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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-30

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 11012

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 1

2

0

0

2

2

94 / 4

0

1

0

1

3

94 / 5

4

1

0

5

4

94 / 8

1

0

0

1

5

94 / 9

1

2

0

3

6

94 / 12

1

1

0

2

7

94 / 13

3

1

0

4

8

94 / 14

1

0

0

1

9

94 / 16

1

2

0

3

10

94 / 17

1

0

0

1

11

94 / 18

1

0

0

1

12

94 / 19

0

1

0

1

13

94 / 21

0

1

0

1

14

94 / 23

1

0

0

1

15

94 / 32

0

1

0

1

16

94 / 39

0

2

0

2

17

94 / 44

2

0

0

2

18

94 / 46

1

0

0

1

19

94 / 51

1

1

0

2

20

94 / 55

0

1

0

1

21

94 / 60

1

0

0

1

22

94 / 72

1

0

0

1

23

94 / 73

0

1

0

1

24

94 / 74

0

1

0

1

25

94 / 75

0

1

0

1

26

94 / 86

0

1

0

1

27

94 / 89

0

1

0

1

28

94 / 91

0

1

0

1

29

94 / 94

4

3

0

7

30

94 / 97

0

1

0

1

31

94 / 98

1

0

0

1

32

94 / 100

0

1

0

1

33

94 / 101

1

0

0

1

34

94 / 104

1

0

0

1

35

94 / 110

2

0

0

2

36

94 / 112

0

1

0

1

37

94 / 117

1

0

0

1

38
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1

0

0

1

39
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1

2

0

3
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1

0

0

1

41
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1

0

0

1
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94 / 147

1

0

0

1
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0

0

2
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0

1

0

1
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0

0

1
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1
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0

4
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0
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3

0
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0
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0
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0
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0

58
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0

810
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481

0

986
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0

943
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0
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0
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69

94 / 183

565

576

0

1,141
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0

1

77

94 / 191

2

4

0

6
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66

0

128

79

94 / 193

2

3

0

5
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0

2
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0

1

82

94 / 198

0
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0

1

83

94 / 199

1

0

0

1
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0

1

0

1
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0
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0

1
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0

8
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3

0

4
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0

0

1
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0

0

1

90

94 / 217

1

0

0

1
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0

3

0

3
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1

0

2
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0

0

2
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0

0

1
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0

0

2
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0

0

1
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1

0

3
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0

0

1
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3

0

5
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3

1

0

4
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0

1

0

1
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2

3

0

5
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5

4

0

9
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0

1

0

1

105

95 / 12

1

0

0

1

106

95 / 18

1

0

0

1

107

95 / 20

1

0

0

1

108

95 / 31

1

0

0

1

109

95 / 37

0

1

0

1

110

95 / 39

0

1

0

1

111

95 / 51

1

0

0

1

112

95 / 56

0

1

0

1

113

95 / 69

3

3

0

6

114

95 / 83

0

1

0

1

115

95 / 91

0

1

0

1

116

95 / 123

0

1

0

1

117

95 / 138

0

1

0

1

118

95 / 145

1

1

0

2

119

95 / 168

0

1

0

1

120

95 / 188

0

1

0

1

121

95 / 189

0

1

0

1

122

95 / 205

0

1

0

1

123

95 / 210

1

0

0

1

124

95 / 212

1

0

0

1

125

95 / 217

0

3

0

3

126

95 / 224

1

0

0

1

127

1,094 / 194

5

3

0

8

128

1,094 / 195

2

0

0

2

129

1,094 / 196

0

2

0

2

130

1,094 / 197

3

4

0

7

131

1,094 / 198

10

7

0

17

132

1,094 / 199

0

2

0

2

133

1,094 / 200

1

2

0

3

134

1,094 / 205

1

0

0

1

135

1,094 / 206

6

5

0

11

136

1,094 / 207

1

1

0

2

5,492

5,575

0

11,067

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

4410 NDX0016527
పపరర: అదద లకకక కలసచచల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-186/405

భరస : డచనయల బబబబ కలసచచల
ఇసటట ననస:94-10-736
వయససస:32
లస: ససస స
4413 JBV0912899
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తచడకశశటట

94-186/408

94-186/1161

94-186/412

4417 NDX0604975
పపరర: మహమకద అఫఫఫ పరషర

4420 NDX1940106
పపరర: రరజ సరతషలలరర

94-186/415

4423 JBV0918029
పపరర: రరజగశశరర కరసరబబద

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-10-757
వయససస:33
లస: ససస స

4426 AP151010495467
పపరర: పషదదజజన బ షపక

భరస : రరమససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-10-894
వయససస:48
లస: ససస స
94-185/58

4432 NDX2910545
పపరర: యయళళ రరడకడ కరశన

తసడక:ఫ సకరరయఖ నచయక పరతషలలతష
ఇసటట ననస:94-10-895
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ పసచ రరడకడ కరశన
ఇసటట ననస:94-10-901
వయససస:50
లస: పప

4434 NDX1628389
పపరర: వజయ లకకక సస మవరపప

4435 NDX1985656
పపరర: వజయ లకకక వనరరక బబ యన

94-179/233

భరస : ససబబ రరవప సస మవరపప
ఇసటట ననస:94-10-1033
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప లలళర
ఇసటట ననస:94/10/1090
వయససస:36
లస: ససస స

94-186/413

94-186/416

4438 NDX1053305
పపరర: చరసజవ బ
తసడక:ఫ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-10-1090
వయససస:34
లస: పప

4418 NDX1806019
పపరర: ససజజత వసరస

94-186/411

4421 JBV0919878
పపరర: ఆషర షపక

94-186/414

4424 AP151010495472
పపరర: సరమఖమజఖస కరసరబబదచ

94-186/417

భరస : ససబబబరరవప కరసరరరబబద
ఇసటట ననస:94-10-756
వయససస:57
లస: ససస స
94-186/419

4427 NDX1814483
పపరర: వనసకట రమణమక అతరరజ

94-186/420

భరస : కకటయఖ అతరరజ
ఇసటట ననస:94-10-767
వయససస:62
లస: ససస స
94-185/56

4430 NDX1807553
పపరర: సరరజ పరతషలలతష

94-185/57

భరస : జజనస నచయక పరతషలలతష
ఇసటట ననస:94-10-895
వయససస:37
లస: ససస స
94-186/1348

4433 NDX3003688
పపరర: హమఖసథ కలమఖర ఏదసదల

94-186/1349

తసడక:ఫ తరరపరల ఏదసదల
ఇసటట ననస:94-10-939
వయససస:20
లస: పప
94-179/234

తసడక:ఫ సరయ వనరరక బబ యన
ఇసటట ననస:94-10-1036
వయససస:25
లస: ససస స
94-185/60

94-186/1160

భరస : ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:94-10-754
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దచడఖఖలసదచర సయఖద
ఇసటట ననస:94-10-895
వయససస:31
లస: ససస స

4431 NDX1807462
పపరర: జజనస నచయక పరతషలలతష

4415 NDX2658359
పపరర: కకటటశశర రరవప మసడల ననన

భరస : శకహరర వసరస
ఇసటట ననస:94-10-751
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-10-760
వయససస:57
లస: ససస స

94-185/55 4429 NDX1889882
4428 NDX0484915
పపరర: వనసకట లకకక ససవరరల� శకరరస�
పపరర: అమరరన సయఖద

4437 NDX1761288
పపరర: ససజనఖ లలళర

94-186/410

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-10-756
వయససస:35
లస: ససస స
94-186/418

94-186/407

తసడక:ఫ నరసయఖ మసడల ననన
ఇసటట ననస:94-10-740
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ రరమఖరరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:94-10-753
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-10-755
వయససస:34
లస: పప
4425 JBV3245743
పపరర: సరసబబఫజఖస కరసరబబద

94-186/409

తసడక:ఫ మహహదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:94-10-741
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ మఖణణకఖ రరవప మమళస
ఇసటట ననస:94-10-752
వయససస:59
లస: పప
4422 JBV3245172
పపరర: శకనచద భమఖనచధసన

4414 NDX0004457
పపరర: డచనయల బబబబ కలసచచల

4412 NDX0974824
పపరర: మబనన బబగస షపక

భరస : ఖఖససస షషషక
ఇసటట ననస:94-10-738
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : కకసడమక కలసచచల
ఇసటట ననస:94-10-740
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప మసడల ననన
ఇసటట ననస:94-10-740
వయససస:37
లస: ససస స
4419 NDX1806175
పపరర: నచగగశశర రరవప మమళస

94-186/406

భరస : ఆఫఫస పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:94-10-737
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ కరజయఖ
ఇసటట ననస:94-10-739
వయససస:55
లస: పప
4416 NDX2660009
పపరర: మనచకక మసడల ననన

4411 NDX0519900
పపరర: ఫరరరన మహమకద

4436 NDX1808734
పపరర: రమణ గబసడడబబ మక

94-185/59

భరస : శకనస గబసడడబబ మక
ఇసటట ననస:94/10/1090
వయససస:34
లస: ససస స
94-185/61

4439 NDX0512376
పపరర: శకనవరస లలలర �

94-185/62

తసడక:ఫ శవరరమకకకషష�
ఇసటట ననస:94-10-1090
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: బబత బరధన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-179/235

భరస : శకనవరస సససగ బరధన
ఇసటట ననస:94-10-6059
వయససస:31
లస: ససస స
4443 NDX2476836
పపరర: ససగబణ మసచచలపటట

94-186/422

94-186/425

తసడక:ఫ రరస సససగ బరధన
ఇసటట ననస:94-10-6059
వయససస:42
లస: పప
4449 NDX0545798
పపరర: ససతచరరవమక కళళస�

94-183/62

తసడక:ఫ రతయఖ
ఇసటట ననస:94-11-7
వయససస:40
లస: పప
4455 NDX2340917
పపరర: వరనచరరయఖణ బససరఏదదద

94-179/237

94-185/63

94-185/66

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-170
వయససస:48
లస: పప

4448 NDX0605360
పపరర: ధనలకకక కళరస�

94-183/60

4453 NDX2946002
పపరర: రజన దదవ తమన

4456 NDX2380053
పపరర: లకకణ రరవప పపళర

4459 NDX0089623
పపరర: దసరరర భవరన� దదవరశశటట �

4462 NDX0089607
పపరర: వనసకట రమణ దసతదల

94-185/69

4465 NDX2170546
పపరర: రరస గగపరల రరడడ క అలలర

94-183/63

4468 NDX0627133
పపరర: అబబదల రహహస� షపక�
తసడక:ఫ మసరసన�
ఇసటట ననస:94-11-172
వయససస:33
లస: పప

94-183/61

4451 AP151010471634
పపరర: చడననయఖ గరపసదదసస

94-187/649

తసడక:ఫ చడననయఖ
ఇసటట ననస:94-11
వయససస:56
లస: పప
94-185/1414

4454 NDX1729674
పపరర: ీసణ మఖధసరర సస మబ

94-179/265

తసడక:ఫ లకకణ రరవప సస మబ
ఇసటట ననస:94-11-8 44
వయససస:25
లస: ససస స
94-179/238

4457 NDX2722049
పపరర: వసశ కలరరగర

94-185/1415

తసడక:ఫ ససబబ రరవప కలరరగర
ఇసటట ననస:94-11-80
వయససస:19
లస: పప
94-185/64

4460 NDX0089318
పపరర: మలర శశరర� దదవరశశటట �

94-185/65

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-11-169
వయససస:36
లస: ససస స
94-185/67

4463 NDX0519173
పపరర: వనసకట రమణ అలలర�

94-185/68

భరస : నచగరరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-11-170
వయససస:45
లస: ససస స
94-185/70

తసడక:ఫ నచగర రరడకడ అలలర
ఇసటట ననస:94-11-170
వయససస:23
లస: పప
94-185/72

94-186/424

భరస : రరమఖసజననయబలల� కళళస
ఇసటట ననస:94-11
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నలకసటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-11-170
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకలర మఖలఖ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:94-11-170
వయససస:61
లస: ససస స
4467 NDX0605840
పపరర: నచగరరరడకడ అలలర

4447 NDX0605410
పపరర: ససధఖ కళరస�

భరస : ససరగష బబబబ�
ఇసటట ననస:94-11-169
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:94-11-169
వయససస:33
లస: పప
4464 NDX0090795
పపరర: కకటటశశరమక కకలర మరర

తసడక:ఫ పఫతచప సససగ కతఫయ
ఇసటట ననస:94-10-6059
వయససస:35
లస: పప

4450 NDX0487967
పపరర: ససదదప రరడకడ కళరస�

94-186/421

4445 NDX2476869
పపరర: శరఖస కలమఖర సససగ కతఫయ

భరస : ససరఖనచరరయణ సససగ మసచచలపరటట
ఇసటట ననస:94-10-6059
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబల ససరర పపళర
ఇసటట ననస:94-11-66
వయససస:31
లస: పప

భరస : తరరపత రరడకడ నలస
ఇసటట ననస:94-11-144
వయససస:38
లస: ససస స
4461 NDX0513010
పపరర: వజయకలమఖర ఫణణదదపప�

94-186/423

భరస : వనసకటటశశరరర తమన
ఇసటట ననస:94-11-7
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ బఫహక రరడడ క బససరఏదదద
ఇసటట ననస:94-11-56
వయససస:31
లస: పప
4458 NDX1729310
పపరర: రతస మక నలస

4444 NDX2476885
పపరర: లకకక బబయ మసచచలపరటట

తసడక:ఫ రరమఖసజననయరరడకడ� కళళస
ఇసటట ననస:94-11
వయససస:30
లస: పప
94-185/1413

4442 NDX2476810
పపరర: చసదన కతఫయ

భరస : శరఖస కలమఖర సససగ కతఫయ
ఇసటట ననస:94-10-6059
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమఖసజననయరరడకడ� రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94/11
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లకకకరరడకడ� కళళస
ఇసటట ననస:94-11
వయససస:70
లస: ససస స
4452 NDX2945996
పపరర: వనసకటటశశరరర తమన

94-179/236

భరస : పఫతచప కతఫయ
ఇసటట ననస:94-10-6059
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : బబలఖజ సససగ మసచచలపటట
ఇసటట ననస:94-10-6059
వయససస:29
లస: ససస స
4446 NDX2476794
పపరర: శకనవరస సససగ బరధన

4441 NDX2480267
పపరర: సరసశత బబయ కతఫయ

4466 NDX1754176
పపరర: వనసకటటశ బబకకసటట

94-185/71

తసడక:ఫ వనసకట నచరరయణ బబకకసటట
ఇసటట ననస:94-11-170
వయససస:24
లస: పప
94-185/73

4469 NDX1754200
పపరర: జజఖత గరయస

94-185/74

భరస : ససబబబరరడకడ గరయస
ఇసటట ననస:94-11-180
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: బబబబ మసరల
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94-185/75

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప మసరల
ఇసటట ననస:94-11-180
వయససస:27
లస: పప
4473 NDX0089573
పపరర: భబరత మదసద

94-185/78

94-185/81

94-185/84

94-186/428

94-186/431

4480 NDX1806084
పపరర: నగరనచ షపక

4483 AP151010495043
పపరర: లకకక నసదదపరటట

4486 NDX2948065
పపరర: కమల బబష షపక

94-186/432

4489 NDX1680165
పపరర: ఫణణసదఫ తదజ వరక

94-186/426

4492 NDX0309492
పపరర: జయససధ కసకకపరటట

4478 NDX1097336
పపరర: మఖధవ రరడడ క దచససరరడకడ

4481 NDX0520403
పపరర: కరరమబన సయఖద

94-186/429

4484 NDX1904185
పపరర: నచరరయణ రరడకడ పరసస

94-186/1352

4487 NDX2984805
పపరర: శశభ దదవ వరరక

94-186/433

4490 NDX0750422
పపరర: వనసకట రమణ కసబగరరర

94-186/430

94-184/1353

94-186/434

తసడక:ఫ రరమనన కసబగరరర
ఇసటట ననస:94-11-734
వయససస:49
లస: పప
94-186/436

4493 NDX0308585
పపరర: రరసబబబబ కసకకపరటట
తసడక:ఫ నచగగసదఫస కసకకపరటట
ఇసటట ననస:94-11-735
వయససస:43
లస: పప

94-186/1353
4494 NDX2952026
పపరర: భవఖ నచగలకకక సరయ శవరన
కసకకపరటట
తసడక:ఫ రసబబబబ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:94-11-735
వయససస:21
లస: ససస స

94-186/1354
4495 NDX3011699
పపరర: భవఖ నచగ లకకక సరయ శవరన
కసకకపరటట
తసడక:ఫ రరసబబబబ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:94-11-735
వయససస:21
లస: ససస స

4496 NDX2952018
పపరర: వనసకట కసకకపరటట
తసడక:ఫ రసబబబబ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:94-11-735
వయససస:18
లస: పప

4497 NDX3252194
పపరర: సశరష లత ననతసగర

4498 NDX1975392
పపరర: బబజ బ షపక

4499 NDX1975434
పపరర: సషషదచ షపక

భరస : సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:94-11-736
వయససస:40
లస: ససస స

94-186/427

భరస : రరసబబబబ వరరక
ఇసటట ననస:94-11-734
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:94-11-735
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ దయఖనసద ననతసగర
ఇసటట ననస:94-11-736
వయససస:39
లస: ససస స

94-185/83

తసడక:ఫ ససతచరరమరరడకడ పరసస
ఇసటట ననస:94-11-709
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ మమరస యఖ వరర
ఇసటట ననస:94-11-734
వయససస:52
లస: పప

94-185/1519

94-185/80

భరస : హనఫ సయఖద
ఇసటట ననస:94-11-560
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరసబబబబ వరక
ఇసటట ననస:94-11-734
వయససస:28
లస: పప
94-186/435

4475 NDX0130799
పపరర: వర నచరరయణ� మదసద�

తసడక:ఫ నచసర రరడకడ దచససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-260
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ మర వల షపక
ఇసటట ననస:94-11-729
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసబయఖ బసడచరర
ఇసటట ననస:94-11-734
వయససస:67
లస: ససస స
4491 NDX1170828
పపరర: వనసకట నచరరయణ వరర

94-185/82

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-705
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:94-11-722
వయససస:42
లస: ససస స
4488 AP151010495429
పపరర: వనసకటకకటమక బసడచరర

4477 NDX0016386
పపరర: షకకల షపక�

94-185/77

తసడక:ఫ లకకమక�
ఇసటట ననస:94-11-180/1
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ఫ మహమకద అనఫ షపక
ఇసటట ననస:94-11-560
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ తరరపతయఖ చటటట
ఇసటట ననస:94-11-627
వయససస:52
లస: పప
4485 NDX2170744
పపరర: మఖబబ షపక

94-185/79

భరస : ఛచన ఖఖన�
ఇసటట ననస:94-11-182
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ చనన లఖలస
ఇసటట ననస:94-11-280
వయససస:42
లస: పప
4482 NDX0869149
పపరర: శవయఖ చటటట

4474 NDX0089656
పపరర: రమణమక� మదసద�

4472 NDX0004879
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ పపటట
ర రర

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-180
వయససస:30
లస: పప

భరస : నచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-11-180/1
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : షకకల�
ఇసటట ననస:94-11-182
వయససస:30
లస: ససస స
4479 NDX1678947
పపరర: దదవదచనసవ లఖలస

94-185/76

తసడక:ఫ చడసచస రరడకడ గరయస
ఇసటట ననస:94-11-180
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ నచరరయణ
ఇసటట ననస:94-11-180/1
వయససస:29
లస: ససస స
4476 NDX0016279
పపరర: లసబ జజనబ షపక�

4471 NDX1754184
పపరర: ససబబబ రరడకడ గరయస

94-186/438

94-186/437

94-186/1355

94-186/439

తసడక:ఫ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-11-736
వయససస:45
లస: పప
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4500 JBV0920686
పపరర: వనసకటరతనస అలలగబల

94-186/441

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-11-737
వయససస:71
లస: ససస స
4503 JBV0920066
పపరర: గరపరలకకషష అలలగబల

94-186/444

94-186/447

94-186/449

94-186/452

94-186/454

94-186/457

94-186/460

తసడక:ఫ వజజఫ తతమఖటట
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:45
లస: పప

4513 NDX2547149
పపరర: శకదదవ మబసజసపలర

4516 NDX0077040
పపరర: రతన ససవరష కలమఖరర కసచరర

4519 NDX1800342
పపరర: రరజగశశరర దదవ పసలర

4522 JBV0922856
పపరర: నచగమక గబరజజల

94-186/463

4525 JBV0919712
పపరర: శరత కలమఖర తతమఖటట
తసడక:ఫ వజజఫ తతమఖటట
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:35
లస: పప

94-186/466

4508 JBV3246196
పపరర: నచగమణణ సససకర

94-186/448

4511 AP151010495696
పపరర: వరపఫసరద సససకర

94-186/1162

4514 NDX1565169
పపరర: కసచరర ఉమ దదవ

94-186/451

94-186/453

తసడక:ఫ మహన రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:27
లస: ససస స
94-186/455

4517 AP151010495433
పపరర: ససగబణమక గబరజజల

94-186/456

భరస : కకసడయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:40
లస: ససస స
94-186/458

4520 JBV0920108
పపరర: మరరయమక శరనస

94-186/459

భరస : ఆశరరశదస శరనస
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:55
లస: ససస స
94-186/461

4523 NDX1679911
పపరర: రసజత కలమఖర పసలర

94-186/462

తసడక:ఫ వనణబ పసలర
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:25
లస: పప
94-186/464

4526 NDX0079061
పపరర: దయఖకర బబబబ కసచరర

94-186/465

తసడక:ఫ వరపఫసరద రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:38
లస: పప

94-186/467 4529 JBV3245438
4528 NDX0866426
పపరర: అసకకనడడ పఫసరదరరవప పపలపరటట
పపరర: కలమఖర రరజజ కసచరర

తసడక:ఫ రరమతచరకస పపలపరటట
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:46
లస: పప

94-186/446

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర సససకర
ఇసటట ననస:94-11-739
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరశసహహలల
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరసససహహలల గబరజజల
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:35
లస: పప
4527 JBV0919027
పపరర: రతనకలమఖర తతమఖటట

94-186/450

భరస : వనణబ పసలర
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వజజఫ తతమఖటట
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:65
లస: ససస స
4524 NDX0357038
పపరర: సరమమలల గబరజజల

4510 NDX0752527
పపరర: సరమఖమజఖస బబ లర వరపప

4505 JBV0922625
పపరర: మహలకకక తచటటకకసడ

భరస : వరపఫసరద సససకర
ఇసటట ననస:94-11-739
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దయఖకర బబబబ కసచరర
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:45
లస: ససస స
4521 NDX0309518
పపరర: సరరజనదదవ తతమఖటట

94-179/886

భరస : నరసససహ చరర మబసజసపలర
ఇసటట ననస:94-11-739
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహనరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:30
లస: ససస స
4518 JBV0919035
పపరర: మఖణణకఖస కసచరర

4507 NDX2545549
పపరర: నరసససహ చరర మబసజసపలర

94-186/443

భరస : శవయఖ తచటటకకసడ
ఇసటట ననస:94-11-738
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రతనస బబ లర వరపప
ఇసటట ననస:94-11-739
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససభఫమణఖస సససకర
ఇసటట ననస:94-11-739
వయససస:67
లస: పప
4515 NDX0826511
పపరర: ఉషరరరణణ కసచరర కసచరర

94-186/445

తసడక:ఫ గరవసధ చరర మబసజసపలర
ఇసటట ననస:94-11-739
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-11-739
వయససస:64
లస: ససస స
4512 AP151010495140
పపరర: వనసకటటశశరరర సససకర

4504 JBV0915819
పపరర: వజయలకకక రరచకకసడ

4502 NDX1170810
పపరర: మసరసన షపక

తసడక:ఫ బబపప షపక
ఇసటట ననస:94-11-737
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరజగసదఫకలమఖర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:94-11-738
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరయఖ తచటటకకసడ
ఇసటట ననస:94-11-738
వయససస:45
లస: పప
4509 JBV3246113
పపరర: సరరజన సససకర

94-186/442

తసడక:ఫ గరపరల కకషష అలలగబల
ఇసటట ననస:94-11-737
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-11-737
వయససస:51
లస: పప
4506 JBV3245420
పపరర: శవయఖ తచటటకకసడ

4501 NDX1891390
పపరర: దసరర సరయ నచథ అలలగబల

94-186/468

తసడక:ఫ ఆశరరశదస కసచరర
ఇసటట ననస:94-11-740
వయససస:55
లస: పప
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94-186/469

భరస : గగరర శసకర సరసదఫ
ఇసటట ననస:94-11-741
వయససస:36
లస: ససస స
4533 AP151010495225
పపరర: లకకక మదసదలలరర

94-186/471

4534 NDX0990143
పపరర: మహహష మదసదలలరర

94-186/1356

4537 NDX2841385
పపరర: సతఖనచరరయణ రరడడ క కరరక

భరస : వనణబ గరపరల రరడడ క శలస
ఇసటట ననస:94-11-742
వయససస:38
లస: ససస స

4540 NDX0016774
పపరర: ధన లకకక నలస

94-186/479

తసడక:ఫ బబ రకయఖ కససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-743
వయససస:52
లస: పప
4548 NDX2088756
పపరర: సతష కలమఖర బమరగ

94-186/481

94-186/484

భరస : పషదమసరసనరరవప గడగగటటట
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:60
లస: ససస స

94-186/474

4552 NDX0089649
పపరర: సరళదదవ గడగగటటట

94-186/487

4555 AP151010495437
పపరర: సరసశత గడగగటటట

94-186/477

4558 NDX0132589
పపరర: గసగరధర రరవప గడగగటటట
తసడక:ఫ చన మసరసన రరవప గడగగటటట
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:33
లస: పప

4538 NDX2857613
పపరర: ససధ రరణణ జజరరగగ

94-186/1358

4541 AP151010495071
పపరర: రమణమక కససరరడకడ

94-186/475

4544 NDX0813931
పపరర: చసదఫశశఖర రరడకడ కరశరరడకడ

94-186/478

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కరశరరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-743
వయససస:32
లస: పప
94-184/1355

4547 NDX0308619
పపరర: నచధస జసజల

94-186/480

తసడక:ఫ తరరపతయఖ జసజల
ఇసటట ననస:94-11-744
వయససస:37
లస: పప
94-186/482

4550 NDX1903898
పపరర: శవమక కనగరరర

94-186/483

తసడక:ఫ పపటట పప కనగరరర
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:27
లస: ససస స
94-186/485

4553 NDX0309534
పపరర: గగరరకళళఖణణ గడగగటటట

94-186/486

తసడక:ఫ పషదమసరసన రరవప గడగగటటట
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:34
లస: ససస స
94-186/488

భరస : చనమసరసనరరవప గడగగటటట
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:53
లస: ససస స
94-186/490

94-186/473

భరస : వనసకటరరడకడ కససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-743
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషద మసరసన రరవప గడగగటటట
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ మసరసనమక గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:43
లస: ససస స
4557 AP151010495034
పపరర: లకకకనరసమక గడగగటటట

4549 JBV0922633
పపరర: మరరవల షపక

4535 AP151010495435
పపరర: కకసడయఖ మదసదలలరర

తసడక:ఫ వనసకటశశరరర జజరరగగ
ఇసటట ననస:94-11-742
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహబబ
ఇసటట ననస:94-11-745
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకయఖ గడగగటటట
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:27
లస: ససస స
4554 NDX0090803
పపరర: చడసచసలకకక గబసడడబబ యన

94-186/1357

భరస : వనసకట రరడకడ కశరరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-744
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ జజన బమరగ
ఇసటట ననస:94-11-745
వయససస:24
లస: పప
4551 NDX1799875
పపరర: గరయతఫ గడగగటటట

4546 NDX2758563
పపరర: రమణమక కశరరడకడ

94-184/1354

తసడక:ఫ మలర కకసడయఖ మదసదలలరర
ఇసటట ననస:94-11-742
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట రరడకడ నలస
ఇసటట ననస:94-11-743
వయససస:34
లస: ససస స

94-186/476 4543 NDX1053552
4542 NDX1806126
పపరర: వనసకట సరయ కకషష పపపరపల
పపరర: వనసకట రరమఖసజననయబలల
పపపరపల
తసడక:ఫ రమణయఖ పపపరపల
తసడక:ఫ రమణయఖ పపపరపల
ఇసటట ననస:94-11-743
ఇసటట ననస:94-11-743
వయససస:24
లస: పప
వయససస:26
లస: పప

4545 AP151010495357
పపరర: వనసకటరరడకడ కససరరడకడ

94-186/472

తసడక:ఫ గసగర రరడకడ కరరక
ఇసటట ననస:94-11-742
వయససస:36
లస: పప
94-186/1450

4532 NDX2985653
పపరర: కకసడయఖ మదసదలలరర

తసడక:ఫ కకసడయఖ మదసదలలరర
ఇసటట ననస:94-11-742
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడయఖ మదసదలలరర
ఇసటట ననస:94-11-742
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబ రరడకడ శలస
ఇసటట ననస:94-11-742
వయససస:44
లస: పప
4539 NDX2861763
పపరర: రరజత శలస

94-186/470

భరస : రమణయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-11-741
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ మదసదలలరర
ఇసటట ననస:94-11-742
వయససస:52
లస: ససస స
4536 NDX2948081
పపరర: వనణబ గరపరల రరడడ క శలస

4531 AP151010495165
పపరర: రమణ బతష
స ల

4556 AP151010495438
పపరర: మసరసనమక గబసడడబబ యన

94-186/489

భరస : సరయనన గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:55
లస: ససస స
94-186/491

4559 JBV0916817
పపరర: కకటటశశరరరవప గడగగటటట

94-186/492

తసడక:ఫ పషదమసరసన రరవప గడగగటటట
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:34
లస: పప
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4560 NDX2088574
పపరర: రరమబ యదసదల
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94-186/493

తసడక:ఫ నదచపనచన యదసదల
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:36
లస: పప
4563 AP151010495436
పపరర: పషదమసరసనరరవప గడగగటటట

94-186/496

94-186/499

94-186/502

94-186/505

94-186/508

94-186/511

94-186/1164

Deleted
94-186/514

భరస : శకనవరసరరవప జజసగర
ఇసటట ననస:94-11-750
వయససస:37
లస: ససస స
4587 NDX2314946
పపరర: శకనవరసరరవప జసగర
తసడక:ఫ కకషష రరవప జసగర
ఇసటట ననస:94-11-750
వయససస:49
లస: పప

94-186/503

4573 NDX0752089
పపరర: వజయ దచశరశల

4576 NDX0750398
పపరర: ససబబబరరడకడ దచశరశల

4579 NDX0749911
పపరర: చనన ససబబబరరడడ క దచశరశల

4582 NDX3175767
పపరర: శవ రరడకడ అసబటట

94-186/506

94-186/509

4588 JBV0918565
పపరర: కకషరషరరవప జసగర
తసడక:ఫ వనసకనన జసగర
ఇసటట ననస:94-11-750
వయససస:74
లస: పప

94-186/501

4571 NDX0751768
పపరర: నచగలత కరరక

94-186/504

4574 JBV3245537
పపరర: పదక అసబటట

94-186/507

4577 NDX0750117
పపరర: శవరరరడకడ అసబటట� ambati

94-186/510

తసడక:ఫ నరసరరరడకడ� ambati
ఇసటట ననస:94/11/749
వయససస:29
లస: పప
94-186/512

4580 NDX2704278
పపరర: గసగరరరడకడ కరరక

94-186/1163

తసడక:ఫ ససర రరడకడ కరరక
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:64
లస: పప
94-186/1359

4583 JBV0918557
పపరర: శకలత జసగర

94-186/513

తసడక:ఫ కకషరషరరవప జసగర
ఇసటట ననస:94-11-750
వయససస:34
లస: ససస స
94-186/515

తసడక:ఫ కకషరషరరవప జసగర
ఇసటట ననస:94-11-750
వయససస:36
లస: పప
94-186/517

4568 NDX0751859
పపరర: శవపరరశత కసబగరరర

భరస : నరరసరరడకడ అసబటట
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరస రరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:26
లస: పప
4585 JBV0917856
పపరర: నచగరరజ జసగర

94-186/498

తసడక:ఫ హరర రరడకడ కరరక
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరడకడ దచశరశల
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ గసగర రరడకడ కరరక
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:36
లస: పప
4584 JBV0917658
పపరర: చసదఫకరసతస జసగర

4570 NDX0752014
పపరర: ససససకత అసబటట

4565 JBV0912790
పపరర: రరజఖలకకక పప లపరల

భరస : వనసకట రమణ కసబగరరర
ఇసటట ననస:94-11-748
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ చనన ససబబబరరడడ క దచశరశల
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ నరరసరరడకడ అసబటట
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:35
లస: పప
4581 NDX2712065
పపరర: సతఖనచరరయణ రరడకడ కరరక

94-186/500

భరస : చన ససబబబరరడడ క దచశరశల
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప జజసగర
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:64
లస: ససస స
4578 JBV3245495
పపరర: రమణచరరడకడ అసబటట

4567 JBV0912808
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పప లపరల

94-186/495

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-11-747
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ పదక అసబటట
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరరసరరడకడ అసబటట
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:33
లస: ససస స
4575 JBV0918540
పపరర: నచగవనణణ జసగర

94-186/497

తసడక:ఫ లకకయఖ
ఇసటట ననస:94-11-747
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససవర రరడకడ అసబటట
ఇసటట ననస:94-11-749
వయససస:23
లస: ససస స
4572 JBV3245511
పపరర: వనసకటరతనస అసబటట

4564 NDX0519355
పపరర: లలత కకసడదటట

4562 NDX0308627
పపరర: చనమసరసనరరవప గడగగటటట

తసడక:ఫ కకటయఖ గడగగటటట
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ కకసడదటట
ఇసటట ననస:94-11-747
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకణ రరవప మసరల
ఇసటట ననస:94-11-747
వయససస:32
లస: పప
4569 NDX2314631
పపరర: ధన లకకక అసబటట

94-186/494

తసడక:ఫ పషదమసరసన వప గడగగటటట
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ కకటయఖ గడగగటటట
ఇసటట ననస:94-11-746
వయససస:65
లస: పప
4566 NDX0290890
పపరర: అనల కలమఖర మసరల

4561 JBV0916841
పపరర: సతఖశకనవరస గడగగటటట

4586 NDX0367318
పపరర: సతఖనచరరయణ జసగర

94-186/516

తసడక:ఫ కకషరషరరవప జసగర
ఇసటట ననస:94-11-750
వయససస:41
లస: పప
94-186/518

4589 JBV0922484
పపరర: రతనకలమఖరర జగబసటర

94-186/519

భరస : పఫసరదస
ఇసటట ననస:94-11-751
వయససస:39
లస: ససస స
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4590 NDX2692838
పపరర: చరసజవ
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94-110/1135

తసడక:ఫ నగగశశరరరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:94-11-752
వయససస:28
లస: పప
4593 JBV3245651
పపరర: వజయలకకక మమకల

94-186/521

94-186/524

4599 NDX0544908
పపరర: వరలకకక ఉపరపడ�

4602 NDX0546101
పపరర: శకవరణణ జజఖతఖత జగర రరపపడక�

94-184/54

4605 NDX1298215
పపరర: లకకక ఆరరకటర

94-184/57

94-184/60

4600 NDX1318674
పపరర: అననపపరరష పపపరపల

4603 NDX1318641
పపరర: యశశద కలమఖరర శసగసశశటట

4606 JBV3727807
పపరర: మబసతచజగబగస� షపక�

94-184/63

4609 JBV3725710
పపరర: ఓస సతష బబబబ తషలల
ర రర

94-184/55

తసడక:ఫ ధరక రరవప వశశటట
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:34
లస: పప
94-184/69

తసడక:ఫ చనన నచగబలల తతరరటట
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:38
లస: పప
94-184/72

4612 NDX1318716
పపరర: కకటటశశర రరవప పపపరపల

4598 NDX1814426
పపరర: చచరరరస మమకల

94-186/526

4601 NDX0545202
పపరర: అమరమక చదబబఫ లల

94-184/58

94-184/56

4604 NDX1867532
పపరర: వనసకట లకకక ససగగపప

94-184/59

భరస : గరపయఖ చలలకలరర
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:46
లస: ససస స
94-184/61

4607 NDX1466706
పపరర: గరపస అదదసకక

94-184/62

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:25
లస: పప
94-184/64

4610 NDX1493071
పపరర: రసజత కలమఖర పడకగరనచటట

94-184/65

తసడక:ఫ వనణబ
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:31
లస: పప
94-184/67

4613 NDX0516989
పపరర: అమకత రరవప చచవల

తసడక:ఫ నచగయఖ
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:36
లస: పప

94-184/70
4615 AP151010492069
పపరర: వనసకట రవ శసకర
మఖతషకలమలర
తసడక:ఫ వ ఎల ఎన వ పఫసరద రరవప మఖతషక
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:41
లస: పప

4616 NDX1382639
పపరర: కకసడలల గబరరజజల
తసడక:ఫ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:42
లస: పప

4618 JBV3727682
పపరర: వనసకటటశశరరర గబడకపపడక

4619 NDX1493063
పపరర: వనణబ పడకగరనచటట

తసడక:ఫ గరపయఖ
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:44
లస: పప

94-186/523

తసడక:ఫ చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:29
లస: పప
94-184/66

4595 JBV3245677
పపరర: రరజ మమకల

తసడక:ఫ కకటయఖ మమకల
ఇసటట ననస:94-11-753
వయససస:68
లస: పప

భరస : జలఖన�
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమ మహన రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ రరమబలల
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:44
లస: పప

94-186/525

తసడక:ఫ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:51
లస: ససస స
4608 NDX1592469
పపరర: శరత చసదఫ కరలశశటట

4597 AP151010495444
పపరర: జజసఫ మమకల

94-186/520

తసడక:ఫ చచరరరసస మమకల
ఇసటట ననస:94-11-753
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబఫహకణఖ దకకణచమమరరస�
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:38
లస: ససస స

4617 NDX0155895
పపరర: శకనవరస రరవప తతకల

94-186/522

తసడక:ఫ గరపయఖ మమకల
ఇసటట ననస:94-11-753
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:31
లస: ససస స

4614 NDX0488353
పపరర: గణపత తతరరటట

4594 JBV3245669
పపరర: తచమసమక మమకల

4592 NDX1127661
పపరర: ససధచవన మఖసధచదచపప

భరస : వనణబమఖధవ మఖసధచదచపప
ఇసటట ననస:94-11-753
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చచరరరసస మమకల
ఇసటట ననస:94-11-753
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-11-753
వయససస:44
లస: పప

4611 NDX1592311
పపరర: గణపత రరవప వశశటట

94-186/1360

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:94-11-752
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ చచరరరసస మమకల
ఇసటట ననస:94-11-753
వయససస:35
లస: ససస స
4596 NDX1102938
పపరర: వనణబమఖధవ మసదడపప

4591 NDX3186806
పపరర: చసదఫశశఖర యలవరరర

94-184/73

94-184/68

94-184/71

94-184/74

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:64
లస: పప
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పపరర: శభసజల దసదదదలర
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94-186/527

తసడక:ఫ కలమఖర బబబబ దసదదదలర
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:32
లస: ససస స
4623 NDX0132654
పపరర: పఫసరద రరడ బరవలర

94-186/530

94-186/533

94-186/536

94-186/539

94-184/1356

94-186/1165

94-186/544

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కరరసపలర
ఇసటట ననస:94-11-765
వయససస:28
లస: ససస స

4633 NDX1904110
పపరర: చకకవరరస పపళర

4636 AP151010495324
పపరర: రరణణ మసచచల

4639 NDX3115490
పపరర: మబనన షపక

4642 NDX1975277
పపరర: మఖధవ ఎదసదల

94-186/1361

4645 NDX1573048
పపరర: పపఫమ కలమఖర పషనసమఖల

94-186/540

4648 NDX3007473
పపరర: జజన బమరరగ
తసడక:ఫ యరయఖ బమరరగ
ఇసటట ననస:94-11-765
వయససస:44
లస: పప

4628 AP151010495190
పపరర: ససగరత మమకల

94-186/535

4631 NDX2507812
పపరర: సరసబశవరరవప సససగరరపప

94-186/538

4634 NDX2712628
పపరర: వనయ మసచల

94-184/1065

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర
ఇసటట ననస:94-11-759
వయససస:20
లస: పప
94-186/541

4637 JBV0915348
పపరర: చసదఫశశఖర మసచచల

94-186/542

తసడక:ఫ బకకలల మసచచల
ఇసటట ననస:94-11-759
వయససస:44
లస: పప
94-186/1451

4640 JBV3245461
పపరర: రహమమన షపక

94-186/543

భరస : గగససకదదదన షపక
ఇసటట ననస:94-11-760
వయససస:43
లస: ససస స
94-186/545

4643 AP151010495030
పపరర: రరణణ పరమబల

94-186/546

భరస : అరరణబబబబ పరమబల
ఇసటట ననస:94-11-762
వయససస:45
లస: ససస స
94-186/547

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పషనసమల
ఇసటట ననస:94-11-763
వయససస:31
లస: పప
94-186/548

94-186/532

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరవప సససగరరపప
ఇసటట ననస:94-11-757
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమబ ఎదసదల
ఇసటట ననస:94-11-761
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ అరరణ బబబబ పరమబల
ఇసటట ననస:94-11-762
వయససస:22
లస: పప
4647 NDX0484816
పపరర: సరయ లకకక కరరసపలర

94-186/537

భరస : ఖసరరరద షపక
ఇసటట ననస:94-11-759
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ గగస మహహదదదన
ఇసటట ననస:94-11-760
వయససస:29
లస: పప
4644 NDX2999704
పపరర: అనల కలమఖర పరమబల

4630 NDX2507796
పపరర: వనసకట శవ జజఖత సససగరరపప

4625 NDX0749846
పపరర: శకరరమమమరరస ఆవపల

భరస : గరపయఖ మమకల
ఇసటట ననస:94-11-756
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : దచనయయలల మసచచల
ఇసటట ననస:94-11-759
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర మసచల
ఇసటట ననస:94-11-759
వయససస:19
లస: పప
4641 NDX0512293
పపరర: దచద ఫలసదర షపక

94-186/534

తసడక:ఫ కకరణ పపళర
ఇసటట ననస:94-11-758
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-11-759
వయససస:31
లస: పప
4638 NDX2710291
పపరర: పసఫయసకర మసచల

4627 NDX1814418
పపరర: అమమలఖ మమకల

94-186/529

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:94-11-755
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప సససగరరపప
ఇసటట ననస:94-11-757
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదఫ శశఖర కరబసడక
ఇసటట ననస:94-11-758
వయససస:47
లస: ససస స
4635 NDX3074325
పపరర: ఖసరరరద షపక

94-186/531

భరస : రరజగశ పసలర
ఇసటట ననస:94-11-756
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససగరతరరవప మమకల
ఇసటట ననస:94-11-756
వయససస:44
లస: ససస స
4632 NDX1974519
పపరర: ఫరతమఖ రరశమక కరబసడక

4624 JBV0920694
పపరర: మలర క మహమకద

4622 NDX0134858
పపరర: వననద కలమఖర రరడకడ బరవలర

తసడక:ఫ పఫసరద రరడకడ బరవలర
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:34
లస: పప

భరస : రజజక మహమకద
ఇసటట ననస:94-11-755
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ రవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:94-11-755
వయససస:45
లస: పప
4629 AP151010495289
పపరర: మమరర మమకల

94-186/528

తసడక:ఫ పఫసరద రరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ దదశరరడకడ బరవలర
ఇసటట ననస:94-11-754
వయససస:62
లస: పప
4626 JBV0916510
పపరర: రజజక మహమకద

4621 NDX0132621
పపరర: కళళఖణ కలమఖర రరడడ క బరవలర

4646 NDX2339547
పపరర: మబసతచజ షపక

94-179/239

భరస : నచసర వల షపక
ఇసటట ననస:94-11-764
వయససస:41
లస: ససస స
94-186/1362

4649 NDX2862464
పపరర: లకకక బమరరగ

94-186/1363

తసడక:ఫ లజరర మఖననక
ఇసటట ననస:94-11-765
వయససస:35
లస: ససస స
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4650 NDX2862431
పపరర: ససకనఖ బమరరగ
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94-186/1364

తసడక:ఫ జజన బమరరగ
ఇసటట ననస:94-11-765
వయససస:19
లస: ససస స
4653 NDX0066563
పపరర: కకటటశశరరరవప నసబబల

94-179/242

94-186/551

తసడక:ఫ కకటయఖ నసబబల
ఇసటట ననస:94-11-766
వయససస:59
లస: పప
4662 NDX0308676
పపరర: అనల కలమఖర కకమకవరపప

94-186/549

94-186/557

4657 JBV0919381
పపరర: ససనల కలమఖర నసబబల

94-186/552

94-186/555

తసడక:ఫ రమమశ సమబదచఫల
ఇసటట ననస:94-11-768
వయససస:35
లస: ససస స

94-179/1108

4658 JBV0914994
పపరర: పఫభబకలమఖర నసబబల

94-186/553

4661 NDX0309625
పపరర: అననరరధ కకమకవరపప

94-186/556

4664 NDX2749935
పపరర: రమమశ సమబదచఫల

94-184/1357

తసడక:ఫ భమషణస సమబదచఫల
ఇసటట ననస:94-11-768
వయససస:39
లస: పప

4666 NDX0846097
పపరర: హహలడ ఖ తషమబకరరగరటట

94-186/558

భరస : ఆనసద కలమఖర తషమబకరరగరటట
ఇసటట ననస:94-11-768
వయససస:34
లస: ససస స

4667 NDX0786392
పపరర: లలత తషమబకరరగరటట

94-186/559

భరస : సరగర రతన రరజ తషమబకరరగరటట
ఇసటట ననస:94-11-768
వయససస:36
లస: ససస స

94-186/560 4669 NDX0786442
94-186/561 4670 NDX2902922
4668 NDX0786459
పపరర: ఆనసద కలమఖర తషమబకరరగరటట
పపరర: సరగర రతన రరజ తషమబకరరగరటట
పపరర: పఫవణ సమబదచఫల

తసడక:ఫ రరజజరరవప తషమబకరరగరటట
ఇసటట ననస:94-11-768
వయససస:33
లస: పప
4671 NDX1296847
పపరర: పరవన ససధచ మటర పపడక

తసడక:ఫ రరజజరరవప తషమబకరరగరటట
ఇసటట ననస:94-11-768
వయససస:35
లస: పప
94-179/243

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:94-11-769
వయససస:31
లస: ససస స
4674 JBV0919746
పపరర: శకనవరసరరవప చసతగబసటర

94-186/564

భరస : మరరయదచస మఖనక
ఇసటట ననస:94-11-770
వయససస:28
లస: ససస స

4675 NDX2948032
పపరర: శఖమల జరటట

94-186/562

4678 AP151010495695
పపరర: నచగమక మనకర
భరస : లఖజర మఖనకగ
ఇసటట ననస:94-11-770
వయససస:52
లస: ససస స

4673 JBV0919829
పపరర: నచగమలలర శశరర చసతగబసటర

94-186/563

భరస : శకనవరసరరవప చసతగబసటర
ఇసటట ననస:94-11-769
వయససస:43
లస: ససస స
94-186/1366

భరస : నరసససహరరవప జరటట
ఇసటట ననస:94-11-769
వయససస:43
లస: ససస స
94-186/565

94-186/1365

తసడక:ఫ రమమశ సమబదచఫల
ఇసటట ననస:94-11-768
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప చసతగబసటర
ఇసటట ననస:94-11-769
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనసమయఖ చసతగబసటర
ఇసటట ననస:94-11-769
వయససస:47
లస: పప
4677 NDX2042927
పపరర: ఎలజబబత మఖనక

4672 NDX1328103
పపరర: వజయ లకకక చసతగబసటర

94-186/550

భరస : అనల కలమఖర కకమకవరపప
ఇసటట ననస:94-11-767
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమమశ సమబదచఫల
ఇసటట ననస:94-11-768
వయససస:18
లస: పప
94-184/1358

4655 AP151010495051
పపరర: గబరవమక నసబబల

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర నసబబల
ఇసటట ననస:94-11-766
వయససస:36
లస: పప

4660 NDX2108273
పపరర: మఖధవ గమదదటట

4663 NDX2841617
పపరర: కలమఖర సమబదచఫల

94-179/241

భరస : వనసకటటశశరరర నసబబల
ఇసటట ననస:94-11-766
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వర పఫసరద గమదదటట
ఇసటట ననస:94-11-767
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ కకమకవరపప
ఇసటట ననస:94-11-767
వయససస:34
లస: పప
4665 NDX2904068
పపరర: మణణ సమబదచఫల

4654 NDX0776336
పపరర: వజయలకకక నసబబల

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర నసబబల
ఇసటట ననస:94-11-766
వయససస:34
లస: పప
94-186/554

4652 NDX0066571
పపరర: రరజఖలకకక నసబబల�

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94/11/766
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పఫభబకలమఖర నసబబల
ఇసటట ననస:94-11-766
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ నసబబల
ఇసటట ననస:94-11-766
వయససస:77
లస: ససస స
4659 AP151010495282
పపరర: వనసకటటశశరరర నసబబల

94-179/240

భరస : ససనల కలమఖర
ఇసటట ననస:94-11-765/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-11-766
వయససస:43
లస: పప
4656 NDX0309617
పపరర: పసచరమక నసబబల

4651 NDX1564112
పపరర: సరరత నసబబల

4676 NDX2862357
పపరర: శవ చసతగబసటర

94-186/1367

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప చసతగబసటర
ఇసటట ననస:94-11-769
వయససస:21
లస: పప
94-186/566

4679 JBV0914887
పపరర: శవకలమఖరర పషసలఖన

94-186/567

తసడక:ఫ చననయఖ పషసలన
ఇసటట ననస:94-11-771
వయససస:41
లస: ససస స
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4680 AP151010495087
పపరర: సరసశత పషసలన

94-186/568

భరస : చననయఖ పషసలన
ఇసటట ననస:94-11-771
వయససస:69
లస: ససస స
4683 NDX1799388
పపరర: సరరత గగరరకమబచసర

94-186/571

94-186/574

94-173/1113

94-186/577

94-186/579

94-186/582

94-186/585

భరస : చననలకకయఖ గరపనబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:33
లస: ససస స

4693 JBV0914655
పపరర: శకనవరస గబడకకసదసల

4696 NDX0520320
పపరర: పఫమలఖ రరణణ గబసటటపలర

4699 NDX0519322
పపరర: దసరరరదదవ గబసటటపలర

4702 NDX1495150
పపరర: నరగసదఫ కలమఖర కకతస మఖసస

94-186/588

4705 NDX1627092
పపరర: జజసన వరసససధర బరరధల

94-186/578

4708 AP151010495611
పపరర: కకపమక గరపనబబ యన
భరస : సరలమన రరజ
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:42
లస: ససస స

4688 NDX2754893
పపరర: రరజ గబడకకసదసల

94-169/1180

4691 JBV0918334
పపరర: వనసకటరతనస గబడకకసదసల

94-186/576

4694 NDX1630269
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మతసత

94-179/245

తసడక:ఫ తరరమలర యఖ మతసత
ఇసటట ననస:94-11-774
వయససస:45
లస: పప
94-186/580

4697 NDX0520379
పపరర: బబఖలఖ మఖలత

94-186/581

తసడక:ఫ సరసబయఖ మఖలత
ఇసటట ననస:94-11-774
వయససస:33
లస: ససస స
94-186/583

4700 NDX1172634
పపరర: మహ లకకమక మథదసత

94-186/584

భరస : తరరమలయఖ మథదసత
ఇసటట ననస:94-11-774
వయససస:68
లస: ససస స
94-186/586

4703 JBV3245545
పపరర: వలరతనకలమఖర పరశస

94-186/587

తసడక:ఫ బబషరఖఖన
ఇసటట ననస:94-11-774
వయససస:25
లస: పప
94-179/246

భరస : రతచనకర బరరధల
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:31
లస: ససస స
94-186/589

94-186/573

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:94-11-773
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప కకతస మఖసస
ఇసటట ననస:94-11-774
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ శకరరమబలల కకతస మఖసస
ఇసటట ననస:94-11-774
వయససస:50
లస: పప
4707 JBV0917229
పపరర: మఖరస మక గరపనబబ యన

94-179/244

భరస : సరసబయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:94-11-774
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబ నచగబలల ఓతతరర
ఇసటట ననస:94-11-774
వయససస:23
లస: పప
4704 AP151010495452
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస మఖసస

4690 NDX1729666
పపరర: గరపస గబడకకసదసల

4685 JBV3245073
పపరర: నచగరరజ గగరరకమబచసర

తసడక:ఫ శకనస
ఇసటట ననస:94-11-773
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:94-11-774
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకతస మఖసస
ఇసటట ననస:94-11-774
వయససస:43
లస: ససస స
4701 NDX2115138
పపరర: సరయ పఫసరద ఓతతరర

94-186/575

తసడక:ఫ పపలర యఖ గబడకకసదసల
ఇసటట ననస:94-11-773
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప కకతస మఖసస
ఇసటట ననస:94-11-774
వయససస:26
లస: ససస స
4698 AP151010495002
పపరర: వనసకటలకకక కకతస మఖసస

4687 AP151010495050
పపరర: జజసఫ గగరరకమబచసర

94-186/570

తసడక:ఫ అరర పప గగరరకమబచసర
ఇసటట ననస:94-11-772
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ శకనస గబడకకసదసల
ఇసటట ననస:94-11-773
వయససస:24
లస: పప

భరస : పపలర యఖ గబడకకసదసల
ఇసటట ననస:94-11-773
వయససస:57
లస: ససస స
4695 NDX1171115
పపరర: లఖవణఖ కకతస మఖసస

94-186/572

తసడక:ఫ అరర పప గగరరకమబచసర
ఇసటట ననస:94-11-772
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ శకనస
ఇసటట ననస:94-11-773
వయససస:18
లస: పప
4692 AP151010495292
పపరర: యశశదమక గబడకకసదసల

4684 NDX0813964
పపరర: ససరగష కటట

4682 NDX0309658
పపరర: ఎసపస రరరరణణ గగరరకమబచసర

భరస : నచగరరజ గగరరకమబచసర
ఇసటట ననస:94-11-772
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమబలల కటట
ఇసటట ననస:94-11-772
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ అరర పప గగరరకమబచసర
ఇసటట ననస:94-11-772
వయససస:46
లస: పప
4689 NDX2935872
పపరర: శవ కలఖఖణ గబడకకసదసల

94-186/569

తసడక:ఫ ఆసతతన రరజ
ఇసటట ననస:94-11-772
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకధర గగరరకమబచసర
ఇసటట ననస:94-11-772
వయససస:43
లస: ససస స
4686 AP151010495008
పపరర: శకధర గగరరకమబచసర

4681 NDX0520197
పపరర: జజఖత దదడర

4706 NDX2339380
పపరర: వనసకటమక గరపనబబ యన

94-179/247

భరస : ఏససదయ గరపనబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:69
లస: ససస స
94-186/590

4709 NDX1799214
పపరర: రవ కలమఖర గరపనబబ యన

94-186/591

తసడక:ఫ సలఖకన రరజ గరపనబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:27
లస: పప
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4710 NDX0776674
పపరర: జయరరస గరపనబబ యన

94-186/592

తసడక:ఫ ఏససదయ గరపనబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:34
లస: పప
4713 NDX1403450
పపరర: ఏలయ గరపనబబ యన

94-186/595

94-186/1184

94-179/248

94-186/599

94-186/602

94-186/605

94-179/250

తసడక:ఫ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:94-11-784
వయససస:31
లస: ససస స

4723 NDX1402239
పపరర: నససమ షపక

4726 NDX0090662
పపరర: సషషదమక పషదదరపప

4729 NDX0134916
పపరర: కకసడలల పషదదరపప

4732 JBV0919639
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కగసన

94-186/609

4735 NDX1171073
పపరర: వరణణశక అలవరలఖ

94-186/600

4738 NDX1699844
పపరర: జజఖతరకయళ కకమరవవలల

4718 NDX2547792
పపరర: అరరణ గరపనబబ యన

94-186/1186

4721 NDX0835249
పపరర: చసదఫమహన మగరల

94-186/598

4724 NDX0605428
పపరర: వనసకటటశశరరర చలకరబతస న

94-186/601

తసడక:ఫ వనసకయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:94-11-779
వయససస:43
లస: పప
94-186/603

4727 NDX1680140
పపరర: నచగ కళళఖణ పషదదవరపప

94-186/604

తసడక:ఫ కకసడలల పషదదవరపప
ఇసటట ననస:94-11-780
వయససస:25
లస: పప
94-186/606

4730 NDX2399657
పపరర: తషలసస కగశన

94-179/249

తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరవప కగశన
ఇసటట ననస:94-11-781
వయససస:23
లస: ససస స
94-186/607

4733 JBV0916809
పపరర: రరణణ యలగలలటట

94-186/608

భరస : రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94-11-783
వయససస:37
లస: ససస స
94-186/610

భరస : ససబబబ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-784
వయససస:35
లస: ససస స
94-186/612

94-186/1166

తసడక:ఫ నచరరయణ మగరల
ఇసటట ననస:94-11-776
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ మహనరరవప
ఇసటట ననస:94-11-781
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:94-11-783
వయససస:42
లస: పప
4737 NDX0016915
పపరర: కకలశశటట వనసకట మఖనస

94-186/597

తసడక:ఫ రరమయఖ పషదదరపప
ఇసటట ననస:94-11-780
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరవప కగశన
ఇసటట ననస:94-11-781
వయససస:25
లస: ససస స
4734 JBV0917351
పపరర: రరమఖరరవప వనలగలలటట

4720 NDX0605352
పపరర: కరకరర శవ కగశవ రరవప

4715 NDX2694859
పపరర: నచగయఖ గగపరనచబబ ఈనచ

తసడక:ఫ ఏలయఖ గరపనబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ పషదదరపప
ఇసటట ననస:94-11-780
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకసడలల పషదవరపప
ఇసటట ననస:94-11-780
వయససస:30
లస: పప
4731 NDX2398816
పపరర: ససవర నచగ మలలర శశరర కగశన

94-186/1185

భరస : ఇఫస కరర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:94-11-779
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:94-11-780
వయససస:39
లస: ససస స
4728 NDX0004689
పపరర: లకకకనచరరయణ పషదవరపప

4717 NDX2547479
పపరర: సరగర గరపనబబ యన

94-186/594

తసడక:ఫ సరలమన రరజ గగపరనచబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:23
లస: పప

తలర : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-11-776
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చలకరబతస న
ఇసటట ననస:94-11-777
వయససస:42
లస: ససస స
4725 NDX0090688
పపరర: లకకక పషదద చరవప

94-186/596

తసడక:ఫ ఏలయఖ గరపనబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:20
లస: పప

భరస : పఫభబకర బరరదసల
ఇసటట ననస:94-11-776
వయససస:30
లస: ససస స
4722 NDX0520163
పపరర: వజయకలమఖరర చలకరబతస న

4714 AP151010495224
పపరర: ఏససదయ గరపనబబ యన

4712 AP151010495612
పపరర: సరలమన రరజ గరపనబబ యన

తసడక:ఫ ఏససదయ
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ నచగయఖ గరపనబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:77
లస: పప

భరస : ఏసస దయ గరపనబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:68
లస: ససస స
4719 NDX1837741
పపరర: ఇసదదర రరణణ బరరదసల

94-186/593

తసడక:ఫ ఏససదయ గరపనబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ ఏససదచసస గరపనబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-775
వయససస:51
లస: పప
4716 NDX2547826
పపరర: వనసకటమక గరపనబబ యన

4711 AP151010495455
పపరర: చనలకకయఖ గరపనబబ యన

4736 NDX0016469
పపరర: కరలశశటట శరరష

94-186/611

తసడక:ఫ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:94-11-784
వయససస:36
లస: ససస స
94-186/613

తసడక:ఫ ససబఫహకణణఖశశర శరక కకమరవవలల
ఇసటట ననస:94-11-784
వయససస:46
లస: ససస స

4739 NDX0016659
పపరర: రమఖదదవ సస బల

94-186/614

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-11-784
వయససస:48
లస: ససస స
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4740 NDX1699851
పపరర: కకమరవవలల వనసకట రమఖ దదవ

94-186/615

భరస : ససబఫహకణణఖశశర శరక
ఇసటట ననస:94-11-784
వయససస:70
లస: ససస స
4743 NDX0004713
పపరర: శవ రరమ పఫతచప శశభల

4741 NDX0016691
పపరర: సతఖవత కరలశశటట

94-186/616

భరస : కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94-11-784
వయససస:73
లస: ససస స
94-186/618

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ వర పఫసరద శశభల
ఇసటట ననస:94-11-784
వయససస:33
లస: పప

4744 NDX0004549
పపరర: రరమకహన రరవప కరలశశటట

4742 NDX0004853
పపరర: వనసకట రమణ శశబల

94-186/617

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-11-784
వయససస:30
లస: పప
94-186/619

తసడక:ఫ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-11-784
వయససస:51
లస: పప

4745 NDX0004622
పపరర: సతఖనచరరయణ శశబల

94-186/620

తసడక:ఫ కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:94-11-784
వయససస:62
లస: పప

94-185/85 4747 NDX1603159
94-185/86 4748 NDX1973271
94-185/87
4746 NDX1758079
పపరర: నచగ సరయ ససజనఖ పరడడలర పరరరర
పపరర: నచగ సరయ ససజనఖ పదసలర పరరస
పపరర: నచగ సరయ ససజనఖ పడడలర పరరస

తసడక:ఫ శవరరమ కకషష పరడడలర పరరరర
ఇసటట ననస:94-11-787
వయససస:26
లస: ససస స
4749 NDX1342153
పపరర: మమరర

తసడక:ఫ శవ రరమ కకషష పదసలర పరరస
ఇసటట ననస:94-11-787
వయససస:26
లస: ససస స
94-185/88

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:94-11-787
వయససస:41
లస: ససస స
4752 JBV0916940
పపరర: నచగశశషష� బడద�

