన దదవ ససదర

11229 AP151010477246
పపరర: సరసబశవరరవప వడర మమన
తసడడ:ద వరపదసరద
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:67
లస: పప
11232 NDX2887016
పపరర: వనసకట రమణ రరవప ససదర

11230 NDX2678639
పపరర: గగరర అననస శశటట

తసడడ:ద ససబబబరరవప ససదర
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:45
లస: పప

11233 NDX2888121
పపరర: మహన కలమమరర పప కల

94-192/816

11222 NDX1056548
పపరర: రమమదదవ తతనసగగసటర

94-192/819

11225 JBV3208220
పపరర: రరమనదధ రరదదకలమమర�
అలమమరర�
తసడడ:ద వనఆకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:92-63
వయససస:43
లస: పప

94-192/822

94-178/733

11228 NDX0491936
పపరర: భరణణ కలమమర వడడ మమన

94-192/824

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:36
లస: పప
94-192/1123

భరస : వనసకట శక హరర అననస శశటట
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:25
లస: ససస స
94-192/1313

11219 NDX1466771
పపరర: ససనత తతనసగగసటర

94-192/821

భరస : సనబబబఓ ససదర
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:60
లస: ససస స
94-192/825

94-192/813

భరస : మలర ఖమరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:92-63
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద రవకలమమర�
ఇసటట ననస:92-63
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటనరరస
ఇసటట ననస:92-63
వయససస:59
లస: పప

11216 NDX0934620
పపరర: మసరన వల షపక

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప
ఇసటట ననస:92-63
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమనదధరరదదకలమమర� �
ఇసటట ననస:92-63
వయససస:37
లస: ససస స
94-192/820

94-192/810

తసడడ:ద బగడడసరహహబ
ఇసటట ననస:92-62
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప
ఇసటట ననస:92-63
వయససస:28
లస: ససస స
94-192/817

11213 NDX1466755
పపరర: షపక అనదసర బబషర

తసడడ:ద బమరన శరరఫ
ఇసటట ననస:92-62
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల
ఇసటట ననస:92-62
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-62
వయససస:62
లస: పప
11220 NDX1056530
పపరర: హహమజ తతనసగగసటర

94-192/809

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-62
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-62
వయససస:41
లస: పప
11217 NDX1758442
పపరర: మసరసన వరల షపక

11212 NDX2395606
పపరర: నదగమర వరల షపక

11231 NDX2887529
పపరర: అసజన దదవ ససదర

94-192/1312

భరస : ససబబరరవప ససదర
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:70
లస: ససస స
94-192/1314

భరస : వనసకట రమణ రరవప ససదర
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:40
లస: ససస స

11234 NDX2887925
పపరర: వనసకట నదగ వనసషషవ ససదర
తసడడ:ద వనసకట రమణ రరవప ససదర
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:19
లస: ససస స

94-192/1316 11236 NDX2440899
94-193/1102 11237 NDX2440857
11235 NDX2887032
పపరర: యగగశశర వనసకట పవన ససదర
పపరర: కలససమ కలమమరర అననసశశటట
పపరర: నదగ లకడక దదవ అననసశశటట

తసడడ:ద వనసకట రమణ రరవప ససదర
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:18
లస: పప
11238 NDX2440865
పపరర: వనసకట శక నదరర అననసశశటట
తసడడ:ద ససబదహకణఖస అననసశశటట
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:33
లస: పప

94-193/1104

భరస : వనసకట సరయ నదథ అనదమమసత
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబదమణఖఎస అననసశశటట
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:50
లస: ససస స

11239 NDX2683522
పపరర: మహన కలమమరర పప కల

11240 NDX2683902
పపరర: వనసకట నదగ వనసషషవ ససదర

భరస : వనసకట రరమ రరవప ససదర
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:40
లస: ససస స

94-192/1315

94-193/1197

94-193/1103

94-193/1198

తసడడ:ద వనసకట రరమ రరవప ససదర
ఇసటట ననస:92-64
వయససస:19
లస: ససస స
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95-180/758

భరస : ఆషసశ కలమమర�
ఇసటట ననస:92-81-654
వయససస:40
లస: ససస స
11244 NDX1917287
పపరర: బషసరరననస షపక

11242 SQX0942631
పపరర: వననధ కలమమర గకసధద

95-180/759

తసడడ:ద శసకర గకసధద
ఇసటట ననస:92-81-654
వయససస:26
లస: పప
94-192/893

11245 NDX0748707
పపరర: లమల బబగస షపక

11243 SQX1332873
పపరర: రవ జరసన

95-180/760

తసడడ:ద కరసతలమల జరసన
ఇసటట ననస:92-81-654
వయససస:29
లస: పప
94-192/894

11246 NDX0748590
పపరర: గగసఖ షపక

94-192/895

తసడడ:ద అహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:57
లస: ససస స

11247 NDX0772343
పపరర: బ ఫరతమమ షపక

11248 NDX1382902
పపరర: శకవరణణ చదవర

11249 NDX1116516
పపరర: లలతకలమమరర పసనసమమల

94-192/896

94-192/897

94-192/898

భరస : బబజవల
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మగరళ మగససలలరర
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషప ర కలమమర
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:38
లస: ససస స

11250 NDX1760884
పపరర: వనసకట శరరద కగత

11251 NDX0772335
పపరర: నదగమర బ షపక

11252 NDX1236132
పపరర: జయమక పయరరర

94-192/899

94-192/900

94-192/901

భరస : వనసకట భబసకర రరవప కగత
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:59
లస: ససస స

11253 NDX2156959
పపరర: రరజగశశరర నకక

11254 NDX1946864
పపరర: లకడక నరసమక బబ డడ డఅల

11255 NDX1760868
పపరర: వనసకట సరయ భరత కగత

94-192/902

94-192/903

94-192/904

భరస : వరరరఘవపలల నకక
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట భబసకర శరక కగత
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:26
లస: పప

11256 NDX1097419
పపరర: గగతస చసతగగసటర

11257 NDX0770859
పపరర: సససదద షపక�

11258 NDX1236157
పపరర: అనల రరజ పయరద

94-192/905

94-192/906

94-192/907

తసడడ:ద వనసకట దసరరరపదసరద
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద హహసపసన షర�
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:31
లస: పప

11259 NDX0751198
పపరర: మసరసనశల షపక�

11260 NDX1946948
పపరర: అరవసద రరడడడ నమక

11261 NDX1097328
పపరర: కకషప ర కలమమర బమసస

94-192/908

94-192/909

94-192/910

తసడడ:ద హహసపసనదర �
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద ధరక రరడడడ నమక
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద అభమనసఖడడ
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:40
లస: పప

11262 NDX1946989
పపరర: పదసరద చచననపసస

11263 NDX1382910
పపరర: మగరళ మగససలలరర

11264 NDX0876508
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జమగకల

94-192/911

94-192/912

94-192/913

తసడడ:ద అపరషల సరశమ చచననసససస
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ మగససలలరర
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద బబపయఖ
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:51
లస: పప

11265 NDX1097054
పపరర: రరమకకషష దదమరరజ

11266 NDX1760819
పపరర: వనసకట భబసకర శరక కగత

11267 NDX0770842
పపరర: హహసపసన షర షపక�

94-192/914

94-192/915

94-192/916

తసడడ:ద పపసడరరకరకరరవప
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద రరమ కకషష మమరరస కగత
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద సససదద�
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:56
లస: పప

11268 NDX1236173
పపరర: వనసకటరరవప పయమరరర

11269 NDX2156942
పపరర: వరరరఘవపలల నకక

11270 NDX0449207
పపరర: జయమక మమరరష

94-192/917

తసడడ:ద అదదయఖ
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:63
లస: పప

94-192/918

తసడడ:ద వనసకటససబబయఖ లలట నకక
ఇసటట ననస:92-83 GOKUL APARTMENTS
వయససస:76
లస: పప

94-172/115

భరస : గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:92-97
వయససస:59
లస: ససస స
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11271 NDX0156182
పపరర: రతనకలమమర పరమగల

94-172/116

తసడడ:ద ధరరకరరవప
ఇసటట ననస:92-97
వయససస:32
లస: పప
11274 NDX1886532
పపరర: ఉష పసదయ ననదన

94-181/833

94-181/836

94-181/839

11278 NDX0311175
పపరర: శరసతదకలమమరర� గగటటటపరటట�

11281 AP151010489685
పపరర: రఫరయయలల తతమమటట

94-181/842

11284 NDX0125757
పపరర: ఫరదనసస రరజగశశర� దదసరర�

తసడడ:ద లకడక నరసససహ శరససస స
ఇసటట ననస:92-102
వయససస:62
లస: పప

11289 NDX1230770
పపరర: వరరకలటట దసరరర కలమఖన

11290 NDX1886755
పపరర: జజఖతరకయ అదదసకక

94-181/847

తసడడ:ద కగశవపలల
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:46
లస: ససస స
11295 NDX0521617
పపరర: పదదకవత ఊగగటట
భరస : వనసకట మమరరత రరమకకకషష
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:55
లస: ససస స
11298 NDX1986886
పపరర: కరరరసక మమమలవరపప
తసడడ:ద పదసరద రరవప మమమలవరపప
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:25
లస: పప

94-181/840

94-181/843

94-181/838

11282 NDX1886508
పపరర: నరగసదద గరరకపరటట

94-181/841

11285 NDX0521609
పపరర: ససత అననపపరషమక ఊగగటట

11293 AP151010489344
పపరర: రమణ వరకలటట

11296 NDX0311274
పపరర: భమషణమక బతష
స ల

11299 NDX1456194
పపరర: రవ శసకర మమచవరపప
తసడడ:ద పదసరద రరవప మబతర
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:37
లస: పప

94-181/844

భరస : లకడక నరసససహ శరససస స
ఇసటట ననస:92-102
వయససస:74
లస: ససస స
94-192/1198

భరస : కరరమగలర
ఇసటట ననస:92-102
వయససస:26
లస: ససస స
94-181/848

11291 NDX0311316
పపరర: బతష
స ల మధసలత�

94-181/849

భరస : వజయకలమమర కలమమర
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:40
లస: ససస స
94-181/851

11294 JBV0916361
పపరర: మరరయమక వరకలటట

94-181/852

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:52
లస: ససస స
94-181/854

భరస : కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:67
లస: ససస స
94-181/856

11279 NDX0144402
పపరర: నరకల మమరర దదసరర�

తసడడ:ద బదహకయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:92-99
వయససస:42
లస: పప

భరస : కగశవపలల
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:48
లస: ససస స
94-181/853

94-181/835

భరస : ఫరదనసస రరజగశశర�
ఇసటట ననస:92-99
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : లకడక చసదద శశఖరరచదరర అదదసకక
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:35
లస: ససస స
94-181/850

11276 NDX1944660
పపరర: పదతభ గరరకపరటట

94-181/846 11288 NDX2726750
11287 NDX0521625
పపరర: వనసకట మమరరత రరమకకకషష ఊగగటట
పపరర: మహహబమ షపక

తసడడ:ద వనసకట మమరరత రరమకకషష వవగగటట
ఇసటట ననస:92-102
వయససస:26
లస: పప

11292 NDX1007095
పపరర: ససమత పరబతస న

94-181/837

తసడడ:ద పరపయఖ�
ఇసటట ననస:92-99
వయససస:66
లస: పప
94-181/845

94-175/1652

తసడడ:ద ఫరదనసస రరజగశశర దదసరర
ఇసటట ననస:92-99
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద మజరస
ఇసటట ననస:92-99
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద మజరస
ఇసటట ననస:92-99
వయససస:44
లస: పప
11286 NDX1230788
పపరర: శక సరయ కగసడడనఖ వవగగటట

94-181/834

భరస : ఆసదదయఖ�
ఇసటట ననస:92-99
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఇమమకనయయలల�
ఇసటట ననస:92-99
వయససస:65
లస: ససస స
11283 AP151010489754
పపరర: ఇసరదయయలల తషమమటట

11275 AP151010489684
పపరర: ససధదరరణణ తషమమటట�

11273 NDX3003852
పపరర: జవనకలమమరర తదలగథదటట

తసడడ:ద ఏసస రతనస తదలగథదటట
ఇసటట ననస:92-97
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఇసరదయయలల�
ఇసటట ననస:92-99
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నదగ రరజ
ఇసటట ననస:92-99
వయససస:43
లస: ససస స
11280 NDX0879635
పపరర: జజనకక జవమణణ� బబ డడడ �

94-173/1032

భరస : వనసకట ససబబరరవప తదలగథదటట
ఇసటట ననస:92-97
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద ససధదఖకలమమర ననదన
ఇసటట ననస:92-99
వయససస:26
లస: ససస స
11277 NDX1359561
పపరర: పపదమమవత మదసద

11272 NDX3030780
పపరర: జవన కలమమరర తదలగథదటట

11297 NDX0846451
పపరర: వణగకలరర మరరయమక

94-181/855

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:70
లస: ససస స
94-181/857

94-181/858
11300 NDX1886797
పపరర: లకడక చసదద శశఖరరచదరర అదదసకక

తసడడ:ద బదహకజ అదదసకక
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:42
లస: పప
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11301 NDX0315721
పపరర: వజయకలమమర� బతష
స ల�

94-181/859

తసడడ:ద కకటటశశరరవప�
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:44
లస: పప
11304 NDX0315697
పపరర: కకటటశశరరరవప� బతష
స ల�

94-181/862

11305 JBV0912139
పపరర: నళన కనకపప డక

94-181/865

11308 NDX1885492
పపరర: జజఖతఖతరరణణ మమరరసటట
భరస : వససత కలమమర మమరరసటట
ఇసటట ననస:92-105
వయససస:47
లస: ససస స

94-181/868
11310 NDX1278027
పపరర: మమమఖగల డదవడ ఆలబరట
నదగగలపరటట
తసడడ:ద వజయనసద రరవప నదగగలపరటట
ఇసటట ననస:92-105
వయససస:45
లస: పప

11311 NDX1572875
పపరర: మగటట
ర రర సరమ సన
తసడడ:ద చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-105
వయససస:47
లస: పప

11313 AP151010489041
పపరర: శసకరనదరరయణ పప తషరరజ�

11314 NDX3176914
పపరర: రరవసత కరరసరల

94-181/871

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-105
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:92-107
వయససస:69
లస: ససస స

11317 NDX1987082
పపరర: సరయ కకషష నదరరయణ

తసడడ:ద ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:92-107
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:ద కరమరరజ పసననకటస
ఇసటట ననస:92-108
వయససస:41
లస: పప
11325 NDX0439687
పపరర: నళన కలమమరర చగడగగడడ

94-181/882

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:92-109
వయససస:33
లస: ససస స
11328 NDX1699125
పపరర: పపషషలత కకలర
భరస : శకనవరస రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:92-114
వయససస:43
లస: ససస స

94-181/866

11323 JBV0921213
పపరర: కరమరరజ పసననకటస

94-181/869

11309 AP151010489195
పపరర: లలత కలమమర పప తరరజ

11312 NDX1699208
పపరర: శరససన మగటట
ర రర

94-181/1388

94-181/874

94-181/877

94-181/872
11315 NDX1986993
పపరర: వనసకట సరయ రరస కగసడడనఖ
శరక నదరరయణమ
తసడడ:ద లకడక నదరరయణ శరక నదరరయణమ
ఇసటట ననస:92-107
వయససస:28
లస: ససస స

11318 NDX1987116
పపరర: రరమ కకషష నదరరయణస

94-181/875

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర నదరరయణస
ఇసటట ననస:92-107
వయససస:45
లస: పప
11321 JBV0922062
పపరర: సనరఖకలమమరర పసననకటస

94-181/878

భరస : కరమరరజ పసననకటస
ఇసటట ననస:92-108
వయససస:60
లస: ససస స
94-181/880

11324 NDX0439729
పపరర: పదవలర క చగడగగడడ

94-181/881

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:92-109
వయససస:29
లస: ససస స

11326 NDX0058917
పపరర: పదమలమ దదవ చగడగగడడ

11327 NDX0375717
పపరర: సరసబశవరరవప చగడగగడడ

భరస : పదసరదరరవప
ఇసటట ననస:92-114
వయససస:43
లస: ససస స

94-181/867

94-181/870

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ రరజ పసననకటస
ఇసటట ననస:92-108
వయససస:68
లస: పప

11329 JBV0915082
పపరర: వజయశరరద దనళళ

94-181/864

తసడడ:ద చన కకటయఖ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:92-105
వయససస:47
లస: పప

94-181/883

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:92-109
వయససస:53
లస: ససస స
94-181/885

11306 JBV0912121
పపరర: మగరళకకషష� కనకపప డడ�

తసడడ:ద శసకరనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-105
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకషషపదసరద
ఇసటట ననస:92-108
వయససస:54
లస: ససస స
94-181/879

94-181/861

తసడడ:ద నదగభమషణరరవప� �
ఇసటట ననస:92-104
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ శరక నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-107
వయససస:24
లస: పప

94-181/876 11320 AP151010138525
11319 NDX0315747
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప యడర పరటట
పపరర: వమలకలమమరర మమనస

11322 JBV3230059
పపరర: రమమశ కలమమర పసననకటస

94-181/863

తసడడ:ద రవకలమమర కరరసరల
ఇసటట ననస:92-106
వయససస:21
లస: పప
94-181/873

11303 AP151010489472
పపరర: ససబబబరరవప వరకలటట

తసడడ:ద చచననయఖ
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:56
లస: పప

భరస : మగరళకకషష� �
ఇసటట ననస:92-104
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శసకరనదరరయణ�
ఇసటట ననస:92-105
వయససస:41
లస: ససస స

11316 NDX0311241
పపరర: కమలమదదవ యడర పరటట�

94-181/860

తసడడ:ద జవరతనస
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:92-103
వయససస:73
లస: పప
11307 AP151010489171
పపరర: శకదదవ పప తషరరజ�

11302 NDX0986174
పపరర: రరజ పరబతస న

94-181/884

తసడడ:ద పసచచహరర
ఇసటట ననస:92-109
వయససస:67
లస: పప
94-181/886

11330 AP151010489180
పపరర: శవపరరశత కనపరరస�

94-181/887

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:92-114
వయససస:54
లస: ససస స
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94-181/888

భరస : పదసరదరరవప
ఇసటట ననస:92-114
వయససస:68
లస: ససస స
11334 NDX2932697
పపరర: శక సతఖ బగయనపదగడద

94-189/1146

94-181/891

94-181/894

94-187/976

94-189/1160

94-191/720

భరస : ససరగశ
ఇసటట ననస:92-125-772
వయససస:25
లస: ససస స
11352 NDX2480044
పపరర: నరకల దదవరకకసడ

94-180/1188

తసడడ:ద పదసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:92-144
వయససస:42
లస: పప

94-173/1008

11344 NDX3024247
పపరర: కలమఖణణ కకపషరపప

11347 NDX2810398
పపరర: ఆదదతఖ వరరన మగససలలరర

94-181/895

94-188/1286

11339 JBV3230620
పపరర: ససధధర జగమస� పరఆడద�

94-181/893

11342 NDX2414688
పపరర: కరరణ అరగగఖ మమరర కసచరర

11345 NDX3028230
పపరర: వనసకట రరస పదసరద కకపషరపప

94-189/1161

11348 NDX2722171
పపరర: చసదసద నదయక హహతవరత

తసడడ:ద వననకట కకషష రరవప మగససలలరర
ఇసటట ననస:92-118/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద రరమసససగ నదయక
ఇసటట ననస:92-118/1, FLOT 301
వయససస:51
లస: పప

11350 NDX2451722
పపరర: ససనతద యకకల

11351 NDX2451730
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యకకల

11353 NDX2480028
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ

11356 NDX0146696
పపరర: అపపరశ అననమమక� దసళర�

11359 JBV0914804
పపరర: వకకమ ససనమ ద� దనళళ�
తసడడ:ద పదసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:92-144
వయససస:44
లస: పప

94-174/85

94-191/815

తసడడ:ద వనసకట గగరవయఖ కకపషరపప
ఇసటట ననస:92-117
వయససస:42
లస: పప

94-189/1014

94-189/1162

94-189/1015

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప యకకల
ఇసటట ననస:92-126
వయససస:49
లస: పప
94-180/1189

11354 NDX3005147
పపరర: మసరసన వల షపక

94-182/1564

తసడడ:ద హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:92-128
వయససస:21
లస: పప
94-181/896

భరస : వకకమ ససనమ ద�
ఇసటట ననస:92-144
వయససస:48
లస: ససస స
94-181/898

94-181/890

భరస : జజసఫ దదసరర
ఇసటట ననస:92-117
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:92-127
వయససస:40
లస: పప

భరస : వజయ చకకవరరస�
ఇసటట ననస:92-144
వయససస:32
లస: ససస స
11358 JBV0918011
పపరర: వజయచకకవరరస� దనళళ�

11341 NDX3123361
పపరర: కలమఖణణ కకపషరపప

11336 NDX0140343
పపరర: వరసవ వరలకడక బ�

తసడడ:ద సతదఖచదరర� �
ఇసటట ననస:92-116
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప యకకల
ఇసటట ననస:92-126
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:92-127
వయససస:31
లస: ససస స
11355 NDX0846204
పపరర: దనళర జజనకక�

94-181/892

భరస : వనసకట గగరవయఖ కకపషరపప
ఇసటట ననస:92-117
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చసదసద నదయక
ఇసటట ననస:92-118/1
వయససస:44
లస: ససస స
11349 NDX2534527
పపరర: ఇసదద బగటటట

11338 NDX0312181
పపరర: అసజమక అటట
ర రర

94-181/1391
11333 NDX2800571
పపరర: వనసకట సతఖ సరయనదధ
బగయనపదగడద
తసడడ:ద రరమమసరయ బగయనపదగడద
ఇసటట ననస:92-114
వయససస:23
లస: పప

భరస : కరశలమష కలమమర�
ఇసటట ననస:92-116
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరసపదసరద కకపషరపప
ఇసటట ననస:92-117
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద బలలశశర రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:92-117
వయససస:32
లస: ససస స
11346 NDX2722148
పపరర: లకడక రసగ కగతదవతత

94-181/889

భరస : గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:92-116
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ద జగమస� �
ఇసటట ననస:92-116
వయససస:65
లస: పప
11343 NDX3018223
పపరర: భబరర వ మరఖద

11335 NDX1007772
పపరర: జజకకరరననసర షపక
తసడడ:ద బబబజ షపక
ఇసటట ననస:92-116
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతదఖచదరర� �
ఇసటట ననస:92-116
వయససస:57
లస: ససస స
11340 JBV0913319
పపరర: సతదఖచదరర� పరఆడద�

94-181/1390

భరస : రరమమసరయ బగయనపదగడద
ఇసటట ననస:92-114
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమమసరయ బగయనపదగడద
ఇసటట ననస:92-114
వయససస:25
లస: ససస స
11337 JBV0913301
పపరర: బగజజకలమమరర� పరఆడద�

11332 NDX2932721
పపరర: ససజజత బగయనపదగడద

11357 JBV3230307
పపరర: వజయరతనకకరరటట� దనళళ�

94-181/897

తసడడ:ద పదసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:92-144
వయససస:40
లస: పప
94-181/899

11360 NDX0859165
పపరర: దనళళ వజయచకకవరరస�

94-181/900

తసడడ:ద పదసరద రరవప�
ఇసటట ననస:92-144
వయససస:46
లస: పప
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11361 NDX0986679
పపరర: కకషషకలమమర చచరరకలపలర

94-181/901

తసడడ:ద చసదదశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:92-144
వయససస:46
లస: పప
11364 NDX1403237
పపరర: బడద సరహహబ షపక

94-192/940

94-192/943

94-162/264

94-180/1191

94-180/1193

11371 AP151000339172
పపరర: వజయకలమమర పపలర గమర

11374 NDX2356558
పపరర: వనసకట లకడక పపటట పరకలల

11377 NDX2040509
పపరర: కరరణమమల పరసర

94-189/1018

11380 NDX0543512
పపరర: సశరరప రరజ రరగరరర

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ రగనసగసటబర
ఇసటట ననస:92-257/3
వయససస:35
లస: పప
94-190/571

తసడడ:ద వరయఖ వనదలపరరపప
ఇసటట ననస:92-10643/1
వయససస:76
లస: పప

11386 JBV3189834
పపరర: సరసబశవరరవప గ డడపపడడ �

94-188/1075

11389 JBV3199304
పపరర: లమల బ షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-11738/1
వయససస:76
లస: ససస స

11369 MLJ0691436
పపరర: కలబద షపక

94-162/263

11372 NDX0140541
పపరర: ఓబగలమక� పపటట సరకల�

94-180/1190

11375 NDX1564393
పపరర: వనసకమక పరస

94-180/1192

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:92-252
వయససస:34
లస: ససస స
94-189/1016

11378 NDX2040905
పపరర: వనసకమక పరసర

94-189/1017

భరస : శకనవరస రరవప పరసర
ఇసటట ననస:92-252
వయససస:38
లస: ససస స
94-189/1019

94-185/1402
11381 NDX2946028
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప రగనగసటబర

తలర : శత మహ లకడక
ఇసటట ననస:92-257/2
వయససస:36
లస: పప
94-186/1304

11384 NDX2316305
పపరర: నదగమర వల షపక

94-187/132

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-631
వయససస:24
లస: పప
94-188/1076

తసడడ:ద ఆఆజననయగలల గడడపపడడ
ఇసటట ననస:92/4316
వయససస:39
లస: పప
94-171/811

94-192/942

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:92-245
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-355-11
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద తనదనజ పదజజపత
ఇసటట ననస:92-1496
వయససస:39
లస: పప
11388 NDX2795227
పపరర: బదహకయఖ వనదలపరరపప

94-162/265

తసడడ:ద కకటయఖ రరగరరర
ఇసటట ననస:92-252
వయససస:52
లస: పప

94-189/1321 11383 NDX3033487
11382 NDX2917037
పపరర: వనసకట అపషరరవప రగనసగసటబర
పపరర: నససమ షపక

11366 JBV0856484
పపరర: నససర పఠరన

తసడడ:ద ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:92-230
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల పరస
ఇసటట ననస:92-252
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజయఖ పరసర
ఇసటట ననస:92-252
వయససస:35
లస: పప

11385 NDX2320547
పపరర: వజయ కలమమర పదజజపత

94-162/262

తసడడ:ద శకనవరసరరవప పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:92-245
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-252
వయససస:83
లస: పప
11379 NDX0543108
పపరర: ఆసజననయగలల పరసర

11368 NDX1636010
పపరర: లకడక పదసనన సతషపరడడ

94-192/939

తసడడ:ద ననరజ హన
ఇసటట ననస:92-152
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద కరమమశశరరరవప పపలర గమర
ఇసటట ననస:92-230
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:92-245
వయససస:33
లస: పప
11376 NDX1297233
పపరర: రరజయమఖ పరస

94-192/941

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర సతషపరడడ
ఇసటట ననస:92-230
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖస నజజసపలర
ఇసటట ననస:92-230
వయససస:52
లస: ససస స
11373 NDX1564377
పపరర: పపటట పరకలల మమరరత

11365 JBV0851816
పపరర: ఫజలలననసర పఠరన

11363 NDX0694521
పపరర: ససససకత నదయక

భరస : పదదధప నదయక
ఇసటట ననస:92-144
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నజర ఖమన
ఇసటట ననస:92-152
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చసదద శశకర రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:92-226-2289
వయససస:38
లస: ససస స
11370 AP151000339084
పపరర: నదగమక నజజసపలర

94-181/902

తసడడ:ద రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:92-144
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:92-151
వయససస:54
లస: పప
11367 NDX1977448
పపరర: కలమమరర చసతపలర

11362 AP151010489377
పపరర: కకటటశశరరరవప చమటబ�

94-188/1461
11387 NDX2941052
పపరర: పదసనన ఆసజననయగలల జనపత

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-5384
వయససస:73
లస: పప
94-188/1077

11390 SQX1628322
పపరర: మహమకద రరహనద

95-180/761

భరస : మహమకద జహహర
ఇసటట ననస:92-81654
వయససస:28
లస: ససస స
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94-187/780

తసడడ:ద హహసపసనబ�
ఇసటట ననస:92|1|79
వయససస:32
లస: పప
94-187/782

తసడడ:ద నదగగశశరరరవ నమకగడడ
ఇసటట ననస:92|65
వయససస:50
లస: పప
94-162/868

భరస : వజయకలమమర�
ఇసటట ననస:92|230
వయససస:51
లస: ససస స
94-192/1057

94-182/1566

11406 NDX1097245
పపరర: జననత హహసపసన మహమకద

94-192/944

94-187/146

తసడడ:ద ఆచదరరఖలల తచలగననన
ఇసటట ననస:93-1-230
వయససస:36
లస: పప
94-187/149

94-191/722

11404 JBV0920009
పపరర: భబగఖలకడక� దదసరర�

11407 NDX3153988
పపరర: ఫణణసదద గరడడతతరర

94-187/355

94-181/903

94-162/870

11402 NDX2967578
పపరర: లకడక ససనత మటటటపలర

11405 NDX0733428
పపరర: శకలకడక యలమరపదగడ

94-190/574

94-192/1283

11408 JBV1947951
పపరర: కకటటశశరమక� తదతననన�

తసడడ:ద వనసకట సతఖనదరరయణన గరడడతతరర
ఇసటట ననస:92-262210-1
వయససస:18
లస: పప

భరస : చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:93
వయససస:55
లస: ససస స

11410 NDX1323997
పపరర: నదగమలలర శశరర కరరణస

11411 NDX1324003
పపరర: శవలసగర పదసరద కరరణస

11413 AP151010471411
పపరర: ఫణణకలమమర అననవరపప

11416 JBV0845008
పపరర: రరజఖలకడక కరరసబబటట

11419 JBV0846675
పపరర: తరరపతయఖ పప లశశటట
తసడడ:ద ససబబయఖ
ఇసటట ననస:93-4-742
వయససస:69
లస: పప

94-181/1417

భరస : లకకణరరవప జకక
ఇసటట ననస:92-251981
వయససస:50
లస: ససస స

94-187/147

93-18/142

94-187/148

తసడడ:ద హనసమయఖ కరరణస
ఇసటట ననస:93-2-3
వయససస:53
లస: పప
94-187/150

11414 NDX2872141
పపరర: సరగజన నరగళళ

94-187/1026

భరస : జజసఫ నరగళళ
ఇసటట ననస:93-2-23/2
వయససస:54
లస: ససస స
94-187/356

భరస : రరమచసదదరరవప
ఇసటట ననస:93-4-742
వయససస:48
లస: ససస స
94-187/358

11399 NDX1142769
పపరర: సతఖస నజజసపలర

తసడడ:ద రవ కలమమర మటటటపలర
ఇసటట ననస:92-191739
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరశరక అననవరపప
ఇసటట ననస:93-2-4
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవనదగగశశరరవప
ఇసటట ననస:93-4-742
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:93-4-742
వయససస:38
లస: పప

11401 NDX0317016
పపరర: కకషష చచసతనఖ బబ రరగడడ �

94-162/867

తసడడ:ద రరమయఖ నజజసపలర
ఇసటట ననస:92|230
వయససస:62
లస: పప

భరస : శవలసగరపదసరద కరరణస
ఇసటట ననస:93-2-3
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఫణణకలమమర అననవరపప
ఇసటట ననస:93-2-4
వయససస:54
లస: ససస స

11418 JBV0847962
పపరర: శవనదగగశశరరరవప పప లశశటట

94-162/869

భరస : అపరషరరవప� �
ఇసటట ననస:92-211973
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద హబబగలమర
ఇసటట ననస:92-262190
వయససస:29
లస: పప

11415 JBV0846865
పపరర: రరమమసజమక పప లశశటట

11398 AP151000339260
పపరర: చసదదమక పరటటరర

11396 AP151000339083
పపరర: మహలకడక బబ డడడ పలర
భరస : వనసకటశవమమరరస బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:92|230
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద హహమ మననరసజన�
ఇసటట ననస:92-141062
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకన దదర కరటమ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-201751
వయససస:65
లస: ససస స

11412 AP151010474092
పపరర: రమమమణణ అననవరపప

94-162/866

భరస : వరయఖ పరటటరర
ఇసటట ననస:92|230
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససబబన� �
ఇసటట ననస:92,-1-65
వయససస:63
లస: ససస స

11409 NDX1410612
పపరర: వనసకట రరధ కకకషషస రరజ తచ

11395 MLJ0697813
పపరర: వనసకటటశశరమక దదసతద

94-187/772
11393 NDX1528258
పపరర: తదరరచసదదక
ద శకషట స తదరరచసదదక
ద శకషట స

భరస : వనసకటటశశరరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92|7
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప దదసత
ఇసటట ననస:92|230
వయససస:41
లస: ససస స

11397 AP151000339171
పపరర: శవకలమమరర పపలర గమర�

11403 NDX2890390
పపరర: రరమ దదవ కరటమ రరడడ

94-187/781

భరస : రరజ గగరరక
ఇసటట ననస:92|2|222
వయససస:39
లస: ససస స

11394 NDX0650374
పపరర: రవ నమకగడడ

11400 JBV0855445
పపరర: హలసబ షపక� �

11392 NDX1528241
పపరర: సలలమ గగరరక

11417 AP151010474239
పపరర: పరరశత పప లశశటట

94-187/357

భరస : తరరపతమక
ఇసటట ననస:93-4-742
వయససస:55
లస: ససస స
94-187/359

11420 NDX2185875
పపరర: ఖమదర వరల షపక

94-171/185

తసడడ:ద ఖమజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:93-7-270
వయససస:82
లస: పప
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11421 AP151010462355
పపరర: ఫరతమగననసర పఠరన

94-171/195

భరస : నదసరఖమన
ఇసటట ననస:93-7-336
వయససస:47
లస: ససస స
11424 NDX1769134
పపరర: రగశరక షపక

94-171/256

94-190/575

94-190/578

94-171/292

94-171/295

94-174/197

94-171/314

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-8-413
వయససస:55
లస: ససస స

11434 NDX0162941
పపరర: ససనల కలమమర ననలటటరర

11437 NDX0098723
పపరర: శరల ననలటటరర

11440 NDX1466433
పపరర: చన తరరపతయఖ ననలటటరర

11443 NDX0162453
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప దదసరర

94-171/338

94-171/293

11429 NDX0892950
పపరర: పదక జసగర

94-190/577

11432 NDX3227600
పపరర: వనసకట రమణ ఏబగబరర

94-171/916

11435 NDX0162693
పపరర: అనల కలమమర ననలటటరర

94-174/195

11438 NDX0876433
పపరర: అనత కలమమరర నలతతరర

భరస : అహరగన బబబగ
ఇసటట ననస:93-8-570
వయససస:39
లస: ససస స

94-174/196

తసడడ:ద చననతరరపతయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:93-8-388
వయససస:37
లస: ససస స
94-174/198

11441 JBV3723038
పపరర: ఉషర రరణణ దదసరర

94-171/313

తసడడ:ద వరర సరశమ
ఇసటట ననస:93-8-397
వయససస:49
లస: ససస స
94-171/315

11444 AP151010462100
పపరర: సతఖవత యసపరరల

94-171/337

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:93-8-402
వయససస:60
లస: ససస స

94-171/670 11447 NDX2559409
11446 NDX2556074
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ బసదసగగలమ
పపరర: అరరణ బసదసగగలమ

11449 NDX1208925
పపరర: ససభబషసణణ వడదదణస

94-171/294

తసడడ:ద చన తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:93-8-388
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద పప ల రరడడడ బసదసగగలమ
ఇసటట ననస:93-8-402
వయససస:46
లస: పప
94-171/354

94-171/258

తసడడ:ద శకనవరస రరవప ఏబగబరర
ఇసటట ననస:93-7-594
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద వర సరశమ
ఇసటట ననస:93-8-397
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:ద రరమమరరవప
ఇసటట ననస:93-8-402
వయససస:36
లస: పప
11448 AP151010462500
పపరర: ఆదదలకడక గగపవరపప

94-171/260

తసడడ:ద సప మయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:93-8-388
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:93-8-397
వయససస:52
లస: పప
11445 NDX0672840
పపరర: వనసకటకకకషష యసపరరల

11431 NDX2329175
పపరర: రరజగశశరర చచటట

11426 NDX1768771
పపరర: ఉమమర ఫరరరక షపక

భరస : మలమరరరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:93-7-478
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన తరరపతయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:93-8-388
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద చన తరరపతయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:93-8-388
వయససస:42
లస: పప
11442 NDX0454744
పపరర: వరరసరశమ దదసరర

94-190/576

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:93-8-388
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద సప మయఖ
ఇసటట ననస:93-8-388
వయససస:68
లస: పప
11439 NDX1466425
పపరర: అనల కలమమర ననలటటరర

11428 NDX0527184
పపరర: నదగలకడక� పరశతననన�

94-171/255

తసడడ:ద బదసరర షపక
ఇసటట ననస:93-7-370
వయససస:27
లస: పప

భరస : దధన మమరరటన చచటట
ఇసటట ననస:93-7--592
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చనన తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:93-8-388
వయససస:61
లస: ససస స
11436 NDX0922724
పపరర: చన తరరపతయఖ ననలటటరర

94-171/257

భరస : శవ శసకర� పరశతననన
ఇసటట ననస:93-7-478
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసనదదవప జలపరటట
ఇసటట ననస:93-7-478
వయససస:45
లస: ససస స
11433 NDX0138388
పపరర: యయససదయమక ననలటటరర

11425 NDX1811836
పపరర: అఖల షపక

11423 NDX2329522
పపరర: బబ షపక

భరస : నదగమరర బబషర షపక
ఇసటట ననస:93-7-370
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:93-7-370
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సనరరబబబగ� గసట
ఇసటట ననస:93-7-478
వయససస:34
లస: ససస స
11430 NDX0527200
పపరర: అసజమక జలపరటట

94-171/196

తసడడ:ద షరమయమ
ఇసటట ననస:93-7-336
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద బబదసలమర షపక
ఇసటట ననస:93-7-370
వయససస:24
లస: ససస స
11427 NDX0892935
పపరర: కళయఖణణ గసట�

11422 AP151010462028
పపరర: నదజర ఖమన పఠరన

94-171/671

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ బసదసగగలమ
ఇసటట ననస:93-8-402
వయససస:40
లస: ససస స
94-171/379

11450 AP151010462342
పపరర: గగకసమక వడదదణస

94-171/380

భరస : నదగభమషణస
ఇసటట ననస:93-8-570
వయససస:67
లస: ససస స
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94-171/381 11452 NDX1465898
11451 JBV0849273
పపరర: జవన ఇమమకనసయయలల వడదదణస
పపరర: పరరశదద వననద కలమమర
వడదదణస
తసడడ:ద నదగ బమషణస
తసడడ:ద నదగ భమషణస
ఇసటట ననస:93-8-570
ఇసటట ననస:93-8-570
వయససస:38
లస: పప
వయససస:42
లస: పప

94-171/382

11454 JBV3171915
పపరర: నదగభమషణస వడదదణస

94-171/886

94-171/384

తసడడ:ద మననహర
ఇసటట ననస:93-8-570
వయససస:72
లస: పప
94-172/451

భరస : ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:93-9-424
వయససస:41
లస: ససస స
94-172/454

తసడడ:ద మగసలయఖ
ఇసటట ననస:93-9-424
వయససస:67
లస: పప
94-175/1664

11464 NDX2942126
పపరర: హరర బబబగ ఆదదమమలస

94-173/1112

11469 NDX2348522
పపరర: వనయ లత తతట

94-173/1111

94-174/255

94-172/1222

94-174/258

11473 NDX3114808
పపరర: రరజ రరవప తతట

94-170/794

భరస : రరమమసజననయగలల యయనసగగల
ఇసటట ననస:93-9-432
వయససస:62
లస: ససస స
94-181/912

11462 NDX2186055
పపరర: పపదమ కలమమర మదసద

94-174/254

11465 NDX2936920
పపరర: కగసలఖ ఆదదమమలస

94-172/1223

11468 NDX3229267
పపరర: పదశరసత పససరడ ర

94-171/920

తసడడ:ద పసరస కకరణ కలమమర పససరడర
ఇసటట ననస:93-9-427
వయససస:22
లస: పప
94-174/256

11471 NDX2034528
పపరర: పదమల రరణణ తతట

94-174/257

భరస : రవ కకషప ర తతట
ఇసటట ననస:93-9-427
వయససస:40
లస: ససస స
94-174/1068

భసధసవప: రవ తతట
ఇసటట ననస:93-9-427
వయససస:78
లస: పప
94-174/259

94-172/453

భరస : ఆదదమమలస హరరబబబగ
ఇసటట ననస:93-9-425
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద రవ కకశశర తతట
ఇసటట ననస:93-9-427
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజజరరవప తతట
ఇసటట ననస:93-9-427
వయససస:46
లస: పప
11475 NDX2134872
పపరర: నదగగసదదమక యయనసగగల

11470 NDX2348514
పపరర: మమనక తతట

11459 AP151010465124
పపరర: ఆనసదకలమమర శశటట

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర మదసద
ఇసటట ననస:93-9-424
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రరజ పసరస
ఇసటట ననస:93-9-427
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రవ కకశశర తతట
ఇసటట ననస:93-9-427
వయససస:24
లస: ససస స
11472 NDX2034494
పపరర: రవ కకషప ర తతట

11467 NDX3281383
పపరర: భరత పసరస

94-172/450

తసడడ:ద రరమగలల శశటట
ఇసటట ననస:93-9-424
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద ఆదదమమలస వర పదసరద
ఇసటట ననస:93-9-425
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద వర పదసరద ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:93-9-425
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద నదరరయణరరవప బబ డ
ఇసటట ననస:93/10/439
వయససస:26
లస: పప

94-172/452

భరస : రరమగలల శశటట
ఇసటట ననస:93-9-424
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమగలల శశటట
ఇసటట ననస:93-9-424
వయససస:43
లస: పప

11478 NDX1887555
పపరర: బబ డ మననజ

11461 NDX2997179
పపరర: ససవరరస శశటట

11456 AP151010465100
పపరర: శరసతకలమమరర శశటట
భరస : రరమగలల శశటట
ఇసటట ననస:93-9-424
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:93-9-424
వయససస:62
లస: ససస స

11460 AP151010465390
పపరర: రరమగలల శశటట

11466 NDX3025764
పపరర: హరర బబబగ ఆదదమమలస

11458 AP151010465101
పపరర: ససవరరస శశటట

94-171/383

తసడడ:ద నదగభమషణస
ఇసటట ననస:93-8-570
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద మగసలయఖ శశటట
ఇసటట ననస:93-9-424
వయససస:73
లస: పప

11457 NDX0812503
పపరర: యస గగసఖ

11463 NDX2974624
పపరర: ఆనసద కలమమర శశటట

11455 NDX2988517
పపరర: రరమగలల శశటట

11453 AP151010462029
పపరర: అహరగన బబబగ వడదదణస

11474 NDX3115789
పపరర: పదశరసత పససరడ ర

94-174/1069

భసధసవప: కకరణ పసరస
ఇసటట ననస:93-9-427
వయససస:22
లస: పప

94-174/260 11477 NDX1887639
11476 NDX2155324
పపరర: రరమమసజననయగలల యయనసగగల
పపరర: మమధవ ఎరపరణణ

తసడడ:ద ససబబయఖ యయనసగగలల
ఇసటట ననస:93-9-432
వయససస:69
లస: పప

భరస : నదరరయణరరవప బబ డ
ఇసటట ననస:93/10/439
వయససస:47
లస: ససస స

94-181/913
11479 NDX2135565
పపరర: యస యస ఎన పస యస
సరయ యశశసత కనసపరరస
తసడడ:ద వ యస రరమరరవప కనసపరరస
ఇసటట ననస:93/10/439
వయససస:28
లస: పప

11480 NDX1887605
పపరర: బబ డ నదరరయణరరవప

94-181/911

94-181/915

తసడడ:ద నరసససహహలల బబ డ
ఇసటట ననస:93/10/439
వయససస:51
లస: పప
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94-181/917

భరస : అబగదల రహహమ
ఇసటట ననస:93-10-467
వయససస:33
లస: ససస స
94-191/725

తసడడ:ద ససబబబ రతనస
ఇసటట ననస:93-10-635
వయససస:32
లస: పప
94-189/1020

11485 NDX2885630
పపరర: హనసమసత పదసరద భగవనగరరర

11488 NDX1172386
పపరర: మలలశశరర పరతనవలసర

తసడడ:ద గగరయఖ వరజ
ఇసటట ననస:93-12-760
వయససస:37
లస: పప
11493 NDX0924142
పపరర: కరరక లకడక

11496 NDX1727702
పపరర: జజఖత బబతల

94-171/385

94-174/331

94-174/334

11497 NDX3157815
పపరర: రతనమమల చసదదగరరర

11500 JBV0845636
పపరర: రరజఖలకడక మమలపప లల

94-174/337

11503 NDX1278191
పపరర: రరజగష బబబగ మమలపప లల

94-191/726

భరస : మధససనదన రరవప దచవరగగనద
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:25
లస: ససస స

94-169/242

11509 JBV0853002
పపరర: సశరరపరరణణ తలమరర
భరస : ససభరతనస తలరర
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:37
లస: ససస స

94-189/1022

11492 NDX3110574
పపరర: ససకనఖ వసగర

94-174/825

11495 NDX1727710
పపరర: కలమఖణణ బబతల

94-174/330

తసడడ:ద శరమమఖల జజకబ కలమమర బబతల
ఇసటట ననస:93-14-500
వయససస:24
లస: ససస స
94-191/958

11498 NDX3089208
పపరర: వరభదదరరవప నకకకన

94-171/826

తసడడ:ద చనన అపషల సరశమ నకకకన
ఇసటట ననస:93-14-502 BHAJARANG NAGA
వయససస:69
లస: పప
94-174/335

11501 AP151010468379
పపరర: శరగమణణ మమలపప లల

94-174/336

భరస : రరజజరరవప మలపరలల
ఇసటట ననస:93-14-503
వయససస:62
లస: ససస స
94-174/338

11504 NDX1278209
పపరర: రరజ రరవప మమలపప లల

94-174/339

తసడడ:ద సరసబయఖ మలపప లల
ఇసటట ననస:93-14-503
వయససస:67
లస: పప
94-172/542

భరస : శశషష కలమమర దదవరగగసడడ
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:51
లస: ససస స
94-174/341

11489 NDX1172345
పపరర: రవణమమక పరతనవలస

తసడడ:ద ససరగశ
ఇసటట ననస:093-13-488
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజ రరవప మలపప లల
ఇసటట ననస:93-14-503
వయససస:42
లస: పప

94-172/541 11506 NDX1859125
11505 NDX1859190
పపరర: వనసకట అనల బసదస దచవరగగనద
పపరర: వనసకట లలత దదవరగగసడడ

94-177/645

భరస : నదగ భమషణస పరతనవలస
ఇసటట ననస:93-12-760
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ మలపప లల
ఇసటట ననస:93-14-503
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజజరరవప మలపరలల
ఇసటట ననస:93-14-503
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపదమకలమమర యమసడదపరటట
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:33
లస: ససస స

94-189/1021

భరస : మమణణకఖ రరవప చసదదగరరర
ఇసటట ననస:93-14-500
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజజరరవప మలపప లల
ఇసటట ననస:93-14-503
వయససస:33
లస: ససస స
11502 NDX0447102
పపరర: జగదధష బబబగ మమలపప లల

11494 NDX2525392
పపరర: ససజజత దదవ దదవసడర

11486 NDX2885614
పపరర: హనసమసత పదసరద భగవనగరరర

Deleted

భరస : రరజరరవప దదవసడర
ఇసటట ననస:93-14-500
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జజసఫ సరటలన బబతల
ఇసటట ననస:93-14-500
వయససస:33
లస: ససస స
11499 NDX0998039
పపరర: ససజనఖ మమలపప లల

11491 NDX1844878
పపరర: రతనరరజ బసడడకరళళ

94-191/724

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప భగవనగరరర
ఇసటట ననస:93/11/451
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద ససబబబరరవప బసడడకరళళ
ఇసటట ననస:93-12-861
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:93-14-499
వయససస:45
లస: ససస స

11508 NDX0459586
పపరర: సఆధదఖరరణణ యఆడదపరటట

94-144/850

భరస : రమణ పరతనవలసర
ఇసటట ననస:93-12-760
వయససస:30
లస: ససస స
94-189/1023

11483 NDX0682237
పపరర: పపరష � తతటపలర �

భరస : లకకణ�
ఇసటట ననస:93-10-635
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప భగవనగరరర
ఇసటట ననస:93 11 451
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకషష రరవప గగరర
ఇసటట ననస:93-12-760
వయససస:28
లస: ససస స
11490 NDX2096791
పపరర: నదరరయణ వరజ

94-181/918

భరస : ససతకరసతదరరవప
ఇసటట ననస:93-10-467
వయససస:69
లస: ససస స

11484 NDX1947482
పపరర: కకషష చచసతనఖ వనలలగమరర

11487 NDX1681148
పపరర: కకషషవనణణ గగరరర

11482 NDX1005966
పపరర: జయశక పప తరరజ

11507 NDX0785873
పపరర: రతన యఆడదపరటట

94-174/340

భరస : యయససదదసస యమసడదపరటట
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:33
లస: ససస స
94-174/342

11510 JBV0851253
పపరర: కకటటశశరర మటమరరక

94-174/343

భరస : రరమమరరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:40
లస: ససస స

Page 221 of 405

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29

11511 AP151010468080
పపరర: నరకలమదదవ పసరరమమళళ

94-174/344

భరస : పరరశదదరరవప యమసడదపరటట
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:41
లస: ససస స
11514 NDX0459511
పపరర: యయససదదసస యఆడదపరటట

94-174/347

94-174/350

94-171/906

94-174/355

94-174/358

94-174/361

94-174/364

భరస : జజరరజ జపలర
ఇసటట ననస:93-14-509
వయససస:67
లస: ససస స

11524 JBV0854273
పపరర: అశశక పపలపరక

11527 NDX0797589
పపరర: నదగగసదదమక మమమనసపరటట

11530 JBV0853903
పపరర: శకనవరససలల మమమనసపరటట

11533 NDX0724658
పపరర: మసజలత కనమల

94-174/367

11536 JBV3182078
పపరర: శరత కలమమర కనమల

94-174/356

11539 NDX0892182
పపరర: రరజశశఖర జపలర
తసడడ:ద జజరరజ జపలర
ఇసటట ననస:93-14-509
వయససస:38
లస: పప

11519 AP151010468072
పపరర: పరరశదదరరవప యఆడదపరటట

94-174/352

11522 AP151010468357
పపరర: లలత పపలపరక

94-174/354

11525 NDX0837161
పపరర: పపరరషప తస స పపలపరక

94-174/357

తసడడ:ద పదసరదరరవప పపలపక
ఇసటట ననస:93-14-505
వయససస:62
లస: పప
94-174/359

11528 JBV0853044
పపరర: నదగలకడక మమమనసపరటట

94-174/360

భరస : వనసకటససబబయఖ మమమనసపరటట
ఇసటట ననస:93-14-507
వయససస:60
లస: ససస స
94-174/362

11531 NDX0797696
పపరర: వనసకటటశశరరర మమమనసపరటట

94-174/363

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ మమమనసపరటట
ఇసటట ననస:93-14-507
వయససస:47
లస: పప
94-174/365

11534 NDX0934307
పపరర: నదనస శశభబరరణణ కనమమల

94-174/366

భరస : కకరణ కలమమర కనమల
ఇసటట ననస:93-14-508
వయససస:41
లస: ససస స
94-174/368

తసడడ:ద జజన బబబగ కనమల
ఇసటట ననస:93-14-508
వయససస:40
లస: పప
94-174/370

94-174/349

భరస : పపరరషప తస స పపలపక
ఇసటట ననస:93-14-505
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన బబబగ కనమల
ఇసటట ననస:93-14-508
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జజనదబబగ కనమల
ఇసటట ననస:93-14-508
వయససస:62
లస: ససస స
11538 NDX0892190
పపరర: మమరరససహససన జపలర

94-174/353

తసడడ:ద వనఆకటససబబయఖ మమమనసపరటట
ఇసటట ననస:93-14-507
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద చసదదయఖ మమమనసపరటట
ఇసటట ననస:93-14-507
వయససస:63
లస: పప
11535 AP151010468749
పపరర: అమకతమక కనమల

11521 NDX0855072
పపరర: ససనసద పపలపరక

11516 NDX0459628
పపరర: ససదరకనస పసరరమమళళ

తసడడ:ద పపదమయఖ యమసడదపరటట
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మమమనసపరటట
ఇసటట ననస:93-14-507
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మమమనసపరటట
ఇసటట ననస:93-14-507
వయససస:21
లస: పప
11532 JBV0852996
పపరర: వనసకటససబబయఖ మమమనసపరటట

94-174/351

తసడడ:ద పపరరషప తస స పపలపక
ఇసటట ననస:93-14-505
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరససలల మమమనసపరటట
ఇసటట ననస:93-14-507
వయససస:33
లస: ససస స
11529 NDX2348837
పపరర: వనసకట సరయ మమమనసపరటట

11518 AP151010468264
పపరర: రమమషరబబగ జజననకలటట

94-174/346

తసడడ:ద వనసౘటయఖ యమసడదపరటట
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద పపరరషప తస స పపలపక
ఇసటట ననస:93-14-505
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద పపరరషప తస స పపలపక
ఇసటట ననస:93-14-505
వయససస:33
లస: పప
11526 JBV0850388
పపరర: ధనలకడక మమమనసపరటట

94-174/348

తసడడ:ద దదవదస జజననకలటట
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:53
లస: పప

భరస : రఘగనదథ పపలపరక
ఇసటట ననస:93-14-505
వయససస:35
లస: ససస స
11523 NDX0855130
పపరర: రరజవ పపలపరక

11515 NDX0459552
పపరర: పపదమకలమమర యఆడదపరటట

11513 AP151010468375
పపరర: మరరయమక జజననకలటట

భరస : రమమషరబబగ jonnakuti
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద పరరశదదరరవప యమసడదపరటట
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద సససదర రరవప కరక
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:46
లస: పప
11520 NDX3219987
పపరర: అరరణ పపలపరక

94-174/345

భరస : మరరయదదసస జజననకలటట
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద పరరశదదరరవప యమసడదపరటట
ఇసటట ననస:93-14-504
వయససస:35
లస: పప
11517 NDX0099309
పపరర: బబబగరరవప కరక

11512 AP151010468487
పపరర: ససజజత జజననకలటట

11537 AP151010468242
పపరర: కకరణ కలమమర కనమమల

94-174/369

తసడడ:ద జజన బబబగ కనమమల
ఇసటట ననస:93-14-508
వయససస:42
లస: పప
94-174/371

11540 NDX0892216
పపరర: జజరజ జపలర

94-174/372

తసడడ:ద రరజజరతనస జపలర
ఇసటట ననస:93-14-509
వయససస:72
లస: పప
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11541 NDX0673046
పపరర: జజతసత జజననలగడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-172/543

తసడడ:ద పదభబకర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:93-14-511
వయససస:33
లస: ససస స
11544 NDX2926731
పపరర: శక లత పసలర

94-173/1043

94-174/381

94-174/384

94-172/546

94-172/549

94-174/387

94-174/390

తసడడ:ద పదకరశస నలస
ఇసటట ననస:93-14-517
వయససస:69
లస: పప
11565 NDX2246155
పపరర: గబగద నదయక ధధరరవత

తసడడ:ద అబగదల గఫరర�
ఇసటట ననస:93-280
వయససస:70
లస: పప

94-174/385

94-188/1079

94-174/383

11552 NDX0446534
పపరర: పదసరద మసరల

94-174/386

11560 NDX1727686
పపరర: రరణణ కసదసననరర

94-172/550

11558 JBV0845420
పపరర: నదగగశశరరరవప కఆదసననరర

94-174/388

11561 NDX0997452
పపరర: వజయలకకక కసదసననరర
భరస : పపలమరరరవప కసదసననరర
ఇసటట ననస:93-14-517
వయససస:34
లస: ససస స

11563 NDX0998013
పపరర: నదగగశశరరరవప కసదసననరర

11564 NDX1308915
పపరర: పవన కలమమర నకక

11569 NDX2943231
పపరర: సససదర ససషక ఈద
తసడడ:ద శశఖర బబబగ ఈద
ఇసటట ననస:93-282
వయససస:19
లస: ససస స

94-172/551

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:93-14-517
వయససస:60
లస: పప

భరస : లకడక నదరరయణ మమరరస కసదసననరర
ఇసటట ననస:93-14-517
వయససస:33
లస: ససస స

11566 JBV0857169
పపరర: పరవన యమళళ

94-172/548

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:93-14-517
వయససస:36
లస: పప

94-174/391

94-174/389

94-185/36

తసడడ:ద కకపర రరవప
ఇసటట ననస:93-14-1428
వయససస:26
లస: పప
94-187/360

భరస : సససమనదదజ
ఇసటట ననస:93-42-45
వయససస:37
లస: ససస స
94-187/524

11549 NDX0446500
పపరర: కరశమక మసరల

94-172/547 11555 JBV0846949
11554 NDX0449108
పపరర: లకకకనదరరయణమమరరస కఆదసననరర
పపరర: పప తష రరజ కసదసనసరర

11557 JBV0846923
పపరర: వనణగగగపరల కఆదసననరర

94-174/374

తసడడ:ద వనఆకయఖ మసరల
ఇసటట ననస:93-14-516
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ కసదసననరర
ఇసటట ననస:93-14-517
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ద తదవపరఖ నదయక ధధరరవత
ఇసటట ననస:93-33/1
వయససస:52
లస: పప
11568 NDX0836312
పపరర: అబగదల జబబబర షపక�

11551 NDX0446641
పపరర: చసదద శశఖర మసరల

11546 AP151010468362
పపరర: ఆశరరశదస జపలర

భరస : వనఆకయఖ మసరల
ఇసటట ననస:93-14-516
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:93-14-517
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వజయలకడక కసదసననరర
ఇసటట ననస:93-14-517
వయససస:28
లస: ససస స
11562 NDX0997353
పపరర: జయరరవప నలస

94-174/382

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:93-14-517
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:93-14-517
వయససస:37
లస: పప
11559 NDX0997460
పపరర: ఉషర కకరణకయ కసదసననరర

11548 NDX0446450
పపరర: కకషషవనణణ నకరక

94-172/545

తసడడ:ద రరజజరతనస జపలర
ఇసటట ననస:93-14-511
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ మసరల
ఇసటట ననస:93-14-516
వయససస:34
లస: పప

భరస : నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:93-14-517
వయససస:55
లస: ససస స
11556 NDX0725077
పపరర: పపలమరరరవప కసదసకలరర

94-174/373

భరస : పదకరశరరవప నకక
ఇసటట ననస:93-14-516
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద పదకరశరరవప నకక
ఇసటట ననస:93-14-516
వయససస:32
లస: పప
11553 JBV0846873
పపరర: వరలకడక కఆదసననరర

11545 AP151010468363
పపరర: భబరత జపలర

11543 NDX0673137
పపరర: పదభబకర జజననలగడడ

తసడడ:ద లమజరస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:93-14-511
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఆశరరశదస జపలర
ఇసటట ననస:93-14-511
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పదకరశ రరవప నకక
ఇసటట ననస:93-14-516
వయససస:31
లస: ససస స
11550 NDX0098822
పపరర: అనల కలమమర నకరక

94-172/544

భరస : పదభబకర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:93-14-511
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరజగశ జపలర
ఇసటట ననస:93-14-511
వయససస:35
లస: ససస స
11547 NDX0099168
పపరర: రజన కలమమరర నకరక

11542 NDX0672329
పపరర: మమరర జజననలగడడ

94-187/1028
11567 NDX2870772
పపరర: వజయ కలమమర చనదనబటటట న

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప చనదనబటటట న
ఇసటట ననస:93-231 RAVI RESIDENCY
వయససస:21
లస: పప
94-171/856

11570 NDX2700375
పపరర: రమమశ వసగమరర

94-181/1237

తసడడ:ద పపలర యఖ వసగమరర
ఇసటట ననస:93-455
వయససస:41
లస: పప
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11571 NDX2654192
పపరర: వనసకటటష గసటటపరత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-187/916

తలర : చచననమక గసటటపరత
ఇసటట ననస:93-845
వయససస:25
లస: పప
94-187/785

తసడడ:ద మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:93|4|235
వయససస:48
లస: పప
94-188/1081

94-185/37

భరస : టట వ కగ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-2-61
వయససస:51
లస: ససస స
94-187/550

తసడడ:ద ససస సన బబబగ
ఇసటట ననస:94-2-96
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద పసదద చచసచస రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-3-14
వయససస:56
లస: పప
94-187/553

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:94-3-74
వయససస:34
లస: ససస స
94-187/557

భరస : లకకణకలమమర
ఇసటట ననస:94-4-237
వయససస:40
లస: ససస స
11595 AP151010474628
పపరర: ఆససయమబబగస మహమకద
భరస : మదదనబబష
ఇసటట ననస:94-5-41A
వయససస:51
లస: ససస స
11598 JBV3189123
పపరర: వజయకలమమర పసరరమగ
తసడడ:ద ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:94-5-41A
వయససస:58
లస: పప

11581 NDX1050228
పపరర: కమల పససగళ

94-185/38

11584 NDX1534354
పపరర: ససబబలకడక ఆరగటట

11587 NDX2741262
పపరర: అనల కలమమర మమరరళర

11582 NDX1053214
పపరర: టట వ కకషష ససబబబరరవప

94-187/551

11585 NDX0974840
పపరర: మలలర శశరర ననమలకసటట

94-189/1371

11590 NDX2096452
పపరర: వనసకట నదగగశశర రరవప
మగపరషళర
తసడడ:ద రరఘవనసదద రరవప మగపరషళర
ఇసటట ననస:94-4-171
వయససస:41
లస: పప

94-187/555

11591 JBV0846261
పపరర: లకడకపరరశత కరశ

11593 NDX1887118
పపరర: రరహన పరరశన షపక

94-187/590

భరస : మగసరసకఅహమకద
ఇసటట ననస:94-5-41B
వయససస:34
లస: ససస స

94-185/40

11588 NDX1216126
పపరర: శశషస రరడడడ కకటబ
తసడడ:ద కకటట రరడడడ కకటబ
ఇసటట ననస:94/3/21
వయససస:67
లస: పప

11599 JBV0850198
పపరర: ఆశఫరమహమకద

94-185/39

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:94-2-975
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ మమరరళర
ఇసటట ననస:94-3-15, MANGA ENCLAVE
వయససస:19
లస: పప

11596 NDX1887084
పపరర: సలమమ షపక

94-187/549

తసడడ:ద పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-2-61
వయససస:54
లస: పప

94-188/1082

94-187/556

భరస : శశషశకనవరస
ఇసటట ననస:94-4-235
వయససస:40
లస: ససస స
11594 NDX1887043
పపరర: రరజశనద పరరశన షపక

94-187/591

భరస : ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:94-5-41A
వయససస:33
లస: ససస స
94-187/593

భరస : బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-5-41A
వయససస:69
లస: ససస స
94-187/595

94-188/1080

తసడడ:ద రరమగలల నదయగడడ చలసకలరరస
ఇసటట ననస:94-2-13
వయససస:44
లస: పప

తలర : గగససయమ పరరశన షపక
ఇసటట ననస:94-5-41A
వయససస:32
లస: ససస స
94-187/592

11576 NDX0792911
పపరర: రమమదదవ దదడడడ

94-187/548 11579 NDX2489243
11578 NDX2489391
పపరర: లకడక రరమమసజమక చలసకలరరస
పపరర: రరజజరరమ చసదదన చలసకలరరస

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:94-2-106
వయససస:65
లస: ససస స
94-189/1370

94-187/784

భరస : రవ కలమమర దదడడడ
ఇసటట ననస:94/1/2
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జయపదకరశ
ఇసటట ననస:94-2-61
వయససస:69
లస: ససస స

11583 NDX1528019
పపరర: వర బబబగ మమతసగర

11592 JBV0846105
పపరర: పదసననలకడక పలగరన

94-187/786

భరస : శకరరమగలల నదయగడడ చలసకలరరస
ఇసటట ననస:94-2-13
వయససస:69
లస: ససస స

11580 NDX1050186
పపరర: ఆశరలతద పససగళ

11589 JBV0846857
పపరర: అసజనదదదవ పప లశశటట

11575 JBV3198157
పపరర: లకడక లకకరరజ

11573 JBV0857334
పపరర: నలమ వలవనటట

తసడడ:ద భమషణస valiveti
ఇసటట ననస:93|4|198
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చకకధరరరవప
ఇసటట ననస:93|4|249
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:94/1/2
వయససస:70
లస: ససస స

11586 NDX2818474
పపరర: శశభబకరరనద సససగ బబ సదదల

94-87/1594

భరస : హరర బబబగ ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:93-9425
వయససస:31
లస: ససస స

11574 JBV0845131
పపరర: సయఖద ఆజజద సయఖద

11577 NDX0792903
పపరర: హహహమమవత దదడడడ దదడడడ

11572 NDX3025798
పపరర: కగసలఖ ఆదదమమలస

11597 AP151010471333
పపరర: మదదనదభబషర మహమకద

94-187/594

తసడడ:ద అజజ
ఇసటట ననస:94-5-41A
వయససస:53
లస: పప
94-187/596

11600 JBV0852970
పపరర: వరలకడక జజననలగడడ

94-187/597

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-5-41B
వయససస:67
లస: ససస స
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11601 AP151010471437
పపరర: సససదద షపక

94-187/598

తసడడ:ద మమలసబ
ఇసటట ననస:94-5-41B
వయససస:67
లస: పప
11604 NDX0835728
పపరర: అరరణకలమమరర రరడడడ

94-187/755

94-187/758

94-185/1262

94-185/1261

తసడడ:ద రరమగలల
ఇసటట ననస:94/262028
వయససస:32
లస: పప
11616 AP151010471139
పపరర: కకటటశశరరరవప చమట�

94-187/764

94-191/761

94-190/580

తసడడ:ద రరమకకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:95-25-2146
వయససస:46
లస: పప

94-187/795

11614 NDX2451417
పపరర: ససధఖ అనదనపదగడ

94-187/762

11620 NDX0368290
పపరర: రరస పదకరశ చసతలపపడడ

11623 NDX2940971
పపరర: వజయ చదసవపల

94-181/1510

11626 NDX1234939
పపరర: కలషనద వనసకటటశన

11629 NDX0123224
పపరర: కలమమర� కరశలమస�
తసడడ:ద గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:95-25-2146
వయససస:48
లస: పప

11609 JBV0911347
పపరర: నరసససహచదరర రరవపరర

94-185/1260

11612 AP151010471675
పపరర: చలమయఖ పరరక�

94-187/796

11615 NDX0758003
పపరర: వరలకడక డడ�

94-187/763

భరస : చన పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:95-5-70
వయససస:30
లస: ససస స
94-187/765

11618 NDX1736547
పపరర: అరరణద బగసరస

94-188/1105

భరస : మధససనధన రరవప బగసరస
ఇసటట ననస:95-10-690
వయససస:51
లస: ససస స
94-181/1100

11621 NDX2451409
పపరర: గగరర పదసరద అనదనపదగడ

94-187/768

తసడడ:ద సనరరఖ మహన రరవప అనదనపదగడ
ఇసటట ననస:95-25-986
వయససస:49
లస: పప
94-190/749

11624 NDX2451714
పపరర: శకనవరస కకతస పలర

94-190/581

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకతస పలర
ఇసటట ననస:95-25-2032
వయససస:34
లస: పప
94-181/1101

భరస : బబబగ రరవప వనసకటటశన
ఇసటట ననస:95-25-2146
వయససస:49
లస: ససస స
94-181/1103

94-187/757

తసడడ:ద అచచయఖ�
ఇసటట ననస:94|5|41B
వయససస:65
లస: పప

భరస : సనరఖ చసదద రరవప చదసవపల
ఇసటట ననస:95-25-2023
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : తవటయఖ యరక
ఇసటట ననస:95-25-2120
వయససస:58
లస: ససస స
11628 NDX0808196
పపరర: మగననసగర రతదనరరడడ �

11611 JBV0846691
పపరర: మహమకద మగసరసన
అహమకద� �
తసడడ:ద అజజదధదన� �
ఇసటట ననస:94|5|41B
వయససస:38
లస: పప

11617 JBV3190089
పపరర: జ వ యస పదకరశరరవప� �

11606 NDX2317444
పపరర: చసదద కసచరర

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ రరవపరర
ఇసటట ననస:94-11994
వయససస:54
లస: పప

తలర : కకసడమక
ఇసటట ననస:95-22-1921
వయససస:33
లస: పప

భరస : అపరషరరవప పసదద దడ
ఇసటట ననస:95-25-2022
వయససస:42
లస: ససస స
11625 NDX2939585
పపరర: కనకరతనస యరక

94-189/1042

తసడడ:ద పదసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:95-5-73
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయలల రసగగ
ఇసటట ననస:95-15-1478
వయససస:23
లస: ససస స
11622 NDX2195106
పపరర: రమణమక పసదద దడ

11608 NDX0148510
పపరర: నదగమర షపక

94-185/1212

భరస : శకనస కసచరర
ఇసటట ననస:94-229
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగరర పదసరద అనదనపదగడ
ఇసటట ననస:95-2-986
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబమక�
ఇసటట ననస:95-5-72
వయససస:62
లస: పప
11619 NDX2713956
పపరర: హససన రసగగ

94-187/756

తసడడ:ద మహబగ షపక
ఇసటట ననస:94-448-1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద రరధదకకషషమమరరస� చసదస
ఇసటట ననస:94CHANDU
వయససస:52
లస: పప
11613 NDX1283241
పపరర: సరసబ శవ రరవప కటబట

11605 NDX0836262
పపరర: శకనవరససలల రరడడడ

11603 NDX0750166
పపరర: వనసకట రరవప బబ గరరర�

తసడడ:ద బకకలల�
ఇసటట ననస:94/39/3030
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద చననయఖ రరడడడ
ఇసటట ననస:94-191
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద ఏడడకకసదలల కసచరర
ఇసటట ననస:94-229
వయససస:34
లస: పప
11610 AP151010495090
పపరర: venkateswrlu చసదస

94-186/1422

తసడడ:ద జజనకక రరమ రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:94-36/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరససలల రరడడడ
ఇసటట ననస:94-191
వయససస:44
లస: ససస స
11607 NDX2317477
పపరర: శకనస కసచరర

11602 NDX2904696
పపరర: మలర స రరజ కలరపరటట

11627 NDX1755786
పపరర: గణణశ వరభదద రరవప జజన

94-181/1102

తసడడ:ద సరసబశవరరవప జజన
ఇసటట ననస:95-25-2146
వయససస:45
లస: పప
94-181/1104

11630 NDX0123810
పపరర: గగపరలరరవప�

94-181/1105

తసడడ:ద శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:95-25-2146
వయససస:88
లస: పప
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94-185/1263

భరస : వనసకట కకషష రరవ మరరబబ యన
ఇసటట ననస:95-26-2020/1
వయససస:33
లస: ససస స
11634 NDX1528100
పపరర: రవచసదదరరజ కటబట

94-187/769

94-148/51

11635 NDX1415687
పపరర: ససవర వనసకట దసరర తదజశశ గగనస

11638 NDX1167261
పపరర: ససతదరరవమక నలల
ర రర

తలర : నదగమణణ న డడ మగకకల
ఇసటట ననస:96-1-13
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద రరజగశశర రరవప యమనద ప
న గ
ద డద
ఇసటట ననస:96-1-13
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనస పప తషల
ఇసటట ననస:96-3-75
వయససస:33
లస: ససస స

11647 NDX1357979
పపరర: గగకసమమక బరరర

తసడడ:ద ససజవ రరవప పప తషల
ఇసటట ననస:96-3-75
వయససస:37
లస: పప

11650 NDX2755502
పపరర: సశరష శకరరస

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:96-10-663
వయససస:60
లస: పప
11655 NDX2477073
పపరర: శవయఖ చలర గరరర

భరస : కగ జగ ససధకర
ఇసటట ననస:96-11-617
వయససస:56
లస: ససస స

11642 NDX1019348
పపరర: అనల కలమమర నడడమగకకల

94-186/1025

11656 NDX3081387
పపరర: ఖజ షపక

94-188/1107

11659 NDX1897158
పపరర: నదగభమషణస తషపరకలల
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తషపరకలల
ఇసటట ననస:96/25/1313
వయససస:27
లస: పప

11645 NDX1351865
పపరర: సశరరప రరణణ బరరర

94-165/128

తలర : గగకసమక బరరర
ఇసటట ననస:96-3-75
వయససస:30
లస: ససస స
94-165/130

11648 NDX1351857
పపరర: పదవణ కలమమర బరరర

94-165/131

తలర : గగకసమక బరరర
ఇసటట ననస:96-3-75
వయససస:29
లస: పప
94-190/750

11651 NDX2936490
పపరర: నసదదకగశశర రరవప కకమమకలల

94-186/1460

తసడడ:ద వరరసరశమ
ఇసటట ననస:96-10-626
వయససస:67
లస: పప
94-186/1023

11654 NDX2477099
పపరర: తరరపత రరవప చలర గరరర

94-186/1024

తసడడ:ద శవయఖ చలర గరరర
ఇసటట ననస:96-10-698
వయససస:37
లస: పప
94-181/1511

తసడడ:ద చస బబష షపక
ఇసటట ననస:96-11-607
వయససస:31
లస: పప
94-191/963

94-148/56

తసడడ:ద నదగమణణ నడడమగకకల
ఇసటట ననస:96-1-13
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద శవయఖ చలర గరరర
ఇసటట ననస:96-10-698
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతయఖ చలర గరరర
ఇసటట ననస:96-10-698
వయససస:63
లస: పప
11658 NDX3106317
పపరర: కటట బబబ రగజ

94-148/55

తసడడ:ద వనసకటరరమ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:96-6-431
వయససస:26
లస: ససస స

94-188/1512 11653 NDX2477024
11652 NDX2726156
పపరర: యలర మసదయఖ వనదల పపరగపప
పపరర: చసదదశశఖర చలర గరరర

94-148/50

94-148/53
11639 NDX1600304
పపరర: ససవర వనసకట రమమష బబ బగ
గగనస
తసడడ:ద ససవర వనసకట అపరషరరవప గగనస
ఇసటట ననస:96-1-13
వయససస:26
లస: పప

భరస : చనన యయసస బరరర
ఇసటట ననస:96-3-75
వయససస:52
లస: ససస స
94-165/132

11636 NDX0143313
పపరర: అననరరధ యసడదపగ
ద డ

94-148/52

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� రరదద
ఇసటట ననస:96-2-247
వయససస:49
లస: పప
94-165/129

94-185/1265

భరస : చసదద శశఖర రరవప యమసడద పద గ డ
ఇసటట ననస:96-1-13
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఎన
ఇసటట ననస:96-1-13
వయససస:30
లస: పప

94-148/870 11644 NDX0103689
11643 NDX2786978
పపరర: చసదద శశఖర రరవప యమనద ప
పపరర: రరమమరరవప రరదద� రరదద
న గ
ద డద

11649 NDX2134161
పపరర: శకనస పప తషల

94-148/49

భరస : గగపరల కకషష నలల
ర రర
ఇసటట ననస:96-1-13
వయససస:69
లస: ససస స

94-148/54 11641 NDX1019181
11640 NDX1346469
పపరర: అజయ కలమమర న డడ మగ కకల
పపరర: నదగగసదద కలమమర ఎన

11633 NDX2129840
పపరర: పదసనన లకడక కరసమమలమ

భరస : మమరకసడదయగలల కరసమమలమ
ఇసటట ననస:95-29-2083
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద ససవర వనసకట అపరషరరవప గగనస
ఇసటట ననస:96-1-13
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప లలట నడడమగకకల
ఇసటట ననస:96-1-13
వయససస:49
లస: ససస స

11646 NDX1357987
పపరర: ససజజత పప తషల

94-185/1308

భరస : నదగగశశర రరవప చగపషర
ఇసటట ననస:95-29-1496
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద చననససబబరరవప కటబట
ఇసటట ననస:95-34
వయససస:51
లస: పప
11637 NDX2087865
పపరర: నదగమణణ నడడమగకకల

11632 NDX2642486
పపరర: ససతదరరమమక చగపషర

11657 NDX3118874
పపరర: తనసజ బబజజస

94-186/1428

తసడడ:ద కకశశర బబజజస
ఇసటట ననస:96-11-617
వయససస:20
లస: ససస స
94-188/1108

94-188/1109
11660 NDX1680793
పపరర: రరమ చసదద పదసరద మమధవపసదద

తసడడ:ద రరమసరశమ మమధవపసదద
ఇసటట ననస:96/25/1313
వయససస:64
లస: పప
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94-181/1106

తసడడ:ద శకరరమ రరడడడ బమరరడడడ
ఇసటట ననస:96-25-2146
వయససస:34
లస: ససస స
11664 NDX2734242
పపరర: భబరర వ బదజగశ మగలర పపడడ

94-188/1513

94-185/1489

భరస : వరయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:98-34-1973
వయససస:42
లస: ససస స
11670 NDX3267200
పపరర: ఇమమమన అహకద షపక

94-171/942

94-189/1048

94-171/684

భరస : వనసకటటసశరలల ఉపపషతషలర
ఇసటట ననస:129/232
వయససస:72
లస: ససస స

11668 NDX2305324
పపరర: పచదచ చహదరర

11669 NDX3254018
పపరర: షరహహద ఏ

11671 NDX3267226
పపరర: పరవన అహకద షపక

11674 NDX2696516
పపరర: నరకల కకసడ

11677 NDX3010840
పపరర: సరసబశవరరవప పలర పప

11680 NDX2674612
పపరర: శకకరసత వటటట స

94-182/1217 11683 NDX0459438
11682 NDX3124229
పపరర: వనసకట రరమ కకటట రరడడ భవనస
పపరర: సనరఖపదకరశరరవప డదకకజ

11685 NDX2653889
పపరర: భబణగ రగఖ మగససలలరర

94-182/1099

94-171/943

11686 NDX3270022
పపరర: షబబన సయఖద

తసడడ:ద వనసకట కకషష రరవప మగససలలరర
ఇసటట ననస:204
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరహమన సయఖద
ఇసటట ననస:220
వయససస:21
లస: ససస స

11688 NDX3092236
పపరర: ససబబయమక చరరకవపరర

11689 NDX3029493
పపరర: వజయ కలమమరర ఏజమన

94-182/1365

భరస : నదగగశశర రరవప చరరకవపరర
ఇసటట ననస:267 VENKATA RAMANA COLO
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హరర బబబగ ఏజమన
ఇసటట ననస:269-41-74
వయససస:24
లస: ససస స

94-171/933

11672 NDX2847846
పపరర: బసవ శసకర కలమమర ఇకలకరరస

94-187/927

తసడడ:ద అసకమక రరవప ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:102
వయససస:37
లస: పప
94-186/1088

11675
పపరర: కకషష బబ టర

94-187/1088

తసడడ:ద సరసబశవరరవప బబ టర
ఇసటట ననస:115C
వయససస:33
లస: పప
94-190/617

11678 NDX3004892
పపరర: సతస రరజ వనమగల

94-171/685

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:123-2-46
వయససస:30
లస: పప
94-185/1282

11681 NDX3088358
పపరర: కరళకసబబ బయఖవరపప

94-197/1116

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:170/c f no 401
వయససస:66
లస: ససస స
94-171/586

తసడడ:ద హహమసససదరరరవప
ఇసటట ననస:201,202
వయససస:55
లస: పప
94-191/732

94-188/1110

భరస : ఇమమమన అహకద షపక
ఇసటట ననస:101
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప వటటట స
ఇసటట ననస:143/J
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద పసద శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:196A
వయససస:22
లస: పప

11666 NDX1216142
పపరర: ఆసజననయగలల లసగసపలర
తసడడ:ద అపరష రరవప లసగసపలర
ఇసటట ననస:98/1/76
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:123-2-21
వయససస:29
లస: పప
94-190/584

94-181/1108

భసధసవప: sk subani ఎసససకర ససబబన
ఇసటట ననస:96_5_150
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: బదహక రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:103-92-1720
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:123-2-21
వయససస:47
లస: ససస స
11679 NDX2320893
పపరర: నరసమక ఉపపషతషలర

94-185/1534

భరస : అహకద బబష షపక
ఇసటట ననస:101
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:102
వయససస:59
లస: ససస స
11676 NDX3010774
పపరర: వనసకటరతనస పలర పప

11665 NDX3289915
పపరర: ఎసససకర బబష basha

11663 JBV0914002
పపరర: శకరరమ రరడడడ� బమరరడడడ

తసడడ:ద గగపసరరడడడ� బమరరడడడ
ఇసటట ననస:96-25-2146
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద రమణయఖ చహదరర
ఇసటట ననస:99-4-418
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద అహకద బబష షపక
ఇసటట ననస:101
వయససస:35
లస: పప
11673 NDX2683506
పపరర: పదదకవత ఇకలకరరస

94-181/1107

భరస : శకరరమ రరడడడ బమరరడడడ
ఇసటట ననస:96-25-2146
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద రమమష
ఇసటట ననస:96-26-2025
వయససస:18
లస: పప
11667 NDX3092764
పపరర: ఆదద లకడక ననతసగర

11662 JBV0913996
పపరర: సరసశత� బమరరడడడ

11684 NDX2545234
పపరర: లలత పరమమశశరర లలలమ

94-189/1050

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:203 GVR RESIDENCY
వయససస:56
లస: ససస స
94-181/1549

94-187/965
11687 NDX3136207
పపరర: బబలసతదపప వనసకట రరమ సరయ
కకషష బబలసతదపప
తసడడ:ద బబలసతదపప రఘగ కలమమర బబలసతదపప
ఇసటట ననస:267
వయససస:22
లస: పప

94-181/1374

11690 NDX3059128
పపరర: రమణ పపరస

94-181/1375

భరస : శసకర పపరస
ఇసటట ననస:271-55786
వయససస:44
లస: ససస స
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94-182/1368

తసడడ:ద గగపయఖ
ఇసటట ననస:276/8/378
వయససస:43
లస: ససస స
11694 NDX3039997
పపరర: రరజగశ చదబబద లల

94-182/1371

భసధసవప: శకనవరస రరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:301
వయససస:22
లస: ససస స
94-182/1373

తసడడ:ద వనసకటరరవప చదబబద లల
ఇసటట ననస:303
వయససస:50
లస: పప
11697 NDX2920171
పపరర: రగగనదథ చచనన

11692 NDX3125069
పపరర: నదగ పసదయ ఏనదగసటట

11695 NDX2920205
పపరర: కవత చచనన

తసడడ:ద రరమచసదదయఖ చచనన
ఇసటట ననస:401
వయససస:41
లస: పప

11698 NDX3044898
పపరర: చదగసటట శరకవఖ

94-182/1372

తసడడ:ద యలర యఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:302 prem residency
వయససస:47
లస: పప
94-182/1375

భరస : రగగనదథ చచనన
ఇసటట ననస:401
వయససస:38
లస: ససస స
94-189/1136

11693 NDX2935740
పపరర: శకనవరసరరవప నలర పరటట

11696 NDX2922706
పపరర: లకడక లమలస జమగకల

94-182/1376

తలర : అనత గగరర జమగకల
ఇసటట ననస:401
వయససస:18
లస: ససస స
94-187/968

11699 NDX3107547
పపరర: చదగసటట శరకవఖ

94-187/969

తసడడ:ద షణగకఖ రరవప శరకవఖ
ఇసటట ననస:401 RAAVI RESIDENCY
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద షణగకఖ రరవప శరకవఖ
ఇసటట ననస:401 RAAVI RESIDENCY
వయససస:19
లస: ససస స
11702 NDX2945061
పపరర: రరస బబబగ పబబ

తసడడ:ద చసదదన మటటటపలర
ఇసటట ననస:402 SRISAIKALA RESIDENC
వయససస:57
లస: పప

94-171/934
11701 NDX3256732
పపరర: చచసతనఖ దనదదసకలరర
దనదదసకలరర
తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప దనదదసకలరర
ఇసటట ననస:403A Plot
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: లకడక పబబ
ఇసటట ననస:409
వయససస:44
లస: పప

11703 NDX3024692
పపరర: రసబబబగ పబబ

11704 NDX3016391
పపరర: దసరర పదసరద పబబ

11705 JBV0851485
పపరర: అనసనరఖ� కలల
ర రర�

11700 NDX2706505
పపరర: రమమశ బబబగ మటటటపలర

94-171/632

94-182/1378

భసధసవప: లకడక పబబ
ఇసటట ననస:409
వయససస:44
లస: పప
11706 NDX3016631
పపరర: అననపపరషమక పరశతస

తలర : లకడక పబబ
ఇసటట ననస:409
వయససస:19
లస: పప
94-186/1293

తలర : శకనవరససలల రరడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:501, manga enclave
వయససస:72
లస: ససస స
11709 NDX2692622
పపరర: నవన కలమమర చలలకలరర

94-182/1379

94-189/1059

11707 NDX2843951
పపరర: హరర వనసకట ససబబయఖ శరససస స
ధనళపరళర
భసధసవప: కళయఖణణ వనసషషవ దరమ
ఇసటట ననస:502
వయససస:32
లస: పప

94-186/1294

11710 NDX2843969
పపరర: కళయఖణణ వనసషషవ దరమ

94-186/1295

11708 NDX2534592
పపరర: రరజగశశరర గగలర

11711 NDX2874311
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఎరకస

11712 NDX2742591
పపరర: వరయఖ మసదదడడ

11713 NDX1032028
పపరర: మరరయమక గగమకడడ

11715 NDX3170073
పపరర: సటటవనల రరజ కలమమర
తసడడ:ద ఎలష
ఇసటట ననస:925
వయససస:18

భరస : వనసకటటసశరరర కగగరరర
ఇసటట ననస:926-39-129/24
వయససస:21
లస: ససస స

11716 NDX2396588
పపరర: చకకవరరస కకలల
ర రర

94-190/585

11719 NDX1015742
పపరర: రతనకలమమర ఉపపషగగసడనరర
తసడడ:ద వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:926-376
వయససస:55
లస: పప

94-182/1212

11714 NDX1976218
పపరర: రమణ పపరరల

94-188/1112

భరస : వనసకటటసశరరర పపరరల
ఇసటట ననస:922-618
వయససస:45
లస: ససస స
94-189/1044

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:925-14-1228
వయససస:34
లస: పప

లస: పప

11718 NDX2320711
పపరర: దదవక కగగరరర

94-187/771

భరస : ససదధప దదననష రరజ గగమకడడ
ఇసటట ననస:921-5
వయససస:58
లస: ససస స
94-197/1237

94-189/1043

భరస : వజయ కలమమర గగలర
ఇసటట ననస:502
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హరర వనసకట ససబబయఖ శరససస స థసళపరళర
భసధసవప: ససదదవ ఎరకస
ఇసటట ననస:502, SAHASRA HIGHTS APPTS ఇసటట ననస:0592-32/5
వయససస:27
లస: ససస స
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద ససబబయఖ మసదదడడ
ఇసటట ననస:761 0 LINE
వయససస:54
లస: పప

94-187/770

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ� �
ఇసటట ననస:418
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప చలలకలరర
ఇసటట ననస:502 SRISAIKALA RESIDENC
వయససస:35
లస: పప
94-191/803

94-181/1376

11717 NDX2993640
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-182/1571

తసడడ:ద అబగదల గఫర షపక
ఇసటట ననస:925-25-2141
వయససస:24
లస: పప
94-191/727

11720 NDX2873313
పపరర: వనసకట ఆనసద రరడడడ కకలర

94-185/1449

తసడడ:ద చటటట రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:941-814-15
వయససస:64
లస: పప
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11721 NDX2795375
పపరర: పదభగ శవ కలమమర మసడ

94-191/965

తసడడ:ద గగరర పదసరద రరవప మసడ
ఇసటట ననస:992-12-973
వయససస:34
లస: పప
11724 NDX2313807
పపరర: రరమగలమక కలసచదల

94-185/1271

94-181/1110

తసడడ:ద శకరరమ రరడడడ� �
ఇసటట ననస:1752
వయససస:35
లస: పప
11730 NDX2907863
పపరర: గణణశ బబబగ నల

94-182/1374

తసడడ:ద రతనరరజ
ఇసటట ననస:3735
వయససస:23
లస: పప
11733 NDX2988418
పపరర: జజఖత పపరరబబ ఈనద

94-188/1399

94-188/1116

94-188/1119

భరస : వనసకట పరరమ సరరదధ ఘసటబ
ఇసటట ననస:116675
వయససస:39
లస: ససస స
11745 NDX3197985
పపరర: పదకలత బబతచనదబబ యనద

Deleted

భరస : రవ చసదద బబతచనదబబ యనద
ఇసటట ననస:147319/1
వయససస:39
లస: ససస స
11748 NDX0836627
పపరర: లలలకడక కసదచపప
భరస : ససరగసదద నదధ కసదచపప
ఇసటట ననస:-92-2-168
వయససస:55
లస: ససస స

11728 NDX2990695
పపరర: వనలలమక గగరర శసకర

11729 NDX3003316
పపరర: వనసషషవ ఆతషకలరర

94-181/1246

94-190/73

94-187/933

తసడడ:ద ససబబరరయ శరససస స
ఇసటట ననస:2024 CHAITANYA PURI NAGA
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద సప మశశఖర నరసససహరరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:2619-101B
వయససస:20
లస: ససస స

11731 NDX1643551
పపరర: వనసకట రసగయఖ దసడక

11732 NDX2476182
పపరర: సససఫపదధదన షపక

94-197/1085

11734 NDX1987207
పపరర: రరజఖలకడక మగపరదజ

94-189/1045

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:9212-974
వయససస:21
లస: పప
94-182/1102

11735 NDX1181692
పపరర: సరగజన కరకలమమనస

94-188/1115

భరస : వరపదసరద రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:113892
వయససస:71
లస: ససస స

94-188/1117 11738 NDX0544130
11737 NDX1031665
పపరర: రమమదదవ గగసటటరర గగసటటరర
పపరర: జజనస బబబగ � డథలమ

94-188/1118

తసడడ:ద జజరజ � డథలమ
ఇసటట ననస:113899
వయససస:52
లస: పప

94-188/1120 11741 NDX0528356
11740 NDX0103283
పపరర: ససబదమణఖ వరపదసరద చసతపలర �
పపరర: శరకవరణణ లకడక� శకపత�

11743 JBV0920272
పపరర: కకషరషరరడ�డడ లసగరరరడ�డడ

11746 NDX1400662
పపరర: మమబగ ససభబన పఠరన

94-185/1273

తసడడ:ద ససరగసదదనదథ కసదచపప
ఇసటట ననస:-92-2-168
వయససస:25
లస: పప

11744 NDX3200805
పపరర: రవ చసదద బబతచనదబబ యనద

94-185/1312

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బబతచనదబబ యనద
ఇసటట ననస:147319/1
వయససస:45
లస: పప
94-188/1123

తసడడ:ద మరర ఖమన
ఇసటట ననస:159110
వయససస:51
లస: పప
11749 NDX1905373
పపరర: అభజజజ న మహహర కసదచపప

94-188/1121

భరస : వనసకటటశశరరర� శకపత
ఇసటట ననస:115430
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద నరగషడ
సద డడ � �
ఇసటట ననస:119087
వయససస:55
లస: పప
94-185/1313

94-181/1109
11726 NDX0846469
పపరర: వనసకట కనకదసరర అనసమగలససటట

భరస : రరసపదసరద అనసమగలససటట
ఇసటట ననస:1752
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట శకరరమకకషష చసతపలర
ఇసటట ననస:114522
వయససస:63
లస: పప
94-188/1122

94-171/682

భరస : ఉమ మహహశశరరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:1243
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దసరరర వరపదసరద రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:113895
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబగరరవప� జగగలల
ఇసటట ననస:113901
వయససస:32
లస: పప
11742 NDX1210061
పపరర: పరరశత ఘసటబ

94-185/1272

భరస : కకషషమమరరస మగపరదజ
ఇసటట ననస:90154
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద రరధ కకషష వడదడ పరటట
ఇసటట ననస:113892
వయససస:25
లస: పప
11739 NDX0534255
పపరర: చచననయఖ జగగలల

11725 NDX1973198
పపరర: తరరమల దదవ కరకలమమనస

11723 NDX2873289
పపరర: రమమరరవప కరమననన

తసడడ:ద రరమబదహకస కరమననన
ఇసటట ననస:1164
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద పసదద రసగయఖ దసడక
ఇసటట ననస:9110-582
వయససస:42
లస: పప

భరస : గసగధర రరవప పపరరబబ ఈనద
ఇసటట ననస:9225-1974
వయససస:23
లస: ససస స
11736 NDX2129972
పపరర: రవ చసదద వడదడ పరటట

94-182/1213

తసడడ:ద చననయఖ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:1131
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబబగ రరవప కలసచదల
ఇసటట ననస:1173
వయససస:37
లస: ససస స
11727 JBV0913624
పపరర: శకకరఆత రరడడడ� బమరరడ�డడ

11722 NDX2904969
పపరర: కకరణ కలమమర ఆకలరరత

11747 NDX0595207
పపరర: సరవతద అగరరశల

94-182/1

భరస : బబలకకషష అగరరశల అగరరశల
ఇసటట ననస:-3-365
వయససస:85
లస: ససస స
94-190/74

11750 NDX2066380
పపరర: ససధ శక గసజ

94-182/1100

తసడడ:ద జగనదధ రరవప గసజ
ఇసటట ననస:-139
వయససస:33
లస: ససస స
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11751 NDX0507939
పపరర: మసరసనమక గగడడపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-182/1103

11752 NDX0507970
పపరర: భమలకడక కకనతస

94-182/1104

94-171/905
11753
పపరర: వసశ కకషష హనసమమన రరజనదల

భరస : నదగగశశరరరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:A1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద నదరరయణ కకనతస
ఇసటట ననస:A2
వయససస:30
లస: ససస స

94-187/1081
11754 NDX2937555
పపరర: కకషష కరరరసక రరమనదధస
రరమనదధస
తలర : నదగ మణణ రరమనదధస రరమనదధస
ఇసటట ననస:A.T.Agraharam
వయససస:19
లస: పప

11755 NDX3040615
పపరర: రజఖలకడక జజననలగడడ

భరస : రరధదకకషషసరరజ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:ATA Nice Apartment 4-A
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:ATA Nice apartment 4-A
వయససస:47
లస: పప

11757 NDX3016102
పపరర: తదజశశ అనసమలశశటట

11758 NDX2709319
పపరర: భబరత దదవరకకసడ

11759 NDX2848588
పపరర: దసరరర పపరరపరలలస

94-187/1082

తసడడ:ద లల కకదసడ రరస పదసరద అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:ATA TOWERS
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: నగగశశరరరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:A,T AGRAHARAM
వయససస:32
లస: ససస స

11760 NDX3061553
పపరర: దసరర భవన మరబబ ఈనద

11761 NDX3203643
పపరర: పదక కమమకల

94-186/1432

భరస : రరజ మరబబ ఈనద
ఇసటట ననస:D.N 26-38-134
వయససస:22
లస: ససస స
11763 NDX3192051
పపరర: పదక కమమకల

94-186/1435

94-182/1581

తసడడ:ద బబలరరడడడ గరడడ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-285
వయససస:49
లస: పప
11769 NDX3174745
పపరర: కకషషయఖ పపసడర

94-182/1582

Deleted

11764 NDX2947976
పపరర: బదహకస వససతమమనదకఅలమ

94-182/1583

94-186/1433

భరస : రరడడ యఖ కమమకల
ఇసటట ననస:D.N 94-12-1001
వయససస:37
లస: ససస స
94-182/1588

94-182/1586

11765 NDX3153053
పపరర: ఆషరబ షపక

94-181/1514

94-197/1240

తలర : హహసససఆన బ షపక
ఇసటట ననస:D.NO 25-18-115/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-182/1585

11771 NDX2523728
పపరర: మలర క నసదదపరటట

94-171/579

భరస : చసడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:D NO 26-19-34/B
వయససస:31
లస: ససస స

11773 NDX3222965
పపరర: దసరర పదసరద రరవప మమడ

11774 NDX3231453
పపరర: లకడక ససనత మమడ

94-171/908

11779 NDX2476943
పపరర: శరకవణణ మమడడద
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ మమడడద
ఇసటట ననస:D NO 26-38-149/1
వయససస:20
లస: ససస స

94-171/921

భరస : దసరర పదసరద మమడ
ఇసటట ననస:DNO 26-31-9
వయససస:49
లస: ససస స
94-185/1278

తసడడ:ద హరరకకషష గడదడ
ఇసటట ననస:D NO 26-38-143/1
వయససస:21
లస: పప
94-185/1491

94-186/1434

తసడడ:ద ససతద రరమ మహన రరవప పసనసమమల
ఇసటట ననస:D NO. 26-14-163/1
వయససస:22
లస: ససస స

11776 NDX2530236
పపరర: ససదధప రరజ గడదడ

భరస : ��� ������ ��� �����
ఇసటట ననస:D.NO. 26-31-112/A
వయససస:45
లస: ససస స

11762 NDX3202116
పపరర: పదక కమమకల

11768 NDX3161411
పపరర: బబజ బబగగమ షపక

11775 NDX3043908
పపరర: ���������� �����

భరస : మహహధర ఉసడడద
ఇసటట ననస:DNo.26-38-143/A
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దసరరర శకనస పపరరపరలలస
ఇసటట ననస:B1/92-3-12/2
వయససస:22
లస: ససస స

11767 NDX3162187
పపరర: బబజ బబగగమ షపక

11770 NDX2730760
పపరర: ససషక పసనసమమల

94-186/1431

94-188/1515

భరస : రమమష బబబగ షపక
ఇసటట ననస:DNO 25-16-117/A
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద దసరర రరమ సరశమ మమడ
ఇసటట ననస:DNO 26-31-9
వయససస:62
లస: పప

94-187/1084

11756 NDX3042454
పపరర: రరధదకకషషసరరజ జజననలగడడ

తసడడ:ద శకనవరస వససతమమనదకఅలమ
ఇసటట ననస:D-NO24-45-16/53
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద వరసస దదవ మమరరస మమరరగగమల
ఇసటట ననస:D NO 26-20-309
వయససస:20
లస: పప

11778 NDX2755486
పపరర: పదతభ బటటటల

94-186/1181

తలర : హహసపన బ షపక
ఇసటట ననస:D.NO 25-18-115/1
వయససస:31
లస: ససస స

భసధసవప: కరరణకర పసనసమగడడ
ఇసటట ననస:D NO 26-1-111
వయససస:42
లస: పప

11772 NDX2767705
పపరర: మగరళ బబజ మమరరగగమల

94-185/1490

భరస : రరడడ యఖ కమమకల
ఇసటట ననస:D.N 94-12-1001
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరడడ యఖ కమమకల
ఇసటట ననస:D.N 94-12-1001
వయససస:37
లస: ససస స
11766 NDX2774610
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గరడడ

తసడడ:ద లకకక నదరరయణ శరససస స రరజనదల
ఇసటట ననస:Apt 104
వయససస:32
లస: పప

11777 NDX2523421
పపరర: హరరక గడదడ

94-185/1279

తసడడ:ద హరరకకషష గడదడ
ఇసటట ననస:D NO 26-38-143/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-186/1026

11780 NDX2538395
పపరర: రరజ కలమమరర గగరరక

94-186/1027

తసడడ:ద రరజ గగరరక
ఇసటట ననస:D NO 26-38-196
వయససస:20
లస: ససస స
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11781 NDX2364024
పపరర: శవ గగపరల శవరరతద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-186/1028

11782 NDX2583672
పపరర: సరయ అనరరధ రరమరరజ

తసడడ:ద చనన కకటట లసగస శవరరతద
ఇసటట ననస:D NO 26-38-221 FLAT NO 102
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద శకవణ కలమమర రరమరరజ
ఇసటట ననస:D.NO.26-39-6/2A
వయససస:18
లస: పప

11784 NDX3184637
పపరర: దధవ దధవ

11785 NDX3182979
పపరర: గగవసదమక దధవ

94-180/2044

తసడడ:ద మహ రరవప దధవ
ఇసటట ననస:DNO-26-39-90
వయససస:36
లస: పప
11787 NDX3252939
పపరర: లకడక దదవ జసగ

94-180/1375

11788 NDX3225000
పపరర: లకడక దదవ జసగ

94-184/1550

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:D NO 26-39-68
వయససస:21
లస: ససస స
94-184/1560

భరస : నగరజ దధవ
ఇసటట ననస:DNO-26-39-90
వయససస:32
లస: ససస స
94-184/1610

11783 NDX2913572
పపరర: అయయషర షపక

11786 NDX3109535
పపరర: ససమన దసడడడ

94-188/1517

తసడడ:ద రరజ రరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:D.NO. 26-39-91/C
వయససస:33
లస: పప
94-186/1461

11789 NDX0796805
పపరర: లకడక దదవ జసగ

94-184/1609

తసడడ:ద గణణశశర రరవప జసగ
ఇసటట ననస:DNO 26-39-116
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద గణణశశర రరవప జసగ
ఇసటట ననస:DNO. 26-39-116
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద గణణశశర రరవప జసగ
ఇసటట ననస:DNO 26-39-116, 10 LANE
వయససస:32
లస: ససస స

94-186/1437
11790 NDX2981942
పపరర: వనసకట ససబదమణఖ శవ పదసరద
మమరరస
భసధసవప: మధవ లత మమరరస
ఇసటట ననస:D.NO.26-39-117/B
వయససస:42
లస: పప

94-186/1438
11791 NDX3029105
పపరర: వనసకట ససబదమణఖ శవ పదసరద
మమరరస
భసధసవప: మధవ లత మమరరస
ఇసటట ననస:D.NO.26-39-117/B
వయససస:42
లస: పప

11792 NDX2925634
పపరర: కకసడదరరడడడ పపలచచరర
తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ పపలచచరర
ఇసటట ననస:D NO 26-39-120/31
వయససస:39
లస: పప

11793 NDX2925691
పపరర: కకసడద రరడడడ పపలచచరర

11794 NDX3220688
పపరర: దసరర పదసరద అడప

11795 NDX2931947
పపరర: దదసరర పదసరద రరవప దదసరర

94-184/1549

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ పపలచచరర
ఇసటట ననస:D NO 26-39-120/31
వయససస:39
లస: పప
11796 NDX2952786
పపరర: షరరఫ సయద

94-183/1213

తసడడ:ద రరమగ అడప
ఇసటట ననస:DNO-26-39-124/8A
వయససస:30
లస: పప
94-187/1083

94-180/2039

94-183/1206

భసధసవప: దదసరర రతన కలమమరర దదసరర
ఇసటట ననస:dno 26-39-129/36
వయససస:56
లస: పప

11797 NDX3059391
పపరర: మహబగనన సయద

94-191/966

11798 NDX2529600
పపరర: శలక షపక

94-184/1015

తసడడ:ద మమసనమ సయద
ఇసటట ననస:D NO 26-39-129/72a
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షరరఫ సయద
ఇసటట ననస:D NO 26-39-129/72a
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:D NO 26-39-129/105
వయససస:24
లస: ససస స

11799 NDX3277225
పపరర: కకషష తరరమలకకసడ

11800 NDX0746651
పపరర: జయదధప గగరర

11801 NDX2798221
పపరర: కరరమగన షపక

94-184/1629

తసడడ:ద పసదద వనసకయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:DNO-26-39-129/235
వయససస:37
లస: పప

94-190/113

తసడడ:ద ఆచదరర గగరర
ఇసటట ననస:DNO 26-39-131/14C,
వయససస:31
లస: పప

94-188/1195 11803 NDX3167863
11802 NDX2545770
పపరర: నరసససహ మమరరస సననధదనస
పపరర: నదగమర వల షపక

94-181/1512

తసడడ:ద హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:d.no 26-39-139\a
వయససస:41
లస: ససస స
11804 NDX2947950
పపరర: ఇజజదయల తతమమటట

తసడడ:ద బబలకకషష మమరరస సననధదనస
ఇసటట ననస:D NO 26-40-13/B,GMC NO 72
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద జజన సససదద షపక
ఇసటట ననస:D no 26-41-1/1, 4/1 Ramiredd
వయససస:27
లస: పప

11805 NDX2361681
పపరర: ఉషర రరణణ పరలడడగగ

94-182/1106 11807 NDX2380384
11806 NDX2361384
పపరర: సరయ ఫణణ భబరర వ గసగవరపప
పపరర: ఆదదలకడక యమడడక

94-182/1105

తసడడ:ద రరయల బబబగ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:D NO 26-41-82
వయససస:21
లస: ససస స
11808 NDX3290178
పపరర: శక లకడక కలసకలగగసట
భరస : బసవనశశర రరవప కలసకలగగసట
ఇసటట ననస:D.NO.26-44-70/B
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:D NO 26-43-1/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-182/1660

94-184/1558

94-182/1584

తసడడ:ద మససస తతమమటట
ఇసటట ననస:D NO 26-41-69
వయససస:45
లస: పప
94-181/1113

భరస : యలర మసద రరడడడ యమడడక
ఇసటట ననస:D NO 26-44-8
వయససస:35
లస: ససస స

94-182/1661 11810 NDX2990604
94-182/1589
11809 NDX3290194
పపరర: బసవనశశర రరవప కలసకలగగసట
పపరర: రరమ చసదద నదగగశశర కలమమర
మమచల
తసడడ:ద ససగమమశశర రరవప కలసకలగగసట
తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ మసచల
ఇసటట ననస:D.NO.26-44-70/B
ఇసటట ననస:D-NO26-45-16/6
వయససస:42
లస: పప
వయససస:59
లస: పప
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11811 NDX2363893
పపరర: లలత భబరర వ గసగరరజ

94-181/1114

11812 NDX2397933
పపరర: రవ తదజ గసగరరజ

తసడడ:ద వ కగ శరక గసగరరజ
ఇసటట ననస:D NO 26-45-16/32
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద వ కగ శరక గసగరరజ
ఇసటట ననస:D NO 26-45-16/32
వయససస:24
లస: పప

94-181/1112
11814 NDX2363901
పపరర: లలమ దసరర నదగ శకనవరస రరవప
మమజగటట
తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:D.NO. 26-45-16/62
వయససస:48
లస: పప

11815 NDX2629277
పపరర: ఉరరజబ షపక

తసడడ:ద తరరపత రరవప షపక
ఇసటట ననస:D NO 26-45-55
వయససస:19
లస: పప

11817 NDX2361400
పపరర: ససవరష రరజ కకపపరర

11818 NDX3172293
పపరర: లకడక ఒరరస

94-182/1107

తసడడ:ద యయసప బగ కకపపరర
ఇసటట ననస:D NO 26-45-65
వయససస:23
లస: పప
11820 NDX3174273
పపరర: గగపస రరజ ఒరరస

94-198/1108

94-198/975

94-196/1076

94-197/1243

భరస : ఎడడకకసడలల ఒరరసస
ఇసటట ననస:dno-26-47-237
వయససస:47
లస: ససస స
11832 NDX3260817
పపరర: సశరష లత ఏకలల

94-193/1408

తసడడ:ద చనన వరయఖ ఏకలల
ఇసటట ననస:DNO-26-47-402
వయససస:18
లస: ససస స
11835 NDX1975335
పపరర: వజయ కలమమర పగడదల

11824 NDX2946713
పపరర: జజఖత కడడయమల

11827 NDX3220613
పపరర: రవణమక చరర దదననన

94-198/1109

తసడడ:ద ససబబ రరవప పగడదల
ఇసటట ననస:DNO 85-6-416, 4TH LINE
వయససస:28
లస: పప

94-182/1652

తసడడ:ద శకనవరసరరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:D.NO 26-45-58
వయససస:94
లస: ససస స
11819 NDX3173747
పపరర: ఎడడకకసడలల ఒరరస

94-198/1107

11822 NDX3233525
పపరర: మణణ కసట మదసకలరర

94-198/1106

11825 NDX2610483
పపరర: నదగరరజ అననవరపప
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర అననవరపప
ఇసటట ననస:D NO 26-47-180
వయససస:26
లస: పప

94-197/1255

11828 NDX3214756
పపరర: ఎడడకకసడలల ఒరరసస

94-197/1242

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఒరరసస
ఇసటట ననస:DNO-26-47-237
వయససస:53
లస: పప

94-198/926
11830 NDX2393593
పపరర: వనసకట నదగ సరయ అనసదధప
పదకనదభగన
తసడడ:ద వనసకట ససబదహకణఖస పదకనదభగన
ఇసటట ననస:D NO 26-47-317/B 8/3 LINE
వయససస:22
లస: పప

11831 NDX2734705
పపరర: గగపస వనమగల
తసడడ:ద శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:D NO 26-47-326/B
వయససస:23
లస: పప

11833 NDX3260858
పపరర: చనన వరయఖ ఏకలల

11834 NDX2395176
పపరర: రరణణ కమతస

11836 NDX1974444
పపరర: సరయ కలమమరర పగడదల

94-193/1409

94-197/1238

94-193/1150

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:D NO 26-47-410
వయససస:24
లస: ససస స
94-186/674

తసడడ:ద వజయ కలమమర పగడదల
ఇసటట ననస:DNO 85-6-416, 4th Line
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ ఏనదగసటట
ఇసటట ననస:D NO 91-7-376
వయససస:32
లస: ససస స

94-197/1257

94-198/974

భరస : కకసడయఖ చరర దదననన
ఇసటట ననస:DNO-26-47-210
వయససస:68
లస: ససస స

94-197/1241 11839 NDX2756989
11838 NDX2864452
పపరర: కకషషమమరరస ససరగశ తరరవతతర
పపరర: తరరపతమక ఏనదగసటట

తసడడ:ద కకషషమమరరస తరరవతతర
ఇసటట ననస:DNo 91-5-257, Flat-301
వయససస:51
లస: పప

11816 NDX3285962
పపరర: హరర వరరరన లగడపరటట

తసడడ:ద మగసలయఖ మదసకలరర
ఇసటట ననస:DNO-26-47-150
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద నదరయఖ ఏకలల
ఇసటట ననస:DNO-26-47-402
వయససస:48
లస: పప
94-186/621

94-181/1111

తసడడ:ద వనసకటపషయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:DNO-26-47-89
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:DNO-26-47-178
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరవయఖ చరలమదదననన
ఇసటట ననస:DNO-26-47-210
వయససస:72
లస: పప
11829 NDX3186160
పపరర: వనసకయమక ఒరరసస

94-197/1244

తసడడ:ద ఎడడకకసడలల ఒరరస
ఇసటట ననస:DNO-26-47-89
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద మలర యఖ అసకరల
ఇసటట ననస:D.NO.26-47-171/2
వయససస:18
లస: పప
11826 NDX3220647
పపరర: మమలకకసడయఖ చరలమదదననన

94-182/1209

Deleted

11821 NDX3171899
పపరర: ఒరరస ఒరరస

11813 NDX2363885
పపరర: జజఖతరకయ నదరగనపరటట

భరస : లలమ దసరర నదగ శకనవరస రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:D.NO.26-45-16/62
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల ఒరరస
ఇసటట ననస:DNO-26-47-89
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ఎడడకకసడలల ఒరరస
ఇసటట ననస:DNO-26-47-89
వయససస:22
లస: పప
11823 NDX2647410
పపరర: అనల శవ కలమమర అసకరల

94-181/1115

94-197/1239

11837 NDX3285244
పపరర: ఈశశరమక శరరగరరర

94-182/1650

భరస : వనసకటటశశరరర శరరగరరర
ఇసటట ననస:D NO.90-4-77/8
వయససస:43
లస: ససస స
11840 NDX0574178
పపరర: లకడక సరసశత గరరమమళర

94-197/1086

భరస : వనసకట లకడక నరసససహమమరరస గరరమమళర
ఇసటట ననస:D NO 91-9-532 VENUGOPAL
వయససస:72
లస: ససస స
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11841 NDX2697712
పపరర: హరర వనసకట కకషష మడతల

94-193/1426

తసడడ:ద రతయఖ మడతల
ఇసటట ననస:D.No. 91-18-895,
వయససస:19
లస: పప
11844 NDX2421998
పపరర: హహమ లత లలటటట

94-193/1151

భరస : మహహశ ఎరర
ఇసటట ననస:D NO 91-19-947
వయససస:21
లస: ససస స
94-189/1046

భరస : గణణశశర రరవప లలటటట
ఇసటట ననస:D NO 92-14-1339/3
వయససస:36
లస: ససస స
11847 NDX2551497
పపరర: తదజశశ

11842 NDX2280469
పపరర: మమధవ ఎరర

11845 NDX2422004
పపరర: గణణశశర రరవప లలటటట

11848 NDX2551596
పపరర: లలత కలమమరర

94-193/1152

తసడడ:ద అసకమరరవప నరరలశశటట
ఇసటట ననస:D NO 91-19-947
వయససస:24
లస: ససస స
94-189/1047

తసడడ:ద తవటయఖ లలటటట
ఇసటట ననస:D NO 92-14-1339/3
వయససస:41
లస: పప
94-188/1197

11843 NDX2280394
పపరర: వనసకట ఆదదలకడక నరరలశశటట

11846 NDX2551521
పపరర: యశశశ

94-188/1196

తసడడ:ద ససధధర కలమమర
ఇసటట ననస:D.NO 92-34 FLAT NO 401
వయససస:24
లస: పప
94-188/1198

11849 NDX2551554
పపరర: ససరరఖ దదవ

94-188/1199

తసడడ:ద ససధధర కలమమర
ఇసటట ననస:D.NO 92-34 FLAT NO 401
వయససస:24
లస: పప

భరస : నదగయఖ
ఇసటట ననస:DNO 92-34 FLAT NO 401
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగయఖ
ఇసటట ననస:DNO 92-34 FLAT NO 401
వయససస:35
లస: ససస స

11850 NDX2545275
పపరర: తదజశశ

11851 NDX2929040
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కటకస

11852 NDX3148335
పపరర: అనల ఇనదలమ

94-188/1128

తసడడ:ద ససధధరకలమమర
ఇసటట ననస: d.no.92-34, f.no.401
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద రసగయఖ కటకస
ఇసటట ననస:D NO 92-2217/A
వయససస:27
లస: పప

11853 NDX3115037
పపరర: హహమ బసదస చదబబద లల

11854 NDX2380590
పపరర: ససమయమఖ తదబగసకస షపక

94-182/1587

తసడడ:ద వశశశశశరరరవప చదబబద లల
ఇసటట ననస:D-NO 201
వయససస:36
లస: ససస స
11856 NDX3217379
పపరర: కకషషవనణణ ఆరరకటట

94-181/1513

11857 NDX2475804
పపరర: శవ గసగర వరసకక

94-188/1124

11860 NDX3149515
పపరర: వనసకరయమక గగతదస

తసడడ:ద చసదదదసఏకఖర భబవరరజ
ఇసటట ననస:DOOR NO 7/2 26 39 53 A T A
వయససస:50
లస: పప

భరస : మలర కరరరజ నరరవప గగతదస
ఇసటట ననస:Door no.26-38-187
వయససస:50
లస: ససస స

11862 NDX3192390
పపరర: తనననరర శకహరర తనననరర

11863 NDX2848174
పపరర: ససనత బబహహరర

94-191/968

11855 NDX2380871
పపరర: నదజష అఫరదన

94-197/1087

తసడడ:ద మహమకద అనస అహకద
ఇసటట ననస:D NO MIG-2
వయససస:24
లస: ససస స
94-191/730

భరస : రరమ కకషష వరసకక
ఇసటట ననస:DNO:92-8-529/A
వయససస:37
లస: ససస స
94-188/1125

94-186/1436

భసధసవప: సరవతద వరరక
ఇసటట ననస:D.NO 94-11-833,26WARD
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జ�ో్�ోసరరలర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:D NO 572
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటరమణ ఆరరకటట
ఇసటట ననస:d.no:26-44-1/1
వయససస:19
లస: ససస స
11859 NDX2380624
పపరర: చసదదదసఏకఖర భబవరరజ

94-188/1516

11858 NDX2833036
పపరర: నదగలకడక తతరరటట

94-186/1439

తసడడ:ద గసగపథధ తతరరటట
ఇసటట ననస:DON 26-38-164
వయససస:18
లస: ససస స
94-186/1440

11861 NDX3171873
పపరర: తనననరర శకహరర తనననరర

94-191/967

భసధసవప: భదసద రరఖ
ఇసటట ననస:Door no.26-39-128/A
వయససస:27
లస: పప
94-188/1518

11864 NDX2361673
పపరర: మలలర సవరర సజజజ

94-182/1108

భసధసవప: భదసద రరఖ
ఇసటట ననస:Door no.26-39-128/A
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద రవ కలమమర బబహహరర
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 26-39-140
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప సజజజ
ఇసటట ననస:DOOR NO 26-45-61/7
వయససస:45
లస: ససస స

11865 NDX2361665
పపరర: బబబగరరవప సజజ

11866 NDX2683548
పపరర: ససమసత నదదచసడర

11867 NDX2606747
పపరర: వననననల ఆతకకలరర

94-182/1109

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప సజజ
ఇసటట ననస:DOOR NO 26-45-61/7
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద ససనల నదదచసడర
ఇసటట ననస:Door no.27-10-30
వయససస:19
లస: పప

11868 NDX2552347
పపరర: దసరర పదసరద మసతదవరదద

11869 NDX3091766
పపరర: బబజ నవరజ మహమకద

94-171/681

తసడడ:ద వనసకట ససరఖనదరరయణ మసతదవరదద
ఇసటట ననస:DOOR NO 93-5-263
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద మగనశర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:Dr No 26-38-211/1
వయససస:24
లస: పప

94-182/1210

94-171/680

తసడడ:ద పదసరదరరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:Door no 92-12-853
వయససస:19
లస: ససస స
94-186/1441

94-182/1590
11870 NDX2757342
పపరర: నదగ మలర శశర రరవప జజననలగడడ

తసడడ:ద బక రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:DR NO 26-41-60/C1
వయససస:44
లస: పప

Page 233 of 405

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29

11871 NDX3166345
పపరర: శవ పదసరద తరరమలశశటట

94-182/1591

తసడడ:ద వనసకయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:DR NO 26-42-203
వయససస:61
లస: పప
11874 NDX3023728
పపరర: లకకయఖ నసన

94-181/1515

94-181/1242

94-185/1280

94-187/1085

94-182/1593

94-197/1245

94-171/931

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:38
లస: ససస స
11895 NDX2315653
పపరర: ససబదహకణఖస రరళళబసడడ

94-181/1004

11884 NDX3017258
పపరర: బబలలశశర రరడడడ వనసగళ

94-191/969

11882 NDX2756864
పపరర: మర మహమకద షపక

94-181/1519

94-186/1442

11885 NDX2917318
పపరర: పపరష చసదద రరవప వణగకలరర

94-188/1535 11888 NDX2872315
11887 NDX3288222
పపరర: లకడక కలససమ దదవ కరరషరపప
పపరర: శరణఖ యననస

94-188/1523

94-191/971

తసడడ:ద రతన శశఖర బబబగ యననస
ఇసటట ననస:FLAT NO-201
వయససస:21
లస: ససస స

11890 NDX2315679
పపరర: నదగమలలర శశరర గనపసశశటట

94-187/879

11891 NDX2315703
పపరర: ససబబబరరవప గనపసశశటట

94-187/880

భరస : ససబబబరరవప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.201, RAAVI RESIDEN
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద మగతస యఖ గనపసశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.201, RAAVI RESIDEN
వయససస:66
లస: పప

11893 NDX2880680
పపరర: పపరకరజ ననపషలర

11894 NDX2315638
పపరర: పరరశత రరళళబసడడ

94-182/1600

11896 NDX3009834
పపరర: దసరర గగవసదస

94-187/881

భరస : ససబదమణఖ రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.203, RAAVI RESIDEN
వయససస:38
లస: ససస స
94-182/1597

భసధసవప: పపషరషవత దదగరలమ
ఇసటట ననస:Flat no. 244,91-8-402
వయససస:70
లస: ససస స

11898 NDX2223543
పపరర: వరణణ లకడక గగడడవరడ

11899 NDX2223535
పపరర: భబరత కలమమర గగడడవరడ

భరస : భబరత కలమమర గగడడవరడ
ఇసటట ననస:FLAT.NO.301B ATA TOWERS
వయససస:27
లస: ససస స

11879 NDX3058526
పపరర: ససరగశ బబబగ కరరయల

భసధసవప: పదక వణగకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 103A
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.203, RAAVI RESIDEN
వయససస:44
లస: పప
94-171/580

94-186/1182

తసడడ:ద అలబక షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద రమమరరవప ననపషలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-203
వయససస:70
లస: పప
94-187/882

11876 NDX2690972
పపరర: శకహరర గగడద

తసడడ:ద శసకరన నదయర
ఇసటట ననస:Flat No 3B
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఆసజననయ పదసరద కరరషరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద రతన శశఖర బబబగ యననస
ఇసటట ననస:FLAT NO-201
వయససస:24
లస: ససస స
11892 NDX3252566
పపరర: వజయ చచలర లరర

94-171/896

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ వనసగళ
ఇసటట ననస:FLAT No.101
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరజగశ కరసత తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 104
వయససస:30
లస: ససస స
11889 NDX2872307
పపరర: చసదన యననస

11878 NDX2872802
పపరర: శకదదవ ఏరర మమదద ధ

11881 NDX1231083
పపరర: కతద మమధవ లత

94-188/1520

తసడడ:ద హరర పదసరద రరవప గగడద
ఇసటట ననస:FLAT N0-3B
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహహష శరఖమ సససగ
ఇసటట ననస:Flat no 101
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పదభబకర కసదరష
ఇసటట ననస:FLAT NO. 101
వయససస:54
లస: ససస స
11886 NDX2780245
పపరర: వనసకట పరవన తదడడకకసడ

94-182/1592

భరస : కకషష కలమమర రరడడ ఏరర మమదద ధ
ఇసటట ననస:FLAT NO 2
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద భబసకర యయటటల
ఇసటట ననస:FLAT NO 58
వయససస:23
లస: ససస స
11883 NDX3069275
పపరర: రమదదవ మసతద పదగడ

11875 AGZ0627299
పపరర: తతమకసడడద అఖల నశరసత

11873 NDX3124518
పపరర: పపషషలత అవనగడడ

భరస : బబలకకషష అవనగడడ
ఇసటట ననస:DR NO 92-12-851
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద తతమకసడడద డదవడ
ఇసటట ననస:FL-306
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద చదనచ రరడడడ దదశరసల
ఇసటట ననస:FLAT NO 001
వయససస:36
లస: పప
11880 NDX2379790
పపరర: లలత యయటటల

94-188/1519

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప అవనగడడ
ఇసటట ననస:DR NO 92-12-851
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర నసన
ఇసటట ననస:DR NO 92-19-1732
వయససస:44
లస: పప
11877 NDX2673184
పపరర: మమలకకసడయఖ దదశరసల

11872 NDX3123130
పపరర: బబలకకషష అవనగడడ

11897 NDX2900710
పపరర: హహమ ససతతష పపలలర టకలరరస

94-197/1246

తసడడ:ద రరజ శశఖర పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO-301
వయససస:19
లస: పప
94-171/581

తసడడ:ద హరర పదసరద గగడడవరడ
ఇసటట ననస:FLAT.NO.301B ATA TOWERS
వయససస:32
లస: పప

94-188/1522
11900 NDX3008828
పపరర: శరఖస సససదర రరవప అసబడడపపడడ

తసడడ:ద వనసకట ససబబబ రరవప అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:Flat No 301,
వయససస:68
లస: పప
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11901 NDX3214020
పపరర: మహమద అరరద షపక

94-182/1594

తసడడ:ద నదగమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:20
లస: పప
11904 NDX2734838
పపరర: హరర శసకర తషమమకటట

94-197/1247

94-171/898

94-182/1603

94-182/1599

భసధసవప: ఉమదదవ కకటబరర
ఇసటట ననస:Flat No.402
వయససస:64
లస: పప
11916 NDX2451813
పపరర: అననరరధ కకమర

11908 NDX2932739
పపరర: వనసకట చసదద ఆళళ

11911 NDX2816809
పపరర: కనదనసబ గరజలవరరస

11920 NDX3086170
పపరర: ఆనసద రరవప సరరడద

భరస : అరరణ నరసజన చలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 201
వయససస:30
లస: ససస స
94-191/972

తలర : భబగఖ లకడక వరడ
ఇసటట ననస:Flot No 103
వయససస:23
లస: ససస స
94-181/1520

తసడడ:ద వర రరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO.502
వయససస:43
లస: పప
11928 NDX3092632
పపరర: రవసదద బబబగ గగలర పప ద లల
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ గగలర పప ద లల
ఇసటట ననస:FLT T2
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట చసదద ఆళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO-304
వయససస:43
లస: ససస స
94-191/970

94-182/1111

11912 NDX2920163
పపరర: రగగనదథ చచనన

94-189/1373

94-191/762

భరస : జనఆ తతషస అసదచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:52
లస: ససస స
94-182/1622

94-182/1598
11918 NDX3204542
పపరర: వజయ వసశ కకషష వసజమమరర

భసధసవప: ససరభ రగహటటర
ఇసటట ననస:flat no. 601 ITC residents park
వయససస:33
లస: పప
94-181/1517

11921 NDX3055043
పపరర: మణణ కలమమర పలన

94-182/1604

తసడడ:ద ససబదమణఖస సరరడద
ఇసటట ననస:FL.NO.103 SAI GANESH TOWE
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద రరమసరశమ
ఇసటట ననస:FLOT 203
వయససస:57
లస: పప