94-185/91

94-184/75

94-185/94

94-185/95

తసడక:ఫ బబలకకషష మమరరస వనమమరర
ఇసటట ననస:94-11-792
వయససస:69
లస: పప

94-184/76

4759 NDX2657989
పపరర: వనసకయమక సరదనచల

4762 NDX1308642
పపరర: వజయలకకక వనమమరర

94-185/98

4765 NDX1308659
పపరర: రవశసకర వనమమరర

94-186/1167

4768 JBV0915835
పపరర: బలకష� షపక�
భరస : జలఖన�
ఇసటట ననస:94-11-793
వయససస:41
లస: ససస స

94-179/251

4757 NDX2087741
పపరర: రరజజజ కమక

94-185/93

4760 NDX2658060
పపరర: నరసససహరరవప సరదనచల

94-238/966

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప సరదనచల
ఇసటట ననస:94-11-791
వయససస:63
లస: పప
94-185/96

4763 NDX1308881
పపరర: వరలకకక వనమమరర

94-185/97

భరస : వజయసరరధద వనమమరర
ఇసటట ననస:94-11-792
వయససస:64
లస: ససస స
94-185/99

తసడక:ఫ వజయసరరదద
ఇసటట ననస:94-11-792
వయససస:45
లస: పప
94-185/101

4754 MLJ0746891
పపరర: వనసకటయఖ గరతస

భరస : పఫతచప కలమఖర కమక
ఇసటట ననస:94-11-790
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:94-11-792
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94/11/792
వయససస:84
లస: ససస స
4767 NDX1308766
పపరర: వజయసరరధద వనమమరర

4756 NDX1564880
పపరర: గరతమబ వనసకటయఖ

94-185/90

తసడక:ఫ రరజయఖ
ఇసటట ననస:94-11-790
వయససస:80
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప సరదనచల
ఇసటట ననస:94-11-791
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరధచ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-11-792
వయససస:30
లస: ససస స
4764 NDX1308634
పపరర: మహలకకక వనమమరర

94-185/92

తసడక:ఫ రరజయఖ
ఇసటట ననస:94-11-790
వయససస:77
లస: పప

భరస : పఫతచప కలమఖర కమక
ఇసటట ననస:94-11-790
వయససస:33
లస: ససస స
4761 NDX1308667
పపరర: ఉదయలకకక కకటబ

4753 NDX1342146
పపరర: రమమష

4751 NDX1936303
పపరర: ఆదదలకకక శరఖమల పప దసలర పరరస
భరస : శవరరమ కకషష పప దసలర పరరస
ఇసటట ననస:94-11-787
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమయఖ
ఇసటట ననస:94/11/787
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-11-790
వయససస:42
లస: ససస స
4758 NDX2087766
పపరర: రజన కమక

94-185/89

భరస : శవరరమ కకషష పడడలర పరరస
ఇసటట ననస:94-11-787
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ రసగయఖ� �
ఇసటట ననస:94-11-787
వయససస:38
లస: పప
4755 NDX1564914
పపరర: నచగ లకకక గరతమబ

4750 NDX1973255
పపరర: అదద లకకక పడడలర పరరస

తసడక:ఫ శవరరమ కకషష పడడలర పరరస
ఇసటట ననస:94-11-787
వయససస:26
లస: ససస స

4766 NDX0512418
పపరర: శవరరమకకషష వనమమరర

94-185/100

తసడక:ఫ బబలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-11-792
వయససస:63
లస: పప
94-185/102

4769 JBV0917906
పపరర: లకకక� ఉదదసడ�

94-185/103

భరస : సనరరనచరరయణ� �
ఇసటట ననస:94-11-793
వయససస:43
లస: ససస స
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4770 JBV0917898
పపరర: సనరరనచరరయణ� ఉదదసడ�

94-185/104

భరస : రరమబలల� �
ఇసటట ననస:94-11-793
వయససస:53
లస: ససస స

4771 NDX3230554
పపరర: మణణ కలమఖర మదచల

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప మదచల
ఇసటట ననస:94-11-794
వయససస:31
లస: పప

94-186/1470 4774 NDX0826123
4773 NDX3231156
పపరర: వనసకట పదచకవత దదవ మడల
పపరర: హరరత తచడకకకసడ

భరస : నరసససహ రరవప మడల
ఇసటట ననస:94-11-794
వయససస:48
లస: ససస స
4776 NDX1973602
పపరర: పదచకవత తచడకకకసడ

94-185/107

94-185/105

94-185/110

4780 NDX2644029
పపరర: హహమసత చలకపరటట

94-185/108

భరస : సససదరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-11-797
వయససస:45
లస: ససస స

4783 NDX0484998
పపరర: వజయలకకక�

94-185/1295

94-184/77

4786 NDX3226289
పపరర: దదవఖ మఖయకలసటబర

94-185/106

4778 NDX0016907
పపరర: చలకపరటట వజయ�

94-185/109

4781 NDX1050129
పపరర: గరతచ మసడలననన

94-185/111

భరస : శవ శసకర శకనవరస
ఇసటట ననస:94-11-797
వయససస:32
లస: ససస స
94-185/113

తసడక:ఫ పఫభబకర శరససఫ�
ఇసటట ననస:94-11-797
వయససస:47
లస: ససస స

4785 NDX2311991
పపరర: దదననష మఖయకలసటర

4775 NDX0826297
పపరర: కళళఖణణ తచడకకకసడ

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-11-796
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర చలకపరటట
ఇసటట ననస:94-11-796
వయససస:20
లస: పప
94-185/112

4784 NDX0990200
పపరర: పఫభబకర శరససస స శషరషష

94-185/114

తసడక:ఫ చసదఫశశఖరస
ఇసటట ననస:94-11-797
వయససస:74
లస: పప
94-184/1578

4787 NDX0004564
పపరర: నరసససహరరవప బబ యన�

తసడక:ఫ ఎస ప జజవనర బబబబ మఖయకలసటర
ఇసటట ననస:94-11-800
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ ఏఫ కసవయర బబబబఇ మఖయకలసటబర
ఇసటట ననస:94-11-800
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-11-800
వయససస:33
లస: పప

4788 NDX0004572
పపరర: హనసమసతరరవప బబ యన�

4789 NDX1274794
పపరర: జ ఎల గరయతఫ గబసటటరర

4790 NDX1973123
పపరర: కమల కలమఖరర గబసటటరర

94-185/116

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-11-800
వయససస:34
లస: పప
4791 NDX1274786
పపరర: కరశ వశశనచధ శరక
తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:94-11-802
వయససస:31
లస: పప
4794 NDX2027887
పపరర: ససత లకకకశశటట

94-179/252

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:94-11-802
వయససస:33
లస: ససస స
94-179/254

94-179/255 4793 NDX1974071
4792 NDX2339703
పపరర: సతఖనచరరయణ శరససస స గబసటటరర
పపరర: పదక కకగసటట

4795 NDX2027895
పపరర: పఫసరద లకకకశశటట

94-185/115

94-179/253

తలర : మదర
ఇసటట ననస:94-11-802
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట శవయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:94-11-802
వయససస:58
లస: పప
94-185/118

94-185/1507

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-11-795
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:94-11-795
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ఫ అసజయఖ
ఇసటట ననస:94-11-796
వయససస:44
లస: పప
4782 JBV0918839
పపరర: రమణ� బబ మకతతటట�

4777 NDX1102433
పపరర: సరసబశవరరవప తచడకకకసడ

4772 NDX3230588
పపరర: నరసససహ రరవప మదచల

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర మదచల
ఇసటట ననస:94-11-794
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-11-795
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప తచడకకకసడ
ఇసటట ననస:94-11-795
వయససస:49
లస: ససస స
4779 NDX0004812
పపరర: వనసకటటశశరరర చలకపరటట

94-185/1506

94-185/117

భరస : వజయ బబబబ కకగసటట
ఇసటట ననస:94-11-802
వయససస:48
లస: ససస స
94-185/119

Deleted

4796 NDX1974055
పపరర: వజయ బబబబ కకగసటట

94-185/120

భరస : సరయ శకనవరస రరవప లకకకశశటట
ఇసటట ననస:94-11-802
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరయ శకనవరస రరవప లకకకశశటట
ఇసటట ననస:94-11-802
వయససస:34
లస: పప

4797 NDX2339901
పపరర: పరవన కలరరవ

94-179/257 4799 NDX2399483
94-179/258
4798 NDX2339927
పపరర: వనసకట కరమమసవరమక కలరరవ
పపరర: అచసఖత రరమ రరడడ క కకసడసరన

భరస : రవ ససకర కలరరవ
ఇసటట ననస:94-11-804
వయససస:40
లస: ససస స

94-179/256

భరస : ససవర కరమమసవర రరవప కలరరవ
ఇసటట ననస:94-11-804
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరఘవ చచరరఖలల కకగసటట
ఇసటట ననస:94-11-802
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర రరడడ క కకసడసరన
ఇసటట ననస:94-11-804
వయససస:21
లస: పప
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4800 NDX2339885
పపరర: రవ శసకర కలరరవ
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94-179/259

4801 NDX0974873
పపరర: హజజరర దదవ పసఫయ

తసడక:ఫ ససవర కరమమసవర రరవప కలరరవ
ఇసటట ననస:94-11-804
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ హజజరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-11-805
వయససస:28
లస: ససస స

4803 NDX2477719
పపరర: శశభబరరణణ హజరర

4804 NDX2477651
పపరర: వనసకటటశశరరర హజరర

94-185/123

భరస : వనసకటటశశరరర హజరర
ఇసటట ననస:94-11-805
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : లకకకనచరరయణ� �
ఇసటట ననస:94-11-807
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ శశషరదదఫ �
ఇసటట ననస:94-11-807
వయససస:49
లస: పప

4812 JBV0915918
పపరర: మబనర � షపక�

4813 JBV0916049
పపరర: మహమకదఫఫస� షపక�

94-185/133

భరస : గరలబబబ న� �
ఇసటట ననస:94-11-807/1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నచగగశశర రరవప చసదచ
ఇసటట ననస:94-11-808
వయససస:34
లస: ససస స
4818 JBV0920082
పపరర: వనసకటటశశరరర కరకలమఖనస
తసడక:ఫ పననగభమషణస
ఇసటట ననస:94-11-809
వయససస:51
లస: పప
4821 NDX0089342
పపరర: కకకషషవనణణ� రరవరడ�

94-185/139

94-185/142

తసడక:ఫ తరరపతరరవప�
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:53
లస: పప

94-185/134

4819 NDX2400885
పపరర: గరయతఫ అఖల కలసటబ

4822 NDX0520122
పపరర: రతనకలమరర కలసట

4825 NDX1754135
పపరర: హహమకర సతఖ కగశక కలసటబ

4828 NDX0990044
పపరర: రరజజరరవప రరవరడ
తసడక:ఫ యరకయఖ
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:53
లస: పప

94-185/132

4814 JBV0916965
పపరర: గరలబబబ న� షపక�

94-185/135

తసడక:ఫ ఆదసషఫస� �
ఇసటట ననస:94/11/807/1
వయససస:70
లస: పప
94-179/1109

4817 JBV0920090
పపరర: లకకకపరరశత� కరకలమఖనస�

94-185/136

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:94-11-809
వయససస:43
లస: ససస స
94-14/548

4820 NDX0974931
పపరర: సరవతఫ రరవరడ

94-185/138

తసడక:ఫ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:30
లస: ససస స
94-185/140

4823 NDX0975029
పపరర: రరజలల రరవరడ

94-185/141

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:47
లస: ససస స
94-185/143

తసడక:ఫ జయ శకనవరస రరవప కలసటబ
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:24
లస: పప
94-185/145

94-185/129
4808 JBV0914507
పపరర: పఫభబవత కరమమశశరర రరసటచసతల

తసడక:ఫ లకకకనరసయఖ
ఇసటట ననస:94-11-807
వయససస:72
లస: పప

భరస : జయ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : యమససఫ షరరఫ
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:54
లస: ససస స
4827 NDX0605519
పపరర: జయ శకనవరసరరవప కలసట�

4816 NDX2834117
పపరర: రరజగష కరకలమఖనస

94-185/126

భరస : రరమఖరరవ యరధడశ
ఇసటట ననస:94-11-807
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ఫ కలసటబ జయశకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:32
లస: ససస స
4824 NDX1127554
పపరర: అమరరననసర మహమకద

94-185/128

తసడక:ఫ కకషష కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-11-809
వయససస:28
లస: పప
94-185/137

4805 NDX2195049
పపరర: లకకక పఫసనన రరసటచసతల

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ రరసటచసతల
ఇసటట ననస:94-11-807
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరలబబబ న� �
ఇసటట ననస:94/11/807/1
వయససస:35
లస: పప
94-179/260

94-185/122

94-185/131 4811 JBV3246097
4810 JBV0914481
పపరర: లకకకనచరరయణ� రరసటచసతల�
పపరర: సతఖనచరరయణ రరసటచసతల

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ రరసటచసతల
ఇసటట ననస:94-11-807
వయససస:23
లస: పప

4815 NDX2399715
పపరర: లకకక గరయతఫ దదవ చసదచ

94-185/125

భరస : సతఖనచనరరయణ �
ఇసటట ననస:94-11-807
వయససస:63
లస: ససస స
94-185/130

4802 NDX2477636
పపరర: శశభబరరణణ హజజరర

భరస : వనసకటటశశరరర హజజరర
ఇసటట ననస:94-11-805
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ భభగగశశర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:94-11-805
వయససస:50
లస: పప

94-185/127 4807 JBV3246089
4806 JBV0914499
పపరర: బబలఖతఫపపరసససదరర రరసటచసతల
పపరర: రమఖదదవ� రరసటచసతల�

4809 NDX2195056
పపరర: కరశఖప రరసటచసతల

94-185/121

4826 NDX0990267
పపరర: ససబఫహకణఖస మఖడచ

94-185/144

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:46
లస: పప
94-185/146

4829 NDX1102557
పపరర: యమససఫ షరరఫ మహమకద

94-185/147

తసడక:ఫ భకరరర
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:58
లస: పప
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4830 JBV0922773
పపరర: కకటటశశరరరవప పసడతల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-185/148

తసడక:ఫ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:94-11-811
వయససస:60
లస: పప
4833 NDX0357228
పపరర: వనసకట సరయ కకషష
గబసడడబబ యన
తసడక:ఫ లకకయఖ
ఇసటట ననస:94-11-812
వయససస:34
లస: పప
4836 NDX1294370
పపరర: ఇనచగసటట నచగపదక

94-185/150

94-180/1198

94-184/78

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:94-11-812
వయససస:54
లస: ససస స

4834 NDX0605576
పపరర: లకకయఖ గబసడడబబ యన

4835 NDX1294396
పపరర: సరయ సరవనరర

4840 NDX2451177
పపరర: రమఖదదవ చచదవరపప

తలర : తరరమలమఖక
ఇసటట ననస:94-11-825
వయససస:27
లస: పప
94-185/1296

94-186/1452

తసడక:ఫ పరమమశశర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:25
లస: పప

4849 NDX2834760
పపరర: అనచన నరసససహ రరవప

4852 NDX1844340
పపరర: భవరన హజజరర

94-185/158

4855 NDX0016402
పపరర: కకటటశశరమక గబజబ ల

94-169/1181

4858 NDX0079012
పపరర: వనసకట నలధర రరడడ గబజబ ల
తసడక:ఫ పరసడడ రసగర రరడడ క గబజబ ల
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:32
లస: పప

94-184/80

4844 NDX1170901
పపరర: తరరమలమఖక మబదదపరటట

94-185/152

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-11-825
వయససస:42
లస: ససస స
94-185/154

4847 NDX1170703
పపరర: వనసకటటశశరరర మబదదపరటట

94-185/155

తసడక:ఫ అసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-11-825
వయససస:46
లస: పప
94-185/1417

4850 NDX2894228
పపరర: లకకక హజరర

94-171/887

భరస : పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-11-827/4
వయససస:39
లస: ససస స
94-185/156

4853 NDX1806704
పపరర: లకకక హజరర

94-185/157

భరస : పరమమశశర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:39
లస: ససస స
94-185/159

భరస : పరసడడ రసగర రరడడ క గబజబ ల
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:53
లస: ససస స
94-185/161

4841 NDX2451128
పపరర: లకకక నచరరయణ వపపగబసట
తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప వపపగబసట
ఇసటట ననస:94-11-820
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప హజజరర
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:52
లస: ససస స
4857 NDX1808072
పపరర: దసరర పఫసరద హజరర

94-184/79

తసడక:ఫ అనచన చనన హననమమమహ
ఇసటట ననస:94-11-827/1
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-11-827/4
వయససస:22
లస: పప
4854 NDX1127562
పపరర: ససతచమహలకకక సరబన

4846 NDX1102698
పపరర: రరమకకషష మబదదపరటట

94-180/1200

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-11-818
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-11-825
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ యబసఫ షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:94-11-826
వయససస:32
లస: పప
4851 NDX2804045
పపరర: వషష
ష వరరన హజరర

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-11-818
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-11-824
వయససస:61
లస: పప
94-185/153

94-185/149

94-180/1197

94-180/1199 4838 NDX1294404
4837 NDX1294412
పపరర: సరయ సరకగత రరమ వడర మమడక
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వడర మబడక

94-184/1360 4843 NDX2941086
4842 NDX2939767
పపరర: శకనవరససలల రరడకడ మఖనసకకసడ
పపరర: ఆసజననయబలల మనననస

4848 NDX2631190
పపరర: ససరజదదదన మహమకద

94-185/151

భరస : భబసకర రరవప చచదవరపప
ఇసటట ననస:94-11-820
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ అదదరరడకడ మఖనసకకసడ
ఇసటట ననస:94-11-821
వయససస:47
లస: పప

4832 NDX0519975
పపరర: రరజఖలకకక గబసడడబబ యన

భరస : వనసకట సరయ కకషష గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:94-11-812
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-11-818
వయససస:27
లస: పప

భరస : లకకక నచరరయణ వపపగబసట
ఇసటట ననస:94-11-820
వయససస:47
లస: ససస స

4845 NDX1170695
పపరర: ససరగష మబదదపరటట

94-179/261

తసడక:ఫ అసకయఖ
ఇసటట ననస:94-11-812
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-11-818
వయససస:57
లస: ససస స
4839 NDX2451102
పపరర: అరరణచ కలమఖరర వపపగబసట

4831 NDX2279354
పపరర: సరశత యఖపరరస

4856 NDX1127422
పపరర: శశషమక ఆతకకలరర

94-185/160

భరస : కగశవదచసస
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:64
లస: ససస స
94-185/162

4859 NDX1102474
పపరర: శకనస సరబ న

94-185/163

తసడక:ఫ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:34
లస: పప
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4860 NDX0079020
పపరర: అశశక వరరన రరడకడ గబజబ ల

94-185/164

తసడక:ఫ పరసడడ రసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:35
లస: పప
4863 NDX1102946
పపరర: కగశవదచసస ఆతకకలరర

94-185/167

94-185/168

94-185/171

4870 NDX2416949
పపరర: వనసకట దసరర రరవప గడదస

4873 NDX1296870
పపరర: ససబబబ రరవప మరరర
తసడక:ఫ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:94-11-836
వయససస:71
లస: పప

94-186/622
4875 NDX1299114
పపరర: ఊరరకళళ నచగ వనసకట రతన సతఖ
శక కకసడవరరరల
తసడక:ఫ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:94-11-840
వయససస:28
లస: ససస స

4876 AP151010495697
పపరర: ససశల గసగరబబ యన
భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-11-840
వయససస:66
లస: ససస స

4878 NDX3003167
పపరర: ససభబన షపక

4879 NDX3003142
పపరర: సరజద షపక

94-179/1110

భసధసవప: షపక షపక
ఇసటట ననస:94-11-841
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ బబష షపక
ఇసటట ననస:94-11-841
వయససస:36
లస: పప
4884 NDX3012101
పపరర: రరజమణణ కలసబ
భరస : వనసకయఖ కలసబ
ఇసటట ననస:94-11-843
వయససస:59
లస: ససస స
4887 NDX0913087
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప కలసభబ
తసడక:ఫ వనసకయఖ కలసభబ
ఇసటట ననస:94-11-843
వయససస:45
లస: పప

94-185/172

4882 JBV3189891
పపరర: బబల చడనచన రరడడ క పగడచల

4885 JBV0922054
పపరర: సతఖవత షపక

94-179/263

4888 NDX2170728
పపరర: మఖబబ ససబబన షపక
తసడక:ఫ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-11-843
వయససస:50
లస: పప

4871 NDX2761856
పపరర: సరవతఫ వరరక

94-185/1418

4874 NDX1563965
పపరర: వరమక దచమరరవరపప

94-179/264

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:94/11/837
వయససస:81
లస: ససస స
94-186/623

4877 AP151010495550
పపరర: వనసకటకకషషయఖ కకసడవరరరల

94-186/624

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-11-840
వయససస:54
లస: పప
94-184/1361

4880 NDX3075306
పపరర: సరజదచ షపక

94-186/1368

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-11-841
వయససస:32
లస: ససస స
94-190/579

4883 NDX2495240
పపరర: రరజమణణ కలసబ

94-180/1201

భరస : వనసకయఖ కలసబ
ఇసటట ననస:94-11-843
వయససస:60
లస: ససస స
94-186/625

94-186/626
4886 NDX1850149
పపరర: శవ శకనవరస రరవప
వషష
ష మలకల
తసడక:ఫ చనన రరడడయఖ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:94-11-843
వయససస:39
లస: పప

94-186/628

4889 NDX0913319
పపరర: వనసకయఖ కలసభబ

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:94-11-843
వయససస:41
లస: ససస స
94-186/627

94-185/170

భరస : నవల వరరక
ఇసటట ననస:94-11-833
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ పగడచల
ఇసటట ననస:94-11-841
వయససస:43
లస: పప
94-184/1362

94-186/1169

తసడక:ఫ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:94-11-829
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-11-841
వయససస:32
లస: ససస స
94-186/1453

4865 NDX2704344
పపరర: బబజ షపక
భరస : సషషదసలల షపక
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరవప గడదస
ఇసటట ననస:94-11-830
వయససస:35
లస: పప
94-179/262

94-185/166

94-185/169 4868 NDX0004507
4867 JBV0920165
పపరర: వనసకటసరశమ� కససనబబ యన�
పపరర: నచగరరరబ న సశరష �

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-11-836
వయససస:64
లస: ససస స

4881 NDX3123320
పపరర: ససభబన షపక

94-186/1168

తసడక:ఫ వనసకటరతనస� �
ఇసటట ననస:94-11-829
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-829
వయససస:67
లస: పప
4872 NDX1296862
పపరర: వనసకట ససబబమఖక మరరర

4864 NDX2691087
పపరర: నసరబహన షపక

4862 NDX0079079
పపరర: పరసడడ రసగరరరడకడ గబజబ ల

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఖదర షపక
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:94-11-829
వయససస:54
లస: ససస స
4869 AP151010495020
పపరర: వరరసజననయరరడకడ మసడగరరర

94-185/165

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94-11-828
వయససస:71
లస: పప
4866 AP151010495537
పపరర: ధనలకకక కససనబబ యన�

4861 NDX0776815
పపరర: నననన రమఖ కకసడడపప�

94-186/629

తసడక:ఫ మబతస యఖ కలసభబ
ఇసటట ననస:94-11-843
వయససస:64
లస: పప
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94-186/1170

4891 NDX3177615
పపరర: ఆదదతఖ వరక కలసభ

94-186/1369

4892 NDX1537887
పపరర: పవన కలమఖర షపక

తసడక:ఫ వనసకట కకటటశశర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:94-11-843
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట కకటటశశర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:94-11-843
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-11-843 B1
వయససస:25
లస: పప

4893 NDX2694370
పపరర: రజయ షపక

4894 NDX2701662
పపరర: రగహహమమ మలఖర బ షపక

4895 NDX2689750
పపరర: రసజజన బ షపక

94-186/1171

భరస : హజర షపక
ఇసటట ననస:94-11-844
వయససస:46
లస: ససస స
4896 NDX1624726
పపరర: ధన లకకక మఖజగటట

భరస : రరహమన షపక
ఇసటట ననస:94-11-844
వయససస:31
లస: ససస స
94-186/631

భరస : వర లకకణ రరవప మఖజగటట
ఇసటట ననస:94-11-846
వయససస:48
లస: ససస స
4899 NDX1985771
పపరర: వనసకటటశశరరర కకవపరర

94-179/267

94-186/1370

94-179/270

94-186/636

4903 NDX1875477
పపరర: వజయ దసరర పరదరరర

4906 NDX2399228
పపరర: సతష బబబబ గరరపరటట

4909 JBV0917369
పపరర: నచగజజఖత రరయన

94-186/1174

4915 NDX2220481
పపరర: గణణష శకధర
తసడక:ఫ నచగ సతఖమమరరస శకధర
ఇసటట ననస:94-11-852
వయససస:22
లస: పప

4917 NDX2340123
పపరర: నచగ సతఖ మమరరస శకధర

4918 NDX0751875
పపరర: ఆషర బబగస పఠరన

94-179/276

4901 NDX1939745
పపరర: నగమల సససగ రరసపపతఫ

94-186/634

4904 NDX2339729
పపరర: గసగరభవరన చసదస

94-179/269

తసడక:ఫ బబబబ రరవప చసదస
ఇసటట ననస:94-11-848
వయససస:21
లస: ససస స
94-179/271

4907 NDX2451474
పపరర: హరరరణణ రరయన

94-186/635

తసడక:ఫ రరస గగపరల రరవప రరయన
ఇసటట ననస:94-11-850
వయససస:21
లస: ససస స
94-186/637

4910 JBV0917377
పపరర: శవరజ రరయన

94-186/638

తసడక:ఫ లకకకపతరరవప
ఇసటట ననస:94-11-850
వయససస:41
లస: పప

94-186/639 4913 NDX2340131
4912 NDX1806340
పపరర: కమలహసన బబబబ దదసడపరటట
పపరర: వజయ లకకక శకదచర

భరస : వనసకట లకకణ రరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:94-11-852
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరవప శకధర
ఇసటట ననస:94-11-852
వయససస:50
లస: పప

94-179/268

తసడక:ఫ బబబబ దదసడపరటట
ఇసటట ననస:94-11-851
వయససస:30
లస: పప
94-179/273

94-179/266

తసడక:ఫ రరమ కకసరన సససగ రరసపపతఫ
ఇసటట ననస:94-11-847
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:94-11-850
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవరజ రరయన
ఇసటట ననస:94-11-850
వయససస:19
లస: ససస స
4914 NDX1397778
పపరర: వరలకకక పపలపరక

94-186/633

తసడక:ఫ రసగ రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:94-11-849
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ఫ రరస గగపరల రరవప రరయన
ఇసటట ననస:94-11-850
వయససస:23
లస: ససస స
4911 NDX2692341
పపరర: సరయశక రరయన

4900 NDX2031441
పపరర: రరణణ బబయ రసపపతఫ

4898 NDX1985763
పపరర: లలత కకవపరర
భరస : వనసకటటశశరరర కకవపరర
ఇసటట ననస:94-11-847
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ పరదరరర
ఇసటట ననస:94-11-847/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరధచకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-11-848
వయససస:44
లస: పప
4908 NDX2451342
పపరర: బబల శక రరయన

94-186/632

భరస : ఆసజననయ సససగ రసపపతఫ
ఇసటట ననస:94-11-847
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కకవపరర
ఇసటట ననస:94-11-847
వయససస:18
లస: పప
4905 NDX1387752
పపరర: బబబబరరవప చసదస

4897 NDX1624684
పపరర: వర లకకణ రరవప మఖజగటట

94-186/1173

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:94-11-844
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబయఖ మఖజగటట
ఇసటట ననస:94-11-846
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ జగనచనథస కకవపరర
ఇసటట ననస:94-11-847
వయససస:45
లస: పప
4902 NDX3138385
పపరర: జగనచధ కకవపరర

94-186/1172

94-186/630

భరస : ఖఖజజవల
ఇసటట ననస:94-11-855
వయససస:65
లస: ససస స

94-179/272

భరస : నచగ సతఖ మమరరస శకదచర
ఇసటట ననస:94-11-852
వయససస:46
లస: ససస స
94-179/274

4916 NDX1837717
పపరర: లలకగష శకధర

94-179/275

తసడక:ఫ నచగ సతఖ మమరరస శకధర
ఇసటట ననస:94-11-852
వయససస:24
లస: పప
94-186/640

4919 NDX0004697
పపరర: మసరసన వల పఠరన

94-186/641

తసడక:ఫ ఖఖజజవల పఠరన
ఇసటట ననస:94-11-855
వయససస:41
లస: పప
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94-186/1371

తసడక:ఫ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:94-11-855/1
వయససస:74
లస: పప
4923 NDX1805698
పపరర: జజఖత మబకలక

94-186/642

94-186/645

94-186/648

94-186/651

94-186/654

94-186/657

94-184/1363

Deleted
94-186/661

తసడక:ఫ చడననయఖ యలవల
ఇసటట ననస:94-11-858
వయససస:41
లస: పప
4947 NDX3230943
పపరర: సతఖనచరరయణ రరడకడ
యయననమఖలఖ
తసడక:ఫ కకషషరరడకడ యయననమఖలఖ
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:80
లస: పప

94-186/649

4933 NDX0308700
పపరర: సతఖపఫసరద వనమమరర

4936 JBV0914713
పపరర: అనల కలమఖర పలలర కకసడ

4939 AP151010495364
పపరర: బబబమ రరవప పలలర కకసడ

94-185/1512

4942 NDX1903930
పపరర: రరహనచ షపక

94-186/644

4928 NDX1974279
పపరర: ససజనమక భటట

94-186/647

4931 NDX1974881
పపరర: ససనల రతన కలమఖర బటటట

94-186/650

తసడక:ఫ రరజ బబబబ బటటట
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:48
లస: పప
94-186/652

4934 NDX0661728
పపరర: శరరష పలలర కకసడ

94-186/653

తసడక:ఫ బబబబరరవప పలలర కకసడ
ఇసటట ననస:94-11-857
వయససస:34
లస: ససస స
94-186/655

4937 AP151010495333
పపరర: కకరణ కలమఖర పలలర కకసడ

94-186/656

తసడక:ఫ బబబమరరవప పలలర కకసడ
ఇసటట ననస:94-11-857
వయససస:40
లస: పప
94-186/658

తసడక:ఫ అబఫహమబ పలలర కకసడ
ఇసటట ననస:94-11-857
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ఫ రరమయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:94-11-858
వయససస:35
లస: పప
4944 NDX2315513
పపరర: భబసకర యలవల

4930 NDX0308742
పపరర: అమరనచధ వనమమరర

4925 NDX1974394
పపరర: ఉష రరణణ సనరగ

భరస : రరజ భటట
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబబమరరవప పలలర కకసడ
ఇసటట ననస:94-11-857
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ చన బసవయఖ
ఇసటట ననస:94-11-857
వయససస:47
లస: పప
4941 NDX2999399
పపరర: ఆసజననయబలల బబ డడడపలర

94-186/646

తసడక:ఫ బబల కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:58
లస: పప

భరస : బబబమ రరవప పలలర కకసడ
ఇసటట ననస:94-11-857
వయససస:52
లస: ససస స
4938 NDX0605386
పపరర: శకనవరసరరవప సనరర

4927 NDX0485375
పపరర: ససజజత వనమమరర

94-179/278

భరస : శకనవరస రరవప సనరగ
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతఖ పఫసరద వనమమరర
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ లఖలఖఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:58
లస: పప
4935 AP151010495129
పపరర: పఫసనన కలమఖరర పలలర కకసడ

94-186/643

భరస : సతఖ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబబబరరవప మబకలక
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:33
లస: పప
4932 AP151010495166
పపరర: పఠరన భబషరఖఖన

4924 NDX1974303
పపరర: వగగనసశరర భటట

4922 NDX1852665
పపరర: సపనహ లత మబకలక

తసడక:ఫ బబబబ రరవప మబకలక
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససనల రతన కలమఖర భటట
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పఠరన భబషర
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:55
లస: ససస స
4929 NDX1805599
పపరర: రతన కలమఖర మబకలక

94-179/277

తసడక:ఫ గరరరర
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రతన కలమఖర మబకలక
ఇసటట ననస:94-11-856
వయససస:28
లస: ససస స
4926 AP151010495262
పపరర: గరరరర పఠరన

4921 NDX1296888
పపరర: శశశలజజ మబకలక

4940 NDX2339562
పపరర: సరశత యలవల

94-179/279

భరస : భబసకర యలవల
ఇసటట ననస:94-11-858
వయససస:29
లస: ససస స
94-186/659

భరస : దరరయఖ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-11-858
వయససస:26
లస: ససస స

4943 NDX2315521
పపరర: సరశత యలవల

94-186/660

భరస : భబసకర యలవల
ఇసటట ననస:94-11-858
వయససస:30
లస: ససస స

94-185/1510 4946 NDX3230919
4945 NDX3230877
పపరర: వనసకట కకషష రరడకడ యయననమఖలఖ
పపరర: సషద
ష మక యయననమఖలఖ

94-185/1511

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ రరడడ క యయననమఖలఖ
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:51
లస: పప

భరస : సతఖనచరరయణ రరడడ క యయననమఖలఖ
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:68
లస: ససస స

4948 NDX2135946
పపరర: కకషష పసఫయఖ దససడక

4949 NDX0309682
పపరర: మలలర శశరర ఎనసమబల

తసడక:ఫ పఫభబకర రరడకడ దససడక
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:23
లస: ససస స

94-186/662

94-186/663

భరస : కకషరషరరడకడ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:40
లస: ససస స

Page 22 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

4950 JBV3246253
పపరర: సనరఖకలమఖరర ఎనసమబల

94-186/664

భరస : శకనవరసరరడకడ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:40
లస: ససస స
4953 NDX1565128
పపరర: అభలఖష రరడకడ దససడక

4951 NDX0016857
పపరర: వనసకట రమణ దససడక

భరస : పఫభబకర రరడకడ దససడక
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:48
లస: ససస స
94-186/667

తసడక:ఫ పఫభబకర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:26
లస: పప

4954 AP151010495362
పపరర: శకనవరసరగడకడ యయనసమబల

తసడక:ఫ కకషరషరరడకడ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:80
లస: పప

భరస : ఆదమ సయఖద
ఇసటట ననస:94-11-860
వయససస:67
లస: ససస స
4962 NDX2363984
పపరర: ఆదమ బబజ సయఖద

94-186/671

94-179/282

94-179/285

94-186/675

తసడక:ఫ అసతతన రరజ
ఇసటట ననస:94-11-864
వయససస:26
లస: ససస స

94-186/672

4966 NDX1387885
పపరర: హనఫ సయఖద

4969 AP151010495058
పపరర: రసజజన బ షపక

4972 NDX1673582
పపరర: జఫర సరదదక షపక

94-186/677

4975 JBV3245560
పపరర: చసదఫశశఖర బబసరస

94-179/283

4978 NDX1564211
పపరర: ససపత దదడర
తసడక:ఫ పఫకరష
ఇసటట ననస:94-11-864
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణరరడకడ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:49
లస: పప
4958 NDX3231081
పపరర: శకనవరస రరడకడ యయనసమల

94-186/1469

4961 NDX2674364
పపరర: హనఫ సయద

94-185/1297

4964 NDX2138205
పపరర: నచగమర బ షపక

94-179/281

4967 NDX2137892
పపరర: సషషదసలల షపక

94-179/284

తసడక:ఫ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-11-861
వయససస:53
లస: పప
94-186/673

4970 NDX2994705
పపరర: రసజన బఇవనష షపక

94-186/1373

భరస : అలర ఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:94-11-861
వయససస:46
లస: ససస స
94-179/286

4973 AP151010495694
పపరర: శరసతమఖక బబసరస

94-186/676

భరస : భబసకరరరవప బబసరస
ఇసటట ననస:94-11-863
వయససస:47
లస: ససస స
94-186/678

తసడక:ఫ భబసకరరరవప బబసరస
ఇసటట ననస:94-11-863
వయససస:55
లస: పప
94-179/287

94-186/669

తసడక:ఫ అలఖరఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:94-11-861
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ గగస మహహడడడన షపక
ఇసటట ననస:94-11-863
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ ఏసస బబ బబసరస
ఇసటట ననస:94-11-863
వయససస:52
లస: పప
4977 NDX1564203
పపరర: కకరసన దదడర

4963 NDX0133926
పపరర: భరత కలమఖర అలర సశశటట

4955 AP151010495276
పపరర: కకషషరగడకడ ఎనసమబల

తసడక:ఫ ఆడమ
ఇసటట ననస:94-11-860
వయససస:45
లస: పప

భరస : అలఖరవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:94-11-861
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవనచగగశశరరరవప చదబబఫ లల
ఇసటట ననస:94-11-862
వయససస:34
లస: పప
4974 AP151010495459
పపరర: భబసకరరరవ బబసరస

94-179/887

తసడక:ఫ ఆదమ
ఇసటట ననస:94-11-861
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-11-861
వయససస:54
లస: పప
4971 JBV0922799
పపరర: నచగరరజ చదబబఫ లల

4960 NDX2675189
పపరర: కరరమబన షపక

94-186/666

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ రరడడ క యయనసమల
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ శవనచనరరయణ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:94-11-860
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ అలఖరవపదదదన
ఇసటట ననస:94-11-861
వయససస:27
లస: పప
4968 NDX2135102
పపరర: అలఖరఉదదదన షపక

94-186/1372

భరస : మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:94-11-860
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనఫ సయఖద
ఇసటట ననస:94-11-860
వయససస:22
లస: పప
4965 NDX1296920
పపరర: మసరసన వల షపక

94-186/668

తసడక:ఫ కకషష రరడకడ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:18
లస: ససస స
94-179/280

4952 AP151010495269
పపరర: సషషదమక ఎనసమబల

భరస : సతఖనచరరయణరరడకడ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణరరడకడ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-11-859
వయససస:44
లస: పప

94-186/670 4957 NDX2724318
4956 AP151010495218
పపరర: సతఖనచరరయణరగడకడ యయనసమబల
పపరర: భవన రరడకడ ఎనసమబల

4959 NDX2339489
పపరర: మసరసన బ సయఖద

94-186/665

4976 NDX2993293
పపరర: షరరఫపన షపక

94-192/1332

తసడక:ఫ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:94-11-863
వయససస:19
లస: ససస స
94-179/288

4979 JBV0918318
పపరర: మరరయమక దదడర

94-186/679

భరస : రరజ దదడర
ఇసటట ననస:94-11-864
వయససస:40
లస: ససస స
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4980 JBV0918300
పపరర: లలరరదమమరర దదడర
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94-186/680

భరస : పఫకరశరరవప
ఇసటట ననస:94-11-864
వయససస:40
లస: ససస స
4983 NDX0512251
పపరర: ఏసథన రరజ దదడర చ

94-186/683

94-186/1188

94-186/686

94-186/688

94-179/289

4990 NDX3034311
పపరర: లకకక డకలర

4993 NDX0308833
పపరర: శకనవరసరరవప తషపరకలల

4996 NDX0606533
పపరర: వజయ భబసకర రరడకడ ఆరరకటర

94-186/692

4999 AP151010495698
పపరర: ససర వమక జజల

5002 NDX2339687
పపరర: నచగ జజఖత నసదదపరటట

భరస : నచగ సరసబ దసరర రరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరడడ క నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:23
లస: ససస స

5004 NDX2340255
పపరర: శరసత వలలర పప

5005 NDX1355460
పపరర: నసదదపరటట లకకక పరరశత

94-179/294

భరస : సవరడయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:35
లస: ససస స
5007 NDX2340503
పపరర: కకసడమక వలలరల
భరస : కకషష వలలరల
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:72
లస: ససస స

94-186/1374

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:45
లస: ససస స
94-179/297

4988 NDX0309716
పపరర: అరరణ బటటట

94-186/685

4991 NDX0309724
పపరర: భవరన తషపరకలల

94-186/689

94-186/687

4994 JBV0915009
పపరర: శశభన బబబబ తషపరకలల

94-186/690

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:94-11-866
వయససస:37
లస: పప
94-179/290

4997 JBV0916932
పపరర: భబగఖలకకక ఆరరకటర

94-186/691

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ అరరకటర
ఇసటట ననస:94-11-867
వయససస:33
లస: ససస స
94-186/693

5000 NDX0895706
పపరర: బఫహకయఖ రరజజరపప

94-186/694

తసడక:ఫ యగయఖ రరజజరపప
ఇసటట ననస:94-11-867
వయససస:40
లస: పప
94-179/292

5003 NDX2340396
పపరర: ససవరష పసదదరర

94-179/293

భరస : వనసకటటశ పసదదరర
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:25
లస: ససస స
94-179/295

5006 NDX2340297
పపరర: చరడదశశరర పసదదరర

94-179/296

భరస : శకనవరసరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:46
లస: ససస స

94-179/298 5009 NDX2340420
5008 NDX2339356
పపరర: నచగ సరసబ దసరర రరవప పసదదరర
పపరర: వనసకటటశ పసదదరర

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:27
లస: పప

94-186/1187

భరస : శశభన బబబబ తషపరకలల
ఇసటట ననస:94-11-866
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భబరతరరవప జజల
ఇసటట ననస:94-11-867
వయససస:63
లస: ససస స
94-179/291

4985 NDX2547776
పపరర: గరననసససదరర దదడర

భరస : కరరణచకరరరవప
ఇసటట ననస:94-11-865
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-867
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ ససతచ రరమరరడకడ అరరకటర
ఇసటట ననస:94-11-867
వయససస:47
లస: ససస స
5001 NDX2340347
పపరర: వనసకరటరమణ పసదదరర

94-186/684

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:94-11-866
వయససస:35
లస: పప

భరస : వజయ బబసకర రరడడ క అరరకటర
ఇసటట ననస:94-11-867
వయససస:26
లస: ససస స
4998 NDX0016824
పపరర: ధన లకకక అరరకటర

4987 NDX0520353
పపరర: అననష బటటట

94-186/682

తసడక:ఫ ఆసథదన దదడర
ఇసటట ననస:94-11-864
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజ డకలర
ఇసటట ననస:94-11-865
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:94-11-866
వయససస:52
లస: ససస స
4995 NDX1564013
పపరర: నచగ జజఖత చసతచ

94-186/1175

తసడక:ఫ కరరణచకర రరవప బటటట
ఇసటట ననస:94-11-865
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఆశరరశదస బటటట
ఇసటట ననస:94-11-865
వయససస:52
లస: పప
4992 NDX0661637
పపరర: సరరజ తషపరకలల

4984 NDX2690527
పపరర: జజఖత దదడర

4982 JBV0918292
పపరర: శశరరలల దదడర

తసడక:ఫ చననపప
ఇసటట ననస:94-11-864
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ ఆసథదన రరజ దదడర
ఇసటట ననస:94-11-864
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ పఫకరశ రరవప దదడర
ఇసటట ననస:94-11-864
వయససస:20
లస: ససస స
4989 NDX0308783
పపరర: కరరణచకర రరవప బటటట

94-186/681

తసడక:ఫ చననపప
ఇసటట ననస:94-11-864
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ చననపప
ఇసటట ననస:94-11-864
వయససస:57
లస: పప
4986 NDX2547503
పపరర: జజజ ననశశరర దదడర

4981 JBV0922351
పపరర: పఫకరశరరవప దదడర

94-179/299

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:29
లస: పప
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5010 NDX2340537
పపరర: పషదద ససదయఖ వలలరల
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94-179/300

తసడక:ఫ కకషష వలలరల
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:41
లస: పప
5013 AP151010495373
పపరర: శకదదవ నసదదపరటట

94-186/696

94-186/699

94-186/702

94-186/705

94-186/707

94-179/1111

94-186/708

తసడక:ఫ శశషయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:94-11-873
వయససస:48
లస: పప

5023 NDX1837766
పపరర: జజఖతఖత బరరదసల

5026 NDX1567983
పపరర: కకసడదటట భబవననశశరరదదవ

5029 NDX2649465
పపరర: శకరరస కలమఖర చదడళర

5032 NDX1170679
పపరర: అసబబదకర జగలద

94-186/710

5035 NDX0519777
పపరర: అననరరధ బబజబల�

94-179/301

5038 NDX1207760
పపరర: భబగఖలకకక కరకరర
భరస : షడఫక కరకరర
ఇసటట ననస:94-11-873
వయససస:39
లస: ససస స

5018 NDX2314862
పపరర: సతఖనచరరయణ మరరయఖల

94-186/701

5021 AP151010495462
పపరర: శకనవరసరరడకడ నసదదపరటట

94-186/704

5024 JBV0915173
పపరర: షడఫక బరరదసల

94-186/706

తసడక:ఫ ఏసస బబ
ఇసటట ననస:94-11-869
వయససస:33
లస: పప
94-179/302

5027 NDX1567975
పపరర: కకసడదటట బబలకకషష

94-179/303

తసడక:ఫ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:94-11-870
వయససస:40
లస: పప
94-186/1176

5030 NDX2948917
పపరర: వనసకట శవ పఫసరద చదడళళ

94-186/1375

తసడక:ఫ ససబబ రరవప చదడళర
ఇసటట ననస:94-11-870
వయససస:33
లస: పప
94-186/709

5033 JBV0922781
పపరర: సరమఖమజఖస� పసడతల�

94-185/173

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-11-872
వయససస:55
లస: ససస స
94-185/174

భరస : నచరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:94-11-873
వయససస:38
లస: ససస స
94-185/176

94-186/698

తసడక:ఫ తరపతరరడకడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప జరలద
ఇసటట ననస:94-11-871
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ ఆదదనచరరయణ జమబల
ఇసటట ననస:94-11-872
వయససస:32
లస: పప
5037 NDX1844316
పపరర: కకటయఖ దదవరపలర

94-186/703

తసడక:ఫ ససబబ రరవప చదడళళ
ఇసటట ననస:94-11-870
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఆదచస
ఇసటట ననస:94-11-871
వయససస:55
లస: ససస స
5034 NDX0750042
పపరర: శవయఖ జమబల

5020 AP151010495463
పపరర: చసదఫశశఖరరడకడ నసదదపరటట

5015 JBV0920868
పపరర: వనసకటరమణ నచరదచసస

తసడక:ఫ సససహచలస మరరయఖల
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:94-11-870
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబ రరవప చదడళళ
ఇసటట ననస:94-11-870
వయససస:33
లస: పప
5031 JBV0917120
పపరర: తరరపతమక చటటట

94-186/700

భరస : షడచఫక బరరదసల
ఇసటట ననస:94-11-869
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససతచరరమరరడకడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-11-869
వయససస:41
లస: పప
5028 NDX2929594
పపరర: వనసకట శవ పఫసరద చదడళళ

5017 NDX0004424
పపరర: శకనవరస మదసదల

94-186/695

భరస : వనసకట రరవప నచరదచసస
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ తరపతరరడకడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ పషదద కకటయఖ పసదదరర
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:54
లస: పప
5025 NDX0660050
పపరర: వరరరరడకడ నసదదపరటట

94-186/697

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:39
లస: పప
5022 NDX2314789
పపరర: శకనవరసరరవప పసదదరర

5014 JBV0920561
పపరర: సరరజన గరగరరరడకడ

5012 NDX0016766
పపరర: ఉషర రరణణ నచరదచసస

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడకడ గరగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరరడకడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:27
లస: పప
5019 NDX0663757
పపరర: శకనవరసరరవప నచరదచసస

94-179/888

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర రరడకడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:19
లస: పప

భరస : చసదఫశశఖరరరడకడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-11-868
వయససస:41
లస: ససస స
5016 NDX1102896
పపరర: నరగసదఫరరడకడ నసదదపరటట

5011 NDX2632719
పపరర: తరరపత రరడకడ నసదదపరటట

5036 NDX1844662
పపరర: రమ దదవరపలర

94-185/175

భరస : కకటయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:94-11-873
వయససస:41
లస: ససస స
94-186/711

5039 NDX0660084
పపరర: షడఫక కరకరర

94-186/712

తసడక:ఫ రరజజరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:94-11-873
వయససస:45
లస: పప
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5040 NDX2616589
పపరర: శశశదచబ షపక
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94-177/486

భరస : రహమతతలఖర షపక
ఇసటట ననస:94-11-874
వయససస:62
లస: ససస స
5043 NDX1973727
పపరర: శక హరర కలల
ర రర

94-185/179

94-186/713

94-186/714

94-186/717

94-186/720

94-179/307

94-186/723

తసడక:ఫ జజన
ఇసటట ననస:94-11-878
వయససస:32
లస: పప

5053 NDX0974964
పపరర: పదచకవత తచడకపరరస

5056 NDX0990127
పపరర: ససధదర రరడకడ తచడకపరరస

5059 NDX2339372
పపరర: అబబబస షపక

5062 NDX1097278
పపరర: బబజ షపక

94-186/726

5065 NDX2339638
పపరర: జజన బబగస షపక

94-186/718

5068 NDX2339661
పపరర: రహహస బ షపక
భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:94-11-879
వయససస:71
లస: ససస స

5048 NDX2339596
పపరర: సరయ పఫకరశ మఖరరలర

94-179/305

5051 NDX1170661
పపరర: వజయయసదఫ కలమఖర యయకలల

94-186/716

5054 NDX0734871
పపరర: అచరమక జమబల

94-186/719

భరస : ఆదదనచరరయణ జమబల
ఇసటట ననస:94-11-876
వయససస:48
లస: ససస స
94-186/721

5057 NDX2340545
పపరర: జజహహర షపక

94-179/306

భరస : కరరమబలఖర షపక
ఇసటట ననస:94-11-877
వయససస:23
లస: ససస స
94-179/308

5060 NDX1974469
పపరర: ననర జహన షపక

94-186/722

భరస : ఖఖశస పషర షపక
ఇసటట ననస:94-11-877
వయససస:27
లస: ససస స
94-186/724

5063 NDX0750141
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జమబల

94-186/725

తసడక:ఫ ఆదదనచరరయణ జమబల
ఇసటట ననస:94-11-877
వయససస:30
లస: పప
94-179/309

భరస : సషషద షపక
ఇసటట ననస:94-11-878
వయససస:37
లస: ససస స
94-186/727

94-185/181

తసడక:ఫ హహసపసన ఏకలల
ఇసటట ననస:94-11-875
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:94-11-877
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:94-11-877
వయససస:33
లస: పప
5067 JBV0921486
పపరర: సషషదచ షపక

94-186/715

తసడక:ఫ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-11-877
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ఫ అబబబస షపక
ఇసటట ననస:94-11-877
వయససస:26
లస: పప
5064 NDX1679978
పపరర: కససస పషర షపక

5050 JBV0920223
పపరర: నచరరయణ చటటట

5045 NDX0835561
పపరర: చసదఫమమళ కలల
ర రర�

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప మఖరరలర
ఇసటట ననస:94-11-875
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ తచడకపరరస
ఇసటట ననస:94-11-876
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబబబస షపక
ఇసటట ననస:94-11-877
వయససస:52
లస: ససస స
5061 NDX1680017
పపరర: మరవఅల షపక

94-179/304

భరస : నచగరరరడకడ తచడకపరరస
ఇసటట ననస:94-11-876
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అకబర భబషర షపక
ఇసటట ననస:94-11-876
వయససస:50
లస: ససస స
5058 NDX2339612
పపరర: సషషదచబ షపక

5047 NDX2339422
పపరర: ససజజత మఖరరలర

94-185/178

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-11-874
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ఫ ఆదచస
ఇసటట ననస:94-11-875
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ తషపరకలల
ఇసటట ననస:94-11-876
వయససస:28
లస: ససస స
5055 AP151010495466
పపరర: చననజజన బ షపక

94-185/180

భరస : సరసబశవ రరవప మఖరరలర
ఇసటట ననస:94-11-875
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప నసబబల
ఇసటట ననస:94-11-875
వయససస:35
లస: ససస స
5052 NDX0974980
పపరర: కకపరరరణణ తచడకపరరస

5044 NDX1102540
పపరర: నచగరరరబ న కలల
ర రర

5042 NDX1592758
పపరర: శక హరర కలల
ర రర

తసడక:ఫ చసదఫ మమళ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-11-874
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ చసదఫమమళ
ఇసటట ననస:94-11-874
వయససస:27
లస: పప

భరస : జవ కలమఖర వరర
ఇసటట ననస:94-11-874
వయససస:24
లస: ససస స
5049 NDX0016618
పపరర: రరజఖ లకకక నసబబల

94-185/177

భరస : చసదఫమమళ�
ఇసటట ననస:94-11-874
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ చసదఫమమళ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-11-874
వయససస:26
లస: పప
5046 NDX1805433
పపరర: లకకక తరరపటమక వరర

5041 NDX0826404
పపరర: శరసత కలల
ర రర�

5066 NDX2339646
పపరర: సషషద షపక

94-179/310

తసడక:ఫ పషదద జజన షపక
ఇసటట ననస:94-11-878
వయససస:39
లస: పప
94-179/311

5069 NDX0512277
పపరర: అబబదల హమద

94-186/728

తసడక:ఫ ఖఖదర
ఇసటట ననస:94-11-879
వయససస:31
లస: పప

Page 26 of 372

5070 JBV0917625
పపరర: బబజ షపక
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94-186/729

తసడక:ఫ కరరసబబబబ
ఇసటట ననస:94-11-879
వయససస:33
లస: పప
5073 AP151010495473
పపరర: శకనవరస కరసరబబదచ

94-186/732

94-186/735

94-179/312

94-186/738

94-186/741

94-179/889

94-186/745

తసడక:ఫ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-11-883
వయససస:20
లస: ససస స

5083 NDX1299080
పపరర: వజయ పఫకరష బతష
స ల

5086 AP151010495377
పపరర: బతష
స ల ఎలలజజబబత రరణణ

5089 NDX0734707
పపరర: శరరష రరవపలపలర

5092 NDX1805912
పపరర: కకరణ కలమఖర గసట

94-186/1376

5095 NDX2948073
పపరర: బశరరన షపక

94-186/739

5098 NDX2594752
పపరర: వనసకట లకకక పస లపరల
భరస : ఆసజననయబలల పస లపరల
ఇసటట ననస:94-11-884
వయససస:47
లస: ససస స

5078 AP151010495468
పపరర: ఎరరకలయఖ కడప

94-186/737

5081 NDX2279461
పపరర: మధస పరలడడగబ

94-179/314

5084 NDX2476752
పపరర: నచరరయణ చటటట

94-186/740

తసడక:ఫ ఆదస చటటట
ఇసటట ననస:94-11-882
వయససస:36
లస: పప
94-186/742

5087 NDX3107828
పపరర: పపఫమ కలమఖరర చటటట

94-186/1454

భరస : నరగశ చటటట
ఇసటట ననస:94-11-882
వయససస:27
లస: ససస స
94-186/743

5090 NDX0889196
పపరర: పదక రరవపలపలర

94-186/744

భరస : సతఖనచరరయణ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:94-11-883
వయససస:48
లస: ససస స
94-186/746

5093 AP151010495278
పపరర: మరరసరహహబ షపక

94-186/747

తసడక:ఫ మరరమహహదద న షపక
ఇసటట ననస:94-11-883
వయససస:52
లస: పప
94-186/1377

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-11-883
వయససస:36
లస: ససస స
94-186/1379

94-186/734

తసడక:ఫ వరయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:94-11-882
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప గసట
ఇసటట ననస:94-11-883
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ మర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:94-11-883
వయససస:38
లస: పప
5097 NDX2861813
పపరర: శశశల బబనస షపక

94-179/313

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:94-11-883
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మరరమహహదద న షపక
ఇసటట ననస:94-11-883
వయససస:72
లస: ససస స
5094 NDX2952000
పపరర: మసరసన వల షపక

5080 NDX2279479
పపరర: వనసకట నరసమక పరలడడగబ

5075 NDX0308940
పపరర: వనసకటకకషషయఖ కళళళపలర

తసడక:ఫ కకటయఖ కడప
ఇసటట ననస:94-11-881
వయససస:50
లస: పప

భరస : దచనయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-11-882
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ మరర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:94-11-883
వయససస:41
లస: పప
5091 AP151010495248
పపరర: మసరసన బ షపక

94-186/736

తసడక:ఫ దచనయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-11-882
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖనచనరరయణ
ఇసటట ననస:94-11-882
వయససస:54
లస: పప
5088 NDX2547412
పపరర: మసరసన వల షపక

5077 AP151010495629
పపరర: మమరర కడప

94-186/731

తసడక:ఫ వనసకయఖ కళళర పలర
ఇసటట ననస:94-11-880
వయససస:57
లస: పప

భరస : మధస పరలడడగబ
ఇసటట ననస:94-11-882
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ దచనయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-11-882
వయససస:32
లస: ససస స
5085 JBV0914952
పపరర: వనసకటరరవప చడరరకలరర

94-186/733

భరస : ఎరరకలయఖ కడప
ఇసటట ననస:94-11-881
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ మధస పరలడడగబ
ఇసటట ననస:94-11-882
వయససస:22
లస: ససస స
5082 NDX1298868
పపరర: రతచనకలమఖరర బతష
స ల

5074 JBV3245024
పపరర: సరసబశవరరవప కరసరబబదచ

5072 NDX1624759
పపరర: సరయ కలమఖర కలలర పలర

తసడక:ఫ వనసకట కకషషయఖ కలలర పలర
ఇసటట ననస:94-11-880
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-11-880
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ ఎరరకలయఖ కడప
ఇసటట ననస:94-11-881
వయససస:28
లస: ససస స
5079 NDX2279487
పపరర: నచగ కలఖఖణణ పరలడడగబ

94-186/730

భరస : వనసకటకకషషయఖ కళళర పలర
ఇసటట ననస:94-11-880
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-11-880
వయససస:44
లస: పప
5076 NDX1800417
పపరర: ససధచ రరణణ కడప

5071 AP151010495608
పపరర: ససతచమహలకకక కళళళపలర

5096 NDX2882975
పపరర: బషసరరన షపక

94-186/1378

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-11-883
వయససస:36
లస: ససస స
94-170/632

5099 NDX0485193
పపరర: సరయ పఫసనన పస లపరల

94-186/748

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల పస లపరల
ఇసటట ననస:94-11-884
వయససస:28
లస: ససస స
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94-186/1380

భరస : చన ఆసజననయబలల పప లపల
ఇసటట ననస:94-11-884
వయససస:44
లస: ససస స
5103 NDX2836146
పపరర: సరయ రవ తదజ చసతలపరటట

5101 AP151010495290
పపరర: దచనయఖ బతష
స ల

తసడక:ఫ జజజ నరతనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-11-885
వయససస:61
లస: పప
94-186/1382

5104 NDX1605593
పపరర: సససకగ అదద లకకక

తసడక:ఫ వనసకట నచరరయణ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-11-885
వయససస:21
లస: పప

భరస : బఫహక కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-11-887
వయససస:25
లస: ససస స

5106 NDX2925014
పపరర: బబష షపక

5107 NDX2798098
పపరర: రమమష బబబబ జజలఖదద

94-186/1383

తసడక:ఫ అబబదలఖ షపక
ఇసటట ననస:94-11-887
వయససస:58
లస: పప
5109 AP151010495347
పపరర: షరరరబ షపక

94-186/752

94-179/315

94-186/755

94-186/758

94-186/761

భరస : రరసమహనరరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:94-11-892
వయససస:46
లస: ససస స

94-186/753

5119 AP151010495158
పపరర: పషదదబబజ షపక

5122 AP151010495478
పపరర: లకకక మఖరస�

94-185/184

94-186/764

5125 NDX2144368
పపరర: సపనహ పఫసనన మపసదదవ

94-186/751

5108 NDX2756773
పపరర: చసదఫ కలమఖరర జజలఖదద

94-185/1419

5111 NDX3005295
పపరర: రమమశ బబబబ జలదద

94-186/1384

తసడక:ఫ చసదఫయఖ జలదద
ఇసటట ననస:94-11-889
వయససస:36
లస: పప
94-179/890

5114 NDX2135961
పపరర: జజన బ షపక

94-186/754

భరస : చన బబజ షపక
ఇసటట ననస:94-11-891
వయససస:42
లస: ససస స
94-186/756

5117 NDX2135904
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-186/757

భరస : మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:94-11-891
వయససస:73
లస: ససస స
94-186/759

5120 NDX2135896
పపరర: చన బబజ షపక

94-186/760

తసడక:ఫ మహమమద హహససపన షపక
ఇసటట ననస:94-11-891
వయససస:49
లస: పప
94-185/182

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-11-892
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:94-11-892
వయససస:50
లస: పప
5127 AP151010495133
పపరర: శరఖమల మపసదదవ

5116 AP151010495111
పపరర: శవపరరశత మబనపలలర

5105 NDX1605619
పపరర: సససకగ హరరక

భరస : రమమష బబబబ జజలఖదద
ఇసటట ననస:94-11-889
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:94-11-891
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ బనమసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-11-891
వయససస:72
లస: పప
5124 JBV0921239
పపరర: ససబబబరరవప మఖరస� �

94-180/1998

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-11-891
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : జజనబ షపక
ఇసటట ననస:94-11-891
వయససస:22
లస: పప
5121 AP151010495219
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

5113 NDX2714491
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

94-186/1381

తలర : అదద లకకక సససకగ
ఇసటట ననస:94-11-887
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ చనన బబజ షపక
ఇసటట ననస:94-11-891
వయససస:18
లస: పప

భరస : పషదద బబజ షపక
ఇసటట ననస:94-11-891
వయససస:42
లస: ససస స
5118 NDX2315257
పపరర: మహబబ ససభబన షపక

94-186/750

తసడక:ఫ ఫరరర న సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-11-889
వయససస:55
లస: పప

భరస : వర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-11-890
వయససస:34
లస: ససస స
5115 NDX2156231
పపరర: జరరన షపక

5110 NDX1788613
పపరర: కరలషవరల షపక

5102 NDX2843647
పపరర: చసతలపరటట తనసజ

భరస : వనసకట నచరరయణ
ఇసటట ననస:94-11-885
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ చసదఫయఖ జజలఖదద
ఇసటట ననస:94-11-889
వయససస:34
లస: పప

భరస : కరలలషరవల షపక
ఇసటట ననస:94-11-889
వయససస:46
లస: ససస స
5112 NDX1171271
పపరర: వజయలకకక నసదదపరటట

94-186/749

5123 JBV0920546
పపరర: పరఖరరజజన� షపక�

94-185/183

భరస : హహసపసన� �
ఇసటట ననస:94-11-892
వయససస:57
లస: ససస స
94-186/762

5126 NDX1975301
పపరర: శశశలజ పస గబలల

తసడక:ఫ రరమకహన రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:94-11-892
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నచగ రరజ పరగరలల
ఇసటట ననస:94-11-892
వయససస:35
లస: ససస స

94-186/765
5128 NDX2144418
పపరర: మహన సరయ వసశ కకషష
మపసదదవ
తసడక:ఫ రరస మహన రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:94-11-892
వయససస:25
లస: పప