11923 NDX3203551
పపరర: నదగమర బబష షపక

11924 NDX2380582
పపరర: అబగదల రహహమన ననరరబశ

94-182/1605

94-188/1126

తసడడ:ద ససభబన వల షపక
ఇసటట ననస:FLOT NO 302 NGO'S COLON
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద చనన హహసపసన ననరరబశ
ఇసటట ననస:FLOT NO 302 VJR TOWERS
వయససస:45
లస: పప

11926
పపరర: కకటటశశరరరవప మదదగగసట

11927 NDX2397560
పపరర: అరరణ యయనసమగల

94-197/1113

తసడడ:ద సరసబశవరరవప మదదగగసట
ఇసటట ననస:Flot no 609
వయససస:32
లస: పప
94-191/973

94-171/897

94-182/1602

11915 NDX2680643
పపరర: సతఖవత దచబబ ర జననమమలమ

11919 NDX3213170
పపరర: అననపపరగషశశరర చలర

94-171/899

11909 NDX2932846
పపరర: నళన ఆళళ

11914 NDX2305456
పపరర: హహమలత గరల

భరస : సస కగ శరససస స భబరథనలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:58
లస: ససస స

11925 NDX2989382
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ ససగస

94-182/1601

తసడడ:ద రరమచసదదయఖ చచనన
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:41
లస: పప

11917 NDX3253226
పపరర: సరసశత భబరథనలమ

94-182/1596

తసడడ:ద సరయ బబబగ పరరచనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:68
లస: ససస స
94-191/731

11906 NDX3172723
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరరచనరర

భరస : సరటలన బబబ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.304 A BLOCK
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరరరవ కకమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 501 HARICHANDANA
వయససస:54
లస: ససస స

11922 NDX2782910
పపరర: అలలఖఖ వరడ

94-181/1518

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO-304
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట చసదద ఆళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO-304
వయససస:21
లస: పప
11913 NDX2773836
పపరర: పదసరదరరవప కకటబరర

11905 NDX2944346
పపరర: పరరరపలర శశషరవతదరమ

11903 NDX3216538
పపరర: మహమకద సమర షపక

తసడడ:ద నదగగర బబష షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: పరరరపలర అననపపరష దదవ
ఇసటట ననస:FLAT NO- 303
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద సరయ బబబగ పరరచనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:27
లస: పప
11910 NDX2932820
పపరర: సరయ హరర ఆళళ

94-182/1595

తసడడ:ద నదగగర బబష షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తషమమకటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-302
వయససస:18
లస: పప
11907 NDX3201407
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరరచనరర

11902 NDX3180825
పపరర: మహమకద సమర షపక

11929 NDX2314961
పపరర: శక కకషష గగదద

94-171/582

తసడడ:ద రసగ రరడడడ యయనసమగల
ఇసటట ననస:FLOT.NO:04 DIVYA APARTME
వయససస:39
లస: పప
94-186/1029

తసడడ:ద హరర పదసరద రరవప గగదద
ఇసటట ననస:F NO 3-8 ATA NICE TOWERS
వయససస:26
లస: పప

11930 NDX3158847
పపరర: వనసజయసత మల వనదదసతస

94-171/895

భరస : నరసససహ మమరరస వనదదసతస
ఇసటట ననస:F NO 4A
వయససస:61
లస: ససస స

Page 235 of 405

11931 NDX3174612
పపరర: లకడక భబరత గగడడవరడ
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94-185/1492

94-188/1521 11933 NDX2937100
11932 NDX2778496
పపరర: సతఖ ససవనద ససగన బబ యన
పపరర: హనసమసత రరవప ఏలశశటట

94-185/1493

భరస : ధనసజయ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:F NO.55
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప ససగన బబ యన
ఇసటట ననస:F NO-102 SAI CHAITANYA
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటపషయఖ ఏలశశటట
ఇసటట ననస:F.NO. 306 SAHITHI RESIDEN
వయససస:66
లస: పప

94-182/1606
11934 NDX2740033
పపరర: ఏస వ ఏన బ ఏమ పదసరద
మమరస
తసడడ:ద లకకయఖ మమరస
ఇసటట ననస:FNO 401 SIRI HOMES
వయససస:52
లస: పప

11935 NDX2975548
పపరర: షణగకఖ పప రరరర

11936 NDX2885556
పపరర: లలత శరస

తసడడ:ద శకనవరససలల పప రరరర
ఇసటట ననస:F T 303
వయససస:19
లస: పప

11937 NDX3209491
పపరర: లకడక శకహరర యలవరరస

11938 NDX3208097
పపరర: లకకకససహ
ద రర యలవరరర

94-191/974

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:g-2, munnangi towers
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద అరరణ భబసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:H.I.G-85
వయససస:18
లస: పప

94-191/975

94-197/1249

తసడడ:ద చనన చసదదయఖ పప టర
ఇసటట ననస:HIG-89
వయససస:57
లస: పప
94-181/1116

11944 NDX2465169
పపరర: కకపపషల మహహష

94-187/1086

భరస : పదసరద శరస
ఇసటట ననస:G1, gokul residency
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:G-2, MUNNANGI TOWERS
వయససస:48
లస: ససస స

94-197/1248 11941 NDX3103652
11940 NDX2770667
పపరర: లలకగశశర దతదసతదయ
పపరర: రరమసరశమ చహదరర పప టర
ద
రరడడడ అలవల

11943 NDX2465136
పపరర: కకపపషల ససజనఖ

94-181/1516

11939 NDX2778629
పపరర: రమమదదవ దదశరసల

94-185/1494

భరస : మమలకకసడయఖ దదశరసల
ఇసటట ననస:G F 001
వయససస:30
లస: ససస స
94-171/900
11942 NDX3087483
పపరర: వనసకట శరణ కలమమర పదసచనరర

భసధసవప: తషలశ పదసచనరర
ఇసటట ననస:H No 26-38-55
వయససస:39
లస: పప
94-181/1117

11945 NDX3138989
పపరర: శరసతమక జజననలగడడ

94-186/1443

తసడడ:ద కకపపషల శవయఖ
ఇసటట ననస:HNO 26-41-22 4TH LANE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద కకపపషల శవయఖ
ఇసటట ననస:HNO 26-41-22 4TH LANE
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: రమమశ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:J RAMESH 94-10-690/2
వయససస:64
లస: ససస స

94-182/1607
11946 NDX3056074
పపరర: తచలలకలటర శకనవరస రరవప
తచలలకలటర
తసడడ:ద తచలలకలటర వర పదసరద బబబగ తచలలకలటర
ఇసటట ననస:K-12 police quaters
వయససస:28
లస: పప

11947 AP151010474121
పపరర: కకమటర కకషష కలమమరర

11948 NDX2609584
పపరర: అనల నమక

భరస : కకమటర లకడక నదరరయణ
ఇసటట ననస:KOMATLA LAXMI NARAYANA
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప నమక
ఇసటట ననస:LIG 72
వయససస:25
లస: పప

11949 NDX2535805
పపరర: చసదదశశఖర రరడడడ ఇవపరర

11950 NDX2767002
పపరర: ఉష రరణణ ఆలపరరరస

11951 NDX2758647
పపరర: కకషన నదయక బబణదవత

94-197/1088

తసడడ:ద సరసబరరడడడ ఇవపరర
ఇసటట ననస:LIG-97
వయససస:48
లస: పప

94-191/16

94-197/1250

భరస : కకషష కకశశర రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:L I G-230
వయససస:36
లస: ససస స

94-187/1087 11953 NDX3299534
11952 NDX3015757
పపరర: వనసకట సరయ సరల గగడడ నటట
పపరర: పదక గగసజ

తసడడ:ద చసదద శశఖర కలమమర గగడడ నటట
ఇసటట ననస:MANGA APPARTMENT 406
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:MIGH-51 89-4-451
వయససస:53
లస: ససస స

11955 NDX2952489
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యమరర గడడ

11956 NDX2947703
పపరర: వససత లకడక రవవరపప

94-181/1521

94-197/1112

తసడడ:ద మసగర నదయక బబణదవత
ఇసటట ననస:LIG 251
వయససస:39
లస: పప
94-182/1667

11954 NDX2748853
పపరర: ఛసషక అచసచల

94-197/1252

తసడడ:ద శకనవరస రరవప అచసచల
ఇసటట ననస:NALLAKUNTA MAIN ROAD
వయససస:18
లస: ససస స
94-189/1374

11957 NDX3013570
పపరర: రరషక షపక

94-181/1522

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:NEAR SIMS SCHOOL F.NO.20
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:NEAR SIMS SCHOOL F.NO.20
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:NEW DOOR 93-230
వయససస:22
లస: ససస స

11958 NDX2747962
పపరర: హహ లక చహదరర నదదచసడర

11959 NDX2748044
పపరర: కకషష నదదచసడర

11960 NDX2748135
పపరర: రజన నదదచసడర

94-171/901

తసడడ:ద కకషష నదదచసడర
ఇసటట ననస:OAK WOOD APARTMENT
వయససస:18
లస: ససస స

94-197/1251

94-171/902

తసడడ:ద నదరరయణరరవప నదదచసడర
ఇసటట ననస:OAK WOOD, APARTMENT , 4C
వయససస:40
లస: పప

94-171/903

భరస : కకషష నదదచసడర
ఇసటట ననస:OAK WOOD, APARTMENT , 4C
వయససస:37
లస: ససస స
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11961 NDX2945046
పపరర: దసరర పదసరద పబబ
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94-181/1523

తసడడ:ద రరస బబబగ పబబ
ఇసటట ననస:Plot 409
వయససస:19
లస: పప
11964 NDX3123171
పపరర: శవ దనపరటట

94-182/1608

తసడడ:ద పరపరరవప దనపరటట
ఇసటట ననస:PLOT NO 19
వయససస:30
లస: పప
11967 NDX2380780
పపరర: కకటమక సతనడడ

94-190/589

భరస : కకటయఖ సతనడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 190
వయససస:34
లస: ససస స
11970 NDX3150406
పపరర: ఉదయ శసకర వరగరన

11962 NDX2465946
పపరర: కకషష రరడడడ చదమహరర

94-182/1610

11973 NDX2988509
పపరర: లలలమ రమదదవ

94-171/904

భరస : పటటల చచననకగశవ రరవప
ఇసటట ననస:SaiSri brahmari nivas
వయససస:60
లస: ససస స
11976 NDX3094794
పపరర: కరరమ గగలర పప ద లల

94-191/976

11965 NDX2723617
పపరర: లలత వనద జజఖత బసడరర

11966 NDX2380764
పపరర: బకకయఖ లగ
తసడడ:ద బకకయఖ లగ
ఇసటట ననస:PLOT NO 189
వయససస:29
లస: పప

11968 NDX2915403
పపరర: వనసకయఖ కనద క
న లసతద

11969 NDX3204344
పపరర: మమబగ శభన బ షపక

11971 NDX3082625
పపరర: అమరగశశర శరససస స చసతలపరటట

94-197/1253

భరస : నదగగర బబష షపక
ఇసటట ననస:PLOT NO 302 NGO'S COLONY
వయససస:40
లస: ససస స
94-185/1495

94-182/1611

11975 NDX2725273
పపరర: వజయ లకడక కసచరర

94-182/1636

94-182/1612

భరస : శవ గగపస పప రరమలర
ఇసటట ననస:santhosh nagar 2 nd line dr.no:2
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పదభబకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:SF-3, BLACK - C,
వయససస:54
లస: ససస స

11977
పపరర: దదవనసదద రరడడడ లకకకరరడడడ

11978 NDX3288396
పపరర: హససన పటబన

తసడడ:ద పస వ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:Villa No 10
వయససస:60
లస: పప

11982 NDX2607216
పపరర: కకటటశశరరరవప ఉదదదశశటట

11983 NDX2702181
పపరర: ధన లకడక వపననస

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఉదదదశశటట
ఇసటట ననస:(26-41-93)new92-22-1820
వయససస:37
లస: పప

భరస : రవకరసత పపలలకలరర
ఇసటట ననస:2628269
వయససస:26
లస: ససస స

11985 NDX0134379
పపరర: శవ రరమకకకషష కరనదల

11986 NDX1937020
పపరర: కగశవపలల గగల

94-182/1666

11989 NDX2991297
పపరర: సరసబశవరరవప నదదచసడర
తసడడ:ద వనసకటపషయఖ నదదచసడర
ఇసటట ననస:9491185103
వయససస:60
లస: పప

94-182/1655

భరస : కరరమగలర
ఇసటట ననస:Venkata Ramana colony,1/2
వయససస:42
లస: ససస స
94-190/752

11981 NDX3194370
పపరర: ససశల ఆళరగడడ

94-188/1524

భరస : వనసకటటశశరరర ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:vishnu priya residency flat no 40
వయససస:52
లస: ససస స
94-171/607

11984 NDX0090712
పపరర: మగతదఖలమక కననల

94-185/1274

భరస : కననల శవయఖ కననల
ఇసటట ననస:9412962
వయససస:33
లస: ససస స
94-185/1276

తసడడ:ద మలర యఖ గగల
ఇసటట ననస:9412963
వయససస:58
లస: పప
94-191/866

11972 NDX3083771
పపరర: మమధసరర ననతలపరటట

11974 NDX3277548
పపరర: యయశశదద పప రరమలర

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:Venkata Ramana colony,1/2
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద బదహకయఖ కరనదల
ఇసటట ననస:9412962
వయససస:38
లస: పప

94-182/1609

తసడడ:ద ససధదకర ననతలపరటట
ఇసటట ననస:Q NO 237F
వయససస:22
లస: ససస స

11980 NDX2935377
పపరర: ససత రరమయఖ పసగగలలరర

94-185/1275

94-190/588

తసడడ:ద నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:plot no:104, manikanataa reside
వయససస:36
లస: పప

11979 NDX3288404
పపరర: కరరమగలర పఠరన

భరస : కకటటశశరరరవప వపపడద
ఇసటట ననస:92141285
వయససస:35
లస: ససస స

94-197/1254

తసడడ:ద గగరరనదథ
ఇసటట ననస:PLOT NO.101 2ND LINE
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : అననపపరష లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:UNIT 423
వయససస:23
లస: పప

94-181/1118

94-186/1030

భరస : హరర పదసరద రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:PLOT NO 3/B A T A NICE
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవసదద బబబగ గగలర పప ద లల
ఇసటట ననస:T2 MUNNAGI TOWER
వయససస:35
లస: ససస స
94-182/1656

11963 NDX2314565
పపరర: ససధ రరణణ కరరరమసచ

తసడడ:ద చచసచస రరడడడ చదమ
ఇసటట ననస:PLOT NO 3-180 FLAT NO 302
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద తదతయఖ కనద క
న లసతద
ఇసటట ననస:PLOT NO 216
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ రరవప వరగరన
ఇసటట ననస:plot no.sf1
వయససస:35
లస: పప

11988 NDX2987675
పపరర: రమణమక వపపడద

94-188/1127

94-185/1277
11987 NDX0016899
పపరర: శకనవరసరరవప కరరనస కరనటట�

భరస : శకనవరస రరవప� karnaati
ఇసటట ననస:9412982
వయససస:39
లస: ససస స
94-86/1160

11990 NDX2650927
పపరర: శసకర రరవప పలర పప

94-69/496

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-18-926
వయససస:39
లస: పప
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94-69/681
11991 NDX2801090
పపరర: వనసకట పదసనన లకడక శసగమ శశటట

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:92-9-611
వయససస:25
లస: ససస స

10003 NDX1236322
పపరర: సరసశత రరగరపససడడ
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94-192/391

భరస : మలర కరరరజ న రరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-1950
వయససస:30
లస: ససస స
10006 NDX0694604
పపరర: రజన� కకగసటట�

94-192/394

94-192/397

94-192/400

94-192/403

94-175/1830

94-192/407

తసడడ:ద మసరసన వలర పఠరన
ఇసటట ననస:92-25-1956
వయససస:25
లస: పప

94-192/401

10016 NDX0751271
పపరర: రవ శసకర శరక మననవ

10019 NDX2799096
పపరర: బబష బసగరనపలర

10022 NDX2886935
పపరర: హహమస హహసపన షపక

94-192/1240

10025 NDX0694109
పపరర: గగససయమ పఠరన

94-192/404

10028 NDX0674770
పపరర: మసరసన వల పటబన
తసడడ:ద గగస ఖమన
ఇసటట ననస:92-25-1956
వయససస:44
లస: పప

10011 NDX1947565
పపరర: మలర కరరరజ న రరడడడ రరగరపససడక

94-192/399

10014 NDX1773473
పపరర: వజయ లకడక వలల
ర రర

94-192/402

10017 NDX1947532
పపరర: శవ పదసరద వలల
ర రర

94-192/405

తసడడ:ద ఆసజననయగలల వలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-25-1952
వయససస:60
లస: పప
94-189/1295

10020 NDX2500908
పపరర: అఖల బసగరనపలర

94-192/406

తసడడ:ద పసదద సససదసలల బసగరనపలర
ఇసటట ననస:92-25-1955
వయససస:22
లస: ససస స
94-192/1238

10023 NDX2887628
పపరర: గగససయ షపక

94-192/1239

భరస : హహమస హహసపన షపక
ఇసటట ననస:92-25-1955
వయససస:39
లస: ససస స
94-192/408

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:92-25-1956
వయససస:42
లస: ససస స
94-192/410

94-192/396

భరస : శవ పదసరద వలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-25-1952
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-25-1955
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద హమమమ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:92-25-1955
వయససస:20
లస: పప
10027 NDX1750885
పపరర: బబషర పఠరన

10013 NDX0748509
పపరర: రరధదక చచసతనఖ మననవ

10008 NDX1195270
పపరర: లకమక తతట

తసడడ:ద మననన రరడడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:92-25-1950
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద పసదద సససదసలల
ఇసటట ననస:92-25-1955
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబషర బసగరనపలర
ఇసటట ననస:92-25-1955
వయససస:29
లస: ససస స
10024 NDX2886943
పపరర: గమలశర వల షపక

94-192/398

తసడడ:ద రరమచసదదరరవప
ఇసటట ననస:92-25-1952
వయససస:46
లస: పప

భరస : అబగదల దదకకజ
ఇసటట ననస:92-25-1955
వయససస:27
లస: ససస స
10021 NDX2500916
పపరర: సలమక బసగరనపలర

10010 NDX1202993
పపరర: నదగరరజ తతట

94-192/393

భరస : రరజయఖ
ఇసటట ననస:92-25-1950
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర శరక
ఇసటట ననస:92-25-1952
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద వవసకకభబచగఱ
ఇసటట ననస:92-25-1952
వయససస:36
లస: పప
10018 NDX3230448
పపరర: మహననర అయయషర మలర

94-192/395

తసడడ:ద రరజయఖ
ఇసటట ననస:92-25-1950
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద ససరగసదద బబబగ కకగసటట
ఇసటట ననస:92-25-1950
వయససస:45
లస: పప
10015 NDX0491886
పపరర: గగరర పదసరద పపరగహహత

10007 NDX0694299
పపరర: శవ నరకల� ఆర�

10005 NDX1195288
పపరర: అనసరరద తతట

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1950
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మగననన రరడడ �
ఇసటట ననస:92-25-1950
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద మననన రరడడ రరగర పససడక
ఇసటట ననస:92-25-1950
వయససస:36
లస: పప
10012 NDX2134310
పపరర: శకనవరసస కకగసటట

94-192/392

భరస : మహబమబ ససభబన�
ఇసటట ననస:92-25-1950
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:92-25-1950
వయససస:40
లస: ససస స
10009 NDX2137728
పపరర: అరవసద రరగర పససడక

10004 NDX0108225
పపరర: జజనబ షపక�

10026 NDX1750877
పపరర: ఆరరఫ పఠరన

94-192/409

తసడడ:ద మసరసన వలర పఠరన
ఇసటట ననస:92-25-1956
వయససస:24
లస: పప
94-192/411

10029 JBV0846501
పపరర: ఖమసససబ సయఖద� �

94-192/412

తసడడ:ద ఇబదహహస� �
ఇసటట ననస:92-25-1957
వయససస:35
లస: ససస స
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10030 NDX1331115
పపరర: ఆషర షపక
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94-192/413

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:92-25-1957
వయససస:37
లస: ససస స
10033 NDX1000439
పపరర: మనననత కలమమరర నదయక

94-192/415

94-192/418

94-192/419

94-192/422

94-192/425

94-192/428

94-192/1109

భరస : చదన బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:41
లస: ససస స

10043 JBV0851204
పపరర: కరరమమన షపక

10046 NDX0492157
పపరర: ససభబన షపక�

10049 JBV0855536
పపరర: అససమ షపక

10052 NDX2672640
పపరర: గగసటటరర ససబబబరరవప

94-192/1242

10055 NDX2452027
పపరర: నదగగల సయఖద

94-192/423

10058 NDX1331636
పపరర: ససతతషస నదయక
భరస : అభమణఖ నదయక
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:43
లస: ససస స

10038 NDX2665958
పపరర: షపక మరర వల

94-188/1174

10041 JBV0850461
పపరర: చదనబ సయఖద� �

94-192/421

10044 NDX2156967
పపరర: ససభబన షపక

94-192/424

తసడడ:ద సససదద షపక
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:23
లస: పప
94-192/426

10047 NDX2156991
పపరర: ససబబ రరవప గగసటటరర

94-192/427

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర గగసటటరర
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:48
లస: పప
94-192/429

10050 NDX2523454
పపరర: బబజ షపక

94-192/430

భరస : సససదద షపక
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:49
లస: ససస స
94-192/1110

10053 NDX3002367
పపరర: మహబబ షపక

94-192/1241

తసడడ:ద శశశదద షపక
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:24
లస: ససస స
94-192/431

తసడడ:ద సససదద సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-1962
వయససస:27
లస: పప
94-192/432

94-192/417

భరస : జజనశల� �
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద గగసటటరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:92-25-1961
వయససస:18
లస: పప
10057 NDX1761361
పపరర: సరజద బబగస పఠరన

94-192/420

తసడడ:ద మమదరక
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:55
లస: పప

భరస : షపక చనన మమబగ
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:47
లస: ససస స
10054 NDX2963155
పపరర: ఇసరకయల షపక

10040 NDX0523431
పపరర: షపక నదగమర బ�

10035 NDX1682518
పపరర: రరఘవనసదద కకశశర యయరకసశశటట

తసడడ:ద షపక చనన మహబమబ
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద చనన మహబగ�
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద పసద మరరసరహహబ� �
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:53
లస: పప
10051 NDX2662203
పపరర: షపక మమబగనన

94-172/1004

భరస : హహఫసజ
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:28
లస: పప
10048 JBV0847095
పపరర: చన బబబగ� షపక�

10037 NDX2584134
పపరర: షపక మగనన

94-174/1007

తసడడ:ద ససబబబరరవప యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:92-25-1959
వయససస:32
లస: పప

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:41
లస: ససస స
10045 NDX2156892
పపరర: బబజ షపక

94-192/416

భరస : షపక ఖమజజవల
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-1960
వయససస:25
లస: ససస స
10042 JBV0850834
పపరర: వజయ గగసటటరర

10034 NDX1750828
పపరర: నదగమణణ యయరకసశశటట

10032 NDX2949766
పపరర: సమధదన షపక

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:92-25-1958
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:92-25-1959
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద హహసససన�
ఇసటట ననస:92-25-1959
వయససస:82
లస: పప
10039 NDX2156918
పపరర: షబనద షపక

94-192/414

తసడడ:ద సససదద
ఇసటట ననస:92-25-1957
వయససస:47
లస: పప

భరస : కలమమర నదయక
ఇసటట ననస:92-25-1959
వయససస:33
లస: ససస స
10036 AP151010477614
పపరర: లమల అహమకద షపక�

10031 NDX1331099
పపరర: మసరసన వల షపక

10056 NDX2947919
పపరర: అననపపరష కకరస రపరటట

94-188/1398

భరస : శశఖర కకరస ప
ర రటట
ఇసటట ననస:92-25-1963
వయససస:66
లస: ససస స
94-192/433

10059 NDX1331602
పపరర: పదదకవత నదయక

94-192/434

భరస : తదనదథ నదయక
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:44
లస: ససస స

Page 239 of 405

10060 NDX1761254
పపరర: నజమగననస షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-192/435

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:74
లస: ససస స
10063 NDX1761429
పపరర: ఆదదల బబషర పఠరన

94-192/438

94-192/441

10067 NDX2886893
పపరర: మగరళ కకషష గగడడకసదసల

94-192/442

10070 JBV0856294
పపరర: రజన కకరస రపరటట� �

94-192/445

10073 NDX2554996
పపరర: జరరనద ససలమసనద
భరస : అబగదల రబ
ఇసటట ననస:92-25-1966
వయససస:62
లస: ససస స

94-181/1220
10075 NDX2555720
పపరర: మహమకద ఇమమమ జజఫర
సరదదక అనదసరర
తసడడ:ద అబగదల రబ
ఇసటట ననస:92-25-1966
వయససస:32
లస: పప

10076 NDX2555761
పపరర: శబనమ షపక
భరస : హబబ అనదసరర
ఇసటట ననస:92-25-1966
వయససస:26
లస: ససస స

10078 NDX0523530
పపరర: షపక మగబదసననసర�

10079 JBV0851980
పపరర: ససదదదక� అనదసరర మహకద�

94-192/446

భరస : ససదద క అనదసరర�
ఇసటట ననస:92-25-1966
వయససస:33
లస: ససస స
94-192/1111

తసడడ:ద మరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:92--25-1967
వయససస:41
లస: పప

10082 NDX3016748
పపరర: మర సరహహబ షపక

94-192/450

94-192/453

10085 NDX0524108
పపరర: షపక రమజజబ�

94-192/437

10065 NDX0162594
పపరర: వనసకట రరమకకటటశశర రరవప�
జజజ రర�
తసడడ:ద లకడక కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:51
లస: పప
10068 NDX2887669
పపరర: నదగ వనసకట కకషష శరరష
గగడడకసదసల
భరస : మగరళ కకషష గగడడకసదసల
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:33
లస: ససస స
10071 NDX1477422
పపరర: ససమత దదవ గగడడకసదసల

94-192/440

94-192/1244

94-192/444

భరస : వరపదసరద
ఇసటట ననస:92-25-1965
వయససస:66
లస: ససస స
94-181/1218

10074 NDX2555019
పపరర: హబబ అనదసరర

94-181/1219

తసడడ:ద అబగదల రబ
ఇసటట ననస:92-25-1966
వయససస:34
లస: పప
94-181/1221

10077 NDX2555753
పపరర: యశకన షపక

94-181/1222

భరస : మహమకద ఇమమమ జజఫర సరదదక అనదస
ఇసటట ననస:92-25-1966
వయససస:24
లస: ససస స
94-192/447

10080 NDX1097260
పపరర: మహమకద రఫసక

94-192/448

తసడడ:ద అబగదల రబ
ఇసటట ననస:92-25-1966
వయససస:41
లస: పప
94-181/1440

తసడడ:ద అలర స సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-1967
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:92-25-1967
వయససస:35
లస: ససస స
10087 NDX0166652
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక�

94-192/443

తసడడ:ద అబగదల రబ�
ఇసటట ననస:92-25-1966
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద మమల షపక
ఇసటట ననస:92-25-1966
వయససస:72
లస: పప
10084 NDX0523787
పపరర: షపక రరజజశనద�

94-192/1243

భరస : జగన� �
ఇసటట ననస:92-25-1965
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద వర పదసరద� �
ఇసటట ననస:92-25-1965
వయససస:35
లస: పప

10081 NDX2554954
పపరర: అబగదల రబ

94-192/439

తసడడ:ద పదసరద గగడడకసదసల
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:39
లస: పప

భరస : అలమరభక
ఇసటట ననస:92-25-1965
వయససస:35
లస: ససస స
10072 JBV0854067
పపరర: రరజగష� గగడడకఆదసల�

10064 NDX1331628
పపరర: అభమనఖ నదయక

10062 NDX1331610
పపరర: కరల చరణ నదయక

తసడడ:ద తదనదథ నదయక
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద గణపత నదయక
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:62
లస: పప
10069 NDX1189836
పపరర: షబ నదజ జరరనద

94-192/436

తసడడ:ద చదన బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద చదన బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:92-25-1964
వయససస:29
లస: పప
10066 AP151010477302
పపరర: వరపదసరద గగడడకసదసల�

10061 NDX1761551
పపరర: సలస బబషర పఠరన

10083 NDX1195296
పపరర: అరరరనద షపక

94-192/449

భరస : ఫజల
ఇసటట ననస:92-25-1967
వయససస:32
లస: ససస స
94-192/451

10086 NDX1203017
పపరర: ఫజల షపక

94-192/452

భరస : మరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:92-25-1967
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన బ
ఇసటట ననస:92-25-1967
వయససస:35
లస: పప

94-188/974
10088 NDX2356715
పపరర: వనకస దసరర భవరన మణణదధప
గగవసదస
తసడడ:ద వ సతఖ నదరరయణ గగవసదస
ఇసటట ననస:92-25-1973
వయససస:23
లస: ససస స

94-190/498
10089 NDX1770602
పపరర: వనసకట మణణకసఠ మసజనదథ
గగవసదస
తసడడ:ద వనసకట సతఖనదరరయణ గగవసదస
ఇసటట ననస:92-25-1973
వయససస:26
లస: పప
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94-190/499 10091 NDX2724847
10090 NDX1739319
పపరర: వనసకట సతఖనదరరయణ గగవసదస
పపరర: పదసనన లకడక గగవసదస

తసడడ:ద నరసససహయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:92-25-1973
వయససస:57
లస: పప
10093 NDX2972719
పపరర: కరటసరరజ పసరర బబ యన

94-177/639

తసడడ:ద గగరవయఖ పసరర బబ యన
ఇసటట ననస:92-25-1974
వయససస:18
లస: పప
10096 NDX1602086
పపరర: కరశయఖ కకతస పలర

94-190/502

భరస : మగషరటక అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-1974
వయససస:33
లస: ససస స
10102 NDX2097286
పపరర: ఎస హససనద బబగమ కకతస పలర
తసడడ:ద కరశయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:92-25-1975
వయససస:32
లస: ససస స
10105 NDX0824821
పపరర: మనదన శకనవరస రరవప

94-190/505

94-190/507

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప పసళళళరర
ఇసటట ననస:92-25-1980/1
వయససస:55
లస: పప
10111 NDX3213113
పపరర: డడవజ పవపలలరర

94-191/917

94-190/612

94-188/975

94-190/511

తసడడ:ద వ యస యస వ భబసకర నమకరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1993
వయససస:22
లస: పప

10098 NDX2741932
పపరర: లకడక పపరరబబ యన

94-190/712

భరస : గగరవయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:92-25-1974
వయససస:38
లస: ససస స

94-190/714 10101 NDX3230158
10100 NDX2769149
పపరర: మగషరటక అహమద మహమకద
పపరర: అశక ఫపన పటట న

10103 NDX2801322
పపరర: సతస రరససలమసనద షపక

10106 NDX3029568
పపరర: రరమ కకషష యలమరపదగడ

94-190/715

10104 NDX0836270
పపరర: మననవ వజయలకడక�

94-175/1626

10107 NDX2451797
పపరర: ససభదద పసళళళరర
భరస : రవ కలమమర పసళళళరర
ఇసటట ననస:92-25-1980/1
వయససస:48
లస: ససస స

10109 NDX2958619
పపరర: సరయ రమఖ మమఘన పసలర లరర

10110 NDX1493709
పపరర: శకకరనస జకరక

10115 NDX2040590
పపరర: చనకయ శశశలజ నమకరరజ

94-190/504

భరస : శకనవరస రరవప� మననవ
ఇసటట ననస:92-25-1977
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమ చసదద మమరరస యలమరపదగడ
ఇసటట ననస:92-25-1979
వయససస:37
లస: పప

10112 NDX3195955
పపరర: డడవజ పవపలలరర

94-176/1450

భరస : మహమకద బబష పటట న
ఇసటట ననస:92-25-1975
వయససస:38
లస: ససస స

94-190/716

94-190/506

94-190/508

తసడడ:ద చచననకగశవ రరవప
ఇసటట ననస:92-25-1986/2
వయససస:37
లస: పప
94-191/918

తసడడ:ద శక రసగ సరయ పవపలలరర
ఇసటట ననస:92-25-1986/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద శవరరమ కకషష అమరగసదసదన
ఇసటట ననస:92-25-1989
వయససస:28
లస: పప
10117 NDX2186956
పపరర: ససశల కలమమర నమకరరజ

10097 NDX2547024
పపరర: సరరత పసరరబబ యన

94-190/501

తలర : సరమమమజఖస పపరరబబ యన పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:92-25-1974
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద రవ కలమమర పసలర లరర
ఇసటట ననస:92-25-1980/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద శక రసగ సరయ పవపలలరర
ఇసటట ననస:92-25-1986/3
వయససస:21
లస: ససస స
10114 NDX2356731
పపరర: జనత శకవతసవ అమరగసదసదన

10095 NDX2135730
పపరర: గగరవయఖ పపరరబబ యన

94-190/500

భరస : రరయమజదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-25-1976
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద గగపరల రరవప మమనదన
ఇసటట ననస:92-25-1977
వయససస:53
లస: పప
10108 NDX2451771
పపరర: రవ కలమమర పసళళళరర

10094 NDX1602110
పపరర: బబ జజన కకతస పలర

తసడడ:ద అకబర బబష మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-1974
వయససస:33
లస: పప
94-190/503

94-172/1168

భరస : గసగధర రరవప పపరరబబ ఈనద
ఇసటట ననస:92-25-1974
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరవయఖ పసరరబబ యన
ఇసటట ననస:92-25-1974
వయససస:22
లస: ససస స
94-190/713

10092 NDX2907046
పపరర: జజఖత పపరరబబ ఈనద

భరస : వనసకట సతఖనదరరయణ గగవసదస
ఇసటట ననస:92-25-1973
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:92-25-1974
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద మమలమల కకతస పలర
ఇసటట ననస:92-25-1974
వయససస:55
లస: పప
10099 NDX2769198
పపరర: మమహహకడ మహమకద

94-190/711

10113 NDX2186857
పపరర: అనసహఖ చచనదనబబ యన

94-180/1106

భరస : రమణయఖ చచనదనబబ యన
ఇసటట ననస:92-25-1988
వయససస:39
లస: ససస స
94-190/509

10116 JBV0840496
పపరర: రమమ వసససధర గగళళమమడడ

94-190/510

తసడడ:ద వ యస యస వ భబసకర నమకరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1993
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వ యస యస వ భబసకర నమకరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1993
వయససస:47
లస: ససస స

10118 JBV0840504
పపరర: వ యస యస వ బబసకర
నమకరరజ
తసడడ:ద రరమ కలమమర నమకరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1993
వయససస:56
లస: పప

10119 JBV0844993
పపరర: ససశల దదవ నసదదరరజ

94-190/512

94-192/454

భరస : రరమ కలమమర నమకరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1993
వయససస:75
లస: ససస స
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10120 JBV0844985
పపరర: రరమ కలమమర నమకరరజ

94-192/455

తసడడ:ద హనసమసతరరవప నమకరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1993
వయససస:78
లస: పప
10123 NDX1216837
పపరర: శశభ కకట

94-190/515

94-190/516

94-190/519

94-190/522

94-190/720

94-190/525

94-188/977

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-25-2005
వయససస:38
లస: పప

10133 NDX2805653
పపరర: వనసకటటశశరరర తపసషటర

10136 NDX0094441
పపరర: అమల సససదర ససటట �

10139 NDX1690149
పపరర: గగరరవపలల బతష
స ల

10142 NDX2875052
పపరర: లతఫ షపక

94-173/1024

10145 NDX3102969
పపరర: మమహరరననసర షపక

94-190/718

10148 NDX1018407
పపరర: వనసకటటశశరరర తపసషటర
తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2005
వయససస:69
లస: పప

10128 NDX1738758
పపరర: అయఖపష కకవపరర

94-190/518

10131 NDX0403238
పపరర: ససతదదవ కరళసరరజ

94-190/521

10134 NDX2801959
పపరర: శకనవరస రరవప తపసషటర

94-190/719

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తపసషటర
ఇసటట ననస:92-25-2000
వయససస:43
లస: పప
94-190/523

10137 NDX1690438
పపరర: వనసకట నదగగలల బతష
స ల

94-190/524

భరస : గగరరవపలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-25-2001
వయససస:41
లస: ససస స
94-190/526

10140 NDX2935005
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

94-174/1008

తసడడ:ద బబష
ఇసటట ననస:92-25-2002/1
వయససస:39
లస: పప
94-188/1400

10143 NDX2887859
పపరర: మహ బమబ బ షపక

94-192/1245

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:92-25-2004
వయససస:29
లస: ససస స
94-173/1025

తసడడ:ద జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:92-25-2005
వయససస:19
లస: ససస స
94-192/457

94-181/819

భరస : శకనవరసరరవప కరళసరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1998
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శశశదద
ఇసటట ననస:92-25-2003
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద జయ రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:92-25-2005
వయససస:34
లస: పప
10147 NDX1018423
పపరర: వనసకట నదరరయణ తపసషటర

94-188/976

తసడడ:ద గగరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-25-2001
వయససస:51
లస: పప

భరస : అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:92-25-2003
వయససస:34
లస: ససస స
10144 NDX3103884
పపరర: శకనవరస రరవప బబ సదలపరటట

10130 NDX1736422
పపరర: మనష కరళసరరజ

10125 NDX2500668
పపరర: గగలమర వరల షపక

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:92-25-1996
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవ నదగగశశర రరవప� శశటట
ఇసటట ననస:92-25-2001
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరరవపలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-25-2001
వయససస:29
లస: పప
10141 NDX1892455
పపరర: మగనన షపక

94-190/517

తసడడ:ద వరయఖ తపసషటర
ఇసటట ననస:92-25-2000
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తపసషటర
ఇసటట ననస:92-25-2000
వయససస:40
లస: ససస స
10138 NDX1690271
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బతష
స ల

10127 NDX0732008
పపరర: ధనలకడక దదసరర

94-190/514

తసడడ:ద హహమస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-25-1995
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కరళసరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1998
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగభమషణరరవప కరళసరరజ
ఇసటట ననస:92-25-1998
వయససస:52
లస: పప
10135 NDX2805547
పపరర: వనసకట లకడక తపసషటర

94-190/717

భరస : వనసకటటశశరరర దదసరర
ఇసటట ననస:92-25-1996
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద రగశయఖ దదసరర
ఇసటట ననస:92-25-1996
వయససస:48
లస: పప
10132 NDX0394163
పపరర: శకనవరసరరవప కరళసరరజ

10124 NDX2949246
పపరర: సతఖ సరయ రరస కకట

10122 NDX0646299
పపరర: అనసత లకడక�

భరస : నదగలసగగశశర రరవప� అనసత
ఇసటట ననస:92-25-1994
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషయఖ కకట
ఇసటట ననస:92-25-1994
వయససస:56
లస: పప

భరస : అమర నదద కకవపరర
ఇసటట ననస:92-25-1996
వయససస:24
లస: ససస స
10129 NDX0736553
పపరర: వనసకటటశశరరర దదసరర

94-190/513

భరస : వనసకట రరమమరరవప� బబజగస
ఇసటట ననస:92-25-1994
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సతఖసరయరరస కకట
ఇసటట ననస:92-25-1994
వయససస:54
లస: ససస స
10126 NDX1738741
పపరర: సససదరఖ కకవపరర

10121 NDX0403188
పపరర: ఆదదలకడక� బబజగస�

10146 NDX1000801
పపరర: ఉషర తపసషటర

94-192/456

భరస : వనసకట నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-25-2005
వయససస:29
లస: ససస స
94-192/458

10149 NDX2567402
పపరర: పరప బబ సదలపరటట

94-192/1112

భరస : శకనవరసరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:92-25-2005
వయససస:23
లస: ససస స
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94-192/459

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2006
వయససస:38
లస: ససస స
10153 NDX1831743
పపరర: కకటయఖ దదసరర

94-192/462

10154 NDX2361251
పపరర: ఖమజజ బ షపక

94-180/1113

10157 NDX2319341
పపరర: ఇసతయమజ షపక

10160 AP151010474373
పపరర: మహబమబబ షపక

భరస : మహమకద ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2009
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : గరజమమబగ
ఇసటట ననస:92-25-2009
వయససస:54
లస: ససస స

94-208/1179
10162 MLJ0880302
పపరర: ససబదమణఖ శరత బబబగ
అసబడడపపడడ
తసడడ:ద శరఖమసససదర రరవప అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-25-2009,FLAT No 301
వయససస:37
లస: పప

10163 NDX3049806
పపరర: రమమశ గగరకస
తసడడ:ద పసద ససబబరరవప గగరకస
ఇసటట ననస:92-25-2010
వయససస:51
లస: పప

10165 NDX3066099
పపరర: SUSMITHA GURRAM

10166 NDX2451847
పపరర: బలదధప గగఱఱ స

94-188/1404

తసడడ:ద RAMESH GURRAM
ఇసటట ననస:92-25-2010
వయససస:26
లస: ససస స
10168 AP151010471369
పపరర: గరజమమబగ షపక

94-191/629

94-188/1405

తసడడ:ద జన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2019
వయససస:18
లస: ససస స

10172 NDX3198504
పపరర: సమన షపక

94-190/528

10175 NDX2135698
పపరర: జఫరర ఖమన పఠరన

94-191/626

10178 NDX3018975
పపరర: రరధకకషష మమరరస శనగవరపప
తసడడ:ద వనసకటపషయఖ శనగవరపప
ఇసటట ననస:92-25-2019
వయససస:67
లస: పప

94-180/1112

10158 NDX2319317
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-180/1115

10161 NDX2945582
పపరర: రరమ లకడక ఠరలమపదగడద

94-189/1296

భరస : శక రరమ చసదద మమరరస
ఇసటట ననస:92-25-2009 Flat No. 401
వయససస:70
లస: ససస స
94-188/1402

94-188/1403
10164 NDX3047750
పపరర: SESHA SAILAJA GURRAM

భరస : RAMESH GURRAM
ఇసటట ననస:92-25-2010
వయససస:48
లస: ససస స
94-191/627

10167 NDX1888322
పపరర: మగకగశ కలమమర యమదవ
పసలలర లర
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-25-2010
వయససస:25
లస: పప

94-191/630

10170 NDX3153277
పపరర: ఖరఖరరన షపక

94-191/628

94-169/1123

తలర : మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2018
వయససస:50
లస: ససస స
94-189/1297

10173 NDX2040863
పపరర: నససన
ద షపక

94-190/527

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2018
వయససస:27
లస: ససస స
94-190/529

తసడడ:ద కరరమగలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-25-2018
వయససస:33
లస: పప
94-180/1912

10155 NDX2319598
పపరర: ఖమజజ బబ షపక

తసడడ:ద ఖమజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2009
వయససస:60
లస: పప

తలర : నదగమరరబషర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2018
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2018
వయససస:31
లస: పప
10177 NDX2942290
పపరర: రరజజశనద షపక

94-180/1114

భరస : ఖమససస వరల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2012
వయససస:65
లస: ససస స

భసధసవప: మమహహసహబగసభబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2018
వయససస:28
లస: పప
10174 NDX1410521
పపరర: ఇసరకయల షపక

10169 NDX1626383
పపరర: ఖమససస బబ షపక

94-192/461

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2009
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద రమమశ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:92-25-2010
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద అబగదలనబ
ఇసటట ననస:92-25-2010
వయససస:59
లస: పప
10171 NDX3174265
పపరర: నదగమరరబషర షపక

94-180/1111

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2009
వయససస:31
లస: పప
94-188/1401

10152 NDX1831719
పపరర: భమమ బబయ చసతద

భరస : కకటయఖ దదసరర
ఇసటట ననస:92-25-2007
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2009
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2009
వయససస:53
లస: ససస స
10159 NDX2810356
పపరర: అఖల బబగగమ షపక

94-192/460

భరస : అజజజన న
ఇసటట ననస:92-25-2006
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద యబగ దదసరర
ఇసటట ననస:92-25-2007
వయససస:47
లస: పప
10156 NDX2319655
పపరర: మమమమగన షపక

10151 JBV3214145
పపరర: గగససయమబ పఠరన

10176 NDX2040871
పపరర: రహహమమన షపక

94-190/530

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2018
వయససస:37
లస: పప
94-188/1406

10179 NDX3019312
పపరర: లకడక పదదకవత శనగవరపప

94-191/919

భరస : రరధకకషష మమరరస శనగవరపప
ఇసటట ననస:92-25-2019
వయససస:51
లస: ససస స
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పపరర: కకషష మమరరస కకట
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94-186/1462

తసడడ:ద వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:92-25-2020
వయససస:55
లస: పప
10183 NDX0352708
పపరర: దసరర కరమమశశరర గగసడచపపడడ

94-191/631

94-190/534

94-190/537

94-190/539

94-191/633

94-191/636

10207 NDX3185139
పపరర: నదగమరశల షపక
భసధసవప: మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2024
వయససస:60
లస: పప

94-190/538

10193 NDX1045244
పపరర: శకనవరసరరవప పరశస

10196 NDX0102699
పపరర: కకసడమక� పప లపలర �

10199 NDX1015825
పపరర: రఫస షపక

94-172/1273

10202 NDX2797983
పపరర: లకడక వనమన

94-190/540

10205 NDX2988475
పపరర: నదగగర వల షపక

94-191/634

10208 NDX2941359
పపరర: చసద బబష షపక
తసడడ:ద దదదదవల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2024
వయససస:24
లస: పప

94-190/536

10191 NDX0143487
పపరర: నదరరయణ పప లమపలర

94-189/860

10194 NDX1132208
పపరర: అజమమన షపక

94-191/632

10197 NDX1851428
పపరర: రరమ హరర ఐనవవలల

94-191/635

తసడడ:ద చసదద శశఖర ఐనవవలల
ఇసటట ననస:92-25-2022
వయససస:27
లస: పప
94-191/637

10200 JBV0856062
పపరర: ససభబన పఠరన

94-191/638

తసడడ:ద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:92-25-2022
వయససస:70
లస: పప
94-180/1913

10203 NDX2797975
పపరర: మహహశ బబబగ వనమన

94-180/1914

తసడడ:ద శకనవరస వనమన
ఇసటట ననస:92-25-2023
వయససస:30
లస: పప
94-171/816

తసడడ:ద నదగగర వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2024
వయససస:61
లస: పప
94-180/1915

10188 NDX1738873
పపరర: రజజక అబగదల

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:92-25-2022
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మహహశ బబబగ వనమన
ఇసటట ననస:92-25-2023
వయససస:31
లస: ససస స
94-191/639

94-190/533

తసడడ:ద బసగరరయఖ పప లమపలర
ఇసటట ననస:92-25-2022
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:92-25-2022
వయససస:39
లస: పప

భరస : మహహశ బబబగ వనమన
ఇసటట ననస:92-25-2023
వయససస:31
లస: ససస స
10204 NDX1015775
పపరర: చనన వనసకట లకకక నరసససహ
తతగరరతద
తసడడ:ద భవరన శసకరయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2023
వయససస:66
లస: పప

10190 NDX2280238
పపరర: లమవణఖ పపటట పరకలల

10185 NDX1512293
పపరర: షరహహన తబబససస షపక

తసడడ:ద షపక దదవపద అబగదల
ఇసటట ననస:92-25-2021
వయససస:36
లస: పప

భరస : నదరరయణ�
ఇసటట ననస:92-25-2022
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-25-2022
వయససస:37
లస: పప
10201 NDX3264314
పపరర: లకడక వనమన

94-190/535

తసడడ:ద కననయఖ pasam
ఇసటట ననస:92-25-2022
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:92-25-2022
వయససస:53
లస: ససస స
10198 NDX1132315
పపరర: వరరసజననయగలల పప నసగగటట

10187 NDX1738907
పపరర: మగనవర అబగదల

94-190/532

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2021
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:92-25-2021/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప pasam
ఇసటట ననస:92-25-2022
వయససస:34
లస: ససస స
10195 AP151010474680
పపరర: వజయలకడక పసచదసగస

94-191/978

భరస : షరరఫ అబగదల
ఇసటట ననస:92-25-2021
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద మగటటసహ అబగదల
ఇసటట ననస:92-25-2021
వయససస:55
లస: పప
10192 NDX1031921
పపరర: గరతద పరశస

10184 NDX3229549
పపరర: భబరర వ మసజ పసదయ కకట

10182 NDX0103432
పపరర: శవ పదసరద గననన�

తసడడ:ద నదగ వరససదదవ రరవప� గరననన
ఇసటట ననస:92-25-2020
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద కకషష మమరరస కకట
ఇసటట ననస:92-25-2020
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రమణ కకసడదటట
ఇసటట ననస:92-25-2021
వయససస:33
లస: ససస స
10189 NDX1945577
పపరర: షరరఫ అబగదల

94-190/531

తసడడ:ద నదగ వరససదదవ రరవప� గరననన
ఇసటట ననస:92-25-2020
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమ చసదద రరవప
ఇసటట ననస:92-25-2020
వయససస:68
లస: ససస స
10186 NDX1172246
పపరర: రమమవనత కకసడదటట

10181 NDX0102087
పపరర: గగరర శసకర గననన�

10206 NDX2988483
పపరర: మహబమబ షపక

94-171/817

భరస : నదగగర వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2024
వయససస:56
లస: ససస స
94-180/1916

10209 NDX2741205
పపరర: మహబగన షపక

94-181/1443

భరస : దదదదవల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2024
వయససస:50
లస: ససస స
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94-191/920

భసధసవప: మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2024
వయససస:60
లస: పప
10213 NDX0536797
పపరర: షపక నదజర�

94-191/641

94-191/644

94-190/541

10217 NDX2663755
పపరర: అశశన గడడ స

10220 JBV3199270
పపరర: రరధమక మగనగరల

94-191/647

10223 JBV0857144
పపరర: రరమరరడడడ మగనగరల

10226 NDX2539625
పపరర: పరశత మగనగరల

భరస : వజయ దశరథ రమ రరడడడ మగనగరల
ఇసటట ననస:92-25-2026
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ మగనగరల
ఇసటట ననస:92-25-2026
వయససస:65
లస: ససస స

10228 NDX2676609
పపరర: జజనసన దసమమల

10229 NDX2398659
పపరర: షమస మహమకద

94-178/722

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప దసమమల
ఇసటట ననస:92-25-2028
వయససస:20
లస: పప
10231 NDX2670008
పపరర: శకలత దసమమల

94-190/613

భరస : కరమరరజ కకయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2030
వయససస:58
లస: ససస స

94-191/645

94-67/1014

10235 NDX3126257
పపరర: శవ పదసరద కకయఖ

94-191/648

10238 NDX2871598
పపరర: మహలకడక కకయఖ
భరస : గగపస కకయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2030
వయససస:38
లస: ససస స

10218 NDX2538676
పపరర: వనసకట రరడడడ మగనగరల

94-180/1118

10221 AP151010474106
పపరర: రరజగశశరర మగనగరల

94-191/646

10224 JBV3189271
పపరర: వనసకటససబబబరరడడడ మగనగరల

94-191/649

తసడడ:ద వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2026
వయససస:44
లస: పప
94-191/651

10227 NDX2675080
పపరర: కకటటశశరరరవప దసమమల

94-178/721

తసడడ:ద జనదరరన రరవప దసమమల
ఇసటట ననస:92-25-2028
వయససస:45
లస: పప
94-180/1119

10230 NDX0536409
పపరర: షఫస షపక

94-190/542

తసడడ:ద మసరసన వల బలర వరన
ఇసటట ననస:92-25-2028
వయససస:31
లస: పప
94-191/652

10233 NDX2749497
పపరర: అనసష పపటట పరకలలమ

94-192/1246

భరస : మమరరత పపటట పరకలలమ
ఇసటట ననస:92-25-2028
వయససస:19
లస: ససస స
94-171/818

తసడడ:ద గగపస నదథ కకయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2030
వయససస:23
లస: పప
94-181/1445

94-191/643

భరస : రరజగశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2026
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లకడకరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2028
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద శరఖస పదసరద శకరరస
ఇసటట ననస:92-25-2030
వయససస:29
లస: పప
10237 NDX2871523
పపరర: మలమన కకయఖ

10232 AP151010474210
పపరర: లలమకలమమరర పసలమ

10215 AP151010471406
పపరర: ససబబబరరవప గడడ స

తసడడ:ద బల రరడడడ మగనగరల
ఇసటట ననస:92-25-2026
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2028
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప దసమమల
ఇసటట ననస:92-25-2028
వయససస:36
లస: ససస స
10234 NDX2651560
పపరర: పవన రరస కలమమర శకరరస

94-191/752

తసడడ:ద వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2026
వయససస:35
లస: పప
94-191/650

94-191/640

తసడడ:ద వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:92-25-2025
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2026
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2026
వయససస:56
లస: ససస స
10225 NDX2539617
పపరర: రమదదవ మగనగరల

94-191/642

తసడడ:ద ససబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:92-25-2025
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద బబసజమన� నలస
ఇసటట ననస:92-25-2026
వయససస:47
లస: పప
10222 AP151010474449
పపరర: పరరశత మగనగరల

10214 AP151010471468
పపరర: శకనవరసరరవప పపరర

10212 AP151010474382
పపరర: నదగలకడక గడడ స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92-25-2025
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద లసగయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2025
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద ససలమర సరహహబ� �
ఇసటట ననస:92-25-2025
వయససస:75
లస: పప
10219 NDX0141416
పపరర: శరఖసరరజ నలస�

94-191/921

భసధసవప: మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2024
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన�
ఇసటట ననస:92-25-2025
వయససస:33
లస: పప
10216 JBV0856336
పపరర: మననసర షపక� �

10211 NDX3196938
పపరర: నదగమరశల షపక

10236 NDX2871481
పపరర: కరమరరజ కకయఖ

94-181/1444

తసడడ:ద అపషలసరశమ కకయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2030
వయససస:68
లస: పప
94-181/1446

10239 NDX2871903
పపరర: గగపస కకయఖ

94-189/1298

తసడడ:ద కరమరరజ కకయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2030
వయససస:43
లస: పప
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94-190/543
10240 NDX2503266
పపరర: వనసకట సరయ గగరరశక పదతతఖష
మలమరడడ
తసడడ:ద వనసకట రవ కలమమర మలమరదద
ఇసటట ననస:92-25-2030
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రవ కలమమర మలమరదద
ఇసటట ననస:92-25-2030
వయససస:21
లస: ససస స

10243 NDX2654382
పపరర: నదగ లకడక కసదసకలరర

10244 JBV3199791
పపరర: వజయలకడక రరవననతల

94-190/614

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:92-25-2030
వయససస:27
లస: ససస స
10246 NDX1209725
పపరర: ఖమససస వల షపక

94-190/544

94-189/861

10247 NDX2451748
పపరర: తరపటమక కకతస పలర

94-191/653

10250 NDX1388008
పపరర: ఖమశస బ షపక

10245 NDX2801454
పపరర: రమణ తమకననన

94-178/891

94-190/547

10248 NDX2451763
పపరర: సఫపర షపక

94-190/548

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2032
వయససస:31
లస: ససస స
94-180/1121

10251 NDX2469310
పపరర: జజన వల షపక

94-180/1122

భరస : జజన వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2033
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఖమశస వల
ఇసటట ననస:92-25-2033
వయససస:67
లస: ససస స

94-179/139
10252 NDX1841890
పపరర: ఎన వ ఎల మమనస కకరస ర
తనకరళళ
తసడడ:ద యస యస హరనదథ తనకరళళ
ఇసటట ననస:92-25-2034
వయససస:26
లస: ససస స

10253 NDX1841874
పపరర: శక లకడక తనకరళళ

భరస : యస యస హరనదథ తనకరళళ
ఇసటట ననస:92-25-2034
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ రరడడ కకవపశరర
ఇసటట ననస:92-25-2036
వయససస:40
లస: ససస స

10255 NDX2894400
పపరర: ససరగశ రరడడడ కకవపశరర

10256 NDX3156767
పపరర: సతదఖనసద రరడడడ కకవపశరర

10257 NDX2712271
పపరర: సప మనదథ రవ తదజ కకసడనరర

94-181/1447

తసడడ:ద సతదఖనసద రరడడడ కకవపశరర
ఇసటట ననస:92-25-2036
వయససస:23
లస: పప
10258 NDX2587715
పపరర: సప మ సససదరస కకసడనరర
తసడడ:ద ససత రరమ శరససస స కకసడనరర
ఇసటట ననస:92-25-2038
వయససస:82
లస: పప
10261 NDX3072675
పపరర: వనసకట పదదకవత కకసడనరర

94-180/1918

తలర : ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2041
వయససస:71
లస: పప

94-191/922

10259 NDX2587723
పపరర: సతఖ నదరరయణ కకసడనరర

94-180/1124

94-124/810

94-180/1917

10260 NDX2586444
పపరర: వనసకట పదదకవత కకసడనరర

94-180/1919 10263 NDX0153023
10262 NDX3081163
పపరర: సప మనదథ రవ తదజ కకసడనరర
పపరర: యమ వ గరయతద

10265 NDX1945288
పపరర: అహకద షపక

10268 NDX1216753
పపరర: శకవలర పపవరశడ
భరస : శవకలమమర పపవరశడ
ఇసటట ననస:92-25-2041
వయససస:43
లస: ససస స

94-19/601

94-124/811

భరస : సతఖనదరరయణ కకసడనరర
ఇసటట ననస:92-25-2038
వయససస:43
లస: ససస స
94-180/1123

భరస : ఎసయసద మమరరస
ఇసటట ననస:92-25-2040
వయససస:39
లస: ససస స
94-189/862

తసడడ:ద అబబబస షపక
ఇసటట ననస:92-25-2040
వయససస:42
లస: పప
94-180/1126

10254 NDX3164589
పపరర: పదదకవత కకవపశరర

తసడడ:ద సతఖ నదరరయణ కకసడనరర
ఇసటట ననస:92-25-2038
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ కకసడనరర
ఇసటట ననస:92-25-2038
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రమణయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2040
వయససస:47
లస: పప
10267 NDX0123729
పపరర: ఆసజననయగలల పపవరశడ

94-179/140

తసడడ:ద సప మసససదరస కకసడనరర
ఇసటట ననస:92-25-2038
వయససస:53
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ కకసడనరర
ఇసటట ననస:92-25-2038
వయససస:43
లస: ససస స
10264 NDX0122655
పపరర: యస యస ఆర మమరరస

తసడడ:ద ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2033
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద చనన సత రరడడ కకవపశరర
ఇసటట ననస:92-25-2036
వయససస:43
లస: పప
94-124/809

94-190/546

భరస : తరరపతయఖ తమకననన
ఇసటట ననస:92-25-2032
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కకతస పలర
ఇసటట ననస:92-25-2032
వయససస:27
లస: ససస స
94-180/1120

10242 NDX1602326
పపరర: వనసకట రవ కలమమర మలమరదద

తసడడ:ద వనసకట కకటటశశర రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:92-25-2030
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరధదకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:92-25-2031
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:92-25-2032
వయససస:73
లస: పప
10249 NDX2469328
పపరర: నదగగరరబ బబగస షపక

10241 NDX2503217
పపరర: వనసకట లకడక పదవలర క మలమరదద

10266 NDX0142836
పపరర: వజయలకడక పపవరశడ

94-180/1125

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:92-25-2041
వయససస:67
లస: ససస స
94-190/549

10269 NDX1216746
పపరర: శవకలమమర కలశపరటట

94-190/550

తసడడ:ద ససబబబరరయడ కలసపరటట
ఇసటట ననస:92-25-2041
వయససస:50
లస: పప
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10270 NDX1796988
పపరర: శవరరమ కకషష దదమమ

94-190/551

తసడడ:ద ససబబబరరవప దదమమ
ఇసటట ననస:92-25-2042
వయససస:59
లస: పప
10273 NDX2939734
పపరర: సనరఖనదరరయణ వనమగల

94-185/1401

94-191/655

94-190/554

94-190/557

94-189/865

94-189/868

94-189/870

భరస : మహబమబ జలమన మలర
ఇసటట ననస:92-25-2060
వయససస:22
లస: ససస స

10283 NDX1216621
పపరర: వనసకటరరవప దదవళర

10286 NDX1493303
పపరర: యగగసధర రరడడడ బబల

10289 NDX0093666
పపరర: రరమ లకకమక చసతద గగసటర

10292 JBV3198959
పపరర: కళయఖణణ అపరషజ

94-189/871

10295 NDX0393033
పపరర: అబగదలమర షపక

94-189/863

10298 JBV3188836
పపరర: ఇకరమల పఠరన
తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:92-25-2060
వయససస:42
లస: పప

94-190/553

10281 NDX1512483
పపరర: నదగగసరశరరవ వనలటటరర

94-190/556

10284 NDX0400960
పపరర: గరతదదవ దదసడడ

94-189/864

భరస : అచచరరడడడ దదసడడ
ఇసటట ననస:92-25-2055
వయససస:33
లస: ససస స
94-189/866

10287 NDX1689894
పపరర: అబబ రరడడ దససడడ

94-189/867

తసడడ:ద అసజ రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:92-25-2055
వయససస:38
లస: పప
94-189/869

10290 NDX2940658
పపరర: రతనరరజ బసడడకరలర

94-180/1921

తసడడ:ద ససబబరరవప బసడడకరలర
ఇసటట ననస:92-25-2056
వయససస:33
లస: పప
94-191/656

10293 NDX2942977
పపరర: రరధదక బసడడకరలర

94-191/923

భరస : రతనరరజ బసడడకరలర
ఇసటట ననస:92-25-2056
వయససస:31
లస: ససస స
94-189/872

తసడడ:ద ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2059
వయససస:48
లస: పప
94-180/1923

10278 NDX1512475
పపరర: పదశరసత తలకకసదపరటట

తసడడ:ద రఘగపత వనలటటరర
ఇసటట ననస:92-25-2051
వయససస:43
లస: పప

భరస : పనసదదకలమమర
ఇసటట ననస:92-25-2056
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2059
వయససస:41
లస: ససస స
10297 NDX2903185
పపరర: సలమక ససలమసనద మలర

94-190/555

భరస : వనసకటటశశరరర చసతద గగసటర
ఇసటట ననస:92-25-2055/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద జజజపష యనమల
ఇసటట ననస:92-25-2056
వయససస:21
లస: ససస స
10294 NDX0400390
పపరర: హహసపసన బ షపక

10280 NDX1512509
పపరర: సరసబబదజఖస చచటర

94-191/654

భరస : నదగసరయ తలకకసదపరటట
ఇసటట ననస:92-25-2051
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద చసదదశశఖర రరడడడ బబల
ఇసటట ననస:92-25-2055
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద గగరవరరరడడడ బబల
ఇసటట ననస:92-25-2055
వయససస:55
లస: పప
10291 NDX2528131
పపరర: మధవ యనమల

94-190/552

తలర : శవమక దదవళర
ఇసటట ననస:92-25-2053
వయససస:26
లస: పప

భరస : చసదదశశఖర బబల
ఇసటట ననస:92-25-2055
వయససస:43
లస: ససస స
10288 NDX0393090
పపరర: చసదదశశఖర రరడడడ బబల

10277 NDX0736587
పపరర: ససబబరరయ శరససస స వనలరసకక

10275 NDX1132265
పపరర: రహహమమ షపక
భరస : ఖమజజ మహహదద ధన
ఇసటట ననస:92-25-2045
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల చచటర
ఇసటట ననస:92-25-2051
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ద శవయఖ కకటస పఅల
ఇసటట ననస:92-25-2051
వయససస:67
లస: పప
10285 NDX0433904
పపరర: చటటట మక బబల

94-189/1299

తసడడ:ద వశశరరప చదరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:92-25-2048
వయససస:52
లస: పప

భరస : నదగగసరశరరవ వనలటటరర
ఇసటట ననస:92-25-2051
వయససస:37
లస: ససస స
10282 NDX1512459
పపరర: అసకమక కకటస పఅల

10274 NDX2808384
పపరర: మయమరర చదవల

94-179/870
10272 NDX2579670
పపరర: ససరఖనదరరయణ చహదరర వనమగల

తసడడ:ద ససతదరరమ నదయగడడ వనమగల
ఇసటట ననస:92-25-2043
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనస చదవల
ఇసటట ననస:92-25-2043
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2045
వయససస:57
లస: పప
10279 NDX1512491
పపరర: నదగగజ బత వనలటటరర

94-190/721

తసడడ:ద పదసరద జటట బబ యన
ఇసటట ననస:92-25-2042
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద ససతదరరమ నదయగడడ వనమగల
ఇసటట ననస:92-25-2043
వయససస:40
లస: పప
10276 JBV0855890
పపరర: వనసకటటశశరరర రరజరపప

10271 NDX2741098
పపరర: వనసకట లకడక జటట బబ యన

10296 NDX2937563
పపరర: మహబమబ జలమన మలర

94-180/1922

తసడడ:ద ససభబన మలర
ఇసటట ననస:92-25-2060
వయససస:27
లస: పప
94-191/657

10299 NDX2544054
పపరర: మహమకద హహసపన షపక

94-191/753

తసడడ:ద అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2060
వయససస:20
లస: పప
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94-180/1130

భరస : చదసదదబషర�
ఇసటట ననస:92-25-2061
వయససస:45
లస: ససస స
10303 NDX0858605
పపరర: షపక చదసద బబషర

94-180/1133

94-180/1925

94-189/874

94-191/658

94-191/661

94-191/928

94-180/1134

తసడడ:ద శకనవరసరరవప జవసగగల
ఇసటట ననస:92-25-2066
వయససస:28
లస: పప

10313 JBV3198785
పపరర: వనసకటలకడక రరజజరపప

10316 NDX2941300
పపరర: మహబమబ ఖమన పఠరన

10319 NDX2801835
పపరర: అబగదల ఖమదర జలమన పఠరన

10322 NDX1082999
పపరర: అసదఫ అల మహమకద

94-189/875

10325 NDX2421907
పపరర: అకకబ అల మహమకద

94-191/659

10328 NDX1216597
పపరర: షభనదజ షపక
తసడడ:ద కరలలషరవల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2066
వయససస:26
లస: ససస స

10308 NDX0361980
పపరర: మదధన సమర షపక

94-189/873

10311 NDX3038585
పపరర: షపక ఖమజజబ

94-191/925

10314 NDX1347467
పపరర: ససరగష రరజవరపప

94-191/660

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-25-2065
వయససస:32
లస: పప
94-191/926

10317 NDX2941011
పపరర: మమహరరజ పఠరన

94-191/927

భరస : మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-25-2065
వయససస:46
లస: ససస స
94-191/929

10320 NDX2936458
పపరర: అశకఫ అల మహమకద

94-172/1169

తసడడ:ద అల హసన మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2065/1
వయససస:40
లస: పప
94-180/1135

10323 NDX1397612
పపరర: అసర స అల మహమకద

94-180/1136

తసడడ:ద అల హససన మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2065/1
వయససస:52
లస: పప
94-189/876

తసడడ:ద అసర స అల మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2065/1
వయససస:21
లస: పప
94-180/1927

94-172/99

భరస : షపక జమర
ఇసటట ననస:92-25-2064
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద అల హసన
ఇసటట ననస:92-25-2065/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : అసదఫ అల మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2065/1
వయససస:35
లస: ససస స
10327 NDX2768794
పపరర: వనసకట ససదర దరర జవసగగల

94-191/924

తసడడ:ద మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-25-2065
వయససస:29
లస: పప

భరస : అసర స అల మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2065/1
వయససస:47
లస: ససస స
10324 NDX1325992
పపరర: జయగతస న నషర మహమకద

10310 NDX2723724
పపరర: ఖజజబ షపక

10305 NDX0732701
పపరర: జమర షపక

తసడడ:ద రషసద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2064
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద షసషపర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-25-2065
వయససస:56
లస: పప

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2065
వయససస:30
లస: ససస స
10321 NDX1397596
పపరర: రగజధననసర మహమకద

94-180/1926

భరస : చననవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-25-2065
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-25-2065
వయససస:33
లస: పప
10318 NDX2941003
పపరర: మహదదవ షపక

10307 NDX2767036
పపరర: షబర షపక

94-180/1132

తసడడ:ద రషసద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2064
వయససస:28
లస: పప

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2064
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:92-25-2065
వయససస:30
లస: ససస స
10315 JBV0857078
పపరర: హరరబబబగ రరజజరపప

94-180/1924

తసడడ:ద రశద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2064
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2064
వయససస:53
లస: పప
10312 NDX1347475
పపరర: శవ కలమమరర రరజవరపప

10304 NDX2767432
పపరర: రరజజశన షపక

10302 NDX0858944
పపరర: షపక హహసపసన

తసడడ:ద చదసద బబషర
ఇసటట ననస:92-25-2061
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద చదసద బబష షపక
ఇసటట ననస:92-25-2061
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద రశద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2064
వయససస:22
లస: ససస స
10309 NDX0019778
పపరర: రషసద షపక

94-180/1131

భరస : అనశర బబషర
ఇసటట ననస:92-25-2061
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ద అనశర బబషర
ఇసటట ననస:92-25-2061
వయససస:57
లస: పప
10306 NDX2874170
పపరర: షరరకల షపక

10301 NDX0846352
పపరర: షపక రమజజబ

10326 NDX2811438
పపరర: అససఫ అల మహమకద

94-189/1300

తసడడ:ద అశకఫ అల మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2065/1
వయససస:18
లస: పప
94-189/877

10329 NDX1216605
పపరర: షకకలమ షపక

94-189/878

భరస : కరలలషరవల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2066
వయససస:43
లస: ససస స

Page 248 of 405

10330 NDX1216613
పపరర: కరలలషరవల షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-189/879

తసడడ:ద ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2066
వయససస:49
లస: పప
10333 NDX0732602
పపరర: వనసకట సశపన యననస

94-189/880

94-189/883

94-189/1087

94-190/560

10340 NDX2503092
పపరర: నదగ లకడక వడడడ రర

10343 NDX0530261
పపరర: ధరరకరరవప లమవటట

94-189/884

10346 NDX0093807
పపరర: గగస సయఖద

94-189/887

10349 NDX2920551
పపరర: కలమమరర గరరనపపడడ
భరస : నదగగశశర రరవప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:92-25-2070
వయససస:43
లస: ససస స

94-191/662
10351 NDX1944652
పపరర: వ ఎన ఎల నరసససహ మమరరస
మసగళసపలర
తసడడ:ద వనణగనదధస మసగళసపలర
ఇసటట ననస:92-25-2070
వయససస:52
లస: పప

10352 AP151010471833
పపరర: ఖమససస షపక�
తసడడ:ద ససభబనసరహహబ�
ఇసటట ననస:92-25-2070
వయససస:54
లస: పప

10354 NDX1776824
పపరర: షహనదజ మహమకద

10355 NDX1534834
పపరర: వనసకట పదదకవత కకసడనరర

94-180/1137

భరస : మగనశర అల మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2071
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద ససధ
ద ర పసచదసగస
ఇసటట ననస:92-25-2071
వయససస:36
లస: పప

94-190/558

10358 NDX0530022
పపరర: సబనస బబ ఎస డక
భరస : మగససర స ఎస డక
ఇసటట ననస:92-25-2072
వయససస:48
లస: ససస స

94-189/882

10338 NDX2762482
పపరర: గగపస కకశశర అల

94-188/1407

10341 NDX0093302
పపరర: సరసబబదజఖస వలర బబ యన

94-190/559

భరస : హనసమసత రరవప వరళళబబ యన
ఇసటట ననస:92-25-2068
వయససస:51
లస: ససస స
94-190/561

10344 NDX0530055
పపరర: అపషనన లమవటట

94-190/562

తసడడ:ద కరవయఖ లమవరటట
ఇసటట ననస:92-25-2068
వయససస:55
లస: పప
94-189/885

10347 NDX0610998
పపరర: అబగదల ఖమదర సయఖద

94-189/886

తసడడ:ద సససదద సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-2069
వయససస:32
లస: పప
94-189/1302

10350 NDX2810620
పపరర: పదతదప గరరనపపడడ

94-189/1303

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:92-25-2070
వయససస:22
లస: పప
94-191/663

10353 NDX2920882
పపరర: నవన బబబగ గరరనపపడడ

94-191/931

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:92-25-2070
వయససస:22
లస: పప
94-187/111

భరస : సతఖనదరరయణ కకసడనరర
ఇసటట ననస:92-25-2071
వయససస:44
లస: ససస స
94-191/664

10335 NDX0738336
పపరర: దసరరర పరపసరరడడడ కకమకరరడడ

తసడడ:ద సరసబశవరరవప అల
ఇసటట ననస:92-25-2067/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సససదద సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-2069
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద గమడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2070
వయససస:45
లస: పప

10357 NDX1377431
పపరర: మధస పసచదసగస

94-189/1301

తసడడ:ద అపషనన లమవరటట
ఇసటట ననస:92-25-2068
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద సయఖద సససదద
ఇసటట ననస:92-25-2069
వయససస:24
లస: ససస స
10348 NDX1946484
పపరర: ససలమర అహమకద షపక

10337 NDX2729804
పపరర: కకసడమక ఆల

94-191/930

తసడడ:ద కకటటరరడడడ కకమకరరడడ
ఇసటట ననస:92-25-2066/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద పదకరష వడడడ రర
ఇసటట ననస:92-25-2068
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద పదకరష వడడడ రర
ఇసటట ననస:92-25-2068
వయససస:21
లస: పప
10345 NDX2048107
పపరర: సయఖద రహహమ

94-189/881

తసడడ:ద ససబబయఖ ఆల
ఇసటట ననస:92-25-2067
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరమలయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:92-25-2067/1
వయససస:29
లస: పప
10342 NDX2503159
పపరర: నరగష వడడడ రర

10334 NDX0732255
పపరర: నదగగసదదమక కకమకరరడడ

10332 NDX3072162
పపరర: షరరఫ షపక

తసడడ:ద కలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2066
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ కకమకరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2066/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటరరడడడ కకమకరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2066/1
వయససస:30
లస: పప
10339 NDX2630937
పపరర: చననపష గడడ స

94-190/722

భరస : వనసకట రరడడడ కకమకరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2066
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వజయభబసకర రరడడడ యననస
ఇసటట ననస:92-25-2066/1
వయససస:34
లస: ససస స
10336 NDX0737213
పపరర: వనసకట రరడడడ కకమకరరడడడ

10331 NDX2960094
పపరర: వరలకడక కకమకరరడడ

10356 NDX1738824
పపరర: మగనశర అల మహమకద

94-189/888

తసడడ:ద భభలమ మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2071
వయససస:49
లస: పప
94-189/889

10359 NDX1601963
పపరర: కలరరరద అలమస మహమకద

94-189/890

తసడడ:ద మమఖససర స మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2072
వయససస:30
లస: పప
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94-189/891

తసడడ:ద అమరరన మహకద
ఇసటట ననస:92-25-2072
వయససస:50
లస: పప
10363 NDX0836361
పపరర: అసరక షపక

94-189/892

భరస : అబగదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2073
వయససస:30
లస: ససస స
10366 NDX0836064
పపరర: ఫసరగజజ షపక

94-189/895

94-191/754

94-180/1139

94-189/898

94-191/671

94-191/674

తసడడ:ద హహసపన పసర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:59
లస: ససస స

10370 NDX2727709
పపరర: అసజల వజదగరరర

10373 NDX2743771
పపరర: షబన అజక షపక

10376 AP151010474137
పపరర: హజరత బ షపక

10379 AP151010471057
పపరర: మమహబగబగసభబన మలమర

10382 NDX2941946
పపరర: రగఖ పససపపలలటట

94-189/900

10385 NDX2922136
పపరర: మహమద ననర ఐఎన షపక

94-191/932

10388 NDX2901239
పపరర: శరఫసయ షపక
భరస : నదహనన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:53
లస: ససస స

10368 NDX2380814
పపరర: హరరన బబషర షపక

94-191/668

10371 NDX0511683
పపరర: షరరఫర షపక

94-180/1138

భరస : ఖమససస వల
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:36
లస: ససస స
94-180/1928

10374 NDX1424274
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-189/897

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:28
లస: ససస స
94-191/669

10377 AP151010471148
పపరర: బబజ షపక

94-191/670

తసడడ:ద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:40
లస: పప
94-191/672

10380 AP151010471726
పపరర: ఖమససస షపక

94-191/673

తసడడ:ద హహసపసమషరర
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:62
లస: పప
94-191/933

10383 NDX0400325
పపరర: మసరసన బ సయఖద

94-189/899

భరస : హహసపసనదర సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-2076
వయససస:51
లస: ససస స
94-172/1170

తసడడ:ద శలమర అహమద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:21
లస: పప
94-187/993

94-189/894

తసడడ:ద ఖమసససవల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2074
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-2076
వయససస:58
లస: పప
10387 NDX2901213
పపరర: నదహనన షరహబ షపక

94-189/896

తసడడ:ద ఆదససరహహబ
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద ఖమశస
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:64
లస: పప
10384 NDX0393017
పపరర: హహసపసన షర సయఖద

10367 NDX0824912
పపరర: రహమమన షపక

94-191/667

తసడడ:ద అబగదల జబబబర� షపక
ఇసటట ననస:92-25-2073
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:40
లస: పప
10381 JBV0855932
పపరర: రషసద షపక

10365 NDX0836296
పపరర: అనన షపక

94-189/893

తసడడ:ద ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:31
లస: పప
10378 NDX1423839
పపరర: రరమగ పససపపలలటట

10364 NDX0835611
పపరర: మజదసన షపక

భరస : రమమశ వజదగరరర
ఇసటట ననస:92-25-2074
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖమససస
ఇసటట ననస:92-25-2075
వయససస:42
లస: పప
10375 NDX1847146
పపరర: రహహమ షపక

తసడడ:ద తరరవలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-25-2072
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ద సససదద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2073/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : హరరన బబష షపక
ఇసటట ననస:92-25-2074
వయససస:43
లస: ససస స
10372 NDX0513333
పపరర: ఖమససస వల షపక

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప శకకరసతస
ఇసటట ననస:92-25-2072
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : అబగదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2073
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2073/1
వయససస:42
లస: ససస స
10369 NDX2701977
పపరర: రరజశన షపక

94-191/665 10362 AP151010471053
10361 NDX2439305
పపరర: అలవనలల మసగర దదవ శకకరసతస
పపరర: రరఘవయఖ శకకసఠస

10386 NDX1535212
పపరర: జలమరన ఖమన పఠరన

94-187/112

తసడడ:ద మగరరద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:62
లస: పప
94-187/994

10389 NDX2818565
పపరర: షపకకల షపక

94-187/995

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:19
లస: ససస స
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10390 NDX2805216
పపరర: మహమద ననర ఐఎన షపక

94-190/723

తసడడ:ద శలమర అహమద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:21
లస: పప
10393 NDX2808210
పపరర: శరఫసయ షపక

94-191/934

94-191/937

94-189/903

94-189/906

94-189/909

10400 NDX1172279
పపరర: రరజజశన షపక

10403 NDX1209857
పపరర: హజరదధదన షపక

10406 NDX1209865
పపరర: షసషషదధదన షపక

94-191/678

10409 NDX1534289
పపరర: అనత మమడ

తసడడ:ద కకటయఖ పపటట పరకల
ఇసటట ననస:92-25-2081
వయససస:33
లస: పప
94-189/1304

10415 NDX2863199
పపరర: సయఖద గగససయమ
తసడడ:ద సయఖద మసరసన వల
ఇసటట ననస:92-25-2081/1
వయససస:20
లస: ససస స

10417 NDX2805042
పపరర: ససభబన షపక

10418 NDX2804896
పపరర: సససద షపక

94-177/640

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:92-25-2082
వయససస:48
లస: పప

94-191/936

10398 NDX2466662
పపరర: బబషర షపక

94-189/902

10401 NDX1018233
పపరర: మహమకద జరసతషననసర

94-189/905

భరస : అసదఫ అల మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2080
వయససస:44
లస: ససస స
94-189/907

10404 NDX1209873
పపరర: షరరరదధదన షపక

94-189/908

తసడడ:ద షసషషదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2080
వయససస:37
లస: పప
94-189/910

10407 NDX1347491
పపరర: తబసససమ షపక

94-191/677

భరస : హజరరదధదన
ఇసటట ననస:92-25-2080
వయససస:29
లస: ససస స
94-187/113

10410 NDX0732040
పపరర: చసదదమక పపటట పరకల

94-189/911

భరస : కకటయఖ పపటట పరకల
ఇసటట ననస:92-25-2081
వయససస:49
లస: ససస స
94-189/913

తసడడ:ద కకటయఖ పపటట పరకల
ఇసటట ననస:92-25-2081
వయససస:37
లస: పప

భరస : మదససనధన రరవప పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:92-25-2081
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద సససద
ఇసటట ననస:92-25-2082
వయససస:22
లస: పప

94-189/904

తసడడ:ద గగవసదస మమడ
ఇసటట ననస:92-25-2081
వయససస:27
లస: ససస స

94-189/912 10412 NDX0737502
10411 NDX0737437
పపరర: మధససనధనరరవప పపటట పరకల
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపటట పరకల

10395 NDX2808160
పపరర: యససకన షపక

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2079
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద షబబజకయ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2080
వయససస:70
లస: పప

భరస : అమరనదధదససగ�
ఇసటట ననస:92-25-2080
వయససస:46
లస: ససస స

10414 NDX2739514
పపరర: గగతమ పపటట పరకలల

94-189/901

తసడడ:ద షసషషదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2080
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద ఇబదహహస మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2080
వయససస:49
లస: పప
10408 NDX0316505
పపరర: ససలలచనదబబయ భవరన�

10397 NDX0399345
పపరర: రజన పరతతద

94-191/676

భరస : బబదసలర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శశరరసదదధన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2080
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : షసషషదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2080
వయససస:51
లస: ససస స
10405 NDX1209840
పపరర: కససస మహమకద

94-191/935

భరస : రమమష చసదద పరతతద
ఇసటట ననస:92-25-2079
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హజజరరదధదన మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2080
వయససస:25
లస: ససస స
10402 NDX1112093
పపరర: సలమమన బ షపక

10394 NDX2903102
పపరర: యశకన షపక

10392 AP151010471120
పపరర: నదగమర వల

తసడడ:ద ససభబనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:42
లస: పప

భరస : బదసలమర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద నదసర వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:19
లస: ససస స
10399 NDX1689860
పపరర: మహమకద తబసససమ

94-191/675

భరస : నదగగర వల
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2077
వయససస:53
లస: ససస స
10396 NDX2939833
పపరర: షరకకల షపక

10391 AP151010474140
పపరర: కరశస బషపక

10413 NDX0737833
పపరర: కకటయఖ పపటట పరకల

94-189/914

తసడడ:ద మటట యఖ పపటట పరకల
ఇసటట ననస:92-25-2081
వయససస:60
లస: పప
94-189/1305

10416 NDX2830222
పపరర: శలమర జజన షపక

94-170/712

తసడడ:ద సససద
ఇసటట ననస:92-25-2082
వయససస:21
లస: పప
94-178/892

10419 NDX2938108
పపరర: మగనర షపక

94-181/1448

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:92-25-2082
వయససస:21
లస: ససస స
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94-181/1449

తసడడ:ద సససదద
ఇసటట ననస:92-25-2082
వయససస:19
లస: పప

94-160/505

భసధసవప: సరఫపరబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2082/1
వయససస:64
లస: పప

10423 NDX2659266
పపరర: సఫపర బఇవనస షపక

94-178/724

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:92-25-2082/1
వయససస:63
లస: ససస స
10426 NDX1773333
పపరర: అబగదల గణణ షపక

10421 NDX2713220
పపరర: బబష షపక

10424 NDX2833671
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

తసడడ:ద బబషర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2082/1
వయససస:35
లస: పప
10429 NDX1773010
పపరర: ఫరరరక షపక

94-178/893

94-189/915

94-189/916

94-191/679

94-189/1306

94-189/920

10428 NDX2696409
పపరర: ఫరరరక షపక

10431 NDX2594968
పపరర: కకటటశశరమక

94-189/917

94-180/1141

10437 AP151010357335
పపరర: అసజమక పపననపలర

94-189/1307 10440 NDX0102780
10439 NDX2942365
పపరర: వనసకట రమణయఖ చసతగగసటర
పపరర: ససబబలకడక గగఱఱ స

94-191/682 10443 NDX1976663
10442 NDX1976655
పపరర: మరరజ అహకద మహమకద
పపరర: అఫరగజ మహమకద

తసడడ:ద సబర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2085
వయససస:33
లస: పప
10447 NDX1847237
పపరర: అననష గగపసశశటట
భరస : ఎగగసశర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:92-25-2086
వయససస:30
లస: ససస స

10445 NDX1976796
పపరర: సబర హహసపసన మహమకద

10448 NDX1847260
పపరర: ఎగగసశర రరవప గగపసశశటట
తసడడ:ద చననకకటటశశర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:92-25-2086
వయససస:40
లస: పప

94-191/683

తసడడ:ద సబర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2085
వయససస:31
లస: పప
94-191/685

తసడడ:ద ససబబ త మయమ మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2085
వయససస:58
లస: పప
94-191/686

94-191/680

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2085
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద సబర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2085
వయససస:25
లస: పప
94-191/684

94-189/919

భరస : వనసకట సతఖనదరరయణ పపననపలర
ఇసటట ననస:92-25-2084
వయససస:65
లస: ససస స

10441 NDX1976705
పపరర: లలసలమ ఖమతషస మహమకద

10444 NDX1976689
పపరర: ఖమదదర మహమకద

94-189/918

తసడడ:ద కకషష పదసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-25-2083
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చసతగగసటర
ఇసటట ననస:92-25-2085
వయససస:36
లస: పప

భరస : సబర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2085
వయససస:48
లస: ససస స

94-172/1005

10434 NDX2523306
పపరర: సరయ పదసనన బతష
స ల

తసడడ:ద వనసకట సతఖనదరరయణ పపననపలర
ఇసటట ననస:92-25-2084
వయససస:39
లస: పప
94-191/681

94-186/1141

భసధసవప: రసగర ససబబరరవప
ఇసటట ననస:92-25-2083
వయససస:72
లస: ససస స

10433 NDX1313485
పపరర: కకషష పదసరద బతష
స ల

10436 AP151010354365
పపరర: వనసకట సతఖనదరరయణ
పపననపలర
తసడడ:ద కకషషమమరరస పపననపలర
ఇసటట ననస:92-25-2084
వయససస:69
లస: పప

94-178/894

భసధసవప: జబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2082/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద గగపరలరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-25-2083
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:92-25-2083
వయససస:35
లస: ససస స
10438 NDX0148585
పపరర: శకనవరసరరవప పపననపలర

94-181/1223

భరస : మహమకద ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:92-25-2082/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకషష పదసరదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-25-2083
వయససస:48
లస: ససస స
10435 NDX0103119
పపరర: భమలకడక� బళళ�

10430 NDX2921914
పపరర: జబన షపక

10425 NDX2828465
పపరర: ఖరఖరరన బ షపక
భరస : మహమకద హనఫ
ఇసటట ననస:92-25-2082/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:92-25-2082/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద బబషర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2082/1
వయససస:41
లస: పప
10432 NDX0094359
పపరర: వజయ లకడక బతష
స ల

10427 NDX2696540
పపరర: జబన షపక

94-178/723

తసడడ:ద లమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2082/1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద బబష
ఇసటట ననస:92-25-2082/1
వయససస:39
లస: పప
94-180/1140

10422 NDX2660413
పపరర: బబష షపక

10446 NDX2937910
పపరర: వనసకట కలమమరర చసతగగసటర

94-191/938

భరస : వనసకట రమణయఖ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:92-25-2085
వయససస:33
లస: ససస స
94-191/687

10449 NDX2177633
పపరర: తవపడడ వతడ

94-191/688

తసడడ:ద కరమరరజ వతడ
ఇసటట ననస:92-25-2086
వయససస:44
లస: పప
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94-189/921

భరస : సరసబశవరరవప కమసరన
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:53
లస: ససస స
10453 NDX0392977
పపరర: సరసబశవరరవప కరమసరన

94-189/924

10454 NDX3022449
పపరర: భబగఖ లకడక కరమసరణణ

94-191/689

10457 NDX1016229
పపరర: నదగమర బ షపక

తసడడ:ద యల యన శరససస స
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:33
లస: పప
94-152/631

తసడడ:ద బడచసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2088
వయససస:58
లస: పప
10465 NDX2675544
పపరర: రహహమమన షపక

94-179/871

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2088
వయససస:53
లస: పప
10471 NDX2682847
పపరర: కరరమగన షపక

94-189/1089

తసడడ:ద పసచచరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2089
వయససస:28
లస: పప
10477 NDX1681320
పపరర: వనసకరటరమనమమరరస అలమరస
తసడడ:ద ససతదరరమయఖ అలమరస
ఇసటట ననస:92-25-2089
వయససస:38
లస: పప

94-191/693

10464 NDX2641777
పపరర: శరకకర షపక

94-153/627

10472 NDX2643476
పపరర: ససభబన షపక

10475 NDX0757773
పపరర: సరశమ రసగరరరడడ మమరరడడడ

10478 NDX0142208
పపరర: అపషలరరజ అటబటడ
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ అటబటడ
ఇసటట ననస:92-25-2089
వయససస:41
లస: పప

94-191/691

94-191/694

94-176/1347

భరస : నదగగర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2088
వయససస:20
లస: ససస స
94-183/869

10467 NDX0400283
పపరర: జజరరన బబ షపక

94-189/925

భరస : ఖమదర మహహదద ధన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2088
వయససస:46
లస: ససస స
94-189/927

10470 NDX2683563
పపరర: రరహన షపక

94-189/1088

భరస : రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2088
వయససస:29
లస: ససస స
94-189/1090

10473 NDX0400267
పపరర: రవనమక మమరరడడ

94-189/928

భరస : పసచచరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2089
వయససస:46
లస: ససస స
94-189/930

తసడడ:ద పసచచరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2089
వయససస:30
లస: పప
94-189/932

10461 NDX1016245
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

10463 NDX2620318
పపరర: ఖతజజబ షపక

తసడడ:ద బషసర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2088
వయససస:26
లస: పప
94-189/929

10458 NDX2177641
పపరర: చననమగకడడ వతదడ

తసడడ:ద హహసపసన
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:38
లస: పప

10469 NDX2537553
పపరర: నససన
ద షపక

94-189/1309

భరస : తవపడడ వతదడ
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖదధర మహహదద ధన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2088
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబమబ పసర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2088
వయససస:29
లస: ససస స
10474 NDX0757807
పపరర: హరర రసగరరరడడడ మమరరడడడ

94-191/690

తసడడ:ద బషసర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2088
వయససస:32
లస: పప
94-189/926

10455 NDX2795987
పపరర: అబగదల రహహస సససజ

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ శరససస స రరజనదల
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:34
లస: పప

10466 NDX2640332
పపరర: చసద బబష షపక

94-189/923

తలర : గగససయ బబగగమ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:20
లస: పప

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2088
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద బషసర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2088
వయససస:31
లస: పప
10468 NDX0392951
పపరర: ఖమదర మహహదద ధన షపక

94-189/1308

భరస : మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:35
లస: ససస స

94-191/692 10460 NDX2101277
10459 NDX0754135
పపరర: వసశ కకషష హనసమమన రరజనదల
పపరర: వనణగ మమధవ రరజనదల

10452 NDX0683888
పపరర: లసగరరజ కరమసరన

తసడడ:ద సరసబశవరరవప కరమసరన
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:29
లస: ససస స

10462 NDX2619591
పపరర: బషసర షపక

94-189/922

తసడడ:ద సరసబశవరరవ కరమసరన
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద లసగయఖ కరమసరన
ఇసటట ననస:92-25-2087
వయససస:60
లస: పప
10456 NDX1601112
పపరర: షకకర మహమకద

10451 NDX0392985
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరమసరన

10476 NDX1493485
పపరర: శకనవరస రరడడ శలస

94-189/931

తసడడ:ద అరరజ న రరడడడ శలస
ఇసటట ననస:92-25-2089
వయససస:37
లస: పప
94-189/933

10479 NDX0786871
పపరర: పసచచ రరడడడ మమరరడడడ

94-189/934

తసడడ:ద రసగరరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2089
వయససస:50
లస: పప
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10480 NDX0757708
పపరర: రరమ కకటయఖ తచలగసశశటట

94-189/935

తసడడ:ద రరఘవపలల� తచలగసశశటట
ఇసటట ననస:92-25-2089
వయససస:90
లస: పప
10483 NDX1894378
పపరర: ససధ ఓరరసస

10481 NDX2476539
పపరర: రసగ కలమమరర ఉపపషలలరర

భరస : శవ కకట రరడడ ఉపపషలలరర
ఇసటట ననస:92-25-2090
వయససస:31
లస: ససస స
94-189/937

10484 NDX1112101
పపరర: మమరస మక చలర కలరర

భరస : వనసకట రరమమసజననయగలల ఓరరసస
ఇసటట ననస:92-25-2090
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప చలర కలరర
ఇసటట ననస:92-25-2090
వయససస:52
లస: ససస స

10486 NDX2396414
పపరర: శవ కకట రరడడ ఉపపషలలరర

10487 AP151010474685
పపరర: నదగమణణ భటరరజ�

94-189/940

తసడడ:ద పసదద కకట రరడడ ఉపపషలలరర
ఇసటట ననస:92-25-2090
వయససస:39
లస: పప
10489 NDX1904615
పపరర: శకనవరస రరవప మకకల

94-187/114

94-191/698

94-191/701

94-191/704

94-191/707

భరస : చదసద బబషర
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:41
లస: ససస స

94-191/696

10499 NDX1477893
పపరర: మలమరరరడడడ జసగర

10502 AP151010471283
పపరర: చరసజవ జటట బబ యన

94-191/710

10505 NDX0758482
పపరర: నదగగర బ షపక

94-191/699

10508 NDX0904086
పపరర: జరసతషసబ షపక
భరస : మసస ర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:60
లస: ససస స

10488 NDX2468635
పపరర: వషష
ష వరరన రరడడడ మమరరడడడ

94-180/1142

10491 NDX1889494
పపరర: రసగ జజఖత మమరరడడ

94-191/697

10494 NDX1889536
పపరర: ససభబషసణణ మమరరడడ

94-191/700

భరస : రసగరసరశమ రరడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:38
లస: ససస స
94-191/702

10497 AP151010474420
పపరర: పరసచదలర మక ససరక�

94-191/703

భరస : మగరగపషమదలయమర�
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:61
లస: ససస స
94-191/705

10500 NDX2422145
పపరర: అనతద పరలలరర

94-191/706

భరస : వనసకట ససవర రరడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:92-25-2091/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-191/708

10503 AP151010471547
పపరర: వనసకటరమణ జటట బబ యన

94-191/709

తసడడ:ద చచననయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2091/1
వయససస:50
లస: పప
94-189/941

తసడడ:ద ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:30
లస: ససస స
94-189/943

94-189/939

తసడడ:ద రసగరసరశమ రరడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద చచననయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2091/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2091/1
వయససస:82
లస: పప
10507 NDX0402545
పపరర: ఆజజననసర షపక

10496 JBV3199429
పపరర: ససపపరష చసదదకల

10485 NDX1738733
పపరర: కకసడల రరవప ఓరరసస

తసడడ:ద రసగసరశమ రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటరమణమదలయమర
ఇసటట ననస:92-25-2091/1
వయససస:44
లస: ససస స
10504 AP151010471496
పపరర: చచననయఖ జటట బబ యన

94-191/695

భరస : ఆచదరర
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద ససత రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:40
లస: పప
10501 AP151010474282
పపరర: కమల జటట బబ యన

10493 NDX1250703
పపరర: అశకఫ అల షపక

94-189/936

తసడడ:ద ససదదయఖ ఓరరసస
ఇసటట ననస:92-25-2090
వయససస:34
లస: పప

భరస : అల హసన
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రసగససబబబరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:52
లస: ససస స
10498 NDX0173997
పపరర: నదరరయణ గగపరస

94-189/938

తసడడ:ద వనసకట శవ రరడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రసగమహన రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:29
లస: ససస స
10495 NDX2044089
పపరర: వనసకటలకడక మమరరడడడ

10490 NDX2422137
పపరర: కకకషషవనణణ పరలలరర

10482 NDX1112036
పపరర: అననష చలర కలరర

భరస : నరగష చలర కలరర
ఇసటట ననస:92-25-2090
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:92-25-2090
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద ససదదయఖ మకకల
ఇసటట ననస:92-25-2091
వయససస:27
లస: పప
10492 NDX2044097
పపరర: బలవసవ కకషష మమరరడడడ

94-188/978

10506 NDX0400424
పపరర: ఖమజజబ షపక

94-189/942

భరస : ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:41
లస: ససస స
94-189/944

10509 NDX0434068
పపరర: రహహమగననసర షపక

94-189/945

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:66
లస: ససస స
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10510 NDX2451698
పపరర: రరయమ� షపక
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94-189/946

తసడడ:ద చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:21
లస: పప
94-189/949

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:49
లస: పప
94-191/712

తసడడ:ద కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:62
లస: పప
94-189/952

10517 NDX2765394
పపరర: ఆశ బబగస షపక

10520 NDX2937050
పపరర: మసరసన బ షపక

94-193/1101

10523 NDX1424332
పపరర: బబల చసదసదడడ భమపన

తసడడ:ద గగరవయఖ దగగరపరటట
ఇసటట ననస:92-25-2095
వయససస:56
లస: పప

10526 NDX0094276
పపరర: ఖమసససబ షపక

94-189/957

10529 NDX3155157
పపరర: మగనయ బబ రరగరర

తసడడ:ద వనసకటబచదరర వరహనదల
ఇసటట ననస:92-25-2097
వయససస:49
లస: పప
94-180/1145

భరస : సతదర సయద
ఇసటట ననస:92-25-2100
వయససస:33
లస: ససస స

10535 NDX0402313
పపరర: అఫసదన షపక

94-189/953

10538 NDX2597862
పపరర: రజయ షపక
భరస : బడద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2100/1
వయససస:24
లస: ససస స

10518 NDX0093831
పపరర: రహసతషననసర షపక

94-189/951

10521 NDX2778397
పపరర: బషసర షపక

94-189/1311

10524 NDX0402354
పపరర: రమమదదవ దగగరపరటట

94-189/954

భరస : వనసకటటశశరరర దగగరపరటట
ఇసటట ననస:92-25-2095
వయససస:51
లస: ససస స
94-189/956

10527 NDX3153533
పపరర: శవ లల బబ రరగరర

94-188/1408

భరస : మగనయ బబ రరగరర
ఇసటట ననస:92-25-2096/2
వయససస:26
లస: ససస స
94-191/940

10530 NDX0835397
పపరర: మసజల వరహనదల

94-189/958

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప వరహనదల
ఇసటట ననస:92-25-2097
వయససస:45
లస: ససస స
94-180/1143

10533 NDX2117308
పపరర: అపషల నరసమక కరకరర

94-180/1144

భరస : అననపష
ఇసటట ననస:92-25-2099
వయససస:44
లస: ససస స
94-189/960

భరస : ఆహమద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2099
వయససస:37
లస: ససస స
94-191/941

94-191/711

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2093
వయససస:34
లస: పప

భరస : సనరరఖ నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-25-2099
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరనదధస
ఇసటట ననస:92-25-2099
వయససస:31
లస: పప
10537 NDX2801728
పపరర: రరజజశన సయద

94-189/1310

తసడడ:ద గగరవయఖ బబ రరగరర
ఇసటట ననస:92-25-2096/2
వయససస:31
లస: పప

94-189/959 10532 NDX2135201
10531 NDX0824706
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప వరహనదల
పపరర: సనరఖకరసతస కరకరర

10515 AP151010471010
పపరర: చకకవరరస అసబటట

భరస : నదగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2093
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నదగమర వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2096
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద పప లయఖ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:92-25-2096/2
వయససస:34
లస: పప

10534 NDX2117290
పపరర: సనరఖనదరరయణ కరకరర

94-191/939

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ భమపన
ఇసటట ననస:92-25-2094
వయససస:37
లస: పప
94-189/955

94-189/948

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:46
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2093
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మసరసన వనసట షపక
ఇసటట ననస:92-25-2093
వయససస:63
లస: ససస స

10528 NDX0141150
పపరర: పప లయఖ గగఱఱ స

94-189/950

భరస : జజన సససదద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద సప మగలల కకపసశశటట
ఇసటట ననస:92-25-2093
వయససస:24
లస: పప

10525 NDX0433151
పపరర: వనసకటటశశరరర దగగరపరటట

10514 NDX0433177
పపరర: ఖమససస వల షపక

10512 NDX0757369
పపరర: నదగగర వల షపక

తసడడ:ద ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:50
లస: పప

10516 AP151010471733
పపరర: వనసకటససబబబరరవప రరయగడడ

10522 NDX2440881
పపరర: మసరసనబ షపక

94-189/947

తసడడ:ద చదసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2092
వయససస:23
లస: పప

10513 NDX0143610
పపరర: చదసద బబషర షపక

10519 NDX2013530
పపరర: శకనవరస కకపసశశటట

10511 NDX2129378
పపరర: జజన అహకద షపక

10536 NDX0432971
పపరర: అహకద షపక

94-189/961

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2099
వయససస:44
లస: పప
94-169/989

10539 NDX2047703
పపరర: జజన షపక

94-189/962

తసడడ:ద వరహ బ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2100/1
వయససస:24
లస: పప
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10540 NDX2156645
పపరర: నససమమ షపక
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94-189/963

భరస : నదగగల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2101
వయససస:40
లస: ససస స
10543 NDX2156652
పపరర: నదగమర షపక

94-189/966

94-189/968

94-189/970

94-189/973

94-180/1146

94-191/714

94-189/977

తసడడ:ద మహమకద గగస
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:35
లస: ససస స

10553 NDX2556983
పపరర: అలసరమమ కకనడవటట

10556 NDX0432849
పపరర: అచదచరరవప యరకసశశటట

10559 NDX2307791
పపరర: అరరణద దదమరర

10562 NDX0824789
పపరర: జతదసదద బబబగ దదమరర

94-192/463

10565 NDX1817099
పపరర: ఉమ మహహశశరర ఎబమబరర

94-189/1092

10568 NDX1947557
పపరర: ఎసపస ర ఎలలకసడ అకకకదదస
భరస : వజయ దదనయయలల పసరరకల
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:39
లస: ససస స

10548 NDX2673895
పపరర: ససరగశ పప సకస

94-189/1091

10551 NDX2307635
పపరర: అనల కకసడవటట

94-189/972

10554 NDX3299625
పపరర: వనసకట కకటటశశరర ఎరకసశశటట

94-172/1300

తసడడ:ద ఎరకసశశటట ఆతచరరవ
ఇసటట ననస:92-25-2103
వయససస:24
లస: ససస స
94-189/974

10557 NDX0819342
పపరర: యరకసశశటట భమలకడక

94-191/713

భరస : అచచరరవప
ఇసటట ననస:92-25-2103
వయససస:40
లస: ససస స
94-189/975

10560 NDX0400184
పపరర: వనసకటటశశరమక దదమరర

94-189/976

భరస : రమమకరసతరరవప దదమరర
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:53
లస: ససస స
94-189/978

10563 NDX0824938
పపరర: రమమకరసత రరవప దదమరర

94-189/979

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ దదమరర
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:59
లస: పప
94-192/464

తసడడ:ద నదరరయణ ఎబమబరర
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:27
లస: ససస స
94-192/466

94-171/640

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకసడవటట
ఇసటట ననస:92-25-2102
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద రమమకరసత రరవప దదమరర
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:34
లస: పప

భరస : జతదసదద బబబగ
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:26
లస: ససస స
10567 NDX1534073
పపరర: మగఫసద బబగస షపక

94-189/971

భరస : లకకణ దదమరర
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : సరసబశవ రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:27
లస: పప
10564 NDX1565300
పపరర: దదమరర మమనక

10550 NDX0400150
పపరర: రగజనమక కకసడవటట

10545 NDX2597995
పపరర: ససజజత పప సకస

తసడడ:ద రమమరరవప పప సకస
ఇసటట ననస:92-25-2101/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:92-25-2103
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఎలర సరశమ
ఇసటట ననస:92-25-2104
వయససస:33
లస: ససస స
10561 NDX2307676
పపరర: వనణగగగపరల ఆళళ

94-189/969

భరస : వనసకటటశశరరర కకనడవటట
ఇసటట ననస:92-25-2102
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద అచచరరవప యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:92-25-2103
వయససస:22
లస: పప
10558 NDX0681635
పపరర: శకపత అరరణద

10547 NDX2523801
పపరర: సమమల బబ తటట

94-189/965

భరస : ససరగశ పప సకస
ఇసటట ననస:92-25-2101/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చసదదయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:92-25-2102
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరలల కకసడవటట
ఇసటట ననస:92-25-2102
వయససస:30
లస: ససస స
10555 NDX2186915
పపరర: మణణకసఠ యయరకసశశటట

94-189/967

తసడడ:ద ససబబరరవప బబ తటట
ఇసటట ననస:92-25-2101/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : అనల కకసడవటట
ఇసటట ననస:92-25-2102
వయససస:21
లస: ససస స
10552 NDX2523835
పపరర: శశశత కకసడవటట

10544 NDX0392894
పపరర: ఇసరదయయలల చచలర

10542 NDX0433029
పపరర: గగరవయఖ దగగరపరటట

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దగగరపరటట
ఇసటట ననస:92-25-2101
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద జకకయఖ చచలర
ఇసటట ననస:92-25-2101
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద సమమల బబ తదటట
ఇసటట ననస:92-25-2101/1
వయససస:20
లస: ససస స
10549 NDX2307619
పపరర: రరజగశశరర కకసడవటట

94-189/964

భరస : వహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2101
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2101
వయససస:35
లస: పప
10546 NDX2537678
పపరర: శరరష బబ తదటట

10541 NDX2029198
పపరర: ససలమసన షపక

10566 NDX2098128
పపరర: శక చసదదక
ద లసకర

94-192/465

భరస : కకషష మహన లసకర
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:34
లస: ససస స
94-192/467

10569 NDX0905307
పపరర: ససభబషసణణ కర�

94-192/468

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:40
లస: ససస స
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10570 NDX0834606
పపరర: మగననరరననసర బబగస�

94-192/469

భరస : గగస షపక�
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:52
లస: ససస స
94-192/472

తసడడ:ద కకతబగదదదన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:30
లస: పప
94-192/475

తసడడ:ద నరరస రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:48
లస: పప
94-192/478

94-180/1148

94-180/1151

94-180/1361

94-192/479

10583 NDX1670836
పపరర: జజన బబషర షపక

10586 NDX2537447
పపరర: మమలక బబ షపక

10589 NDX2537645
పపరర: మహహదదదన షపక

10592 JBV0847244
పపరర: గగరరనదథ రరవప పససడదఖల

94-180/1155

10595 NDX2024818
పపరర: భబషర మగలర

94-180/1149

10598 NDX0529818
పపరర: దహద పదద గగడడడ
భరస : నదగగశశరరరవప గగడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2113
వయససస:47
లస: ససస స

10578 NDX0740795
పపరర: లకడక పదసరద లసకర�

94-192/477

10581 NDX1670984
పపరర: అమరరన షపక

94-180/1147

10584 NDX1670935
పపరర: కరలలశ షపక

94-180/1150

తసడడ:ద బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:45
లస: పప
94-180/1152

10587 NDX2537652
పపరర: కరరమగన షపక

94-180/1153

తసడడ:ద మహబమబ పసర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:29
లస: ససస స
94-183/42

10590 NDX2307551
పపరర: సఫపర షపక

94-189/980

భరస : ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:31
లస: ససస స
94-192/480

10593 NDX0643528
పపరర: మమలమబ మగలమర

94-180/1154

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:92-25-2111
వయససస:40
లస: ససస స
94-180/1156

తసడడ:ద బబబబవల మగలర
ఇసటట ననస:92-25-2111
వయససస:50
లస: పప
94-180/1929

94-192/474

భరస : కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద వరససదదవ రరవప
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద బబబబవల
ఇసటట ననస:92-25-2111
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద మహహద బబష పఠరన
ఇసటట ననస:92-25-2111
వయససస:19
లస: ససస స

94-192/1247

తసడడ:ద మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద అరరజ న రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:26
లస: పప

10597 NDX2940559
పపరర: మహతదసబ పఠరన

10580 NDX2887719
పపరర: మగనన షపక

10575 NDX1402700
పపరర: ససరగష కలమమర బసడదరరపలర

తసడడ:ద లకకయఖ�
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:50
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహహదన షససక
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:63
లస: ససస స

10594 NDX0121319
పపరర: మమబగ ససభబన మలమర

94-192/476

తసడడ:ద కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:40
లస: పప

10591 NDX2098086
పపరర: ఫణణసదద కలమమర మమడడశశటట

10577 NDX0751214
పపరర: శకనవరసరరవప కరడదల�

94-192/471

తసడడ:ద సరయ బబబగ
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2109
వయససస:25
లస: పప

10588 NDX2560076
పపరర: వరలయ బ షససక

94-192/473

తసడడ:ద పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద పప తషరరజ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:51
లస: పప

10585 NDX2537439
పపరర: జజన షపక

10574 NDX0837898
పపరర: జహహర ఖమజజ షపక�

10572 JBV0851394
పపరర: హహమ చసదదకలమమరర పససడదఖల

భరస : గగరరనదధ రరవప
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద గగస�
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:30
లస: పప

10576 NDX1945049
పపరర: రరమమసజననయ రరడడడ మమదదరరడడడ

10582 NDX1671057
పపరర: అజమ షపక

94-192/470

భరస : అబదహస
ఇసటట ననస:92-25-2106
వయససస:56
లస: ససస స

10573 NDX1944629
పపరర: ఆజజద షపక

10579 NDX2098169
పపరర: అరరజ నరరవప మమడడశశటట

10571 NDX1001056
పపరర: సరగజన చలర గరల

10596 NDX2279578
పపరర: సలమక మలమర

94-180/1157

తసడడ:ద బబషర మలమర
ఇసటట ననస:92-25-2111
వయససస:21
లస: ససస స
94-189/981

10599 NDX0532689
పపరర: నదగగశశరరరవప గగదసద

94-189/982

తసడడ:ద బబరరకనదన గగదసద
ఇసటట ననస:92-25-2113
వయససస:52
లస: పప
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94-189/983

తసడడ:ద ఆశరరశదస బబతల
ఇసటట ననస:92-25-2113/1
వయససస:30
లస: ససస స
10603 NDX0529263
పపరర: శరరద మగదదదడ

94-189/986

94-189/989

94-189/992

94-189/995

94-172/1172

94-189/997

94-189/1000

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:92-25-2117
వయససస:29
లస: ససస స

10613 NDX0144089
పపరర: మగరళ రరవననతల

10616 NDX2779965
పపరర: సరగజన గగడడడ

10619 NDX2413508
పపరర: మహహన సరథస

10622 NDX1209790
పపరర: రరజగష సరధస

94-189/1003

10625 NDX2871036
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-189/996

10628 NDX2421618
పపరర: ఖమదర బ షపక
భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2117
వయససస:61
లస: ససస స

10608 NDX1601732
పపరర: శవశసకర మగదదదడ

94-189/991

10611 NDX0392910
పపరర: రరమమరరవప చర

94-189/994

10614 NDX2779999
పపరర: మలలర సస గగడడడ

94-172/1171

తసడడ:ద బరర కనన గగడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2115
వయససస:60
లస: పప
94-172/1173

10617 NDX2883908
పపరర: ఆనసద గగడడడ

94-172/1174

తసడడ:ద మలలర సస గగడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2115
వయససస:28
లస: పప
94-189/998

10620 NDX1181445
పపరర: అరరణ సరధస

94-189/999

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ సరధస
ఇసటట ననస:92-25-2115
వయససస:28
లస: ససస స
94-189/1001

10623 NDX2413433
పపరర: వనసకట రమణ సరథస

94-189/1002

తసడడ:ద సనరరఖ భగవరన సరథస
ఇసటట ననస:92-25-2115
వయససస:36
లస: పప
94-180/1930

తసడడ:ద మహమకద బబష షపక
ఇసటట ననస:92-25-2116
వయససస:24
లస: పప
94-19/551

94-189/988

తసడడ:ద లకకయఖ చర
ఇసటట ననస:92-25-2114
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద సనరఖ నదరరయణ సరధస
ఇసటట ననస:92-25-2115
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద మలర యఖ సరథస
ఇసటట ననస:92-25-2115
వయససస:59
లస: పప
10627 NDX2401016
పపరర: జరరన షపక

94-189/993

భరస : రరజగష సరథస
ఇసటట ననస:92-25-2115
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సనరఖనదరరయణ సరథస
ఇసటట ననస:92-25-2115
వయససస:54
లస: ససస స
10624 NDX2413532
పపరర: సనరఖనదరరయణ సరథస

10610 NDX0392761
పపరర: సనరఖనదరరయణ చర

10605 NDX0400200
పపరర: నదరరయణమక చర

తసడడ:ద చమయఖ మగదదదడ
ఇసటట ననస:92-25-2114
వయససస:43
లస: పప

భరస : మలలర సస గగడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2115
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ సరధస
ఇసటట ననస:92-25-2115
వయససస:27
లస: ససస స
10621 NDX2413466
పపరర: కకటటశశరమక సరథస

94-189/990

తసడడ:ద రరమగ రరవననతల
ఇసటట ననస:92-25-2114/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద బరర కనన గగడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2115
వయససస:60
లస: పప
10618 NDX1112150
పపరర: వససత సరధస

10607 NDX1601864
పపరర: రరమ కకషష గగదసద

94-189/985

భరస : సనరఖనదరరయణ చర
ఇసటట ననస:92-25-2114
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకయఖ చర
ఇసటట ననస:92-25-2114
వయససస:56
లస: పప

భరస : మగరళ రరవననతల
ఇసటట ననస:92-25-2114/1
వయససస:34
లస: ససస స
10615 NDX2883791
పపరర: మలలర సస గగడడడ

94-189/987

తసడడ:ద మకళసగస గగదసద
ఇసటట ననస:92-25-2114
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద చననయఖ మగదదదడ
ఇసటట ననస:92-25-2114
వయససస:47
లస: పప
10612 NDX0093617
పపరర: రమమదదవ రరవననతల

10604 NDX0529115
పపరర: మమలమబ షపక

10602 NDX1601559
పపరర: రరమ లకడక మగదదదడ

భరస : శవశసకర మగదదదడ
ఇసటట ననస:92-25-2114
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మభగలల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2114
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ చర
ఇసటట ననస:92-25-2114
వయససస:32
లస: పప
10609 NDX0757856
పపరర: వనసకట రమణ మగదదదడ

94-189/984

భరస : రరమ కకషష గగదసద
ఇసటట ననస:92-25-2114
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ మగదదదడ
ఇసటట ననస:92-25-2114
వయససస:42
లస: ససస స
10606 NDX0432955
పపరర: వనసకట రమణ చర

10601 NDX1601948
పపరర: కకషష వనణణ గగదసద

10626 NDX2527190
పపరర: బబష పటబన

94-189/1004

తసడడ:ద మమబగ పటబన
ఇసటట ననస:92-25-2116
వయససస:32
లస: పప
94-172/100

10629 NDX2421600
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-172/101

తసడడ:ద ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2117
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: మహహసదద చసతబతన
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94-172/1175

తసడడ:ద రరజ చసతబతన
ఇసటట ననస:92-25-2117
వయససస:23
లస: పప
10633 NDX2551810
పపరర: లతఫ సయఖద

94-177/476

94-174/80

94-180/1931

94-189/1006

94-189/1313

94-192/1248

94-172/1179

భరస : తదలలచన పరతద
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:49
లస: ససస స

10643 NDX1626078
పపరర: రరన హహసపసన షపక

10646 NDX3005303
పపరర: అహమకద ఖలల షపక

10649 NDX2944775
పపరర: సరశత సయఖద

10652 NDX3283082
పపరర: వజయ కకమమర

94-189/1315

10655 NDX2801504
పపరర: నదగమర బబబగ సయఖద

94-189/1007

10658 NDX2451755
పపరర: చసదద పరతద
తసడడ:ద తదలలచన పరతద
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:30
లస: పప

10638 AP151010468691
పపరర: అశశకలకమమర కరబబ తష

94-174/82

10641 NDX1112085
పపరర: రరజశనద షపక

94-189/1005

10644 NDX2670339
పపరర: అయయషర షపక

94-189/1093

భరస : షపక ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:20
లస: ససస స
94-189/1314

10647 NDX1347368
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

94-191/715

తసడడ:ద గగడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:67
లస: పప
94-172/1177

10650 NDX2945038
పపరర: షరరఫ సయద

94-172/1178

తసడడ:ద మమసనమ సయద
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:38
లస: పప
94-172/1283

10653 NDX2478683
పపరర: భబరత కకసడక

94-181/820

భరస : గగరర కకసడక
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:34
లస: ససస స
94-189/1316

తసడడ:ద నదగమర బబబగ సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:27
లస: పప
94-191/716

94-174/79

భరస : రన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప కకమమర
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:28
లస: ససస స
10657 NDX2422095
పపరర: పదతమమ పరతద

94-181/1451

భరస : మమససస సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:18
లస: పప
10654 NDX2944635
పపరర: దదలషరద సయద

10640 NDX3005162
పపరర: జరరన షపక

10635 JBV3182342
పపరర: రతనకలమమరర కరబబ తష

తసడడ:ద మహనరరవప కరబబ తష
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద అబగదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:22
లస: ససస స
10651 NDX2781466
పపరర: బబజ వల షపక

94-174/81

తసడడ:ద ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద షపక పసదద ఖససస సరహహబ
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:73
లస: పప
10648 NDX3002763
పపరర: అజర బ షపక

10637 AP151010468344
పపరర: అననమక కరబబ తష

94-177/22

భరస : పదభబకరరరవప కరబబ తష
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:59
లస: ససస స
10645 NDX3008570
పపరర: ఖససస సరహహబ షపక

94-172/1176

భరస : మహనరరవప కరబబ తష
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద కరససస షరహహద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:36
లస: పప
10642 NDX1111855
పపరర: కరరమమన షపక

10634 NDX3007457
పపరర: ఖదర బ షపక

10632 NDX2421634
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

తసడడ:ద ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2117
వయససస:70
లస: పప

భరస : ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర కరబబ తష
ఇసటట ననస:92-25-2119
వయససస:40
లస: ససస స
10639 NDX3007572
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-177/21

తసడడ:ద ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2117
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-2117
వయససస:19
లస: పప
10636 JBV3182334
పపరర: అరరణ కరబబ తష

10631 NDX2421642
పపరర: ఖలల షపక

10656 NDX2944643
పపరర: మమససస సయఖద

94-190/724

తసడడ:ద ఇబదహహస సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:64
లస: పప
94-191/717

10659 NDX2801397
పపరర: తవటయఖ యరక

94-191/942

తసడడ:ద మనదనరరవప యరక
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:68
లస: పప
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-191/943

తసడడ:ద గగరరవపలల కకమమర
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:33
లస: పప
10663 NDX2743573
పపరర: లతఫ సయఖద

94-191/946

94-189/1008

94-180/1162

94-191/718

94-180/1166

94-180/1169

94-178/726

తసడడ:ద తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:92-25-2131
వయససస:32
లస: పప

10673 NDX3157260
పపరర: నదగగలమరర షపక

10676 NDX1297332
పపరర: ససభబన షపక

10679 NDX1863118
పపరర: మమలమల షపక

10682 NDX2955003
పపరర: వనసకట రమణ తషమమకటట

94-172/103

10685 NDX2421774
పపరర: కలససమమసజల గగససట

94-191/947

10688 JBV0911800
పపరర: తరరపతరరవప� గగషష
ష �
తసడడ:ద వనఆకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:92-25-2131
వయససస:55
లస: పప

10668 NDX2318871
పపరర: కరరషరక షపక

94-180/1161

10671 NDX2797678
పపరర: బషసర షపక

94-189/1317

10674 NDX2318905
పపరర: షరవన అసజమ షపక

94-180/1165

తసడడ:ద మహమకద షఫస షపక
ఇసటట ననస:92-25-2127
వయససస:26
లస: ససస స
94-180/1167

10677 NDX2318814
పపరర: మహమకద షఫస షపక

94-180/1168

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2127
వయససస:28
లస: పప
94-180/1170

10680 NDX2640456
పపరర: వనసకటరమణ తషమటట

94-178/725

తసడడ:ద కసయఖ తషమటట
ఇసటట ననస:92-25-2127/2
వయససస:41
లస: పప
94-190/725

10683 NDX2953479
పపరర: నదగలకడక తషమమకటట

94-190/726

భరస : వనసకట రమణ తషమమకటట
ఇసటట ననస:92-25-2127/2
వయససస:38
లస: ససస స
94-180/1171

భరస : మణణకలమమర గగససట
ఇసటట ననస:92-25-2131
వయససస:22
లస: ససస స
94-180/1173

94-192/1250

తసడడ:ద ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2125
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద కసయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:92-25-2127/2
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2131
వయససస:51
లస: పప
10687 NDX0123026
పపరర: మణణ కలమమర గగషషట

94-180/1164

తసడడ:ద రసనల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2127
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ తషమటట
ఇసటట ననస:92-25-2127/2
వయససస:29
లస: ససస స
10684 NDX0107201
పపరర: వనసకట సరశమ అమరస లలరర

10670 NDX0858787
పపరర: షపక బబజ బబబగ�

10665 NDX2890853
పపరర: అలబ షపక

తసడడ:ద బబజ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2122
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖమససస
ఇసటట ననస:92-25-2127
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద చనన సససదద
ఇసటట ననస:92-25-2127
వయససస:55
లస: పప
10681 NDX2637387
పపరర: నదగ లకడక తషమటట

94-189/1009

తసడడ:ద ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:92-25-2125
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-25-2127
వయససస:22
లస: పప
10678 NDX1126499
పపరర: ఖమససస షపక

10667 NDX1445213
పపరర: గగవరరన రరడడడ పసటట ట

94-191/945

భరస : చనన ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇబదహహస�
ఇసటట ననస:92-25-2122
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఉసరకన
ఇసటట ననస:92-25-2125
వయససస:59
లస: ససస స
10675 NDX2318608
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-192/1249

తసడడ:ద పపర రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:92-25-2121
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబజబబబగ�
ఇసటట ననస:92-25-2122
వయససస:43
లస: ససస స
10672 NDX0102871
పపరర: గరలబబ షపక

10664 NDX2890820
పపరర: చనన ఫరరద షపక

10662 NDX2803948
పపరర: చసదద పరతతద

తసడడ:ద తదలలచన పరతతద
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద రహహహసలర మ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద పపర రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:92-25-2121
వయససస:27
లస: పప
10669 NDX0846386
పపరర: షపక రహహమగననసర బబగస�

94-191/944

భరస : కకటటశశరరరవప కకమమర
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-2120
వయససస:18
లస: పప
10666 NDX1445221
పపరర: రరఘవ రరడడడ పసటట ట

10661 NDX2943033
పపరర: వజయ కకమమర

10686 JBV0912360
పపరర: లకకకకలమమరర� గగషష
ష �

94-180/1172

భరస : తరరపతరరవప� �
ఇసటట ననస:92-25-2131
వయససస:50
లస: ససస స
94-180/1174

10689 NDX2422103
పపరర: మణణ కలమమర గగససట

94-191/719

తసడడ:ద తరరపత రరవప గగససట
ఇసటట ననస:92-25-2131
వయససస:32
లస: పప
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94-172/104

భరస : ససతతష జయకర దదయమఖల
ఇసటట ననస:92-25-2132
వయససస:30
లస: ససస స
10693 NDX0448373
పపరర: కకటటశశర రరవప కజజజ

94-172/107

94-189/1319

94-191/807

94-172/1255

94-181/1453

94-175/1627

10717 NDX3173697
పపరర: అబగదల రహహస షపక
తసడడ:ద అబగదల గఫర
ఇసటట ననస:92-25-2141
వయససస:26
లస: పప

94-191/948

10703 NDX3231818
పపరర: సరయ యగససశ కకడదల

10706 NDX2999589
పపరర: మహమకద రఫస సయద

10709 NDX2959948
పపరర: రమఖ శక బకక

94-186/1303

10712 NDX2943363
పపరర: మలర శశరర మసచకసటట

94-181/1526

10715 NDX2943389
పపరర: పదసరద రరవప మసచకసటట

94-189/1320

10718 NDX3175114
పపరర: అబగదల మమలక షపక
తసడడ:ద అబగదల గఫపర
ఇసటట ననస:92-25-2141
వయససస:40
లస: పప

94-191/806

10701 NDX3231040
పపరర: శకనవరస కకడదల

94-172/1252

10704 NDX2888568
పపరర: హహసపన బ షపక

94-181/1452

10707 NDX0083063
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప బకరక

94-172/108

తసడడ:ద బసవయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2136
వయససస:38
లస: పప
94-181/1454

10710 NDX2952968
పపరర: శకనవరసరరవప బకక

94-182/1570

తసడడ:ద బసవయఖ బకక
ఇసటట ననస:92-25-2136
వయససస:46
లస: పప
94-175/1628

10713 NDX1987041
పపరర: వనసకట లమవణఖ మసచకసటట

94-181/821

తసడడ:ద పదసరద రరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:92-25-2139
వయససస:23
లస: ససస స
94-181/1455