5129 NDX1975368
పపరర: నచగ రరజ పరగరలల

94-186/763

94-186/766

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప పరగరలల
ఇసటట ననస:94-11-892
వయససస:39
లస: పప
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5130 AP151010495009
పపరర: రరసమహనరరవప మపసదదవ

94-186/767

తసడక:ఫ ససబబబరరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:94-11-892
వయససస:50
లస: పప
5133 NDX3005188
పపరర: ఆరరన జగసటబర

94-60/1307

94-186/771

94-186/1385

94-186/775

94-186/778

94-186/780

94-179/316

తసడక:ఫ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:94-11-897
వయససస:32
లస: పప

5143 NDX2135862
పపరర: శకనవరస రరవప మసగ

5146 NDX1846445
పపరర: శలక షపక

5149 NDX1053347
పపరర: పపరషచసదఫరరవప ననమల

5152 NDX2339521
పపరర: సషషదచబ షపక

94-186/784

5155 NDX2187392
పపరర: మఖబబ షపక

94-186/776

5158 AP151010495126
పపరర: నచజర షపక
తసడక:ఫ సషషదచన షపక
ఇసటట ననస:94-11-897
వయససస:52
లస: పప

5138 NDX1341700
పపరర: పఫసరద జగబసటర

94-186/773

5141 JBV0919886
పపరర: సరవతఫ మసగర

94-186/774

5144 AP151010495072
పపరర: మగల షషషదచ

94-186/777

తసడక:ఫ ఖఖశససరహహబ సషషదచ
ఇసటట ననస:94-11-895
వయససస:57
లస: పప
94-189/1025

5147 NDX1904011
పపరర: లకకక తరరపఠమక ననమల

94-186/779

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర ననమల
ఇసటట ననస:94-11-896
వయససస:24
లస: ససస స
94-186/781

5150 JBV0919605
పపరర: వనసకటటశశరరర ననమల

94-186/782

తసడక:ఫ రరమచసదసఫడడ ననమల
ఇసటట ననస:94-11-896
వయససస:50
లస: పప
94-179/317

5153 NDX1799818
పపరర: షరహద షపక

94-186/783

తసడక:ఫ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:94-11-897
వయససస:28
లస: ససస స
94-186/785

భరస : ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:94-11-897
వయససస:46
లస: ససస స
94-186/787

94-186/770

భరస : శకనవరసరరవప మసగ
ఇసటట ననస:94-11-895
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:94-11-897
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:94-11-897
వయససస:29
లస: ససస స
5157 NDX2187434
పపరర: నచగబల మరర షపక

94-186/1386

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర ననమల
ఇసటట ననస:94-11-896
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:94-11-897
వయససస:45
లస: ససస స
5154 NDX1341627
పపరర: నససమ షపక

5140 NDX2910644
పపరర: రతన కలమఖరర జగసటబర

5135 AP151010495244
పపరర: ఆషర షపక

తసడక:ఫ ఆరరనస జగబసటర
ఇసటట ననస:94-11-893
వయససస:52
లస: పప

భరస : అబబదల అజస షపక
ఇసటట ననస:94-11-895
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ననమల
ఇసటట ననస:94-11-896
వయససస:45
లస: ససస స
5151 NDX2339505
పపరర: మఖబబ షపక

94-186/772

తసడక:ఫ నచరరయణ మసగ
ఇసటట ననస:94-11-895
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ తచతయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:94-11-895
వయససస:73
లస: పప
5148 JBV0919613
పపరర: వరమక ననమల

5137 NDX1341692
పపరర: అసజయ బబబబ జగబసటర

94-185/185

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:94-11-893
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పఫసరద జగసటబర
ఇసటట ననస:94-11-893
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మసగ
ఇసటట ననస:94-11-895
వయససస:27
లస: పప
5145 JBV3245529
పపరర: పసటర కరవపరర

94-186/769

తసడక:ఫ పఫసరద జగబసటర
ఇసటట ననస:94-11-893
వయససస:26
లస: పప

భరస : హనసమయఖ గగరరక
ఇసటట ననస:94-11-893
వయససస:66
లస: ససస స
5142 NDX1463603
పపరర: నలకసఠగశశర రరవప మసగ

5134 NDX0016576
పపరర: లత చటటటడక

5132 NDX0776591
పపరర: ససరగష రరదసఫ�

తసడక:ఫ పసచచరరరవప�
ఇసటట ననస:94-11-892/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసస చటటట దద
ఇసటట ననస:94-11-893
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ గగరరక
ఇసటట ననస:94-11-893
వయససస:62
లస: ససస స
5139 NDX2952075
పపరర: పఫభబవత గగరరక

94-186/768

తసడక:ఫ బకకయఖ మబనపలలర
ఇసటట ననస:94-11-892
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ ససలలషశయఖ జగసటబర
ఇసటట ననస:94-11-893
వయససస:70
లస: పప
5136 AP151010495233
పపరర: పఫభబవత గగరరక

5131 AP151010495476
పపరర: ఆసజననయబలల మబనపలలర

5156 AP151010495151
పపరర: ఫరతమమన షపక

94-186/786

భరస : నచజర షపక
ఇసటట ననస:94-11-897
వయససస:47
లస: ససస స
94-186/788

5159 AP151010495260
పపరర: ఖఖశససరహహబ షపక

94-186/789

తసడక:ఫ సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:94-11-897
వయససస:57
లస: పప
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5160 NDX1416552
పపరర: బబటటసససమలత కరవపరర

94-179/318

తసడక:ఫ సరలకన రరజ కరవపరర
ఇసటట ననస:94-11-898
వయససస:25
లస: ససస స
5163 NDX1341791
పపరర: లలత వరరకకలర

94-186/792

94-186/795

94-186/798

94-186/801

94-186/804

94-186/807

94-186/799

5173 NDX0309831
పపరర: ఆలలషష గబరజజల

5176 NDX0750091
పపరర: ససరగష మఖరస

5179 AP151010495005
పపరర: మఖళయఖదదఫ మఖరస

94-186/810

5182 NDX2952059
పపరర: వనసకట సరశమ ఆమన బబఫ లల

94-186/802

భరస : బబలరరజ యరకగటర
ఇసటట ననస:94-11-902
వయససస:34
లస: ససస స

5171 NDX2088673
పపరర: రరజఖలకకక మరస

94-186/805

5174 NDX2088699
పపరర: ససనల మరస

94-186/803

5177 AP151010495161
పపరర: ససదద కల షపక

94-186/806

తసడక:ఫ బకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94/11/901
వయససస:41
లస: పప
94-186/808

94-186/1387

5180 NDX0004747
పపరర: తరర వనసగలయఖ
తరరకకకవపళళళరర
తలర : రసగమక తరరకకకవపళళళరర
ఇసటట ననస:94-11-901
వయససస:58
లస: పప
5183 NDX2738284
పపరర: అసకమక మరస

94-186/809

94-186/1388

భరస : మలయఖదదఫ మరస
ఇసటట ననస:94-11-901
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తరరవనసగలయఖ తరరకకకవపళళళరర
ఇసటట ననస:94-11-902
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నచగగశశర రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:94-11-903
వయససస:54
లస: ససస స

94-186/797

94-186/800

94-186/812 5186 NDX1805847
5185 NDX0016535
పపరర: తరరకకకవపళళళరర లకకక కలమఖరర
పపరర: శకనవరస యలవరరస

94-183/1043 5188 NDX1939877
5187 NDX2760312
పపరర: లకకక కలమఖరర తరరకకకవలల
పపరర: పరరశత యలవరరస
ర రర

భరస : తరర వనసగలయఖ తరరకకకవలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-11-903
వయససస:51
లస: ససస స

5168 AP151010495007
పపరర: శకనవరస రరజజరపప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప మరస
ఇసటట ననస:94-11-901
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటయఖ ఆమన బబఫ లల
ఇసటట ననస:94-11-901
వయససస:48
లస: పప
94-186/811

94-186/794

భరస : ససరగష మరస
ఇసటట ననస:94-11-901
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ మఖరస
ఇసటట ననస:94-11-901
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ మఖరస
ఇసటట ననస:94/11/901
వయససస:67
లస: పప
5184 NDX0016840
పపరర: ఉష రరణణ యరకగటర

5170 NDX1805813
పపరర: నచగగశశర రరవప యలవరరస

5165 NDX0309807
పపరర: వనసకటనరసమక రరజజరపప

తసడక:ఫ చన కకటయఖ రరజజరపప
ఇసటట ననస:94-11-899
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప మఖరస
ఇసటట ననస:94-11-901
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ మఖరస
ఇసటట ననస:94-11-901
వయససస:42
లస: పప
5181 AP151010495341
పపరర: కకసడయఖ మఖరస

94-186/796

భరస : కకసడయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:94-11-901
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరవప మఖరస
ఇసటట ననస:94-11-901
వయససస:29
లస: పప
5178 NDX0309005
పపరర: అసకయఖ మఖరస

5167 NDX0866400
పపరర: లసగగశశరరరవప రరజజరపప

94-186/791

భరస : లసగగశశరరరవప రరజజరపప
ఇసటట ననస:94-11-899
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ చసచయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:94-11-900
వయససస:60
లస: పప

భరస : అసకయఖ మఖరస
ఇసటట ననస:94-11-901
వయససస:35
లస: ససస స
5175 NDX2035823
పపరర: నచగరరరబ న మఖరస

94-186/793

తసడక:ఫ చనకకటయఖ రరజజరపప
ఇసటట ననస:94-11-899
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ శవరరమకకకషష డబబబకకటటట
ఇసటట ననస:94-11-900
వయససస:29
లస: పప
5172 JBV0918755
పపరర: వజయలకకక మఖరస

5164 NDX0309773
పపరర: చడసచమక రరజజరపప

5162 JBV3245362
పపరర: సరలకన రరజ కరవపరర

తసడక:ఫ పసటర
ఇసటట ననస:94-11-898
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరజజరపప
ఇసటట ననస:94-11-899
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటపపయఖ వరరకకలర
ఇసటట ననస:94-11-899
వయససస:37
లస: పప
5169 NDX0132522
పపరర: వనణబ మఖధవ డబబబకకటటట

94-186/790

భరస : సరలకన రరజ కరవపరర
ఇసటట ననస:94-11-898
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అసజననయబలల వరరకకలర
ఇసటట ననస:94-11-899
వయససస:24
లస: ససస స
5166 NDX1341809
పపరర: అసజననయబలల వరరకకలర

5161 JBV3245800
పపరర: ఉమఖగగకస కరవపరర

94-186/814

94-186/813

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:94-11-902
వయససస:31
లస: పప
5189 NDX1393412
పపరర: ఖఖససస పసరర పఠరన

94-186/815

తసడక:ఫ సయఖర పఠరన
ఇసటట ననస:94-11-903
వయససస:40
లస: పప
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5190 NDX0016667
పపరర: ఇసదఫజ గబరజజల
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94-186/816

తసడక:ఫ కకసడయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:94-11-904
వయససస:30
లస: ససస స
5193 NDX1172659
పపరర: రరతమక గబరజజల

94-186/819

94-186/822

94-179/320

94-186/826

94-186/829

94-186/832

94-186/835

తసడక:ఫ యగయఖ ఉసడదల
ఇసటట ననస:94-11-907
వయససస:38
లస: పప

5203 NDX1298975
పపరర: కమలఖ బసడక

5206 NDX1974931
పపరర: యహన వససమలర

5209 NDX2108307
పపరర: జలఖన షపక

5212 NDX2951994
పపరర: వరలకకక ఇసటటరర

94-186/837

5215 NDX0641100
పపరర: అననమక జగబసట

94-186/827

5218 NDX1176569
పపరర: చడననయఖ జగబసట
తసడక:ఫ డదవడ
ఇసటట ననస:94-11-907
వయససస:39
లస: పప

5198 NDX1985839
పపరర: చసదఫ దదవ రరధచరపప

94-179/319

5201 NDX1538018
పపరర: గరడడమక పషరరపస గబ

94-186/825

5204 NDX0309062
పపరర: కకశశర అనగరన

94-186/828

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-11-905
వయససస:37
లస: పప
94-186/830

5207 AP151010495482
పపరర: నచగబల మరబ షపక

94-186/831

భరస : సషషదచవల షపక
ఇసటట ననస:94-11-906
వయససస:46
లస: ససస స
94-186/833

5210 NDX0990010
పపరర: ఖఖదర భబషర షపక

94-186/834

తసడక:ఫ సషషదచవల షపక
ఇసటట ననస:94-11-906
వయససస:31
లస: పప
94-186/1389

5213 NDX1463884
పపరర: నరరషర జగబసట

94-186/836

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:94-11-907
వయససస:28
లస: ససస స
94-186/838

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-11-907
వయససస:47
లస: ససస స
94-186/840

94-186/821

భరస : శకనవరససలల పషరరపస గబ
ఇసటట ననస:94-11-905
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససధదర ఇసటటరర
ఇసటట ననస:94-11-906
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబజబ
ఇసటట ననస:94-11-907
వయససస:42
లస: ససస స
5217 NDX1768953
పపరర: వనసకటబదదఫ ఉసడదల

94-186/824

తసడక:ఫ సషషదచ వల షపక
ఇసటట ననస:94-11-906
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ పరరదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-11-906
వయససస:52
లస: పప
5214 AP151010495305
పపరర: కలమఖరర జగబసట

5200 NDX0309849
పపరర: కకకషషవనణణ అనగరన

5195 NDX0512228
పపరర: రమమశ గబరజజల

భరస : శకనవరస రరవప రరధచరపప
ఇసటట ననస:94-11-905
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ భకకలల వససమలర
ఇసటట ననస:94-11-905
వయససస:41
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:94-11-906
వయససస:64
లస: ససస స
5211 AP151010495204
పపరర: కరలలషరవల షపక

94-186/823

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-11-905
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ హహసషషననన పషరరపస గబ
ఇసటట ననస:94-11-905
వయససస:40
లస: పప
5208 NDX2156223
పపరర: రసజజనబ షపక

5197 NDX0356972
పపరర: కకసడయఖ గబరజజల

94-186/818

తసడక:ఫ కకసడయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:94-11-904
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకశశర అనగరన
ఇసటట ననస:94-11-905
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యహన వససమలర
ఇసటట ననస:94-11-905
వయససస:39
లస: ససస స
5205 NDX1537853
పపరర: శకనవరససలల పషరరపస గబ

94-186/820

తసడక:ఫ నరశసహహలల గబరజజల
ఇసటట ననస:94-11-904
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర రరధచరపప
ఇసటట ననస:94-11-905
వయససస:41
లస: పప
5202 NDX1975186
పపరర: ససనత వససమలర

5194 NDX0004754
పపరర: అనల కలమఖర గబరజజల

5192 NDX0708040
పపరర: బబబసరరజన జగబసటర

భరస : చడననయఖ జగబసటర
ఇసటట ననస:94-11-904
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకసడయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:94-11-904
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ రరశయఖ
ఇసటట ననస:94-11-904
వయససస:47
లస: పప
5199 NDX1985821
పపరర: శకనవరస రరవప రరధచరపప

94-186/817

తసడక:ఫ కకసడయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:94-11-904
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇసరఫయయల గబరజజల
ఇసటట ననస:94-11-904
వయససస:38
లస: ససస స
5196 JBV0917153
పపరర: పపరయఖ రరదఫపస గబ

5191 JBV0922617
పపరర: మమరర గబరజజల

5216 NDX0132472
పపరర: పవన కలమఖర డబబబకకటటట

94-186/839

తసడక:ఫ శవరరమకకకషష
ఇసటట ననస:94-11-907
వయససస:35
లస: పప
94-186/841

5219 AP151010495483
పపరర: బబజబ జగబసట

94-186/842

తసడక:ఫ చడననయఖ
ఇసటట ననస:94-11-907
వయససస:54
లస: పప
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5220 NDX2994093
పపరర: చనన జగసతచ
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94-176/1419

తసడక:ఫ చననయఖ జగసతచ
ఇసటట ననస:94-11-908
వయససస:44
లస: పప
5223 AP151010495231
పపరర: రమణ జగబసట

94-186/845

94-184/1365

94-186/849

94-184/1066

94-184/83

94-184/86

94-184/88

భరస : శవ కలమఖర
ఇసటట ననస:94-11-924
వయససస:30
లస: ససస స

5233 NDX2450864
పపరర: హరరపసఫయ కరనచల

5236 AP151010492171
పపరర: శకనవరసరరవప కరనచల

5239 NDX1985664
పపరర: నచగ లకకక అలఖర

5242 NDX1537739
పపరర: నచగబబబబ పరరరరర

94-185/186

5245 NDX0752618
పపరర: నరరషర ఆళళ ఆళళ

94-184/81

5248 NDX0512137
పపరర: సరసబశవరరవప నసడనరర
తసడక:ఫ శసకరరచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-11-924
వయససస:74
లస: పప

94-186/848
5228 JBV0920462
పపరర: లలరరదమరరయరరణణ చడనచనబతష
స న

5231 NDX2999787
పపరర: వజఫస జగబసట

94-186/1391

5234 JBV0921163
పపరర: భవరన కరనచల

94-184/82

భరస : ససరగష�
ఇసటట ననస:94-11-914
వయససస:34
లస: ససస స
94-184/84

5237 JBV3238052
పపరర: రవకలమఖర తడనచల

94-184/85

తసడక:ఫ శరఖససన
ఇసటట ననస:94-11-915
వయససస:38
లస: పప
94-179/321

5240 JBV0917740
పపరర: వరణణ� పషదద సటట�

94-184/87

భరస : శకహరర� �
ఇసటట ననస:94-11-916
వయససస:43
లస: ససస స
94-184/89

5243 NDX0008003
పపరర: వరయఖ� ఆళళ�

94-184/90

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94-11-916
వయససస:59
లస: పప
94-185/187

తసడక:ఫ వరయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:94-11-916
వయససస:30
లస: ససస స
94-179/322

94-184/1364

తసడక:ఫ పపలర యఖ జగబసట
ఇసటట ననస:94-11-909
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:94-11-916
వయససస:32
లస: పప

భరస : వరయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:94-11-916
వయససస:30
లస: ససస స
5247 NDX0511154
పపరర: ధనలకకక నసడనరర

94-186/1390

తసడక:ఫ పవన కలమఖర అలఖర
ఇసటట ననస:94-11-916
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరయఖ�
ఇసటట ననస:94-11-916
వయససస:31
లస: పప
5244 NDX0016253
పపరర: సరమఖమజఖస ఆళళ

5230 NDX3011350
పపరర: పపలర యఖ జగబసట

5225 NDX2883650
పపరర: పపననయఖ జగబసట

భరస : మరరయనన
ఇసటట ననస:94-11-909
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-11-914
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ జగససస
ఇసటట ననస:94-11-915
వయససస:55
లస: పప
5241 NDX0008060
పపరర: పవన కలమఖర� ఆళళ�

94-186/847

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప కరనచల
ఇసటట ననస:94-11-914
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:94-11-914
వయససస:40
లస: పప
5238 AP151010492423
పపరర: శరఖససన తడనచల

5227 NDX0519710
పపరర: శవ రసజన జగబసట

94-186/844

తసడక:ఫ పఫకరశరరవప జగబసట
ఇసటట ననస:94-11-909
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ఫ పఫకరశ రరవప జగబసట
ఇసటట ననస:94-11-909
వయససస:69
లస: పప

తలర : వనసకట నచరరయణ వరక
ఇసటట ననస:94-11-911
వయససస:23
లస: ససస స
5235 AP151010492157
పపరర: ససరగష కరనచల

94-186/846

భరస : సరసబయఖ జగబసట
ఇసటట ననస:94-11-909
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ పపలర యఖ జగబసట
ఇసటట ననస:94-11-909
వయససస:32
లస: పప
5232 NDX2710440
పపరర: కరశ మమనక వరక

5224 NDX1341825
పపరర: చనన జగబసట

5222 AP151010495484
పపరర: మసగమక జగబసట

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-11-908
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ చడననయఖ
ఇసటట ననస:94-11-908
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ పపలర యఖ జగబసట
ఇసటట ననస:94-11-909
వయససస:58
లస: ససస స
5229 NDX0776633
పపరర: సరసబశవరరవప జగబసట

94-186/843

భరస : చనన
ఇసటట ననస:94-11-908
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:94-11-908
వయససస:57
లస: ససస స
5226 NDX2883395
పపరర: వజఫస జగబసట

5221 NDX1341817
పపరర: చనన జగబసట

5246 NDX0752139
పపరర: ఉష శరరగరరర శరరగరరర

94-185/188

భరస : రసగ సరశమ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:94-11-916
వయససస:31
లస: ససస స
94-179/323

5249 NDX0484642
పపరర: శరసతమక అమరననన

94-186/850

భరస : రరమకకటయఖ అమరననన
ఇసటట ననస:94-11-985
వయససస:80
లస: ససస స
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5250 NDX1170943
పపరర: పదచకవత రరవపరర
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94-185/189

భరస : నరసససహ చచరర రరవపరర
ఇసటట ననస:94-11-994
వయససస:49
లస: ససస స
5253 NDX1592725
పపరర: శకరమఖకకషన దడసదసకలరర

94-185/191

94-184/91

94-185/195

94-185/198

94-185/201

94-185/1416

94-184/92

భరస : నచగగశశర రరవప కరనచల
ఇసటట ననస:94-12-9
వయససస:52
లస: ససస స

5263 NDX1308691
పపరర: నరసససహ రరవప బబలరస

5266 NDX0134734
పపరర: వరగసదఫ పఫసరద యలర ససరర

5269 NDX1809047
పపరర: షబన షపక

5272 JBV0916379
పపరర: శవరసజన మమడకద

94-184/95

5275 NDX2722353
పపరర: ధనలకకక మరరయఖల

94-185/199

5278 NDX2115120
పపరర: వశశనచధ కరనచల
తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప కరనచల
ఇసటట ననస:94-12-9
వయససస:27
లస: పప

5258 NDX1127737
పపరర: మసరసన బ షపక

94-185/194

5261 NDX1410703
పపరర: గరపరలకకషష రసగరడడ చ

94-185/197

5264 NDX0734319
పపరర: వజయలకకక యలర ససరర

94-185/200

భరస : ససబఫహకణఖస యలర ససరర
ఇసటట ననస:94-11-7898
వయససస:64
లస: ససస స
94-185/202

5267 NDX0132415
పపరర: ససబఫహకణఖస యలర ససరర

94-185/203

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94-11-7898
వయససస:71
లస: పప
94-185/204

5270 NDX1754044
పపరర: వహహదచ బబగస షపక

94-185/205

భరస : జనసన సషషదసలల షపక
ఇసటట ననస:94-11-8346
వయససస:42
లస: ససస స
94-184/93

5273 JBV0917757
పపరర: రరజగశశరర� రగపపరర�

94-184/94

భరస : పషసచలయఖ� �
ఇసటట ననస:94-12
వయససస:40
లస: ససస స
94-184/1366

భరస : సషషదసలల
ఇసటట ననస:94-12
వయససస:60
లస: ససస స
94-185/207

94-185/193

తసడక:ఫ రరమబలల
ఇసటట ననస:94-11-1604
వయససస:44
లస: పప

భరస : సతఖనచరరయణ మమడకద
ఇసటట ననస:94-12
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-12
వయససస:49
లస: ససస స
5277 NDX1809260
పపరర: సరయమక కరనచల

94-185/196

తసడక:ఫ జనసన సషషదసలల షపక
ఇసటట ననస:94-11-8346
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషసచలయఖ రగవపరర
ఇసటట ననస:94-12
వయససస:21
లస: ససస స
5274 NDX0606202
పపరర: కరniకరసబ శకసగవరపప

5260 NDX1410687
పపరర: అనతచ రసగరడడ చ

5255 NDX1254986
పపరర: లసగమయఖ సప సటట

భరస : షహహద బబబబ
ఇసటట ననస:94-11-1604
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబఫహకణఖస యలర ససరర
ఇసటట ననస:94-11-7898
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:94-11-8016
వయససస:21
లస: పప
5271 NDX2313385
పపరర: పసఫయఖసక రగవపరర

94-179/324

తసడక:ఫ చననయఖ
ఇసటట ననస:94-11-2091
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ మదన మహన బటటట
ఇసటట ననస:94-11-7898
వయససస:33
లస: పప
5268 NDX2730588
పపరర: శసకర కలరసగర

5257 NDX1873943
పపరర: కలఖఖణణ వరనపరటట

94-186/851

తసడక:ఫ లసగమయఖ
ఇసటట ననస:94-11-1108
వయససస:87
లస: పప

భరస : గరపరలకకషష
ఇసటట ననస:94-11-1604
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట
ఇసటట ననస:94-11-1996
వయససస:30
లస: ససస స
5265 NDX0079046
పపరర: తచసడవ కకషష బటటట

94-185/192

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల వరనపరటట
ఇసటట ననస:94-11-1150
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవశసకర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-11-1604
వయససస:32
లస: ససస స
5262 NDX0975011
పపరర: వజయ ఎ

5254 NDX1255009
పపరర: బబజబ సప సటట

5252 NDX1341767
పపరర: బబబ శశశలజ మఖదదరరజ

తసడక:ఫ వనసకట రరమకకటటశశర రరవప మఖదదరరజ
ఇసటట ననస:94-11-1016
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ లసగమయఖ
ఇసటట ననస:94-11-1108
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:94-11-1141
వయససస:24
లస: ససస స
5259 NDX1308782
పపరర: గరతచ మసదలననన

94-185/190

తసడక:ఫ లకకకపత రరవప రరయన
ఇసటట ననస:94-11-1000
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసశరక దడసదసకలరర
ఇసటట ననస:94-11-1108
వయససస:26
లస: ససస స
5256 NDX2397545
పపరర: వషష
ష మఖధవ పపల

5251 NDX1625054
పపరర: రరసగరపరల రరవప రరయన

94-185/206
5276 NDX0876169
పపరర: నచగలకకకగరయతఫ� పసలరలమరరక�

భరస : వసశ మహన�
ఇసటట ననస:94-12
వయససస:33
లస: ససస స
94-185/208

5279 NDX1808650
పపరర: నచగగశశర రరవప కరనచల

94-185/209

తసడక:ఫ వరయఖ కరనచల
ఇసటట ననస:94-12-9
వయససస:57
లస: పప
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94-179/325

భరస : మఖధవరరవప కలర గబసట
ఇసటట ననస:94-12-56
వయససస:25
లస: ససస స
5283 NDX2177674
పపరర: శవ సరయ దసరర అయసపటట

94-185/211

94-179/329

94-185/213

94-179/330

94-179/332

94-185/217

94-185/220

భరస : ఆదదనచరరయణ మలలర ల
ఇసటట ననస:94-12-155
వయససస:38
లస: ససస స

5293 NDX1254580
పపరర: రరజ రరమ కలమఖర నమక

5296 JBV0913145
పపరర: ఉష� శకపత�

5299 NDX1254440
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

5302 NDX2195932
పపరర: నరగసదఫ బబబబ వనపపరర

94-185/223

5305 NDX0750232
పపరర: ఏలయఖ నచయక మబడచవతష

94-185/214

5308 AP151010495403
పపరర: నచగమక� పషదద చరపప�
భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-155
వయససస:47
లస: ససస స

5288 NDX2156207
పపరర: కలపన వలలర ల

94-185/212

5291 NDX3016730
పపరర: రమబలల కటట

94-183/1044

5294 NDX2379881
పపరర: భబసకర రరడకడ మరరక

94-179/331

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ మరరక
ఇసటట ననస:94-12-114
వయససస:23
లస: పప
94-185/215

5297 JBV0913137
పపరర: గబరరనచనదరరవప శకపత

94-185/216

తసడక:ఫ పస లయఖ
ఇసటట ననస:94-12-123
వయససస:45
లస: పప
94-185/218

5300 NDX1512178
పపరర: రరజగశశరర మరరక

94-185/219

భరస : వనసకట ససరగష మరరక
ఇసటట ననస:94-12-150
వయససస:30
లస: ససస స
94-185/221

5303 NDX1512160
పపరర: వనసకట ససరగష మరరక

94-185/222

తసడక:ఫ సరసబయఖ మరరక
ఇసటట ననస:94-12-150
వయససస:38
లస: పప
94-185/224

తసడక:ఫ మషప నచయక
ఇసటట ననస:94-12-153
వయససస:33
లస: పప
94-185/226

94-179/328

తసడక:ఫ వరయఖ కటట
ఇసటట ననస:94-12-103
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:94-12-150
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ మషప నచయక
ఇసటట ననస:94-12-153
వయససస:29
లస: పప
5307 NDX1700609
పపరర: బబల నచగమణణ మలలర ల

94-184/96

తసడక:ఫ షమబ
ర దదదన షపక
ఇసటట ననస:94-12-144
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:94-12-150
వయససస:79
లస: ససస స
5304 NDX0750240
పపరర: తచవపరఖ నచయక మబడచవతష

5290 NDX1035377
పపరర: రరపర కరరక

5285 NDX2380038
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర

భరస : పరమమశశర రరవప వలలర ల
ఇసటట ననస:94-12-101
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గబరరనచనదరరవప� �
ఇసటట ననస:94-12-123
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ రతనస�
ఇసటట ననస:94-12-123
వయససస:64
లస: పప
5301 AP151010495163
పపరర: కకటటశశరమక కకలఖరర�

94-183/1045

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:94-12-109
వయససస:78
లస: పప

తసడక:ఫ నచసచచరయఖ మరర
ఇసటట ననస:94-12-122
వయససస:43
లస: పప
5298 NDX0659995
పపరర: మహన రరవప కసచరర �

5287 NDX2941581
పపరర: గబరవమక జకలకల

94-179/326

తసడక:ఫ రసగ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:94-12-88
వయససస:53
లస: పప

భరస : రతనబబబబ
ఇసటట ననస:94-12-102
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మరర
ఇసటట ననస:94-12-106A
వయససస:33
లస: ససస స
5295 NDX2340776
పపరర: శకనవరసరరవప మరర

94-179/327

భరస : గబరవయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:94-12-98
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వలలర ల
ఇసటట ననస:94-12-101
వయససస:38
లస: పప
5292 NDX2340693
పపరర: నచగమణణ మరర

5284 NDX2380061
పపరర: మమరర జగసససత భసధనచధస

5282 NDX2380012
పపరర: అరరణలత కకలర

భరస : శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:94-12-68
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఉపపసదఫ కలమఖర భసధనచధస
ఇసటట ననస:94-12-86
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పరమమశశర రరవప డబమబరర
ఇసటట ననస:94-12-92
వయససస:68
లస: ససస స
5289 NDX2156215
పపరర: పరమమశశర రరవప వలలర ల

94-185/210

భరస : కకరణ కలమఖర మమనడస
ఇసటట ననస:94-12-56
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజజ అయశశటట
ఇసటట ననస:94-12-77
వయససస:22
లస: ససస స
5286 NDX2339406
పపరర: అననమక డబమబరర

5281 NDX2177682
పపరర: ఎసపస ర మమనడస

5306 NDX1308675
పపరర: గరతచ కలమఖరర వయబరర

94-185/225

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:94/12/155
వయససస:32
లస: ససస స
94-185/227

5309 NDX2195023
పపరర: వనమఖరరడకడ గరపప

94-185/228

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ గరపప
ఇసటట ననస:94-12-155
వయససస:23
లస: పప
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94-185/229
5310 NDX1973834
పపరర: దయఖనసద శకనవరస కలమఖర
కటకరరవప
తసడక:ఫ కకషష కటకరరవప
ఇసటట ననస:94-12-155
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ శవయఖ
ఇసటట ననస:94-12-155
వయససస:32
లస: పప

5313 NDX1835893
పపరర: ససధ చసదఫ వలల
ర రర

5314 NDX0309153
పపరర: శకలకకక మరరయఖల

94-185/232

తసడక:ఫ వనసకట రమణశరక వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-12-156
వయససస:33
లస: ససస స
5316 NDX0308411
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మరరయఖల

94-185/235

5317 NDX0134296
పపరర: వనసకట రరవప� మరరయఖల�

94-185/238

94-185/241
5322 NDX1053453
పపరర: వ యస యస వరసస
తషపకలళ
తసడక:ఫ సరయ బబబబ రరవప తషపకలళ
ఇసటట ననస:94-12-166
వయససస:32
లస: పప

5323 AP151010495214
పపరర: రతనకలమఖరర ఉపపలపరటట�
భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:94-12-170
వయససస:50
లస: ససస స

5325 AP151010495342
పపరర: భబసకరరరవప ఉపపలపరటట�

5326 NDX0016410
పపరర: రజన దదవ డదగల

తసడక:ఫ వనసకటనరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:94-12-170
వయససస:55
లస: పప

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:94/12/173
వయససస:59
లస: ససస స
5331 NDX0133264
పపరర: సరరరర అల� షపక�

94-185/251

తసడక:ఫ రరశ రరడడ క దదఫ ణడడల
ఇసటట ననస:94-12-177
వయససస:64
లస: పప
5337 NDX1809096
పపరర: పసరగకహహదద న షపక
తసడక:ఫ ఖఖజవఅల షపక
ఇసటట ననస:94-12-180
వయససస:54
లస: పప

94-185/236

5318 NDX0090852
పపరర: నచగమణణ� యసదల�

94-185/237

5329 NDX0901330
పపరర: ససనల కలమఖర కసచరర �

5332 AP151010495399
పపరర: ఆజస షపక�

5335 NDX2087535
పపరర: పఫసరద మసదడపప

5338 NDX1254473
పపరర: ఖమరరదదదన షపక
తసడక:ఫ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:94-12-182
వయససస:29
లస: పప

94-185/240

భరస : వటల రరవప శక రరమ
ఇసటట ననస:94-12-161
వయససస:44
లస: ససస స
94-185/243

5324 NDX2195957
పపరర: మహమకద సలస షపక

94-185/244

తసడక:ఫ గరరబ ఖఖజజ షపక
ఇసటట ననస:94-12-170
వయససస:22
లస: పప
94-185/246

5327 NDX0089268
పపరర: సశరరప రరణణ� కసచడరర�

94-185/247

భరస : ససధదర కలమఖర�
ఇసటట ననస:94-12-173
వయససస:35
లస: ససస స
94-185/249

5330 NDX0901322
పపరర: ససధదర కలమఖర కసచరర �

94-185/250

తసడక:ఫ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:94/12/173
వయససస:41
లస: పప
94-185/252

5333 NDX1973172
పపరర: అశశక అదదసకక

94-185/253

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:94-12-177
వయససస:30
లస: పప
94-185/255

తసడక:ఫ నరసయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:94-12-179
వయససస:37
లస: పప
94-185/257

94-185/234

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:94-12-157
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ మమలఖల�
ఇసటట ననస:94-12-175
వయససస:54
లస: పప
94-185/254

5315 NDX0090928
పపరర: మసరసన బ� షపక�
భరస : ఖఖదర బబషర�
ఇసటట ననస:94-12-156
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:94/12/173
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ అజజమ�
ఇసటట ననస:94-12-175
వయససస:31
లస: పప
5334 NDX1690057
పపరర: మలర కరరరబ న రరడకడ దదఫ ణడడల

94-185/233

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94/12/172
వయససస:60
లస: ససస స
94-185/248

94-185/231

94-185/239 5321 NDX1935644
5320 NDX1538430
పపరర: బసవ శసకర కలమఖర ఇకలకరరస
పపరర: వనసకతడసశరకర శక రరమ

తసడక:ఫ అసకమక రరవప ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:94-12-160
వయససస:39
లస: పప

94-185/245

5312 NDX1700591
పపరర: ఆదదనచరరయణ మలలర ల

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:94-12-155
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-156
వయససస:39
లస: పప

భరస : వశశనచధ మమడనరర
ఇసటట ననస:94-12-160
వయససస:29
లస: ససస స

5328 NDX0090753
పపరర: గగకససమబలమక� కసచరర �

94-185/230

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-12-156
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషదద హనసమయఖ
ఇసటట ననస:94-12-156
వయససస:33
లస: పప
5319 NDX2195064
పపరర: భబరత వనమమరర

5311 NDX0132282
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పషదదరపప

5336 NDX1934554
పపరర: మఇమబననసర షపక

94-185/256

భరస : పసరగకహహదద న షపక
ఇసటట ననస:94-12-180
వయససస:50
లస: ససస స
94-185/258

5339 NDX2380160
పపరర: కరరమబననసర మహమకద

94-179/333

భరస : ఫరరదదదన షర మహమకద
ఇసటట ననస:94-12-206
వయససస:54
లస: ససస స
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94-185/259

భరస : నరరస రరడకడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:94-12-255
వయససస:37
లస: ససస స
5343 NDX1592626
పపరర: నరరస రరడకడ ఓరరగసటట

94-185/262

94-185/265

94-179/334

94-186/853

94-186/856

94-186/859

94-186/862

భరస : దచసస బరరదసల
ఇసటట ననస:94-12-777
వయససస:62
లస: ససస స

5353 AP151010495374
పపరర: పరరశత పప లపరల

5356 NDX0308635
పపరర: శకనవరసరరవప పప లపరల

5359 NDX0749804
పపరర: భబషర షపక

5362 NDX1799115
పపరర: అశశక కలమఖర పరమబల

94-186/865

5365 AP151010495001
పపరర: రమణమక కకమకవరపప

94-186/854

5368 JBV0922807
పపరర: రతనరరవప బరరదసల
తసడక:ఫ దచసస బరరదసల
ఇసటట ననస:94-12-777
వయససస:33
లస: పప

5348 NDX2087519
పపరర: మణణ మసదడపప

94-185/267

5351 NDX2875607
పపరర: మమదదల దదవ చసడడ

94-184/1378

5354 NDX0605170
పపరర: లకకక నచరరయణ పప లపరల

94-186/855

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-12-747
వయససస:32
లస: పప
94-186/857

5357 AP151010495378
పపరర: ఆసజననయబలల పప లపరల

94-186/858

తసడక:ఫ లకకయఖ
ఇసటట ననస:94-12-747
వయససస:62
లస: పప
94-186/860

5360 JBV0917641
పపరర: శకనవరసరరవప జసగర

94-186/861

తసడక:ఫ కకషరషరరవప జసగర
ఇసటట ననస:94-12-750
వయససస:44
లస: పప
94-186/863

5363 NDX1798992
పపరర: ఆనసద కలమఖర పరమబల

94-186/864

తసడక:ఫ అరరణ బబబబ పరమబల
ఇసటట ననస:94-12-762
వయససస:27
లస: పప
94-186/866

భరస : కకటయఖ కకమకవరపప
ఇసటట ననస:94-12-767
వయససస:57
లస: ససస స
94-186/868

94-185/264

భరస : వనసకటటశశరరవప చసడడ
ఇసటట ననస:94-12-690
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ అరరణ బబబబ పరమబల
ఇసటట ననస:94-12-762
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ ఆనసదరరవప పరమబల
ఇసటట ననస:94-12-762
వయససస:50
లస: పప
5367 AP151010495334
పపరర: రరశమక బరరదసల

94-186/852

తసడక:ఫ ఖఖసస షపక
ఇసటట ననస:94-12-748
వయససస:30
లస: పప

భరస : పఫసరద రరడకడ బరవలర
ఇసటట ననస:94-12-754
వయససస:52
లస: ససస స
5364 AP151010495236
పపరర: అరరణబబబబ పరమబల

5350 JBV3245784
పపరర: ససబబబరరవప నలర కలసటర

5345 AP151010495065
పపరర: షషషరరజ షపక�

భరస : పఫసరద మసదడపప
ఇసటట ననస:94/12/281
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-12-747
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:94-12-748
వయససస:26
లస: ససస స
5361 NDX0090860
పపరర: ఉషరరరణణ బరవలర

94-185/266

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-12-747
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-12-747
వయససస:34
లస: పప
5358 NDX1903757
పపరర: ససమయఖ ససలమ న షపక

5347 NDX1939000
పపరర: కకటటశశర రరవప రరదచఫపస గబ

94-185/261

భరస : ఆజస�
ఇసటట ననస:94/12/270
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ పసచరయఖ నలర కలసటర
ఇసటట ననస:94-12-667
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:94-12-747
వయససస:35
లస: ససస స
5355 NDX0308650
పపరర: కకసడలరరవప పప లపరల

94-185/263

తసడక:ఫ వర సరశమ రరదచఫపస గబ
ఇసటట ననస:94/12/280
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:94-12-615
వయససస:50
లస: పప
5352 NDX0776542
పపరర: రసగలకకక ఆకలల

5344 NDX1424506
పపరర: లలత బ

5342 NDX1308683
పపరర: ససరగష వయబరర

తసడక:ఫ మహన
ఇసటట ననస:94-12-255
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:94/12/270
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ రషసద షపక
ఇసటట ననస:94/12/280
వయససస:28
లస: పప
5349 NDX2341071
పపరర: మసరసన వల షపక

94-185/260

తసడక:ఫ శవయఖ
ఇసటట ననస:94-12-255
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:94-12-255
వయససస:42
లస: పప
5346 NDX1678905
పపరర: మసరసన వరల షపక

5341 NDX0134338
పపరర: కకటటశశరరరవప పపడడరఅపప

5366 AP151010495318
పపరర: కకటయఖ కకమకవరపప

94-186/867

తసడక:ఫ బఫహకయఖ కకమకవరపప
ఇసటట ననస:94-12-767
వయససస:62
లస: పప
94-186/869

5369 AP151010495355
పపరర: పఫభబకర బరరదసల

94-186/870

తసడక:ఫ దచసస బరరదసల
ఇసటట ననస:94-12-777
వయససస:40
లస: పప
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5370 AP151010495345
పపరర: ససధచకర బరరదసల

94-186/871

తసడక:ఫ దచసస బరరదసల
ఇసటట ననస:94-12-777
వయససస:41
లస: పప
5373 NDX0134197
పపరర: నరసససహ రరవప� కకలర మరర �

94-185/269

94-185/272

94-185/275

94-185/278

94-185/281

94-184/97

94-184/100

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వరక
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:25
లస: పప

5383 NDX1254622
పపరర: మజన షషషక

5386 NDX1254564
పపరర: సతఖనచరరయణ కకతత
స రర

5389 NDX2039221
పపరర: కకసడమక జజననలగడడ

5392 AP151010492194
పపరర: ఏడడకకసడలల చగపపవరపప

94-184/1069

5395 NDX2738300
పపరర: లకకక వరక

94-185/279

5398 NDX2995405
పపరర: నసదదన దసడడబబ యన
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:19
లస: ససస స

5378 NDX1592550
పపరర: శకనవరస రరవప యలర

94-185/274

5381 NDX1254671
పపరర: సలమ ననర

94-185/277

5384 NDX1255074
పపరర: శక రరమబలల పరలలవదద

94-185/280

తసడక:ఫ వనసకట రసగయఖ
ఇసటట ననస:94/12/895
వయససస:68
లస: పప
94-185/282

5387 NDX2407039
పపరర: లకకక చగపరపరపప

94-179/335

భరస : వనసకట రరవప చగపరపరపప
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:26
లస: ససస స
94-184/98

5390 NDX0518233
పపరర: వనసకట రరవప చగపపవరపప

94-184/99

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల చగపపవరపప
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:28
లస: పప
94-184/101

5393 NDX2039239
పపరర: చనన చడననయఖ జజననలగడడ

94-184/102

తసడక:ఫ మఖలఖ కకసడయఖ లలట జజననలగడడ
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:54
లస: పప
94-184/1379

భరస : వనసకట నచరరయణ వరక
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:47
లస: ససస స
94-185/1423

94-185/271

తసడక:ఫ జజన
ఇసటట ననస:94/12/895
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ పషదదయలర మసద చగపపవరపప
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ సససకనన శకరరమ
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:18
లస: ససస స
5397 NDX2995439
పపరర: కళళఖణ కకషష వరక

94-185/276

భరస : చడననయఖ లలట జజననలగడడ
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల చగపపవరపప
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:54
లస: పప
5394 NDX2710473
పపరర: సరయ భవన శకరరమ

5380 JBV0920488
పపరర: సససహచలస� గసపర�

5375 NDX1592576
పపరర: రవణసఎస యలర

తసడక:ఫ మఖలఖ కకసడయఖ యలర
ఇసటట ననస:94-12-826
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ బసగరరయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:94/12/896
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల చగపపవరపప
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:47
లస: ససస స
5391 NDX1030725
పపరర: గగరర శసకర చగపపవరపప

94-185/273

తసడక:ఫ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:94/12/895
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబ రరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:94/12/896
వయససస:25
లస: పప
5388 AP151010492093
పపరర: మసగమక చగపపవరపప

5377 NDX1592584
పపరర: మలర కరరరబ న రరవప యలర

94-185/268

భరస : శకనవరస రరవప యలర
ఇసటట ననస:94-12-826
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరరసరశమ� �
ఇసటట ననస:94-12-827
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ నరసససహ మమరరస అబమబరర
ఇసటట ననస:94/12/895
వయససస:30
లస: పప
5385 NDX1592683
పపరర: వనసకట రరమబడడ కరమమపలర

94-185/270

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప యలర
ఇసటట ననస:94-12-826
వయససస:32
లస: పప

భరస : సససహచలస� �
ఇసటట ననస:94-12-827
వయససస:39
లస: ససస స
5382 NDX1754077
పపరర: శరత చసదఫ అబమబరర

5374 NDX1592600
పపరర: వనసకట ససజనఖ యలర

5372 NDX0974915
పపరర: అననపపరష శషరషష

భరస : పఫభబకర శరససస స
ఇసటట ననస:94-12-797
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరబ న రరవప యలర
ఇసటట ననస:94-12-826
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనస యలర
ఇసటట ననస:94-12-826
వయససస:26
లస: పప
5379 JBV0921080
పపరర: జయలకకక� గసపర�

94-186/872

తసడక:ఫ దదవయఖ బరరదసల
ఇసటట ననస:94-12-777
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ రరమకకటట�
ఇసటట ననస:94/12/811
వయససస:66
లస: పప
5376 NDX1592535
పపరర: మహహసదఫ యలర

5371 AP151010495338
పపరర: దచసస బరరదసల

5396 NDX3011681
పపరర: మణణకసఠ వరక

94-184/1380

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వరక
ఇసటట ననస:94-12-911
వయససస:28
లస: పప
94-185/1424

5399 NDX1387828
పపరర: ససరగష కలమఖర కలరసగర

94-179/336

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-12-912
వయససస:32
లస: పప
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5400 AP151010492218
పపరర: శకనవరసరరవప కకసజగటట

94-184/103

తసడక:ఫ రసగయఖ
ఇసటట ననస:94-12-912
వయససస:48
లస: పప
5403 NDX0156091
పపరర: వనసకట రమణ� రరగరపససడక�

94-184/105

94-184/108

94-184/1384

94-184/1387

94-185/283

94-184/111

94-184/112

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడ�కడ
ఇసటట ననస:94-12-920
వయససస:29
లస: పప

5413 NDX3226636
పపరర: వజయ శరసత తడనచల

5416 AP151010492195
పపరర: రతనస మమడకదద

5419 NDX3014198
పపరర: ససరగశ తషమక

5422 NDX0008193
పపరర: చచడదశశరర� గసగవరపప�

94-184/115

5425 NDX2017540
పపరర: సరమఖమజఖస గబడన
ర రర

94-184/1583

5428 NDX0154575
పపరర: వనసకటటశశర రరడ�కడ రరగరపససడక�
తసడక:ఫ కకటటరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-12-920
వయససస:29
లస: పప

5408 NDX2879492
పపరర: శసగరమక కణచల

94-184/1383

5411 NDX2879336
పపరర: శసగరమక కణచల

94-184/1386

5414 NDX3226719
పపరర: ఝనస రరణణ తడనచల

94-184/1585

తసడక:ఫ శరససన తడనచల
ఇసటట ననస:94-12-915
వయససస:48
లస: ససస స
94-184/109

5417 NDX2135680
పపరర: ఖఖససస షపక

94-184/110

తసడక:ఫ మమలఖ షపక
ఇసటట ననస:94-12-918
వయససస:37
లస: పప
94-184/1388

5420 NDX3003969
పపరర: ఉష లలళర

94-186/1399

తసడక:ఫ ససరర బబబబ లలళర
ఇసటట ననస:94-12-919
వయససస:23
లస: ససస స
94-184/113

5423 NDX1119916
పపరర: ఉమఖమహహశశరర గబడడరరర

94-184/114

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-12-920
వయససస:36
లస: ససస స
94-184/116

భరస : వనసకటటశశరరర గబడన
ర రర
ఇసటట ననస:94-12-920
వయససస:62
లస: ససస స
94-184/118

94-184/107

భరస : కకటటశశర రరవప కణచల
ఇసటట ననస:94-12-914
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : చడసచ రరడ�కడ
ఇసటట ననస:94-12-920
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడ�కడ
ఇసటట ననస:94-12-920
వయససస:49
లస: ససస స
5427 NDX0149658
పపరర: ససరగసదఫ రరడకడ� మబరరయఖల�

94-184/1385

తసడక:ఫ నచగ మలర శశర రరవప తషమక
ఇసటట ననస:94-12-918
వయససస:32
లస: పప

భరస : కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-12-920
వయససస:34
లస: ససస స
5424 NDX0153163
పపరర: ధనలకకక� మబడకయఖల�

5410 NDX2877108
పపరర: శసగరమక కణచల

5405 NDX1298199
పపరర: రవ కలమఖర కరరరమమరర

భరస : కకటటశశర రరవప కణచల
ఇసటట ననస:94-12-914
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-12-918
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-12-918
వయససస:45
లస: పప
5421 NDX0781245
పపరర: నచగజజఖత మబససననరర�

94-184/1382

భరస : రవ కలమఖర తడనచల
ఇసటట ననస:94-12-915
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : ససబబలకకకదదవ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:94-12-916
వయససస:38
లస: పప
5418 AP151010492193
పపరర: సతఖశకనవరసరరవప మమడకదద

5407 NDX2900173
పపరర: శసగరమక కణచల

94-184/104

తలర : లకకక
ఇసటట ననస:94-12-914
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కణచల
ఇసటట ననస:94-12-914
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కణచల
ఇసటట ననస:94-12-914
వయససస:68
లస: ససస స
5415 NDX0750356
పపరర: రసగరసరశమ శరరగరరర శరరగరరర

94-184/106

భరస : కకటటశశర రరవప కణచల
ఇసటట ననస:94-12-914
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కణచల
ఇసటట ననస:94-12-914
వయససస:68
లస: ససస స
5412 NDX2878395
పపరర: శసగరమక కణచల

5404 NDX1298207
పపరర: లకకక కరరరమమరర

5402 AP151010492496
పపరర: రమణమక కకసజగటట

భరస : రసగయఖ కకసజటట
ఇసటట ననస:94-12-913
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-914
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-914
వయససస:67
లస: పప
5409 NDX2878221
పపరర: శసగరమక కణచల

94-184/1381

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప తచడకకకసడ
ఇసటట ననస:94-12-912
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడ�కడ
ఇసటట ననస:94-12-914
వయససస:31
లస: ససస స
5406 AP151010492313
పపరర: కకటటశశరరవప కరనచల

5401 NDX2995462
పపరర: పరనయఖ తచడకకకసడ

5426 NDX1625435
పపరర: కకటట రరడకడ దసదసదకలసట

94-184/117

తసడక:ఫ రరమ రరడడ క దసదసదకలసట
ఇసటట ననస:94-12-920
వయససస:24
లస: పప
94-184/119

5429 JBV0918938
పపరర: శకనవరసరరవప గబడన
ర రర

94-184/120

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-920
వయససస:37
లస: పప
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5430 AP151010492257
పపరర: వనసకటటశశరరర గబడన
ర రర

94-184/121

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-12-920
వయససస:62
లస: పప
5433 NDX2993285
పపరర: ననరబ హన షపక

94-180/1999

94-184/124

94-184/127

94-184/130

94-179/338

94-184/133

94-184/136

భరస : అబబదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:31
లస: ససస స

5443 NDX0133199
పపరర: వనసకటటశశరరర ధరకవరపప

5446 JBV3237948
పపరర: రహహమబననసర� షపక�

5449 JBV3237021
పపరర: జనసన సయఖరరబబబ� షపక�

5452 NDX2758738
పపరర: శకనస బబబబ షపక

94-185/286

5455 NDX0016311
పపరర: ఖఖససస బ షపక

94-185/284

5458 NDX1972786
పపరర: సరసబబఫజఖస పడకగల
భరస : వనసకటటశశర రరవప పడకగల
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:33
లస: ససస స

5438 NDX0149013
పపరర: మహహశశరర అసదడ

94-184/126

5441 JBV3237666
పపరర: సతఖమమరరస� యలఖరపఫగడ�

94-184/129

5444 NDX2339711
పపరర: సరయ మబననషర షపక

94-179/337

భరస : రహమఖన షపక
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:22
లస: ససస స
94-184/131

5447 JBV3237914
పపరర: అమనచబ� షపక�

94-184/132

భరస : ససభబన� �
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:55
లస: ససస స
94-184/134

5450 NDX0007922
పపరర: సషషద మసరసనశల షపక

94-184/135

తసడక:ఫ చనన సషషదచ వల
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:44
లస: పప
94-184/1389

5453 NDX1807322
పపరర: రసనలబ దనదదకలల

94-185/285

భరస : మరవఅల దనదదకలల
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:26
లస: ససస స
94-185/287

తసడక:ఫ సషషదచ మసరసనశల
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:41
లస: ససస స
94-184/137

94-184/123

తసడక:ఫ ఆసజననయశరక� �
ఇసటట ననస:94-12-925
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ఫ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఖఖససస సరహహబ
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:31
లస: ససస స
5457 NDX1867524
పపరర: మహబబననసర షపక

94-184/128

తసడక:ఫ ససభబన� �
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:60
లస: పప
5454 NDX0016261
పపరర: ఆదసబ షపక

5440 NDX0150839
పపరర: శశరసక అసదడ

5435 NDX0606277
పపరర: మఖధవ రరవపరర

తసడక:ఫ జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:94-12-925
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అజర ర�
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఖఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:59
లస: ససస స
5451 JBV0922898
పపరర: ఖఖశస షపక

94-184/125

తసడక:ఫ పసచరరరడకడ
ఇసటట ననస:94/12/925
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ సయఖద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:21
లస: పప
5448 NDX2511418
పపరర: అలర బ షపక

5437 NDX0516914
పపరర: రరమఖరరవప రరవపరర

94-179/891

భరస : రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94-12-924
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:94-12-925
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ చలకయఖ
ఇసటట ననస:94-12-925
వయససస:62
లస: పప
5445 NDX2339968
పపరర: ఇబఫహహస షపక

94-185/1425

తసడక:ఫ చడసచస పపనచనరరవప
ఇసటట ననస:94-12-924
వయససస:42
లస: పప

భరస : జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:94-12-925
వయససస:62
లస: ససస స
5442 NDX0647891
పపరర: జగననకహన అసదడ

5434 NDX3041472
పపరర: బబషరవలర మహమకద

5432 NDX2561041
పపరర: ననరజహన షపక

భరస : ఖఖశస పసర షపక
ఇసటట ననస:94-12-922/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఖఖసససపసరర మహమకద
ఇసటట ననస:94-12-922/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-12-924
వయససస:49
లస: ససస స
5439 NDX0148999
పపరర: వజయలకకక అసదడ

94-184/122

తసడక:ఫ ఖఖససస
ఇసటట ననస:94-12-921
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖఖసససపసరర షపక
ఇసటట ననస:94-12-922/1
వయససస:45
లస: ససస స
5436 AP151010492120
పపరర: శవపరరశత రరవపరటట�

5431 NDX1318633
పపరర: హహసషషసన షపక

5456 JBV0922906
పపరర: అలఖరబ షపక

94-185/288

భరస : ఖఖశస
ఇసటట ననస:94-12-926
వయససస:55
లస: ససస స
94-184/138

5459 NDX1034842
పపరర: షషహనచజ సయఖద

94-184/139

భరస : సరరదర అల సయఖద
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:39
లస: ససస స
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94-184/140

భరస : చసగలఖఫయబడడ� �
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:60
లస: ససస స
5463 NDX0606178
పపరర: ససతమహలకకక తతబబటట�

94-184/143

94-184/146

తసడక:ఫ ఖఖశసపసరర
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:47
లస: పప
5472 NDX2533016
పపరర: సరయ తదజ సటలమ

94-186/1476

94-184/152

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:94-12-928
వయససస:45
లస: ససస స
5478 NDX0007856
పపరర: మరరవల షపక

94-184/155

భరస : కకటటశశరరరవప పస రళళ
ఇసటట ననస:94-12-928
వయససస:50
లస: ససస స
5484 NDX2663854
పపరర: అరవసద పస రళళ

తసడక:ఫ అసకమక
ఇసటట ననస:94-12-929
వయససస:54
లస: పప

94-184/147

94-178/1138

5470 AP151010492076
పపరర: కరరమబలఖర షపక

94-184/150

5473 NDX2279305
పపరర: సతష కనననబబ యన

5468 NDX1030527
పపరర: సరరదర అల సయఖద

94-184/148

5471 NDX0749788
పపరర: నచగగశశరరరవప పడకగరల

94-186/873

94-179/339

5474 NDX0156919
పపరర: నవతచ తచటట

94-184/151

తసడక:ఫ మలలర శశర రరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-928
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట నచరరయణ
ఇసటట ననస:94-12-928
వయససస:36
లస: ససస స

5476 NDX0488585
పపరర: వనసకట నచరరయణ తచటట

5477 NDX2511442
పపరర: మలలర శశరరరవప కనననబబ యన

5479 NDX3014537
పపరర: సతశ కనననబబ యన

94-184/153

94-184/154

తసడక:ఫ వనసకయఖ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-928
వయససస:59
లస: పప
94-184/1390

5482 NDX1806639
పపరర: అసకమక రరవప పస రళళ

5480 NDX0776302
పపరర: రతనకలమఖరర పస రళళ పస రళళ

94-185/289

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప పస రళళ
ఇసటట ననస:94-12-928
వయససస:28
లస: ససస స
94-185/291

5483 NDX0314195
పపరర: మలలర శశర రరవప కనననబబ యన

94-185/292

తసడక:ఫ చడసచయఖ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-928
వయససస:59
లస: పప

5485 NDX1171859
పపరర: అననశష పస రరళళ

5488 NDX2994671
పపరర: శకనస గబసడడబబ యన

94-184/145

తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:33
లస: పప

94-184/156

తసడక:ఫ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:94-12-929
వయససస:27
లస: పప
94-184/158

5465 JBV3236908
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పడకగల

తసడక:ఫ నజర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప పస రళళ
ఇసటట ననస:94-12-928
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ అసకమక రరవప పస రళళ
ఇసటట ననస:94-12-929
వయససస:25
లస: పప
5487 JBV0916502
పపరర: కకటటశశరరరవప పస రళళళ

5467 AP151010492258
పపరర: జజన బబష

తసడక:ఫ మలర శశర రరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-928
వయససస:23
లస: పప
94-185/290

94-184/142

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ రరమఖసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-12-928
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:94-12-928
వయససస:61
లస: పప
5481 NDX0776534
పపరర: వనసకట రమణ పస రళళ

94-184/144

తసడక:ఫ మహబమబ
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ ధనససజయబడడ సటలమ
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:20
లస: పప
5475 JBV3237351
పపరర: సరసబబజఖస కనననబబ యన

5464 NDX2039122
పపరర: అబబదల కరరమ షపక

తసడక:ఫ మహబమబ
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:42
లస: పప
94-184/149

5462 NDX1972505
పపరర: మసగమక ఇసదనరర

భరస : రరజగశశరలసగస ఇసదనరర
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ శకరరమదచసస�
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:40
లస: పప
5469 AP151010492232
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

94-184/141

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరమదచసస�
ఇసటట ననస:94-12-927
వయససస:70
లస: ససస స
5466 NDX0680082
పపరర: చననకకషష� తతబబటట�

5461 AP151010492315
పపరర: పపలర మక పడకగల

5486 NDX0811349
పపరర: అసకమక రరవప పస రళళ

94-184/157

తసడక:ఫ అసకమక
ఇసటట ననస:94-12-929
వయససస:53
లస: పప
94-184/1391

తసడక:ఫ రరమ కకటయఖ గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-929
వయససస:37
లస: పప

5489 NDX0357095
పపరర: నచగబల మరర షపక

94-185/293

తసడక:ఫ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:94-12-929
వయససస:33
లస: పప
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5490 NDX2313070
పపరర: పసఫయఖసక మసడలననన
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94-184/159

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మసడలననన
ఇసటట ననస:94-12-930
వయససస:21
లస: ససస స
5493 NDX0008029
పపరర: శకనవరసరరవప మసడలననన

94-184/162

5494 NDX2156140
పపరర: రమఖదదవ ఏదర

94-184/165

భరస : శతయఖ
ఇసటట ననస:94-12-931
వయససస:67
లస: ససస స

5497 NDX1469593
పపరర: వజయ కలమఖర ఈదర

94-184/163

94-184/168

తసడక:ఫ శతయఖ
ఇసటట ననస:94-12-931
వయససస:52
లస: పప

5500 NDX1543041
పపరర: ససనత గగనన

94-184/166

94-184/170

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:94-12-935
వయససస:35
లస: ససస స

5503 AP151010492167
పపరర: నచగగశశరమక అగరనమళళ�

94-179/340

94-184/173

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94-12-935
వయససస:77
లస: ససస స

5506 NDX2115088
పపరర: సషషదచ రరవప అగరనమలర

94-184/171

94-184/176

తసడక:ఫ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-935
వయససస:41
లస: పప

5509 NDX1719444
పపరర: కరరణ కలమఖరర తచటట

94-184/174

Deleted

భరస : వనసకట రతనస అసగడక
ఇసటట ననస:94-12-936
వయససస:44
లస: ససస స

5512 NDX1538802
పపరర: వజయ కరకసత మఖచవరపప

94-184/167

5501 NDX0516898
పపరర: శకనవరసరరవప రసపరటట

94-184/169

5504 NDX1035369
పపరర: శశశలజ వరరకలలర

94-184/172

5507 NDX0156208
పపరర: సరసబశవ రరవప� అగరనమలర �

94-184/175

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-12-935
వయససస:30
లస: పప
94-184/177

భరస : కకరణ పరల తచటట
ఇసటట ననస:94-12-936
వయససస:29
లస: ససస స
94-184/179

5498 NDX1186113
పపరర: శకనవరసరరవప ఈదర

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:94-12-935
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర అగరనమలర
ఇసటట ననస:94-12-935
వయససస:27
లస: పప