తసడడ:ద మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2139
వయససస:48
లస: పప
94-181/1457

10698 NDX3126984
పపరర: దదశకనదధ అరవ

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:92-25-2135
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పదసరద రరవప
ఇసటట ననస:92-25-2139
వయససస:43
లస: ససస స
94-181/822

94-188/1271

తసడడ:ద శక రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:92-25-2134
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప బకక
ఇసటట ననస:92-25-2136
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బకక
ఇసటట ననస:92-25-2136
వయససస:46
లస: ససస స
10714 NDX2175546
పపరర: వనసకట పదవణ కలమమర
మసచకసటట
తసడడ:ద పదసరద రరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:92-25-2139
వయససస:22
లస: పప

10700 NDX3208162
పపరర: రతనమమణణకఖస వనలర

10695 NDX3131679
పపరర: గగరవయఖ అరవ

తసడడ:ద గగరవయఖ అరవ
ఇసటట ననస:92/25/2133
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద శశశదద సయద
ఇసటట ననస:92-25-2135
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప బకక
ఇసటట ననస:92-25-2136
వయససస:18
లస: పప
10711 NDX2954709
పపరర: గరత లకడక బకక

94-191/805

తసడడ:ద శకనవరస
ఇసటట ననస:92-25-2134
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:92-25-2135
వయససస:24
లస: ససస స
10708 NDX2958528
పపరర: వనసకటటష బకక

10697 NDX3104536
పపరర: ఝనస పరలలస

94-172/106

తసడడ:ద కకటయఖ అరవ
ఇసటట ననస:92/25/2133
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకట శశషగరరర వనలర
ఇసటట ననస:92-25-2133
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:92-25-2134
వయససస:38
లస: ససస స
10705 NDX2888527
పపరర: రరషక షపక

94-189/1318

భరస : గగరవయఖ అరవ
ఇసటట ననస:92/25/2133
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరవయఖ అరవ
ఇసటట ననస:92/25/2133
వయససస:27
లస: పప
10702 NDX3247269
పపరర: శరరష కకడదల

10694 NDX2733913
పపరర: జగదధశ కజజ

10692 NDX1377589
పపరర: ససతతష జయకర డడయమఖల

తసడడ:ద గగపరల కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:92-25-2132
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద కకషష కజజ
ఇసటట ననస:92-25-2132
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట శశషగరరర వనలర
ఇసటట ననస:92-25-2133
వయససస:52
లస: ససస స
10699 NDX3122066
పపరర: దదశరకనదథ అరవ

94-172/105

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-25-2132
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2132
వయససస:70
లస: పప
10696 NDX3182904
పపరర: రతనమమణణకఖస వనలర

10691 NDX0448423
పపరర: వనసకరయమక కజజజ

10716 NDX3172673
పపరర: అబగదల గఫర షపక

94-181/1456

తసడడ:ద డచసల వర
ఇసటట ననస:92-25-2141
వయససస:64
లస: పప
94-191/949

10719 NDX1640482
పపరర: సరయ పదణణత అడచడ పపఅల

94-181/823

తసడడ:ద శకనవరస శరక
ఇసటట ననస:92-25-2143
వయససస:25
లస: ససస స
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10720 NDX1337468
పపరర: కరశఖప కకరణ అడచడ పపఅల

94-181/824

తసడడ:ద శకనవరస శరక అడచడ పపఅల
ఇసటట ననస:92-25-2143
వయససస:27
లస: పప
10723 NDX1378843
పపరర: రజన పలర పప లల

94-181/825

94-181/828

94-181/831

94-177/641

94-172/109

94-172/112

94-192/481

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:92-26-22/12
వయససస:27
లస: ససస స

10733 NDX2629830
పపరర: శకనవరస కకపపషల

10736 NDX0724948
పపరర: కకటటశశరర ఉపపష

10739 NDX1377563
పపరర: అవనదష మమదదసస

10742 AP151010477468
పపరర: హసపన షపక�

94-192/1273

10745 NDX2732055
పపరర: నదగగరరబ షపక

94-180/1362

10748 NDX2187772
పపరర: సఫపర మహమకద
భరస : నజర మహమకద
ఇసటట ననస:92-26-85
వయససస:37
లస: ససస స

10728 NDX1699059
పపరర: శక రరమకకషష రరడడడ పలర పప లల

94-181/830

10731 NDX2987972
పపరర: భబరర వ రరడడడ మగననసగర

94-190/727

10734 JBV0918045
పపరర: నరశఆహహలల ససరరపలలర

94-180/1175

తసడడ:ద వనఆకటనరరస
ఇసటట ననస:92-25-2149
వయససస:40
లస: పప
94-172/110

10737 NDX0673004
పపరర: ససతదదదవ కరళసరరజ

94-172/111

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-25-3021
వయససస:42
లస: ససస స
94-172/113

10740 NDX0673319
పపరర: శకనవరసరరవప కరళసరరజ

94-172/114

తసడడ:ద నదగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:92-25-3021
వయససస:52
లస: పప
94-192/482

10743 NDX1203058
పపరర: ససబబబ రరవప పపలమదదద

94-192/483

తసడడ:ద నదగయఖ
ఇసటట ననస:92-26-1
వయససస:78
లస: పప
94-192/1274

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-26-22/2
వయససస:25
లస: ససస స
94-192/1272

94-181/827

తసడడ:ద రతన రరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2146
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద మమయదధదన సరహహబ�
ఇసటట ననస:92-26-1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద జలమన షపక
ఇసటట ననస:92-26-22/2
వయససస:28
లస: పప
10747 NDX2731859
పపరర: మగసతదజ షపక

94-181/832

తసడడ:ద శరమమఖల
ఇసటట ననస:92-25-3021
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద మసరసనశల
ఇసటట ననస:92-26-1
వయససస:33
లస: పప
10744 NDX2731883
పపరర: రబబన షపక

10730 NDX1378876
పపరర: శవర రరడడ పలర పప లల

10725 NDX1006220
పపరర: కలమమరర పపపషల

తసడడ:ద ససవర రరడడ బ పలర పప లల
ఇసటట ననస:92-25-2146
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-25-3021
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద శరమమఖల
ఇసటట ననస:92-25-3021
వయససస:29
లస: పప
10741 NDX0167148
పపరర: ననర సమద షపక

94-181/829

తసడడ:ద వనసకట నరరస కకపపషల
ఇసటట ననస:92-25-2148
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:92-25-3011
వయససస:40
లస: పప
10738 NDX1377571
పపరర: రరజగష మమదదసస

10727 NDX1378850
పపరర: రగసమక పలర పప లల

94-181/1459

భరస : చనన వనసకటబదవప
ఇసటట ననస:92-25-2146
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:92-25-2146
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరస కకపపషల
ఇసటట ననస:92-25-2147
వయససస:20
లస: ససస స
10735 NDX0765099
పపరర: మమసకరలరరవప మరరక

94-181/826

భరస : శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2146
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద చననభదదయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2146
వయససస:48
లస: పప
10732 NDX2826774
పపరర: ధనలకడక కకపపషల

10724 NDX1755422
పపరర: వనసకట రరమమక తచలగసశశటట

10722 NDX2823219
పపరర: మధసబబల పప లశశటట

తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:92-25-2145
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప తచలగసశశటట
ఇసటట ననస:92-25-2146
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రతదనరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2146
వయససస:41
లస: ససస స
10729 NDX1380567
పపరర: ఆదదనదరరయణ పప లశశటట

94-181/1458

భరస : ఆదదనదరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:92-25-2145
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శక రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2146
వయససస:31
లస: ససస స
10726 NDX0809368
పపరర: భమలకడక మగననసగర

10721 NDX2823227
పపరర: ససకనఖ పప లశశటట

10746 NDX2888279
పపరర: జజన బ షపక

94-192/1275

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:92-26-22/3
వయససస:49
లస: ససస స
94-192/484

10749 NDX2187897
పపరర: నదగగల షరరఫ షపక

94-192/485

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-26--85
వయససస:24
లస: పప
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10750 JBV0850909
పపరర: సరదదక� పటబన�
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94-192/486

తసడడ:ద మహబమబ ఖమన�
ఇసటట ననస:92-26-85
వయససస:37
లస: పప
10753 NDX2156975
పపరర: అలర షర షపక

94-192/489

94-192/499

94-192/502

94-192/505

94-192/509

94-192/1354

94-183/1030

తసడడ:ద మనసనర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:25
లస: పప
10774 NDX1195577
పపరర: చదసద బ షపక

10760 JBV3213311
పపరర: సససదద బ షపక� �

10763 AP151010477308
పపరర: ససబబన షపక�

10766 NDX2549418
పపరర: మహబమబ బ షపక

10769 NDX2802767
పపరర: హబబగలమర మహమకద

94-192/503

భరస : జజకకర
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:32
లస: ససస స

94-192/506

94-192/504

10764 AP151010477130
పపరర: ససస దద షపక�

94-192/507

తసడడ:ద జజఫర�
ఇసటట ననస:92-26-2159
వయససస:56
లస: పప
94-192/1113

10767 NDX2549392
పపరర: శరఫస షపక

94-192/1114

తసడడ:ద ఘన శశశదద షపక
ఇసటట ననస:92-26-2162
వయససస:38
లస: పప
94-183/1029

10770 JBV3208782
పపరర: జజకకరర షపక

10772 NDX1195668
పపరర: షకకలమ షపక

10773 NDX1195676
పపరర: తదహహర షపక

94-192/513

94-192/512

94-192/514

తసడడ:ద మససనర
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:27
లస: ససస స
94-192/517

భరస : అబగదలమర� �
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:48
లస: ససస స

94-192/501

10761 NDX1761692
పపరర: సదదదస హహసపసన షపక

తసడడ:ద మదధరర
ఇసటట ననస:92-26-2168
వయససస:45
లస: పప

94-192/519 10778 NDX1236231
10777 NDX1946575
పపరర: ఇడడపషడోస శక లకడక అవరశరర
పపరర: ఖమసససబ శశక

భరస : వనసకట ససబదహకనఖ శరససస స బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:41
లస: ససస స

10758 JBV0853580
పపరర: సససదద బ షపక� �

తసడడ:ద ఇసరకయల మయ మహమకద
ఇసటట ననస:92-26-2163
వయససస:48
లస: పప

10775 JBV3213774
పపరర: షహహదదబబగస సయఖద� �

94-192/498

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-26-2159
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:27
లస: ససస స
94-192/516

10755 NDX1760645
పపరర: షరహహన బబగస షపక

భరస : ససబబన� �
ఇసటట ననస:92-26-2159
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఘన శశశదద షపక
ఇసటట ననస:92-26-2162
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సమర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2162
వయససస:24
లస: ససస స
10771 NDX3021649
పపరర: యశన షపక

94-192/500

తసడడ:ద జజఫర�
ఇసటట ననస:92-26-2159
వయససస:52
లస: పప

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:92-26-2161
వయససస:55
లస: ససస స
10768 NDX3228459
పపరర: కకటటశశరర దదసరర

10757 NDX1236066
పపరర: లకడక తలల
ర రర

94-192/488

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-26-2159
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజఫర� �
ఇసటట ననస:92-26-2159
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదద� �
ఇసటట ననస:92-26-2159
వయససస:34
లస: పప
10765 NDX0878819
పపరర: మమత బబగస షపక

94-175/1329

భరస : మహన రరవప కకమగక
ఇసటట ననస:92-26-2159
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సససదద� �
ఇసటట ననస:92-26-2159
వయససస:48
లస: ససస స
10762 JBV0853150
పపరర: జలమన� షపక�

10754 NDX2623494
పపరర: అయయషర షపక

10752 AP151010477022
పపరర: బబజఖమన పఠరన�

తసడడ:ద ననరరన న�
ఇసటట ననస:92-26-85
వయససస:48
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:92-26-1122
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మదదత� �
ఇసటట ననస:92-26-2159
వయససస:38
లస: ససస స
10759 JBV0851568
పపరర: ఆపర బ షపక� �

94-192/487

తసడడ:ద బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:92-26-85
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:92-26-85
వయససస:56
లస: పప
10756 JBV3213261
పపరర: రహహమగన షపక� �

10751 NDX2187764
పపరర: నససర అహకద షపక

10776 NDX0694067
పపరర: బబగస షపక�

94-192/518

భరస : మససనర�
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:38
లస: ససస స
94-192/520

10779 JBV3213741
పపరర: హసకత సయఖద� �

94-192/521

భరస : రగషక ఆల� �
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:58
లస: ససస స
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10780 NDX1477364
పపరర: ఖమదర వరల సయఖద
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94-192/522

తసడడ:ద మసరసన వరల
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:27
లస: పప
10783 AP151010477392
పపరర: అబగదల సయఖద�

94-192/525

94-192/528

94-192/531

94-192/534

94-192/547

94-192/550

94-192/552

10793 NDX1202886
పపరర: సససదద షపక

10796 NDX1477315
పపరర: షరఫస షపక

10799 NDX0391938
పపరర: తహరరనన సర బబగస షపక�

10802 NDX3012358
పపరర: షపక సమనద

94-192/553

10805 JBV0852723
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-192/535

10808 NDX1649997
పపరర: షపక హససనద
భరస : షపక ససభబన
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:56
లస: ససస స

10788 NDX1000819
పపరర: పదక రరచదబతష
స ల

94-192/530

10791 NDX1195585
పపరర: మసరసన బ షపక

94-192/533

10794 NDX1477133
పపరర: సరజద పరరశన షపక

94-192/546

భరస : మహమకద అకబర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2177
వయససస:38
లస: ససస స
94-192/548

10797 NDX2066091
పపరర: మమలమల షపక

94-192/549

తసడడ:ద నబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-26-2177
వయససస:52
లస: పప
94-192/551

10800 NDX2641785
పపరర: సమన షపక

94-178/727

తసడడ:ద మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:92-26-2179
వయససస:20
లస: ససస స
94-192/1263

10803 NDX3097565
పపరర: శశశదద బఇవనస షపక

94-180/1938

తలర : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:73
లస: ససస స
94-192/554

భరస : జజన
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:34
లస: ససస స
94-192/556

94-192/527

భరస : సససదద
ఇసటట ననస:92-26-2174
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద షపక మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:92-26-2179
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన�
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:32
లస: ససస స
10807 NDX1696998
పపరర: లకడక నదగ మలర శవరర
ననతషలపరటట
భరస : నదగగశశర రరవప ననతషలపరటట
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:52
లస: ససస స

94-192/532

భరస : గగరగహహహదధ�
ఇసటట ననస:92-26-2178
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : హసన అహమకద
ఇసటట ననస:92-26-2179
వయససస:46
లస: ససస స
10804 NDX0106690
పపరర: షరరకల షపక�

10790 AP151010477337
పపరర: మసరసనశల సయఖద�

10785 NDX0314864
పపరర: మననసర షపక�

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-26-2171
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖమజజ వరల
ఇసటట ననస:92-26-2177
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:92-26-2178
వయససస:43
లస: ససస స
10801 JBV0855015
పపరర: మహబమబ షపక

94-192/529

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:92-26-2174
వయససస:52
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-26-2177
వయససస:39
లస: ససస స
10798 NDX2134203
పపరర: మహబగనన షపక

10787 NDX0314914
పపరర: ససబబన� షపక�

94-192/524

తసడడ:ద గగస�
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద పసదఖమశస�
ఇసటట ననస:92-26-2171
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద సససదద షపక
ఇసటట ననస:92-26-2174
వయససస:24
లస: పప
10795 NDX2066109
పపరర: మగనన షపక

94-192/526

తసడడ:ద మసరసన�
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద లమల మహమకద�
ఇసటట ననస:92-26-2171
వయససస:42
లస: పప
10792 NDX1750935
పపరర: దరరయమ వల షపక

10784 NDX1097583
పపరర: వనసకటరరవప తపసషటర

10782 JBV3208857
పపరర: బబషస� సయఖద�

తసడడ:ద రరషసయమల� �
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద అపషల నరసససహస�
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:49
లస: పప
10789 NDX0158261
పపరర: చనన జజన షపక�

94-192/523

తసడడ:ద నదరరయణ పరషడడ� �
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద రగషలశల�
ఇసటట ననస:92-26-2169
వయససస:41
లస: పప
10786 JBV3208907
పపరర: రరమశశటట శరగడ�

10781 JBV0856468
పపరర: అపరషలరరడడడ� పససలమ�

10806 NDX0391490
పపరర: సససదదబ షపక

94-192/555

భరస : వల
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:50
లస: ససస స
94-192/557

10809 NDX0015180
పపరర: మహబమబ బబషర షపక�

94-192/558

తసడడ:ద ససభబన�
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:35
లస: పప
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పపరర: జజనబబషర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-192/559

తసడడ:ద వల
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:37
లస: పప
10813 NDX1696923
పపరర: నదగగశశర రరవప ననతల పత

10811 AP151010477245
పపరర: సససదద షపక�

తసడడ:ద బగడచషహహద�
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:41
లస: పప
94-192/562

తసడడ:ద మహహదధదన పపరర�
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:82
లస: పప

10816 NDX1195619
పపరర: రజయ ససలమసన షపక

10817 JBV3213857
పపరర: జయలకడక చమటబ�

94-192/565

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:92-26-2181
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖమససమ�
ఇసటట ననస:92-26-2181
వయససస:67
లస: పప
10822 NDX2066166
పపరర: నదజరరలర షపక

94-192/570

94-192/573

10834 NDX2674802
పపరర: సరయరర భబణగ గగససయ షపక

94-192/576

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:92-26-2183
వయససస:38
లస: ససస స

10829 NDX2066190
పపరర: నదగమర షపక

94-192/579

10832 NDX2066174
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-192/571

10835 NDX1466748
పపరర: అరరణ జజఖత దదసరర

94-192/574

10838 JBV0850503
పపరర: జలలభబ బబ షపక� �
భరస : అబగదల షషకలర� �
ఇసటట ననస:92-26-2183
వయససస:43
లస: ససస స

94-192/567

10821 NDX2066182
పపరర: సబహ షపక

94-192/569

10824 NDX1773341
పపరర: హబబగననసర షపక

94-192/572

10827 JBV0849588
పపరర: మహబమబ షపక� �

94-192/575

భరస : సససదద� �
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:57
లస: ససస స
94-192/577

10830 NDX1018415
పపరర: బబజ షపక

94-192/578

తసడడ:ద బబషర
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:39
లస: పప
94-192/580

10833 NDX1018381
పపరర: బబషర షపక

94-192/581

తసడడ:ద బబబబవల
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:61
లస: పప
94-192/582

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:92-26-2183
వయససస:34
లస: ససస స
94-192/584

10818 NDX0315374
పపరర: రఫస షపక�

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:44
లస: పప
94-192/1265

94-192/564

భరస : నదగమర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:19
లస: ససస స
10837 NDX0108456
పపరర: పరఖరర బబగస షపక�

94-192/1264

10823 NDX0956755
పపరర: లకడక ససవరచల అవరశరర

10826 JBV0851451
పపరర: మగనన షపక

10815 NDX0604207
పపరర: చమటబ శవ నదగ పదతతఖష�

తసడడ:ద ఘన సససదద�
ఇసటట ననస:92-26-2181
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద బబషర
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:34
లస: పప
10831 NDX1359405
పపరర: వనసకట నదగగశశర వసశధర
ససగపప
తసడడ:ద శరత చసదద బబ స
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:42
లస: పప

94-192/566

భరస : యస. వనసకటనదగగశశర వసశధర
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రహమమన� �
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:48
లస: ససస స
10828 NDX1018373
పపరర: రసనల షపక

10820 NDX2946424
పపరర: షహహన షపక

94-192/561

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:92-26-2181
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద జలమన షపక
ఇసటట ననస:92-26-2181
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2182
వయససస:38
లస: ససస స
10825 JBV0851444
పపరర: గరహరరబ షపక� �

94-192/563

భరస : నదగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:92-26-2181
వయససస:49
లస: ససస స
94-192/568

10812 NDX1696964
పపరర: శకనవరస రరవప కకగసటట

తసడడ:ద వనసకట రమమయమ కకగసటట
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:50
లస: పప

10814 AP151010477550
పపరర: బమరరషహహద షపక�

తసడడ:ద సతఖ నదరరయణ ననతల పత
ఇసటట ననస:92-26-2180
వయససస:56
లస: పప

10819 NDX0315275
పపరర: గన సససదదషపక�

94-192/560

10836 NDX0694455
పపరర: ఖమదర బ షపక

94-192/583

భరస : జలల
ఇసటట ననస:92-26-2183
వయససస:36
లస: ససస స
94-192/585

10839 NDX0733790
పపరర: బబజ షపక�

94-192/586

భరస : హహసపసన�
ఇసటట ననస:92-26-2183
వయససస:45
లస: ససస స
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94-192/587

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:92-26-2183
వయససస:61
లస: ససస స
10843 AP151010477138
పపరర: అబగదల బషసర షపక�

94-192/590

94-192/600

94-192/605

94-192/609

94-192/612

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:25
లస: ససస స
10858 NDX2097849
పపరర: అరరకతషఓఉనసర షపక

94-192/615

భరస : జబ ఓఉలమర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:29
లస: ససస స
10861 NDX1056514
పపరర: నజన బబగస మహమకద

94-192/618

తసడడ:ద హహసపన� �
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:38
లస: పప

10850 NDX0107995
పపరర: గగససయమ సయఖద�

10853 NDX1195635
పపరర: కకటటశశరమక కకసగల

94-192/621

94-192/607

10848 NDX1000843
పపరర: ఆగగనసస మమదదసస

10851 NDX1195643
పపరర: జజన బ షపక

94-192/610

10854 NDX1477034
పపరర: షపక బషపరరననసర

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-26-2189
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద అహమకద
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:26
లస: ససస స

94-192/613
10856 NDX1116862
పపరర: దదలర మద ఖమతషన
మహమకదదన తతన మహమకద
తసడడ:ద నజమగలమర
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:26
లస: ససస స

10857 NDX1195569
పపరర: నదగమర బ షపక
తసడడ:ద సససదద
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:27
లస: ససస స

10859 NDX1116607
పపరర: అబదద ఖమతతన

10860 JBV0854224
పపరర: లకడక వరతదడ� �

10862 NDX1116615
పపరర: జరసతషననసర మహమకద

10865 JBV0849216
పపరర: ససభబన� సయఖద�

10868 NDX1750802
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసగల
తసడడ:ద వనసకట కకటయఖ కకసగల
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:45
లస: పప

94-192/1266

94-192/602

94-192/608

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:92-26-2189
వయససస:38
లస: ససస స

94-192/616

94-192/611

94-192/614

94-192/617

భరస : వనసకటబదవప� �
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:44
లస: ససస స
94-192/619

10863 NDX1760777
పపరర: గగస అనదసరర షపక

94-192/620

తసడడ:ద అహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:24
లస: పప
94-192/623

తసడడ:ద హహసపసన� �
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:35
లస: పప
94-192/625

10845 NDX3163458
పపరర: అబమ
ద లససక
ద లరర షపక

భరస : శరమమఖల
ఇసటట ననస:92-26-2185
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ద హబబగలమర
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:27
లస: పప
10867 JBV0849448
పపరర: ఖమససస� సయఖద�

94-192/601

తసడడ:ద నజమగలమర
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నజమగలమర
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:49
లస: ససస స
10864 NDX1097609
పపరర: సదదదస హహసపసన మహమకద

10847 NDX1236025
పపరర: ఖమసససబ షపక

94-192/589

తసడడ:ద అబగదఇసతర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2183
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:92-26-2189
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హహసపసన� �
ఇసటట ననస:92-26-2189
వయససస:48
లస: ససస స
10855 NDX1477240
పపరర: సఖడ రజయమ ససలమసనద

94-192/591

భరస : కలలమర
ఇసటట ననస:92-26-2185
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:92-26-2187
వయససస:34
లస: ససస స
10852 JBV0851188
పపరర: ఖమశసబ సయఖద� �

10844 JBV3208568
పపరర: ఇసరకయల షపక�

10842 NDX1466789
పపరర: రమమష దదసరర

తసడడ:ద పదసరద
ఇసటట ననస:92-26-2183
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద సససదద�
ఇసటట ననస:92-26-2183
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద శరమమఖలల�
ఇసటట ననస:92-26-2185
వయససస:33
లస: ససస స
10849 NDX1331149
పపరర: రమజజ షపక

94-192/588

తసడడ:ద సససదద� �
ఇసటట ననస:92-26-2183
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద అబగదలసతదసర�
ఇసటట ననస:92-26-2183
వయససస:45
లస: పప
10846 NDX0603845
పపరర: అననష మమదదసస�

10841 JBV0853283
పపరర: రహఆ తషలమర� షపక�

10866 NDX1097393
పపరర: సఫసవపలమర మహమకద

94-192/624

తసడడ:ద నజమగలమర
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:36
లస: పప
94-192/626

10869 JBV3208881
పపరర: వనఆకటరరవప� వతడద�

94-192/627

తసడడ:ద రరమసరశమ� �
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:50
లస: పప
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10870 NDX1097526
పపరర: నజమగలమర మహమకద

94-192/628

తసడడ:ద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:60
లస: పప
10873 NDX2524098
పపరర: సరగజన దదశరధద

94-192/630

94-192/1268

94-175/1829

94-192/645

94-181/1529

94-192/1276

10883 NDX0972620
పపరర: మహమకద రఫస షపక

10886 NDX3246352
పపరర: నదరరయణ అసగడడ

10889 NDX2932135
పపరర: రరజగశ కటకస శశటట

94-192/649

10892 NDX0106815
పపరర: నదగలకడక కరరనటక�

94-192/646

10895 NDX0770883
పపరర: గగస షపక�
తసడడ:ద మహబమబ జజన�
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:29
లస: పప

10897 AP151010477124
పపరర: రరజగశ వనననవలర

10898 AP151010477040
పపరర: రరమకకషష వనననవలర �

94-192/656

తసడడ:ద బబబగరరవప�
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:46
లస: పప

10878 NDX3159472
పపరర: శరరకల షపక

94-192/1270

10881 JBV3214152
పపరర: కగజయ కరరక

94-192/644

10884 AP151010477533
పపరర: పసటరరపరల కరరక

94-192/647

తసడడ:ద ఏససదదసస
ఇసటట ననస:92-26-2199
వయససస:54
లస: పప
94-181/1530

10887 NDX3118700
పపరర: నదగగశశర రరవప కటకరమమసపత

94-184/1337

తసడడ:ద రరమససబబయఖ కటకరమమసపత
ఇసటట ననస:92-26-2201
వయససస:58
లస: పప
94-192/1277

94-192/650

భరస : పదసరదస�
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:43
లస: ససస స
94-192/653

94-188/1410

భరస : పసటర పరల
ఇసటట ననస:92-26-2199
వయససస:48
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ద వనసకట ససవర సరయ పదసరద కరరనటక
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద బబబగరరవప వనననవలర
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:45
లస: పప

94-192/643

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప కటకస శశటట
ఇసటట ననస:92-26-2201
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరజగష వనననవలర
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:36
లస: ససస స
10894 NDX1623926
పపరర: సరత సరయ కరరనటక

10880 NDX1235944
పపరర: పసదయసక కరరక

10875 NDX3165727
పపరర: సరతదజ షపక

తలర : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2192
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రసగయఖ శశటట అసగడడ
ఇసటట ననస:92-26-2200
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద రరమ ససబబయఖ కటకస శశటట
ఇసటట ననస:92-26-2201
వయససస:58
లస: పప
10891 NDX1195544
పపరర: అనసరరధ వనననవలర

94-192/1269

తసడడ:ద నజమగలమర
ఇసటట ననస:92-26-2199
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద నదరరయణ అసగడడ
ఇసటట ననస:92-26-2200
వయససస:22
లస: పప
10888 NDX2741874
పపరర: నదగగశశర రరవప కటకస శశటట

10877 NDX3159407
పపరర: శరరకల షపక

94-180/1939

తలర : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2192
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద పసటర
ఇసటట ననస:92-26-2199
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద పసటర
ఇసటట ననస:92-26-2199
వయససస:25
లస: పప
10885 NDX3246345
పపరర: నటరరజ అసగడడ

94-192/1267

తలర : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2192
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నగకలమమర దదకకజ
ఇసటట ననస:92-26-2196
వయససస:32
లస: ససస స
10882 NDX1606005
పపరర: కరరక వనయ జజససఫ

10874 NDX2939650
పపరర: ససబగబలల కకపపషల

10872 NDX2953222
పపరర: శరసత గగలర

భరస : వనసకట రరవప తపసషటర
ఇసటట ననస:92-26-2191
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల కకపపషల
ఇసటట ననస:92-26-2191
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:92-26-2192
వయససస:44
లస: ససస స
10879 NDX3230372
పపరర: శఖమల దదకకజ

94-192/629

తసడడ:ద పసద ఖమశస�
ఇసటట ననస:92-26-2190
వయససస:60
లస: పప

భరస : నదగగశశర రరవప చచదసళరపలర
ఇసటట ననస:92-26-2191
వయససస:67
లస: ససస స
10876 NDX3158003
పపరర: శవకలమమరర ఊటటకలరర

10871 AP151010477551
పపరర: హహసససన సయఖద�

10890 NDX1761049
పపరర: సనరఖ సదవసత తషలర మలర

94-192/648

తసడడ:ద కరళపదసరద తషలర మలర
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:25
లస: ససస స
10893 NDX0391276
పపరర: అసజన దదవ వనననవళర�

94-192/651

భరస : బబబమరరవప�
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:58
లస: ససస స
94-192/654

10896 AP151010477094
పపరర: నదగకలమమర�

94-192/655

తసడడ:ద హహమసససదరస�
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:43
లస: పప
94-192/657

10899 NDX1760983
పపరర: కరళపదసరద తషలర మలర

94-192/658

తసడడ:ద వరసరశమ తషలర మలర
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:54
లస: పప
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10900 AP151010477088
పపరర: బబబగరరవప వనననవలర
ఆదదమగలమగ�
తసడడ:ద రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:69
లస: పప
10903 NDX2697555
పపరర: సయద కరరశరక సయద

94-192/660

94-175/1330

94-192/667

94-192/670

94-192/672

10910 NDX2653103
పపరర: ఆరరఫపననసర షపక

10913 NDX1565284
పపరర: షపక షబర

94-192/675

10916 NDX3129137
పపరర: ఆరరఫపననసర షపక

తసడడ:ద మదదర సర
ఇసటట ననస:92-26-2212
వయససస:40
లస: పప

10919 NDX1000827
పపరర: దదలర మద షపక

94-177/477

10911 JBV3213246
పపరర: లకకక దదవ తసబళర� �

94-192/673

10914 NDX0674788
పపరర: ఖమజజ పటబన

94-192/1278

10917 JBV0850842
పపరర: ససదదన షపక

తసడడ:ద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:92-26-2218
వయససస:49
లస: పప
10927 NDX0355313
పపరర: సస హహచ మణణకరసత�
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92-26-2238
వయససస:39
లస: పప

10925 NDX1835208
పపరర: రరమ కకషష వవరరకసటర

94-192/692

10920 NDX0107573
పపరర: మమహరరన షపక�

10928 NDX1606021
పపరర: ఇసనబ షపక
తసడడ:ద సబ జజన
ఇసటట ననస:92-26-2239
వయససస:76
లస: పప

94-192/693

భరస : అబగదల రహహస�
ఇసటట ననస:92-26-2218
వయససస:58
లస: ససస స
94-192/696

తసడడ:ద మహహదధదన�
ఇసటట ననస:92-26-2218
వయససస:44
లస: పప
94-192/698

తసడడ:ద బసనన వవరరకసటర
ఇసటట ననస:92-26-2218
వయససస:50
లస: పప
94-192/708

94-192/688

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:92-26-2212
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద అబగదల రహహస�
ఇసటట ననస:92-26-2218
వయససస:31
లస: పప
94-192/697

94-192/674

తసడడ:ద అహకద
ఇసటట ననస:92-26-2208
వయససస:39
లస: పప

94-192/694 10922 NDX0167296
94-192/695 10923 NDX0748343
10921 NDX0163287
పపరర: షపక మహకద అబగదల మగజబ�
పపరర: మహమకద అలమ భబషర షపక�
పపరర: తదజదధదన సయఖద�

10924 NDX1018316
పపరర: యమససన షపక

94-192/671

భరస : మలర కరరరజ న రరవప� �
ఇసటట ననస:92-26-2208
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:92-26-2218
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద అబగదల రహహమ�
ఇసటట ననస:92-26-2218
వయససస:30
లస: పప

94-192/666

94-192/669
10908 NDX2343218
పపరర: బ ఎన .స హహచ వనసకట జయర
తరరకకకవపరర
తసడడ:ద రమమష బబబగ తరరకకకవపరర
ఇసటట ననస:92-26-2204
వయససస:35
లస: పప

తలర : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-26-2208
వయససస:44
లస: ఇ
94-192/689

10905 NDX1750976
పపరర: రమజ బబగస షపక

94-192/668

తసడడ:ద మహబమబ
ఇసటట ననస:92-26-2208
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద అహకద
ఇసటట ననస:92-26-2208
వయససస:41
లస: పప
10918 JBV0856112
పపరర: మసరసన వల షపక

10907 NDX1096866
పపరర: అలమరవపదధదన షపక

94-171/641

తసడడ:ద సరదదక బబషర షపక
ఇసటట ననస:92-26-2204
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-26-2208
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కరజజఅహమకద
ఇసటట ననస:92-26-2208
వయససస:61
లస: ససస స
10915 NDX0674861
పపరర: షబబర పటబన

94-175/1331

తసడడ:ద మహమకద సరదదక
ఇసటట ననస:92-26-2204
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద బడద షపక
ఇసటట ననస:92-26-2204
వయససస:55
లస: పప
10912 NDX0434860
పపరర: రహమతషననసర పఠరన

10904 NDX2694602
పపరర: సడ .అకబర సయద

10902 NDX2693612
పపరర: సయద షరరఫ సయద

తసడడ:ద సడ .హససన సయద
ఇసటట ననస:92-26-2204
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద సడ .హససన సయద
ఇసటట ననస:92-26-2204
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరదదక షపక మహమకద
ఇసటట ననస:92-26-2204
వయససస:52
లస: ససస స
10909 NDX1750968
పపరర: సరదదక షపక మహమకద

94-192/1117

భరస : రరజగశ కటకస శశటట
ఇసటట ననస:92-26-2202
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద సడ .హససన సయద
ఇసటట ననస:92-26-2204
వయససస:24
లస: ససస స
10906 NDX1750992
పపరర: మహహబగనన షపక

10901 NDX2651040
పపరర: కరశ కటకస శశటట

10926 NDX0158329
పపరర: అబగదల రహహస� షపక�

94-192/699

తసడడ:ద ఖమససస�
ఇసటట ననస:92-26-2218
వయససస:66
లస: పప
94-192/709

10929 NDX0490912
పపరర: షమర షపక�

94-192/710

తసడడ:ద షపషషన సససదద�
ఇసటట ననస:92-26-2262
వయససస:35
లస: పప
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10930 AP151010477352
పపరర: నదగగశశరరరవప చమటబ�

94-192/711

తసడడ:ద భగవరనసలల�
ఇసటట ననస:92-26-2281
వయససస:57
లస: పప
10933 JBV0851808
పపరర: హహసపసన బ షపక� �

94-192/714

94-192/717

94-192/720

94-192/722

94-175/93

94-175/96

94-175/99

తసడడ:ద మహబమబ పసరర షపక
ఇసటట ననస:92-27-2227
వయససస:25
లస: పప

10943 NDX2797207
పపరర: రరమగ పరసడదసకక

10946 NDX2167931
పపరర: అబగదల రహహస షపక

10949 NDX1756438
పపరర: షరఫస ఖమన పఠరన

10952 NDX2818623
పపరర: ససదధర కలమమర పససడదఖల

94-171/819

10955 NDX1293653
పపరర: షపక మసజ షపక

94-175/1629

10958 NDX0271254
పపరర: దరగబషఅహమకద షపక
తసడడ:ద అబగదల కరధర షపక
ఇసటట ననస:92-27-2227
వయససస:50
లస: పప

10938 NDX0674937
పపరర: ఎమ డడ బబజఖమన�

94-192/719

10941 NDX3175395
పపరర: శశశదద షపక

94-192/1294

94-175/1630
10944 NDX2797181
పపరర: అపషల నరరయణమక పరసడదసకక

భరస : రరమగ పరసడదసకక
ఇసటట ననస:92-27-22/66
వయససస:33
లస: ససస స
94-175/94

10947 NDX0014969
పపరర: రరహహల సరగర కకకకకలగడడ
కకకకకళఘఢ
తసడడ:ద మహన గగపరల కకకకనళఘఢ
ఇసటట ననస:92-27-226
వయససస:32
లస: పప

94-175/95

94-175/97

10950 NDX1590208
పపరర: నదగ శకధర రసగపరర

94-175/98

తసడడ:ద పరసడడరసగరరవప రసగపరర
ఇసటట ననస:92-27-226
వయససస:43
లస: పప
94-173/1026

10953 NDX2814200
పపరర: లలత కలమమరర పససడదఖల

94-175/1631

భరస : ససధధర కలమమర పససడదఖల
ఇసటట ననస:92-27-2225
వయససస:30
లస: ససస స
94-175/112

తసడడ:ద షపక ధరగబషకకద షపక
ఇసటట ననస:92-27-2227
వయససస:29
లస: ససస స
94-175/114

94-192/716

భసధసవప: కరశరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:92-26-23214
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద రరజ పదసరద పససడదఖల
ఇసటట ననస:92-27-2225
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహబమబ పసర
ఇసటట ననస:92-27-2227
వయససస:38
లస: ససస స
10957 NDX1809708
పపరర: నజర షపక

94-192/721

తసడడ:ద సతదసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-27-226
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద పపలమరరరవప రసగపపరర
ఇసటట ననస:92-27-226
వయససస:25
లస: పప
10954 NDX2907020
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

10940 NDX0733741
పపరర: మహబమబ బ షపక

10935 NDX1097369
పపరర: నరసససహరరవప పససపపలలటట

తసడడ:ద ననర ఖమన�
ఇసటట ననస:92-26-2288
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద అకబర షపక
ఇసటట ననస:92-27-226
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద మహన గగపరల కకకకకళగడడ
ఇసటట ననస:92-27-226
వయససస:34
లస: పప
10951 NDX1848375
పపరర: రరసబబబగ రసగపపరర

94-192/718

తసడడ:ద నదరరయణ పరసడదసకక
ఇసటట ననస:92-27-22/66
వయససస:38
లస: పప

భరస : షరఫస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-27-226
వయససస:36
లస: ససస స
10948 NDX0014951
పపరర: వననద కలమమర కకకకకళఘఢ

10937 AP151010477367
పపరర: మహబమబబజ న షపక�

94-192/713

తసడడ:ద కకటటశశరమక
ఇసటట ననస:92-26-2288
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:92-26-2289
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:92-27-22/14
వయససస:28
లస: ససస స
10945 NDX1829359
పపరర: మగబనద ఆ�మ పఠరన

94-192/715

తసడడ:ద బగడచసరహహబ�
ఇసటట ననస:92-26-2288
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహబమబగసబబన
ఇసటట ననస:92-26-2289
వయససస:46
లస: ససస స
10942 NDX2343176
పపరర: రమజజ షపక

10934 JBV0851865
పపరర: నదగగశశరమక నలలరర� �

10932 JBV0851881
పపరర: మగసతదజ షపక� �

భరస : మహబమ జజన� �
ఇసటట ననస:92-26-2288
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:92-26-2288
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖలల ఖమన
ఇసటట ననస:92-26-2288
వయససస:38
లస: పప
10939 JBV3213980
పపరర: ఆయయషర షపక

94-192/712

భరస : ఇసరకయల ఖమన
ఇసటట ననస:92-26-2288
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చన జజల� �
ఇసటట ననస:92-26-2288
వయససస:43
లస: ససస స
10936 NDX1403039
పపరర: ఇసరకయల ఖమన పఠరన

10931 NDX1403211
పపరర: షకకర పఠరన

10956 NDX0268821
పపరర: షకకలమ షపక షపక

94-175/113

భరస : దరగబష అహకద షపక
ఇసటట ననస:92-27-2227
వయససస:46
లస: ససస స
94-175/115

10959 NDX2449593
పపరర: షపక అకబర

94-175/116

తసడడ:ద అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:92-27-2227
వయససస:63
లస: పప
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పపరర: ససలస న శరహహన
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94-175/1632

భసధసవప: అబగదల అహకద
ఇసటట ననస:92-27-2227
వయససస:32
లస: ససస స
10963 NDX2449551
పపరర: హహసపసన బ షపక

10961 NDX2888451
పపరర: అసకత తదర షపక

తసడడ:ద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-27-2227
వయససస:21
లస: ససస స
94-175/118

10964 NDX0315176
పపరర: అలమరభక�

భరస : అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:92-27-2227,MAHABOOB NAG
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద సతదసర�
ఇసటట ననస:92-27-2233
వయససస:32
లస: పప

10966 NDX2740777
పపరర: నదగవలర గసటటల

10967 NDX2740462
పపరర: ఆశక నదయగడడ మసతద

94-192/1297

భరస : ఫణణసదద కలమమర శరక గసటటల
ఇసటట ననస:92-27-2236
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద అపషల నదయగడడ
ఇసటట ననస:92-27-2236
వయససస:38
లస: పప

94-192/1300
10969 NDX2740793
పపరర: నదగ ఫణణసదద కలమమర శరక
గసటటల
తసడడ:ద వనసకట లకడక నరసససహ శరక గసటటల
ఇసటట ననస:92-27-2236
వయససస:35
లస: పప

10970 NDX2800555
పపరర: ససశరసత సరహహ
తసడడ:ద దఖన తళయసహహ సరహహ
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:41
లస: పప

10972 NDX1527938
పపరర: రరఖమసనద షపక

10973 NDX1325133
పపరర: రరమమసజమక కకసడదదసస

94-192/758

తసడడ:ద అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:27
లస: ససస స
10975 NDX1195593
పపరర: సలస షపక

94-192/761

10976 NDX1195601
పపరర: సతఖవత భగవనగరరర

తసడడ:ద అసజయఖ
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:53
లస: పప
94-192/1302

భరస : వల
ఇసటట ననస:92-27-2241
వయససస:39
లస: ససస స

94-192/1298

94-192/1305

10985 NDX3143781
పపరర: వల షపక

94-171/820

94-192/759

భరస : మదదర
ఇసటట ననస:92-27-2241
వయససస:58
లస: ససస స

10968 NDX2800886
పపరర: ససతతషస మసతద

94-192/1299

10971 NDX1235985
పపరర: ఆరరకజజశన షపక

94-192/757

10974 NDX0772350
పపరర: ఉమమదదవ ఉననవ�

94-192/760

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:41
లస: ససస స
94-192/762

10977 NDX1202894
పపరర: బబజ షపక

94-192/763

తసడడ:ద రషసద
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:43
లస: పప
94-192/765

10980 NDX2931384
పపరర: ససకతదనజఅల సరహహ

94-192/1301

భరస : ససషసత సరహహ
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:34
లస: ససస స
94-192/1303

10983 NDX2720266
పపరర: అఖల షపక

94-192/1304

భరస : ఖదర భబష షపక
ఇసటట ననస:92-27-2238/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-175/1633

Deleted

10988 JBV0852012
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-192/751

తసడడ:ద అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:92-27-2241
వయససస:44
లస: పప
94-192/775

10965 NDX1236090
పపరర: ససవరచలదదవ సప మశరతష

భరస : అశశన నదయగడడ
ఇసటట ననస:92-27-2236
వయససస:35
లస: ససస స

భసధసవప: అఖల షపక
ఇసటట ననస:92-27-2238/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద మసరసనశల
ఇసటట ననస:92-27-2240
వయససస:19
లస: ససస స
10987 NDX0523308
పపరర: జరరనద షపక

10982 NDX2720183
పపరర: ఖమదర బబష షపక

94-175/117

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-27-2236
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద లకడకకరసతయఖ
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద బసస షపక
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:19
లస: పప
10984 NDX2801546
పపరర: ఆర పసదషసయస షపక

94-192/746

భరస : రరమమమరరస
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:56
లస: ససస స

94-192/764 10979 NDX1202902
10978 NDX1477190
పపరర: కలలగమరర వనసకట రమణయఖ
పపరర: రరమమమరరస భగవనగరరర

10962 NDX2448751
పపరర: సలమక షపక

తసడడ:ద మహబమబ పసరర షపక
ఇసటట ననస:92-27-2227,MAHABOOB NAG
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పసదద దరరవప
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:92-27-2238
వయససస:42
లస: ససస స

10981 NDX2753705
పపరర: అమమనసలర షపక

94-192/1296

94-192/776

10986 NDX3149804
పపరర: కససస పసర షపక

94-175/1634

తసడడ:ద వల పసర షపక
ఇసటట ననస:92-27-2241
వయససస:26
లస: పప
10989 AP151010477390
పపరర: ఖమజజవల షపక

94-192/777

తసడడ:ద మదదరసరబ
ఇసటట ననస:92-27-2241
వయససస:52
లస: పప
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94-192/778

భరస : కరరమగలమర� �
ఇసటట ననస:92-27-2242
వయససస:42
లస: ససస స
94-192/781

తసడడ:ద ఇరరకయమ� �
ఇసటట ననస:92-27-2242
వయససస:60
లస: పప
94-192/1310

భసధసవప: నరరయణమక అపషల
ఇసటట ననస:92-27-2266
వయససస:35
లస: పప
10999 JBV0849026
పపరర: సరసబశవరరవప కటకసశశటట

94-192/782

11002 NDX2319747
పపరర: రరమమసజననయగలల మసరల

10997 NDX1210129
పపరర: రరహన షససక

94-189/1010

11000 JBV0848150
పపరర: వనసకటటశశరరర కటకసశశటట

94-192/790

తసడడ:ద ససబబబరరవప మసరల
ఇసటట ననస:92-29
వయససస:28
లస: పప

11003 NDX2319838
పపరర: మలర కరరరజ న రరవప మసరల

94-189/1011

94-188/989

భరస : షసవఫ పప తతరర
ఇసటట ననస:92-29
వయససస:32
లస: ససస స

11006 NDX1976002
పపరర: శవ పప తషలలరర

94-175/1635

10998 NDX1976275
పపరర: పదదకవత కటకసససటట

94-188/987

11001 NDX2319440
పపరర: మమధవ మసరల

94-180/1176

భరస : మలర కరరరజ న రరవప మసరల
ఇసటట ననస:92-29
వయససస:27
లస: ససస స
94-180/1178

11004 NDX2476547
పపరర: తరపతమక మసరల

94-188/988

Deleted

తసడడ:ద ససబబబరరవప మసరల
ఇసటట ననస:92-29
వయససస:30
లస: పప

11005 NDX1976143
పపరర: పదక పప టట
ర రర

10995 NDX2944445
పపరర: నరరయణమక అపషల

భరస : వనసకటటసశరరర కటకసససటట
ఇసటట ననస:92-28
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:92-28
వయససస:59
లస: పప
94-180/1177

94-192/780

భరస : రరమగ అపషల
ఇసటట ననస:92-27-2266
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజశన
ఇసటట ననస:92-27-2299
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కటకసశశటట
ఇసటట ననస:92-28
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమమసజననయగలల మసరల
ఇసటట ననస:92-29
వయససస:21
లస: ససస స
94-188/990

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర పప తషలలరర
ఇసటట ననస:92-29
వయససస:37
లస: పప
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94-181/1244

Deleted

భరస : పదకరశ రరవప మమలపవపలల
ఇసటట ననస:1-33-120
వయససస:52
లస: ససస స
4
NDX2681427
పపరర: బకసద కలర

94-190/593

భరస : కకశశర మటటటపలర
ఇసటట ననస:1-33-263
వయససస:26
లస: ససస స
7
NDX2681252
పపరర: ససత మహలకడక గణదల

2
NDX2716090
పపరర: శకలసతల నల

94-190/592

భరస : పపలర రరవప నల
ఇసటట ననస:1-33-220
వయససస:51
లస: ససస స
5
NDX2619161
పపరర: రవ కలమమర బబ జజ

94-190/594

8
NDX3056892
పపరర: జలలబగలమ ససభబషసణ

94-171/583

11
NDX3111481
పపరర: అహకద మహమకద
తసడడ:ద గఫపర మహమకద
ఇసటట ననస:2-11-681
వయససస:38
లస: పప

94-189/1049

6
NDX2475853
పపరర: శవ పరరశత కగతరపప

94-190/1

భరస : వనసకటటశశర రరవప కగతరపప
ఇసటట ననస:1-34-226
వయససస:29
లస: ససస స
94-185/1311

తలర : జలలబగలమ వనసకట ససజనఖ
ఇసటట ననస:1-35-63
వయససస:39
లస: ససస స
94-190/761

3
NDX2583524
పపరర: మగరళ కకషష వలల
ర రర

భసధసవప: కకషషవనణణ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-33-253
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద జయబబబగ
ఇసటట ననస:1-34-21
వయససస:22
లస: పప

భరస : నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-34-226
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:2-2-17
వయససస:27
లస: ససస స

10994 NDX2171163
పపరర: దసస గరరర షపక

10992 JBV0852053
పపరర: షఫసపపలమర� మహమకద�

తసడడ:ద కరరమగలమర� �
ఇసటట ననస:92-27-2242
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద జజన మహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-27-2242
వయససస:74
లస: పప

10996 NDX2878080
పపరర: రరమగ పరసడదసకక

10
NDX3290988
పపరర: గగతమ మమటట ట

94-192/779

తలర : మహబమబబ�
ఇసటట ననస:92-27-2242
వయససస:34
లస: పప

10993 JBV0852020
పపరర: ననరరదదదన� మహమకద�

1
NDX3212016
పపరర: మమరర మమలపవపలల

10991 NDX0490292
పపరర: మసరసనశల షపక�

9
NDX3068541
పపరర: ����� ������ ������

94-182/1218

భసధసవప: ���� �������� ����
ఇసటట ననస:1B Radha Residency
వయససస:52
లస: పప
94-191/763

12
NDX2965820
పపరర: బల గనదగదదర తలక
కలమమఅలమ
తసడడ:ద కకసడయఖ కలమమఅలమ
ఇసటట ననస:2-20-421
వయససస:38
లస: పప

94-191/764
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13
NDX2606440
పపరర: నదగగల మర షపక
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94-181/1119

తసడడ:ద అలబక షపక
ఇసటట ననస:2-33-20
వయససస:36
లస: పప
16
NDX2663136
పపరర: కసచన అవరశరర

14
NDX3043627
పపరర: ననట లకడక చదజరర

భరస : కకటటశశరరరవప చదజరర
ఇసటట ననస:2-136/11
వయససస:35
లస: ససస స
94-191/744

తసడడ:ద రరజ
ఇసటట ననస:3-2-6 1
వయససస:20
లస: ససస స
19
NDX2503134
పపరర: దసరర ఈరర

94-190/3

భరస : నదరరయణ ఈరర
ఇసటట ననస:4-5-1993
వయససస:30
లస: ససస స

17
NDX2612547
పపరర: రరకగష సనరఖదదవర

94-171/1

94-182/2

భరస : దదసస యమసడథద తషల
ఇసటట ననస:9-4-893
వయససస:43
లస: ససస స
94-191/1

23
NDX3264298
పపరర: శశశదదబ షపక

94-191/964

భరస : నరసససహ రరవప మలర
ఇసటట ననస:11
వయససస:25
లస: ససస స

భసధసవప: హహరరపసకయ
ఇసటట ననస:11
వయససస:46
లస: పప

94-181/1543

94-186/226

94-182/1380

27
NDX3009057
పపరర: రరజఖలకడక ఆలగడప

94-186/1446

భరస : శరఖమసససదరరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:8-1-147
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ ఆలగడప
ఇసటట ననస:8-57, A.T.AGRAHARAM
వయససస:39
లస: ససస స

29
NDX3148624
పపరర: శకనవరస రరవప గడడ మడడగమ

30
NDX0703231
పపరర: వజయ కలమమరర నగరస

94-182/1575

32
NDX0574681
పపరర: శవపరరశత చచరర�

94-197/1

33
NDX2873677
పపరర: శకదదవ రరచపపడడ

94-190/751

భరస : రరజబబబగ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:9-92-332/9
వయససస:44
లస: ససస స

35
పపరర: ససకలమమర ఉడత

94-93/1795

36
పపరర: రతన కలమమరర దదర

94-134/933

భసధసవప: అఖల యమషస నలస
ఇసటట ననస:11
వయససస:55
లస: ససస స

38
JBV2567717
పపరర: రవకలమమర మగతకన

41
NDX0879569
పపరర: జజన డదవడ� మమచవరపప�

94-64/190

భరస : సరసబశవ రరవప నగరస
ఇసటట ననస:9-6-1
వయససస:34
లస: ససస స

94-197/3

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:11
వయససస:33
లస: పప
94-224/1646

24
NDX2880797
పపరర: శకదదవ చదల
తసడడ:ద కకషష చదల
ఇసటట ననస:7-18-61/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద రమమరరవప ఉడత
ఇసటట ననస:11
వయససస:33
లస: పప
94-197/2

94-171/937

భరస : పదశరసత సప లమసకక
ఇసటట ననస:5-52-2
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:9-11-607
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష పదసరద అదదపపడడ
ఇసటట ననస:9-7471/1
వయససస:59
లస: ససస స

40
పపరర: తచలలగగ

94-187/970

తసడడ:ద వనసకటటశశరరలల గడడ మడడగమ
ఇసటట ననస:9-4-1256
వయససస:43
లస: పప

31
NDX1888371
పపరర: తషలససరతన కలమమరర
దసడమమడడ
భరస : పపననయఖ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:9-8-458
వయససస:67
లస: ససస స

94-190/2

21
NDX3260106
పపరర: వరర సప లమసకక

26
JBV0918623
పపరర: అననరరధ కరకలమమనస

28
NDX0145441
పపరర: ససనత యసడథద తషల

18
NDX2532729
పపరర: శకదదవ పరవపలలరర

20
NDX2952703
పపరర: అరరణదదవ తదడడబబ యన

25
NDX3288768
పపరర: శవయఖ కకలర పర

37
NDX1643445
పపరర: కకటటశశరర మలర

94-181/1195

భరస : శకరరమ చహదరర పరవపలలరర
ఇసటట ననస:4-5-19/2
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:7-18-53
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద వర లసగస కకలర పర
ఇసటట ననస:7-20-1009
వయససస:57
లస: పప

94-182/1617

తసడడ:ద జజశల రమణ కలమమర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:3-10-6/2
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర వషష
ష భభటర
ఇసటట ననస:6-8-31 , 8 /2 TH LINE
వయససస:47
లస: ససస స
94-171/952

15
NDX3241668
పపరర: రమణరరవప ససఠమమసటటట

తసడడ:ద రమమరరవప ససఠమమసటటట
ఇసటట ననస:3-1-554
వయససస:30
లస: పప

భరస : లకకణ కలమమర దదడడ క
ఇసటట ననస:4-6-248
వయససస:43
లస: ససస స

22
NDX1839200
పపరర: శరరద వషష
ష భభటర

34
NDX3183126
పపరర: ససత లకడక అదదపపడడ

94-190/618

39
NDX0937144
పపరర: నదగగశశరరరవప మగతకన

94-197/4

తసడడ:ద వనసకటబదమయఖ
ఇసటట ననస:11
వయససస:57
లస: పప
94-181/1089

తసడడ:ద ఇమమకనయయలల�
ఇసటట ననస:11-196 Hebron Church
వయససస:36
లస: పప

42
NDX2937316
పపరర: శక సరయ భవన వననగళర

94-182/1214

తసడడ:ద శకనవరస ఏ రరవప
ఇసటట ననస:11-507/6
వయససస:19
లస: ససస స
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43
NDX2988533
పపరర: వనసకట రతనస మమచరరజ

94-171/683

తసడడ:ద పరరర శరరరధద మమచరరజ
ఇసటట ననస:11-650/2
వయససస:61
లస: పప
46
NDX2926079
పపరర: బబజబ షపక

94-189/1101

94-197/5

94-189/1

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ అలహరర
ఇసటట ననస:17-157
వయససస:79
లస: పప

94-171/584

53
NDX2679819
పపరర: సససఫ అల ఖమన పఠరన

94-197/1089

తసడడ:ద షమమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-18-36
వయససస:20
లస: పప
94-182/1216

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-10-18
వయససస:19
లస: పప
94-171/585

తలర : వనసకటరరవమక
ఇసటట ననస:19-126-149 13/A
వయససస:20
లస: పప

56
NDX2467686
పపరర: దసరర పదసరద తషనకకపటట

94-190/7

భరస : వరయఖ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:20-35-107
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద చసదద శశఖర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:22-45-6/25
వయససస:24
లస: ససస స
67
NDX2739472
పపరర: సతఖనదరరయణ చసతలపరటట
తసడడ:ద ఏస ఆర ఏ శరక చసతలపరటట
ఇసటట ననస:23-39-52/A
వయససస:31
లస: పప

94-189/1379
51
NDX3277266
పపరర: మహమకద షఫసఖ అహకద
మహమకద
తసడడ:ద మహమకద అబగదల శభన మహమకద
ఇసటట ననస:17-9-32
వయససస:45
లస: పప

54
NDX1829383
పపరర: మమనరర షపక

94-191/191

57
NDX0102236
పపరర: శరసత వరర నదరరడడడ� యమటదస�

65
NDX3135035
పపరర: సశరరప పససడడమరరక

68
NDX2906022
పపరర: లకడక రరడడడ పరలకకలనస

71
NDX2654648
పపరర: సతష తరరణణ
తసడడ:ద లకకణరరవప తరరణణ
ఇసటట ననస:24-8-3
వయససస:39
లస: పప

94-190/8

94-171/686

తసడడ:ద రవశసకర దదదవణదదసల
ఇసటట ననస:20-26-18
వయససస:26
లస: పప
94-182/1220

Deleted

తసడడ:ద చసదద శశఖర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:22-45-6/25
వయససస:24
లస: ససస స
94-171/688

66
NDX3158904
పపరర: వజయ సససహ చలకలపపడడ

94-181/1247

తసడడ:ద పపనదరగ చలకపపడక
ఇసటట ననస:23-33-23
వయససస:45
లస: పప
94-190/619

తసడడ:ద నదరరయణ రరడడడ పరలకకలనస
ఇసటట ననస:23/A
వయససస:58
లస: పప
94-187/884

భరస : కకషషయఖ కకకర
ఇసటట ననస:14-15-1455
వయససస:70
లస: ససస స

94-182/1219 63
62
NDX3174174
NDX3203130
పపరర: ససత రరమదదసస మమదదధననన
పపరర: పదథసఖష దదవ కకసడ

భరస : వనసకట శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:23-10-46
వయససస:37
లస: ససస స
94-171/689

94-190/6

94-187/929 60
59
NDX2986693
NDX2874444
పపరర: లకడక కలససమ కలమమరర మలశశటట
పపరర: కరరణ కలమమర దదదవణదదసల

తసడడ:ద శశషయఖ మమదదధననన
ఇసటట ననస:22-44-92/3
వయససస:44
లస: పప
94-182/1221

48
NDX0399402
పపరర: రరమ లకకమక కకకర

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల రరడడడ� reddy
ఇసటట ననస:19-14-1192
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససరరసదద కలమమర (లలట) మలశశటట
ఇసటట ననస:20-18-476
వయససస:35
లస: ససస స
94-185/1314

94-190/5

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:18-175/I
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద అమరచరర తషనకకపటట
ఇసటట ననస:19-14-135
వయససస:36
లస: పప

58
NDX2686202
పపరర: శవ శసకర రరడడడ పపల

భరస : శకనవరస రరవప జరసగర
ఇసటట ననస:24-6-15
వయససస:37
లస: ససస స

50
NDX2560282
పపరర: రరజమణణ అయఖదదవర
భరస : నరసససహ రరవప అయఖదదవర
ఇసటట ననస:16-26-66
వయససస:73
లస: ససస స

52
NDX2396380
పపరర: సనరరఖ నదరరయణ అలహరర

70
NDX2704716
పపరర: శరసత జరసగర

94-188/1200

Deleted

తసడడ:ద అకయ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:16-18-110
వయససస:33
లస: పప

64
NDX3209277
పపరర: పదథసఖష దదవ కకసడ

47
NDX2896090
పపరర: తరపతమక మసరల

45
NDX0403113
పపరర: లలమవత దదవ మతషకలమలర

భరస : కలశ కకషప ర మతషకలమలర
ఇసటట ననస:12-4-313
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రరమమసజననయగలల మసరల
ఇసటట ననస:12-29
వయససస:21
లస: ససస స

49
NDX2513828
పపరర: అశశక కలమమర పలకలలరర

61
NDX3213436
పపరర: రరజగశశరర నలర బబ యన

94-190/4

భరస : మననహర అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:12-4-313
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:12-11-239
వయససస:26
లస: ససస స

55
NDX2967800
పపరర: శకనస ఒసటటపపల

44
NDX1181635
పపరర: హహమలత ఆయనసపపడడ

69
NDX2621126
పపరర: మహన సరయ కకసడపలర

94-181/1120

తసడడ:ద వనసకట రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:24-3-32
వయససస:19
లస: పప
94-185/1283

72
NDX2698173
పపరర: ససరగశ కలమమర మదదల

94-187/885

తసడడ:ద రరమ ససబబయఖ మదదల
ఇసటట ననస:24-9-149
వయససస:40
లస: పప
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73
NDX3048246
పపరర: లకడక ససకర
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94-186/1193

భరస : మగతఖలల ససకర
ఇసటట ననస:24 12 33
వయససస:50
లస: ససస స
76
SQX2270882
పపరర: బదహకస వససస మమనదకఅలమ

94-186/1194

94-188/1129

తసడడ:ద పప తషరరజ గగసజ
ఇసటట ననస:25-10-55
వయససస:18
లస: ససస స
82
NDX3054632
పపరర: శకనవరసరరవప వసగమరర

94-171/693

94-182/1225

94-186/1196

94-186/1286

భరస : షవనదజ ఖమన� ష క
ఇసటట ననస:26/5/73
వయససస:52
లస: ససస స
100
NDX2853927
పపరర: ఖమశసబ షపక
భరస : ఖజజవల
ఇసటట ననస:26-10
వయససస:54
లస: ససస స

83
NDX3221132
పపరర: జన బబష షపక

94-171/907

86
NDX2523744
పపరర: వనసకటటష అవపల

94-2/581

89
NDX2885507
పపరర: వజయ కలమమరర షపక

94-78/1083

87
NDX2383479
పపరర: నదగగశశర రరవప కకలకలలరర

90
NDX3079522
పపరర: సరమమజఖస మటటరర

93
NDX3133014
పపరర: వననకకట నదగ లకడక

94-197/1123

94-2/582

94-181/1249

94-182/1234

భసధసవప: వననకకట శక హరర
ఇసటట ననస:26-3-33,stall school opossit stre
వయససస:42
లస: ససస స

95
NDX0528257
పపరర: రరహనద ససలమసనద ఖమనస� ష క

94-188/1

96
NDX0528208
పపరర: రగశరక ససలమసనద బబగస ఖమనస� ష
క
భరస : శవనదజ ఖమన� ష క
ఇసటట ననస:26/5/73
వయససస:31
లస: ససస స

94-188/5

99
NDX1435065
పపరర: హరర వరర న నలర మతష

94-188/2

94-78/745

తసడడ:ద రరమ రరవప
ఇసటట ననస:26-9-527
వయససస:26
లస: పప
94-182/1229

Deleted

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

94-186/1091

తసడడ:ద మమబగ షపక
ఇసటట ననస:25-38-82/3
వయససస:48
లస: పప

92
NDX3203213
పపరర: సతఖ రరజ

101
NDX3191665
పపరర: చన ఇజజదయల జజనమల

94-182/1224

84
NDX2682722
పపరర: జన బబష షపక

భసధసవప: వజయ లకడక
ఇసటట ననస:26
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద ససధదకర పరరచ
ఇసటట ననస:26/5/73
వయససస:25
లస: పప
94-4/1593

81
NDX3136504
పపరర: సరయరరస తననరర

భరస : టహహర షపక
ఇసటట ననస:25-172 sudha towers opp sps h
వయససస:26
లస: ససస స

98
NDX1385798
పపరర: కరరరసక పరరచ

94-197/1119

తసడడ:ద దదనయయలల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:25-46-16/57 2ND LINE
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద షహనదజ� ష క
ఇసటట ననస:26/5/73
వయససస:28
లస: ససస స
94-188/3

78
NDX3070752
పపరర: బగజజ చలమర

తసడడ:ద శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:25-18-115/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద కలపపషసరశమ రరజ
ఇసటట ననస:26-01-1998
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద వరససబబబగ మడడదదడడడ
ఇసటట ననస:26-5-12
వయససస:20
లస: పప
97
NDX0528166
పపరర: మగనశర జజన� ష క

94-190/596

Deleted

భరస : గగపరలకకషష పపదద బబ ఈనద
ఇసటట ననస:26-0-310
వయససస:29
లస: ససస స
94
NDX3046356
పపరర: సరయ కకరణ మడడదదడడడ

80
NDX2648913
పపరర: ససభబన సయఖద

తసడడ:ద శవయఖ అవపల
ఇసటట ననస:25-46-16/28
వయససస:23
లస: పప
94-197/1122

94-182/1222

భరస : మమథనఖస చలమర
ఇసటట ననస:24-47-260/B
వయససస:48
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ద చలపతరరవప
ఇసటట ననస:25-47-51
వయససస:23
లస: ససస స
91
NDX3193265
పపరర: శవకలమమరర పపదద బబ ఈనద

94-197/1118

తసడడ:ద మమబగ షపక
ఇసటట ననస:25-38-82/3
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:25-45-106
వయససస:66
లస: ససస స
88
NDX3130739
పపరర: ససలలచన మమకపరటట

77
NDX2889145
పపరర: దసరర వనసకట నదగగశశర రరవప
బబ పషరరజ
తసడడ:ద రసగయఖ బబ పషరరజ
ఇసటట ననస:24-46-10/B
వయససస:19
లస: పప

75
NDX2916914
పపరర: శకనవరస వషష
ష మలకల

తసడడ:ద రరఢ కకషష మమరరస మలకల
ఇసటట ననస:24-45-16/53
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద ఖససస సయఖద
ఇసటట ననస:25-11-106
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద ససబబరరయగడడ వసగమరర
ఇసటట ననస:25-28-161
వయససస:59
లస: పప
85
NDX3054640
పపరర: మలర శశరర పససపపలలటట

94-185/2

భరస : గగవసద
ఇసటట ననస:24-27-2024
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస
ఇసటట ననస:24-45-16/53
వయససస:22
లస: పప
79
NDX2628477
పపరర: శరరష గగసజ

74
NDX1049899
పపరర: బబలమతదపపరసససదరర తటవరరస

102
NDX2526689
పపరర: ఆశరరఉదధదన షపక

94-1/1230

తసడడ:ద ఇమమమగదధదన షపక
ఇసటట ననస:26-10-40
వయససస:22
లస: పప
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103
NDX2526713
పపరర: ఆశరరఉదధదన షపక
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94-1/1231

తసడడ:ద ఇమమమగదధదన
ఇసటట ననస:26-10-40
వయససస:22
లస: పప
106
NDX3194719
పపరర: యశన షపక

94-182/1230

94-171/697

94-76/658

94-171/701

Deleted
94-171/704

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ రరడడడ బల
ఇసటట ననస:26-19-65/b
వయససస:46
లస: పప
121
NDX3204211
పపరర: డక హనఫ మహమకద

94-171/705

Deleted
94-171/707

తసడడ:ద దదవనసదర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:26-19-92
వయససస:27
లస: పప
127
NDX3014909
పపరర: బసవ రరజవ కరజ

భసధసవప: నరకల పసచసచక
ఇసటట ననస:26-19-106/A
వయససస:35
లస: పప

113
NDX3133840
పపరర: శరరజ షపక

116
NDX3036472
పపరర: తవరరర ఉమ రరణణ

94-171/694

122
NDX3169935
పపరర: ఖమదర బ షపక

94-171/703

94-171/708

94-181/1254

94-171/706

94-181/1255

94-187/932

Deleted

131
NDX2987154
పపరర: రరయమజమ షపక
తసడడ:ద బషసర షపక
ఇసటట ననస:26-19-142
వయససస:33
లస: ససస స

114
NDX2744282
పపరర: హరరక ససవరశడ

94-181/1252

117
NDX3035987
పపరర: తవరరర ససమఖ

94-181/1253

120
NDX2682771
పపరర: నరసజన రరడడడ బల

94-188/1130

123
NDX2647071
పపరర: నదగ వనసషషవ దదసరర

94-2/1115

తసడడ:ద పదభబత కలమమర
ఇసటట ననస:26-19-90
వయససస:19
లస: ససస స
126
NDX3200813
పపరర: రరజ శశఖర జజననలగడడ

94-187/935

తసడడ:ద కల వర పదసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-19-92
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద మలకరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:26-19-101B
వయససస:27
లస: పప
94-171/699

94-182/1231

తసడడ:ద ఏడడకకసడల రరడడడ బల
ఇసటట ననస:26-19-65B
వయససస:19
లస: పప

Deleted

128
NDX3215746
పపరర: సరయ ఆదదతయ ోరవపరర

111
NDX2770980
పపరర: ససల రరజ మసగళగరరర

తసడడ:ద తవరరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-19-51/2
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:26-19-67
వయససస:42
లస: ససస స

125
NDX2951309
పపరర: లకడక మమనసరగదద ధ భవనస

94-171/696

తసడడ:ద ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-19-18/2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : తవరరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-19-51/2
వయససస:50
లస: ససస స
119
NDX2979607
పపరర: శవశక బల

108
NDX3009990
పపరర: ఆనసద రరజ గమడవలర

తసడడ:ద దదవడ రరజ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:26-16-158
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద దదవనసదర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:26-19-92
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద నగగశశరరరవప కరజ
ఇసటట ననస:26-19-99/1
వయససస:37
లస: పప
130
NDX3200151
పపరర: శసకరరరవప పసచసచక

94-171/698

భరస : ఏడడకకసడల రరడడడ బల
ఇసటట ననస:26-19-65/b
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద హఫసజ మహమకద
ఇసటట ననస:26-19-67
వయససస:56
లస: పప
124
NDX2950780
పపరర: ఫణణసదర రరడడడ భవనస

110
NDX3010048
పపరర: అనల కలమమర గమడవలర

94-190/620

తసడడ:ద జయ పరల
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద అకస రరననసర షపక
ఇసటట ననస:26.18. 71
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-19-41
వయససస:19
లస: పప
118
NDX2973493
పపరర: ఏడడకకసడల రరడడడ బల

94-180/1236

తసడడ:ద ఆనసద రరజ
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద నదగరరజ బదసగగననల
ఇసటట ననస:26-16-245
వయససస:18
లస: ససస స
115
NDX3197803
పపరర: ససధకర దదవరశశటట

107
NDX2704377
పపరర: సరయ ఇసదద

105
NDX3208808
పపరర: తదజసశనర శకకరకలళపప

తసడడ:ద వజయకలమమర శకకరకలళపప
ఇసటట ననస:26-11-38
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద కరణస శకనవరసరరరవప
ఇసటట ననస:26-14-137
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద ఆనసద రరజ
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:33
లస: పప
112
NDX2660777
పపరర: హహమ బసదస బదసగగననల

94-1/1232

తసడడ:ద వనసకట ససబబరరవప వపస
ఇసటట ననస:26-10-63
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద బషసర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:26-14-74
వయససస:29
లస: పప
109
NDX3009909
పపరర: అనల కలమమర గమడవలర

104
NDX2537892
పపరర: పవన వపస

94-171/700

129
NDX3153004
పపరర: సరయ ఆదదతయ ోరవపరర

94-191/770

Deleted

తసడడ:ద మలకరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:26-19-101B
వయససస:27
లస: పప

132
NDX2749208
పపరర: లకడక తరరపటమక కకసడవటట

94-189/1102

భరస : నగరజ కకసడవటట
ఇసటట ననస:26-19-147
వయససస:25
లస: ససస స
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133
NDX2903813
పపరర: భబసకర కలలవ
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94-187/934

134
NDX2653822
పపరర: పదదకవత అడపర

తసడడ:ద రరమలసగయఖ కలలవ
ఇసటట ననస:26-19-158,3rd line main r
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అడపర
ఇసటట ననస:26-19-175/1
వయససస:50
లస: ససస స

136
NDX3206125
పపరర: భవన చవల

137
NDX2874568
పపరర: లకడక తరరపరతమక బబ డడడ పలర

94-80/947

భసధసవప: వరససత చవల
ఇసటట ననస:26-20-59/d
వయససస:23
లస: ససస స
139
NDX2823573
పపరర: శశవరష పరలలపప గగ

94-2/1420

తసడడ:ద మసరసనశల
ఇసటట ననస:26-23-12
వయససస:21
లస: పప
145
NDX3112059
పపరర: శరఖస కకకసటఫర దరరవనమగల

94-182/1232

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-26-59/B
వయససస:28
లస: పప
151
NDX2461366
పపరర: షబర షపక

94-90/877

94-89/681

95-181/69

తసడడ:ద ససబబబరరవప గగబబ
ఇసటట ననస:26-34-18/A
వయససస:23
లస: ససస స

158
NDX0390658
పపరర: ససధదరరణణ గసజజస

94-90/952

161
NDX2464568
పపరర: గరయతద దదవ గగబబ
భరస : ససబబ రరవప గగబబ
ఇసటట ననస:26-34-18/A
వయససస:58
లస: ససస స

144
NDX2451664
పపరర: తరరపతమక పపరస

94-189/2

147
NDX3174943
పపరర: రరషక షపక

94-80/950

150
NDX2703080
పపరర: హజరత వల షపక

94-2/1266

తసడడ:ద రరజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-28-60/3E
వయససస:21
లస: పప
94-90/878

153
NDX2700904
పపరర: సరయ లకడక కసకకపరటట

94-4/1338

తసడడ:ద వ.ఆర కకటటశశర పదసరద కసకకపరటట
ఇసటట ననస:26-31-31/1A
వయససస:19
లస: ససస స
94-89/742

156
NDX2937381
పపరర: వజయ లకడక గగగగల

94-192/1139

భరస : నదగగసర రరవప
ఇసటట ననస:26-33-18
వయససస:43
లస: ససస స
94-192/1007

భరస : ససధదకర
ఇసటట ననస:26-33-35/5
వయససస:41
లస: ససస స
94-195/10

94-182/1616

తసడడ:ద రగహహమస మలమర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:26-26-31/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పసరఖవపల
ఇసటట ననస:26-31-31/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకరటరమమశ పసదరరజ
ఇసటట ననస:26-33-33/A
వయససస:25
లస: ససస స
160
NDX2412880
పపరర: మమనస గగబబ

94-80/949

149
NDX2595486
పపరర: మహసత శక సరయ తదజ వరసకక

155
NDX2557593
పపరర: సరయ చకకధర పసరఖవపల

141
NDX3236130
పపరర: శత రవమక బమరగడడ

భరస : కకశశర పపరస
ఇసటట ననస:26-25-107,
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అమరరనథ చససడనరర
ఇసటట ననస:26-28-301
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అననస
ఇసటట ననస:26-31-31/2
వయససస:63
లస: ససస స
157
SQX1871797
పపరర: అరరణద పసదరరజ

94-182/1615

146
NDX3156403
పపరర: సరసబశవరరవప వనసకకసడ

152
NDX2394823
పపరర: పరవన చససడనరర

94-81/933

భరస : గరసధధ బమరగడడ
ఇసటట ననస:26-22-31
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-28-30/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-28-215
వయససస:21
లస: పప
154
NDX2394583
పపరర: రరజగశశరర అననస

94-2/1116

తసడడ:ద పదసరద రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-26-31/A
వయససస:23
లస: పప
94-80/951

138
NDX3188356
పపరర: వర రరఘవయఖ బబ డడడ పలర

Deleted

140
NDX2645042
పపరర: సరయ కకరణ వరర

143
NDX3236007
పపరర: సశరరప రరణణ దరసనపప

94-186/1197

తసడడ:ద వరమలలర
ఇసటట ననస:26-20-67/8
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరజగశ కకడమల
ఇసటట ననస:26-24-8/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన దరరవనమగల
ఇసటట ననస:26-26-7
వయససస:57
లస: పప
148
NDX3129848
పపరర: వజయ కలమమర తతట

94-80/948

తసడడ:ద అసజ బబబగ
ఇసటట ననస:26-20-220
వయససస:19
లస: పప
94-2/1117

135
NDX2757367
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ శరనసపపడడ

తసడడ:ద హనమ రరడడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:26-19-178
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద ఈల కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:26-20-67
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద పదభబకర రరవప
ఇసటట ననస:26-20-210
వయససస:18
లస: ససస స
142
NDX2646875
పపరర: జన బబష షపక

94-186/1092

159
NDX3260916
పపరర: వనసకట రరవప సనదద

94-192/1369

తసడడ:ద అపలస ససరర సనదద
ఇసటట ననస:26-33-39/3
వయససస:71
లస: పప
94-195/11

162
NDX2636298
పపరర: శకదదవ పరమడకగమసమ

94-195/710

తసడడ:ద సరయ కకషష పరమడకగమసమ
ఇసటట ననస:26-34-18/B
వయససస:27
లస: ససస స
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163
NDX2544856
పపరర: శకదదవ
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94-195/711

భరస : సరయకకషష
ఇసటట ననస:26-34-18/b
వయససస:27
లస: ససస స
166
NDX2885515
పపరర: నదగ జజఖత సనరరశశటట

164
NDX2645059
పపరర: పదవణ కలమమర నలగల

తసడడ:ద భబసకర రరవప నలగల
ఇసటట ననస:26-36-6/A
వయససస:25
లస: పప
94-171/772

భరస : నరగశ సనరరశశటట
ఇసటట ననస:26-36-98
వయససస:29
లస: ససస స

167
NDX3216470
పపరర: నదగగసదదస కరకరర

94-32/10

భరస : ఖమససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:26-38-111/A/2
వయససస:52
లస: ససస స

170
NDX2706851
పపరర: చసడడ ఝనస లకడక

94-4/1067

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/281
వయససస:43
లస: ససస స

173
NDX2694214
పపరర: పదశరసత

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ రరవప గరదదరరజ
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద కకషష మమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:42
లస: పప

94-184/1218
178
NDX3172863
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప
అసబడడపపడడ
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:46
లస: పప

179
NDX2937043
పపరర: మమణణకఖ రరవప గగలర పపడడ
తసడడ:ద కకషష మమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:42
లస: పప

181
NDX2874642
పపరర: రమమదదవ గగలర పపడడ

182
NDX2912301
పపరర: ఇలయమస షపక

94-188/1209

భరస : కకషష మమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:63
లస: ససస స

భసధసవప: వర పదసరద అననవరపప
ఇసటట ననస:26-39-3
వయససస:34
లస: ససస స

185
NDX2935401
పపరర: కకసడమక సరగడ

94-180/104

188
NDX2891679
పపరర: వనసకట ససబదమణఖస ఏబగబరర
తసడడ:ద రరమగ
ఇసటట ననస:26-39-7
వయససస:30
లస: పప

190
NDX2567956
పపరర: పదసరదరరవప కరకకతపలర

191
NDX2556827
పపరర: శరకవణణ కరకకతపలర

94-180/1318

భరస : పదసరదరరవప కరకకతపలర
ఇసటట ననస:26-39-7/3
వయససస:24
లస: ససస స

168
NDX2592624
పపరర: ససపసదయ ఇసదనరర

94-32/945

171
NDX2685352
పపరర: ఆరగపరత పదక

94-4/1340

భరస : వనసకటటశశరరర ఆరగపరత
ఇసటట ననస:26-38-143/16
వయససస:36
లస: ససస స
94-31/817

174
NDX2276517
పపరర: రరజశశఖర సనరరపలర

94-180/103

తసడడ:ద వనసకట నరసయఖ సనరరపలర
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:47
లస: పప
94-180/1523

177
NDX3127172
పపరర: దసరర భవరన గరదదరరజ

94-181/1265

భరస : ససధదకర తదఖగరరజ గరదదరరజ
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:39
లస: ససస స
94-184/1219

180
NDX2738722
పపరర: సతఖవత గగలర పపడడ

94-188/1208

భరస : హనసమసత రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:100 లస: ససస స
94-184/1293

183
NDX3100013
పపరర: శరసత మణణయస

94-188/1253

భరస : భబసకర రరవప మణణయస
ఇసటట ననస:26-39-3
వయససస:71
లస: ససస స
94-180/1655

భరస : రమమచటటట
ఇసటట ననస:26-39-5
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటలకడక నరసససహశరక గసటల
ఇసటట ననస:26-39-6/4
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటపషడడ కరకకతపలర
ఇసటట ననస:26-39-7/3
వయససస:36
లస: పప

94-4/1339

తసడడ:ద కరరస బబష
ఇసటట ననస:26-39-2/1
వయససస:36
లస: పప
94-189/1129

94-187/9

తసడడ:ద యలర మసదయఖ ఇసదనరర
ఇసటట ననస:26-38-111/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజ బబహర
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:25
లస: పప

94-180/1522 176
175
NDX3127255
NDX3027067
పపరర: ససధదకర తదఖగరరజ గరదదరరజ
పపరర: మమణణకఖ రరవప గగలర పపడడ

187
NDX2363844
పపరర: నదగఫణణసదద శరక గసటల

94-185/1322

భరస : చ ఏస ఆర రమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:26-38-140/3
వయససస:27
లస: ససస స

172
NDX2243863
పపరర: కరరమగననసర షపక

165
NDX0413187
పపరర: బబచగరరర రరజజ రసగ మహన

తసడడ:ద రసగ సరయ
ఇసటట ననస:26-36-31-14/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహస కరకరర
ఇసటట ననస:26-36-120/26
వయససస:34
లస: ససస స

169
NDX2443620
పపరర: ననర జహన షపక

184
NDX2804607
పపరర: వనసకట శరరద వడడ మమన

94-2/1119

186
NDX2935955
పపరర: అనసపమ జసపన

94-180/1659

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-39-6/3C
వయససస:23
లస: ససస స
94-180/1661

189
NDX2891497
పపరర: రరజ కలమమర ఏబగబరర

94-180/1662

తసడడ:ద రరమగ
ఇసటట ననస:26-39-7
వయససస:29
లస: పప
94-180/1319

192
NDX2608156
పపరర: ఇసదదరర పసదయ దరరసన కటటకల

94-171/620

భరస : పరల మననహర ననతలపరటట
ఇసటట ననస:26-39-7/5/A
వయససస:51
లస: ససస స
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193
NDX2934651
పపరర: అననపపరష జసపన
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94-180/1663

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-39-7/8
వయససస:24
లస: ససస స
196
NDX2789105
పపరర: ససత మహ లకడక కలపషగసతష

194
NDX3161486
పపరర: ససత మహలకడక కపషగసతష

భరస : కకశశర బబబగ కపషగసతష
ఇసటట ననస:26-39-9/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-180/1670

197
NDX2585644
పపరర: ససబదహకణఖస అలర స

తసడడ:ద శకధర కకషష కకశశర బబబగ కలపషగసతష
ఇసటట ననస:26-39-9/1, 6TH LANE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబరరయగడడ అలర స
ఇసటట ననస:26-39-11
వయససస:32
లస: పప

199
NDX2732030
పపరర: మసరసన బ షపక

200
NDX2104263
పపరర: వనసకట రమణ వనదసలపరరపప

94-191/775

భరస : అబగదల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:26-39-12
వయససస:73
లస: ససస స
202
NDX2801553
పపరర: ఖససస పసర షపక

94-189/1125

203
NDX3268562
పపరర: వ ఏస శరరష కరర

94-180/1273

206
NDX2919520
పపరర: జజనకక అసబటటపపడడ

94-188/8

198
NDX2900579
పపరర: పదవలర క అలర స

94-180/1525

భరస : ససబదహకణఖస అలర స
ఇసటట ననస:26-39-11
వయససస:22
లస: ససస స
94-180/106

201
NDX3283397
పపరర: వనదలపరరపప భవన పదసరద

94-184/1635

తసడడ:ద ఫరదర రమమశ
ఇసటట ననస:26-39-12/8B
వయససస:18
లస: పప
94-184/1625

భరస : అనల కలమమర కరర
ఇసటట ననస:26-39-14
వయససస:33
లస: ససస స
94-184/1288

195
NDX2418663
పపరర: వనసకట లకడక కటకస

భరస : వనసకటటశశరరరవప కటకస
ఇసటట ననస:26-39-9/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రమమష వనదసలపరరపప
ఇసటట ననస:26-39-12/8B
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖససస
ఇసటట ననస:26-39-13/11/0
వయససస:62
లస: పప
205
NDX2919488
పపరర: శక కకషష మమరరస అసబటటపపడడ

94-184/1302

204
NDX2938744
పపరర: అజజస అల షపక

94-189/1128

తసడడ:ద మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:26-39-16/1 NEAR
వయససస:29
లస: పప
94-184/1289

207
NDX2919538
పపరర: శవ రరమ శరక అసబటటపపడడ

94-184/1290

తసడడ:ద మగకలసద రరమయఖ అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:26-39-16 , SRI NILAYAM
వయససస:70
లస: పప

భరస : శక కకషష మమరరస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:26-39-16 , SRI NILAYAM
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద శక కకషష మమరరస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:26-39-16 , SRI NILAYAM
వయససస:37
లస: పప

208
NDX2919363
పపరర: భగవననశశరర అసబటటపపడడ

210
NDX3288032
పపరర: అశశన కలమమర సరహహ

భరస : శవ రరమ శరక అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:26-39-16 , SRI NILAYAM
వయససస:27
లస: ససస స

94-179/1288
209
NDX3265238
పపరర: వనసకట శవ చసదద శశఖర రరవప
కకతత
స రర
తసడడ:ద సరసబశవ రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:26-39-17
వయససస:54
లస: పప

భసధసవప: తదనదథ సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-18
వయససస:24
లస: పప

211
NDX2533362
పపరర: పదదధప కలమమర నరసససగ సరహహ

212
NDX2533420
పపరర: పసదయసకర సరహహ

213
NDX2739605
పపరర: పదదకన కలమమరర సహ

94-184/1291

94-188/9

తసడడ:ద నరసససగ సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-18
వయససస:37
లస: పప
214
NDX2880938
పపరర: నగరన షపక

భరస : పదదధప కలమమర సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-18
వయససస:24
లస: ససస స
94-176/1410

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:26-39-19
వయససస:23
లస: ససస స
217
NDX2740918
పపరర: జలమన సయద

తసడడ:ద శవ నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-22
వయససస:54
లస: పప

215
NDX2880342
పపరర: కరరమగలర సయఖద

94-188/1251

94-176/1411

216
NDX2800779
పపరర: ఫరతమ సయద

94-183/1234 219
218
NDX3260023
NDX2461119
పపరర: వనసకట శకనవరససలల శరక మలర డడ
పపరర: శరణఖ ఓగరబబ యన

221
NDX2732162
పపరర: వనసకట లకడక దదసగ
భరస : నరససమహ మమరరస దదసగ
ఇసటట ననస:26-39-22
వయససస:46
లస: ససస స

94-181/1268

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:26-39-19/A
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరరనదథస
ఇసటట ననస:26-39-21/1
వయససస:39
లస: పప
94-180/1649

94-188/1250

తసడడ:ద తదనదద
ఇసటట ననస:26-39-18
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:26-39-19/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద మమలమల
ఇసటట ననస:26-39-19/A
వయససస:41
లస: పప
220
NDX2806552
పపరర: రరజగగపరలరరవప లలకస

94-188/10

94-184/1644

94-180/107

తసడడ:ద వనసకట మహన రరవప ఓగరబబ యన
ఇసటట ననస:26-39-22
వయససస:27
లస: ససస స
94-184/1294

222
NDX2882421
పపరర: రమఖ సరయ లలకస

94-188/1252

తసడడ:ద రరజ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:26-39-22
వయససస:22
లస: ససస స
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223
NDX3193075
పపరర: గసట అరచన
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94-192/1144

భరస : అరరదద ససదధప కలమమర
ఇసటట ననస:26-39-24
వయససస:24
లస: ససస స
226
NDX2804920
పపరర: మగరళమహన కకషష లలళర

94-180/1651

94-180/1652

94-171/619

94-180/108

94-188/11

94-180/1656

తలర : అవనదశ
ఇసటట ననస:26-39-52/A
వయససస:50
లస: ససస స
247
NDX2367787
పపరర: వనసషషవ జసపన

94-180/110

తసడడ:ద పపదమచసద వపరరబసడడ
ఇసటట ననస:26-39-61/2
వయససస:37
లస: పప

94-184/29

94-185/1388

231
NDX3006301
పపరర: నదగమణణ నసదదరరజ

94-186/1280

234
NDX2683134
పపరర: అననపపరష మసతదవరదద

94-178/677

భరస : దసరర పదసరద మసతదవరదద
ఇసటట ననస:26-39-37
వయససస:56
లస: ససస స

94-179/1292 237
236
NDX3267705
NDX2926004
పపరర: జగననకహన రరవప నజజసపటనస
పపరర: వనసకట సరయ శశరసక పతద

239
NDX2421865
పపరర: రరమ భబరర వ రరజనదల

242
NDX2940385
పపరర: వరణణ పదదఖల

245
NDX2936235
పపరర: కమలమ కకరగష పటట

94-180/1654

తసడడ:ద శత రరమ కకషష పతద
ఇసటట ననస:26-39-43A
వయససస:22
లస: పప
94-180/109

240
NDX2934479
పపరర: వనసకరయమక కకతస పలర

94-177/616

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:26-39-51
వయససస:27
లస: ససస స
94-180/1657

243
NDX2905727
పపరర: అవనదష లసగరననన

94-184/1297

తలర : ససవరచల కలమమరర లసగరననన
ఇసటట ననస:26-39-52/A
వయససస:29
లస: పప
94-180/1658

భరస : అమరలసగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-53
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద దకడణ మమరరస జసపన
ఇసటట ననస:26-39-59
వయససస:21
లస: ససస స
250
NDX2520070
పపరర: అచదరఖ భగపపష వపరరబసడడ

94-184/1296

భరస : బల శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-52/A
వయససస:34
లస: ససస స
94-184/1615

228
NDX2934784
పపరర: మగరళ కకషష లలళర

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:26-39-29 ( New 92-48)
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరజనదల
ఇసటట ననస:26-39-49
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:26-39-52/A
వయససస:45
లస: పప
244
NDX3259090
పపరర: ససవరచల కలమమరర లసగరననన

94-178/676

తసడడ:ద అనసతయఖ నజజసపటనస
ఇసటట ననస:26-39-41
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:ద వరహహద షపక
ఇసటట ననస:26-39-44/A
వయససస:22
లస: పప
241
NDX2743706
పపరర: బల శశషగరరర పదదఖల

230
NDX2688661
పపరర: రమయమపరరయమ కమటస

233
NDX2938280
పపరర: వనసకట రరవత బబ సదచల

94-179/1010

తసడడ:ద మలర కరరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:26-39-27
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద ససధకర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-34/A
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:26-39-39B
వయససస:66
లస: ససస స
238
NDX2418671
పపరర: కరలలశ వరల షపక

94-185/1387

తసడడ:ద రమననజ ననఉలల కమటస
ఇసటట ననస:26-39-29/D
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రమమశ బబబగ కకసడ
ఇసటట ననస:26-39-31
వయససస:36
లస: పప
235
NDX0143347
పపరర: కకమకన సనరఖకరసతస�

227
NDX2935351
పపరర: ససజజత లలళర

225
NDX2804300
పపరర: శవరరమకకషష లలళర

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప
ఇసటట ననస:26-39-27
వయససస:30
లస: పప

భరస : మలర కరరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:26-39-27
వయససస:53
లస: ససస స

భసధసవప: శకనవరస బదస
ఇసటట ననస:26-39-28
వయససస:23
లస: పప
232
NDX2705416
పపరర: వనసకట హరర కకషష కకసడ

94-179/24

తసడడ:ద పదకరశస ఈద
ఇసటట ననస:26-39-24/9
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప లలళర
ఇసటట ననస:26-39-27
వయససస:32
లస: పప
229
NDX2800738
పపరర: భగవనచసదద బదస

224
NDX2530152
పపరర: పదసరద రరవప ఈద

246
NDX2689842
పపరర: భగలకడక పపరరగరసపత

94-178/678

తసడడ:ద రజన కరసత పపరరగరసపత
ఇసటట ననస:26-39-58/13
వయససస:20
లస: ససస స

248
NDX2933794
పపరర: ఏల వ గరరరధర సరయ కకషష
శశరసక జసపన
తసడడ:ద హరర శసకర శరససస స జసపన
ఇసటట ననస:26-39-59
వయససస:21
లస: పప

94-184/1298

251
NDX2941961
పపరర: మధవ పపలలపపలమ

94-179/1011

249
NDX3033743
పపరర: మమధవ వపరరబసడక

94-177/617

భరస : అచదరఖ భమపపష వపరరబసడక
ఇసటట ననస:26-39-61/2
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద పస వ ఏస బ శరక పపలలపపలమ
ఇసటట ననస:26-39-64
వయససస:33
లస: ససస స

252
NDX2637148
పపరర: భబణగ మమరరస కనసపరరస

94-178/679

తసడడ:ద అపషరరవప కనసపరరస
ఇసటట ననస:26-39-66
వయససస:51
లస: పప
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253
NDX2610046
పపరర: లకడక దసరర కనసపరరస
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94-180/1317

తసడడ:ద భబణగ మమరరస కనసపరరస
ఇసటట ననస:26-39-66
వయససస:18
లస: ససస స
256
NDX3199098
పపరర: నబసర పఠరన

94-180/1660

94-180/111

94-180/113

94-184/1300

94-178/681

94-171/914

94-177/619

94-180/1668

భరస : శకనవరస రరవప థమమషడక
ఇసటట ననస:26-39-84
వయససస:51
లస: ససస స
280
NDX2813376
పపరర: నదగ గగతస శరక బగలలసస

94-180/1664

266
SDS0893439
పపరర: వనసకట కరరరసక పపల

269
NDX2804029
పపరర: శకదదవ వరససన

272
NDX2450443
పపరర: కకషష చలమర

275
NDX2667079
పపరర: శకలకడక గసప

94-184/1620

తసడడ:ద సరయ మగరళమహన కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-85,
వయససస:22
లస: పప

261
NDX2663094
పపరర: వనసకటటష మమమడదల

94-177/466

94-180/1665
264
NDX2805182
పపరర: సరయ రరస కకటటశశర రరవప పపల

267
NDX2801355
పపరర: గగపస ఉపషలపరటట

94-187/957

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:26-39-73
వయససస:19
లస: పప
94-180/1666

270
NDX2938454
పపరర: శకనవరస రరవప వరససన

94-184/1301

తసడడ:ద ససబబ రరవప వరససన
ఇసటట ననస:26-39-74
వయససస:37
లస: పప
94-180/114

273
NDX2683050
పపరర: శకనవరస రరవప గరరకపరటట

94-5/923

276
NDX2799476
పపరర: థమమషడక శకనవరస రరవప

భరస : శశషగరరరరరవప గసపర
ఇసటట ననస:26-39-83 (new 92-3-287)
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద రసగరరరవప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-39-84
వయససస:57
లస: పప

278
NDX1297142
పపరర: సతఖవత మగలలకలటర

279
NDX2396836
పపరర: నదగ గగతదమ శరక బగలలసస

281
NDX3259223
పపరర: శరరష నలస
తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-39-87
వయససస:25
లస: ససస స

94-184/1046

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:26-39-81 NEAR SBI
వయససస:33
లస: పప

94-180/115

భరస : కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-85
వయససస:50
లస: ససస స
94-180/1669

94-177/618

తసడడ:ద కగసవరరరరవ
ఇసటట ననస:26-39-73
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద చన ససబబయఖ చలమర
ఇసటట ననస:26-39-76
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ద సనదఖశ చసడక
ఇసటట ననస:26-39-82/2
వయససస:34
లస: పప
277
NDX2799484
పపరర: కనకవలర థమమషడక

263
NDX2801579
పపరర: ససధ రరణణ గడడ స

258
NDX3174588
పపరర: సషసదన బలమర

తసడడ:ద కకసడలల మమమడదల
ఇసటట ననస:26-39-69/C
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-39-74
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద లమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-39-76
వయససస:43
లస: పప
274
NDX3175593
పపరర: వనణగ చసడక

94-180/112

తసడడ:ద సరయ రరస పపల
ఇసటట ననస:26-39-73
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రమణ వనమగల
ఇసటట ననస:26-39-74
వయససస:19
లస: పప
271
NDX3224730
పపరర: ససభబన షపక

260
NDX1207414
పపరర: జనదరర న రరడడడ బబ రరక

94-178/878

తసడడ:ద ఈశశరయఖ బలమర
ఇసటట ననస:26-39-69
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:26-39-71
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద సరయరరస కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-73
వయససస:29
లస: పప
268
NDX2644763
పపరర: సరయపదసరద వనమగల

94-184/1299

తసడడ:ద తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-69/1A
వయససస:42
లస: పప

భరస : జయ పదకరశ ధనపస
ఇసటట ననస:26-39-70/1
వయససస:37
లస: ససస స
265
NDX2938199
పపరర: వనసకట కరరరసక పపల

257
NDX3011897
పపరర: తబత దదసస

255
NDX2801496
పపరర: అకబర అల మహమకద

తసడడ:ద యమసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:26-39-68
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఝనస రరణణ దదసస
ఇసటట ననస:26-39-68
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమమరరవప దదసరర
ఇసటట ననస:26-39-69
వయససస:21
లస: ససస స
262
NDX2465128
పపరర: రరధ రరణణ పప లశశటట

94-178/680

తలర : వజర బబష పఠరన
ఇసటట ననస:26-39-68
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద వజర బబష పఠరన
ఇసటట ననస:26-39-68
వయససస:32
లస: పప
259
NDX2480051
పపరర: రమఖ dasari

254
NDX2698223
పపరర: నబసర పఠరన

94-180/1667

94-186/70

తసడడ:ద సరయ మహన కరమమశశర రరవప బగలల
ఇసటట ననస:26-39-85
వయససస:23
లస: పప
94-184/1616

282
NDX2725943
పపరర: మధవ వసక

94-188/1254

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-88
వయససస:39
లస: ససస స
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283
NDX2399103
పపరర: భవరన కలరరక
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94-179/25

284
NDX3282464
పపరర: రరజ కలమమరర అననపరరడడ

భరస : చరసజవ రరదద
ఇసటట ననస:26-39-91
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజ న రరవప అననపరరడడ
ఇసటట ననస:26-39-91
వయససస:29
లస: ససస స

94-184/1303
286
NDX3114436
పపరర: వనసకట రవసదదనదథ పదసరద
కలసడదటట
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ మమరరస కలసడదటట
ఇసటట ననస:26-39-92
వయససస:60
లస: పప

287
NDX3146677
పపరర: కరరణ కలమమరర కలసడదటట

94-179/1300

94-180/116

తసడడ:ద శకనవరస రరవప రరదద
ఇసటట ననస:26-39-91
వయససస:30
లస: పప
94-184/1304

భరస : వనసకట రవసదదనదధ పదసరద కలసడదటట
ఇసటట ననస:26-39-92
వయససస:53
లస: ససస స

94-185/1389 290
289
NDX3164720
NDX3223658
పపరర: శకధర కలమమర మదసగపరపప
పపరర: మమధవ మదసగపరపప

285
NDX2367704
పపరర: చరసజవ రరదద

94-188/1527

288
NDX2628246
పపరర: కకషషయఖ పప నసగగటట

94-180/1320

తసడడ:ద మలర యఖ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:26-39-93
వయససస:56
లస: పప
291
NDX3175221
పపరర: రరజగశ చదవతకరసత

94-177/620

భసధసవప: మమధవ
ఇసటట ననస:26-39-93/A, G4, Rohini Krishn
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకధర కలమమర
ఇసటట ననస:26-39-93/A, G4, Rohini Krishn
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : చదవతకరసత మనదకడ మనదకకఈ
ఇసటట ననస:26-39-94/13
వయససస:26
లస: పప

292
NDX2651412
పపరర: షణగకఖ సరయ పప లలరర

94-180/117
293
NDX1672618
పపరర: పపరష సరయ మణణకసఠ
చమరరల
తసడడ:ద శవ బసవనశశర రరవప చమరరల
ఇసటట ననస:26-39-95/1
వయససస:25
లస: పప

294
NDX2940096
పపరర: వరలకడక సరధనదల
భరస : బసడరర ససరగసధద కలమమర
ఇసటట ననస:26-39-96
వయససస:25
లస: ససస స

296
NDX2315174
పపరర: ససజజత రరజవరపప

297
NDX2315075
పపరర: ససరగష రరజవరపప

94-5/924

తసడడ:ద కకటట సనరఖ పదసరద పప లలరర
ఇసటట ననస:26-39-94/B
వయససస:18
లస: పప
295
NDX2315539
పపరర: ససనతద రరజవరపప

94-186/71

తసడడ:ద శవనదగమలలర శశరరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-39-101
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదదదరరజ రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-39-101
వయససస:28
లస: ససస స

298
NDX2932333
పపరర: గగవసద సరశమ కకసడచడ
ద డడ

299
NDX2801710
పపరర: రరజ రరజగశశరర పసమకరరజ

94-186/1275

తసడడ:ద రసగర రరవప కకసడచడ
ద డడ
ఇసటట ననస:26-39-101
వయససస:58
లస: పప
94-180/119

304
NDX2773661
పపరర: పదక లతద వలల
ర రర

94-178/874

భరస : సరసబశవ రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-39-105/A
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బబ గగశశర రరవప జలర
ఇసటట ననస:26-39-112
వయససస:43
లస: ససస స

94-180/1524

94-180/1272

94-183/1225

94-180/118

303
NDX3255163
పపరర: రగశ రరడడడ యరకసరరడడడ

94-184/1612

తసడడ:ద చనన హనమ రరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-102
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ద చనన హనమ రరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-102
వయససస:71
లస: పప

305
NDX2940179
పపరర: శరరశణణ దదవ కగసనసపలర

306
NDX2862118
పపరర: ససభ శవ రరవప వలల
ర రర

94-184/1220

308
NDX2923662
పపరర: వర పదసరద మగలలగగ

311
NDX2783454
పపరర: లకడక జలర
భరస : బబ గగశశర రరవప జలర
ఇసటట ననస:26-39-112
వయససస:43
లస: ససస స

94-184/1221

తసడడ:ద సతఖ నదరరయణ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-39-105/A,10TH LINE
వయససస:63
లస: పప
94-185/1368

తసడడ:ద ససబదహకణఖస మగలలగగ
ఇసటట ననస:26-39-109/B
వయససస:45
లస: పప
94-5/922

300
NDX0119941
పపరర: లకడకపదసరద జరరగగ�
తసడడ:ద శవ రరమకకటటశశరరవప�
ఇసటట ననస:26-39-102
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరయబబబగ
ఇసటట ననస:26-39-105/A
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ గజజల
ఇసటట ననస:26-39-106/A
వయససస:21
లస: పప
310
NDX2631000
పపరర: లకడక జలర

302
NDX3234531
పపరర: రగశ రరడడడ యరకసరరడడడ

94-186/73

తసడడ:ద శవనదగమలలర శశరరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-39-101
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమకకషషరరవప
ఇసటట ననస:26-39-101/A
వయససస:47
లస: ససస స

301
NDX0123414
పపరర: శవరరమ కకటటశశరరరవప�
జరరగగ�
తసడడ:ద నరసయఖ�
ఇసటట ననస:26-39-102
వయససస:56
లస: పప

307
NDX2683217
పపరర: సరయ ధధరజ రరడడడ గజజల

94-186/72

94-184/1305

309
NDX3258282
పపరర: శకనస ఉదదదసపత

94-184/1613

తసడడ:ద లకకయఖ ఉదదదసపటట
ఇసటట ననస:26-39-110/A
వయససస:45
లస: పప
94-184/1222

312
NDX2187244
పపరర: వల షపక

94-180/120

తసడడ:ద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:26-39-113
వయససస:41
లస: పప
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NDX2943140
పపరర: మహహష తసగరలరమగడడ
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94-180/1526

తసడడ:ద వరరసరశమ
ఇసటట ననస:26-39-113/2
వయససస:42
లస: పప

314
NDX3258365
పపరర: వర లకడక తసగలమగదధ

94-184/1614

315
NDX2314615
పపరర: కలససమ నదగ జజఖత దదసరర

94-186/74

భరస : మహహశ తసగలమగదధ
ఇసటట ననస:26-39-113/2
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదసరర
ఇసటట ననస:26-39-113/2
వయససస:22
లస: ససస స
318
NDX2367779
పపరర: శకనవరస రరవప పరమరరస

భరస : ససబదహకణఖస గరదసశశటట
ఇసటట ననస:26-39-113/A NEAR SBH BANK
వయససస:61
లస: ససస స

94-180/124
317
NDX2380277
పపరర: వర వనసకట రమమష కలమమర
గరదసశశటట
తసడడ:ద ససబదహకణఖస గరదసశశటట
ఇసటట ననస:26-39-113/A NEAR SBH BANK
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: నదగగశశర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:26-39-113 AT AGRAHARAM
వయససస:37
లస: పప

319
NDX2361194
పపరర: మగనన షపక

320
NDX2361186
పపరర: బబ షపక

321
NDX2606127
పపరర: వదదససఖమ ఇకలకరరస

316
NDX2380301
పపరర: కకషష కలమమరర గరదసశశటట

94-180/123

94-180/121

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:26-39-113/A, 10TH LINE
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:26-39-113/A, 10TH LINE
వయససస:64
లస: ససస స

94-180/126 323
322
NDX2367803
NDX2544393
పపరర: శవ లల కలమమరర బగదవరపప
పపరర: భవరన పపజత కసచచరర

భరస : మలలర శశర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:26-39-114
వయససస:51
లస: ససస స
325
NDX2396703
పపరర: ఆలలఖఖ పడవల

94-180/1274

తసడడ:ద హరర పదసరద రరవప కసచచరర
ఇసటట ననస:26-39-114
వయససస:25
లస: ససస స
94-188/12

తసడడ:ద మలలర శశరరరవప పడవల
ఇసటట ననస:26-39-114
వయససస:22
లస: ససస స
328
NDX2129949
పపరర: గరయతద పససడదఖల

94-180/122

326
NDX0508572
పపరర: చసదదశశఖర పప తత
స రర�

94-171/617

భరస : యయసయఖ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:26-39-114
వయససస:31
లస: ససస స
94-184/1223
324
NDX2997229
పపరర: శకనవరససలల రరడడడ మమనసకకసడ

తసడడ:ద అదద రరడడడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-39-114
వయససస:47
లస: పప
94-180/127

తసడడ:ద రరధదకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:26-39-114/C
వయససస:40
లస: పప
94-180/129

94-180/125

327
NDX1294420
పపరర: ససధద నకతద

94-180/128

భరస : మహన
ఇసటట ననస:26-39-115/A
వయససస:28
లస: ససస స

94-180/130 330
329
NDX2129899
NDX2611515
పపరర: ససధధర కలమమర శరక పససడదఖల
పపరర: కకరణ కలమమర లసక

94-180/1275

భరస : లకడక మహన రరవప పససడదఖల
తసడడ:ద లకడక మహన రరవప పససడదఖల
తసడడ:ద శతదరరమయఖ లసక
ఇసటట ననస:26-39-116/4, CHAITANYA NAG ఇసటట ననస:26-39-116/4, CHAITANYA NAG ఇసటట ననస:26-39-117
వయససస:59
లస: ససస స
వయససస:23
లస: పప
వయససస:36
లస: పప
331
NDX2686111
పపరర: శరరకల షపక

94-179/843

తసడడ:ద కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:26-39-117/1
వయససస:18
లస: ససస స
334
NDX2933786
పపరర: మమనక శకనవరస ధహలలరర

94-180/1528

335
NDX2398634
పపరర: ననరజ హన షపక

94-180/133

338
NDX2842839
పపరర: గరడద లలత చరణ

94-180/131

తసడడ:ద రమణయఖ రరచనరర
ఇసటట ననస:26-39-118/B, 11 TH LINE
వయససస:47
లస: పప

341
NDX3201977
పపరర: మమధవ రరచనరర

94-180/1527

336
NDX2367746
పపరర: బబ షపక

94-180/132

భరస : మసరసన వల లలట షపక
ఇసటట ననస:26-39-117/A
వయససస:64
లస: ససస స
94-184/1224

తసడడ:ద హరర పదసరద
ఇసటట ననస:26-39-118
వయససస:19
లస: పప
94-180/1529

333
NDX2933513
పపరర: అకస రరననసర పఠరన
భరస : వల అహకద
ఇసటట ననస:26-39-117/2
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:26-39-117/A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన వల లలట షపక
ఇసటట ననస:26-39-117/A
వయససస:35
లస: పప
340
NDX3195252
పపరర: వనసకటటశశరరర రరచనరర

94-189/1024

తసడడ:ద వనసకట రరవప బగసరస
ఇసటట ననస:26-39-117/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరససలల ధహలలరర
ఇసటట ననస:26-39-117/2
వయససస:23
లస: ససస స
337
NDX2367753
పపరర: బబషర షపక

332
NDX0616987
పపరర: ఎలషర బబబగ బగసరస

339
NDX3088549
పపరర: పదదకవత చదవల

94-186/1276

భరస : వనసకటరరవప చదవల
ఇసటట ననస:26-39-118/B
వయససస:55
లస: ససస స
94-188/1210

భరస : వనసకటటశశరరర రరచనరర
ఇసటట ననస:26-39-118/B, 11 TH LINE
వయససస:43
లస: ససస స

342
NDX3058211
పపరర: గగస సయఖద

94-191/774

తసడడ:ద బకలక సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:26-39-119/204
వయససస:49
లస: పప

Page 282 of 405

343
NDX2690204
పపరర: అసజయఖ
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94-178/649

తసడడ:ద చనన కకటయఖ సతషలలరర
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:40
లస: పప
346
NDX1171354
పపరర: ససనత కకరసపలర

94-178/650

తసడడ:ద ససబబ రరవప దదగరలమ
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:21
లస: పప
94-180/135

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:32
లస: ససస స
349
NDX2465086
పపరర: గగపస కకషష దదసత

344
NDX2682151
పపరర: మసరసన గగపస పదశరసత దదగరలమ

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదసత
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:21
లస: పప

94-180/134

భరస : రరమమసజననయగలల మసరల
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:23
లస: ససస స

347
NDX0145300
పపరర: రరశమక వసజవరపప

94-180/136

భరస : వనసకట రమణద రరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:38
లస: ససస స
94-180/138

345
NDX2319424
పపరర: తరరపతమక పపదదక

348
NDX2318673
పపరర: అనసరరధ పప లలరర

94-180/137

భరస : శకనవరస రరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:47
లస: ససస స

350
NDX2461028
పపరర: గగపస రరజవరపప

94-180/139

తసడడ:ద సమమబససవరరరరవ రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:24
లస: పప

351
NDX1172972
పపరర: సనరఖనదరరయణ ఎమ
తసడడ:ద కననయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:37
లస: పప

94-180/141 353
94-180/142 354
352
NDX0120881
NDX2464964
NDX2716058
పపరర: వనసకట రమణదరరడడడ వసజవరపప
పపరర: వనసకట దదవరకర బమరరగగబసడ
పపరర: ససబబరరవప దదగరలమ

తసడడ:ద అపరషరరవప రరడడ
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:41
లస: పప
355
NDX2706646
పపరర: పపరష

94-180/1277

భరస : అసజయఖ సతషలలరర
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:30
లస: ససస స
358
NDX3008299
పపరర: వరరరరడడడ చలలకలరర
తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:19
లస: పప
361
NDX2725836
పపరర: మసగర కరమశశటట

94-191/776

356
NDX2554285
పపరర: వనసకట శవ దసరర పరలకగటట

357
NDX2804359
పపరర: పదణణత కటకస శశటట

359
NDX3286580
పపరర: శరసత జజగరర మమడడ

362
SQX2047728
పపరర: శసగమ శశటట నదగ శలష

94-180/1279

94-180/144

365
NDX2568772
పపరర: ఆచసచబఠ శక ఉదయ పదసరద
చటటటబబ యన
తసడడ:ద సరయ బబబగ చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:26-39-120/1
వయససస:19
లస: పప
368
NDX1629882
పపరర: లకడక హరరణణ అబబరరజ

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర సనరతదన
ఇసటట ననస:26-39-120/1 SRI RAMA NAGA
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-39-120/2
వయససస:26
లస: ససస స

370
NDX1629916
పపరర: శకనవరసరరవప అబబరరజ

371
NDX2155928
పపరర: నదగగశశర రరవప పసరరమమళర

తసడడ:ద నరసససహ బక అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-39-120/2
వయససస:58
లస: పప

94-180/1278

94-180/147

తసడడ:ద గగరరనదథస పసరరమమళర
ఇసటట ననస:26-39-120/2
వయససస:48
లస: పప

94-180/1276

94-180/1530

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:39
లస: ససస స
94-184/1643

360
NDX2842763
పపరర: ససదస రమమశ

94-189/1110

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:20
లస: పప
95-223/1130

భరస : అలర పరటట పవన కలమమర
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ఉయమఖరర చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:26-39-120/1
వయససస:46
లస: పప
367
NDX2361202
పపరర: శకనవరస రరవప సనరతదన

తసడడ:ద కకటయఖ దదగరలమ
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:53
లస: ససస స
364
NDX2577633
పపరర: సరయ బబబగ చటటటబబ యన

తసడడ:ద బ వనసకటటసశరరరరవ బ వనసకటటసశరరరరవ
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప పరలకగటట
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:25
లస: పప
94-184/1225

94-180/140

363
NDX2527505
పపరర: శవ కలమమరర చటటటబబ యన

94-180/143

భరస : సరయబబబగ చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:26-39-120/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-180/1280

366
NDX3162583
పపరర: ఉపపసదద చటటటబబ యన

94-185/1369

తసడడ:ద సరయ బబబగ చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:26-39-120/1
వయససస:18
లస: పప
94-180/145

369
NDX1629890
పపరర: కమల కలమమరర అబబరరజ

94-180/146

భరస : శకనవరసరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-39-120/2
వయససస:51
లస: ససస స
94-180/506

372
NDX3286507
పపరర: ససబగబలల బబలరస

94-184/1642

భరస : పసద పపరయఖ బబలరస
ఇసటట ననస:26-39-120/2
వయససస:63
లస: ససస స
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NDX2156496
పపరర: అననరరధ పసరరమమళర
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94-188/986

భరస : నదగగశశర రరవప పసరరమమళర
ఇసటట ననస:26-39-120/2
వయససస:47
లస: ససస స
376
NDX2361236
పపరర: ఈశశర నదయక బబనవటట

374
NDX2365708
పపరర: కళయఖణణ కరర

భరస : సరసబశవరరవప కరర
ఇసటట ననస:26-39-120/2A
వయససస:36
లస: ససస స
94-180/150

377
NDX2365690
పపరర: సరసబశవరరవప కరర

తసడడ:ద రరమకకటటసశర రరవప బబనవటట
ఇసటట ననస:26-39-120/2/A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద అరరజ నరరవప కరర
ఇసటట ననస:26-39-120/2A
వయససస:38
లస: పప

379
NDX2743854
పపరర: లకడక కరసరబబద

380
NDX3142288
పపరర: వనసకటటశశరరర దదసత

94-180/1537

భరస : కమలమకర పపోరససకలోరరర
ఇసటట ననస:26-39-120/2A
వయససస:35
లస: ససస స
382
NDX3108131
పపరర: శక లకడక కలమఖణణ దదసత

94-185/1373

Deleted
94-185/1374

తసడడ:ద వనసకట సరశమ శకపత
ఇసటట ననస:26-39-120/2B
వయససస:19
లస: ససస స
388
NDX0548453
పపరర: నదగమణణ పప రరమమమళళ�

94-180/154

94-184/31

తసడడ:ద రరమమరరవప ననతనపరటట
ఇసటట ననస:26-39-120/3
వయససస:22
లస: పప

389
NDX1126242
పపరర: భభగగశశరరరవప జలర

392
NDX2459303
పపరర: శకనస కరమశశటట

94-184/1232

395
NDX2675387
పపరర: గగలర లకడక
భరస : గగలర వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/3A
వయససస:48
లస: ససస స

397
NDX0809863
పపరర: రతస మక కకలల
ర రర�

398
NDX0807487
పపరర: నరసససగరరరవ సదద

94-180/158

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:26-39-120/4
వయససస:76
లస: ససస స

94-188/1217

401
NDX2755254
పపరర: ససపత కలమమర అబబరరజ
తసడడ:ద ఏస ఏల ఏన మమరరస
ఇసటట ననస:26-39-120/4
వయససస:27
లస: పప

381
NDX3142205
పపరర: పదక దదసత

94-185/1372

384
NDX2912426
పపరర: శక లకడక కలమఖణణ డథనదస

94-188/1218

Deleted

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర డథనదస
ఇసటట ననస:26-39-120/2A
వయససస:25
లస: ససస స
94-189/7

387
NDX1294487
పపరర: దదర ససతతషస

94-180/153

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:26-39-120/2/C
వయససస:32
లస: ససస స
94-180/155

390
NDX2397305
పపరర: ససవర కలమమరర శక పతస

94-184/30

భరస : ససభ ససవర రరవప శక పతస
ఇసటట ననస:26-39-120/3
వయససస:57
లస: ససస స
94-180/156

393
NDX2458396
పపరర: మసగ కరమశశటట

94-188/13

భరస : పదసరద కరమశశటట
ఇసటట ననస:26-39-120/3/2
వయససస:53
లస: ససస స
94-177/462

396
NDX0153437
పపరర: కరవటట వరలకడక�

94-180/157

భరస : శకనవరసస�
ఇసటట ననస:26-39-120/4
వయససస:33
లస: ససస స
94-180/159

తసడడ:ద ఏలర యఖ రరడడడ సదద
ఇసటట ననస:26-39-120/4
వయససస:55
లస: పప
94-180/1539

94-180/152
378
NDX2361228
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప బబనవటట

భరస : వనసకటటశశరరర దదసత
ఇసటట ననస:26-39-120/2A
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద పదసరద కరమశశటట
ఇసటట ననస:26-39-120/3/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబబ రరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:26-39-120/3/5
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఏస ఏల ఏన మమరరస
ఇసటట ననస:26-39-120/4
వయససస:55
లస: ససస స

94-185/1371

తసడడ:ద గగరవయఖ పపోరససకలోరరర
ఇసటట ననస:26-39-120/2A
వయససస:40
లస: పప
386
NDX2476075
పపరర: రమదదవ తదళళ
ర రర

94-180/149

తసడడ:ద మసగఖ నదయక బబనవటట
ఇసటట ననస:26-39-120/2/A
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద మగసలయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/3
వయససస:39
లస: పప

391
NDX2465896
పపరర: సరయ కకటటశశర రరవప

400
NDX2760379
పపరర: పదమల అబబరరజ

94-180/151

భరస : కకటటశశర రరవప తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:26-39-120/2/B
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:26-39-120/3
వయససస:38
లస: ససస స

394
NDX2810679
పపరర: శక లమశఖ దదననపపడడ

383
NDX2936516
పపరర: కమలమకర పపోరససకలోరరర

375
NDX1891259
పపరర: రమమదదవ

భరస : నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-120/2/A
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ దదసత
ఇసటట ననస:26-39-120/2A
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదసత
ఇసటట ననస:26-39-120/2A
వయససస:25
లస: ససస స
385
NDX3034014
పపరర: యలర మక శకపత

94-180/148

399
NDX2550804
పపరర: కకటటశ తషరరమమళర

94-180/1283

తసడడ:ద సనరఖ భగవరనసలల తషరరమమళర
ఇసటట ననస:26-39-120/4
వయససస:21
లస: పప
94-180/1540

402
NDX2479475
పపరర: గగపసనదధ పపరరల

94-180/160

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పపరరల
ఇసటట ననస:26-39-120/4/2
వయససస:24
లస: పప
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NDX2924264
పపరర: వనసకట రరడడడ అవపల
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94-171/779

తసడడ:ద కకటట రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:26-39-120/4/5
వయససస:60
లస: పప
406
NDX1387935
పపరర: వరరసజననయగలల దదవరపలర

94-180/162

94-180/1544

భరస : హరరబబబగ మతషకలమలర
ఇసటట ననస:26-39-120/5B
వయససస:76
లస: ససస స
415
NDX2816536
పపరర: బబగస షపక
భరస : నదగగలమరర షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/5e2
వయససస:33
లస: ససస స
418
JBV0848218
పపరర: శవ కలమమరర చరరమమమళర

410
NDX2936466
పపరర: వనసకట నదగ రరజ కకటట

413
NDX2875797
పపరర: ఇబదహహస షపక

416
NDX2588432
పపరర: వనసకట రతనస బబకరకసత

భరస : ఆసజననయగలల చరరమమమళర
ఇసటట ననస:26-39-120/7B, 2ND LINE
వయససస:43
లస: ససస స

419
JBV0848200
పపరర: ఆసజననయగలల చరరమమమళర

తసడడ:ద రరజవరపప నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-120//9
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద ససత రరమయఖ బటదగగసట
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:29
లస: పప
427
NDX2856052
పపరర: బటదగగసట నదగ భబసకర

94-180/1533

తసడడ:ద బటదగగసట ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:29
లస: పప
430
NDX3063161
పపరర: రవ కకరణ బటదగగసట
తసడడ:ద ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:32
లస: పప

94-189/1113

94-184/1227

425
NDX2855997
పపరర: పదటటవరడద వనసకట శవ
నదగగశశరమక
భరస : పదటటవరడద శరసబయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:76
లస: ససస స
428
NDX2680502
పపరర: వనజ వనసకట దసరర మమడడశశటట

94-180/164

414
NDX2842847
పపరర: షపక యశన

94-184/1240

తసడడ:ద షపక నదగగర మర
ఇసటట ననస:26-39-120/5E2
వయససస:20
లస: పప
94-191/740

417
NDX2459360
పపరర: అసజమక బబడడస

94-180/165

భరస : వనసకటటశశరరర బబడడస
ఇసటట ననస:26-39-120/7B
వయససస:43
లస: ససస స
94-188/15

94-178/651

భరస : ససత రరమయఖ బటదగగసట
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:55
లస: ససస స
94-178/653

411
NDX2459352
పపరర: సనమసథ కలమమర ఈనన
ద రఠర
తసడడ:ద రరసబబబగ ఈనన
ద రఠర
ఇసటట ననస:26-39-120/5B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద నదరరయణ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:26-39-120/7B, 2ND LINE
వయససస:55
లస: పప

94-188/1211 422
421
NDX2781250
NDX2665057
పపరర: రరజవరపప శవ సరయ కలమమర
పపరర: ధన లకడక బటదగగసట

424
NDX2678183
పపరర: నదగ భబసకర బటదగగసట

94-180/1545

భరస : ససజవ రరవప బబకరకసత
ఇసటట ననస:26-39-120/7a
వయససస:52
లస: ససస స
94-188/14

94-180/1543

తసడడ:ద రరఘవయఖ కకటట
ఇసటట ననస:26-39-120/5
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:26-39-120/5/B
వయససస:34
లస: పప
94-191/777

94-180/161

94-180/163 408
407
NDX2450518
NDX2803930
పపరర: అరవసద కలమమర యలర సపపలర
పపరర: రరమయఖ కకటట

తసడడ:ద రరమయఖ కకటట
ఇసటట ననస:26-39-120/5
వయససస:34
లస: పప
94-184/1239

405
NDX1387943
పపరర: ఏడడకకసడలల దదవరపలర

తసడడ:ద వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:26-39-120/4B
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద రమమశ బబబగ యలర సపపలర
ఇసటట ననస:26-39-120/5
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమయఖ కకటట
ఇసటట ననస:26-39-120/5
వయససస:51
లస: ససస స
412
NDX2838043
పపరర: లకడక మతషకలమలర

94-180/1541

తసడడ:ద అవపల వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-120/4/5
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/4B
వయససస:57
లస: పప
409
NDX2803872
పపరర: లకడక కకటట

404
NDX2900512
పపరర: అవపల కకటట రరడడ

420
NDX2546000
పపరర: మమసరరపప హరరశ

94-180/1286

తసడడ:ద మమసరరపప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-39-120/8
వయససస:20
లస: పప
423
NDX2674604
పపరర: రవ కకరణ బటదగగసట

94-178/652

తసడడ:ద ససత రరమయఖ బటదగగసట
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:31
లస: పప
94-180/1531

426
NDX2856011
పపరర: బటదగగసట రవ కకరణ

94-180/1532

తసడడ:ద బటదగగసట ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:32
లస: పప
94-183/859

429
NDX3046497
పపరర: ధన లకడక బటదగగసట

94-184/1226

భరస : రవకకరణ బటదగగసట
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:51
లస: ససస స

94-185/1293
431
NDX2673291
పపరర: వనసకట శవ నదగగశశరమక
పదటటవరడద
భసధసవప: ససత రరమయఖ బటదగగసట
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:70
లస: ససస స

95-223/1131
432
SQX2047751
పపరర: కకట వజయ రరమ చసదద రరవప

తసడడ:ద శకరరమలల
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:60
లస: పప

Page 285 of 405

433
NDX3210424
పపరర: చసదదవలర శనగపలర
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94-185/1370

Deleted

భరస : రమమశ బబబగ శనగపలర
ఇసటట ననస:26-39-120/10b
వయససస:36
లస: ససస స
436
NDX0986356
పపరర: మగరళకకషష ససగరరరడడడ