5508 AP151010492384
పపరర: హరరకకషష అగరనమళళ�

94-184/164

తసడక:ఫ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:94-12-934
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-12-935
వయససస:47
లస: ససస స

5505 AP151010492253
పపరర: సషషదమక అగరనమళళ

5495 NDX1786161
పపరర: వనణబమఖధవ ఈదర

తసడక:ఫ శతయఖ
ఇసటట ననస:94-12-931
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససరగష బబబబ గగనన
ఇసటట ననస:94-12-932
వయససస:41
లస: ససస స

5502 JBV0912782
పపరర: నచసరమక అగరనమళర

94-184/161

తసడక:ఫ THIRUPATHIAH ఈదర
ఇసటట ననస:94-12-931
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ తరరపతయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:94-12-931
వయససస:28
లస: పప

5499 AP151010492001
పపరర: తరరపతరరవప ఈదర

5492 JBV3237609
పపరర: అననరరధ మసడలననన

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-12-930
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర ఏదర
ఇసటట ననస:94-12-931
వయససస:26
లస: ససస స

5496 AP151010492274
పపరర: పరరశతమక ఈదర

5514 NDX1493154
పపరర: మహన కకషష పసత

94-184/160

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మసడలననన
ఇసటట ననస:94-12-930
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ అకకయఖ
ఇసటట ననస:94-12-930
వయససస:41
లస: పప

5511 NDX1493113
పపరర: పరరశత అసగడక

5491 NDX2312734
పపరర: ససజషర మసడలననన

5510 NDX1625955
పపరర: కకషష కలమఖరర రరయన

94-184/178

భరస : రరసగరపరల రరవప రరయన
ఇసటట ననస:94-12-936
వయససస:44
లస: ససస స
94-184/180

తసడక:ఫ కకషష మఖచవరపప
ఇసటట ననస:94-12-936
వయససస:32
లస: పప

5513 NDX1538885
పపరర: ససవర వనమబల

94-184/181

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:94-12-936
వయససస:33
లస: పప

94-184/182

తసడక:ఫ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:94-12-936
వయససస:44
లస: పప

1
పపరర: హరరనచథ రరడకడ మఖరస ల
తసడక:ఫ ససబబబ రరడకడ మఖరస ల
ఇసటట ననస:1
వయససస:21
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-179/1248

2
NDX2582849
పపరర: శకనవరస రరవప దచసరర

తసడక:ఫ రరమయఖ
ఇసటట ననస:1-4-84
వయససస:42
లస: పప

94-180/1235

3
NDX2673499
పపరర: ననరజహన పటబన

94-184/1021

భరస : సలస ఖఖన పటబన
ఇసటట ననస:1-8-43/B
వయససస:50
లస: ససస స
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4
NDX2818300
పపరర: మజగశ షపక
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94-178/806

తసడక:ఫ నచగబర వల షపక
ఇసటట ననస:1-35-170
వయససస:21
లస: పప
7
NDX2612083
పపరర: మహన వషషవ మఠస

94-178/600

94-183/916

94-180/1384

94-183/1014

94-180/1699

94-183/861

94-177/3

తలర : రరశమక వణబకలరర
ఇసటట ననస:4-5-31/17
వయససస:33
లస: పప

94-178/879

32
NDX3212842
పపరర: అదడమక లసగసగబసటర
భరస : చననయఖ లసగసగబసటర
ఇసటట ననస:5-60-3-273
వయససస:55
లస: ససస స

94-180/1385

15
NDX2882231
పపరర: మమహరరననసర బబగస షపక

94-183/1013

18
NDX2840577
పపరర: ఏడడకకసడలల చమకలరరస

94-180/1698

21
NDX2686962
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకకకకలగడడ

94-178/698

తసడక:ఫ బఫహకయఖ
ఇసటట ననస:3-14-53
వయససస:42
లస: పప
94-177/1

24
NDX2279214
పపరర: పసచచరహరర మఖగబలలరర

94-177/2

తసడక:ఫ రరమలసగస మఖగబలలరర
ఇసటట ననస:3-180-23/1
వయససస:29
లస: పప
94-184/1057

27
NDX2637882
పపరర: శక లకకక తలర స

94-178/700

భరస : నచగగశశరరవప తలర స
ఇసటట ననస:3-499/17/3
వయససస:48
లస: ససస స
94-184/1315

భరస : జగదదశశర రరడకడ
ఇసటట ననస:4-8-118/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-178/881

12
NDX2873578
పపరర: కకసడల రరవప తరరమలకకసడ

తసడక:ఫ ఆదదనచరరయణ లఖతద
ఇసటట ననస:3-3-9A
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప ససకల
ఇసటట ననస:3-379
వయససస:22
లస: పప

94-176/1340 29
28
NDX2629079
NDX2913879
పపరర: పవన కలమఖర రరడకడ వణబకలరర
పపరర: శత కరసరణణ

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల ఉపరపష
ఇసటట ననస:5-27-40
వయససస:52
లస: పప

94-177/468

20
NDX2908176
పపరర: శవ కలమఖర సస మరగతష

26
NDX2670487
పపరర: మహన కకషష ససకల

94-184/1022

భరస : బబజన షపక
ఇసటట ననస:3
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : పసతచరహరర మఖగబలలరర
ఇసటట ననస:3-180-23/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కలకకల
ఇసటట ననస:3-180-181/C 3RD LINE
వయససస:43
లస: ససస స

31
NDX3036647
పపరర: నటరరజ ఉపరపష

94-183/1012

17
NDX2679074
పపరర: మహమకద అఖల తచజ షపక

23
NDX2279222
పపరర: నచగమణణ మఖగబలలరర

9
NDX2609238
పపరర: వనసకట శకరరస రరడకడ

తసడక:ఫ శకనస తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:2-39-129/259
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప సస మరగతష
ఇసటట ననస:3-3-870/1
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:3-16-1/1,flatno 102
వయససస:21
లస: పప
25
NDX2459261
పపరర: హహమలత కలకకల

94-177/507

తసడక:ఫ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:3-1-194/6
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:3-3-9A
వయససస:42
లస: ససస స
22
NDX2679264
పపరర: తఫనచథ చడనసనపరటట

11
NDX2783207
పపరర: భసకరరరవప అననవరపప

14
NDX2882223
పపరర: బబజన షపక

94-184/1093

తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ పడచల
ఇసటట ననస:2-14-136
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:3
వయససస:79
లస: పప

తసడక:ఫ బబజన షపక
ఇసటట ననస:3
వయససస:47
లస: పప
19
NDX2840510
పపరర: ససబబమక చమకలరరస

94-179/1308

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:2-39-129/5/A
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ నచరరయణ చదజరర
ఇసటట ననస:2-136/11
వయససస:44
లస: పప
16
NDX2882264
పపరర: సరజద హహసపన రరయఖజ షపక

8
NDX3288446
పపరర: ససనతచ కరవపరర

6
NDX2875805
పపరర: గణణశశర రరవప లలటటట

భసధసవప: హహమలత ల
ఇసటట ననస:1 LINE
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చసదఫశశఖరరరడకడ గబదదబసడక
ఇసటట ననస:2-14-159/D
వయససస:34
లస: ససస స
13
NDX3108222
పపరర: కకటటశశరరరవప చదజరర

94-180/1381

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ నసటబనపత
ఇసటట ననస:1-52
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ వ ఏస లకకణ రరవప మఠస
ఇసటట ననస:2
వయససస:19
లస: ససస స
10
NDX1536608
పపరర: సఫవసత రరడకడ గబదదబసడక

5
NDX2873909
పపరర: నగగశశరరరవప ననతలపత

30
NDX3052750
పపరర: గరవసదస తచటవరరర

94-184/1314

తసడక:ఫ గరవసద తచటవరరర
ఇసటట ననస:4-20-66
వయససస:43
లస: పప
94-180/1705

33
NDX3178613
పపరర: చననయఖ లసగసగబసటర

94-184/1321

తసడక:ఫ రసగయఖ లసగసగబసటర
ఇసటట ననస:5-60-3-273
వయససస:59
లస: పప
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NDX2907590
పపరర: సషషదచరరవప పపజల
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94-184/1320

తసడక:ఫ సషషదసలల పపజల
ఇసటట ననస:5-362
వయససస:19
లస: పప
94-178/884

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మటర పపడక
ఇసటట ననస:5th line
వయససస:29
లస: పప

38
NDX2881274
పపరర: అవనచశ కడకయస

94-180/1330

41
NDX2944163
పపరర: సరహహబ షపక
తసడక:ఫ జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-11-7/2
వయససస:70
లస: పప

43
NDX2895621
పపరర: లకకక పసఫయసకర తదలగపఅల

44
NDX2895662
పపరర: వజయ లకకక తదలగపఅల

94-177/844

తసడక:ఫ వనసకట ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:9TH LINE
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9TH LINE
వయససస:49
లస: ససస స

46
NDX2954147
పపరర: రరఘవనసదఫ వనలరసకక

47
NDX2672723
పపరర: అమల అసదసగబల

94-176/1384

తసడక:ఫ సరయబబబబ వనలరసకక
ఇసటట ననస:11-658/1,FLAT.NO 302
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప అసదసగబల
ఇసటట ననస:12-11-459
వయససస:20
లస: ససస స

49
NDX3076650
పపరర: పఫమల రరణణ తమకన

50
NDX3063203
పపరర: అపపరరవప రగవప

94-184/1098

భరస : ససత రరస కలమఖర తమకన
ఇసటట ననస:13/2 LANE
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:14-1240-13/B
వయససస:33
లస: ససస స
55
NDX2684397
పపరర: శకనవరసరరవప దసపససపత

94-178/598

తసడక:ఫ అఖర క షపక
ఇసటట ననస:18-3-15
వయససస:23
లస: పప

94-180/1710

56
SQX1922376
పపరర: ససమ షపక

95-69/953

59
SQX2066322
పపరర: నససమ షపక

94-179/1232

62
SQX1979764
పపరర: జపసన
తసడక:ఫ జజసఫ
ఇసటట ననస:18-3-19
వయససస:25
లస: పప

94-178/885

42
NDX2895688
పపరర: రరమకకషష తదలగపఅల

94-177/843

45
NDX2998722
పపరర: హరర పఫసరద తననరర

94-178/805

తసడక:ఫ ససబబ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:11-6-2015 DNO 103,
వయససస:47
లస: పప
94-179/822

48
NDX3094745
పపరర: రరజఖ లకకక జజగబ

94-184/1096

భరస : మహన రరడకడ జజగబ
ఇసటట ననస:12/38/86
వయససస:29
లస: ససస స
94-184/1101

51
NDX2480895
పపరర: సరరజన మననస

94-176/5

భరస : దదబబయఖ మననస
ఇసటట ననస:14-11-855
వయససస:53
లస: ససస స
94-183/913

54
NDX2684264
పపరర: జయ పఫకరశ దసపససపత

94-178/597

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప దసపససపత
ఇసటట ననస:16-121 GF1
వయససస:27
లస: పప
95-69/21

57
SQX1858380
పపరర: అసరక షపక

95-69/22

భరస : వరహబ షపక
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:26
లస: ససస స
95-69/954

భరస : రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:18-3-13A
వయససస:32
లస: ససస స
95-2/70

39
NDX3112216
పపరర: పపరష చసదఫ రరవప రగగళర

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9TH LINE
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ అససఫ షపక
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదల వహహద షపక
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:34
లస: పప
61
SQX1983576
పపరర: బబష షపక

53
NDX3110921
పపరర: శవ రరసబబబబ బదసదల

94-178/883

తసడక:ఫ పపరయఖ
ఇసటట ననస:8-230
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ బబలవరయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:16-31-24
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: కకషష కలమఖరర తతట
ఇసటట ననస:16-121 GF1
వయససస:22
లస: పప
58
SQX2066306
పపరర: రహమతషలఖర షపక

94-183/1022

తసడక:ఫ వనసకటఫతనస రగవప
ఇసటట ననస:13TH LINE
వయససస:45
లస: పప
94-179/931

36
NDX3198660
పపరర: హనసమసత రరవప మటర పపడక

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మటర పపడక
ఇసటట ననస:5th line
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:8-73
వయససస:22
లస: పప

భరస : కససస షరహహద షపక
ఇసటట ననస:8 TH LINE SANTHI NAGAR
వయససస:32
లస: ససస స

52
NDX2722007
పపరర: లకకమక కరకలమఖనస

94-178/882

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మటర పపడక
ఇసటట ననస:5th line
వయససస:29
లస: పప

37
NDX3199916
పపరర: హనసమసత రరవప మటర పపడక

40
NDX2544955
పపరర: షబన షపక

35
NDX3203346
పపరర: హనసమసత రరవప మటర పపడక

60
SQX1981323
పపరర: యశన షపక

95-2/69

తసడక:ఫ అఖర ఖఅహకద షపక
ఇసటట ననస:18-3-15
వయససస:21
లస: పప
95-69/23

63
SQX1979731
పపరర: జజసఫ

95-69/24

తసడక:ఫ ఆసటటన
ఇసటట ననస:18-3-19
వయససస:20
లస: పప
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పపరర: హబబ మహమకద
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95-2/71

తసడక:ఫ ఇనఇతషలలఖహ మహమకద
ఇసటట ననస:18-3-60
వయససస:47
లస: పప
67
SQX2514669
పపరర: గసగర కలమఖరర పతఫ

65
SQX1843069
పపరర: అబబదల అజజ షపక

తసడక:ఫ అబబదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:18-4-5/A
వయససస:31
లస: పప
95-56/1140

68
SQX1985795
పపరర: సస మ శకనచథ శశషస

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:18-12-22
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవనచగగశశరరరవప శశషస
ఇసటట ననస:18-33-35/B
వయససస:30
లస: పప

95-1/995
70
SQX2038149
పపరర: ఫరతమ సబన ఎసకర ఫరతమ
సబన ఎసకర
తలర : శసషరద బబగబమ ఎసకర శసషరద బబగబమ ఎస
ఇసటట ననస:18-527/1
వయససస:19
లస: ససస స

71
NDX2451029
పపరర: షరభన షపక
భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:19-7-524
వయససస:27
లస: ససస స

73
NDX3202439
పపరర: వజయ బబబబ నచలలబబ ఈనచ

74
NDX3220753
పపరర: శకనవరసరరవప నలర బబ యన

94-183/915

తసడక:ఫ వరయఖ నచలలబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:20-35-107
వయససస:23
లస: పప
76
NDX2609659
పపరర: సతఖ నచరరయణ అసబటట

94-179/823

94-184/1650

94-178/601

94-183/920

భరస : బబజబ గబరజజల
ఇసటట ననస:25-38-150/A
వయససస:29
లస: ససస స

83
NDX1972646
పపరర: రరమబ దచసరర

86
NDX0781021
పపరర: నచగమలలర శశరర పపలలగబ

94-177/194

89
NDX2477768
పపరర: ససనత ధనచల

94-183/1214

92
NDX3096716
పపరర: గరపసనచథ చడననస
తసడక:ఫ సమబ శవ రరవప చడననస
ఇసటట ననస:25-196/c
వయససస:20
లస: పప

95-1/993

72
NDX2917300
పపరర: సస న గబసటటపలర

94-178/811

75
NDX3030186
పపరర: జజఖత కలమఖరర ననలటటరర

94-183/917

భరస : శకనవరసరరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:21-4-17
వయససస:45
లస: ససస స
94-178/812

78
NDX3173200
పపరర: సయద అలస ఫ

94-184/1103

తసడక:ఫ సయద ననరరలర
ఇసటట ననస:23-38-69
వయససస:22
లస: పప
94-183/845

81
NDX2724797
పపరర: మబరళ మబరళమహన
గబసటకల
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర గబసటకల
ఇసటట ననస:24-36-13C/102
వయససస:42
లస: పప

94-184/1104

94-184/404

84
NDX2959567
పపరర: కకషష కలమఖరర శరరగరరర

94-176/1387

భరస : శకనవరస శరరగరరర
ఇసటట ననస:25-4-5
వయససస:50
లస: ససస స
94-184/719

87
NDX3025590
పపరర: నచగ జజఖత బకరకసరణణ

94-176/1386

తసడక:ఫ శకనవరససలల బకరకసరణణ
ఇసటట ననస:25-17-393/A
వయససస:18
లస: ససస స
94-184/5

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరలల ధనచల
ఇసటట ననస:25-23-03
వయససస:23
లస: ససస స
94-183/921

69
SQX2042083
పపరర: సషషకల దచసరర

భరస : ఫణణ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:19-14-1222
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-16-99/7
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరధచ కకషష మమరరస మసడవ
ఇసటట ననస:25-17-399
వయససస:72
లస: ససస స
91
NDX3071792
పపరర: మరరయమక గబరజజల

94-184/1

తసడక:ఫ దచవద దచసరర
ఇసటట ననస:25-2-33
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ బకలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-27/3
వయససస:28
లస: పప
88
AP151010486305
పపరర: ధన లకకక మసడవ

80
NDX2714954
పపరర: రతమక గబసజ

95-1/59

తసడక:ఫ రమమశ దచసరర
ఇసటట ననస:18-269
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష గబసజ
ఇసటట ననస:24-20-1490
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ సస మనచథ సరహహ
ఇసటట ననస:24-42-64
వయససస:28
లస: పప
85
NDX2975688
పపరర: తమక రరజ బతష
స ల

95-18/1007

తసడక:ఫ హసన షపక
ఇసటట ననస:22-35-38
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ షపక హహరర సరహహబ
ఇసటట ననస:23-39-129/179A
వయససస:50
లస: పప
82
NDX2637437
పపరర: కహహనచరన సరహహ

77
NDX2969921
పపరర: బబష షపక

66
SQX1843275
పపరర: ఖరరమబననసర మహమకద

తసడక:ఫ షఫసఉలఖర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:18-11-44
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరయఖ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:20-35-107
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ తఫమమరరసలల అసబటట
ఇసటట ననస:21-26-85
వయససస:42
లస: పప
79
NDX3300621
పపరర: షపక మబనశర

95-1/58

90
NDX2643856
పపరర: భబరర వ యయరగరసడ

94-178/602

తసడక:ఫ బబలఖజ యయరగరసడ
ఇసటట ననస:25-23-82
వయససస:20
లస: ససస స
94-180/1390

93
NDX3154663
పపరర: వనసకట రమణమక కసచరర

94-177/603

భరస : వనసకట సరశమ కసచరర
ఇసటట ననస:26-3-47/A
వయససస:44
లస: ససస స
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94
NDX3074978
పపరర: ఏడడకకసడలల కరసచఫగ
ఫ సతచ

94-177/605

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-3-51/1
వయససస:54
లస: పప

95
NDX2883387
పపరర: శవ రరస రరడడ క పషనసగగసడ

తసడక:ఫ రరమబబపరల రరడడ క పషనసగగసడ
ఇసటట ననస:26-3-143/51
వయససస:18
లస: పప

97
NDX3150463
పపరర: అసజన దదవ చటట

94-177/624

తసడక:ఫ రరజ కలమఖర గరపవరపప
ఇసటట ననస:26-14-19
వయససస:21
లస: ససస స

100
MLJ3674116
పపరర: ససరగష బబబబ బలభదఫ

101
NDX3137734
పపరర: రరషక కకరర

94-150/285

తసడక:ఫ గరపస బలభదఫ
ఇసటట ననస:26-14-109
వయససస:29
లస: పప
94-183/924

తసడక:ఫ రరస బహదనర ఖడచక
ఇసటట ననస:26-16-121
వయససస:24
లస: పప

104
NDX2916609
పపరర: గరపస మమడక

94-180/1395

94-184/1108

94-180/1393

110
NDX3209103
పపరర: కలమఖర జరరరకపస తషల

94-186/1201

తసడక:ఫ చరసజవ జరరరకపస తషల
ఇసటట ననస:26-27-24/2
వయససస:40
లస: పప

94-185/1317 113
112
NDX3077617
NDX2704385
పపరర: గరఖన వజయ కలమఖరర కలథథటట
పపరర: మఖదసరర తలతతటట

భరస : యయససరతనస కలథథటట
ఇసటట ననస:26-27-33
వయససస:52
లస: ససస స

94-181/1125

తసడక:ఫ రరజగశ తలతతటట
ఇసటట ననస:26-27-86
వయససస:19
లస: ససస స

115
NDX2691400
పపరర: షరజహన షపక

94-171/589

తసడక:ఫ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-27-122
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-27-163
వయససస:18
లస: పప

116
NDX2701316
పపరర: మసరసన బ షపక

94-171/590

105
NDX2927309
పపరర: రవతదజ కరసడనరర

94-180/1394

Deleted

తసడక:ఫ ససబబబరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:26 -27 - 7/A
వయససస:35
లస: పప
111
NDX2619286
పపరర: దదవఖ గగరర

94-171/591

తసడక:ఫ పషదద రరజ గగరర
ఇసటట ననస:26-27-28/A
వయససస:18
లస: ససస స
114
NDX3103009
పపరర: ఏసస రతనస పస పపరర

94-171/710

117
NDX2935161
పపరర: తఫనచథ తరరమల శశటట

94-171/711

తసడక:ఫ నచగససబబయఖ
ఇసటట ననస:26-27-133
వయససస:51
లస: పప

119
NDX2413672
పపరర: ససరగష బబడకదద

94-187/4

తసడక:ఫ మలలర శ బబడకదద
ఇసటట ననస:26-27-166
వయససస:24
లస: పప

94-189/1104 122
121
NDX2718385
NDX2875029
పపరర: అసడన
పపరర: ససజనఖ చససడనరర
ఫ డ మచదల డకససజజ డకససజజ

తసడక:ఫ మచదల ఫరఫసక డకససజజ డకససజజ
ఇసటట ననస:26-27-195
వయససస:55
లస: పప

94-180/1392

తసడక:ఫ జజసఫ పస పపరర
ఇసటట ననస:26-27-109
వయససస:53
లస: పప

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-27-122
వయససస:27
లస: ససస స
94-185/1316

102
NDX3144870
పపరర: శక వనసకట మలర కరరరబ న పదక

94-171/927 108
94-186/1195
107
NDX3238854
NDX3183969
పపరర: శవ కలమఖర బబబబ కసదసకలరర
పపరర: శవ కలమఖర బబబబ కసదసకలరర

Deleted

తసడక:ఫ ససబబయఖ మఖడడగబల
ఇసటట ననస:26-27-20/1
వయససస:50
లస: పప

94-180/2

తసడక:ఫ భబసకర రరవప కరసడనరర
ఇసటట ననస:26-17-86
వయససస:27
లస: పప

Deleted

94-171/712

99
NDX1944553
పపరర: రగణబబబబబ గరపరలస

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప పదక
ఇసటట ననస:26-15-150
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:26 - 27 - 7/A
వయససస:35
లస: పప

109
NDX2937621
పపరర: తరపతయఖ మఖడడగబల

94-184/1306

తసడక:ఫ రరమఖరరవప గరపరలస
ఇసటట ననస:26-14-19/1
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ సరటలన మమడక
ఇసటట ననస:26-17-29
వయససస:24
లస: పప

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:26-18-22
వయససస:33
లస: ససస స

118
NDX2809036
పపరర: మహమకద బబష షపక

94-178/605

తసడక:ఫ రరసబబబబ కకరర
ఇసటట ననస:26-14-132
వయససస:21
లస: ససస స

103
NDX2891463
పపరర: ససమన ఖడచక

96
NDX3115011
పపరర: శకనవరస రరవప మతడపలర

తసడక:ఫ కకషష మహన మతడపలర
ఇసటట ననస:26-4-25
వయససస:52
లస: పప

98
NDX2652089
పపరర: రరయఖ రరజ గరపవరపప

భసధసవప: బల ససభఫమణఖస దడసదసకలరర
ఇసటట ననస:26-8-469
వయససస:51
లస: ససస స

106
NDX2925675
పపరర: హససన షపక

94-180/1405

120
NDX2718393
పపరర: వరలలరరన డనసజజ

94-189/1103

భరస : అసడన
ఫ డ డనసజజ
ఇసటట ననస:26-27-195
వయససస:77
లస: ససస స
94-182/1233

భరస : రరజమహన రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:26-27-208
వయససస:36
లస: ససస స

123
NDX3298767
పపరర: మణణకఖమక చలక

94-171/957

భరస : జయరరవప చలక
ఇసటట ననస:26-27-262
వయససస:62
లస: ససస స
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124
NDX2864155
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94-171/713

భరస : నరసససహ రరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:26-27-280
వయససస:45
లస: ససస స

125
NDX3098282
పపరర: కవఖ కకషష చలపరక

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప చలపరక
ఇసటట ననస:26-28-17
వయససస:26
లస: ససస స

94-171/737 128
127
NDX2941888
NDX2941920
పపరర: వనసకట కకషషమఖచచరరఖలల వసగల
పపరర: కలఖఖణణ తయఖరర వసగల

తసడక:ఫ రసగరచచరరఖలల వసగల
ఇసటట ననస:26-28-29
వయససస:64
లస: పప
130
NDX2999175
పపరర: హరర వరసకక

94-186/1202

భరస : జరలఖన
ఇసటట ననస:26-28-33
వయససస:47
లస: ససస స
136
NDX3222981
పపరర: రమదదవ కయత

94-171/909

94-171/748

94-171/751

94-171/754

Deleted

తసడక:ఫ గబననయఖ పతస నవలస
ఇసటట ననస:26-28-62
వయససస:37
లస: పప

148
NDX3197654
పపరర: ససదదసదఫ పఫకరశ తషపపరరన

94-171/755

తసడక:ఫ ససధదసదఫ పఫకరశ తషపపరరన
ఇసటట ననస:26-28-66/1
వయససస:33
లస: పప
151
NDX2906154
పపరర: రఘబ రరస వడర మబడక
భసధసవప: చడషతనఖ వడర పపడక
ఇసటట ననస:26-28-68
వయససస:59
లస: పప

94-171/757

94-171/741
129
NDX3019775
పపరర: మహసత శక సరయ తదజ వరసకక

132
NDX3213873
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడమబదద

94-171/744

135
NDX2887198
పపరర: ససధఖ కలసచచకరరక

94-171/745

భరస : సరగర కలడచరర
ఇసటట ననస:26-28-33
వయససస:37
లస: ససస స

94-171/746 138
137
NDX3036654
NDX3182482
పపరర: వనసకట ససబఫహకణఖస కమఖమపత
పపరర: సరయ కకరస ర జసదచఖల

140
NDX2903177
పపరర: సరసబమమరరస కకట

143
NDX2848315
పపరర: వనసకట సరయ మబరళ కకషష
గసగరశశటట
తసడక:ఫ వనసకట ససబఫమణఖస గసగరశశటట
ఇసటట ననస:26-28-54/5
వయససస:20
లస: పప
146
NDX3266046
పపరర: భబసకర బబ డకమనర

94-171/742

తసడక:ఫ వససదదవ కకషష రరవప కకసడమబదద
ఇసటట ననస:26-28-31/1
వయససస:72
లస: పప

94-171/747

Deleted

తసడక:ఫ సతఖ నచరరయణ జసదచఖల
ఇసటట ననస:26-28-50
వయససస:18
లస: ససస స
94-171/749

తసడక:ఫ ససబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:26-28-53
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబమమరరస కకట
ఇసటట ననస:26-28-53
వయససస:40
లస: పప
145
NDX3153525
పపరర: శకనవరస రరవప పతస నవలస

94-171/2

తసడక:ఫ రరమ కకషష రరవప కమఖమపథద
ఇసటట ననస:26-28-47/1
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ అపప రరవప గసడవరపప
ఇసటట ననస:26-28-51
వయససస:37
లస: పప
142
NDX2905784
పపరర: శవ కలమఖర కకట

131
NDX2464683
పపరర: ఫయఖజ హహసపసన సయఖద

134
NDX3181005
పపరర: నససమ షపక

94-171/608

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:26-28-30/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : జరలఖన
ఇసటట ననస:26-28-33
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సషషదచ రరడకడ
ఇసటట ననస:26-28-37
వయససస:53
లస: ససస స
139
XBO2144707
పపరర: పఫభబకర గసడవరపప

94-171/738

తసడక:ఫ ఆదమ షరఫస సయఖద
ఇసటట ననస:26-28-30/4, 1ST
వయససస:28
లస: పప
94-171/743

126
NDX2599330
పపరర: గసగధర రరడకడ కకసడనరర

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కలసడనరర
ఇసటట ననస:26-28-28
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట కకషషమఖచచరరఖలల వసగల
ఇసటట ననస:26-28-29
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:26-28-30/2
వయససస:19
లస: పప
133
NDX3192523
పపరర: నససమ సయద

94-171/721

141
NDX2905818
పపరర: కరమమశశరర కకట

94-171/750

భరస : సరసబమమరరస కకట
ఇసటట ననస:26-28-53
వయససస:58
లస: ససస స
94-171/752

144
NDX3083052
పపరర: మహన కకశశర వడర మమడక

94-171/753

తసడక:ఫ మబరళమహన రరవప వడర మమడక
ఇసటట ననస:26-28-55/A
వయససస:44
లస: పప
94-181/1546

తసడక:ఫ ససరఖనచరరయణ బబ డకమనర
ఇసటట ననస:26-28-63/A
వయససస:27
లస: పప

147
NDX2619112
పపరర: రమమశ కలశస

94-171/609

తసడక:ఫ కకషష రరవప కలశస
ఇసటట ననస:26-28-65/5
వయససస:38
లస: పప

94-186/1100 150
149
NDX2674216
NDX3028511
పపరర: షణబకఖ పవన శకలకకక భబరతషలఖ
పపరర: జగననకహన భటబఫజ

94-171/756

తసడక:ఫ వనసకట రమణ పఫసరద భబరతషలఖ
ఇసటట ననస:26-28-66/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప భటబఫజ
ఇసటట ననస:26-28-67A
వయససస:41
లస: పప

152
NDX2901833
పపరర: నరకల పసడలననన

153
NDX2906006
పపరర: చడషతనఖ వడర పపడక

94-171/758

భరస : అనసత పదకనచభ సరశమ పసడలననన
ఇసటట ననస:26-28-68
వయససస:54
లస: ససస స

94-171/759

తసడక:ఫ రఘబ రరస వడర పపడక
ఇసటట ననస:26-28-68
వయససస:29
లస: పప
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154
NDX2549749
పపరర: ఆదదలకకక నమకల
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94-171/592

భరస : మణణ కసట నమకల
ఇసటట ననస:26-28-103
వయససస:29
లస: ససస స
157
NDX2445435
పపరర: లకకక భవరన లవనటట

94-171/3

94-171/593

94-171/595

94-171/598

94-171/950

తసడక:ఫ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-28-190
వయససస:34
లస: పప

170
NDX3288529
పపరర: కరసతచ రరవప కకట

162
NDX2706950
పపరర: పఫవణ మడడడ

94-171/594

94-171/596

165
NDX2564169
పపరర: సనరరఖడమక మబదదవనర

94-171/597

భరస : సనచఖశ రరవప మబదదవనర
ఇసటట ననస:26-28-121
వయససస:46
లస: ససస స
94-171/599

168
NDX2564144
పపరర: కసఠ రరవప కకట

94-171/600

తసడక:ఫ వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:26-28-123/A
వయససస:53
లస: పప
94-171/951

171
NDX3257813
పపరర: వనసకట ససబఫమణఖస మఖధసరర

94-171/935

తసడక:ఫ మనరసరశమ మఖధసరర
ఇసటట ననస:26-28-134
వయససస:54
లస: పప

94-171/719 174
173
NDX2943074
NDX2594315
పపరర: వనసకట నచగగశశర రరవప రరవపరర
పపరర: నచగ వషష
ష లకకక ససతతషస
ససటటరరజ
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర రరవపరర
తసడక:ఫ అ ససటటరరజ
ఇసటట ననస:26-28-147/A
ఇసటట ననస:26 28 151
వయససస:59
లస: పప
వయససస:21
లస: ససస స

94-171/588

94-173/651

176
NDX2749125
పపరర: నచగగసదఫస వకకలగడడ

94-187/936

94-171/720

భరస : కనచఖరరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:26-28-158
వయససస:75
లస: ససస స
94-171/601

భరస : మబరళ కకషష వనపలర
ఇసటట ననస:26-28-173
వయససస:26
లస: ససస స
181
NDX2600229
పపరర: సలఖస షపక

167
NDX2560498
పపరర: పపరష సరయ పసటటల

94-171/716

94-171/718

తసడక:ఫ భమబబ నచ సరహహ
ఇసటట ననస:26-28-155
వయససస:26
లస: పప
178
NDX2578474
పపరర: ఉమఖ సరసశత వరనపలర

164
NDX2558856
పపరర: సరయ శరఖమలత సరగడ

159
NDX2732477
పపరర: పరరశత లసకపలర

తసడక:ఫ అసకయఖ మడడడ
ఇసటట ననస:26-28-118
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:26-28-123A
వయససస:53
లస: పప

భరస : నచగరజ పసనశశటట
ఇసటట ననస:26-28-143/1
వయససస:48
లస: ససస స
175
NDX2586477
పపరర: రరజన సరహహ

94-171/717

తసడక:ఫ రవ పసటటల
ఇసటట ననస:26-28-123
వయససస:18
లస: పప

భరస : కరసతచరరవప కకట
ఇసటట ననస:26-28-123A
వయససస:46
లస: ససస స
172
NDX3074770
పపరర: రరజగశశరర పసనశశటట

161
NDX2730059
పపరర: అపపరరవప కటబట

94-171/715

భరస : రమఖరరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:26-28-113/6
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమబ సరగడ
ఇసటట ననస:26-28-119/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ సనచఖశ రరజ మబదదవనర
ఇసటట ననస:26-28-121
వయససస:18
లస: పప
169
NDX3288511
పపరర: భబరత కకట

94-171/4

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:26-28-117/1
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ అపపల రరడకడ జరరర
ఇసటట ననస:26-28-119
వయససస:18
లస: పప
166
NDX2564250
పపరర: జగనచధస మబదదవనర

158
NDX2445450
పపరర: వనసకట శసకర నరగసదఫ లవనటట

156
NDX2946259
పపరర: లలధదయఖ దససపల

భరస : నకకనర దససపల
ఇసటట ననస:26-28-104
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప లవనటట
ఇసటట ననస:26-28-106/B
వయససస:23
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-28-116/2
వయససస:30
లస: ససస స
163
NDX2564508
పపరర: చకకధర రరడకడ జరరర

94-171/714

తసడక:ఫ ఖససస
ఇసటట ననస:26-28-103/A
వయససస:46
లస: పప

తలర : శకనవరస రరవప లవనటట
ఇసటట ననస:26-28-106/B
వయససస:21
లస: ససస స
160
NDX2565125
పపరర: మబసరకన షపక

155
NDX2864239
పపరర: మహమకద రఫస షపక

179
NDX3047370
పపరర: ససశల లసక

తసడక:ఫ భబసకర రరవప కరలలకలీరరర
ఇసటట ననస:26-28-163/A GANDHI NAGAR
వయససస:18
లస: ససస స
94-171/722

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-28-173
వయససస:27
లస: ససస స
94-171/602

182
NDX2600120
పపరర: సషషదచ బ షపక
భరస : సలఖమ షపక
ఇసటట ననస:26-28-190
వయససస:31
లస: ససస స

177
NDX2768943
పపరర: కకరస ర కరలలకలీరరర

180
NDX2744191
పపరర: అరరణ చరక

94-181/1258

తసడక:ఫ మసషస లఖతద
ఇసటట ననస:26-28-176
వయససస:21
లస: ససస స
94-171/603

183
NDX2619526
పపరర: మసగమక మఖసడలకస

94-171/604

భరస : గణణశ మఖసడలకస
ఇసటట ననస:26-28-194
వయససస:44
లస: ససస స
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184
NDX2445427
పపరర: సలమఖ షపక
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94-171/5

భరస : రఫస లలట షపక
ఇసటట ననస:26-28-197
వయససస:37
లస: ససస స
187
NDX3300118
పపరర: భమలకకక లలటటట

94-171/958

94-171/726

94-171/606

94-171/728

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప పపలగస
ఇసటట ననస:26-28-236
వయససస:31
లస: పప
202
NDX2930717
పపరర: రమమష ఇసటటరర

94-187/937

94-171/735

భరస : బససత బబహరర
ఇసటట ననస:26-28-279/1
వయససస:42
లస: ససస స

194
NDX3262797
పపరర: జమక బఇవనష షపక షపక

భరస : ససత రరస ఘటట మననన
ఇసటట ననస:26-28-290/A
వయససస:61
లస: ససస స

94-171/739

94-171/725

192
NDX2475911
పపరర: శకనవరస కలమఖర మఖడడస

94-171/729

200
NDX3054913
పపరర: నచగబర సయఖద

195
NDX3124468
పపరర: అయయషర షపక

94-171/727

198
NDX3115060
పపరర: ససరఖనచరరయణ మమసడ

94-171/730

తసడక:ఫ నలఖదదఫ మమసడ
ఇసటట ననస:26-28-229/C
వయససస:59
లస: పప
94-171/731

201
NDX2841211
పపరర: ససనల కలమఖర కకమకన

94-171/732

తసడక:ఫ దసరర పఫసరద కకమకన
ఇసటట ననస:26-28-262/A
వయససస:22
లస: పప

203
NDX2864783
పపరర: వనసకటశ శక చసదన కకననరర

94-171/733

204
NDX3183142
పపరర: సపనహహఠర కకరగషపరత

94-171/734

Deleted

తసడక:ఫ వనసకట శశషగరరర రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:26-28-267
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ శశషసరయ కకరగషపరత
ఇసటట ననస:26-28-275/1
వయససస:21
లస: ససస స

206
NDX2733889
పపరర: ససరగష భబహరర

207
NDX3090701
పపరర: శకనవరస రరవప ససగరబథనలఖ

94-188/1203

94-171/736

భసధసవప: గరపరల కకషష మమరరస ససగరబథనలఖ
ఇసటట ననస:26-28-281
వయససస:53
లస: పప
94-187/939

210
NDX2986941
పపరర: పరరశత యఖసడఫ పఫగడ

తసడక:ఫ సరసబ శవ రరవప యఖసడఫ పఫగడ
ఇసటట ననస:26-28-281/2a
వయససస:50
లస: పప

భరస : నచగ రరజ యఖసడఫ పఫగడ
ఇసటట ననస:26-28-281/2a
వయససస:50
లస: ససస స

212
NDX3253184
పపరర: అశరబ షపక

213
NDX2873032
పపరర: అసజల కరససబబ ఈనచ

భరస : ఖదర షపక
ఇసటట ననస:26-28-294A/B
వయససస:57
లస: ససస స

94-189/3

భరస : మహబమబ అహమద షపక
ఇసటట ననస:26-28-218
వయససస:23
లస: ససస స

197
NDX3162377
పపరర: ససరఖనచరరయణ కనసరర

94-187/938 209
208
NDX2986958
NDX2986933
పపరర: రరమ తషలశమక యఖసడఫ పఫగడ
పపరర: నచగ రరజ యఖసడఫ పఫగడ

211
NDX2726776
పపరర: వజయ రరణణ ఘటట మననన

94-171/939

తసడక:ఫ బససటట
ఇసటట ననస:26-28-279/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప యఖసడఫ పఫగడ
ఇసటట ననస:26-28-281/2a
వయససస:78
లస: ససస స

189
NDX2864577
పపరర: అజమబననసర బబగస షపక

తసడక:ఫ కకషష మఖడడస
ఇసటట ననస:26-28-206/C
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ ఉనసనరర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:26-28-254/A
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:26-28-263
వయససస:41
లస: పప
205
NDX2855245
పపరర: పపననవసస బబహరర

94-189/1051

భసధసవప: వనసకట పదకనచభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:64
లస: పప
94-171/936

94-171/723

భరస : రహమన షపక
ఇసటట ననస:26-28-200/A
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కరరమబలర కరరమబలర
ఇసటట ననస:26-28-217
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ మర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:26-28-220
వయససస:68
లస: పప
199
NDX3259173
పపరర: నవన కలమఖర పపలగస

94-171/724

తసడక:ఫ నరసజన బబహర
ఇసటట ననస:26-28-204
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ నచసర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:26-28-211
వయససస:69
లస: పప
196
NDX3098100
పపరర: కససస ఖఖన పఠరన

188
NDX2864346
పపరర: అబబదల రహహమఖన అబబదసల

191
NDX2640316
పపరర: రరజ బబహర

186
NDX2758407
పపరర: నలఖదదఫ లలటటట

తసడక:ఫ లకకణ రరవప లఖతద లలటటట
ఇసటట ననస:26-28-198
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ అజజ అబబదల
ఇసటట ననస:26-28-200/A
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ హమఖద షపక
ఇసటట ననస:26-28-203
వయససస:38
లస: పప
193
NDX2558237
పపరర: నజర షపక

94-171/605

భరస : శకనవరసరరవప కరససబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:26-28-197/B
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నలఖదదఫ లలటటట
ఇసటట ననస:26-28-198
వయససస:20
లస: ససస స
190
NDX2928083
పపరర: రహమన షపక

185
NDX2625903
పపరర: కలససమ కలమఖరర కరససబబ ఈనచ

94-171/932

94-187/940

94-171/740

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప కరససబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:26-28-297/B
వయససస:20
లస: ససస స
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214
NDX3086279
పపరర: జజన వజయ కలమఖర ససగబల

94-171/760

తసడక:ఫ దదవసహయస ససగబల
ఇసటట ననస:26-29-1
వయససస:40
లస: పప
217
NDX3105269
పపరర: వరణణ పస తషల

215
NDX2871622
పపరర: షపక మమలఖబ

94-171/763

218
NDX3282233
పపరర: నచగమణణ పషరబబ యన
భరస : శకనవరససలల పషరబబ యన
ఇసటట ననస:26-29-14
వయససస:34
లస: ససస స

220
NDX2650380
పపరర: చసదఫ శశఖర రరవప రరమరరజ

221
NDX3295896
పపరర: చలర రవకలమఖర చలర కకషష

94-186/1101

తసడక:ఫ శవరనసద మమరరస రరమరరజ
ఇసటట ననస:26-29-27
వయససస:43
లస: పప
94-171/762

94-189/5

224
NDX3288149
పపరర: సరసశత బబలల మరరస

227
NDX2812576
పపరర: శరరష దగబరపరటట

94-189/6

230
NDX2743334
పపరర: మకర గరగబల

భరస : చటట
ట రర వర వనసకట సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:26-30-2/A
వయససస:49
లస: ససస స

233
NDX3291663
పపరర: వర వనసకట సతఖనచరరయణ
చటట
ట రర
తసడక:ఫ ససబఫమణఖస చటట
ట రర
ఇసటట ననస:26-30-2/A
వయససస:57
లస: పప

235
NDX3196136
పపరర: వనసకట నచగ రరజగశ మలలర ల

236
NDX2973923
పపరర: పపరయఖ బబ నగఅలఖ

94-187/944

భసధసవప: సరరజన మలలర ల
ఇసటట ననస:26-30-6A
వయససస:40
లస: పప
238
NDX2624211
పపరర: కలఖఖణ కలమఖర ఆవపల

94-187/887

తసడక:ఫ రరమ మహన రరడడ క చదరరడకడ
ఇసటట ననస:26-30-39/2
వయససస:19
లస: ససస స

94-171/611

239
NDX2760510
పపరర: భవరన దదవ చసదరర పటట

222
NDX3296357
పపరర: రవకలమఖర చలర

94-171/955

తసడక:ఫ కకషష చలర
ఇసటట ననస:26-29-33
వయససస:19
లస: పప
94-171/949

225
NDX2476059
పపరర: భబగఖ లకకక రరజవరపప

94-189/4

భరస : నరసససహరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-29-120/37
వయససస:23
లస: ససస స
94-191/771

228
NDX2581783
పపరర: సరసశత రరతల

94-189/1052

భరస : మహహశ రరతల
ఇసటట ననస:26-29-129/147A
వయససస:46
లస: ససస స
94-189/1105

231
NDX2848323
పపరర: వనసకట లకకక వనమబల

94-189/1106

భరస : సరయ వనమబల
ఇసటట ననస:26-29-129/257
వయససస:20
లస: ససస స
94-187/1102

234
NDX3185154
పపరర: వనసకట నచగ రరజగశ మలలర ల

94-171/766

భసధసవప: సరరజన మలలర ల
ఇసటట ననస:26-30-6A
వయససస:40
లస: పప
94-187/941

తసడక:ఫ నచగయఖ బబ నగఅలఖ
ఇసటట ననస:26-30-12
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:26-30-32
వయససస:18
లస: పప
241
NDX2575207
పపరర: రరహహణణ చదరరడకడ

94-171/954

తసడక:ఫ యయససరతనస గరగబల
ఇసటట ననస:26-29-129/242
వయససస:19
లస: పప
94-187/1101

94-171/610

భరస : చసదఫ శశఖర రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:26-29-27
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:26-29-129/86
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ బల కకసడయఖ తతట
ఇసటట ననస:26-29-129/228
వయససస:23
లస: ససస స
232
NDX3281953
పపరర: చటట
ట రర దసరర భవన

219
NDX2577179
పపరర: లకకక పఫసనన రరమరరజ

భరస : శక రరమబలల బబలల మరరస
ఇసటట ననస:26-29-43/a
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హరర ఢశర
ఇసటట ననస:26-29-129/38
వయససస:33
లస: ససస స
229
NDX2529485
పపరర: హరర బబబబ తతట

94-171/946

తసడక:ఫ చలర రవకలమఖర చలర కకషష
ఇసటట ననస:26-29-33
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దదశ
ఇసటట ననస:26-29-43/A
వయససస:22
లస: ససస స
226
NDX2451649
పపరర: సనరఖకఅలఖ ఢశర

94-171/948
216
NDX3287810
పపరర: ఆకలల శవపఫసరద akula
ramalingaiah
తసడక:ఫ నల
ఇసటట ననస:26-29-5 attiagarraharam
వయససస:62
లస: పప

భరస : షపక మహబమబ బబష
ఇసటట ననస:26-29-2
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరయ రరమ లసగగశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:26-29-5 , 2ND LINE
వయససస:29
లస: ససస స

223
NDX3194040
పపరర: నచగ బబజ దదశ

94-171/761

237
NDX3210259
పపరర: నచగ జశశసత సససగ బబ సదదల

94-171/764

తసడక:ఫ తషలశ భవన సససగ
ఇసటట ననస:26-30-18
వయససస:21
లస: పప
94-185/1318

240
NDX2382984
పపరర: వనసకట గరపస సఫవసత నమకరరజ

94-187/5

భరస : వనసకట సతఖనచరరయణ చసదరర పటట
ఇసటట ననస:26-30-35/1-A
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట సతఖనచరరయణ నమకరరజ
ఇసటట ననస:26-30-35/1/A
వయససస:23
లస: ససస స

242
NDX2760429
పపరర: శక మహహశశరర మమడకశశటట

243
NDX2882090
పపరర: మహబమబ బ షపక

భరస : గణణశ చగకకర
ఇసటట ననస:26-30-43/3
వయససస:25
లస: ససస స

94-186/1203

94-187/942

భరస : శబబర బబష
ఇసటట ననస:26-30-48/B
వయససస:46
లస: ససస స
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244
NDX2913630
పపరర: రవకకషష కలమఖర ఎనసమబల

94-181/1259

తసడక:ఫ వనణబగగపరల ఎనసమబల
ఇసటట ననస:26-30-50, FNO 101
వయససస:57
లస: పప
247
NDX1267004
పపరర: పదచకవత కలపపల

94-187/888

248
NDX3216199
పపరర: సరరకజ ఉదయ సశపన సరరకజ

94-176/1397

251
NDX2805570
పపరర: ససలఖర షపక

94-171/765

తసడక:ఫ ఏల వ నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:26-33-6/1
వయససస:33
లస: పప

254
NDX2725877
పపరర: లకకక దదవ కకణణకక

94-180/1408

249
NDX3262730
పపరర: లకకక శకలసతల ఇసజరపప

252
NDX2703908
పపరర: తదజ శక అలఖనన

94-180/1239

94-176/1398

255
NDX3094760
పపరర: ఏస ఏల సరశత గసడకకకట

భరస : చసదఫ రరవప
ఇసటట ననస:26-33-8/b
వయససస:59
లస: ససస స

259
NDX2449775
పపరర: శసషరద బబగమ షపక

261
NDX2634152
పపరర: శకనవరస మమరరస పషషయఉవరర

తసడక:ఫ జలఖన షపక
ఇసటట ననస:26-33-9
వయససస:46
లస: ససస స
262
NDX2449809
పపరర: గరయతఫ శరకవఖ ససరరపపరపప
తసడక:ఫ ససధచకర ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:26-33-10
వయససస:22
లస: ససస స

263
NDX2647287
పపరర: మబరళ దతష
స పఫసరద అనపరరస

తసడక:ఫ కకషష కకశశర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-33-10
వయససస:70
లస: పప
94-177/885

తసడక:ఫ రసగరరరవప అనపరరస
ఇసటట ననస:26-33-10/A
వయససస:55
లస: పప
271
NDX2628758
పపరర: వనసకటపపయఖ దచసరర
తసడక:ఫ వనసకయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:26-33-14
వయససస:46
లస: పప

94-176/1300

94-176/1453

94-176/1312

264
NDX2641439
పపరర: రజన అనపరరస

94-176/1301

భరస : మబరళ అనపరరస
ఇసటట ననస:26-33-10
వయససస:46
లస: ససస స
94-176/1302

267
NDX3292158
పపరర: రరమచసదఫ మమరరస ససరరపపడక

94-176/1461

తసడక:ఫ సరయ వజయ కలమఖర మసచల
ఇసటట ననస:26-33-10/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ అచసఖత రమఖరరవప ససరరపపడక
ఇసటట ననస:26-33-10/A
వయససస:52
లస: పప

269
NDX1425132
పపరర: శకనవరస సరయ కకషష సరగశపలర

270
NDX2629038
పపరర: తదజ సశరరప పస తల

94-176/11

తసడక:ఫ ఈశశరయఖ సరగశపలర
ఇసటట ననస:26-33-11
వయససస:35
లస: పప
94-176/1304

258
NDX3259942
పపరర: రమణమక సససహదదఫ

భసధసవప: సరగజ దదవ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:26-33-9/1
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ రసగరరరవప అనపరరస
ఇసటట ననస:26-33-10
వయససస:55
లస: పప

94-177/515 266
265
NDX3081643
NDX2632842
పపరర: సనరఖనచరరయణమమరరస వలల
పపరర: హరరరణణ భబరర వ మసచల
ర రర

268
NDX3261609
పపరర: మబరళ దతష
స పఫసరద అనపరరస

94-176/1311

తసడక:ఫ వర బఫహక చరర మలర స
ఇసటట ననస:26-33-9
వయససస:36
లస: ససస స
94-176/10

94-177/538

భరస : ఏమ శవ ససబఫహకణఖస మబలర పపడక
ఇసటట ననస:26-33-6/A1
వయససస:28
లస: ససస స

94-184/1133 257
94-184/1134
256
NDX2730158
NDX2730133
పపరర: వజయ లకకక వరబబనచ బబ యన
పపరర: వనసకట లకకక అనసష పబబనచ
బబ యన
భరస : వనసకట సరయ బబబబ
తసడక:ఫ వనసకట సరయ బబబబ
ఇసటట ననస:26-33-7
ఇసటట ననస:26-33-7
వయససస:40
లస: ససస స
వయససస:18
లస: ససస స

260
NDX2647584
పపరర: లకకక పసఫయ మలర స

94-187/1097

తసడక:ఫ నచగ మలర శశర రరవప అలఖనన
ఇసటట ననస:26-33-5/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చలపత రరవప కకణణకక
ఇసటట ననస:26-33-6A
వయససస:54
లస: ససస స

94-176/9

94-181/1126

భరస : సతఖనచరరయణ ఇసజరపప
ఇసటట ననస:26-30-83/5
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ రసనల షపక
ఇసటట ననస:26-33-5
వయససస:33
లస: పప
94-172/1091

246
NDX2705705
పపరర: ఉష కలమఖరర చకకవధనసలఖ

భరస : వజయ శరరరధద శషరట
ఇసటట ననస:26-30-55
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఎస.వ.బబలఖ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:26-30-68/3
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససలఖర షపక
ఇసటట ననస:26-33-5
వయససస:30
లస: ససస స
253
NDX3096385
పపరర: పరరశరరస లఖలకకట

94-187/943

భసధసవప: వనసకట పదకనచభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:26-30-68/2
వయససస:43
లస: ససస స
250
NDX2722031
పపరర: ఫరతమఖబ సహహక

245
NDX3213303
పపరర: లకకక మఖరరత

272
NDX2607281
పపరర: సరవతఫ దచసరర
తసడక:ఫ వనసకటపపయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:26-33-14
వయససస:37
లస: పప

94-176/1303

తసడక:ఫ ససరగశ బబబబ పస తల
ఇసటట ననస:26-33-13
వయససస:18
లస: పప
94-176/1305

273
NDX3143203
పపరర: వనసకటపపయఖ దచసరర

94-177/516

తసడక:ఫ వనసకయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:26-33-14
వయససస:46
లస: పప
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274
NDX3144375
పపరర: సరవతఫ దచసరర
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94-177/517

భరస : వనసకటపపయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:26-33-14
వయససస:38
లస: ససస స
277
NDX2466290
పపరర: ససధదర బబబబ చరరకవపరర

94-176/13

తసడక:ఫ నచగ బఫహక చరఖ చరరకవపరర
ఇసటట ననస:26-33-18/2
వయససస:41
లస: పప
280
NDX2730075
పపరర: మధససనదన మఖగబలలరర

94-184/1132

94-169/956

292
NDX2464709
పపరర: అసబరరష మలఖరదద

94-177/435

284
NDX3086733
పపరర: వజయసససహ చలకలపపడక

94-169/957

94-180/1407

94-177/518

279
NDX2804722
పపరర: మలర కరరరబ న మఖగబలలరర

282
NDX2723062
పపరర: మలర శశరర దరరవనమబల

94-177/519

287
NDX2581403
పపరర: లకకక నరసససహ హరనథ
అబబరరజ
తసడక:ఫ కకసడల రరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-33-26
వయససస:60
లస: పప

94-170/576

94-177/436
288
NDX2651602
పపరర: ఆదదశశషష తరరమల కకసడల రరవప
అబబరరజ
తసడక:ఫ లకకక నరసససహ హరనథ అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-33-26
వయససస:33
లస: పప

290
NDX2739555
పపరర: సశరష కలమఖరర కకట

94-177/521

291
NDX3112968
పపరర: కకరస ర చసదఫ పసడడగబ

293
NDX2577609
పపరర: శరకవణ కలమఖర నచగరరజ

94-176/1306

294
NDX2418770
పపరర: శవ నచగ రరజ గడదస

296
NDX2734267
పపరర: వనసకట లకకక మబవశ

భరస : వ వ ఏచ బ ఏస ఏన ఏస బబబబ
ఇసటట ననస:26-33-26/B
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపరరషస తస స మబలలపరర
ఇసటట ననస:26-33-27
వయససస:54
లస: ససస స

298
NDX3267671
పపరర: బబలకకషష అవనగడడ

299
NDX2670073
పపరర: వనసకట రరమ పఫసరద గరపప

300
NDX2676666
పపరర: శరసబయఖ హనసమసతష

తసడక:ఫ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:26-33-27-1
వయససస:21
లస: ససస స

302
NDX3099835
పపరర: కకషషవనణణ దగరన
భరస : సరసబయఖ దగరన
ఇసటట ననస:26-33-30
వయససస:46
లస: ససస స

94-169/42

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల గడదస
ఇసటట ననస:26-33-26/B
వయససస:39
లస: పప
94-177/526

94-179/826

తసడక:ఫ పఫకరశ రరవప గరపప
ఇసటట ననస:26-33-27
వయససస:22
లస: పప
94-176/1393

94-177/522

తసడక:ఫ చడననకగశవరరవప పసడడగబ
ఇసటట ననస:26-33-26/2, AT agraharam,
వయససస:27
లస: పప

94-177/525
295
NDX2733921
పపరర: వ వ ఏచ బ ఏస ఏన ఏస బబబబ
మబవశ
తసడక:ఫ వ వ పఫసరద రరవప
ఇసటట ననస:26-33-26/B
వయససస:45
లస: పప

301
NDX2800860
పపరర: సరయ రమఖ తపసప శశటట

94-177/520

తసడక:ఫ పపనదరర చలకలపపడక
ఇసటట ననస:26-33-23
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ సరయబబబబ నచగరరజ
ఇసటట ననస:26-33-26/6
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-33-27
వయససస:29
లస: పప

94-176/1392

285
NDX3088341
పపరర: వజయసససహ చలకలపపడక

తసడక:ఫ శకహరర సరససస స మలఖరదద
ఇసటట ననస:26-33-26/3
వయససస:52
లస: పప

94-177/889

94-179/936

భరస : సననక కలమఖర
ఇసటట ననస:26-33-22/B
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:26-33-26/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-169/41

94-169/1088

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:26-33-21
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ పపనదరర చలకలపపడక
ఇసటట ననస:26-33-23
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆదదశశషష తరరమల కకసడల రరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-33-26
వయససస:24
లస: ససస స
289
NDX2937720
పపరర: హనసమ ఫణణసదఫ కలమఖర
అబబరరజ
తసడక:ఫ లకకక నరసససహ హరనచథ
ఇసటట ననస:26-33-26
వయససస:32
లస: పప

281
NDX2931186
పపరర: హనమరరడకడ వడఫ

276
NDX3119948
పపరర: ససరగశ బబబబ చరరకవపరర

భసధసవప: సరయలకకక
ఇసటట ననస:26-33-18/2
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ మలఖర రరడకడ వడఫ
ఇసటట ననస:26-33-21/A
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:26-33-23
వయససస:48
లస: పప
286
NDX2581122
పపరర: అనసరరధ అబబరరజ

278
NDX2671659
పపరర: ససధదర బబబబ చరరకవపరర

94-176/12

తసడక:ఫ నచగ బఫహకచచరర చరరకవపరర
ఇసటట ననస:26-33-18/2
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:26-33-21
వయససస:46
లస: ససస స
283
NDX2602100
పపరర: ససధకర గసజస

275
NDX1754796
పపరర: వ బ యస హహచ వ కగషసక
అసబటటపపడక
తసడక:ఫ శకనవరసమమరరస అసబటటపపడక
ఇసటట ననస:26-33-16/1
వయససస:24
లస: పప

297
NDX3256294
పపరర: లకకక మబలలపరర

94-177/876

94-176/1307

తసడక:ఫ నరసససహ హనసమసతష
ఇసటట ననస:26-33-27-1
వయససస:45
లస: పప
94-177/527

94-177/528
303
NDX2923969
పపరర: వనసకట దసరర నరసససహ రరవప కతస

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-33-30
వయససస:36
లస: పప
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NDX3131224
పపరర: నచగరరజ దగరన
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94-177/529

తలర : కకషషవనణణ దగరన
ఇసటట ననస:26-33-30
వయససస:26
లస: పప

305
NDX3132313
పపరర: గసగర భవన దగరన

భరస : నచగరరజ దగరన
ఇసటట ననస:26-33-30
వయససస:22
లస: ససస స

307
NDX2758662
పపరర: వనసకట ఫణణ కకషష కకట

94-177/531

308
NDX2727675
పపరర: నచగమర బ శరరవనలర

తసడక:ఫ వనసకట శవ పఫసరద రరవప కకట
ఇసటట ననస:26-33-32, 7th lane
వయససస:22
లస: పప

భరస : మసరసన వల శరరవనలర
ఇసటట ననస:26-33-33/A
వయససస:33
లస: ససస స

310
NDX2543544
పపరర: ససధకర గసజస

311
NDX2947935
పపరర: యబగసధర లకకరరజ

94-176/1308

తసడక:ఫ కకషష మమరరస గసజస
ఇసటట ననస:26-33-35/5
వయససస:85
లస: పప
313
NDX3268901
పపరర: చసదఫ రరవప సససహదదఫ

94-177/893

314
NDX2860302
పపరర: లకకక యయలలరరర

94-176/1394

317
NDX2915171
పపరర: రరఢ రరణణ అసబటటపపడక

94-178/616

309
NDX3177649
పపరర: దదపక తదజ మబచనర

94-177/532

తసడక:ఫ బబబబ రరవప మబచనర
ఇసటట ననస:26-33-35/1
వయససస:28
లస: పప
94-177/533

312
NDX2936599
పపరర: లకకక ఏలలరరర

94-175/1541

Deleted

భరస : నచగ రరజ ఏలలరరర
ఇసటట ననస:26-33-38
వయససస:28
లస: ససస స
94-174/887

భరస : నచగ రరజ యయలలరరర
ఇసటట ననస:26-33-38,
వయససస:28
లస: ససస స
94-173/930

306
NDX2695062
పపరర: చసదఫ శశఖర రరవప పరర

తసడక:ఫ ససత రరమ రరవప పరర
ఇసటట ననస:26-33-31
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ శవ శరక లకకరరజ
ఇసటట ననస:26-33-37
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:26-33-38/8
వయససస:51
లస: పప
316
NDX2915064
పపరర: శక కకషష కలమఖర అసబటటపపడక

94-177/530

315
NDX3201738
పపరర: అశశక కలమఖర ససద

94-177/534

తసడక:ఫ వనసకటరరవప ససద
ఇసటట ననస:26-33-39/A
వయససస:30
లస: పప
94-173/931

318
NDX2638930
పపరర: బదరరనచధ రగతచడక

94-176/1309

తసడక:ఫ వనసకట ససబబరరమయఖ అసబటటపపడక
ఇసటట ననస:26-33-39,FLAT NO F2
వయససస:49
లస: పప

భరస : శక కకషష కలమఖర అసబటటపపడక
ఇసటట ననస:26-33-39,FLAT NO F2
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప రగతదద
ఇసటట ననస:26-33-42
వయససస:24
లస: పప

319
NDX3261401
పపరర: ఫణణ శకవలర భమవరపప

320
NDX2726354
పపరర: వజయ చసదఫ నసదదకనసమ

321
NDX2740900
పపరర: వజయ భరత నసడక కనసమ

94-177/884

భరస : వనసకట శశష శవ పఫసరద భమవరపప
ఇసటట ననస:26-33-45
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ బఫహకస నసదదకనసమ
ఇసటట ననస:26-33-46/A
వయససస:19
లస: పప

322
NDX3104544
పపరర: వజయ చసదఫ నసడకకననమఖ

323
NDX3051885
పపరర: వజయభబరథ నసడకకననమఖ

94-177/535

తసడక:ఫ బఫహకస నసడకకననమఖ
ఇసటట ననస:26-33-46A
వయససస:19
లస: పప
325
NDX2683514
పపరర: చరరఠససఫ నమన

94-178/617

తసడక:ఫ ససతచరరమరరవప
ఇసటట ననస:26-33-315/0
వయససస:46
లస: పప
331
NDX3045671
పపరర: వసశ కకషష నకకల
తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-34-1/2
వయససస:30
లస: పప

94-177/536

94-177/887

94-176/1310 327
326
NDX2554194
NDX2842094
పపరర: శవ నచగ శశషష బబబబ కలకలరరస
పపరర: నచగ లకకక కలకలరరస

329
NDX2601821
పపరర: నచగ లకకక పరర

332
NDX3042918
పపరర: వననర చపఫసనచన నకకల
భరస : వసశ కకషష నకకల
ఇసటట ననస:26-34-1/2
వయససస:27
లస: ససస స

94-177/537

భరస : మహన రరవప కలకలరరస
ఇసటట ననస:26-33-49
వయససస:53
లస: ససస స
94-170/577

భరస : చసదఫశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:26-33-345/0
వయససస:40
లస: ససస స
94-177/541

324
NDX3265436
పపరర: జజనమక చలర
తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-33-47
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : కలకలరరస నచగ లకకక
ఇసటట ననస:26-33-49
వయససస:22
లస: పప
94-169/958

94-176/1396

తసడక:ఫ బఫహకస
ఇసటట ననస:26-33-46A
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ బఫహకస నసడకకననమఖ
ఇసటట ననస:26-33-46A
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప నమన
ఇసటట ననస:26-33-47
వయససస:18
లస: ససస స
328
NDX2617959
పపరర: చసదఫశశఖర రరవప పరర

94-176/1395

330
NDX2682672
పపరర: శవరజ యఖదవ నకకల

94-176/1313

తసడక:ఫ మధసససధనరరవప నకకల
ఇసటట ననస:26-34-1/2
వయససస:18
లస: పప
94-177/542

333
SQX2041317
పపరర: వసశ కకషష నకకల

95-6/808

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప నకకల
ఇసటట ననస:26-34-1/2
వయససస:30
లస: పప

Page 52 of 372

334
NDX2644847
పపరర: మమనక యఖపరరరర
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94-176/1316

తసడక:ఫ నచగరజ యఖపరరరర
ఇసటట ననస:26-34-2
వయససస:18
లస: పప
337
NDX3142395
పపరర: గబరర పఫసరద సస మశశటట

94-177/563

తసడక:ఫ శత రరమయఖ సస మశశటట
ఇసటట ననస:26-34-3/2
వయససస:63
లస: పప
340
NDX2632735
పపరర: కలమఖరర బబత0

94-176/1325

94-178/816

తసడక:ఫ శవర రరడకడ
ఇసటట ననస:26-34-5/2
వయససస:20
లస: పప
349
NDX2464626
పపరర: ఫసరరజ షపక

94-176/17

94-177/595

94-177/597

భరస : నరసససహహలల జటటరర
ఇసటట ననస:26-34-9/4
వయససస:54
లస: ససస స

94-177/438

344
NDX2563344
పపరర: వరర వనసకటటశశరరర

350
NDX2982585
పపరర: కకలర ససపసఫయ

94-177/440

94-177/601

359
NDX3194867
పపరర: వనసకటటశరశలల వనకకలల

94-176/1460

362
NDX2935716
పపరర: మదన మననహర జటటరర
తసడక:ఫ నరసససహహలల జటటరర
ఇసటట ననస:26-34-9/4
వయససస:37
లస: పప

94-177/439

345
NDX2563369
పపరర: వరర చడననమక

94-177/441

348
NDX2464600
పపరర: నససమఖ షపక

94-176/16

తలర : రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-34-5/3A
వయససస:46
లస: ససస స
94-176/1404

351
NDX2406973
పపరర: ధననష వసగర

94-177/4

తసడక:ఫ హరరపస
ఫ రద రరవప వసగర
ఇసటట ననస:26-34-5/A
వయససస:36
లస: పప
94-177/596

354
NDX2440915
పపరర: వషష
ష పసఫయఖ ననఖస

94-176/1462

భరస : చసదఫ శశఖర రరవప ననఖస
ఇసటట ననస:26-34-5/B
వయససస:57
లస: ససస స
94-176/1330

357
NDX3206653
పపరర: లకకక రరజఖస వనకకలల

94-177/540

భరస : వనసకటటశశరరర వనకకలల
ఇసటట ననస:26-34/6/3
వయససస:58
లస: ససస స
94-177/602

తసడక:ఫ గబరరనధస
ఇసటట ననస:26-34-6/3
వయససస:58
లస: పప
94-176/1405

342
NDX2684215
పపరర: అనల కలమఖర మమసడడస

భరస : వనసకటటశశరరర వరర
ఇసటట ననస:26-34-3/14 D
వయససస:42
లస: ససస స

353
NDX3071917
పపరర: కకషష పసఫయ కకలర

356
NDX2620367
పపరర: శకనవరస చకకవరరస కకననరర

94-177/565

తసడక:ఫ బబలశశరర మమసడడస
ఇసటట ననస:26-34-3/14
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ మదససనధన రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:26-34-6
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశరశలల
ఇసటట ననస:26-34-6/3
వయససస:58
లస: ససస స
361
NDX2742682
పపరర: నచగ లకకక జటటరర

341
NDX2615672
పపరర: రమమశ ససగ

347
NDX3281771
పపరర: శరసత జలమమరర

94-176/1324

భరస : గబరర పఫసరద సస మశశటట
ఇసటట ననస:26-34-3/2
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ దసరరరరరడకడ కకలర
ఇసటట ననస:26-34-5/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర రరవప నచణఖస
ఇసటట ననస:26-34-5/B
వయససస:27
లస: ససస స
358
NDX3141215
పపరర: లకకక రరజఖస వనకకలల

339
NDX3216686
పపరర: వర లకకక సస మశశటట

94-177/564

తసడక:ఫ దసగరర రరడకడ
ఇసటట ననస:26-34-5/a
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరడకడ కకలర
ఇసటట ననస:26-34-5/A
వయససస:42
లస: ససస స
355
NDX3168523
పపరర: ససజనఖ నచణఖస

338
NDX3213162
పపరర: వర లకకక సస మశశటట

భరస : అనల కలమఖర జలమమరర
ఇసటట ననస:26-34-5/3
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-34-5/3A
వయససస:29
లస: పప
352
NDX3068079
పపరర: ధన లకకక కకలర

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:26-34-3/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకసడయఖ వరర
ఇసటట ననస:26-34-3/14 D
వయససస:43
లస: పప
94-176/15

336
NDX2606960
పపరర: శరకవణణ గబగరలలమ

తసడక:ఫ వనసకట రరమనసజసనరర తననవలర
ఇసటట ననస:26-34-2
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ ససగ
ఇసటట ననస:26-34-3/14
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:26-34-3/14
వయససస:20
లస: పప
346
NDX2480788
పపరర: పకథదశనచథ రరడడ క కరతఎరపలర

94-178/619

భరస : గబరర పఫసరద సస మశశటట
ఇసటట ననస:26-34-3/2
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సతఖస బబత0
ఇసటట ననస:26-34-3/14
వయససస:38
లస: ససస స
343
NDX3098589
పపరర: నచగబల మరర షపక

335
NDX2681625
పపరర: వనసకట మననజ తననవలర

360
NDX2935773
పపరర: సహససన పప మమఖలఖ

94-173/938

తసడక:ఫ కకషషయఖ పప మమఖలఖ
ఇసటట ననస:26-34-9/4
వయససస:31
లస: ససస స
94-177/604

363
NDX2800373
పపరర: నరసససహహలల జటటరర

94-180/1409

తసడక:ఫ నరసససహహలల జటటరర
ఇసటట ననస:26-34-9/4
వయససస:56
లస: పప
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NDX0088401
పపరర: రఘబరరస చసదఫపరటట
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94-176/18

365
NDX3034600
పపరర: వనసకటటశశరరర జజననలగడడ

తసడక:ఫ ససబబరరమయఖ శరక చసదఫపరటట
ఇసటట ననస:26-34-9/6,9TH LANE
వయససస:32
లస: పప

తలర : లకకకనరసమక జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-34-13
వయససస:73
లస: పప

367
NDX3005204
పపరర: సతఖ ఉమఖ శసకర మసడపరటట

368
TRO1361252
పపరర: వసశ కకషష అవధచనస

94-177/545

తసడక:ఫ పఫసరద రరవప
ఇసటట ననస:26-34-13/2
వయససస:37
లస: పప
370
NDX3158524
పపరర: సరయ చరరత అవధచనస

94-177/548

371
NDX2642809
పపరర: మబరళమహన గబసటకల
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర గబసటకల
ఇసటట ననస:26-34-13C/102
వయససస:42
లస: పప

373
NDX3029220
పపరర: వనసకట మహన శకనవరస
కగసరనసపఅల
తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప కగసరనసపఅల
ఇసటట ననస:26-34-14/1
వయససస:52
లస: పప

94-173/932

374
NDX2468726
పపరర: రరఘవ రజఖలకకక కగశనపలర

376
NDX2924728
పపరర: అసకకత గబజబ ల

94-177/549

తసడక:ఫ తరరపరల రరడకడ గబజబ ల
ఇసటట ననస:26-34-14/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-177/437

తసడక:ఫ సదచ శవ రరవప ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:26-34-17
వయససస:23
లస: పప
382
NDX2852630
పపరర: మణణ బబయ బబణచవతష

భరస : సరయ బబబబ నచయక బబణచవతష
ఇసటట ననస:26-34-18/1A
వయససస:26
లస: ససస స
385
NDX2669877
పపరర: తషలశ రరమ కకటట మణణకరసత
కకట
తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ కకట
ఇసటట ననస:26-34-18/5
వయససస:21
లస: పప

94-178/618

388
NDX3222841
పపరర: శత చసతలపరటట

94-177/865

భరస : మబరళధర అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-34-18/6
వయససస:41
లస: ససస స

94-183/848

369
NDX3200615
పపరర: సరయ చరరత అవధచనస

94-177/547

372
NDX2421873
పపరర: గరపస చసద నరరక

94-183/2

తసడక:ఫ లలకనచథ బబబబ నరరక
ఇసటట ననస:26-34-13/D
వయససస:21
లస: పప
94-176/19

375
NDX2568087
పపరర: ఉదయ కకరణ రరడకడ గబజబ ల

తసడక:ఫ వనసకట మహన శకనవరస రరవప కగశనపలర
ఇసటట ననస:26-34-14/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ తరరపరల రరడకడ గబజబ ల
ఇసటట ననస:26-34-14/1
వయససస:21
లస: పప

94-184/1135
377
NDX3024908
పపరర: వనసకట మహన శకనవరస రరవప
కగసరనసపఅల
తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప కగసరనసపఅల
ఇసటట ననస:26-34-14/1
వయససస:52
లస: పప

378
NDX3254398
పపరర: సరయ శక కలరక
తసడక:ఫ పపరష చసదఫరరవప కలరక
ఇసటట ననస:26-34-14b
వయససస:19
లస: ససస స

380
NDX2767127
పపరర: జమర ససలఖసనచ షపక

381
NDX3243300
పపరర: మహహశశరరరవప కకట

94-177/550

94-176/1315

94-173/1173

94-176/1452

తసడక:ఫ కకషషమమరరస కకట
ఇసటట ననస:26-34-18
వయససస:60
లస: పప

383
NDX3205580
పపరర: వనసకట లకకక నరసససహ రరవప
గరపరరజ
భసధసవప: నచగమణణ డసడదమరరజ
ఇసటట ననస:26-34-18/3
వయససస:50
లస: పప

94-177/551

94-184/1136
384
NDX3183472
పపరర: వనసకట లకకక నరసససహ రరవప
గరపరరజ
భసధసవప: నచగమణణ దసడదసరరజ
ఇసటట ననస:26-34-18/3
వయససస:50
లస: పప

386
NDX2672608
పపరర: దదససస మరరయన జరటట

94-179/827

387
NDX3222783
పపరర: ఉదయ కకరణ అబబరరజ

389
NDX3222924
పపరర: కకశశర అబబరరజ

392
NDX2952653
పపరర: శకనవరస రరయల
తసడక:ఫ రరమ కకషష రరయల
ఇసటట ననస:26-34-18/A
వయససస:45
లస: పప

94-177/864

తసడక:ఫ పఫసద అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-34-18/6
వయససస:46
లస: పప
94-177/866

తసడక:ఫ దతచసతదయ
ఫ
పఫసరద అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-34-18/6
వయససస:45
లస: పప
94-177/888

94-177/544

తసడక:ఫ వజయ భబసకర అవధచనస
ఇసటట ననస:26-34-13/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ వర పఫసరద జరటట
ఇసటట ననస:26-34-18/5A
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకశశర అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-34-18/6
వయససస:41
లస: ససస స
391
NDX3267283
పపరర: రగవత అబబరరజ

94-177/546

భరస : అబబదల ఖదర జలఖన షపక
ఇసటట ననస:26-34-17/A
వయససస:44
లస: ససస స
94-174/888

366
NDX3213337
పపరర: వజయ భబసకర అవధచనస

తసడక:ఫ చసదఫ సపకర. ఏ లఖతద ఫరదర
ఇసటట ననస:26-34-13/2
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ వజయ భబసకర అవధచనస
ఇసటట ననస:26-34-13/2
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ వజయ భబసకర అవధచనస అవధచనస
ఇసటట ననస:26-34-13/2
వయససస:20
లస: ససస స

379
NDX2662179
పపరర: పకథదశ భమషణ ఉయఖఖల

94-177/543

390
NDX3259249
పపరర: కమల దదవ అబబరరజ

94-177/882

భరస : పఫసరద అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-34-18/6
వయససస:70
లస: ససస స
94-177/552

393
NDX2449882
పపరర: రరధదక చసత గబసటర

94-176/20

భరస : ససరగసదఫ చసత గబసటర
ఇసటట ననస:26-34-19
వయససస:27
లస: ససస స
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94-176/1465

తసడక:ఫ చసతగబసట శరసబయఖ
ఇసటట ననస:26-34-19
వయససస:32
లస: పప
397
NDX3056165
పపరర: వనసకట ససధ రమణణ వ

94-177/554

398
NDX3190667
పపరర: రరధదక చసత గబసటల

94-176/1317

401
NDX2599462
పపరర: హరరష చచదరర పపలలర ల

94-176/22

404
NDX2881654
పపరర: వసససదరరదదవ అగరనహహ తఫస

తసడక:ఫ రరజ జగరరరపప
ఇసటట ననస:26-34-21/4, G2, RAM WEST A
వయససస:53
లస: పప

భరస : హయగరకవ సరశమ అగరనహహ తఫస
ఇసటట ననస:26-34-21/9 9/1
వయససస:59
లస: ససస స

406
NDX2734184
పపరర: చడసచస లకకక వషష
ష మలకల

407
NDX2936433
పపరర: రరజగశశరర భమ

94-176/1399

భరస : శవ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-34-21/11
వయససస:32
లస: ససస స
94-173/933

94-177/557

410
NDX2449890
పపరర: వనసకట హనసమసత రరవప
అయత
తసడక:ఫ వనసకట నరసయఖ అయత
ఇసటట ననస:26-34-21/12
వయససస:85
లస: పప
413
NDX2848745
పపరర: సరసబయఖ కకలగరన

399
NDX3251105
పపరర: ధనలకకక పపలపరటట

94-172/1260

భరస : ఏడడకకసడలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:26-34-20/A
వయససస:43
లస: ససస స
94-176/1318

402
SQX2059459
పపరర: రమఖ శక రరయపరటట

95-5/735

తసడక:ఫ వనసకట శశషరచల శరక రరయపరటట
ఇసటట ననస:26-34-21/1
వయససస:19
లస: ససస స
94-173/934

405
NDX2554095
పపరర: సరయ రరస భమ

94-176/1319

తసడక:ఫ చసదఫమమళ భమ
ఇసటట ననస:26-34-21/11
వయససస:22
లస: పప
94-183/936

భరస : చసదఫ మమళ
ఇసటట ననస:26-34-21/11
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబబబరరవప గరల
ఇసటట ననస:26-34-21/12
వయససస:29
లస: ససస స
412
NDX2853943
పపరర: షణబకఖ అభనయ అయత

94-177/555

తసడక:ఫ ససధచకర రరవప పపలలర ల
ఇసటట ననస:26-34-21/1
వయససస:20
లస: పప

403
NDX2449726
పపరర: రరమబ జగరరరపప

94-177/553
396
NDX3067543
పపరర: వనసకట జజఖత కకరణ వపమమకథచలఖ

తసడక:ఫ వనసకట రమణ రరవప వ
ఇసటట ననస:26-34-19
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరరసదఫ చసత గబసటల
ఇసటట ననస:26-34-19
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప దచరర
ఇసటట ననస:26-34-21
వయససస:33
లస: ససస స

409
NDX2873511
పపరర: బబల ససజనఖ గరల

94-176/1470

తసడక:ఫ చనన యలమసద పరలలపస గబ
ఇసటట ననస:26-34-19
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట జజఖత కకరణ వ
ఇసటట ననస:26-34-19
వయససస:36
లస: ససస స
400
NDX2566735
పపరర: మకదసల దచరర

395
NDX3300647
పపరర: కకరణ కలమఖర పరలలపస గబ

408
NDX2731115
పపరర: రరజగశశరర భమ

94-183/937

భరస : చసదఫమమళ భమ
ఇసటట ననస:26-34-21/11
వయససస:45
లస: ససస స
94-176/21

411
NDX2874469
పపరర: పదకకలమఖరర గరల

94-177/556

భరస : బబబబరరవప గరల
ఇసటట ననస:26-34-21/12
వయససస:55
లస: ససస స
94-172/1092

414
NDX2848703
పపరర: కరతచఖయన కకలగరన

94-177/558

తసడక:ఫ వనసకట నచగ కకషష మహన అయత
ఇసటట ననస:26-34-21/12
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ ససగన బసవయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:26-34-21/C NEW 94-8-377
వయససస:78
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:26-34-21/C NEW 94-8-377
వయససస:68
లస: ససస స

415
NDX2689545
పపరర: రరజ గరపరలరరవప వపననవ

416
NDX2397586
పపరర: పవన కలమఖర ససరరగరరర

417
NDX2637767
పపరర: వనసకట రమణమక అమకశశటట

94-176/1320

తసడక:ఫ శక రరస చసదఫరరవప
ఇసటట ననస:26-34-22
వయససస:53
లస: పప
418
NDX2646255
పపరర: ధదరజ సరయ కకషన సససగ కతఫ

94-183/3

తలర : కకటటశశరర ససరరగరరర
ఇసటట ననస:26-34-22/3
వయససస:29
లస: పప
94-183/850

తసడక:ఫ దశరథ రరస సససగ కతఫ
ఇసటట ననస:26-34-22/3
వయససస:19
లస: పప
421
NDX2460871
పపరర: శరరద కకదసబ
భరస : వరద రరజ చచరరయబలల కకదసబ
ఇసటట ననస:26-34-22/4
వయససస:65
లస: ససస స

419
NDX2609220
పపరర: కకటటశశరర శరరగరరర

భసధసవప: పషరరమలలర అమకశశటట
ఇసటట ననస:26-34-22/3
వయససస:70
లస: ససస స
94-183/851

తసడక:ఫ పషరరమఖళళర అమకశశటట
ఇసటట ననస:26-34-22/3,
వయససస:47
లస: ససస స
94-176/23

422
NDX2464949
పపరర: కనక పదక కకదసబ
భరస : వనసకట వషష
ష వరర న కకదసబ
ఇసటట ననస:26-34-22/4
వయససస:39
లస: ససస స

94-183/849

420
NDX2624294
పపరర: పవన కలమఖర శరరగరరర

94-183/852

తలర : కకటటశశరర శరరగరరర
ఇసటట ననస:26-34-22/3,
వయససస:28
లస: పప
94-180/7

423
NDX2516425
పపరర: పదకశక వపననవ

94-176/24

భరస : రరజగరపరల రరవప వపననవ
ఇసటట ననస:26-34-22/5 1st floor
వయససస:48
లస: ససస స
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94-178/620
424
NDX2654770
పపరర: హనసమత శక రరమకకషష కరరరసక
ఉననవ
తలర : పదకశక ఉననవ
ఇసటట ననస:26-34-22/5, 1st FLOOR
వయససస:18
లస: పప

425
NDX3139425
పపరర: ఆదదనచరరయణ శశషష బబబబ
చడననస
తసడక:ఫ కకషషమమరరస చడననస
ఇసటట ననస:26-34-22/6
వయససస:39
లస: పప

94-175/1542

427
NDX2582799
పపరర: హరరనచథ సరయ భమ

428
NDX2637247
పపరర: మబరళ గరరరధర భమ

94-176/1322

94-176/1321

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప భమ
ఇసటట ననస:26-34-24
వయససస:29
లస: పప
430
NDX2806057
పపరర: మలసద రరగబల
తసడక:ఫ శకనవరస బబబబ రరగబల
ఇసటట ననస:26-34-26
వయససస:21
లస: ససస స
433
NDX3036589
పపరర: నచగరరజ కలమఖరర సననధచనస
భరస : రరమమష గమడనరర
ఇసటట ననస:26-34-26
వయససస:50
లస: ససస స
436
NDX1986514
పపరర: అదద లకకక చడననస
భరస : శశషష బబబబ చడననస
ఇసటట ననస:26/34-26/3
వయససస:31
లస: ససస స
439
NDX3224813
పపరర: వజయ లకకక పషమకరరజ
భరస : రరజ గరపరల రరవప పషమకరరజ
ఇసటట ననస:26-34-26/6
వయససస:55
లస: ససస స
442
NDX3262292
పపరర: అనసష నలక

94-176/1455

భరస : గరపస చసద నలక
ఇసటట ననస:26-34-26/8
వయససస:28
లస: ససస స
445
NDX2345155
పపరర: వనసకటటశ బబహరర
తసడక:ఫ రమమష బబహరర
ఇసటట ననస:26-34-28
వయససస:24
లస: పప
448
NDX2842565
పపరర: రగజత సతశ కలమఖర

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:26-34-33
వయససస:19
లస: పప

437
NDX2533685
పపరర: హరరష చచదరర పపలలర ల

440
NDX3224896
పపరర: ససజనఖ పప ననలలరర

94-183/4

94-177/562

94-177/868

441
NDX2851681
పపరర: నలక చసదఫమత

443
NDX3258118
పపరర: చసదఫమత నలక

444
NDX2851632
పపరర: శరయఖన రవ కలమఖర

449
NDX1326024
పపరర: నచగరరజ పరరగళళ

94-177/880

94-173/935

94-169/1089

తసడక:ఫ శరయఖన హరర రరవప
ఇసటట ననస:26-34-26/9
వయససస:28
లస: పప
94-176/27

447
NDX2970762
పపరర: బబలవరరర న రగజగటట

94-177/561

భరస : పపరష చసడ రరవప
ఇసటట ననస:26-34-28/1
వయససస:58
లస: ససస స
94-176/941

450
NDX3074028
పపరర: భవన పఫసరద సససరర

94-177/566

తసడక:ఫ ఆదదనచరరయణ సససరర
ఇసటట ననస:26-34-30/A
వయససస:64
లస: పప

94-176/1401 453
452
NDX2726479
NDX2726180
పపరర: సరయబబబబ నచయక బబణచవత
పపరర: మణణ బబయ బబణచవత

తసడక:ఫ గరపరల
ఇసటట ననస:26-34-33
వయససస:33
లస: పప

94-183/5

తసడక:ఫ ససగరకవలల భమ
ఇసటట ననస:26-34-26/5
వయససస:65
లస: పప

భరస : నలక వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:26-34-26/8
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-34-29/6b,
వయససస:32
లస: పప
94-176/1327

438
NDX2465433
పపరర: డచ సరసబశవ రరవప భమ

తసడక:ఫ పసవఎ ససబబ రరవప పప ననలలరర
ఇసటట ననస:26-34-26/6
వయససస:29
లస: ససస స

446
NDX2345197
పపరర: ససతతష బబహరర

94-176/1323

తసడక:ఫ ససధచకర రరవప పపలలర ల
ఇసటట ననస:26-34-26/3
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమమష బబహరర
ఇసటట ననస:26-34-28
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ రగజత పపరష చసదర రరవప
ఇసటట ననస:26-34-28/1
వయససస:36
లస: పప
451
NDX2689529
పపరర: మననహర రరడకడ గల

94-177/892 435
434
NDX3268265
NDX2686707
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప పషమక రరజ
పపరర: మధస శక చచదరర పపలలర ల

భరస : వనసకటసరశమ నలక
ఇసటట ననస:26-34-26/8
వయససస:66
లస: ససస స
94-176/26

94-177/559

తసడక:ఫ అచసతఆనసద శరక గమడనరర
ఇసటట ననస:26-34-26
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ ససధచకర రరవప పపలలర ల
ఇసటట ననస:26-34-26/3
వయససస:21
లస: పప
94-177/867

94-174/889

94-176/1463 432
431
NDX3293453
NDX3036464
పపరర: రరజ గరపరల రరవప పషమక రరజ
పపరర: రమమశ గమడనరర

తసడక:ఫ రరజ పషమకరరజ
ఇసటట ననస:26-34-26
వయససస:32
లస: పప
94-180/8

429
NDX2856425
పపరర: మసరసన వల షపక
భసధసవప: రరజజశస షపక
ఇసటట ననస:26-34-25
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ పషమకరరజ
ఇసటట ననస:26-34-26
వయససస:65
లస: పప
94-177/560

94-176/25

భరస : వనసకటటసశరరర మరరయఖల
ఇసటట ననస:26-34-22/A/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప భమ
ఇసటట ననస:26-34-24
వయససస:27
లస: పప
94-176/1400

426
NDX2278976
పపరర: అనసశర మరరయఖల

94-177/567

భరస : సరయబబబబ నచయక
ఇసటట ననస:26-34-33
వయససస:26
లస: ససస స
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94-172/1093

Deleted

భరస : గబరవయఖ పసటర
ఇసటట ననస:26-34-33/1
వయససస:42
లస: ససస స

457
NDX3052982
పపరర: వజయ కకనసకక

94-173/936

Deleted

తసడక:ఫ గగవసదస కకనసకక
ఇసటట ననస:26-34-33/2
వయససస:20
లస: పప

460
NDX3072139
పపరర: ������ ����������

94-177/578

455
NDX2848711
పపరర: గబరవయఖ పసటర

తసడక:ఫ కకటయఖ పసటర
ఇసటట ననస:26-34-33/1
వయససస:40
లస: పప
458
NDX3254133
పపరర: నచగ చసదఫ రరయపస ఫ లల

461
NDX3066917
పపరర: రమమశ కకథచగగరరర
తసడక:ఫ శవరజ కకథచగగరరర
ఇసటట ననస:26-34-33/2
వయససస:47
లస: పప

463
NDX3067733
పపరర: అనసరరధ కకథచగగరరర

464
NDX3197860
పపరర: శవ నచగ లలత మబదదగగసడ

భరస : రమమశ కకథచగగరరర
ఇసటట ననస:26-34-33/2
వయససస:43
లస: ససస స
466
NDX3178456
పపరర: నచగ తదజ కకరణ మబదదగగసడ
తసడక:ఫ లసగయఖ మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:26-34-33/2
వయససస:31
లస: పప
469
NDX2399152
పపరర: రరజగశశర రరవప మలర సపలర

94-177/5

94-177/455

94-179/828

తసడక:ఫ ససబబ రరవప దథపపలపపడక
ఇసటట ననస:26-34-33/11/1
వయససస:18
లస: పప

94-177/582

473
NDX2651172
పపరర: సహనచజ హబబ షపక

476
NDX2920122
పపరర: మఖలత మధవ పచ

94-177/569

479
NDX2553600
పపరర: ససబబ రరవప దథపపలపపడక

94-177/585

482
NDX2582039
పపరర: గణపత రరవప పసగబలలరర

462
NDX2725968
పపరర: అరరణశక చతషరగశదసల

94-177/580

465
NDX3203965
పపరర: శవ నచగ లలత మబదదగగసడ

94-177/583

94-169/960
468
NDX2591865
పపరర: వనసకట సరయ గరరరధర కకథచగగరరర

తసడక:ఫ రమమశ కకథచగగరరర
ఇసటట ననస:26-34-33/2, 9TH LINE
వయససస:18
లస: పప
94-177/454

94-177/6
471
NDX1698440
పపరర: నచగ శవ సరయ సరహహత మహన
యలవరరర
తసడక:ఫ వనసకట మహన రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:26-34-33/8
వయససస:24
లస: ససస స

94-177/456

474
NDX3262615
పపరర: దదగబమరరస ససరరసదఫ కలమఖర

94-177/886

తసడక:ఫ దదగబమరరస చసదఫహస
ఇసటట ననస:26-34-33/8
వయససస:23
లస: పప
94-175/1543

477
NDX2920247
పపరర: రఘబరరస అబబరరజ

94-177/568

తసడక:ఫ నరసససహ భక అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-34-33/11
వయససస:56
లస: పప
94-177/443

తసడక:ఫ జయ రరవప దథపపలపపడక
ఇసటట ననస:26-34-33/11/1
వయససస:44
లస: పప
94-177/445

94-177/453

భసధసవప: లసగయఖ మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:26-34-33/2
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రగర బరత
ఇసటట ననస:26-34-33/11
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ రఘబరరస అబబరరజ
ఇసటట ననస:26-34-33/11
వయససస:20
లస: పప
481
NDX2553576
పపరర: అజయ దథపపలపపడక

470
NDX2599942
పపరర: శకనవరసరరవప మలర సపలర

459
NDX2673051
పపరర: కకటటశశరమక కకథచగగరరర

భరస : ససరగశ బబబబ
ఇసటట ననస:26-34-33/2
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ సలస షపక
ఇసటట ననస:26-34-33/8
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:26-34-33/8
వయససస:38
లస: ససస స
478
NDX2920130
పపరర: వషష
ష పఫసరద అబబరరజ

94-177/579

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప మలర సపలర
ఇసటట ననస:26-34-33/6
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-34-33/8
వయససస:41
లస: పప
475
NDX2652618
పపరర: శరరకల షపక

467
NDX3173994
పపరర: నచగ తదజ కకరణ మబదదగగసడ

94-177/442

భరస : శవరజ కకథచగగరరర
ఇసటట ననస:26-34-33/2
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:ఫ లసగయఖ మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:26-34-33/2
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప మలర సపలర
ఇసటట ననస:26-34-33/6
వయససస:51
లస: పప
472
NDX2653012
పపరర: సలస షపక

94-173/1171

భసధసవప: లసగయఖ మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:26-34-33/2
వయససస:31
లస: ససస స
94-177/584

456
NDX2607018
పపరర: గబరవయఖ పసటర

తసడక:ఫ కకటయఖ పసటర
ఇసటట ననస:26-34-33/1
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ మమరరస
ఇసటట ననస:26-34-33/2
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ ������������ ����������
ఇసటట ననస:26-34-33/2
వయససస:74
లస: పప
94-177/581

94-172/1094

480
NDX2574929
పపరర: శకదదవ దథపపలపపడక

94-177/444

భరస : ససబబ రరవప దథపపలపపడక
ఇసటట ననస:26-34-33/11/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-177/446

తసడక:ఫ ససబబరరవప పసగబలలరర
ఇసటట ననస:26-34-33/11/1 2NDFLOOR F1
వయససస:64
లస: పప

94-177/447
483
NDX2565455
పపరర: ససత రరమ అసజన దదవ
పసగబలలరర
భరస : గణపత రరవప పసగబలలరర
ఇసటట ననస:26-34-33/11/1 2NDFLOOR F1
వయససస:59
లస: ససస స
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94-177/448

485
NDX2609840
పపరర: కలససమ నచగ శరరశణణ చలఖర

94-177/449

486
NDX2588853
పపరర: సరయ కకరణ చలఖర

94-177/450

తసడక:ఫ దచనయఖ చలఖర
ఇసటట ననస:26-34-33/11/1G4 Munnangi
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప చలఖర
ఇసటట ననస:26-34-33/11/1G4 Munnangi
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప చలఖర
ఇసటట ననస:26-34-33/11/1G4 Munnangi
వయససస:18
లస: పప

487
NDX2970457
పపరర: వనసకటరరడకడ గల

488
NDX2747152
పపరర: లకకక చచదరర దథపపలపపడక

489
NDX2363752
పపరర: వనసకటటష వననగళళ

94-172/1095

భసధసవప: మననహరరరడకడ గల
ఇసటట ననస:26-34-33/12
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ ససరగశ బబబబ దథపపలపపడక
ఇసటట ననస:26-34-33/12
వయససస:20
లస: ససస స

490
NDX2518728
పపరర: మననహర రరడకడ గల

94-177/8

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ గల
ఇసటట ననస:26-34-33/12
వయససస:20
లస: పప
493
NDX3171451
పపరర: వనసకటటష వననగళర

491
NDX2652063
పపరర: నచగ దదపసస దథపపలపపడక

94-177/572

494
NDX2839017
పపరర: లకకక చచదరర దథపపలపపడక

తసడక:ఫ వనసకట సతఖనచరరయణ వనమమరర
ఇసటట ననస:26-34-33/13A
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ వశశనచథ శరక
ఇసటట ననస:26-34-33/16/A
వయససస:42
లస: పప

499
NDX2948107
పపరర: సతఖ శక గబడకపపడక

500
NDX2948123
పపరర: గరత కరరరసక గబడకపపడక

94-177/576

భరస : శక రరమ చసదఫ మమరరస
ఇసటట ననస:26-34-33/19
వయససస:52
లస: ససస స
94-176/28

94-177/897

తలర : అమకతవలర నసదదరరజ
ఇసటట ననస:26-34-35/C
వయససస:21
లస: ససస స

506
NDX2884773
పపరర: వనసకట రతనస గబడస శశటట

94-176/29

509
NDX2480853
పపరర: వటల శరక తచడదపలర

94-177/575

512
NDX2361160
పపరర: బబల తదజవసత బసదచ
తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర బసదచ
ఇసటట ననస:26-34-36
వయససస:21
లస: పప

495
NDX2839058
పపరర: లకకక చచదరర దథపపలపపడక

94-177/574

498
NDX2596328
పపరర: పవన బననరరవపరర

94-170/578

భరస : లకకక కరసత బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-34-33/18,94-9-551/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-177/577

501
NDX3103736
పపరర: శసకర చదవపరర

94-175/1544

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప చదవపరర
ఇసటట ననస:26-34-33/22
వయససస:59
లస: పప
94-176/1403

504
NDX2940328
పపరర: దదన దయఖల బబబబ అడడ గరర

94-177/586

తసడక:ఫ కకషష మమరరస అడడ గరర
ఇసటట ననస:26-34-33/22
వయససస:44
లస: పప
94-177/587

507
NDX2725927
పపరర: రరజగష ససగరరరకకటబ

94-177/588

తసడక:ఫ అపపల రరజ
ఇసటట ననస:26-34-34
వయససస:20
లస: పప
94-176/30

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప తచడదపలర
ఇసటట ననస:26-34-34/2
వయససస:59
లస: పప
94-178/621

94-177/571

తసడక:ఫ ససరగశ బబబబ దథపపలపపడక
ఇసటట ననస:26-34-33/12, 9TH LANE
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నరరసదఫ గబడస శశటట
ఇసటట ననస:26-34-33/22A
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వటల శరక తచడదపలర
ఇసటట ననస:26-34-34/2
వయససస:50
లస: ససస స
511
NDX2700029
పపరర: అమకత వలర నసదదరరజ

94-177/573

భరస : దదన దయఖల బబబబ అడడ గరర
ఇసటట ననస:26-34-33/22
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషషమమరరస అడడ గరర
ఇసటట ననస:26-34-33/22
వయససస:45
లస: పప
508
NDX2480861
పపరర: శకదదవ తచడదపలర

503
NDX2726271
పపరర: గరత పదక అడడ గరర

492
NDX3093267
పపరర: ససరర బబబబ వననగళర
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-34-33/12
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ శక రరమ చసదఫ మమరరస
ఇసటట ననస:26-34-33/19
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనస పస లలపలర
ఇసటట ననస:26-34-33/22
వయససస:37
లస: ససస స
505
NDX3299641
పపరర: దదన డయల బబబబ అడడ గరర

94-177/451

తసడక:ఫ ససరగశ బబబబ దథపపలపపడక
ఇసటట ననస:26-34-33/12
వయససస:20
లస: ససస స

94-177/452 497
496
NDX2547867
NDX2939908
పపరర: శకమనచనరరయణ మమరరస వనమమరర
పపరర: లకకక నచరరయణ ఏలలరర

94-177/7

తసడక:ఫ సనరర బబబబ వననగళళ
ఇసటట ననస:26-34-33/12
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ ససరగశ బబబబ దథపపలపపడక
ఇసటట ననస:26-34-33/12
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససరరబబబబ వననగళర
ఇసటట ననస:26-34-33/12
వయససస:29
లస: పప

502
NDX2345262
పపరర: సనరమక పస లలపలర

94-176/1402

94-177/9

94-177/457
510
NDX2665123
పపరర: శక సరయ వనసకట రరమకకషష శరససస స
లసక
తసడక:ఫ వజయసరరథద
ఇసటట ననస:26-34-34/2
వయససస:18
లస: పప

513
NDX2361152
పపరర: చసదఫ శశఖర బసదచ

94-177/10

తసడక:ఫ సతఖ నచరరయణ బసదచ
ఇసటట ననస:26-34-36
వయససస:49
లస: పప
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94-177/11
514
NDX2521672
పపరర: వనసకట సరయ హనష
నసబమరర
తసడక:ఫ నచసచచరయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:26-34-36/2,F.NO.201 2ND
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఏమ వనసకటటశశర రరడకడ
ఇసటట ననస:26-34-36/C
వయససస:22
లస: ససస స

517
NDX2569424
పపరర: ననహ సరహహత నచమఖల

518
NDX3190329
పపరర: కకటటశశర రరవప ఏస పస

94-176/1329

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప నచమఖల
ఇసటట ననస:26-34-39/A
వయససస:18
లస: ససస స
520
NDX3115524
పపరర: ఆదదతఖ మలర కరరరబ న వనమమరర

94-177/592

94-177/593

94-177/14

తసడక:ఫ శరఖమ సససదర సరయ అచసట
ఇసటట ననస:26-34-48
వయససస:44
లస: పప
529
NDX3008323
పపరర: చననయఖ చచగసటట
తసడక:ఫ వరరసరశమ చచగసటట
ఇసటట ననస:26-34-50
వయససస:78
లస: పప
532
NDX3075876
పపరర: శసకర కసచరగబసట

94-177/599

521
NDX2518876
పపరర: గరవసదసరశమ సషగర స

తసడక:ఫ మబరళ కకషష యరగళళ
ఇసటట ననస:26-34-54
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:26-34-54/2
వయససస:60
లస: ససస స

94-177/16

522
NDX2522159
పపరర: సరయ శరణ కరకలమఖనస

94-177/594

527
NDX2645190
పపరర: రరషసకగశడ
శక కడ నసదదరగదద

528
NDX2399129
పపరర: శక గణణశ పసఫయతమ కకలఖరర

94-177/458

94-183/939

531
NDX3074135
పపరర: లకకక కసచరగబసట

94-177/598

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:26-34-51/1
వయససస:48
లస: ససస స

533
NDX2449858
పపరర: పరరశత మఖచరరజ

542
NDX3141967
పపరర: సరశత సస మశశటట

94-177/15

తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరవప కకలఖరర
ఇసటట ననస:26-34-48-6/2
వయససస:27
లస: పప

530
NDX3008364
పపరర: హనసమఖయమక చచగసటట

539
NDX3037181
పపరర: ఆశ బఇవనష సయద

94-177/13

525
NDX2901403
పపరర: తఫవనణణ వరడకగసటట
తసడక:ఫ శవరరవప వరడకగసటట
ఇసటట ననస:26-34-46
వయససస:19
లస: ససస స

94-176/31

534
NDX2449833
పపరర: శకనవరస శరసడకలఖ మఖచరరజ

94-176/32

తసడక:ఫ వనసకట శశష రరవప మఖచ రరజ
ఇసటట ననస:26-34-52/2
వయససస:55
లస: పప
94-176/33

8TH LINE
94-183/940

భరస : బబబబవల సయద
ఇసటట ననస:26-34-54
వయససస:49
లస: ససస స
94-173/937

94-177/591

భరస : హరగరపరల
ఇసటట ననస:26-34-45, PREAM SAI APPAR
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ శరఖస పఫసరద మననవ
ఇసటట ననస:26-34-53/1
వయససస:22
లస: పప
94-177/862

519
NDX2908713
పపరర: లకకక పఫసనన యఖరర గడడ

తసడక:ఫ వనసకటనచరరయణదసరర పస
ఫ రదస కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:26-34-45
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస శరసడకలఖ మఖచరరజ
ఇసటట ననస:26-34-52/2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ శరసడకలఖ మఖచరరజ
ఇసటట ననస:26-34-52/2
వయససస:19
లస: పప

541
NDX2838340
పపరర: బబరసడకనమఖక దథడచడ

94-183/6

524
NDX1116532
పపరర: ససనత చమలమరరక

94-177/459 536
535
NDX2672947
NDX2449866
పపరర: సరయ రరస ధరక తదజ మఖచరరజ
పపరర: ఫణణసదఫ పఫసరద మననవ

94-172/171

భరస : వనసకటటశశర రరవప యఖరర గడడ
ఇసటట ననస:26-34-40/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చననయఖ చచగసటట
ఇసటట ననస:26-34-50
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:26-34-51/1
వయససస:25
లస: పప

538
NDX3218831
పపరర: హహసదన సరయ యరగళళ

94-177/590

తసడక:ఫ వనదచసతస రరడకడ నసదదరగదద
ఇసటట ననస:26-34-48
వయససస:20
లస: ససస స
94-183/938

516
AP151010465436
పపరర: ససరగష వడదడ పలర

తసడక:ఫ ఏగయఖ వడదడ పలర
ఇసటట ననస:26-34-36/c/1
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడయఖ సషగర స
ఇసటట ననస:26-34-43
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ రమణయఖ
ఇసటట ననస:26-34-45
వయససస:19
లస: పప
526
NDX2460897
పపరర: ససరగష కలమఖర అచసట

94-177/589

భసధసవప: పదకజ రరణణ మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:26-34-39/B
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ దసరర పఫసరద
ఇసటట ననస:26-34-41
వయససస:18
లస: పప
523
NDX3043148
పపరర: సరయ పఫభబ జల పలర

515
NDX3093762
పపరర: మధదర ఐశశరఖ

537
NDX2874303
పపరర: వనసకట లకకక కకమబకరర

94-174/890

భరస : ఖససయఖ కకమమకరర
ఇసటట ననస:26-34-54
వయససస:56
లస: ససస స
540
NDX2815405
పపరర: భవనచనరరయణ కకకర

94-169/1090

తసడక:ఫ వనసకయఖ కకకర
ఇసటట ననస:26-34-54/1
వయససస:54
లస: పప
94-177/600

భరస : రరమబ సస మశశటట
ఇసటట ననస:26-34-54/SF2,A T agraharam
వయససస:27
లస: ససస స

94-176/1314
543
NDX2637510
పపరర: పఫసనన కలమఖర ఉదèదదసáత

తసడక:ఫ బఫహకయఖ ఉదèదదసáత
ఇసటట ననస:26-34-129/4
వయససస:18
లస: పప
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NDX2615904
పపరర: పఫతషఖష గసప
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94-169/959

తసడక:ఫ సససహచలస గసప
ఇసటట ననస:26-34-143/D
వయససస:18
లస: ససస స

545
NDX2544542
పపరర: కకషష పఫసరద కకననరర

94-176/1326

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:26-34-3014, BASHA HOTEL
వయససస:42
లస: పప

546
NDX3281656
పపరర: హహహమవత నలన కలమఖరర
వనపమఅలఖ
భరస : తరరమల వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-35-3/3
వయససస:49
లస: ససస స

94-178/1145

94-178/1146 548
547
NDX3281664
NDX3281672
పపరర: వనసకట సససదరమక కకలర పపడక
పపరర: తరరమల వనసకటటశశర రరవప
వనపమఅలఖ
భరస : నచగ సనరఖ హనసమ శరససస స
తసడక:ఫ వఠల పఫసరద
ఇసటట ననస:26-35-3/3
ఇసటట ననస:26-35-3/3
వయససస:69
లస: ససస స
వయససస:58
లస: పప

94-178/1147

549
NDX2674505
పపరర: కరరరసక వనసకట సరయ
వనపమఅలఖ
తసడక:ఫ తరరమల వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-35-3/3
వయససస:20
లస: పప

94-179/832

550
NDX3213501
పపరర: మహమకద రఫస

94-169/1094

552
NDX2797322
పపరర: బబ డపరటట లకకక

94-170/697

94-169/1093

తసడక:ఫ మహమకద గగసప
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:35
లస: పప
553
NDX3216785
పపరర: నససమ బబగబమ మహమకద

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:32
లస: ససస స
94-170/698

Deleted

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:32
లస: ససస స

556
NDX3173721
పపరర: మహమకద గగసప

94-180/1432

భసధసవప: నజక గగసప
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:59
లస: పప
559
NDX3215332
పపరర: మహమకద రఫస

554
NDX3178688
పపరర: మహమకద గగసప

557
NDX3173911
పపరర: నజక గగసప

94-180/1435

560
NDX3187416
పపరర: మహమకద రఫస

94-173/941

563
NDX3006889
పపరర: లకకక దదగల

565
NDX3003795
పపరర: వనసకట లల కలమఖర దదగల

566
NDX2653228
పపరర: మలన బఇవనష షపక

94-184/1143

తసడక:ఫ శశషయఖ దదగల
ఇసటట ననస:26-35-3/5
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: మఖలసబ షపక
ఇసటట ననస:26-35-3/12A
వయససస:38
లస: పప

భరస : అసకరరవప మమడ
ఇసటట ననస:26-35-6/1
వయససస:27
లస: ససస స

94-180/1433

94-180/1436

558
NDX3211612
పపరర: నజక గగసప

94-180/1434

561
NDX3216074
పపరర: మహమకద రఫస

94-180/1437

తసడక:ఫ మహమకద గగసప
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:35
లస: పప
94-180/1438

564
NDX3055209
పపరర: మఖధవ దదగరలఖ

94-180/1439

తసడక:ఫ శశషయఖ దదగరలఖ
ఇసటట ననస:26-35-3/5
వయససస:26
లస: పప
94-169/962

567
NDX2998524
పపరర: హరరవరర న తమనస

94-178/835

తసడక:ఫ వర బఫహకస తమనస
ఇసటట ననస:26-35-3/12A
వయససస:20
లస: పప

94-178/1144 570
569
NDX3281649
NDX2799872
పపరర: తషలశ బల నచగగశవరరర కకలర పపడక
పపరర: బబ డపరటట నఖల చకకవరరస

భరస : భబకరఖ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-35-3/13
వయససస:47
లస: ససస స
94-178/624

94-180/1431

భరస : మహమకద గగసప
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-35-3/12a
వయససస:33
లస: ససస స
94-179/831

555
NDX3193984
పపరర: మహమకద గగసప
భసధసవప: నజక గగసప
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ఫ మహమకద గగసప
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:35
లస: పప

భరస : శశషయఖ దదగల
ఇసటట ననస:26-35-3/5
వయససస:42
లస: ససస స

571
NDX2608214
పపరర: ససశల మమడ

94-180/1430

భసధసవప: నజక గగసప
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:59
లస: పప

భరస : కరశ మలర శశర భరదచశజ కలఖమరరజ
ఇసటట ననస:26-35-3/4A
వయససస:37
లస: ససస స

568
NDX2653046
పపరర: మసరసన వల షపక

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహమకద గగసప
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహమకద గగసప
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:35
లస: పప
562
NDX2969699
పపరర: శరరద భరదచశజ కలఖమరరజ

551
UOG0332619
పపరర: నససమ బబగబమ మహమకద

572
NDX2670057
పపరర: జజఖషష పరరమళ జరరగబమలర
తసడక:ఫ మహన రరవప జరరగబమలర
ఇసటట ననస:26-35-6/1
వయససస:21
లస: ససస స

94-170/696

తసడక:ఫ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:26-35-3/14
వయససస:20
లస: పప
94-178/625

573
NDX2985885
పపరర: పరప పపరరమబ

94-178/853

భరస : మహన రరవప జరరగబమలర
ఇసటట ననస:26-35-6/1
వయససస:51
లస: ససస స
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SQX2078137
పపరర: చసదఫ శశఖర గగరరజల
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95-5/736

తసడక:ఫ పషదదయఖ గగరరజల
ఇసటట ననస:26-35-6/1
వయససస:18
లస: పప
577
NDX2450146
పపరర: జయలకకక పరణణడదమ

575
NDX3263050
పపరర: బల ససబఫహకణఖస భబవనగరరర

94-178/1134

తసడక:ఫ శశష సరయ భబవనగరరర
ఇసటట ననస:26-35-6/5
వయససస:19
లస: పప
94-178/6

576
NDX2569085
పపరర: శశధర బలలససపరటట

94-180/1244

భసధసవప: సరసబయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:26-35-9/b. (old)
వయససస:20
లస: పప

578
NDX2450492
పపరర: మమనక పరణణడదమ

94-180/9

579
NDX2466340
పపరర: పఫసనన పరణణడదమ

94-180/10

భరస : శకనవరసరరవప పరణణడదమ
ఇసటట ననస:26-35-9 HANUMAN NAGAR M
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప పరణణడదమ
ఇసటట ననస:26-35-9 HANUMAN NAGAR M
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప పరణణడదమ
ఇసటట ననస:26-35-9 HANUMAN NAGAR M
వయససస:23
లస: ససస స

580
NDX2895274
పపరర: రవణమక ససదదల

581
NDX2823201
పపరర: జజనకక రరస పససపపలలటట

582
NDX2925550
పపరర: భబసకర రరజ ఈదర

94-183/941

భరస : కకసడయఖ ససదదల
ఇసటట ననస:26-35-10
వయససస:69
లస: ససస స
583
NDX2450377
పపరర: కకకషషవనణణ మబసడచఫ

తసడక:ఫ భమ శసకర
ఇసటట ననస:26-35-10
వయససస:20
లస: పప
94-179/2

భరస : మఖణణకఖరరవప మబసడచఫ
ఇసటట ననస:26-35-11/2
వయససస:55
లస: ససస స
586
NDX2477974
పపరర: అనల కలమఖర వపరరపససడక

94-183/8

94-184/1140

94-178/1151

94-169/1091

భరస : ససధదర సమబదచఫల
ఇసటట ననస:26-35-14A
వయససస:40
లస: ససస స
598
NDX3193489
పపరర: వనసకట రమబలల మసటట

తసడక:ఫ శకనవరససలల పపల
ఇసటట ననస:26-35-18 3RD LANE
వయససస:20
లస: పప

94-178/1152

593
NDX3205002
పపరర: సరయ కలమఖర చలసచరర

94-178/828

591
NDX2450104
పపరర: నచగ వనసకట ససవర పఫసరద
చలసచరర
తసడక:ఫ వనసకట కకటటశశరరరవప చలసచరర
ఇసటట ననస:26-35-13
వయససస:23
లస: పప

94-178/821

594
NDX2846954
పపరర: శకలత ససడనచమ
తసడక:ఫ గబరవయఖ ససడనచమ
ఇసటట ననస:26-35-14
వయససస:20
లస: ససస స

596
NDX2760072
పపరర: హససన షపక

597
NDX2838316
పపరర: అరరద జన షపక

602
NDX2929982
పపరర: శవ సరయ కకజజబ
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కకజజబ
ఇసటట ననస:26-35-21
వయససస:21
లస: పప

94-180/1411

94-179/938

94-178/827

94-178/7

94-178/822

94-179/941

తసడక:ఫ మహమకద జజన షపక
ఇసటట ననస:26-35-16A
వయససస:18
లస: పప
94-178/829

భరస : వనసకట రమబలల మసటట
ఇసటట ననస:26-35-16/B
వయససస:32
లస: ససస స
94-178/830

588
NDX3181278
పపరర: కకసడయఖ గరకరరజ

తసడక:ఫ వనసకట కకటటశశర రరవప చలసచరర
ఇసటట ననస:26-35-13, 3RD LINE
వయససస:21
లస: పప

599
NDX3193729
పపరర: లఖవణఖ మసటట

94-184/1137

తసడక:ఫ కకసడయఖ గరకరరజ
ఇసటట ననస:26-35-11/A
వయససస:72
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-35-16
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమబలల మసటట
ఇసటట ననస:26-35-16/B
వయససస:40
లస: పప
601
NDX3013232
పపరర: చడషతనఖ వశ తపససశ పపల

590
NDX2929792
పపరర: బబలఖజ నచయక సరబబదసప ఠర

585
NDX3166022
పపరర: ఎఎనఆర సససగ
తసడక:ఫ భమ సససగ
ఇసటట ననస:26-35-11/2
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ చచనచడడ నచయక
ఇసటట ననస:26-35-12/1
వయససస:42
లస: పప

భసధసవప: శవ పఫసరద చలమచడరర
ఇసటట ననస:26-35-13
వయససస:44
లస: ససస స
595
NDX3033073
పపరర: మమరర రరణణ నచలదద

94-183/7

తసడక:ఫ కకసడయఖ గరకరరజ
ఇసటట ననస:26-35-11/a
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ వరసస బబబబ మడకదథడకడ
ఇసటట ననస:26-35-12
వయససస:19
లస: పప
592
NDX3288024
పపరర: వజయ లకకక చలమచడరర

584
NDX2450880
పపరర: అనల కలమఖర మబసడచఫ

587
NDX3294121
పపరర: శకనవరసరరవప గరకరరజ

94-179/937

తసడక:ఫ వనసకట నరస రరజ ఈదర
ఇసటట ననస:26-35-11
వయససస:81
లస: పప

తసడక:ఫ మఖణణకఖరరవప మబసడచఫ
ఇసటట ననస:26-35-11/2
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప వపరరపససడక
ఇసటట ననస:26-35-11/4
వయససస:22
లస: పప
589
NDX2870343
పపరర: సరయ కకరణ మడకదథడకడ

94-183/942

600
NDX2864437
పపరర: జజకకర హహసపన షపక

94-180/1427

తసడక:ఫ మహమకద జజన షపక
ఇసటట ననస:26-35-16/B
వయససస:48
లస: పప
94-172/1096

603
NDX2820793
పపరర: రమమశ కకజజబ

94-176/1406

తసడక:ఫ కకజజబ
ఇసటట ననస:26-35-21
వయససస:29
లస: పప
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NDX2807576
పపరర: నచగ శరసత కకజజబ
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94-180/1428

భరస : రమమశ కకజజబ
ఇసటట ననస:26-35-21
వయససస:28
లస: ససస స
607
NDX2908549
పపరర: హహసపసన షపక

94-178/831 606
605
NDX3106655
NDX2555399
పపరర: ఉమఖమహహశశర రరవప తతలలచనరర
పపరర: వసశ కకషష తతలలచనరర

తసడక:ఫ చసతయఖ తతలలచనరర
ఇసటట ననస:26-35-22
వయససస:47
లస: పప
94-180/1429

తసడక:ఫ అల జజన షపక
ఇసటట ననస:26-35-22/1
వయససస:39
లస: పప

608
NDX0519389
పపరర: సరలమక పపరస

94-178/832

తసడక:ఫ కకటయఖ తచటట
ఇసటట ననస:26-35-24
వయససస:50
లస: పప

611
NDX3043429
పపరర: కకషష కలమఖరర తచటట

94-179/830

614
NDX2962306
పపరర: పఫమల అల

తసడక:ఫ జసగ మహహశశర రరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:26-35-24
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరజ అల
ఇసటట ననస:26-35-25
వయససస:20
లస: ససస స

616
NDX3196466
పపరర: బబపర రరవప వనసకకసడ

617
NDX3183704
పపరర: వనసకట శవ నచగ భబలకకక
వనసకకసడ
భరస : సరసబశవ రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-35-25/2
వయససస:34
లస: ససస స

94-169/1092

తసడక:ఫ వరయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-35-25/2
వయససస:67
లస: పప
619
NDX3096328
పపరర: కకషష మమరరస అడడససమలర

94-178/838

తసడక:ఫ శత రరమయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:26-35-31A
వయససస:73
లస: పప

620
NDX3092061
పపరర: కకమల దదవ అడడససమలర

94-178/1128

623
NDX3094000
పపరర: వషష
ష పసఫయ అడడససమలర

94-169/43

626
NDX2589240
పపరర: పరరర సరరధద వనజరసడర

తసడక:ఫ బబల కకటటశశర రరవప వనజగసడర
ఇసటట ననస:26-35-32
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ అచరయఖ వనజరసడర
ఇసటట ననస:26-35-32
వయససస:38
లస: పప

628
NDX2819951
పపరర: ఖఖశసబ షపక

629
NDX2904233
పపరర: బబజ షపక

94-169/1095

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:26-35-32/2
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ఫ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:26-35-32/2
వయససస:23
లస: పప

94-178/833

94-175/1547

632
NDX2397024
పపరర: మలలర శశరర కకల
భరస : వనసకటటశశరరర కకల
ఇసటట ననస:26-35-32/2/1
వయససస:44
లస: ససస స

612
NDX3033826
పపరర: తఫవనణణ రచకలసటర

94-178/834

615
NDX2407054
పపరర: శరరద గబసటపలర

94-179/3

భరస : మలర కరరరబ న రరవప గబసటపలర
ఇసటట ననస:26-35-25
వయససస:44
లస: ససస స
94-184/1142

618
NDX3199833
పపరర: లకక రరడకడ వనసపటట

94-183/954

తసడక:ఫ హహసషషన రరడకడ వనసపటట
ఇసటట ననస:26-35-28 opposite agricul
వయససస:25
లస: పప
94-178/839

621
NDX3087533
పపరర: శక కరసత అడడససమలర

94-178/840

తసడక:ఫ కకషష మమరరస అడడససమలర
ఇసటట ననస:26-35-31A
వయససస:37
లస: పప
94-180/1441

624
NDX2930410
పపరర: శశశత సనరపననన

94-183/955

భరస : శకకరసత అడడససమలర
ఇసటట ననస:26-35-31/A
వయససస:32
లస: ససస స
94-169/963

627
NDX2589232
పపరర: సరసబబఫజఖస వనజరసడర

94-169/964

భరస : పరరర సరరధద వనజరసడర
ఇసటట ననస:26-35-32
వయససస:27
లస: ససస స
94-169/1096

భరస : సషషదసలల షపక
ఇసటట ననస:26-35-32/2
వయససస:34
లస: ససస స
94-178/842

94-178/5

భరస : వర నచరరయణ రచకలసటర
ఇసటట ననస:26-35-24
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకషష మమరరస అడడససమలర
ఇసటట ననస:26-35-31A
వయససస:65
లస: ససస స

625
NDX2458263
పపరర: హరరక వనజగసడర

609
NDX0517730
పపరర: వనసకటటశశరరర పపరస�
తసడక:ఫ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:26-35-24
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకధర అడడససమలర
ఇసటట ననస:26-35-31A
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషష మమరరస అడడససమలర
ఇసటట ననస:26-35-31A
వయససస:43
లస: ససస స

631
NDX2809697
పపరర: హహసపన షపక

94-178/4

భరస : శకనస తచటట
ఇసటట ననస:26-35-24
వయససస:45
లస: ససస స

613
NDX2620516
పపరర: చసదఫ లలఖ పలర పస తష

622
NDX3249166
పపరర: శకధర అడడససమలర

తసడక:ఫ ఉమఖ మహహశశర రరవప తతలలచనరర
ఇసటట ననస:26-35-22
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-35-24
వయససస:44
లస: ససస స

610
NDX3043023
పపరర: శకనస తచటట

94-179/829

630
NDX2923290
పపరర: ఖసరస షరహబ షపక

94-178/841

తసడక:ఫ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-35-32/2
వయససస:72
లస: పప
94-169/44

633
NDX2919280
పపరర: మసరసన వల షపక

94-180/1443

తసడక:ఫ మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-35-32/3
వయససస:51
లస: పప
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NDX2919348
పపరర: మసరసన బఇవనష షపక
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94-180/1444

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-35-32/3
వయససస:44
లస: ససస స
637
NDX2480317
పపరర: సరమఖమజస పరలపరరస

94-179/4

94-184/1144

94-178/1133

94-178/845

94-180/1445

94-178/623

94-180/11

తసడక:ఫ చచసద అహమమకద షపక
ఇసటట ననస:26-35-51/A
వయససస:22
లస: పప

647
NDX3152378
పపరర: నచగగశశర రరవప గబడకపరటట

650
NDX3101573
పపరర: వజయ కకననన

653
NDX2311975
పపరర: రవ కలమఖర తషరరమమళళ

656
NDX2220382
పపరర: నచగగసదఫస సరగరనబబ యనన

94-178/847

659
NDX3084191
పపరర: ససషక పషరవల

94-184/1145

662
NDX3296985
పపరర: శకకరసత రచచగసటబర
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-35-52/1
వయససస:20
లస: పప

642
NDX2450088
పపరర: లకకక తరరపఠమక మపసదదవ

94-178/8

645
NDX3150943
పపరర: శకనవరస రరవప గబడకపరటట

94-178/844

648
NDX2846962
పపరర: కకసడయఖ తచటట

94-184/1146

తసడక:ఫ నచగయఖ తచటట
ఇసటట ననస:26-35-38
వయససస:44
లస: పప
94-177/606

651
NDX2519437
పపరర: శవ నగరజ కళళగబసట

94-178/9

తసడక:ఫ మలఖఖదదఫ కళళగబసట
ఇసటట ననస:26-35-42/A
వయససస:20
లస: పప
94-184/8

654
NDX3023470
పపరర: ఎడడకకసడలల గమదలలరర

94-178/846

తసడక:ఫ గబరవయఖ గమదలలరర
ఇసటట ననస:26-35-51/6
వయససస:38
లస: పప
94-178/10

657
NDX2399616
పపరర: ససబబబరరవప దథడడ

94-178/11

తసడక:ఫ బసవయఖ దథడడ
ఇసటట ననస:26-35-51/7
వయససస:46
లస: పప
94-178/848

తలర : శకదదవ పషరవల
ఇసటట ననస:26-35-51/7
వయససస:26
లస: ససస స
94-179/8

94-179/6

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప గబడకపరటట
ఇసటట ననస:26-35-38
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకకయఖ సరగరనబబ యన
ఇసటట ననస:26-35-51/7
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : శకదదవ పషరవల
ఇసటట ననస:26-35-51/7
వయససస:27
లస: ససస స
661
NDX2450419
పపరర: జమర షపక