94-180/167

తసడడ:ద ససజవరరవప
ఇసటట ననస:26-39-120/12
వయససస:38
లస: పప
439
NDX2761682
పపరర: మహహదదదన బ షపక

Deleted

భరస : రమమశ బబబగ శనగపలర
ఇసటట ననస:26-39-120/10b
వయససస:36
లస: ససస స

437
NDX3074614
పపరర: నదరరయణ మమరరస జసపన

94-188/1214

440
NDX2450641
పపరర: లకడక రగజజ ఆవపల

94-184/1229

443
NDX2361327
పపరర: నదగ లకడక మగననస
భరస : శకనవరసరరడడడ మగననస
ఇసటట ననస:26-39-120/13
వయససస:39
లస: ససస స

445
NDX3296340
పపరర: వనసకట శకవతస దమకవళస

446
NDX2804367
పపరర: భరత గగగరననన

94-179/1320

తసడడ:ద రరమ చసదద మమరరస దమకవళస
ఇసటట ననస:26-39-120/13 A
వయససస:22
లస: పప
94-188/16

449
NDX2933976
పపరర: కగశవ బబబగ శసగసశశటట
తసడడ:ద ససబబ రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:26-39-120/19
వయససస:21
లస: పప

451
NDX2682839
పపరర: రరజఖ లకడక బబ మకన

452
NDX1986506
పపరర: నగరన షపక

94-179/844

భరస : హరర వర పదతదప బబ మకన
ఇసటట ననస:26-39-120/22
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-39-120/22
వయససస:46
లస: ససస స
457
NDX3190121
పపరర: శకనవరసరరవప పటబపపరరజ

భరస : బదమకయఖ ససదస
ఇసటట ననస:26-39-120/28
వయససస:64
లస: ససస స

455
NDX2982239
పపరర: హరరత మగపరషళర

94-180/1536

458
NDX2479640
పపరర: శకకరసత అవపలమసధ

94-180/169

461
NDX2628725
పపరర: ఓఆదదక లకడక దదవ కకట
భరస : సతఖనదరరయణ కకట
ఇసటట ననస:26-39-120/28/2a
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-39-120/11
వయససస:31
లస: ససస స
438
NDX2761641
పపరర: బశరరననసర షపక

94-188/1213

441
NDX2553949
పపరర: మహమకద ఆరరఫ షపక

94-188/1132

444
NDX2749414
పపరర: సరయ కకరణ కలరపరటట

94-180/1534

తసడడ:ద వనసగయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:26-39-120/13
వయససస:18
లస: పప
94-180/1535

94-180/170
447
NDX2480069
పపరర: తషలసస సరయ రరమ వనలలషరర

తసడడ:ద రరమ కకషష పదసరద వనలలషరర
ఇసటట ననస:26-39-120/19
వయససస:20
లస: పప
94-188/1215

450
SGI0980467
పపరర: ఫణణసదద కలమమర ఇమమకననన

94-184/1230

తసడడ:ద పసచచయఖ ఇమమకననన
ఇసటట ననస:26-39-120/19,
వయససస:31
లస: పప
94-180/172

453
NDX1153634
పపరర: వనసకట మహహదర ఏ

94-180/174

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-39-120/22
వయససస:30
లస: పప
94-193/1217

456
NDX2894160
పపరర: లల కకషష పప లశశటట

94-179/1002

తసడడ:ద ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-39-120/23
వయససస:18
లస: పప
94-180/175

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప అవపలమసధ
ఇసటట ననస:26-39-120-/-23/a
వయససస:20
లస: పప
94-184/1231

94-180/166

తసడడ:ద మహమకద ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/12A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద కకరణ కలమమర మగపరషళర
ఇసటట ననస:26-39-120/22A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ పటబపపరరజ
ఇసటట ననస:26-39-120/23
వయససస:25
లస: పప
460
NDX3045812
పపరర: పరమమశశరర ససదస

94-180/168

భరస : ఇలయజ షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/22
వయససస:30
లస: ససస స
94-188/18

435
NDX2187152
పపరర: నదగ దదవఖ శక కకలల
ర రర

భరస : అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/12
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ కకషష గగగరననన
ఇసటట ననస:26-39-120/16
వయససస:18
లస: పప

భరస : వ యస యస రరమకకషష పదసరద వనలప
ఇసటట ననస:26-39-120/19
వయససస:46
లస: ససస స

454
NDX2517472
పపరర: లకడక కలమమరర కకలల
ర రర

94-184/1228

తసడడ:ద తరరమల రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:26-39-120/12/1C
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నదరరయణ మమరరస జసపన
ఇసటట ననస:26-39-120/12, 12 lane
వయససస:40
లస: ససస స

448
NDX2279776
పపరర: లకడక భవరన వనలపపరర

94-188/1212

తసడడ:ద గగపరలకకషష మమరరస జసపన
ఇసటట ననస:26-39-120/12
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/12
వయససస:25
లస: ససస స
442
NDX3061694
పపరర: వజయశక జసపన

434
NDX3216389
పపరర: చసదదవలర శనగపలర

459
NDX1173111
పపరర: నదగగల మరర బతష
స ల

94-180/176

తసడడ:ద బబలయమఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/24
వయససస:41
లస: పప
94-184/1042

462
NDX2395796
పపరర: చరసజవ రరవప చరరవరరల

94-191/2

తసడడ:ద రరమ కకటయఖ చరరవరరల
ఇసటట ననస:26-39-120/28/2A
వయససస:50
లస: పప
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463
NDX2610236
పపరర: ఝనస లకడక మడ
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94-191/739

భరస : ఏమ ఇ కకటటశశర రరవప మడ
ఇసటట ననస:26-39-120/28/2A
వయససస:72
లస: ససస స
466
NDX1591842
పపరర: అబగమ లర షపక

94-180/177

తసడడ:ద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/29A4
వయససస:33
లస: పప
469
NDX2803039
పపరర: శకవణ కలమమర మహటట

94-189/1111

తసడడ:ద ససజయ కలమమర మహటట
ఇసటట ననస:26-39-120/30B
వయససస:20
లస: పప
472
NDX2554483
పపరర: నదగరసదద బబబగ పలకఇఇటటవనస

94-180/1282

464
NDX3065752
పపరర: VENKATESWARLU
NIDIGANTI
తసడడ:ద KOTAIAH NIDIGANTI
ఇసటట ననస:26-39-120/28A
వయససస:62
లస: పప

94-188/1216

467
NDX2935120
పపరర: అజజక తషననసర షపక

94-185/1375

471
NDX3173622
పపరర: రరజ ఆదదలకడక పటట పప
భరస : రరమయఖ పటట పప
ఇసటట ననస:26-39-120/30D
వయససస:42
లస: ససస స

473
NDX2914331
పపరర: మలర కరరరజ నరరవప పరలకకటట

474
NDX2925782
పపరర: కకసడద రరడడడ పపలచచరర

476
NDX2921302
పపరర: హహహమమవత పపలచచరర

తసడడ:ద హరరబబబగ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:28
లస: పప
481
NDX2990505
పపరర: సరయ పదసరద యరక

94-192/1140

94-180/179

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/47
వయససస:49
లస: ససస స

482
SQX2021889
పపరర: రరమగలమక ఉరరదసడద

485
NDX1172998
పపరర: లకకణ రరవప రరయపలర

94-179/1003

488
NDX2961621
పపరర: శకనవరస రరవప మగరల

491
NDX2464956
పపరర: చసదదక
ద ఆవపల
తసడడ:ద రరజజ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:26-39-120/49
వయససస:24
లస: ససస స

94-184/1234

477
NDX2925949
పపరర: హహహమమవత పపలచచరర

94-184/1237

Deleted

94-189/1112

480
NDX2675890
పపరర: దసరర రరవప ఉరరదసడద

94-179/845

తసడడ:ద ఠవపడన ఉరరదసడద
ఇసటట ననస:26-39-120/31A
వయససస:21
లస: పప
95-223/1132

483
NDX1674101
పపరర: శకనమక కరమమపలర

94-180/178

భరస : ససబబబరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:26-39-120/32
వయససస:44
లస: ససస స
94-180/180

486
SQX2022754
పపరర: లత కగశరన

95-223/1133

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కగశరన
ఇసటట ననస:26-39-120/35
వయససస:20
లస: ససస స
94-188/1220

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:26-39-120/37
వయససస:47
లస: పప
94-180/181

94-188/1219

భరస : కకసడద రరడడడ పపలచచరర
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖస
ఇసటట ననస:26-39-120/35
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:26-39-120/37
వయససస:40
లస: ససస స
490
NDX1270214
పపరర: యదలవరపప ససత

94-184/1236

భరస : ఠగనన
డ ఉరరదసడద
ఇసటట ననస:26-39-120/31/A
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన వనసకటయఖ కరమమపలర
ఇసటట ననస:26-39-120/32
వయససస:50
లస: పప
487
NDX2949907
పపరర: రవణమక మగరల

479
NDX3176930
పపరర: వనసకట నరసయఖ కకమరరశశటట

94-180/1281

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ పపలచచరర
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద బబలగగరవయఖ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద కకషష రరవప యరక
ఇసటట ననస:26-39-120/31/A
వయససస:25
లస: పప
484
NDX1674135
పపరర: ససబబబరరవప కరమమపలర

94-184/1233

భరస : కకసడదరరడడడ పపలచచరర
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:38
లస: ససస స
94-184/1640

468
NDX2620524
పపరర: శకవణ కలమమర మహటట

94-180/1538
470
NDX3038031
పపరర: పపతతషరరజ ఆసజననయగలల
పపతతషరరజ
భసధసవప: ఆవపలమసద శకకరసత శకకరసత
ఇసటట ననస:26-39-120/30D
వయససస:21
లస: పప

475
NDX2921310
పపరర: కకసడద రరడడడ పపలచచరర

478
NDX3286234
పపరర: మణణకరసత కలదదసడడ

భరస : వనసకటటశశరరర నడకగసటట
ఇసటట ననస:26-39-120-28-A1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద ససజయ కలమమర మహటట
ఇసటట ననస:26-39-120/30B
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పరలకకటట
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ పపలచచరర
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:39
లస: పప

94-177/463

భరస : ఘనసససదద షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/30A
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప పలకఇఇటటవనస
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:22
లస: పప
94-184/1235

465
NDX2636322
పపరర: పరరశత దదవ నడకగసటట

489
NDX2538866
పపరర: ఉదయ కకరణ ససడడల

94-179/27

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ ససడడల
ఇసటట ననస:26-39-120/38
వయససస:21
లస: పప
94-180/182

492
NDX2465078
పపరర: జగపత బబబగ ఆవపల

94-180/183

తసడడ:ద రరజజరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:26-39-120/49
వయససస:22
లస: పప
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493
NDX2450617
పపరర: సక ససలలమమన షపక
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94-180/184

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/49
వయససస:24
లస: పప
496
NDX2465375
పపరర: పదదకవత ఆవపల

94-187/10

497
NDX2531200
పపరర: వసశ కకషష పరరగళళ

94-184/1638

500
NDX2607588
పపరర: ఫణణ తదజ పరలకకటట
తసడడ:ద ససబబ రరవప పరలకకటట
ఇసటట ననస:26-39-120/52
వయససస:21
లస: పప

502
NDX2451599
పపరర: అమనద బ షపక

503
SQX2021905
పపరర: అమమనబ షపక

94-188/19

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/53
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:26-39-120/57
వయససస:19
లస: పప
508
NDX1294560
పపరర: నదగ భమషణమక మలలర ల

94-180/187

94-184/1238

94-184/1241

భరస : రహమన షపక
ఇసటట ననస:26-39-121
వయససస:52
లస: ససస స

95-223/1167

512
NDX2549608
పపరర: గగపస పలకఈటట

515
NDX2781656
పపరర: అబగదల ఖమదర జలమన షపక

94-81/787

518
NDX2755163
పపరర: అనసత రరమయఖ అసబటట

94-171/618

521
NDX2902369
పపరర: సరయ తదజ మదదదననన
తసడడ:ద మగరళ కకషష మదదదననన
ఇసటట ననస:26-39-121
వయససస:20
లస: పప

501
NDX3090610
పపరర: ఇనదఖసమక ననలబసడదర

94-188/1221

504
NDX2459386
పపరర: ఆదమ బ షపక

94-180/186

507
NDX2608867
పపరర: రమఖ దదర

94-180/1285

తసడడ:ద అపరష రరవప దదర
ఇసటట ననస:26-39-120/59
వయససస:22
లస: ససస స
94-180/189

510
NDX2938181
పపరర: హససన షపక

94-183/1004

భరస : నజర
ఇసటట ననస:26-39-120/520
వయససస:33
లస: ససస స
94-180/1287

513
NDX2810265
పపరర: య య

94-188/1222

తసడడ:ద య య
ఇసటట ననస:26-39-120/B1
వయససస:18
లస: పప
94-191/778

516
NDX2450484
పపరర: భకగగబసడ వనసకట దదవరకర

94-180/325

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప భకగగబసడ
ఇసటట ననస:26-39-120, VENKATESWARA
వయససస:42
లస: పప
94-180/1547

తసడడ:ద చలపత రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:26-39-121
వయససస:71
లస: పప
94-185/1377

94-184/1637

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/56/2
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/C
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చసదనస
ఇసటట ననస:26-39--121
వయససస:30
లస: ససస స
520
NDX2973543
పపరర: ఖససస బఇవనస షపక

509
NDX0512574
పపరర: ససనత మగనమసచ�

498
NDX3285400
పపరర: మమధసరర గగసడర పలర

భరస : అరర యఖ లమతద
ఇసటట ననస:26-39-120/52
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప పలకఈటట
ఇసటట ననస:26-39-120/B
వయససస:24
లస: పప

భరస : మలర కరరరజ న రరవప మమటటకల
ఇసటట ననస:26-39-120/C
వయససస:24
లస: ససస స
517
NDX2697654
పపరర: శశససజల చసదనస

94-180/1284

భరస : ఆదదనదరరయణ�
ఇసటట ననస:26-39-120/190
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఉబదనలమర షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/537
వయససస:20
లస: ససస స
514
NDX3207693
పపరర: నరరపమ చలర

506
NDX2554210
పపరర: సరయ కకషష ఇసదసరరస

94-185/1376

భరస : శరఖసపదసరద గగసడర పలర
ఇసటట ననస:26-39-120/50 flatno-102 krish
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద రసబబబగ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:26-39-120/58
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట రతనమ
ఇసటట ననస:26-39-120-129/A
వయససస:79
లస: ససస స
511
NDX2884484
పపరర: ననరజహన షపక

94-171/6

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:26-39-120/53
వయససస:71
లస: ససస స
94-171/780

495
NDX3148236
పపరర: ఆవపల రరజజరరవప

తసడడ:ద ఆవపల జగనదధస
ఇసటట ననస:26-39-120/49
వయససస:48
లస: పప

భసధసవప: ససరరబబబగ మణణయస
ఇసటట ననస:26-39-120/50
వయససస:23
లస: పప

భరస : శరఖసపదసరద గగసడర పలర
ఇసటట ననస:26-39-120/50 flatno-102 krish
వయససస:38
లస: ససస స

505
NDX2780716
పపరర: అయఖపష పపటట పరకలల

94-180/1542

భరస : ఆవపల రరజ రరవప
ఇసటట ననస:26-39-120/49
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:26-39-120/49
వయససస:45
లస: ససస స
499
NDX3285418
పపరర: మమధసరర గగసడర పలర

494
NDX2800852
పపరర: ఆవపల పదదకవత

519
NDX3201613
పపరర: కకరణ గసడడ

94-184/1242

తసడడ:ద ససరగశ గసడడ
ఇసటట ననస:26-39-121
వయససస:27
లస: పప
94-185/1378

522
NDX2935260
పపరర: ఖమశసబ షపక

94-189/1115

భరస : రహమన
ఇసటట ననస:26-39-121
వయససస:52
లస: ససస స

Page 288 of 405

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29

523
NDX3002474
పపరర: నదగ ధన మహహశశరర మగవశ

94-178/875

భరస : రరమగ మగవశ
ఇసటట ననస:26-39-121/4
వయససస:28
లస: ససస స
526
NDX3082989
పపరర: శకధర తమకశశటట

94-180/1550

తలర : వనసకటరమణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-39-121/11-2
వయససస:36
లస: పప
529
NDX2670388
పపరర: శక లకడక మమడడగసటబర

94-178/654

94-180/1553

భరస : వనసకటటశశరరర కరసరబబద
ఇసటట ననస:26-39-121/11B
వయససస:33
లస: ససస స
535
NDX3202264
పపరర: కవత గసడడ

94-180/1555

94-184/1244

Deleted
94-184/1247

భరస : కకరణ గసడడ
ఇసటట ననస:26-39-121/11B1
వయససస:19
లస: ససస స
544
NDX3213469
పపరర: ససరగశ గసడడ

94-188/1223

తసడడ:ద రమమసజనఉలల వడర పపడడ
ఇసటట ననస:26-39-121/12/1
వయససస:28
లస: పప
550
AP151000399158
పపరర: �ోరకకర హహసపసన షపక
తసడడ:ద పసరరమహహదద ధన
ఇసటట ననస:26-39-121/14A
వయససస:43
లస: పప

94-180/192

94-184/1243

తసడడ:ద పపరష చసదద రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:26-39-121/11A
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప వనదసలపపరపప
ఇసటట ననస:26-39-121/11 B
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద ఐలలయఖ కరసరబబద
ఇసటట ననస:26-39-121/11B
వయససస:39
లస: పప

533
NDX2901338
పపరర: కలమఖణ కలమమర కరసరబబద

534
NDX2450500
పపరర: ఫరరద షపక

94-180/1554

536
NDX3191350
పపరర: లమవణఖ గసడడ

539
NDX3157633
పపరర: కరరణ గసడడ

94-180/1556

545
NDX3087400
పపరర: ఫణణ పవన ఉమదదవ చలర ర

548
NDX3049004
పపరర: లకడక తషలసస శశసఠరననన

94-180/190

537
NDX3202942
పపరర: లమవణఖ గసడడ

94-180/1557

భరస : కకరణ గసడడ
ఇసటట ననస:26-39-121/11B1
వయససస:19
లస: ససస స
94-184/1245

భసధసవప: ససరగశ గసడడ
ఇసటట ననస:26-39-121/11B1
వయససస:39
లస: ససస స
542
NDX3199312
పపరర: లమవణఖ గసడడ

540
NDX3188968
పపరర: లమవణఖ కకడమల

94-184/1246

భరస : కకరణ గసడడ
ఇసటట ననస:26-39-121/11B1
వయససస:19
లస: ససస స
94-184/1248

543
NDX3209251
పపరర: ససరగశ గసడడ

94-185/1379

తసడడ:ద కకటయఖ గసడడ
ఇసటట ననస:26-39-121/11B1
వయససస:44
లస: పప
94-180/1549

546
NDX2801736
పపరర: వనసకరయమక వనదల పరరపప

94-179/1004

భరస : యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:26-39-121/11D
వయససస:47
లస: ససస స
94-191/779

549
NDX0680678
పపరర: తదహహరర షపక

94-180/191

భరస : వనసకట కకటటశశర రరసబబబగ గగతదస
ఇసటట ననస:26-39-121/12, SRIRAMNAGAR
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:26-39-121/14A
వయససస:42
లస: ససస స

551
NDX2677201
పపరర: పఠరన రరహనద

552
NDX2549111
పపరర: వనసకట రరడడడ పగడల

తసడడ:ద పఠరన జన బబష
ఇసటట ననస:26-39-121/15
వయససస:18
లస: ససస స

94-180/1552

తసడడ:ద మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:26-39-121/11B1
వయససస:50
లస: పప

భరస : లలత మననహర చలర ర
ఇసటట ననస:26-39-121/11/c
వయససస:37
లస: ససస స
94-188/1133

94-187/954
525
NDX2914190
పపరర: మణణక0ట సరయ జటబబ యగన

94-180/1548 531
530
NDX2742203
NDX2771780
పపరర: లకడక నదరరయణ వనదసలపపరపప
పపరర: వనసకటటశశరరర కరసరబబద

భరస : కకరణ గసడడ
ఇసటట ననస:26-39-121/11B1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ గసడడ
ఇసటట ననస:26-39-121/11B1
వయససస:44
లస: పప
547
NDX2628774
పపరర: హరరశ బబబగ వడర పపడడ

528
NDX3204112
పపరర: వశశనదథస గగసటటరర

94-180/1551

భసధసవప: కకరణ గసడడ
ఇసటట ననస:26-39-121/11B1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ గసడడ
ఇసటట ననస:26-39-121/11B1
వయససస:44
లస: పప
541
NDX3163649
పపరర: లమవణఖ గసడడ

527
NDX2767663
పపరర: ఆదదతఖ పవన కలమమర లసక

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కరసరబబద
ఇసటట ననస:26-39-121/11B
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద ససరగశ గసడడ
ఇసటట ననస:26-39-121/11B1
వయససస:20
లస: ససస స
538
NDX3208600
పపరర: ససరగశ గసడడ

తసడడ:ద వనసకయఖ జతస బబ యగన
ఇసటట ననస:26-39-121/10
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద ససత రరమ ఆసజననయ శరక లసక
ఇసటట ననస:26-39-121/11-2
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద కకసడయఖ మమడడగసటబర
ఇసటట ననస:26-39-121/11B
వయససస:21
లస: ససస స
532
NDX2901320
పపరర: అననపపరష కరసరబబద

94-176/1334
524
NDX2685857
పపరర: వనసకట నదగమలలర శశర రరవప
యయదలమపపరగపప
తసడడ:ద రమణ మమరరస యయదలమపపరగపప
ఇసటట ననస:26-39-121/6A
వయససస:21
లస: పప

94-178/655

94-180/1288

తసడడ:ద ససబబరరడడడ పగడల
ఇసటట ననస:26-39-121/15
వయససస:20
లస: పప
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94-180/1558

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-39-121/15
వయససస:77
లస: పప
94-188/20

భరస : చసదద శశఖర పయల
ఇసటట ననస:26-39-121/19
వయససస:48
లస: ససస స
94-180/194

94-180/196

94-180/197

563
NDX2904910
పపరర: కకషష చచసతనఖ వనలలగమరర

566
NDX2538080
పపరర: కకసడరరడడడ మసడచదద స

94-189/1116

569
NDX2450583
పపరర: సరయతదజ రరడడడ మననడ దసద

94-180/1562

575
NDX2678902
పపరర: ససజనఖ గగగర

94-184/1250

తసడడ:ద తరరపతరరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:26-39-124/2B
వయససస:73
లస: పప

94-180/198

94-180/195

564
NDX2788800
పపరర: ఫరతమ సయద

94-188/1225

567
NDX2801033
పపరర: ఉమ నదయక

94-180/1561

భరస : నరసససహ నదయక
ఇసటట ననస:26-39-121/B
వయససస:46
లస: ససస స
94-180/199

94-178/656

570
NDX2380194
పపరర: సరగజన దదసస

94-179/28

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:26-39-121/E
వయససస:37
లస: ససస స

Deleted

భసధసవప: సప వన దమక
ఇసటట ననస:26-39-121/E
వయససస:66
లస: పప
576
NDX3128535
పపరర: లకడక గగగర

94-180/1563

భరస : మసగ రరవప గగగర
ఇసటట ననస:26-39-124/1/C
వయససస:69
లస: ససస స

94-180/1566 579
578
NDX2797587
NDX2479822
పపరర: కకదసడ రరమకలమమర ఏసపసపఅల
పపరర: చరణ తదజ వనమమ

తసడడ:ద పప లమరరవప ఏసపసపఅల
ఇసటట ననస:26-39-124/2A4
వయససస:24
లస: పప
94-178/876

561
NDX2187111
పపరర: శకనవరస రరవప మమలమఎస

తసడడ:ద నదగగల మర సయద
ఇసటట ననస:26-39-121/A (92-10)
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనణగ గగపరల గగగర
ఇసటట ననస:26-39-124/1/C
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకయఖ గగగర
ఇసటట ననస:26-39-124/1/C
వయససస:79
లస: పప
580
NDX2759397
పపరర: లకకకరరడడడ పసటట ట

94-188/1224

Deleted

574
NDX2716330
పపరర: శసకర భవన భరరడనలమ
భరస : రరజగసదద భరరడనలమ
ఇసటట ననస:26-39-122
వయససస:26
లస: ససస స

94-180/193

94-185/1381 573
94-188/1226
572
NDX3193885
NDX3193737
పపరర: నదగగశశరరరవప మమడడదద కలసటబర
పపరర: నదగగశశరరరవప మమడడదద కలసటబర

భసధసవప: సప వన దమక
ఇసటట ననస:26-39-121/E
వయససస:66
లస: పప

94-180/1289

558
NDX2460996
పపరర: ఆరపరటట నదగరరజ

తసడడ:ద భబసకర రరవప మమలమఎస
ఇసటట ననస:26-39-121/151
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద లకడక రరడడ మననడ దసద
ఇసటట ననస:26-39-121/B 3RD FLOOR
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: సప వసడమమక మమడడకలసటబర
ఇసటట ననస:26-39-121/E
వయససస:66
లస: పప

577
NDX3183738
పపరర: మసగ రరవప గగగర

94-185/1380

తసడడ:ద లకడకరరడడడ మసడచదద స
ఇసటట ననస:26-39-121/B
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రవసదద యమయమక
ఇసటట ననస:26-39-121/B
వయససస:54
లస: పప
571
NDX3208642
పపరర: నగగశశరరరవప మమడడకలసటబర

560
NDX2989341
పపరర: తదజశశ పప తషల

94-180/1560

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:26-39-121/19A
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: గరత కకషష
ఇసటట ననస:26-39-121/A
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-39-121/B
వయససస:54
లస: ససస స
568
NDX2940625
పపరర: నరసససహ యమయమక

94-189/8

తసడడ:ద రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:26-39-121/26/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద శసకరరరవప
ఇసటట ననస:26-39-121/154/6
వయససస:27
లస: పప
565
NDX2356079
పపరర: శవరన బతష
స ల

557
NDX2416733
పపరర: ససమత ఇమకననన

555
NDX2743821
పపరర: అలవనలల మసగ దదవ లసకర

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:26-39-121/16
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ ఇమకననన
ఇసటట ననస:26-39-121/19
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద రరఘవనసదద రరవప
ఇసటట ననస:26-39-121/26A
వయససస:41
లస: పప
562
NDX1126515
పపరర: రరమకకషష నడడగగసడ

94-180/1559

తసడడ:ద అసబయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:26-39-121/16
వయససస:65
లస: పప

556
NDX2356590
పపరర: కలమమరర పయల

559
NDX1270206
పపరర: తదలపప ద లల శకనవరస రరవప

554
NDX2937027
పపరర: రరమకకషష శరక లసకర

581
NDX2762011
పపరర: యలర మసదమక పసటట ట
భరస : లకకకరరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:26-39-124/2B
వయససస:63
లస: ససస స

94-180/200

తసడడ:ద నదశరరశర వనమమ
ఇసటట ననస:26-39-124/2/A/C
వయససస:21
లస: పప
94-178/877

94-180/206
582
NDX2464980
పపరర: నదగ ససవర గగపస చసదద
పపటట పకలళ
తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప ససవర పరరశత
ఇసటట ననస:26-39-124/4,
వయససస:22
లస: పప
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583
NDX2531069
పపరర: బబల కలమమరర పడడచనరర

94-184/32

భరస : మమధవ పడడచనరర
ఇసటట ననస:26-39-124/6
వయససస:25
లస: ససస స
586
NDX2751444
పపరర: అబగదల ఖదర షపక

94-180/1564

587
NDX2318970
పపరర: వజయ లకడక దససడడ

94-180/203

590
NDX2398550
పపరర: జజన షపక

593
NDX2592517
పపరర: ససనత మడడడ

భరస : జజనకక రరమయఖ నసడనరర
ఇసటట ననస:26-39-124/13 5TH LINE
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద డదవడ మడడడ
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:23
లస: ససస స

595
NDX2669133
పపరర: శకయ చహదరర

596
NDX2669315
పపరర: శశశలజ పప దదల

94-178/658

భరస : లమవనౣ
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:23
లస: ససస స
598
NDX2668713
పపరర: రరకకకణణ

94-178/661

94-184/1043

94-180/1567

తసడడ:ద గరలబ�
ఇసటట ననస:26-39-126/6
వయససస:31
లస: పప

94-30/1010

605
NDX2796258
పపరర: హహసపన షపక

94-188/1533

608
NDX3283769
పపరర: షపక మహబమబ

94-178/659

611
NDX0124453
పపరర: గరలబ� పరనఖస�
తసడడ:ద ఖమససస�
ఇసటట ననస:26-39-126/6
వయససస:56
లస: పప

591
NDX2900967
పపరర: పదశరసత బబబగ చమట

94-180/1565

594
NDX2663656
పపరర: ఉషర రరణణ

94-178/657

597
NDX2675197
పపరర: ధనలకడక

94-178/660

తసడడ:ద కలమమర సరమ
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:18
లస: ససస స
94-178/662

600
NDX2667277
పపరర: సరశత బనదదనదధమ

94-178/663

తసడడ:ద శకనవరస రరవప బనదదనదధమ
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:18
లస: ససస స
94-195/707

603
NDX2479194
పపరర: కకటబరర వనసకట లకడక

94-180/205

భరస : కకటబరర వనసకట లకడక
ఇసటట ననస:26-39-124/17
వయససస:37
లస: ససస స
94-184/1251

606
NDX2883676
పపరర: మహబమబ షపక

94-184/1252

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-39-125/3
వయససస:38
లస: ససస స
94-188/1534

భరస : షపక హహసపసన
ఇసటట ననస:26/39/125/3
వయససస:19
లస: ససస స
94-180/209

94-180/202

తసడడ:ద గగవయ
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-39-125/3
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద షపక హహసపన
ఇసటట ననస:26/39/125/3
వయససస:18
లస: ససస స
610
NDX0122804
పపరర: నదగమర మరర� పరనఖస�

602
NDX2668903
పపరర: దధప వరరకలటట

588
NDX2318707
పపరర: మగతదఖల రరడడ దససడడ

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప చమట
ఇసటట ననస:26-39-124/13
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ వరరకలటట
ఇసటట ననస: 26-39-124/16
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-39-125/3
వయససస:38
లస: ససస స
607
NDX3283751
పపరర: షపక నజయమ

94-180/204

తసడడ:ద సదద శవ రరవప గసట
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద సససప నస దదసరర
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:21
లస: ససస స
604
NDX2796266
పపరర: మహబమబ షపక

599
NDX2668531
పపరర: హరర చసదన గసట

94-179/1005

తసడడ:ద చరసజవ రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:26-39-124/10C
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద జజనయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:18
లస: ససస స
601
NDX2663888
పపరర: బబబ దదసరర

94-180/201

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-39-124/10F
వయససస:24
లస: పప
94-180/207

585
NDX2935344
పపరర: మరబ షపక

భరస : అబగదల ఖదర
ఇసటట ననస:26-39-124/10
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చరసజవ రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:26-39-124/10C
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:26-39-124/10F
వయససస:28
లస: ససస స
592
NDX2466357
పపరర: రమమదదవ నసడనరర

94-184/33

తసడడ:ద మల కకసడయఖ పడడ చనరర
ఇసటట ననస:26-39-124/6
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద లమల అహమద
ఇసటట ననస:26-39-124/10
వయససస:34
లస: పప
589
NDX2363778
పపరర: జజరరన షపక

584
NDX2539831
పపరర: మమధవ పడడ చనరర

609
NDX0140681
పపరర: మరరబ� పస�

94-180/208

భరస : గరలబ�
ఇసటట ననస:26-39-126/6
వయససస:51
లస: ససస స
94-180/210

612
NDX1891333
పపరర: ఫసరగజ షపక

94-180/211

తసడడ:ద రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-39-126/74
వయససస:26
లస: పప
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613
NDX1736257
పపరర: వనసకట ససబగబలల అలలదరరస

94-180/212

భరస : లకడక నదరరయణ అలలదరరస
ఇసటట ననస:26-39-126/264
వయససస:32
లస: ససస స
616
NDX2950640
పపరర: శవమక మగరల

94-186/1277

94-180/1568

94-188/1227

94-180/1572

94-179/846

94-180/214

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:34
లస: పప

626
NDX3039963
పపరర: రరజశశకర చలమర

629
NDX3205499
పపరర: గగరర తనననరర

632
NDX2155704
పపరర: ఇమమమబ షపక

94-180/1290

635
NDX2561694
పపరర: జవనరరయ పఠరన

94-180/1573

638
NDX2988095
పపరర: ఆసజననయగలల డదరసగగల

94-180/1574

641
SQX1676048
పపరర: దసరర పదసరద తషమశశటట
తసడడ:ద వనసకటరరవప తషమశశటట
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:22
లస: పప

621
NDX2765402
పపరర: పరవన దసదచకలల

94-180/1570

భరస : పసదద మమలమల దసదచకలల
ఇసటట ననస:26-39-127/B
వయససస:28
లస: ససస స
624
NDX2804649
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-180/1571

627
NDX2234821
పపరర: రరఖ భదసద

94-184/1648

630
NDX2680460
పపరర: హరర కకషష నలర బబ తషల

94-183/860

తసడడ:ద వననరటటశశరర
ర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:26-39-128/D
వయససస:18
లస: పప
94-180/215

633
NDX1172980
పపరర: సనరఖనదరరయణ V

94-180/216

తసడడ:ద రరమగలల
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:44
లస: పప
94-180/1291

636
NDX3182458
పపరర: రమమశ పపనకలపత

94-180/1575

తసడడ:ద లకకణ పపనకలపత
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:38
లస: పప
94-184/1253

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:38
లస: పప
94-184/1645

94-188/21

తసడడ:ద గగవసద భదసద
ఇసటట ననస:26-39-128/A
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖదర జలమన పఠరన
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:19
లస: ససస స
94-180/1576

618
NDX2356657
పపరర: హబ బన షపక

తసడడ:ద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:26-39-128/111/A
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర ఖమరరజ న చదరర అలలదసరరస
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:35
లస: పప
640
NDX3289139
పపరర: వనసకట ససరగసదదనదధ పప తషల

94-179/29

భరస : పరరర సరరధద తనననరర
ఇసటట ననస:26-39-128/B
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప జపలర
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:23
లస: ససస స
637
NDX3159746
పపరర: వర బదహకస అలలదసరరస

623
NDX2534964
పపరర: వనసకటటష ఎనసమగల

తసడడ:ద వనసకటరరవప చలమర
ఇసటట ననస:26-39-128/277
వయససస:22
లస: పప

భరస : సనరరఖ నదరరయణ ఉరదనడ
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:42
లస: ససస స
634
NDX2628519
పపరర: వజయ జపలర

94-180/1569

తసడడ:ద బదహకయఖ ఎనసమగల
ఇసటట ననస:26-39-128
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: మమదనరర పస
ఇసటట ననస:26-39-128/B
వయససస:53
లస: పప
631
NDX1672279
పపరర: లకడక ఉరదనడ

620
NDX2880367
పపరర: పరవన దసదచకలల

94-179/1289

భరస : జజన పసరర షపక
ఇసటట ననస:26-39-127A 3RD LANE
వయససస:50
లస: ససస స

Deleted

భసధసవప: రమమదదవ మసడర
ఇసటట ననస:26-39-128/269
వయససస:31
లస: పప
628
NDX2665214
పపరర: రమమరరవప పసవజర

94-180/213

భరస : మమలమల దసదచకలల
ఇసటట ననస:26-39-127/B
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మమలమల దసదచకలల
ఇసటట ననస:26-39-127/B
వయససస:28
లస: ససస స
625
NDX3197811
పపరర: చచననకగశవ మసడర మసడర

617
NDX1901900
పపరర: సససదరమక పరసస

615
NDX3265774
పపరర: బబజబబబగ పరశస

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ పరశస
ఇసటట ననస:26-39-127
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరధదకకషష మమరరస పరసస
ఇసటట ననస:26-39-127/A
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : సతశ కలమమర పససడదఖల
ఇసటట ననస:26-39-127/B
వయససస:28
లస: ససస స
622
NDX2765386
పపరర: పరవన దసదచకలల

94-190/623

భరస : వర బదహక చరర
ఇసటట ననస:26-39-126/264
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మగరల
ఇసటట ననస:26-39-127/37
వయససస:42
లస: ససస స
619
NDX2800134
పపరర: దసరర గరరరజ రరణణ పససడదఖల

614
NDX2967412
పపరర: ససమత అలలదనరఠర

639
NDX3006780
పపరర: వనసకట శవ దసరర ఈరర

94-184/1254

భరస : వర నదరరయణ
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:30
లస: ససస స
95-223/15

642
JBV3230224
పపరర: వరలకడక� కపషగఆతషల�

94-180/217

భరస : కకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:26-39-129/1
వయససస:65
లస: ససస స
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643
JBV3230190
పపరర: వనసకట సతఖనదరరయణ�
కపషగఆతషల�
తసడడ:ద కకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:26-39-129/1
వయససస:43
లస: పప
646
NDX3114691
పపరర: గగపస పసననబబ ఈనద

94-180/218

94-188/1235

94-180/221

94-180/224

94-187/955

94-183/1006

656
NDX2850782
పపరర: ఫయమజ షపక

659
NDX2024883
పపరర: జజన బ షపక

94-191/793

662
NDX2949592
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-188/1229

665
NDX3114360
పపరర: ఇరరరన మహమకద

94-189/1122

94-180/225

668
NDX2682862
పపరర: శవమక దదవళర
భరస : ఏడడకకసడలల దదవళర
ఇసటట ననస:26-39-129/12
వయససస:42
లస: ససస స

670
NDX2848885
పపరర: శవమక దదవళర

671
NDX2872372
పపరర: వనసకట రరవప దదవళర

94-180/1580

తలర : శవమక దదవళర
ఇసటట ననస:26-39-129/12
వయససస:26
లస: పప

94-180/223
651
NDX1424845
పపరర: రరఘవ శరఖమ కలమమర లసకర

654
NDX2942191
పపరర: కకసడమక సరగడ

94-180/1619

657
NDX2722635
పపరర: వనసషషవ దసడడకక

94-191/792

తసడడ:ద సప మమశశరరరవప దసడడకక
ఇసటట ననస:26-39-129/5/A
వయససస:19
లస: పప
660
NDX2024867
పపరర: సమరరదధదన షపక

94-180/226

తసడడ:ద ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/7
వయససస:31
లస: పప
94-180/1624

663
NDX2798635
పపరర: మర బఇవనస షపక

94-180/1577

భరస : శదద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/10A
వయససస:29
లస: ససస స
94-189/1119

తసడడ:ద మరవలర మహమకద
ఇసటట ననస:26-39-129/11/A
వయససస:37
లస: పప
94-180/227

94-180/220

భరస : కనకగశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/5
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/8
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద మరవల మదధన
ఇసటట ననస:26-39-129/11/A RAMIREDDY
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల దదవళర
ఇసటట ననస:26-39-129/12
వయససస:42
లస: ససస స

94-180/1618

భరస : సమరరదధదన షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/7
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మర వలర మదధన
ఇసటట ననస:26-39-129/11/A
వయససస:58
లస: ససస స
667
NDX2361285
పపరర: సరఫసయ మదధన

653
NDX2944130
పపరర: కనకగశశర రరడడడ సరగడ

648
NDX1944181
పపరర: రగణగక ఉలర గదదదల

తసడడ:ద ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/5
వయససస:27
లస: పప

Deleted

భరస : నదగమర గగసప షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/7
వయససస:20
లస: ససస స
664
NDX3146172
పపరర: హబబగననసర మదధన

94-180/222

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/5/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబబగ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:26-39-129/6
వయససస:48
లస: ససస స
661
NDX2745669
పపరర: గగససయ షపక

650
NDX1393396
పపరర: జజన బబషర షపక

94-188/1234

భరస : శకనవరస రరవప ఉలర గదదదల
ఇసటట ననస:26-39-129/3A
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/5
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:26-39-129/5
వయససస:48
లస: ససస స
658
NDX2958213
పపరర: దదవ మణణమక అసబటట

94-180/219

తసడడ:ద ఖమససస వల
ఇసటట ననస:26-39-129/4
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/5
వయససస:41
లస: పప
655
NDX2943199
పపరర: నరసమక సరగడ

647
NDX1776519
పపరర: భబరత ఉలర గడడ ల

645
NDX2943157
పపరర: నరసససహహలల సరగడ

తసడడ:ద కనకయఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/3
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప ఉలర గడడ ల
ఇసటట ననస:26-39-129/3A
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:26-39-129/4
వయససస:42
లస: ససస స
652
NDX2140788
పపరర: బబజ షపక

94-184/1579

భరస : పపననయఖ మడడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/2
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష రరవప పసననబబ ఈనద
ఇసటట ననస:26-39-129/3
వయససస:28
లస: పప
649
NDX1393370
పపరర: షఫసయమ ససలమసనద షపక

644
NDX3226339
పపరర: అదద లకడక మడడడ

666
NDX3126869
పపరర: మర వలర మదధన

94-191/782

తసడడ:ద దసస గరరర మదధన
ఇసటట ననస:26-39-129/11/A
వయససస:64
లస: పప
94-177/464

669
NDX2649366
పపరర: వనసకట రరవప దదవళర

94-178/664

తలర : శవమక దదవళర
ఇసటట ననస:26-39-129/12
వయససస:26
లస: పప
94-180/1581

672
NDX2799039
పపరర: ననరరల హహడద షపక

94-180/1582

తసడడ:ద అలషర షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/12
వయససస:18
లస: పప
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673
NDX1672303
పపరర: సనరరఖ నదరరయణ వరడనడ

94-180/228

తసడడ:ద రరమగలల వరడనడ
ఇసటట ననస:26-39-129/13
వయససస:44
లస: పప
676
NDX3257599
పపరర: జయ లకడక పపపషల

94-179/1271

94-180/230

94-180/233

94-180/1585

94-188/22

94-180/1300

94-180/1298

686
NDX3169216
పపరర: షమల బబగగమ షపక

689
NDX2640241
పపరర: రబయమ బషసర షపక

692
NDX2534105
పపరర: ఫరరరక హహసపసన షపక

95-223/1136

697
NDX2766756
పపరర: గరలబ బ షపక

94-184/1262

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/18
వయససస:59
లస: ససస స

695
SQX2022499
పపరర: రమదదవ బరగనసకలమ

94-184/1261

681
NDX1297316
పపరర: శకనవరస రగడకడ దథసతరరడడడ

684
NDX2548410
పపరర: కరరశరక షపక

94-188/1135

94-184/1605

690
NDX3034550
పపరర: నదగగల మర షపక

94-188/1233

తసడడ:ద అలబక షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:36
లస: పప
94-188/23

693
NDX2022267
పపరర: ససభబన షపక

94-180/234

తసడడ:ద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/17
వయససస:26
లస: పప
95-223/1168

696
NDX2747616
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక
తసడడ:ద ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/18
వయససస:30
లస: పప

698
NDX2783215
పపరర: నదగగర బ షపక

699
NDX2395952
పపరర: అమమ షపక

భరస : ఈశశరరరవప�
ఇసటట ననస:26-39-129/22
వయససస:35
లస: ససస స

94-180/1299

687
NDX3241684
పపరర: దదవ మణణమక అసబటట

భరస : వనసకటససబబరరయగడడ బరగనసకలమ
ఇసటట ననస:26-39-129/17/a
వయససస:29
లస: ససస స

701
NDX0511709
పపరర: లకడక మమవపరర�

94-180/232

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:49
లస: ససస స

94-184/1263

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/18
వయససస:28
లస: ససస స
94-180/235

94-180/229

తసడడ:ద బబజ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద బబజ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/16C
వయససస:23
లస: పప

694
SQX2022325
పపరర: వనసకట ససబబ రరయగడడ
బరగనసకలమ
తసడడ:ద వనసకటటశ బరగనసకలమ
ఇసటట ననస:26-39-129/17A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద KALLASH పసటదట
ఇసటట ననస:26-39-129/21
వయససస:38
లస: పప

683
NDX2620441
పపరర: కరరమగలర షపక

678
NDX2465094
పపరర: నదగ లకడక నరరక

తసడడ:ద కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద నదగగర వల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/16A
వయససస:18
లస: పప

700
NDX2528560
పపరర: ససతతష పసటదట

94-180/231

తసడడ:ద బబజ వల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబయఖ నడడమ
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:26
లస: పప
691
NDX2610640
పపరర: షమవపలమర షపక

680
NDX2421808
పపరర: పదక నడడమ

95-223/1134

భరస : నదగ మలలర శశర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద బబజ వల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద శశక.అలబక ఫరదర
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:36
లస: పప
688
NDX2418556
పపరర: పదవణ కలమమర నడడమ

94-179/1272

భరస : సరసబయఖ నడడమ
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ లలట నడడమ
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:58
లస: పప
685
NDX3137643
పపరర: నదగగల మర షపక

677
NDX3257607
పపరర: హరరక పపపషల

675
SQX2033645
పపరర: రగషసక ఖమననమ పఠరన

తసడడ:ద మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:26-39-129/15A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపపషల
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రగడకడ
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:32
లస: ససస స
682
NDX2421790
పపరర: సరసబయఖ నడడమ

94-184/1259

తసడడ:ద లసగ పపల
ఇసటట ననస:26-39-129/13A
వయససస:20
లస: పప

భరస : శవయఖ పపపషల
ఇసటట ననస:26-39-129/16
వయససస:54
లస: ససస స
679
NDX1297324
పపరర: ససబగబలల దథసతరరడడడ

674
NDX2921195
పపరర: శవ శసకర పపల

94-176/1408

94-191/3

తలర : మమలమబ షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/19
వయససస:21
లస: పప
94-180/236

702
NDX0507095
పపరర: ఈశశరరరవప మమవపరర�

94-180/237

తసడడ:ద అపరషరరవప�
ఇసటట ననస:26-39-129/22
వయససస:40
లస: పప
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703
NDX2926012
పపరర: అపషరరవప కరక
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94-180/1593

తసడడ:ద అననపరరడడడ కరక
ఇసటట ననస:26-39-129/22
వయససస:53
లస: పప
706
NDX2395986
పపరర: పసచచ రరడడడ కసదద

తసడడ:ద గరలయఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/22
వయససస:24
లస: ససస స
94-191/4

తసడడ:ద లసగ రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:26-39-129/22
వయససస:38
లస: పప
709
NDX2465060
పపరర: ససజజత పరమగల

94-180/238

94-178/666

94-184/1636

94-183/1005

94-188/1236

భరస : ఖజజవల
ఇసటట ననస:26-39-129/54/A/1
వయససస:68
లస: ససస స

716
NDX2796639
పపరర: ససభబన షపక

719
NDX3196623
పపరర: రమమశ పపనకలపత

722
NDX3107323
పపరర: కరళళశశర రరవప నతషకలలమ

94-184/1274

725
NDX0846568
పపరర: యరరక చసదదకరసతస�

94-184/1272

728
NDX3043643
పపరర: అబగదల షఫస షపక

94-180/1615

94-188/1237

731
NDX2380368
పపరర: కలల
ర చరణ పరతతద
తసడడ:ద మమరరరర పరతతద
ఇసటట ననస:26-39-129/56
వయససస:46
లస: పప

714
NDX2529642
పపరర: సరయ తతట

94-184/34

717
NDX3198165
పపరర: సరయ కలమమర నతషకలలమ

94-180/1616

720
NDX3035524
పపరర: రరమమశ పపనకలపత

94-184/1273

తసడడ:ద లకమమనద పపనకలపత
ఇసటట ననస:26-39-129/36/C
వయససస:38
లస: పప
723
NDX3200888
పపరర: వనసకట ససబబయఖ యడవలర

94-180/1617

తసడడ:ద బబలయఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/40
వయససస:58
లస: పప
94-180/239

726
NDX0858894
పపరర: యరరక తదనదధ రరవప�

94-180/240

తసడడ:ద లసగరరజ�
ఇసటట ననస:26-39-129/50
వయససస:73
లస: పప
94-189/1123

తసడడ:ద రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/51
వయససస:26
లస: పప
94-180/1621

94-184/1271

తసడడ:ద కకషష రరవప నతషకలలమ
ఇసటట ననస:26-39-129/36a
వయససస:19
లస: పప

భరస : తదనదధరరవప�
ఇసటట ననస:26-39-129/50
వయససస:68
లస: ససస స
94-180/1620

711
NDX2943090
పపరర: మహహమ మలలర ల

భరస : వనసకలసఠ రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-39-129/31
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల నతషకలలమ
ఇసటట ననస:26-39-129/36D
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/51
వయససస:18
లస: ససస స
730
NDX2876860
పపరర: రగహమథసనసర షపక

94-180/1614

Deleted

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:26-39-129/40
వయససస:36
లస: పప
727
NDX2842441
పపరర: శలక షపక

713
NDX3124534
పపరర: ననకరరజ అలమరడ

94-191/786

భరస : బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:26-39-129/30
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకణ పపనకలపత
ఇసటట ననస:26-39-129/36/c
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద లకకణ పపనకలపత
ఇసటట ననస:26-39-129/36/c
వయససస:38
లస: పప
724
NDX2933521
పపరర: చనన బబలయఖ యడవలర

94-185/1382

తసడడ:ద మహహదదదన బబష షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/34
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయగలల నతషకలలమ
ఇసటట ననస:26-39-129/36/A
వయససస:47
లస: పప
721
NDX3193406
పపరర: రమమశ పపనకలపత

710
NDX3055142
పపరర: సరయ షపక

708
NDX2768026
పపరర: ఈశశరమక దదర
భరస : నదరరయణ రరవప దదర
ఇసటట ననస:26-39-129/22
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద అపషరరవప అలమరడ
ఇసటట ననస:26-39-129/31
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద సనరఖ బలర
ఇసటట ననస:26-39-129/31
వయససస:24
లస: ససస స
718
NDX3195674
పపరర: కకషష రరవప నతషకలలమ

94-191/5

తసడడ:ద చనన బల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/26
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద వనసకలసఠ రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-39-129/31
వయససస:19
లస: ససస స
715
NDX3284262
పపరర: లకడక బలర

707
NDX2535235
పపరర: ఈశశరమక దదర

94-184/1631

తసడడ:ద అపషరరవప
ఇసటట ననస:26-39-129/22
వయససస:35
లస: పప

భరస : నదరరయణ రరవప దదర
ఇసటట ననస:26-39-129/22
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరమణయఖ పరమగలమ
ఇసటట ననస:26-39-129/26
వయససస:42
లస: ససస స
712
NDX2694982
పపరర: సరయ తతట

94-180/1594 705
704
NDX2798049
NDX3279296
పపరర: వనసకట లకడక సరయ కలసచదల
పపరర: శకనస కరక

729
NDX2534014
పపరర: వసశ కకషష

94-180/241

భసధసవప: వసశ కకషష
ఇసటట ననస:26-39-129/53
వయససస:21
లస: పప
94-180/242

732
NDX2582328
పపరర: ఆకరశ పతతద

94-180/1307

తసడడ:ద నరసససహ పతతద
ఇసటట ననస:26-39-129/56
వయససస:19
లస: పప
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733
NDX3045994
పపరర: అమత మసడల
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94-180/1622

తసడడ:ద రరజ
ఇసటట ననస:26-39-129/56
వయససస:23
లస: పప
736
NDX2958544
పపరర: ససగగణ బబససన

734
NDX3042611
పపరర: ససకలన మసడల

94-188/1238

తసడడ:ద రరజ మసడల
ఇసటట ననస:26-39-129/56
వయససస:20
లస: పప
94-180/1623

భరస : సతఖరరవప బబససన
ఇసటట ననస:26-39-129/68
వయససస:39
లస: ససస స

737
NDX2479749
పపరర: ధన లకడక పపటట పరకలల

94-180/243

94-180/246

తసడడ:ద అబగదల కరరమ ఫరరఖ మహమకద
ఇసటట ననస:26-39-129/71A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద ఉమమర ఫరరఖ మహమకద
ఇసటట ననస:26-39-129/71A
వయససస:55
లస: పప

742
NDX1542928
పపరర: దయమక చనస బతస న

743
NDX2168640
పపరర: ఆదదలకడక అడపరల

745
NDX2931988
పపరర: భవన చర
భరస : యరకస నదయగడడ చర
ఇసటట ననస:26-39-129/77
వయససస:29
లస: ససస స
748
NDX2608438
పపరర: నదగ శకనవరస మగదదదడ

94-180/1310

94-6/628

94-179/30

భరస : అసర స
ఇసటట ననస:26-39-129/92
వయససస:43
లస: ససస స

752
NDX2627917
పపరర: పదణణత నదదచళళ

755
NDX0120105
పపరర: శకనవరసరరవప� బళర�

94-191/6

758
NDX2518462
పపరర: భబనస శశరసక బతషల

94-191/794

761
NDX2479558
పపరర: గరత దదసస
భరస : మహహశశర దదసస
ఇసటట ననస:26-39-129/97
వయససస:39
లస: ససస స

744
NDX0859082
పపరర: చర యరకసనదయగడడ�

94-180/249

747
NDX2628741
పపరర: మమలసబ షపక

94-180/1309

750
NDX2842052
పపరర: వనననమమలమ అచమక

94-184/1278

తసడడ:ద వనననమమలమ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/84
వయససస:26
లస: ససస స
94-6/881

753
NDX2637106
పపరర: శవకలమమరర మమరరడడ

94-178/667

భరస : పసచచరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/86
వయససస:36
లస: ససస స
94-180/250

756
NDX2606507
పపరర: రసగ మహన రరడడడ మమరరడడడ

94-180/1312

తసడడ:ద రసగ ససబబ రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/86
వయససస:19
లస: పప
94-188/24

తసడడ:ద కకషణ పదసరద బతషల
ఇసటట ననస:26-39-129/90/1
వయససస:21
లస: పప
94-180/252

94-180/1308

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/80
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర బబబగ�
ఇసటట ననస:26-39-129/86
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట శవ రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:26-39-129/86
వయససస:27
లస: పప
760
NDX1355593
పపరర: షపక రజతషననస

94-184/1277

తసడడ:ద రమమకరసత
ఇసటట ననస:26-39-129/86
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతయఖ తమకననన
ఇసటట ననస:26-39-129/86
వయససస:22
లస: పప
757
NDX2364206
పపరర: భబసకర రరడడడ పరలలరర

749
NDX2943488
పపరర: సతఖవత అమసడక

741
NDX2608883
పపరర: భబరత కకనడ కర

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ�
ఇసటట ననస:26-39-129/77
వయససస:35
లస: పప

భరస : చనన రరవప అమసడక
ఇసటట ననస:26-39-129/80
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద బబసరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/86
వయససస:40
లస: పప
754
NDX2523249
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తమకననన

94-180/248

భరస : వనసకట రమణ చర
ఇసటట ననస:26-39-129/77
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రమణ మగదదదడ
ఇసటట ననస:26-39-129/80
వయససస:19
లస: పప
751
NDX2610178
పపరర: పసచచరరడడడ మమరరడడడ

746
NDX2931970
పపరర: రరణగక చర

94-180/244

భరస : గగరర కకనడ కర
ఇసటట ననస:26-39-129/72A
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చనన అడపరల
ఇసటట ననస:26-39-129/74
వయససస:52
లస: ససస స
94-184/1276

738
NDX2479723
పపరర: శకనవరసరరవప పపటట పరకలల
తసడడ:ద ఇననయఖ పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:26-39-129/71
వయససస:46
లస: పప

94-180/245 740
739
NDX1674952
NDX1674978
పపరర: యమజజడ న ఫరరఖ మహమకద
పపరర: బబబగ ఫరరఖ మహమకద

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:26-39-129/74
వయససస:47
లస: ససస స

94-184/1275

భరస : కలలర చరణ పతతద
ఇసటట ననస:26-39-129/56,
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:26-39-129/71
వయససస:45
లస: ససస స

94-180/247

735
NDX2948974
పపరర: గరతదసజల పతతద

759
NDX2450427
పపరర: హససనద మహమకద

94-180/251

తసడడ:ద షమగ
ర దధదన మహమకద
ఇసటట ననస:26-39-129/92
వయససస:23
లస: ససస స
94-180/253

762
UQO0142216
పపరర: లమల షపక

94-189/1057

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/99
వయససస:32
లస: పప
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763
NDX2953156
పపరర: జలలఖ బఇవనస షపక
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94-189/1117

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/100
వయససస:58
లస: ససస స
766
NDX0509414
పపరర: సనరఖనదరరయణ ఇమసదద�

94-180/254

767
NDX2700607
పపరర: జహర షపక

94-191/781

94-180/1292

781
NDX3205820
పపరర: కలలసన బ సయఖద

94-191/784

తసడడ:ద మహన రరవప వరషపప
ఇసటట ననస:26-39-129-120/A
వయససస:33
లస: పప
787
NDX2620490
పపరర: నరజ బగష

తసడడ:ద ఇజజదయలల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/123
వయససస:32
లస: పప

94-180/1579

782
NDX3143245
పపరర: ససరగష కలమమర వరషపప

785
NDX1765678
పపరర: గసగమక ఉపపష

94-180/1295

788
NDX2950962
పపరర: ననరర షపక

94-191/783

791
NDX3053378
పపరర: వజయ డదనయల పసరరకల
భసధసవప: ఈసస ర ఏలలకనద
ఇసటట ననస:26-39-129/123
వయససస:48
లస: పప

94-184/1256

780
NDX2397248
పపరర: గగపస బసడడకరసత

94-184/36

తసడడ:ద అసకమక రరవప బసడడకరసత
ఇసటట ననస:26-39-129/119,RAMIREDDY N
వయససస:24
లస: పప
94-191/795

783
NDX3103165
పపరర: నదగ లకడక వరష పప

94-188/1239

భరస : ససరగష కలమమర వరష పప
ఇసటట ననస:26-39-129-120/A
వయససస:35
లస: ససస స
94-180/257

786
NDX2580561
పపరర: మగనసరశమ కసససరర

94-180/1294

తసడడ:ద చననసరమ కసససరర
ఇసటట ననస:26-39-129/122
వయససస:68
లస: పప
94-180/1583

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/123
వయససస:36
లస: ససస స
94-184/1257

777
NDX2933349
పపరర: నదరరయణ చసటగగసట
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-39-129/118
వయససస:26
లస: పప

భరస : పరరయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:26-39-129/121
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద అమర బగష
ఇసటట ననస:26-39-129/122
వయససస:19
లస: ససస స
790
NDX2951069
పపరర: దదలవర షపక

779
NDX3073962
పపరర: పకథదశ రరజ ఇయమఖన

94-180/256

తసడడ:ద కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/116
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద మహన రరవప వరషపప
ఇసటట ననస:26-39-129-120/4
వయససస:38
లస: పప
94-191/796

94-180/255

774
NDX2479491
పపరర: షరమవపలమర షపక

94-180/1578

తసడడ:ద కకశశర ఇయమఖన
ఇసటట ననస:26-39-129/118
వయససస:46
లస: పప

భరస : షససదద సయఖద
ఇసటట ననస:26-39-129/120
వయససస:39
లస: ససస స
784
NDX3139342
పపరర: రమమశ వరష పప

తసడడ:ద షపక రషసద
ఇసటట ననస:26-39-129/107
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రబ పతతద
ఇసటట ననస:26-39-129/118
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద పపలర యఖ రరవపల
ఇసటట ననస:26-39-129/118
వయససస:28
లస: పప

94-191/780

773
NDX3204989
పపరర: మసరసణణ షపక

776
NDX2839991
పపరర: జన రసజన పతతద

94-189/1120

768
NDX2745719
పపరర: షపక షరరకల

తసడడ:ద జగనదనధస�
ఇసటట ననస:26-39-129/111
వయససస:31
లస: పప

775
NDX2617918
పపరర: శక లకడక చసతగగసటర

778
NDX3074838
పపరర: చన నరసససహ రరవప రరవపల

94-187/890

తసడడ:ద బల ససబదమణఖస చదతషరరశదసల
ఇసటట ననస:26-39-129/111
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/115
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చనన రమణయఖ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:26-39-129/118
వయససస:18
లస: ససస స

94-171/781

94-176/1335 771
770
NDX2645406
NDX0120592
పపరర: శక రరమ కకశశర చదతషరరశదసల
పపరర: నదగరరజ� గగదచ�

తసడడ:ద బల ససబదహకణఖస చతషరగశదసల
ఇసటట ననస:26-39-129/111
వయససస:22
లస: పప
94-180/1293

765
NDX2800605
పపరర: షపక షబబర

తసడడ:ద షపక రషసద
ఇసటట ననస:26-39-129/107
వయససస:20
లస: పప

భరస : షపక మదధన షమర షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/107
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద అబగదలమర
ఇసటట ననస:26-39-129/107
వయససస:20
లస: పప
772
NDX2608842
పపరర: శక రరమ కకశశర చతషరగశదసల

94-189/1118

భరస : వనమకటబ రరడడడ కకమకరరడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/103
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద కలరకయఖ�
ఇసటట ననస:26-39-129/107
వయససస:60
లస: పప
769
NDX3056637
పపరర: మహమకద హహసపన షపక

764
NDX2967248
పపరర: వరలకడక కకమకరరడడ

789
NDX2951192
పపరర: జహహర షపక

94-180/1625

తసడడ:ద ఇజజదయలల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129-123
వయససస:40
లస: పప
94-188/1230

792
NDX1294743
పపరర: మమదదరరడడడ నదగరరరడడడ

94-180/258

తసడడ:ద రరమమసజననయ రగడకడ
ఇసటట ననస:26-39-129/125
వయససస:28
లస: పప
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NDX2395804
పపరర: ననర అహకద షపక
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94-191/7

తసడడ:ద అబగదలమర
లలట షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/125
వయససస:73
లస: పప
796
NDX1234699
పపరర: పదవణ జపపడడ

94-180/260

భరస : ఫణణ పవన కలమమర మనననకసటట
ఇసటట ననస:26-39-129/127/5
వయససస:37
లస: ససస స
799
NDX2533925
పపరర: రమణమక మగల

94-189/10

భరస : మలర కరరరజ న రరడడడ మగల
ఇసటట ననస:26-39-129/127/5
వయససస:37
లస: ససస స
94-188/1231

805
NDX3198033
పపరర: వనసకట ఆదదలకడక కలపరష

94-188/1232

తసడడ:ద శరరజ అహకద పటబన
ఇసటట ననస:26-39-129/141
వయససస:18
లస: ససస స
94-180/188

798
NDX2533818
పపరర: మలర కరరరజ న రరడడడ మగల
తసడడ:ద రమగలల మగల
ఇసటట ననస:26-39-129/127/5
వయససస:42
లస: పప

800
NDX2629699
పపరర: రగహహతదలలఖఖ పమడడ

801
NDX2918563
పపరర: సరసబశవ రరవప పమడడ

94-189/11

806
NDX1173467
పపరర: కకషషవనణణ పససపపలలటట

809
NDX2967842
పపరర: మనదకడ మణణయస

812
NDX2469435
పపరర: రరమససతమక కరమననన

815
NDX0512327
పపరర: దసరర మహలకడక ఇమసదద�

818
NDX2845246
పపరర: లల సరహహ
భరస : లసగరరజ సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-129/169
వయససస:24
లస: ససస స

820
NDX3023736
పపరర: గగవసద పరల మమడ

821
NDX2519320
పపరర: తషలశ తమకరరడడడ

94-192/1141

94-184/1258

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పమడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/128
వయససస:54
లస: పప

భరస : అపషరరవప తమకరరడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/178
వయససస:41
లస: ససస స

94-180/263

తసడడ:ద సనరఖ నదరరయణ ఉరదసడ
ఇసటట ననస:26-39-129/134A
వయససస:23
లస: పప
94-180/264

807
NDX2581635
పపరర: నదగ రరజ పససపపలలటట

94-180/1296

తసడడ:ద మగనరతనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-39-129/136
వయససస:41
లస: పప
94-184/1260

810
NDX2479806
పపరర: రమదదవ జలలర పలర

94-180/265

భరస : ఈశశరరరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:26-39-129/148
వయససస:25
లస: ససస స
94-180/266

813
NDX2674919
పపరర: వజయ కలమమర రమనబబ ఇన

94-191/741

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రమనబబ ఇనద
ఇసటట ననస:26-39-129/154-B
వయససస:29
లస: పప
94-180/267

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ�
ఇసటట ననస:26-39-129/167
వయససస:29
లస: ససస స
94-190/9

94-189/9

94-180/262 804
803
NDX2460970
NDX2529659
పపరర: వజయ భబసకరరరవప కకమకకలల
పపరర: రరసబబబగ ఉరదసడ

భరస : ససశరసత కలమమర దదస
ఇసటట ననస:26-39-129/168 BASHA SHOP
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద అమరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:26-39-129/174/B
వయససస:49
లస: పప

94-184/1044

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:26-39-129-152
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ అమమజరర
ఇసటట ననస:26-39-129/154C
వయససస:50
లస: ససస స
817
NDX2522878
పపరర: మహహన దదస

94-180/261
797
NDX1234632
పపరర: వనసకట నదగగశశర రరవప
మననకసటట
తసడడ:ద వనసకట సనరఖ నదరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:26-39-129/127/5
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరరబబబగ మణణయస
ఇసటట ననస:26-39-129/144
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద మననసర షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/151
వయససస:36
లస: పప
814
NDX2364172
పపరర: మసగతదయమరర అమమజరర

తసడడ:ద వనసకట నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-129/126/5
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకషష నదయగడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/136
వయససస:60
లస: ససస స
94-180/1584

94-180/259
795
NDX1234673
పపరర: ఫణణ పవన కలమమర మనననకసటట

తసడడ:ద ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/125 B
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరవప కకమకకలల
ఇసటట ననస:26-39-129/134
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద ఉదయ కలమమర శరక కలపరష
ఇసటట ననస:26-39-129/135
వయససస:18
లస: ససస స

811
NDX0859157
పపరర: షపక ససభబన�

94-184/35

తసడడ:ద పమడడ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-39-129/128
వయససస:20
లస: ససస స

802
NDX3065471
పపరర: పపసడరరకర కణక దసరరర రరవప
పరతతరర
తసడడ:ద చసదదమమళ పరతతరర
ఇసటట ననస:26-39-129/130
వయససస:47
లస: పప

808
NDX2743755
పపరర: షబబనద ఖతతన పటబన

794
NDX2397412
పపరర: చదసదదన షపక

816
SQX1621169
పపరర: శవ కలమమరర రగఖ

94-190/624

భరస : కరశ రరవప రగఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/168
వయససస:22
లస: ససస స
94-179/1006

819
NDX2610681
పపరర: మసజల పతతద

94-180/1301

భరస : నదరరయణ పతతద
ఇసటట ననస:26-39-129/174/A
వయససస:35
లస: ససస స
94-180/268

822
NDX2794949
పపరర: నసదదన తమకరరడడడ

94-189/1121

తసడడ:ద అపష రరవప తమకరరడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/178
వయససస:23
లస: ససస స
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823
NDX3029303
పపరర: మగరళమహన రసగ పససట

94-180/1586

తసడడ:ద సనదఖశ రరవప పససట
ఇసటట ననస:26-39-129/187
వయససస:20
లస: పప
826
NDX1673657
పపరర: అరరణద మకక

94-180/270

827
NDX1672774
పపరర: అదద నదరరయణ మకక

94-189/14

830
NDX3011640
పపరర: రరనమ మమక ఉటర
తసడడ:ద జగనదనథ రరవప ఉటర
ఇసటట ననస:26-39-129/203
వయససస:58
లస: ససస స

832
NDX3122496
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచదపప

833
NDX3149028
పపరర: మలలర శశరర కలసచదపప

94-180/1588

తసడడ:ద పప తషరరజ కలసచదపప
ఇసటట ననస:26-39-129/204
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:26-39-129/204
వయససస:18
లస: పప
838
NDX1674010
పపరర: కకరణ కలమమరర నదసపలర

94-180/274

94-191/785

94-178/665

తసడడ:ద అసకమకరరవప గగటట స
ఇసటట ననస:26-39-129/222
వయససస:20
లస: ససస స

94-180/1589

94-180/272

842
NDX2863595
పపరర: మసరసన వల షపక

845
NDX2461150
పపరర: వజయ కలమమర బతష
స ల

94-180/1596

848
NDX2800068
పపరర: గరయతద ఉపపష

94-180/275

851
NDX2769552
పపరర: అసజమక గగటట స
భరస : అసకమకరరవప గగటట స
ఇసటట ననస:26-39--129/222
వయససస:54
లస: ససస స

831
NDX2634269
పపరర: వజయ లకడక కకడనరర

94-13/1194

834
NDX3094042
పపరర: హననక హకదయ మహన
యయకలల
తసడడ:ద పదభబకర రరవప యయకలల
ఇసటట ననస:26-39-129/204
వయససస:26
లస: పప
837
NDX1673939
పపరర: జజఖత నదసపలర

94-180/1590

94-180/273

840
NDX3055290
పపరర: బఉలమ రరణణ చటటటమఅల

94-180/1592

తసడడ:ద ఇసరకల చటటటమఅల
ఇసటట ననస:26-39-129/213
వయససస:29
లస: ససస స
94-184/1264

843
NDX1543934
పపరర: లకడక కనక దసరర అడడ

94-180/276

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-39-129/220
వయససస:36
లస: ససస స
94-180/277

846
NDX2769487
పపరర: అసకమకరరవప గగటట స

94-180/1595

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర గగటట స
ఇసటట ననస:26-39-129/222
వయససస:58
లస: పప
94-180/1597

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:26-39-129/222
వయససస:31
లస: ససస స
94-180/1599

94-180/1587

తసడడ:ద ఇసరకల నదసపలర
ఇసటట ననస:26-39-129/213
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద మమలకకసడయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-39-129/221
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:26-39-129/222
వయససస:35
లస: ససస స
850
NDX2769461
పపరర: అవనకరనసదధన గగటట స

839
NDX1673970
పపరర: దదవఖ కలమమరర నదసపలర

828
NDX2915791
పపరర: శరకవణణ అతరసస

భరస : మమధవ రరడడడ కకడనరర
ఇసటట ననస:26-39-129/203/a
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద హబబగలర షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/215
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద మల కకసడడయమ బతషల
ఇసటట ననస:26-39-129/221
వయససస:19
లస: పప
847
NDX2807410
పపరర: లకడక తమక శశటట

94-179/1007

భరస : ఇసరకల నదసపలర
ఇసటట ననస:26-39-129/213
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదసలల చటటటమఅల
ఇసటట ననస:26-39-129/213
వయససస:30
లస: పప
844
NDX2678753
పపరర: వజయ కలమమర బతషల

836
NDX2528842
పపరర: వసశ పసనసమమక

94-180/1303

భరస : అథధరసస వనసకట ఉదయ కలమమర
ఇసటట ననస:26-39-129/202
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద రవబబబగ పసనసమమక
ఇసటట ననస:26-39-129/212
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద ఇసరకల నదసపలర
ఇసటట ననస:26-39-129/213
వయససస:30
లస: ససస స
841
NDX3086428
పపరర: జజన చటటటమఅల

94-180/271

భరస : శకనవరసరరవప కలసచదపప
ఇసటట ననస:26-39-129/204
వయససస:35
లస: ససస స
94-180/1591

825
NDX2606275
పపరర: అపషలనదయగడడ కలశశటట

తసడడ:ద జగనదధస
ఇసటట ననస:26-39-129/193
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద శక రరమగలల
ఇసటట ననస:26-39-129/200
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటష కరర కలసట
ఇసటట ననస:26-39-129/202 4th line juttu m
వయససస:26
లస: ససస స

835
NDX3142619
పపరర: ససవరష మణణ కలసచపప

94-189/12

తసడడ:ద సనదఖసస రరవప పససట
ఇసటట ననస:26-39-129/187
వయససస:21
లస: పప

భరస : అదద నదరరయణ మకక
ఇసటట ననస:26-39-129/200
వయససస:28
లస: ససస స
829
NDX2476117
పపరర: వనసకట ససజజత కరర కలసట

824
NDX2451623
పపరర: మహన రసగ పససట

849
NDX2795730
పపరర: శరకవణణ ఉపపష

94-180/1598

భరస : రమణ ఉపపష
ఇసటట ననస:26-39-129/222
వయససస:26
లస: ససస స
94-180/1600

852
NDX3111333
పపరర: తరరపతయఖ కలసచదల

94-184/1265

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/222
వయససస:72
లస: పప
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853
NDX2772168
పపరర: శరకవణణ ఉపపష
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94-191/787

భరస : రమణ ఉపపష
ఇసటట ననస:26-39-129/222
వయససస:26
లస: ససస స
856
NDX1642918
పపరర: పపణఖవత నలర బబ తషల

94-180/279

94-180/281

94-180/1602

94-191/788

94-180/1605

94-184/1267

94-159/723

తసడడ:ద సరసబయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:26-39-129/248
వయససస:21
లస: పప

866
NDX2900884
పపరర: యయసట ర
ప ర తరరమల కకసడ

869
NDX2920221
పపరర: సససకత సరహహ

872
NDX0056705
పపరర: ఆసజననయగలల� ఒరరస�

875
NDX2577393
పపరర: బబల సససధద షపక

94-180/283

878
NDX3018769
పపరర: వనసకనన బబబగ మసజల

94-196/895

881
NDX3095353
పపరర: కకసడమక వనమగల
భరస : పదవణ వనమగల
ఇసటట ననస:26-39-129/250
వయససస:18
లస: ససస స

861
NDX2645158
పపరర: రరషక జకలసటబర

94-13/1195

864
NDX3084407
పపరర: శకనవరస రరవప ఠమసపత

94-180/1604

867
NDX2680551
పపరర: ససనల కలమమర సరహహ

94-176/1336

తసడడ:ద నరసజన సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-129/236
వయససస:21
లస: పప
94-190/625

870
NDX3071826
పపరర: అనల కలమమర సరహహ

94-191/789

తసడడ:ద నరసజన సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-129/236
వయససస:25
లస: పప
94-180/282

873
NDX2804508
పపరర: పరల రరజ గగగగల

94-180/1607

తసడడ:ద మసయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:26-39-129/242/A
వయససస:20
లస: పప
94-177/465

876
NDX2561173
పపరర: రరమ దదవ బతష
స ల

94-180/1305

Deleted

భరస : నదగగల మర బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-39-129/247
వయససస:26
లస: ససస స
94-180/1608

తసడడ:ద కకటయఖ మసజల
ఇసటట ననస:26-39-129/248
వయససస:33
లస: పప
94-184/1268

94-184/1266

తసడడ:ద జయనసద రరవప ఠమసపత
ఇసటట ననస:26-39-129/235
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద మమబగ షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/243/A
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద సరసబయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:26-39-129/248
వయససస:21
లస: పప
880
NDX2885499
పపరర: వనసకయఖ తరరమలకకసడ

94-180/1603

తసడడ:ద చచనన కకటయఖ�
ఇసటట ననస:26-39-129/241
వయససస:51
లస: పప

భరస : బల సససధద షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/243/A
వయససస:49
లస: ససస స
877
NDX2479996
పపరర: వనసకయఖ తరరమలకకసడ

863
NDX3073111
పపరర: రరజగశశర రరవప ఠమసపత

858
NDX2874071
పపరర: పదవణ బసడదరర

తసడడ:ద శవ కలమమర జకలసటబర
ఇసటట ననస:26-39-129/235
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : దదననశ సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-129/236
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకహరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-39-129/237
వయససస:31
లస: ససస స
874
NDX2558781
పపరర: మగసటబజ షపక

94-13/711

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:26-39-129/235
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/236
వయససస:28
లస: పప
871
NDX2870517
పపరర: రరమ లకడక రరజవరపప

860
NDX1667353
పపరర: అనల కలమమర యనసమగల

94-180/278

తసడడ:ద పదక రరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:26-39-129/231
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద జయమనసదరరవప ఠమసపత
ఇసటట ననస:26-39-129/235
వయససస:37
లస: పప

భరస : జయమనసదరరవప తమశశటట
ఇసటట ననస:26-39-129/235
వయససస:54
లస: ససస స
868
NDX2810547
పపరర: కకసడ కకషష తరరమల

94-180/280

తసడడ:ద సరసబయఖ యనసమమల
ఇసటట ననస:26-39-129/235
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద రరజయఖ ఠమసపత
ఇసటట ననస:26-39-129/235
వయససస:61
లస: పప
865
NDX3067709
పపరర: అసజమక తమశశటట

857
NDX1673384
పపరర: పరశరరస యరగన

855
NDX1673368
పపరర: తరరపటమక యరగన

భరస : పరశరరస యరగన
ఇసటట ననస:26-39-129/231
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబయఖ యరగన
ఇసటట ననస:26-39-129/231
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:26-39-129/232
వయససస:31
లస: ససస స
862
NDX3081817
పపరర: జయమనసదరరవప ఠమసపత

94-180/1601

భసధసవప: బవరన కలసచల
ఇసటట ననస:26-39-129/223A
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:26-39-129/231
వయససస:33
లస: ససస స
859
NDX0055939
పపరర: సససదర రరణణ� చలమర�

854
NDX3110889
పపరర: రరమకకషష కలసచల

879
NDX3098720
పపరర: వనసకనన బబబగ మసజల

94-180/1609

తసడడ:ద కకటయఖ మసజల
ఇసటట ననస:26-39-129/248
వయససస:32
లస: పప
94-180/1610

882
NDX1543249
పపరర: ససబబమక కనమరర

94-180/284

భరస : కకసడద రరడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/251
వయససస:52
లస: ససస స
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883
NDX2395721
పపరర: దదవ జపలర
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94-159/20

భరస : శకనవరసస జపలర
ఇసటట ననస:26-39-129/253
వయససస:26
లస: ససస స
94-180/287

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:26-39-129/253
వయససస:51
లస: ససస స
94-159/725

తసడడ:ద పదసరదరరవప నరరల
ఇసటట ననస:26-39-129/254
వయససస:23
లస: పప
94-191/790

భరస : అరవసద గగవశల
ఇసటట ననస:26-39-129/254
వయససస:27
లస: ససస స
94-180/1306

తసడడ:ద గగరర బదహకస గసగవరపప
ఇసటట ననస:26-39-129/258
వయససస:19
లస: పప
94-180/1612

తసడడ:ద శకనవరసరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:26-39-129/263
వయససస:20
లస: పప
94-180/1613

తసడడ:ద గగరరనదథస బటటటల
ఇసటట ననస:26-39-129/268
వయససస:18
లస: ససస స
904
NDX2900850
పపరర: వనసకట మలర కరరరజ నదచదరర చగడద

94-190/626

తసడడ:ద లకకయఖ చగడద
ఇసటట ననస:26-39-129/273
వయససస:22
లస: పప
907
NDX2734424
పపరర: జయదధపక రరడడడ భవనస

94-191/791

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:26-39-129/287
వయససస:18
లస: పప
910
NDX2912053
పపరర: నరరయణమక చననపస రరడడ
భరస : బగజజ రరడడడ చననపస రరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/1041
వయససస:46
లస: ససస స

94-184/1269

890
NDX2620987
పపరర: ససజనఖ నరరల

893
NDX2998037
పపరర: మధవ యనసమగల

94-172/952

888
NDX2563716
పపరర: నదగమణణ నరరల

94-159/724

891
NDX3008133
పపరర: శకనవరస గగవశల

94-172/1113

తసడడ:ద సరసబయఖ గగవశల
ఇసటట ననస:26-39-129/254
వయససస:50
లస: పప
94-192/1142

894
NDX3126489
పపరర: వనసకటటశశరరర తదతద

94-180/1626

భరస : అనల కలమమర యనసమగల
ఇసటట ననస:26-39-129/254
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ తదతద
ఇసటట ననస:26-39-129-257
వయససస:41
లస: పప

94-180/1611
896
NDX2779221
పపరర: వనసకట మధస ససధదన రరడడ తపష
సరన
తసడడ:ద వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/258
వయససస:18
లస: పప

897
NDX3024932
పపరర: హనసమమయమక తపరసణణ
భరస : వనసకటటశశర రరడడడ తపరసణణ
ఇసటట ననస:26-39-129/258
వయససస:36
లస: ససస స

899
NDX2479574
పపరర: కకటటశశరమక వడడ సగగసట

900
NDX1630376
పపరర: నలకసఠస వడడ సగగసట

94-180/290

94-184/1270

94-180/291

భరస : వనసకటటశశరరర వడడ సగగసట
ఇసటట ననస:26-39-129/267 opp mirchi yar
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వడడ సగగసట
ఇసటట ననస:26-39-129/267oppmirchiyard
వయససస:29
లస: పప

902
NDX2364131
పపరర: రరమకకషష రరడడడ చలమర

903
NDX2743631
పపరర: ససతద రరవమక చలర

94-189/13

94-189/1124

తసడడ:ద గగవసదరరడడద లలట చలమర
ఇసటట ననస:26-39-129-269
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరమకకషరష రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:26-39-129-269
వయససస:67
లస: ససస స

94-184/1634
905
NDX3283306
పపరర: యసడదపరటట సనన బబబగ
యసడదపరటట సనన బబబగ
తలర : యసడదపరటట రరజ కలమమరర రరజకలమమరర
ఇసటట ననస:26-39-129/281
వయససస:45
లస: పప

906
NDX2479616
పపరర: కరకసత కకరణ రరడడడ భవనస
తసడడ:ద భవనస శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/287
వయససస:20
లస: పప

908
NDX1909649
పపరర: నదగమణణ పసథగన

909
NDX2889707
పపరర: వనసకట రరడడడ చననపస రరడడ

94-180/289

భరస : శకనవరస రరడడ పసథగన
ఇసటట ననస:26-39-129/290
వయససస:28
లస: ససస స
94-188/1228

94-180/286

భరస : పదసరదరరవప నరరల
ఇసటట ననస:26-39-129/254
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద పదసరద నరరల
ఇసటట ననస:26-39-129/254
వయససస:21
లస: ససస స

892
NDX2801231
పపరర: దమయసత గగవశల

901
NDX3213055
పపరర: జజఖత బటటటల

887
NDX3030681
పపరర: అనల కలమమర ఉపపష

885
NDX0055806
పపరర: ఆదదలకడక ఒరరస

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:26-39-129/253
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన ససబబరరవప ఉపపష
ఇసటట ననస:26-39-129/253
వయససస:20
లస: పప

889
NDX2578169
పపరర: ససరగశ నరరల

898
NDX2798726
పపరర: దసరరరకళయఖణ వలలర పప

94-180/285

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:26-39-129/253
వయససస:26
లస: ససస స

886
NDX0055608
పపరర: నదగగలల ఒరరస

895
NDX2607224
పపరర: గగణశశఖర గసగవరపప

884
NDX0055640
పపరర: కకమల ఒరరస

911
NDX2667954
పపరర: శక లకడక సహహతఖ జడడడ
తసడడ:ద సససదర రరవప జడడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/A
వయససస:20
లస: ససస స

94-180/288

94-184/1255

తసడడ:ద బగజజ రరడడడ చననపస రరడడ
ఇసటట ననస:26-39-129/1041
వయససస:28
లస: పప
94-178/668

912
NDX0785980
పపరర: సరవతద బమడడద�

94-180/292

భరస : సతఖస�
ఇసటట ననస:26-39-129A
వయససస:60
లస: ససస స
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913
NDX0310136
పపరర: అమనదబ వనసజగసడర షపక�

94-180/293

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:26-39-129/A
వయససస:65
లస: ససస స
916
NDX0314989
పపరర: అపషల రరజ తతట�

94-180/296

94-178/670

94-178/1142

భరస : కకటటశశర రరవప కణదల
ఇసటట ననస:26-39-130/1
వయససస:68
లస: ససస స
925
NDX2685402
పపరర: రరజశశఖర శక సరయ సప మశశటట

920
NDX3275666
పపరర: భబరత దదవ నదగమతష

924
NDX2421816
పపరర: నదగ మసజ గగరసటర

928
NDX2843639
పపరర: లసక జయ లకడక

929
NDX2932325
పపరర: బబసరగరణణ కకటటశశర రరవప

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:26-39-131
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద మలమఖదదద బబసరగరణణ
ఇసటట ననస:26-39-131/6
వయససస:27
లస: పప
934
NDX3261492
పపరర: ఝనస లకడక దమ

94-179/1281

94-180/298

935
NDX2739423
పపరర: వసశ కకషష దదమ

94-180/1627

938
NDX2969368
పపరర: ఆచదరర గగరర

94-180/1628

భరస : పపవరశడ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:26-39-131/15(92-6-408)
వయససస:59
లస: ససస స

941
NDX1153618
పపరర: కకషష మహన ఎల
తసడడ:ద లకకక నదరరయణ
ఇసటట ననస:26-39-131/B
వయససస:42
లస: పప

927
NDX2683076
పపరర: మగలలకలటర ఉమ సనరఖ

94-186/1132

930
NDX3260411
పపరర: బబసరగరణణ వజయలకడక

94-184/1618

భరస : మలమఖదదద బబసరగరణణ
ఇసటట ననస:26-39-131/6
వయససస:47
లస: ససస స
94-184/1623

933
SQX2051308
పపరర: రరమ రరజ శకవణ కలమమర
కళసపత
తసడడ:ద శవ కలమమర కళసపత
ఇసటట ననస:26-39-131/6
వయససస:20
లస: పప

94-180/1629

936
NDX3211828
పపరర: సరసశత జగతబబ ఈనద

95-223/1137

94-171/778

తలర : చరసజవ
ఇసటట ననస:26-39/131/7
వయససస:44
లస: ససస స
94-186/1278

తసడడ:ద జయరరవప
ఇసటట ననస:26-39-131/14C
వయససస:63
లస: పప
94-185/1383

94-180/297

తసడడ:ద మగలలకలటర వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:26-39-130/A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద శవరరస కకషష
ఇసటట ననస:26-39-131/6B
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద నలయఖ తసగరళళపలర
ఇసటట ననస:26-39-131/11
వయససస:40
లస: పప
940
NDX3148798
పపరర: పపవరశడ మలర శశరర

932
NDX3264454
పపరర: మలమఖదదద బబసరగరణణ

94-178/672

భరస : చహదరయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:26-39-130/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ బబసరగరణణ
ఇసటట ననస:26-39-131/6
వయససస:48
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:26-39-131/6b
వయససస:42
లస: ససస స
937
NDX2755395
పపరర: దసరర పదసరద తసగరళళపలర

94-188/1240

తసడడ:ద బబసరగరణణ మలమఖదదద
ఇసటట ననస:26-39-131/6
వయససస:23
లస: పప
94-184/1622

921
NDX2691848
పపరర: వరహబ షపక

923
NDX3051323
పపరర: వహబ షపక

భరస : పసద కరశయఖ�
ఇసటట ననస:26-39-130/63
వయససస:36
లస: ససస స

931
NDX3264389
పపరర: మణణ కసట బబసరగరణణ

94-184/1628

తసడడ:ద దదవపద షపక
ఇసటట ననస:26-39-130/1
వయససస:54
లస: పప

926
NDX0144345
పపరర: రవణమక�

94-188/1134

తసడడ:ద మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:26-39-129 NEW 92-12-855
వయససస:24
లస: పప

భరస : నదగగశశరరవప రరవప నదగమతష
ఇసటట ననస:26-39-130
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమగ సప మశశటట
ఇసటట ననస:26-39-130 /3rd LINE
వయససస:24
లస: పప
94-184/1279

94-180/295

94-178/669 918
917
NDX2669943
NDX2551885
పపరర: వనసకట కరమమశశరరరవప సప మశశటట
పపరర: సప హహయల ఖమన పఠరన

తసడడ:ద దదవపద షపక
ఇసటట ననస:26-39-130/1
వయససస:54
లస: పప
94-178/671

915
NDX0315077
పపరర: పససడడరరజ బగడడద�

తసడడ:ద సతఖస�
ఇసటట ననస:26-39-129/A
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద పపలర యఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:26-39-129/A/16/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద రరమగ సప మశశటట
ఇసటట ననస:26-39-130
వయససస:23
లస: పప
922
NDX2799310
పపరర: శసగరమక కణదల

94-180/294

తసడడ:ద వనసకట రమణ జటబటబబ యన
ఇసటట ననస:26-39-129/A
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద రరమమకరరస�
ఇసటట ననస:26-39-129/A
వయససస:43
లస: పప
919
NDX2647089
పపరర: రరజశశఖర శక సరయ సప మశశటట

914
NDX2053924
పపరర: నదగ వశశనదధ జటబటబబ యన

939
NDX3144516
పపరర: పపవరశడ వనసకట రరవప

94-183/1007

భసధసవప: శతద రరమయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:26-39-131/15(92-6-408)
వయససస:61
లస: పప
94-180/299

942
NDX0606418
పపరర: గరలయఖ వరమలర �

94-180/300

తసడడ:ద కరశయఖ�
ఇసటట ననస:26-39-131/B
వయససస:70
లస: పప
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NDX2681971
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94-187/886

భరస : లసక అనల కలమమర
ఇసటట ననస:26/39-131/B14
వయససస:26
లస: ససస స
94-180/302

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:26-39-134/1
వయససస:33
లస: ససస స

947
NDX0986281
పపరర: ఈశశరరరవప కకసడపలర

94-182/1238

950
NDX3103793
పపరర: కకషష పదసరద యలమరపదగడ

94-180/303

94-191/8

తసడడ:ద లతఫ లలట మహమకద
ఇసటట ననస:26-39-134/2
వయససస:60
లస: పప

953
NDX2838530
పపరర: పసచదసగస వజయలకడక

94-188/1241

94-180/304

951
NDX3074549
పపరర: జజన బబష షపక

94-162/1348

94-180/1631

954
NDX2842458
పపరర: పసచదసగస శకధర

94-184/1283

తసడడ:ద పసచదసగస రసగరచదరరఖలల
ఇసటట ననస:26-39-134/3
వయససస:64
లస: పప

94-188/1244 957
956
NDX3213584
NDX0142760
పపరర: వనసకట లకడక కరమమశశరర ససఠరరరజ
పపరర: జయదధప� గరఖరర�

తసడడ:ద వనసకట రమణ రరవప ససఠరరరజ
ఇసటట ననస:26-39-134/3/6
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద రరమకకషష ససఠరరరజ
ఇసటట ననస:26-39-134/3/6
వయససస:41
లస: ససస స

958
NDX2616126
పపరర: లకకణ మమరరస మగమమక రరడడ

959
NDX2801587
పపరర: వదఖ లహరర మగనసకలటర

94-180/1313

948
NDX0606426
పపరర: రరమకకకషష వరతదడ

తసడడ:ద జలమన షపక
ఇసటట ననస:26-39-134/2
వయససస:26
లస: పప

భరస : పసచదసగస శకధర
ఇసటట ననస:26-39-134/3
వయససస:58
లస: ససస స
94-188/1243

94-180/301

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:26-39-134/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద రసగరనయకరలల
ఇసటట ననస:26-39-134/1
వయససస:35
లస: పప

952
NDX2395853
పపరర: ఇకరబల మహమకద

945
NDX0986307
పపరర: సతఖనదరరయణ కకసడపలర

తసడడ:ద వరభదసదడడ
ఇసటట ననస:26-39-134
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:26-39-134/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరస చదద రరవప యమలమపదలదద
ఇసటట ననస:26-39-134/1
వయససస:65
లస: ససస స

955
NDX3215548
పపరర: రరమకకషష ససఠరరరజ

95-103/559

తసడడ:ద లసక నరససమమమమరటఖట
ఇసటట ననస:26-39-131/B14
వయససస:33
లస: పప

946
NDX0546150
పపరర: లకడక వరతదడ

949
NDX3085677
పపరర: లలమవత యమలమపదలదద

944
SQX2062131
పపరర: లసక అనలలకమమర

94-180/305

భరస : ఆచదరర�
ఇసటట ననస:26-39-134/3A
వయససస:32
లస: ససస స
94-180/1632

960
NDX2550564
పపరర: వదఖ లహరర మగనసకలటర

94-184/1045

తసడడ:ద వనసకట నరసససహ రరవప లలట మగమమక రరడ తసడడ:ద శక రరమ చసదద మమరరస మగనసకలటర
ఇసటట ననస:26-39-134/3A
ఇసటట ననస:26-39-134/3/A
వయససస:45
లస: పప
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద శక రరమ చసదద మమరరస మగనసకలటర
ఇసటట ననస:26-39-134/3/A
వయససస:18
లస: ససస స

961
NDX2674380
పపరర: శవ కలమమరర మసడల

963
NDX3151032
పపరర: శరరద వసగల

94-178/675

భరస : వనసకట రరడడడ మసడల
ఇసటట ననస:26-39-134/6a
వయససస:47
లస: ససస స
964
NDX2621407
పపరర: హరరత గసజ

94-130/716

965
NDX3147725
పపరర: కకమల నకక

94-180/306

968
NDX2845907
పపరర: సమన షపక

94-174/903

భరస : అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:26-39-134/11/2(92-25-2021
వయససస:31
లస: ససస స

971
NDX3008356
పపరర: శక శరకవణణ పప నసగగటట
భరస : బదదద చహదరర పప నసగగటట
ఇసటట ననస:26-39-134/11/3
వయససస:29
లస: ససస స

966
NDX2461341
పపరర: లసగ రరవప పపరర

94-188/25

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప పపరర
ఇసటట ననస:26-39-134/7
వయససస:31
లస: పప
94-184/1281

భరస : నదగగర బబష షపక
ఇసటట ననస:26-39-134/11/2
వయససస:19
లస: ససస స
94-190/627

94-188/1245

భరస : చసదద శశఖర వసగల
ఇసటట ననస:26-39-134/6/A2
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నకక
ఇసటట ననస:26-39-134/7
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద గమడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-39-134/11/1/3
వయససస:58
లస: పప
970
NDX2774107
పపరర: అబగదల మగతదహహర

94-186/1279

భసధసవప: శరరద వసగల
ఇసటట ననస:26-39-134/6/A2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరససలల గసజ
ఇసటట ననస:26-39-134/7
వయససస:18
లస: ససస స
967
NDX2479434
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

962
NDX3152865
పపరర: చసదద శశఖర వసగల

969
NDX2846020
పపరర: నదగగర బబష షపక

94-188/1242

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-39-134/11/2
వయససస:28
లస: పప
94-184/1282

972
NDX3197944
పపరర: నసససద షపక

94-180/1630

భరస : రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:26-39-134/11/4
వయససస:26
లస: ససస స
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973
NDX3191160
పపరర: రహహమమన షపక
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94-192/1143

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-39-134/11/4
వయససస:36
లస: పప
976
NDX1295310
పపరర: అబగదల జమర షపక

94-191/797

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పప నసగగటట
ఇసటట ననస:26-39-134/11/13
వయససస:34
లస: పప
94-180/307

తసడడ:ద మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:26-39-134/12-C
వయససస:60
లస: పప
979
NDX2539872
పపరర: రజఖలకడక శకపత

974
NDX3050614
పపరర: బదదద చహదరర పప నసగగటట

977
NDX2915056
పపరర: మలర కరరరజ న రరవప సపగగ

భరస : శకనవరస రరవప శకపత
ఇసటట ననస:26-39-134/E
వయససస:47
లస: ససస స

980
NDX2726172
పపరర: నరకల తలశల

94-180/1633

94-180/310

తసడడ:ద గగరరనదధరరవప
ఇసటట ననస:26-39-135/4A2
వయససస:30
లస: పప
985
NDX3024270
పపరర: భబసకర కలమమర

983
NDX3051554
పపరర: ������� �����������

94-179/1008

తలర : కగ శఖమల దదవ
ఇసటట ననస:26-39-135/5
వయససస:34
లస: పప

986
NDX2398519
పపరర: జజఖతఖత సతచస నపలర

94-181/1266

94-184/1285

భరస : ఏసస కకవపశరర
ఇసటట ననస:26-39-135/5
వయససస:34
లస: ససస స

989
NDX3286325
పపరర: పదదకవత

94-180/311

94-188/1247

తసడడ:ద జసదదఖల శవరరస కకషష శరససస స
ఇసటట ననస:26-39-135/5
వయససస:30
లస: ససస స
994
NDX2461069
పపరర: అఖల తతకల

94-180/313

తసడడ:ద రరజగశశర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:26-39-135/6
వయససస:23
లస: పప
997
NDX2842813
పపరర: దరర వససధ

992
NDX3140027
పపరర: వనసకట ససబబమక ఘసటసరల

94-184/1641

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-39-135/8A
వయససస:20
లస: ససస స

990
NDX3013687
పపరర: ససరర బబబగ శలస

94-191/798

993
NDX2361319
పపరర: లకడక హరరత దదవ
భరస : చటటట బబబగ దదవ
ఇసటట ననస:26-39-135/6
వయససస:39
లస: ససస స

995
NDX2361301
పపరర: చటటట బబబగ దదవ

996
NDX2801215
పపరర: అమరనదథ కకవపరర

998
NDX2424638
పపరర: మసగరల పదవణ కలమమర

94-177/611

987
NDX3190683
పపరర: కమలదదవ పప టట
ర రర

భరస : సదదశవపడడ ఘసటసరల
ఇసటట ననస:26-39-135/5, 7TH LANE
వయససస:80
లస: ససస స
94-180/314

94-184/1284

94-188/1246

94-180/312

94-181/1267

తసడడ:ద బదహకయఖ
ఇసటట ననస:26-39-135/6
వయససస:29
లస: పప
94-190/10

తసడడ:ద మసగరల రరమగలల
ఇసటట ననస:26-39-135/A
వయససస:28
లస: పప

94-184/1286 1001 NDX2953453
1000 NDX3078946
పపరర: గగసటటరర శక ససధరక గగసటటరర
పపరర: యశశసత మగరళ కకరసపలర

తసడడ:ద గగసటటరర వనసకట ససబదహకణఖస
ఇసటట ననస:26-39-136/A
వయససస:19
లస: ససస స

984
NDX3182052
పపరర: మధవ గడదడ

భసధసవప: ననహహయమ శలస
ఇసటట ననస:26-39-135/5
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద పరనకరల రరవప దదవ
ఇసటట ననస:26-39-135/6
వయససస:44
లస: పప
94-187/956

94-180/309

భరస : లకడక నదరరయణ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:26-39-135/5
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సప మశశఖర
ఇసటట ననస:26-39-135/5
వయససస:36
లస: ససస స

991
NDX3018538
పపరర: జజఖతరకయ కరశభటర

981
NDX1112473
పపరర: శరరరశణణ పససడదఖల

తసడడ:ద రరమకకషష గడదడ
ఇసటట ననస:26-39-135/5
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయ శరక సతచస నపలర
ఇసటట ననస:26-39-135/5
వయససస:24
లస: ససస స

988
NDX2904373
పపరర: దదనమక కకవపశరర

94-189/1127

తసడడ:ద గగరరనదధ రరవప
ఇసటట ననస:26-39-135/4/A2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద �������� �����������
ఇసటట ననస:26-39-135/4/A/2
వయససస:38
లస: పప
94-179/1009

978
NDX2915205
పపరర: రరమ దదవ సపగగ
భరస : మలర కరరరజ న రరవప సపగగ
ఇసటట ననస:26-39-134/B
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-135/4
వయససస:52
లస: ససస స

982
NDX1126267
పపరర: ససదధప పససడదఖల

94-188/26

తసడడ:ద గగరవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:26-39-134/12
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతయఖ సపగగ
ఇసటట ననస:26-39-134/B
వయససస:52
లస: పప
94-180/308

975
NDX2356830
పపరర: చనన అడపరల

999
NDX2187053
పపరర: పదకజ బడడగగ

94-180/315

భరస : ససరగష బబబగ బడడగగ
ఇసటట ననస:26-39-135G
వయససస:33
లస: ససస స
94-180/1634

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కకరసపలర
ఇసటట ననస:26-39-137/5
వయససస:18
లస: పప
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1002 NDX2801348
పపరర: యససకన బబగస షపక
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94-188/1248

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:26-39-138
వయససస:24
లస: ససస స
1005 NDX3289501
పపరర: పవనకళయఖణ కకననరర

1011 NDX2804177
పపరర: రమమలకడక మమరరళర

94-183/1241

94-191/799

94-180/1636

94-163/1364

94-182/1239

94-180/317

తసడడ:ద రగశయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:26-39-140/A
వయససస:72
లస: పప

1015 NDX3209921
పపరర: నదగ శక వదఖ కగశక

1018 NDX3289477
పపరర: మలర శశరర తచసదల

94-180/1635

1010 NDX3174349
పపరర: శశషష వరగపలర

94-180/1638

భరస : ససబబరరవప వరగపలర
ఇసటట ననస:26-39-139/3
వయససస:45
లస: ససస స
94-190/628

1013 NDX2750909
పపరర: సరసశత బతష
స ల

94-163/1363

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-39-139/248
వయససస:25
లస: ససస స
94-177/612

1016 NDX2798213
పపరర: అయయషర షపక

94-180/1639

తసడడ:ద హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:26-39-139\a
వయససస:18
లస: ససస స
94-179/1313

1021 NDX2910198
పపరర: సరయ లకడక మమడడశశటట

94-180/1640

భరస : ససబదమణఖస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:26-39-140
వయససస:27
లస: ససస స
94-177/613

1019 NDX1388057
పపరర: జయసత బబహర

94-180/316

1024 NDX2519841
పపరర: హరర పదసరద శనగవరపప

94-184/1287

1027 NDX3044625
పపరర: వజయ కలమమరర మమడడశశటట

94-179/31

1030 NDX2789238
పపరర: పదసనన లకడక గగవసదస
భరస : వనసకట సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:26-39-140/B
వయససస:48
లస: ససస స

94-180/318

1025 NDX2519833
పపరర: రరజగశశరర శనగవరపప

94-180/319

భరస : హరరపస
ద రద శనగవరపప
ఇసటట ననస:26-39-140/1b
వయససస:52
లస: ససస స
94-177/614

భరస : వనసకటటశశరరర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:26-39-140/A
వయససస:61
లస: ససస స
94-180/1643

1022 NDX1909607
పపరర: రరజగసదద కకషష కసదచపప
తసడడ:ద ససరగసదదనదథ కసదచపప
ఇసటట ననస:26-39-140/1A
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటపషయఖ శనగవరపప
ఇసటట ననస:26-39-140/1b
వయససస:53
లస: పప

భరస : శవ సతఖనదరరయణ మగదదదడ
ఇసటట ననస:26-39-140/14/2
వయససస:35
లస: ససస స
1029 NDX3063476
పపరర: వనసకటటశశరరర మమడడశశటట

1012 NDX2768000
పపరర: సరయ దదర

1007 NDX2804441
పపరర: రరమలకడక చచనననజ

భరస : రమమశ తచసదల
భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:26-39-139 NEAR WATER PLAN ఇసటట ననస:26-39-140
వయససస:34
లస: ససస స
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద హరర పదసరద శనగవరపప
ఇసటట ననస:26-39-140/1B
వయససస:18
లస: పప
1026 NDX3172509
పపరర: వరణణ మగదదదడ

94-180/1637

తసడడ:ద నగరజ శరక కగశక
ఇసటట ననస:26-39-139/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రవ కలమమర
ఇసటట ననస:26-39-140
వయససస:27
లస: పప
1023 NDX3006608
పపరర: మమరరత గణణశ శనగవరపప

1009 NDX3103694
పపరర: ససబబరరవప వరగపలర

94-190/11

భరస : మదససనధన చదరరఖలల
ఇసటట ననస:26-39-139/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద నదరరయణ రరవప దదర
ఇసటట ననస:26-39-139/22
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద నగరజ శరక కగశక
ఇసటట ననస:26-39-139/A
వయససస:20
లస: పప
1020 NDX1388065
పపరర: ససధమ భబహరర

94-184/1639

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప వరగపలర
ఇసటట ననస:26-39-139/3
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద గగరరవపలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-39-139/248
వయససస:19
లస: ససస స
1017 NDX3215696
పపరర: నదగ గణణశ కగశక

1006 NDX3286192
పపరర: పవనకళయఖణ కకననరర

1004 NDX2396125
పపరర: పదభబవత వనమగల

భరస : వనసకటటసశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:26-39-138/242
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద ససటస రరమ పదసరద
ఇసటట ననస:26-39-139
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:26-39-139/12
వయససస:32
లస: ససస స
1014 NDX2750982
పపరర: లకడక దసరర బతష
స ల

94-188/1249

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-39-138
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద ససతదరరమపదసరద కకననరర
ఇసటట ననస:26-39-139
వయససస:19
లస: పప
1008 NDX2744225
పపరర: వజయలకడక శశషష కలమమరర
రరవపరర
భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:26-39-139/1
వయససస:49
లస: ససస స

1003 NDX2801330
పపరర: ససరరజన షపక

1028 NDX2024834
పపరర: వజయ కలమమరర మమడడశశటట

94-180/320

భరస : వనసకటటశశరరర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:26-39-140/A
వయససస:61
లస: ససస స
94-176/1409

1031 NDX2739399
పపరర: సరహహ బబసరరగర

94-177/615

తసడడ:ద నదరరయణ బబసరరగర
ఇసటట ననస:26-39-140B
వయససస:22
లస: పప
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1032 NDX2086156
పపరర: లకడక సరహహ
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94-180/321

తసడడ:ద శరక సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-140/B
వయససస:25
లస: ససస స
1035 NDX2943652
పపరర: శక లకడక నలర పరల

1033 NDX2565984
పపరర: పవన కలమమర అణదల

తసడడ:ద శకనవరస రరవప అణదల
ఇసటట ననస:26-39-140/B
వయససస:20
లస: పప
94-180/1642

1036 NDX2904878
పపరర: నతశ గగలర పపడడ

భరస : చనన మగతదఖలపష బబలలగమరర
ఇసటట ననస:26-39-140 b
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-39-140/B
వయససస:20
లస: పప

1038 NDX2937605
పపరర: కరతదఖయన జసపన

1039 NDX0143404
పపరర: ససబబరరమమక� పసనన�

94-180/1646

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-39-140/BN
వయససస:52
లస: ససస స
1041 NDX3133022
పపరర: రమదదవ కమక

94-180/1647

94-185/1386

94-180/323

94-188/27

తసడడ:ద దసరరరపదసరద జకలకల
ఇసటట ననస:26-39-169/222
వయససస:21
లస: పప
94-184/1295

భరస : అపరషరరవప�
ఇసటట ననస:26-39-729/274/A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరమల రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:26-39-12012/C
వయససస:19
లస: ససస స

94-185/1384

94-180/1648

94-180/1315

1043 NDX3180262
పపరర: పదతదప కలమమర కమక

94-185/1385

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప కమక
ఇసటట ననస:26-39-143/5B
వయససస:44
లస: పప
1046 NDX2553675
పపరర: చసదద మహహశశరర యరకవరపప

94-180/1316

తసడడ:ద హనసమసతరరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:26-39-145
వయససస:20
లస: ససస స

1048 NDX3204583
పపరర: మలర శశరర ఠమకసపత

1049 NDX3259603
పపరర: అనససయమక ససరగపలర

94-184/1292

1051 NDX2637536
పపరర: గగవరరన సరయ కకరణ జకలకల

1054 NDX2901130
పపరర: కకటమక ఒరరస

1057 NDX2796373
పపరర: బబలమజ నమకల

1060 NDX0514075
పపరర: మరరవల షపక
తసడడ:ద చనన మహబమబ సరబ
ఇసటట ననస:26-40వయససస:38
లస: పప

94-184/1617

భరస : వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:26-39-162
వయససస:68
లస: ససస స
94-188/1136

1052 NDX2796530
పపరర: కకటమక ఒరరస

94-180/1650

భసధసవప: నదగరరజ ఒరరస
ఇసటట ననస:26-39-262
వయససస:48
లస: ససస స
94-190/629

1055 NDX2801165
పపరర: ససబగబలల బబ ననడ లమ

94-180/1653

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-39-345/A
వయససస:67
లస: ససస స
94-189/1114

తసడడ:ద శకనవరస నమకల
ఇసటట ననస:26-39-1205E
వయససస:18
లస: పప
94-180/1546

1040 NDX2556264
పపరర: బదదన
ద దథ ఇయగన

తసడడ:ద ఆసజననయగలల చరరమమమళర
ఇసటట ననస:26-39-143/6A, 2ND LANE
వయససస:31
లస: పప

భరస : నదగగశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:26-39-262
వయససస:48
లస: ససస స
94-180/324

94-180/1645

తసడడ:ద పకథధశరరజ ఇయగన
ఇసటట ననస:26-39-142
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద దసరర పదసరద జకలకల
ఇసటట ననస:26-39-169/222
వయససస:20
లస: పప

భరస : నదగగశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:26-39-262
వయససస:48
లస: ససస స

1059 NDX2805109
పపరర: కకరస ర రరడడడ అవపల

94-180/322

భరస : ససరఖనదరరయణ ఠమకసపత
ఇసటట ననస:26-39-160/13
వయససస:36
లస: ససస స

1050 NDX2459394
పపరర: గగవరరన సరయ కకరణ జకలకల

1056 NDX0511964
పపరర: సనరమక ఆర�

1045 NDX3018629
పపరర: చరరమమమళర అనల కలమమర

1037 NDX2937837
పపరర: భబరర వ జసపన
తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-39-140/B
వయససస:19
లస: ససస స

Deleted

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-39-154/4
వయససస:50
లస: ససస స

1053 NDX2882868
పపరర: కకటమక ఒరరస

94-180/1644

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప కమక
ఇసటట ననస:26-39-143/5B
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయగలల చరరమమమళర
ఇసటట ననస:26-39-143/6A
వయససస:31
లస: పప
1047 NDX1171529
పపరర: నరకల తలసల

1042 NDX3217288
పపరర: పదతదప కలమమర కమక

94-180/1641
1034 NDX2801884
పపరర: చనన మగతదఖలపష బబలలగమరర

తసడడ:ద నలర పష బబలలగమరర
ఇసటట ననస:26-39-140 b
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:26-39-142
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కమక
ఇసటట ననస:26-39-143/5B
వయససస:52
లస: ససస స
1044 NDX3022605
పపరర: అనల కలమమర చరరమమమళర

94-180/1314

1058 NDX0042382
పపరర: భబనసమత అకకకనపలర �

94-190/12

భరస : ససబబబరరవప� అకకకనపలర
ఇసటట ననస:26-39-1468
వయససస:47
లస: ససస స
94-180/326

1061 NDX2923332
పపరర: శకనవరసరరవప కకగసటట

94-173/960

తసడడ:ద ఏనకటబ రరమయఖ కకగసటట
ఇసటట ననస:26-40-0/A-1
వయససస:50
లస: పప
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1062 NDX2845766
పపరర: పసటర కరక
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94-192/1172

తసడడ:ద యయససదదసస కరక
ఇసటట ననస:26-40-5
వయససస:55
లస: పప
1065 NDX2694354
పపరర: శక హరరరత

94-192/1173

భరస : పసటర కరక
ఇసటట ననస:26-40-5
వయససస:49
లస: ససస స
94-176/1338

తసడడ:ద పదసరద రరవప యమలవరరరపటట
ఇసటట ననస:26-40-6
వయససస:18
లస: ససస స

1066 NDX2675742
పపరర: వరససత కసచ

94-181/1

తసడడ:ద శరభయఖ ససహహచఇఎమకలరరస
ఇసటట ననస:26-40-8
వయససస:24
లస: పప

1069 NDX2922011
పపరర: శరరద దదవ కగతద

94-192/1091

తసడడ:ద శక రరమ చసదద మమరరస కగతద
ఇసటట ననస:26-40-9
వయససస:24
లస: పప

1072 NDX2930352
పపరర: శకవరణణ చవర

94-175/1571

94-175/1562

94-188/32

భరస : భటబదజ కకషష కకషప ర
ఇసటట ననస:26-40-10,4 TH LANE
వయససస:45
లస: ససస స
1080 NDX1295633
పపరర: లకకక శరకవరణణ మగనగపరటట

94-180/327

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప
ఇసటట ననస:26-40-11
వయససస:26
లస: ససస స
1083 NDX3243441
పపరర: మమధవ లత చలమరపలర

94-192/38

94-172/1118

1073 NDX2942787
పపరర: సరయ కకషష పరదవరణణ ఊర

1076 NDX2726149
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:ద బబజ వల
ఇసటట ననస:26-40-10
వయససస:19
లస: పప

1078 NDX2424018
పపరర: భటబదజ కకషష కకషప ర

1079 NDX2418606
పపరర: గగతమ చసతగగసట

94-188/33

94-181/1283

94-175/1563

94-192/1145

94-188/28

తసడడ:ద భటబదజ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:26-40-10,4 TH LANE
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట దసరర పదసరద చసతగగసట
ఇసటట ననస:26-40-10 , FLAT 101 GOKUL R
వయససస:28
లస: పప

1081 NDX2717882
పపరర: సరయ పదతషఖష చదబయఖస

1082 NDX2943249
పపరర: సరయతదజ అడదడ ల

94-192/1070

1084 NDX2450468
పపరర: రరజఖలకడక పరరచనరర

94-192/1148

తసడడ:ద పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:26-40-11, FLAT 102
వయససస:19
లస: పప
94-180/328

భరస : చసడడ వనసకట శకనవరస అయఖపషన చలమరపల భరస : వఖనసర చదరరఖలల నదరరయణ౦
ఇసటట ననస:26-40-13
ఇసటట ననస:26-40-13/A
వయససస:33
లస: ససస స
వయససస:68
లస: ససస స
1086 NDX2754752
పపరర: ఆసజననయగలల సననధదనస

1070 NDX2922169
పపరర: శక రరమ చసదద మమరరస కగతద

భరస : వనసకట దసరరర పదసరద చసతగగసట
ఇసటట ననస:26-40-10
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద పపరష చసదద రరవప చదబయఖస
ఇసటట ననస:26-40-11
వయససస:21
లస: ససస స
94-192/1357

94-192/1092

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-40-10
వయససస:23
లస: ససస స

94-181/2 1075 NDX2308112
1074 NDX2398386
పపరర: వనసకట దసరర పదసరద చసటగగసట
పపరర: నదగగశశరర దదవ చసతగగసట

1077 NDX2424000
పపరర: మననవ శరఖమల

1067 NDX2653376
పపరర: వనసషషవ కసచ

తసడడ:ద రరధకకషష మమరరస కగతద
ఇసటట ననస:26-40-9
వయససస:59
లస: పప

భరస : మగరళ మగససలలరర
ఇసటట ననస:26-40-10
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద రరధ కకషష మమరరస చసటగగసట
ఇసటట ననస:26-40-10
వయససస:59
లస: పప

94-192/1174

తసడడ:ద శకనవరస కసచ
ఇసటట ననస:26-40-7
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శక రరమ చసదద మమరరస కగతద
ఇసటట ననస:26-40-9
వయససస:53
లస: ససస స
94-181/1284

1064 NDX2845758
పపరర: పసదయసకర కరక

తసడడ:ద పసటర కరక
ఇసటట ననస:26-40-5
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస కసచ
ఇసటట ననస:26-40-7
వయససస:21
లస: ససస స

1068 NDX2535672
పపరర: సరయ నఖల ససహహచఇఎమకలరరస

1071 NDX2922185
పపరర: పదవణ కగతద

1063 NDX2845774
పపరర: కరజయ ననహహ హ కరక

94-180/329
1085 NDX2450450
పపరర: వఖనసర చదరరఖలల నదరరయణ౦

తసడడ:ద నరసససహ చదరరఖలల
ఇసటట ననస:26-40-13/A
వయససస:69
లస: పప

లలట నదరరయణ౦

94-173/961 1088 NDX2934339
94-181/1272
1087 NDX2933802
పపరర: శక లకడక అనససయ సననధదనస
పపరర: నరసససహ మమరరస సననధదనస

తసడడ:ద బబలకకషష మమరరస సననధదనస
ఇసటట ననస:26-40-13/B,92-78,GMC-72
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద బబలకకషష మమరరస సననధదనస
ఇసటట ననస:26-40-13/B,92-78,GMC 72
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలకకషష మమరరస సననధదనస
ఇసటట ననస:26-40-13/B,92-78,GMC-72
వయససస:30
లస: పప

1089 NDX2740819
పపరర: శకలకడక అనససయ సననధదనస

1090 NDX2646073
పపరర: శకలకడక అనససయ సననధదనస

1091 NDX2707461
పపరర: అనససయమక బబ డడడ పలర

94-191/800

తసడడ:ద బబలకకషష మమరరస సననధదనస
ఇసటట ననస:26-40-13/B,92-78,GMC-72
వయససస:27
లస: ససస స

94-178/683

తసడడ:ద బబలకకషష మమరరస సననధదనస
ఇసటట ననస:26-40-13/B,GMC No-72
వయససస:27
లస: ససస స

94-180/1325

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:26-40-13C
వయససస:78
లస: ససస స
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1092 NDX2478618
పపరర: వనసకట సరయ ససభబష దదటటకవ

94-181/3

తసడడ:ద పపదమ కలమమర దదటటకవ
ఇసటట ననస:26-40-14
వయససస:21
లస: పప
1095 NDX3040599
పపరర: వల షపక

94-181/1275

94-192/1377

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:26-40-19/A
వయససస:49
లస: ససస స
1104 NDX3119492
పపరర: గరరర బబబగ కడదరర

94-181/1276

94-192/1075

1102 NDX2640340
పపరర: రబబన షపక

1105 NDX2681443
పపరర: వనసకటరరమ రరవప ససదర

1108 NDX2941482
పపరర: హహససన షపక

94-192/1076

1111 NDX2939726
పపరర: అకకస షపక

భరస : ఆడమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-40-38/3
వయససస:45
లస: ససస స

1114 NDX2684702
పపరర: మమహరరననసర షపక

తసడడ:ద జససమ అఖస ర షపక
ఇసటట ననస:26-40-38/5
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఎసఖసరడ న షపక
ఇసటట ననస:26-40-38/6
వయససస:21
లస: ససస స

94-188/1143

1120 NDX2343192
పపరర: నదగమర బ షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-40-38/6
వయససస:25
లస: ససస స

94-174/908

1103 NDX2744514
పపరర: మరరభ షపక

94-192/1161

94-192/39
1106 NDX2451961
పపరర: వనసకట సరయ నదథ అననసశశటట

తలర : ససబబయమమక అననసశశటట
ఇసటట ననస:26-40-28
వయససస:31
లస: పప
94-175/1569

1109 NDX2680882
పపరర: నదగగర వల షపక

94-186/1134

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-40-29/A
వయససస:19
లస: పప
94-173/962

1112 NDX2913507
పపరర: షపక బగడచ

94-181/1277

తసడడ:ద షపక ఆడమ షరరఫ
ఇసటట ననస:26-40-38/3
వయససస:20
లస: పప
94-192/1078

1115 NDX2967164
పపరర: జలమన షపక

94-192/1162

తసడడ:ద కరరోసమగలమర షపక
ఇసటట ననస:26-40-38/4A
వయససస:28
లస: పప
94-192/1079

తసడడ:ద జససమ అఖస ర షపక
ఇసటట ననస:26-40-38/5
వయససస:21
లస: పప
94-192/40

1100 NDX2935088
పపరర: రవకలమమర సప మశశటట

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:26-40-24/C
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆడమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-40-38/3
వయససస:24
లస: ససస స

94-169/974 1117 NDX2643369
1116 NDX2572931
పపరర: షపక తకక అఖస ర షపక జససమ అఖస ర
పపరర: తకక అఖస ర షపక

1119 NDX2343150
పపరర: నగరనద షపక

94-192/1074

తసడడ:ద షషకలర
ఇసటట ననస:26-40-31/5
వయససస:23
లస: పప
94-192/1077

94-186/1133

తసడడ:ద చచసచయఖ శశటట
ఇసటట ననస:26-40-19/A
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద బబజ
ఇసటట ననస:26-40-28/C
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద జన షపక
ఇసటట ననస:26-40-29/A
వయససస:18
లస: పప
1113 NDX2680908
పపరర: మసరసన బ షపక

94-192/1386

తసడడ:ద ససబబరరవప ససదర
ఇసటట ననస:26-40-28
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-40-28
వయససస:20
లస: పప
1110 NDX2637239
పపరర: అకకస అనదసరర షపక

1099 NDX3288347
పపరర: ససధధర కలమమర కరర పరలలస

94-178/684

తసడడ:ద శశషగరరర కరర పరలలస
ఇసటట ననస:26-40-16
వయససస:36
లస: పప

తలర : జరరన షపక
ఇసటట ననస:26-40-24
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద కనకయఖ కడదరర
ఇసటట ననస:26-40-28
వయససస:32
లస: పప
1107 NDX2618346
పపరర: హహసపన షపక

94-181/1542 1097 NDX2682375
1096 NDX3262664
పపరర: వనసకట లకడక సరసశత కరర పరలలస
పపరర: రవ కలమమర కరర పరలలస

తసడడ:ద శశషగరరర రరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:26-40-16
వయససస:26
లస: పప
94-180/1674

1094 NDX2633246
పపరర: నదగగశశర రరవప మగననలలరర

తసడడ:ద ససత రరమ రరవప మగననలలరర
ఇసటట ననస:26-40-16
వయససస:41
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:26-40-16
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బబనస మమరరస కనసపరరస
ఇసటట ననస:26-40-16
వయససస:39
లస: ససస స
1101 NDX2800845
పపరర: గగరర లకడక సప మశశటట

94-174/907

తసడడ:ద శశషగరరరరరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:26-40-16
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద ఖమససస పసర షపక
ఇసటట ననస:26-40-16
వయససస:44
లస: పప
1098 NDX3270600
పపరర: ససధఖ లకడక కనసపరరస

1093 NDX3166675
పపరర: రవకలమమర కరర పరలలస

1118 NDX2923928
పపరర: హబబబ షపక

94-16/1249

తసడడ:ద కలలశర షపక
ఇసటట ననస:26-40-38/6
వయససస:22
లస: ససస స
94-192/41

1121 NDX2731925
పపరర: మసరసన వల షపక

94-192/1163

తసడడ:ద కరగమమస షపక
ఇసటట ననస:26-40-38/6
వయససస:51
లస: పప
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94-192/1080

తసడడ:ద హసన సయఖద
ఇసటట ననస:26-40-39/2
వయససస:24
లస: ససస స
1125 NDX2620110
పపరర: రరజగష కటకస శశటట

94-162/1249

94-192/1084

94-192/1165

94-192/1085

94-169/975

1132 NDX3285442
పపరర: జన వల షపక

1135 NDX2942514
పపరర: యశకన షపక

1138 NDX2684819
పపరర: హబబగలమర మహమకద

94-181/1280

1143 NDX2725885
పపరర: జజగగసదద సరయ కలమమర
ఉటటకలరర
తసడడ:ద శకనవరస ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:26-40-42
వయససస:21
లస: పప

94-192/1167

1146 NDX2846392
పపరర: ఆఈఏశర ససదద ఖ పటట న

94-181/1281

1141 NDX2395630
పపరర: ఖమసససవల షపక

94-181/1553

94-181/1278

తసడడ:ద బబజఠఖమన పటట న
ఇసటట ననస:26-40-43/a
వయససస:23
లస: ససస స

94-176/1337

1150 NDX2395523
పపరర: మదదసస మమనక
భరస : మదదసస అవనదశ
ఇసటట ననస:26-40-43/C-1
వయససస:25
లస: ససస స

94-192/1164

1133 NDX3285533
పపరర: బబజద బ షపక

94-181/1554

1136 NDX2935831
పపరర: బబబగ షపక

94-171/783

1139 NDX2842391
పపరర: మహమకద హబబగలమర

94-181/1279

తసడడ:ద మహమకద ఇసరకయల మయ
ఇసటట ననస:26-40-41/B
వయససస:48
లస: పప
94-192/42

1142 NDX2740181
పపరర: ఇసదదజ ఊటటకలరర

94-192/1166

తసడడ:ద శకనవరస
ఇసటట ననస:26-40-42
వయససస:24
లస: ససస స
94-192/1168

1145 NDX2878486
పపరర: షపక రఫసయమ

94-192/1169

తసడడ:ద అబగదల మగససబ మహమకద
ఇసటట ననస:26-40-43
వయససస:18
లస: ససస స
94-192/1086

తసడడ:ద మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:26-40-43/A
వయససస:22
లస: పప
94-192/1171

1130 NDX2730919
పపరర: నషర హహసపన షపక

తసడడ:ద రజక
ఇసటట ననస:26-40-41/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద అబగదల మగససబ మహమకద
ఇసటట ననస:26-40-43
వయససస:19
లస: ససస స
1147 NDX2636587
పపరర: ససరథనల మగసస ఖమ షపక

94-192/1083

భరస : ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-40-39/9
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-40-42
వయససస:23
లస: పప
1144 NDX2837920
పపరర: షపక రఫసయమ

1127 NDX2683779
పపరర: పదకజ కటకస శశటట

తసడడ:ద షపక గగస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:26-40-39/8/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద ఇసరకయల మయ మహమకద
ఇసటట ననస:26-40-41/B
వయససస:48
లస: పప

1140 NDX2981710
పపరర: శవయఖ అలయస అబగదల
ససభబన మహమకద
తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:26-40-42
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:26-40-43/A
వయససస:22
లస: పప

94-189/1131

తసడడ:ద కరరమగలర
ఇసటట ననస:26-40-41
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : షఫసవపలమర మహమకద
ఇసటట ననస:26-40-41/a
వయససస:23
లస: ససస స

1149 NDX2940732
పపరర: ససరథనల మసస కకమ షపక

1129 NDX2922664
పపరర: షపక గగస మహహదద న షపక

94-192/1082

భరస : నదగగశశర రరవప కటకస శశటట
ఇసటట ననస:26-40-39/3
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-40-39/9
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద మహన రరవప బగసరస
ఇసటట ననస:26-40-39/9D
వయససస:41
లస: పప
1137 NDX2552842
పపరర: రరకన పరవన మహమకద

94-181/1130

భసధసవప: షపక మగసతదజ షపక
ఇసటట ననస:26-40-39/8/A
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద గగస మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:26-40-39/8/A
వయససస:21
లస: పప
1134 NDX2606408
పపరర: భబగఖ రరజ బగసరస

1126 NDX2602902
పపరర: నదగగశశర రరవప కటకస శశటట

1124 NDX2633857
పపరర: అకబర సయఖద

తసడడ:ద హసన సయఖద
ఇసటట ననస:26-40-39/2
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: రరజగష కటకస శశటట
ఇసటట ననస:26-40-39/3
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరజగశ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:26-40-39/3
వయససస:26
లస: ససస స
1131 NDX2943603
పపరర: నషర హహసపన షపక

94-192/1081

తసడడ:ద హసన సయఖద
ఇసటట ననస:26-40-39/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప కటకస శశటట
ఇసటట ననస:26-40-39/3
వయససస:27
లస: పప
1128 NDX2681948
పపరర: కరశ కటకసశశటట

1123 NDX2633881
పపరర: షరరఫ సయఖద

1148 NDX2677615
పపరర: ఖలద రరహకణణ పటట న

94-192/1087

తసడడ:ద బబజఠఖమన పటట న
ఇసటట ననస:26-40-43/a
వయససస:20
లస: ససస స
94-192/43

1151 NDX2451995
పపరర: మమనక అదదసకక

94-192/44

భరస : అవనదష మమదదసస
ఇసటట ననస:26-40-43/C-1
వయససస:25
లస: ససస స

Page 309 of 405

1152 NDX2395580
పపరర: ఆన తదజ తలకకల
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94-192/45

1153 NDX2900371
పపరర: రఫసయమ షపక

94-192/1170

1154 NDX2623577
పపరర: శకనవరసస తమకశశటట

భరస : రరజగష మమదదసస
ఇసటట ననస:26-40-43/C-1, 5TH LANE
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద మహమకద అబగదల మగససబ షపక
ఇసటట ననస:26-40-43, 4TH LINE
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద శవయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-40-50
వయససస:21
లస: పప

1155 NDX2909380
పపరర: వనసకట పదదకవత దళవరయ

1156 NDX3152584
పపరర: గగసప మరరబబ షపక

1157 NDX2616894
పపరర: రజయ షపక

94-173/963

భరస : శక రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:26-40-53
వయససస:37
లస: ససస స
1158 NDX2682698
పపరర: మసరసన వల షపక

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-40-54/A
వయససస:28
లస: ససస స
94-192/1088

భసధసవప: శహనదజ షపక
ఇసటట ననస:26-40-55/A
వయససస:36
లస: పప
1161 NDX2611150
పపరర: ససతతషసన సరహహ

94-192/1090

94-192/47

తసడడ:ద రషసద షపక
ఇసటట ననస:26-40-59/B
వయససస:45
లస: పప

1162 NDX2693455
పపరర: ఆశ షపక

1165 NDX2891885
పపరర: సరసబశవ రరవప కకతత
స రర

94-173/964

తసడడ:ద వజయ గగపరల రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-40-61/A
వయససస:51
లస: ససస స

1168 NDX2450708
పపరర: సరయకలమమరరకడడడ బబ మగక

94-171/621

94-181/5

తసడడ:ద పఠరన మసరసన
ఇసటట ననస:26-40-66
వయససస:54
లస: పప

1171 NDX2519098
పపరర: పఠరన జన

94-180/1675

తలర : యమససనననర షపక
ఇసటట ననస:26-40-70
వయససస:27
లస: ససస స

1174 NDX3128089
పపరర: లఊననసర బబగస షపక

తసడడ:ద మహమకద కరరమగలమర షరరఫ
ఇసటట ననస:26-40-70/A
వయససస:20
లస: ససస స

1177 NDX2687382
పపరర: అనసనరఖమక తలల
ర రర

భరస : మహమకద అబగదల మగజబ షపక
ఇసటట ననస:26-40-70 MAIN ROAD
వయససస:23
లస: ససస స

1180 NDX2772036
పపరర: బగర షరహహద షపక
తసడడ:ద మహహదదదన పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-40-73
వయససస:82
లస: పప

1166 NDX2465144
పపరర: పకథదశ రరజ ఉననవ

94-181/9

1169 NDX3268810
పపరర: వనసకట సరయ అసజన రఘగ
రరజ గగనన
ద మదద
తసడడ:ద భరటటడడ
ఇసటట ననస:26-40-62
వయససస:23
లస: పప

94-192/1376

94-181/6

1172 NDX2999837
పపరర: రసగనదధస వరడపలర

94-175/1570

తసడడ:ద రసగనదయకలలల వరడపలర
ఇసటట ననస:26-40-69
వయససస:39
లస: పప
94-192/1175

1175 NDX2941599
పపరర: పరవన ససలమసనద షపక

94-192/1176

భరస : మహమకద అబగదల మగజబ షపక
ఇసటట ననస:26-40-70
వయససస:22
లస: ససస స
94-192/1378

భరస : అపషరరవప ననతలపత
ఇసటట ననస:26-40-70/a
వయససస:72
లస: ససస స
94-192/48

94-192/46

94-181/4

తలర : లమల అహమకద షపక
ఇసటట ననస:26-40-70
వయససస:59
లస: ససస స
94-192/1093

1163 NDX2412997
పపరర: ససభబషసణణ మనపలర

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:26-40-61 4TH LINE
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద పఠరన బబబగ
ఇసటట ననస:26-40-66
వయససస:35
లస: పప
94-181/1282

94-192/1089

భరస : వనసకటటశశర సరశమ మనపలర
ఇసటట ననస:26-40-59
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట కకసడద రరడడ
ఇసటట ననస:26-40-61/A
వయససస:22
లస: పప

1170 NDX2519106
పపరర: పఠరన బబబగ

1160 NDX2637205
పపరర: ససజయ కలమత సరహహ
తసడడ:ద మగచదబ సరహహ
ఇసటట ననస:26-40-56
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-40-61/3
వయససస:73
లస: పప

1167 NDX3045283
పపరర: వనసకట లకడక కలల
ర రర

1179 NDX2395267
పపరర: ఫరరమన ససలమసనద షపక

94-181/1131

తసడడ:ద యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:26-40-59
వయససస:31
లస: ససస స

1164 NDX2395697
పపరర: రహహస బబజ షపక

1176 NDX2677557
పపరర: షరహహనద

1159 NDX2609881
పపరర: హహనద బబహహరర

94-175/1304

భరస : ఖదర భబష షపక
ఇసటట ననస:26-40-55
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద కలల బబహహరర
ఇసటట ననస:26-40-56
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససజయ సరహహ
ఇసటట ననస:26-40-56
వయససస:33
లస: ససస స

1173 NDX3092277
పపరర: సబహ షపక

94-171/784

94-175/1303

1178 NDX2757821
పపరర: వనసకటటష ననతలపత

94-192/1177

తసడడ:ద నదగగశశర చహదరర ననతలపత
ఇసటట ననస:26-40-70/A-1
వయససస:30
లస: పప
94-192/1178

1181 NDX2772077
పపరర: తదహహరరననసర బబగస షపక

94-192/1179

భరస : బగర షరహహద షపక
ఇసటట ననస:26-40-73
వయససస:69
లస: ససస స
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1182 NDX2772234
పపరర: సససదద షపక
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94-192/1180

తసడడ:ద బగర షహహద షపక
ఇసటట ననస:26-40-73
వయససస:43
లస: పప
1185 NDX2395663
పపరర: నదజజమ షపక

94-192/50

94-189/1132

94-192/1355

భరస : మహమకద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-40-94
వయససస:30
లస: ససస స
1194 NDX2742070
పపరర: రరోదషక షపక

94-191/801

94-180/1671

భసధసవప: లమవణఖ గగపసకనన
ఇసటట ననస:26-40-105/1
వయససస:44
లస: పప
1200 SQX1758200
పపరర: అమమలఖ బనశశటట

95-181/70

తసడడ:ద శకలసతల బనశశటట
ఇసటట ననస:26-40-105/1
వయససస:23
లస: ససస స
1203 NDX2757136
పపరర: మగభన బబష షపక

94-189/1130

భరస : నజర అహకద
ఇసటట ననస:26-40-110/15
వయససస:35
లస: ససస స

94-181/7

94-192/1147

1192 NDX2383628
పపరర: ఫరరరక షపక

1193 NDX2394435
పపరర: రహహమ షపక

1195 NDX3085602
పపరర: నదగగల మర సయఖద

94-188/1259

1190 NDX3287042
పపరర: శశశదద బఇవనస షససక
భరస : మసరర వఅల షససక
ఇసటట ననస:26-40-91
వయససస:64
లస: ససస స

94-13/712

94-181/1555

94-89/682

తసడడ:ద చదసగరసనదదదన షపక
ఇసటట ననస:26-40-95
వయససస:24
లస: ససస స
94-182/1226

1196 NDX2380905
పపరర: బశర అహ మమద షపక

94-192/51

తసడడ:ద జన బబష సయఖద
ఇసటట ననస:26/40/98
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద నజర అహ మమద షపక
ఇసటట ననస:26-40-103
వయససస:21
లస: పప

94-181/8
1198 NDX2398063
పపరర: వనసకట మననజ పరరమళ
దదవరకకసడ
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ మమరరస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:26-40-105/1
వయససస:27
లస: ససస స

1199 NDX3019536
పపరర: లమవణఖ గగపసకనన
భరస : గగపసకనన సనరరలవనల
ఇసటట ననస:26-40-105/1
వయససస:43
లస: ససస స

1201 NDX2993103
పపరర: సరటలన బబబగ ననలపరటట

94-188/1255
1202 FNF1681261
పపరర: పదభబకర శకనవరస అనసమసచ

94-175/1564

1204 NDX3193083
పపరర: మహబ షపక

1207 NDX2380830
పపరర: గరరరధర కలమమర ఆదద

1210 NDX3044112
పపరర: దదలశర సయద
తసడడ:ద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:26-40-110/15A
వయససస:67
లస: పప

94-181/1269

తసడడ:ద రవసదదనదథ అనసమసచ
ఇసటట ననస:26-40-105/3
వయససస:34
లస: పప
94-175/1565

1205 NDX3201340
పపరర: మహబ షపక

94-192/1146

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:26-40-108
వయససస:35
లస: ససస స
94-192/52

తలర : నకలసన ఆదద
ఇసటట ననస:26-40-108/8
వయససస:44
లస: పప
94-186/1281

1187 NDX3178795
పపరర: కరరమగన పటబన

తసడడ:ద పసద నదగగర షపక
ఇసటట ననస:26-40-87 MAHABOOB NAGAR
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-40-108
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-40-108
వయససస:35
లస: ససస స
1209 NDX3063922
పపరర: సఫపర మహకద

1189 NDX2479046
పపరర: రరకరసనద షపక

94-192/49

భరస : సయద ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:26-40-80
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:26-40-105/2
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:26-40-106
వయససస:26
లస: పప
1206 NDX3167855
పపరర: మహబ షపక

94-175/1305

తసడడ:ద చదసగరసనదదదన షపక
ఇసటట ననస:26-40-95
వయససస:24
లస: పప

భరస : గమల షరవల షపక
ఇసటట ననస:26-40-95
వయససస:19
లస: ససస స
1197 NDX3019676
పపరర: గగపసకనన సనరరలవనల

1186 NDX2615573
పపరర: అససరరర షపక

1184 NDX2395713
పపరర: ఖమసససబ షపక

భరస : జమమల షపక
ఇసటట ననస:26-40-74/A
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:26-40-80
వయససస:29
లస: పప

భరస : అబగదల ఖదర
ఇసటట ననస:26-40-82
వయససస:32
లస: ససస స
1191 NDX3237526
పపరర: శకరర షపక

94-192/1094

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-40-73/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద బబబగ షపక
ఇసటట ననస:26-40-78
వయససస:21
లస: పప
1188 NDX2750875
పపరర: శసషరద బబగస షపక

1183 NDX2649317
పపరర: అకకస హహసపన షపక

1208 NDX2637221
పపరర: నజర బశరజ పఠరన

94-192/1069

తలర : హహరర పఠరన
ఇసటట ననస:26-40-109
వయససస:20
లస: పప
94-181/1270

1211 NDX2524429
పపరర: మహబమబ బబష షపక

94-192/53

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-40-110/c
వయససస:21
లస: పప
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1212 NDX2637213
పపరర: మహమద షరహహద షపక

94-192/1071

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-40-110/c
వయససస:18
లస: పప
1215 NDX3048626
పపరర: మర సరహహబ షపక

94-192/1149

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-40-110/C
వయససస:18
లస: పప
94-192/1150

తసడడ:ద అలర స సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-40-112
వయససస:65
లస: పప
1218 NDX2628220
పపరర: షబనమ షపక

1213 NDX3045960
పపరర: మహమకద షరహహద షపక

1216 NDX2628634
పపరర: అబగదల రబ

1219 NDX2628659
పపరర: యమససకన షపక

94-180/1321

1217 NDX2628162
పపరర: హబబ అనదసరర

94-180/1324

1220 NDX2628642
పపరర: జరరనద ససలమసనద

భరస : ఇమమమ జఫర సదధఖ అనదసరర మహమకద
ఇసటట ననస:26-40-113
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అబగదల రబ
ఇసటట ననస:26-40-113
వయససస:62
లస: ససస స

94-192/1073
1221 NDX2628626
పపరర: ఇమమమ జఫర సదధఖ అనదసరర
మహమకద
తసడడ:ద అబగదల రబ
ఇసటట ననస:26-40-113
వయససస:32
లస: పప

1222 NDX3030921
పపరర: అనత మమడ

1223 NDX3031291
పపరర: అనత మమడ

తసడడ:ద గగవసద పరల మమడ
ఇసటట ననస:26-40-115
వయససస:26
లస: ససస స

1224 NDX2395689
పపరర: ఆదమ షరఫస షపక

1225 NDX2994929
పపరర: మమలసబ షపక

తసడడ:ద ఖసస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-40-115/1
వయససస:49
లస: పప
1227 NDX0511493
పపరర: మహబగననసర షపక
భరస : చన మహబమబ సరహహబ
ఇసటట ననస:26-40-116B
వయససస:50
లస: ససస స
1230 NDX2705051
పపరర: కమమ జహన షపక

94-181/1129

94-192/1155

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:26-40-121
వయససస:61
లస: పప
1236 NDX2980134
పపరర: ఏ. యన. బ. సమద షపక

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-40-131
వయససస:25
లస: పప

94-187/958

94-192/1156

94-192/1154

94-192/56

1234 NDX2936979
పపరర: షపక అలయ

1235 NDX2931897
పపరర: ఆరరఫర షపక

తసడడ:ద వనసకట వర పదసరద
ఇసటట ననస:26-40-131/a
వయససస:23
లస: పప

94-178/682

1232 NDX2862167
పపరర: బబజ సయఖద
భరస : మహబగ ససభబన
ఇసటట ననస:26-40-121
వయససస:23
లస: ససస స

1240 NDX3268943
పపరర: సరయ తరరణ దదమచరర

94-192/1153

1229 NDX2632966
పపరర: నససర అహమకద షపక

భరస : నదగమర షపక
ఇసటట ననస:26-40-119 1 ST LINE
వయససస:36
లస: ససస స
94-174/906

94-171/782

94-181/1271

తసడడ:ద హహసపన
ఇసటట ననస:26-40-124
వయససస:24
లస: ససస స
94-192/1157

1238 NDX2769172
పపరర: అబగదల ననర రహమన షపక

94-188/1256

Deleted

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-40-125
వయససస:30
లస: పప
94-188/1137

1226 NDX3012770
పపరర: షపక అబగదల రగఫ

తసడడ:ద బషసర షపక
ఇసటట ననస:26-40-118
వయససస:43
లస: పప

1231 NDX2518975
పపరర: జరసన బ షపక

1237 NDX2768935
పపరర: అబగదల ననర రహమన షపక

94-192/1152

తసడడ:ద షపక అబగదల రగఫ
ఇసటట ననస:26-40-116
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద హహసపన
ఇసటట ననస:26-40-124
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-40-125
వయససస:33
లస: పప
1239 NDX2637411
పపరర: నదగగల షరరఫ షపక

1228 NDX2725588
పపరర: గగసప బబషర షపక

94-192/1072

తసడడ:ద గగవసద పరల మమడ
ఇసటట ననస:26-40-115
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద రవర షపక
ఇసటట ననస:26-40-117
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద అబగదల కదదర షపక
ఇసటట ననస:26-40-119
వయససస:27
లస: ససస స
1233 NDX2771061
పపరర: జజన వల సయఖద

94-192/1151

భరస : ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:26-40-115/B
వయససస:48
లస: ససస స
94-180/330

94-180/1322

తసడడ:ద అబగదల రబ
ఇసటట ననస:26-40-113
వయససస:34
లస: పప

భరస : హబబ అనదసరర
ఇసటట ననస:26-40-113
వయససస:26
లస: ససస స

94-192/55

94-192/54

తసడడ:ద మమరకసడదయ మమడడస
ఇసటట ననస:26-40-111
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద మమల షపక
ఇసటట ననస:26-40-113
వయససస:72
లస: పప
94-180/1323

1214 NDX2380863
పపరర: చసదద మమడడస

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-40-125 MAHABOOB NAGA
వయససస:30
లస: పప
94-181/1548

1241 NDX2987170
పపరర: పవన నదమ

94-192/1158

తలర : నదగ లకడక నదమ
ఇసటట ననస:26-40-131,balaji nilayam
వయససస:34
లస: ససస స
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94-180/1672

1243 NDX3016516
పపరర: వర భబసకర రరవప నదమ

94-181/1273

1244 NDX3049475
పపరర: ఉమ వరణణ శక కలపషల

భరస : వర భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:26-40-131,balaji nilayam,
వయససస:62
లస: ససస స

భసధసవప: నదగ లకడక
ఇసటట ననస:26-40-131,balaji nilayam,
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససగరకవనసయమ కలపషల
ఇసటట ననస:26-40-132
వయససస:47
లస: ససస స

1245 NDX3112737
పపరర: చసదద బబబగ చచరరకలరర

1246 NDX2910511
పపరర: రరజఖలకడక చచరరకలరర

1247 NDX2845063
పపరర: మమచవరపప ధన లకడక

94-175/1567

తసడడ:ద సరసబశవరరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:26-40-132
వయససస:36
లస: పప
1248 NDX2629640
పపరర: శశషసరరడడడ కకట

భరస : తలక బబబగ
ఇసటట ననస:26-40-132
వయససస:29
లస: ససస స
94-188/1138

తసడడ:ద కకటటరరడడడ కకట
ఇసటట ననస:26-40-132
వయససస:67
లస: పప
1251 NDX2629665
పపరర: భగలకడక కకట

94-188/1141

94-192/1160

94-188/29

తసడడ:ద వనసకటరసగరరరవప
ఇసటట ననస:26-40-132/1A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద జనదరరన శశటట బబ గర రపప
ఇసటట ననస:26-40-132/1A,5thlane
వయససస:19
లస: పప
94-188/31

భరస : పరసడడ రసగ రరడడ అననసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-40-132/5
వయససస:36
లస: ససస స
1266 NDX2361657
పపరర: నవన దదరర

94-182/5

తలర : అగగనశమక దదరర
ఇసటట ననస:26-41-1
వయససస:25
లస: పప
1269 NDX2948800
పపరర: ససబబరరయగడడ గగపస
తసడడ:ద పపలర యఖ గగపస
ఇసటట ననస:26-41-1/94
వయససస:42
లస: పప

94-188/1257 1253 NDX2952299
1252 NDX2843878
పపరర: మమచవరపప మలర కరరరజ న రరవప
పపరర: శశషకలమమరర చచరరకలరర

1255 NDX2770402
పపరర: సతఖనదరరయణ శశసటట

94-188/1258

94-188/30

1256 NDX2932598
పపరర: వనసకట జగదధశ పరరచనరర

94-181/1274

1259 NDX2598001
పపరర: జనదరరన శశటట బబ గర రపప

94-169/972

భసధసవప: వర లకడక బబ గర రపప
ఇసటట ననస:26-40-132/1A,5th lane
వయససస:52
లస: పప
94-187/891

1262 NDX2684595
పపరర: జయశక బబ గర రపప

94-188/1142

భరస : జనదరర న శశటట బబ గర రపప
ఇసటట ననస:26-40-132/1A,5thlane
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద జనదరరన శశటట బబ గర రపప
ఇసటట ననస:26-40-132/1A,5thlane
వయససస:22
లస: ససస స

1264 NDX2900546
పపరర: గరత సటటశక కనమరర పపడడ

1265 NDX2361640
పపరర: అగగనశమక దదరర

94-175/1568

తసడడ:ద పదసనన కలమమర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:26-40-132/A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అగగనశమక దదరర
ఇసటట ననస:26-41-1
వయససస:44
లస: ససస స

1267 NDX3140779
పపరర: మహహదదదన బబష షపక

1268 NDX2539393
పపరర: మహమకద గగసప షపక

94-188/1260

తసడడ:ద జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:26-41-1/1
వయససస:48
లస: పప
94-181/1285

94-192/1159

తసడడ:ద వనసకట రసగ రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:26-40-132/1A
వయససస:25
లస: పప

1258 NDX2451540
పపరర: వనసకట రసగరరరవప పరరచనరర

1261 NDX2670248
పపరర: వర లకడక బబ గర రపప

94-188/1140

భరస : సరసబశవరరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:26-40-132
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద నదరరయణ పరరచనరర
ఇసటట ననస:26-40-132/1A,
వయససస:55
లస: పప
94-169/973

1250 NDX2670370
పపరర: మమచవరపప దదలప కలమమర

తసడడ:ద మమచవరపప మలర కరరరజ న రరవప
ఇసటట ననస:26-40-132
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద కకషష మమరరస సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:26-40-132/1
వయససస:68
లస: పప

1257 NDX2519197
పపరర: వనసకటజగదధశ పరరచనరర

1263 NDX2320182
పపరర: తనసజ అననసరరడడడ

94-188/1139

తసడడ:ద మమచవరపప రరస కకటట
ఇసటట ననస:26-40-132
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-40-132
వయససస:35
లస: పప

1260 NDX2616456
పపరర: జయవరర న బబ గర రపప

1249 NDX2629590
పపరర: వనసకట ససబబమక కకట

94-187/959

భరస : మమచవరపప మలర కరరరజ న రరవప
ఇసటట ననస:26-40-132
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శశషస రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:26-40-132
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:26-40-132
వయససస:26
లస: ససస స
1254 NDX2952042
పపరర: తలక బబబగ చచరరకలరర

94-180/1673

94-175/1566

1270 NDX2901551
పపరర: ఈససబ షపక
తసడడ:ద జన బబష
ఇసటట ననస:26-41-1/A
వయససస:18
లస: పప

94-182/4

94-181/10

తసడడ:ద మహహదదదన బబష షపక
ఇసటట ననస:26-41-1/1,4/3 line
వయససస:23
లస: పప
94-182/1240

1271 NDX2901809
పపరర: ఈససబ షపక

94-182/1241

Deleted

తసడడ:ద జన బబష
ఇసటట ననస:26-41-1/A
వయససస:18
లస: పప
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1272 NDX2603157
పపరర: పదసరద రరవప మసచకసటట

94-181/1140

తసడడ:ద మమలకకసడయఖ మసచకసటట
ఇసటట ననస:26-41-2/1
వయససస:48
లస: పప
1275 NDX2911741
పపరర: సరగజన నసన

94-182/1252

Deleted
94-181/11

భరస : కకషష రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:26-41-11/B
వయససస:39
లస: ససస స
1281 NDX2398121
పపరర: రరగ రసజతద గరల

94-181/13

94-181/1143

94-181/1146

94-181/1149

94-181/15

తసడడ:ద లకకణ రరవప దదవర
ఇసటట ననస:26-41-29/B
వయససస:23
లస: ససస స
1296 NDX3103363
పపరర: చన ఏససపరదస వనమగ

తసడడ:ద రరజ నకక
ఇసటట ననస:26-41-47
వయససస:26
లస: ససస స

94-181/12

1282 NDX2714350
పపరర: జయయసదద రరవప గగమకడడ

1285 NDX2712719
పపరర: మననహర బబబగ గరల

1288 NDX2715100
పపరర: రరగ రసజతద గరల

1291 NDX2398246
పపరర: కకమల పసలర

94-181/1298

94-181/1141

భరస : ఎడడకకసడలల తలపరటట
ఇసటట ననస:26-41-6
వయససస:35
లస: ససస స
1280 NDX3025277
పపరర: కకపపషల శవయఖ

94-181/1144

94-181/1142

1286 NDX2715159
పపరర: వలసన కరగరత

94-181/1145

తసడడ:ద బనన కరగరత
ఇసటట ననస:26-41-24
వయససస:49
లస: పప
94-181/1147

1289 NDX2712842
పపరర: మనష గరల

94-181/1148

తసడడ:ద మననహర బబబగ గరల
ఇసటట ననస:26-41-24
వయససస:20
లస: ససస స
94-181/14

1292 NDX3285582
పపరర: వనసకటటశశరరర దరనసస

1294 NDX2900785
పపరర: పదతదప పరరక

1295 NDX3104452
పపరర: పలర వ మటట

తసడడ:ద రరజశశఖర రరవప పలలకలరర
ఇసటట ననస:26-41-48
వయససస:18
లస: పప

94-182/1251

1283 NDX2712669
పపరర: మణణకఖమక గగమకడడ

భసధసవప: లమవణఖ దరనసస
ఇసటట ననస:26-41-29
వయససస:30
లస: పప

1300 NDX2661049
పపరర: రరకగశ పలలకలరర

94-181/1302

భరస : జయయసదద రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:26-41-24
వయససస:70
లస: ససస స

94-181/1295

94-182/1651

94-181/1296

తసడడ:ద లలథర రవ పదసరద మటట
ఇసటట ననస:26-41-39
వయససస:23
లస: ససస స
94-181/1299

భరస : చనన ఏససపరదస వనమగ
ఇసటట ననస:26-41-40
వయససస:60
లస: ససస స
94-181/17

1277 NDX2779890
పపరర: మలర శశరర తలపరటట

తసడడ:ద జజన జజకబ రతన కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:26-41-29
వయససస:22
లస: ససస స

1297 NDX3139524
పపరర: జయ శక అమరస లలరర

94-181/1536

తసడడ:ద కకపపషల తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:26-41-22
వయససస:43
లస: పప

భసధసవప: పదతదప పరరక
ఇసటట ననస:26-41-33A, f no 201
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశ వనమగ
ఇసటట ననస:26-41-40
వయససస:64
లస: పప
1299 NDX2478550
పపరర: రరణగక నకక

1279 NDX2478584
పపరర: కకషష రరడడడ అవపల

తసడడ:ద మననహర బబబగ గరల
ఇసటట ననస:26-41-24
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప దసమమల
ఇసటట ననస:26-41-26
వయససస:20
లస: పప
1293 NDX2413961
పపరర: వణ జరససస దదవర

Deleted

తసడడ:ద కకసడయఖ నసన
ఇసటట ననస:26-41-4/4
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద హనసమయఖ గరల
ఇసటట ననస:26-41-24
వయససస:52
లస: పప

భరస : వలసన కరగరత
ఇసటట ననస:26-41-24
వయససస:48
లస: ససస స
1290 NDX2609832
పపరర: జజనసన దసమమల

94-181/1535

తసడడ:ద శశషయఖ గగమకడడ
ఇసటట ననస:26-41-24
వయససస:82
లస: పప

భరస : మననహర రరవప గరల
ఇసటట ననస:26-41-24
వయససస:53
లస: ససస స
1287 NDX2714566
పపరర: సశరష లత కరగరత

1276 NDX3253853
పపరర: బబబగరరవప నసన

1274 NDX3253861
పపరర: సరగజన నసన

భరస : బబబగరరవప నసన
ఇసటట ననస:26-41-4
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద పపలర రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:26-41-11/B
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద మననహర బబబగ గరల
ఇసటట ననస:26-41-24
వయససస:25
లస: ససస స
1284 NDX2714947
పపరర: ఉష రరణణ గరల

94-181/1297

తసడడ:ద కకసడయఖ నసన
ఇసటట ననస:26-41-4
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబగరరవప నసన
ఇసటట ననస:26-41-4
వయససస:38
లస: ససస స

1278 NDX2478592
పపరర: వజయ లకడక అవపల

1273 NDX2913358
పపరర: బబబగరరవప నసన

1298 NDX2522753
పపరర: మమరర తతమసమక నదగరళర

94-181/16

భరస : మమతషఖ నదగరళర
ఇసటట ననస:26-41-46
వయససస:62
లస: ససస స
94-181/1150

1301 NDX2937514
పపరర: జజఖత పలలకలరర

94-182/1253

భరస : రరజ శశఖరరరవప
ఇసటట ననస:26-41-48
వయససస:38
లస: ససస స
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1302 NDX2820611
పపరర: రరజ శశఖరరరవప పలలకలరర

94-181/1300

1303 NDX2942498
పపరర: ససధకర మమరరగగమమల

తసడడ:ద రరమయగర
ఇసటట ననస:26-41-48 SUMATHI HOMES
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద రరజమహన మమరరగగమమల
ఇసటట ననస:26-41-53
వయససస:33
లస: పప

1305 NDX2874279
పపరర: హహమసత మరరయమల

1306 NDX2776946
పపరర: వజయలకడక మరరయమల

94-181/1301

తసడడ:ద పసచచయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:26-41-59
వయససస:22
లస: పప
1308 NDX3102076
పపరర: శసషరద బబగగమ షపక

94-181/1303

1309 NDX3265824
పపరర: అనసరరధ మగలలకలటర
భరస : నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:26-41-60/1
వయససస:42
లస: ససస స

1311 NDX1526997
పపరర: నదగ రరజ పప పపరర

1312 NDX2361582
పపరర: సనత రరయ సరరపలర

94-181/1304

తసడడ:ద బల సరశమ
ఇసటట ననస:26-41-60/2
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద రహహస షపక
ఇసటట ననస:26-41-60/5
వయససస:32
లస: పప
1317 NDX3131760
పపరర: ఆదదలకడక కకట

94-181/1307

94-182/8

94-182/1259

తసడడ:ద నరసససహరరవప చరరపఅల
ఇసటట ననస:26-41-60/C
వయససస:20
లస: ససస స

94-182/6

1321 NDX3118817
పపరర: పదమల కకట

1324 NDX2776045
పపరర: సరశమ అయఖపష నదగళర

94-181/1309

1327 NDX2733616
పపరర: ససకనఖ కటట

94-181/1305

1330 NDX2575819
పపరర: నజక షపక
భరస : చన మసరసన పటట న
ఇసటట ననస:26-41-60/D
వయససస:21
లస: ససస స

1310 NDX2641447
పపరర: యశకన షపక

94-182/1123

1313 NDX2413771
పపరర: షకకలమ షపక

94-182/7

1316 NDX2847911
పపరర: వజయ సరగర వసజ

94-181/1306

తసడడ:ద జకరయఖ వసజ
ఇసటట ననస:26-41-60/A/1
వయససస:33
లస: పప
94-181/1308

1319 NDX2987022
పపరర: కకషషకలమరర పలర స

94-181/1311

భరస : ససరగష పలర స
ఇసటట ననస:26-41-60A/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-182/1257

1322 NDX3119229
పపరర: నరసససహ రరవప కకట

94-182/1258

తసడడ:ద ఏసస రతనస కకట
ఇసటట ననస:26-41-60/A/1
వయససస:22
లస: పప
94-182/1260

1325 NDX2776029
పపరర: అసజన దదవ నదగళర

94-182/1261

భరస : సరశమ అయఖపష నదగళర
ఇసటట ననస:26-41-60/B
వయససస:29
లస: ససస స
94-181/1310

భరస : ససబబరరవప గగసడద
ఇసటట ననస:26-41-60/c
వయససస:53
లస: ససస స
94-182/1263

94-31/1015

భరస : మహహదధదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:26-41-60/5
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప నదగళర
ఇసటట ననస:26-41-60/B
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ గగసడద
ఇసటట ననస:26-41-60/c
వయససస:55
లస: పప
1329 NDX2940872
పపరర: పపరరషమ చరరపఅల

1318 NDX3086782
పపరర: నదరరయణమక కకట

1307 NDX2839512
పపరర: సరయ లకడక చదసవపల

తసడడ:ద అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:26-41-60/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:26-41-60/A/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నదగళర
ఇసటట ననస:26-41-60/B
వయససస:64
లస: ససస స
1326 NDX2873586
పపరర: ససబబ రరవప గగసడద

94-181/1544

తసడడ:ద ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:26-41-60/A/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వరయఖ పలర స
ఇసటట ననస:26-41-60-A/1
వయససస:53
లస: ససస స
1323 NDX2842789
పపరర: సతఖవత నదగళర

1315 NDX3107505
పపరర: ఏసస రతనస కకట

94-182/1255

తసడడ:ద సనరఖ చసదద రరవప చదసవపల
ఇసటట ననస:26-41-60
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:26-41-60/A/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద ఏసస రతనస కకట
ఇసటట ననస:26-41-60/A/1
వయససస:27
లస: ససస స
1320 NDX2361376
పపరర: నదగమక పలర స

94-182/1256

తసడడ:ద డదవడ రరజ సరరపలర
ఇసటట ననస:26-41-60/3
వయససస:22
లస: పప
94-182/1124

1304 NDX2900157
పపరర: పదక జజఖత కåమథమ

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:26-41-56
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:26-41-59
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఖజ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:26-41-60/1
వయససస:44
లస: ససస స

1314 NDX2633436
పపరర: ఖజ షపక

94-182/1254

1328 NDX2741775
పపరర: ససబబరరవప గగసడద

94-182/1262

తసడడ:ద కకటయఖ గగసడద
ఇసటట ననస:26-41-60/c
వయససస:55
లస: పప
94-182/1125

1331 NDX2789048
పపరర: చన మసరసన పటట న

94-182/1264

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:26-41-60/D
వయససస:34
లస: పప
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94-77/645

భరస : భబసకర రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:26-41-60/E
వయససస:52
లస: ససస స
1335 NDX2805224
పపరర: దదవమణణమక ననలపరటట

94-191/802

94-182/1127

94-181/1312

94-181/1313

94-181/21

తసడడ:ద లమగసబ రరజ తషమకలగగసట
ఇసటట ననస:26-41-71
వయససస:23
లస: పప
94-181/22

94-181/1317

1345 NDX3140209
పపరర: శరరష అమకథళళరర

1348 NDX2687291
పపరర: శశశత పసదయ నకక

1351 NDX2927556
పపరర: శరరష ససడ

1354 NDX2866572
పపరర: ససధఖ రరణణ తమదఅలమ

94-182/13

1357 NDX2478394
పపరర: శకనసవరస రరవప మమదదసరన

94-181/1314

1360 NDX2304392
పపరర: మరరయమక బగసరస
భరస : జజషస రరవప బగసరస
ఇసటట ననస:26-41-85
వయససస:58
లస: ససస స

1340 SQX1758150
పపరర: బగచచ బబబగ పపపషల

95-181/71

1343 JBV2551174
పపరర: పదక ఒటటటకకటటట

94-194/1541

1346 NDX2304400
పపరర: బబర ససస శరకవఖ బసడడ

94-181/20

తసడడ:ద రమమష బబబగ బసడడ
ఇసటట ననస:26-41-71
వయససస:22
లస: ససస స
94-181/1152

1349 NDX2687283
పపరర: కకమల పసదయ నకక

94-181/1153

తసడడ:ద రవ కలమమర నకక
ఇసటట ననస:26-41-72
వయససస:19
లస: ససస స
94-181/1315

1352 NDX2819845
పపరర: దదవ హరరరత ససడ

94-181/1316

తసడడ:ద లకకణ రరవప ససడ
ఇసటట ననస:26-41-73
వయససస:18
లస: ససస స
94-182/1266

1355 NDX2478378
పపరర: శవపరరశత మమడసరన

94-182/12

భరస : శకనవరస రరవప మమడసరన
ఇసటట ననస:26-41-82/2
వయససస:45
లస: ససస స
94-182/14

తసడడ:ద వనసకటటశశరరలల మమదదసరన
ఇసటట ననస:26-41-82/2
వయససస:49
లస: పప
94-182/1268

94-181/19

భరస : వనసకట ససబబ రరవప ఒటటటకకటటట
ఇసటట ననస:26-41-62
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప తమదఅలమ
ఇసటట ననస:26-41-74C
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మమడసరన
ఇసటట ననస:26-41-82/2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద గమల షరవల షపక
ఇసటట ననస:26-41-84/6
వయససస:19
లస: పప

94-182/1265

భరస : లకకణ రరవప ససడ
ఇసటట ననస:26-41-73
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకయఖ ఏజమఅలమహ
ఇసటట ననస:26-41-74/7
వయససస:52
లస: పప

1359 NDX2742120
పపరర: ఖమజజ వల షపక

1342 NDX3040458
పపరర: శకనవరస దదవరపలర

1337 NDX2527166
పపరర: పసదయసకర అసచసల

తసడడ:ద పదసరద పపపషల
ఇసటట ననస:26-41-61
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద రవ కలమమర నకక
ఇసటట ననస:26-41-72
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకణ రరవప ససద
ఇసటట ననస:26-41-73
వయససస:21
లస: పప

1356 NDX2478436
పపరర: దసరర పదసరద మమడసరన

94-182/11

భరస : ససరగశ బబబగ
ఇసటట ననస:26-41-62/B
వయససస:36
లస: ససస స

1347 NDX2304426
పపరర: కరరరసక తషమకలగగసట

1353 NDX3174372
పపరర: బబలచచననయఖ ఏజమన

1339 NDX2534659
పపరర: లకడకోస పరవన అరవ

94-188/1262

తలర : పదసనన అసచసల
ఇసటట ననస:26-41-60/M
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:26-41-62
వయససస:38
లస: పప

భరస : పదకరశ రరవప అమకథళళరర
ఇసటట ననస:26-41-62/B
వయససస:61
లస: ససస స

1350 NDX2414274
పపరర: పవన కళయఖణ ససద

94-182/1126

తసడడ:ద తమకరరజ అరవ
ఇసటట ననస:26-41-60/Q
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరవపలల కకలలరలల
ఇసటట ననస:26-41-61\1/2
వయససస:62
లస: ససస స
1344 NDX3142718
పపరర: సపమ
స శరమ అమకథళళరర

1336 NDX2640696
పపరర: రహహస షపక

1334 NDX2805190
పపరర: బల కకషష మమరరస బసడ

తసడడ:ద ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:26-41-60/H/2
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-41-60/J
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద ససధధర కటట
ఇసటట ననస:26-41-60/P
వయససస:20
లస: ససస స
1341 NDX3149051
పపరర: పససటమక కకలలరలల

94-182/9

భరస : భబసకర రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:26-41-60/E
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:26-41-60/H/2
వయససస:72
లస: ససస స
1338 NDX2650976
పపరర: పదమద కటట

1333 NDX2361392
పపరర: జయపదద బబ రరగడడ

1358 NDX3061413
పపరర: ఇసరసక బబ రరగడడ

94-182/1267

తసడడ:ద ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-41-82/A
వయససస:25
లస: పప
94-181/24

1361 NDX3246360
పపరర: యమససకన కగసర షపక

94-181/1531

తసడడ:ద మమసర కలస మహమకద
ఇసటట ననస:26-41-90
వయససస:25
లస: ససస స
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94-181/25 1363 NDX1755539
1362 NDX2372936
పపరర: వనసకట నదగ కరరరసక మమమలవరపప
పపరర: అఖలమసడదశశరర కనకపప డక

తలర : పదసరద రరవప మమమలవరపప
ఇసటట ననస:26-41-91/1
వయససస:25
లస: పప
1365 NDX2413987
పపరర: మరరయమక వరరకలటట

తలర : నలన కనకపప డక
ఇసటట ననస:26-41-91/4
వయససస:23
లస: ససస స
94-181/27

భరస : ససబబబరరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-41-92
వయససస:49
లస: ససస స
1368 NDX2414191
పపరర: ససబబబరరవప వరరకలటట

94-181/30

94-182/1269

94-181/33

తసడడ:ద పసచచయఖ గగసటట
ఇసటట ననస:26-41-96
వయససస:43
లస: పప
1380 NDX2361814
పపరర: వ వ యస రరజఖ లకడక
కకసపలర
తసడడ:ద నరసససహరరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:26-41-96
వయససస:55
లస: ససస స
1383 NDX2730141
పపరర: వనణగ దదసరర

94-182/16

1372 NDX2413920
పపరర: ననరజ హన కరగరజ

94-181/34

1384 NDX2730166
పపరర: ఈశశరర దదసరర

94-181/37

Deleted

1387 NDX3018553
పపరర: రరమగలల నదయక కగ
తసడడ:ద రరడఖ నదయక కగ
ఇసటట ననస:26-41-103
వయససస:50
లస: పప

1389 NDX2325785
పపరర: తదజజ మమరరత గగసటటరర

1390 NDX2329738
పపరర: శవరరరడడడ గగసటటరర

94-195/12

తసడడ:ద నదగరరరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:26-41-117/3
వయససస:45
లస: పప

94-171/786

1373 NDX2414035
పపరర: అబగదల జబర కరగత

94-181/32

1376 NDX2304376
పపరర: కరగరజ మసరసన షపక

94-181/35

1379 NDX2361806
పపరర: కళయవత కకసపలర

94-182/15

భరస : వర వనసకట కకటటలసగస కకసపలర
ఇసటట ననస:26-41-96
వయససస:52
లస: ససస స
94-182/1270

1382 SQX1758218
పపరర: తదజ శక పసలర

95-181/72

తలర : సయమమమల పసలర
ఇసటట ననస:26/41/96B
వయససస:22
లస: ససస స
94-181/1320

భరస : వనణగ దదసరర
ఇసటట ననస:26-41-97/3
వయససస:32
లస: ససస స
94-181/38

1370 NDX2936805
పపరర: సనరఖకకరణ సనసకరర

తసడడ:ద అబగదల జబబర కరగరజ
ఇసటట ననస:26-41-96
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రమమశ బబ లమరపలర
ఇసటట ననస:26-41-96/B
వయససస:21
లస: ససస స
94-181/1319

94-181/29

తసడడ:ద మసరసన కరగత
ఇసటట ననస:26-41-95
వయససస:29
లస: పప

1378 NDX2363919
పపరర: వర వనసకట కకటటలసగస కకసపలర

తసడడ:ద చనన బబబగ మగకకరర
ఇసటట ననస:26-41-99 VENKATA KRISHNA
వయససస:21
లస: పప

భరస : గగవసద రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:26-41-117/3
వయససస:45
లస: ససస స

94-181/31

1375 NDX2304350
పపరర: కరగరజ సయఖద పసర షపక

1381 NDX2770527
పపరర: మనశర బబ లమరపలర

1367 NDX2414308
పపరర: పదసరద వరరకలటట

తసడడ:ద శకనవరసరరవప సనసకరర
ఇసటట ననస:26-41-94
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహరరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:26-41-96
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద అపరషరరవప దదసరర
ఇసటట ననస:26-41-97/3
వయససస:36
లస: పప
1386 NDX2520187
పపరర: ఉదయ కకషప ర మగకకరర

94-181/1528

తసడడ:ద అబగదల జబబర కరగరజ
ఇసటట ననస:26-41-96
వయససస:22
లస: పప
94-181/36

94-181/26

తసడడ:ద ససబబబరరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-41-92
వయససస:24
లస: పప

భరస : అబగదల జబబర కరగరజ
ఇసటట ననస:26-41-95
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:26-41-96
వయససస:89
లస: ససస స
1377 NDX2304327
పపరర: వజయ కలమమర గగసటట

94-181/28

తసడడ:ద ససబబరరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-41-92
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబబరరయగడడ గగపస
ఇసటట ననస:26-41-94
వయససస:39
లస: ససస స
1374 NDX2363927
పపరర: అననపపరష కకసపలర

1366 NDX2414167
పపరర: దదవదస వరరకలటట

1369 NDX3234622
పపరర: డదవడ వరరకలటట

1364 NDX2414142
పపరర: చసదద శశఖర నదగగలపరటట

తసడడ:ద వజయమనసద రరవప నదగగలపరటట
ఇసటట ననస:26-41-91/7
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద ససబబబరరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-41-92
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద చచననయఖ వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-41-92
వయససస:65
లస: పప
1371 NDX2948834
పపరర: ధనలకడక గగపస

94-181/1318

1385 NDX2847754
పపరర: హననకగ చపసషడడ

94-182/1271

తసడడ:ద దదవదదనస చపసషడడ
ఇసటట ననస:26-41-98
వయససస:22
లస: పప
94-192/1181

1388 NDX3028578
పపరర: అఖల కగ

94-192/1182

తసడడ:ద రరమగలల నదయక కగ
ఇసటట ననస:26-41-103
వయససస:19
లస: పప
94-195/13

1391 NDX2331619
పపరర: పదమల వపపర

94-195/51

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ వపపర
ఇసటట ననస:26-41-120
వయససస:21
లస: ససస స
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1392 NDX3151222
పపరర: ససలలచన ససకర
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94-196/1033

భరస : పపనచలమలమహ ససకర
ఇసటట ననస:26-41-120/1
వయససస:47
లస: ససస స
1395 NDX2931301
పపరర: నదగ శరకవణణ దహలతదబబద

1393 NDX2801769
పపరర: లకడక వసగ

భరస : శవరరమ రరడడ
ఇసటట ననస:26-42-2/A
వయససస:39
లస: ససస స
94-182/1273

1396 NDX3268166
పపరర: మయమరర శరసత

తసడడ:ద దహలతదబబద హననమథ కకశశర
ఇసటట ననస:26-42-7
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నదరరయణ
ఇసటట ననస:26-42-12
వయససస:47
లస: ససస స

1398 NDX2692176
పపరర: నవరతనస గగరరవసదపలర

1399 NDX2553808
పపరర: షపక శరకకర

94-171/622

భసధసవప: జజన రరచరడ సన గగరరవసద పలర
ఇసటట ననస:26-42-16/A
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : షపక ససభబన
ఇసటట ననస:26-42-18
వయససస:20
లస: ససస స

1401 NDX2938488
పపరర: వనసకట రరడడడ వసగర

1402 NDX2535318
పపరర: గసగధర రరవప చసదథలల

94-187/963

తసడడ:ద శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:26-42-21A
వయససస:45
లస: పప
94-171/627

1407 NDX3008737
పపరర: ఉష వ

94-171/794

94-8/1745

94-181/1321

1411 NDX3158151
పపరర: వరణణ తననరర

1414 NDX2397636
పపరర: సప న సయఖద

94-187/961

1417 NDX3045523
పపరర: కకషష గగడద

94-171/7

1420 NDX2758720
పపరర: అసర ర అల షపక
తసడడ:ద కరరమగలర
ఇసటట ననస:26-42-231
వయససస:19
లస: పప

94-171/787

94-171/625
1400 NDX2705614
పపరర: జజన రరహరడ సన గగరరవసద పలర

1403 NDX2601987
పపరర: గసగధర రరవప చసదథలల

94-171/626

తసడడ:ద ససబబయఖ చసదథలల
ఇసటట ననస:26-42-33/a/1
వయససస:46
లస: పప
94-171/628

1406 NDX2565083
పపరర: నవఖ గరడడకకయయ

94-171/629

తసడడ:ద వనసకట నదగగశశరరవప గరడడకకయయ
ఇసటట ననస:26-42-36
వయససస:20
లస: ససస స
94-171/795

1409 NDX2610798
పపరర: పదక పక

94-186/1135

భరస : రరమగలల పరక
ఇసటట ననస:26-42-109/b
వయససస:45
లస: ససస స
94-171/788

1412 NDX3013422
పపరర: గరయఠరక దథమ

94-171/789

తసడడ:ద రమమష దథమ
ఇసటట ననస:26-42-174/B
వయససస:27
లస: ససస స
94-171/8

1415 NDX2601219
పపరర: సససనన మరరయమల

94-171/624

భరస : ఆనసద ససధధర మరరయమల
ఇసటట ననస:26-42-193
వయససస:43
లస: ససస స
94-181/1322

తసడడ:ద కననయఖ గగడద
ఇసటట ననస:26-42-202
వయససస:58
లస: పప
94-189/1133

1397 NDX3118692
పపరర: రషసద బబగగమ షపక

భసధసవప: నలమ౦ బ రస గగరరవసద పలర
ఇసటట ననస:26-42-20
వయససస:53
లస: పప

భరస : మమసనదదల సయఖద
ఇసటట ననస:26-42-182
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శరససన జటటరర
ఇసటట ననస:26-42-198
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప యయళళ
ఇసటట ననస:26-42-210
వయససస:58
లస: ససస స

94-171/623

తసడడ:ద వనసకటసరశమ తననరర
ఇసటట ననస:26-42-170/a
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మణణ బబబగ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:26-42-174B
వయససస:38
లస: ససస స

1419 NDX2926046
పపరర: నదగ మలర శశరర యయళళ

1408 NDX2895720
పపరర: బసగరరయఖ మమసడ

94-187/962

తసడడ:ద అబగదల అజస షపక
ఇసటట ననస:26-42-14
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద దదలయఖ మమసడ
ఇసటట ననస:26-42-49
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద అనసత రరమయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:26-42-111/A
వయససస:25
లస: ససస స

1416 NDX2908135
పపరర: రమఖ జటటరర

94-181/1547

తసడడ:ద వర పదసరద బటటటల
ఇసటట ననస:26-42-35
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస హననమథ కలమమర వ
ఇసటట ననస:26-42-39
వయససస:50
లస: ససస స

1413 NDX3054483
పపరర: అరరణ చచరరకలరర

1405 NDX2559714
పపరర: ససధధర కలమమర బటటటల

1394 NDX2743656
పపరర: తరరణ కలమమర రరడడ వసగ

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:26-42-2/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద ససబబయఖ చసదథలల
ఇసటట ననస:26-42-33/a/1
వయససస:47
లస: పప

1404 NDX2554475
పపరర: జయ వనసకట సరయ అనరరదర
దదసరర
తసడడ:ద వర సరశమ దదసరర
ఇసటట ననస:26-42-34
వయససస:22
లస: పప

1410 NDX2047877
పపరర: మమనక ననలర లరర

94-171/790

1418 NDX3129970
పపరర: అననపపరష మక కటబరర

94-182/1272

భరస : రమమరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:26-42-203
వయససస:48
లస: ససస స
94-181/1323

1421 NDX3046604
పపరర: ���� ����

94-181/1324

తసడడ:ద ������
ఇసటట ననస:26-42-264
వయససస:55
లస: పప
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1422 NDX3004751
పపరర: శకకరసత రరడడడ మదదదగరరర
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94-181/1325

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ రరడడడ మదదదగరరర
ఇసటట ననస:26-42-264/B1
వయససస:35
లస: పప
1425 NDX2979235
పపరర: చసదదహస ససదద చల

94-171/793

94-188/1144

94-181/1327 1427 NDX3071784
1426 NDX2992865
పపరర: సరయ ఫణణ భబరర వ గసగవరపప
పపరర: అభశశక యడర

1429 NDX2519429
పపరర: బబలమ యశససశన కకసజగటట

1432 NDX3013661
పపరర: అరరణ కనసపరరస

94-181/1328

94-188/34

1430 NDX2637486
పపరర: వననతన

94-188/1146

తసడడ:ద రమమరరవప గనదనపననన
ఇసటట ననస:26-43-2
వయససస:21
లస: ససస స
94-181/1331

1433 NDX3144987
పపరర: రరజగసదద పదసరద రరబబబ

94-181/1332

భరస : వనసకట సతఖ రరమ మమరరస అరరపరక
ఇసటట ననస:26-43-3/1 SBI COLONY
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరమ రరవప కనసపరరస
ఇసటట ననస:26-43-3/1,
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద జకకయఖ రరబబబ
ఇసటట ననస:26-43-6
వయససస:42
లస: పప

1434 NDX3029063
పపరర: పదక జజగరర మమడడ

1435 NDX3026341
పపరర: శకనవరస రరవప జజగరర మమడడ

1436 NDX3011061
పపరర: శకనవరస రరవప జజగరర మమడడ

94-181/1333

1437 NDX2636629
పపరర: నఖల సరయ జజగరర మమడడ

తసడడ:ద రమమరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:26-43-8
వయససస:52
లస: పప
94-186/1136

తసడడ:ద శకనవరస రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:26-43-8
వయససస:20
లస: పప
1440 NDX2320372
పపరర: నదగగశశరర చససడనరర

94-181/1334

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:26-43-8
వయససస:53
లస: ససస స

1438 NDX3217049
పపరర: అనసనయమక దళవరయ

94-181/1329

94-188/36

భరస : శవ నదగ భమషణ రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:26-43-14
వయససస:42
లస: ససస స
1443 NDX2363851
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ గరదచ

1444 NDX2361699
పపరర: శశశలజ గరదచ

94-182/27

తసడడ:ద నదగర రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:26-43-19/3
వయససస:44
లస: పప
1446 NDX3175759
పపరర: వజయ లకడక కకట
భరస : వనసకట రరవప కకట
ఇసటట ననస:26-43-I/C
వయససస:38
లస: ససస స
1449 NDX2671410
పపరర: నదగ లకడక దదవళర
భరస : రమమశ దదవళర
ఇసటట ననస:26-45-16/35c
వయససస:41
లస: ససస స

1447 NDX3211166
పపరర: వనసకట రరవప కకట

1450 NDX2627479
పపరర: నదగయఖ జగననధస
తసడడ:ద మసగయఖ జగననధస
ఇసటట ననస:26-45-103
వయససస:31
లస: పప

94-181/1330

1442 NDX2644888
పపరర: లకడక వసత

94-188/1145

1445 NDX3256245
పపరర: భబసకర రరవప వనమగలపలర

94-182/1626

తసడడ:ద గగపరల కకషషయఖ వనమగలపలర
ఇసటట ననస:26-43-19/3A
వయససస:79
లస: పప
94-187/964

తసడడ:ద చనన రరమగలల రరడడ కకట
ఇసటట ననస:26-43-I/C
వయససస:42
లస: పప
94-2/1120

1439 NDX3179470
పపరర: అనసనయమక దళవరయ

తలర : శకదదవ వసత
ఇసటట ననస:26-43-16
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:26-43-19/3
వయససస:39
లస: ససస స
94-181/1336

తసడడ:ద రమమరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:26-43-8
వయససస:52
లస: పప

భరస : నదగగశశరరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:26-43-11/A
వయససస:81
లస: ససస స

1441 NDX2320265
పపరర: శవ నదగ భమషణ రరవప
చససడనరర
తసడడ:ద అయఖనన చససడనరర
ఇసటట ననస:26-43-14
వయససస:43
లస: పప

94-181/44

94-181/1335

Deleted

భరస : నదగగశశరరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:26-43-11/A
వయససస:81
లస: ససస స
94-188/35

94-171/792

తసడడ:ద భబసకర రరవప యడర
ఇసటట ననస:26-43-1/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద కర కర వ ఎన రరజజ రరమమశశర
ఇసటట ననస:26-43-1/C
వయససస:20
లస: ససస స
94-171/796

1424 NDX3119831
పపరర: గరరరశశర కలమమర అకరవరరపప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-42-284
వయససస:19
లస: పప

తలర : వజయ లకడక
ఇసటట ననస:26-43-1/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:26-43-1/1
వయససస:20
లస: ససస స
1431 NDX3166295
పపరర: ససశల అరరపరక

94-171/791

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:26-42-284
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద కకరణ కలమమర ససదద చల
ఇసటట ననస:26-42-287
వయససస:18
లస: పప
1428 NDX2645950
పపరర: సహజ గసగవరపప

1423 NDX3107489
పపరర: శకనవరసరరవప అకరవరరపప

1448 NDX2653798
పపరర: వజయలకడక వసకదదరర

94-2/1121

తసడడ:ద వనసకటబదవప
ఇసటట ననస:26-45-8/A
వయససస:38
లస: ససస స
94-1/1313

1451 NDX2662831
పపరర: లకడక దదవ మమధవరస

94-8/1146

భరస : నదగరరరజ న మమధవరస
ఇసటట ననస:26-45-131/8A
వయససస:39
లస: ససస స
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1452 NDX2566495
పపరర: శక రరస ఆకలల
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94-191/743

1453 NDX2697514
పపరర: ఇమమసబ షపక

తసడడ:ద శవ నదగ మలలర శశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:26-46-7
వయససస:22
లస: పప

భరస : మధస బబబగ దసవపశరర
ఇసటట ననస:26-46-11
వయససస:47
లస: ససస స

1455 NDX2703718
పపరర: హరరశ

1456 NDX3051992
పపరర: వరణణ వనసగమమసబ దదసచరర

94-180/1327

తసడడ:ద శవ పదసరద చరకరల
ఇసటట ననస:26-46-43
వయససస:27
లస: పప
1458 NDX3100666
పపరర: ససజజత అలర స

94-181/1372

94-197/1126

94-182/1164

94-197/1258

తసడడ:ద రరస కకషష
ఇసటట ననస:26-47-7
వయససస:18
లస: పప
1470 NDX2364487
పపరర: రరధ భభగఖస

94-197/8

94-198/947

తసడడ:ద వనసకట నసడకగఅలమ
ఇసటట ననస:26-47-37
వయససస:36
లస: పప

94-197/952

94-197/9

94-182/1361

1466 NDX3066552
పపరర: అనసత లకడక బబ డడడ

1468 NDX2724987
పపరర: శకనవరసరరడడడ కరసస

1469 NDX2721504
పపరర: రమమదదవ కరసస

1474 NDX2759884
పపరర: రమమరరవప సప మమపలర

1477 NDX2655900
పపరర: సరసశత రరయల

1480 NDX2684579
పపరర: మలర శశరర నసడకగఅలమ
భరస : అపసష రరడడడ నసడకగఅలమ
ఇసటట ననస:26-47-37
వయససస:31
లస: ససస స

94-197/1128

1463 NDX2743144
పపరర: సరసబశవ రరవప పప ననగసటట

తసడడ:ద ససబబరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:26-46-148/B
వయససస:26
లస: ససస స

94-197/1140

94-197/1127

94-182/1362

94-197/1141

భరస : శకనవరసరరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:26-47-20
వయససస:37
లస: ససస స
94-196/559

1472 NDX2325090
పపరర: శకనస సరగరనదల

94-196/560

తసడడ:ద పపలర యఖ సరగరనదల
ఇసటట ననస:26-47-25
వయససస:27
లస: పప
94-198/1005

1475 NDX2759991
పపరర: శవ పరరశత సప మమపలర

94-198/1006

భరస : రమమరరవప సప మమపలర
ఇసటట ననస:26-47-27/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-196/878

భరస : గగపస రరయల
ఇసటట ననస:26-47-32
వయససస:23
లస: ససస స
94-1/1314

1460 NDX2764801
పపరర: ఆదదలకడక వరకర

తసడడ:ద జజననలగడడ శరఖస పదసరద మగఖరరజ
ఇసటట ననస:26-46-131
వయససస:18
లస: పప

1471 NDX2325157
పపరర: రతన కలమమరర ఉడత

94-196/871

తసడడ:ద ససబబయఖ పప ననగసటట
ఇసటట ననస:26-46-110/A
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ సప మమపలర
ఇసటట ననస:26-47-27/1
వయససస:59
లస: పప

భరస : నదగగశశర రరవప మడతల
ఇసటట ననస:26-47-28
వయససస:30
లస: ససస స
1479 NDX2627461
పపరర: అపసష రరడడడ నసడకగఅలమ

1465 NDX2937639
పపరర: యశశసత నదథ జజననలగడడ

1457 NDX2609063
పపరర: శక రరధద కకషష మమరరస సరరకజ

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:26-46-79/B
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస ఉడత
ఇసటట ననస:26-47-25
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబ రరవప అననస
ఇసటట ననస:26-47-27
వయససస:19
లస: పప
1476 NDX2380806
పపరర: తరరపతమక మడతల

94-182/1653

తసడడ:ద అసజరరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:26-47-20
వయససస:44
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప భభగఖస
ఇసటట ననస:26-47-20/28
వయససస:41
లస: ససస స
1473 NDX2560027
పపరర: టబగగర అననస

1462 NDX2133825
పపరర: సతఖనదరరయణ బతష
స ల

94-182/1363

తసడడ:ద శక వనణగగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:26-46-43
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద ససబబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-46-110/A
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-46-114
వయససస:56
లస: పప
1467 NDX3249984
పపరర: సససమననజ కపషల

94-195/752

తసడడ:ద శవయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-46-50
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశరరవప బబ డడ
ఇసటట ననస:26-46-108/1
వయససస:40
లస: పప
1464 NDX2711125
పపరర: శవయఖ పరలపరరస

1459 NDX3286143
పపరర: నరసససహ తమకశశటట

1454 NDX3160132
పపరర: అలమర బక సయఖద

తసడడ:ద హహసపసన భ సయఖద
ఇసటట ననస:26-46-42
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-46-43
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-46-43/1
వయససస:53
లస: ససస స
1461 NDX2773414
పపరర: బబబగ నరగనదప
న స
ద ద బబ డడ

94-190/602

1478 NDX2522712
పపరర: శక లకడక పలర పప

94-196/561

భరస : నగరజ పలర పప
ఇసటట ననస:26-47-33
వయససస:22
లస: ససస స
94-194/1130

1481 NDX2671238
పపరర: నదగర రరడడడ అవపతష

94-196/879

తసడడ:ద మలమర రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:26-47-37
వయససస:30
లస: పప
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1482 NDX2531739
పపరర: మగన కలమమర బబడ
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94-196/562

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప బబడ
ఇసటట ననస:26-47-42
వయససస:19
లస: పప
94-197/11

తసడడ:ద పదకరశ బబబగ మగననసగర
ఇసటట ననస:26-47-64
వయససస:21
లస: పప
94-197/1158

భరస : వనసకట సరశమ కకవనలసపరటట
ఇసటట ననస:26-47-76
వయససస:43
లస: ససస స
1491 NDX2452514
పపరర: అమరసరయ నమకల

94-197/15

తసడడ:ద శకనవరసరరవప నమకల
ఇసటట ననస:26-47-85
వయససస:21
లస: పప
1494 NDX2889046
పపరర: ఉష రమణ అడప

94-197/1161

94-198/15

తసడడ:ద హహమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-47-102
వయససస:23
లస: పప
94-194/1204

తసడడ:ద రరమరరజ యయరశ
ఇసటట ననస:26-47-118/2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససనల కలమమర జడడగగ
ఇసటట ననస:26-47-123/A
వయససస:36
లస: ససస స
1509 NDX2886000
పపరర: శరరష పపరస
భరస : శరఖమ పపరస
ఇసటట ననస:26-47-127
వయససస:32
లస: ససస స

1490 NDX2380715
పపరర: నదగలకడక పసరరసరశమగల
భరస : వర బదహకస పసరరసరశమగల
ఇసటట ననస:26-47-77
వయససస:24
లస: ససస స

1492 NDX3144706
పపరర: లకడక పదసనన నమకల

1493 NDX3039138
పపరర: లకడక పదసనన నమకల

94-197/1159

1495 NDX2474450
పపరర: మసస నమక షపక

1498 NDX2764470
పపరర: వనసకట పదక సరయ రరగర

1501 NDX2649093
పపరర: శరత కలమమర రరజ

1504 NDX2551125
పపరర: లకడక పసతస

1507 NDX2633915
పపరర: రగశశనర చసడ

1510 NDX2885952
పపరర: శరఖమ పపరస
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ పపరస
ఇసటట ననస:26-47--127
వయససస:39
లస: పప

94-197/14

94-197/1160

Deleted

తసడడ:ద శకనవరస రరవప నమకల
ఇసటట ననస:26-47-85
వయససస:18
లస: ససస స
94-197/16

1496 NDX2474294
పపరర: సససదదవల షపక

94-198/14

తసడడ:ద ఫరరద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-47-98
వయససస:21
లస: పప
94-197/1130

1499 NDX2764652
పపరర: కనక రరజ రరగర

94-198/988

తసడడ:ద నదగరరజ రరగర
ఇసటట ననస:26--47-103
వయససస:20
లస: పప
94-198/934

1502 NDX2641264
పపరర: సతఖ రరజ

94-5/927

తసడడ:ద కలపపష సరకమ రరజ
ఇసటట ననస:26-47-117
వయససస:20
లస: ససస స
94-197/1094

1505 NDX3293131
పపరర: రవ దదమమరర

94-197/1268

తసడడ:ద నదరరయణ దదమమరర
ఇసటట ననస:26-47-120
వయససస:35
లస: పప
94-198/936

తసడడ:ద శకదర చసడ
ఇసటట ననస:26-47-126
వయససస:20
లస: పప
94-198/989

94-197/1156

94-197/13
1489 NDX2474476
పపరర: వనసకట సరయ భబసకర
కకవనలసపరటట
తసడడ:ద వనసకట సరశమ కకవనలసపరటట
ఇసటట ననస:26-47-76 REDDY COLLEGE B
వయససస:22
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ పసతస
ఇసటట ననస:26-47-118/5
వయససస:24
లస: ససస స
94-197/1095

1487 NDX2937290
పపరర: హరర బబబగ పసడతల
తసడడ:ద వనసకటసరశమ పసడతల
ఇసటట ననస:26-47-67
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద కడనరర రరజ
ఇసటట ననస:26-47-116
వయససస:18
లస: పప
94-197/1093

94-182/1364

తసడడ:ద హహగరకకయమ రరజ పపరరకక
ఇసటట ననస:26-47-65
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద నదగరరజ రరగర
ఇసటట ననస:26-47-103
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప వనలలతషరర
ఇసటట ననస:26-47-106
వయససస:19
లస: పప

1506 NDX2714327
పపరర: గగరర దదవ జడడగగ

94-197/12

భరస : రహమన షపక
ఇసటట ననస:26-47-98
వయససస:20
లస: ససస స

1497 NDX2474310
పపరర: రహమన షపక

1503 NDX2712578
పపరర: మహహశశరర యయరశ

1486 NDX2380772
పపరర: వజయ రరజ పపరరకక

1484 NDX3212289
పపరర: మహహశ నదయగడడ

తసడడ:ద రమమసజననయగలల నదయగడడ
ఇసటట ననస:26-47-61
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప నమకల
ఇసటట ననస:26-47-85
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరవప అడప
ఇసటట ననస:26-47-96
వయససస:19
లస: ససస స

1500 NDX2773711
పపరర: వరసస వనలలతషరర

94-197/1155

తసడడ:ద రరమ కకటటశశర రరవప బబజజస
ఇసటట ననస:26-47-60
వయససస:19
లస: పప

1485 NDX2534162
పపరర: రరకగశ మగననసగర

1488 NDX3027679
పపరర: అదద లకడక కకవనలసపరటట

1483 NDX3081262
పపరర: లల కకషష బబజజస

1508 NDX2342350
పపరర: వనసకటటసశరరర బమమకజ

94-198/18

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప బమమకజ
ఇసటట ననస:26-47-127
వయససస:21
లస: పప
94-198/990

1511 NDX2474468
పపరర: రమణ ఎలదసడడ

94-197/17

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఎలదసడడ
ఇసటట ననస:26-47-130/1
వయససస:49
లస: పప
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1512 NDX2380855
పపరర: కలమఖణణ గగగరరరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-197/18

భరస : శకనవరసరరవప గగగరరరర
ఇసటట ననస:26-47-131
వయససస:28
లస: ససస స
1515 NDX2770097
పపరర: ససధద కరమమశశరర అలలదసరరస

94-197/1132

94-198/19

94-197/1133

94-197/1096

94-198/20

94-197/1134

94-193/1222

94-198/993

తసడడ:ద నదగమర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:26-47-154
వయససస:18
లస: ససస స
1539 NDX2395184
పపరర: సప మమశశర సరయ గణణశ
కలమమర బబ లల
తసడడ:ద శశషయఖ బబ లల
ఇసటట ననస:26-47-156/6
వయససస:21
లస: పప

94-193/1221

94-197/1097

94-198/21

94-198/1131

1523 NDX2979771
పపరర: వనసకటటశశరమక శఖమల

1526 NDX2637445
పపరర: మలర క షపక

94-198/938

1529 NDX2394567
పపరర: ససబబన బ సయఖద

94-197/22

Deleted

1531 NDX2393650
పపరర: సససదద సయఖద

94-198/22

1532 NDX2663847
పపరర: షకకల సయఖద

94-198/939

భరస : మసరన వల సయఖద
ఇసటట ననస:26-47-152
వయససస:36
లస: ససస స
94-198/23

1535 NDX2719623
పపరర: సతష సరతషలలరర

94-198/992

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-47-152/4 9TH LINE S L R
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద బబల ఏసస సరతషలలరర
ఇసటట ననస:26-47-152/7
వయససస:20
లస: పప

1537 NDX2670529
పపరర: ఆడమ శరఫస షపక

1538 NDX2635399
పపరర: ఆడమ శరఫస షససక

1540 NDX3162294
పపరర: శరసత వరర న బబ లల

94-196/822

94-198/940

తసడడ:ద అలబక
ఇసటట ననస:26-47-155
వయససస:18
లస: పప
94-197/1135

Deleted

తసడడ:ద శశషయఖ బబ లల
ఇసటట ననస:26-47-156/6
వయససస:19
లస: పప

94-198/991

భరస : మమదదర సయఖద
ఇసటట ననస:26-47-152
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద అలబక షపక
ఇసటట ననస:26-47-155
వయససస:18
లస: పప
94-196/563

1520 NDX3285749
పపరర: ససలమసన షపక

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:26-47-150
వయససస:32
లస: ససస స

1528 NDX2522183
పపరర: ఉమ మహహశశరర కలసచపప

1534 NDX2393668
పపరర: మధర బ షపక

94-197/21

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-47-147
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద మమదదర సరహహబ లలట సయఖద
ఇసటట ననస:26-47-152
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-47-152/4
వయససస:21
లస: ససస స
1536 NDX2763589
పపరర: ఇమమసబ షపక

1525 NDX2714319
పపరర: నదగ జజఖథదఈ కగశర

1517 NDX2530012
పపరర: లకకయఖ ఆగగలల

తసడడ:ద బగడచ షపక
ఇసటట ననస:26-47-143/2
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవ శసకర కలసచపప
ఇసటట ననస:26-47-151
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మదర సయఖద
ఇసటట ననస:26-47-152
వయససస:59
లస: ససస స
1533 NDX3026358
పపరర: జజన బ షపక

94-198/937

భరస : లసగగశశరరరవప కగశర
ఇసటట ననస:26-47-148
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర హ మగరల
ఇసటట ననస:26-47-151
వయససస:21
లస: పప
1530 NDX3094059
పపరర: ససబబన బ సయఖద

1522 NDX2958247
పపరర: రరమరరడడడ శఖమల

94-197/1131

తసడడ:ద రరమలల ఆగగలల
ఇసటట ననస:26-47-137/A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద బదహకరరడడడ
ఇసటట ననస:26-47-147
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప కగశర
ఇసటట ననస:26-47-148
వయససస:48
లస: పప
1527 NDX2452605
పపరర: ఆసజననయగలల మగరల

94-197/20

తసడడ:ద పసచచయఖ మడతల
ఇసటట ననస:26-47-142/A
వయససస:35
లస: పప

భరస : హహసపసన సయయద
ఇసటట ననస:26-47-144/9
వయససస:48
లస: ససస స
1524 NDX2714624
పపరర: లసగగశశర రరవప కగశర

1516 NDX2452753
పపరర: రరమగలల అగగలల

1519 NDX2684306
పపరర: నదగగశశర రరవప మడతల

1514 NDX3144748
పపరర: లకకకదదవ అగగలల

భరస : రమమశ అగగలల
ఇసటట ననస:26-47-132/5
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకయఖ అగగలల
ఇసటట ననస:26-47-137/A
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద కకషష ఎగర డడ
ఇసటట ననస:26-47-141
వయససస:21
లస: పప
1521 NDX3209863
పపరర: జరసమగన సయయద

94-197/19

భరస : శసకర చలమర
ఇసటట ననస:26-47-132
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస చదరర అలలదసరరస
ఇసటట ననస:26-47-133
వయససస:20
లస: ససస స
1518 NDX2474377
పపరర: గగపస ఎగర డడ

1513 NDX2394542
పపరర: ససధ రరణణ చలమర

1541 NDX3197316
పపరర: శరసత వరర న బబ లల

94-197/1136

తసడడ:ద శశషయఖ బబ లల
ఇసటట ననస:26-47-156/6
వయససస:19
లస: పప
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1542 NDX2380913
పపరర: చన�ోసనయమ దదసరర
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94-196/564

తసడడ:ద దదశయఖ దదసరర
ఇసటట ననస:26-47-157/4
వయససస:42
లస: పప
1545 NDX2342384
పపరర: లకడక లమవణఖ గగసతకళ

94-198/24

94-198/27

94-193/1223

94-198/996

1563 NDX2671493
పపరర: అనసష పతస కకసడ

94-198/997

94-198/29

భరస : నదగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:26-47-186
వయససస:38
లస: ససస స

94-193/1224

1555 NDX3261518
పపరర: పటబన నదగగల మర

1558 NDX2768208
పపరర: అననవరపప కకటటశశరరరవప

1561 NDX0969097
పపరర: బదహక రరవప దదడడడ

94-198/943

1564 NDX2975399
పపరర: గగవసదమక పప క

94-197/1262

1567 NDX2751501
పపరర: జన బబష సయద

1570 NDX3286242
పపరర: నదగగల మర షపక
తసడడ:ద నబసర షపక
ఇసటట ననస:26-47-186
వయససస:41
లస: పప

94-197/1137

1553 NDX2757532
పపరర: మడతల వరలకడక

94-198/995

1556 NDX3261484
పపరర: పటబన నదగగల మర

94-198/1128

Deleted

94-194/1205

94-198/30

1559 NDX2464485
పపరర: సరయ చసదద శశఖర బబబగ
రరయగడడ
తసడడ:ద సరసబశవ రరవప రరయగడడ
ఇసటట ననస:26-47-168
వయససస:23
లస: పప
1562 NDX2653160
పపరర: భబరత దదడడడ

94-198/28

94-198/942

భరస : బదహకస రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:26-47-168
వయససస:23
లస: ససస స
94-198/998

1565 NDX2975373
పపరర: వనసకటటశశరరర పప క

94-198/999

తసడడ:ద శకనస పప క
ఇసటట ననస:26-47-175
వయససస:24
లస: పప
94-198/1000

తసడడ:ద ఇబదహహస
ఇసటట ననస:26-47-183
వయససస:20
లస: పప
94-197/1267

1550 NDX2842771
పపరర: పదశరసత దసత

తసడడ:ద పటబన గరలబ
ఇసటట ననస:26-47-165
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనస పప కర
ఇసటట ననస:26-47-175
వయససస:43
లస: ససస స
94-198/944

94-198/26

భరస : మడతల సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:26-47-164
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబయఖ దదడడడ
ఇసటట ననస:26-47-168
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:26-47-183
వయససస:47
లస: పప
1569 NDX3289519
పపరర: జజకకర షపక

1552 NDX2721223
పపరర: జలమన షపక

1547 NDX2452597
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వలలర పప

తసడడ:ద పదభకరరరవప దసత
ఇసటట ననస:26-47-160/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-47-167/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద పసచచయఖ పతస కకసడ
ఇసటట ననస:26-47-175
వయససస:20
లస: ససస స
1566 NDX2548774
పపరర: జలమన సయఖద

94-198/941

తసడడ:ద పటబన గరలబ
ఇసటట ననస:26-47-165
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ పరమగల పరటట
ఇసటట ననస:26-47-165/A
వయససస:31
లస: ససస స
1560 NDX2464493
పపరర: సరయ చసదద శశఖర బబబగ
రరయగడడ
తసడడ:ద సరసబశవ రరవప రరయగడడ
ఇసటట ననస:26-47-168
వయససస:24
లస: పప

1549 NDX2684256
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వలలర పప

94-198/994

తసడడ:ద కరససలల వలలర పప
ఇసటట ననస:26-47-160
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-47-164
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-47-164
వయససస:20
లస: పప
1557 NDX3073616
పపరర: రజన పరమగల పరటట

94-198/25

తసడడ:ద కరససలల వలలర పప
ఇసటట ననస:26-47-160
వయససస:23
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-47-164
వయససస:39
లస: ససస స
1554 NDX3155629
పపరర: రబబబన షపక

1546 NDX2452571
పపరర: అసజనకలమమరర వలలర పప

1544 NDX3111408
పపరర: యమససకన షపక

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-47-159
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:26-47-160
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:26-47-160
వయససస:23
లస: ససస స
1551 NDX2721215
పపరర: ససభబన బ షపక

94-197/23

భరస : చననయఖ దదసరర
ఇసటట ననస:26-47-157/4
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ రరవప గగసతకళ
ఇసటట ననస:26-47-159/1
వయససస:39
లస: ససస స
1548 NDX2522076
పపరర: అసజల వలలర పప

1543 NDX2380731
పపరర: పదసనన దదసరర

1568 NDX2908341
పపరర: జన బబష సయద

94-198/1001

తసడడ:ద ఇబదహహస
ఇసటట ననస:26-47-183
వయససస:20
లస: పప
94-198/1133

1571 NDX2667574
పపరర: ససఘవ పపనజరరర

94-197/1098

తసడడ:ద దదసస పపనజరరర
ఇసటట ననస:26-47-191
వయససస:19
లస: ససస స
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1572 NDX2667475
పపరర: ససధకర పపనజరరర
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94-198/945

తసడడ:ద దదసస పపనజరరర
ఇసటట ననస:26-47-191
వయససస:24
లస: పప
1575 NDX2676518
పపరర: శవ సరయ కసతదటట

94-198/946

94-194/1128

94-196/872

94-196/825

94-196/875

94-2/1122

94-193/1219

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-238
వయససస:20
లస: ససస స

1585 NDX2538429
పపరర: నరసససహ రరవప గగసడదల

1588 NDX2502987
పపరర: శకనస బబబగ దదవళర

1591 NDX3146149
పపరర: పదదకవత దసడడగగల

1594 NDX2746881
పపరర: శకకరసత ఒరరస

94-197/1129

1597 NDX2932275
పపరర: సరగజన ఒరరస

94-196/565

1600 NDX2731610
పపరర: రరజశశఖర బతష
స ల
తసడడ:ద రరజగశ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-47-238
వయససస:19
లస: పప

1580 NDX2678266
పపరర: పదథసఖష మదచద

94-196/824

1583 NDX2714756
పపరర: సరమమజఖస మరరయమల

94-193/1169

1586 NDX2635415
పపరర: నరససహక రరవప గగసడదల

94-196/874

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:26-47-225
వయససస:21
లస: పప
94-196/12

1589 NDX3109998
పపరర: జయశక వనమగల

94-198/1003

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:26-47-230
వయససస:19
లస: ససస స
94-193/1225

1592 NDX3155009
పపరర: వర బబబగ దసడడగగల

94-198/1004

తసడడ:ద వర సరశమ దసడడగగల
ఇసటట ననస:26-47-235
వయససస:40
లస: పప
94-194/1206

1595 NDX2746873
పపరర: తరరపతమక ఓరరచ

94-196/900

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-238
వయససస:19
లస: ససస స
94-197/1142

భరస : శకనవరసరరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:26-47-238
వయససస:36
లస: ససస స
94-197/1144

94-198/1122

తలర : నరసమక మరరయమల
ఇసటట ననస:26-47-218/1
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : సరగజన ఒరరస
ఇసటట ననస:26-47-238
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద రరజగశ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-47/238
వయససస:20
లస: ససస స
1599 NDX2917946
పపరర: తరరపరతమక ఓరరచ

94-196/873

భరస : వర బబబగ దసడడగగల
ఇసటట ననస:26-47-235
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజగశ
ఇసటట ననస:26-47/238
వయససస:21
లస: ససస స
1596 NDX2731297
పపరర: శశభరరణణ బతష
స ల

1582 NDX2609394
పపరర: సలస షపక

1577 NDX3241718
పపరర: దసరర పస
ద రద పదతపత

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల మదచద
ఇసటట ననస:26-47-213
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన వనసకటటష దదవళర
ఇసటట ననస:26-47-230
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద బలరరజ తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-47-232
వయససస:18
లస: పప
1593 NDX2895431
పపరర: శశభరరణణ బటటటల

94-198/1002

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ గగసడదల
ఇసటట ననస:26-47-225
వయససస:22
లస: పప

తలర : బగజజ మమడతతటట
ఇసటట ననస:26-47-226
వయససస:22
లస: పప
1590 NDX2668523
పపరర: థదమస తమకశశటట

1579 NDX2769453
పపరర: చసటట చలమర

94-197/1139

తసడడ:ద కకషషయఖ
ఇసటట ననస:26-47-197/a
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద యమససన షపక
ఇసటట ననస:26-47-216
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద సప మయఖ పసలర
ఇసటట ననస:26-47-223
వయససస:22
లస: పప
1587 NDX2626547
పపరర: నవన కలమమర మమడతతటట

94-197/1266

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:26-47-206
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద యశన షపక
ఇసటట ననస:26-47-216
వయససస:25
లస: పప
1584 NDX2560084
పపరర: యయసస బబబగ పసలర

1576 NDX3289311
పపరర: రమదదవ పదతపత

1574 NDX2877611
పపరర: బల రసగయఖ బబలమ

తసడడ:ద రసగయఖ బబలమ
ఇసటట ననస:26-47-193
వయససస:38
లస: పప

భరస : దసరర పస
ద రద
ఇసటట ననస:26-47-197/a
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద దసరర రరవప డరర
ఇసటట ననస:26-47-204
వయససస:25
లస: పప
1581 NDX2546026
పపరర: నజర షపక

94-197/1099

భరస : బల రసగయఖ బబలమ
ఇసటట ననస:26-47-193
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ కసతదటట
ఇసటట ననస:26-47-196
వయససస:20
లస: పప
1578 NDX2684520
పపరర: మలర కరరరజ నరరవప డరర

1573 NDX2714269
పపరర: రమణమక బబలమ

1598 NDX2917995
పపరర: శకకరసత ఓరరచ

94-197/1143

తసడడ:ద శకనవరసస ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-238
వయససస:22
లస: ససస స
94-197/1145

1601 NDX2737096
పపరర: గగపస ఉపపష

94-196/901

తసడడ:ద రరజ ఉపపష
ఇసటట ననస:26-47-239
వయససస:19
లస: పప
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1602 NDX2668580
పపరర: అనసత రమగలల ఉటర
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94-196/826

భరస : ససబబయఖ ఉటర
ఇసటట ననస:26-47-245
వయససస:40
లస: ససస స
1605 NDX2550549
పపరర: అరరణ వనమగల

94-196/828

94-193/1228

94-197/1147

94-196/829

94-196/831

94-196/832

94-198/948

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:26-47-314
వయససస:24
లస: పప

1615 NDX3070281
పపరర: మమథనఖస చలమర

1618 NDX2553972
పపరర: నదగవనణణ గగగగల

1621 NDX2468395
పపరర: మహహష జగరరకపప తషల

1624 NDX2474278
పపరర: నదగ లకడక బతష
స ల

94-196/569

1627 NDX3197290
పపరర: దసరర పస
ద రద మసగపటర

94-193/1229

1630 NDX3106689
పపరర: మహబగససభబన షపక
తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:26-47-314
వయససస:22
లస: పప

1610 NDX2280485
పపరర: కకశశర వలర సభభటర

94-196/567

1613 NDX2633824
పపరర: శవనదరరయణ బటదగగసట

94-196/876

1616 NDX2461614
పపరర: మషప ఇరర

94-198/32

తసడడ:ద చనన రసగరరరవప ఇరర
ఇసటట ననస:26-47-260/B
వయససస:32
లస: పప
94-196/877

1619 NDX2845840
పపరర: సససదరర కకఠర

94-193/1230

తసడడ:ద యహన కకఠర
ఇసటట ననస:26-47-268
వయససస:23
లస: ససస స
94-198/33

1622 NDX3215563
పపరర: వనసకట కకషష కకనదదమడదగగలమ

94-197/1148

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కకసడమడడగగల
ఇసటట ననస:26-47-271
వయససస:33
లస: పప
94-198/34

1625 NDX3211570
పపరర: ససతమక పదతపత

94-198/1007

భరస : పపననయఖ పదతపత
ఇసటట ననస:26-47-279
వయససస:60
లస: ససస స
94-197/1149

తసడడ:ద రరమయఖ మసగపటర
ఇసటట ననస:26-47-294
వయససస:24
లస: పప
94-198/35

94-193/1227

తసడడ:ద వనసకటబదవప బటదగగసట
ఇసటట ననస:26-47-258
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద రరమ కకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-47-279
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ మసగపటర
ఇసటట ననస:26-47-294
వయససస:22
లస: ససస స
1629 NDX2382810
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

94-196/568

తసడడ:ద శకనస జగరరకపప తషల
ఇసటట ననస:26-47-270
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద రమగలల అసదచ
ఇసటట ననస:26-47-271B
వయససస:19
లస: పప
1626 NDX2475531
పపరర: అసజల మసగపటర

1612 NDX2323863
పపరర: శకనవరస రరవప గగసడద

1607 NDX3123056
పపరర: కకటటశశరమక బతష
స ల

తసడడ:ద రరమకకటటసశరరరరవ వలర సభభటర
ఇసటట ననస:26-47-253
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప గగగగల
ఇసటట ననస:26-47-261
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన మసరసన రరవప మమకల
ఇసటట ననస:26-47-270
వయససస:21
లస: పప
1623 NDX2676997
పపరర: అనల బబబగ అసదచ

94-196/566

తసడడ:ద పదకరశరరవప చలమర
ఇసటట ననస:26-47-260/B
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప గగగగల
ఇసటట ననస:26-47-261
వయససస:19
లస: పప
1620 NDX2633683
పపరర: ఆసజననయగలల మమకల

1609 NDX2280477
పపరర: సరశత వలర సభభటర

94-193/1226

భరస : కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-47-253
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద పరలసక వరయఖ
ఇసటట ననస:26-47-256/A
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-47-259
వయససస:36
లస: ససస స
1617 NDX2548790
పపరర: బబల మగరళ గగగగల

94-197/1146

తసడడ:ద కకశశర వలర సభభటర
ఇసటట ననస:26-47-253
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద పదసరద రరవప
ఇసటట ననస:26-47-253
వయససస:21
లస: పప
1614 NDX2546653
పపరర: ఈశశరమక బతష
స ల

1606 NDX2723823
పపరర: అశశక కకమమకర

1604 NDX2732204
పపరర: వనయ కలమమర ఓరరచ

తసడడ:ద ఏససబబబగ ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-248
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద పప తష రరజ
ఇసటట ననస:26-47-252
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద బబలకకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-47-253
వయససస:19
లస: ససస స
1611 NDX2942233
పపరర: రరయల శక హరర

94-196/827

తసడడ:ద శకనస దదవరల
ఇసటట ననస:26-47-245
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద పసచచయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:26-47-248
వయససస:19
లస: ససస స
1608 NDX3121993
పపరర: భబరర వ బతష
స ల

1603 NDX2671352
పపరర: వనసకట నదగ రరజ దదవరల

1628 NDX2522969
పపరర: లకడక తమకశశటట

94-196/570

భసధసవప: శకనస తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-47-296
వయససస:20
లస: ససస స
94-198/1008

1631 NDX2382828
పపరర: జజససకన షపక

94-198/36

తసడడ:ద హసపసన షపక
ఇసటట ననస:26-47-315
వయససస:22
లస: ససస స
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1632 NDX2628949
పపరర: కకకకల రరణణ దదసరర
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94-198/949

భరస : అననశశ దదసరర
ఇసటట ననస:26-47-317
వయససస:23
లస: ససస స
1635 NDX2474351
పపరర: యగసఫ షపక

94-198/40

94-198/952

94-198/1011

94-193/1234

94-198/956

94-198/1013

94-198/958

భరస : సరసబశవ రరవప అలకలసట
ఇసటట ననస:26-47-355
వయససస:28
లస: ససస స

1645 NDX2892164
పపరర: వనసకటలకడక ఓరరచ

1648 NDX2670925
పపరర: వనసకటలకడక ఓరరచ

1651 NDX3256997
పపరర: నదగగర బ షపక

1654 NDX2526291
పపరర: పదవణ కలమమర ఏకలల

94-198/1014

1657 NDX2675577
పపరర: రరజఖ లకడక పససచకల

94-197/1150

1660 NDX2584316
పపరర: అననపపరష యలవల
భరస : ససబదహకణఖస యలవల
ఇసటట ననస:26-47-355/1
వయససస:34
లస: ససస స

1640 NDX2848554
పపరర: హనసమయమక ఓరరచ

94-198/1010

1643 NDX2519221
పపరర: బతష
స ల భబనస

94-196/571

1646 NDX2544401
పపరర: శవ కలమమరర ఓరరచ

94-198/955

భరస : ఏడడకకసడలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-322
వయససస:36
లస: ససస స
94-198/957

1649 NDX2640779
పపరర: నజక షపక

94-196/833

భరస : అసపసన షపక
ఇసటట ననస:26-47-328
వయససస:26
లస: ససస స
94-194/1539

1652 NDX2678563
పపరర: వర సరశమ దదవనలమ

94-194/1129

తసడడ:ద రగశయఖ దదవనలమ
ఇసటట ననస:26-47-334
వయససస:78
లస: పప
94-196/572

1655 NDX2521979
పపరర: అనసష ఏకలల

94-198/41

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:26-47-346
వయససస:23
లస: ససస స
94-2/1123

భరస : తరరపత రరవప పపనచలకర
ఇసటట ననస:26-47-352
వయససస:22
లస: ససస స
94-198/1016

94-193/1233

తసడడ:ద బతష
స ల వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-47-321/4 3RD LANE
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:26-47-346
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద పసదద కరశ నదయక కరసడర వత
ఇసటట ననస:26-47-349/3
వయససస:18
లస: పప
1659 NDX3201308
పపరర: లకడక నరసమక అలకలసట

94-198/1012

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:26-47-328 8/3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-47-345
వయససస:29
లస: పప
1656 NDX2881498
పపరర: దసరర నదయక కరసడర వత

1642 NDX2734572
పపరర: శకరరమగలల ఓరరచ

1637 NDX2848562
పపరర: కకటటశశరరరవప ఓరరచ

భరస : శకనవరసరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-321
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద బదమకయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-322
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:26-47-328
వయససస:19
లస: పప
1653 NDX2677425
పపరర: శవయఖ తమకశశటట

94-198/1009

తసడడ:ద బదహకయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-322
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-322
వయససస:20
లస: ససస స
1650 NDX2888253
పపరర: ససభబన షపక

1639 NDX2848547
పపరర: ససతదరరవమక ఓరరచ

94-198/39

తసడడ:ద శకనవరసరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-321
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-321
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద పరప రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-47-322
వయససస:18
లస: పప
1647 NDX2546398
పపరర: భగలకడక ఓరరచ

94-198/951

భరస : శకరరమగలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-321
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-321
వయససస:23
లస: ససస స
1644 NDX2904100
పపరర: శవ మహహశ బతష
స ల

1636 NDX2546232
పపరర: ససజనఖ కకరకపరటట

1634 NDX2474328
పపరర: ఫరరజ నద షపక

భరస : యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:26-47-318
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద ససగరత రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-47-318
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకరరమలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-47-321
వయససస:68
లస: ససస స
1641 NDX2734598
పపరర: రరపవత తషరక

94-198/950

తసడడ:ద సలమస షపక
ఇసటట ననస:26-47-317
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద శశశదద షపక
ఇసటట ననస:26-47-318
వయససస:31
లస: పప
1638 NDX2552719
పపరర: ససత రవమక ఓరరచ

1633 NDX2631166
పపరర: సరరరర హహసపన షపక

1658 NDX2734440
పపరర: రమమసజనఉలల ఎరర

94-198/1015

భసధసవప: ససలర ససలర
ఇసటట ననస:26-47-352
వయససస:29
లస: పప
94-197/1100

1661 NDX2474427
పపరర: వనసకటటశశరరర పపల

94-197/24

తసడడ:ద ధరకయఖ పపల
ఇసటట ననస:26-47-355/3 8th line
వయససస:46
లస: పప
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1662 NDX2848968
పపరర: ససబబన షపక
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94-197/1151

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-47-355/14
వయససస:30
లస: పప
1665 NDX3060407
పపరర: ధనలకడక ఈడడగ

94-198/1017

94-198/1018

94-193/1236

1669 NDX2503027
పపరర: సతఖవత చలర

1672 NDX2762086
పపరర: రమణమక ఉపపషతల

94-193/1171

1675 NDX2474245
పపరర: రరసబబబగ దదరరవనమగల

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బటటటల
ఇసటట ననస:26-47-402/2A
వయససస:20
లస: పప
94-2/1124

94-196/836

భరస : రరమలకకణ తమకననన
ఇసటట ననస:26-47-407
వయససస:21
లస: ససస స

1684 NDX2769602
పపరర: అశశక గగరజజల

94-193/1237

1687 NDX2742492
పపరర: ఎడడకకసడలల ఉయమఖల

94-198/43

94-196/834

తసడడ:ద ఓబగలలసస కటటటబడడ
ఇసటట ననస:26-47-409
వయససస:24
లస: పప

94-196/902

1673 AP151010528008
పపరర: గసగమక గగసటట�

94-196/573

1676 NDX2561728
పపరర: పలర పప అనసరరధ

94-198/960

1679 NDX2742914
పపరర: పదవణ కలమమర గగససపతరర

94-196/903

తసడడ:ద రరజ గగససపతరర
ఇసటట ననస:26-47-402/6A
వయససస:19
లస: పప
94-193/1172

1682 NDX2675528
పపరర: పదసరద గగససపరటఅలమ

94-196/835

తసడడ:ద చసదద మగరళమహన లమతద గగససపరటఅలమ
ఇసటట ననస:26-47-404/3
వయససస:19
లస: పప
94-196/904

1685 NDX2395226
పపరర: అననరరధ తదళళరర

94-196/574

భరస : సరసబశవరరవప తదళళరర
ఇసటట ననస:26-47-404/24
వయససస:52
లస: ససస స
94-196/905

Deleted

1690 NDX3057973
పపరర: పపదమ సరగర కటటటబడడ

1670 NDX2773885
పపరర: పదదకవత చలమర

తసడడ:ద పలర పప అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:26-47-393
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద పప తషరరజ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:26-47-405
వయససస:19
లస: పప
94-196/575

94-193/1235

భరస : కరళదదసస�
ఇసటట ననస:26-47-391/3
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద రవకలమమర గగరజజల
ఇసటట ననస:26-47-404/8A
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబబగ దదవరరర
ఇసటట ననస:26-47-404,
వయససస:24
లస: ససస స
1689 NDX2461507
పపరర: వనసకట మమనస దదవ

94-198/1019

భరస : బబబగ దదవరరల
ఇసటట ననస:26-47-404
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద నగరజ
ఇసటట ననస:26-47-404/3
వయససస:18
లస: పప
1686 NDX2997914
పపరర: రరజగశశరర దదవరరర

1681 NDX2676435
పపరర: రరజగశశరర దదవరరల

1667 NDX2938611
పపరర: కలమమరర వనమగల

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:26-47-365
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజ గగససపతరర
ఇసటట ననస:26-47-402/6A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద మరరయదదసస చదవపరర
ఇసటట ననస:26-47-404
వయససస:18
లస: ససస స
1683 NDX2635407
పపరర: పదవణ గగససపరటఅలమ

94-196/13

తసడడ:ద పదసరద దదరరవనమగల
ఇసటట ననస:26-47-393
వయససస:36
లస: పప

94-197/1153 1678 NDX2678415
1677 NDX3207875
పపరర: బటటటల శకనవరసరరవప బటటటల
పపరర: పదవణ కలమమర గగససపతరర

94-198/42

భరస : హననకల
ఇసటట ననస:26-47-364
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఉపపషతల
ఇసటట ననస:26-47-386
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకమక రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:26-47-393
వయససస:19
లస: ససస స

1680 NDX2675940
పపరర: నదయమ చదవపరర

94-193/1170

భరస : వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:26-47-365
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ ఉపపషతల
ఇసటట ననస:26-47-386
వయససస:43
లస: పప
1674 NDX2542686
పపరర: అనస రరధద పలర పప

1666 NDX2684611
పపరర: వనసకట దసరర బటటటల

1664 NDX2468403
పపరర: మసగమక ఈడడగ

భరస : నదగగశశర రరవప లలటట ఈడడగ
ఇసటట ననస:26-47-357/1
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:26-47-364
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద బకకలల
ఇసటట ననస:26-47-364
వయససస:38
లస: పప
1671 NDX2762052
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపషతల

94-197/1152

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-47-355/14
వయససస:28
లస: ససస స

భసధసవప: ఆసజననయగలల ఈడడగ
ఇసటట ననస:26-47-357/1
వయససస:30
లస: ససస స
1668 NDX2938603
పపరర: ఆననకల వనమగల

1663 NDX2748507
పపరర: మసరసన బ షపక

94-197/1154

1688 NDX2742559
పపరర: ఎడడకకసడలల ఉయమఖల

94-196/906

తసడడ:ద పప తషరరజ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:26-47-405
వయససస:19
లస: పప
1691 NDX2538973
పపరర: అలమర బక షపక

94-198/44

తసడడ:ద గపపర షపక
ఇసటట ననస:26-47-409
వయససస:50
లస: పప
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1692 NDX2676633
పపరర: పవన తదజ తచలలకలటర
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94-2/1125

తసడడ:ద గసగధర రరవప తచలలకలటర
ఇసటట ననస:26-47-420
వయససస:19
లస: పప
1695 NDX2633923
పపరర: శవ కకటటశశరరవప బడ

94-196/880

94-198/1020

94-197/1263

94-193/1417

94-18/731

94-181/1326

భరస : డదవడ దదడడ
ఇసటట ననస:27
వయససస:50

లస: ససస స

1705 NDX2845188
పపరర: రవ బబ డ

1708 NDX3172814
పపరర: మధవ చపషటట

1711 NDX3123429
పపరర: మననహర పసదదల

94-186/76

1714 NDX3083300
పపరర: సససదదబ షపక

94-197/1157

1717 NDX2545259
పపరర: శవపరరశత పసయఖల

94-171/702

1720 NDX2852747
పపరర: పదసనన కలమమర జలఆగర
తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:27-1-6/6
వయససస:31
లస: పప

94-193/1415

1703 NDX2548816
పపరర: అదద లకడక తమకశశటట

94-198/961

1706 NDX2941219
పపరర: ఉరరకల ఎరక

94-181/1373

1709 NDX2361525
పపరర: చసదదకరసత వనసపరటట

94-182/80

తసడడ:ద రరమరరడడడ వనసపరటట
ఇసటట ననస:26-413
వయససస:36
లస: పప
94-181/1256

94-190/622

1712 NDX2642353
పపరర: ఆరరఫర గగగమ షపక

94-181/1151

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:26-4160/J
వయససస:57
లస: ససస స
1715 NDX3188646
పపరర: అనసష పతస కకసడ

94-197/1138

తసడడ:ద పసచచయమ పతస కకసడ
ఇసటట ననస:26-47175
వయససస:21
లస: ససస స
94-181/1123

తసడడ:ద పసచచయఖ పసయఖల
ఇసటట ననస:26_41_60/a/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-2/583

1700 NDX3282027
పపరర: హరర కకషష తమకశశటట

భరస : వనణగగగపరల రరవప ఎరక
ఇసటట ననస:26-48-141/30
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-39126/217
వయససస:36
లస: ససస స
94-171/695

94-196/837

తసడడ:ద హరర కకషష తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-47-441
వయససస:18
లస: ససస స

Deleted

భరస : హరరకకషష గగరరకల
ఇసటట ననస:26_30_57/2
వయససస:37
లస: ససస స
1719 NDX1952481
పపరర: లలరమ మమరర దదడడ

94-197/1264

తసడడ:ద కకటయఖ పసదదల
ఇసటట ననస:26-2047/3
వయససస:54
లస: పప

భరస : చసదద శశఖర రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:26-38216/2
వయససస:43
లస: ససస స
1716 NDX3145588
పపరర: అనసజ గటబ గటబ

1702 NDX3266327
పపరర: కళయఖణణ తమకశశటట

1697 NDX2638625
పపరర: తరరపరతమక రరవనళర

తసడడ:ద మగకకసటట తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-47-441
వయససస:35
లస: పప

భరస : చసదదశశఖర చపషటట
ఇసటట ననస:26-195
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:26-423-208
వయససస:41
లస: ససస స
1713 NDX2451276
పపరర: శక దదవ నసదదపరటట

94-193/1414

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బబ డ
ఇసటట ననస:26-47-754
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద కకషషమమరరస తతట
ఇసటట ననస:26-50-72
వయససస:41
లస: పప
1710 NDX3175726
పపరర: మహబమబ బ షపక

1699 NDX3281979
పపరర: హనసమమయమక తమకశశటట

94-193/1238

భరస : రవ రరవనళర
ఇసటట ననస:26-47-426
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవ కకషష తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-47-441
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద పరరరసరరధద తరరనదరరర
ఇసటట ననస:26-47-445/B
వయససస:48
లస: పప
1707 NDX2625978
పపరర: ససబబ రరవప తతట

94-196/576

భరస : హరర కకషష తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-47-441
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద మగకకసటట తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-47-441
వయససస:38
లస: పప
1704 NDX3282860
పపరర: జగర యఖ తరరనదరరర

1696 NDX2535219
పపరర: వననద కలమమర తషసగ

1694 NDX2770337
పపరర: సరయ కకషష చకకస

తసడడ:ద శకనవరస చకకస
ఇసటట ననస:26-47-423
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద గగరరనదథస తషసగ
ఇసటట ననస:26-47-426
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబపనయఖ గగసడ
ఇసటట ననస:26-47-426
వయససస:47
లస: ససస స
1701 NDX3266319
పపరర: శవ కకషష తమకశశటట

94-196/907

తసడడ:ద శశషగరరర రరవప గగబమబరర
ఇసటట ననస:26-47-421
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరరవప బడ
ఇసటట ననస:26-47-424
వయససస:19
లస: పప
1698 NDX3195856
పపరర: సతఖవత గగసడ

1693 NDX2747947
పపరర: లకడక గగబమబరర

1718 NDX2545127
పపరర: గగపస పసయఖల

94-181/1124

తసడడ:ద పసచచయఖ పసయఖల
ఇసటట ననస:26_41_60/A/1
వయససస:22
లస: పప
94-4/1594

1721 NDX2591188
పపరర: ఏససబబబగ బబ లలర దసద

94-81/788

తసడడ:ద కకటటరతనస బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:27-1-6/6
వయససస:43
లస: పప
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1722 NDX3152899
పపరర: హహమస భరధర గగపరస యయజజ

94-187/967

1723 NDX2524452
పపరర: ససచరరత నల

భసధసవప: హహమస భరధర గగపరస యయజజ
ఇసటట ననస:27-7-34,
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద టటమథధ నల
ఇసటట ననస:27-10-38
వయససస:20
లస: ససస స

1725 NDX1403005
పపరర: సరసదరఖ కరరరమమరర

1726 NDX1806282
పపరర: ఎస లకడక పసదయమసక తగరలస

94-4/1070

భరస : ఆబదహస కరరరమమరర
ఇసటట ననస:28
వయససస:29
లస: ససస స
1728 NDX2847531
పపరర: మనషర పపరస

94-182/1369

1729 NDX0530683
పపరర: జజన శరయక

1732 NDX3013380
పపరర: నదగరరజ తరరమలకకసడ

భసధసవప: కకషష కలమమరర ననననరర
ఇసటట ననస:28-38-46 (2ND FLOOR)
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద సరసబయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:28-39-129/248
వయససస:31
లస: పప

1734 NDX2530848
పపరర: శరసత కలమమరర వవగగర

1735 NDX1472521
పపరర: కరరక ఉమమహహశశరర

94-2/584

భరస : సతఖనదరరయణ వవగగర
ఇసటట ననస:28-166, 1st lane
వయససస:63
లస: ససస స
1737 NDX2125673
పపరర: వనసకట శశషయఖ తలపల

94-4/1073

94-2/1130

94-182/1370

తసడడ:ద దదవపద షపక
ఇసటట ననస:34-10-701
వయససస:58
లస: పప

94-190/631

1744 NDX2967255
పపరర: బదహకస మలలర బబ యన

94-185/30

1747 NDX2604254
పపరర: ఉమ దదవ యయడడ లపఅల

94-4/1071

1750 NDX2704112
పపరర: ఫరరద ఉననషర బబగగమ షపక
భరస : షర వల షపక
ఇసటట ననస:34-10701
వయససస:59
లస: ససస స

1730 NDX2927853
పపరర: పదక నమకనదగగటట

94-186/1289

1733 NDX2636736
పపరర: బరనబబసన బతష
స ల

94-2/1129

1736 NDX2125715
పపరర: అనతద తలపల

94-4/1072

భరస : వనసకట శశషయఖ తలపల
ఇసటట ననస:28-E
వయససస:38
లస: ససస స
94-187/11

1739 NDX2262988
పపరర: ససదరకన బబబగ వసక

94-77/646

తసడడ:ద వనసకట ససబబ రరవప వసక
ఇసటట ననస:29-6-6/8
వయససస:61
లస: పప
94-4/1345

1742 NDX3125911
పపరర: నదగగశశర రరవప చటటలలరటట

94-185/1391

తసడడ:ద రసగయఖ చటటలలరటట
ఇసటట ననస:29-24-48/375
వయససస:47
లస: పప
94-189/1134

1745 NDX3281912
పపరర: కకటమక చసదదగరరర

94-182/1648

భరస : ఆసజననయగలల చనదదదగరరర
ఇసటట ననస:29-45-55
వయససస:48
లస: ససస స
94-171/631

భరస : వశశశశశర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:34-7-1239
వయససస:44
లస: ససస స
94-186/1137

94-4/1342

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-47-402/2
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:29-36-129/104
వయససస:27
లస: పప

భరస : చలమయఖ� �
ఇసటట ననస:29-2108
వయససస:35
లస: ససస స
1749 NDX2692044
పపరర: షర వల షపక

1741 NDX2667236
పపరర: రమజజ షపక

1727 NDX2685808
పపరర: ససచరరత కకపపషల

భరస : వనసకటటశశర రరవప నమకనదగగటట
ఇసటట ననస:28-35-131/6
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సససదసలల
ఇసటట ననస:29-19-10
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రమగలల మగదదవథ
ఇసటట ననస:29-27-48/247
వయససస:68
లస: ససస స
1746 JBV0920298
పపరర: శకదదవ� పరరచనరర�

94-188/176

తసడడ:ద హనసమసతరరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:29-5-28
వయససస:60
లస: పప

భరస : జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:29-17-48/153
వయససస:24
లస: ససస స
1743 NDX3088424
పపరర: లల దదవ మగదదవథ

1738 NDX0532523
పపరర: భబసకర రరవప అలర సశశటట

94-171/799

తలర : అశశన కకపపషల
ఇసటట ననస:28-1-69, Plot No.107
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మగకగశ
ఇసటట ననస:28-A
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద రమణయఖ తలపల
ఇసటట ననస:28-E
వయససస:40
లస: పప
1740 NDX2678746
పపరర: మబనద షపక

94-186/77

తసడడ:ద సససదద శరయక
ఇసటట ననస:28-3-46/B,
వయససస:30
లస: పప
94-186/1290

1724 NDX2905073
పపరర: జజనబ షపక

భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:27-35-38
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వజయరరజ తగరలస
ఇసటట ననస:28
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస పపరస
ఇసటట ననస:28-2-30/A
వయససస:18
లస: ససస స
1731 NDX3076619
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననననరర

94-1/1233

1748 NDX2873198
పపరర: నజమగననసర బబగగమ షపక

94-171/801

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-10-701
వయససస:78
లస: ససస స
94-171/630

1751 NDX2858462
పపరర: అమమలఖ చసత బతస న

94-171/802

తసడడ:ద ససదధర బబబగ చసత బతస న
ఇసటట ననస:36-34-9/3
వయససస:21
లస: ససస స
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94-182/1377

తసడడ:ద అబగదల సరమమద షపక
ఇసటట ననస:40-4-1305
వయససస:18
లస: పప
1755 NDX2453140
పపరర: వనసకలసట బబబగ మరరత

94-221/25

1756 SQX1925221
పపరర: ఫరతమ మహమకద

94-190/55

1759 SQX2440428
పపరర: అబగదల నవరబ జన షపక

తసడడ:ద అబగదల సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:67-15-485
వయససస:41
లస: పప
94-181/88

తసడడ:ద అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:72-25-2141
వయససస:35
లస: పప
1767 NDX2668085
పపరర: మసరసన పససజజరర

94-189/1060

94-181/1379

భరస : ససబదహకణఖస వరరణదశ
ఇసటట ననస:87-144/1
వయససస:51
లస: ససస స
1773 NDX2924868
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ సరన
తసడడ:ద శవరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-26
వయససస:19
లస: పప
1776 NDX0045328
పపరర: శకనవరసరరవప� రరవపలపలర �

94-197/30

భరస : నదగగలల
ఇసటట ననస:89-19-2704
వయససస:51
లస: ససస స

95-134/856

1766 NDX2636363
పపరర: మసరసనమక చదరరడడడ

94-190/56

94-191/9

1771 NDX2583128
పపరర: లకకణ రరవప పరల కకటట

1772 NDX2664704
పపరర: యగగశ పరల కకటట

తసడడ:ద మశశ ఇమలర
ఇసటట ననస:89-50-1895
వయససస:18
లస: పప

94-190/603

1769 NDX2694453
పపరర: మమరర అననమణణ వడదడ శశరరష
భరస : కకటయఖ వడదడ శశరరష
ఇసటట ననస:87-2-171
వయససస:46
లస: ససస స

1780 NDX2900595
పపరర: మమరఖ

94-181/87

భరస : వనసకట రరడడడ కకమకరరడడ
ఇసటట ననస:82-12-973
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగసదసదడడ పడవల
ఇసటట ననస:84-117 RISHIVALLEY HOMES
వయససస:43
లస: పప

1777 NDX1221464
పపరర: వర నదగగలల ఓరరచ

95-134/854

1763 NDX1698929
పపరర: హససనద షపక

1765 NDX1493634
పపరర: రఫస షపక

94-171/634

94-171/633

94-188/1147

తసడడ:ద లకకణ రరవప పరల కకటట
ఇసటట ననస:88-12-3535
వయససస:22
లస: పప
94-182/91

1775 NDX2306421
పపరర: వశరశపత కకవ

94-182/92

తసడడ:ద వనసకటపత కకవ
ఇసటట ననస:89-4-884/4
వయససస:64
లస: పప
94-182/93

భరస : మమలకకసడలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:89-5-88
వయససస:33
లస: ససస స
94-241/1237

1760 SQX2434744
పపరర: గగససయ షపక

భరస : రహహమన షపక
ఇసటట ననస:72-25-2141
వయససస:32
లస: ససస స

1774 NDX2306470
పపరర: శరరద కకవ

95-168/563

భరస : అబగదల నవరబ జన షపక
ఇసటట ననస:67-15-485
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వశరశపత కకవ
ఇసటట ననస:89-4-884/4
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:89-4-5411
వయససస:32
లస: పప
1779 NDX3243284
పపరర: పదక కలమమరర ఆకలరత

95-134/853

తసడడ:ద కకటయఖ పరల కకటట
ఇసటట ననస:88-12-3535
వయససస:47
లస: పప
94-182/1398

1757 SQX1925056
పపరర: యజజదన మహమకద

భరస : మహమకద ఖజ మహహదసదధదన షపక
ఇసటట ననస:67-15-485
వయససస:39
లస: ససస స

1768 NDX2531721
పపరర: వనసకట నదరరయణ పడవల

94-189/1375

తసడడ:ద మహబమబ మహమకద
ఇసటట ననస:58-1-377
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద ఇసరమన షపక
ఇసటట ననస:82-12-812
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద చనన మసరసన
ఇసటట ననస:82-801/21
వయససస:28
లస: పప
1770 GNV2236347
పపరర: రగవత వరరణదశ

95-168/562

తసడడ:ద అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:67-15-485
వయససస:67
లస: పప

95-134/855 1762 SQX2438513
1761 SQX2437978
పపరర: ఖజ మహహన ఉదధదన మహమకద
పపరర: షఫసయమ షపక

1754 NDX3245321
పపరర: పసదయసకర జరఎలడడ

భరస : ససదధప జరఎలడడ
ఇసటట ననస:52-25-33/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : యజజదన మహమకద
ఇసటట ననస:58-1-377
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:66-7-757
వయససస:44
లస: ససస స

1764 NDX1699091
పపరర: రహహమన షపక

94-195/764

భరస : కరరస బబబ షపక
ఇసటట ననస:44
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద పరసడడ రసగయఖ మరరత
ఇసటట ననస:54-19-3234
వయససస:23
లస: పప
1758 NDX2321156
పపరర: జహర షపక

1753 NDX3146016
పపరర: అఫరద ననఫ షపక

1778 NDX1221480
పపరర: ఓరరచ శకనవరస రరవప

94-182/94

తసడడ:ద పపదద గగరవయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:89-5-88
వయససస:36
లస: పప
94-182/1411

1781 NDX2915999
పపరర: దధపక చసకక

94-182/1412

తసడడ:ద సనరఖ పదకరశ రరవప
ఇసటట ననస:89-54 , 1ST LINE
వయససస:40
లస: పప
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94-182/1413

భరస : దధపక
ఇసటట ననస:89-54 , 1ST LINE
వయససస:38
లస: ససస స
1785 NDX2939023
పపరర: వనయ కలమమర మడడడ

94-182/1446

94-182/199

94-197/468

94-197/471

94-197/474

94-197/477

94-197/480

భరస : వనయ కలమమర రగపరడడ
ఇసటట ననస:91-9-544
వయససస:32
లస: ససస స

1795 NDX0417923
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అడపర�

1798 JBV2567766
పపరర: వనసకట రతనస పపససలలరర

1801 JBV2568145
పపరర: నదగగశశర రరవప పపససలలరర

1804 NDX0424978
పపరర: జయమక రరమననన

94-197/483

1807 AP151010534254
పపరర: మమలకకసడయఖ రరమననన

94-197/472

1810 NDX1087055
పపరర: సశరరపరరణణ మగననగర
భరస : పదకరశ బబబగ మగననగర
ఇసటట ననస:91-9-544
వయససస:42
లస: ససస స

1790 NDX1300656
పపరర: కకషష రగబబబ

94-197/71

1793 NDX0425082
పపరర: జయలకడక అడపర�

94-197/470

1796 NDX1838418
పపరర: నదగమణణ పపససలలరర

94-197/473

భరస : శకనవరసస పపససలలరర
ఇసటట ననస:91-9-542
వయససస:25
లస: ససస స
94-197/475

1799 NDX0460477
పపరర: శకనవరస పపససలలరర

94-197/476

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-542
వయససస:34
లస: పప
94-197/478

1802 NDX0424945
పపరర: రరపవరణణ రరమననన

94-197/479

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:91-9-543
వయససస:33
లస: ససస స
94-197/481

1805 AP151010534315
పపరర: శకహరర రరమననన

94-197/482

తసడడ:ద మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-543
వయససస:40
లస: పప
94-197/484

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-543
వయససస:57
లస: పప
94-197/485

94-182/198

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:91-9-541
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-543
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-543
వయససస:41
లస: పప
1809 NDX1643221
పపరర: అనత రగపపడడ

94-197/469

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-9-542
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససధదకర
ఇసటట ననస:91-9-543
వయససస:34
లస: ససస స
1806 NDX0417899
పపరర: ససధదకర వలలటట

1792 NDX0425058
పపరర: పదక అడపర�

1787 NDX2304723
పపరర: సరసబబదజఖస కలసచదల

తసడడ:ద హజరత
ఇసటట ననస:91-9-409
వయససస:29
లస: పప

భరస : నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-542
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద వనఆకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-542
వయససస:36
లస: పప
1803 NDX0424994
పపరర: శకదదవ వలలటట

93-17/1121

తసడడ:ద రరమచసదదయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-541
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-542
వయససస:33
లస: ససస స
1800 NDX0949149
పపరర: నదగరరజ పపససలలరర

1789 SAA1468735
పపరర: జజసఫ రయ

94-182/1445

భరస : ఆసజననయగలల కలసచదల
ఇసటట ననస:89/5882/A
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:91-9-541
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:91-9-541
వయససస:52
లస: పప
1797 NDX0425207
పపరర: నదగలలత పపససలలరర

94-182/1447

తసడడ:ద వజయయసదద రరవప రయ
ఇసటట ననస:91
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప అడప
ఇసటట ననస:91-9-541
వయససస:25
లస: ససస స
1794 NDX0715417
పపరర: వనసకటబదవప అడపర�

1786 NDX2927440
పపరర: వర కలమఖణ కలమమర మడడడ

1784 NDX2941672
పపరర: సతఖనదరరయణ మడడడ

తసడడ:ద చన వనసకటటశశరరర మడడడ
ఇసటట ననస:89-75, FLAT 405,
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ మడడడ
ఇసటట ననస:89-75, FLAT NO 405,
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కలసచదల
ఇసటట ననస:89/5882/A
వయససస:72
లస: పప
1791 NDX1906637
పపరర: నదగ చసదద అడప

94-182/1448

తసడడ:ద చన వనసకటటశశరరర మడడడ
ఇసటట ననస:89-75,FLAT 405
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ మడడడ
ఇసటట ననస:89-75, FLAT No 405
వయససస:35
లస: పప
1788 NDX2304871
పపరర: ఆసజననయగలల కలసచదల

1783 NDX3012309
పపరర: సతఖనదరరయణ మడడడ

1808 NDX3070034
పపరర: కకషష తదజ వలలటట

94-197/1232

తసడడ:ద ససధకర వలలటట
ఇసటట ననస:91-9-543
వయససస:18
లస: పప
94-197/486

1811 JBV2567295
పపరర: మరరయమక రగపపడడ

94-197/487

తసడడ:ద ఇననయఖ రగపపడడ
ఇసటట ననస:91-9-544
వయససస:47
లస: ససస స
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1812 AP151010534464
పపరర: శరసతమక రగపపడడ�

94-197/488

భరస : ఇననయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-544
వయససస:52
లస: ససస స
1815 JBV2567303
పపరర: ససజజత కసదసల

94-197/491

94-197/494

94-197/496

94-197/499

94-197/502

94-197/505

94-197/508

భరస : హననమసతష రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:91-9-556/1
వయససస:30
లస: ససస స

1825 NDX0433565
పపరర: లకడక పదసనన వనజఆడర

1828 NDX1604017
పపరర: అశశన శశతరరజపలర

1831 NDX1512640
పపరర: కకరణ కలమమర శశతరరజపలర

1834 JBV0984427
పపరర: మసరసనబ సపక

94-198/1102

1837 NDX2723401
పపరర: దసరర భవన వనమగబలలరర

94-197/500

1840 NDX1316355
పపరర: శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
తసడడ:ద ససబబబ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:91-9-556/1
వయససస:31
లస: పప

1820 NDX2691657
పపరర: లమవణఖ లలఖకత

94-197/1111

1823 NDX0884379
పపరర: సశరష దధపసస వనజరఆడర

94-197/498

1826 NDX0884387
పపరర: వనసకట లకడక వనజఆడర

94-197/501

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-9-552
వయససస:46
లస: ససస స
94-197/503

1829 NDX0425124
పపరర: శవ కలమమరర రరజవరపప

94-197/504

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:91-9-553
వయససస:34
లస: ససస స
94-197/506

1832 NDX0937128
పపరర: లకకయఖ రరజవరపప

94-197/507

తసడడ:ద హనసమయఖ
ఇసటట ననస:91-9-553
వయససస:39
లస: పప
94-197/509

1835 JBV2567279
పపరర: ఫరరద సహహబ షపక

94-197/510

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:91-9-554
వయససస:40
లస: పప
94-198/1103

తసడడ:ద వర బదహకస
ఇసటట ననస:91-9-556
వయససస:20
లస: ససస స
94-193/237

94-197/493

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-9-552
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఫరరద సరహహబ
ఇసటట ననస:91-9-554
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:91-9-554
వయససస:42
లస: పప
1839 NDX1951129
పపరర: మలలర శశరర ఒరరస

94-197/497

తసడడ:ద లకకయఖ శశతరరజపలర
ఇసటట ననస:91-9-553
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద యలర మసద
ఇసటట ననస:91-9-553
వయససస:62
లస: పప
1836 NDX3106077
పపరర: ఫరరద సరహహబ షపక

1822 AP151010534419
పపరర: మమలమఖదదద రరమననన

1817 JBV2567287
పపరర: కకటయఖ కసదసల

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ లలఖకత
ఇసటట ననస:91-9-549
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:91-9-553
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:91-9-553
వయససస:54
లస: ససస స
1833 AP151010534366
పపరర: లకకయఖ శరతరరజపలర

94-197/495

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-9-552
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద భభగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-552
వయససస:49
లస: పప
1830 AP151010534367
పపరర: రమణమక శరతరరజపలర

1819 AP151010534605
పపరర: కకటటశశరమమక వడడయమల

94-197/490

తసడడ:ద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-9-545
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-9-551
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-552
వయససస:32
లస: ససస స
1827 NDX0435388
పపరర: శకనవరసరరవప వనజఆడర

94-197/492

భరస : కకటటలసగస
ఇసటట ననస:91-9-546
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-9-551
వయససస:42
లస: ససస స
1824 NDX0425157
పపరర: అశశన పపససలలరర

1816 AP151010534115
పపరర: ససభబగఖమక కసదసల

1814 NDX0970939
పపరర: పదకరష బబబగ మగననసగర

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-9-544
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-9-545
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శవలసగస
ఇసటట ననస:91-9-546
వయససస:37
లస: ససస స
1821 AP151010534285
పపరర: పదక రరమననన

94-197/489

తసడడ:ద ఇననయఖ
ఇసటట ననస:91-9-544
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-9-545
వయససస:40
లస: ససస స
1818 NDX1204064
పపరర: లకడక వడడయమల

1813 JBV0985861
పపరర: కలమమర రగపపడడ

1838 NDX1316348
పపరర: వనసకటలకడక తరరమలశశటట

94-193/236

భరస : శకనవరస రరవప తరరమలశటటట
ఇసటట ననస:91-9-556/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-193/238

1841 NDX1354935
పపరర: కగలలరర శశసరక

94-197/511

తసడడ:ద నదయగబ
ఇసటట ననస:91-9-557
వయససస:28
లస: ససస స
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94-197/512

తసడడ:ద కరజజ రసతషలమర
ఇసటట ననస:91-9-557
వయససస:30
లస: పప
1845 AP151010534608
పపరర: ససతదరరవమక చచటట టట�

94-197/515

94-197/518

94-193/1195

94-197/523

94-197/526

94-197/529

94-197/532

తసడడ:ద గగస సరహహబ
ఇసటట ననస:91-10-454
వయససస:48
లస: పప

1855 NDX1838368
పపరర: ససబబయఖ కళళళ

1858 JBV2567444
పపరర: వజయ� భరరణణ�

1861 NDX0599589
పపరర: బబల గగరవమక� దదమమరర�

1864 AP151010534258
పపరర: కకటటశశరమక మదసదల�

94-197/535

1867 NDX1468041
పపరర: హససనద షపక

94-197/524

1870 NDX3068152
పపరర: నదరరయణ మమరరస గగలర పపడడ
తలర : పదమల గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:91-10-543
వయససస:48
లస: పప

1850 AP151010534546
పపరర: నదగగశశరరరవప కకకర

94-197/520

1853 NDX0970368
పపరర: సతఖనదరరయణ కరపరరస

94-197/522

1856 NDX2221216
పపరర: లకడక తరరపతమక కరమననన

94-197/525

తసడడ:ద అపరషరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:91-9-562
వయససస:21
లస: ససస స
94-197/527

1859 JBV2567493
పపరర: వనసకటటశశరరర� భరరణణ�

94-197/528

తసడడ:ద రసగయఖ� �
ఇసటట ననస:91-9-562
వయససస:40
లస: పప
94-197/530

1862 NDX1778275
పపరర: నదరరయణమక ససరరగరరర

94-197/531

భరస : యమమయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:91-9-566
వయససస:40
లస: ససస స
94-197/533

1865 NDX1300904
పపరర: వనసకటటశశరరర ససరరగరరర శరరగరరర

94-197/534

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:91-9-566
వయససస:47
లస: పప
94-197/536

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:91-10-454
వయససస:44
లస: ససస స
94-197/538

94-197/517

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-560
వయససస:42
లస: పప

భరస : వరకలమమర�
ఇసటట ననస:91-9-566
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:91-9-566
వయససస:57
లస: పప
1869 NDX1468058
పపరర: రఫస షపక

94-197/521

భరస : రవ కలమమర� డదమమరమస
ఇసటట ననస:91-9-566
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర శరరగరరర
ఇసటట ననస:91-9-566
వయససస:42
లస: ససస స
1866 AP151010534174
పపరర: వరకలమమర మదసదల�

1852 NDX2324663
పపరర: కకటటశశరర కరపరరస

1847 NDX2221182
పపరర: నదగ శక కకక

తసడడ:ద మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-559
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద వనఆకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:91-9-562
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-562
వయససస:44
లస: పప
1863 NDX1300912
పపరర: ఈశశరమక ససరరగరరర శరరగరరర

94-197/519

తసడడ:ద నదగయఖ కళళళ
ఇసటట ననస:91-9-561
వయససస:45
లస: పప

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:91-9-562
వయససస:44
లస: ససస స
1860 NDX0970020
పపరర: అపరషరరవప కరమననన

1849 NDX1468538
పపరర: రవతదజ కకకర

94-197/514

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప కకక
ఇసటట ననస:91-9-559
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ కరపరరస
ఇసటట ననస:91-9-560
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-561
వయససస:38
లస: ససస స
1857 NDX0981365
పపరర: కలమమరర కరమననన

94-197/516

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-9-559
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ కపరరస
ఇసటట ననస:91-9-560
వయససస:19
లస: పప
1854 NDX0425264
పపరర: పరరశత� కళళర �

1846 AP151010534390
పపరర: వనసకయఖ బబబగ చచటట టట�

1844 AP151010534431
పపరర: శవపరరశత చచటట టట�

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:91-9-558
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష�
ఇసటట ననస:91-9-558
వయససస:44
లస: పప

భరస : నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-559
వయససస:44
లస: ససస స
1851 NDX2678464
పపరర: రవ తదజ కపరరస

94-197/513

తసడడ:ద నదగరరజ� �
ఇసటట ననస:91-9-558
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖబబబగ�
ఇసటట ననస:91-9-558
వయససస:40
లస: ససస స
1848 AP151010534417
పపరర: ససబబరతనమక కకకర

1843 JBV0980995
పపరర: వజయ లకడక� చటటటటట�

1868 NDX1468025
పపరర: ఖమదర బ షపక

94-197/537

భరస : గగస సరహహబ
ఇసటట ననస:91-10-454
వయససస:67
లస: ససస స
94-197/1162

1871 NDX1300896
పపరర: కలమమరర యమరరశ

94-197/539

భరస : గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:91-10-567
వయససస:28
లస: ససస స
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1872 AP151010534145
పపరర: అసజమక యమరరశ

94-197/540

భరస : పసదబదహకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-567
వయససస:52
లస: ససస స
1875 NDX0474163
పపరర: గగవసదయఖ యమరరసస

94-197/543

94-197/547

94-197/550

94-197/552

94-197/679

94-197/556

94-197/559

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:91-10-572
వయససస:34
లస: ససస స

1885 NDX2324945
పపరర: దసరర పదసరద మమడసరన

1888 NDX2873321
పపరర: శవశసకర బబ రరక

1891 NDX0949578
పపరర: బబలకలమమరర గఆజరపలర

1894 NDX0980425
పపరర: పపరష రరబబబ

94-197/562

1897 NDX1401280
పపరర: కకసడమక రగఖ

94-197/553

1900 NDX2324895
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:91-10-572
వయససస:30
లస: పప

1880 NDX1982645
పపరర: కకటటశశర రరవప చరర

94-197/549

1883 NDX0973545
పపరర: అరరణకలమమరర యమరరసస

94-198/99

1886 NDX2324846
పపరర: శకనవరస రరవప మమడసరన

94-197/554

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర మమడసరన
ఇసటట ననస:91-10-568/1
వయససస:49
లస: పప
94-197/1163

1889 NDX0949487
పపరర: బబలమక ఉలర గఆటట

94-197/555

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-10-570
వయససస:65
లస: ససస స
94-197/557

1892 NDX1838459
పపరర: నరగష గసజరపలర

94-197/558

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ గసజరపలర
ఇసటట ననస:91-10-570/1
వయససస:24
లస: పప
94-197/560

1895 AP151010534375
పపరర: సనరమక రబబబ�

94-197/561

భరస : రగశయఖ�
ఇసటట ననస:91-10-571
వయససస:48
లస: ససస స
94-197/563

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:91-10-571/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-197/565

94-197/545

భరస : గగవసదరరవప
ఇసటట ననస:91-10-568
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద రగశయఖ
ఇసటట ననస:91-10-571
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద రగశయఖ
ఇసటట ననస:91-10-571
వయససస:52
లస: పప
1899 NDX0980581
పపరర: లకడక యనమదల

94-197/551

భరస : వనఆకట నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-10-570/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:91-10-570/1
వయససస:50
లస: పప
1896 NDX0883082
పపరర: రగశయఖ రబబబ

1882 NDX0418061
పపరర: చన బదహకయఖ యమరరశ

1877 NDX1982595
పపరర: లకడక దదరర

తసడడ:ద యయరకయఖ చరర
ఇసటట ననస:91-10-568
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద రరమమరరవప రరమమరరవప
ఇసటట ననస:91-10-568,11/1 LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ గసజరపలర
ఇసటట ననస:91-10-570/1
వయససస:27
లస: ససస స
1893 NDX0948901
పపరర: వనసకట నదరరయణ గఆజరపలర

94-197/548

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మమడసరన
ఇసటట ననస:91-10-568/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద అయఖరర బబ రరక
ఇసటట ననస:91-10-568, 11/1 LINE
వయససస:53
లస: పప
1890 NDX1838442
పపరర: నదరరయణమక గసజరపలర

1879 NDX0474155
పపరర: గగవసదరరవప యమరరసస

94-197/542

భరస : కకటటశశర రరవప చరర
ఇసటట ననస:91-10-568
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద తపరయఖ
ఇసటట ననస:91-10-568
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మమడసరన
ఇసటట ననస:91-10-568/1
వయససస:45
లస: ససస స
1887 NDX2452589
పపరర: రరమ రరవప బబ రరక

94-197/544

తసడడ:ద చనన బదహకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-568
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద తపరయఖ
ఇసటట ననస:91-10-568
వయససస:47
లస: పప
1884 NDX2324788
పపరర: శవ పరరశత మమడసరన

1876 AP151010534146
పపరర: పసదబదహకయఖ యమరరశ

1874 NDX0969931
పపరర: పప తషరరజ యమరరసస

తసడడ:ద పసదద బదహకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-567
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద తపరయఖ
ఇసటట ననస:91-10-567
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద బదహకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-568
వయససస:25
లస: పప
1881 AP151010534304
పపరర: రరమగలమక యమరరశ

94-197/541

తసడడ:ద పపదద బదహకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-567
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద పసదద బదహకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-567
వయససస:30
లస: పప
1878 NDX1468546
పపరర: శవ రరమ రరజ యమరరశ

1873 NDX1300888
పపరర: ససదర దరర యమరరశ

1898 NDX1401272
పపరర: పపలర యఖ రగక

94-197/564

తసడడ:ద ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:91-10-571/1
వయససస:36
లస: పప
94-197/566

1901 NDX0980508
పపరర: శవపరరశత యనమదల

94-197/567

భరస : శరకవణ
ఇసటట ననస:91-10-573
వయససస:34
లస: ససస స
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1902 AP151010534246
పపరర: శరకవణ కలమమర యనమదల

94-197/568

తసడడ:ద శసకరయఖ
ఇసటట ననస:91-10-573
వయససస:42
లస: పప
1905 NDX0425439
పపరర: శకలలత కలమమరర యనమదల

94-197/571

భరస : శరసకరయఖ
ఇసటట ననస:91-10-574
వయససస:52
లస: ససస స
1908 JBV0987040
పపరర: శకనవరసరరవప తనసగగసడ

94-197/574

94-197/577

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-575
వయససస:40
లస: పప
1917 NDX0474213
పపరర: రరమగలల డదకరక

94-198/101

94-197/584

94-197/587

తసడడ:ద సదదశవరరవప
ఇసటట ననస:91-10-577
వయససస:34
లస: పప
1929 NDX2323327
పపరర: అనతద ఏకలల
భరస : రరజగష ఏకలల
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:25
లస: ససస స

1915 AP151010534188
పపరర: వనసకయఖ కలల
ర రర

1918 NDX0973461
పపరర: నదగలకడక కలల
ర రర

1921 NDX1354968
పపరర: కళయఖణణ కటట గగసట

1924 NDX0970632
పపరర: మణణకసఠ కటర గగసట

1927 AP151010534080
పపరర: సదదశవరరవప కరటర గగసట

94-197/578

1930 NDX2500155
పపరర: సససదదబ షపక
భరస : ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:30
లస: ససస స

1913 NDX1300862
పపరర: యజష నదరరయణ బకరక

94-197/579

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-10-575
వయససస:31
లస: పప
94-197/581

1916 NDX0574996
పపరర: ససజనఖ డదకరక

94-198/100

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:91-10-575
వయససస:33
లస: ససస స
94-197/582

1919 JBV0987842
పపరర: సరసబశవరరవప కలల
ర రర

94-197/583

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-576
వయససస:35
లస: పప
94-197/585

1922 NDX0574848
పపరర: ససజజత కటర గగసట

94-197/586

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:91-10-577
వయససస:33
లస: ససస స
94-197/588

1925 NDX0474122
పపరర: రవ కలమమర కటర గగసట

94-197/589

తసడడ:ద సదదశవరరవప
ఇసటట ననస:91-10-577
వయససస:32
లస: పప
94-197/591

తసడడ:ద కకషరష మమరరస
ఇసటట ననస:91-10-577
వయససస:52
లస: పప
94-197/593

94-197/576

భరస : యజష నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-10-575
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద సదదశవరరవప
ఇసటట ననస:91-10-577
వయససస:29
లస: పప
94-197/590

94-197/573

94-197/575 1910 NDX1300870
1909 AP151010534211
పపరర: వనసకట ససబబయఖ యనమదల
పపరర: ఝమనస బనదక

1912 AP151010534109
పపరర: మహలకడక కలల
ర రర

94-197/570

తసడడ:ద శకనవరససలల తనసగగసడ
ఇసటట ననస:91-10-574
వయససస:20
లస: పప

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:91-10-577
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సదదశవ రరవప
ఇసటట ననస:91-10-577
వయససస:49
లస: ససస స
1926 NDX0474114
పపరర: గణణష కటర గగసట

1907 NDX2499051
పపరర: శకనదధ తనసగగసడ 22

94-197/572

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91-10-576
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ కటర గగసట
ఇసటట ననస:91-10-577
వయససస:24
లస: ససస స
1923 AP151010534065
పపరర: ఉమమహహశశరర కటర గగసట

1906 AP151010534645
పపరర: పరపపలమక యనమదల

తసడడ:ద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-10-575
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-10-575
వయససస:39
లస: పప
1920 NDX1838426
పపరర: లకడక కటర గగసట

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-10-574
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-575
వయససస:57
లస: ససస స
94-197/580

1904 JBV0987180
పపరర: వజయలకడక తనసగగసడ

తసడడ:ద వనసకట ససబబబరరవప యనమదల
ఇసటట ననస:91-10-574
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద శసకరయఖ
ఇసటట ననస:91-10-574
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-10-575
వయససస:34
లస: ససస స
1914 AP151010534074
పపరర: శకనవరసరరవప కలల
ర రర

94-197/569

భరస : శసకరయఖ
ఇసటట ననస:91-10-574
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద రఆగసరశమ
ఇసటట ననస:91-10-574
వయససస:46
లస: పప
1911 JBV0987313
పపరర: శకలత కలల
ర రర

1903 NDX2221315
పపరర: నదగ పదసనన యనమదల

1928 NDX1982454
పపరర: బబగమ మగనషర షపక

94-197/592

తసడడ:ద ఫసర దథస వరల షపక
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:25
లస: ససస స
94-197/594

1931 AP151010534222
పపరర: రరజఖస ఆగగలల�

94-197/595

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:42
లస: ససస స
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1932 AP151010534391
పపరర: వరలకడక కగతద

94-197/596

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:57
లస: ససస స
1935 JBV0986539
పపరర: శవకలమమర� కగత�

94-197/599

94-197/1102

94-197/603

1939 NDX0949669
పపరర: రఆగమక కకడద

1942 NDX0984211
పపరర: పపషషలల వరరమళళ

94-198/104

1945 NDX1644112
పపరర: శకనస కలల
ర రర

తలర : వజయ లకడక
ఇసటట ననస:91-10-579
వయససస:46
లస: పప

1948 NDX0599647
పపరర: అననవరపప దదవ

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:91-10-580
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-10-582
వయససస:33
లస: ససస స
1956 AP151010534532
పపరర: అననపపరషమక చసదద

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-10-582
వయససస:45
లస: పప

1954 NDX1643577
పపరర: లకడక దసడక

94-197/613

1957 NDX2323350
పపరర: రరకగష చసదద

94-198/105

1960 NDX1942771
పపరర: శకధర చసదద
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చసదద
ఇసటట ననస:91-10-582
వయససస:47
లస: పప

1940 NDX0973875
పపరర: భబరత చరర

94-197/602

1943 JBV0980532
పపరర: ఉమమదదవ వరరమళర

94-198/103

1946 JBV0980631
పపరర: దసరరర పదసరద వరరమళర

94-198/106

తలర : వజయలకడక
ఇసటట ననస:91-10-579
వయససస:38
లస: పప
94-197/605

1949 NDX1468520
పపరర: అననరరధ అననవరపప

94-197/606

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:91-10-580
వయససస:34
లస: ససస స
94-197/608

1952 NDX1301019
పపరర: రగషక చసదద

94-197/609

తసడడ:ద ససరగష
ఇసటట ననస:91-10-582
వయససస:25
లస: ససస స
94-197/611

1955 JBV2568228
పపరర: లకడక చసదద

94-197/612

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:91-10-582
వయససస:42
లస: ససస స
94-197/614

తసడడ:ద ససరగష చసదద
ఇసటట ననస:91-10-582
వయససస:23
లస: పప
94-197/616

94-197/601

భరస : మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:91-10-579
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రసగయఖ దసడక
ఇసటట ననస:91-10-582
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-10-582
వయససస:72
లస: ససస స
1959 NDX1401231
పపరర: పదభబకర రరవప చసదద

94-197/604

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:91-10-580
వయససస:38
లస: పప
94-197/610

1937 NDX0949081
పపరర: అచచయఖ ఆగగలల

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:91-10-578/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-10-580
వయససస:33
లస: ససస స

94-197/607 1951 JBV2568202
1950 JBV2568194
పపరర: వనఆకటటశశరరరవప� అననవరపప�
పపరర: కకరణ కలమమర� అననవరపప�

1953 NDX0949529
పపరర: శక లకడక చఆదద

94-198/102

తసడడ:ద పసదద వనసకటటశశరరర కలల
ర రర
ఇసటట ననస:91-10-579
వయససస:30
లస: పప
94-198/107

94-197/598

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:74
లస: పప

భరస : దసరరరపదసరద
ఇసటట ననస:91-10-579
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-10-579
వయససస:68
లస: ససస స
1947 JBV0987735
పపరర: మసరసనరరవప వరరమళర

94-197/600

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-10-578/1
వయససస:30
లస: పప
1944 AP151010534400
పపరర: వజయలకడక వరరమళళ

1936 AP151010534221
పపరర: లకకయఖ ఆగగలల�

1934 NDX2221349
పపరర: పదతదప అగగలల

తసడడ:ద లకకయఖ ఆగగలల
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద అచచయఖ�
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద ఆధద నదరరయణ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:20
లస: ససస స
1941 NDX1300060
పపరర: పదసరద చరర

94-197/597

తసడడ:ద లకకయఖ ఆగగలల
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద వరలకడక� �
ఇసటట ననస:91-10-578
వయససస:36
లస: పప
1938 NDX2714251
పపరర: వననకలతద ససనత గగడడపపడడ

1933 NDX2221414
పపరర: పదకరష ఆగగలల

1958 NDX0969451
పపరర: కకటటశశరరరవప జజరరగర

94-197/615

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-10-582
వయససస:35
లస: పప
94-197/617

1961 NDX0418178
పపరర: ససరగష చసదద

94-197/618

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-10-582
వయససస:52
లస: పప
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1962 NDX0969964
పపరర: నదగగశశరరరవప జజరరగర
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94-197/619

తసడడ:ద అపషయఖ
ఇసటట ననస:91-10-582
వయససస:61
లస: పప
1965 NDX0969733
పపరర: పదవణ కలమమర దదడదడ

94-197/622

94-197/625

94-197/1164

94-197/630

94-198/108

94-197/633

94-197/636

భరస : ససధదకర
ఇసటట ననస:91-10-586
వయససస:27
లస: ససస స

1975 NDX2323582
పపరర: రరమచసదదరరవప మగచచ

1978 NDX0970426
పపరర: కకసడయఖ బబరగర

1981 NDX1354976
పపరర: ససనత గగలర పపడడ

1984 NDX1354984
పపరర: గగరర కలమమర చటటట

94-197/639

1987 NDX1300961
పపరర: చన గగరవయఖ చటటట

94-197/631

1990 AP151010534195
పపరర: రతస మక చటబర
భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-10-586
వయససస:47
లస: ససస స

1970 NDX0949123
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరక

94-197/627

1973 NDX2324531
పపరర: ససబబలకడక రరబబబ

94-197/629

1976 NDX2897577
పపరర: రరజఖస గసజ

94-197/1165

తసడడ:ద నదరరయణ
ఇసటట ననస:91-10-584
వయససస:19
లస: ససస స
94-198/109

1979 NDX1300987
పపరర: కరమమకక చటటట

94-197/632

భరస : గగరర కలమమర
ఇసటట ననస:91-10-585
వయససస:28
లస: ససస స
94-197/634

1982 NDX1300979
పపరర: రరజగశశరర చటటట

94-197/635

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-10-585
వయససస:48
లస: ససస స
94-197/637

1985 NDX1301001
పపరర: శకనవరస రరవప మడతల

94-197/638

తసడడ:ద పసదదనన
ఇసటట ననస:91-10-585
వయససస:44
లస: పప
94-197/640

తసడడ:ద పపదద గగరవయఖ
ఇసటట ననస:91-10-585
వయససస:56
లస: పప
94-197/641

94-197/624

భరస : నదరరయణ రరబబబ
ఇసటట ననస:91-10-584
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : చనన గమరవయఖ
ఇసటట ననస:91-10-585
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద ససబదమణఖస మదదద
ఇసటట ననస:91-10-585
వయససస:51
లస: పప
1989 NDX1300946
పపరర: రగణగక ఎలర మక కపషల

94-197/628

భరస : వనసకట రమమష
ఇసటట ననస:91-10-585
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రమమష మదదద
ఇసటట ననస:91-10-585
వయససస:21
లస: పప
1986 NDX0598664
పపరర: మదదద వనసకట రమమష మదదద

1972 NDX2323632
పపరర: లల మగచచ

1967 NDX0970665
పపరర: శకరరమగలల సససనససలల

తసడడ:ద బబ డయఖ
ఇసటట ననస:91-10-583
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద చనన రసగయఖ
ఇసటట ననస:91-10-584
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:91-10-585
వయససస:32
లస: ససస స
1983 NDX2323673
పపరర: సరయ ససబదహకణఖస మదదద

94-197/626

తసడడ:ద రరమగ మగచచ
ఇసటట ననస:91-10-584
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-10-584
వయససస:34
లస: ససస స
1980 NDX1300995
పపరర: మహహశశరర మడతల

1969 AP151010534194
పపరర: గగరవమక మరరక

94-197/621

తసడడ:ద దదసయఖ
ఇసటట ననస:91-10-582/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమచసదదరరవప మగచచ
ఇసటట ననస:91-10-584
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడయఖ రరబబబ
ఇసటట ననస:91-10-584
వయససస:38
లస: పప
1977 NDX0981126
పపరర: శశశత బబరగర

94-197/623

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-10-583
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మరర
ఇసటట ననస:91-10-583
వయససస:18
లస: పప
1974 NDX2323731
పపరర: నదరరయణ రరబబబ

1966 JBV2568772
పపరర: వనసకటటశశరరర� చదజజ�

1964 AP151010534549
పపరర: సతఖవత సససనసస�

భరస : దదసయఖ�
ఇసటట ననస:91-10-582/1
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:91-10-582/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మరరక
ఇసటట ననస:91-10-583
వయససస:31
లస: ససస స
1971 NDX3068855
పపరర: నరసససహ రరవప మరర

94-197/620

భరస : వనఆకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:91-10-582/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద రతదనకర రరవప
ఇసటట ననస:91-10-582/1
వయససస:27
లస: పప
1968 NDX0981175
పపరర: కలమమరర మరరక

1963 JBV2568764
పపరర: మలలర శశరర� చదజజ�

94-197/1103
1988 NDX2714582
పపరర: వనసకట ససనల కలమమర జడడగగ

తసడడ:ద వనసకట రమణ రరవప జడడగగ
ఇసటట ననస:91-10-585
వయససస:37
లస: పప
94-197/642

1991 AP151010534248
పపరర: గగరవమక దదడదడ �

94-197/643

భరస : చటటటబబబగ�
ఇసటట ననస:91-10-587
వయససస:42
లస: ససస స
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1992 JBV0987446
పపరర: వనసకరయమక దదడదడ
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94-197/644

భరస : రతదనకరరరవప
ఇసటట ననస:91-10-587
వయససస:46
లస: ససస స
94-197/647

తసడడ:ద రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:91-10-587
వయససస:44
లస: పప

1996 JBV0987487
పపరర: రతదనకరరరవప దదడదడ

94-197/646

94-197/648

1997 AP151010534344
పపరర: రరమమమరరస దదడదడ �

94-193/983

4002 NDX2312437
పపరర: రగశమక తతకల

భరస : నదగరరజ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:30
లస: ససస స

4005 NDX0529230
పపరర: రమణమక ఉపపష

భరస : సరరదర moghal
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:46
లస: ససస స
94-193/991

94-198/708

4011 NDX2098433
పపరర: రహహస మఘల

4014 NDX2341261
పపరర: నదగరరజ తతకల

94-193/994

94-193/997

భరస : శకనస gogula
ఇసటట ననస:91-21-1080
వయససస:27
లస: ససస స

4017 NDX0166520
పపరర: కకరణ కలమమర� నదగరశశటట �

94-193/989

94-193/1000

4009 NDX2112316
పపరర: రబబబన షపక

94-193/990

తసడడ:ద సలమస షపక
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:21
లస: పప
94-193/992

4012 NDX0165373
పపరర: చనన వనసకయఖ ఉపపష

94-193/993

తసడడ:ద గగరవయఖ upp
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:68
లస: పప
94-198/709

4015 NDX2321792
పపరర: వనసకట లకడక ఉపపష

94-193/1079

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ ఉపపష
ఇసటట ననస:91/21/1077, 8TH LINE SLR NA
వయససస:21
లస: ససస స
94-193/995

94-193/996
4018 AP151010528297
పపరర: ససబదమణఖస వనలవల velavala

తసడడ:ద పసద మమణణకఖ రరవప� nagisetty
ఇసటట ననస:91-21-1078
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద చచననయఖ velavala
ఇసటట ననస:91-21-1078
వయససస:40
లస: పప

4020 NDX1316280
పపరర: కకటటశశరర గగగగలమ gogula

4021 NDX1316207
పపరర: పపషరషవత గగగగలమ gogula

భరస : నదగరరజ gogula
ఇసటట ననస:91-21-1080
వయససస:28
లస: ససస స

94-193/998

94-193/999

భరస : రరసబబగ gogula
ఇసటట ననస:91-21-1080
వయససస:45
లస: ససస స

94-193/1001 4024 NDX1316215
4023 NDX1316223
పపరర: నదగగశశర రరవప గగగగలమ gogula
పపరర: నదగరరజ గగగగలమ gogula

తసడడ:ద రరసబబబగ gogula
ఇసటట ననస:91-21-1080
వయససస:28
లస: పప

94-193/984

తసడడ:ద చనవనసకయఖ uppu
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద రరసబబబగ తతకల
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:35
లస: పప

భరస : చచననయఖ velavala
ఇసటట ననస:91-21-1078
వయససస:58
లస: ససస స
4019 NDX1316231
పపరర: నదగమణణ గగగగలమ gogula

94-193/987
4006 NDX0455352
పపరర: వనసకటనదరరయణ ఉపపష uppu

తసడడ:ద సరరదర మఘల
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరసబబబగ తతకల
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:43
లస: ససస స
4016 AP151010528381
పపరర: అసజమక వనలవల velavala

94-193/986

భరస : మసరసన shaik
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద సరరదర moghal
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:26
లస: పప
4013 NDX2341220
పపరర: రగశమక తతకల

4003 NDX1573303
పపరర: షమల పరరశన మఘల
moghal
భరస : రహహస moghal
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట నదరరయణ uppu
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:36
లస: ససస స

94-193/988 4008 NDX1573337
4007 NDX1573329
పపరర: నదగమర బ మఘల moghal
పపరర: మమబమబ షపక shaik

4010 NDX1573311
పపరర: షబబర మఘల moghal

94-134/600

భరస : రరసబబబగ తతకల
ఇసటట ననస:91-21-1077
వయససస:58
లస: ససస స
94-193/985

94-197/649

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:91-10-587
వయససస:88
లస: పప
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4004 NDX1682666
పపరర: లకడక తతకఅలమ

భరస : కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:91-21-1080
వయససస:53
లస: ససస స

1994 NDX2323764
పపరర: శకనస దదడడ

తలర : గగరవమక దదడడ
ఇసటట ననస:91-10-587
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రరమమమరరస
ఇసటట ననస:91-10-587
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-21-1076
వయససస:36
లస: పప

4022 JBV0987982
పపరర: రరజఖస� ఎరరర�

94-197/645

భరస : రరమమమరరస్
ఇసటట ననస:91-10-587
వయససస:72
లస: ససస స

1995 AP151010534172
పపరర: చటటటబబబగ దదడదడ �

4001 JBV0982538
పపరర: బబబగ బతష
స ల

1993 AP151010534279
పపరర: గగరవమక దదడదడ

94-193/1002

తసడడ:ద రరసబబబగ gogula
ఇసటట ననస:91-21-1080
వయససస:31
లస: పప
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4025 AP151010528081
పపరర: రరసబబబగ గగగగల gogula

94-193/1003

తసడడ:ద పసదమటటటపలర gogula
ఇసటట ననస:91-21-1080
వయససస:52
లస: పప
4028 NDX2322170
పపరర: నదగమణణ మమగవథ

4026 JBV0986232
పపరర: రరమయఖ బతష
స ల

తసడడ:ద బబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-21-1080
వయససస:70
లస: పప
94-193/1006

4029 NDX2441061
పపరర: బబజ బబయ దసమమవత

భరస : చనన రరజ నదయక మమగవథ
ఇసటట ననస:91-21-1081
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మసతత
ద నదయక దసమమవత
ఇసటట ననస:91-21-1082
వయససస:34
లస: ససస స

4031 NDX2441079
పపరర: కరరమగలమర నదయక మమగవథ

4032 NDX2323640
పపరర: శకనస పలర పప

94-193/1009

భరస : కరశయఖ kandlavathu
ఇసటట ననస:91-21-1083
వయససస:39
లస: ససస స
4037 JBV0988295
పపరర: రరజనదయక మమగరవత

94-193/1015

94-193/1017

తసడడ:ద కరశయఖ penchikala
ఇసటట ననస:91-21-1087
వయససస:26
లస: పప
4043 NDX1468322
పపరర: వరమక పససచకల

94-197/996

భరస : నదగయఖ
ఇసటట ననస:91-21-1087
వయససస:39
లస: ససస స
4046 NDX0607143
పపరర: మసరసన వల షపక shaik

94-193/1022

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:91-21-1092
వయససస:28
లస: ససస స

94-193/1013

4038 NDX2322758
పపరర: భమలకడక బబయ మమఘవథ

94-193/1356

94-193/1080

94-193/1008

4033 NDX2441087
పపరర: లల బబయ మమఘవథ

94-193/1011

తసడడ:ద రరజ నదయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:91-21-1083
వయససస:20
లస: ససస స
4036 JBV0988659
పపరర: కరశమక మమగరవత

94-193/1014

4039 NDX0663609
పపరర: జజకకరర షపక shaik

94-193/1016

భరస : రరజ నదయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:91-21-1084, NR POLERAMMA
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల shaik
ఇసటట ననస:91-21-1086
వయససస:52
లస: ససస స

4041 NDX1573295
పపరర: శశషగరరర రరవప పససచకల
Penchikala
తసడడ:ద వనసకట సరశమ penchikala
ఇసటట ననస:91-21-1087
వయససస:27
లస: పప

94-193/1018

94-193/1019
4042 NDX0663435
పపరర: కరశయఖ పససచకల Penchikala

4044 NDX0529909
పపరర: మహబమబ షపక

94-193/1020

తసడడ:ద లకకయఖ penchikala
ఇసటట ననస:91-21-1087
వయససస:50
లస: పప

4047 NDX0663443
పపరర: కకటయఖ ఇరరర

4050 NDX3075959
పపరర: పపషష లత చలర

4053 NDX1468272
పపరర: శకనస గగసజ
తసడడ:ద కకషషయఖ
ఇసటట ననస:91-21-1092
వయససస:32
లస: పప

4045 JBV2550226
పపరర: రమణదరరవప చలమర

94-193/1021

తసడడ:ద వనసకటటశశరర చలర
ఇసటట ననస:91-21-1088
వయససస:34
లస: పప
94-193/1023

4048 NDX2917482
పపరర: బల ఏడడకకసడలల తమకశశటట

94-193/1355

తసడడ:ద యలర మసద
ఇసటట ననస:91-21-1089
వయససస:39
లస: పప
94-193/1357

భరస : శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:91-21-1089
వయససస:26
లస: ససస స
94-197/997

4030 NDX2321941
పపరర: భమలకడక పలర పప

భరస : రరమ నదయక magavat
ఇసటట ననస:91-21-1083
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:91-21-1088
వయససస:55
లస: పప

భరస : బల ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:91-21-1089
వయససస:35
లస: ససస స
4052 NDX1468256
పపరర: ధనలకడక గగసజ

94-193/1010

భరస : మసరసనశల shaik
ఇసటట ననస:91-21-1088
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదద shaik
ఇసటట ననస:91-21-1088
వయససస:44
లస: పప
4049 NDX2917474
పపరర: వజయ కలమమరర ఠమకసపత

4035 NDX2171247
పపరర: బబలలసవరర bhai మమగవథ

94-193/1005

భరస : శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:91-21-1082
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజ నదయక megavat
ఇసటట ననస:91-21-1083
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ నదయక megavat
ఇసటట ననస:91-21-1083
వయససస:48
లస: పప
4040 NDX1316298
పపరర: శకనవరస రరవప పససచకల

94-193/1007

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:91-21-1082
వయససస:45
లస: పప
94-193/1012

4027 NDX2441053
పపరర: అసజల బతష
స ల

భరస : దచసవ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-21-1081
వయససస:33
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ద రరమగలల నదయక మమగవథ
ఇసటట ననస:91-21-1082
వయససస:33
లస: పప
4034 JBV0988352
పపరర: గఆగమక కరఆడర వతష
స

94-193/1004

4051 NDX2897726
పపరర: కకటటశశర రరవప తషరక

94-193/1358

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:91-21-1091
వయససస:28
లస: ససస స
94-197/998

4054 NDX0663559
పపరర: పరరశతమక రరయల royala

94-193/1024

భరస : సతఖనదరరయణ rayala
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:47
లస: ససస స
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4055 AP151010528424
పపరర: సరగజన వనమగల�

94-193/1025

భరస : రరమగలల�
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:82
లస: ససస స
4058 NDX2721769
పపరర: ఉపపసదద రరయల

94-196/926

94-197/1001

94-197/1208

94-193/1028

94-193/1031

94-193/1034

94-193/1037

భరస : అదబగలమర షపక
ఇసటట ననస:91-21-1105
వయససస:42
లస: ససస స

94-197/1209

4071 NDX1573253
పపరర: అలమర భక షపక shaik

4074 NDX0046524
పపరర: ససభబన షపక shaik

4077 NDX3066834
పపరర: తరరపత రరవప తషరక

94-197/1210

4080 NDX3040573
పపరర: బబజ షపక

94-193/1029

4083 NDX2341493
పపరర: ఫరతమమ షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:91-21-1105
వయససస:51
లస: ససస స

94-197/1207

4066 AP151010528227
పపరర: రమణమక పలర పప

94-193/1027

4069 NDX1573246
పపరర: షర పపననసర షపక shaik

94-193/1030

భరస : అలమర భక shaik
ఇసటట ననస:91-21-1102
వయససస:28
లస: ససస స
94-193/1032

4072 NDX1739384
పపరర: జహహరర షపక

94-193/1033

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:91-21-1103
వయససస:25
లస: ససస స
94-193/1035

4075 NDX2324291
పపరర: రమణ తమకశశటట

94-193/1036

భరస : శవయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:91-21-1104
వయససస:21
లస: ససస స
94-193/1360

4078 NDX3066115
పపరర: యయససరర రరణణ వనమగల

94-193/1361

భరస : తరరపత రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:91-21-1104
వయససస:19
లస: ససస స
94-197/1211

భరస : దరరర వల షపక
ఇసటట ననస:91-21-1105
వయససస:26
లస: ససస స
94-198/711

4063 NDX2721801
పపరర: వనసకట శవ రరజ చలమర

భరస : ఏడడకకసడలల పలర పప
ఇసటట ననస:91-21-1093/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల తషరక
ఇసటట ననస:91-21-1104
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద బకలల షపక
ఇసటట ననస:91-21-1105
వయససస:30
లస: పప
4082 NDX2342095
పపరర: జజన బ షపక

4068 NDX0455196
పపరర: హనఫరబ ఫఠరన

94-197/1000

తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద పసరరన shaik
ఇసటట ననస:91-21-1103
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ మకక
ఇసటట ననస:91-21-1104
వయససస:27
లస: ససస స
4079 NDX3040201
పపరర: దరరర వల షపక

94-197/1206

తసడడ:ద బబబగ shaik
ఇసటట ననస:91-21-1102
వయససస:30
లస: పప

భరస : చనన ససలమర shaik
ఇసటట ననస:91-21-1103
వయససస:45
లస: ససస స
4076 NDX2324655
పపరర: సరసశత మకక

4065 NDX2939635
పపరర: తరరమలరరవప రరయల

4060 NDX2099068
పపరర: మసరసన వల రరయల

Deleted

భరస : మమహబమబ ఖమన pathan
ఇసటట ననస:91-21-1101
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బబబగ shaik
ఇసటట ననస:91-21-1102
వయససస:66
లస: ససస స
4073 NDX0112524
పపరర: కరరమమ షపక shaik

4062 NDX2939692
పపరర: దసరర రరవప రరయల

94-193/1359

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద దసరర రరవప
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద రరమగలల పలర పప
ఇసటట ననస:91-21-1093/1
వయససస:52
లస: పప
4070 NDX1573261
పపరర: ననరజ హన షపక shaik

94-197/999

తసడడ:ద అసకమక
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:48
లస: పప

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:27
లస: ససస స
4067 AP151010528228
పపరర: ఏడడకకసడలల పలర పప

4059 NDX1300839
పపరర: లకకక రరయన

4057 NDX2897411
పపరర: అసకయఖ రరయల

తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:73
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:27
లస: పప
4064 NDX2724128
పపరర: దసరర మక రరయల

94-193/1026

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ rayala
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద దసరర రరవప
ఇసటట ననస:91-21-1093
వయససస:30
లస: పప
4061 NDX1300847
పపరర: గగపస రరయన

4056 NDX0607465
పపరర: శవయఖ రరయల రరయల

4081 NDX2342079
పపరర: హససనద షపక

94-198/710

భరస : నదగమర షపక
ఇసటట ననస:91-21-1105
వయససస:31
లస: ససస స
94-198/712

4084 NDX0971119
పపరర: ఖమససస షపక

94-198/713

తసడడ:ద భకకలల షపక
ఇసటట ననస:91-21-1105
వయససస:29
లస: పప
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94-198/714

తసడడ:ద బకకలల షపక
ఇసటట ననస:91-21-1105
వయససస:41
లస: పప
4088 NDX1574145
పపరర: బబబగ షపక

94-198/717

94-198/719

94-193/1039

94-193/1041

94-193/1044

94-193/1047

94-193/1050

తసడడ:ద వనసకట రతనస Rayala
ఇసటట ననస:91-21-1111
వయససస:38
లస: పప

4098 AP151010528210
పపరర: అసకమక గగసజ గగసజ

4101 NDX0046474
పపరర: అసక రరవప గగసజ Gunji

4104 AP151010528208
పపరర: వనసకటటశశరరర గగసజ Gunji

4107 NDX0529578
పపరర: శరసత రరయల

94-193/1053

4110 NDX0606954
పపరర: బబజబబబగ రరయల రరయల
తసడడ:ద వనసకట రతనస rayala
ఇసటట ననస:91-21-1111
వయససస:30
లస: పప

94-193/1056

4093 NDX2025204
పపరర: రరసబబబగ వనమగల

94-198/721

4096 JBV0988386
పపరర: భబరత వపషరర

94-193/1042

94-198/722

4099 AP151010528214
పపరర: రమణ గగసజ గగసజ

94-193/1043

భరస : కకషషయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:91-21-1110
వయససస:52
లస: ససస స
94-193/1045

4102 AP151010528427
పపరర: శకనవరసరరవప గగసజ Gunji

94-193/1046

తసడడ:ద మగసలయఖ Gunji
ఇసటట ననస:91-21-1110
వయససస:47
లస: పప
94-193/1048

4105 NDX1573170
పపరర: లలత రరయన rayana

94-193/1049

భరస : బబజ rayana
ఇసటట ననస:91-21-1111
వయససస:26
లస: ససస స
94-193/1051

4108 NDX0455055
పపరర: రమణ రరయల rayala

94-193/1052

భరస : బబబగ rayala
ఇసటట ననస:91-21-1111
వయససస:42
లస: ససస స
94-193/1054

94-193/1055
4111 NDX0606962
పపరర: నదగగశశర రరవప రరయల rayala

తసడడ:ద వనసకట రతనస రరయల
ఇసటట ననస:91-21-1111
వయససస:32
లస: పప

94-193/1057 4114 NDX0668418
4113 NDX0668459
పపరర: వనసకటరతనస రరయల రరయల
పపరర: లకడక� రరయల�

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరయల
ఇసటట ననస:91-21-1111
వయససస:60
లస: పప

94-198/718

భరస : ఏససరతనస వపషరర
ఇసటట ననస:91-21-1107
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ రరయల
ఇసటట ననస:91-21-1111
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస rayala
ఇసటట ననస:91-21-1111
వయససస:54
లస: ససస స
4112 NDX0606921
పపరర: నదగరరజ రరయల రరయల

94-193/1040

తసడడ:ద మగసలయఖ Gunji
ఇసటట ననస:91-21-1110
వయససస:56
లస: పప

భరస : నదగగశశరరవప rayana
ఇసటట ననస:91-21-1111
వయససస:28
లస: ససస స
4109 NDX0668343
పపరర: చలకమక రరయల రరయల

4095 NDX2108026
పపరర: హరర వరర న వపషరర

4090 NDX2025238
పపరర: జజఖత వనమగల

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:91-21-1106
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప Gunji
ఇసటట ననస:91-21-1110
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద అసకరలల ఓరరస
ఇసటట ననస:91-21-1110
వయససస:47
లస: పప
4106 NDX1573188
పపరర: కలమమరర రరయన

94-198/720

భరస : శకనవరసరరవప గగసజ
ఇసటట ననస:91-21-1110
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప Gunji
ఇసటట ననస:91-21-1110
వయససస:26
లస: పప
4103 NDX0668608
పపరర: శకనస ఓరరస

4092 NDX1684878
పపరర: దసరర రరవప వనమగల

94-198/716

భరస : దసరర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:91-21-1106
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద యయసస రతనస వపషరర
ఇసటట ననస:91-21-1107
వయససస:24
లస: పప

భరస : అసకరరరవప Gunji
ఇసటట ననస:91-21-1110
వయససస:30
లస: ససస స
4100 NDX1573220
పపరర: శవనదగరరజ గగసజ Gunji

94-193/1038

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:91-21-1106
వయససస:30
లస: పప

భరస : హననమసతషరరవ ఒరరస
ఇసటట ననస:91-21-1107
వయససస:30
లస: ససస స
4097 NDX0112169
పపరర: వనసకటటశశరమక గగసజ Gunji

4089 NDX1739640
పపరర: ధరక రరజ వనమగల

4087 NDX2342228
పపరర: సయదద షపక

తసడడ:ద జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:91-21-1105
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:91-21-1106
వయససస:25
లస: పప

భరస : పదసరద వనమగల
ఇసటట ననస:91-21-1106
వయససస:29
లస: ససస స
4094 NDX1758103
పపరర: నదగమలలర శశరర ఒరరస

94-198/715

తసడడ:ద నదగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:91-21-1105
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద మహమకద వల షపక
ఇసటట ననస:91-21-1105
వయససస:66
లస: పప
4091 NDX1643973
పపరర: కలమఖణణ వనమగల

4086 NDX0970335
పపరర: అసపసన షపక

94-193/1058

భరస : గగవసదరరజ� rayala
ఇసటట ననస:91-21-1112
వయససస:34
లస: ససస స
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94-193/1059

భరస : లకకయఖ rayala
ఇసటట ననస:91-21-1112
వయససస:34
లస: ససస స
4118 JBV0987099
పపరర: నదగరరజ రరయల

94-193/1062

94-193/1065

94-193/1068

4122 NDX0883892
పపరర: గగససయమ షపక

94-193/1071

94-193/1066

భరస : వనసకట శవ ఈరర
ఇసటట ననస:91-21-1888
వయససస:32
లస: ససస స

4120 NDX1041326
పపరర: వనసకటరతనస దదవళళ

94-193/1064

4123 NDX0882746
పపరర: ససలమర షపక

94-193/1067

తసడడ:ద హహసపసన సరహహబ shek
ఇసటట ననస:91-21-1133
వయససస:50
లస: పప

94-193/1069 4126 AP151010528296
94-193/1070
4125 NDX0668509
పపరర: వజయకలమమరర ఏరరవ eruva
పపరర: కరమమశశరమక యయరరవ yeruva

4128 NDX0668491
పపరర: శవశసకర ఏరరవ eruva

భరస : సయదసలల yeruva
ఇసటట ననస:91-21-1887
వయససస:62
లస: ససస స
94-193/1072

తసడడ:ద ఉమమమహహశశరరరవప eruva
ఇసటట ననస:91-21-1887
వయససస:58
లస: పప
94-193/1074

94-193/1061

భరస : వరసరశమ devalla
ఇసటట ననస:91-21-1113
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప eruva
ఇసటట ననస:91-21-1887
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప Yereva
ఇసటట ననస:91-21-1887
వయససస:34
లస: పప
4130 NDX0573220
పపరర: అననపపరష ఇరరర

94-193/1063

భరస : ససలమర shek
ఇసటట ననస:91-21-1133
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర eruva
ఇసటట ననస:91-21-1887
వయససస:34
లస: ససస స
4127 JBV0986604
పపరర: శసకరరరవప యయరరవ

4119 AP151010528237
పపరర: నదగగసదదస రరయల రరయల

4117 NDX2220754
పపరర: చటటటబబబగ రరయల

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల రరయల
ఇసటట ననస:91-21-1112
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల Rayala
ఇసటట ననస:91-21-1113
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద రగశయఖ devalla
ఇసటట ననస:91-21-1113
వయససస:72
లస: పప
4124 NDX0668590
పపరర: అనసరరధ ఏరరవ eruva

94-193/1060

భరస : వనసకటటశశరరర రరయల
ఇసటట ననస:91-21-1112
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏడడకకఆడలల Rayala
ఇసటట ననస:91-21-1112
వయససస:34
లస: పప
4121 AP151010528059
పపరర: వరరసరశమ దదవళళ devalla

4116 NDX0455139
పపరర: మసగమక రరయల rayala

4131 NDX2606267
పపరర: ఆమన నలర పప

4129 NDX0112953
పపరర: మమరతమక కలమరపప

94-193/1073

భరస : ససదదయఖ కలమమరపప
ఇసటట ననస:91-21-1887/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-161/592

తసడడ:ద కరశ శవ నదగభగషణ రరడడ నలర పప
ఇసటట ననస:91-24
వయససస:19
లస: ససస స

4132 NDX1527789
పపరర: శకదదవ ఉపరధదఖయ

94-195/634

భరస : ససదరకన ఉపరధదఖయ
ఇసటట ననస:91-24
వయససస:44
లస: ససస స

94-195/635 4134 NDX2639748
94-195/727 4135 NDX2698876
4133 NDX2140481
పపరర: బబలమజ సప మఈసస ఉపరధదఖయ
పపరర: కరశ శవ నదగభగషణ రరడడ నలర పప
పపరర: ససధ రరణణ గగజజ ల

తసడడ:ద ససదరకన ఉపరధదఖయ
ఇసటట ననస:91-24
వయససస:23
లస: పప
4136 NDX2698561
పపరర: ఆమన నలర పప

తసడడ:ద శరసబయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:91-24
వయససస:52
లస: పప
94-195/729

తసడడ:ద ఏన.కగ.ఏస.ఏన రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:91-24
వయససస:19
లస: ససస స
4139 NDX1684597
పపరర: ససవర కకశశర మమకల

తసడడ:ద పపననయఖ జమగకల మడక
ఇసటట ననస:91-119/5
వయససస:69
లస: పప

భరస : కగ ఏస నదగ భమషణ రరడడ నలర పప
ఇసటట ననస:91-24
వయససస:50
లస: ససస స
94-160/503

భసధసవప: ఖరఖరరన బ
ఇసటట ననస:91-25-2082/1
వయససస:39
లస: పప
94-197/1058

తసడడ:ద రరజ మమకల
ఇసటట ననస:91-113/1
వయససస:28
లస: పప
4142 NDX1946799
పపరర: శరససస స జమగకల మడక

4137 NDX2713287
పపరర: హనఫ షపక

4140 NDX3257896
పపరర: ఫరతమ పప లసకక

4143 NDX2329779
పపరర: సరసబశవరరవప కకరరటబల
తసడడ:ద రరమయఖ కకరరటబల
ఇసటట ననస:91-120/1
వయససస:68
లస: పప

4138 NDX0047761
పపరర: లసగమక� సదదశవస�

94-197/1057

తసడడ:ద శవయఖ�
ఇసటట ననస:91-113/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-16/1554

4141 NDX1812479
పపరర: నదగ మమరరత కలమమరర
జమగకలమడక
తసడడ:ద శరససస స జమగకలమడక
ఇసటట ననస:91-119/5
వయససస:40
లస: ససస స

94-195/656

4144 NDX2539161
పపరర: శక ఉదయ వనసకట రమమరరవప
కకరరటబల
తసడడ:ద సరసబశవరరవప కకరరటబల
ఇసటట ననస:91-120/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : మరరయనన కరజరఎల
ఇసటట ననస:91-119/4
వయససస:44
లస: ససస స
94-192/71

94-195/728

94-192/70

94-195/657
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4145 NDX2521425
పపరర: లకడక నరసమక కకరరటబల

94-195/658

4146 NDX2521417
పపరర: పససచలయఖ ససకర

భరస : సరసబ శవ రరవప కకరరటబల
ఇసటట ననస:91-120/1
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడయఖ ససకర
ఇసటట ననస:91-120/1
వయససస:59
లస: పప

94-195/661
4148 NDX2521441
పపరర: శక ఉదయ వనసకట రమణ రరవప
కకరరటబల
తసడడ:ద సరసబశవ రరవప కకరరటబల
ఇసటట ననస:91-120/1
వయససస:45
లస: పప

4149 NDX2790715
పపరర: యగ శక రరవప కకరరతఅలమ
తసడడ:ద రమణ రరవప కకరరతఅలమ
ఇసటట ననస:91-120/1
వయససస:18
లస: పప

4151 NDX1204221
పపరర: ససభబన షపక

4152 NDX1455063
పపరర: లలమవత వలల
ర రర valluri

94-198/731

తసడడ:ద హసరసన
ఇసటట ననస:91-130
వయససస:48
లస: పప
4154 JBV0981647
పపరర: దదవ చదర chidara

94-193/1087

94-193/1090

94-193/1093

4163 AP151010528203
పపరర: ఆదదలకడక గగసడద గగసడద

94-193/1095

94-197/1080

94-193/1088

భరస : శవ నదరరయణ వనననగరరర
ఇసటట ననస:91_1_523
వయససస:34
లస: ససస స

94-193/1091

4153 NDX1350586
పపరర: ఆదధ లకకక వనలదదసడడ

94-193/1086

4156 NDX1350255
పపరర: పసదయ లత వలలరరర వలల
ర రర

94-193/1092
4159 NDX1350214
పపరర: వర రరఘవయఖ వలలరరర valluri

4161 AP151010528030 94-193/1094 4162 NDX2915577
పపరర: లకకకనదరరయణ వలల
పపరర: నవన చచదదర
ర రర వలల
ర రర

4164 AP151010528173
పపరర: నరసమక గగసడద గగసడద

4167 NDX1643783
పపరర: మరరయ రరణణ దదవరపలర

4170 NDX1644278
పపరర: శవ నదరరయణ వనననగరరర

4173 AP151010534132
పపరర: సరసబశవరరవప దదడదడ
తసడడ:ద రరమమరరస
ఇసటట ననస:91_10_583
వయససస:59
లస: పప

94-193/1089

తసడడ:ద లకకకనదరరయణ valluri
ఇసటట ననస:91-132
వయససస:31
లస: పప
94-193/1296

తసడడ:ద పసదద దదసస
ఇసటట ననస:91-132
వయససస:18
లస: ససస స
94-193/1096

4165 AP151010528202
పపరర: వరయఖ గగసడద గగసడద

94-193/1097

తసడడ:ద పసదసమమళళళ గగసడద
ఇసటట ననస:91-133
వయససస:44
లస: పప
94-198/735

4168 NDX1303635
పపరర: వనయ కలమమర జరలర

94-198/734

తసడడ:ద జయలల
ఇసటట ననస:91:13_862
వయససస:28
లస: పప
94-198/848

తసడడ:ద నదరరయణ వనననగరరర
ఇసటట ననస:91_10_524
వయససస:36
లస: పప
94-198/850

94-198/730

భరస : పదదధప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:91-132
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చననబబబగ
ఇసటట ననస:91 ZA _17_784
వయససస:26
లస: ససస స
94-198/847

4150 NDX0879783
పపరర: బషసర షససక

భరస : అసజననయగలల వనలదదసడడ
ఇసటట ననస:91-132
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పసరరమమళళళ గగసడద
ఇసటట ననస:91-133
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మహన బబజ ననలస
ఇసటట ననస:91-11616
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:91_10_579
వయససస:26
లస: ససస స

94-193/1085

తసడడ:ద పప లమశ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:91-132
వయససస:67
లస: పప

భరస : వరయఖ గగసడద
ఇసటట ననస:91-133
వయససస:41
లస: ససస స

4172 NDX1643684
పపరర: మమధవ కలల
ర రర

4158 NDX1350230
పపరర: పదతష వలలరరర వలల
ర రర

94-195/660

భరస : ససభబన షససక
ఇసటట ననస:91-130
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకకనదరరయణ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:91-132
వయససస:30
లస: పప

4160 NDX1350198
పపరర: అసజననయగలల వనలదసడడ
వనలదదసడడ
తసడడ:ద చలమయఖ వనలదదసడడ
ఇసటట ననస:91-132
వయససస:34
లస: పప

4169 NDX1644310
పపరర: నదరరయణమక వనననగరరర

94-195/781

భరస : హహసపసన యడవలర
ఇసటట ననస:91-132
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకకకనదరరయణ valluri
ఇసటట ననస:91-132
వయససస:54
లస: ససస స

4166 NDX1762963
పపరర: మగతదఖలమక ననలస

4155 NDX1573436
పపరర: బబజ యడవలర యడవలర

4147 NDX2521433
పపరర: ససజజత లకడక కకరరటబల

భరస : శక ఉదయ వనసకట రమణ రరవప కకరరటబల
ఇసటట ననస:91-120/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవయఖ valluri
ఇసటట ననస:91-132
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పసదద దదసస chidara
ఇసటట ననస:91-132
వయససస:36
లస: ససస స
4157 AP151010528031
పపరర: రవణమక వలల
ర రర valluri

94-195/659

4171 NDX1697459
పపరర: భబసకర రరవప కలల
ర రర

94-198/849

తసడడ:ద సతఖస కలల
ర రర
ఇసటట ననస:91_10_575
వయససస:26
లస: పప
94-198/851

4174 AP151010534249
పపరర: మలలర శశరర దదడదడ

94-198/852

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91_10_587
వయససస:35
లస: ససస స
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94-198/853

తసడడ:ద వల
ఇసటట ననస:91_11_569
వయససస:37
లస: పప
4178 NDX0575019
పపరర: లకడక మగకరసల�

94-198/856

94-198/859

94-198/862

94-198/865

94-198/868

94-198/871

94-198/874

భరస : మమలమ కకసడయఖ కపషల
ఇసటట ననస:91_12_671
వయససస:34
లస: ససస స

4188 JBV2567659
పపరర: పసదకకటయఖ ఆగగలల

4191 NDX0970285
పపరర: కకసడయఖ పరతతరర

4194 NDX0980169
పపరర: లకకమక బతష
స ల

4197 NDX1204452
పపరర: ఇమమఆసర సయఖద

94-198/883

4200 NDX0980078
పపరర: భమలకడక అననవరపప

94-198/866

4203 NDX2099241
పపరర: తరరపతమక ససరరగరరర
భరస : కనక మలర ససరరగరరర
ఇసటట ననస:91_12_1049
వయససస:25
లస: ససస స

4183 NDX0970350
పపరర: శవ రరడడడబబ యన

94-198/861

4186 NDX0882787
పపరర: ఇమమఆ సససదద సయఖద

94-198/864

4189 NDX1644120
పపరర: మగజఫ షపక

94-198/867

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:91_11_634
వయససస:27
లస: పప
94-198/869

4192 NDX0474460
పపరర: వనసకటటశశరరర చకకసటట�

94-198/870

తసడడ:ద పప లయఖ�
ఇసటట ననస:91_11_639
వయససస:48
లస: పప
94-198/872

4195 NDX2133734
పపరర: ససబబమక శవరరసప

94-198/873

భరస : పసదదనన శవరరసప
ఇసటట ననస:91_11_642
వయససస:39
లస: ససస స
94-198/875

4198 NDX0047803
పపరర: హససనద� షపక�

94-198/882

భరస : రహహదస�
ఇసటట ననస:91_12_613
వయససస:48
లస: ససస స
94-198/884

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:91_12_649
వయససస:31
లస: ససస స
94-198/886

94-198/858

తసడడ:ద హహసపన
ఇసటట ననస:91_11_631
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద సససదద సరహహబ
ఇసటట ననస:91_11_692
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91_12_644
వయససస:35
లస: ససస స
4202 NDX0818781
పపరర: శకదదవ కపషల

94-198/863

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91_11_640
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:91_11_642
వయససస:34
లస: పప
4199 NDX1204072
పపరర: లమవణఖ చటర

4185 NDX1400423
పపరర: నదరరయణ మరస

4180 NDX1643940
పపరర: ససనత కకరకపరటట

తసడడ:ద మలర ఖమరరజ న
ఇసటట ననస:91_11_622/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:91_11_639
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:91_11_639
వయససస:54
లస: పప
4196 NDX0969345
పపరర: నదగరరరజ న మడతల

94-198/860

తసడడ:ద లకజకయఖ
ఇసటట ననస:91_11_632
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చకకసటట
ఇసటట ననస:91_11_639
వయససస:29
లస: పప
4193 NDX0971051
పపరర: మగరళకకషష పరతతరర

4182 NDX0973669
పపరర: ఉమమమహహశశరర ఆదథన

94-198/855

తసడడ:ద పరరశదద రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:91_11_615
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమగలల మరస
ఇసటట ననస:91_11_630
వయససస:31
లస: పప

భరస : పసదకకటయఖ�
ఇసటట ననస:91_11_632
వయససస:54
లస: ససస స
4190 NDX1644047
పపరర: అసజ బబబగ చకకసటట

94-198/857

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91_11_622/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద అచచయఖ
ఇసటట ననస:91_11_628
వయససస:50
లస: పప
4187 JBV2567667
పపరర: రరజమక ఆగగలల�

4179 NDX0474288
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ లలగగసటర

4177 NDX0973503
పపరర: వనసకట ససబబమక కర

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:91_11_612
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద అచచయఖ
ఇసటట ననస:91_11_612/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద రరమమరరస
ఇసటట ననస:91_11_622
వయససస:57
లస: పప
4184 NDX0970293
పపరర: లకకయఖ ఆగగలల

94-198/854

తసడడ:ద యరయఖ
ఇసటట ననస:91_11_601
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:91_11_612
వయససస:29
లస: ససస స
4181 JBV2567568
పపరర: సరసబశవరరవప కరకలమమనస

4176 NDX1643890
పపరర: రగశయఖ చరర

4201 AP151010534297
పపరర: రరమలకడక మడతల�

94-198/885

భరస : నదగయఖ�
ఇసటట ననస:91_12_652
వయససస:48
లస: ససస స
94-198/876

4204 NDX1814087
పపరర: పరరశత బతష
స ల

94-198/877

భరస : జగననదమక బతష
స ల
ఇసటట ననస:91_12_1056
వయససస:31
లస: ససస స
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94-198/878

భరస : శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:91_12_1056
వయససస:65
లస: ససస స
4208 NDX0599365
పపరర: షపక బబజబ�

94-198/881

94-198/893

94-198/896

94-198/899

94-198/902

94-198/905

94-198/908

తసడడ:ద వనసకటబసరశమ వనమగల
ఇసటట ననస:91_15_760
వయససస:57
లస: పప

4218 NDX0893016
పపరర: జయపరల జలద �

4221 NDX1643858
పపరర: సతఖనదరరయణ గగసడదల

4224 NDX0973610
పపరర: కకషషవనణణ బతష
స ల

4227 NDX1814038
పపరర: రరణణ బతష
స ల

94-198/911

4230 JBV2568657
పపరర: అసజమక వనమగల

94-198/900

4233 NDX1900027
పపరర: అనసరరధ కసకణదల
భరస : సప మ బబబగ కసకణదల
ఇసటట ననస:91_15_761
వయససస:39
లస: ససస స

4213 JBV0986463
పపరర: రరమమకనసజ సనరర తరరనగరర

94-198/895

4216 NDX1313196
పపరర: గగససయమ షపక

94-198/898

4219 JBV2568061
పపరర: కకటటశశరర మగరల

94-198/901

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:91_13_873
వయససస:34
లస: ససస స
94-198/903

4222 AP151010534430
పపరర: రరతమక గసజమమల

94-198/904

భరస : దదవసహయస గసజమమల
ఇసటట ననస:91_15_741
వయససస:48
లస: ససస స
94-198/906

4225 JBV0987388
పపరర: శరఆతకలమమరర దదవళర

94-198/907

భరస : కకటయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:91_15_755
వయససస:35
లస: ససస స
94-198/909

4228 NDX1313410
పపరర: యమలమమక గగగగలమ

94-198/910

భరస : లకకకనదరరయణ గగగగల
ఇసటట ననస:91_15_760
వయససస:32
లస: ససస స
94-198/912

భరస : ఏడడకకసడలల వనమగల
ఇసటట ననస:91_15_760
వయససస:45
లస: ససస స
94-198/914

94-198/892

తసడడ:ద చనన ఖమజజ
ఇసటట ననస:91_13_677
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:91_15_758
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకఆడలల వనమగల
ఇసటట ననస:91_15_760
వయససస:38
లస: ససస స
4232 NDX0949065
పపరర: ఏడడకకసడలల వనమగల

94-198/897

భరస : చనన వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:91_15_746
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పసద నరససఆహరరవప దదవళర
ఇసటట ననస:91_15_756
వయససస:35
లస: ససస స
4229 JBV2568640
పపరర: భమలకడక వనమగల

4215 NDX0879668
పపరర: కరరమగలమర షపక

4210 NDX1313246
పపరర: కకషరషకలమమరర తరరనగరర

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:91_13_672
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:91_15_736
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవయఖ� �
ఇసటట ననస:91_15_743/B
వయససస:28
లస: ససస స
4226 NDX0425736
పపరర: వజయలకడక దదవళర

94-198/894

తసడడ:ద తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:91_13_862
వయససస:47
లస: పప

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:91_14_726
వయససస:40
లస: ససస స
4223 JBV0980961
పపరర: ససవరరస � మమదదసస�

4212 JBV2568574
పపరర: అసజమక తరరనగరర

94-198/880

భరస : రరమనసజసనరర
ఇసటట ననస:91_13_672
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద చన ఖమసస
ఇసటట ననస:91_13_673
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద చనన ఖమజజ
ఇసటట ననస:91_13_677
వయససస:25
లస: పప
4220 AP151010534234
పపరర: రరణణ కకసడ

94-198/891

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91_13_672
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91_13_672
వయససస:40
లస: పప
4217 NDX1313170
పపరర: రబబబన షపక

4209 NDX0508788
పపరర: ఆసజననయగలల గగగగల�

4207 NDX1814111
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మలలర ల

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:91_12_1056
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:91_13_670
వయససస:40
లస: పప

భరస : జగర యఖ
ఇసటట ననస:91_13_672
వయససస:42
లస: ససస స
4214 AP151010534491
పపరర: శశషగరరర తరరనగరర

94-198/879

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:91_12_1056
వయససస:34
లస: పప

భరస : బగడద�
ఇసటట ననస:91_12_1085
వయససస:37
లస: ససస స
4211 NDX1313261
పపరర: లకకక తరరనగరర

4206 NDX1814095
పపరర: వనసకట రరవప మలలర ల

4231 NDX1643825
పపరర: అసజమక వనమగల

94-198/913

భరస : కకసడలల వనమగల
ఇసటట ననస:91_15_760
వయససస:46
లస: ససస స
94-198/915

4234 NDX1644195
పపరర: లసగగశశరర వనమగల

94-198/916

భరస : శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:91_15_762
వయససస:41
లస: ససస స
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4235 NDX0507665
పపరర: వరకలమమరర బబతషలమ
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94-193/1142

భరస : గగవసదస బబతషలమ
ఇసటట ననస:91_15_1060
వయససస:30
లస: ససస స
4238 NDX1682799
పపరర: ససనతద కకలమర

94-193/1144

94-198/920

94-193/1146

94-193/1148

94-198/887

94-198/890

4248 NDX2221430
పపరర: ఉపపష వనసకటలకడక

4251 NDX2171437
పపరర: హరర శసకర తషనసగగసటర

4254 NDX0057828
పపరర: ననన� పఠరన�

94-63/124

4257
పపరర: యగగసధర పదసరద పప టటట

94-192/147

4260 JBV0849232
పపరర: లకడక మమడచస� �
భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:92-1-38
వయససస:35
లస: ససస స

4262 JBV0856617
పపరర: మమరర కకడడరరకక� �

4263 JBV0850644
పపరర: మదరరబ సయఖద� �

94-192/150

భరస : సససదద� �
ఇసటట ననస:92-1-38
వయససస:50
లస: ససస స

94-198/918

4243 NDX0162685
పపరర: ఏడడకకసడలల కలసడకరర

94-193/1145

4246 NDX0970566
పపరర: బగన ఎననబగ

94-198/922

తసడడ:ద ననరర బగన
ఇసటట ననస:91_20_1006
వయససస:33
లస: పప
94-198/923

4249 NDX2025212
పపరర: లకడక వనమగల

94-198/924

భరస : రరసబబబగ వనమగల
ఇసటట ననస:91_21_1106
వయససస:29
లస: ససస స
94-198/888

4252 JBV0982330
పపరర: పసచచయఖ పతస కకఆడ

94-198/889

తసడడ:ద ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:91_122
వయససస:45
లస: పప
94-194/1065

4255 SAA0795379
పపరర: రమమష కకలవననన

93-18/141

తసడడ:ద భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:92
వయససస:30
లస: పప
95-93/783

తసడడ:ద గగపరల కకషష కలమమర పప టటట
ఇసటట ననస:92
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబదహకణఖస చవపకలల
ఇసటట ననస:92-1-38
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబబగ� �
ఇసటట ననస:92-1-38
వయససస:43
లస: ససస స

94-193/1147

భరస : మగసస ఫర�
ఇసటట ననస:91|7|354
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కరసరబబద
ఇసటట ననస:92
వయససస:27
లస: ససస స
4259 NDX2097724
పపరర: లకడక పదసనన చవపకలల

4245 JBV0985010
పపరర: కకషరషరరవప బతష
స ల

4240 JBV2567188
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగగగల

తసడడ:ద ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:91_18_913
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద కరశలమష తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:91_122
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద నదగరరజ కకనదస
ఇసటట ననస:91_125
వయససస:26
లస: పప
4256 NDX1482561
పపరర: ససకనఖ కరసరబబద

94-198/921

తసడడ:ద వనసకటనదరరయణ ఉపపష
ఇసటట ననస:91_21_1077
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కరశలమష
ఇసటట ననస:91_122
వయససస:42
లస: ససస స
4253 NDX1405738
పపరర: నదతదనయయలల కకనదస

4242 JBV2568251
పపరర: నదగమక తననరర

94-193/1143

తలర : రమణ గగగగల
ఇసటట ననస:91_16;_764
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద ససతదరరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91_19_945
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తషరక
ఇసటట ననస:91_21_1075
వయససస:40
లస: ససస స
4250 NDX0980342
పపరర: మలలర శశరర తతనసగగసటర

94-198/919

భరస : కకటయఖ తననరర
ఇసటట ననస:91_18_855
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:91_18_931/1
వయససస:26
లస: పప
4247 NDX0663591
పపరర: పదక తషరకర

4239 JBV0983692
పపరర: గగరవయఖ� చలమర�

4237 AP151010528092
పపరర: రరజరరజగశశరర కకరరనపరటట�

భరస : వ యస లసగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:91_16_769
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద నదరరయణ� �
ఇసటట ననస:91_16_776
వయససస:45
లస: పప

భరస : అసకమకరరజ�
ఇసటట ననస:91_17_785
వయససస:30
లస: ససస స
4244 NDX1153998
పపరర: కరరరసక వనసకటటశ శకకరకలళపప

94-198/917

భరస : సససదసలల గగగగల
ఇసటట ననస:91_16_764
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కరలలబగ కకలమర
ఇసటట ననస:91_16_773
వయససస:29
లస: ససస స
4241 NDX0047936
పపరర: నదగమణణ� రరయల�

4236 JBV2567063
పపరర: రమణ గగగగల

4258 NDX1736513
పపరర: వజయ లకడక నలమరగటర

94-188/45

భరస : వనసకటటశశరరర నలమరగటర
ఇసటట ననస:92/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-192/148

4261 JBV0849240
పపరర: రరజగశశరర మమడచస� �

94-192/149

భరస : ఉమమనదగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:92-1-38
వయససస:36
లస: ససస స
94-192/151

4264 JBV0848119
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� మమడచఆ�

94-192/152

తసడడ:ద మలలర శశరరరవప� స�
ఇసటట ననస:92-1-38
వయససస:25
లస: పప
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94-192/153 4266 NDX0674622
4265 JBV0854232
పపరర: ఉమమ నదగగశశరరరవప� మమడచఆ�
పపరర: కకడకరరకక బబబగ�

తసడడ:ద మలలర శశరరరవప� �
ఇసటట ననస:92-1-38
వయససస:42
లస: పప
4268 NDX2659977
పపరర: నలలఫర షపక

తసడడ:ద రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:92-1-38
వయససస:52
లస: పప
94-192/1105

తసడడ:ద ఆడమ షఫసష షపక
ఇసటట ననస:92-1-38
వయససస:18
లస: ససస స
4271 NDX2156934
పపరర: రషసద షపక

94-192/157

94-192/160

94-192/163

94-192/166

94-192/169

94-192/172

భరస : బబషర�
ఇసటట ననస:92-1-43
వయససస:43
లస: ససస స

4278 NDX0643551
పపరర: మహబమబ భబషర షపక�

4281 JBV0852772
పపరర: అదస సఫస షపక� �

4284 JBV0852434
పపరర: ననరజ హన బబగస షపక� �

4287 NDX2886976
పపరర: అబగదల కలతషబగదధదన షపక

94-192/1207

4290 NDX1331131
పపరర: ఫరతమ షపక

94-192/164

4293 NDX1331107
పపరర: హహరర పస
తసడడ:ద షరమయ
ఇసటట ననస:92-1-43
వయససస:45
లస: ససస స

4273 JBV3213477
పపరర: ఆషర షపక� �

94-192/159

4276 JBV3213816
పపరర: మమలసబ షపక� �

94-192/162

4279 NDX1203033
పపరర: చనన జజన బబష పటబన

94-192/165

తసడడ:ద ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:33
లస: పప
94-192/167

4282 NDX1391317
పపరర: అబగదలమరహ షపక

94-192/168

తసడడ:ద అబగదలబరరక
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:53
లస: పప
94-192/170

4285 JBV0849190
పపరర: షరదదక బబషర� షపక�

94-192/171

తసడడ:ద అబగదల రవపఫ� �
ఇసటట ననస:92-1-40
వయససస:35
లస: పప
94-192/1205

4288 NDX2887065
పపరర: మహ బమబ బబష షపక

94-192/1206

తసడడ:ద అబగదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:92-1-40
వయససస:44
లస: పప
94-192/173

భరస : హహరర ఖమన
ఇసటట ననస:92-1-43
వయససస:36
లస: ససస స
94-192/175

94-192/156

భరస : ఇబదహహస� �
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద లమల మహమకద షపక
ఇసటట ననస:92-1-40
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబగదల కలతషబగదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-1-40
వయససస:39
లస: ససస స
4292 NDX0108803
పపరర: మసరసన బ షపక�

94-192/161

భరస : అబగదల రవపఫ� �
ఇసటట ననస:92-1-40
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద దసస గరర�ర
ఇసటట ననస:92-1-40
వయససస:72
లస: పప
4289 NDX2887750
పపరర: జబబద బబగగమ షపక

4275 JBV0850446
పపరర: హహసపసనబ షపక� �

4270 NDX1477117
పపరర: కరరమగననసర షపక

భరస : కరరమగలమర� �
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద కరశమ సరహహబ� �
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహబమబబబషర�
ఇసటట ననస:92-1-40
వయససస:34
లస: ససస స
4286 AP151010477591
పపరర: అబగదల రవపఫ షపక�

94-192/158

తసడడ:ద ఇబదహహస�
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద అబగదల రవపఫ�
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:40
లస: పప
4283 JBV0852426
పపరర: జరరనదబబగస � షపక�

4272 NDX0391961
పపరర: రమజజ షపక

94-192/1104

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరలలమసరసనశల� �
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఖమశస సరహహబ� �
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:73
లస: ససస స
4280 AP151010477203
పపరర: మహఋబ బబషర�

94-192/155

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబగదల రహమమన� �
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:48
లస: ససస స
4277 JBV3213881
పపరర: జరసనద బ షపక� �

4269 NDX1195304
పపరర: మసరసన బ షపక

4267 NDX2662922
పపరర: సలమక షపక

భరస : ఆదస షఫసష షపక
ఇసటట ననస:92-1-38
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఖమగరరదధదన
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నదగగల షపక
ఇసటట ననస:92-1-39
వయససస:36
లస: ససస స
4274 JBV3213899
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక� �

94-192/154

4291 NDX1760652
పపరర: అజజననసర షపక

94-192/174

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:92-1-43
వయససస:41
లస: ససస స
94-192/176

4294 AP151010477266
పపరర: అకకమమషషర షపక�

94-192/177

తసడడ:ద మహబమబ�
ఇసటట ననస:92-1-43
వయససస:41
లస: పప
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4295 AP151010477206
పపరర: మగనశరరషషర షపక�

94-192/178

తసడడ:ద మహబమబ�
ఇసటట ననస:92-1-43
వయససస:43
లస: పప
4298 NDX1977505
పపరర: రసజజన బ గరజల

94-192/181

94-192/184

94-192/187

94-192/190

94-192/193

94-192/196

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:35
లస: ససస స
4319 NDX0392209
పపరర: జహహదద� షపక�
భరస : బడద సరహహబ�
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:48
లస: ససస స
4322 JBV0849596
పపరర: జజనబ షపక
భరస : మహహదధదన పసరర
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:60
లస: ససస స

4308 JBV0857292
పపరర: నజజమమ� షపక�

4311 NDX0392126
పపరర: షరరజననసర�

4314 NDX2134336
పపరర: ననరరల హహడద షపక

4317 JBV3213642
పపరర: బగజజ షపక� �

4320 NDX2280378
పపరర: రహహమమ షపక

94-192/191

4323 JBV3208527
పపరర: మహమకద హసపసన షపక
తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:38
లస: పప

94-192/186

94-192/189

4309 JBV3208428
పపరర: మహమకద రఫస షపక�

94-192/192

తసడడ:ద మహబమబ�
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:42
లస: పప
94-192/194

4312 NDX2134179
పపరర: జజరరన బబగమ షపక

94-192/195

భరస : ననరరల హహడద షపక
ఇసటట ననస:92-1-45
వయససస:45
లస: ససస స
94-192/197

4315 NDX0392019
పపరర: అమనద� షపక�

94-192/198

తసడడ:ద బగడద సరహహబ�
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:31
లస: ససస స
94-192/200

4318 NDX1195734
పపరర: గగలమజ ర షపక

94-192/201

భరస : యమసఫ
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:48
లస: ససస స
94-192/203

భరస : అలర సర షపక
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:51
లస: ససస స
94-192/205

94-192/183

భరస : లమల అహమకద� �
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : గగస� �
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:47
లస: ససస స
94-192/202

4303 NDX0107342
పపరర: మమహహ జ పఠరన�

94-192/188 4306 JBV0850941
4305 JBV3213758
పపరర: ససతదరరమకకషషవనణణ� మగనపలలర �
పపరర: ససబబనబ షపక� �

తసడడ:ద అలర భకలక షపక
ఇసటట ననస:92-1-45
వయససస:47
లస: పప
94-192/199

4300 JBV0851683
పపరర: జహదసననసర� షపక�

భరస : మహబమబ ఖమన�
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అబగదల సతదసర�
ఇసటట ననస:92-1-45
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద అలమరభక�
ఇసటట ననస:92-1-45
వయససస:43
లస: పప
4316 NDX0392084
పపరర: అబబమననసర� షపక�

94-192/185

తసడడ:ద మమహబమబ� �
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద మహబమబ�
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:44
లస: పప
4313 NDX0315754
పపరర: సతదసర�

4302 JBV3213675
పపరర: ఫరకకరర షపక� �

94-192/180

తసడడ:ద అబగదలమన దదత� �
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటహనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద మమబగ షపక
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:30
లస: పప
4310 NDX0315796
పపరర: హహసససన షరరఫ షపక�

94-192/182

భరస : జజన హహసపసన� �
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖమదర� �
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:48
లస: ససస స
4307 NDX1600619
పపరర: రసనల షపక

4299 JBV0855502
పపరర: ననరజ హ� షపక�

4297 AP151010477037
పపరర: మహబమబ షపక�

తసడడ:ద బగరరన�
ఇసటట ననస:92-1-43
వయససస:70
లస: పప

భరస : నజజమమ� �
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : షరరఫ� �
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:35
లస: ససస స
4304 JBV0844365
పపరర: ఫరతమగననసర � షపక �

94-192/179

తసడడ:ద మగనర షపక
ఇసటట ననస:92-1-43
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహహసదద గరజల
ఇసటట ననస:92-1-44
వయససస:28
లస: ససస స
4301 JBV0857383
పపరర: జమలమ� షపక�

4296 NDX1760660
పపరర: కరరమగలమర షపక

4321 JBV3213634
పపరర: పరఖరర షపక� �

94-192/204

భరస : ససబబన� �
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:53
లస: ససస స
94-192/206

4324 NDX2280360
పపరర: జజన బబషర షపక

94-192/207

తసడడ:ద అలర సర షపక
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:40
లస: పప
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4325 AP151010477147
పపరర: ఉసరకకరబషర సయఖద�

94-192/208

తసడడ:ద అబగదలమన దర�
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:55
లస: పప
4328 NDX2814226
పపరర: మగభన బబష షపక

94-170/711

94-192/212

94-192/215

94-192/1214

94-192/1215

94-192/221

94-192/224

తసడడ:ద మగనయఖ
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:38
లస: పప

4338 NDX1195718
పపరర: అసక షపక

4341 NDX3099306
పపరర: షమమ మగల

4344 NDX0800300
పపరర: మగల నజజక�

4347 JBV0857508
పపరర: జజనద బ షపక� �

94-192/227

94-192/218

4333 NDX0315713
పపరర: రరమమశశర�

94-192/214

4336 JBV3208535
పపరర: ససబబన షపక� �

94-192/217

4339 NDX1202969
పపరర: నజర అహమకద షపక

94-192/219

తసడడ:ద జజన అహమకద
ఇసటట ననస:92-1-48
వయససస:45
లస: పప
94-180/1873

4342 NDX0846030
పపరర: మఘల గగససయమ�

94-192/220

భరస : జజహహద హహసపసన బబగ�
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:36
లస: ససస స
94-192/222

4345 NDX1195700
పపరర: ససజజత కకరసపలర

94-192/223

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:40
లస: ససస స
94-192/225

4348 JBV0857441
పపరర: రహమత బ మగల� �

94-192/226

భరస : అలమరభక� �
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:59
లస: ససస స

94-192/228 4351 JBV0857326
94-192/229
4350 JBV0857318
పపరర: దదవపద బబగ� మఘల జజవనద�
పపరర: హహసపన బబగ� మఘల జజవనద�

తసడడ:ద అలమరభక� �
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:36
లస: పప
94-192/230

94-192/211

తసడడ:ద మమలమల� �
ఇసటట ననస:92-1-47
వయససస:67
లస: పప

భరస : హహసపసన� �
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మగనయఖ
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:73
లస: ససస స
4352 NDX1202951
పపరర: సతఖనదరరయణ కకరసపలర

94-192/216

భరస : ఖమజజ మహహదద ధన బబగ�
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:46
లస: ససస స
4349 NDX1195684
పపరర: జగనదధమక కకరసపలర

4335 JBV0852194
పపరర: హహసపన� షపక�

4330 NDX0364240
పపరర: శరసత కలమమరర� ససహహచ�

తసడడ:ద గణణశశర�
ఇసటట ననస:92-1-47
వయససస:38
లస: పప

తలర : దదవపద బబగ మగల
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర�
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:37
లస: ససస స
4346 NDX1195692
పపరర: అసజన కకరసపలర

94-192/213

భరస : నజర అహమద
ఇసటట ననస:92-1-48
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద జమల షపక
ఇసటట ననస:92-1-48/1
వయససస:42
లస: పప
4343 NDX0800292
పపరర: మలర క షపక�

4332 NDX0157719
పపరర: మమలమల� షపక�

94-192/210

భరస : ఏలయసజ కరరఖ�
ఇసటట ననస:92-1-47
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద పసర సరహహబ� �
ఇసటట ననస:92-1-47
వయససస:57
లస: పప

భరస : మగబన బబష షపక
ఇసటట ననస:92-1-47
వయససస:20
లస: ససస స
4340 NDX3174232
పపరర: ససభబన షపక

94-180/1872

తసడడ:ద గగస�
ఇసటట ననస:92-1-47
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద మమలమల�
ఇసటట ననస:92-1-47
వయససస:47
లస: పప
4337 NDX2724888
పపరర: మహబమబ షపక

4329 NDX2779114
పపరర: మహబగ ససభబన సయఖద

4327 NDX1202985
పపరర: యమసఫ షపక

తసడడ:ద దదలమవరరసహహబ
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద జజన వల
ఇసటట ననస:92-1-47
వయససస:26
లస: పప

భరస : హహసపసన� �
ఇసటట ననస:92-1-47
వయససస:57
లస: ససస స
4334 AP151010477227
పపరర: గగస షపక�

94-192/209

తసడడ:ద మసరసన లలట షపక
ఇసటట ననస:92-1-46
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద ససబబన షపక
ఇసటట ననస:92-1-47
వయససస:25
లస: పప
4331 JBV0852186
పపరర: హహసపసనబ� షపక�

4326 NDX2280386
పపరర: అల షర షపక

4353 AP151010477148
పపరర: ఖమజజమహహదద ధననబగ మగల�
తసడడ:ద అలర బక�
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద అలమరభక� �
ఇసటట ననస:92-1-50
వయససస:38
లస: పప
94-192/231

4354 NDX2616266
పపరర: కరరమగలర షపక

94-169/988

తసడడ:ద బబబగ షపక
ఇసటట ననస:92-1-51
వయససస:35
లస: పప
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4355 NDX2674992
పపరర: షరజహన షపక
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94-176/1345

తలర : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92-1-51
వయససస:31
లస: ససస స
4358 NDX1774208
పపరర: అఫప ద జ షపక

94-192/232

94-192/235

94-192/1107

94-192/239

94-192/242

94-192/245

94-175/1616

తసడడ:ద ఫరరద మహమకద
ఇసటట ననస:92-1-56
వయససస:60
లస: పప

4368 JBV0848523
పపరర: షసషషననసర బబగస షపక� �

4371 NDX0166702
పపరర: ససభబన షపక�

4374 JBV0855510
పపరర: అససఫ
ద పన� షపక�

4377 NDX2776565
పపరర: అబగదల వరహబ షపక

94-192/248

4380 NDX0459651
పపరర: ససబబన షపక�

94-192/240

4383 NDX2475630
పపరర: మగశరటరర మహమకద
భరస : అబగదల మగజబ మహమకద
ఇసటట ననస:92-1-56
వయససస:39
లస: ససస స

4363 NDX2675726
పపరర: బబ సప ఖరర షపక

94-192/1106

4366 JBV0851758
పపరర: రహమతషనన సర పఠరన

94-192/238

4369 NDX0717835
పపరర: మమమమమన షపక�

94-192/241

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:92-1-52
వయససస:53
లస: ససస స
94-192/243

4372 NDX0163956
పపరర: జజనబబషర సయఖద�

94-192/244

తసడడ:ద ఛదన సయఖద�
ఇసటట ననస:92-1-52
వయససస:39
లస: పప
94-192/246

4375 JBV0855452
పపరర: బగడద సరహహబ� షపక�

94-192/247

తసడడ:ద నదగమర వల� �
ఇసటట ననస:92-1-54
వయససస:63
లస: పప
94-177/634

4378 NDX2875375
పపరర: అబగదల కరరన షపక

94-181/1399

తసడడ:ద అబగదల వరహబ షపక
ఇసటట ననస:92-1-55
వయససస:35
లస: పప
94-192/249

తసడడ:ద ఆదదమమసరహహబ�
ఇసటట ననస:92-1-55
వయససస:52
లస: పప
94-175/75

94-192/234

భరస : బబజ ఖమన
ఇసటట ననస:92-1-52
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద అబగదల కరరన షపక
ఇసటట ననస:92-1-55
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససబబన� �
ఇసటట ననస:92-1-55
వయససస:43
లస: ససస స
4382 NDX0837815
పపరర: మహకద హసన మహమకద

94-192/237

భరస : బగడదసర� �
ఇసటట ననస:92-1-54
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబగదల వరహబ షపక
ఇసటట ననస:92-1-55
వయససస:54
లస: ససస స
4379 JBV0855478
పపరర: ససఫసయమ షపక� �

4365 NDX0108779
పపరర: నజజక షపక�

4360 NDX1403021
పపరర: ఖమజజ హహసపసన షపక

తసడడ:ద అబగదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:92-1-51
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద హఫసజ�
ఇసటట ననస:92-1-52
వయససస:37
లస: పప

భరస : నదగమరకసరసన వల�
ఇసటట ననస:92-1-54
వయససస:30
లస: ససస స
4376 NDX2849651
పపరర: మసతదజ షపక

94-192/236

భరస : మగజర� �
ఇసటట ననస:92-1-52
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:92-1-52
వయససస:26
లస: పప
4373 NDX0106906
పపరర: జజనబ షపక�

4362 AP151010477249
పపరర: మగజర షపక�

94-186/1138

తసడడ:ద బడద సరహహబ
ఇసటట ననస:92-1-51
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససభబన షపక�
ఇసటట ననస:92-1-52
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర� �
ఇసటట ననస:92-1-52
వయససస:50
లస: ససస స
4370 NDX1477281
పపరర: ఆడమ షరఫస షపక

94-192/233

తసడడ:ద మసరసన�
ఇసటట ననస:92-1-51
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద శశశదద షపక
ఇసటట ననస:92-1-51
వయససస:26
లస: పప
4367 JBV0855460
పపరర: హహసపసన బ సయఖద� �

4359 NDX1403260
పపరర: ఫకలకదధదన షపక

4357 NDX2676674
పపరర: కగసర షపక

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:92-1-51
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద బడద సరహహబ
ఇసటట ననస:92-1-51
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద మగజర
ఇసటట ననస:92-1-51
వయససస:40
లస: పప
4364 NDX2666113
పపరర: హససన షపక

94-177/474

తసడడ:ద బబబగ షపక
ఇసటట ననస:92-1-51
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-1-51
వయససస:32
లస: ససస స
4361 NDX1920587
పపరర: మసరసన షరరఫ బబబగ షపక

4356 NDX2669810
పపరర: మసస నబ షపక

4381 NDX2874089
పపరర: రహమతషననసర షపక

94-192/1216

తసడడ:ద ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:92-1-55
వయససస:20
లస: ససస స
94-192/250

4384 JBV0852871
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-192/251

భరస : సససదద
ఇసటట ననస:92-1-56
వయససస:48
లస: ససస స
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4385 NDX3163136
పపరర: శశశదద షపక
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94-192/1217

తసడడ:ద శశశదద షపక
ఇసటట ననస:92-1-56
వయససస:64
లస: పప
4388 NDX2661866
పపరర: జన బబష షపక

94-192/1108

94-184/1062

94-192/256

94-192/259

94-192/262

94-192/265

94-192/268

తసడడ:ద సససదద� �
ఇసటట ననస:92-1-61
వయససస:38
లస: పప

4398 JBV0854034
పపరర: మగకకససబ షపక� �

4401 NDX0387761
పపరర: చన నదగమర� షపక�

4404 JBV3208451
పపరర: వల� షపక�

4407 AP151010477212
పపరర: సయఖదదన న పఠరన�

94-192/270

4410 JBV0852467
పపరర: బబజదదబ షపక

94-192/260

4413 JBV0856708
పపరర: మహబమబ హహసపన� షపక�
తసడడ:ద సససదద� �
ఇసటట ననస:92-1-61
వయససస:40
లస: పప

4393 JBV0854638
పపరర: రరమతషననసర� షపక�

94-192/255

4396 JBV0856732
పపరర: గగసరఖ షపక� �

94-192/258

4399 NDX0934638
పపరర: జహరరబ పఠరన

94-192/261

భరస : గగస ఖమన
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:82
లస: ససస స
94-192/263

4402 NDX0315515
పపరర: పసద నదగమర� షపక�

94-192/264

తసడడ:ద సససదద�
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:39
లస: పప
94-192/266

4405 AP151010477159
పపరర: సససదద షపక�

94-192/267

తసడడ:ద సససదద�
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:57
లస: పప
94-192/269

4408 NDX2979995
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

94-192/1218

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:63
లస: పప
94-192/271

తసడడ:ద సతదసరర
ఇసటట ననస:92-1-61
వయససస:45
లస: ససస స
94-192/273

94-170/599

భరస : హహసపసన� �
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద గగసరన న�
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:62
లస: పప

భరస : చననదగమర�
ఇసటట ననస:92-1-61
వయససస:35
లస: ససస స
4412 JBV0856195
పపరర: ససబబన� షపక�

94-192/257

తసడడ:ద జమమల� �
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద హహసపసన�
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:61
లస: పప
4409 NDX0391912
పపరర: రజనద� షపక�

4395 JBV0854604
పపరర: పరరశన� షపక�

4390 NDX2619658
పపరర: శశశలజ కకననటలమ

భరస : ససబబన� �
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదద�
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద ఖమశస పసరర�
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:41
లస: పప
4406 NDX0158410
పపరర: ఖమససస పసరర షపక�

94-192/254

భరస : సససదద� �
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద సయఖద ఖమన�
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:34
లస: పప
4403 NDX0164640
పపరర: అలమరభక షపక�

4392 NDX0108027
పపరర: మలర క పఠరన�

94-192/253

భరస : కరకసత కలమమర కకననటలమ
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వల� �
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జమమల� �
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:58
లస: ససస స
4400 NDX0674713
పపరర: హహసపన� పటబన�

94-60/1112

భరస : హహసపసన�
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పసదనదగమర� �
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:37
లస: ససస స
4397 JBV0854646
పపరర: ఖమశసబ షపక� �

4389 NDX2640720
పపరర: కరకసత కలమమర కకననటలమ

4387 NDX0238048
పపరర: నననన షపక

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:92-1-58
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద శశఖర కకననటలమ
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:32
లస: పప

భరస : మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:92-1-60
వయససస:36
లస: ససస స
4394 JBV0854042
పపరర: ఖమదరరబ� షపక�

94-192/252

భరస : నననన
ఇసటట ననస:92-1-58
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద నననన షపక
ఇసటట ననస:92-1-58
వయససస:19
లస: పప
4391 NDX2682557
పపరర: నసరజహన షపక

4386 NDX0108142
పపరర: మసరసన షపక

4411 JBV0852483
పపరర: హహసపన బ షపక� �

94-192/272

భరస : సతదసర� �
ఇసటట ననస:92-1-61
వయససస:56
లస: ససస స
94-192/274

4414 AP151010477282
పపరర: షపక బబజ�

94-192/275

తసడడ:ద సతదసర�
ఇసటట ననస:92-1-61
వయససస:46
లస: పప
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4415 NDX0158626
పపరర: సససదద షపక�
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94-192/277

తసడడ:ద సతదసర�
ఇసటట ననస:92-1-61
వయససస:47
లస: పప
4418 NDX1056571
పపరర: సరజదద బబగస షపక

94-192/279

94-192/282

94-192/1221

94-187/985

94-192/285

94-190/58

94-192/288

తసడడ:ద హరర పదసరద కకట
ఇసటట ననస:92-1-69
వయససస:32
లస: ససస స

4428 NDX0107177
పపరర: అకస ర భబణగ షపక�

4431 AP151010477193
పపరర: జజనదబషర షపక�

4434 NDX1181577
పపరర: సబహ SK

4437 NDX0162123
పపరర: మహమకద రఫస షపక�

94-193/1196

4440 NDX3007952
పపరర: మహబమబ షపక

94-192/283

4443 NDX0604389
పపరర: కనమరర పపడడ జజఖత�
భరస : పదసననకలమమర�
ఇసటట ననస:92-1-69
వయససస:44
లస: ససస స

4423 NDX2980043
పపరర: రమణద రరడడడ సరగడ

94-192/1220

4426 NDX3180296
పపరర: రరసపదసరద చసఠరలలషడక

94-174/991

4429 JBV0854653
పపరర: కగసరగబగస� షపక�

94-192/284

భరస : జజనదబషర� �
ఇసటట ననస:92-1-65
వయససస:35
లస: ససస స
94-192/286

4432 NDX2682334
పపరర: మహబగబబ షపక

94-178/719

తసడడ:ద జన షపక
ఇసటట ననస:92-1-66
వయససస:47
లస: ససస స
94-190/59

4435 NDX1236041
పపరర: సబహ షపక

94-192/287

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:92-1-66
వయససస:28
లస: ససస స
94-192/289

4438 AP151010477126
పపరర: జజన షపక�

94-192/290

తసడడ:ద గరలబబసహహబ�
ఇసటట ననస:92-1-66
వయససస:57
లస: పప
94-171/814

భరస : నదగగల మర షపక
ఇసటట ననస:92-1-69
వయససస:44
లస: ససస స
94-192/291

94-192/281

తసడడ:ద సరధనలలట చసఠరలలషడక
ఇసటట ననస:92-1-63
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద జజన�
ఇసటట ననస:92-1-66
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-1-66
వయససస:55
లస: పప
4442 NDX1476895
పపరర: లకడక హరత కకట

94-173/1018

భరస : రఫస శరయక
ఇసటట ననస:92-1-66
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:92-1-66
వయససస:45
లస: ససస స
4439 NDX2682417
పపరర: జన షపక

4425 NDX3165560
పపరర: బబగఖలకడక చసతలపపడడ

4420 JBV0855031
పపరర: నదగగర హహసపన� షపక�

తసడడ:ద ససతయఖ సరగడ
ఇసటట ననస:92-1-62
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద ససబబన�
ఇసటట ననస:92-1-65
వయససస:41
లస: పప

భరస : నగరర అహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-66
వయససస:29
లస: ససస స
4436 JBV0851097
పపరర: మహబమబ షపక�

94-192/1219

భరస : అబగదల ఖమదర�
ఇసటట ననస:92-1-65
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబన� �
ఇసటట ననస:92-1-65
వయససస:34
లస: పప
4433 NDX1181585
పపరర: ననససన పఠరన

4422 NDX3009883
పపరర: రమణరరడడడ సరగడ

94-188/1350

తసడడ:ద హసన� �
ఇసటట ననస:92-1-62
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరస పదసరద చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:92-1-63
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద అబగదల షపక
ఇసటట ననస:92-1-63
వయససస:33
లస: పప
4430 JBV0850206
పపరర: అబగదల ఖమదర�

94-192/280

తసడడ:ద శతయఖ
ఇసటట ననస:92-1-62
వయససస:57
లస: పప

భరస : రమణద రరడడడ సరగడ
ఇసటట ననస:92-1-62
వయససస:49
లస: ససస స
4427 NDX3155041
పపరర: మనసనర షపక

4419 NDX0315325
పపరర: ససభబన షపక�

4417 NDX3047388
పపరర: వనసకట లకడక సరగడ

భరస : రమణరరడడడ సరగడ
ఇసటట ననస:92-1-62
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద జలమన�
ఇసటట ననస:92-1-62
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద ఈసనబ�
ఇసటట ననస:92-1-62
వయససస:62
లస: పప
4424 NDX2980050
పపరర: వనసకట లకడక సరగడ

94-192/278

తసడడ:ద అబగదల అజజ�
ఇసటట ననస:92-1-61
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద జలమన
ఇసటట ననస:92-1-62
వయససస:29
లస: ససస స
4421 AP151010477363
పపరర: హసనఅహమకద షపక�

4416 NDX0165233
పపరర: అలమర బక షపక�

4441 NDX3007853
పపరర: కరరమగలర షపక

94-171/815

తసడడ:ద నదగగల మర షపక
ఇసటట ననస:92-1-69
వయససస:30
లస: పప
94-192/292

4444 NDX1502633
పపరర: రరమ దదవ కకట

94-192/293

భరస : హరర పదసరద కకట
ఇసటట ననస:92-1-69
వయససస:52
లస: ససస స
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4445 NDX1391333
పపరర: శకరరస కకట
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94-192/294

తసడడ:ద హరర పదసరద
ఇసటట ననస:92-1-69
వయససస:29
లస: పప
4448 AP151010477113
పపరర: నదగమలలర శశరరరవప దదసరర�

94-192/297

94-192/300

94-192/303

94-192/306

94-192/309

94-175/1328

94-187/899

తసడడ:ద మహహశ కలపరల
ఇసటట ననస:92-1-75
వయససస:25
లస: ససస స

4458 NDX1391382
పపరర: అలర బక పఠరన

4461 NDX1477430
పపరర: శవ శసకర మహరరణద

4464 NDX1761734
పపరర: రరయజదదదన షపక

4467 NDX1254523
పపరర: రరజజశన షససక

94-187/986

4470 NDX2870533
పపరర: మహహశ కలపరల

94-192/307

4473 NDX1493816
పపరర: శక సతఖ కలపరల
తసడడ:ద మహహశ
ఇసటట ననస:92-1-75
వయససస:26
లస: ససస స

4453 NDX1831818
పపరర: బబగమ పఠరన

94-192/302

4456 NDX1477406
పపరర: దమయసత మహరరణద

94-192/305

4459 JBV0848135
పపరర: రరయమజ బబషర� షపక�

94-192/308

తసడడ:ద మహమకద ననర� �
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:37
లస: పప
94-192/310

4462 NDX1477448
పపరర: ససదరకన మహరరణద

94-192/311

తసడడ:ద కరశబబ లమ
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:75
లస: పప
94-186/1139

4465 NDX1254507
పపరర: శరరరదధదన షపక

94-187/898

తసడడ:ద పసదజజన
ఇసటట ననస:92-1-73
వయససస:50
లస: పప
94-187/1100

4468 NDX1410216
పపరర: రరహనద షపక

94-191/984

భరస : రరజవరన షపక
ఇసటట ననస:92-1-74
వయససస:34
లస: ససస స
94-187/987

తసడడ:ద మసరసన రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:92-1-75
వయససస:55
లస: పప
94-190/708

94-192/299

భరస : ససదరశనద మహరరణద
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబమబ
ఇసటట ననస:92-1-74
వయససస:39
లస: పప

భరస : మహహశ కలపరల
ఇసటట ననస:92-1-75
వయససస:58
లస: ససస స
4472 NDX3067501
పపరర: శక సతఖ కలపరల

94-192/304

తసడడ:ద షరరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:92-1-73
వయససస:24
లస: పప

భరస : శరరరదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-1-73
వయససస:41
లస: ససస స
4469 NDX3016318
పపరర: పదసనన కకమరవలర

4455 JBV0857565
పపరర: గగహరరననసర షపక� �

4450 NDX1391390
పపరర: షహహనద పఠరన

భరస : బబబగ పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద ససదరకన
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద షరరరదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-1-73
వయససస:21
లస: పప
4466 NDX1210103
పపరర: రజగయ షపక

94-192/301

తసడడ:ద బబబగ
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద ననరహమకద�
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:41
లస: పప
4463 NDX2556256
పపరర: రమజదధదన షపక

4452 NDX0106773
పపరర: రరజజశన� షపక�

94-192/296

తసడడ:ద అలమరబక
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఎస.డక.ననర� �
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబగ పపతదన
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:31
లస: పప
4460 JBV3208956
పపరర: బబషర షపక�

94-192/298

భరస : షమగ
ర దధదన షపక�
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నదగమలలర శశరరరవప� �
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:55
లస: ససస స
4457 NDX1410034
పపరర: రఫస పపతదన

4449 NDX1403252
పపరర: దదలర మద షపక

4447 JBV3208345
పపరర: అనల కలమమర దదసరర

తసడడ:ద నదగ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:92-1-69
వయససస:38
లస: పప

భరస : గగస బబషర
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-70
వయససస:36
లస: ససస స
4454 JBV3213378
పపరర: రమమదదవ దదసరర� �

94-192/295

తసడడ:ద నదగమలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:92-1-69
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:92-1-69
వయససస:60
లస: పప
4451 NDX1831891
పపరర: ఆషర పఠరన

4446 NDX0015198
పపరర: శకనవరస రవకలమమర దదసరర�

4471 NDX3018231
పపరర: శక చసదద కలపరల

94-187/988

భరస : మహహశ కలపరల
ఇసటట ననస:92-1-75
వయససస:23
లస: ససస స
94-192/312

4474 NDX0524074
పపరర: కకమరపలర పదసనన

94-192/313

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:92-1-75
వయససస:50
లస: ససస స
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4475 NDX3060845
పపరర: శక చసదద కలపరల
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94-192/1222

తసడడ:ద మహహశ కలపరల
ఇసటట ననస:92-1-75
వయససస:23
లస: ససస స
4478 NDX0315218
పపరర: మగరరసజ�

94-192/1380

94-187/33

94-187/36

94-187/39

94-187/42

94-175/1617

94-175/76

తసడడ:ద గగరర నదయగడడ కకసడపలర
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:34
లస: పప

4488 JBV3189974
పపరర: మహకద ఈసనబ

4491 NDX2680957
పపరర: నదగ శకధర రసగపపరర

4494 NDX2819738
పపరర: చననమకయ ససద

4497 NDX1811133
పపరర: యశశద కకసడపలర

94-175/79

4500 NDX1760165
పపరర: రజన మగడడయస

94-187/40

4503 NDX2170850
పపరర: నదజయమ షపక
భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:27
లస: ససస స

4483 JBV3190014
పపరర: మననసర అల షపక

94-187/35

4486 JBV3189982
పపరర: మహబమబ మమర

94-187/38

4489 NDX0684100
పపరర: ఆసజననయరరడడడ కలనస

94-187/41

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:59
లస: పప
94-187/900

4492 NDX2170942
పపరర: శకకలమ షపక

94-188/58

భరస : నజర ఆహకదహ షపక
ఇసటట ననస:92/1/78
వయససస:25
లస: ససస స
94-187/989

4495 NDX2743722
పపరర: నసరజ హన షపక

94-187/990

భరస : అబగదల జగలల
ఇసటట ననస:92-1-78/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-175/77

4498 NDX1569005
పపరర: వజయ లకడక మమటర

94-175/78

భరస : చచసచయఖ మమటర
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:49
లస: ససస స
94-175/80

భరస : వనసకట నరరస రరడడడ మగడడయస
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:59
లస: ససస స
94-175/82

94-187/32

తసడడ:ద అబగదల ఖమదర మమర
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవపదసరద కకసడపలర
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గగరర నదయగడడ కకసడపలర
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:56
లస: ససస స
4502 NDX1811216
పపరర: శవపదసరద కకసడపలర

94-187/37

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:92-1-78/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర నలర గటర
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:25
లస: ససస స
4499 NDX1811174
పపరర: రగణగక దదవ కకసడపలర

4485 JBV3189966
పపరర: నదగరరజ బగరత

4480 NDX0527804
పపరర: ససధదరరణణ రరవప

తసడడ:ద రసనల షపక
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద పరసడడరసగరరరవప రసగపపరర
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటయఖ ససతసశశటట
ఇసటట ననస:92-1-78/1
వయససస:60
లస: ససస స
4496 NDX1811364
పపరర: గరయతద లకడక నలర గటర

94-187/34

తసడడ:ద అబగదల ఖమదర ఈసనబ
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద రరమనన బగరత
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:75
లస: పప
4493 NDX3019411
పపరర: రమణమక ససతసశశటట

4482 JBV3190022
పపరర: వనసకటససబబబరరవప

94-192/745

భరస : కకరణ కలమమర రరవప
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబరరవప బగరత
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద ఈగయఖ నలర గటర
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:50
లస: పప
4490 JBV3190162
పపరర: ససబబబరరవప బగరత

94-192/1381

తసడడ:ద పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద ఈగయఖ నలర గటర
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:44
లస: పప
4487 NDX0684019
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర గటర

4479 NDX0391557
పపరర: షరరఫబ షపక

4477 NDX0391763
పపరర: ఖమసససబ� షపక�

భరస : వల�
ఇసటట ననస:92-1-76
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఆతఖ అహకద రబబబన షపక
ఇసటట ననస:92-1-76
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నదగశకధర రసగరపపరర
ఇసటట ననస:92-1-77
వయససస:38
లస: ససస స
4484 NDX0683904
పపరర: సరసబశవరరవప నలర గటర

94-187/1099

భరస : మగరర
స జజ�
ఇసటట ననస:92-1-76
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వల�
ఇసటట ననస:92-1-76
వయససస:50
లస: పప
4481 JBV3199775
పపరర: అరరణ రసగరపపరర

4476 NDX0391698
పపరర: రరజశనద ససలమసనద�

4501 NDX1568999
పపరర: పవన కలమమర యమదవ మమటర

94-175/81

తసడడ:ద చచసచయఖ మమటర
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:26
లస: పప
94-187/43

4504 NDX1248665
పపరర: ఆషర షపక

94-187/44

భరస : రహమన షపక
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:27
లస: ససస స
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4505 NDX0145862
పపరర: ససధదరరణణ ససతసశశటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-187/45

భరస : రరసబబబగ ససతసశశటట
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:35
లస: ససస స
4508 NDX0527903
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-187/48

94-187/51

94-187/54

94-187/57

94-169/1121

తసడడ:ద వర బదద రరవప
ఇసటట ననస:92-1-80
వయససస:21
లస: పప
4523 NDX2096064
పపరర: పపరష పప ననపపళళ

94-175/84

భరస : అసకరరరవప పప ననపపళళ
ఇసటట ననస:92-1-81
వయససస:54
లస: ససస స
4526 NDX1172238
పపరర: వజయలకకక కసటటపరక

94-187/59

భరస : సనరరబబబగ కసటటపరక
ఇసటట ననస:92-1-81
వయససస:33
లస: ససస స
4529 AP151010471147
పపరర: కకటయఖ శతసశశటట

తసడడ:ద ససబబయఖ� యమపరరరట
ఇసటట ననస:92-1-82
వయససస:41
లస: పప

94-187/52

4515 NDX0433862
పపరర: రరసబబబగ ససతసశశటట

4518 NDX1887134
పపరర: అకస ర మహమకద

94-187/62

94-187/55

4513 NDX0144618
పపరర: రహమమన షపక

94-187/53

4516 NDX0611624
పపరర: వరరబదద రరవప ఉపపష

94-187/58

94-187/56

4519 NDX2280345
పపరర: శవ చలమర

తసడడ:ద ఒమమర మహమకద
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద కకషష చలమర
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:26
లస: పప

94-169/1122
4521 NDX2801207
పపరర: నదగ తరరమమ వనసకట ససతతష
ఉపపష
తసడడ:ద వర బదద రరవప
ఇసటట ననస:92-1-80
వయససస:18
లస: పప

4522 NDX1754846
పపరర: శరరష వననగళళ

4524 NDX1369511
పపరర: సరయ బబబగ నదయక బబణవత
బబ ణ వ త
తసడడ:ద గగపరల నదయక బబ ణఆ వ త
ఇసటట ననస:92-1-81
వయససస:34
లస: పప

94-187/50

తసడడ:ద మగతఖస ఉపపష
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:43
లస: పప

94-175/85

94-192/314

94-175/83

భరస : రరజజ కలమమర వననగళళ
ఇసటట ననస:92-1-81
వయససస:34
లస: ససస స
4525 NDX1809583
పపరర: రరజజ కలమమర వననగళ

94-187/60 4528 JBV3189578
4527 NDX0527622
పపరర: ఇసదరర పసదయమ దదరససన ఆలలరర
పపరర: నదగ అసజన కలమమర ఆలలరర

4530 NDX1116813
పపరర: జజఖతరకయ కలనస కల నస

4533 NDX1112218
పపరర: నససన
ద షపక
భరస : మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:92-1-177
వయససస:41
లస: ససస స

94-175/86

తసడడ:ద జవహర వననగళ
ఇసటట ననస:92-1-81
వయససస:47
లస: పప
94-187/61

తసడడ:ద గగపసనదధరరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:92-1-81
వయససస:37
లస: పప
94-175/87

తసడడ:ద ఆసజననయగలల రరడడడ కల నస
ఇసటట ననస:92-1-82
వయససస:32
లస: ససస స
94-175/89

4510 NDX0527762
పపరర: జరసతషననసర షపక

తసడడ:ద ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:33
లస: పప

భరస : నదగ అసజన కలమమర ఆలలరర
ఇసటట ననస:92-1-81
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటబయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:92-1-81
వయససస:62
లస: పప
4532 NDX0014944
పపరర: నదగరరజ యమపరరస� యమపతస

4512 NDX0527663
పపరర: బబసరరననసర షపక

94-187/47

భరస : మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటబయఖ ససతసశశటట
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద మమబగ షపక
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:49
లస: పప
4520 NDX2804185
పపరర: దసరర పదసరద ఉపపష

94-187/49

భరస : యగససబ షపక
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద జరసతషననసర షపక
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:35
లస: పప
4517 NDX2170868
పపరర: అబగదల జలల షపక

4509 NDX0733303
పపరర: సరమమమజఖస రసగపపరర

4507 NDX0634030
పపరర: ఆదదలకడక పనదనల

భరస : కకషప ర కలమమర పనదనల
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ రసగపపరర
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:60
లస: ససస స
4514 NDX0532671
పపరర: అబగదల షరరఫ షపక

94-187/46

భరస : రరమసరశమ ననతగరన
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:92-1-79
వయససస:55
లస: ససస స
4511 NDX0527986
పపరర: బబగస షపక

4506 AP151010474498
పపరర: ససధదఖరరణణ ననతగరన

4531 NDX1984955
పపరర: శరసత నజనద

94-175/88

భరస : యయలరస నదయగడడ నజనద
ఇసటట ననస:92-1-82
వయససస:33
లస: ససస స
94-190/60

4534 NDX2170876
పపరర: మహబగనసర షపక

94-187/63

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:92-1-235
వయససస:31
లస: ససస స
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4535 NDX1750851
పపరర: శకదదవ కకరస ప
ర రటట
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94-192/315

తసడడ:ద జగన బబబగ కకరస రపరటట
ఇసటట ననస:92-1-1963
వయససస:24
లస: ససస స
4538 JBV0856286
పపరర: సరళ కలమమరర ససకలరర

94-192/318

94-192/321

94-188/61

4547 JBV3199742
పపరర: లలమవత పపలపరక�

94-188/67

94-188/375

94-188/68

94-188/62

94-180/351

భరస : ససబబబరరవప� బసదచల
ఇసటట ననస:92-2-86
వయససస:41
లస: ససస స

94-188/60

4546 NDX2194959
పపరర: పదదకన పపలపరక

94-188/66

4551 NDX2465979
పపరర: వనసకట అపరషరరవప పపలపరక

4554 JBV3188935
పపరర: రరమకకషషయఖ కసభసపరటట�

4557 NDX2129980
పపరర: ససషరక శక బబ ననడ ల

94-188/376

4552 NDX2761401
పపరర: లకడక శక రమఖ పపలపరక

భరస : కకషష చచసతనఖ అడప
ఇసటట ననస:92-2-87
వయససస:25
లస: ససస స

94-188/1411

తసడడ:ద వనసకట అపరషరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:92-2-83, 7/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-188/69

94-178/728
4555 NDX2659639
పపరర: వనసకట హరర కకషష పదసరద బబ సదల

తసడడ:ద ససధదకర రరవప బబ సదల
ఇసటట ననస:92-2-86
వయససస:19
లస: పప
94-188/70

4558 NDX1897851
పపరర: మలలర శశరర బబ సదచల

94-188/71

భరస : వనసకట ససధదకర రరవప బబ సదచల
ఇసటట ననస:92-2-86
వయససస:40
లస: ససస స

94-188/73 4561 AP151010471434
4560 NDX1897752
పపరర: వనసకట ససధదకర రరవప బబ సదచల
పపరర: ససబబబరరవప బసదచల�

4563 NDX2691947
పపరర: నదగ సరగజ అడప

94-172/92

తసడడ:ద వనసకట అపరషరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:92-2-83 7/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ బబ సదచల
ఇసటట ననస:92-2-86
వయససస:45
లస: పప
94-177/643

4543 NDX0733360
పపరర: పఠరన ననరజ హన

94-189/1323 4549 NDX2519809
4548 NDX2987485
పపరర: సరయ అదచసశత కరశఖప పపలపరక
పపరర: శక రరస చచసతనఖ కరశఖప పపలపరక

తసడడ:ద వనసకట ససబబబరరవప బబ ననడ ల
ఇసటట ననస:92-2-86
వయససస:24
లస: ససస స
94-188/72

94-192/320

భరస : వనసకట అపరష రరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:92/2/83
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలకకషషయఖ� కసభసపరటట
ఇసటట ననస:92-2-84
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబబబరరవప బబ ననడ ల
ఇసటట ననస:92-2-86
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-2-87
వయససస:35
లస: పప

4545 AP151010471105
పపరర: శకనవరస కకషష నలర పరటట

4540 NDX0162503
పపరర: వజయ బబబగ� కకరస ప
ర రటట�

భరస : కరరమగలర శరయక
ఇసటట ననస:92-2-2
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: పదదకన పపలపరక
ఇసటట ననస:92-2-83 7/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససబదహకణఖస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:92-2-84
వయససస:40
లస: ససస స

4562 NDX2803971
పపరర: రఘగ వసశ అడప

94-188/59

తసడడ:ద బగచచ రరమరరవప
ఇసటట ననస:92-2-83
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట అపరషరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:92-2-83 7/1
వయససస:52
లస: ససస స

4559 AP151010474438
పపరర: నదగపదకజ బసదచల�

4542 AP151010471463
పపరర: ససబదమణఖస కసభసపరటట

94-192/317

తసడడ:ద ససరయఖ�
ఇసటట ననస:92-1-1963
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:92-2-32
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� పపలపరక
ఇసటట ననస:92-2-83
వయససస:73
లస: ససస స

4556 NDX1411842
పపరర: జగదధశ బబ ననడ ల

94-192/319

తసడడ:ద బబలకకషషయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:92-2-1L84
వయససస:46
లస: పప

4544 JBV0849372
పపరర: గగపరలకకషషమమరరస గడడయమరస
గడడయమరస
తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ గడడయమరస
ఇసటట ననస:92-2-11
వయససస:66
లస: పప

4553 JBV3198892
పపరర: కళయఖణణ కసభసపరటట

4539 NDX1750836
పపరర: రరజజ శశఖర కకరస రపత

4537 JBV0856278
పపరర: మమధవలత కకరరసపరటట� �

భరస : వజయబబబగ� �
ఇసటట ననస:92-1-1963
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద జగన బబబగ కకరస రపత
ఇసటట ననస:92-1-1963
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద శశరయఖ�
ఇసటట ననస:92-1-1963
వయససస:49
లస: పప

4550 NDX2476224
పపరర: పదదకన పపలపరక

94-192/316

తసడడ:ద బబబగ�
ఇసటట ననస:92-1-1963
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద పదకరశరరవప
ఇసటట ననస:92-1-1963
వయససస:45
లస: ససస స
4541 AP151010477232
పపరర: జగనదబబగ కకరస రపరటట�

4536 NDX0108605
పపరర: అరరణజజఖత కకడడరరకక�

94-188/74

తసడడ:ద వనసకయఖ� బసదచల
ఇసటట ననస:92-2-86
వయససస:48
లస: పప
94-179/872

4564 NDX3172582
పపరర: అనసత లకడక అడపర

94-180/1940

భరస : రఘగ వసశ అడపర
ఇసటట ననస:92-2-87, 7th LINE
వయససస:28
లస: ససస స
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94-188/75

తసడడ:ద నదగగశశ రరరవప రరచద
ఇసటట ననస:92-2-88
వయససస:33
లస: పప
4568 NDX2050185
పపరర: మమహజబన పఠరన

94-188/78

94-188/81

94-188/79

4572 NDX2892222
పపరర: కకసడమక థసతద

94-172/1006

4575 JBV3198736
పపరర: సరవతద కనదనమసగళస

94-188/1412

భరస : కసడ సరశమ కననమసగళస
ఇసటట ననస:92-2-90
వయససస:76
లస: ససస స

4578 NDX2279685
పపరర: సరయ గగపస కననమసగళస

4570 NDX1037530
పపరర: చరసజవ బబహరర

94-188/80

4573 NDX3185659
పపరర: సరయ తతట

94-191/950

భరస : తతట వనసకలసఠ రరవప
ఇసటట ననస:92-2-89
వయససస:19
లస: ససస స
94-188/82

భరస : నటరరజ కనదనమసగళస
ఇసటట ననస:92-2-90
వయససస:39
లస: ససస స
94-188/84

94-188/77

తసడడ:ద సదదనసదస బబహరర
ఇసటట ననస:92-2-89
వయససస:27
లస: పప

భరస : వరకజ
ఇసటట ననస:92-2-89
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమగ కననమసగళస
ఇసటట ననస:92-2-90
వయససస:18
లస: ససస స
4577 NDX2319911
పపరర: వచచలమక కననమసగళస

4569 NDX1223528
పపరర: కరమమశశరర బబహరర

4567 NDX2428894
పపరర: వజయ లకడక బబహరర

భరస : మహహష బబహరర
ఇసటట ననస:92-2-89
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సదదనసదస బబహరర
ఇసటట ననస:92-2-89
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద సదదనసదస బబహరర
ఇసటట ననస:92-2-89
వయససస:30
లస: పప
4574 NDX2578821
పపరర: సససదరఖ కననమసగళస

94-188/76

తసడడ:ద నదగగశశ రరరవప రరచద
ఇసటట ననస:92-2-88
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద సలస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-2-89
వయససస:23
లస: ససస స
4571 NDX1037571
పపరర: మహహష బబహరర

4566 JBV0856203
పపరర: ఆనసద రరచద

4576 NDX2321230
పపరర: పపనత కననమసగళ

94-188/83

భరస : రరమగ కననమసగళ
ఇసటట ననస:92-2-90
వయససస:40
లస: ససస స
94-188/85

4579 NDX2319945
పపరర: నటరరజ కననమసగళస

94-188/86

తసడడ:ద రరమగ కననమసగళస
ఇసటట ననస:92-2-90
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద కసడద సరశమ కననమసగళస
ఇసటట ననస:92-2-90
వయససస:46
లస: పప

94-188/88
4581 NDX2156314
పపరర: వనసకట సరయ కకషష పసదయమ
పపలలపపల
తసడడ:ద వనసకట సతఖ నదరరయణ మమరరస పపలలప
ఇసటట ననస:92-2-91
వయససస:22
లస: ససస స

4582 NDX1565227
పపరర: శక సతఖ శశశత పసలరలమరరక
భరస : రరజగశశర రరవప పసలరలమరరక
ఇసటట ననస:92-2-91
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖ నదరరయణ మమరరస పపలలపప
ఇసటట ననస:92-2-91
వయససస:61
లస: ససస స

94-188/92
4584 NDX2156371
పపరర: పస వ శవరబబలససభబదమణదఖశరక
పపలలపపల
తసడడ:ద వనసకటసతఖనదరరయమణమమరరస పపలలపపల
ఇసటట ననస:92-2-91
వయససస:39
లస: పప

94-188/93
4585 NDX2156322
పపరర: వనసకట సతఖనదరరయణ మమరరస
పపలలపపల
తసడడ:ద కలమమర సరశమ పపలలపపల
ఇసటట ననస:92-2-91
వయససస:68
లస: పప

4586 NDX2421717
పపరర: లకడక దకలఆ

4587 NDX2421709
పపరర: ససతతష దకలఆ

4588 AP151010471081
పపరర: కకషష పరరరళళ పరరరళళ

4580 NDX2318368
పపరర: కననమసగళస రరమగ

94-188/87

తసడడ:ద ఖసడ సరశమ
ఇసటట ననస:92-2-90
వయససస:49
లస: పప
4583 NDX2156330
పపరర: నదగమలలర శశరర పపలలపపల

94-188/91

94-180/352

భరస : ససతతష దకలఆ
ఇసటట ననస:92-2-91/1
వయససస:33
లస: ససస స
4589 NDX2878411
పపరర: లకడక పరరగలమ

తసడడ:ద గగవసద దకలఆ
ఇసటట ననస:92-2-91/1
వయససస:39
లస: పప
94-188/1413

భరస : రరమకకషష పరరగలమ
ఇసటట ననస:92-2-91/1
వయససస:35
లస: ససస స
4592 NDX0145565
పపరర: గగడడపపడడ తరరపతమక�
భరస : పరసడడరసగరరవప�
ఇసటట ననస:92-2-93
వయససస:57
లస: ససస స

94-180/353

4590 NDX2903342
పపరర: లకడక పరగలమ

4593 NDX0120469
పపరర: సరసబశవ� గగడడపపడడ�
తసడడ:ద పరసడడరసగయఖ�
ఇసటట ననస:92-2-93
వయససస:32
లస: పప

94-188/94

తసడడ:ద వరయఖ పరరరళళ
ఇసటట ననస:92-2-91/1
వయససస:40
లస: పప
94-188/1414

భరస : రరమకకషష పరగలమ
ఇసటట ననస:92-2-91/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-180/354

94-188/89

4591 NDX2878353
పపరర: లకడక పరరగళ

94-188/1415

భరస : రరమ కకషష పరరగళ
ఇసటట ననస:92-2-91/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-180/355

4594 NDX0119958
పపరర: పసడడ రసగయఖ గగడడపరటట

94-180/357

తసడడ:ద పరపయఖ�
ఇసటట ననస:92-2-93
వయససస:62
లస: పప
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4595 NDX0102319
పపరర: పదభబకర శవ గగడడపరటట�

94-188/95

తసడడ:ద పరసడడరసగయఖ� గగడడపరటట
ఇసటట ననస:92-2-93
వయససస:30
లస: పప
4598 NDX1641647
పపరర: ససజజత వనసటబదపదగడ

94-180/358

94-187/65

94-179/873

94-188/1417

94-188/98

తసడడ:ద చన గగరవయఖ మరరయస
ఇసటట ననస:92-2-102
వయససస:23
లస: పప

4608 NDX3039849
పపరర: వశరలకడక రరదదదకలమ

4611 NDX0753657
పపరర: చసదదదవత మమడడగగళళ

94-188/102

94-188/103

4614 NDX3256971
పపరర: వనసకట రమణ మమరరస
డదనట బబ ఈనద
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర డదనట బబ ఈనద
ఇసటట ననస:92-2-102
వయససస:44
లస: పప
4617 NDX2318079
పపరర: అదదలకడక మరరయస

94-188/106

4620 NDX2318749
పపరర: చనన గగరవయఖ మరరయస

94-188/1418

94-188/100

4603 NDX1528217
పపరర: మహహశశరర ఈదర

94-187/67

4606 NDX2801827
పపరర: లకకయఖ రరమరరజ

94-188/1416

4609 NDX1690545
పపరర: జలన బబగస మదధన

94-189/18

తసడడ:ద మరర వల మదధన
ఇసటట ననస:92-2-100
వయససస:33
లస: ససస స
94-188/101
4612 NDX2129998
పపరర: పరరర సరరథద రరడడ వ మగడడగగళళ

తసడడ:ద పపలర రరడడడ మగడడగగళళ
ఇసటట ననస:92-2-101
వయససస:22
లస: పప
94-175/1851

4615 NDX1536541
పపరర: సతయమ సససదరస రరమసరశమ

94-187/68

తసడడ:ద వనలలసరశమ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:92-2-102
వయససస:36
లస: పప
94-188/104

4618 NDX0731968
పపరర: రసగమక � రరవపరటట

94-188/105

భరస : నదరరయణ� రరవపరటట
ఇసటట ననస:92-2-102
వయససస:49
లస: ససస స
94-188/107

తసడడ:ద గగరవయఖ మరరయస
ఇసటట ననస:92-2-102
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకకణ వనసపడ
ఇసటట ననస:92-2-103
వయససస:26
లస: ససస స

94-180/360

తసడడ:ద శసకరయఖ
ఇసటట ననస:92-2-98
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : చనన గగరవయఖ మరరయస
ఇసటట ననస:92-2-102
వయససస:37
లస: ససస స

94-188/109 4623 NDX2621589
4622 NDX0102293
పపరర: దసరరరపదసరద రరవప అమకతలలరర
పపరర: ఈశశరర సరగడ

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప అమకతలలరర
ఇసటట ననస:92-2-102
వయససస:70
లస: పప

94-180/1363

భరస : పపలమరరరడడడ మమడడగగళళ
ఇసటట ననస:92-2-101
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద చనగగరవయఖ మరరయస
ఇసటట ననస:92-2-102
వయససస:26
లస: ససస స
4619 NDX2317923
పపరర: గణణష కలమమర మరరయస

4605 NDX2542918
పపరర: సరయ యశశసత రరమరరజ

4600 NDX1641613
పపరర: రరజజ వనసటబదపదగడ

తసడడ:ద తరరపతయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:92-2-95
వయససస:32
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ద ససబబబరరడడడ� మమడడగగళళ
ఇసటట ననస:92-2-101
వయససస:59
లస: పప
4616 NDX2318160
పపరర: శకలలఖమ మరరయస

94-187/66

భరస : గసగధర రరదదదకలమ
ఇసటట ననస:92-2-99
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద పపలమరరరడడడ మగడడగగలర ర
ఇసటట ననస:92-2-101
వయససస:26
లస: ససస స
4613 NDX0752915
పపరర: పపలమరరరడడడ మమడడగగళళ

4602 NDX1536319
పపరర: వనసకటబదదద శకసగరపప

94-188/97

తసడడ:ద వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:92-2-94
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-2-98
వయససస:19
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:92-2-98
వయససస:62
లస: ససస స
4610 NDX1455279
పపరర: మగకలసదశక మగడడగగలర ర

94-180/359

తసడడ:ద కకటయఖ శక గరరపప
ఇసటట ననస:92-2-94
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-2-98
వయససస:19
లస: పప
4607 NDX2726040
పపరర: లకడక రరజఖస రరమరరజ

4599 NDX1641639
పపరర: కకషష కలమమర వనసటబదపదగడ

4597 NDX0102509
పపరర: పరస శవ గగడడపరటట

తసడడ:ద పరసడడరసగయఖ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:92-2-93
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద రరజజ వనసటబదపదగడ
ఇసటట ననస:92-2-94
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటబదదద శక గరరపప
ఇసటట ననస:92-2-94
వయససస:75
లస: ససస స
4604 NDX2613081
పపరర: సరయ యశశసత రరమరరజ

94-188/96

తసడడ:ద పరసడడరసగయఖ� గగడడపరటట
ఇసటట ననస:92-2-93
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరజజ వనసటబదపదగడ
ఇసటట ననస:92-2-94
వయససస:58
లస: ససస స
4601 NDX1536194
పపరర: సరసబబదజఖస శకసగరపప

4596 NDX0102913
పపరర: సరసబ శవ గగడడపరటట

94-188/108
4621 NDX0736488
పపరర: నదరరయణ రరవపరటట� రరవపరటట

తసడడ:ద గగరరసరశమ� రరవపరటట
ఇసటట ననస:92-2-102
వయససస:52
లస: పప
94-170/601

4624 NDX2805067
పపరర: కలషణ బలమర

94-177/635

తసడడ:ద ఈశశరయఖ బలమర
ఇసటట ననస:92-2-103
వయససస:25
లస: ససస స
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94-180/1897