94-175/1548

తసడక:ఫ రరజజ రరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:26-35-50/2
వయససస:48
లస: పప

భరస : గబరవయఖ గబడన
ర రర
ఇసటట ననస:26-35-51/6
వయససస:76
లస: ససస స
658
NDX3087905
పపరర: ససధదషష చచదరర పషరవల

644
NDX3148145
పపరర: కకటటశశరమక గబడకపరటట

639
NDX2526465
పపరర: కకటటశశరర పరలపరరస

భరస : వనసకయఖ మపసదదవ
ఇసటట ననస:26-35-34 HANUMAN NAGAR 3
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససరగశ కకననన
ఇసటట ననస:26-35-41
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ మలఖఖదదఫ
ఇసటట ననస:26-35-42/A
వయససస:18
లస: పప
655
NDX2086115
పపరర: పపరమక గబడన
ర రర

94-178/1135

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర గబడకపరటట
ఇసటట ననస:26-35-38
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష నచయక వరనకడథఠర
ఇసటట ననస:26-35-39/B
వయససస:23
లస: ససస స
652
NDX2611978
పపరర: మహహశ బబబబ కళళగబసట

641
NDX3264181
పపరర: గబరర శసకర రరవపరటట

94-180/1442

భరస : ఆనసద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:26-35-33
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : నచగగశశర రరవప గబడకపరటట
ఇసటట ననస:26-35-38
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకసడయఖ చడననబబ యన
ఇసటట ననస:26-35-38
వయససస:30
లస: ససస స
649
NDX2783322
పపరర: నసదదన బబయ వరనకడథఠర

94-179/5

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర రరవపరటట
ఇసటట ననస:26-35-34
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప లఖతద బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-35-35
వయససస:67
లస: ససస స
646
NDX3083722
పపరర: లఖవణఖ చడననబబ యన

638
NDX2526473
పపరర: సరసబ శవ రరవప పరలపరరస

636
NDX2968089
పపరర: బబల కకటటశశరరరవప వనజరసడర

తసడక:ఫ అచరయఖ వనజరసడర
ఇసటట ననస:26-35-32 , 3RD LINE
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:26-35-33
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ ఆనసద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:26-35-33
వయససస:38
లస: పప
643
NDX3257359
పపరర: అదడమక బతష
స ల

94-178/843

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-35-32/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషషయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:26-35-33
వయససస:66
లస: పప
640
NDX2933612
పపరర: నచగమలలర శశర రరవప పరలపరరస

635
JBV3727641
పపరర: రసజజన బ షపక

660
NDX2450401
పపరర: బబజ షపక

94-179/7

తసడక:ఫ చచసద అహమమకద షపక
ఇసటట ననస:26-35-51/A
వయససస:23
లస: పప
94-178/1153

663
NDX3205572
పపరర: పపననమక నకక

94-180/1446

భరస : పషదద రరజ నకక
ఇసటట ననస:26-35-52/2
వయససస:73
లస: ససస స
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664
NDX3119906
పపరర: నగగశశరరరవప గబరకస
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94-178/849

తసడక:ఫ నచగయఖ గబరకస
ఇసటట ననస:26-35-52/4A
వయససస:53
లస: పప
667
NDX2542975
పపరర: అసజయఖ మరరయసపలర

94-179/833

94-178/1131

94-179/9

94-179/942

94-178/856

94-178/1127

677
NDX2906527
పపరర: షపక ఫరరద బబబబ షపక

680
SAA0405928
పపరర: లకకక

94-178/12

683
NDX3049178
పపరర: అసజల రసరగసటబర

94-178/854

686
NDX2861136
పపరర: భమమక తతకల

94-178/1132

689
NDX2545952
పపరర: గబరరబబబబ చదమకలరరస

భరస : నచసరయఖ మరరయసపలర
ఇసటట ననస:26-35-52/6
వయససస:44
లస: ససస స
672
NDX3263324
పపరర: శకకరసత రచచగసటబర

675
NDX3268513
పపరర: ఏడడకకసడలల తచటట

94-178/857

94-180/1447

684
NDX2648624
పపరర: కససకరరశయఖ పప ఫ దసదటటరర

94-178/626

తసడక:ఫ మర సరహహబ పప ఫ దసదటటరర
ఇసటట ననస:26-35-64,
వయససస:35
లస: పప
94-180/1448

687
NDX2543429
పపరర: వరసజననయబలల చదమకలరరస

94-179/834

తసడక:ఫ గబరవయఖ చదమకలరరస
ఇసటట ననస:26-35-67 A T AGRAHARAM
వయససస:62
లస: పప
94-179/836

690
NDX3087467
పపరర: అలవనలమక అసకరల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-35-68
వయససస:31
లస: ససస స

691
NDX3190600
పపరర: చసదఫ లలఖ గబసటటరర

692
NDX2450112
పపరర: వనసకట సరయకలమఖర గజబల

693
NDX2709285
పపరర: ధనలకకక వరరకలటట

తసడక:ఫ పపరరరరడకడ గజబల
ఇసటట ననస:26-35-69/A
వయససస:20
లస: పప

94-178/855

681
NDX3159142
పపరర: శరరద నబబరగసడచర

తసడక:ఫ వరసజననయబలల చదమకలరరస
ఇసటట ననస:26-35-67 A T AGRAHARAM
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరరసదఫ గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-35-68/3/A
వయససస:25
లస: ససస స

94-178/1136

678
NDX3146610
పపరర: మసరసన వల షపక

భరస : వరసజననయబలల చదమకలరరస
ఇసటట ననస:26-35-67 A T AGRAHARAM
వయససస:56
లస: ససస స
94-178/860

94-184/1621

భరస : పస.వ.ససవరరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:26-35-63/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చకకవరరస తతకల
ఇసటట ననస:26-35-67
వయససస:19
లస: ససస స
94-179/835

94-180/1242

తసడక:ఫ మఖబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-35-61,1st line
వయససస:22
లస: పప

భరస : వర బఫహకయఖ
ఇసటట ననస:26-35-64
వయససస:25
లస: ససస స
94-178/858

669
NDX2543031
పపరర: నచగలకకక మరరయసపలర

తసడక:ఫ చనన గసగయఖ తచటట
ఇసటట ననస:26-35-54
వయససస:34
లస: పప

భరస : హరర బబబబ ఆకకశశటట
ఇసటట ననస:26-35-63/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ కమలయఖ
ఇసటట ననస:26-35-66
వయససస:18
లస: పప
688
NDX2545937
పపరర: వనసకటకకటమక చదమకలరరస

674
NDX3248267
పపరర: ఏడడకకసడలల తచటట

94-178/851

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-35-52/21
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ షపక ససదరయఖ
ఇసటట ననస:26-35-61
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ బఫహకయఖ రషగబసటల
ఇసటట ననస:26-35-64
వయససస:22
లస: పప
685
NDX3087160
పపరర: నచగరరరబ న ఠమఖలపకలలల

94-184/1611

తసడక:ఫ చనన గసగయఖ తచటట
ఇసటట ననస:26-35-54
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-35-62
వయససస:18
లస: పప
682
NDX2480663
పపరర: వర నచరరయణ రషగబసటల

671
NDX3253952
పపరర: శకకరసత రచర సటబర
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-35-52/21
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ అరరణ రరవప శలస
ఇసటట ననస:26-35-58
వయససస:18
లస: ససస స
679
NDX3092012
పపరర: గబరర పఫసరద కలమమ

94-180/1241

Deleted

భరస : బబరర వర బబబబ
ఇసటట ననస:26-35-52/C
వయససస:26
లస: ససస స
676
NDX2857886
పపరర: పవతఫ శలస

668
NDX2543072
పపరర: నచసరయఖ మరరయసపలర

666
NDX2981546
పపరర: దసరర బబరర

భరస : వర బబబబ బబరర
ఇసటట ననస:26-35-52/4A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషదఏగయఖ మరరయసపలర
ఇసటట ననస:26-35-52/6
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరలల
ఇసటట ననస:26-35-52/21
వయససస:20
లస: పప
673
NDX2465581
పపరర: బబరర దసరర

94-178/850

తసడక:ఫ నచగయఖ గబరకస
ఇసటట ననస:26-35-52/4A
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ నచసరయఖ మరరయసపలర
ఇసటట ననస:26-35-52/6
వయససస:19
లస: పప
670
NDX3254026
పపరర: శకకరసత రచచగసటబర

665
NDX3140464
పపరర: నగగశశరరరవప గబరకస

94-178/13

94-178/859

94-180/1243

భరస : హరర పఫసరద వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-35-71
వయససస:54
లస: ససస స
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694
NDX3070224
పపరర: మలఖఖదదఫ కళళగబసట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-180/1450

తసడక:ఫ మఖలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:26-35-71
వయససస:44
లస: పప
697
JBV3843570
పపరర: ధన లకకక వరరకలటట

94-183/856

94-180/1454

94-178/862

94-183/957

94-172/1097

94-183/958

94-179/837

భరస : శకనవరసరరవప చసకర
ఇసటట ననస:26-35-98
వయససస:47
లస: ససస స

707
NDX3290327
పపరర: మసరసన వల షపక

710
NDX2407096
పపరర: మమలఖల షపక

713
NDX3031499
పపరర: గబరర లకకక అడక

716
NDX2768729
పపరర: ససబబబలల ఎలర ననరర

94-179/943

719
NDX3268281
పపరర: ఇసదదరర శలస

94-174/1186

722
NDX3022845
పపరర: శకనవరసరరవప చసకర
తసడక:ఫ అసజయఖ చసకర
ఇసటట ననస:26-35-98
వయససస:52
లస: పప

702
NDX2952158
పపరర: రరఘవనసదఫ రరవప పలర పప

94-178/861

705
NDX3053105
పపరర: కరశయఖ పరశస

94-180/1455

708
NDX3296217
పపరర: మసరసన వల షపక

94-184/1649

Deleted

తసడక:ఫ నననన షపక
ఇసటట ననస:26-35-81/1A
వయససస:38
లస: పప
94-179/11

711
NDX2407518
పపరర: కరరమబన షపక

94-184/9

భరస : మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:26-35-81/1/B
వయససస:51
లస: ససస స
94-175/1549

714
NDX2788859
పపరర: ఆదదలకకక అమక రరడడ క

94-184/1147

భరస : శకనవరస రరడకడ అమక రరడడ క
ఇసటట ననస:26-35-82/B
వయససస:34
లస: ససస స
94-183/959

717
NDX2889210
పపరర: గరపస ఎలర ననరర

94-184/1148

Deleted

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల ఎలర ననరర
ఇసటట ననస:26-35-86/2/1
వయససస:18
లస: పప
94-179/1293

తసడక:ఫ శశషష బబబబ
ఇసటట ననస:26-35-98
వయససస:30
లస: ససస స
94-180/1456

94-180/1453

తసడక:ఫ శశషయఖ పరశస
ఇసటట ననస:26-35-81
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల ఎలర ననరర
ఇసటట ననస:26-35-86/2/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప చసకర
ఇసటట ననస:26-35-98
వయససస:26
లస: పప
721
NDX3024700
పపరర: పరరశత చసకర

94-179/10

భరస : వనసకట రరవప అడక
ఇసటట ననస:26-35-82/2
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పరరరరర
ఇసటట ననస:26-35-85
వయససస:44
లస: ససస స
718
NDX3006293
పపరర: వరరసజననయబలల చసకర

704
NDX2450351
పపరర: కనసరన కకషస ర

699
NDX3070703
పపరర: తరరపఠమక గరగబల

తసడక:ఫ గరవసదసలల పలర పప
ఇసటట ననస:26-35-75/C
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-35-81/1/B
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససగరత రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:26-35-82
వయససస:65
లస: ససస స
715
NDX2639151
పపరర: అరరణ కలమఖరర పరరరరర

94-184/1627

తసడక:ఫ నననన షపక
ఇసటట ననస:26-35-81/1A
వయససస:38
లస: పప

భరస : షపక మమలఖల
ఇసటట ననస:26-35-81/1/B
వయససస:55
లస: ససస స
712
NDX3106614
పపరర: పదచకవత కకసడవటట

701
NDX3275302
పపరర: పపరష చసదఫ రరవప చసకక

94-180/1452

భరస : కసయఖ
ఇసటట ననస:26-35-75
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ కనసరన శకనస
ఇసటట ననస:26-35-81
వయససస:21
లస: పప

భరస : కరశయఖ పరశస
ఇసటట ననస:26-35-81
వయససస:43
లస: ససస స
709
NDX2893667
పపరర: కరరమబన హనసమఖన నగర

94-180/12

తసడక:ఫ అపపరరవప
ఇసటట ననస:26-35-75/A
వయససస:35
లస: పప

భరస : కనసరన శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-35-81
వయససస:38
లస: ససస స
706
NDX3097797
పపరర: వనసకట రవణ పరశస

698
NDX2398469
పపరర: దసరర రరవప గరగబల

696
NDX3072949
పపరర: అమకత కళళగబసట

తసడక:ఫ మలఖఖదదఫ
ఇసటట ననస:26-35-71
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ కరశఇ గరగబల
ఇసటట ననస:26-35-72
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ కసయఖ
ఇసటట ననస:26-35-75
వయససస:28
లస: పప
703
NDX2900470
పపరర: కనసరన పదక

94-180/1451

భరస : వనసకట కరశ గబసడఫపప
ఇసటట ననస:26-35-71
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హరర పఫసరద వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-35-71
వయససస:54
లస: ససస స
700
NDX3070141
పపరర: దసరర రరవప గరగబల

695
NDX2920015
పపరర: శకలతచ వరరకలటట

720
NDX2155803
పపరర: శకనవరసరరవప చసకర

94-180/13

తసడక:ఫ అసజయఖ చసకర
ఇసటట ననస:26-35-98
వయససస:53
లస: పప
94-183/960

723
NDX3007978
పపరర: నచగ మలర శశరర చసకర

94-183/961

భరస : వరరసజననయబలల చసకర
ఇసటట ననస:26-35-98
వయససస:23
లస: ససస స
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724
NDX3083094
పపరర: శకనవరస రరవప మరబబ యన

94-183/943

తసడక:ఫ వరరసరశమ మరబబ యన
ఇసటట ననస:26-35-100B
వయససస:45
లస: పప
727
NDX2886075
పపరర: నచరరయణ చలర

94-180/1410

94-183/10

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప పరశస
ఇసటట ననస:26-35-108/A
వయససస:23
లస: పప
736
NDX2518645
పపరర: వనసకటటశశరరర పస టర

94-183/14

94-183/945

94-183/854

94-184/10

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కకసడ
ఇసటట ననస:26-35-118/1
వయససస:21
లస: పప
748
NDX2450138
పపరర: అసకమక వనపషసట
భరస : నచగరరరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:26-35-119/2
వయససస:36
లస: ససస స

94-180/15

94-169/961

732
NDX2310647
పపరర: ససబబ రరడకడ బసడక

735
NDX2479665
పపరర: వనసకటటశశరరర పస టర

94-180/16

738
NDX3220266
పపరర: వనసకట లకకక కకథచపపల

94-183/15

741
NDX2609717
పపరర: ధనలకకక ససగరన

94-183/1212

94-180/1240

భరస : శకనస ససగరన
ఇసటట ననస:26-35-112
వయససస:28
లస: ససస స

94-184/1138 744
743
NDX2718526
NDX2528859
పపరర: అచసఖత బబబబ గసజనబబ యన
పపరర: కకసడ సరరజన కకసడ

తసడక:ఫ అచసఖత బబబబ గసజనబబ యన
ఇసటట ననస:26-35-118
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కకసడ
ఇసటట ననస:26-35-118/1
వయససస:23
లస: ససస స

746
NDX3158482
పపరర: ఏడడకకసడలల రరడకడ పపచర

747
NDX2937688
పపరర: రమఖ నసససమబ

94-183/946

94-179/12

94-173/939

తలర : రమణ నసససమబ
ఇసటట ననస:26-35-119/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-183/16

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:26-35-119/2
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పఫకరశరరవప గబడకపపడక
ఇసటట ననస:26-35-120
వయససస:53
లస: ససస స

94-183/12

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ కకథచపపల
ఇసటట ననస:26-35-110
వయససస:44
లస: ససస స

740
NDX2407419
పపరర: బబల కకటమక నలర పప

749
NDX2450807
పపరర: నచగరరరడకడ వనపషసట

94-183/9

తసడక:ఫ లసగయఖ
ఇసటట ననస:26-35-109
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ పపచర
ఇసటట ననస:26-35-119
వయససస:19
లస: పప
94-178/14

729
NDX2310753
పపరర: వనసకట లకకక బసడక

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ బసడక
ఇసటట ననస:26-35-104
వయససస:47
లస: పప

734
NDX2361244
పపరర: అసజరరడకడ కకడనరర

94-175/1546 752
751
NDX2901858
NDX2972214
పపరర: నచగ మలలర శశరరరవప గబడకపపడక
పపరర: శరమక గబడకపపడక

తసడక:ఫ పఫకరశరరవప గబడకపపడక
ఇసటట ననస:26-35-120
వయససస:34
లస: పప

94-183/11

భరస : శకనవరస రరడడ క నలర పప
ఇసటట ననస:26-35-110/M
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఓబయఖ ససగరన
ఇసటట ననస:26-35-112
వయససస:33
లస: పప
745
NDX2526267
పపరర: గరపరల రరడకడ కకసడ

731
NDX2310720
పపరర: వనసకట కకషష రరడకడ బసడక

737
NDX2602274
పపరర: రమణ రరడకడ గసగర రరడకడ

94-183/853

తసడక:ఫ ససబబ రరడడ క బసడక
ఇసటట ననస:26-35-104
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ బఫహక రరడకడ
ఇసటట ననస:26-35-110
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ మఖలకకసడయఖ అనననస
ఇసటట ననస:26-35-110/E
వయససస:30
లస: పప
742
NDX2609782
పపరర: శకనస ససగరన

94-180/14

తసడక:ఫ ససవరరరడకడ కకడనరర
ఇసటట ననస:26-35-109
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ లసగయఖ పస టర
ఇసటట ననస:26-35-109
వయససస:31
లస: పప
739
NDX3031432
పపరర: బఫహక రరడకడ అనననస

728
NDX2155894
పపరర: ఆదదలకకక బసడక

తసడక:ఫ ససబబ రరడకడ బసడక
ఇసటట ననస:26-35-104
వయససస:22
లస: పప
94-183/13

726
NDX2550879
పపరర: కకటటశశరర బబీథగ సమబదఫస

భరస : రమణ రరడకడ బబీథగ సమబదఫస
ఇసటట ననస:26-35-101
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరడడ క బసడక
ఇసటట ననస:26-35-104
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరడకడ బసడక
ఇసటట ననస:26-35-104
వయససస:42
లస: ససస స
733
NDX2465441
పపరర: నరగసదఫ బబబబ పరశస

94-183/944

తసడక:ఫ వరరసరశమ మరబబ యన
ఇసటట ననస:26-35-100B
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ అసజయఖ చలర
ఇసటట ననస:26-35-102
వయససస:23
లస: పప
730
NDX2310688
పపరర: ఆదద లకకక బసడక

725
NDX3082690
పపరర: శకనవరస రరవప మరబబ యన

750
NDX1796152
పపరర: తరరపత రరడకడ కలల
ర రర

94-184/1139

తసడక:ఫ ససబబ రరడకడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-35-119/A
వయససస:24
లస: పప
94-178/818

753
NDX3171329
పపరర: నచగ రరజ గబడకపపడక

94-178/819

తసడక:ఫ పఫకరశ రరవప గబడకపపడక
ఇసటట ననస:26-35-120
వయససస:36
లస: పప
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పపరర: రరమ దదవ గబడకపపడక
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94-178/820

భరస : నచగ రరజ గబడకపపడక
ఇసటట ననస:26-35-120
వయససస:34
లస: ససస స
757
NDX2380145
పపరర: జయశక శశటరస

94-179/14

94-183/949

94-173/940

94-180/1414

94-183/951

94-180/1417

94-180/1419

తసడక:ఫ లచర రరడకడ గరపప
ఇసటట ననస:26-35-136
వయససస:19
లస: ససస స

767
NDX2999845
పపరర: అసజల గడకవనమబల

770
NDX3090503
పపరర: నచరరయణ రరడకడ మలపరటట

773
NDX3249273
పపరర: మసరసణణ ఆయషర షపక

776
NDX2800753
పపరర: శవశసకర రరడకడ కకసనస

94-180/18

779
NDX2839462
పపరర: దసరర తనకయ నచగరశశటట

94-180/1415

782
NDX2933356
పపరర: నచగ లకకక కలల
ర రర
భరస : పపలర రరడకడ
ఇసటట ననస:26-35-136
వయససస:42
లస: ససస స

762
NDX2763902
పపరర: సససనదరర బబడ

94-183/950

765
NDX2407401
పపరర: అసజల బసడక

94-183/17

768
NDX3013083
పపరర: శక వదఖ ససర

94-180/1416

భసధసవప: నరరయణమక పరతకకట
ఇసటట ననస:26-35-131/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-183/952

771
NDX2944999
పపరర: పదక వనలలటటరఅలఖ

94-179/939

భరస : వనలలటటరఅలఖ వనసకటటశశర రరడకడ వనలలటటర
ఇసటట ననస:26-35-131/2C
వయససస:43
లస: ససస స
94-179/1254

774
NDX2514842
పపరర: నససమ షషషక

94-180/17

తసడక:ఫ యమససఫ షషషక
ఇసటట ననస:26-35-132/A
వయససస:21
లస: ససస స
94-180/1418

777
NDX3237724
పపరర: మల కకసడయఖ ససగన

94-183/1227

తసడక:ఫ బబ డకఇయఖ ససగన
ఇసటట ననస:26-35-133
వయససస:53
లస: పప
94-170/695

తలర : వనసకట లకకక నచగరశశటట
ఇసటట ననస:26-35-135
వయససస:24
లస: ససస స
94-179/940

94-183/948

భరస : కకటటరరడకడ బసడక
ఇసటట ననస:26/35/128
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కకసనస
ఇసటట ననస:26-35-132/d
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ గసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:26-35-134/A
వయససస:48
లస: పప
781
NDX2833606
పపరర: తఫవనణణ గరపప

94-180/1413

తసడక:ఫ యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:26-35-132/A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహహదదన షపక
ఇసటట ననస:26-35-132B
వయససస:39
లస: పప
778
NDX2465029
పపరర: గసగరరరడకడ గసగరరరడకడ

764
NDX2856250
పపరర: అసటటనమఖక మమణణగరత

759
NDX3118510
పపరర: నచగగశశర రరవప దసగరరసపపడక

భసధసవప: ససజజత అనననస
ఇసటట ననస:26-35-125A
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: నరరయణమక మలపరటట
ఇసటట ననస:26-35-131/2B
వయససస:43
లస: పప

తలర : జయశక వపపదపప
ఇసటట ననస:26-35-132/2
వయససస:19
లస: పప
775
NDX2838829
పపరర: హనఫ షపక

94-183/855

భరస : రమణయఖ గడకవనమబల
ఇసటట ననస:26-35-130/A
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: నరరయణమక పరతకకట
ఇసటట ననస:26-35-131/1
వయససస:39
లస: పప
772
NDX2783934
పపరర: హరర వరర న వపపదపప

761
NDX2673788
పపరర: వనసకట సరయ కకషష మదడల

94-179/13

తసడక:ఫ ససబబరరవప దసగరరసపపడక
ఇసటట ననస:26-35-121
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ పడడ బబబబ
ఇసటట ననస:26-35-126
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గరపసరరడకడ రరఘవరరడకడ
ఇసటట ననస:26-35-130
వయససస:67
లస: ససస స
769
NDX3025004
పపరర: వనసకటటశశరరర ససర

94-180/1412

తసడక:ఫ పఫభబకర రరవప మదడల
ఇసటట ననస:26-35-125/A
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ పషదద బబబబ
ఇసటట ననస:26-35-126
వయససస:23
లస: పప
766
NDX3115185
పపరర: గరపసరరడకడ సప మలకమఖక

758
NDX3110277
పపరర: ససబబరరవప దసగరరసపపడక

756
NDX2528933
పపరర: భగఖలకకక గగసటట

తసడక:ఫ రమణరరడకడ గగసటట
ఇసటట ననస:26-35-120/b
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ దసగరరసపపడక
ఇసటట ననస:26-35-121
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబరరవప దసగరరసపపడక
ఇసటట ననస:26-35-121
వయససస:32
లస: పప
763
NDX2860427
పపరర: సరరనదరర మమణణగరత

94-183/947

తసడక:ఫ నచగభమషషస గబడకపపడక
ఇసటట ననస:26-35-120
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ ధనససజయబడడ శశటరస
ఇసటట ననస:26-35-120C
వయససస:21
లస: ససస స
760
NDX3104817
పపరర: రరఘవ దసగరరసపపడక

755
NDX2969335
పపరర: పఫకరశరరవప గబడకపపడక

780
NDX2615813
పపరర: సమరసససహ రడకడ కలల
ర రర

94-178/622

తసడక:ఫ పపలఖరరరడకడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-35-136
వయససస:19
లస: పప
94-180/1420

783
NDX2155779
పపరర: కకపరరణణ కలరరసగబల

94-180/19

భరస : వనసకటటశశరరర కలరరసగబల
ఇసటట ననస:26-35-137
వయససస:45
లస: ససస స
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784
NDX2535144
పపరర: యలర మసద రరడకడ బతష
స ల

94-179/15

తసడక:ఫ ససతచరరమ రరడకడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-35-139
వయససస:38
లస: పప
787
NDX2992618
పపరర: జజఖఠరరత చడనన

94-180/1422

94-178/824

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:26-35-152/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-180/1423

94-184/1141

799
NDX3199650
పపరర: నరసమక దచసరర

94-178/825

794
NDX3207305
పపరర: వజయలకకక కలరసగర

802
NDX3204294
పపరర: పపననమక నకక

94-178/836

94-180/1424

800
NDX3191822
పపరర: పవన పరశస

94-178/852

803
NDX2864130
పపరర: మహబబససభబన షపక

94-180/1426

తసడక:ఫ చనన యలమసద పరలలపస గబ
ఇసటట ననస:26-36-19
వయససస:42
లస: పప

94-178/837

తసడక:ఫ బబలయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:26-36-27/12
వయససస:23
లస: ససస స

94-183/956

806
NDX2466407
పపరర: ఆరరఫ బబషర మహమకద

94-167/10

809
NDX2481703
పపరర: మననజ కలమఖర పస లశశటట

812
NDX2481612
పపరర: వనసకట ధరణణ కలమఖరర మసచడళళ
తసడక:ఫ శకనవరసరరవప మసచడళళ
ఇసటట ననస:26-36-41
వయససస:22
లస: ససస స

795
NDX3195096
పపరర: వజయలకకక కలరసగర

94-180/1425

798
NDX3184595
పపరర: శవ పరరశత దచసరర

94-178/817

801
NDX3186624
పపరర: కలఖఖణణ రరజవరపప

94-180/1440

94-169/45
804
NDX2397099
పపరర: నరకలబబబబ పచరల అసకమక
నగర లఖఈన
తసడక:ఫ నసదకలమఖర పచల
ఇసటట ననస:26/36/6/A
వయససస:41
లస: పప

807
NDX2466415
పపరర: హరరద అయమబ మహమకద

94-167/11

తసడక:ఫ హరరన మహమకద
ఇసటట ననస:26-36-21
వయససస:22
లస: పప
94-167/13

తసడక:ఫ బబలయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:26-36-27/12
వయససస:22
లస: పప
94-167/553

94-178/826

భరస : కకప రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-35-311/B
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ హరరన మహమకద
ఇసటట ననస:26-36-21
వయససస:21
లస: పప
94-167/12

792
NDX3216702
పపరర: వజయలకకక కలరసగర

తసడక:ఫ పరనకరలల దచసరర
ఇసటట ననస:26-35/311
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ సషషద షపక
ఇసటట ననస:26-35-651/E
వయససస:39
లస: పప
94-173/942

94-178/823

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:26-35-152/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషదద శభ రరవప
ఇసటట ననస:26-35-311
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పషదద రరజ నకక
ఇసటట ననస:26-35-562/2
వయససస:73
లస: ససస స
805
NDX2973386
పపరర: కకరణ కలమఖర పరలలపస గబ

797
NDX3140811
పపరర: ససబబరరయబడడ కలరసగర

789
NDX3195906
పపరర: వజయలకకక కలరసగర

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:26-35-152/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ చలమయఖ
ఇసటట ననస:26-35-152/11
వయససస:50
లస: పప

భరస : పరనకరలల
ఇసటట ననస:26-35-311
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ఫ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-36-27B
వయససస:24
లస: పప

791
NDX3189883
పపరర: వజయలకకక కలరసగర

94-180/1421

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:26-35-152/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:26-35-152/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:26-35-152/1
వయససస:44
లస: ససస స

811
NDX3205168
పపరర: నచగబర షరరఫ షపక

94-183/953

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:26-35-152/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:26-35-152/1
వయససస:44
లస: ససస స

808
NDX2481729
పపరర: మమనక పస లశశటట

788
NDX3138476
పపరర: అసజమక ఇరగఅలఖ

786
NDX2843092
పపరర: హనసమసతష రరవప ఆకలల

తసడక:ఫ ఎడడకకసడలల ఆకలల
ఇసటట ననస:26-35-139
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకసడరరడకడ ఇరగఅలఖ
ఇసటట ననస:26-35-139
వయససస:42
లస: ససస స

790
NDX3206612
పపరర: వజయలకకక కలరసగర

796
NDX3211539
పపరర: వజయలకకక కలరసగర

94-180/20

భరస : యలర మసద రరడకడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-35-139
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససరగశ చడనన
ఇసటట ననస:26-35-139
వయససస:18
లస: ససస స

793
NDX3210820
పపరర: వజయలకకక కలరసగర

785
NDX2535284
పపరర: మహహశశరర బతష
స ల

810
NDX2481737
పపరర: బబలయఖ పస లశశటట

94-167/14

తసడక:ఫ ళళరడ యఖఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:26-36-27/12
వయససస:49
లస: పప
94-167/15

813
SQX2043818
పపరర: ససరర శక గబడకపపడక

95-6/809

తసడక:ఫ ఆనసద కలమఖర గబడకపపడక
ఇసటట ననస:26-36-55
వయససస:18
లస: ససస స
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94-167/554

భరస : గగసప షరయయద
ఇసటట ననస:26-36-61
వయససస:48
లస: ససస స
817
NDX2563351
పపరర: ససదదప కకసగల

94-169/933

94-167/494

94-167/528

94-167/22

94-167/602

94-167/23

94-167/25

భరస : కకటటశశరరరవప మకరకన
ఇసటట ననస:26-36-158
వయససస:38
లస: ససస స

827
NDX3284155
పపరర: రరమ దదవ గగవసదస

830
NDX2459279
పపరర: ఆనసద కలమఖర కకనచరన

833
NDX2569192
పపరర: సషలశ రరణణ కకరగషపరత

836
NDX2531937
పపరర: ఖససస బ షపక

94-167/530

839
NDX2736361
పపరర: నచగబల మర షపక

94-167/600

842
NDX2579316
పపరర: బబబబరరవప మమళస
తసడక:ఫ దయఖరతనస మమళస
ఇసటట ననస:26-36-161
వయససస:63
లస: పప

822
NDX2538742
పపరర: వరహబ షపక

94-167/19

825
NDX2495455
పపరర: శకకరసత బకకసరన

94-167/21

828
NDX3284163
పపరర: సలర మక గగవసదస

94-167/601

భరస : రరమయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:26-36-150
వయససస:63
లస: ససస స
94-175/69

94-167/495
831
NDX2544435
పపరర: వసశ కకషష యఖదవ తచడకబబ యన

తసడక:ఫ శకనవరస తచడకబబ యన
ఇసటట ననస:26-36-151
వయససస:19
లస: పప
94-167/496

834
NDX2328052
పపరర: ఫరరద బ షపక

94-167/24

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-36-154
వయససస:74
లస: ససస స
94-167/26

837
NDX3038833
పపరర: కరరమబలర షపక

94-167/529

తసడక:ఫ మసరసన
ఇసటట ననస:26-36-157
వయససస:57
లస: పప
94-167/531

భసధసవప: ససభనబ
ఇసటట ననస:26-36-157
వయససస:29
లస: పప
94-167/533

94-169/931

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల బకకసరన
ఇసటట ననస:26-36-147
వయససస:24
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-36-157
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:26-36-157
వయససస:30
లస: పప
841
NDX3166543
పపరర: బబజబయఖమఖయళ గసట

94-167/20

తసడక:ఫ రతన రరజ కకరగషపరత
ఇసటట ననస:26-36-152
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-36-154
వయససస:38
లస: పప
838
NDX2822013
పపరర: నచగబల మర షపక

824
NDX2536977
పపరర: బబవన సరయ తదజ చదబబఫ లల

819
NDX2575520
పపరర: మసజరర మఖరరప

తసడక:ఫ సననలఖర షపక
ఇసటట ననస:26-36-145
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటరరవప కకనచరన
ఇసటట ననస:26-36-150
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ రతనరరజ కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:26-36-152
వయససస:21
లస: ససస స
835
NDX2328136
పపరర: ఖఖదర వల షపక

94-167/18

భరస : చసదఫ శశఖర రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:26-36-150
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:26-36-150
వయససస:40
లస: పప
832
NDX2406577
పపరర: పఫశరసత కకరగనపరటట

821
NDX2328003
పపరర: షరహహనచ బబగస షపక

94-169/932

తలర : శరసత కలమఖరర మఖరరప
ఇసటట ననస:26/36/116
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరఘవ రరవప చదబబఫ లల
ఇసటట ననస:26-36-146/A
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడలరరవప మసచచల
ఇసటట ననస:26-36-149
వయససస:20
లస: ససస స
829
NDX3284270
పపరర: చసదఫ శశఖర రరవప గగవసదస

94-175/1550

భరస : రహసతషలఖర షపక
ఇసటట ననస:26-36-144
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ సననలఖర షపక
ఇసటట ననస:26-36-145
వయససస:21
లస: పప
826
NDX2481687
పపరర: వనషషషవ మసచచల

818
NDX2862787
పపరర: వనసకటపపయఖ సనరరశశటట

816
NDX2563591
పపరర: రతన పఫదదప కకసగల

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:26/36/92
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ శవయఖ సనరరశశటట
ఇసటట ననస:26-36-98
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ హఫసజలఖరహ షషషక
ఇసటట ననస:26-36-143
వయససస:19
లస: పప
823
NDX2771137
పపరర: వరహబ షపక

94-169/1026

భరస : రసనల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-36-86
వయససస:74
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:26/36/92
వయససస:19
లస: పప
820
NDX2574796
పపరర: హమదసలఖర షషషక

815
NDX3052446
పపరర: మహబమబ షపక

840
NDX3137312
పపరర: కకలర పర అదద లకకక

94-167/532

భరస : కకలర పర శరభ పఫసరద లసగస
ఇసటట ననస:26-36-158
వయససస:46
లస: ససస స
94-167/497

843
NDX3300324
పపరర: దయఖకర మమళస

94-167/607

తసడక:ఫ బబబబరరవప మమళస
ఇసటట ననస:26-36-161
వయససస:32
లస: పప
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844
NDX2923522
పపరర: హనసమసతరరవప పస పపరర

94-167/534

తసడక:ఫ చసదఫయఖ పస పపరర
ఇసటట ననస:26-36-162
వయససస:56
లస: పప
847
NDX3181492
పపరర: మచడల చగలనస పషదపపడక

94-167/537

94-167/593

94-167/538

94-167/541

94-167/543

94-167/500

94-167/546

తసడక:ఫ ఇబఫహహస
ఇసటట ననస:26-36-196
వయససస:24
లస: పప

857
NDX3034063
పపరర: రహమద బబష షపక

860
NDX2481661
పపరర: లకకక తరపతమక బరరలర

863
NDX3043452
పపరర: ఆదదయఖ బబలథథటట

866
NDX2900678
పపరర: నచగలకకక రరవపలపలర

94-167/501

869
NDX2618130
పపరర: రమదదవ కగదచరరశశటట

94-167/542

872
NDX2495406
పపరర: నచగ లకకక రరవపలపలలర
తసడక:ఫ ఆసజననయబలల రరవపలపలలర
ఇసటట ననస:26-36-199
వయససస:25
లస: ససస స

852
NDX2328276
పపరర: అసజల గజబల

94-167/29

855
NDX3097458
పపరర: శరణ గరకసస ఎడవన వలయస

94-167/540

858
NDX2443695
పపరర: కకసడమక కకమఖకలపరటట

94-167/30

భరస : రరశయఖ కకమఖకలపరటట
ఇసటట ననస:26-36-179
వయససస:56
లస: ససస స
94-167/31

861
NDX2589372
పపరర: జజషసలఖ శశభ రరణణ తడనచల

94-167/499

భరస : ఆదదయఖ బబలథథటట
ఇసటట ననస:26-36-187
వయససస:39
లస: ససస స
94-167/544

864
NDX2771970
పపరర: అనస పసఫయ బబలథథరర

94-167/545

తసడక:ఫ ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:26-36-187
వయససస:18
లస: ససస స
94-167/547

867
NDX2955730
పపరర: అనసదదప మదడదల

94-167/548

తసడక:ఫ ఉదయ భబసకర మదడదల
ఇసటట ననస:26-36-194
వయససస:25
లస: పప
94-167/502

భసధసవప: అమకత కగదచరరశశటట
ఇసటట ననస:26-36-195
వయససస:44
లస: ససస స
94-167/35

94-167/27

తసడక:ఫ జజజ నదచస ఎడవన వలయస
ఇసటట ననస:26-36-173
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయలల
ఇసటట ననస:26-36-189
వయససస:25
లస: ససస స

భసధసవప: అమకత కగదచరరశశటట
ఇసటట ననస:26-36-195
వయససస:48
లస: పప
871
NDX2396877
పపరర: షరర షపక

94-167/539

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-36-187
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఆసజననయలల
ఇసటట ననస:26-36-189
వయససస:43
లస: ససస స
868
NDX2604056
పపరర: పపలర యఖ కగదచరరశశటట

854
NDX3140357
పపరర: శరమ రరచరడ ర ఎడవన వలయస

849
NDX2495422
పపరర: హహహమఖవత తవరశ

భరస : వనసకటటశ
ఇసటట ననస:26-36-171
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమ కకషష బరరలర
ఇసటట ననస:26-36-186
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఆదదయఖ బబలథథటట
ఇసటట ననస:26-36-187
వయససస:19
లస: పప
865
NDX2753523
పపరర: సరసబఫజఖస రరవపలపలర

94-167/28

తసడక:ఫ మదర షరహబ షపక
ఇసటట ననస:26-36-175/A
వయససస:47
లస: పప

భరస : బఫహకయఖ భమవరపప
ఇసటట ననస:26-36-183
వయససస:41
లస: ససస స
862
NDX2566727
పపరర: డచన ససకరసత బబలథథటట

851
NDX2443679
పపరర: సఫవసత వసగరపపరపప

94-167/536

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప తవరశ
ఇసటట ననస:26-36-166
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరనన దచస ఎడవన వలయస
ఇసటట ననస:26-36-173
వయససస:25
లస: పప

భరస : నఖలలశ
ఇసటట ననస:26-36-174
వయససస:34
లస: ససస స
859
NDX3197886
పపరర: జయ పఫధ భమవరపప

94-167/599

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:26-36-171
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గరనన దచస ఎడవన వలయస
ఇసటట ననస:26-36-173
వయససస:46
లస: ససస స
856
NDX3061447
పపరర: పదకజ కదస

848
NDX3282647
పపరర: అరరణ కలఖఖణ బబ గర వరపప

846
NDX3039021
పపరర: నబ సరహహబ షపక

తసడక:ఫ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-36-163
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ ఆదద నచరరయణ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:26-36-164,
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబ మమరరస దదదదపఖ
ఇసటట ననస:26-36-167/1
వయససస:21
లస: ససస స
853
NDX3106937
పపరర: అనన ససమలత తటర

94-167/535

తసడక:ఫ హనసమసతష రరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:26-36-162
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఆడమ పషదపపడక
ఇసటట ననస:26-36-164
వయససస:36
లస: పప
850
NDX3258985
పపరర: దదదదపఖ రరయపపడక

845
NDX3089190
పపరర: పపషప లత పస పపరర

870
NDX3263985
పపరర: సతష చతరరల

94-167/595

తసడక:ఫ వనసకయఖ చతరరల
ఇసటట ననస:26-36-195
వయససస:31
లస: పప
94-167/36

873
NDX2495539
పపరర: సరసబబఫజఖస రరవపలపలలర

94-167/37

భరస : ఆసజననయబలల రరవపలపలలర
ఇసటట ననస:26-36-199
వయససస:43
లస: ససస స

Page 70 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

874
NDX2495588
పపరర: పకథదశ కలమఖర రరవపలపలలర

94-167/38

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల రరవపలపలలర
ఇసటట ననస:26-36-199
వయససస:23
లస: పప
877
NDX2219483
పపరర: సరయ కరవఖ లత సపసషటట

94-167/40

94-179/1257

94-183/18

94-171/774

94-179/954

94-186/14

94-180/23

భరస : నచగగశశర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:26-38-18/A
వయససస:40
లస: ససస స

887
NDX2710317
పపరర: వషష
ష వరద న హజరర

890
NDX3011574
పపరర: ఖఖదర వల షపక

893
NDX2556215
పపరర: వరయఖ చమట

896
NDX3162443
పపరర: రరమ దదవ కకలలకలలపఅల

94-185/4

899
NDX3143757
పపరర: ససనల కనడస

94-182/1113

902
NDX3026853
పపరర: రరప శక తషమకల
తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:26-38-18/A
వయససస:18
లస: ససస స

882
NDX2874196
పపరర: నచగ వరర న బటఫగబసట

94-174/835

885
NDX3179686
పపరర: శలఖర బఇవనష షపక

94-183/967

888
NDX2735355
పపరర: సతఖనచరరయణ చలలవడక

94-182/1236

తసడక:ఫ చన ససబబయఖఖ చలలవడక
ఇసటట ననస:26-38-14
వయససస:38
లస: పప
94-179/955

891
NDX3150646
పపరర: ససమఖ శక కలరక

94-183/968

తసడక:ఫ పపరష చసదఫరరవప కలరక
ఇసటట ననస:26-38-14b
వయససస:19
లస: ససస స
94-186/1107

894
NDX2476927
పపరర: నచగ లకకక నసబబల

94-186/15

భరస : ససబఫహకణఖస నసబబల
ఇసటట ననస:26-38-14/B/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-183/969

897
NDX2458289
పపరర: వనసకటటసశరమక వదచఖధచరర
మపరరస
తసడక:ఫ యయక నచరరయణ మపరరస
ఇసటట ననస:26-38-17
వయససస:20
లస: ససస స

94-183/20

94-183/970

900
NDX3026739
పపరర: లకకక శవ పరరశత తషమకల

94-170/699

తసడక:ఫ కరససవసపశశశర రరవప కనడస
ఇసటట ననస:26-38-18
వయససస:34
లస: ససస స
94-174/893

94-167/552

భరస : మఖబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-38-13
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమబలల కకలలకలలపఅల
ఇసటట ననస:26-38-16B
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఏక నచరరయణ మపరరస
ఇసటట ననస:26-38-17
వయససస:38
లస: ససస స
901
NDX3154150
పపరర: నచగమలలర శశరర తషమకల

94-183/19

తసడక:ఫ వనసకటయఖ చమట
ఇసటట ననస:26-38-14/B
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ గబల షర షపక
ఇసటట ననస:26-38-16/1
వయససస:60
లస: పప
898
NDX2458305
పపరర: శవ శక కలమఖరర మపరరస

884
NDX1625013
పపరర: సరసబశవ రరవప మగరల

879
NDX3074176
పపరర: శక రమబలల సరధస

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:26/38/4/B
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ పషదద జజన పసర షపక
ఇసటట ననస:26-38-14/B
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబరరవప నసబబల
ఇసటట ననస:26-38-14/B/
వయససస:31
లస: పప
895
NDX2155860
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

94-179/992

తలర : పరమమశశర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:26-38-14
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:26-38-14/2
వయససస:23
లస: పప
892
NDX2476901
పపరర: ససబఫహకణఖస నసబబల

881
NDX3003480
పపరర: తషలసమక చసకక

94-167/549

తసడక:ఫ వనసకట రరవప సరధస
ఇసటట ననస:26-36-210/A
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర మగరల
ఇసటట ననస:26-38-11/4
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-38-13/B
వయససస:20
లస: పప
889
NDX3002961
పపరర: ననర ఇబఫహహమ షపక

94-167/550

భరస : ఆదస చసకక
ఇసటట ననస:26-38-2
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మగరల
ఇసటట ననస:26-38-11/4
వయససస:56
లస: ససస స
886
NDX2969517
పపరర: సయద బరకత హహసపన

878
NDX2998169
పపరర: ససనల యడర

876
NDX3195518
పపరర: కకమల దదవ నచటకస

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప నచటకస
ఇసటట ననస:26-36-200
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రఘబపత యడర
ఇసటట ననస:26-36-202
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:26-38-1
వయససస:46
లస: ససస స
883
NDX1625138
పపరర: మలలర సవరర మగరల

94-167/39

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప రరవపలపలలర
ఇసటట ననస:26-36-199
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ వనణబ గరపరలరరవప సపసషటట
ఇసటట ననస:26-36-202
వయససస:22
లస: ససస స
880
NDX3252145
పపరర: వరణణ వలర భననన

875
NDX2495463
పపరర: ఆసజననయబలల రరవపలపలలర

తసడక:ఫ పసచరయఖ తషమకల
ఇసటట ననస:26-38-18/A
వయససస:24
లస: ససస స
94-183/971

903
NDX2698595
పపరర: ససజజత కకలశశటట

94-169/966

భరస : నచగ బబలఖజ కకలశశటట
ఇసటట ననస:26-38-20
వయససస:36
లస: ససస స
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904
NDX3220118
పపరర: వనసకట రరమ కకషష బసడక

94-183/1210

తసడక:ఫ పపరరషస తస స బసడక
ఇసటట ననస:26-38-20
వయససస:44
లస: పప
907
NDX2450252
పపరర: నచగమర బబబబ గబసజ

94-183/1211

భరస : వనసకట రరమ కకషష బసడక
ఇసటట ననస:26-38-20
వయససస:34
లస: ససస స
94-179/16

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:26-38-21
వయససస:28
లస: పప
910
NDX1628520
పపరర: సషషదసలల షపక

905
NDX3220126
పపరర: హహమ సనరరఖవత బసడక

తసడక:ఫ రసనల షపక
ఇసటట ననస:26-38-21
వయససస:42
లస: పప

908
NDX0309799
పపరర: షరర�ీనన షపక

94-183/21

911
NDX2399285
పపరర: ససభబన మహమకద

94-179/17

తసడక:ఫ రసగర రరవప మరరక
ఇసటట ననస:26-38-22/A
వయససస:55
లస: పప
919
NDX2989325
పపరర: నచగగసదఫబబబబ పపచర

94-183/974

94-177/461

భరస : రవకలమఖర రరడకడ బబ రరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-30
వయససస:42
లస: ససస స

94-183/975

923
NDX2610715
పపరర: శరకవణణ నలర పప

94-179/839

94-183/1223

926
NDX3163391
పపరర: అనల కలమఖర రరడకడ ఉపపరపలర

929
NDX2907095
పపరర: శకనవరసస అడకమలర

94-183/976

932
NDX3091345
పపరర: సససధనష కలర
తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ కలర
ఇసటట ననస:26-38-30
వయససస:24
లస: ససస స

94-188/7

918
NDX2924843
పపరర: జయ చసదఫ దనన

94-183/973

921
NDX3176500
పపరర: రమణ రరడకడ నసససస

94-175/1555

తసడక:ఫ లకకక రరడకడ నసససస
ఇసటట ననస:26-38-26
వయససస:41
లస: పప
924
NDX2310472
పపరర: రమణయఖ అలకపలర

94-183/24

927
NDX3123726
పపరర: ససజజత ఉపపరపలర

94-183/977

భరస : అనల కలమఖర రరడకడ ఉపపరపలర
ఇసటట ననస:26-38-29
వయససస:25
లస: ససస స
94-169/1098

తసడక:ఫ నరసససహ
ఇసటట ననస:26-38-29/A
వయససస:37
లస: పప
94-183/978

915
NDX2356780
పపరర: ఫరరదదదన షర మహమకద

తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ అలకపలర
ఇసటట ననస:26-38-26/A
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ ఉపపరపలర
ఇసటట ననస:26-38-29
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:26-38-29
వయససస:28
లస: ససస స
931
NDX3105988
పపరర: మలర శశరర బబ రరడకడ

920
NDX2944742
పపరర: పపరషస తస మ రరడకడ బతష
స ల

భరస : శకనవరస రరడకడ నలర పప
ఇసటట ననస:26-38-26
వయససస:21
లస: ససస స
94-173/1166

94-179/994

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప దనన
ఇసటట ననస:26-38-24
వయససస:20
లస: పప

Deleted

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:26-38-29
వయససస:31
లస: పప
928
NDX3231974
పపరర: అనసరరధ రరగరపససడక

94-173/1170

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-38-24/A
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ కకటట రరడకడ నలర పప
ఇసటట ననస:26-38-26
వయససస:32
లస: పప
925
NDX3232014
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ రరగరపససడక

917
NDX3251626
పపరర: దదపక దనన

912
NDX2947422
పపరర: ననర బఇవనష షపక

తసడక:ఫ లఖల జజన మహమకద
ఇసటట ననస:26-38-21A
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప దనన
ఇసటట ననస:26-38-24
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ పసచర రరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-24
వయససస:19
లస: పప
922
NDX2648392
పపరర: శకనవరస రరడకడ నలర పప

94-183/972

తసడక:ఫ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-38-21/a
వయససస:42
లస: పప
94-186/1258

94-183/22

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-38-21/a
వయససస:67
లస: ససస స

94-180/24 914
913
NDX2398758
NDX2890093
పపరర: గగససయఖ కరరమబన మహమకద
పపరర: షరరఫ షపక

916
NDX3077500
పపరర: రవ చసదఫ పఫసరద మరరక

909
NDX2342863
పపరర: అవనచష పరతతరర
తసడక:ఫ అనల కలమఖర పరతతరర
ఇసటట ననస:26-38-21
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ ఫరరదదదన షర మహమకద
ఇసటట ననస:26-38-21A
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:26-38-21A
వయససస:27
లస: ససస స

94-186/1123

తసడక:ఫ కకటటశశరరవప కకతచసమమరర
ఇసటట ననస:26-38-20
వయససస:40
లస: పప

భరస : సషషదసలల షపక
ఇసటట ననస:26-38-21
వయససస:41
లస: ససస స
94-183/23

906
NDX2690642
పపరర: నచగ బబలఖజ కకతచసమమరర

930
NDX3137924
పపరర: ఇసశరరఖ వననపపనస చ

94-183/923

తసడక:ఫ కకషష రరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:26/38/30
వయససస:18
లస: ససస స
94-183/979

933
NDX3095205
పపరర: సససధనష కలర

94-183/980

తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ కలర
ఇసటట ననస:26-38-30
వయససస:24
లస: ససస స
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934
NDX3095726
పపరర: నచగ మలర శశరర కలర
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94-186/1272

భరస : శకనవరస రరడకడ కలర
ఇసటట ననస:26-38-30
వయససస:45
లస: ససస స
937
NDX2794972
పపరర: వనణబ మఖధవ దథడడ క

94-180/1501

94-183/26

తసడక:ఫ నచగర రరడకడ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:26-38-32
వయససస:23
లస: పప
94-183/983

భరస : వనసకటటశశ రరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-34
వయససస:35
లస: ససస స
94-179/997

తసడక:ఫ బబబబ పటటట
ఇసటట ననస:26-38-36
వయససస:35
లస: పప

94-179/840

944
NDX2464998
పపరర: అనసత రరజజ చసతస

947
NDX3076213
పపరర: రమదదవ మఖచవరపప

94-183/1224

952
NDX2310548
పపరర: నచగ కనక దసరర కటబరర

950
NDX2553774
పపరర: వనసకటయఖ ఇళళ

94-180/25

తసడక:ఫ వనసకట ససజవ రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:26-38-41/4
వయససస:36
లస: ససస స

953
NDX2311058
పపరర: వనమ వరణణ కనగసటట

94-183/984

భరస : శకనవరస రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:26-38-41/4
వయససస:33
లస: ససస స

956
NDX0508671
పపరర: భబరత మదసద

94-180/1262

తసడక:ఫ గరవసదయఖ
ఇసటట ననస:26-38-41/B
వయససస:60
లస: పప

959
NDX2922789
పపరర: జవరశజ ఉపపసదఫ

94-183/28

962
NDX3255684
పపరర: నచగగశశర రరవప మమడకద
తసడక:ఫ యయససదచస మమడకద
ఇసటట ననస:26-38-44
వయససస:59
లస: పప

945
NDX2993020
పపరర: భబరత పటటట

94-179/996

948
NDX3099454
పపరర: అపరష మఖచవరపప

94-183/985

951
NDX3100351
పపరర: ఏనచనసమఖక మఖలల

94-183/986

954
NDX2311082
పపరర: శకనవరస కనగసటట

94-183/29

తసడక:ఫ లకకయఖ కనగసటట
ఇసటట ననస:26-38-41/4
వయససస:46
లస: పప
94-183/30

957
NDX0508564
పపరర: వనసకట రమణమక మబదసద

94-183/31

భరస : నచరరయణ
ఇసటట ననస:26-38-41/B
వయససస:51
లస: ససస స
94-189/1109

తసడక:ఫ భగవరనదచస జవరశజ
ఇసటట ననస:26-38-42/A
వయససస:24
లస: పప
94-179/18

94-179/841

భరస : ససవరష రరవప మఖలల
ఇసటట ననస:26-38-41
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:26-38-41/B
వయససస:29
లస: ససస స
94-183/32

942
NDX2552321
పపరర: నచగమలలర శశరర పరలపరరస

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మఖచవరపప
ఇసటట ననస:26-38-36
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కనగసటట
ఇసటట ననస:26-38-41/4
వయససస:44
లస: ససస స
94-183/987

94-183/25

భరస : బబబబ పటటట
ఇసటట ననస:26-38-36
వయససస:50
లస: ససస స

భసధసవప: పరరశత ఇళళ
ఇసటట ననస:26-38-39/A
వయససస:43
లస: పప
94-183/27

939
NDX2310605
పపరర: లకకక మదన
ద రర

భరస : మఖణణకఖరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:26-38-33
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-38-36
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబబబ పప టటట
ఇసటట ననస:26-38-36
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప మమడకద
ఇసటట ననస:26-38-44
వయససస:33
లస: పప

941
NDX2552305
పపరర: మఖణణకఖ రరవప పరలపరరస

94-183/982

భరస : నచగరరరడకడ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:26-38-32
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నచగరరరబ న రరడకడ చసతస
ఇసటట ననస:26-38-34A
వయససస:24
లస: ససస స

946
NDX2995199
పపరర: నగగశశరరరవప పటటట

961
NDX2520278
పపరర: రవ మమడకద

94-185/1364

తసడక:ఫ శకనస పరలపరరస
ఇసటట ననస:26-38-33
వయససస:37
లస: పప

943
NDX2935708
పపరర: నచగలకకక పపరస

958
NDX0513150
పపరర: మబదసద వర నచరరయణ

938
NDX2847275
పపరర: నచగ వర లకకక దథడడ క

936
NDX3193992
పపరర: జయ గసగరరరడకడ

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-30/B
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనణబ మఖధవ దథడడ క
ఇసటట ననస:26-38-31
వయససస:41
లస: ససస స

940
NDX2310787
పపరర: రరమ కకషష రరడకడ మదన
ద రర

955
NDX2995736
పపరర: నచగ మలర శశరర కకతస పలర

94-183/981

తసడక:ఫ ససబబరరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-30/B
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ అపపరరవప దథడడ క
ఇసటట ననస:26-38-31
వయససస:44
లస: పప

949
NDX3233897
పపరర: రరజ పటటట

935
NDX3200631
పపరర: శకనవరసరరడకడ గసగరరరడకడ

960
NDX2799443
పపరర: పఫభకరరరవప మదడల

94-177/607

తసడక:ఫ కరశయఖ మదడల
ఇసటట ననస:26-38-/43/35/25
వయససస:43
లస: పప
94-179/1265

963
NDX2450278
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ మరరక

94-179/19

తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరడకడ మరరక
ఇసటట ననస:26-38-45
వయససస:21
లస: పప
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964
NDX2529394
పపరర: రమఖ మమలసరరడకడ
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94-179/20

తసడక:ఫ గరపరల రరడకడ మమలసరరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-46
వయససస:23
లస: ససస స
967
NDX2407393
పపరర: వనసకటటష యఖగసటట

94-183/33

94-180/26

94-183/35

94-180/28

974
NDX2872521
పపరర: కసన
స రర గరసడర

977
NDX2878593
పపరర: తషలశ లకకక గగలకకటట

94-183/989

980
NDX2361269
పపరర: సరరజ భమవరపప

94-180/1505

983
NDX2796936
పపరర: ధన లకకక భమవరపప
భరస : సదచ శవ రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:26-38-58
వయససస:48
లస: ససస స

94-183/36
985
NDX2342889
పపరర: పఫతచప కలమఖర పటబనయక
మకలకవ
తసడక:ఫ వనసకట వశశశశశర రరవప మకలకవ
ఇసటట ననస:26-38-58/13
వయససస:47
లస: పప

986
NDX2926525
పపరర: పఫభబవత అననపరరడడ క
భరస : వర శశఖర రరవప అననపరరడడ క
ఇసటట ననస:26-38-58/B
వయససస:68
లస: ససస స

988
NDX2993889
పపరర: అసజల గడకవనమబల

989
NDX2995769
పపరర: రమణ బబ పపరరజ

94-180/1509

భరస : రరమయఖ గడకవనమబల
ఇసటట ననస:26-38-59/A
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : రమదదవ పపలర గమర
ఇసటట ననస:26-38-61
వయససస:20
లస: ససస స

94-170/700

992
NDX2722650
పపరర: సరయ రమఖ
తసడక:ఫ సతఖ నచరరయణ
ఇసటట ననస:26-38-63/4
వయససస:23
లస: ససస స

972
NDX2853588
పపరర: దదవ రరజ శసకర ననటటరర

94-183/988

975
NDX2872604
పపరర: శక హరర గరసడర

94-180/1503

తసడక:ఫ రరమపప గరసడర
ఇసటట ననస:26-38-53
వయససస:59
లస: పప
94-180/1504

978
NDX2618445
పపరర: మమనక దదవరగసటటట

94-170/581

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప దదవరగసటటట
ఇసటట ననస:26-38-56/1
వయససస:19
లస: ససస స
94-180/29

981
NDX2479459
పపరర: సరయ చసద ఓలలటట

94-180/30

తసడక:ఫ రమమష కలమఖర ఓలలటట
ఇసటట ననస:26-38-58
వయససస:22
లస: పప
94-180/1506

984
NDX2820298
పపరర: వనసకట జగదదశ భమవరపప

94-180/1507

తసడక:ఫ సదచ శవ రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:26-38-58
వయససస:25
లస: పప
94-180/1508

987
NDX2926517
పపరర: ఇసదదరర అననపరరడకడ

94-184/1192

భరస : పఫసరద వలలర స
ఇసటట ననస:26-38-58/B
వయససస:41
లస: ససస స
94-180/1510

భరస : నచరరయణ బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:26-38-59/A
వయససస:27
లస: ససస స
94-184/1193

94-184/1191

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప ననటటరర
ఇసటట ననస:26-38-52
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకశశర బబబబ పరపరరరర
ఇసటట ననస:26-38-58
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ జగననధస భమవరపప
ఇసటట ననస:26-38-58
వయససస:56
లస: పప

991
NDX2865624
పపరర: ఏస మమలక పపలర గమర

94-180/27

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-38-55/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకమనచనరరయణ వరర
ఇసటట ననస:26-38-57
వయససస:47
లస: పప
982
NDX2796928
పపరర: సదచ శవ రరవప భమవరపప

971
NDX2459329
పపరర: శరరఫ మహమకద

969
NDX3079324
పపరర: రజన మరరయఖల
తసడక:ఫ సరసబ శవ రరవప మరరయఖల
ఇసటట ననస:26-38-50
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శక హరర గరసడర
ఇసటట ననస:26-38-53
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పఫకరశరరవప తమనస
ఇసటట ననస:26-38-55/1
వయససస:33
లస: ససస స
979
NDX3053253
పపరర: శవ నచగబలల వరర

94-183/34

తసడక:ఫ ఖఖససస ఎస
ఇసటట ననస:26-38-52
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ అబబదల కలఖస ఆజజద షపక
ఇసటట ననస:26-38-52/A
వయససస:20
లస: ససస స
976
NDX2398725
పపరర: జజఖత తమనస

968
NDX2499952
పపరర: తదజ సరయ చలఖర

94-185/1365
966
WZU4152203
పపరర: బ వ యస వరపఫసరద పపరమ

తసడక:ఫ పపరమ వనసకట చలపతరరవప
ఇసటట ననస:26-38-47
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప చలఖర
ఇసటట ననస:26-38-50
వయససస:21
లస: పప

భరస : శరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:26-38-52
వయససస:34
లస: ససస స
973
NDX2500718
పపరర: అరరరయ షపక

94-180/1502

భరస : బ వ యస వరపఫసరద పపరమ
ఇసటట ననస:26-38-47
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప యఖగసటట
ఇసటట ననస:26-38-49
వయససస:21
లస: పప
970
NDX2459337
పపరర: హబబబననసర బబగస షపక

965
WZU4152302
పపరర: పపరమ ససనత

990
NDX2924215
పపరర: ఏస మమలక పపలర గమర

94-173/948

తలర : జయ శక వపపదపప
ఇసటట ననస:26-38-61
వయససస:20
లస: ససస స
94-178/867

993
NDX3175288
పపరర: మబజబబర రగహహమమన షపక

94-180/1511

తలర : బబజన షపక
ఇసటట ననస:26-38-64
వయససస:46
లస: పప
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NDX3212347
పపరర: రరజజశస పరవన షపక
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94-186/1273