తసడడ:ద యలర యఖ సరగడ
ఇసటట ననస:92-2-103
వయససస:52
లస: పప
4628 NDX2848307
పపరర: ఈశశరర సరగడ

94-187/991

94-188/1359

4629 NDX2319002
పపరర: లకడక సరరగడ

4632 NDX2937506
పపరర: ఈశశరర సరగడ

94-188/110

94-188/1360

94-188/111

తసడడ:ద రగశయఖ�
ఇసటట ననస:92-2-103, CHAITANYA NGAR
వయససస:50
లస: పప
4637 NDX2320943
పపరర: ససత మహలకడక గసట

4638 NDX2320729
పపరర: శవ నదగరరజ గసట

94-188/113

భరస : వనసకటటశశరరర గసట
ఇసటట ననస:92-2-105
వయససస:50
లస: ససస స
4640 NDX1536756
పపరర: అబగదల ఖమదర జలన
తసడడ:ద అబగదల అజమ
ఇసటట ననస:92-2-106A
వయససస:51
లస: పప
4643 NDX2156355
పపరర: ససనత అమకతలలరర

94-188/116

భరస : పదభబకర శరక కకమమకరర
ఇసటట ననస:92-2-109
వయససస:44
లస: ససస స
4646 AP151010471116
పపరర: వనసకటరమణమమరరస
దదసతబబ యన
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-2-109
వయససస:43
లస: పప
4649 NDX2726313
పపరర: సరయ పదవణ కకమగకరర

94-188/119

తసడడ:ద పదభబకర శరక కకమగకరర
ఇసటట ననస:92-2-109
వయససస:18
లస: పప
4652 NDX0527416
పపరర: వదదఖ కకసడనరర

4641 NDX1528191
పపరర: సతఖ నదరరయణ రరడడ
మగడడగగలర
తసడడ:ద పపలమర రరడడడ మగడడగగలమర
ఇసటట ననస:92-2-107
వయససస:25
లస: పప
4644 NDX2318681
పపరర: ససభబగఖ లకడక అమకతలలరర

94-187/71

తసడడ:ద యగరననద వజయ దసరర పదసరద కకసడ
ఇసటట ననస:92-2-113
వయససస:33
లస: ససస స

94-188/380

4636 NDX2399368
పపరర: శశషగరరర రరవప గబబట

94-179/34

4639 NDX2320661
పపరర: వనసకటటశశరరర గసట

94-188/114

4642 NDX0731695
పపరర: సరరతద దదవ చలమర

94-188/115

భరస : కకషష చలమర
ఇసటట ననస:92-2-109
వయససస:36
లస: ససస స
94-188/117

4645 NDX0737940
పపరర: పదవణ కలమమర చలమర

94-188/118

భరస : దసరర పదసరద రరవప అమకతలలరర
ఇసటట ననస:92-2-109
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష చలమర
ఇసటట ననస:92-2-109
వయససస:39
లస: పప

4647 NDX0737544
పపరర: నదగగశ కలమమర చలమర

4648 NDX2156348
పపరర: పదభబకర శరక కకమమకరర

94-188/120

4650 NDX1216167
పపరర: దసరర పరరశత గడడయమరస

4653 JBV0854794
పపరర: ససజనఖ కకసడనరర
భరస : దసరరరపదసరద కకసడనరర
ఇసటట ననస:92-2-113
వయససస:67
లస: ససస స

94-188/121

తసడడ:ద ఆసజననయగలల కకమమకరర
ఇసటట ననస:92-2-109
వయససస:46
లస: పప
94-188/122

భరస : గగపరల కకషష మమరరస గడడయమరస
ఇసటట ననస:92-2-111
వయససస:58
లస: ససస స
94-188/124

4633 NDX0751677
పపరర: నదగగసదదమక దదసరర�

తసడడ:ద రరఘవయఖ గసట
ఇసటట ననస:92-2-105
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద కకషష చలమర
ఇసటట ననస:92-2-109
వయససస:45
లస: పప
94-188/1361

94-188/1165

తసడడ:ద ససబదహకణఖస లలట గబబట
ఇసటట ననస:92-2-105
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర గసట
ఇసటట ననస:92-2-105
వయససస:30
లస: పప
94-187/70

4630 NDX2636199
పపరర: మమధసరర దదసరర

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:92-2-103, CHAITANYA NGAR
వయససస:46
లస: ససస స

4635 JBV3188570
పపరర: వజయకలమమర బబ డడడ పలర
బబ డడడ పలర
తసడడ:ద నదరరయణమమరరస బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:92-2-104
వయససస:55
లస: పప

94-188/112

94-187/901

తసడడ:ద రరమ రరవప దదసరర
ఇసటట ననస:92-2-103
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమగ సరరరదదరడద
ఇసటట ననస:92-2-103
వయససస:25
లస: ససస స
94-188/381

4627 NDX2683282
పపరర: రరమగ సరగడ

తసడడ:ద యలర యఖ సరగడ
ఇసటట ననస:92-2-103
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమగ సరరగడ
ఇసటట ననస:92-2-103
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద ఎలర యఖ సరగడ
ఇసటట ననస:92-2-103
వయససస:52
లస: పప
4634 NDX0745935
పపరర: రరమమరరవప దదసరర�

94-187/69

తసడడ:ద ధరక రరవపవరశశటట
ఇసటట ననస:92-2-103
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద లకకణ సరగడ
ఇసటట ననస:92-2-103
వయససస:25
లస: ససస స
4631 NDX2734226
పపరర: రరమగ సరగడ

4626 NDX1537184
పపరర: గణపత రరవపవరశశటట

4651 JBV3189719
పపరర: జ యస ఫణణధర

94-188/123

తసడడ:ద గగపరలకకషషమమరరస జరసన
ఇసటట ననస:92-2-111
వయససస:37
లస: పప
94-188/125

4654 JBV0843888
పపరర: దసరరరపదసరద కకసడనరర

94-188/126

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ కకసడనరర
ఇసటట ననస:92-2-113
వయససస:70
లస: పప
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4655 AP151010474191
పపరర: వససతలకడక తతమగలలరర

94-188/127

భరస : సరయపపరరషప తస స తతమగలలరర
ఇసటట ననస:92-2-114
వయససస:61
లస: ససస స
4658 NDX1943811
పపరర: రరధ కరకరర

తసడడ:ద హరనదథ బబబగ
ఇసటట ననస:92-2-115
వయససస:41
లస: పప
94-180/361

భరస : జగన మహన రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:92-2-117
వయససస:37
లస: ససస స
4661 AP151010471497
పపరర: రరమమరరవప తమకశశటట

94-189/1286 4657 NDX2279511
4656 NDX2803955
పపరర: నదగమలలర శశర రరవప నసదదపరటట
పపరర: శకనవరస రరవప కకసజగటట

4659 JBV0849802
పపరర: మసరసనశల షపక

తసడడ:ద శవయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:92-2-119
వయససస:44
లస: పప
94-188/132

4667 NDX2318848
పపరర: దదవఖశక తషలల
ర రర

94-180/362

4665 AP151010474334
పపరర: వమల భబవరరజ

4668 NDX0858670
పపరర: తషళళళరర వశశనదధ�
తసడడ:ద నదగమలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:92-2-124
వయససస:30
లస: పప

4670 JBV3198413
పపరర: తదహహరరననసరఅబగ
ర లమన దర

4671 AP151010474397
పపరర: మమహరరననసరస శరయక

భరస : అబగదలమన దర శరయక
ఇసటట ననస:92-2-124
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద అబమబకరశ శరయక
ఇసటట ననస:92-2-124
వయససస:62
లస: పప
94-188/141

భరస : గరరరధర గగడడమమళళ
ఇసటట ననస:92-2-127/1
వయససస:40
లస: ససస స

4677 NDX3186137
పపరర: కకటయఖ పపల

94-188/1363

94-188/142

4680 NDX3204104
పపరర: హరరరత పపల

94-188/134
4666 NDX1736695
పపరర: అమరలసగగశశర రరవప కకరగనపరటట

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ లలట కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:92-2-123
వయససస:56
లస: పప
94-180/363

94-180/364
4669 NDX2318640
పపరర: నదగ మలలర శశర రరవప తషలల
ర రర

తసడడ:ద వశశరరప చదరర తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-2-124
వయససస:63
లస: పప
94-188/136

4672 NDX0094177
పపరర: వనసకట హహమలత పసరరగరశశటట

94-188/137

భరస : వనసకటటశశరరర పసరరగరశశటట
ఇసటట ననస:92-2-124
వయససస:66
లస: ససస స
94-188/139

4675 NDX0530105
పపరర: శకనవరస శకవణ ఆదదతఖ పస

94-188/140

తసడడ:ద ససరగష కలమమర పస
ఇసటట ననస:92-2-125
వయససస:33
లస: పప
94-180/1898

తసడడ:ద పపరష చసదద రరవప పపల
ఇసటట ననస:92-2-126
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటయఖ పపల
ఇసటట ననస:92-2-126
వయససస:45
లస: ససస స
4682 NDX0526434
పపరర: కకకషషవనణణ గగడడమమళళ

94-188/133

భరస : రరధదకకషషమమరరస యడవలర
ఇసటట ననస:92-2-125
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర యడవలర
ఇసటట ననస:92-2-125
వయససస:68
లస: పప
4679 NDX3206794
పపరర: రరమ దదవ పపల

4674 NDX1031954
పపరర: లకకక శశషకలమమరర యడవలర

94-188/131

భరస : జయ మహన రరవప పప చరరజ
ఇసటట ననస:92-2-122
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సససదద శరయక
ఇసటట ననస:92-2-124
వయససస:53
లస: ససస స
94-188/138

94-188/129

భరస : ఫజలలలమర షపక
ఇసటట ననస:92-2-117/2
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకరరమచసదదరరవప భబవరరజ
ఇసటట ననస:92-2-123
వయససస:46
లస: ససస స

94-188/135

4660 NDX1424373
పపరర: మరర మహహదద ధన బ షపక

94-188/1362 4663 NDX1032366
4662 NDX3012556
పపరర: రవణమక రమనజణణఉలల కమటస
పపరర: శశష మకణదళన పప చరరజ

తసడడ:ద నదగ మలలర సశర రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-2-124
వయససస:27
లస: ససస స

4676 NDX1045418
పపరర: రరధదకకషషమమరరస యడవలర

94-188/128

భరస : రమమసజనఉలల కమటస
ఇసటట ననస:92-2-119
వయససస:47
లస: ససస స

4664 NDX1045020
పపరర: జయమహనరరవప పప చరరజ
పప చరరజ
తసడడ:ద కకసడదరరవప పప చరరజ
ఇసటట ననస:92-2-122V
వయససస:68
లస: పప

4673 AP151010471700
పపరర: సససదద షపక

తసడడ:ద రసగయఖ కకసజగటట
ఇసటట ననస:92-2-116
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద జమమల షపక
ఇసటట ననస:92-2-117
వయససస:34
లస: పప
94-188/130

94-179/35

4678 NDX3197902
పపరర: హరరరత పపల

94-180/1899

తసడడ:ద కకటయఖ పపల
ఇసటట ననస:92-2-126
వయససస:25
లస: ససస స
94-188/1364

4681 NDX3204401
పపరర: హరరరత పపల

94-188/1365

Deleted

తసడడ:ద కకటయఖ పపల
ఇసటట ననస:92-2-126
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ పపల
ఇసటట ననస:92-2-126
వయససస:25
లస: ససస స

94-188/143
4683 NDX0148684
పపరర: గరరరధర గగడడమమళళ తరరమల
గగడడమమళళ తరరమల
తసడడ:ద కకషషమమచదరరఖలల గగడడమమళళ తరరమల
ఇసటట ననస:92-2-127/1
వయససస:44
లస: పప

4684 NDX2418648
పపరర: వనజ రరజనదల

94-188/144

భరస : శకనవరస రరజనదల
ఇసటట ననస:92-2-128
వయససస:44
లస: ససస స
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94-188/1166

తసడడ:ద రరమమమరరస రరజనదల
ఇసటట ననస:92-2-128
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకకరసత వడర మమనస
ఇసటట ననస:92-2-129
వయససస:31
లస: ససస స

4688 AP151010474456
పపరర: కకటటశశరర � వడర మమనస

94-188/147

భరస : వనణగగగపరల� వడర మమనస
ఇసటట ననస:92-2-129
వయససస:59
లస: ససస స
94-179/36

తసడడ:ద రమణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:92-2-129/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద నననన SHAIK
ఇసటట ననస:92-2-130
వయససస:18
లస: ససస స
4697 NDX0671552
పపరర: చసదదశశఖర భబవరరజ

4700 AP151010474335
పపరర: వనసకటరతనస భబవరరజ

94-172/91

4703 NDX2379931
పపరర: వనసకట నదగ సరయ మమత
పదకనదభగన
తసడడ:ద ససరగష కలమమర పదకనదభగన
ఇసటట ననస:92-2-135
వయససస:23
లస: ససస స

94-188/150

94-179/37

4698 NDX1411784
పపరర: చసదదశశఖర భబవరరజ

94-188/154

94-179/38

94-179/1322

94-180/366

4696 NDX2802924
పపరర: ఆదదతఖ లసగరననన

94-187/992

తసడడ:ద అరరజ న లసగరననన
ఇసటట ననస:92-2-131
వయససస:28
లస: పప
94-180/367

4699 NDX2808194
పపరర: వనసకట నదగ శక వలర కకరనపత

94-188/151 4702 NDX2407575
4701 NDX2407567
పపరర: వనసకట సరయ ససమసత పటరర
పపరర: ససత రరమ కకషష పటరర

4704 NDX2669190
పపరర: ససరగశ కలమమర పదకనదభగన

94-180/1900

తసడడ:ద అమర లసగగశశర రరవప కకరరనపత
ఇసటట ననస:92-2-132
వయససస:26
లస: ససస స
94-188/152

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ పటరర
ఇసటట ననస:92-2-133
వయససస:51
లస: పప
94-179/867

4705 NDX2413656
పపరర: మమధసరర యలమరపదగడ

94-188/153

భరస : రరస మహన రరవప యలమరపదగడ
ఇసటట ననస:92-2-135
వయససస:37
లస: ససస స

94-188/1167 4708 NDX2745545
94-188/1366
4707 NDX2668838
పపరర: వనసకట ససబబలకడక పదకనదభగన
పపరర: వనసకట నదగ సరయ నవఖ
పదకనదభగన
భరస : ససరగశ కలమమర పదకనదభగన
తసడడ:ద ససరగశ కలమమర పదకనదభగన
ఇసటట ననస:92-2-135
ఇసటట ననస:92-2-135
వయససస:42
లస: ససస స
వయససస:19
లస: ససస స

4710 NDX0806513
పపరర: తదనదధ సరహహ

94-179/39

తసడడ:ద వచతద సరహహ
ఇసటట ననస:92/2/137
వయససస:51
లస: పప
94-188/156

4693 NDX1297100
పపరర: గగవసదస కకసడపలర
తసడడ:ద సతఖస
ఇసటట ననస:92-2-129/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద పరసడడరసగ రరవప పదకనదభగన
ఇసటట ననస:92-2-135
వయససస:48
లస: పప

భరస : తదనదధ
ఇసటట ననస:92/2/137
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద పదసనన కలమమర ఏలలరర
ఇసటట ననస:92-2-137
వయససస:25
లస: పప

94-180/365

తసడడ:ద ససత రరమ కకషష పటరర
ఇసటట ననస:92-2-133
వయససస:21
లస: పప

భరస : చసదదపరణణ కసదల
ఇసటట ననస:92-2-135
వయససస:54
లస: ససస స

4712 NDX2066281
పపరర: పటబటభ శరక ఏలలరర

4692 NDX1297092
పపరర: రరమలకకక కకసడపలర

4695 NDX3300704
పపరర: ససరరఖ శరఖమమరర

94-188/149
4690 NDX2156462
పపరర: జగదధశ చసదద బబ స ఏలమరపదగడ

తసడడ:ద వ ఎస నదగరరజ ఏలమరపదగడ
ఇసటట ననస:92-2-129
వయససస:23
లస: పప

తలర : వనసకరటదతనస భబవరరజ
ఇసటట ననస:92-2-132
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకరరమచసదదరరవప భబవరరజ
ఇసటట ననస:92-2-132
వయససస:81
లస: ససస స

4709 NDX0809889
పపరర: లకకక కలమమరర సరహహ

94-188/148

భరస : శవ రరమ కకషషయఖ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:92-2-131
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమచసదద రరవప
ఇసటట ననస:92-2-132
వయససస:49
లస: పప

4706 NDX2413631
పపరర: భబనసమత కసదల

4689 AP151010474452
పపరర: ఆదచమక ససతసశశటట

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:92-2-129/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-192/1223

94-188/146

భరస : గగపరల రరవప గడడయమ
ఇసటట ననస:92-2-129
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఎలమసద
ఇసటట ననస:92-2-129
వయససస:71
లస: ససస స

4691 NDX1893818
పపరర: రరమ దదవ కకతత
స రర

4694 NDX2830768
పపరర: రగషక షపక

94-188/145 4687 NDX2320760
4686 NDX1181569
పపరర: ఊమమదదవ వడర మమనస వడర మమనస
పపరర: నలవనణణ గడడయమ

4713 JBV3188711
పపరర: పదసననకలమమర ఏలలరర
తసడడ:ద ఆసజననయగలల� ఏలలరర
ఇసటట ననస:92-2-137
వయససస:42
లస: పప

4711 JBV3198611
పపరర: వనసకటలకడక � ఏలలరర

94-188/155

భరస : పదసననకలమమర� ఏలలరర
ఇసటట ననస:92-2-137
వయససస:40
లస: ససస స
94-188/157

4714 JBV3188026
పపరర: ఆసజననయగలల � ఏలలరర

94-188/158

తసడడ:ద పటబటభరరమయఖ� ఏలలరర
ఇసటట ననస:92-2-137
వయససస:82
లస: పప
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4715 NDX2920890
పపరర: లకడక ఏలలరర
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94-188/1367

భరస : పదశనన కలమమర ఏలలరర
ఇసటట ననస:92-2-137
వయససస:39
లస: ససస స
4718 NDX2066315
పపరర: నళన వజయ లకడక కకట

94-188/159

94-188/162

94-179/41

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:92-2-139
వయససస:24
లస: ససస స
94-188/166

భరస : శవశసకరరరవప శశటట
ఇసటట ననస:92-2-139
వయససస:57
లస: ససస స
94-180/368

4725 NDX0756817
పపరర: అనసరరధ పప తసశశటట

94-188/170

4734 AP151010474415
పపరర: కనకదసరర జసపన

4737 NDX2194942
పపరర: నదయబ రసనల పఠరన

4740 AP151010471260
పపరర: దదకడణదమమరరస జసపన

తసడడ:ద గగపరలకకషష జసపన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:46
లస: పప

94-188/167

4743 NDX2279636
పపరర: రరసకక చహదరర
తసడడ:ద నరగశ చహదరర
ఇసటట ననస:92-2-141
వయససస:22
లస: ససస స

94-188/165

94-188/1113

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పసరరగరశశటట
ఇసటట ననస:92.2-139
వయససస:42
లస: పప
94-188/168

4732 NDX1904961
పపరర: చదసదదన పఠరన

94-188/169

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:28
లస: ససస స
94-188/172

4735 JBV3198439
పపరర: సరసశతజసపన

94-188/173

భరస : గగపరలకకషష జసపన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:66
లస: ససస స
94-188/175

4738 NDX0736744
పపరర: కరరమగలమర పఠరన

94-188/177

తసడడ:ద బదసదననసర పఠరన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:37
లస: పప
94-188/180

తసడడ:ద గగపరలకకషష జసపన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:49
లస: పప
94-188/1368

94-179/40

4726 NDX0093716
పపరర: పదమల పసరరగరశశటట

4729 NDX0102848
పపరర: రజనకరసత పసరరగరశశటట

4739 AP151010471477
పపరర: నదరరయణమమరరస జసపన

తసడడ:ద హరర శసకర శరససస స జసపన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:21
లస: పప

94-188/164

4728 AP151010471170
పపరర: శవశసకరరరవప పప తషశశటట

తసడడ:ద చదసద బబష పఠరన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:27
లస: పప

94-188/178

4723 NDX1591891
పపరర: తహహరరననసర షపక

తసడడ:ద వనసకటటశశరర పసరరగరశశటట
ఇసటట ననస:92-2-139
వయససస:46
లస: ససస స

4731 NDX1208123
పపరర: నదగ లకకక సససదరఖ జసపన

94-188/161

భరస : షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:92/2/139
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హరరశసకరశరససస స జసపన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:49
లస: ససస స
94-188/174

4720 AP151010471134
పపరర: దసరరరపదసరద కసన
స రర� కసన
స రర

భరస : వ ఆర వ భబసకర కలమమర పప తసశశటట
ఇసటట ననస:92-2-139
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద జసపన దకడణ మమరరస జసపన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:22
లస: పప

4742 NDX2726222
పపరర: గరరరధర కలమమర జసపన

94-188/163

తసడడ:ద హరరశసకర శరససస స జసపన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నదరరయణమమరరస జసపన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:37
లస: ససస స
4736 NDX2129956
పపరర: జసపన శకకర మలర కరరరజ న

4722 AP151010471151
పపరర: గగరరశసకర � కసన
స రర

94-192/1225

తసడడ:ద గగరరశసకర� కసన
స రర
ఇసటట ననస:92-2-138
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ పప తషశశటట
ఇసటట ననస:92-2-139
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద హరర శసకర శరససస స జసపన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:26
లస: పప
4733 JBV0854372
పపరర: వజయ శక జసపన

94-188/160

తసడడ:ద ససబబబరరవప� కసన
స రర
ఇసటట ననస:92-2-138
వయససస:67
లస: పప

4724 NDX2147651
పపరర: మహబగననసర షపక

4730 NDX1416677
పపరర: శరసడడలఖ జసపన

4719 AP151010474392
పపరర: నదరరయణమక � కసన
స రర

4717 NDX2851319
పపరర: వససత శరక ఏలలరర

తసడడ:ద పదసనన కలమమర ఏలలరర
ఇసటట ననస:92-2-137
వయససస:19
లస: పప

భరస : గగరరశసకర� కసన
స రర
ఇసటట ననస:92-2-138
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:92-2-138
వయససస:51
లస: పప

4727 NDX0915587
పపరర: వరణణపప తస

94-192/1224

తలర : ఝమనసరరణణ దదసస
ఇసటట ననస:92-2-137
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పరమమశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:92-2-138
వయససస:46
లస: ససస స
4721 NDX2066273
పపరర: పరమమశశర రరవప కకట

4716 NDX2828358
పపరర: తబత దదసస

4741 AP151010471401
పపరర: హరరశసఖరశరససస స జసపన

94-188/181

తసడడ:ద గగపరలకకషష జసపన
ఇసటట ననస:92-2-140
వయససస:50
లస: పప
94-180/369

4744 NDX2319648
పపరర: రరమససత కలడడమగల

94-188/182

భరస : రరజగష కలమమర పస వనస బ
ఇసటట ననస:92-2-141
వయససస:36
లస: ససస స
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4745 AP151010474355
పపరర: ఆదదలకడక జజనపరటట

94-188/183

భరస : ఆసజననయగలల జజనపరటట
ఇసటట ననస:92-2-141
వయససస:69
లస: ససస స
4748 NDX1630459
పపరర: నదగమణణ కకసదథద తష

94-180/370

94-188/188

94-180/371

94-188/191

94-188/194

94-179/868

94-188/198

4761 AP151010471025
పపరర: కరమమశశరరరవప మదదదపరటట

4764 NDX2425098
పపరర: శశష పదకజ కలడల

4767 NDX0391797
పపరర: ఆచదరఖ లలనన ఊరరబసడడ�

4770 NDX2279875
పపరర: రగవత మమగగలలరర
భరస : కళయఖణ చకకవరరస మమగగలలరర
ఇసటట ననస:92-2-147
వయససస:33
లస: ససస స

4772 NDX2279867
పపరర: కళయఖణ చకకవరరస మమగగలలరర

4773 NDX2279842
పపరర: అగసపస శశర రరవప మమగగలలరర

94-188/203

4753 NDX2722023
పపరర: జజన బ షపక

94-188/1369

4756 NDX0093286
పపరర: ససబదదమక చసతపలర �

94-188/190

భరస : వనసకట ససబదమణణఖశశర పదసరద చసతపలర
ఇసటట ననస:92-2-143
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద వరరచదరర లలట మమగగలలరర
ఇసటట ననస:92-2-147
వయససస:75
లస: పప

94-188/193

భరస : కరమమశశరరరవప మదదదవరటట
ఇసటట ననస:92-2-145
వయససస:43
లస: ససస స
94-188/195

4762 NDX0888198
పపరర: ససభబన పఠరన

94-179/42

తసడడ:ద ఛదనదన న
ఇసటట ననస:92-2-146
వయససస:35
లస: పప
94-188/196

4765 NDX0397398
పపరర: లమవణఖ ఊరరబసడడ�

94-188/197

భరస : ఆచదరఖ లలనన ఊరరబసడడ
ఇసటట ననస:92-2-146
వయససస:36
లస: ససస స
94-188/199

తసడడ:ద రవసదదనదథ ఊరరబసడడ
ఇసటట ననస:92-2-146
వయససస:40
లస: పప
94-188/1168

94-188/187

94-188/192 4759 NDX0397190
4758 AP151010471236
పపరర: సరయపపరరషప తస స తతమగలలరర
పపరర: లకడక మదదదవరటట

భరస : వనసకననబబబగ వనలగటర
ఇసటట ననస:92-2-146, LENIN HOUSE
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద అగసపస శశర రరవప మమగగలలరర
ఇసటట ననస:92-2-147
వయససస:44
లస: పప

94-180/372

భరస : కలడల నదగరరజ
ఇసటట ననస:92-2-146
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రవసదదనదథ ఊరరబసడడ
ఇసటట ననస:92-2-146
వయససస:58
లస: ససస స
4769 NDX2631570
పపరర: హరరపసదయ వనలగటర

4755 NDX0807032
పపరర: ఊరరబసడడ పపదమ చసద�

4750 NDX2318723
పపరర: హహహమమవత యవరష

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:92-2-142
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబయఖ మదదదపరటట
ఇసటట ననస:92-2-145
వయససస:80
లస: పప

భసధసవప: హరరపసదయ వనలగటర
ఇసటట ననస:92-2-146
వయససస:51
లస: పప
4766 NDX0397323
పపరర: లలతకలమమరర ఊరరబసడడ

94-188/189

తసడడ:ద వనసకరఏశశరరర తతమగలలరర
ఇసటట ననస:92-2-144
వయససస:66
లస: పప

భరస : కరమమశశరరరవప మదదదవరటట
ఇసటట ననస:92-2-145
వయససస:71
లస: ససస స
4763 NDX2630606
పపరర: వనసకననబబబగ వనలగటర

4752 NDX2318301
పపరర: రరమమరరవప యవరష

94-188/185

భరస : రరమమరరవప యవరష
ఇసటట ననస:92-2-142
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆచదరరఖలల�
ఇసటట ననస:92-2-143
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద ఈశశరయఖ బలర
ఇసటట ననస:92-2-144
వయససస:26
లస: ససస స
4760 AP151010474032
పపరర: జయలకడక మదదదవరటట

94-188/186

తసడడ:ద అపషల నదయగడడ యవరష
ఇసటట ననస:92-2-142
వయససస:37
లస: పప

భరస : పపదమచసద�
ఇసటట ననస:92-2-143
వయససస:58
లస: ససస స
4757 NDX1975723
పపరర: కలషన బళళ

4749 NDX2318830
పపరర: లల యమవరష

4747 AP151010471421
పపరర: ఆసజననయగలల జజనపరటట

తసడడ:ద నరసససహయఖ జజనపరటట
ఇసటట ననస:92-2-141
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ యమవరష
ఇసటట ననస:92-2-142
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద అపషల నదయగడడ యవరష
ఇసటట ననస:92-2-142
వయససస:34
లస: పప
4754 NDX0810598
పపరర: ఏససలల ఊరరబసడడ�

94-188/184

తసడడ:ద ససబబబరరయగడడ పససస
ఇసటట ననస:92-2-141
వయససస:50
లస: పప

భరస : పరపసనదయగడడ కకసదథద తష
ఇసటట ననస:92-2-142
వయససస:27
లస: ససస స
4751 NDX2318426
పపరర: వనసకట రమణ యవరష

4746 NDX2319713
పపరర: రరజగష కలమమర పస వనస బ

4768 NDX0391722
పపరర: రవసదదనదథ ఊరరబసడడ�

94-188/200

తసడడ:ద ఆచదరరఖలల , ఊరరబసడడ
ఇసటట ననస:92-2-146
వయససస:73
లస: పప
94-188/201

4771 NDX2279859
పపరర: బబల సరసశత మమగగలలరర

94-188/202

భరస : అగసపస శశర రరవప మమగగలలరర
ఇసటట ననస:92-2-147
వయససస:74
లస: ససస స
94-188/204

4774 JBV0855353
పపరర: వనసకటలకడకనదరరయణ
నదరరయణ
భరస : నదగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-2-148
వయససస:55
లస: ససస స

94-188/205
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94-188/206

భరస : వరగసరలసగస దనపస
ఇసటట ననస:92-2-148
వయససస:59
లస: ససస స
4778 AP151010471049
పపరర: వరగశలసగస ధనపస

94-188/209

94-188/212

94-188/210

4782 NDX2938371
పపరర: కణక రరడడడ జరర

94-188/213

94-188/216

4785 NDX0758425
పపరర: రరధద మమధసరర పమడడఘసటస

94-188/208

4780 AP151010474033
పపరర: నరజ మదదదవరటట

94-188/211

భరస : కరమమశశరరరవప మదదదవరటట
ఇసటట ననస:92-2-149
వయససస:40
లస: ససస స
94-188/1370

తసడడ:ద నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:92-2-149
వయససస:46
లస: పప

భరస : శశరసక పమడడఘసటస
ఇసటట ననస:92-2-151
వయససస:35
లస: ససస స
4787 NDX0646265
పపరర: గరరరజజకలమమరర పమడడఘసటస

4779 NDX1172311
పపరర: అనసనయ మమమడదల

4777 JBV0847269
పపరర: జయపదకరష ధనపస

తసడడ:ద వరగశలసగస ధనపస
ఇసటట ననస:92-2-148
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకసడలల మమమడదల
ఇసటట ననస:92-2-149
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద జగనదనధస మమమడదల
ఇసటట ననస:92-2-149
వయససస:37
లస: పప
4784 NDX0758102
పపరర: రరజఖలకడక

94-188/207

తసడడ:ద వరగశలసగస ధనపస
ఇసటట ననస:92-2-148
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ ధనపస
ఇసటట ననస:92-2-148
వయససస:61
లస: పప
4781 NDX1322593
పపరర: మమమడదల కకసడలల

4776 JBV0848671
పపరర: లలనన ధనపస ధనపస

4783 NDX2940435
పపరర: ఈశశరమక రరడడడ జరర

94-188/1371

భరస : కణక రరడడడ
ఇసటట ననస:92-2-149
వయససస:38
లస: ససస స
94-188/214

4786 NDX1112200
పపరర: గరరరజకలమమరర

94-188/215

భరస : కరమమశశర భబరర వ పమడడఘసటస
ఇసటట ననస:92-2-151
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబదమణఖస పమడడఘసటస
ఇసటట ననస:92-2-151
వయససస:68
లస: ససస స

4788 NDX0757062
పపరర: శశరసక పమడడఘసటస

94-188/218
4789 NDX0757609
పపరర: కరమమశశర భబరర వ పమడడఘసటస

94-188/217

భరస : వనసకట ససబదమణఖస పమడడఘసటస
ఇసటట ననస:92-2-151
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట ససబదహకణఖస పమడడఘసటస
ఇసటట ననస:92-2-151
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబదమణఖస పమడడఘసటస
ఇసటట ననస:92-2-151
వయససస:42
లస: పప

94-188/219
4790 NDX0757427
పపరర: వనసకట ససబదమణఖస
పమడడఘసటస
తసడడ:ద వనసకట ససబబబరరవప పమడడఘసటస
ఇసటట ననస:92-2-151
వయససస:71
లస: పప

4791 NDX0397471
పపరర: రజన గడడ స

4792 NDX1892596
పపరర: అరరణద అగగలల

తసడడ:ద బబలససబబయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:92-2-152
వయససస:37
లస: ససస స

4793 AP151010474295
పపరర: ఈశశరమక గడడ స

4794 AP151010474265
పపరర: నదగగసదదమక ఇకలకరరస

94-188/222

భరస : ససబబయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:92-2-152
వయససస:56
లస: ససస స
4796 NDX1898578
పపరర: శకనవరస రరవప ఆగగలల

94-188/225

తసడడ:ద ససబబయఖ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:92-2-153
వయససస:85
లస: పప

94-188/223

94-188/1170

4800 NDX2800142
పపరర: నదగ జజఖత అననవరపప

94-188/226

4803 NDX2500270
పపరర: శవపరరశత కరజజ
భరస : కకటటశశరరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:92-2-154
వయససస:68
లస: ససస స

94-188/224

4798 NDX2647675
పపరర: రరస గగపరల రరడడ కరకలమమరర

94-188/1169

తసడడ:ద సప మ రరడడడ కరకలమమరర
ఇసటట ననస:92-2-152
వయససస:41
లస: పప
94-188/1372

భరస : భసకరరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:92-2-152
వయససస:37
లస: ససస స
94-188/228

4795 AP151010471304
పపరర: శకనవరసరరవప గడడ స
తసడడ:ద బబలససబబయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:92-2-152
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటసరశమ గడడ స
ఇసటట ననస:92-2-152
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరమ గగపరల రరడడ కరకలమమరర
ఇసటట ననస:92-2-152
వయససస:32
లస: ససస స
4802 AP151010471074
పపరర: వరరరఘవయఖ ఇకలకరరస

4797 AP151010471305
పపరర: బబలససబబయఖ గడడ స గడడ స

94-188/221

భరస : శకనవరస రరవప అగగలల
ఇసటట ననస:92-2-152
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:92-2-152
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ద చలమయఖ ఆగగలల
ఇసటట ననస:92-2-152
వయససస:49
లస: పప
4799 AHU1088160
పపరర: జజఖత కరకలమమరర

94-188/220

4801 JBV0848002
పపరర: శకలత� అతతసట�

94-188/227

భరస : రరజజరరవప� అతతసట
ఇసటట ననస:92-2-153
వయససస:53
లస: ససస స
94-188/229

4804 NDX2500205
పపరర: శకనవరస కరజజ

94-188/230

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:92-2-154
వయససస:49
లస: పప
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పపరర: శకనవరస కరజ
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94-188/1273

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కరజ
ఇసటట ననస:92-02-154
వయససస:48
లస: పప
4808 NDX0835884
పపరర: ససధదలకడక బబ మకససటట

94-188/233

భరస : హరరపస
ద రద బబ మకససటట
ఇసటట ననస:92-2-157
వయససస:37
లస: ససస స
4811 NDX0836387
పపరర: సతఖనదరరయణ బబ మకససటట �

94-188/236

తసడడ:ద గగరవయఖ బబ మకససటట
ఇసటట ననస:92-2-157
వయససస:67
లస: పప
4814 NDX0757492
పపరర: శకరరమ చససడనరర�

94-190/61

94-190/62

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:92/2/164
వయససస:35
లస: ససస స
4823 NDX2086073
పపరర: శరక సరహహ

తసడడ:ద వనసకయఖ� ఉపషలపరటట
ఇసటట ననస:92-2-156
వయససస:45
లస: పప

94-188/234
4809 NDX0758318
పపరర: లల వనసకట లకకక నరసససహ శవ
పదసరద
తసడడ:ద రరమమరరవప బఒమకశశటట
ఇసటట ననస:92-2-157
వయససస:29
లస: పప

4810 NDX0836437
పపరర: హరరపస
ద రద బబ మకససటట �
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ� బబ మకససటట
ఇసటట ననస:92-2-157
వయససస:45
లస: పప

4812 NDX1535618
పపరర: అశశన సరథస

4813 NDX2361178
పపరర: పరనకరల రరవప దదవ

4815 NDX1680645
పపరర: ఫససహ బబగమ మరరజ

94-180/377

94-190/63

4827 NDX0800763
పపరర: దదవ వర పదసరద బడడగగ

4829 NDX1535485
పపరర: హససనద బబగస షపక

94-187/74

4830 NDX2279917
పపరర: వనసకట సనరఖ మహలకడక
మగలలకలటర
భరస : లకడక పదసరద మగలలకలటర
ఇసటట ననస:92-2-165
వయససస:50
లస: ససస స

94-180/375

94-190/68

4833 NDX2097120
పపరర: సరయ వనసకట కరరరసక
వడచడ సపపడడ
తసడడ:ద ఫణణ భమషణ వడచడ సపపడడ
ఇసటట ననస:92-2-165
వయససస:24
లస: పప

4816 NDX1680629
పపరర: జహహర బబఇగ మరరజ

94-188/238

4819 NDX1295427
పపరర: పదదధపసస బడడగగ

94-180/373

4822 NDX1295443
పపరర: శసకర బబహర

94-180/376

తసడడ:ద బబరర
ఇసటట ననస:92/2/164
వయససస:42
లస: పప
94-187/73

4825 NDX0798132
పపరర: ససవరరస బడడగగ

94-190/64

భరస : భభజరరజ బడడగగ
ఇసటట ననస:92-2-164
వయససస:53
లస: ససస స
94-190/66

తసడడ:ద భభజ రరజ బడడగగ
ఇసటట ననస:92-2-164
వయససస:29
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:92-2-165
వయససస:28
లస: ససస స

94-179/43

తసడడ:ద భభజ రరజ బడడగగ
ఇసటట ననస:92/2/164
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద ఉమమ మహహశశర రరవప మరర
ఇసటట ననస:92-2-164
వయససస:42
లస: పప
94-190/65

94-188/235

తసడడ:ద ఖమదర బబఇగ మరరజ
ఇసటట ననస:92-2-163
వయససస:38
లస: పప

4824 NDX1535667
పపరర: నదగ రరజ మరర

4826 NDX0798116
పపరర: ససయనస వకకటరరయమ
మరరయమక� బడడగగ�
భరస : పదసరద రరవప� బడడగగ
ఇసటట ననస:92-2-164
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:92-2-165
వయససస:61
లస: ససస స

94-188/237

4818 NDX0394189
పపరర: నదగశకనవరసస మననవ

4821 NDX2086198
పపరర: కలనన సరహహ

94-188/232

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:92-2-161
వయససస:66
లస: పప

భరస : శరక సరహహ
ఇసటట ననస:92-2-164
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద వనమమల సరహహ
ఇసటట ననస:92-2-164
వయససస:51
లస: పప

4832 NDX2096999
పపరర: పదదకవత మసడవ

94-187/72

తసడడ:ద మమరకసడదయ శరక మననవ
ఇసటట ననస:92-2-163
వయససస:49
లస: పప
94-180/374

4807 NDX0724252
పపరర: పసచచయఖ� ఉపషలపరటట�

భరస : పసచచయఖ� ఉపషలపరటట
ఇసటట ననస:92-2-156
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జహహర బబఇగ మరరజ
ఇసటట ననస:92-2-163
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమరకసడదయ శరక మననవ
ఇసటట ననస:92-2-163
వయససస:74
లస: ససస స
4820 NDX1295468
పపరర: గరతద బహరర

94-188/231

తసడడ:ద వజయ రరమరరవప సరధస
ఇసటట ననస:92-2-160
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద హరర గగపరలరరవప� చససడనరర
ఇసటట ననస:92-2-162
వయససస:47
లస: పప
4817 NDX0403204
పపరర: ససభబగఖలకడక మననవ

4806 NDX0757724
పపరర: రమమదదవ � ఉపషలపరటట

4828 NDX0800706
పపరర: భభజరరజ బడడగగ

94-190/67

తసడడ:ద పదసరదరరవప బడడగగ
ఇసటట ననస:92-2-164
వయససస:57
లస: పప
94-188/239

94-190/69

4831 NDX2279909
పపరర: హననమత మగరళకకషష
మగలలకలటర
తసడడ:ద లకడక పదసరద మగలలకలటర
ఇసటట ననస:92-2-165
వయససస:31
లస: పప
4834 NDX2280303
పపరర: లకడక పదసరద మగలలకలటర

94-188/240

94-190/70

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ లలట మగలలకలటర
ఇసటట ననస:92-2-165
వయససస:63
లస: పప
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94-190/71

భరస : అమరయఖ� గదచద
ఇసటట ననస:92-2-165/1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బబఇగ మరరజ
ఇసటట ననస:92-2-166
వయససస:60
లస: ససస స

4838 NDX2046481
పపరర: ససబదమణఖ౦ మమడడశశటట

94-190/72

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:92-2-166
వయససస:38
లస: పప

4839 NDX2690238
పపరర: శరకణణవసర రరవప అణదల

94-190/75

తసడడ:ద వనసకట కకషష శరససస న కసదచపప
ఇసటట ననస:92-2-168
వయససస:59
లస: పప

4842 NDX2801637
పపరర: సరసబశవ రరవప జసపన

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:92-2-169
వయససస:19
లస: ససస స

4845 NDX1536038
పపరర: అబగదల కరరస షపక

94-187/76

4848 NDX2316552
పపరర: లకడక పపసపరటట

భరస : వనసకట పవన కలమమర అయయఖససటట
ఇసటట ననస:92-2-175
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పపసపరటట
ఇసటట ననస:92-2-175
వయససస:43
లస: ససస స

4850 NDX2316503
పపరర: శకనవరస పపసపరటట

4851 NDX0140434
పపరర: పపప ధదశ రరజ� ఇయమఖణణ�

94-187/79

తసడడ:ద మలర కరరరజ న రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:92-2-175
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద సనదఖసస రరవప
ఇసటట ననస:92-2-176
వయససస:46
లస: పప
94-188/243

భరస : జజనబబగ మరరజ
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:35
లస: ససస స

94-187/75

94-175/1620

4860 NDX2701688
పపరర: జజససకన షపక

94-187/77

4863 NDX2810067
పపరర: జన బబగ మరరపపరస
తసడడ:ద ఖదర బబగ మరరపపరస
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:34
లస: పప

94-179/1093

4846 NDX1493576
పపరర: మహమకద గగస షపక

94-190/76

94-187/78
4849 NDX1650069
పపరర: వనసకట పవన కలమమర అయయససటట

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప అయయఖససటట
ఇసటట ననస:92-2-175
వయససస:37
లస: పప
94-190/77

4852 NDX1542274
పపరర: కకషష వనణణ మరకవరపప

94-180/378

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:92/2/176
వయససస:43
లస: ససస స
94-180/380

4855 NDX2873610
పపరర: సనదఖశ రరవప యరకవరపప

94-188/1274

తసడడ:ద సనదఖససయమఇయమ యరకవరపప
ఇసటట ననస:92-02-176
వయససస:78
లస: పప
94-188/244

4858 NDX0102921
పపరర: శకనవరసరరవప రగపరల

94-188/245

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-2-179
వయససస:50
లస: పప
94-181/1207

తసడడ:ద ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:30
లస: ససస స
94-188/1373

4843 NDX2779288
పపరర: అనసపమ జసపన

తసడడ:ద మసరసన షరహహద షపక
ఇసటట ననస:92-2-170
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరపషలమ
ఇసటట ననస:92-2-179
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : జన బబగ మరరజ
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:33
లస: ససస స
4862 NDX2991974
పపరర: బషసరరననసర బబగస మరరజ

4857 NDX0757781
పపరర: సరసబబదజఖస రగపరల

94-187/903

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:92-2-169
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద సనదఖసస రరవప
ఇసటట ననస:92/2/176
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రరపషలమ
ఇసటట ననస:92/2/179
వయససస:44
లస: ససస స
4859 NDX2810042
పపరర: బశరరననసర బబగగమ మరరజ

94-175/1619

తసడడ:ద బకసదదవన కకశశర� ఇయగఖన
ఇసటట ననస:92-2-175
వయససస:49
లస: పప

94-180/379 4854 NDX1542514
4853 NDX1542431
పపరర: హనసమసత రరవప యయరరకవరపప
పపరర: బబల మననజ యయరరకవరపప

4840 NDX2692978
పపరర: పదదకవత అణదల
భసధసవప: శకనవరస రరవప అణదల
ఇసటట ననస:92-2-167
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:92-2-170
వయససస:54
లస: పప

4847 NDX1650051
పపరర: లకడక అననపపరష అయయససటట

4856 NDX0094334
పపరర: పదతభ రగపరల

94-187/902

తసడడ:ద జజశల నరసససహస
ఇసటట ననస:92-2-169
వయససస:51
లస: పప
94-184/1336

94-188/242

తసడడ:ద ఉసరకన బబఇగ మరరజ
ఇసటట ననస:92/2/166
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద సరబససవర రరవప అణదల
ఇసటట ననస:92-2-167
వయససస:44
లస: పప

4841 NDX0836080
పపరర: ససరగసదదనదధ కసదచపప

4844 NDX2773927
పపరర: భబరర వ జసపన

94-188/241 4837 NDX1680553
4836 NDX1680587
పపరర: హమకదసననసర బబగమ మరరజ
పపరర: ఖమదర బబఇగ మరరజ

4861 NDX2839876
పపరర: జజన బబగ మరరజ

94-181/1422

తసడడ:ద ఖదర బబగ మరరజ
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:34
లస: పప
94-188/1374

4864 NDX3046315
పపరర: జజన బబగ మరరజ

94-188/1375

తసడడ:ద ఖమదర మరరజ
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:34
లస: పప
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94-188/1376

భసధసవప: జజన మరరజ
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:33
లస: పప
4868 NDX2776771
పపరర: జలమన బబగ మరరజ

94-188/1379

94-188/1382

94-170/602

94-181/1208

తసడడ:ద భబసకర మణణయస
ఇసటట ననస:92-2-184
వయససస:45
లస: పప
4880 JBV0850024
పపరర: బబ నమమల � బబహహరర

4872 NDX2884377
పపరర: జజఖత తషమకల

4875 NDX2693257
పపరర: మణణయస రగవసత కలమమర
మణణయస
తసడడ:ద మణణయస శసకర మణణయస
ఇసటట ననస:92-2-184
వయససస:18
లస: పప
4878 NDX2703684
పపరర: ఉష బబహర

94-188/246

4881 JBV0849547
పపరర: బగలలర బబహహరర

94-175/1621

Deleted

4884 NDX3204377
పపరర: మసరసన రరవప యమరకగగపపలమ

4870 NDX3028032
పపరర: బశరరననసర బబగస మరజ

94-188/1381

4873 NDX3075884
పపరర: పదభగ తదజ వరగపలర

94-188/1383

తసడడ:ద ససబబ రరవప వరగపలర
ఇసటట ననస:92-2-183
వయససస:23
లస: పప
94-171/638

4876 NDX2700474
పపరర: మణణయస శసతమక మణణయస

94-178/720

భరస : మణణయస భబసకర రరవప మణణయస
ఇసటట ననస:92-2-184
వయససస:60
లస: ససస స
94-176/1346

4879 NDX2697985
పపరర: బబ నమల బబహర

94-185/1294

తసడడ:ద వశశనదథ బబహర
ఇసటట ననస:92-2-186
వయససస:32
లస: పప
94-188/247

తసడడ:ద వశశనదధ బబహహరర
ఇసటట ననస:92-2-186
వయససస:37
లస: పప
94-188/1385

94-188/1378

భరస : జన బబగ మరజ
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: బబ నయమల బబహర
ఇసటట ననస:92-2-186
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద వశశనదధ� బబహహరర
ఇసటట ననస:92-2-186
వయససస:35
లస: పప
4883 NDX3208394
పపరర: మసరసన రరవప యమరకగగపపలమ

94-188/1380

భరస : ఏడడకకసడలల తషమకల
ఇసటట ననస:92-2-183
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శసకర మణణయస
ఇసటట ననస:92-2-184
వయససస:39
లస: ససస స
4877 NDX2701225
పపరర: శసకర మణణయస

4869 NDX3161379
పపరర: జజససకన షపక

4867 NDX3047396
పపరర: JILANI BAIG MIRJA

తసడడ:ద KHADAR BAIG MIRJA
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:32
లస: పప

భరస : జలమనబబగ మరరజ
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జలమన బబగ మరరజ
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:20
లస: ససస స
4874 NDX2692630
పపరర: రరజజఖసనబబబలకకక మణణయస

94-188/1377

తసడడ:ద ఖదర మరరజ
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద ఖమదర బబగ మరరపపరస
ఇసటట ననస:92-2-182
వయససస:32
లస: పప
4871 NDX3027984
పపరర: జజససకన బబగగమ మరరజ

4866 NDX3047933
పపరర: జన బబగ మరరజ

4882 NDX2941490
పపరర: రరకకకణణ శరక మనననపలర

94-188/1384

తసడడ:ద రరఘవ రరవప మనననపలర
ఇసటట ననస:92-2-190
వయససస:18
లస: ససస స
94-188/1386

4885 NDX3155926
పపరర: మసరసన రరవప యమరకగగపపలమ

94-188/1387

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప యమరకగగపపలమ
ఇసటట ననస:92-2-191
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప యమరకగగపపలమ
ఇసటట ననస:92-2-191
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప యమరకగగపపలమ
ఇసటట ననస:92-2-191
వయససస:33
లస: పప

4886 NDX1629163
పపరర: బబజ షపక

4887 JBV0854091
పపరర: నదగరరజ రరజగశశరర రరమరరజ

4888 JBV0853895
పపరర: గరరరజజకలమమరర రరమరరజ

94-179/44

తలర : మసరసన బ షపక
ఇసటట ననస:92-2-192
వయససస:28
లస: ససస స
4889 NDX1534180
పపరర: శరకవణ కలమమర రరమరరజ

భరస : శరకవణగకమమర రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-2-192
వయససస:39
లస: ససస స
94-188/250

తసడడ:ద మమధవ రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-2-192
వయససస:43
లస: పప
4892 NDX1535550
పపరర: షపక రబబబన షపక
తసడడ:ద జలమన షపక
ఇసటట ననస:92-2-195
వయససస:28
లస: పప

94-188/248

4890 NDX0103515
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రగపరల

భరస : మమధవరరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-2-192
వయససస:62
లస: ససస స
94-188/251

తసడడ:ద చనన రరమమమరరస రరపషలమ
ఇసటట ననస:92-2-193
వయససస:73
లస: పప
94-187/81

4893 NDX1209766
పపరర: వనసకటటశశరరర తలసల
తసడడ:ద నరసససహరరవప తలసల
ఇసటట ననస:92-2-195
వయససస:57
లస: పప

94-188/249

4891 NDX1536863
పపరర: ఉష రరణణ పడడగరనదటట

94-187/80

భరస : వనణగగగపరల పడడగరనదటట
ఇసటట ననస:92-2-195
వయససస:49
లస: ససస స
94-190/78

4894 NDX1208701
పపరర: రరసపదసరద దరరక

94-188/252

తసడడ:ద శక మనదనరరయణ మమరరస దరరక
ఇసటట ననస:92-2-196
వయససస:38
లస: పప

Page 367 of 405

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29

4895 NDX1898651
పపరర: శకమనదనరరయణ మమరరస దరరక

94-188/253

తసడడ:ద నదగభమషణస దరరక
ఇసటట ననస:92-2-196
వయససస:78
లస: పప
4898 NDX1602748
పపరర: నదగససమఖ పసదద థ జ

4896 NDX3018926
పపరర: అనల కలమమర డదరరస

తసడడ:ద శకమనదనరరయణ మమరరస డదరరస
ఇసటట ననస:92-2-196
వయససస:41
లస: పప
94-188/254

4899 NDX0846311
పపరర: షపక ఫరతమమబ

తసడడ:ద వ ఎల సతఖనదరరయణ చదరరఖలల పసదద థ జ
ఇసటట ననస:92-2-197
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : మసరసన బ
ఇసటట ననస:92/2/198
వయససస:30
లస: ససస స

4901 NDX2657229
పపరర: ఖమజ సరహహబ షపక

4902 AP151000417167
పపరర: వనసకట రమణ కరటటరర

94-179/869

తసడడ:ద నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-2-198
వయససస:70
లస: పప
4904 AP151010474430
పపరర: జయశక గగలర పపడడ� గగలర పపడడ

94-188/257

94-188/1171

94-180/1360

94-188/1388

95-188/1064

94-188/258

4903 NDX1537820
పపరర: పదదకవత మమమలవరపప

4917 NDX2995082
పపరర: వరసస గమడడలలరర

4920 NDX2886919
పపరర: పదభకరరరవప నరస శశటట

94-188/256

4906 AP151000417166
పపరర: బదహకస కరటటరర

94-175/1622

4909 NDX2932523
పపరర: వకరశ కలమమర పసటర

94-188/259

94-177/636

Deleted

తసడడ:ద గగరవయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:92-2-199
వయససస:23
లస: పప

94-188/260 4912 NDX2588812
4911 NDX2500189
పపరర: వజయ సరయ దసరర మసగళగరరర
పపరర: పదదకవత పసటర

4914 NDX2738490
పపరర: పదదకవత పసటర

94-179/46

తసడడ:ద నసదదసశర రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:92-2-198
వయససస:57
లస: పప

94-188/1172

భరస : గగరవయఖ పసటర
ఇసటట ననస:92-2-199
వయససస:42
లస: ససస స
94-188/1389

4915 NDX2754224
పపరర: వకరశ కలమమర పసటర

94-188/1390

తసడడ:ద గగరవయఖ పసటర
ఇసటట ననస:92-2-199
వయససస:23
లస: పప
94-192/1227

తసడడ:ద రరమకకషషయఖ గగడడలలరర
ఇసటట ననస:92-2-200
వయససస:42
లస: పప
94-187/82

4900 NDX0846212
పపరర: షపక మసరసన బ

భరస : శకనవరస శరససస స మమమలవరపప
ఇసటట ననస:92-2-198
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ పసటర
ఇసటట ననస:92-2-199
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద రతస యఖ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:92-2-199
వయససస:51
లస: పప
4919 NDX2096486
పపరర: వనసకట దసరర సరయరరస కకషష
తడడవ
తసడడ:ద పసచచయఖ తడడవ
ఇసటట ననస:92-2-203
వయససస:24
లస: పప

94-188/255

భరస : శకనవరసరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:92-2-199
వయససస:45
లస: ససస స

భసధసవప: భబసకర కలమమర కరశభటర
ఇసటట ననస:92-2-199
వయససస:58
లస: ససస స
4916 SQX1939420
పపరర: శకనవరస రరవప మసగళగరరర

4908 NDX2932580
పపరర: మహహశ బబబగ పసటర

94-180/381

తసడడ:ద అజకలమర
ఇసటట ననస:92/2/198
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద శరసబయఖ పసటర
ఇసటట ననస:92-2-199
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: పదదకవత పసటర
ఇసటట ననస:92-2-199
వయససస:40
లస: పప
4913 NDX3019098
పపరర: శఖమల దదవ కరశభటర

94-179/45

తసడడ:ద బదహకస కరటటరర
ఇసటట ననస:92-2-198
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఖమజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-2-198
వయససస:71
లస: ససస స
4910 NDX2709608
పపరర: గగరవయఖ పసటర

4905 NDX0379461
పపరర: పదశరసత కరటటరర

4897 NDX1677709
పపరర: నదగమక ఏబమబరర

భరస : శకనవరస రరవప ఏబమబరర
ఇసటట ననస:92-2-197
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : బదహకస కరటటరర
ఇసటట ననస:92-2-198
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కలసడలశశరపదసరద గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:92-2-198
వయససస:62
లస: ససస స
4907 NDX2657435
పపరర: ననననబ షపక

94-192/1226

4918 NDX2993574
పపరర: శరకవణణ గగడడలలరర

94-192/1228

భరస : వరసస గగడడలలరర
ఇసటట ననస:92-2-200
వయససస:31
లస: ససస స
94-192/1229

తసడడ:ద రరజజ రరవప నరస శశటట
ఇసటట ననస:92-2-203
వయససస:69
లస: పప

94-188/261 4923 JBV3188737
94-188/262
4922 AP151010474194
పపరర: ఆసధదవనణణ ఎరకబబననన ఎరకబబననన
పపరర: చసదదశశఖర యరకభననన
యరకభననన
భరస : సతఖనదరరయణరరజ ఎరకబబననన
తసడడ:ద సతఖనదరరయణరరజ యరకభననన
ఇసటట ననస:92-2-204
ఇసటట ననస:92-2-204
వయససస:65
లస: ససస స
వయససస:39
లస: పప

4921 NDX0810713
పపరర: అననపపరరషమ

94-179/47

భరస : గగపసనదధ
ఇసటట ననస:92/2/204
వయససస:36
లస: ససస స
4924 NDX1384809
పపరర: గగపస నదథ యయరకబననన

94-188/263

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ రరజ యయరకబననన
ఇసటట ననస:92-2-204
వయససస:28
లస: పప
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94-188/264 4926 NDX1797002
4925 JBV3189453
పపరర: గగపసనదధ యరకభననన యరకభననన
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:ద సతఖనదరరయణరరజ యరకభననన
ఇసటట ననస:92-2-204
వయససస:43
లస: పప

భరస : అబగదల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:92-2-206
వయససస:65
లస: ససస స

4928 AP151010474097
పపరర: జరసనదబ షపక

4929 NDX2418564
పపరర: నజరరదధదన షపక

94-188/266

భరస : మహబగ ససభబన శరయక
ఇసటట ననస:92-2-206
వయససస:73
లస: ససస స
4931 NDX2418572
పపరర: నజజక షపక

94-188/384

4932 NDX1920694
పపరర: పదదకవత మమరరస
భరస : శవ రరమకకషష పదసరద
ఇసటట ననస:92-2-207
వయససస:69
లస: ససస స

4934 AP151010471538
పపరర: శవరరమకకషష పదసరదస మమరరస

4935 NDX2740546
పపరర: శవరరమకకషష పదసరద ఏమ

94-188/269

తసడడ:ద నరసససహ శరససస స శరససస స
ఇసటట ననస:92-2-207
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ సపసససస
ఇసటట ననస:92-2-207
వయససస:69
లస: పప

94-175/1624
4937 NDX2904704
పపరర: వనసకట ససబదమణఖ సరయరరమ
కరరరసకగయ ధదర
తసడడ:ద శకనవరస శరససస స ధదర
ఇసటట ననస:92-2-208
వయససస:29
లస: ససస స

4938 NDX2747673
పపరర: శకనవరస శరససస స ధదర
తసడడ:ద ససబదహకణఖస ధదర
ఇసటట ననస:92-2-208
వయససస:66
లస: పప

4940 AP151010474510
పపరర: పదదకవత మమరరస

4941 NDX2318491
పపరర: నదగరరజ వనదదసతస

94-188/271

భరస : శవరరరమకకషష పదసరద పదసరద
ఇసటట ననస:92-2-209
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:92-2-212
వయససస:61
లస: ససస స
4946 AP151010474259
పపరర: రరధదదదవ మమళళచచరరవప

94-188/277

భరస : వనసకటచసదదశశఖర మమళళచచరరవప
ఇసటట ననస:92-2-214
వయససస:62
లస: ససస స
4949 NDX0093583
పపరర: జజఖత కకట

94-188/267

94-188/280

94-188/265

4930 NDX2418598
పపరర: షరరకల షపక

94-188/382

తసడడ:ద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:92-2-206 4TH LINE
వయససస:26
లస: ససస స
94-179/49

4933 JBV3188463
పపరర: పవన కలమమర మమరరస

94-188/268

తసడడ:ద శవరరమకకషషపదసరద పదసరద
ఇసటట ననస:92-2-207
వయససస:36
లస: పప
94-188/1391

4936 NDX2829448
పపరర: పదదకవత మమమలపరపప

94-175/1623

భరస : శకనవరస శరససస స మమమలపరపప
ఇసటట ననస:92-2-208
వయససస:61
లస: ససస స
94-188/1392

4939 NDX2320141
పపరర: పదదకవత వనదదసతస

94-188/270

భరస : ససబబబరరవప వనదదసతస
ఇసటట ననస:92-2-209
వయససస:59
లస: ససస స
94-188/272

తసడడ:ద ససబబబరరవప వనదదసతస
ఇసటట ననస:92-2-209
వయససస:34
లస: పప
94-188/274

4927 NDX2418580
పపరర: ఖమజజబ షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-2-206
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:92-2-206
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరయమజదధదన షపక
ఇసటట ననస:92-2-206 4TH LINE MAHABOO
వయససస:24
లస: ససస స

4943 JBV0855122
పపరర: లలత అననవరపప

94-179/48

4942 NDX2319077
పపరర: ససబబబరరవప వనదదసతస

94-188/273

తసడడ:ద ససబబబరరయగడడ వనదదసతస
ఇసటట ననస:92-2-209
వయససస:62
లస: పప

4944 JBV0855114
పపరర: హనసమయఖ అననవరపప
అననవరపప
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ అననవరపప
ఇసటట ననస:92-2-212
వయససస:63
లస: పప

94-188/275

4947 NDX0533026
పపరర: నదగ వనసకట సరయరరస

94-188/278

4945 JBV3198462
పపరర: మమధవ లత చతషరగశదసల

భరస : బబల ససబదహకణఖస చతషరగశదసల
ఇసటట ననస:92/2/214
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద శరక కగ వ యస యస కగ వ యస యస
ఇసటట ననస:92-2-214
వయససస:29
లస: పప

94-188/279
4948 AP151010471106
పపరర: వనసకటచసదదశశఖర శరససస స
మమళళచచరరవప
తసడడ:ద వనసకటదధకకతషలల మమళళచచరరవప
ఇసటట ననస:92-2-214
వయససస:67
లస: పప

4950 NDX0094193
పపరర: లకడక జజనకక కకటబ

4951 AP151010474464
పపరర: వరలకడక కకట

94-188/281

తసడడ:ద కగ వ యస ఎల నదరరయణ కకటబ
ఇసటట ననస:92-2-216
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కగ వ యస ఎల పదవణ కకటబ
ఇసటట ననస:92-2-216
వయససస:45
లస: ససస స

4952 NDX0683995
పపరర: షససదద షపక

94-188/284 4954 AP151010471258
4953 JBV0847343
పపరర: శకకరసత తదజససశ మమళళచచరరవప� �
పపరర: లకడక నదరరయణ కకటబ

తసడడ:ద రసనల షససక
ఇసటట ననస:92-2-216
వయససస:33
లస: పప

94-188/283

94-188/276

తసడడ:ద వనసకటచసదదశశఖరశరససస �స మమళళచచరరవప
ఇసటట ననస:92-2-216
వయససస:36
లస: పప

94-188/282

భరస : లకడకనరసససహమమరరస కకట
ఇసటట ననస:92-2-216
వయససస:68
లస: ససస స
94-188/285

తసడడ:ద లకడకనదరరయణ మమరరస కకటబ
ఇసటట ననస:92-2-216
వయససస:42
లస: పప
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4955 JBV3189735
పపరర: కర వ యస యల కకషషపదవణ

94-188/286

తసడడ:ద లకకకనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:92-2-216
వయససస:45
లస: పప
4958 NDX2279602
పపరర: వనసకటటశశరరర సప మరగతష

94-180/382

94-188/289

భరస : రరమమరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:92-2-217
వయససస:39
లస: ససస స
4964 NDX1975889
పపరర: శకధర కకషష కకషప ర బబబగ
కపషగసతష
తసడడ:ద నదగగశశర శరక కపషగసతష
ఇసటట ననస:92-2-217
వయససస:49
లస: పప

4959 NDX1536400
పపరర: పవన మధసరరవప అననస

94-188/297

భరస : రసగసరశమ మచదచ
ఇసటట ననస:92-2-218
వయససస:58
లస: ససస స

4963 NDX1900373
పపరర: నసరరదదదన గడదస

తసడడ:ద రసగనన మచదచ
ఇసటట ననస:92-2-218
వయససస:65
లస: పప
4976 JBV3190030
పపరర: శకనవరస ఊటటకలర

94-187/84

94-188/293

94-188/291

4966 JBV3188216
పపరర: వనసకటటశశరరర సప మరగతష

94-188/294

తసడడ:ద చనబసవయఖ సప సరగతత సప మరగతష
ఇసటట ననస:92-2-217
వయససస:77
లస: పప
94-188/295

4969 NDX0093922
పపరర: ఝమనస రరణణ గసటటల

94-188/296

భరస : నదగ ఫణణసదద కలమమర శరక గసటటల
ఇసటట ననస:92-2-218
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వ ఎల ఎన శరక గసటటల
ఇసటట ననస:92-2-218
వయససస:53
లస: ససస స

4971 NDX1819095
పపరర: జతదసదద మమచ

94-188/299
4972 NDX2280022
పపరర: నదగ ఫణణసదదకలమమర శరక
గసటటల
తసడడ:ద వనసకటలకకకనరసససహ శరక గసటటల
ఇసటట ననస:92-2-218
వయససస:35
లస: పప

94-188/298

4974 NDX2932358
పపరర: మధస పపటట పరకలల

94-188/1393

4977 NDX0093484
పపరర: వరలకడక గడడయమరస

94-188/303 4980 NDX2356723
4979 NDX0103549
పపరర: వనసకట శకకకషషరరవప గడడయమరస
పపరర: ఆషసయమ బబగమ గడదస

తసడడ:ద వనసకట హనసమసతరరవప గడడయమరస
ఇసటట ననస:92-2-221
వయససస:76
లస: పప

భరస : నసరరదదధన గడదస
ఇసటట ననస:92-2-221/2
వయససస:36
లస: ససస స

4982 NDX2356772
పపరర: హసన అహకద గడదస

4983 NDX1216050
పపరర: వరలకకక పససపపలలటట
భరస : శవశసకర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:92-2-221/7
వయససస:65
లస: ససస స

4975 NDX1851378
పపరర: సతష కలమమర కనగరరర

94-179/50

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:92-2-221
వయససస:37
లస: పప
94-188/301

భరస : కకషరషజ రరవప గడడయమరస
ఇసటట ననస:92-2-221
వయససస:68
లస: ససస స

94-188/306

94-188/288

తసడడ:ద హసన అహకద గడదస
ఇసటట ననస:92-2-217
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ పపటట పరకలల
ఇసటట ననస:92-2-218
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ ఊటటకలర
ఇసటట ననస:92-2-221
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద మమలమ సరహహబ గడదస
ఇసటట ననస:92-2-221/2
వయససస:76
లస: పప

94-188/290

తసడడ:ద రసగ సరశమ మమచ
ఇసటట ననస:92-2-218
వయససస:27
లస: పప
94-188/300

4960 NDX1111871
పపరర: ఆససయమ బబగస గడడ స

4962 NDX2279727
పపరర: వనసకరయమక కటకస

తసడడ:ద చన రసగయఖ కటకస
ఇసటట ననస:92-2-217
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద రసగయఖ� కటకస
ఇసటట ననస:92.2-217
వయససస:35
లస: పప

4973 NDX2476422
పపరర: రసగసరశమ మచదచ

94-187/83

భరస : నససదదధదన గడడ స
ఇసటట ననస:92-2-217
వయససస:35
లస: ససస స

4965 AP151010471253
పపరర: రసగయఖ కటకస

94-177/637

భరస : నదగససమమ మ రరవప కటకస
ఇసటట ననస:92-2-217
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ కటకస
ఇసటట ననస:92-2-217
వయససస:58
లస: ససస స
94-188/292

4957 NDX3008372
పపరర: రరజగశశరర కటకస

తసడడ:ద ఎ ససత రరమమసజననయగలల అననస
ఇసటట ననస:92-2-217
వయససస:29
లస: పప

94-188/1114 4968 NDX2280055
4967 NDX0103655
పపరర: నరసససహరరవప కటకస� కటకస
పపరర: నదగవలర గసటటల

4970 NDX2476430
పపరర: దసరర మచదచ

94-188/287

తసడడ:ద లకడకనదరరయణ కకటబ
ఇసటట ననస:92-2-216
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:ద బసవయఖ సప మరగతష
ఇసటట ననస:92-2-217
వయససస:79
లస: పప
4961 AP151010474461
పపరర: పదదకవత తమకశశటట

4956 AP151010471536
పపరర: లకడక నరసససహ మమరరస కకట

94-188/302
4978 AP151010471461
పపరర: శక రరమకకషషమమరరస ననతలపరటట

తసడడ:ద వనసకటటశశర శరక ననతలపరటట
ఇసటట ననస:92-2-221
వయససస:72
లస: పప
94-188/304

4981 NDX2356764
పపరర: నననన బ గడదస

94-188/305

భరస : హసన హమద గడదస
ఇసటట ననస:92-2-221/2
వయససస:66
లస: ససస స
94-188/307

4984 NDX1654038
పపరర: జగదధశ పససపపలతద

94-188/308

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పససపపలతద
ఇసటట ననస:92-2-221/7
వయససస:24
లస: పప
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4985 NDX1216043
పపరర: శవశసకర రరవప పససపపలలటట

94-188/354

తసడడ:ద శతదరరమయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:92-2-221/7
వయససస:67
లస: పప
4988 NDX2480416
పపరర: మహహష బబబగ భమకఖ

4986 NDX2480333
పపరర: పపషషలత భమకఖ

94-179/51

తసడడ:ద బబలల నదయక భమకఖ
ఇసటట ననస:92-2-221/9
వయససస:23
లస: ససస స
94-179/53

తసడడ:ద బబల నదయక భమకఖ
ఇసటట ననస:92-2-221/9
వయససస:20
లస: పప

4989 NDX2480382
పపరర: బబలల నదయక భమకఖ

95-179/848

భరస : బబలల నదయక భమకఖ
ఇసటట ననస:92-2-221/9
వయససస:42
లస: ససస స

4992 SQX1939370
పపరర: బబలల నదయక భమకఖ

94-179/54

94-175/92

భరస : ఆసజననయగలల డదగల
ఇసటట ననస:92-2-224
వయససస:25
లస: ససస స

4995 JBV3198322
పపరర: జజనబబగస షపక

95-179/849

94-188/311

భరస : ఆమర షపక
ఇసటట ననస:92-2-228
వయససస:56
లస: ససస స

4998 JBV3198165
పపరర: మసరసనబ షపక

94-188/309

94-171/639

5001 AP151010474053
పపరర: నదగససశల నలర పరటట

4993 NDX1690784
పపరర: సహహత సరయ రవ

94-175/91

4996 AP151010474333
పపరర: దదవపదదబ షపక

94-188/310

భరస : ఆమర షపక
ఇసటట ననస:92-2-228
వయససస:42
లస: ససస స
94-188/312

భరస : ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:92-2-228
వయససస:75
లస: ససస స

5000 NDX2593432
పపరర: నదగ సరయ తరరపత రరఠరశక
గగతస నలర పరటట
తసడడ:ద శకనవరస కకషష నలర పరటట
ఇసటట ననస:92-2-232
వయససస:22
లస: పప

95-179/847

తసడడ:ద వనసకట ససబబబరరవప రవ
ఇసటట ననస:92-2-224
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:92-2-228
వయససస:38
లస: ససస స

4997 AP151010474470
పపరర: బషసరరన షపక

4990 SQX1939396
పపరర: పపషషలత భమకఖ
తసడడ:ద బబలల నదయక భమకఖ
ఇసటట ననస:92-2-221/9
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద పప తషలలరర నదయక భమకఖ
ఇసటట ననస:92-2-221/9
వయససస:48
లస: పప

4994 NDX1984146
పపరర: కకటటశశరమక డదగల

94-179/52

భరస : బబలల నదయక భమకఖ
ఇసటట ననస:92-2-221/9
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద పప తషలలరర నదయక భమకఖ
ఇసటట ననస:92-2-221/9
వయససస:48
లస: పప

4991 SQX1939362
పపరర: లకడక బబయ భమకఖ

4987 NDX2480366
పపరర: లకడక బబయ భమకఖ

94-118/1121
4999 NDX2660520
పపరర: శక సరయ లకడక అననఖ నలర పరటట

తసడడ:ద శకనవరస కకషష నలర పరటట
ఇసటట ననస:92-2-232
వయససస:19
లస: ససస స
94-188/313

భరస : శకనవరసకకషష నలర పరటట
ఇసటట ననస:92-2-232
వయససస:42
లస: ససస స

5002 AP151010474002
పపరర: పపషరషవత నలర పరటట

94-188/314

భరస : తరరపతరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:92-2-232
వయససస:76
లస: ససస స

94-188/315
5003 AP151010471241
పపరర: సతఖనదనరరయణ అసబడడపపడడ

తసడడ:ద లకడకనరసససహమమరరస అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-2-232
వయససస:64
లస: పప
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6002 NDX2940500
పపరర: వనసకట సతఖనదరరయణ
పపసపరటట
తసడడ:ద వరపదసరదరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:92-8-518
వయససస:73
లస: పప

94-172/1185

6005 NDX2801058
పపరర: సతఖనదరరయణ కకతస మమసస

94-189/1338

తసడడ:ద రరమమకరరస కకతస మమసస
ఇసటట ననస:92-8-518
వయససస:48
లస: పప
6008 NDX2802056
పపరర: హరర కకషష నలర బబ తషల
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:92-8-520
వయససస:18
లస: పప

94-172/1186
6003 NDX2940617
పపరర: వనసకట జజనకక రరమమరరవప
పపసపరటట
తసడడ:ద వనసకట సతఖనదరరయణ పపసపరటట
ఇసటట ననస:92-8-518
వయససస:54
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:92-8-518
వయససస:53
లస: ససస స

6006 NDX2801066
పపరర: బబబ కలమమరర వనమ

6007 NDX2943124
పపరర: యలర మక నలర బబ తషల

94-190/748

భరస : శకరరస మమరరస వనమ
ఇసటట ననస:92-8-518
వయససస:68
లస: ససస స
94-189/1339

6009 NDX2624823
పపరర: నదగ వనసకట కవఖ శక రరయసస
తసడడ:ద మహహశశర రరవప రరయసస
ఇసటట ననస:92-08-521
వయససస:18
లస: ససస స

6004 NDX2733871
పపరర: లకడక ససదఖ రరణణ కకతస మమసస

94-189/1337

94-177/644

భరస : వనసకటటశశరరలల నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:92-8-520
వయససస:44
లస: ససస స
94-170/596

6010 JBV3199817
పపరర: మమధవ జమగకల

94-191/148

భరస : నదగశశఖర
ఇసటట ననస:92-8-523
వయససస:37
లస: ససస స
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94-180/503

తసడడ:ద సనరఖనదరరయణ తసగరరరల
ఇసటట ననస:92-8-527
వయససస:23
లస: ససస స
6014 NDX2475770
పపరర: రరమకకషష వరసకక

94-191/149

94-188/657

94-189/69

94-180/505

94-188/659

94-188/661

94-191/150

తసడడ:ద శరసబశవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-8-536
వయససస:33
లస: పప

6024 NDX3115359
పపరర: ఉషరరణణ పరలకరళళరర

94-189/72

94-180/1971

6033 NDX2965994
పపరర: నరకధ రగఖ గణణశన

6036 NDX2740215
పపరర: వనసకట రతనస గణణశన

6039 NDX2942407
పపరర: వరమహహశశర రరవప పపకల
తసడడ:ద సతఖనదరరయణ పపకల
ఇసటట ననస:92-8-537
వయససస:39
లస: పప

94-189/68

6022 NDX1542068
పపరర: వరలకడక బబలరస

94-180/504

6025 NDX1216027
పపరర: వజయలకకక బబలరస

94-188/658

తలర : శకనవరస రరవప బబలరస
ఇసటట ననస:92-8-533
వయససస:27
లస: ససస స
94-188/660

భరస : రరమగ గరటట స
ఇసటట ననస:92-8-534
వయససస:40
లస: ససస స
94-188/662

6031 NDX0644237
పపరర: లకడకనదయగడడ యతరరజల

94-189/71

తసడడ:ద సససహచలస యతరరజల
ఇసటట ననస:92-8-534
వయససస:35
లస: పప
94-183/1034

6034 NDX0535583
పపరర: సరసశత మసడపరటట

94-188/663

భరస : సరయబబబగ మసడపరటట
ఇసటట ననస:92-8-536
వయససస:42
లస: ససస స
94-189/1340

భరస : శరసబశవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-8-536
వయససస:52
లస: ససస స
94-189/1342

6019 NDX0102392
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కరకరర

94-188/1479 6028 NDX1112127
6027 NDX3028115
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరలకరళళరర
పపరర: కకషషవనణణ గరటట స

6030 NDX2088962
పపరర: ససబబబయమక బబ బమబరర

94-188/656

తసడడ:ద శకనవరసరరవ బబలరస
ఇసటట ననస:92-8-533
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:92-8-536
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద సరయబబబగ మసదపరటట
ఇసటట ననస:92-8-536
వయససస:32
లస: పప
6038 NDX2804243
పపరర: లకడకకరసత రరడడడ గణణశన

94-189/70

భరస : ససబబబ రరవప బబ బమబరర
ఇసటట ననస:92-8-534
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : భబవనదనరరయణ
ఇసటట ననస:92-8-535
వయససస:42
లస: ససస స
6035 NDX1045129
పపరర: వరరసజననయగలల మసదపరటట

6021 NDX0543207
పపరర: పపరషచసదదరరవప వసగర

6016 AP151010471454
పపరర: శసకరరరవప పరరలర

తసడడ:ద ససబబయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:92-8-532
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద రరఘవయఖ పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:92-8-533
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహహష దమకశశటట
ఇసటట ననస:92-8-534
వయససస:44
లస: ససస స
6032 JBV3199932
పపరర: నదగవనసకటలకడకనరసకలమమరర

94-189/67

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:92-8-533
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల బబలరస
ఇసటట ననస:92-8-533
వయససస:57
లస: పప
6029 NDX0646109
పపరర: నదగలకడక దమకశశటట

6018 NDX0543868
పపరర: కకటటశశరరరవప పరరరళళ

94-189/66

తసడడ:ద వరయఖ పరరలర
ఇసటట ననస:92-8-531
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద రతనస వసగర
ఇసటట ననస:92-8-532/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:92-8-533
వయససస:63
లస: ససస స
6026 NDX1897984
పపరర: శకనస బబలరస

94-180/1970

తసడడ:ద శసకర రరవప పరరరళళ
ఇసటట ననస:92-8-531
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద రరమమమరరస సమహహనవసస
ఇసటట ననస:92-8-532
వయససస:68
లస: పప
6023 NDX0140418
పపరర: బబలరస వనసకట రమణ�

6015 NDX2759959
పపరర: శసకర భవన బరరదసల

6013 JBV3189214
పపరర: సనరఖనదరరయణ� తసగరరరల

తసడడ:ద కరశవశశనదధశరససస స తసగరరరల
ఇసటట ననస:92-8-527
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరజగసదద బరరదసల
ఇసటట ననస:92-8-530
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శసకర
ఇసటట ననస:92-8-531
వయససస:22
లస: ససస స
6020 JBV0848978
పపరర: చసదదశశఖర సమహహనవసస

94-188/654

భరస : సనరఖనదరరయణ� తసగరరరల
ఇసటట ననస:92-8-527
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద మదససనధన రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:92/8/529/A
వయససస:44
లస: పప
6017 NDX2533453
పపరర: తదజశశ

6012 JBV3199254
పపరర: కనకదసరర � తసగరరరల�

6037 NDX2804128
పపరర: శవశసకర రరడడడ గణణశన

94-189/1341

తసడడ:ద శరసబశవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-8-536
వయససస:37
లస: పప
94-188/1480

6040 NDX2731552
పపరర: కనక లకడక పపకల

94-188/1481

భరస : వర మహహశశర రరవప పపకల
ఇసటట ననస:92-8-537
వయససస:35
లస: ససస స
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6041 JBV3199601
పపరర: బబగస� షపక�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-191/151

భరస : సససదదవల� �
ఇసటట ననస:92-8-538
వయససస:33
లస: ససస స
6044 RBE0567123
పపరర: చసదదశశఖర పనల

94-177/478

6045 NDX0535229
పపరర: మహలకడక� టట�

94-191/759

94-188/668

6048 JBV0846048
పపరర: రగహహణణపసదయ గగడడపపడడ

6059 NDX2647527
పపరర: శకకరసత ఈచసపరటట

94-187/905

94-188/673

94-188/676

భరస : వనసకట కకషష రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:51
లస: ససస స

94-188/667

6057 NDX0585638
పపరర: చలర ర ససబబబరరవప

6060 NDX1842401
పపరర: పదవలర క తతగరటట

6063 NDX0732784
పపరర: సస హహచ.వ.ఎస.ఎన వలర

6066 NDX2646115
పపరర: శశశలజ ఈచసపరటట

6069 NDX2694677
పపరర: అభరరస సప మశశటట
తసడడ:ద వనసకట కకషష రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:31
లస: పప

94-189/75

94-188/670

6055 NDX0148551
పపరర: వనసకట వనణగగగపరల కకషష
అబమబరర
తసడడ:ద పపరష చసదదరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:92-8-543
వయససస:52
లస: పప

94-189/76

94-191/153

6058 NDX0542266
పపరర: ససతద రరమకకకషష వర పదసరద�
కనమరర పపడడ�
తసడడ:ద నదగగశశరరరవప� కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:92-8-546
వయససస:43
లస: పప

94-189/78

94-188/671

6061 NDX1892190
పపరర: అరరణ తతటకలర

94-188/672

భరస : శకనవరస తతటకలర
ఇసటట ననస:92-8-547
వయససస:27
లస: ససస స
94-188/674

6064 NDX0732826
పపరర: రమమదదవ గమడ

94-188/675

భరస : నరసససహరరవప గమడ
ఇసటట ననస:92-8-547
వయససస:73
లస: ససస స
94-188/1186

భరస : శకకరసత ఈచసపరటట
ఇసటట ననస:92-8-547
వయససస:28
లస: ససస స
94-81/828

6049 JBV0849638
పపరర: హనసమలకడక గగడడపపడడ

తసడడ:ద హనసమసతరరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-8-541
వయససస:66
లస: పప

భరస : రమణదరరవప సస హహచ
ఇసటట ననస:92-8-547
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద అపషలనదరరయణ గటటట స
ఇసటట ననస:92-8-547
వయససస:44
లస: పప
6068 NDX2693190
పపరర: చసదదక
ద సప మశశటట

94-189/74

తసడడ:ద మగరళ ధదర రరవప తతగరటట
ఇసటట ననస:92-8-547
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నదగగష బబబగ దనదదకలల
ఇసటట ననస:92-8-547
వయససస:34
లస: ససస స
6065 NDX1897950
పపరర: రరమగ గటటట స

94-188/666

తసడడ:ద నరసయఖ
ఇసటట ననస:92-8-545
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: శశశలజ ఈచసపరటట
ఇసటట ననస:92-8-547
వయససస:36
లస: పప
6062 NDX1565219
పపరర: యలర మక దనదదకలల

భరస : బబబగఫరరరక� �
ఇసటట ననస:92-8-540
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : జయమక బబ యపరటట
ఇసటట ననస:92/8/543
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద పసదవరనన శకపత
ఇసటట ననస:92-8-545
వయససస:65
లస: పప

94-191/152

6052 JBV0846055
పపరర: మలర కరరరజ నరరవప గగడడపపడడ

6054 NDX1762427
పపరర: కకశశర బబబగ బబ యపరటట

94-189/77

6046 JBV3199593
పపరర: మగననమహకద� �

6051 JBV0850040
పపరర: దసరరరపదసరద గగడడపపడడ

6053 NDX1762716
పపరర: జయమక బబ యపరటట

6056 JBV0857029
పపరర: వనసకటసరశమ శకపత శకపత

94-188/665

తసడడ:ద పదభబకరమలర ఖమరరజ నరరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-8-541
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద పదభబకర గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-8-541
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమగలల పప కలరర
ఇసటట ననస:92/8/543
వయససస:69
లస: ససస స

94-189/73

తసడడ:ద పదభబకరమలర ఖమరరజ నరరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-8-541
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పదభబకరమలర ఖమరరజ నరరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:92-8-541
వయససస:64
లస: ససస స
94-188/669

6043 JBV0848721
పపరర: శకనవరస రరవప అకవటట

తసడడ:ద బసవయఖ అకవటట
ఇసటట ననస:92-8-539
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద మగరళ� టట
ఇసటట ననస:92/8/540
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చసదదశశఖర పనల
ఇసటట ననస:92-8-540
వయససస:32
లస: ససస స
6050 JBV0849380
పపరర: సతఖపదమల గగడడపపడడ

94-188/664

భరస : శకనవరసరరవప అకరవటట
ఇసటట ననస:92-8-539
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష మమరరస పనల
ఇసటట ననస:92-8-540
వయససస:45
లస: పప
6047 LHL4230934
పపరర: నదగలకడక పనల

6042 JBV0848630
పపరర: వజయ లకడక అకరవటట

6067 NDX1950519
పపరర: వజయశక తననటట

94-189/79

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప తననటట
ఇసటట ననస:92-8-547
వయససస:33
లస: ససస స
94-81/829

6070 NDX2691970
పపరర: పరశరరస సప మశశటట

94-81/830

తసడడ:ద వనసకట కకషష రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:27
లస: పప
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94-174/41

భరస : వనసకటటష చతషలలరర
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:32
లస: ససస స
94-174/44

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప శకపత
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:36
లస: పప
94-188/677

94-188/680

94-188/683

94-188/684

భరస : వనసకటరరమమరరవప� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:92-8-564
వయససస:41
లస: ససస స
6089 NDX2194850
పపరర: బబబ నహరరక పప లల
ర రర

6078 NDX0631275
పపరర: చసదదకళ� యతరరజల�

6081 AP151010474162
పపరర: అసకమక మమడడపప యన

94-189/83

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పప లల
ర రర
ఇసటట ననస:92-8-605
వయససస:23
లస: ససస స

6084 JBV3189024
పపరర: ససబబబరరవప బబ బమబరర

తసడడ:ద ఇసదయయలల రరగరరర
ఇసటట ననస:92/9
వయససస:25
లస: పప

94-189/80

6085 NDX1388792
పపరర: జలమన షపక

6090 JBV0850578
పపరర: మహబమబబ షపక

6091 NDX1976838
పపరర: బగదదవమక రరవపల

6099 NDX2279719
పపరర: పపషషలత కననమసగళస
తసడడ:ద రరమగ కననమసగళస
ఇసటట ననస:92-9-90
వయససస:23
లస: ససస స

94-188/682

భరస : ససబబరరవప లలట పసననక
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:84
లస: ససస స

94-188/685

94-174/45

94-189/82

94-191/154

భరస : రరమయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:92-8-861
వయససస:63
లస: ససస స
94-179/75

6094 NDX2112209
పపరర: బబషర షపక

94-181/125

తసడడ:ద బదదశరహ షపక
ఇసటట ననస:92-9
వయససస:24
లస: పప
94-188/687

తసడడ:ద కకటయఖ రరగరరర
ఇసటట ననస:92/9
వయససస:50
లస: పప
94-184/1344

6082 NDX2356707
పపరర: పరమమశశరమక పసననక

తసడడ:ద నదగగశశ రరవప కకదదటట
ఇసటట ననస:92-8-603
వయససస:45
లస: పప

6096 NDX2129923
పపరర: ఇసదయయలల రరగరరర

భరస : అవపల వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:92-9-6/6
వయససస:51
లస: ససస స

94-188/681

6088 NDX2196013
పపరర: శకన వరసరరవ కకదదటట

6095 NDX2129931
పపరర: పవన కలమమర రరగరరర

94-188/679

భరస : సససదసలల మమడడపప యన
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:43
లస: ససస స

94-189/81
6087 NDX1493295
పపరర: ఉమమ మహహశశర రరవప
వనదసలమపపరపప
తసడడ:ద శకనవరస రరవప వనదసలమపపరపప
ఇసటట ననస:92-8-566
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఇసదయయలల రరగరరర
ఇసటట ననస:92-9
వయససస:43
లస: ససస స

94-180/508

6079 AP151010474153
పపరర: ధనలకడక మమడడపప యన

తసడడ:ద గన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-8-549
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద రరమ కకటటశశర రరవప దథననపపడడ
ఇసటట ననస:92-8-1503
వయససస:50
లస: పప

6098 NDX2769818
పపరర: అవపల రమదదవ

94-188/678

భరస : హసనఅహకద షపక
ఇసటట ననస:92-8-615
వయససస:63
లస: ససస స

94-188/686

6076 NDX0510446
పపరర: సరసబశవరరవప శకపత�

తసడడ:ద పసచచయఖ బబ బమబరర
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:75
లస: పప

94-190/175 6093 NDX2379824
6092 NDX1769878
పపరర: వ యస రరమ శరససస స దథననపపడడ
పపరర: భబగఖస రరగరరర

94-174/43

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప మమడడపప యన
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద సరయ బబబగ మసడపరటట
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:32
లస: పప
6086 NDX0398784
పపరర: వనసకటటశశరమక� పససపపలలటట

94-180/507

భరస : లకడకనదయగడడ� యతరరజల
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దదదద సరహహబ� షరయక
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:53
లస: ససస స
6083 NDX1239334
పపరర: వరరసజననయగలల మసదపరటట

6075 NDX0510404
పపరర: బలరరమకకషష శకపత�

6073 NDX1277896
పపరర: రరమససత శకపత

భరస : శకనవరస రరవప శకపత
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:41
లస: పప

భరస : బబల రరమకకకషష� యస
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:33
లస: ససస స
6080 NDX0535179
పపరర: సరబరరననసర� షపక�

94-174/42

భరస : బలరరమకకషష శకపత
ఇసటట ననస:92-8-548
వయససస:33
లస: ససస స

6074 NDX1277904
పపరర: శకనవరస రరవప శకపత

6077 NDX0536052
పపరర: రమమదదవ� యస�

6072 NDX1277912
పపరర: రరమదదవ శకపత

94-188/688
6097 NDX1948084
పపరర: లకడక నదరరయణ మమడడకకసడనరర

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ J
ఇసటట ననస:92/9
వయససస:55
లస: పప
94-188/689

94-184/1342
6100 NDX3033149
పపరర: రమయమపసదయమరరమనజ ననఉఈఊ
కమటస
తసడడ:ద అమనజనఉలల కమటస
ఇసటట ననస:92-9-119
వయససస:22
లస: ససస స
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6101 NDX2468601
పపరర: ససధధర తరరమలశశటట
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94-180/509

తసడడ:ద బసవయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:92-9-138
వయససస:38
లస: పప
6104 NDX2553022
పపరర: ఖమజ కరరస షపక

94-180/1368

94-174/46

94-188/691

94-189/85

94-188/693

94-188/1485

94-188/695

తసడడ:ద మమహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92/9-553
వయససస:50
లస: పప

6114 NDX1945544
పపరర: రసనల వరల షపక

6117 NDX2741825
పపరర: లకడక నదరరయణ ఉదదదసపటట

6120 NDX2741809
పపరర: సరయ చరణ ఉదదదసపటట

6123 NDX1045798
పపరర: నదగబబబగ మదదదగగసట

94-180/1972

6126 NDX3119815
పపరర: ససపసదయ కకలర

94-189/86

6129 NDX2973501
పపరర: శకనవరస రరవప పప లలరర
తసడడ:ద వనసకట నరసయఖ పప లలరర
ఇసటట ననస:92-9-554
వయససస:50
లస: పప

6109 NDX0535856
పపరర: షహనదజ షపక�

94-188/690

6112 NDX1945478
పపరర: ఫసజన షపక

94-189/84

6115 NDX0543363
పపరర: జజన షపక

94-189/87

తసడడ:ద మజన షపక
ఇసటట ననస:92-9-549
వయససస:55
లస: పప
94-188/1483

6118 NDX2741742
పపరర: శరసత కలమమరర ఉదదదసపటట

94-188/1484

భరస : లకడక నదరరయణ ఉదదదసపటట
ఇసటట ననస:92-9-551
వయససస:45
లస: ససస స
94-189/1345

6121 NDX0536508
పపరర: సరశత ఏ�

94-188/694

భరస : వనసకటటశశరరర ఏ
ఇసటట ననస:92-9-552
వయససస:38
లస: ససస స
94-189/88

6124 NDX0544007
పపరర: వనసకటటశశరరర అమరరశశటట

94-189/89

తలర : వనసకటయఖ అమరరశశటట
ఇసటట ననస:92-9-552
వయససస:44
లస: పప
94-180/1973

తసడడ:ద దసరరరరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:92-9-553
వయససస:21
లస: ససస స
94-185/1394

94-188/1482

భరస : రసనల వరల షపక
ఇసటట ననస:92-9-549
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : పపలర యఖ మదదదగగసట
ఇసటట ననస:92-9-552
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమహబమబ షపక
ఇసటట ననస:92-9-553
వయససస:36
లస: ససస స
6128 NDX3085149
పపరర: మమహబమబ బబష షపక

94-188/692

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ ఉదదదసపటట
ఇసటట ననస:92-9-551
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ అమరరశశటట
ఇసటట ననస:92-9-552
వయససస:60
లస: ససస స
6125 NDX3087657
పపరర: మమలమబ షపక

6111 NDX0399121
పపరర: బబ షపక

6106 NDX3060126
పపరర: నదగ సరయ అపరష చససడడ

తసడడ:ద ససబబన షరయక
ఇసటట ననస:92-9-549
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద చచసచయఖ ఉదదదసపటట
ఇసటట ననస:92-9-551
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ ఉదదదసపటట
ఇసటట ననస:92-9-551
వయససస:22
లస: ససస స
6122 JBV0850115
పపరర: ససబబమక అమరరశశటట

94-180/510

తసడడ:ద ససబబన షపక
ఇసటట ననస:92-9-549
వయససస:38
లస: పప

భరస : అరర యఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:92-9-550
వయససస:60
లస: ససస స
6119 NDX2741791
పపరర: సససదరఖ ఉదదదసపటట

6108 NDX0548859
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-180/1367

తసడడ:ద మగరళ కకషష చససడడ
ఇసటట ననస:92-9-282
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమబగససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-9-549
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-9-549
వయససస:31
లస: పప
6116 NDX0399188
పపరర: ఇనదశసమక గగవసదస

94-186/1144

భరస : మజన
ఇసటట ననస:92-9-549
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:92-9-549
వయససస:47
లస: ససస స
6113 NDX0544072
పపరర: మజన షపక

6105 NDX2715431
పపరర: సరయ లలఖన చససడడ

6103 NDX2553113
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:ద హసన షపక
ఇసటట ననస:92-9-167
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద గగపరల కకషష చససడడ
ఇసటట ననస:92-9-282
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష చతషలలరర
ఇసటట ననస:92-9-547
వయససస:37
లస: పప
6110 NDX0646455
పపరర: బబఫరతమమ షపక

94-178/736

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-9-167
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-9-167
వయససస:20
లస: పప
6107 NDX1562975
పపరర: వనసకటటష చతషలలరర

6102 NDX2656072
పపరర: మహమకద సలస షపక

6127 NDX3115896
పపరర: ససపసదయ కకలర

94-184/1343

తసడడ:ద నదగ వనసకట దసరర రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:92-9-553
వయససస:21
లస: ససస స
94-181/1472

6130 NDX2978468
పపరర: శకహరర పప లలరర

94-192/1326

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:92-9-554
వయససస:19
లస: పప
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6131 NDX2140671
పపరర: బబబ నహరరక పప లలరర
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94-180/511

తసడడ:ద శకనవరసరరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:92/9/555
వయససస:23
లస: ససస స
6134 NDX1920082
పపరర: పవన కలమమర బబజజగస

94-189/90

94-188/699

94-188/1187

94-192/1327

94-189/1346

94-179/1103

94-188/703

6144 NDX2318574
పపరర: కకటటశశరర చరరమమమళర

6147 NDX2884559
పపరర: కకటటశశరర చరరమమమళర

6150 NDX2672665
పపరర: జజస మమరర అబగబ

6153 NDX2320976
పపరర: జహహ షరరర పఠరన

94-188/705

6156 NDX2319432
పపరర: కకటటశశరమక కగతరరడడడ

94-188/701

తసడడ:ద వశశ మహన రరడడ కకమక రరడడ
ఇసటట ననస:92-9-562
వయససస:37
లస: పప

6159 NDX2677003
పపరర: కకటటశశరమక కగత రరడడ
భరస : కకసడ రరడడడ కగత రరడడడ
ఇసటట ననస:92-9-562
వయససస:60
లస: ససస స

6139 NDX0736611
పపరర: లసగగశశర రరవప సప మ

94-189/91

6142 NDX2878189
పపరర: లలరద యఖ బబ నగరరర

94-180/1975

6145 NDX2318533
పపరర: కకషప ర కలమమర చరరమమమళళ

94-188/702

తసడడ:ద ఆసజననయగలల చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:92-9-560
వయససస:31
లస: పప
94-189/1347

6148 SQX2205789
పపరర: చరరమమమళర కకటటశశరర

95-188/1357

భరస : చరరమమమళర కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:92-9-560
వయససస:23
లస: ససస స
94-178/737

6151 NDX2413565
పపరర: పపలమరరరవప అబగబ

94-189/94

తసడడ:ద మసగరరరవప అబగబ
ఇసటట ననస:92-9-561/2
వయససస:32
లస: పప
94-188/709

6154 NDX2319960
పపరర: రసగ లకడక కగత రరడడ

94-188/704

భరస : లలనన రరడడడ కకమక రరడడ
ఇసటట ననస:92-9-562
వయససస:34
లస: ససస స
94-188/706

భరస : కకసడదరరడడడ కగతరరడడడ
ఇసటట ననస:92-9-562
వయససస:58
లస: ససస స
94-188/708

94-188/698

తసడడ:ద జజజ బబ నగరరర
ఇసటట ననస:92-9-559/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద మభగ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:92-9-561/3
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పదసరద లకడకశశటట
ఇసటట ననస:92-9-562
వయససస:36
లస: ససస స
6158 NDX2320034
పపరర: లలనన రరడడడ కకమక రరడడ

94-180/1369

భరస : పపలర రరవప అబగబ
ఇసటట ననస:92-9-561/2
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మమబగ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:92-9-561/3
వయససస:46
లస: ససస స
6155 NDX2319663
పపరర: సతఖశక లకడకశశటట

6141 NDX2546190
పపరర: అనత కలమమరర కరకలమమనస

6136 NDX0731646
పపరర: రమణ � డదగల

తసడడ:ద ససబబబరరవప సప మ
ఇసటట ననస:92-9-556
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకశశర కలమమర చరరమమమళర
ఇసటట ననస:92-9-560
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద శకధర రరజగసదదనదథ
ఇసటట ననస:92-9-561/1
వయససస:18
లస: ససస స
6152 NDX1389733
పపరర: ననరజ హన పఠరన

94-188/700

తసడడ:ద కకషప ర కలమమర చరరమమమళర
ఇసటట ననస:92-9-560
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల చరరమమమళర
ఇసటట ననస:92-9-560
వయససస:31
లస: పప
6149 NDX2926434
పపరర: ధరణణ శకధర

6138 NDX1736760
పపరర: భబసకర రరవప డదగల

94-188/697

భరస : సప మలసగగశశర రరవప� డదగల
ఇసటట ననస:92/9/556
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : లలధదయమ
ఇసటట ననస:92-9-559/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద జజజ బబ నగరరర
ఇసటట ననస:92-9-559/1
వయససస:43
లస: పప
6146 NDX2884526
పపరర: కకశశర చరరమమమళర

94-180/1974

తసడడ:ద సప మలసగగసశర రరవప డదగల
ఇసటట ననస:92/9/556
వయససస:27
లస: పప

భరస : లలరదయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:92-9-559
వయససస:35
లస: ససస స
6143 NDX3020450
పపరర: లలరద యఖ బబ నగరరర

6135 NDX3051810
పపరర: ధన లకడక కలనపరరడడడ

6133 NDX2028448
పపరర: వనయ కలమమర బబజగస

తసడడ:ద శకనవరస రరవప బబజగస
ఇసటట ననస:92-9-555
వయససస:24
లస: పప

భరస : పవన కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:92-9-556
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� డదగల
ఇసటట ననస:92/9/556
వయససస:60
లస: ససస స
6140 NDX2690493
పపరర: అనత కలమమరర కరకలమమనస

94-188/696

భరస : శకనవరసరరవప బబజగస
ఇసటట ననస:92-9-555
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప బబజజగస
ఇసటట ననస:92-9-555
వయససస:25
లస: పప
6137 NDX0732131
పపరర: వర రరఘవమక డదగల� డదగల

6132 JBV0850065
పపరర: ఝమనస బబజగస

6157 NDX2319887
పపరర: పదసరద లకడకశశటట

94-188/707

తసడడ:ద శకరరమగలల లకడకశశటట
ఇసటట ననస:92-9-562
వయససస:38
లస: పప
94-188/1188

6160 NDX2677110
పపరర: లలనన రరడడడ కకమక రరడడ

94-188/1189

తసడడ:ద వశశ మహన రరడడడ కకమకరరడడడ
ఇసటట ననస:92-9-562
వయససస:35
లస: పప
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6161 NDX2677052
పపరర: రసగ లకడక కగత రరడడడ
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94-188/1190

భరస : లలనన రరడడడ కగతరరడడడ
ఇసటట ననస:92-9-562
వయససస:33
లస: ససస స
6164 NDX2767283
పపరర: గగతమ బబ యయలమ

94-180/1976

94-180/1978

6168 NDX2766632
పపరర: తరరపఠమక వనమగల

తసడడ:ద వనసకయఖ ధనశశటట
ఇసటట ననస:92-9-562/1
వయససస:36
లస: పప
94-189/1348

6169 NDX2320414
పపరర: ననరజ హన పఠరన

94-188/710

భరస : మభగ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:92-9-563
వయససస:46
లస: ససస స

94-188/712 6172 NDX2320125
6171 NDX2279735
పపరర: వనసకట నదగ శకవదదఖ అపరషజ
పపరర: జయ లకడక కడడయమల

తసడడ:ద మమబగ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:92-9-563
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద ససతదరరమమసజననయగలల అపరషజ
ఇసటట ననస:92/9/563/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద పదసరదరరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:92-9-563/1
వయససస:30
లస: ససస స

94-188/714
6173 NDX2279750
పపరర: వనసకట రరమ ససవరచల దదవ
అపరషజ
భరస : ససతదరరమమసజననయగలల అపరషజ
ఇసటట ననస:92-9-563/1
వయససస:46
లస: ససస స

6174 NDX2319119
పపరర: ఉమమదదవ కడడయల

6175 NDX2319200
పపరర: శవకకషష కడడయల

6179 NDX1006758
పపరర: ఇసదస వనదసలమపపరపప

94-180/512

94-180/515

94-189/92

భరస : మసగర రరవప అబగబ
ఇసటట ననస:92-09-564
వయససస:55
లస: ససస స
6188 NDX1642694
పపరర: నదగ లకడక కటర గగసట
భరస : ససబదహకణఖస కటర గగసట
ఇసటట ననస:92/9/565
వయససస:31
లస: ససస స

94-188/718

6183 NDX1949306
పపరర: దదతహహహదరర వనదసలమపపరపప

94-180/513

6178 NDX2881910
పపరర: వనసకట నదగ శరకవఖశక అపరషజ

6181 NDX1006824
పపరర: తషలశమక వనదసలమపపరపప

94-180/516

తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:92-9-564
వయససస:60
లస: పప

6186 NDX2280188
పపరర: శకకరసత దసడడకల

6187 NDX2280196
పపరర: రరసబబబగ దసడడకల

భరస : రరమమరరవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:40
లస: ససస స

94-180/514

94-180/518
6184 NDX0985762
పపరర: నరసససహరరవప వనదసలమపపరపప

తసడడ:ద నరసససహ రరవప వనదసలమపపరపప
ఇసటట ననస:92-9-564
వయససస:36
లస: పప

6189 JBV0848325
పపరర: తరరపతమక ననతలపరటట

94-188/1272

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:92/9/564
వయససస:54
లస: ససస స

94-189/93

తసడడ:ద రరసబబబగ దసడడకల
ఇసటట ననస:92-9-564
వయససస:22
లస: పప
94-180/519

94-188/716

తసడడ:ద ససతద రరమమసజననయగలల అపరషజ
ఇసటట ననస:92/9/563/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దతదసదద
ఇసటట ననస:92/9/564
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:92/9/564
వయససస:33
లస: పప
6185 NDX2364115
పపరర: రరమలకకమక అబగబ

6180 NDX1006790
పపరర: శకదదవ వనదసలమపపరపప

94-188/713

తసడడ:ద పదసరదరరవప కడడయల
ఇసటట ననస:92-9-563/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద ససబబబరరవప కడడయల
ఇసటట ననస:92-9-563/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:92/9/564
వయససస:28
లస: ససస స
6182 NDX0985697
పపరర: నదగగశశరరరవప వనదసలమపపరపప

94-188/715

భరస : పదసరదరరవప కడడయల
ఇసటట ననస:92-9-563/1
వయససస:47
లస: ససస స

94-188/717 6177 NDX2319150
6176 NDX2279743
పపరర: ససతదరరమమసజననయగలల అపరషజ
పపరర: పదసరదరరవప కడడయల

తసడడ:ద వశశనదధస అపరషజ
ఇసటట ననస:92-9-563/1
వయససస:51
లస: పప

94-180/1371

94-180/1977 6166 GND3024593
94-188/1191
6165 NDX2871291
పపరర: వనసకట సరయ శక రరస తషమక
పపరర: కకశశర కలమమర ధనశశటట ధనశశటట

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:92-9-562/3
వయససస:21
లస: ససస స
94-188/711

6163 NDX2706737
పపరర: బమచపపడక శవ కలమమరర

భరస : బమచపపడక
ఇసటట ననస:92-9-562/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన రరడడడ తషమక
ఇసటట ననస:92-9-562/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : పదభగదదస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:92-9-562/3
వయససస:34
లస: ససస స
6170 NDX1903021
పపరర: అ�ోస�ోసలమహ ఖమన పఠరన

94-180/1370

తసడడ:ద తషమక మగఆససర సయమ
ఇసటట ననస:92-9-562/1
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద సప మసససదరస బబ యయలమ
ఇసటట ననస:92-9-562/1
వయససస:28
లస: ససస స
6167 NDX2904852
పపరర: అసకల రమణ బబలరసకకసడ

6162 NDX2706794
పపరర: తషమక మసరసన రరడడడ

94-189/95

తసడడ:ద నరసససహరరవప దసడడకల
ఇసటట ననస:92-9-564
వయససస:47
లస: పప
94-188/719

6190 JBV0850131
పపరర: సరమమమజఖస వనదసలవరపప

94-188/720

భరస : శకనవరసరరవప వనదసలవరపప
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:41
లస: ససస స
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94-188/721

భరస : శకనవరసరరవప మదదదగగసటర
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:43
లస: ససస స
6194 NDX1624403
పపరర: నదగగశశర రరవప మదదదగగసటర

94-188/724

94-189/97

94-189/100

94-165/1087

94-188/727

భరస : మమధవరరవప బబజగస
ఇసటట ననస:92-9-568
వయససస:35
లస: ససస స
6209 NDX0508101
పపరర: ఓబగల రరడడడ పపల

94-189/98

6201 NDX1920140
పపరర: పదక కకదదటట

6204 NDX2780880
పపరర: అనల కలమమర గగసటటపలర

94-180/520

94-189/101

6199 NDX1630913
పపరర: శకనవరస రరవప మదదదగగసటర

6202 SQX2084184
పపరర: చరరమమమళర కకశశర కలమమర

94-166/769

6205 NDX2949154
పపరర: మమధవరరవప బబజగస
తసడడ:ద ఎలర యఖ బబజగస
ఇసటట ననస:92-9-568
వయససస:41
లస: పప

6207 JBV0850057
పపరర: రరవమక బబజగస

94-188/728

6208 NDX1892406
పపరర: మహన సప మమశశర రరవప
ఈససపలర
తసడడ:ద పప లమరరవప ఈససపలర
ఇసటట ననస:92/9/568
వయససస:27
లస: పప

94-188/730

6211 NDX2923712
పపరర: సరయ శశషష బబబగ బబ గర

6210 NDX1568791
పపరర: శకనవరస రరడడడ పపల

6213 NDX2905008
పపరర: సరవతద వసకదదరర

94-189/1350

6214 JBV0851048
పపరర: వరణణ చసకరక
తసడడ:ద బసవరరజ చసకరక
ఇసటట ననస:92-9-572
వయససస:38
లస: ససస స

6215 JBV3198538
పపరర: శవరనసదమక చసకరక

6216 JBV0849141
పపరర: మహలకడక పప గగల

6217 NDX2476463
పపరర: వనసకయఖ పప గగల

6218 NDX3254422
పపరర: రరమమశశరర నమకల
భరస : శకనవరస రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:92-9-575
వయససస:39
లస: ససస స

94-188/733

భరస : వనసకయఖ పప గగల
ఇసటట ననస:92-9-573
వయససస:53
లస: ససస స
94-179/1264

6219 NDX2468619
పపరర: శకహరర నమకల
తసడడ:ద శకనవరస రరవప నమకల
ఇసటట ననస:92-9-575
వయససస:23
లస: పప

95-188/1140

94-188/729

94-180/1980

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బబ గర
ఇసటట ననస:92-9-571, WARD NO 26
వయససస:38
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప వసకదదరర
ఇసటట ననస:92-9-571, WARD NO 26
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బసవరరజ చసకరక
ఇసటట ననస:92-9-572
వయససస:68
లస: ససస స

94-189/99

94-180/1979

తసడడ:ద శసకర మలర కరరరజ న రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:92-9-567
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ వసకదదరర
ఇసటట ననస:92-9-571, WARD NO 26
వయససస:63
లస: పప
94-188/732

94-189/96

తసడడ:ద అనజనసదబఇఊ
ఇసటట ననస:92-9-566
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద పరమమశశర రరడడస పపల
ఇసటట ననస:92-9-570
వయససస:28
లస: పప
94-189/1349

6196 NDX1630988
పపరర: నదగలకడక కరటర గగసట

తసడడ:ద నరసససహయఖ మదదదగగసటర
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఎలర యఖ బబజగస
ఇసటట ననస:92-9-568
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద పరమమశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:92-9-570
వయససస:31
లస: పప
6212 NDX2904993
పపరర: నరసససహ రరవప వసకదదరర

6198 NDX1630962
పపరర: ససబదహకణఖస కరటర గగసట

94-188/723

భరస : ససబదహకణఖస కరటర గగసట
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకదదటట
ఇసటట ననస:92-9-565/1
వయససస:46
లస: ససస స

భసధసవప: అనల కలమమర
ఇసటట ననస:92-9-567
వయససస:22
లస: ససస స
6206 JBV3198124
పపరర: లకడక బబజగస

94-188/725

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప కరటర గగసట
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద నదగభమషణస మదదదగగసటర
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:59
లస: పప
6203 NDX2780906
పపరర: పసదయసకర గగసటటపలర

6195 NDX2539930
పపరర: వనసకటటశశరరర రరజవరపప

6193 JBV0851030
పపరర: లకకమక వలపపనన న

భరస : అసకయఖ వలపపనన న
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:74
లస: పప

భరస : నదగగశశర రరవప కరటర గగసట
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:61
లస: ససస స
6200 NDX1630947
పపరర: సరసబయఖ మదదదగగసటర

94-188/722

భరస : సరసబయఖ మదదదగగసటర
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మదదదగగసటర
ఇసటట ననస:92-9-565
వయససస:28
లస: పప
6197 NDX1630996
పపరర: తషలససమక కరటర గగసట

6192 JBV0853028
పపరర: గసగమక మదదదగగసటర

94-188/731

94-188/734

తసడడ:ద రరమయఖ పప గగల
ఇసటట ననస:92-9-573
వయససస:63
లస: పప
94-180/521

6220 NDX2896231
పపరర: బబలమజ నమకల

94-188/1486

తసడడ:ద శకనవరస రరవప నమకల
ఇసటట ననస:92-9-575
వయససస:18
లస: పప
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పపరర: రరమమశశరర నమకల
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94-200/1750

భరస : శకనవరస రరవప నమకల
ఇసటట ననస:92-9-575
వయససస:39
లస: ససస స
6224 NDX2537066
పపరర: చకకవరరస డదగల

94-188/736

94-187/105

94-188/1192

94-189/105

94-188/739

94-189/107

94-179/1282

భరస : రరమయఖ ననలలరర
ఇసటట ననస:92-9-598
వయససస:43
లస: ససస స

6234 JBV0852632
పపరర: శకనస సకకనదల

6237 NDX0094326
పపరర: శరసతమమక ఎస ఎస

6240 NDX0085605
పపరర: శవ సతఖనదరరయణ మగదదదడ

6243 JBV3199056
పపరర: వరమక చతష
స లలరర

94-189/111

94-188/744

94-189/106

6229 NDX2531374
పపరర: నదగ దదవఖ శక కకలల
ర రర

94-188/738

6232 NDX2807378
పపరర: శవ పరశత పపదద ధనడక

94-188/1488

6235 NDX3255866
పపరర: పదక పమడడమలర

94-185/1522

భరస : మగరళ పమడడమలర
ఇసటట ననస:92-9-596
వయససస:43
లస: ససస స
94-188/740

6238 NDX2532158
పపరర: జగదధశ సరగడ

94-188/741

తసడడ:ద శకనవరస రరవప సరగడ
ఇసటట ననస:92-9-596
వయససస:20
లస: పప
94-189/108

6241 NDX0146654
పపరర: కకషష మగదదదడ

94-189/109

తసడడ:ద లకకయఖ మగదదదడ
ఇసటట ననస:92-9-596
వయససస:54
లస: పప
94-188/742

6244 NDX1701870
పపరర: పదక చతష
స లలరర

94-189/110

భరస : చసదసద గగడ చతష
స లలరర
ఇసటట ననస:92-9-597
వయససస:41
లస: ససస స

6246 NDX1294503
పపరర: సరయ వనసకట ససరరష
అమకరరజ
భరస : వజయ రఘగరరస అమకరరజ
ఇసటట ననస:92/9/598
వయససస:28
లస: ససస స

94-180/522

6249 NDX2536928
పపరర: రరమయఖ ననలలరర

94-188/745

తసడడ:ద కకషష మమరరస ననలలరర
ఇసటట ననస:92-9-598
వయససస:47
లస: పప

94-189/104

భరస : సరసబ శవ రరవప పపదద ధనడక
ఇసటట ననస:92-9-594
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకషష చతష
స లలరర
ఇసటట ననస:92/9/597
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద శసకర రరవప గరడడతతరర
ఇసటట ననస:92-9-597
వయససస:41
లస: పప
6248 NDX2536993
పపరర: చసదద కలమమరర ననలలరర

94-188/1487

తసడడ:ద లకకయఖ మగదదదడ
ఇసటట ననస:92-9-596
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద కకషష చతష
స లలరర
ఇసటట ననస:92-9-597
వయససస:35
లస: పప
6245 NDX0738419
పపరర: కకటటశశర రరవప గరడడతతరర

6231 NDX2747558
పపరర: సరసబశవ రరవప పపదద ధనడక

6226 JBV3188646
పపరర: భబసకరరరవప కకళళపపడడ

భరస : నగరజ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-9-594
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ ఎస
ఇసటట ననస:92/9/596
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప సరరగడ
ఇసటట ననస:92-9-596
వయససస:36
లస: ససస స
6242 NDX3262805
పపరర: వనసకటటష చతష
స లలరర

94-188/737

తసడడ:ద సససదసలల సకకనదల
ఇసటట ననస:92-9-595/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనస సనకరల
ఇసటట ననస:92-9-596
వయససస:39
లస: ససస స
6239 NDX2280204
పపరర: పప లమక సరరగడ

6228 NDX2196252
పపరర: నదగ కలమమరర సప మశశటట

94-188/735

తసడడ:ద దసరరరపదసరదరరవప కకళళపపడడ
ఇసటట ననస:92-9-577/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద అమరయఖ పపదద ధనడక
ఇసటట ననస:92-9-594
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:92-9-594
వయససస:60
లస: పప
6236 JBV0851691
పపరర: ససధదరరణణ సనకరల

94-189/103

భరస : రసగయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:92-9-594
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-9-594
వయససస:35
లస: పప
6233 NDX0392258
పపరర: రసగయఖ సప మశశటట

6225 JBV0855635
పపరర: కకటటశశరరరవప డదగల

6223 JBV3198595
పపరర: గగరవమక డదగల

భరస : కకటటశశరరరవప డదగల
ఇసటట ననస:92/9/577
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబరరవప డదగల
ఇసటట ననస:92-9-577
వయససస:47
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-9-594
వయససస:57
లస: ససస స
6230 NDX2569143
పపరర: నగరజ కకలల
ర రర

94-189/102

తసడడ:ద కకసడయఖ నమకల
ఇసటట ననస:92-9-576
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప డదగల
ఇసటట ననస:92-9-577
వయససస:20
లస: పప
6227 NDX2531366
పపరర: ససబధద కకలల
ర రర

6222 JBV0852681
పపరర: శకనస నమకల

6247 JBV0855825
పపరర: భబగఖలకడక అమకరరజ

94-188/743

భరస : ఈశశరదసరరరపదసరద అమకరరజ
ఇసటట ననస:92/9/598
వయససస:46
లస: ససస స
6250 JBV0855833
పపరర: ఈశశరదసరరరపదసరద అమకరరజ

94-189/112

తసడడ:ద ససతదరరమయఖ అమకరరజ
ఇసటట ననస:92-9-598
వయససస:55
లస: పప
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94-188/746

తసడడ:ద వనమయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:92/9/599
వయససస:33
లస: ససస స
6254 NDX2116326
పపరర: వజయ లకడక కగసలఖ

94-189/113

94-188/751

తసడడ:ద శక రరమమమరరస బబ గర రస
ఇసటట ననస:92-9-599/4
వయససస:59
లస: పప
6260 JBV3199205
పపరర: రమమదదవ కరససన

94-188/753

భరస : వనసకటరరడడడ కరససన
ఇసటట ననస:92-9-600
వయససస:50
లస: ససస స
6263 NDX2413615
పపరర: పదదకవత బబలరస

94-189/115

94-180/1981

94-188/757

తసడడ:ద అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:92-9-601
వయససస:22
లస: పప
6275 NDX2279974
పపరర: కకషష మమడ

94-188/1193
6258 NDX2544021
పపరర: వనసకట రరఘవనసదద రరవప బబ గరర
రరస
తసడడ:ద నరసససహ రరవప బబ గరర రరస
ఇసటట ననస:92-9-599/4
వయససస:33
లస: పప

6259 NDX1976150
పపరర: వజయ లకడక పగడదల
భరస : కకషష రరడడడ పగడదల
ఇసటట ననస:92-9-600
వయససస:28
లస: ససస స

6261 NDX2279925
పపరర: కకషరషరరడడడ పగడదల

6262 NDX1769688
పపరర: మమధసరర తదళళ
ర రర

6264 NDX2413581
పపరర: బబలమక కలరరస

6267 NDX2220689
పపరర: పదదకవత ససగరరరడక

6270 NDX1630772
పపరర: వర లకడక ససగరరరడడడ

6273 NDX2936276
పపరర: రమమ మమడద

6276 NDX2788743
పపరర: కకషష మమడద

తసడడ:ద శకరరమగలల నదయగడడ లలట మమడ
ఇసటట ననస:92-9-602
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద శకరరమగలల మమడద
ఇసటట ననస:92-9-602
వయససస:66
లస: పప

6278 NDX1948068
పపరర: పరవన కలరపరటట

6279 NDX2500312
పపరర: ససబబబ రరడడడ మగననస

భరస : వనసగయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:92/9/604
వయససస:35
లస: ససస స

94-188/754

94-188/762

తసడడ:ద రరమకకషరష రరడడడ మగననస
ఇసటట ననస:92-9-604
వయససస:38
లస: పప

94-188/750

94-188/752

94-189/114

భరస : శకనవరస రరవప తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:92-9-600
వయససస:24
లస: ససస స
94-189/116

6265 NDX1770297
పపరర: శకనవరస రరవప తదళళ
ర రర

94-189/117

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:92-9-600
వయససస:34
లస: పప
94-188/755

6268 NDX2356632
పపరర: పదదకవత ససగరరరడడడ

94-188/756

భరస : ససజవ రరవప ససగరరరడడ
ఇసటట ననస:92-9-601
వయససస:52
లస: ససస స
94-189/118

94-184/1345

భరస : కకషష మమడద
ఇసటట ననస:92-9-602
వయససస:57
లస: ససస స
94-188/760

6256 NDX2500213
పపరర: సరయ శకరరమమమరరస బబ గర రస
తసడడ:ద నరసససహరరవప బబ గర రస
ఇసటట ననస:92-9-599/4
వయససస:32
లస: పప

భరస : మగరళ కకషష ససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-9-601
వయససస:31
లస: ససస స
94-189/1351

94-185/1395

భరస : నరసససహరరవప బబ గర రస
ఇసటట ననస:92-9-599/4
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససజవరరవప సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-9-601
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద సనదఖససరరవప ససగరరరడడ
ఇసటట ననస:92-9-601
వయససస:59
లస: పప
6272 NDX2771947
పపరర: ఖయమ మహహదద న షపక

94-188/749

భరస : శశషగరరర కలరరస
ఇసటట ననస:92-09-600
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద అకబర షపక
ఇసటట ననస:92-9-601
వయససస:51
లస: పప
6269 NDX2220697
పపరర: ససజవరరవప ససగరరరడడడ

6255 NDX2500288
పపరర: హహహమమవత బబ గర రస

6253 NDX2887248
పపరర: రమఖ కగసలఖ

తసడడ:ద రరజ కగసలఖ
ఇసటట ననస:92-09-599/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ లలట పగడదల
ఇసటట ననస:92-9-600
వయససస:40
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప బబలరస
ఇసటట ననస:92-9-600
వయససస:26
లస: ససస స
6266 NDX2751519
పపరర: అబగదల గఫపర షపక

94-188/748

భరస : వనమయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:92/9/599
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరజజ కగసలఖ
ఇసటట ననస:92-9-599/1
వయససస:46
లస: ససస స
6257 NDX2500320
పపరర: నరసససహ రరవప బబ గర రస

6252 JBV0849828
పపరర: ధనలకడక రరమశశటట

94-189/119
6271 NDX2102887
పపరర: సరయ నదగ మగరళ మహన
అగడదడ
తసడడ:ద దదమదర రరవప అగడదడ
ఇసటట ననస:92-9-601
వయససస:44
లస: పప

6274 NDX2279958
పపరర: రమమదదవ మమడ

94-188/759

భరస : కకషష మమడ
ఇసటట ననస:92-9-602
వయససస:57
లస: ససస స
94-188/1489

6277 NDX2156488
పపరర: బబగస షపక

94-188/761

భరస : నదగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:92/9/603
వయససస:33
లస: ససస స
94-188/763

6280 NDX1948100
పపరర: వనసగయఖ కలరపరటట

94-188/764

తసడడ:ద వనసగయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:92/9/604
వయససస:43
లస: పప
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6281 NDX2804912
పపరర: మహమకద ఇబదహహస షపక

94-189/1352

తసడడ:ద బకరరర షపక
ఇసటట ననస:92-9-605
వయససస:50
లస: పప
6284 JBV3199148
పపరర: షహజదద షపక

94-188/766

94-188/769

94-188/771

94-189/122

94-188/1490

94-189/125

94-188/776

తసడడ:ద సరయబబబగ మమమలమ
ఇసటట ననస:92-9-611
వయససస:34
లస: పప

6294 JBV0848374
పపరర: వరలకడక రరజవరపప

6297 NDX1976333
పపరర: పదమలమ మదదదగగసటర

6300 NDX2941458
పపరర: వనసకటరతనస బబకకసటట

6303 NDX0846584
పపరర: మమడద ససజజత

94-180/1982

6306 NDX2740264
పపరర: అసజ దదవరపలర

94-188/773

6309 NDX0139543
పపరర: అరరణకలమమరర� మదదదగగసటర �
భరస : సససదదశశర రరవప�
ఇసటట ననస:92/9/611/1
వయససస:42
లస: ససస స

6289 NDX0757823
పపరర: నదగగశశరమక � పససపపలలటట

94-188/770

6292 NDX2013555
పపరర: భమలకడక అబమబ

94-189/121

6295 NDX2500221
పపరర: రమమ దదవ తదళళ
ర రర

94-188/774

భరస : కకటటశశరరరవప తదళళ
ర రర
ఇసటట ననస:92-9-609
వయససస:51
లస: ససస స
94-189/123

6298 NDX1976325
పపరర: కకసడయఖ మదదదగగసటర

94-189/124

తసడడ:ద పపలర యఖ మదదదగగసటర
ఇసటట ననస:92-9-609
వయససస:43
లస: పప
94-189/1353

6301 NDX2279792
పపరర: దదవ కకసడద

94-188/775

భరస : వనసకట రరవప లలట కకసడద
ఇసటట ననస:92-9-610
వయససస:59
లస: ససస స
94-180/524

6304 NDX0858795
పపరర: మమడద మగరళ శకనవరస

94-180/525

తసడడ:ద కకషష
ఇసటట ననస:92-9-611
వయససస:38
లస: పప
94-180/1983

తసడడ:ద శశషయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:92-9-611
వయససస:52
లస: పప
94-189/1355