భరస : మబజబబర రగహహమమన షపక
ఇసటట ననస:26-38-64
వయససస:39
లస: ససస స
997
NDX2740124
పపరర: కకటటశశరర మమకల

94-178/869

94-179/21

94-183/992

94-184/1197

తసడక:ఫ సయద కరరమబలర
ఇసటట ననస:26-38-69/A
వయససస:25
లస: ససస స
1009 NDX2862175
పపరర: అరరణ కలమఖరర పరగగలల

94-179/999

భరస : పఫభబకర పరగగలల
ఇసటట ననస:26-38-70
వయససస:50
లస: ససస స
1012 NDX3118395
పపరర: శకహరర ననననరర

94-183/990

1001 NDX3256716
పపరర: గగససయ సయద

1004 NDX3210960
పపరర: సయద గగససయ

94-179/1269

999
NDX2451227
పపరర: మరస షపక

1002 NDX3180841
పపరర: సయఖద అమఖనసలర

94-184/1196

భరస : సయద కరరమబలర
ఇసటట ననస:26-38-69/A
వయససస:45
లస: ససస స

94-178/647
1007 NDX2633550
పపరర: వనసకట కకషష ససదదప
మబమఖకలఖననన
తసడక:ఫ వనసకట నచగ సతశ బబబబ మబమఖకలఖననన
ఇసటట ననస:26-38-70
వయససస:18
లస: పప

1008 NDX2862191
పపరర: పఫభబకర పరగగలల
తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:26-38-70
వయససస:53
లస: పప

1010 NDX3152527
పపరర: వరణణ అననష మబసస బబ యన

1011 NDX3152154
పపరర: భవఖ మబసస బబ యన

94-183/995

1013 NDX3113206
పపరర: ససపసఫయ కరటఫగడడ

94-184/1198

1016 NDX2637346
పపరర: భబగఖ లకకక కలయనపప

1017 NDX2155811
పపరర: హనఫరబ షపక

తసడక:ఫ రరమ కకషష మఖచరరజ
ఇసటట ననస:26-38-75/A
వయససస:20
లస: పప
1021 NDX2543007
పపరర: తరరపతయఖ ఓసనరర
తసడక:ఫ లకకనయఖ ఓసనరర
ఇసటట ననస:26-38-77/1
వయససస:41
లస: పప

94-184/1033

భరస : నచగ వషష
ష వరర న కలయనపప
ఇసటట ననస:26-38-72
వయససస:34
లస: ససస స
1019 NDX2695260
పపరర: వనసకట లకకక మలలర ల

1022 NDX2543023
పపరర: తరరపతమక ఓసనరర
భరస : తరరపతయఖ ఓసనరర
ఇసటట ననస:26-38-77/1
వయససస:37
లస: ససస స

94-183/858

94-180/32

భరస : మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:26-38-74
వయససస:63
లస: ససస స
94-170/582

తలర : శకనవరసరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:26-38-76
వయససస:46
లస: ససస స
94-180/1263

94-184/1199

1014 NDX2714905
పపరర: భబగఖ లకకక కళళఖణపప

1015 NDX2878494
పపరర: భబగఖ లకకక కళళఖణపప

94-5/921

94-179/998

తసడక:ఫ రఘబ మబసస బబ యన
ఇసటట ననస:26-38-70A
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వషష
ష వరర న కళళఖణపప
ఇసటట ననస:26-38-72
వయససస:34
లస: ససస స

1018 NDX2630127
పపరర: సరయ ససదదప మఖచరరజ

94-183/993

భరస : సయద ననరరలర
ఇసటట ననస:26-38-69
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకహరర ననననరర
ఇసటట ననస:26-38-70 , MADHAVA RAO
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వషష
ష వరరన కళళఖణపప
ఇసటట ననస:26-38-72
వయససస:34
లస: ససస స

94-183/991

1005 NDX3194982
పపరర: సయద రహహమఖ

భసధసవప: ససపసఫయ
ఇసటట ననస:26-38-70 , MADHAVA RAO
వయససస:43
లస: పప
94-183/996

94-184/11

తసడక:ఫ సయఖద ఆడమ
ఇసటట ననస:26-38-69
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ రఘబ మబసస బబ యన
ఇసటట ననస:26-38-70A
వయససస:25
లస: ససస స
94-183/994

94-178/868

తసడక:ఫ మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:26-38-67/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననరరలర సయద
ఇసటట ననస:26-38-69
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ సయద కరరమబలర
ఇసటట ననస:26-38-69
వయససస:27
లస: పప
1006 NDX3179298
పపరర: సయద మహహన

998
NDX2933091
పపరర: ససనల కలమఖర మమకల

996
NDX2740306
పపరర: శకనస మమకల

తసడక:ఫ ససబబరరవప మమకల
ఇసటట ననస:26-38-66/5
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ శకనస మమకల
ఇసటట ననస:26-38-66/5
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ ఆడమ సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:26-38-69
వయససస:56
లస: పప
1003 NDX3209939
పపరర: సయద షషకలర

94-178/646

తసడక:ఫ మరరసరహహబ శశక
ఇసటట ననస:26-38-66/2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనస మమకల
ఇసటట ననస:26-38-66/5
వయససస:42
లస: ససస స
1000 NDX2533271
పపరర: కరరమబలర సయద

995
NDX2649812
పపరర: కకశ రరషక షపక

1020 NDX2155910
పపరర: రరఘవనసదఫ కలమఖర చడపపలర

94-180/33

తసడక:ఫ శసకరయఖ చడపపలర
ఇసటట ననస:26-38-76
వయససస:29
లస: పప
94-180/1264

1023 NDX2934685
పపరర: నరగష గరలబ

94-180/1513

తసడక:ఫ అరరబ న రరవప
ఇసటట ననస:26-38-77/1
వయససస:28
లస: పప
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1024 NDX2740587
పపరర: జజఖత గరలఖభబ
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94-184/1200

భరస : నరగష
ఇసటట ననస:26-38-77/1
వయససస:26
లస: ససస స
1027 NDX3256690
పపరర: వనసకటశశషగరరర వనసకటశశషగరరర

1025 NDX2814622
పపరర: నచగ మలర శశరర మగరల

94-180/1514

భరస : గగవసదస మగరల
ఇసటట ననస:26-38-77/A
వయససస:39
లస: ససస స
94-179/1267

1028 NDX2547438
పపరర: గబరరసరశమ గబసడడబబ యన

తసడక:ఫ బఫహకయఖ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:26-38-81/1
వయససస:51
లస: పప

94-183/997

తసడక:ఫ కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:26-38-77/A
వయససస:44
లస: పప
94-180/1265

తసడక:ఫ గబసడడబబ యన గబరరసరశమ గబసడడబబ యన తసడక:ఫ గబరవయఖ గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:26-38-80
ఇసటట ననస:26-38-80
వయససస:18
లస: పప
వయససస:39
లస: పప
94-179/1250 1031 NDX3282480
1030 NDX3241643
పపరర: మబరళమహన రరవప నసదదపరటట
పపరర: మహనరరవప నసదదపరటట

1026 NDX2731404
పపరర: గగవసదస మగరల

1029 NDX2542991
పపరర: సరవతఫ గబసడడబబ యన

94-180/1266

భరస : గబరరసరశమ గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:26-38-80
వయససస:39
లస: ససస స
94-179/1301

1032 NDX3250693
పపరర: నచగ లకకక కగతవరపప

94-172/1259

తసడక:ఫ బఫహకయఖ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:26-38-81/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : భవన పఫసనన కలమఖర కగతవరపప
ఇసటట ననస:26-38-82/1
వయససస:29
లస: ససస స
1035 NDX2537397
పపరర: మఖధసరర కలవకలసటర

భరస : భవరన పఫసనన కలమఖర కగతవరపప
ఇసటట ననస:26-38-82/1
వయససస:30
లస: ససస స

94-183/998
1034 NDX2734416
పపరర: భవరన పఫసనన కలమఖర
కగతవరపప
తసడక:ఫ తషలసస రరమ పఫసరద కగతవరపప
ఇసటట ననస:26-38-82/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : రవ కలమఖర కలవకలసటర
ఇసటట ననస:26-38-82/1
వయససస:27
లస: ససస స

1036 NDX2873263
పపరర: నచగ వనణబ కగతవరపప

1037 NDX2848265
పపరర: ససతచ దదవ వసగర

1038 NDX2873248
పపరర: రరమ లకకక కగతవరపప

1033 NDX2923043
పపరర: నచగ లకకక కగతవరపప

94-180/1515

94-184/1201

భరస : తషలసస రరమ పఫసరద కగతవరపప
ఇసటట ననస:26-38-82/1
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మహన మబరళ కగతవరపప
ఇసటట ననస:26-38-82/1
వయససస:35
లస: ససస స

1039 NDX2929776
పపరర: వజయలకకక సరబబదసప ఠర

1040 NDX3146628
పపరర: కగశవ రరడకడ భవనస

94-170/701

భరస : బబలఖజ నచయక సరబబదసప ఠర
ఇసటట ననస:26-38-82/2
వయససస:36
లస: ససస స
1042 NDX2534832
పపరర: భబగఖ నచగ ససనత రరచకకసడ

94-184/13

94-183/999

94-183/1000

తసడక:ఫ యయససరతనస బబజబస
ఇసటట ననస:26-38-86
వయససస:44
లస: పప
1051 NDX2667392
పపరర: మహన కళళళస
తసడక:ఫ జజజ నచనసదస కలలర స
ఇసటట ననస:26-38-86/2
వయససస:57
లస: పప

94-178/870

94-178/872

1046 NDX2380335
పపరర: జనత శకవఠసవ అమరగసఢడఫన

1044 NDX2822021
పపరర: పవన సరయ దచసరర

94-180/34

తసడక:ఫ భబసకర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:26-38-85/4
వయససస:31
లస: పప

1049 NDX2888469
పపరర: మననహర బబజబస

1050 NDX2648525
పపరర: నచగబర సలఖస షపక

భరస : మబరళమహన కలలర స
ఇసటట ననస:26-38-86/2
వయససస:56
లస: ససస స

94-178/873

1047 NDX2450245
పపరర: రరకగశ శరనస

తసడక:ఫ శవరరమ కకషష అమరగసఢడఫన
ఇసటట ననస:26-38-84/2 4THLANE
వయససస:28
లస: పప

1052 NDX2770923
పపరర: వజయ పఫసనన కకపపలఖ

94-178/871

తసడక:ఫ ససరగశ బబబబ దచసరర
ఇసటట ననస:26-38-83/4
వయససస:19
లస: పప

94-184/1204

తసడక:ఫ రవకకరణ
ఇసటట ననస:26-38-86
వయససస:18
లస: పప
94-179/842

1041 NDX3153723
పపరర: పదచకవత భవనస
భరస : కగశవ రరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:26-38-82/3
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర దచసరర
ఇసటట ననస:26-38-83/4
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససరగశ బబబబ దచసరర
ఇసటట ననస:26-38-83/4
వయససస:37
లస: ససస స
1048 NDX2748168
పపరర: రవ కకరణ బబజబస

1043 NDX2895654
పపరర: ససరగశ బబబబ దచసరర

94-184/1203

భరస : తషలసస నచగ పఫకరశ కగతవరపప
ఇసటట ననస:26-38-82/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:26-38-82/3
వయససస:50
లస: పప

తలర : వజయ లకకకీస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:26-38-82/3
వయససస:21
లస: ససస స
1045 NDX2822005
పపరర: అనసరరధ దచసరర

94-184/1202

94-184/12

94-179/22

94-185/1292

తసడక:ఫ బబజ
ఇసటట ననస:26-38-86/1
వయససస:18
లస: పప
94-183/1001

1053 NDX2311934
పపరర: ఆసజననయబలల జలలకలరర

94-184/14

తసడక:ఫ సతఖస జలలకలరర
ఇసటట ననస:26-38-86/2
వయససస:35
లస: పప
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1054 NDX2576684
పపరర: ఆసజననయబలల జలలకలరర

94-184/1034

తసడక:ఫ సతఖస జలలకలరర
ఇసటట ననస:26-38-86/2
వయససస:34
లస: పప
1057 NDX2397602
పపరర: అననపపరష దదవరపలర

94-183/37

94-184/15

94-184/1208

94-184/1037

94-13/1193

94-184/1038

94-179/1309

తసడక:ఫ చననయఖ బసడక
ఇసటట ననస:26-38-87
వయససస:26
లస: పప

1067 NDX1529504
పపరర: ననరబ హన షపక

1070 NDX3166741
పపరర: షపక సలఖక

1073 NDX3175387
పపరర: మఖతసగర పపఫమ కలమఖర

1076 NDX3288545
పపరర: షపక హహసపన బ

94-179/1294

1079 NDX2919892
పపరర: శశశదచబ షపక

94-13/710

1082 NDX2833135
పపరర: వరనచరరయణ బతష
స ల
తసడక:ఫ శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-38-87,13/2
వయససస:19
లస: పప

1062 NDX2746311
పపరర: తరరపతమక రరచ

94-184/1207

1065 NDX2582401
పపరర: నహరరకర ఇనచపరగగలఖ

94-184/1036

1068 NDX2628584
పపరర: వజయ రరజ చడరరకలరర

94-13/1192

తసడక:ఫ ససరగశ
ఇసటట ననస:26-38-86/7
వయససస:19
లస: పప
94-173/949

1071 NDX3225398
పపరర: గరయతఫ అలఖనన

94-175/1823

భరస : వనసకటటశశర రరవప అలఖనన
ఇసటట ననస:26-38-86/7
వయససస:65
లస: ససస స
94-184/1209

1074 NDX0781203
పపరర: ధరణణ దదవ మలలర ల

94-184/17

భరస : దదననశ కలమఖర మలలర ల
ఇసటట ననస:26-38-86-7/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-179/1310

1077 NDX2950905
పపరర: పఫమద చకకవరరస బసడచరర

94-185/1366

తలర : రరజగశశరర
ఇసటట ననస:26-38-86/8
వయససస:42
లస: పప
94-180/1516

తసడక:ఫ బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-38-86/11
వయససస:20
లస: ససస స
94-183/1003

94-183/1002

తసడక:ఫ శవయఖ ఇనచపరగగలఖ
ఇసటట ననస:26-38-86/6
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : షపక మమఖమ సరహహబ
ఇసటట ననస:26-38-86/7C
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : కరశవశశశశశరరరవప ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:26-38-86/10
వయససస:67
లస: ససస స
1081 NDX3026705
పపరర: మలర కరరరబ న రరడకడ బసడక

94-184/16

తసడక:ఫ మఖతసగర సరటలన
ఇసటట ననస:26-38-86/7
వయససస:23
లస: పప

భరస : షపక అబబదలఖర
ఇసటట ననస:26-38-86/7C
వయససస:32
లస: ససస స
1078 NDX3270188
పపరర: శవపరరశత ఉటటకలరర

1064 NDX2524247
పపరర: వసశ కకషరష రరడకడ కలర స

1059 NDX2940765
పపరర: ససనత రరచ

భరస : కకటటశశర రరవప రరచ
ఇసటట ననస:26-38-86/5
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : షపక షబబర
ఇసటట ననస:26-38-86/7
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : కకటటశశరర నరరకకసడ
ఇసటట ననస:26-38-86/7
వయససస:21
లస: ససస స
1075 NDX3288537
పపరర: షపక మబనన

94-184/1206

భరస : లతఫ శరరఫ
ఇసటట ననస:26-38-86/7
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససరగష
ఇసటట ననస:26-38-86/7
వయససస:18
లస: పప
1072 NDX2685311
పపరర: పఫవలర క నరరకకసడ

1061 NDX2757037
పపరర: కకటటశశర రరవప రచ

94-184/1205

తసడక:ఫ రరచ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-86/5
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ కలర స
ఇసటట ననస:26-38-86/6
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ శవయఖ ఇనచపరగగలఖ
ఇసటట ననస:26-38-86/6
వయససస:20
లస: ససస స
1069 NDX2615292
పపరర: వనసకటటష చడరరకలరర

94-180/1517

తసడక:ఫ కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-38-86/5
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-86/5
వయససస:29
లస: పప
1066 NDX2582286
పపరర: హరరక ఇనచపరగగలఖ

1058 NDX2869147
పపరర: అదద లకకక రరచ

1056 NDX2770899
పపరర: మహన కలలర స

తసడక:ఫ గరననచనసధమ కలర స
ఇసటట ననస:26-38-86/2
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:26-38-86/5
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ మఖబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-38-86/5
వయససస:21
లస: పప
1063 NDX2906410
పపరర: కకటబరరజగశ రచ

94-184/1035

తసడక:ఫ మహన కళళళస
ఇసటట ననస:26-38-86/2
వయససస:22
లస: పప

భరస : మఖణణకఖ రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:26-38-86/3
వయససస:41
లస: ససస స
1060 NDX2539716
పపరర: సషషడడ మసరసన వల షపక

1055 NDX2646578
పపరర: రరహహల కళళళస

1080 NDX2919918
పపరర: హహసపన బఇవనష షపక

94-186/1444

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-38-86/11
వయససస:39
లస: ససస స
94-179/1000

1083 NDX2469450
పపరర: లకకక గరయతఫ దదవ జజరరగగ

94-180/35

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప జజరరగగ
ఇసటట ననస:26-38-88
వయససస:34
లస: ససస స
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94-180/1267

భరస : శకనవరస వరక
ఇసటట ననస:26-38-88
వయససస:41
లస: ససస స

1085 NDX2560050
పపరర: సరయ చడషతనఖ వరక

94-180/1268

తసడక:ఫ శకనవరస వరక
ఇసటట ననస:26-38-88
వయససస:18
లస: పప

1087 NDX2921849
పపరర: ధన లకకక బబయ బబ సదదల

94-180/1518

భరస : ససభబన సససగ
ఇసటట ననస:26-38-88/D
వయససస:28
లస: ససస స
1090 NDX2656536
పపరర: వనసకటటశశరరర పపలగస

94-178/648

భసధసవప: వరణణ శక పపలగస
ఇసటట ననస:26-38-89
వయససస:45
లస: పప

1088 NDX3092798
పపరర: నలన జజఖత శఖఖకకలర

94-184/1211

భరస : రరమయగర వనణబ గరపరల రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:26-38-89/A
వయససస:62
లస: ససస స

1094 NDX2361277
పపరర: అచసఖత రరమ రరడడ క పస

1095 NDX2588465
పపరర: నచగగశశర రరవప జగనచనథస

94-180/38

1100 NDX2588457
పపరర: ఈశశరమక జగననధస

94-180/36

94-180/1269

తసడక:ఫ రరశయఖ జగనచనదస
ఇసటట ననస:26-38-95
వయససస:61
లస: పప
94-180/1519

తసడక:ఫ చడననయఖ లఖతద నలస
ఇసటట ననస:26-38-95
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస నలస
ఇసటట ననస:26-38-95
వయససస:31
లస: ససస స

94-173/692

1092 NDX2450609
పపరర: తషలసస ఐనవవలల

1097 NDX2909554
పపరర: శకనస నలస

94-184/1212

1089 NDX2582708
పపరర: వరణణ శక పపలగస

94-179/1001
1091 NDX2994531
పపరర: బబల నచగ జజజ న పఫసనన
యరరకలఖపపడక
భరస : డక వ పస చసదఫ శశఖర యరరకలఖపపడక
ఇసటట ననస:26-38-89/6
వయససస:25
లస: ససస స

1096 NDX2588507
పపరర: వసశ కకషష జగనచనథస

1099 NDX2967297
పపరర: మదసమత నలస

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప వక
ఇసటట ననస:26-38-88
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పపలగస
ఇసటట ననస:26-38-89
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబపస రరడకడ పస
ఇసటట ననస:26-38-89/C
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప జగనచనథస
ఇసటట ననస:26-38-95
వయససస:29
లస: పప

94-184/1210

భరస : లకకక నచరరయణ శఖఖకకలర
ఇసటట ననస:26-38-88/d
వయససస:63
లస: ససస స

94-180/37
1093 NDX2450591
పపరర: రరమయగర వనణబ గరపరల రరవప
ఐనవవలల
తసడక:ఫ రరమఖరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:26-38-89/A
వయససస:65
లస: పప
94-180/1270

1086 NDX3176518
పపరర: శకనవరస వక

1098 NDX2930048
పపరర: శరలమక నలస

94-180/1520

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:26-38-95
వయససస:30
లస: ససస స
94-191/738

భరస : నచగగశశర రరవప జగనచనథస
ఇసటట ననస:26-38-95
వయససస:52
లస: ససస స
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1101 NDX2910008
పపరర: వవఎన జగ శక లకకక నసడకకటటట

94-174/895

తసడక:ఫ ఏ వ శవ పఫసరద నసదదకటటట
ఇసటట ననస:26-38-96
వయససస:23
లస: ససస స

1102 NDX3257573
పపరర: పఫమల దదవ కటబరర

భరస : వనసకటటవరరర కటబరర
ఇసటట ననస:26-38-96
వయససస:55
లస: ససస స

1104 NDX2361293
పపరర: టట ఫణణసదఫ కకమటటగబసట

94-180/40

1105 NDX2710366
పపరర: చనన రరడకడ గగడచ

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప కకమటటగబసట
ఇసటట ననస:26-38-96
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ వనలల గగసద రరడకడ గగడచ
ఇసటట ననస:26-38-96
వయససస:42
లస: పప

1107 NDX2909976
పపరర: పదచకవత నసదదకటటట

1108 NDX3155454
పపరర: దదదదవరఖ నసదదలల

94-184/1213

భరస : ఏ వ శవ పఫసరద నసదదకటటట
ఇసటట ననస:26-38-96
వయససస:46
లస: ససస స
1110 NDX3205184
పపరర: దదదదవరఖ నసదదలల
తసడక:ఫ లలటట శకనవరసరరవప నసదదలల
ఇసటట ననస:26-38-96/1
వయససస:24
లస: ససస స

94-179/1270

1111 NDX2556298
పపరర: బబఫహకణణ కగతరరడకడ
తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ కగతరరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-96/2
వయససస:22
లస: ససస స

94-180/39

తసడక:ఫ వనసకస కకషన గనచడళళళ
ఇసటట ననస:26/38/96
వయససస:26
లస: ససస స
94-184/1039

1106 NDX2710598
పపరర: అఖలలశ రరడకడ గగడచ

94-184/1040

తసడక:ఫ చనన రరడకడ గగడచ
ఇసటట ననస:26-38-96
వయససస:18
లస: పప
94-174/896

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-38-96/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-184/1215

1103 NDX2450559
పపరర: మఖధసరర గనచడళళళ

1109 NDX3132891
పపరర: వహహద షపక

94-184/1214

భరస : కలఖమ షపక
ఇసటట ననస:26-38-96/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-180/1271

1112 NDX2933778
పపరర: బఫహక రరడకడ కగతరరడకడ

94-184/1216

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ కగతరరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-96/2
వయససస:20
లస: పప
Page 78 of 372

1113 NDX2879286
పపరర: ఉమఖరరణణ బబ సదదల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-172/1099

భరస : యగగసదఫ సససగ శతచరరస వనసకట
ఇసటట ననస:26-38-96/A
వయససస:36
లస: ససస స
1116 NDX2397339
పపరర: పదక కలసడనరర

94-184/18

94-180/41

94-184/1151

94-179/945

94-183/964

94-184/1154

94-178/631

94-185/1323

Deleted

భరస : సతఖ శకనవరసరరవప మమడకదద
ఇసటట ననస:26-38-108A
వయససస:38
లస: ససస స

1126 NDX2524809
పపరర: భబసకర రరడకడ గబసడ

1129 NDX2932218
పపరర: జయ లకకక చగపపర

1132 NDX2975191
పపరర: వజయ శరసత తడనచల

1135 NDX2681310
పపరర: శకనవరసరరవప కకసజగటట

94-184/20

1138 NDX2629574
పపరర: పసఫయసకర రగవపరర

94-184/19

తసడక:ఫ కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-38-113
వయససస:31
లస: ససస స

1121 NDX2534840
పపరర: ఫరఫసక జజషషవ తచళళ
ర రర

94-180/43

1124 NDX3011186
పపరర: జజఖత రరణణ కకసడటట

94-184/1153

1127 NDX2990646
పపరర: సరయ ససగరత ఊమఖకలలటట

94-183/963

తసడక:ఫ శవ రరమ కకషషయఖ ఊమఖకలలటట
ఇసటట ననస:26-38-102
వయససస:20
లస: పప
94-182/1235

1130 NDX2398113
పపరర: ససపపరష కకట

94-172/14

భరస : తరరమల రరవప కకట
ఇసటట ననస:26-38-104/A
వయససస:61
లస: ససస స
94-179/946

1133 NDX2602241
పపరర: రరధ కకసజగటట

94-161/579

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప కకసజగటట
ఇసటట ననస:26-38-106/A
వయససస:42
లస: ససస స
94-178/632

1136 NDX2801744
పపరర: వనసకట తరరణ రరసపటట

94-180/1462

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప రరసపటట
ఇసటట ననస:26-38-106/A
వయససస:19
లస: పప
94-178/633

తసడక:ఫ పషసచలయఖ రగవపరర
ఇసటట ననస:26-38-107/A
వయససస:20
లస: ససస స
1141 NDX3183605
పపరర: అనసరరధ యలర మ

94-185/1367

తసడక:ఫ లలరరరరరజ కకసడటట
ఇసటట ననస:26-38-101
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ రసగయఖ కకసజగటట
ఇసటట ననస:26-38-106/A
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కణచల
ఇసటట ననస:26-38-106/A/1
వయససస:68
లస: ససస స
1140 NDX2511434
పపరర: లకకక లలఖవత మమడకదద

94-184/1152

భరస : రవ కలమఖర తడనచల
ఇసటట ననస:26-38-106/2
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : రసగయఖ కకసజగటట
ఇసటట ననస:26-38-106/A
వయససస:78
లస: ససస స
1137 NDX2766004
పపరర: శసగరమక కణచల

1123 NDX2780401
పపరర: వజయ లకకక ఇల

1118 NDX2764587
పపరర: భబగఖ లకకక కకడనరర

తసడక:ఫ నట రరజ తచళళ
ర రర
ఇసటట ననస:26-38-101
వయససస:21
లస: పప

భరస : నరరసదఫ చగపపర
ఇసటట ననస:26-38-102/A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరరసరశమ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-38-106
వయససస:61
లస: పప
1134 NDX2679462
పపరర: రవణమక కకసజగటట

94-180/42

తలర : లకకక గబసడ
ఇసటట ననస:26-38-101/E
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ శవ రరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:26-38-102
వయససస:20
లస: పప
1131 NDX2847440
పపరర: నచగ మలర శశర రరవప వలల
ర రర

1120 NDX2479525
పపరర: సనరఖ పఫకరశ చలలకలరర

94-184/1041

భరస : బబల యగర రరడకడ కకడనరర
ఇసటట ననస:26-38-96/B
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప ఇల
ఇసటట ననస:26-38-101
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ మలస బబష షపక
ఇసటట ననస:26-38-101/4
వయససస:20
లస: ససస స
1128 NDX3054988
పపరర: సరయ ససగరత ఊమఖకలలటట

94-184/1217

తసడక:ఫ వనసకయఖ చలలకలరర
ఇసటట ననస:26-38-101
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష మమరరస ఇల
ఇసటట ననస:26-38-101
వయససస:49
లస: పప
1125 NDX3001435
పపరర: రరజజశన షపక

1117 NDX2926459
పపరర: బబల యగర రరడకడ కకడనరర

1115 NDX2674190
పపరర: బఫహక రరడకడ కగఠరరడకడ

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ కగఠరరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-96/A
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ చనన యగర రరడకడ కకడనరర
ఇసటట ననస:26-38-96B
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ నచగరరజ సనసషటట
ఇసటట ననస:26-38-101
వయససస:24
లస: పప
1122 NDX2885689
పపరర: రరమ రరవప ఇల

94-180/1521

భరస : హసషబసడ హసషబసడ
ఇసటట ననస:26-38-96/A
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడకడ దథడడ
ఇసటట ననస:26-38-96B
వయససస:27
లస: ససస స
1119 NDX2398592
పపరర: ససబఫమణఖస సనసషటట

1114 NDX1274612
పపరర: ఉమఖరరణణ బబ సదదల

1139 NDX1542563
పపరర: పవతఫ ఉదదదశశటట

94-180/44

భరస : కకటటసశరర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-108/A
వయససస:26
లస: ససస స
94-185/1324

1142 NDX3047511
పపరర: ధన లకకక వరరనపత

94-186/1216

భరస : ఆసజననయబలల వరరనపత
ఇసటట ననస:26-38-113/8
వయససస:49
లస: ససస స
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1143 NDX3133527
పపరర: శవ పరరశత రరవప వనమబల

94-184/1155

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:26-38-113/C
వయససస:31
లస: పప
94-180/45

తసడక:ఫ మసరసన వరల సయఖద
ఇసటట ననస:26-38-116
వయససస:22
లస: ససస స
94-179/947

భరస : ససబఫహకణఖస అయతచబతష
స ల
ఇసటట ననస:26-38-117/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-179/949

భరస : ససకకసదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:26-38-117/2
వయససస:58
లస: ససస స

1150 NDX2872778
పపరర: రమణమక కదదరర

1153 NDX2902807
పపరర: సలస షపక

94-184/1159

1156 NDX2739415
పపరర: ఇరశరద అహమద షపక

94-186/1218

భరస : ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:26-38-117/8A
వయససస:55
లస: ససస స
1161 NDX2479889
పపరర: తరరమల రరడకడ దచశరశల

94-184/1157

94-180/48

94-180/49

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర ఏదర
ఇసటట ననస:26-38-118
వయససస:24
లస: ససస స
1167 SQX2099992
పపరర: పసఫయసకర మఖసడచలఖననన

1162 NDX2450849
పపరర: వనసకట సరయ కలమఖర రరడడ క
రరవ
తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ రరవ
ఇసటట ననస:26-38-117/A
వయససస:26
లస: పప
1165 NDX2725026
పపరర: గరననీద ససపసఫయ

94-177/608

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మఖసడచలఖననన
ఇసటట ననస:26-38-119
వయససస:20
లస: ససస స

1168 NDX2551620
పపరర: మలలర శశరర చమట

94-180/46

1171 NDX2993152
పపరర: మలలర శశర రరవప లసగరశశటట
తసడక:ఫ వనసకట రతస యఖ లసగరశశటట
ఇసటట ననస:26-38-121
వయససస:50
లస: పప

94-179/948

1154 NDX2902815
పపరర: మసరసన బ షపక

94-184/1158

1157 NDX3252897
పపరర: షపక ఇరశరద అహకద షపక

94-179/1260

1160 NDX2450435
పపరర: కకసడచ రరడడ క రరవ

94-180/47

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ రరవ
ఇసటట ననస:26-38-117/A
వయససస:29
లస: పప
94-184/21

1163 NDX2450856
పపరర: వనసకట రరడకడ రరవ

94-184/22

తసడక:ఫ కకసడచ రరడడ క రరవ
ఇసటట ననస:26-38-117/A
వయససస:52
లస: పప
94-180/1465

1166 NDX2860575
పపరర: గరనన మణణదదప

94-183/965

తలర : గరనన ససనత
ఇసటట ననస:26-38-119
వయససస:20
లస: పప
94-180/1246

భరస : వరయఖ చమట
ఇసటట ననస:26-38-119/26
వయససస:41
లస: ససస స
94-183/966

1151 NDX2994739
పపరర: ససకకసదర బబషర షపక

భసధసవప: షపక సమర షపక సమర
ఇసటట ననస:26-38-117/8A
వయససస:33
లస: పప

తలర : గరననీద ససనత
ఇసటట ననస:26-38-119
వయససస:19
లస: ససస స
95-5/737

94-169/965

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:26-38-117/6
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : తరరమల రరడకడ దచశరశల
ఇసటట ననస:26-38-117/A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషద చడసచయఖ దచశరశల
ఇసటట ననస:26-38-117/A
వయససస:35
లస: పప
1164 NDX2155845
పపరర: కరకసత కలమఖర ఏదర

1159 NDX2479863
పపరర: వనసకట సశపన దచశరశల

1148 NDX2622652
పపరర: వనసకట లకకక వనటగరరర

తసడక:ఫ మహమకద సలలహ షపక
ఇసటట ననస:26-38-117/2
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ఫ ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:26-38-117/8A
వయససస:33
లస: పప
94-180/1464

94-185/1325

భరస : లకకయఖ వనటగరరర
ఇసటట ననస:26-38-117/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:26-38-117/6
వయససస:59
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:26-38-117/6
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ అరరబ న రరవప
ఇసటట ననస:26-38-120
వయససస:31
లస: పప

94-184/1156

భరస : రమబలల కదదరర
ఇసటట ననస:26-38-117/1
వయససస:58
లస: ససస స

1152 NDX2994762
పపరర: అబదసననసర బబగస షపక

1170 NDX2942167
పపరర: నగగష గలబ

1147 NDX2900116
పపరర: మమనక దచసరర

1145 NDX2772218
పపరర: పఫసనన లకకక కసదసల

భరస : శశరసక అసదడ
ఇసటట ననస:26-38-115
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ డదవడ దచసరర
ఇసటట ననస:26-38-116
వయససస:22
లస: ససస స

1149 NDX2998599
పపరర: హహమలత అయతచబతష
స ల

1158 NDX2942993
పపరర: ఫరతమ బబగస షపక

94-186/1217

తసడక:ఫ ననర షపక
ఇసటట ననస:26-38-114
వయససస:42
లస: పప

1146 NDX2155936
పపరర: సరయ మబననషర షపక

1155 NDX2885697
పపరర: మసరసన బ షపక

1144 NDX3044807
పపరర: మసరసన వల షపక

1169 NDX2551505
పపరర: వనసకట శవ పఫసరద చమట

94-180/1247

తసడక:ఫ వరయఖ చమట
ఇసటట ననస:26-38-119/26
వయససస:24
లస: పప
94-179/950

1172 NDX3173341
పపరర: వససధ రరసపత

94-184/1160

భరస : శకనవరసరరవప రరసపత
ఇసటట ననస:26-38-121
వయససస:42
లస: ససస స
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1173 NDX3174190
పపరర: కలససమ పసఫయసకర రరసపత

94-186/1219

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప రరసపత
ఇసటట ననస:26-38-121
వయససస:23
లస: ససస స
1176 NDX3126968
పపరర: ససబహన మబసరకన షపక

94-184/1150

94-183/922

తలర : కకటటశశరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:26/38/123
వయససస:36
లస: పప
1182 NDX3198199
పపరర: గయఖససదదదన షపక

1177 NDX2558369
పపరర: కలఖఖణ జజననలగడడ

94-184/1161

భరస : కకరణ కలమఖర వనలలపరర
ఇసటట ననస:26-38-129/2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-129/4
వయససస:19
లస: పప
1194 NDX3293909
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపపపల

1181 NDX2710358
పపరర: మఖజ సస నయ గగరగకమబచన

తసడక:ఫ శవయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:26-38-129/16
వయససస:29
లస: పప
1197 NDX2533206
పపరర: అమర షపక

1183 NDX2740322
పపరర: వనసకటటశశరరర అగరనమఖలఖ

తసడక:ఫ నచగ మలర శశర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-38-131/15
వయససస:23
లస: ససస స

1189 NDX2936037
పపరర: రమణ లసగస శశటట

1192 NDX2939940
పపరర: సరసబఫజఖస లసగరశశటట

1195 NDX2940054
పపరర: యశశసత లసగ శశటట

94-180/52

1198 NDX1591628
పపరర: జమర షపక

94-171/773

1201 NDX3187747
పపరర: తరరపతమక ససరరగరరర
భరస : రరమయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:26-38-133
వయససస:68
లస: ససస స

1184 NDX2944627
పపరర: సస మయఖ మరపకలలఖ

94-174/891

తసడక:ఫ హనసమయఖ మరపకలలఖ
ఇసటట ననస:26-38-126
వయససస:30
లస: పప
94-184/23

1187 NDX2451235
పపరర: పసఠరయఖ తడడవ

94-184/24

తసడక:ఫ బబలయఖ తడడవ
ఇసటట ననస:26-38-127/A
వయససస:54
లస: పప
94-175/1551

1190 NDX2936003
పపరర: నచగగశశర రరవప లసగస శశటట

94-180/1466

తసడక:ఫ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-38-129/4
వయససస:45
లస: పప
94-184/1162

1193 NDX2845923
పపరర: అజయ కలమఖర దచసరర

94-184/1163

తసడక:ఫ అచరయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:26-38-129/4
వయససస:61
లస: పప
94-184/1164

1196 NDX3077351
పపరర: రరమఖరరవప చసతచడ

94-184/1165

తసడక:ఫ సససదరరరవప చసతచడ
ఇసటట ననస:26-38-129/A
వయససస:41
లస: పప
94-180/1467

తసడక:ఫ మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:26-38-130/10
వయససస:24
లస: పప
94-180/53

94-184/1026

తసడక:ఫ రరజ గగరగకమబచన
ఇసటట ననస:26-38-123/5
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-129/41
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:26-38-130/10
వయససస:23
లస: పప
1200 NDX2520294
పపరర: నరకల జజఖత కకలల
ర రర

94-184/1025

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-38-129/4
వయససస:67
లస: ససస స
94-179/1317

94-171/615

1180 NDX2701944
పపరర: వనషభవ సస మమశ

భరస : నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-129/4
వయససస:40
లస: ససస స
94-184/1027

1178 NDX2695708
పపరర: జయబ
మ మ షపక
తసడక:ఫ హజర షపక
ఇసటట ననస:26-38-123
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పసచరయఖ తడడవర
ఇసటట ననస:26-38-127/A
వయససస:50
లస: ససస స
94-184/25

94-180/51

తసడక:ఫ జజసఫ ససధదర బబబబ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-38-122/A
వయససస:21
లస: పప

94-185/1326 1186 NDX2451193
1185 NDX2722098
పపరర: చన వనసకట రమణ మరపకలలఖ
పపరర: వనసకట రమణ తడడవర

1191 NDX2628212
పపరర: అశశక లసగరశశటట

94-160/487

తసడక:ఫ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:26-38-124
వయససస:54
లస: పప

భరస : సస మయఖ మరపకలలఖ
ఇసటట ననస:26-38-126
వయససస:22
లస: ససస స

1175 NDX2539179
పపరర: ఉమమహహశశరర కకడడరర

తసడక:ఫ మలర కరరరబ న రరడకడ కకడడరర
ఇసటట ననస:26-38-121/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరజ గగరగకమబచన
ఇసటట ననస:26-38-123
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ ససదదదక షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-38-123/A
వయససస:65
లస: పప

1188 NDX2477800
పపరర: గరయతఫ

94-179/1252

భరస : నచగగశశర రరవప అమవరసఖ
ఇసటట ననస:26-38-121/19/A
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : అలమబననసర షపక
ఇసటట ననస:26-38/122
వయససస:20
లస: ససస స
1179 NDX2901510
పపరర: గబరరబఫహకస కలసభ

1174 NDX3246519
పపరర: ససపపరష అమవరసఖ

1199 NDX3141710
పపరర: జజఖత మనస

94-175/1552

భసధసవప: రరజ మనస
ఇసటట ననస:26-38-130/A
వయససస:45
లస: ససస స
94-171/775

1202 NDX2843654
పపరర: శకగరరర రసగ సరశమ

94-173/943

తసడక:ఫ శకగరరర రరమయఖ
ఇసటట ననస:26-38-133
వయససస:43
లస: పప
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94-184/1166

తసడక:ఫ చలమయఖ కలరసగర
ఇసటట ననస:26-38-133/B
వయససస:53
లస: పప
1206 NDX2479798
పపరర: భవన కలసభ

1204 NDX2634251
పపరర: రరజగశశరర దదవరకకసడ

భరస : శకనవరస రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:26-38-135
వయససస:29
లస: ససస స
94-180/54

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కలసభ
ఇసటట ననస:26-38-135
వయససస:20
లస: ససస స

1207 NDX2479772
పపరర: శవ నచగ రరజ కలసభ

తసడక:ఫ రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:26-38-135/B
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ గణపత తతరత
ఇసటట ననస:26-38-136
వయససస:19
లస: ససస స
1215 NDX2155712
పపరర: లఖవణఖ రరజ కలమఖర

94-180/56

94-179/951

94-179/956

94-185/1327

తసడక:ఫ శశశదచ
ఇసటట ననస:26-38-141
వయససస:19
లస: పప

1219 NDX2749091
పపరర: మలర కరరరబ న బతష
స ల

1222 NDX2822583
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అదదసకక

1225 JBV3245016
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అదదసకక

94-179/23

1228 NDX2734218
పపరర: మమఢకన దదవ చసదస

94-184/1171

1231 NDX2937340
పపరర: నరకల జజఖత బబ రరగడడ
భరస : ససరగశ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:26-38-142
వయససస:32
లస: ససస స

1211 NDX3090958
పపరర: శశషమక రరవపలపలర

94-186/1220

1214 NDX3065547
పపరర: ����� ������ ����

94-184/1170

1217 NDX2698967
పపరర: వనసకట బఫహక తదజ బతషల

94-170/579

తసడక:ఫ రమణయఖ
ఇసటట ననస:26-38-139/163
వయససస:20
లస: పప
94-179/952

1220 NDX2919512
పపరర: వనసకట బఫహక తదజ బతషల

94-179/953

తసడక:ఫ రమణయఖ బతషల
ఇసటట ననస:26-38-139/163
వయససస:20
లస: పప
94-179/957

1223 NDX2739498
పపరర: గరయతఫ పస లలపలర

94-179/958

భరస : బల దసరర పఫసరద రరవప పస లలపలర
ఇసటట ననస:26-38-140
వయససస:27
లస: ససస స
94-185/357

1226 NDX2604825
పపరర: మధసశక దచసరర

94-162/1248

తసడక:ఫ వజయ కలమఖర దచసరర
ఇసటట ననస:26-38-140/2 ,94-24-1783/3
వయససస:19
లస: ససస స
94-184/1172

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-140/3
వయససస:59
లస: ససస స
94-179/959

94-184/1167

భరస : ��������� ��� ����
ఇసటట ననస:26-38-138/1-A
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:26-38-140/1E
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ ససరగశ బబ లర మబసత
ఇసటట ననస:26-38-140/3
వయససస:20
లస: ససస స
1230 NDX2758597
పపరర: బబజ బబబ షపక

94-180/1249

తసడక:ఫ శకరరమబలల అదదసకక
ఇసటట ననస:26-38-140
వయససస:50
లస: పప

భరస : వషష
ష
ఇసటట ననస:26-38-140
వయససస:49
లస: ససస స
1227 NDX2529477
పపరర: పఫథసఖష బబ లర మబసత

1216 NDX3115375
పపరర: కకమకజ కకమకజ

1208 NDX2778454
పపరర: మహమకద మబజజమల షపక

భరస : శకనవరసరరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:26-38-136
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-38-139/163
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:26-38-140
వయససస:54
లస: ససస స
1224 NDX2934354
పపరర: నరసస యమక సరదద

94-184/1169

తసడక:ఫ మహహశశర రరవప కకమకజ
ఇసటట ననస:26-38-139
వయససస:24
లస: పప

భరస : నచగగశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-38-139/163
వయససస:38
లస: ససస స
1221 NDX2748325
పపరర: పదచకవత తషమకల

1213 NDX2561942
పపరర: భబగఖ లకకక దచసరర

94-178/636

తసడక:ఫ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-38-135/B
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:26-38-138/1A
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమఖర పలనసరశమ
ఇసటట ననస:26-38-139
వయససస:31
లస: ససస స
1218 NDX2834265
పపరర: రతనమక బతష
స ల

94-180/55

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప చరరరజపఅల
ఇసటట ననస:26-38-136
వయససస:20
లస: ససస స
94-186/1221

1205 NDX2637395
పపరర: కలససమ కలసబ

తసడక:ఫ కకషష కలసబ
ఇసటట ననస:26-38-135
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కలసభ
ఇసటట ననస:26-38-135
వయససస:25
లస: పప

94-184/1168 1210 NDX2795516
1209 NDX2778439
పపరర: శరననఫర అసజమ మహమకద
పపరర: అశశన చరరరజపఅల

1212 NDX3011137
పపరర: శరరద తతరత

94-178/635

1229 NDX2398436
పపరర: నచసచచరమక కలదసరరర

94-180/57

భరస : శకనవరసరరవప కలదసరరర
ఇసటట ననస:26-38-140/A
వయససస:38
లస: ససస స
94-175/1553

1232 NDX3018785
పపరర: వజయలకకక ససకర

94-184/1173

భరస : ఆచచరర ససకర
ఇసటట ననస:26-38-142
వయససస:63
లస: ససస స
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94-180/1250
1233 NDX2560068
పపరర: పపరష శక నచగ సతఖ సరయ గరపరల
కకసడ
తసడక:ఫ లలకనచథ సరయ కకసడ
ఇసటట ననస:26-38-142/2
వయససస:20
లస: పప

భరస : తచడకకకసడ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:26-38-142/C
వయససస:45
లస: ససస స

1236 NDX2905875
పపరర: టటడ కకనచడ శకనవరససలల

1237 NDX3047917
పపరర: ససవరరల తచడకకకసడ

94-180/1468

తసడక:ఫ వనసకట కకషష
ఇసటట ననస:26-38-142/c/1
వయససస:49
లస: పప
1239 NDX3065695
పపరర: శకనవరససలల తచడకకకసడ

94-188/1206

94-179/1268

94-180/59

94-185/1330

94-185/1333

94-185/6

భరస : యఖరకననషనడన ససరవరపప
ఇసటట ననస:26-38-143/2
వయససస:24
లస: ససస స

94-177/460

1241 NDX2647337
పపరర: కరశ రమబలల మరరయల

94-178/638

1243 NDX3260643
పపరర: రరజరరవప ఇసజస

తసడక:ఫ వనసకటటసవరలల మరరయల
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:18
లస: పప
94-179/1278

1244 NDX2361210
పపరర: వనసకట నచగ లకకక సరహహత
గబసటటరర
భరస : కరశ వశశనచథ శరక గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:24
లస: ససస స

1246 NDX2866853
పపరర: లకకక రచచబటటటన

94-180/1469

1247 NDX2737971
పపరర: ససబబబలల కకలలకకసడ

1249 NDX3132552
పపరర: కకరణ పఫత

1252 NDX2804409
పపరర: బమదచటట కకటటశశర రరవప

1255 NDX2523413
పపరర: మసరసనవల షపక

94-185/1334

1258 NDX3297264
పపరర: గణణశ కలరసగర

94-185/1331

94-180/1470

తసడక:ఫ కరరమబలర బసడరర
ఇసటట ననస:26-38-143/2
వయససస:18
లస: ససస స

1250 NDX3074655
పపరర: నరజ పఫత

94-185/1332

1253 NDX2906865
పపరర: మఖధవ పసతల

94-180/1471

భరస : శకనవరస రరవప పసతల
ఇసటట ననస:26-38-143/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-185/7

1256 NDX2677011
పపరర: తరరపత రరడకడ నసదదపరటట

94-185/1288

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర రగడకడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:26-38-143/1
వయససస:19
లస: పప
94-185/1535

Deleted

1261 NDX2629624
పపరర: భబగఖ లకకక బసడరర

94-185/1329

భరస : కకరణ పఫత
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : నచగగసదఫస కలరసగర
ఇసటట ననస:26-38-143/1
వయససస:18
లస: పప
94-173/691

94-180/58

భరస : కకటయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ శసషర అజజస షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/1
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ ఓసకరరస
ఇసటట ననస:26-38-143/1
వయససస:37
లస: పప
1260 NDX2599769
పపరర: వశరలఖకక ససరవరపప

1240 NDX2670834
పపరర: చసడడ గసగర భవన

తసడక:ఫ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:26-38-143/1
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ శశషగరరర కలరసగర
ఇసటట ననస:26-38-143/1
వయససస:20
లస: ససస స
1257 NDX2764165
పపరర: గబడకపరటట బబల బఫహకస

94-186/1222

తసడక:ఫ శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ శకరరమలల
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:20
లస: పప
1254 NDX2477479
పపరర: యఖమన కలరసగర

1238 NDX3049582
పపరర: దదవనఖనద న సనరఖ ససదచమఖ
తచడకకకసడ
తసడక:ఫ శకనవరససలల తచడకకకసడ
ఇసటట ననస:26-38-142/C/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవపఫసరద పపపప
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవ పఫసరద పపపప
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:40
లస: ససస స
1251 NDX2933190
పపరర: పవనకళళఖణ నకక

94-185/1328

Deleted

తసడక:ఫ అసకమక
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ నలర సరమ కరపన గగనదర
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:23
లస: పప
1248 NDX2767341
పపరర: లకకక రచచబటటటన

94-178/637

తసడక:ఫ చసడడ బబబబ రరవప
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప చగపపరపప
ఇసటట ననస:26-38-143
వయససస:24
లస: ససస స
1245 NDX2155720
పపరర: కవయరసన నలర సరమ

1235 NDX2635795
పపరర: దదవనఖనద న సనరఖ ససదచమఖ
తచడకకకసడ
తసడక:ఫ శకనవరససలల తచడకకకసడ
ఇసటట ననస:26-38-142/C/1
వయససస:18
లస: పప

94-180/1251

భరస : శకనవరససలల తచడకకకసడ
ఇసటట ననస:26-38-142/C/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట కకషషయఖ తచడకకకసడ
ఇసటట ననస:26-38-142/C/1
వయససస:48
లస: పప
1242 NDX3256708
పపరర: లకకక పఫసనన చగపపరపప

1234 NDX2706562
పపరర: తచడకకకసడ ససవరరల

94-178/639

1259 NDX2906832
పపరర: శకనవరస రరవప పసతల

94-187/952

Deleted

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పసతల
ఇసటట ననస:26-38-143/1
వయససస:38
లస: పప
1262 NDX3261005
పపరర: మలర శశరర యఖపరరరర

94-179/1280

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/2
వయససస:37
లస: ససస స
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94-185/8

తసడక:ఫ రరఫర ఆడమస గమడనరర
ఇసటట ననస:26-38-143/2
వయససస:23
లస: ససస స
1266 NDX2676963
పపరర: యఖరకననషనడన ససరవరపప

94-186/1108

94-171/616

94-180/1479

1270 NDX3241726
పపరర: నరసససహ మమరరస

1273 NDX2644698
పపరర: జయ లలత అనపర

94-179/1251

1276 NDX2155852
పపరర: అసజమక హజరర

94-186/1110

94-180/60

భరస : బబ గరసశరరరవప హజరర
ఇసటట ననస:26-38-143/4
వయససస:87
లస: ససస స
94-180/1257

1279 NDX2477917
పపరర: దదననష మఖయకలసటర

1271 NDX3264546
పపరర: మమనక శకపత

1277 NDX2466704
పపరర: దదననశ

94-184/26

1280 NDX2741478
పపరర: శకనస పచరవ

1281 NDX3101326
పపరర: �������� ������ ����
����������
తసడక:ఫ �������
ఇసటట ననస:26-38-143/4A
వయససస:48
లస: పప

94-186/1226

1282 NDX2745487
పపరర: రజఖలకకక పతసవ

1283 NDX2741502
పపరర: పదక పతసవ

1284 NDX2367720
పపరర: చనన ఆసజననయబలల బడద

94-180/62

94-180/1480

భరస : వనసగయఖ పతసవ
ఇసటట ననస:26-38-143/5
వయససస:28
లస: ససస స

1288 NDX2480002
పపరర: పప నననకసటట రరమఖనసద సరగర

94-185/1345

94-185/1346

భరస : శకనస పతసవ
ఇసటట ననస:26-38-143/5
వయససస:27
లస: ససస స
94-186/1227

భసధసవప: శరహహన షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/7A
వయససస:42
లస: పప
94-180/64

94-180/61

తసడక:ఫ కసవయర బబబబ మఖయకలసటర
ఇసటట ననస:26-38-143/4A
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ తరరపతయఖ పచరవ
ఇసటట ననస:26-38-143/4A
వయససస:33
లస: పప

1287 NDX2479970
పపరర: బసడర పదకజ

1286 NDX2480010
పపరర: పప నననకసటట సససధస

94-180/63

భరస : పప నననకసటట రరమఖనసద సరగర
ఇసటట ననస:26-38-143/10
వయససస:29
లస: ససస స
94-180/65

1289 NDX2479954
పపరర: కకషష మహన రరవప పప నననకసటట

భరస : పప నననకసటట కకషష మహన రరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/10
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ పప నననకసటట కకషష మహన రరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/10
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ పప నననకసటట
ఇసటట ననస:26-38-143/10
వయససస:59
లస: పప

1290 NDX2606788
పపరర: వనసకట ససబబమక బబలరస

1291 NDX2582500
పపరర: వనసకట ససజజత బబలరస

1292 NDX2313922
పపరర: మలలర శశరర కలరసగర

భరస : శకనస బబలరస
ఇసటట ననస:26-38-143/10
వయససస:35
లస: ససస స

94-180/1252

తసడక:ఫ శకనస బబలరస
ఇసటట ననస:26-38-143/10
వయససస:19
లస: ససస స

94-179/963

భరస : వనసకట రతన
ఇసటట ననస:26-38-143/4
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఫరఫనసస కసవర బబబబ మఖయకలసటర
ఇసటట ననస:26-38-143/4A
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ రసగయఖ బడద
ఇసటట ననస:26-38-143/6
వయససస:38
లస: పప

94-179/1285

1274 NDX2842367
పపరర: కరససనచబబ నయఖ ధనళళకక

తసడక:ఫ పరఫనసస కసవయర బబబబ మఖయకలసటబర
ఇసటట ననస:26-38-143/4A
వయససస:20
లస: పప

1285 NDX3135449
పపరర: అమర జన బబష షపక షపక

94-179/838

తసడక:ఫ నరసససహ మమరరస శకపత
ఇసటట ననస:26-38-143/3
వయససస:19
లస: ససస స

Deleted

94-179/964

1268 NDX2609774
పపరర: రరజగశశరర మదచల

తసడక:ఫ బల వనసకట రవ కలమఖర మదచల
ఇసటట ననస:26-38-143/2A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరజ మహన అనపర
ఇసటట ననస:26-38-143/3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరఢ కకషష
ఇసటట ననస:26-38-143/4
వయససస:44
లస: పప
1278 NDX2607570
పపరర: దదననశ మఖయకలసటబర

94-186/1109

తసడక:ఫ రరమయఖ
ఇసటట ననస:26-38-143/3
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ రరజ మహన అనపర
ఇసటట ననస:26-38-143/3
వయససస:21
లస: ససస స
1275 NDX2842078
పపరర: చసడడ బబబబరరవప

1267 NDX2641215
పపరర: ససమసత యఖపరరరర

94-185/1336
1265 NDX2865392
పపరర: శకమన నచరరయణ రరడడ క మఖలల

తసడక:ఫ చరసజవ మఖలల
ఇసటట ననస:26-38-143/2
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ శవ శసకర రరవప యఖపరరరర
ఇసటట ననస:26-38-143/2
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ నరసససహ మమరరస శకపత
ఇసటట ననస:26-38-143/3
వయససస:18
లస: ససస స
1272 NDX2909737
పపరర: లఖవణఖ అనపర

94-185/9

తసడక:ఫ అబబదల బషసర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:26-38-143/2
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ సనరపడచ ససరవరపప
ఇసటట ననస:26-38-143/2
వయససస:31
లస: పప
1269 NDX2695823
పపరర: మమనక శకపత

1264 NDX2533842
పపరర: నచగబల మర ఖఖన పఠరన

94-180/1253

94-180/66

94-185/10

భరస : నరసససహ రరవప కలరసగర
ఇసటట ననస:26-38-143/10
వయససస:36
లస: ససస స
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1293 NDX2479897
పపరర: రగజగటట సనరఖ మమఘన
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94-180/67

తసడక:ఫ రగజగటట రవసదఫ కలమఖర
ఇసటట ననస:26-38-143/10/1
వయససస:20
లస: ససస స
1296 NDX2777852
పపరర: నచగ లకకక కకలలకకసడ

94-180/1472

94-185/12

తసడక:ఫ రసబబబబ వనమబ
ఇసటట ననస:26-38-143/20
వయససస:22
లస: ససస స
1305 NDX2480192
పపరర: గరయతఫ లలకరలపప

94-185/11

1300 NDX2379766
పపరర: రరఘవనసదఫ కలమఖర అక

1303 NDX2849057
పపరర: యమబన రరణణ అనచనబతష
స న

94-180/70

1306 JBV0841940
పపరర: అసకత షపక

94-185/13

1298 NDX2760155
పపరర: ససబబరరవప తచటటకకసడ

94-185/1335

1301 NDX2647972
పపరర: జజనకకరరస అనచనబతష
స న

94-178/640

తసడక:ఫ ససరరసదఫ బబబబ అనచనబతష
స న
ఇసటట ననస:26-38-143/20
వయససస:20
లస: పప
94-184/1174

94-185/1337
1304 NDX3139318
పపరర: వనసకట నచగ లకకక పదక వనమబ

భరస : రసబబబబ వనమబ
ఇసటట ననస:26-38-143/20
వయససస:47
లస: ససస స
94-180/71

భరస : సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/22
వయససస:53
లస: ససస స

1307 JBV0840819
పపరర: సషషదచ షపక

94-180/72

తసడక:ఫ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/22
వయససస:61
లస: పప

భరస : భమషణస రరజ కలమఖర శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:26-38-143/22/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ భమషణస రరజ కలమఖర శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:26-38-143/22/1
వయససస:24
లస: పప

1310 NDX1761577
పపరర: భమషణస రరజ కలమఖర
శకసగరరపరటట
తసడక:ఫ జయఖనసదస శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:26-38-143/22/1
వయససస:56
లస: పప

1311 NDX2628766
పపరర: పఫవణ కలమఖర శకసగరరపరటట

1312 NDX3173481
పపరర: నససస హహనచ శకసగరరపరటట

1313 SQX2022887
పపరర: రరమబలమక పనస

94-180/73

94-180/1254

1309 NDX1760843
పపరర: ననన జజయ శకసగరరపరటట

94-180/69

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:26-38-143/19
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ ససరగసదర బబబబ అనచనబతష
స న
ఇసటట ననస:26-38-143/20
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గబరరమమరరస లలకరలపప
ఇసటట ననస:26-38-143/22
వయససస:27
లస: ససస స
1308 NDX1761759
పపరర: శశబబ రరణణ శకసగరరపరటట

1297 NDX2396893
పపరర: రమఖ దదవ బతష
స ల

తసడక:ఫ శశష గణపత రరవప అక
ఇసటట ననస:26-38-143/19/11/A
వయససస:36
లస: పప
94-180/1473

1295 NDX2479939
పపరర: రగజగటట రవసదఫ కలమఖర

తసడక:ఫ రగజగటట కనకరరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/10/1
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ రరజయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-38-143/17
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదఫ కలమఖర అక
ఇసటట ననస:26-38-143/19/11/A
వయససస:35
లస: ససస స
1302 NDX3140589
పపరర: సరయ భబరత వనమబ

94-180/68

భరస : రగజగటట రవసదఫ కలమఖర
ఇసటట ననస:26-38-143/10/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:26-38-143/16A
వయససస:27
లస: ససస స
1299 NDX2379683
పపరర: దదపసస అక

1294 NDX2479913
పపరర: రగజగటట కళళఖణణ

94-180/74

94-185/1338

తసడక:ఫ భమషణస రరజ కలమఖర శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:26-38-143/22/1
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ భమషణస రరజ కలమఖర శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:26-38-143/22/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ వలర యఖ పనస
ఇసటట ననస:26-38-143/22A
వయససస:42
లస: ససస స

1314 NDX2554343
పపరర: శక లకకక మగరల

1315 NDX2801173
పపరర: మలర శశరర కటట

1316 NDX2396927
పపరర: ససధచఖరరణణ ఉప

94-180/1255

భరస : కకరణ కలమఖర పరరశ
ఇసటట ననస:26-38-143/24
వయససస:25
లస: ససస స
1317 NDX3079753
పపరర: మబజజహహద జబర షపక

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:26-38-143/24
వయససస:32
లస: ససస స
94-179/960

తలర : శరఫసవపననసర షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/25
వయససస:19
లస: పప
1320 NDX2942837
పపరర: అఫస ఫ జ షపక
తసడక:ఫ మసరసన వల
ఇసటట ననస:26-38-143/25
వయససస:22
లస: ససస స

94-180/1474

1318 NDX3112315
పపరర: శసషరద బబగబమ షపక

1321 NDX3265006
పపరర: వజయ మమరర దథడడ
భరస : ఆసథదన దథడడ
ఇసటట ననస:26-38-143/25/A
వయససస:69
లస: ససస స

95-217/776

94-185/14

భరస : సతఖనచరరయణ ఉప
ఇసటట ననస:26-38-143/24
వయససస:29
లస: ససస స
94-180/1475

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/25
వయససస:63
లస: ససస స
94-184/1175

94-180/75

1319 NDX3124393
పపరర: శరఫసవపననసర షపక

94-180/1476

తసడక:ఫ శసషరద బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/25
వయససస:38
లస: ససస స
94-179/1286

1322 NDX2670578
పపరర: పసటట ట లకకక శక లలఖ

94-178/641

తసడక:ఫ పసటట ట శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-143/28A
వయససస:19
లస: ససస స
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1323 NDX2367761
పపరర: శకనస గబసడచ
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94-180/76

తసడక:ఫ ససతయఖ గబసడచ
ఇసటట ననస:26-38-143/28A
వయససస:37
లస: పప
1326 NDX2617041
పపరర: పలలర బబ యన సరగజ

94-175/1300

94-180/78

94-187/953

94-179/961

94-185/19

94-185/1341

94-180/1485

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-38-143-34/2
వయససస:43
లస: ససస స

1336 NDX3068095
పపరర: నచగమణణ కకసడనరర

1339 NDX3102118
పపరర: వరణణ దదవ కసచ

1342 NDX3067832
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసడనరర

1345 NDX3207792
పపరర: అనల కలమఖర శరక లసక

94-184/1176

1348 NDX3053238
పపరర: అదద నచరరయణ వరరకలటట

94-185/1339

1351 NDX1762419
పపరర: శరరష బబలననన
భరస : నచగరరరడకడ బబలననన
ఇసటట ననస:26-38-143/35
వయససస:30
లస: ససస స

94-185/15

1334 NDX3094091
పపరర: మణణ రగవప

94-185/1354

1337 NDX2313963
పపరర: వజయలకకక మసచకసటట

94-185/16

1340 NDX3068582
పపరర: భవఖ కకసడనరర

94-185/1340

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:26-38-143/34
వయససస:20
లస: ససస స
94-186/1224