94-188/768

తసడడ:ద మసగరరవప అబమబ
ఇసటట ననస:92-9-608
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మగరళ శకనవరస
ఇసటట ననస:92-9-611
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:92-9-611
వయససస:59
లస: పప
6308 NDX2880607
పపరర: రరజగశ మమమలమ

94-188/772

భరస : ససజవ రరవప బబకకసటట
ఇసటట ననస:92-9-609
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరవప కకసడద
ఇసటట ననస:92-9-610
వయససస:40
లస: పప
6305 NDX2853067
పపరర: వరరసజననయగలల దదవరపలర

6291 NDX1892257
పపరర: తరరపతయఖ పపరరబబ యన

6286 JBV3199130
పపరర: జరరననసరబబగస షపక

భరస : నదగగశశరరరవప� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:92/9/607
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ మదదదగగసటర
ఇసటట ననస:92-9-609
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద పపరషచసదదరరవప� దదమశశటట
ఇసటట ననస:92-9-609
వయససస:48
లస: పప
6302 NDX2279784
పపరర: మగరళ మహన కకసడద

94-189/120

భరస : సరసబశవరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-9-608/2
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహహశ దదమశశటట
ఇసటట ననస:92-9-609
వయససస:46
లస: ససస స
6299 NDX0644336
పపరర: మహహష దదమశశటట

6288 NDX1770222
పపరర: ఖదధర షపక

94-188/765

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92/9/606
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద గగరవయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:92/9/608
వయససస:64
లస: పప

భరస : మసగరరవప అబమబ
ఇసటట ననస:92-9-608
వయససస:55
లస: ససస స
6296 NDX3024197
పపరర: నదగలకడక దదమశశటట

94-188/767

భరస : మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-9-606
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ జవరజ
ఇసటట ననస:92/9/608
వయససస:67
లస: ససస స
6293 NDX2013548
పపరర: రరమలకకమక అబమబ

6285 JBV3199080
పపరర: మహబమబబ షపక

6283 NDX0536326
పపరర: షమమఖమన పస

తసడడ:ద మహబమబబ పస
ఇసటట ననస:92/9/606
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:92/9/606
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద గగపరల కకషష మమరరస పసలర లటర
ఇసటట ననస:92/9/606
వయససస:47
లస: పప
6290 NDX1892273
పపరర: సరమమమజఖస జవరజ

94-180/523

భరస : నససర ఖమన
ఇసటట ననస:92-9-606
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:92/9/606
వయససస:37
లస: ససస స
6287 NDX1975939
పపరర: శకనవరస రరవప పసలర లటర

6282 NDX1543124
పపరర: రగశరక ఖమన పఠరన

6307 NDX2880656
పపరర: వనసకట రతస మక మమమలమ

94-189/1354

భరస : వనసకటటశశరరర మమమలమ
ఇసటట ననస:92-9-611
వయససస:72
లస: ససస స
94-180/526

6310 NDX2754737
పపరర: నదగరసదదమక కకరసపలర

94-180/1984

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-9-611/1
వయససస:58
లస: ససస స
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6311 NDX2754786
పపరర: కకటటశశర రరవప కకరసపలర

94-180/1985

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-9-611/1
వయససస:38
లస: పప
6314 NDX2628683
పపరర: జగదధశ సరగర

94-188/1194

94-188/1491

94-189/128

94-180/529

94-184/1346

94-189/134

94-181/127

భరస : పసద కరశయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:92/10
వయససస:44
లస: ససస స

6324 NDX1770693
పపరర: ఆషర షపక

6327 NDX3229945
పపరర: గగపస పసరల

6330 NDX2747798
పపరర: గగపస పపరరల

6333 NDX2112175
పపరర: జజన బ షపక

94-181/130

6336 AP151010129125
పపరర: శవ� బబహరర�

94-189/131

6339 NDX1216225
పపరర: తహహరరననసర షపక
తలర : మలన బ షపక
ఇసటట ననస:92-10
వయససస:51
లస: ససస స

6319 NDX1770099
పపరర: లలమవత మమరరకడడ

94-189/127

6322 NDX1209741
పపరర: కకటటరరడడడ ఆవపల

94-189/130

6325 NDX2129352
పపరర: లకడక యలర సపలర

94-189/132

భరస : రమమశ బబబగ యలర సపలర
ఇసటట ననస:92-9-617
వయససస:41
లస: ససస స
94-186/1464

6328 NDX1602714
పపరర: శకకరసత పపరరల

94-189/133

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప పపరరల
ఇసటట ననస:92-9-618
వయససస:27
లస: పప
94-189/1356

6331 NDX2112191
పపరర: నగరనద షపక

94-181/126

తసడడ:ద బబబగ
ఇసటట ననస:92-9-1713
వయససస:26
లస: ససస స
94-181/128

6334 NDX2112167
పపరర: బశరరన షపక

94-181/129

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:92-9-1713
వయససస:51
లస: ససస స
94-181/131

తసడడ:ద నరఆజన�
ఇసటట ననస:92-9-1713
వయససస:40
లస: పప
94-188/780

94-189/1095

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-9-616
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:92-9-1713
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరఆజన�
ఇసటట ననస:92-9-1713
వయససస:63
లస: ససస స
6338 NDX1976168
పపరర: రమమదదవ ఆకలల

94-189/129

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:92-9-618
వయససస:20
లస: పప

భరస : బదదశరహ షపక
ఇసటట ననస:92-9-1713
వయససస:46
లస: ససస స
6335 AP151010132399
పపరర: ఊరరకళ� బబహరర�

6321 NDX1216498
పపరర: అసకమక ఆవపల

6316 NDX2561355
పపరర: మరర బ షపక

భరస : చదసబర రరడడడ మమరరకడడడ
ఇసటట ననస:92-9-615
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప పసరల
ఇసటట ననస:92-9-618
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద ససతదరరమయఖ పపరరల
ఇసటట ననస:92-9-618
వయససస:43
లస: పప
6332 NDX2112183
పపరర: కరరమగన షపక

94-180/528

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:92-9-617
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నదగగశశర రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:92-9-618
వయససస:44
లస: ససస స
6329 JBV3188372
పపరర: నదగగశశరరరవప పపరరల

6318 NDX1171511
పపరర: హలమ షపక

94-188/777

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:92-9-614
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనస ఆవపల
ఇసటట ననస:92-9-616
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద రమమశ బబబగ యలర సపఅల
ఇసటట ననస:92-9-617
వయససస:23
లస: పప
6326 NDX2904613
పపరర: పసచచమక పపరరల

94-189/126

తసడడ:ద మహబమబ
ఇసటట ననస:92-9-615
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమరరడడడ మమరరకడడడ
ఇసటట ననస:92-9-615
వయససస:57
లస: పప
6323 NDX2140689
పపరర: దదలప కలమమర యలర సపఅల

6315 NDX0737973
పపరర: దసరర దతస వరక సరగర

6313 NDX2318210
పపరర: వసశ కకషష సరగర

తసడడ:ద దసరర దతస వరక సరగర
ఇసటట ననస:92-9-613
వయససస:22
లస: పప

తలర : వనసకట రరమరరజ సరగర
ఇసటట ననస:92-9-613
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప తసగరళళపలర
ఇసటట ననస:92-9-614/2
వయససస:34
లస: ససస స
6320 NDX1770164
పపరర: చదసబర రరడడడ మమరరకడడడ

94-180/527

భరస : దసరరర రతస వరక�
ఇసటట ననస:92-9-613
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద దసరర దతస వరక సరగర
ఇసటట ననస:92-9-613
వయససస:18
లస: పప
6317 NDX2808582
పపరర: ససధ రరణణ తసగరళళపలర

6312 NDX0140210
పపరర: కకకషషవనణ�ణ సరగర�

6337 NDX1216183
పపరర: హహనద షపక

94-188/779

తలర : తదహహరరననసర షపక
ఇసటట ననస:92-10
వయససస:26
లస: ససస స
94-188/781

6340 NDX1216191
పపరర: జరసబగననసర సయఖద

94-188/782

భరస : నదగమర మర సయఖద
ఇసటట ననస:92-10
వయససస:57
లస: ససస స
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94-188/783

భరస : పసదద చననపష� పరసర
ఇసటట ననస:92/10
వయససస:59
లస: ససస స
6344 NDX2775591
పపరర: సరహహల షపక

94-188/1279

6347 NDX1640060
పపరర: శకనవరసరరవప సనరరపలర

6350 NDX1944967
పపరర: శరరరశణణ చగదద

94-188/786

94-191/157

94-191/162

తసడడ:ద ససబదహకణఖస
ఇసటట ననస:92-10-620
వయససస:60
లస: పప
94-191/163

94-188/788

6352 NDX2171049
పపరర: వనణగగగపరల ఆలమ
తసడడ:ద సరసబశవరరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:92-10-610
వయససస:27
లస: పప

6354 NDX2319556
పపరర: ససజజత బసడర

6355 NDX2319812
పపరర: శకనవరసరరవప బసడర

6360 NDX2280113
పపరర: భవరన ఇససపలర

94-189/137

94-180/530

94-180/531

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బసడర
ఇసటట ననస:92-10-621
వయససస:45
లస: పప
94-191/164

6358 NDX2320059
పపరర: భవరన ఈససపలర

94-188/787

తసడడ:ద మహన ఈససపలర
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:23
లస: ససస స
94-189/135

6361 NDX2280121
పపరర: ససభదద ఈససపలర

94-189/136

భరస : పప లమరరవప ఈససపలర
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద పప లమరరవప
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:24
లస: పప
94-191/166

94-191/161

94-189/1137 6364 JBV3198934
6363 NDX2939700
పపరర: కకదసడ రరమకలమమర ఎససమషలర
పపరర: పదదకవత కకమమకకలల

6366 NDX0102038
పపరర: ఫసరగస మహమకద

తసడడ:ద నసదదకగశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:43
లస: పప

94-191/165

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:33
లస: ససస స
94-191/167

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:46
లస: ససస స

94-191/169 6369 NDX2800928
6368 JBV3188281
పపరర: ఆసజననయవరపదసరద కకమమకలల
పపరర: శక రమగలల కకమమకలల

తసడడ:ద నసదదకగశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:37
లస: పప

94-191/158

భరస : సరసబశవ పదసరద లలట మసగళగరరర
ఇసటట ననస:92-10-517
వయససస:70
లస: ససస స

6357 NDX0441840
పపరర: ఫరరరక షపక

94-181/1202

94-191/156
6349 NDX1410364
పపరర: వనసకట ససతదరరమమసజననయగలల
అననస
తసడడ:ద పసద వనసకటటశశరరలల అననస
ఇసటట ననస:92-10-386
వయససస:58
లస: పప

భరస : సప మమశశర రరవప ఇససపలర
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద సప మయఖ ఈససపలర
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:39
లస: ససస స

6351 NDX1945007
పపరర: ససలలచన దదవ మసగళగరరర

6346 NDX2650190
పపరర: తసడవ కకషష బబ డడడ పలర

94-191/155

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-10-625
వయససస:43
లస: పప

భరస : శక రరమగలల కకమకకలల
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:30
లస: ససస స

6365 NDX0101907
పపరర: రమమదదవ కకమకననన�

6348 JBV3198777
పపరర: వనసకటససబబమక� పప నసగగటట�

94-188/785

తసడడ:ద శకనవరస బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:92-10/19
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బసడర
ఇసటట ననస:92-10-621
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:92-10-624
వయససస:34
లస: ససస స

6362 NDX2280154
పపరర: పప లమరరవప ఈససపలర

94-188/824

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:92-10-386
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నదగగశశర రరవప చగదద
ఇసటట ననస:92-10-484
వయససస:45
లస: ససస స
6353 JBV3190063
పపరర: మలర ఖమరరజ నరరవప మగదదపపపష

6345 NDX2537306
పపరర: పపరష చసదస బబ డడడ పలర

6343 NDX1216209
పపరర: నదగగల మర సయఖద

తసడడ:ద రరజజ మయమ సయఖద
ఇసటట ననస:92-10
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:92-10-1 a f.no-303
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రగశయఖ సనరరపలర
ఇసటట ననస:92-10-362
వయససస:51
లస: పప

6359 NDX2319853
పపరర: నదగ పదకశక కకమకకలల

94-188/784

తసడడ:ద నదగగల మర సయఖద
ఇసటట ననస:92-10
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద మహమకద కరశస
ఇసటట ననస:92-10
వయససస:21
లస: పప

6356 NDX0536805
పపరర: ఆశర రరజగశశరర�

6342 NDX1216217
పపరర: మహబమబ బబషర సయఖద

6367 AP151010474451
పపరర: పరరశత కకమమకకలల

94-191/168

భరస : నసదదకగశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-10-626
వయససస:56
లస: ససస స
94-191/808

6370 NDX1890046
పపరర: కగశవరరవప రరమరరజ

94-191/170

తసడడ:ద రరధదకకషష రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-10-629
వయససస:55
లస: పప
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6371 NDX1862805
పపరర: ఏససనసధస గగగగ
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94-180/532

తసడడ:ద కకపరనసదస గగగగ
ఇసటట ననస:92/10/630
వయససస:46
లస: పప
6374 NDX2106137
పపరర: పపరష చసదద రరవప మమరరత

94-191/173

94-191/176

94-191/728

6378 NDX1487280
పపరర: బల రరమ కకషష రరడడడ సతస

6381 NDX1112028
పపరర: ససబగబలల ససదస

94-188/791

6384 NDX0701698
పపరర: లకడక మగరసపలర

6387 NDX1493683
పపరర: నదగ లకడక మగపరషళర

తసడడ:ద రరధద కకషరష రరవప మరరససపలర
ఇసటట ననస:92-10-631
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబబయఖ మగపరషళర
ఇసటట ననస:92-10-631/1
వయససస:32
లస: ససస స

6389 JBV3198421
పపరర: ననరజ హననబగసషపక

6390 JBV3198330
పపరర: రబయమబశరరన షపక

94-191/180

భరస : సతదసర
ఇసటట ననస:92-10-632
వయససస:41
లస: ససస స
6392 JBV3188232
పపరర: అబగదల సతదసర షపక

94-191/183

94-189/144

భరస : మహన తషటటపలర
ఇసటట ననస:92-10-634
వయససస:27
లస: ససస స

6396 AP151010474083
పపరర: మమధవ పప కల�

6399 NDX1976267
పపరర: ససజజత తషటటపలర
భరస : లకకణ తషటటపలర
ఇసటట ననస:92-10-634
వయససస:34
లస: ససస స

6379 JBV3188166
పపరర: మమణణకరఖలరరడడ సతస

94-191/178

94-188/790
6382 NDX1518366
పపరర: మహన కకషరష రరవప
మరరససపలర
తసడడ:ద నదగగశశర రరవప మరరససపలర
ఇసటట ననస:92-10-631
వయససస:30
లస: పప

94-189/138

6385 NDX0163097
పపరర: మహన కకషష రరవప
మగరరససపలర
తసడడ:ద నదగగశశరరరవప మగరరససపలర
ఇసటట ననస:92-10-631
వయససస:30
లస: పప

94-189/139

94-189/141

6388 JBV3198348
పపరర: సఫపరబ షపక

94-191/179

తసడడ:ద సతదసర
ఇసటట ననస:92-10-632
వయససస:41
లస: ససస స
94-191/181

6391 JBV3188877
పపరర: జజనభబష షపక

94-191/182

తసడడ:ద సతదసర
ఇసటట ననస:92-10-632
వయససస:42
లస: పప
94-189/142

6394 NDX0738591
పపరర: వజయ కలమమర సరరగకలకక

94-189/143

తసడడ:ద రరమకకటట సరరగకలకక
ఇసటట ననస:92-10-633
వయససస:41
లస: పప
94-191/184

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:92-10-633
వయససస:41
లస: ససస స
94-188/792

94-191/175

94-188/789

భరస : కకసడయఖ పప కరల
ఇసటట ననస:92-10-633
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప వపలచ
ఇసటట ననస:92-10-633
వయససస:43
లస: పప
6398 NDX1976119
పపరర: భవరన తషటటపలర

6393 NDX1512400
పపరర: వరలకడక పప కరల

6376 NDX0379255
పపరర: శకనవరసరరవప చసదనస

తసడడ:ద సనరనన
ఇసటట ననస:92-10-630
వయససస:80
లస: పప

భరస : సతదసర
ఇసటట ననస:92-10-632
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద అలమరభక
ఇసటట ననస:92-10-632
వయససస:73
లస: పప
6395 NDX1153840
పపరర: మలర కరరరజ న రరవప వపలచ

94-191/177

భరస : నదగగశశరరరవప మగరసపలర
ఇసటట ననస:92-10-631
వయససస:61
లస: ససస స
94-189/140

94-191/172

తసడడ:ద వనసకటనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-10-630
వయససస:39
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ ససదస
ఇసటట ననస:92-10-631
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ససత రరమయఖ మగవశ
ఇసటట ననస:92-10-631
వయససస:38
లస: పప
6386 NDX2046457
పపరర: నదగగశశర రరవప మరరససపలర

94-191/174

తసడడ:ద మమణణకరఖల రరడడ సతస
ఇసటట ననస:92-10-630
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద బబల రరమ కకషష రరడడడ సతస
ఇసటట ననస:92.10-630
వయససస:31
లస: పప
6383 NDX1384833
పపరర: రరమగ మగవశ

6375 NDX1487256
పపరర: ససబబరరమ రరడడ సతస

6373 JBV3198132
పపరర: సతఖవత సస త

భరస : మమణణకరఖలరరడడ
ఇసటట ననస:92-10-630
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద బబల రరమ కకషష రరడడడ సతస
ఇసటట ననస:92-10-630
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద మమణణకరఖలరరడడడ
ఇసటట ననస:92-10-630
వయససస:60
లస: పప
6380 NDX1487322
పపరర: మమణణకరఖల రరడడ సతస

94-191/171

భరస : బలరరమకకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:92-10-630
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద లలట రరజ మమరరత
ఇసటట ననస:92-10-630
వయససస:28
లస: పప
6377 JBV3188174
పపరర: బలరరమకకషరషరరడడడ సతస

6372 JBV3198140
పపరర: ధన లకడక సతస

6397 AP151010474082
పపరర: వరలకడక పప కల

94-191/185

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:92-10-633
వయససస:61
లస: ససస స
94-188/793

6400 NDX0093641
పపరర: అసకమక తషటట పలర

94-188/794

భరస : వనసకట రరమయఖ తషటట పలర
ఇసటట ననస:92-10-634
వయససస:60
లస: ససస స

Page 384 of 405

6401 NDX2533982
పపరర: గగపస మడస
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94-188/795

తసడడ:ద వరయఖ మడస
ఇసటట ననస:92-10-634
వయససస:23
లస: పప

94-189/145

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ తసటటపలర
ఇసటట ననస:92-10-634
వయససస:35
లస: పప

6404 AP151010474111
పపరర: అలవనలలమసగ జటబటబబ యన

94-191/187

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-10-634
వయససస:42
లస: ససస స

6405 NDX0682245
పపరర: అసకమక జటట బబ యన

94-191/190

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:92-10-634
వయససస:70
లస: పప

6408 NDX0140780
పపరర: ఆసజననయగలల తతటపలర

94-191/188

94-188/796

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ దదసదస
ఇసటట ననస:92-10-635
వయససస:26
లస: ససస స
94-189/1138

భరస : భగజసగ రరవప వరదదదవఅల
ఇసటట ననస:92-10-636
వయససస:68
లస: ససస స
6416 NDX2770659
పపరర: జజనకక హరరత పసదయ
కకసడపరటటరర
భరస : వ ఏన బ పదకరష వరదదదవఅల
ఇసటట ననస:92-10-636
వయససస:33
లస: ససస స

94-191/809

6419 NDX2187699
పపరర: జయలకడక బబ డడడ

94-189/147

94-189/146

తసడడ:ద కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:92-10-639
వయససస:26
లస: ససస స

94-188/797

6409 NDX3254414
పపరర: అనససనరఖ దదవ తతట

6412 NDX0904136
పపరర: జజనకక హరరత పసదయ వడడ వలర �
భరస : పదకరశ� వడడ వలర
ఇసటట ననస:92-10-636
వయససస:33
లస: ససస స

94-191/192
6414 NDX2106160
పపరర: ససవర వనసకట నరగసదద కలమమర
యలమరపదగడ
తసడడ:ద రరమ రరవప యలమరపదగడ
ఇసటట ననస:92-10-636
వయససస:33
లస: పప

6415 NDX0682302
పపరర: యన బ పదకరష వడడ వలర
తసడడ:ద భగజసగరరవప
ఇసటట ననస:92-10-636
వయససస:39
లస: పప

6417 AP151010471164
పపరర: భగజసగరరవప వడడ వలర

6418 NDX3077245
పపరర: హరరత మగపరషళర

6420 NDX0148536
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డడడ

6423 NDX1294529
పపరర: వనసకట రమణమక మగపరషళర

94-191/189

94-185/1520

భరస : శకనవరస రరడడ దదసడడ
ఇసటట ననస:92-10-635
వయససస:49
లస: ససస స

94-191/985

94-188/798

94-191/193

94-180/1716

తసడడ:ద కకరణ కలమమర మగపరషళర
ఇసటట ననస:92-10-637
వయససస:22
లస: ససస స
94-189/148

తసడడ:ద పప తషరరజ బబ డడడ
ఇసటట ననస:92-10-638
వయససస:49
లస: పప
94-180/533

6406 AP151010471552
పపరర: వనసకయఖ జటట బబ యన

భరస : రరమహన రరవప చతషలలరర
ఇసటట ననస:92-10-635
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకయఖ
ఇసటట ననస:92-10-636
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:92-10-638
వయససస:43
లస: ససస స
6422 NDX1295120
పపరర: వనద శక మగపరళళ

6411 NDX2050060
పపరర: ఏడడకకసడలమక దదసడడ

94-191/186

తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:92-10-634
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ� తతటపలర
ఇసటట ననస:92-10-634/1
వయససస:42
లస: పప

6410 NDX2156470
పపరర: లమవణఖ దదసదస

6403 NDX0682252
పపరర: లకడకతతటపలర �

భరస : వనసకటబరరమయఖ�
ఇసటట ననస:92-10-634
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-10-634
వయససస:46
లస: ససస స

6407 AP151010471009
పపరర: రరమయఖ అసబటట

6413 NDX2883502
పపరర: పదమల వరదదదవఅల

6402 NDX0140376
పపరర: మహన తసటటపలర

6421 NDX2174522
పపరర: సరసబశవరరవప శశషమల
తసడడ:ద నదరరయణరరవప శశషమల
ఇసటట ననస:92-10-638
వయససస:41
లస: పప

94-180/534

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:92-10-639
వయససస:47
లస: ససస స

6424 NDX0536417
పపరర: అమరరన షపక

94-188/799

తసడడ:ద మహబమబబవల షరయక
ఇసటట ననస:92-10-639
వయససస:70
లస: ససస స

94-191/196 6426 JBV0856476
94-191/197 6427 NDX2789386
6425 NDX2106111
పపరర: హనసమమయమక వనదసలమపపరపప
పపరర: వనసకరయమక� వనదసలలపరరపప�
పపరర: వనసకరయమక వనదసలపపరపప

భరస : లకకకనదరరయణ వనదసలమపపరపప
ఇసటట ననస:92-10-639
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సససదదశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:92-10-639
వయససస:37
లస: ససస స

94-180/535 6429 NDX0756973
6428 NDX0606400
పపరర: సరసబశవరరవప వనదసలమపపరపప�
పపరర: నదగ రరజఖలకడక పస

తసడడ:ద తరపతయఖ�
ఇసటట ననస:92/10/640
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ పస
ఇసటట ననస:92-10-640
వయససస:31
లస: ససస స

94-191/195

94-191/810

భరస : సరసబశవ రరవప వనదసలపపరపప
ఇసటట ననస:92-10-639
వయససస:63
లస: ససస స
94-188/800

6430 NDX0535146
పపరర: పరరశత వ

94-188/801

భరస : ససరగష షరయక
ఇసటట ననస:92-10-640
వయససస:33
లస: ససస స
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6431 NDX3096104
పపరర: సససదదశశర రరవప మమడడగసటబర

94-188/1280

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:92-10-640
వయససస:41
లస: పప
6434 NDX0536573
పపరర: షపక జజఫర అహకద�

94-191/198

తసడడ:ద షరరఫ�
ఇసటట ననస:92-10-640
వయససస:30
లస: పప

94-189/149

94-180/537

తసడడ:ద రరజ పదతదప
ఇసటట ననస:92-10-641
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతయఖ వనదసలమపపరపప
ఇసటట ననస:92-10-640
వయససస:66
లస: పప

6435 NDX2680221
పపరర: లకఖ అదవథ

6436 NDX1891317
పపరర: అనల కలమమర కరరనటట

94-178/710

94-191/199

భరస : రరజజ�
ఇసటట ననస:92-10-641
వయససస:51
లస: ససస స
6443 NDX0754440
పపరర: మగరళకకషష మదదదననన�

94-191/200

తసడడ:ద ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:92-10-642
వయససస:44
లస: పప

6438 NDX1900951
పపరర: రరజజ పదతదప కరరనటట

94-189/151

6439 NDX2905024
పపరర: జజఖత అదవథ

94-189/1139

భరస : లకఖ
ఇసటట ననస:92-10-641
వయససస:34
లస: ససస స

6441 NDX2421832
పపరర: తదవనణణ తతరరరకకసడ

భరస : వనసకట రరమమసజ బబబగ తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:92-10-642
వయససస:22
లస: ససస స

6442 NDX2421824
పపరర: వనసకట రరమమసజ బబబగ
తతరరరకకసడ
తసడడ:ద హహసపసన తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:92-10-642
వయససస:29
లస: పప

6444 NDX3140902
పపరర: పపరషచసదద రరవప పగడల

6445 NDX3115508
పపరర: mounika paagadala

94-180/538

94-180/1717

భసధసవప: హనసమసతరరవప ఫసదసడ
ఇసటట ననస:92-10-643
వయససస:56
లస: పప
94-188/1281

6447 NDX3142858
పపరర: కగదదరగశశరర పగడల

94-188/1282

6448 NDX2736106
పపరర: రరమగలమక వనదలపరరపప

తసడడ:ద పపరష చసదదరరవప పపరష చసదదరరవప
ఇసటట ననస:92-10-643
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బదహకయఖ వనదలపరరపప
ఇసటట ననస:92-10-643/1
వయససస:68
లస: ససస స

6449 JBV3198876
పపరర: నదగగసదదస మగదదగగసడర

6450 NDX1132273
పపరర: మమధసరర చమకలరరస

6451 NDX1132257
పపరర: ధరణణ కలమమర చమకలరరస

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-10-644
వయససస:35
లస: ససస స
6452 JBV0849075
పపరర: శకనవరసరరవప మదదదగగసటర

94-191/202

భరస : ధరణణ కలమమర
ఇసటట ననస:92-10-644
వయససస:37
లస: ససస స
94-191/204

తసడడ:ద అసజయఖ
ఇసటట ననస:92-10-644
వయససస:44
లస: పప

6453 SQX2021897
పపరర: చసదదశశఖర మమడడగసటబర

95-1/1255

6454 NDX2108125
పపరర: వనసకటలకడక వనదసలమపపరపప

తసడడ:ద బదహకయఖ�
ఇసటట ననస:92-10-645
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద బదహకయఖ �
ఇసటట ననస:92-10-645
వయససస:35
లస: పప
94-191/208

6459 JBV0850149
పపరర: వనసకటరతనస� వనదసలపరపప�
తసడడ:ద రరమమమరరస � �
ఇసటట ననస:92-10-645
వయససస:70
లస: పప

94-189/1140

94-191/203

94-189/152

భరస : శకనవరసరరవప వనదసలమపపరపప
ఇసటట ననస:92-10-645
వయససస:34
లస: ససస స

94-191/205 6456 JBV0853804
94-191/206 6457 JBV3189750
6455 JBV0853036
పపరర: రరమగలమక� వనదసలలపరరపప�
పపరర: శకనవరసరరవప� వనదసలపరపప�
పపరర: రమమషరబబగ� వనదసలపరపప�

6458 NDX0682278
పపరర: సససదదశశరరరవప� వనదసలపరపప�

94-180/1718

తసడడ:ద రమమష
ఇసటట ననస:92-10-644
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప మమడడగసటబర
ఇసటట ననస:92-10-644
వయససస:18
లస: పప

భరస : బదహకయఖ� �
ఇసటట ననస:92-10-645
వయససస:67
లస: ససస స

94-180/539

తసడడ:ద పపరష చసదదరరవప పపరషచసదదరరవప
ఇసటట ననస:92-10-643
వయససస:24
లస: ససస స

భసధసవప: పపరషచసదదరరవప పస.ఏస.రరవ
ఇసటట ననస:92-10-643
వయససస:45
లస: ససస స
94-191/201

94-180/536

తసడడ:ద రరజససతష కరరనటట
ఇసటట ననస:92-10-641
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద పపరయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:92-10-641
వయససస:55
లస: పప

6440 NDX0102731
పపరర: సశరరపరరణణ� కరరనటట�

94-189/150
6433 NDX0145946
పపరర: సరసబశవరరవప వనదసలమపపరపప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప వనదసలమపపరపప
ఇసటట ననస:92-10-640
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద తవపరఖ అదవథ
ఇసటట ననస:92-10-641
వయససస:39
లస: పప

6437 NDX1270172
పపరర: కరరనటట అశశక కలమమర

6446 NDX3112265
పపరర: రజఖలకడక పగడల

6432 NDX0103309
పపరర: ససరగష బబబగ వనదసలమపపరపప

94-191/207

తసడడ:ద బదహకయఖ �
ఇసటట ననస:92-10-645
వయససస:39
లస: పప
94-191/209

6460 JBV0853796
పపరర: బదహకయఖ � వనదసలపరపప�

94-191/210

తసడడ:ద వరయఖ �
ఇసటట ననస:92-10-645
వయససస:71
లస: పప
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6461 NDX3232998
పపరర: వనసకటలకడక వనదసలపరపప

94-185/1516

భరస : శకనవరస రరవప వనదసలపరపప
ఇసటట ననస:92-10-645/1
వయససస:38
లస: ససస స
6464 NDX2112258
పపరర: రరబయమ షపక

94-189/153

94-190/176

94-180/541

94-180/544

94-191/212

94-191/811

94-189/156

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:92/10/652
వయససస:43
లస: ససస స

6474 NDX2774099
పపరర: జగదధశ బగటట

6477 NDX1601005
పపరర: కళయఖణ చకకవరరస కలమమమ

6480 NDX2774123
పపరర: శరసతమక బగటట

6483 NDX2743896
పపరర: రమమనజ ససదస

94-189/1141

6486 NDX2341121
పపరర: జజన బబషర పఠరన

94-180/1719

6489 NDX1629353
పపరర: భవరన శసకర సరయ సససగ
భవరన
తసడడ:ద అమరరనథ సససగ భవరన
ఇసటట ననస:92/10/652
వయససస:25
లస: పప

6469 NDX0139063
పపరర: అనతద మమమడదల

94-180/540

6472 NDX0125211
పపరర: నరసససహరరవప గగడడకసదసల�

94-180/543

6475 NDX0535682
పపరర: హనసమమయమక జ

94-188/803

భరస : నరసససహ రరవప జ
ఇసటట ననస:92-10-647
వయససస:50
లస: ససస స
94-191/213

6478 NDX1601047
పపరర: ఆసజననయగలల కలమమమ

94-191/214

తసడడ:ద వనసకటయఖ కలమమమ
ఇసటట ననస:92-10-647
వయససస:50
లస: పప
94-191/812

6481 NDX2545622
పపరర: సరసబదజఖస బజగస

94-180/1332

భరస : దసస గరరర బజగస
ఇసటట ననస:92-10-649
వయససస:30
లస: ససస స
94-181/1389

6484 NDX3127263
పపరర: వజయ లకడక రరజవరపప

94-185/1396

భరస : మసరసన రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-10-651
వయససస:43
లస: ససస స
94-179/77

తసడడ:ద సరరదర పఠరన
ఇసటట ననస:92-10-652
వయససస:44
లస: పప
94-180/546

94-189/155

తసడడ:ద హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:92/10/647
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతయఖ ససదస
ఇసటట ననస:92-10-651
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:92-10-651
వయససస:20
లస: పప
6488 NDX1724195
పపరర: రగహనసమమ షపక

94-180/542

భరస : జగదధశ బగటట
ఇసటట ననస:92-10-647
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద కగశవ రరడడడ భమమన
ఇసటట ననస:92-10-650
వయససస:72
లస: పప
6485 NDX2801363
పపరర: రమమశ ససదస

6471 NDX0141721
పపరర: శవ యలర మసద

6466 JBV0853770
పపరర: మసరటసవల షపక

భరస : అసజబబబగ
ఇసటట ననస:92/10/647
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయగలల కలమమమ
ఇసటట ననస:92-10-647
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద గగరవయఖ వలర పప
ఇసటట ననస:92-10-647
వయససస:40
లస: పప
6482 NDX0144360
పపరర: ఆదదనదరరయణ రరడడడ భమమన

94-190/177

తసడడ:ద గగపరల బగటట
ఇసటట ననస:92-10-647
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల కలమమమ
ఇసటట ననస:92-10-647
వయససస:47
లస: ససస స
6479 NDX2767770
పపరర: శకనస వలర పప

6468 NDX0143099
పపరర: శకనవరసరరవప రరజవరపప�

94-188/802

తసడడ:ద హససనఅహకద షపక
ఇసటట ననస:92-10-646
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:92/10/647
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92/10/647
వయససస:61
లస: పప
6476 NDX1601088
పపరర: పదదకవత కలమమమ

94-189/154

తసడడ:ద గగరరసరశమ� రరజవరపప
ఇసటట ననస:92-10-646
వయససస:40
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:92/10/647
వయససస:49
లస: ససస స
6473 NDX0124784
పపరర: కకటటశశరరరవప యలర మసద

6465 NDX1216548
పపరర: రవచసదద మగదదదకలసటర

6463 NDX0536136
పపరర: సప సదమక� ఎస�

భరస : నదగగశశరరరవప� ఎస
ఇసటట ననస:92-10-646
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప మగదదదకలసటర
ఇసటట ననస:92-10-646
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప� అర
ఇసటట ననస:92-10-646
వయససస:36
లస: ససస స
6470 NDX0144295
పపరర: హనసమమయమక జ

94-191/211

తసడడ:ద అసజయఖ కరనసగగల
ఇసటట ననస:92-10-645/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:92-10-646
వయససస:35
లస: ససస స
6467 NDX0536649
పపరర: రరజగశశరర� ఆర�

6462 NDX2465987
పపరర: ఏడడకకసడలల కరనసగగల

6487 NDX1297183
పపరర: వహహద షపక

94-180/545

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:92/10/652
వయససస:29
లస: ససస స
94-180/547

6490 NDX1297191
పపరర: రహమమన షపక

94-180/548

తసడడ:ద మజనన
ఇసటట ననస:92/10/652
వయససస:56
లస: పప
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94-185/1524

తసడడ:ద జన బబష చతషలలరర
ఇసటట ననస:92-10-652
వయససస:18
లస: ససస స
6494 NDX2809861
పపరర: వససత కసరబడ

94-188/1283

Deleted
94-188/1285

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:92-10-657
వయససస:31
లస: ససస స
6500 NDX2500262
పపరర: పరపరరరవప తదతనబబ యన

94-188/806

94-180/1721

94-185/1398

94-191/813

భరస : నదగగశశర రరవప కకజజజ
ఇసటట ననస:92-10-665
వయససస:31
లస: ససస స

94-175/1824

6507 NDX3076601
పపరర: శవ పరరశత పపలజల

6510 JBV3188901
పపరర: శకనవరస పపలజల

94-180/550

94-180/552

6513 NDX1294586
పపరర: మహమకద అబగదల కరరమ
షరరరక
తసడడ:ద అసకథనలమర
ఇసటట ననస:92-10-662
వయససస:37
లస: పప
6516 NDX3063492
పపరర: రరజశశఖర యయనరలసపత

94-180/1722

94-189/1142

6519 NDX1900399
పపరర: రసగ లకడక ససకలరర
భరస : నదగగశశర రరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:92-10-665
వయససస:41
లస: ససస స

94-188/805

6502 NDX0603399
పపరర: మగరళకకషష ఇకలకరరస�

94-180/549

6505 NDX2940864
పపరర: లలరర యఖ వనమలమ

94-185/1397

తసడడ:ద యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:92-10-660
వయససస:43
లస: పప
6508 NDX2727691
పపరర: రతనకలమరర పదమల

94-189/1143

భరస : లలరద యఖ
ఇసటట ననస:92-10-660
వయససస:35
లస: ససస స
94-189/157

6511 NDX0143453
పపరర: రరసబబబగ ఇసదసరరస

94-189/158

తసడడ:ద పసదద వనసకటటశశర రరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:92-10-661
వయససస:46
లస: పప
94-180/551

6514 NDX3232881
పపరర: పరతమమన షపక

94-185/1514

భరస : హహసపన కకలమరర
ఇసటట ననస:92-10-662
వయససస:19
లస: ససస స
94-180/1723

తసడడ:ద రరధకకషష మమరరస యయనరలసపత
ఇసటట ననస:92-10-664
వయససస:36
లస: పప
94-180/1725

6499 NDX2500239
పపరర: శవయఖ తరరమలశశటట

తసడడ:ద ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:92/10/660
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద వరయఖ పపలజల
ఇసటట ననస:92-10-661
వయససస:38
లస: పప

భరస : రవచసదద
ఇసటట ననస:92/10/663
వయససస:31
లస: ససస స
6518 NDX2999977
పపరర: కకమల కకజజజ

6504 NDX3172871
పపరర: రతనకలమమర యయమలమ

94-188/1284

తసడడ:ద ఈశశరయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:92-10-659
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస పపలజల
ఇసటట ననస:92-10-660
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబగదల కరరమ శరర�
ఇసటట ననస:92-10-662
వయససస:35
లస: ససస స
6515 NDX1173509
పపరర: మదదదకలసటర లకకక శవకలమమరర

94-188/804

Deleted

భరస : లలరరయఖ యయమలమ
ఇసటట ననస:92-10-660
వయససస:35
లస: ససస స
6512 NDX1294578
పపరర: మహమకద జరసన బ

6501 NDX3229598
పపరర: లలరర యఖ యయమలమ

6496 NDX2789261
పపరర: అసజయఖ సతషలలరర
తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-10-657
వయససస:41
లస: పప

భరస : లలరర యఖ యయమలమ
ఇసటట ననస:92-10-660
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లలరరయఖ యయమలమ
ఇసటట ననస:92-10-660
వయససస:35
లస: ససస స
6509 NDX3167624
పపరర: రతనకలమమర యయమలమ

94-180/1720

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:92-10-656
వయససస:29
లస: ససస స
6498 NDX2500254
పపరర: వరణణ ససనల తదతనబబ యన

94-186/1301

Deleted

తసడడ:ద యలమసదయఖ యయమలమ
ఇసటట ననస:92-10-660
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద యలర మసదయఖ యయమలమ
ఇసటట ననస:92-10-660
వయససస:43
లస: పప
6506 NDX3204476
పపరర: రతనకలమమర యయమలమ

6495 NDX2748192
పపరర: శలక షపక

6493 NDX2922763
పపరర: వససత కసరబడ

భసధసవప: ససకనఖ కసరబడ
ఇసటట ననస:92-10-653
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప తదతనబబ యన
ఇసటట ననస:92-10-659
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద అచచయఖ తదతనబబ యన
ఇసటట ననస:92-10-659
వయససస:67
లస: పప
6503 NDX3184389
పపరర: లలరధలలసయమ యయమలమ

94-84/439

భరస : శకనవరసరరవప కరసరబబద
ఇసటట ననస:92-10-653
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: ససకనఖ కసరబడ
ఇసటట ననస:92-10-653
వయససస:21
లస: ససస స
6497 NDX2740165
పపరర: పపరష సతషలలరర

6492 NDX1877788
పపరర: రమమదదవ కరసరబబద

94-180/1724
6517 NDX3129749
పపరర: శవ నదగ మలర శశరర యయనరలసపత

భరస : రరజ శశఖర యయనరలసపత
ఇసటట ననస:92-10-664
వయససస:32
లస: ససస స
94-188/807

6520 NDX2549665
పపరర: దధపక సరయ ససకలరర

94-188/1149

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:92-10-665
వయససస:20
లస: పప
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6521 NDX2642437
పపరర: డదననశ లకకణ సరయ ససకలరర

94-188/1150

తసడడ:ద నదగగశశర రరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:92-10-665
వయససస:21
లస: పప
6524 NDX0543603
పపరర: నదగగశశరరరవప ససకలరర

94-189/161

94-189/163

94-189/166

94-188/808

94-188/1151

94-189/1145

94-180/1726

6534 NDX1455303
పపరర: అపషల నరసమక నలమర

6537 NDX2040640
పపరర: వనసకట లకడక నలమర

6540 NDX2047935
పపరర: అననషర రరసమగ

6543 NDX0536433
పపరర: అమనద షపక

94-189/172

94-188/1529

భరస : బల గగరరనదద కలమమర జటటరర
ఇసటట ననస:92-10-671
వయససస:27
లస: ససస స

6546 NDX3232444
పపరర: శకలకడక జటటరర

94-189/162

6529 NDX1920249
పపరర: రరషసత చచనసనపరటట

94-189/165

6532 JBV3230083
పపరర: ననకరరజ నలమర�

94-180/554

తసడడ:ద సనదఖసస రరవప�
ఇసటట ననస:92/10/667
వయససస:46
లస: పప
94-188/809

6535 NDX1898065
పపరర: దసస గరరర బబజగమ

94-188/810

తసడడ:ద కకసడయఖ బబజగమ
ఇసటట ననస:92-10-667
వయససస:34
లస: పప
94-189/167

6538 NDX2187707
పపరర: గణణశ భబరర వ నలర

94-189/168

తసడడ:ద ననక రరజ నలమర
ఇసటట ననస:92-10-667
వయససస:22
లస: పప
94-189/169

6541 NDX1739160
పపరర: రరమ కకషరష రరవప పప తషల

94-189/170

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప పప తషల
ఇసటట ననస:92-10-668/1
వయససస:53
లస: పప
94-188/811

తసడడ:ద ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:92-10-670
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రరవప కకరనపరటట
ఇసటట ననస:92-10-670
వయససస:48
లస: పప
6548 NDX3232477
పపరర: శక లకడక జటటరర

94-180/553

భరస : చలమయఖ రరసమగ
ఇసటట ననస:92-10-668
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:92-10-670
వయససస:65
లస: పప
6545 NDX1920066
పపరర: ధరక కలమమర కకరనపరటట

6531 JBV3230109
పపరర: వనసకటలకడక నలమర� �

6526 NDX0542647
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆరగపరటట

తసడడ:ద కకషప ర కలమమర చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:92-10-666
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననకరరజ నలమర
ఇసటట ననస:92-10-667
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద నలర ణగక రరజ
ఇసటట ననస:92-10-667
వయససస:18
లస: పప
6542 NDX2895555
పపరర: సససదసలల షపక

94-189/164

తసడడ:ద లసగయఖ నలమర
ఇసటట ననస:92-10-667
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద ణగక రరజ నలర
ఇసటట ననస:92-10-667
వయససస:18
లస: పప
6539 NDX2902435
పపరర: పపరష చసదద రరవప నలర

6528 NDX0931592
పపరర: శకనవరస రరడడడ పప తరరడడడ

94-189/160

తసడడ:ద పసద పప లయఖ ఆరగపరటట
ఇసటట ననస:92-10-665/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననకరరజ నలమర� �
ఇసటట ననస:92/10/667
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ బబ డడపలర
ఇసటట ననస:92-10-667
వయససస:43
లస: ససస స
6536 NDX2715969
పపరర: పపరష చసదద రరవప నలర

94-189/1144

తసడడ:ద బబలకకటటరరడడడ పప తరరడడడ
ఇసటట ననస:92-10-665/2
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకశశర కలమమర చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:92-10-666
వయససస:45
లస: ససస స
6533 NDX1976309
పపరర: పససడడరరజ బబ డడపలర

6525 NDX2992634
పపరర: పసద నదగయఖ కకజజజ

6523 NDX2156561
పపరర: ససతమక లకడకశశటట

భరస : శకరరమగలల లకడకశశటట
ఇసటట ననస:92-10-665
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద చన అసకలలల కకజజజ
ఇసటట ననస:92-10-665
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద నదసర చనన ఆరగపరటట
ఇసటట ననస:92-10-665/1
వయససస:45
లస: పప
6530 NDX1796814
పపరర: జజఖతఖత చచనసనపరటట

94-189/159

భరస : బడదమయమ షపక
ఇసటట ననస:92-10-665
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకకనదరరయణ ససకలరర
ఇసటట ననస:92-10-665
వయససస:44
లస: పప
6527 NDX0541938
పపరర: నదగగశశరరరవప ఆరగపరటట

6522 NDX1389014
పపరర: ఖమశసబ షపక

6544 NDX2156611
పపరర: బబల చదమసడదశశరర కకరగనపరటట

94-189/171

భరస : ధరక కలమమర కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:92-10-670
వయససస:40
లస: ససస స
94-169/1205

6547 NDX3223906
పపరర: శశరగ లకడక జటటరర

94-188/1528

భరస : బల గగరరనదద కలమమర జటటరర
ఇసటట ననస:92-10-671
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బల గగరర నడ కలమమర జటటరర
ఇసటట ననస:92-10-671
వయససస:27
లస: ససస స

6549 NDX0094284
పపరర: ససజజత పరస�

94-188/813
6550 NDX1172139
పపరర: వనసకట శశష అమకతదఫల వలర శశరర
లసకర
భరస : ససతద రరమమసజననయ శరరక లసకర
ఇసటట ననస:92-10-673
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద పసద చననపష పరస�
ఇసటట ననస:92-10-672
వయససస:37
లస: ససస స

94-188/812
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94-188/814 6552 JBV3189636
6551 NDX1216563
పపరర: ససతదరరమమసజననయ శరక లసకర
పపరర: కరశరయఖ మసదగరరర�

తసడడ:ద అసబయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:92-10-673
వయససస:55
లస: పప
6554 NDX2343010
పపరర: వరన కకలర

తసడడ:ద కరశయఖ�
ఇసటట ననస:92-10-674
వయససస:62
లస: పప
94-191/216

భరస : వనసకటటశ కకలర
ఇసటట ననస:92-10-676
వయససస:54
లస: ససస స
6557 AP151010471493
పపరర: అబగదల రగఫ షపక

94-189/175

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-10-681
వయససస:66
లస: పప
6560 NDX1975913
పపరర: ససబబబరరడడడ పగడదల

94-188/815

94-191/217

తసడడ:ద రరమగలల
ఇసటట ననస:92-10-683
వయససస:56
లస: పప
6566 JBV3190105
పపరర: పదసరద� వనసపటట�

94-191/219

తసడడ:ద ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:92-10-684
వయససస:33
లస: పప
6569 JBV3190121
పపరర: ససబబబరరవప� వనసపటట�
తసడడ:ద ససబదమణఖస�
ఇసటట ననస:92-10-685
వయససస:63
లస: పప
6572 NDX2096981
పపరర: నగగల మరర షపక

94-189/178

తసడడ:ద ఆదమ శఫసర షపక
ఇసటట ననస:92-10-688
వయససస:30
లస: పప

6559 NDX1837857
పపరర: ససబబబరరడడడ పగడదల

94-179/78

6561 NDX0758029
పపరర: లకకక పదభబవత గగసటటరర

94-191/222

94-188/816

తలర : శవమక గసట
ఇసటట ననస:92-10-683
వయససస:25
లస: పప

6564 NDX2280105
పపరర: శక సరయ ఝమనస రరణణ
వనసపరటట
భరస : బబల ససబదహకణఖస వనసపరటట
ఇసటట ననస:92-10-684
వయససస:23
లస: ససస స

94-189/176

6565 JBV3199981
పపరర: ససబబలకడక వనసపటట

6567 NDX1112143
పపరర: శరసతశక సససకలల

94-188/818

6570 NDX2066299
పపరర: ససభబన బ షపక

6573 NDX2500296
పపరర: శరరద కకతత
స రర

6576 AP151010471408
పపరర: రరధదకకషషమమరరస కరససలనదటట

6579 NDX2195429
పపరర: సరజ కలమర సససగ
తసడడ:ద ససరగసదద పదతదప సససగ
ఇసటట ననస:92-10-688
వయససస:26
లస: పప

94-180/1727

94-179/79

6562 NDX1892216
పపరర: భబరర వ రరడడడ గసట

భరస : కనక దసరర వర పదసరదరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:92-10-683
వయససస:82
లస: ససస స

94-188/817

94-191/218

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92-10-684
వయససస:51
లస: ససస స
6568 JBV3189396
పపరర: పసదసరసబయఖ కరససన�

94-191/220

తసడడ:ద లసగయఖ�
ఇసటట ననస:92-10-685
వయససస:61
లస: పప
94-188/819

6571 NDX2096957
పపరర: సరబర షపక

94-189/177

భరస : నగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:92/10/686
వయససస:32
లస: ససస స
94-188/820

6574 NDX2500304
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకతత
స రర

94-188/821

తసడడ:ద పపననయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:92-10-687
వయససస:50
లస: పప
94-191/223

తసడడ:ద చదసబరయఖ
ఇసటట ననస:92-10-687
వయససస:82
లస: పప
94-188/823

6556 NDX2922979
పపరర: అబగదల రగప షపక

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ పగడదల
ఇసటట ననస:92-10-682
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:92-10-687
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరధదకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:92-10-687
వయససస:71
లస: ససస స
6578 NDX2320349
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

6558 NDX1837865
పపరర: లకడక పగడదల

భరస : నదగమర వల షపక
ఇసటట ననస:92-10-686
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:92/10/686
వయససస:42
లస: పప
6575 AP151010474522
పపరర: లకడక కరససలనదటట

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-10-681
వయససస:77
లస: పప

భరస : రరమమనసజలల సససకలల
ఇసటట ననస:92-10-685
వయససస:62
లస: ససస స
94-191/221

94-189/173
6553 NDX2089077
పపరర: వనసకట పపరష చసదద రరవప
శకరరమగరరర
తసడడ:ద వనసకట చలపతరరవప శకరరమగరరర
ఇసటట ననస:92-10-675
వయససస:28
లస: పప

94-189/174
6555 NDX1946153
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరసబబబగ
గగతదస
తసడడ:ద ఉదయ భబసకర రరవప గగతదస
ఇసటట ననస:92-10-679
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ పగడదల
ఇసటట ననస:92-10-682
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరడడడ పగడదల
ఇసటట ననస:92-10-682
వయససస:43
లస: పప
6563 NDX1888314
పపరర: శకనవరససలల పపనన

94-191/215

6577 NDX2320869
పపరర: సలమమ షపక

94-188/822

భరస : మమభగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-10-688
వయససస:23
లస: ససస స
94-191/224

6580 JBV3188885
పపరర: హరరబబబగ� సససగగ�

94-191/225

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:92-10-688
వయససస:36
లస: పప
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94-191/980

తసడడ:ద వనసకట సరసబశవ రరవప సససగగ
ఇసటట ననస:92-10-688
వయససస:18
లస: ససస స
6584 NDX1920157
పపరర: నదజనన షపక

94-189/179

94-179/1018

94-172/1157

94-191/228

94-191/234

94-189/188

94-189/190

భరస : నసదదవరరన పదసరద మలలర ల
ఇసటట ననస:92-11-695
వయససస:48
లస: ససస స

6594 NDX2776177
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

6597 NDX1132232
పపరర: శశషసరరడడడ బగకకన

6600 NDX0543546
పపరర: రరమమహనరరవప పసరర

6603 NDX2528016
పపరర: గగతమ పరనసగగతష

94-180/555

6606 NDX1294552
పపరర: నసదదవరమన పదసరద మలలర ల

94-179/1019

6609 NDX2500197
పపరర: రవ చసదద మలలర ల
తసడడ:ద పదసరద మలలర ల
ఇసటట ననస:92-11-695
వయససస:23
లస: పప

6589 NDX2606655
పపరర: షకకర షపక

94-172/1000

6592 JBV0855957
పపరర: కరరమగలమర షపక� �

94-191/227

6595 NDX0584482
పపరర: పరరచనరర ఉష రరణణ

94-191/233

తలర : అసజన రతనస
ఇసటట ననస:92-11-692
వయససస:51
లస: ససస స
94-191/235

6598 NDX2526176
పపరర: ఈశశరమక పపచచగరసజల

94-188/826

భరస : బదహకయఖ పపచచగరసజల
ఇసటట ననస:92-11-693
వయససస:42
లస: ససస స
94-189/189

6601 AP151010471043
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తదననటట

94-191/236

తసడడ:ద వనసకనన
ఇసటట ననస:92-11-694
వయససస:60
లస: పప
94-2/614

6604 NDX2528123
పపరర: రసగ పరనసగగతష

94-2/615

తసడడ:ద పకకరర పరనసగగతష
ఇసటట ననస:92-11-695
వయససస:28
లస: పప
94-180/556

తసడడ:ద వనసకట రతనమ
ఇసటట ననస:92-11-695
వయససస:49
లస: పప
94-180/1729

94-180/1712

తసడడ:ద మననసర� �
ఇసటట ననస:92-11-381
వయససస:40
లస: పప

భరస : రసగ పరనసగగతష
ఇసటట ననస:92-11-695
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద నసదధవరరన పదసరద
ఇసటట ననస:92-11-695
వయససస:26
లస: పప
6608 NDX2770378
పపరర: ససధదరరణణ మలలర ల

94-179/80

తసడడ:ద బసవయఖ పసరర
ఇసటట ననస:92-11-693
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద వనసగళ రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:92-11-694/1
వయససస:68
లస: పప
6605 NDX1294545
పపరర: పవన కలమమర మలలర ల

6591 NDX2356129
పపరర: కకటటశశరమక మగనసగగటట

6586 NDX2800787
పపరర: ఖమదర మసరసన సయద

భరస : శశశదద అల షపక
ఇసటట ననస:92-11-7/2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:92-11-692
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద రరమమహనదదవప పపరర
ఇసటట ననస:92-11-693
వయససస:50
లస: పప
6602 NDX0238220
పపరర: కకసడదరరడడడ భమమరరడడడ

94-188/825

తసడడ:ద ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:92-11-688
వయససస:28
లస: పప

భరస : శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:92-11-692
వయససస:55
లస: ససస స
6599 NDX0543421
పపరర: శకరరమకకషష పపరర

6588 NDX1948142
పపరర: ఉమమపత అసగడక

94-191/982

తసడడ:ద నదగగల మర సయద
ఇసటట ననస:92-10, SRI RAM NAGAR
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర మగనసగగటట
ఇసటట ననస:92-11-158
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:92-11-476
వయససస:33
లస: ససస స
6596 NDX1132182
పపరర: మణణకలమమరర బగకకన

94-191/226

తసడడ:ద రసగయఖ అసగడక
ఇసటట ననస:92/11
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద శశశదద అల
ఇసటట ననస:92-11-7/2
వయససస:19
లస: ససస స
6593 JBV0855866
పపరర: మగసతదజ పఠరన

6585 NDX0872770
పపరర: కరసరబబద సరసబయఖ

6583 NDX3265865
పపరర: ఝనస లకడక సససగగ

భరస : వనసకటటశశరరర సససగగ
ఇసటట ననస:92-10-688
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ�
ఇసటట ననస:92-10-936
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఉమమపత అసగడడ
ఇసటట ననస:92-11
వయససస:52
లస: ససస స
6590 NDX2941060
పపరర: సప న షపక

94-191/981

తసడడ:ద నరసయఖ సససగగ
ఇసటట ననస:92-10-688
వయససస:64
లస: పప

భరస : జజఫర అహమద షపక
ఇసటట ననస:92-10-701
వయససస:30
లస: ససస స
6587 NDX1892695
పపరర: రజ అసగడడ

6582 NDX3265840
పపరర: వనసకటటశశరరర సససగగ

6607 NDX3028222
పపరర: నదగగశశరమక పపలలగగ

94-180/1728

భరస : వనసకటటశశరరర పపలలగగ
ఇసటట ననస:92-11-695
వయససస:65
లస: ససస స
94-188/827

6610 NDX2904977
పపరర: నదగగశశరమక పపలలగగ

94-189/1147

భరస : వనసకటటశశరరర పపలలగగ
ఇసటట ననస:92-11-695
వయససస:65
లస: ససస స
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6611 NDX1920108
పపరర: శవనదగ లకడక గగగగ
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94-189/191

భరస : యయససనసదస గగగగ
ఇసటట ననస:92-11-697
వయససస:34
లస: ససస స
6614 JBV3199767
పపరర: ఉమమశక తదననటట

6612 NDX0544106
పపరర: మసగరరరవప గగగర

తసడడ:ద బదహకయఖ గగగర
ఇసటట ననస:92-11-697
వయససస:78
లస: పప
94-191/237

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-11-699
వయససస:33
లస: ససస స

6615 JBV3199759
పపరర: లకకకదసరరరభవరన తదననటట

తసడడ:ద పదభబకర రరవప కలరరపరటట
ఇసటట ననస:92-11-700
వయససస:25
లస: పప

భరస : పపననరరడడడ పసడపరరరర
ఇసటట ననస:92-11-702
వయససస:49
లస: ససస స
6623 NDX1635533
పపరర: పపననరరడడడ పసడపరరరర

94-188/778

94-189/1148

94-185/1532

94-188/829

భరస : వనసకటరరవప శకగరరరరరజ
ఇసటట ననస:92-11-702/4
వయససస:65
లస: ససస స
6635 NDX2870822
పపరర: జజఖతరకయ నరరగటట
ట

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:92-11-704
వయససస:42
లస: ససస స

94-188/617

6627 NDX2926020
పపరర: పదశరసత రరడడడ కరసస

6630 NDX3289634
పపరర: ఝనస లకడక మడ

94-180/1731

94-189/195

6619 AP151010471569
పపరర: పదభబకర కరరపరటట

6622 NDX1635483
పపరర: వజయ పసడపరరరర

94-188/726

6625 NDX3084555
పపరర: పదశరసత రరడడడ కరసస

94-180/1730

Deleted

94-189/1149

6628 NDX3286184
పపరర: లకడక దదవ మడ

94-185/1530

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ మడ
ఇసటట ననస:92-11-702/2
వయససస:57
లస: ససస స
94-185/1533

6631 NDX2498590
పపరర: పదదకవత దదవ చరరవరరల

భరస : యలర మసద కకటటశశరర రరవప మడ
ఇసటట ననస:92-11-702/2
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : చరసజవ రరవప చరరవరరల
ఇసటట ననస:92-11-702/4
వయససస:42
లస: ససస స

6633 NDX2498574
పపరర: శవ తదజ చరరవరరల

6634 NDX2498582
పపరర: వనసకటరరవప శకగరరరరరజ

6636 NDX3230513
పపరర: జజఖతరకయ నరరగటట
ట

6639 NDX2894343
పపరర: మయనద ఖటటన షపక
తసడడ:ద కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:92-11-704
వయససస:18
లస: ససస స

94-191/241

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:92-11-702/1
వయససస:19
లస: పప

94-188/830

94-188/828

94-188/831

తసడడ:ద వనసకటపషయఖ శకగరరరరరజ
ఇసటట ననస:92-11-702/4
వయససస:70
లస: పప
94-186/1466

తసడడ:ద ఆనసద కలమమర చతషలలరర
ఇసటట ననస:92-11-702/5
వయససస:19
లస: ససస స
94-180/1733

94-191/814

తసడడ:ద పపననరరడడడ పసడపరరరర
ఇసటట ననస:92-11-702
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద చరసజవ రరవప చరరవరరల
ఇసటట ననస:92-11-702/4
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద ఆనసద కలమమర నరరగటట
ట
ఇసటట ననస:92-11-702/5
వయససస:19
లస: ససస స
6638 NDX2894384
పపరర: హబబగననసర షపక

6624 NDX1512418
పపరర: శవ పరరశత కకసడద

6616 NDX2995959
పపరర: శకలకడక థసబబటట

తసడడ:ద రసగయఖ
ఇసటట ననస:92-11-700
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:92-11-702/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద యలర మసద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:92-11-702/2
వయససస:52
లస: పప
6632 NDX2498608
పపరర: ఉమమకలమమరర శకగరరరరరజ

94-191/240

తసడడ:ద వనసకట రరవప కకసడద
ఇసటట ననస:92-11-702
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకనసద రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:92-11-702/1
వయససస:51
లస: పప
6629 NDX3289618
పపరర: శక రరస కలమమర మడ

6621 NDX1635434
పపరర: సరయనదద రరడడ పసడపరరర

94-189/193

భరస : పసద అసకయఖ
ఇసటట ననస:92-11-699
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద పపననరరడడడ పసడపరరర
ఇసటట ననస:92-11-702
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద వరరరరడడడ పసడపరరరర
ఇసటట ననస:92-11-702
వయససస:54
లస: పప
6626 NDX2918845
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరసస

94-191/238

భరస : పదభబకర
ఇసటట ననస:92-11-700
వయససస:43
లస: ససస స
94-188/616

6613 NDX0147439
పపరర: కమలనదభరరవప జజననలగడడ

తసడడ:ద వనసకట రతనస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:92-11-698
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-11-699
వయససస:43
లస: ససస స

94-189/194 6618 NDX0820571
6617 NDX1493378
పపరర: రరమ కకషష సరయ కలరరపరటట
పపరర: లకడక కలరపరటట

6620 NDX1635426
పపరర: వనసకట రమణ పసడపరరరర

94-189/192

6637 NDX2894350
పపరర: కరరమగలర షపక

94-180/1732

తసడడ:ద హహసపన
ఇసటట ననస:92-11-704
వయససస:49
లస: పప
94-180/1734

6640 NDX1564369
పపరర: సరరత దదవరకకసడ

94-180/557

తసడడ:ద మరరయనన
ఇసటట ననస:92-11-705
వయససస:38
లస: ససస స
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6641 NDX1564344
పపరర: కమల దదవరకకసడ
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94-180/558

భరస : మరరయనన
ఇసటట ననస:92-11-705
వయససస:56
లస: ససస స

6642 NDX1564351
పపరర: మననహర దదవరకకసడ

తసడడ:ద మరరయనన
ఇసటట ననస:92-11-705
వయససస:39
లస: పప

94-180/561 6645 NDX1564310
6644 NDX1564336
పపరర: ససటవనన చదరరరస ఫసనన దదవరకకసడ
పపరర: మరరయనన దదవరకకసడ

తసడడ:ద మరరయనన
ఇసటట ననస:92-11-705
వయససస:43
లస: పప
6647 NDX2757045
పపరర: నదగగశశర రరవప బతష
స ల

94-180/1735

94-191/816

94-180/1333

94-174/1176

94-171/812

94-180/564

భరస : బబషసదద షపక
ఇసటట ననస:92-11-720
వయససస:38
లస: ససస స

6657 NDX2941045
పపరర: ఫరతమగననసర షపక

6660 NDX2923670
పపరర: మమధవ బగకరస

6663 NDX2089036
పపరర: అమర బగకక

94-189/197

6666 NDX2863561
పపరర: కకషషరరవప వర

94-180/1334

6669 NDX2468684
పపరర: ఖమససస బ షపక
భరస : సససదద వల షపక
ఇసటట ననస:92-11-720
వయససస:30
లస: ససస స

6649 NDX2796134
పపరర: శరరద పసతసగర

94-189/1151

6652 AP151010471114
పపరర: రవకలమమర తషళళళరర�

94-191/244

6655 NDX3278827
పపరర: షపక ఫరతమగననసర

94-172/1280

భరస : షపక శశశదద సరహహబ
ఇసటట ననస:92-11-712
వయససస:70
లస: ససస స
94-180/1736

6658 NDX2887792
పపరర: దసరర రరవప ఉరరదసడద

94-183/1025

తసడడ:ద ఠవపదచసయమ ఉరరదనడద
ఇసటట ననస:92-11-714
వయససస:21
లస: పప
94-173/1009

6661 NDX2086172
పపరర: కళ దసరర బగక

94-180/563

భరస : అమర బగక
ఇసటట ననస:92/11/716
వయససస:43
లస: ససస స
94-188/832

6664 NDX2097187
పపరర: నరసమక రరవపల

94-189/196

భరస : పపలర యఖ రరవపల
ఇసటట ననస:92-11-717
వయససస:58
లస: ససస స
94-182/1563

తసడడ:ద కరలదదసస వర
ఇసటట ననస:92-11-718
వయససస:43
లస: పప
94-188/833

94-191/242

తసడడ:ద వరససదదవరరవప�
ఇసటట ననస:92-11-709
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప బగకక
ఇసటట ననస:92-11-716
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద యమకకబగ కకట
ఇసటట ననస:92-11-717
వయససస:55
లస: పప
6668 NDX2418622
పపరర: వరహబగననసర షపక

94-191/243

తసడడ:ద వససత రరవప బగకరస
ఇసటట ననస:92-11-716
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:92-11-716
వయససస:45
లస: పప
6665 NDX1707944
పపరర: చచననయఖ కకట

6654 NDX2624427
పపరర: పదసనన లకడక తననరర

6646 AP151010474684
పపరర: రరజఖలకడక ఆలపరటట�

భరస : కకషష మమరరస పసతసగర
ఇసటట ననస:92-11-708
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సతస ర
ఇసటట ననస:92-11-712
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద వససతరరవప బగకక
ఇసటట ననస:92-11-716
వయససస:23
లస: ససస స
6662 NDX1126382
పపరర: భమకరఖ అమర

94-189/1150

భరస : సరయ బబబగ తననరర
ఇసటట ననస:92-11-711
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద షపక జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:92-11-712
వయససస:70
లస: పప
6659 NDX3055506
పపరర: జజఖత బగకక

6651 AP151010474689
పపరర: పపషరషవత తషళళళరర�

94-180/560

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:92-11-705
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వరససదదవరరవప�
ఇసటట ననస:92-11-709
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటరరవప తననరర
ఇసటట ననస:92-11-711
వయససస:43
లస: పప
6656 NDX3278835
పపరర: షపక శశశదద సరహహబ

94-180/562

తసడడ:ద పపలర యఖ పసతసగర
ఇసటట ననస:92-11-708
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద కకషష మమరరస పసతసగర
ఇసటట ననస:92-11-708
వయససస:27
లస: పప
6653 NDX2580686
పపరర: సరయ బబబగ తననరర

6648 NDX2771483
పపరర: కకషష మమరరస పసతసగర

6643 NDX1564328
పపరర: వజయ భబసకర దదవరకకసడ

తసడడ:ద మరరయనన
ఇసటట ననస:92-11-705
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:92-11-705
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద చనన లమఈఐయమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:92-11-706
వయససస:55
లస: పప
6650 NDX2779338
పపరర: భరదదశజ పసతసగర

94-180/559

6667 NDX2751147
పపరర: పదదకవత వర

94-189/1152

భరస : కకషష రరవప వర
ఇసటట ననస:92-11-718
వయససస:42
లస: ససస స
94-189/198

6670 NDX2789188
పపరర: కమల సయద

94-189/1153

తసడడ:ద మహమద
ఇసటట ననస:92-11-720
వయససస:18
లస: పప
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6671 NDX2396166
పపరర: బషసదద షపక
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94-190/178

తసడడ:ద మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:92-11-720
వయససస:42
లస: పప
6674 NDX2937183
పపరర: నసరమక పరలకకటట

94-180/1737

94-190/639

94-180/1740

94-189/200

94-191/245

94-191/248

తసడడ:ద హరరదదస గగదచల
ఇసటట ననస:92-11-734
వయససస:38
లస: పప
6695 NDX3258191
పపరర: నగరరజ కలమమర తళరపలర
తసడడ:ద నరసససహ రరవప తళరపలర
ఇసటట ననస:92-11-736
వయససస:29
లస: పప
6698 NDX3254737
పపరర: లకడక పరలకకటట
తసడడ:ద కకటటశశర రరవప చతషలలరర
ఇసటట ననస:92-11-737
వయససస:35
లస: ససస స

6684 NDX0639153
పపరర: వనసకట పదవణ కలమమర బబజగర స

94-189/201

94-180/1739

6687 AP151010471073
పపరర: నదగలసగగశశరరరవప బబజగస�

6690 NDX1948118
పపరర: చననబబల షపక

6693 NDX0684183
పపరర: బబల కకటటశశరరరవప నకక

6696 NDX1945403
పపరర: ఆదస వల షపక

6699 NDX1111996
పపరర: అమనదబ షపక
భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-11-738
వయససస:48
లస: ససస స

94-189/199

6685 JBV0849505
పపరర: శకనవరసరరవప బబజగస

94-189/202

తసడడ:ద వనసకటసరశమ బబజగస
ఇసటట ననస:92-11-732
వయససస:56
లస: పప
94-191/246

6688 AP151010471077
పపరర: వనసకటబదమమరరవప బబజగస�

94-191/247

తసడడ:ద వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:92-11-733
వయససస:42
లస: పప
94-188/834

6691 NDX1207117
పపరర: అశశక కలమమర నకరక

94-189/203

తసడడ:ద ససబబబరరవప నకరక
ఇసటట ననస:92-11-734
వయససస:37
లస: పప
94-189/205

6694 NDX2129204
పపరర: అనతద షపక

94-189/206

భరస : శకనవరస రరవప షపక
ఇసటట ననస:92-11-735
వయససస:23
లస: ససస స
94-189/207

తసడడ:ద శశషయఖ షపక
ఇసటట ననస:92-11-736
వయససస:29
లస: పప
94-185/1521

6679 NDX3179611
పపరర: దదవ కకమరరశశటట

భరస : వనసకట పదవణ కలమమర బబజగస
ఇసటట ననస:92-11-732
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబబరరవప� నకక
ఇసటట ననస:92-11-734
వయససస:42
లస: పప
94-174/1160

94-189/1154

94-185/1523 6682 NDX1920231
6681 NDX3255874
పపరర: ఆసజననయగలల పటబపప రరజ
పపరర: భబగఖ శక బబజగస

తసడడ:ద సరలయఖ షపక
ఇసటట ననస:92-11-734
వయససస:51
లస: పప
94-189/204

6676 NDX2803914
పపరర: గణణశ కకణణదచన

భరస : వనసకట నరసయఖ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:92-11-729
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:92-11-733
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద యలర యఖ� �
ఇసటట ననస:92-11-733
వయససస:45
లస: పప
6692 NDX0786236
పపరర: ససతదరరస గగదచల

94-174/956

తసడడ:ద శకనవరసరరవప బబజగర స
ఇసటట ననస:92-11-732
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద యలర యఖ� �
ఇసటట ననస:92-11-733
వయససస:39
లస: పప
6689 JBV0848960
పపరర: శకనవరసరరవప� బబజగస�

6678 NDX3210937
పపరర: శకవఖ కకమరరశశటట

94-169/1117

తసడడ:ద అపషరరవప కకణణదచన
ఇసటట ననస:92-11-728
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ పటబపప రరజ
ఇసటట ననస:92-11-729
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప బబజగర స
ఇసటట ననస:92-11-732
వయససస:30
లస: పప
6686 JBV0849695
పపరర: మమధవరరవప� బబజగస�

94-180/1738

తసడడ:ద వనసకట నరసయఖ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:92-11-729
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసయఖ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:92-11-729
వయససస:48
లస: ససస స
6683 NDX0644138
పపరర: వనసకట నవన కలమమర బబజగర స

6675 NDX2937670
పపరర: అపషరరవప కకణణదచన

6673 NDX2758027
పపరర: ససబగబలల కకణణదచన

భరస : అపషరరవప కకణణదచన
ఇసటట ననస:92-11-728
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద గసగయఖ కకణణదచన
ఇసటట ననస:92-11-728
వయససస:42
లస: పప

భరస : లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:92-11-728
వయససస:37
లస: ససస స
6680 NDX3209392
పపరర: దదవ కకమరరశశటట

94-175/1857

తసడడ:ద నశర షపక
ఇసటట ననస:92-11-722
వయససస:29
లస: పప

భరస : పరలకకటట కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-11-728
వయససస:72
లస: ససస స
6677 NDX2759918
పపరర: కకటటశశరర పరలకకటట

6672 NDX3262441
పపరర: బబజ బబబ షపక

6697 NDX3254687
పపరర: ససబగబలల పరలకకటట

94-174/1150

భరస : కకటటశశర రరవప చతషలలరర
ఇసటట ననస:92-11-737
వయససస:58
లస: ససస స
94-188/835

6700 NDX2759256
పపరర: రవ కలమమర జసగరల

94-188/1287

తసడడ:ద సససదసలల
ఇసటట ననస:92-11-738
వయససస:49
లస: పప
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6701 JBV3198744
పపరర: జజమనదభ షపక
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94-188/836

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-11-738/1
వయససస:47
లస: ససస స
6704 NDX0102095
పపరర: ససగగణ వలర పప

94-191/249

94-188/839

94-191/251

94-191/254

94-191/256

94-191/259

94-189/208

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ చసదనస
ఇసటట ననస:92-11-753
వయససస:61
లస: ససస స

6714 NDX2958585
పపరర: శకనవరస రరవప రరమరరజ

6717 JBV0854356
పపరర: రరజశశఖర దనపరటట

6720 NDX0820860
పపరర: ససబబరతనస వనలలగమరర

6723 NDX2690089
పపరర: వషష
ష పసదయ దదవ అసబటట

94-189/1157

6726 NDX2537322
పపరర: గగరవమక మకరకన

94-192/1199

6729 NDX2973436
పపరర: సపశరసజఅల చసదనస
భరస : శకనవరస రరవప చసదనస
ఇసటట ననస:92-11-753
వయససస:31
లస: ససస స

94-185/1399

94-189/1156
6709 NDX2953461
పపరర: హనసమసత వనసకట నదగ శవ
సరయ నఖల రరమరరజ
తసడడ:ద శకనవరస రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-11-742
వయససస:18
లస: పప

6712 NDX0374496
పపరర: శకనవరసరరవప� రరమరరజ�

94-191/253

6715 NDX0876334
పపరర: కకషష మమరరస రరడడడ భమమమనద

94-191/255

తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ రరడడడ భమమమనద
ఇసటట ననస:92-11-744
వయససస:43
లస: పప
94-191/257

6718 JBV0854174
పపరర: చసదదశశఖర దనపరటట

94-191/258

తసడడ:ద కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:92-11-745
వయససస:38
లస: పప
94-191/260

6721 NDX1294594
పపరర: బసడక రరమ రరవప

94-180/565

తసడడ:ద మమదరగశశర రరవప
ఇసటట ననస:92/11/749
వయససస:62
లస: పప
94-189/1064

6724 NDX1216530
పపరర: రఫస షపక

94-189/209

తసడడ:ద రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:92-11-750
వయససస:33
లస: పప
94-191/261

భరస : వనసకటటశశరరర మకరకన
ఇసటట ననస:92-11-752
వయససస:39
లస: ససస స
94-189/1158

6706 NDX2953123
పపరర: సససదరమక రరమరరజ

తసడడ:ద రరమకకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:92-11-742
వయససస:44
లస: పప

భరస : అనసత రరమయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:92-11-749
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పసదద మమలమల దసదచకలల
ఇసటట ననస:92-11-752
వయససస:28
లస: ససస స
6728 NDX2845287
పపరర: ససత రవమక చసదనస

94-191/252

తసడడ:ద ససబబయఖ
ఇసటట ననస:92-11-747
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద రరమమరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:92-11-749
వయససస:37
లస: పప
6725 NDX2883452
పపరర: పదవన దసదచకలల

6711 JBV0857136
పపరర: హహహమమవత� దదమరరజ�

తసడడ:ద కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:92-11-745
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:92-11-745
వయససస:69
లస: పప
6722 NDX1216522
పపరర: పదదధప కలమమర బసడడ

94-189/1155

తసడడ:ద రరమకకషష రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-11-742
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద చసదద శశఖర పఇల
ఇసటట ననస:92-11-745
వయససస:25
లస: పప
6719 JBV0856088
పపరర: కకషషమమరరస దనపరటట

6708 NDX2953024
పపరర: హహమ బసదస రరమరరజ

94-188/838

భరస : రరమకకషష రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-11-742
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష� �
ఇసటట ననస:92-11-742
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద వరభదదరరజ�
ఇసటట ననస:92-11-742
వయససస:68
లస: పప
6716 NDX2097385
పపరర: పదభగ పఇల

94-191/250

భరస : శకనవరస రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-11-742
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషష మమరరస రరడడడ భమమమనద
ఇసటట ననస:92-11-742
వయససస:40
లస: ససస స
6713 NDX0316489
పపరర: రరమకకషరషరరవప� రరమరరజ�

6705 NDX1977158
పపరర: నదసచదరయఖ ననతలపరటట

6703 NDX2526119
పపరర: జఫర అహమద షపక

తసడడ:ద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-11-738/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర ననతలపరటట
ఇసటట ననస:92-11-740
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:92-11-742
వయససస:43
లస: ససస స
6710 NDX0906701
పపరర: అరరణద భమమమనద

94-188/837

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-11-738/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:92-11-740
వయససస:36
లస: ససస స
6707 NDX1976234
పపరర: హహమబసదస రరమరరజ

6702 NDX2526929
పపరర: షరరఫ షపక

6727 NDX2978161
పపరర: ససతదరరవమక చసదనస

94-173/1010

భరస : వనసకట నదరరయణ చసదనస
ఇసటట ననస:92-11-753
వయససస:62
లస: ససస స
94-189/1159

6730 JBV3189651
పపరర: లకకకనదరరయణ పలర

94-191/262

తసడడ:ద హనసమశరససస స
ఇసటట ననస:92-11-754
వయససస:66
లస: పప
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6731 NDX2726016
పపరర: ససపపరష మనననస
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94-191/817

తసడడ:ద ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:92-11-824
వయససస:39
లస: ససస స
6734 NDX1384783
పపరర: సరమమమజఖస ఆచసటట

94-188/840

94-191/263

94-189/213

6738 NDX1770388
పపరర: శవ శసకర డబమబరర

6741 NDX0634147
పపరర: వజయ కలమమరర అరరగల

94-179/81

భరస : కరటటరర పదశరసత
ఇసటట ననస:92-12
వయససస:23
లస: ససస స
94-191/818

6744 NDX3229523
పపరర: వనసకట నదగలకడక లమవణఖ
దదమరరజ
తసడడ:ద ససతదరరమరరవప దదమరరజ
ఇసటట ననస:92-12
వయససస:38
లస: ససస స
6747 JBV3198033
పపరర: ఊరరకళయ� బబహహరర�

తసడడ:ద వనసకటయఖ మనననపలర
ఇసటట ననస:92-12-100/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : వశశనదధ� బబహహరర
ఇసటట ననస:92/12/138
వయససస:53
లస: ససస స

94-188/842
6749 NDX2318467
పపరర: యస యస రరమకకషష పదసరద
వనలపపరర
తసడడ:ద పపరష పదజజ చదరర వనలపపరర
ఇసటట ననస:92-12-217
వయససస:48
లస: పప

6750 NDX2726297
పపరర: ఖమజజ షపక
తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:92-12-252
వయససస:46
లస: పప

6752 NDX2726370
పపరర: రరహన షపక

6753 NDX1680850
పపరర: రరమ దదవ దగగరల

94-188/1296

తసడడ:ద ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:92-12-252
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకరట
ఇసటట ననస:92/12/356
వయససస:26
లస: పప
6758 NDX1518382
పపరర: రజన పదభ వసకరయలపరటట

94-189/211

6756 NDX1771337
పపరర: రసగరసరశమరరడడడ మమరరడడడ

94-189/214

తసడడ:ద రరఘవ రరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:92/12/357
వయససస:44
లస: ససస స

6759 NDX1892968
పపరర: వనసకట పదదకవత కకసడనరర
భరస : సతఖనదరరయణ కకసడనరర
ఇసటట ననస:92/12/357
వయససస:44
లస: ససస స

94-191/746

6739 NDX0526715
పపరర: పససడదదజమక కరక

94-189/212

6742 NDX3255825
పపరర: ససతదరరమ రరవప దదమరరజ

94-174/1152

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప చతషలలరర
ఇసటట ననస:92-12
వయససస:69
లస: పప
94-185/1496

6745 NDX3254141
పపరర: వనసకట సతశ కగసరన

94-192/1364

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కగసరన
ఇసటట ననస:92-12-10
వయససస:20
లస: పప
94-188/841

6748 NDX0754077
పపరర: నదరరయణ ఎబమబరర

94-191/264

తసడడ:ద శకనవరససలల
ఇసటట ననస:92-12-189
వయససస:52
లస: పప
94-188/1294

6751 NDX2726198
పపరర: ఫజరన షపక

94-188/1295

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:92-12-252
వయససస:38
లస: ససస స
94-188/843

6754 NDX0168716
పపరర: వనసకట రతనస కరసస

94-188/844

భరస : సరసబ రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:92/12/356
వయససస:53
లస: ససస స
94-188/846

6757 NDX1602805
పపరర: వనసకట ససవర నదగ పరరశత
మలమరదద
భరస : వనసకట రవ కలమమర మలమరదద
ఇసటట ననస:92/12/357
వయససస:36
లస: ససస స

94-188/847

94-188/849

6760 NDX1892844
పపరర: వనసకట లకడక కరరరమమరర

94-188/850

తసడడ:ద రసగరరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:92/12/356
వయససస:44
లస: పప
94-188/848

6736 NDX2628337
పపరర: తరరపరల ఈపపరర

భరస : అపరషరరవప కరక
ఇసటట ననస:92-11-1581
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ దగగరల
ఇసటట ననస:92/12/355
వయససస:31
లస: ససస స
94-188/845

94-2/616

తసడడ:ద ఆమస ఈపపరర
ఇసటట ననస:92-11-1199 / BHAVANIPURAM
వయససస:24
లస: పప

భరస : వజయపరల అరరగల
ఇసటట ననస:92-11-1583
వయససస:58
లస: ససస స

6743 NDX2379915
పపరర: కరటటరర ఫణణ సరయ లకడక

6755 NDX1736737
పపరర: వనసకటటష కకరట

94-175/1598

తసడడ:ద సరసబశవరరవప డబమబరర
ఇసటట ననస:92-11-1580
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరమమలల� బ
ఇసటట ననస:92-11-1582
వయససస:43
లస: ససస స

6746 NDX2977791
పపరర: చన తరరపలల మనననపలర

6735 NDX3007226
పపరర: మమరస మక ఏపపరర

6733 NDX2528214
పపరర: ఖససస షపక

తసడడ:ద నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-11-935
వయససస:44
లస: పప

భరస : థదమస ఏపపరర
ఇసటట ననస:92-11-1199
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససభబన� �
ఇసటట ననస:92-11-1476
వయససస:65
లస: ససస స
6740 NDX0402149
పపరర: మమరస మక బ

94-189/210

తసడడ:ద బబలవరయఖ ససదస
ఇసటట ననస:92-11-931
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆచసటట
ఇసటట ననస:92-11-990
వయససస:35
లస: ససస స
6737 JBV0855858
పపరర: ఖతజజబ� పఠరన�

6732 AP151010471059
పపరర: బదహకయఖ ససదస

భరస : సరసబరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:92/12/360
వయససస:33
లస: ససస స
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6761 NDX1892430
పపరర: సతఖవరణణ పరవపలలరర
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94-188/851

భరస : శకరసగ సరయ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:92/12/360
వయససస:46
లస: ససస స
6764 NDX3223815
పపరర: అసజమక ఒరరస

94-171/911

94-179/83

94-179/86

94-198/737

94-189/222

94-189/225

94-188/859

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-730
వయససస:28
లస: పప

6774 NDX1602698
పపరర: ససతతషస కకసదక

6777 NDX1045814
పపరర: వససతరరవప బగకస

6780 NDX0142158
పపరర: మహకద సయఖద

6783 NDX1680405
పపరర: శకనవరస రరవప పరలమకకటట

94-174/48

6786 NDX1901892
పపరర: కకటటశశర రరవప కరర కలసట

94-190/179

6789 NDX0681668
పపరర: వషట సరహహ�
భరస : నరసజన�
ఇసటట ననస:92-12-746
వయససస:35
లస: ససస స

6769 NDX2279362
పపరర: ససజజత కరనదల

94-179/85

6772 NDX2343044
పపరర: ససవర తషత

94-191/265

6775 NDX2108182
పపరర: రరమగలమక ఉరదసడ

94-188/857

భరస : తహడడ ఉరదసడ
ఇసటట ననస:92-12-714
వయససస:49
లస: ససస స
94-189/223

6778 NDX0758359
పపరర: దమయసత పరతతద

94-189/224

భరస : మహతత పరతతద
ఇసటట ననస:92-12-718
వయససస:64
లస: ససస స
94-189/226

6781 NDX1216282
పపరర: లలవనశశరర తతట

94-188/858

భరస : రరమగ తతట
ఇసటట ననస:92-12-722
వయససస:29
లస: ససస స
94-188/860

6784 NDX1902650
పపరర: అనసత లకడక కరర కలసట

94-174/47

భరస : కకటటశశర రరవప కరర కలసట
ఇసటట ననస:92-12-728
వయససస:30
లస: ససస స
94-174/49

తసడడ:ద గగరవయఖ కరర కలసట
ఇసటట ననస:92-12-728
వయససస:40
లస: పప
94-174/50

94-179/82

తసడడ:ద వరరకజ తషత
ఇసటట ననస:92-12-628
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర పరలమకకటట
ఇసటట ననస:92-12-727
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప పరలమకకటట
ఇసటట ననస:92-12-728
వయససస:48
లస: ససస స
6788 NDX1787854
పపరర: ససభబన షపక

94-180/567

తసడడ:ద ససధదన సయఖద
ఇసటట ననస:92-12-721
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పరలమకకటట
ఇసటట ననస:92-12-727
వయససస:44
లస: ససస స
6785 NDX2084028
పపరర: ససబబబరరవప పరలమకకటట

6771 NDX2367795
పపరర: హహహమమవత మగపసషరరససటట

6766 NDX2421683
పపరర: చన నరసససహరరవప రరవపల

భరస : మలర కరరరజ న రరవప కరనదల
ఇసటట ననస:92-12-610
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద నదగగశశరరరవప బగకస
ఇసటట ననస:92-12-716
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద మహతత పరతతద
ఇసటట ననస:92-12-718
వయససస:45
లస: పప
6782 NDX1680439
పపరర: వనసకరయమమక పరలమకకటట

94-179/84

భరస : అపషలరరజ కకసదక
ఇసటట ననస:92-12-713
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : రరమగలమక ఉరదసడ
ఇసటట ననస:92-12-714
వయససస:25
లస: పప
6779 NDX0757252
పపరర: నరసససహ పరతతద

6768 NDX2279370
పపరర: కకటటశశరర పపలమదదద

94-188/853

తసడడ:ద పపలర యఖ రరవపల
ఇసటట ననస:92-12-607
వయససస:29
లస: పప

భరస : నదరరయణ లలట మగపసషరరససటట
ఇసటట ననస:92-12-611
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద మగలర యఖ చటర
ఇసటట ననస:92-12-644
వయససస:32
లస: పప
6776 NDX2040525
పపరర: గణణష ఉరదసడ

94-180/566

భరస : శకనవరస రరవప పపలమదదద
ఇసటట ననస:92-12-610
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరవప కకసడద
ఇసటట ననస:92-12-610
వయససస:35
లస: పప
6773 NDX0970616
పపరర: శకనవరససలల చటబర

6765 NDX2155761
పపరర: రగషక ఖమన పఠరన

6763 NDX0634097
పపరర: నరకల దదసరర

భరస : శకనవరసరరవప దదసరర
ఇసటట ననస:92/12/413
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద హనఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92/12/606
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససరగష బబబగ కకసడద
ఇసటట ననస:92-12-610
వయససస:28
లస: ససస స
6770 NDX2421667
పపరర: ససరగష బబబగ కకసడద

94-188/852

భరస : శకనస భబగఖస
ఇసటట ననస:92/12/361
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:92-12-542
వయససస:69
లస: ససస స
6767 NDX2421675
పపరర: మమనక పసలర

6762 NDX1518390
పపరర: లకడక భబగఖస

6787 NDX1891275
పపరర: రమణ పతస పపరరజ

94-188/861

తసడడ:ద రరమయఖ పతస పపరరజ
ఇసటట ననస:92-12-729
వయససస:28
లస: ససస స
94-191/266

6790 NDX0682039
పపరర: నరసజన సరహహ�

94-191/267

తసడడ:ద బబ బన�
ఇసటట ననస:92-12-746
వయససస:52
లస: పప
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6791 NDX0681619
పపరర: కకషప ర సరహహ
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94-191/268

తసడడ:ద శసకర
ఇసటట ననస:92-12-746
వయససస:39
లస: పప
6794 NDX0102210
పపరర: అబగదల కలమస మహమకద

94-189/229

94-188/1526

94-180/576

94-180/578

94-189/231

94-189/1174

తసడడ:ద నరసససహహలల
ఇసటట ననస:92-12-757
వయససస:44
లస: పప
6815 NDX2951960
పపరర: గగపస కకషష పససయపపలమ
తసడడ:ద శశషయఖ పససయపపలమ
ఇసటట ననస:92-12-758
వయససస:24
లస: పప
6818 NDX0141986
పపరర: లకడక నదరరయణ జలలర పలర
తసడడ:ద నరసససహ రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:92-12-759
వయససస:48
లస: పప

6804 NDX0511303
పపరర: పరరశత సరహహ�

94-180/579

6807 NDX2537579
పపరర: లకడక రటబల

6810 NDX0819201
పపరర: శకదదవ సరహహ

6813 NDX0889139
పపరర: రరటబల మహహశ

6816 NDX2920643
పపరర: వనసకట లకడక కలరసగర

6819 NDX0142299
పపరర: నరసససగర రరవప జలలర పలర
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర జలలర పలర
ఇసటట ననస:92-12-759
వయససస:63
లస: పప

94-191/269

6805 NDX0508796
పపరర: నరసససగ సరహహ

94-180/580

తసడడ:ద చతదవరసస
ఇసటట ననస:92/12/757
వయససస:74
లస: పప
94-189/232

6808 NDX2992972
పపరర: మమధవ యమరబబ తషల

94-189/1173

తసడడ:ద కకషష యమరబబ తషల
ఇసటట ననస:92-12-757
వయససస:34
లస: ససస స
94-191/270

6811 NDX0819219
పపరర: అపరషరరవప సరహహ

94-191/271

తసడడ:ద నరసససహహలల
ఇసటట ననస:92-12-757
వయససస:40
లస: పప
94-191/273

94-179/1027
6814 NDX2951952
పపరర: శవ లకడక పరరశత పససయపపలమ

భరస : శశషయఖ పససయపపలమ
ఇసటట ననస:92-12-758
వయససస:59
లస: ససస స
94-180/1757

భరస : గగపస కలరసగర
ఇసటట ననస:92-12-758
వయససస:26
లస: ససస స
94-189/233

94-189/230

తసడడ:ద వనసకట కకటటశశర రరవప కకతదసగదచద
ఇసటట ననస:92-12-756
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద కరరరసక
ఇసటట ననస:92-12-757
వయససస:49
లస: పప
94-179/1028

6799 NDX1797069
పపరర: లకడక పపటట పరకలలమ

94-180/577 6802 NDX1944785
6801 NDX0120006
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప� గరదసశశటట �
పపరర: ససరగష బబబగ కకతదసగదచద

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:92-12-757
వయససస:36
లస: ససస స
94-191/272

94-188/1525

భరస : మధస పపటట పరకలలమ
ఇసటట ననస:92-12-755
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగపస రరతల
ఇసటట ననస:92-12-757
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రవ గగసటటరర
ఇసటట ననస:92-12-757
వయససస:31
లస: ససస స
6812 NDX1205624
పపరర: సరహహ సససహచలస

94-188/1530

భరస : నరరససగ�
ఇసటట ననస:92/12/757
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : లకకణరరవప సరహహ
ఇసటట ననస:92-12-757
వయససస:25
లస: ససస స
6809 NDX3012077
పపరర: తదవనణణ గగసటటరర

6798 NDX3233962
పపరర: ఖససస బఇవనస షపక

6796 NDX3220969
పపరర: తషలశ రరస ఏబగబరర
తసడడ:ద చసదద శశఖర
ఇసటట ననస:92-12-755
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:92/12/756
వయససస:56
లస: పప

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:92/12/757
వయససస:40
లస: ససస స
6806 NDX2451656
పపరర: బసగరరర లకడక సరహహ

94-180/575

తసడడ:ద ఆడమ వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-755
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:92/12/756
వయససస:52
లస: ససస స
6803 NDX0511261
పపరర: వజయలకడక సరహహ

6795 NDX2155944
పపరర: ససభబన షపక

94-189/228
6793 NDX1739012
పపరర: రరజఖ అహమద మహమకద

తసడడ:ద అబగదల సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-751
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:92/12/754
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఆడమ వల షపక
ఇసటట ననస:92-12-755
వయససస:26
లస: ససస స
6800 NDX0138990
పపరర: వనసకట సతఖవత గరదసశశటట

94-189/227

భరస : షకకర మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-751
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద అబగదల సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:92-12-751
వయససస:49
లస: పప
6797 NDX3223633
పపరర: ఖససస బఇవనస షపక

6792 NDX1739202
పపరర: షహహన మహమకద

6817 NDX2862951
పపరర: కకరణ కలమమర సరహహ

94-173/1011

తసడడ:ద సససహచలస సరహహ
ఇసటట ననస:92-12-759
వయససస:20
లస: పప
94-189/234

6820 NDX2540029
పపరర: రమదదవ జలలర పలర

94-189/235

భరస : ఈశశర రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:92-12-759
వయససస:25
లస: ససస స
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6821 NDX0100008
పపరర: పరరశత జలలర పలర
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94-191/274

భరస : లకకకనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-12-759
వయససస:43
లస: ససస స
94-191/277

తసడడ:ద నరసససగ రరవప
ఇసటట ననస:92-12-759
వయససస:33
లస: పప
94-189/237

తసడడ:ద గగరవయఖ మమసడ
ఇసటట ననస:92-12-760
వయససస:63
లస: పప
94-180/1340

6833 NDX2171015
పపరర: కరమమశశర రరవప మమడడగగల

94-191/283

94-191/284

94-180/582

94-191/281

6834 NDX0093476
పపరర: వనసకట పదక వత జ

6837 NDX1985946
పపరర: మనదకడ మనఖస

6840 NDX2319085
పపరర: సఇబబబగ మనఖస

94-189/240

6843 NDX0683946
పపరర: వరససదదవ రరడడడ గరల

94-189/238

భరస : లకకయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:92-12-767
వయససస:31
లస: ససస స

6846 NDX1477885
పపరర: కసరరననష పఠరన

94-179/87

6849 NDX2741965
పపరర: లకకయఖ రరవపల
తసడడ:ద రరమయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:92-12-767
వయససస:36
లస: పప

6832 NDX2171023
పపరర: పదక మమడడగగల

94-191/282

6835 NDX0140848
పపరర: వనసకట రమణ గరదసశశటట

94-189/239

6838 NDX0512426
పపరర: సనరఖకలమమరర మమనఖస

94-180/581

భరస : సనరరబబబగ
ఇసటట ననస:92/12/764
వయససస:40
లస: ససస స
94-180/583

6841 NDX0509059
పపరర: సనరరబబబగ మనఖస

94-180/584

తసడడ:ద సతఖస
ఇసటట ననస:92/12/764
వయససస:50
లస: పప
94-189/241

6844 NDX1487314
పపరర: కరవఖ శవకకరసన పమడడ

94-191/285

తసడడ:ద సరసబశవరరవప పమడడ
ఇసటట ననస:92-12-766
వయససస:27
లస: ససస స
94-191/287

భరస : షపరజ అహకద
ఇసటట ననస:92-12-767
వయససస:44
లస: ససస స
94-191/826

94-191/280

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర గరదసశశటట
ఇసటట ననస:92-12-763
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద పదకనదభ రరడడ గరల
ఇసటట ననస:92-12-765
వయససస:30
లస: పప
94-191/286

6829 NDX1600858
పపరర: రరజగశశరర లలకలపప

భరస : కరమమశశర రరవప మమడడగగల
ఇసటట ననస:92-12-761
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరరబబబగ మనఖస
ఇసటట ననస:92-12-764
వయససస:22
లస: పప

భరస : పదకనదబరరడడడ గరల
ఇసటట ననస:92-12-765
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శరరజ అహకద పటబన
ఇసటట ననస:92-12-767
వయససస:44
లస: ససస స

6831 NDX1907049
పపరర: కమల మమడడగగల

94-189/236

భరస : సనరరఖ నదరరయణ లలకలపప
ఇసటట ననస:92-12-760
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరర బబబగ మనఖస
ఇసటట ననస:92-12-764
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:92/12/764
వయససస:78
లస: ససస స

6848 NDX2722197
పపరర: కరరమగననసర పటబన

94-191/279

భరస : వనసకట రమణ జ
ఇసటట ననస:92-12-763
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటరమణ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:92-12-763
వయససస:20
లస: ససస స

6845 NDX2134351
పపరర: నదగమణణ రరవపల

6828 NDX0374298
పపరర: ససనతద సపషటట

6826 NDX0528398
పపరర: పరరశత మమసడ
భరస : రరమగలల మమసడ
ఇసటట ననస:92-12-760
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద కరమమశశర రరవప మమడడగగల
ఇసటట ననస:92-12-761
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద రరఘవనసదద రరవప మమడడగగల
ఇసటట ననస:92-12-761
వయససస:49
లస: పప

6842 NDX2089150
పపరర: జజఖత గరల

94-191/278

భరస : సప మమశశర రరవప సపషటట
ఇసటట ననస:92-12-760
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరవప అచసటట
ఇసటట ననస:92-12-761
వయససస:33
లస: ససస స

6839 NDX0511329
పపరర: లకకకకరసతస మమనఖస

6825 NDX0681973
పపరర: రరజ వడడగర

94-191/276
6823 NDX2465995
పపరర: సరయ పదసనన కలమమర జలలర పలర

తసడడ:ద లకడక నదరరయణ జలలర పలర
ఇసటట ననస:92-12-759
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద సతఖస
ఇసటట ననస:92-12-759
వయససస:40
లస: పప

6827 NDX0533190
పపరర: రరమగలల మమసడ

6836 NDX2475713
పపరర: శకలకడక గరయతద గరదసశశటట

94-191/275

భరస : నరసససగ రరవప
ఇసటట ననస:92-12-759
వయససస:57
లస: ససస స

6824 NDX1015882
పపరర: ఈశశర రరవప జలలర పలర

6830 NDX2606531
పపరర: మలర శశరర అచసటట

6822 NDX1015791
పపరర: వజయలకడక జలలర పలర

6847 NDX2727758
పపరర: శరరజ అహకద పటబన

94-191/825

తసడడ:ద తదజ మహమకద పటబన
ఇసటట ననస:92-12-767
వయససస:58
లస: పప
94-191/827

6850 NDX2722189
పపరర: రరకరసన ఖమతతన పటబన

94-191/828

తసడడ:ద శరరజ అహకద పటబన
ఇసటట ననస:92-12-767
వయససస:25
లస: ససస స
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6851 NDX2722155
పపరర: ఇమమమన ఖమన పటబన
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94-191/829

తసడడ:ద శరరజ అహకద ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:92-12-767
వయససస:24
లస: పప
6854 NDX1514489
పపరర: భభలమ శసకర సరహహ

94-180/586

94-191/289

94-180/588

94-180/591

94-189/242

94-189/1071

94-180/595

తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ తతట
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:34
లస: పప

6864 NDX1250695
పపరర: బబషర సయఖద

6867 NDX0093948
పపరర: దసరర గరదదల

6870 NDX1297134
పపరర: రరజఖ లకకక తతటబ

6873 NDX1297126
పపరర: Telugu

94-189/245

6876 NDX0399691
పపరర: పససడడరరజ తతట

94-191/290

6879 NDX0392472
పపరర: రరమగ తతట
తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ తతట
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:34
లస: పప

6859 NDX0757526
పపరర: వనసకట సరహహ తచలలకలలల

94-179/88

6862 NDX1294982
పపరర: బబలమ కకషష సరహహ తదలలకలమ

94-180/590

6865 NDX1986407
పపరర: రరమ లకడక కకయ

94-180/592

భరస : శకనస కకయ
ఇసటట ననస:92/12/770
వయససస:37
లస: ససస స
94-188/862

6868 NDX0143149
పపరర: హరరబబబగ గగదచల

94-189/243

తసడడ:ద సతదఖరరవప గగదచల
ఇసటట ననస:92-12-771
వయససస:33
లస: పప
94-180/593

6871 NDX1126325
పపరర: సనరరఖరరవప దథరర

94-180/594

తసడడ:ద అపరషరరవప
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:27
లస: పప
94-180/596

6874 NDX0399774
పపరర: రరపరవత తతట

94-189/244

భరస : అపరషరరవప తతట
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:35
లస: ససస స
94-189/246

భరస : ఆదదనదరరయణ తతట
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:59
లస: ససస స
94-189/248

94-191/288

తసడడ:ద సతఖనదరరయణ సరహహ
ఇసటట ననస:92-12-769
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:41
లస: పప

భరస : పరరశతశస దదశర
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:38
లస: ససస స
6878 NDX0392449
పపరర: లకకణ తతట

94-180/589

భరస : లకకణ
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:37
లస: పప
6875 NDX0399485
పపరర: ఆదదలకడక దదశర

6861 NDX1674259
పపరర: పపషరషసజల బబహరర

6856 NDX1347319
పపరర: అరటట దదస

తసడడ:ద సన� సరహహ
ఇసటట ననస:92-12-769
వయససస:38
లస: పప

భరస : సతఖ రరవప గరదదల గరదదల
ఇసటట ననస:92-12-771
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : హరరబబబగ గరదచల
ఇసటట ననస:92-12-771
వయససస:22
లస: ససస స
6872 NDX1297118
పపరర: అపరషరరవప తతటబ

94-191/831

తసడడ:ద బబజ
ఇసటట ననస:92-12-769
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద రరమగలల మటటపలర
ఇసటట ననస:92-12-770
వయససస:31
లస: పప
6869 NDX2546844
పపరర: మనదకడ గరదచల

6858 NDX2788669
పపరర: మహహన దదస

94-180/585

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:92-12-768
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పదతదప చసదద బబహరర
ఇసటట ననస:92/12/769
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద బపరద చరణ బబహరర
ఇసటట ననస:92/12/769
వయససస:38
లస: పప
6866 NDX1209683
పపరర: ఏడడకకసడలల మటటపలర

94-180/587

భరస : ససషసత కలమమర దదస
ఇసటట ననస:92-12-768
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరహహ తదలలకఅలమ
ఇసటట ననస:92-12-769
వయససస:30
లస: ససస స
6863 NDX1674226
పపరర: పదతదప చసదద బబహరర

6855 NDX1514463
పపరర: ససబరరస సరహహ

6853 NDX1514448
పపరర: పపజ సరహహ

తసడడ:ద ససరగసదద నదథ సరహహ
ఇసటట ననస:92/12/768
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరగసదద నదథ సరహహ
ఇసటట ననస:92/12/768
వయససస:27
లస: పప

భరస : అరరజ న
ఇసటట ననస:92-12-768
వయససస:77
లస: ససస స
6860 NDX1674275
పపరర: రగశమథ సరహహ తదలలకఅలమ

94-191/830

తసడడ:ద శరరజ అహకద పటబన
ఇసటట ననస:92-12-767
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరగసదద నదథ సరహహ
ఇసటట ననస:92/12/768
వయససస:26
లస: పప
6857 NDX1347343
పపరర: కసచన దదస

6852 NDX2722163
పపరర: రరహన ఖమతతన పటబన

6877 NDX0392399
పపరర: ససరగష తతట

94-189/247

తసడడ:ద ఆదదనదరరయణ తతట
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:31
లస: పప
94-189/249

6880 NDX0392498
పపరర: ఆదదనదరరయణ తతట

94-189/250

తసడడ:ద అకలకలల తతట
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:63
లస: పప
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6881 NDX0586123
పపరర: యయబమబరర బబలకకషష
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94-191/291

తసడడ:ద నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:32
లస: పప
6884 NDX1512335
పపరర: ఆరత దదస

94-189/251

94-188/1299

94-189/255

94-190/182

94-180/1759

94-191/296

94-180/597

తసడడ:ద శవరజ బబ డ
ఇసటట ననస:92-12-778
వయససస:19
లస: పప

6894 NDX1172477
పపరర: ససదదనసస పరతతద

6897 NDX1015924
పపరర: అననపపరష బబనదల

6900 NDX1015981
పపరర: లకకకనదరరయణ బబనదల

6903 NDX1399824
పపరర: మసరసనమక బబ దద

94-180/600

6906 NDX2936987
పపరర: లల కకషష బబ ద

94-190/572

6909 NDX1112010
పపరర: వనసకటలకడక బబ డద
భరస : శవరజ బబ డద
ఇసటట ననస:92-12-778
వయససస:41
లస: ససస స

6889 NDX0094078
పపరర: వనసకట లకడక ఉపష

94-189/254

6892 NDX2145309
పపరర: దసరర చరణ దదస

94-190/181

6895 NDX2871085
పపరర: బబలకకషష బగసగ

94-180/1758

తసడడ:ద సనరఖ నదరరయణ బగసగ
ఇసటట ననస:92-12-774
వయససస:35
లస: పప
94-191/294

6898 NDX1015973
పపరర: రవణమక బబణదల

94-191/295

భరస : లకకకనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-12-774
వయససస:49
లస: ససస స
94-191/297

6901 NDX0101857
పపరర: ససతదరరస� బ�

94-191/298

తసడడ:ద కరరణ�
ఇసటట ననస:92-12-775
వయససస:61
లస: పప
94-180/598

6904 NDX1153642
పపరర: అశశక రరజజ బబ ధద

94-180/599

తసడడ:ద రరణద పదతదప బబ ధద
ఇసటట ననస:92/12/777
వయససస:29
లస: పప
94-188/1301

తసడడ:ద రరణదపదతదప బబ ద
ఇసటట ననస:92-12-777
వయససస:27
లస: ససస స
94-180/1760

94-189/253

తసడడ:ద ససఖ దదవ దదస
ఇసటట ననస:92-12-773
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరణద పదతదప
ఇసటట ననస:92/12/777
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర బబ డ
ఇసటట ననస:92/12/777
వయససస:54
లస: పప
6908 NDX3211240
పపరర: జయ దసరగరశ బబ డ

94-190/180

తసడడ:ద సనదఖసస రరవప
ఇసటట ననస:92-12-774
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద రరణద పదతదప
ఇసటట ననస:92/12/777
వయససస:26
లస: ససస స
6905 NDX1399501
పపరర: రరణద పదతదప బబ డ

6891 NDX2145291
పపరర: సరసశత దదస

6886 NDX1512350
పపరర: రరమ కకషష దదస

భరస : జజజ రరవప ఉపష
ఇసటట ననస:92-12-773
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకకనదరరయణ
ఇసటట ననస:92-12-774
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకకనదరరయణ బబనదల
ఇసటట ననస:92-12-774
వయససస:23
లస: పప
6902 NDX1153683
పపరర: ససదదఖ రరణణ బబ దద

94-188/1300

భరస : ససతతష పరతతద పరతతద
ఇసటట ననస:92-12.773
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద లకడకనదరరయణ బనదల
ఇసటట ననస:92-12-774
వయససస:22
లస: పప
6899 NDX2422178
పపరర: మగరళ కకషష బబనదల

6888 NDX3043056
పపరర: గగకరణణశశర దదసస

94-191/293

తసడడ:ద అరరజ న దదస
ఇసటట ననస:92-12-772/1
వయససస:59
లస: పప

భరస : దసరర చరణ దదస
ఇసటట ననస:92-12-773
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద పరపరరరవప తతటబ
ఇసటట ననస:92-12-773
వయససస:53
లస: పప
6896 NDX2872182
పపరర: మగరళ కకషష బనదల

94-189/252

తసడడ:ద వజయ కలమమర దదసస
ఇసటట ననస:92-12-773
వయససస:24
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర దదసస
ఇసటట ననస:92-12-773
వయససస:50
లస: ససస స
6893 NDX1493527
పపరర: జగధద తతటబ

6885 NDX1512368
పపరర: కరసచన దదస

6883 NDX0681437
పపరర: నదగయఖ పప తనవలస

తసడడ:ద సనరయఖ
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:49
లస: పప

భరస : అరరజ న దదస
ఇసటట ననస:92-12-772/1
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ద సససఖదదవ దదస
ఇసటట ననస:92-12-773
వయససస:51
లస: పప
6890 NDX0531509
పపరర: లకకకదదవ దదసస

94-191/292

తసడడ:ద శసకర సరహహ
ఇసటట ననస:92-12-772
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమ కకషష దదస
ఇసటట ననస:92-12-772/1
వయససస:52
లస: ససస స
6887 NDX3047347
పపరర: వజయ కలమమర దదస

6882 NDX0681908
పపరర: రమమశ సరహహ

6907 NDX1399527
పపరర: శవరజ బబ దద

94-180/601

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర బబ డ
ఇసటట ననస:92/12/778
వయససస:47
లస: పప
94-189/256

6910 NDX1112119
పపరర: సరసశత బబ డద

94-189/257

భరస : వనసకటటశశరరర బబ డద
ఇసటట ననస:92-12-778
వయససస:66
లస: ససస స
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పపరర: రరజగశశరర కలపరష
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94-189/1175

భరస : ఉదయ కలమమర శరక కలపరష
ఇసటట ననస:92-12-778
వయససస:37
లస: ససస స
94-189/258

భరస : ఉదయకలమమర శరక కలపష
ఇసటట ననస:92-12-779
వయససస:38
లస: ససస స
94-180/1762

94-179/1029

94-179/1032

94-179/1035

6921 NDX2771624
పపరర: ససబబ రతనమక దదవరరడడ

6924 NDX2839264
పపరర: శవ కలమమరర వననన

6927 NDX2767242
పపరర: అదమక దదవరరడడడ

94-180/1764

6930 NDX2941177
పపరర: బదహక రరడడడ దదవరరడడడ

94-179/1030

భరస : పదసరద కరనసగసటట
ఇసటట ననస:92-12-783
వయససస:58
లస: ససస స
6935 NDX1690610
పపరర: శక దదవ జడడడ
భరస : సససదర రరవప జడడడ
ఇసటట ననస:92-12-785/1
వయససస:47
లస: ససస స

6933 NDX2833762
పపరర: అనసష దసగరరరరల

94-179/1033

94-174/959

6922 NDX2884856
పపరర: రవ కలమమర దదవరరడడడ

94-179/1031

6925 NDX2839314
పపరర: కరశ రరడడడ వననన

94-179/1034

94-179/1036

6928 NDX2941144
పపరర: అదదమక దదవరరడడడ

94-180/1763

భరస : శవ రమ రరడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:73
లస: ససస స
94-180/1765

6931 NDX2941227
పపరర: మమధసరర దదవరరడడడ

94-180/1766

తసడడ:ద రరమరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:20
లస: ససస స
94-179/1038

6934 NDX3257631
పపరర: వరణణ జజననలగడడ

94-179/1273

తసడడ:ద లమజజరస వరణణ
ఇసటట ననస:92-12-784
వయససస:53
లస: ససస స

94-180/604 6937 NDX1690636
6936 NDX1690628
పపరర: జగ బ టట యస శక హరర జడడడ
పపరర: సససదర రరవప జడడడ

తసడడ:ద సససదర రరవప జడడడ
ఇసటట ననస:92-12-785/1
వయససస:25
లస: పప

94-179/1039 6939 NDX2620532
6938 NDX3024734
పపరర: ఫణణ రరఘవనసదద సససగ బబ సదదల
పపరర: మమసరరపప కలమమరర

తసడడ:ద బబలమజ ఠరకలర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:92-12-788
వయససస:32
లస: పప

6919 NDX2759645
పపరర: భగఖలకడక దదవరరడడడ

తసడడ:ద వనసకట నదరరయణ రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద కకరణ కలమమర దసగరరరరల
ఇసటట ననస:92-12-784
వయససస:18
లస: ససస స
94-180/603

94-180/1761

తసడడ:ద తరరపత రరడడడ దదవరగదద ధ
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద రరమరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:23
లస: పప
94-179/1037

6916 NDX2796837
పపరర: శవయఖ జరనన

భరస : రవకలమమర దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవ రరమరరడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12--782
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:42
లస: ససస స
6932 NDX2950525
పపరర: సరగజన కరనసగసటట

94-174/958

భరస : కశరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:23
లస: పప
6929 NDX2941243
పపరర: ససబబ రతనమక దదవరరడడ

6918 NDX2757706
పపరర: రవకలమమర దదవరరడడడ

94-180/602

తసడడ:ద సప మయఖ జరనన
ఇసటట ననస:92-12-781
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:36
లస: ససస స
6926 NDX2769511
పపరర: బదహక రరడడడ దదవరరడడడ

94-189/259

తసడడ:ద తరపతరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద రరమరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:92-12-782
వయససస:42
లస: ససస స
6923 NDX2884898
పపరర: భబగఖ లకడక దదవరరడడ

6915 NDX1410513
పపరర: ఉదయ కలమమర శరక కలపష

6913 NDX1399535
పపరర: రఘగ రరస కలపష

తసడడ:ద ససబదమణఖ సరససస స కలపష
ఇసటట ననస:92-12-779
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద ససబదమణఖ శరససస స కలపష
ఇసటట ననస:92-12-779
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవయఖ జరనన
ఇసటట ననస:92-12-781
వయససస:48
లస: ససస స
6920 NDX2836377
పపరర: మమధసరర దదవరరడడడ

94-191/832

తసడడ:ద ససబదమణఖ శరససస స కలపరష
ఇసటట ననస:92-12-778
వయససస:39
లస: పప

6914 NDX1172097
పపరర: రరజగశశరర కలపష

6917 NDX2799591
పపరర: వర లకడక జరనన

6912 NDX2906402
పపరర: ఉదయ కలమమర శరక కలపరష

భరస : మమసరరపప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:92-12-789 Ward 26
వయససస:40
లస: ససస స

94-180/605

తసడడ:ద బబల భబసకర రరవప జడడడ
ఇసటట ననస:92-12-785/1
వయససస:51
లస: పప
94-161/593

6940 NDX2681500
పపరర: మమసరరపప వనసకటటశశరరర

94-179/857

తసడడ:ద మమసరరపప వనసకట నదరరయణ
ఇసటట ననస:92-12-789, Ward - 26
వయససస:45
లస: పప
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6941 NDX1766106
పపరర: అననన ఎలజబబత ఏలలటట

94-180/606

తసడడ:ద రరజశశఖర ఏలలటట
ఇసటట ననస:92-12-791
వయససస:29
లస: ససస స
6944 NDX2147677
పపరర: రరజజ శశఖర ఏలలటట

భరస : రరజజ శశఖర ఏలలటట
ఇసటట ననస:92-12-791
వయససస:54
లస: ససస స
94-180/609

తసడడ:ద దదవద లవసగకకన ఏలలటట
ఇసటట ననస:92-12-791
వయససస:58
లస: పప
6947 NDX2944007
పపరర: దదశరక వరనపప

94-179/1040

94-179/89

94-179/1043

6956 NDX2733780
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ఆవపల

94-179/1046

తసడడ:ద కకటట రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:92-12-796
వయససస:57
లస: పప
94-189/262

94-180/611

94-179/90

94-189/264

94-179/1044

94-180/1767

94-179/1042
6952 NDX2943868
పపరర: వజయ భబసకరరరవప పప నననగసటట

6955 NDX3051117
పపరర: రరజగశశరర పప ననకసటట

94-179/1045

భరస : వజయ భబసకరరరవప పప నననకసటట
ఇసటట ననస:92-12-795
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసకర పప ననకసటట
ఇసటట ననస:92-12-795
వయససస:33
లస: ససస స

6957 NDX2950509
పపరర: జకకర షపక

6958 NDX2399269
పపరర: బబబగ మసదగరరర

94-173/1012

6960 NDX2399772
పపరర: బషరరన షపక

6963 NDX1126457
పపరర: బషసర షరరఫ షపక

6966 NDX2399210
పపరర: జరరనదబ షపక

6969 NDX2503076
పపరర: భవరన పరతతరర

94-179/91

తసడడ:ద కరశయఖ మసదగరరర
ఇసటట ననస:92-12-798
వయససస:30
లస: పప
94-179/92

6961 NDX1112309
పపరర: నజజక షపక

94-180/610

భరస : భషసర షరరఫ
ఇసటట ననస:92-12-798/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-180/612

6964 NDX2538890
పపరర: నజమ షపక

94-180/613

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-798/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-179/93

భరస : ననర అహకద షపక
ఇసటట ననస:92-12-800
వయససస:66
లస: ససస స
94-180/616

6949 NDX2744001
పపరర: మహనరరవప వరష పప

తసడడ:ద సససదరరరవప పప నననగసటట
ఇసటట ననస:92-12-795
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద ఖమజజమహహదద ధన
ఇసటట ననస:92-12-798/1
వయససస:58
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:92-12-798/1
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : చసదదమమళ పరతతరర
ఇసటట ననస:92-12-801
వయససస:70
లస: ససస స

6951 NDX2398923
పపరర: పదదధప కలమమర బసడడ

6954 NDX2943512
పపరర: రరజగశశరర పప నననకసటట

94-189/261

తసడడ:ద రరజరరవప
ఇసటట ననస:92-12-794
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-798/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-798/1
వయససస:29
లస: పప

6968 NDX1986274
పపరర: వనసకట ససబబమక పరతతరర

94-179/1041

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:92-12-798
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:92-12-798
వయససస:20
లస: ససస స

6965 NDX2280170
పపరర: మమలన బ షపక

6948 NDX2943991
పపరర: మసజష అననవరపప

6946 NDX2422012
పపరర: సరసబశవ రరవప కగషసక
తసడడ:ద రరసభటటటస కగషసక
ఇసటట ననస:92-12-793
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద రరమమరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:92-12-795
వయససస:39
లస: పప

6953 NDX3047719
పపరర: వజయ భబసకర రరవప
పప నననగసటట
తసడడ:ద సససదర రరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:92-12-795
వయససస:48
లస: పప

6962 NDX1986225
పపరర: మహమకద షపక

94-189/260

తసడడ:ద వనణగ అననవరపప
ఇసటట ననస:92-12-794
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పదదధప కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:92-12-795
వయససస:33
లస: ససస స

6959 NDX2421956
పపరర: సరజదద షపక

6945 NDX2418721
పపరర: సససధనజజ కగషసక

94-180/608

తసడడ:ద రరజశశఖర ఏలలటట
ఇసటట ననస:92-12-791
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ కగషసక
ఇసటట ననస:92-12-793
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప వరనపప
ఇసటట ననస:92-12-794
వయససస:53
లస: ససస స
6950 NDX2398832
పపరర: నలమ బసడడ

94-180/607 6943 NDX1846981
6942 NDX2147669
పపరర: మమరర మసజల వరన ననలటటరర
పపరర: కరరణ మమడడ ఏలలటట

6967 NDX1986266
పపరర: ససకనఖ పరతతరర

94-180/615

భరస : పపసడరరక కనకదసరర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:92-12-801
వయససస:42
లస: ససస స
94-190/183

తసడడ:ద పపసడరరక కనక దసరరరరరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:92-12-801
వయససస:22
లస: ససస స

6970 NDX2503118
పపరర: తదజగశశర రరవప పరతతరర

94-190/184

తసడడ:ద పపసడరరక కనక దసరరరరరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:92-12-801
వయససస:20
లస: పప
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94-190/185

తసడడ:ద కకటయఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:92-12-801
వయససస:81
లస: పప

6972 JBV3199734
పపరర: కకషషకలమమరర పరతతరర

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:92-12-801
వయససస:57
లస: ససస స

6974 NDX2399574
పపరర: ససదదబ షపక

94-179/94

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:92-12-803
వయససస:52
లస: ససస స
94-179/858

భరస : వనసకట రరవప వపస
ఇసటట ననస:92-12-804
వయససస:43
లస: ససస స

6975 NDX2519395
పపరర: ససబబమక వసర

తసడడ:ద వనసకట సరశమ నకకనబబ యన
ఇసటట ననస:92-12-804
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద బదహకయఖ ఎనసమగల
ఇసటట ననస:92-12-804
వయససస:18
లస: పప

6986 NDX3065117
పపరర: గరతదవరణణ మగవశ

6987 NDX2955029
పపరర: నగగశశరరరవప మగవశ

94-174/960

తసడడ:ద లసగయఖ తదడడబబ యన
ఇసటట ననస:92-12-806
వయససస:53
లస: ససస స
94-179/1050

6992 NDX2340032
పపరర: లలత కలమమర శశషషబబబగ
పప తషరరజ
తసడడ:ద శసకర నదరరయణ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:92-12-809
వయససస:43
లస: పప

6990 NDX3071164
పపరర: గరత వరణణ మగవశ

94-180/1768

94-179/101

భరస : ఇసకవరల షపక
ఇసటట ననస:92-12-810
వయససస:47
లస: ససస స
94-189/265

6993 NDX3101185
పపరర: నరకల దదవ పప తషరరజ

6979 NDX2949931
పపరర: నదగలకడక మగననస

94-179/1047

6982 NDX3193794
పపరర: వనసకట రవతదజ కకసన

94-191/834

94-190/640

6985 NDX2379899
పపరర: దదవక కగగరరర

94-179/97

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కగగరరర
ఇసటట ననస:92-12-805
వయససస:22
లస: ససస స
94-175/1605

6988 NDX2950582
పపరర: నదగ పదదధప మగవశ

94-179/1049

తసడడ:ద నగగశశరరరవప మగవశ
ఇసటట ననస:92-12-806
వయససస:32
లస: పప
94-188/1302

6991 NDX2340057
పపరర: సతఖ ససబబ లకడక పప తషరరజ

94-179/98

భరస : కలమమర శశషషబబబగ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:92-12-809
వయససస:30
లస: ససస స
94-179/1052

6994 NDX2340081
పపరర: షకకల షపక

భరస : శసకరనదరరయణ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:92-12-809
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:92-12-810
వయససస:22
లస: ససస స

94-179/102
6996 NDX1985995
పపరర: వనసకట లలత కలమమర శశషష
బబబగ పప తషరరజ
తసడడ:ద శసకర నదరరయణ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:92-12-810
వయససస:43
లస: పప

6997 NDX2340065
పపరర: ఇసకవరల షపక
తసడడ:ద ససదద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-810
వయససస:62
లస: పప

6999 NDX2399707
పపరర: శకనవరసస జపలర

7000 NDX3250008
పపరర: వరయఖ పసరమసరన

తసడడ:ద చనన జపలర
ఇసటట ననస:92-12-811
వయససస:36
లస: పప

94-179/96

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కకసన
ఇసటట ననస:92-12-804
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద లసగయఖ తదడడబబ యన
ఇసటట ననస:92-12-806
వయససస:53
లస: ససస స
94-179/99

6976 NDX2519403
పపరర: నదగరరజ వసర

భరస : శకనవరస రరడడడ మగననస
ఇసటట ననస:92-12-804
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబరరవప మగవశ
ఇసటట ననస:92-12-806
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట సరశమ చసత
ఇసటట ననస:92-12-806
వయససస:26
లస: ససస స

6998 NDX1605825
పపరర: పప తరరజ వనసకట లలత
కలమమర శశషష బబబగ
తసడడ:ద శసకర నదరరయణ పప తరరజ
ఇసటట ననస:92-12-810
వయససస:44
లస: పప

94-179/859

తసడడ:ద వనసకటసరశమ నకకనబబ యన
ఇసటట ననస:92-12-804
వయససస:46
లస: ససస స

94-191/833 6984 NDX3157054
6983 NDX2976488
పపరర: సరయ కలమమర నకకనబబ యన
పపరర: పవన కలమఖణ ఎనసమగల

94-191/300

తసడడ:ద వనసకట రరవప వసర
ఇసటట ననస:92-12-804
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప వపస
ఇసటట ననస:92-12-804
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట సరశమ నకకనబబ యన
ఇసటట ననస:92-12-804
వయససస:22
లస: పప

6995 NDX2340107
పపరర: ఫరతమమన షపక

94-179/95

6978 NDX2545408
పపరర: నగరజ వపస

94-179/1048 6981 NDX3115672
6980 NDX2970721
పపరర: సరయ కలమమర నకకనబబ యన
పపరర: అకకమక నకకనబబ యన

6973 JBV0847848
పపరర: శవయఖ పరతతరర

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-12-801
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప వసర
ఇసటట ననస:92-12-804
వయససస:44
లస: ససస స

6977 NDX2545440
పపరర: ససబబమక వపస

6989 NDX2958346
పపరర: మమనక చసత

94-191/299

94-179/104

94-179/100

94-179/103

94-179/1255

తసడడ:ద పసరమసరన గగపయఖ
ఇసటట ననస:92-12-811
వయససస:51
లస: పప
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7001 NDX3140258
పపరర: నదగగర బ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-29
94-180/1769

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-811
వయససస:39
లస: ససస స

7002 NDX2989317
పపరర: సశరష వనసకట రమణ

94-180/1770

భరస : నదగరరరజ న సశరష
ఇసటట ననస:92-12-811
వయససస:31
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

94-188/1303
7003 NDX3164001
పపరర: సశరష వనసకట రమణ నదగరరరజ న

భరస : నదగరరరజ న సశరష
ఇసటట ననస:92-12-811
వయససస:32
లస: ససస స

పపరరషషలల
5,914

ససత సలల
6,076

ఇతరరలల
1

మతత స
11,991

5,914

6,076

1

11,991
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