1343 NDX2885176
పపరర: సఫవసత రరజజరపప

94-185/1342

తసడక:ఫ జయరరజ రరజజరపప
ఇసటట ననస:26-38-143/34/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-185/1355

94-185/1358

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-38-143-34/2
వయససస:18
లస: పప
95-217/19

1331 NDX2416956
పపరర: రరమ కకషష కలనసకల

94-180/1256

భరస : సతఖనచరరయణ మసచకసటట
ఇసటట ననస:26-38-143/34
వయససస:55
లస: ససస స

Deleted

94-185/1357

1328 NDX2628303
పపరర: ఏన వ ఏమ సరయ తదజ
చసతలపపడక
తసడక:ఫ అపపరరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:26-38-143/30
వయససస:19
లస: పప

భరస : అపపరరవప రగవప
ఇసటట ననస:26-38-143-32/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరధకకషష మమరరస లసక
ఇసటట ననస:26-38-143-34/2
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ రరధకకషష మమరరస లసక
ఇసటట ననస:26-38-143-34/2
వయససస:28
లస: పప
1350 SQX1972660
పపరర: శశషరరతనస వరరకలటట

94-188/1207

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:26-38-143/34
వయససస:48
లస: పప

భరస : అనల కలమఖర శరక లసక
ఇసటట ననస:26-38-143-34/2
వయససస:19
లస: ససస స
1347 NDX3173630
పపరర: అనల కలమఖర శరక లసక

1333 NDX2804003
పపరర: ఆదసబ షపక

94-180/1478

తసడక:ఫ శకరరమబలల కలనసకల
ఇసటట ననస:26-38-143/32
వయససస:43
లస: పప

భరస : గరరరధర రరవప కసచ
ఇసటట ననస:26-38-143/34
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరరరధర రరవప కసచ
ఇసటట ననస:26-38-143/34
వయససస:18
లస: పప
1344 NDX3040664
పపరర: వనసకట శక కల లకకక లసక

94-186/1223

భరస : కకటటశశర రరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:26-38-143/34
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పఫభబకర మబనపలర
ఇసటట ననస:26-38-143/34
వయససస:47
లస: ససస స
1341 NDX2943850
పపరర: మహహత కలమఖర కసచ

1330 NDX3035375
పపరర: రరషక షపక

తసడక:ఫ లఖల సరహహబ
ఇసటట ననస:26-38-143/32
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:26-38-143/34
వయససస:19
లస: పప
1338 NDX2523579
పపరర: శవ కలమఖరర మబనపలర

94-180/77

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/31
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:26-38-143/32
వయససస:29
లస: ససస స
1335 NDX3090008
పపరర: అఖల కకసడనరర

1327 NDX2536761
పపరర: సరయ తదజ చసతలపపడక

1325 NDX2767382
పపరర: రరజఖ లకకక తరమఖ
ద సన

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-38-143/28A
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ అపపరరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:26-38-143/30
వయససస:20
లస: పప

భరస : కరశ రరమబలల కలవ
ఇసటట ననస:26-38-143-31
వయససస:30
లస: ససస స
1332 NDX2803997
పపరర: రరషక షపక

94-180/1477

తసడక:ఫ చకకయఖ
ఇసటట ననస:26-38-143/28A
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ పలలర బబ యన శసకర రరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-143/30
వయససస:22
లస: ససస స
1329 NDX1760827
పపరర: రసగమక కలవ

1324 NDX2763514
పపరర: వనసకటటశశరరర తరమఖ
ద సన

1346 NDX3152360
పపరర: అనల కలమఖర శరక లసక

94-185/1356

తసడక:ఫ రరధకకషష మమరరస లసక
ఇసటట ననస:26-38-143-34/2
వయససస:28
లస: పప
94-185/1359
1349 NDX3053329
పపరర: యశశసత సరయ కకషష వరరకలటట

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-38-143-34-/2
వయససస:19
లస: పప
94-180/79

1352 NDX1760751
పపరర: నచగరరరడకడ బబలననన

94-180/80

తసడక:ఫ వర రరడకడ బబలననన
ఇసటట ననస:26-38-143/35
వయససస:40
లస: పప
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1353 NDX2313823
పపరర: వనసకట సతఖనచరరయణ
మసచకసటట
తసడక:ఫ మఖలకకసడయఖ మసచకసటట
ఇసటట ననస:26-38-143/35
వయససస:58
లస: పప

94-185/20

1356 NDX2397149
పపరర: కకటయఖ కకనకక

94-185/22

94-180/82

1360 NDX3279437
పపరర: లకకక రరడకడ కలసడనరర

94-185/1343

1363 NDX2982577
పపరర: మఖరరశశటట కకటటశశర రరవప

94-185/28

1366 NDX2801538
పపరర: పకకరర పసచరక
తసడక:ఫ జగనచధస
ఇసటట ననస:26-38-143/39
వయససస:56
లస: పప

1368 NDX2927689
పపరర: జజఖత కరవనటట

1369 NDX2721280
పపరర: వనసకటటశశరరర కరవనటట

94-179/965

భరస : వనసకటటశశరరర కరవనటట
ఇసటట ననస:26-38-143/44
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదఫ రరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/45
వయససస:29
లస: ససస స
1374 NDX2397156
పపరర: వనసకట నచగమలర క బడద

94-185/24

తసడక:ఫ డక సస కగ సససగ
ఇసటట ననస:26-38-143/48/2
వయససస:48
లస: ససస స

94-186/1225

1375 NDX2919678
పపరర: వనసకట లకకక చసతకరయల

94-180/83

1378 NDX2397115
పపరర: సరసబశవ రరవప దచరర

94-179/962

1381 NDX2608677
పపరర: రరణణ దథసత
తసడక:ఫ ససబబయఖ దథసత
ఇసటట ననస:26-38-143/51
వయససస:22
లస: ససస స

1361 NDX2523157
పపరర: నచగతదజసఅన కరకలమఖనస

94-185/23

1364 NDX2643229
పపరర: సరయ కగలన వపననవ

94-5/919

1367 NDX3282175
పపరర: వనసకటటశశరరర జటటటబబ ఈనచ

94-179/1299

భసధసవప: వనసకటటశశరరర జటటటబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:26-38-143/42/A
వయససస:48
లస: పప
94-185/1344

1370 NDX2406841
పపరర: నరసససహరరవప అనచన

94-175/70

తసడక:ఫ చననహనసమయఖ అనచన
ఇసటట ననస:26-38-143/45
వయససస:53
లస: పప
94-179/966

1373 NDX3291739
పపరర: చసదఫ శశఖర ఇసజస

94-179/1316

తసడక:ఫ ఇసజస రరజజరరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/45
వయససస:26
లస: పప
94-182/1237

1376 NDX2387363
పపరర: అరరబ న దచరర

94-16/1063

తసడక:ఫ చసదఫశశఖర దచరర
ఇసటట ననస:26-38-143/48
వయససస:34
లస: పప
94-185/25

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర దచరర
ఇసటట ననస:26-38-143/48
వయససస:35
లస: పప
94-185/1289

94-16/1086

తసడక:ఫ రవ శసకర వపననవ
ఇసటట ననస:26-38-143/37/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దచసస చసతకరయల
ఇసటట ననస:26-38-143/47
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : చసదఫ శశఖర దచరర
ఇసటట ననస:26-38-143/48
వయససస:57
లస: ససస స
1380 NDX2634343
పపరర: దచదచభబయ సససదరర

1372 NDX2754505
పపరర: పపరష చసదఫ రరవప కగశన

1358 NDX2659191
పపరర: వనసకట లకకక కలసడనరర

భరస : నచగరసదఫ కలమఖర కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:26-38-143/37
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ వససతరరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/45
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప బడద
ఇసటట ననస:26-38-143/45/1
వయససస:26
లస: పప
1377 NDX2155787
పపరర: సరసబబఫజఖస దచరర

94-179/1296

భసధసవప: జజఖత కరవనటట
ఇసటట ననస:26-38-143/44
వయససస:56
లస: పప
94-177/609

94-185/21

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ కలసడనరర
ఇసటట ననస:26-38-143/36
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకక పత
ఇసటట ననస:26-38-143/37
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ భబసకర రరవప బడద
ఇసటట ననస:26-38-143/37, 3RD LANE
వయససస:34
లస: పప

1371 NDX2821478
పపరర: శవ నచగబలల కగశన

94-163/1199

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కలసడనరర
ఇసటట ననస:26-38-143/37
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/37
వయససస:28
లస: ససస స
1365 NDX2397008
పపరర: వనసకరటరరమయఖ బడద

1357 NDX2601581
పపరర: హరర వర పఫతచప బబ మకన

1355 NDX2314284
పపరర: ససధచకర రరడకడ గరపప

తసడక:ఫ ససవర రరడడ క గరపప
ఇసటట ననస:26-38-143/35/2
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర బబ మకన
ఇసటట ననస:26-38-143/35/C
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:26-38-143/36
వయససస:24
లస: ససస స
1362 NDX2749836
పపరర: భబనసమత మఖరరశశటట

94-180/81

తసడక:ఫ కకటయఖ కకనకక
ఇసటట ననస:26-38-143/35/2
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ రరమమమరరస కకనకక
ఇసటట ననస:26-38-143/35/2
వయససస:45
లస: పప
1359 NDX2535581
పపరర: వనసకట రమణ కలసదసరర

1354 NDX2155886
పపరర: అనల కలమఖర కకనకక

1379 NDX2518587
పపరర: మధసలక దచర

94-185/26

భరస : కకషష దచర
ఇసటట ననస:26-38-143/48
వయససస:22
లస: ససస స
94-180/1258

1382 NDX2659324
పపరర: భబరత కనద గ
న సతచ

94-16/1087

భరస : వనసకటటశశర రరవప సనరతచన
ఇసటట ననస:26-38-143/52
వయససస:25
లస: ససస స
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94-171/776

తసడక:ఫ ఆదదనచరరయణ సనరరడషన
ఇసటట ననస:26-38-143/52
వయససస:30
లస: పప
1386 NDX2934743
పపరర: చనన ఆసజననయబలల బడద

94-185/1348

94-180/1482

94-185/1350

1390 NDX2397032
పపరర: కకజరరననసర షపక

1393 NDX2722221
పపరర: మనయ పసఫతస పషరక

94-179/968

94-186/1228

Deleted
94-172/15

తసడక:ఫ నరసససహచచరర రరవపరర
ఇసటట ననస:26-38-143/F
వయససస:25
లస: ససస స

1402 NDX2942803
పపరర: ఆర మమరర హహమలత జజనస

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ రరహహణణ
ఇసటట ననస:26-38-144
వయససస:26
లస: పప

94-185/1349

1394 NDX2730240
పపరర: గరతచసజల కసచరర

94-185/1352

1405 NDX2421857
పపరర: ససధచఖ రరణణ పపటర

1411 NDX2465672
పపరర: తరరపతమక మబతషకలరర
తసడక:ఫ చనన రరశయఖ మబతషకలరర
ఇసటట ననస:26-38-144/1
వయససస:24
లస: ససస స

94-184/1028

భరస : మరరరల జనచరర న రరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-143/B
వయససస:32
లస: ససస స
94-179/969

1400 NDX2901189
పపరర: మమరర హహమలత జజనస రవనల

94-180/1484

భరస : గబరవయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:26-38-143/B/1
వయససస:61
లస: ససస స
94-186/1229

1403 NDX3220951
పపరర: పఫమల రరణణ తమకన

94-169/1198

భరస : ససత రరమ కలమఖర తమకన
ఇసటట ననస:26-38-143/d
వయససస:39
లస: ససస స
94-180/84

1406 NDX2314136
పపరర: నచగ మలలర సవరర జజమల

94-185/29

భరస : శక లకకక నచరరయణ జజమల
ఇసటట ననస:26-38-143/F
వయససస:59
లస: ససస స
94-180/1486

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-38-144
వయససస:55
లస: పప
94-186/1111

1391 NDX2722239
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పషరక

తసడక:ఫ వజయకలమఖర
ఇసటట ననస:26-38-143/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కగ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:26-38-143/B/1
వయససస:61
లస: ససస స

94-185/1353 1408 NDX2925998
1407 NDX3099751
పపరర: తరరమల సరయ కకషష చగపపరపప
పపరర: సతఖనచరరయణ రరహహణణ

1410 NDX2628089
పపరర: నటరరజ రరహహణణ

94-185/1351

భరస : ససనల కలమఖర కసచరర
ఇసటట ననస:26-38-143F
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప చగపపరపప
ఇసటట ననస:26-38-143/G/1
వయససస:20
లస: పప

94-180/1481

తసడక:ఫ సస మశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/A
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ కగ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:26-38-143/B1
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:26-38-143/B/1
వయససస:66
లస: పప
1404 NDX2363620
పపరర: రరజజ రరణణ రరవపరర

94-185/27

తసడక:ఫ శశషయఖ నలర గటర
ఇసటట ననస:26-38-143/B
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ శశషయఖ నలర గటర
ఇసటట ననస:26-38-143/B
వయససస:25
లస: పప

1388 NDX2834604
పపరర: కలరసగర గరయతఫ

94-180/1483 1397 NDX2680346
1396 NDX3201464
పపరర: శకనవరస పవన కలమఖర నలర గటర
పపరర: మరరరల వజయ లకకక

94-184/1177 1399 NDX2739381
1398 NDX3204062
పపరర: శకనవరస పవన కలమఖర నలర గటర
పపరర: కగ గబరవయఖ

94-185/1347

భరస : కలరసగర ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/64
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/A
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/B
వయససస:80
లస: పప

1401 NDX2885671
పపరర: గబరవయఖ కసచరర

94-179/967

తసడక:ఫ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/281
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/A
వయససస:43
లస: ససస స
1395 NDX2988103
పపరర: సతచసర షపక

1387 NDX2842029
పపరర: కలరరగర వసశ

1385 NDX2910347
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సనరఠరణణ

తసడక:ఫ ఆదదనచరరయణ సనరఠరణణ
ఇసటట ననస:26-38-143/52
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/64
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-38-143/64
వయససస:22
లస: పప
1392 NDX2722247
పపరర: హహమకలమఖరర పషరక

94-185/1290

తసడక:ఫ ఆసథదన పరస
ఇసటట ననస:26-38-143/52
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ఫ రసగయఖ
ఇసటట ననస:26-38-143/61
వయససస:38
లస: పప
1389 NDX3012788
పపరర: కలరరగర శసకర

1384 NDX2626562
పపరర: పషదద చననపప పరస

1409 NDX2925972
పపరర: వజయ కలమఖరర రరహహణణ

94-180/1487

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:26-38-144
వయససస:46
లస: ససస స
94-186/16

1412 NDX2465680
పపరర: శకనస దదవవరపప

94-186/17

తసడక:ఫ రరమమమరరస దదవవరపప
ఇసటట ననస:26-38-144/1
వయససస:24
లస: పప
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94-186/18

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల మగరల
ఇసటట ననస:26-38-144/2
వయససస:23
లస: పప
94-186/19

భరస : వనసకటటసశరరర గరతస
ఇసటట ననస:26-38-144/C
వయససస:43
లస: ససస స

1417 NDX2315141
పపరర: వనసకటయఖ గగతమ

94-183/1229

1420 NDX3247434
పపరర: ఉదయ భబసకర చరడవరపప
భసధసవప: రరమ కకషష శరరద
ఇసటట ననస:26-38-145
వయససస:32
లస: పప

1422 NDX3295979
పపరర: వరరక బబఫనన వరరక

1423 NDX2407435
పపరర: శవ రరమ కకషష పపదసళరపరరస

94-179/1319

తసడక:ఫ నవల కలమఖర సరవతఫ
ఇసటట ననస:26-38-145/8
వయససస:34
లస: పప
94-185/1291

తసడక:ఫ బబష షపక
ఇసటట ననస:26-38-146, 11TH LINE
వయససస:46
లస: పప

భరస : పవన కలమఖర పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:26-38-147/1
వయససస:32
లస: ససస స

1431 NDX3285574
పపరర: రరకగశ అవపల

1432 NDX2866879
పపరర: ఈశశర రరవప గబసతకళళళ

తసడక:ఫ బబలయఖ కకలల
ఇసటట ననస:26-38-148/2
వయససస:32
లస: పప
1437 NDX2933257
పపరర: హససన షపక

94-183/1230

94-180/1489

94-183/38

94-184/1178

తసడక:ఫ వ యస యస భబసకర ననషషధస
ఇసటట ననస:26-38-149
వయససస:23
లస: ససస స

94-186/1230

1424 NDX2476679
పపరర: బబలశక రరయన

94-186/21

1435 NDX3214103
పపరర: ససషసకథ కకలల

1438 NDX3295730
పపరర: వనసకట రమఖసజనఉలల ఆల

1441 NDX2477305
పపరర: పదక కలమఖరర కలరసగర
తసడక:ఫ ససరగష కలమఖర కలరసగర
ఇసటట ననస:26-38-149
వయససస:25
లస: ససస స

94-180/85

భరస : సతఖనచరరయణ గగటట స
ఇసటట ననస:26-38-146/A
వయససస:24
లస: ససస స
94-185/1360

1430 NDX2908820
పపరర: శక లత గబసటకళళళ

94-177/610

భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-148
వయససస:31
లస: ససస స
94-180/1488

1433 NDX2935591
పపరర: ననర ఇబఫహహస షపక

94-176/1407

తసడక:ఫ షపక సషషధచ
ఇసటట ననస:26-38-148/2
వయససస:23
లస: పప
94-178/864

1436 NDX2998433
పపరర: బబష షపక

94-179/970

తసడక:ఫ సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:26-38-148/2
వయససస:27
లస: పప
94-179/1318

తసడక:ఫ శరసబయఖ ఆల
ఇసటట ననస:26-38-148/4a
వయససస:53
లస: పప
94-186/22

1421 NDX3121860
పపరర: షమన షపక
భరస : మర వల షపక
ఇసటట ననస:26-38-145/7
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చరసజవపలల కకలల
ఇసటట ననస:26-38-148/2
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శశశదచ షపక
ఇసటట ననస:26-38-148/2
వయససస:42
లస: ససస స
1440 NDX2314409
పపరర: వనసకట పదక పసఫయఖ ననషషధస

భసధసవప: శరరద ఉదయ భబసకర
ఇసటట ననస:26-38-145
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరలల గబసతకళళళ
ఇసటట ననస:26-38-148
వయససస:35
లస: పప
94-178/863

94-179/1253

1427 NDX2380327
పపరర: లఖవణఖ గగటట స

1429 NDX2862423
పపరర: అదద నచగ లకకక పప టట
ర రర

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:26-38-148
వయససస:18
లస: పప

1418 NDX3247384
పపరర: రరమకకషష చరడవరపప

1426 NDX2789055
పపరర: పరవన పసఫయసకర కతచరగసతచ

1428 NDX3123882
పపరర: మరరవల షపక

1434 NDX3214996
పపరర: చరసజవపలల కకలల

94-186/20

తసడక:ఫ రరసగరపరల రరవప రరయన
ఇసటట ననస:26-38-145/B
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ గగటట స
ఇసటట ననస:26-38-146
వయససస:20
లస: ససస స

94-179/1302

94-5/920

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ మమరరస పపదసళరపరరస
ఇసటట ననస:26-38-145/A
వయససస:53
లస: పప

భరస : వరగసదఫ పఫసరద యలర ససరర
ఇసటట ననస:26-38-145/B (94-11-7898)
వయససస:39
లస: ససస స
94-186/1231

1415 NDX2647519
పపరర: వనసకటటష తనననరర

తసడక:ఫ ససధచకర తనననరర
ఇసటట ననస:26-38-144/211
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ రరజయఖ గగతమ
ఇసటట ననస:26-38-144/C
వయససస:77
లస: పప

భసధసవప: రరమ కకషష ఉదయ భబసకర
ఇసటట ననస:26-38-145
వయససస:61
లస: ససస స

1425 NDX2550655
పపరర: వర సరసశత యలర ససరర

94-186/1112

తసడక:ఫ రరశయఖ
ఇసటట ననస:26-38-144/2
వయససస:25
లస: ససస స

1416 NDX2315125
పపరర: నచగలకకక గరతస

1419 NDX3247392
పపరర: శరరద చరడవరపప

1414 NDX2628188
పపరర: వజయ లకకక మతషకలరర

1439 NDX2641306
పపరర: యఖమన కమమకల

94-176/1332

తసడక:ఫ రరడడయఖ కమమకల
ఇసటట ననస:26-38-148/A1
వయససస:18
లస: ససస స
94-186/23

1442 NDX2315190
పపరర: గరపస కకషష మమదదధ

94-186/24

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ మమదదధ
ఇసటట ననస:26-38-149
వయససస:23
లస: పప
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1443 NDX2477289
పపరర: ససరగష కలమఖర కలరసగర

94-186/25

తసడక:ఫ ససబబబరరవప కలరసగర
ఇసటట ననస:26-38-149
వయససస:32
లస: పప
1446 NDX3160462
పపరర: శవ పఫసరద మమడకద

94-184/1179

94-180/1490

94-186/28

94-184/28

94-173/944

94-186/1232

94-184/1182

తలర : కకషషవనణణ చసతపలర
ఇసటట ననస:26-38-151
వయససస:32
లస: ససస స

1456 NDX3047586
పపరర: శవ కలమఖర నసదదపరటట

1459 NDX2842540
పపరర: నననపననన పసఫయసకర

1462 NDX3101318
పపరర: మరరయమక గబరజజల

1465 NDX2730091
పపరర: కకషష కకసడదటట

94-179/976

1468 NDX3258944
పపరర: లకకక చసతపలర

94-184/1180

1471 NDX3188711
పపరర: మహన హహమసత కలసదసరరస

94-179/973

94-179/972

1454 NDX0450130
పపరర: జయమక శరరశశటట

94-184/27

1457 NDX3250677
పపరర: ససబబబలల కటట

94-179/1256

1460 NDX2979052
పపరర: నననపననన ససమఖ

94-179/974

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-38-150/15
వయససస:18
లస: ససస స
94-179/975

1463 NDX2731305
పపరర: అభషపక గబరజజల

94-184/1181

తసడక:ఫ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:26-38-150/A
వయససస:18
లస: పప
94-184/1183

1466 NDX3213626
పపరర: మహన హహమసత కలసదసరరస

94-174/892

తసడక:ఫ రవ కలమఖర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:26-38-151
వయససస:19
లస: పప
94-179/1274

1469 NDX3258977
పపరర: లకకక చసతపలర

94-179/1275

తలర : కకషషవనణణ
ఇసటట ననస:26-38-151
వయససస:32
లస: ససస స
94-184/1184

Deleted

తసడక:ఫ రవ కలమఖర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:26-38-151
వయససస:19
లస: పప

1451 NDX2925196
పపరర: రవ తదజ అరడ అలఖ

94-186/27

భరస : సమఖబససవరరర ఓ కటట
ఇసటట ననస:26-38-150/7a
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : కకషష వనణణ చసతపలర
ఇసటట ననస:26-38-151
వయససస:32
లస: ససస స
94-179/1295

1448 NDX2363992
పపరర: వనసకట దసరర గగపరల
పమడకమళళ
తసడక:ఫ శకపత రరవప పమడకమళళ
ఇసటట ననస:26-38-149/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:26-38-150
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:26-38-150/B
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ అపపల నచరరయణ చసతపలర
ఇసటట ననస:26-38-151
వయససస:33
లస: ససస స
1470 NDX3277639
పపరర: లకకక చసతపలర

94-186/29

భసధసవప: శకనస టట
ఇసటట ననస:26-38-150/A
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:26-38-150/B
వయససస:25
లస: ససస స
1467 NDX3011566
పపరర: లకకక చసతపలర

1453 NDX2451268
పపరర: గరపసనచధ అకకకనపలర

94-180/86

తసడక:ఫ శవ శసకర అరడ అలఖ
ఇసటట ననస:26-38-149/6
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-38-150/15
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ నననపననన మబరరస
ఇసటట ననస:26-38-150/15
వయససస:53
లస: పప
1464 NDX2730109
పపరర: రమఖ కకసడదటట

94-179/971

తసడక:ఫ నచగససబబబరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:26-38-150/7
వయససస:28
లస: పప

భరస : నననపననన శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-38-150/15
వయససస:46
లస: ససస స
1461 NDX2842433
పపరర: నననపననన శకనవరసరరవప

1450 NDX2990620
పపరర: అరడ అలఖ రవ తదజ

తలర : అకకకనపలర దదవ లకకక
ఇసటట ననస:26-38-149/A
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకయఖ గసజనబబ యన
ఇసటట ననస:26-38-150
వయససస:58
లస: ససస స
1458 NDX2873933
పపరర: నననపననన వజయలకకక

94-186/26

తలర : సరరత
ఇసటట ననస:26-38-149/6
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ సరరత అరరదల
ఇసటట ననస:26-38-149/6
వయససస:22
లస: పప
1455 NDX2511400
పపరర: తరరపతమక గసజనబబ యన

1447 JBV0920041
పపరర: కకషషవనణమక మమడకస

1445 NDX1760793
పపరర: రమమశ బబబబ గవళపలర

తసడక:ఫ సరసబయఖ గవళపలర
ఇసటట ననస:26-38-149/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : నచగగశశరరరవప �
ఇసటట ననస:26-38-149/1
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:ఫ సషషదసలల
ఇసటట ననస:26-38-149/1A
వయససస:22
లస: ససస స
1452 NDX2468338
పపరర: అశశక అరరదల

94-186/1113

భరస : సరదర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:26-38-149
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబబబ రరవప మమడకద
ఇసటట ననస:26-38-149/1
వయససస:38
లస: పప
1449 NDX2930055
పపరర: వనసకటటశశరర అకకకనచపఅల

1444 NDX2672285
పపరర: బబజబ పఠరన

1472 NDX3213352
పపరర: మహన హహమసత కలసదసరరస

94-186/1233

తసడక:ఫ రవ కలమఖర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:26-38-151
వయససస:19
లస: పప
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94-186/30

భరస : కరశలఖశ సరహహ
ఇసటట ననస:26-38-151/1
వయససస:53
లస: ససస స
1476 NDX3188166
పపరర: ఖససస షపక

94-171/777

94-179/977

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప కలగమరర
ఇసటట ననస:26-38-152/3C
వయససస:28
లస: పప
1482 NDX2975738
పపరర: భమ లకకక కలగమరర

94-186/31

తసడక:ఫ అరరబ న సరహహ
ఇసటట ననస:26-38-151/1
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ మమల షపక
ఇసటట ననస:26-38-152
వయససస:36
లస: పప
1479 NDX2990992
పపరర: అనల కలమఖర కలగమరర

1474 NDX2363968
పపరర: కరలశ సరహహ

94-180/1492

భరస : వనసకటటశశరరర కలగమరర
ఇసటట ననస:26-38-152/3C
వయససస:49
లస: ససస స

1477 NDX2501351
పపరర: పసఫయఖసక వరరక

1475 NDX2644094
పపరర: నచగరరజ గసగబల

తసడక:ఫ కకషష గసగబల
ఇసటట ననస:26-38-151/1
వయససస:29
లస: పప
94-186/32

1478 NDX3193125
పపరర: మబనర బబగబమ షపక
భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:26-38-152
వయససస:42
లస: ససస స

94-179/978
1480 NDX3023041
పపరర: ఆలలగబలఖ దసరర సరయనచథ
ఆలలగబలఖ
తలర : ఆలలగబలఖ తరరపరతమక ఆలలగబలఖ
ఇసటట ననస:26-38-152/3c
వయససస:24
లస: పప

1481 NDX2975696
పపరర: వనసకటటశశరరర కలఖకరళళరర
తసడక:ఫ అసజయఖ కలఖకరళళరర
ఇసటట ననస:26-38-152/3C
వయససస:54
లస: పప

94-184/1185
1483 NDX3024676
పపరర: ఆలలగబలఖ గరపరల కకషష
ఆలలగబలఖ
భసధసవప: ఆలలగబలఖ తరరపరతమక ఆలలగబలఖ
ఇసటట ననస:26-38-152/3c
వయససస:53
లస: పప

94-186/1235
1484 NDX3024460
పపరర: ఆలలగబలఖ వనసకట రతనస
ఆలలగబలఖ
భసధసవప: ఆలలగబలఖ కకరణ తదజ ఆలలగబలఖ
ఇసటట ననస:26-38-152/3c
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఆలలగబలఖ గరపరల కకషష ఆలలగబలఖ
ఇసటట ననస:26-38-152/3c
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససధచకర బబసస
ఇసటట ననస:26-38-153
వయససస:33
లస: ససస స

1488 NDX3252277
పపరర: వనణబగగపరల రరడకడ శలస

1489 NDX3288610
పపరర: వనణబగగపరల రరడకడ శలస

1490 NDX3288628
పపరర: రరజత శలస

తసడక:ఫ ససబబరరడకడ శలస
ఇసటట ననస:26-38-154
వయససస:44
లస: పప
1491 NDX3005006
పపరర: రసబబబబ ఆలగడప
తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ
ఇసటట ననస:26-38-154/1
వయససస:46
లస: పప
1494 NDX2543015
పపరర: మఖబబ షపక

94-180/1259

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-38-155
వయససస:41
లస: ససస స
1497 NDX2710556
పపరర: చసదఫ శశఖర రరడకడ కరశ రరడడ క
తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కరశ రరడడ క
ఇసటట ననస:26-38-155
వయససస:31
లస: పప
1500 NDX2660934
పపరర: హబబ బబష సయద
తసడక:ఫ గగసప మహహదదదన సయద
ఇసటట ననస:26-38-157
వయససస:42
లస: పప

94-179/1311

1492 NDX2397677
పపరర: హవల పపలపరటట

94-182/3

తసడక:ఫ రసబబబబ
ఇసటట ననస:26-38-154/A
వయససస:22
లస: ససస స

1495 NDX2710408
పపరర: కకషష పఫసరద దదవప

1496 NDX2710390
పపరర: రరగ జజఖత మచచర

94-184/1029

1501 NDX3021508
పపరర: రసబబబబ ఆకలల
తసడక:ఫ సస మయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:26-38-157
వయససస:39
లస: పప

94-184/1186

94-184/1030

భరస : కకశశర మచచర
ఇసటట ననస:26-38-155
వయససస:33
లస: ససస స
94-184/1187

భరస : చసదఫ శశఖర రరడకడ కరశ రరడడ క
ఇసటట ననస:26-38-155
వయససస:22
లస: ససస స
94-178/642

94-179/1312

1493 NDX3004942
పపరర: యఖమన ఆలగడప

తసడక:ఫ అసకకనడడ పఫసరద రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:26-38-154/A
వయససస:23
లస: ససస స

1498 NDX2744985
పపరర: లకకక కశరరడకడ

94-186/33

భరస : వనణబగగపరల రరడడ క శలస
ఇసటట ననస:26-38-154
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశరరవప దదవప
ఇసటట ననస:26-38-155
వయససస:65
లస: పప
94-184/1031

94-180/1491

94-186/1237 1487 NDX2315281
1486 NDX2756542
పపరర: ఆలలగబలఖ కకరణ తదజ ఆలలగబలఖ
పపరర: కలపన బబసస

తసడక:ఫ ససబబరరడకడ శలస
ఇసటట ననస:26-38-154
వయససస:44
లస: పప
94-186/1238

94-186/1234

తసడక:ఫ రరసబబబబ వరరక
ఇసటట ననస:26-38-152
వయససస:23
లస: ససస స

94-186/1236
1485 NDX2756625
పపరర: ఆలలగబలఖ తరరపరతమక
ఆలలగబలఖ
భరస : ఆలలగబలఖ గరపరల కకషష ఆలలగబలఖ
ఇసటట ననస:26-38-152/3c
వయససస:47
లస: ససస స
94-179/1258

94-186/1114

1499 NDX2688463
పపరర: వనణబ మధశ

94-186/1116

తసడక:ఫ కకషష పఫసడ దదవప
ఇసటట ననస:26-38-155
వయససస:31
లస: పప
94-179/979

1502 NDX2969822
పపరర: మహమకద అససఫ సయద

94-179/980

తసడక:ఫ హబబ బబష సయద
ఇసటట ననస:26-38-157
వయససస:18
లస: పప
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1503 NDX3017332
పపరర: కలపణ పప లపల
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94-185/1361

భరస : శకనవరసరరవప పప లపల
ఇసటట ననస:26-38-157
వయససస:28
లస: ససస స
1506 NDX2907673
పపరర: వసశ కకషష చసకక

94-172/1098

94-184/1188

94-178/643

Deleted
94-186/1240

భరస : ఘమననషసధచ షపక
ఇసటట ననస:26-38-167
వయససస:33
లస: ససస స
1518 NDX2363596
పపరర: పఫశరసత గరరగకమబచసర

94-172/16

94-186/36

94-179/984

తసడక:ఫ ససరగ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-38-173/1
వయససస:20
లస: ససస స

94-186/35

తసడక:ఫ వరయఖ తచటటపరమబల
ఇసటట ననస:26-38-167
వయససస:73
లస: పప
1516 NDX2927598
పపరర: ఔరరఫపలఖర షపక

1519 NDX2367738
పపరర: మమరర జజఖత తతట

1522 NDX2314516
పపరర: మమరర బటఫ

1525 NDX2927671
పపరర: లకకకనచరరయణ పపడడ చరపప

94-180/1495

94-186/1241

1511 NDX2840049
పపరర: పసఫయసకర మసచల

94-179/983

1514 NDX2922342
పపరర: ఘమననషసధచ షపక

94-186/1239

1517 NDX2962868
పపరర: వమలఖదదవ తషమబకరరగగటట

94-186/1242

భరస : రరజరరవప తషమబకరరగగటట
ఇసటట ననస:26-38-168
వయససస:55
లస: ససస స
94-180/87

1520 NDX2367712
పపరర: వనసకటటశ తతట

94-180/88

తసడక:ఫ చడలర ఖ రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-38-169/3
వయససస:31
లస: పప
94-186/37

1523 NDX2625218
పపరర: జనచరరన రరవప బటఫ

94-186/1117

తసడక:ఫ చనన ఏసస బటఫ
ఇసటట ననస:26-38-170/1
వయససస:33
లస: పప
94-179/985

1526 NDX2927705
పపరర: నచగ కలఖఖణ పపడడ చరపప

94-179/986

తసడక:ఫ కకసడలల పపడడ చరపప
ఇసటట ననస:26-38-172
వయససస:24
లస: పప

94-184/1032 1529 NDX2155753
1528 NDX2710416
పపరర: వనసకట శరణ దదపసక చలక బతన
పపరర: కకటటశశరమక కరలశశటట

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర చలక బతన
ఇసటట ననస:26-38-172
వయససస:18
లస: ససస స
94-172/923

94-180/1494

తసడక:ఫ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:26-38-167
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడలల పపడడ చరపప
ఇసటట ననస:26-38-172
వయససస:26
లస: పప

భరస : లకకకనచరరయణ
ఇసటట ననస:26-38-172
వయససస:26
లస: ససస స
1530 NDX2597821
పపరర: ససరగ వనసకట మమనక

1513 NDX2315216
పపరర: పపలర యఖ తచటటపరమబల

1508 NDX2907665
పపరర: ససధఖ రరణణ చసకక

1531 NDX2871648
పపరర: ససరగ ఉషరరణణ
భరస : ససరగ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-38-173/1
వయససస:41
లస: ససస స

94-179/981

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర మసచల
ఇసటట ననస:26-38-163
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జనచరర న రరవప బటఫ
ఇసటట ననస:26-38-170
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: రరణణబబయ రసపపతఫ
ఇసటట ననస:26-38-171
వయససస:40
లస: పప
1527 NDX2821312
పపరర: ససనత పపడడ చరపప

94-179/982

భరస : వనసకటటశ తతట
ఇసటట ననస:26-38-169/3
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగరరజ గరరగకమబచసర
ఇసటట ననస:26-38-169/3
వయససస:21
లస: పప
1524 NDX3080017
పపరర: ఆసజననయ సససగ రసపపతఫ

1510 NDX2839983
పపరర: వనయ మసచల

1505 NDX3065968
పపరర: భవఖ నచగ లకకక సరయ శవరన
కసకకపరటట
తసడక:ఫ రసబబబబ
ఇసటట ననస:26-38-159/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ ననలబబలలడడ చసకక
ఇసటట ననస:26-38-160/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఘన శశశదచ షపక
ఇసటట ననస:26-38-167
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ శకధర గరరగకమబచసర
ఇసటట ననస:26-38-169/2
వయససస:22
లస: ససస స
1521 NDX2364040
పపరర: పఫసరద గరరగకమబచసర

94-180/1493

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర మసచల
ఇసటట ననస:26-38-163
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ పసచరయఖ పషయఖల
ఇసటట ననస:26-38-166/2
వయససస:22
లస: పప
1515 NDX2922326
పపరర: ననరజహన షపక

1507 NDX2924041
పపరర: రరజత చసకక
భరస : ననలబబలలడడ చసకక
ఇసటట ననస:26-38-160/A
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషష చసకక
ఇసటట ననస:26-38-160/A
వయససస:50
లస: పప
1512 NDX2675353
పపరర: గరపస పషయఖల

94-186/34

భరస : హబబ బబష సయద
ఇసటట ననస:26-38-157
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ ననలబబలలడడ చసకక
ఇసటట ననస:26-38-160/A
వయససస:18
లస: పప
1509 NDX2865327
పపరర: ననలబబలలడడ చసకక

1504 NDX2461200
పపరర: జజహహడచ సయద

94-180/89

భరస : రరమ మహన రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:26-38-172/A
వయససస:54
లస: ససస స
94-173/945

1532 NDX2834570
పపరర: ధనళపరల వశరలకకక

94-179/987

భరస : ఏమ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-38-173/1
వయససస:54
లస: ససస స
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1533 NDX2906014
పపరర: సససధస చడనసనపరటట
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94-179/988

భరస : శరకవణ చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:26-38-173/1
వయససస:31
లస: ససస స

1534 NDX2970523
పపరర: ససరగ జతదసదఫ

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-38-173/1
వయససస:19
లస: పప

94-186/1243 1537 NDX2934545
1536 NDX3152980
పపరర: మబకలక గరరరర ఫసర రరనస మబకలక
పపరర: నలమఖ పఠరన

భరస : బబబబ రరవప మబకలక
ఇసటట ననస:26-38-174/1
వయససస:55
లస: ససస స
1539 NDX2811487
పపరర: భవన రరడకడ యయనసమబల

94-180/1496

94-179/1249

94-186/1119

94-179/1291

94-186/40

94-186/1246

94-178/630

తసడక:ఫ సలఖకన రరజ కరవపరర
ఇసటట ననస:26-38-198/1
వయససస:22
లస: పప

1558 NDX2314433
పపరర: ససతతష కలమఖరర గరరరక

94-179/1305

1561 NDX2974053
పపరర: మహన శసకర మదదదననన
తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మదదదననన
ఇసటట ననస:26-38-198A
వయససస:20
లస: పప

94-180/90

1544 NDX2640423
పపరర: రరమకకషష జకక

94-186/1118

1547 NDX2314813
పపరర: గసగ భవరన మరరయఖల

94-186/39

1550 NDX2637080
పపరర: కరరశరక షపక

94-186/1121

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-38-185
వయససస:22
లస: ససస స
94-186/41

1553 NDX2542942
పపరర: బశరరన షపక

94-180/1260

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-38-188
వయససస:36
లస: ససస స
94-180/1261

1556 NDX1805458
పపరర: గగససయఖ షపక

94-180/91

తసడక:ఫ బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-38-193
వయససస:24
లస: ససస స
94-186/42

తసడక:ఫ రరజ గరరరక
ఇసటట ననస:26-38-196
వయససస:22
లస: ససస స
94-186/1122

1541 NDX1629932
పపరర: రవళక బబసరస

భరస : సతఖనచరరయణ మరరయఖల
ఇసటట ననస:26-38-179/A
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ చసతలపరటట వనసకట నచరరయణ
ఇసటట ననస:26-38-190
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ చననయఖ జగసటబర
ఇసటట ననస:26-38/196
వయససస:19
లస: పప
1560 NDX2628261
పపరర: ఆదదతఖ కరవపరర

94-186/1120

1552 NDX2364016
పపరర: ససరగష చడరరకలరర

1555 NDX2706729
పపరర: చసతలపరటట సరయ రవ తదజ

94-186/1245

తసడక:ఫ లకకక నరసయఖ జకరక
ఇసటట ననస:26-38-179
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ యహన చడరరకలరర
ఇసటట ననస:26-38-186
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల పప లపల
ఇసటట ననస:26-38-189
వయససస:32
లస: ససస స
1557 NDX2633709
పపరర: పపఫమ కలమఖర జగసటబర

94-186/38

తసడక:ఫ షపక హహమఖస
ఇసటట ననస:26-38-184
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససరగష చడరరకలరర
ఇసటట ననస:26-38-186
వయససస:42
లస: ససస స
1554 NDX2835858
పపరర: దసరర భవన పప లపల

1549 NDX3286903
పపరర: షపక మసరసన వల

1538 NDX2934610
పపరర: షరరకల పఠరన

భరస : చసదఫశశఖర బబసరస
ఇసటట ననస:26-38-176/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమకకషష జకక
ఇసటట ననస:26-38-179
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : కకషషవనణణ చసతపలర
ఇసటట ననస:26-38-181
వయససస:32
లస: ససస స
1551 NDX2364008
పపరర: వజయ నరకల చడరరకలరర

94-172/924

1543 NDX2314490
పపరర: సతఖ భబమ పమక

1546 NDX2617694
పపరర: భబవననశశరర జకక

94-185/1362

తసడక:ఫ మసరసన వల
ఇసటట ననస:26-38-174/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరమ రరడడ క పమక
ఇసటట ననస:26-38-179
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష జకరక
ఇసటట ననస:26-38-179
వయససస:44
లస: ససస స
1548 NDX3267457
పపరర: లకకక చసతపలర

94-186/1244

తసడక:ఫ భబసకర రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:26-38-176/1
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటపపయఖ నచరదచసస
ఇసటట ననస:26-38-179
వయససస:39
లస: పప
1545 NDX2625994
పపరర: లకకక జకక

1540 NDX2607034
పపరర: ససధదర బబసరస

1535 NDX2864791
పపరర: వనసకట రమణ పగడచల

భరస : బల చడనన రరడడ క పగడచల
ఇసటట ననస:26-38-174
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:26-38-174/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషష రరడకడ యయనసమబల
ఇసటట ననస:26-38-175/A
వయససస:18
లస: ససస స
1542 NDX3238482
పపరర: శకనవరస నచరదచసస

94-179/989

1559 NDX2918548
పపరర: నరగశ మసగర

94-179/990

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-38-197/B
వయససస:23
లస: పప
94-186/1247

1562 NDX2774859
పపరర: కళళవత గసగరనచపఅల

94-180/1497

భరస : తరరమలయఖ గసగరనచపఅల
ఇసటట ననస:26-38-198/C
వయససస:32
లస: ససస స

Page 93 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

1563 NDX2863355
పపరర: వనసకట సరశమ అమఖబబఫ లల

94-179/991

తసడక:ఫ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:26-38-199
వయససస:56
లస: పప
1566 NDX2421881
పపరర: అసకమకరరవప పస రరళ

94-186/44

తసడక:ఫ అసకమకరరవప పస రరళ
ఇసటట ననస:26-38-200/1
వయససస:35
లస: పప
1569 NDX2659993
పపరర: అనల కలమఖర గబరజజల

94-186/1248

94-186/1124

భరస : అసకమకరరవప పస రరళ
ఇసటట ననస:26-38-200/1
వయససస:31
లస: ససస స

1567 NDX2314672
పపరర: చననమఖకయ మససపస గబ

1568 NDX2314706
పపరర: జయమక నకక

94-186/45

1570 NDX2699601
పపరర: చననమక గబరజజల

1573 NDX3038791
పపరర: షపక నచగబల మరబ

94-186/1125

94-185/1363

1574 NDX2589638
పపరర: రరజ జగబసట
తసడక:ఫ బబజబ జగబసట
ఇసటట ననస:26-38-204
వయససస:20
లస: పప

1575 NDX3011889
పపరర: వజఫమక జగబసట

1576 NDX3086162
పపరర: జజన బబబబ డదలఖ

1577 NDX2451334
పపరర: ఉష శక పస లలకకసడ

94-186/48

1579 NDX3041282
పపరర: హహమ దసరర కలఖఖణణ మఖరరళర

తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరవప పస లలకకసడ
ఇసటట ననస:26-38-205
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప మఖరరళర
ఇసటట ననస:26-38-205/A
వయససస:18
లస: ససస స

1581 NDX2819886
పపరర: సరసబశవరరవప మరరయఖల

1582 NDX2646297
పపరర: గరనన అఖల పసచకరర

94-186/1251

తసడక:ఫ అపపరరవప
ఇసటట ననస:26-38-206
వయససస:57
లస: పప
1584 NDX2531002
పపరర: నచగ అమకత పసచకరర

94-186/51

1587 NDX2642114
పపరర: మమనక ఉసరల

1588 NDX2633675
పపరర: మమనక ఉసట అలఖ

తసడక:ఫ బబలశశరర ఉసరల
ఇసటట ననస:26-38-207
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఓబబల రరడకడ మఖరరసల
ఇసటట ననస:26-38-207/1A
వయససస:46
లస: పప

94-186/1250

1580 NDX2314599
పపరర: వనసకటలకకక మరరయఖల

94-186/49

భరస : సరసబశవరరవప మరరయఖల
ఇసటట ననస:26-38-206
వయససస:49
లస: ససస స
94-176/1333

1583 NDX2530996
పపరర: గరనన అఖల పసచకరర

94-186/50

తసడక:ఫ రరస మబరళమహన రరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:26-38-206/b
వయససస:22
లస: ససస స

1591 NDX2681450
పపరర: రమఖదదవ మఖరరసల
భరస : ససబబబరరడకడ మఖరరసల
ఇసటట ననస:26-38-207/1A
వయససస:41
లస: ససస స

95-217/777

తసడక:ఫ రరమహన రరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:26-38-206/B
వయససస:19
లస: ససస స
94-186/1126

తసడక:ఫ బబలశశరర ఉసట అలఖ
ఇసటట ననస:26-38-207
వయససస:20
లస: ససస స
94-170/580

94-186/47

94-186/1252 1586 SQX2034031
1585 NDX3090669
పపరర: వనసకట సరయ ధనసష పసచకరర
పపరర: నచగ అమకత పసచకరర

తసడక:ఫ రరస మహన రరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:26-38-206/B
వయససస:18
లస: పప

94-178/644

94-167/503

భరస : పరసడడ రసగ రరవప పస లలకకసడ
ఇసటట ననస:26-38-205
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరస మబరళమహన రరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:26-38-206/B
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరస మబరళమహన రరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:26-38-206/B
వయససస:20
లస: ససస స

1590 NDX2622702
పపరర: ససబబబ రరడకడ మఖరరసల

94-180/1498

తసడక:ఫ జరగబ డదలఖ
ఇసటట ననస:26-38-204
వయససస:53
లస: పప

1578 NDX2451326
పపరర: పరసడడ రసగ రరవప పస లలకకసడ

94-186/1249

భసధసవప: శరఖస కలమఖర యయనదప
న త
ఇసటట ననస:26-38-202
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షపక సషషదచవల
ఇసటట ననస:26-38-203,94/11/906
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబజబ జగబసట
ఇసటట ననస:26-38-204
వయససస:25
లస: ససస స

94-186/46

1571 NDX3035920
పపరర: వర లకకక ఇసటటరర

తసడక:ఫ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:26-38-203,94/11/906
వయససస:56
లస: పప
94-179/993

94-186/43

భరస : రసగయఖ నకక
ఇసటట ననస:26-38-201
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : గబరజజల రమమశ గబరజజల
ఇసటట ననస:26-38-201
వయససస:25
లస: ససస స
94-184/1189

1565 NDX2421899
పపరర: ఆదదలకకక పస రరళ

భరస : అసకకనడడ పఫసరద రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:26-38-199/A
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రమమశ మససపస గబ
ఇసటట ననస:26-38-201
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకసడయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:26-38-201
వయససస:28
లస: పప
1572 NDX2971653
పపరర: షపక సషషదచవల

1564 NDX2747764
పపరర: ససలలచన రరణణ పపలపరటట

1589 NDX2563575
పపరర: ఇసదసపసఫయ మఖరరసల

94-191/737

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ మఖరరసల
ఇసటట ననస:26-38-207/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-178/645

1592 NDX2760346
పపరర: వషష
ష పఫసరద గగడ

94-178/865

తసడక:ఫ నచరరయణ గగడ
ఇసటట ననస:26-38-207/2
వయససస:31
లస: పప
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94-186/1253 1594 NDX3086394
1593 NDX3198512
పపరర: తషలశ సరయ రరస చసతలపపడక
పపరర: మరరయమక గగసగటట

తసడక:ఫ రరమ రరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:26-38-207/2/1a
వయససస:18
లస: పప
1596 NDX1627175
పపరర: మఖధసరర కకషష గబడదడ టట

భరస : చనన గగనచరఈ
ఇసటట ననస:26-38-208
వయససస:52
లస: ససస స
94-180/92

తసడక:ఫ లకకణ ననహహ హ గబడదడ టట
ఇసటట ననస:26-38-211
వయససస:27
లస: ససస స
1599 NDX1544700
పపరర: వర వనసకట లకకక పఫసనన
వలర పననన
భరస : నరగశ వలర పననన
ఇసటట ననస:26-38-211/A
వయససస:28
లస: ససస స
1602 NDX3060035
పపరర: గరపరల కకషష రననర టట

94-180/94

94-180/97

94-180/100

94-186/1257

94-174/894

94-186/55

తసడక:ఫ లకకక రమణ కలమఖర సస మబ
ఇసటట ననస:26-38-221
వయససస:18
లస: ససస స

94-180/98

94-179/995

1604 NDX2465870
పపరర: రమఖదదవ వలర పననన

94-180/96

1607 NDX2465862
పపరర: రమణమక కరరణస

94-180/99

భరస : కగశవపలల కరరణస
ఇసటట ననస:26-38-214
వయససస:51
లస: ససస స
94-180/1499

1612 NDX2451284
పపరర: వనసకట హరరక నసదదపరటట

1615 NDX2315505
పపరర: సరశత పపణచఖల

1618 NDX2315315
పపరర: మనచకక చలర గరరర

1621 NDX2315372
పపరర: బబల కకటట రరడడ క చడననపప రరడడ క
తసడక:ఫ రరమకకషషరరడకడ చడననపప రరడడ క
ఇసటట ననస:26-38-222
వయససస:28
లస: పప

1601 NDX3147238
పపరర: అనత రననర టట

Deleted

1610 NDX2760932
పపరర: వజయ బబబబ కసచరర

94-178/866

తసడక:ఫ పఫభబకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:26-38-216
వయససస:36
లస: పప
94-186/52

1613 NDX2967693
పపరర: లకకకకరసత రరడకడ ఉడడమబల

94-173/946

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:26-38-218
వయససస:22
లస: పప
94-186/53

1616 NDX2465409
పపరర: ససధచరరణణ తషమటట

94-186/54

భరస : వరభదఫ రరవప తషమటట
ఇసటట ననస:26-38-218/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-186/56

తసడక:ఫ తరరపతరరవ చలర గరరర
ఇసటట ననస:26-38-221
వయససస:25
లస: ససస స
94-186/1128

94-186/1255

భరస : ససదదప వలర పననన
ఇసటట ననస:26-38-214
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ పపణచఖల
ఇసటట ననస:26-38-218
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకరటబఫమయఖ తషమటట
ఇసటట ననస:26-38-218/1
వయససస:53
లస: పప
1620 NDX2670511
పపరర: సరయ అరరన సస మబ

94-179/1259

1606 NDX2465888
పపరర: లకకమక అనన

1609 NDX2810935
పపరర: ససదదప వలపననన

1598 NDX2904357
పపరర: రకకత రరడకడ ఎరకస

భరస : గరపరల కకషష
ఇసటట ననస:26-38-212
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర రరడడ క నసదదపరటట
ఇసటట ననస:26-38-216/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:26-38-218
వయససస:26
లస: ససస స
1617 NDX2465391
పపరర: వరభదఫ రరవప తషమటట

94-180/95

తసడక:ఫ వనసకట రరమబ వలపననన
ఇసటట ననస:26-38-214
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ పఫభబకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:26-38-216
వయససస:39
లస: ససస స
1614 NDX2987253
పపరర: దదపసక ఉడడమబల

1600 NDX2479681
పపరర: మదససనధనరరవప బబ లల

1603 NDX3252558
పపరర: లకకక చదచరబబ ఈనచ

94-179/1276

తసడక:ఫ కకషష రరడకడ ఎరకస
ఇసటట ననస:26-38-211
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశశ రరవప అనన
ఇసటట ననస:26-38-214
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచసరయఖ అనన
ఇసటట ననస:26-38-214
వయససస:52
లస: పప
1611 NDX2723278
పపరర: అనత కలమఖరర కసచరర

94-180/93

భరస : సతఖనచరరయణ చదచరబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:26-38-212/1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : బలరరస కరణస
ఇసటట ననస:26-38-214
వయససస:31
లస: ససస స
1608 NDX2465003
పపరర: వనసకట కకటటశశ రరవప అనన

1597 NDX1627191
పపరర: మహన పటటల గబడదడటట

తసడక:ఫ రమఖరరవప బబ లల
ఇసటట ననస:26-38-211/A
వయససస:41
లస: పప
94-186/1256

1595 NDX3259991
పపరర: సరయ కకషష రరయపరటట

తసడక:ఫ లకకక వనసకట ససబఫహకణఖస రరయపరటట
ఇసటట ననస:26-38-210/2
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష గబడదడ టట
ఇసటట ననస:26-38-211
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ రమబలల రననర టట
ఇసటట ననస:26-38-212
వయససస:43
లస: పప
1605 NDX2465052
పపరర: లకకక కరణస

94-186/1254

94-186/1127
1619 NDX2668150
పపరర: భబరర వ నచగ సరయ కకరణ సస మబ

తసడక:ఫ లకకక రమణ కలమఖర సస మబ
ఇసటట ననస:26-38-221
వయససస:19
లస: పప
94-186/57

1622 NDX2637734
పపరర: ఝనస రరణణ రరజజరపప

94-186/1129

తసడక:ఫ జయరరజ రరజజరపప
ఇసటట ననస:26-38-222
వయససస:30
లస: ససస స
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1623 NDX2536522
పపరర: రమఖశక తరరమలశశటట
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94-180/101

తసడక:ఫ ఎడడకకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:26-38-222/1
వయససస:20
లస: ససస స
1626 NDX2930345
పపరర: ఆధద లకకక సస మరగతష

94-186/1260

భరస : వనసకటటశశర రరవప సస మరగతష
ఇసటట ననస:26-38-222/1
వయససస:48
లస: ససస స
1629 NDX2315422
పపరర: ధనలకకక నడడమలల

94-186/59

94-186/62

94-179/1321

Deleted
94-186/1261

తసడక:ఫ రసగరరరవప మరరక
ఇసటట ననస:26-38-224
వయససస:54
లస: పప
1641 NDX3077641
పపరర: ధన లకకక మరరక

94-186/1262

94-180/1500

తసడక:ఫ నచగలసగ శరససస స కలరరగసటట
ఇసటట ననస:26-38-225/5/1A
వయససస:23
లస: పప

1642 NDX3077708
పపరర: భరత చడషతనఖ మరరక

1645 NDX2315398
పపరర: లకకక ససజజత చమట

94-186/1265

1648 NDX2939338
పపరర: నచగరతనస ఇలఖరర

94-186/1477

1651 NDX3173440
పపరర: నచగలసగ శరససస స కలరరగసటట
తసడక:ఫ వనసకటఫతనస కలరరగసటట
ఇసటట ననస:26-38-225/5/1A
వయససస:51
లస: పప

94-186/61

1634 NDX2451250
పపరర: వనసకట లకకక మరరక

94-186/64

1637 NDX3006418
పపరర: రసబబబబ మరరక

94-175/1554

తసడక:ఫ రసగరరరవప మరరక
ఇసటట ననస:26-38-224
వయససస:58
లస: పప
94-186/65

1640 NDX2629335
పపరర: సరయ జగదదశ మరరక

94-186/1130

తసడక:ఫ రవ చసదఫ పఫసరద మరరక
ఇసటట ననస:26-38-224/A
వయససస:19
లస: పప
94-186/1263

1643 NDX3265014
పపరర: లకకక ఎనమరరడడ క

94-179/1287

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-225
వయససస:30
లస: ససస స
94-186/66

1646 NDX2936789
పపరర: యయససదచసస ఎలఖరరర

94-186/1264

తసడక:ఫ జజన
ఇసటట ననస:26-38-225
వయససస:65
లస: పప
94-186/1266

భరస : గరపస చమట
ఇసటట ననస:26-38-225
వయససస:24
లస: ససస స
94-184/1190

1631 NDX2314722
పపరర: షరరభబనస షపక

భరస : వనసకటటశశరరర మరరక
ఇసటట ననస:26-38-222/A
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చమట
ఇసటట ననస:26-38-225
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవనచగగశశర రరవప టట
ఇసటట ననస:26-38-225
వయససస:25
లస: ససస స
1650 NDX3188455
పపరర: అభనవ కలరరగసటట

94-186/63

తసడక:ఫ భమ రరజ భమ
ఇసటట ననస:26-38-223/D
వయససస:29
లస: ససస స
1639 NDX2364032
పపరర: హహమజ మరరక

94-186/58

భరస : మననసర షపక
ఇసటట ననస:26-38-222/5
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ రవ చసదఫ పఫసరద మరరక
ఇసటట ననస:26-38-224/A
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:26-38-225
వయససస:29
లస: ససస స
1647 NDX2935914
పపరర: తరరపతమక చమట

94-186/60

భరస : భబరత చడషతనఖ మరరక
ఇసటట ననస:26-38-224/A
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రవ చసదఫ పఫసరద మరరక
ఇసటట ననస:26-38-224/A
వయససస:48
లస: ససస స
1644 NDX2936334
పపరర: లకకక ఎనమరరడకడ

1636 NDX3299278
పపరర: శక దదవ భమ

1628 NDX2315471
పపరర: నరజ నడడమలల
తసడక:ఫ బలసనరఖ పఫకరశ నడడమలల
ఇసటట ననస:26-38-222/2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:26-38-222/A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ భమ రరజ భమ
ఇసటట ననస:26-38-223/D
వయససస:29
లస: ససస స
1638 NDX3077401
పపరర: శకనవరస రరవప మరరక

94-179/1315

1630 NDX2396869
పపరర: నచగ దసరర ససతచరరస తచడకకకసద

1633 NDX2451300
పపరర: ససకనఖ పస తషరరజ

94-186/1259
1625 NDX2930337
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సస మరగతష

తసడక:ఫ చలమయఖ సస మరగతష
ఇసటట ననస:26-38-222/1
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప తచడకకకసద
ఇసటట ననస:26-38-222/2
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ పపలర యఖ మరరక
ఇసటట ననస:26-38-222/a
వయససస:52
లస: పప
1635 NDX3299435
పపరర: శక దదవ భమ

1627 NDX3290269
పపరర: ఏస ససనత

94-180/102

తసడక:ఫ ఏస వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-38-222/1,10thLane
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బలసనరఖ పఫకరశ నడడమలల
ఇసటట ననస:26-38-222/2
వయససస:45
లస: ససస స
1632 NDX2451375
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరక

1624 NDX2524155
పపరర: హరర మణణకరసత కకషష
నమకకరయల
తసడక:ఫ ససధకర
ఇసటట ననస:26-38-222/1
వయససస:21
లస: పప

1649 NDX2603389
పపరర: పవన వరణణమరగదద

94-169/967

భరస : హరరకకషష రరడకడ వరణణమరగదద
ఇసటట ననస:26-38-225/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-186/1267

1652 NDX3191517
పపరర: కలరరగసటట కలరరగసటట

94-186/1268

భరస : నచగలసగ శరససస స కలరరగసటట
ఇసటట ననస:26-38-225/5/1A
వయససస:44
లస: ససస స
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1653 NDX3163367
పపరర: అభరరస కలరరగసటట
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94-186/1269

1654 NDX2800746
పపరర: రరఘవ షణబకఖ సశరరప
బసడచరర
తసడక:ఫ వనసకట సరయ
ఇసటట ననస:26-38-225/7
వయససస:19
లస: పప

94-173/947

94-169/1097

1657 NDX2451391
పపరర: నచగ మలలర శశరర మసడచగరరర

94-186/67

తసడక:ఫ నచగలసగ శరససస స కలరరగసటట
ఇసటట ననస:26-38-225/5/1A
వయససస:24
లస: పప
1656 NDX3093903
పపరర: శవ పఫసరద బరరదసల
తసడక:ఫ నచగబలల బరరదసల
ఇసటట ననస:26-38-226
వయససస:28
లస: పప
1659 NDX2451458
పపరర: శకనవరస రరడకడ మసడచగరరర

భరస : శకనవరస రరడకడ మసడచగరరర
ఇసటట ననస:26-38-226
వయససస:45
లస: ససస స
94-186/69

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ మసడచగరరర
ఇసటట ననస:26-38-226
వయససస:53
లస: పప
1662 NDX3035227
పపరర: శశ తరరన జలకస

94-186/1271

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప జలకస
ఇసటట ననస:26-38-226/A
వయససస:18
లస: పప
1665 NDX2936169
పపరర: పవన కలమఖర సప నట

1660 NDX2704922
పపరర: వరసవ జలకస

తసడక:ఫ నచగబబబబ
ఇసటట ననస:26-38-642
వయససస:20
లస: పప

1658 NDX2451425
పపరర: శకకరసత రరడకడ మసడచగరరర

94-181/1128

1661 NDX2575231
పపరర: వరసవ జలకస

తసడక:ఫ జలకస కకటటశశర రరవప జలకస
ఇసటట ననస:26-38-226/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప జలకస
ఇసటట ననస:26-38-226/A
వయససస:18
లస: ససస స

1663 NDX2942597
పపరర: షరరరన పరటటబసడర

1664 NDX2936102
పపరర: శరణ శశసటట

1666 NDX2936136
పపరర: శరరష సప నట

94-186/68

తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ మసడచగరరర
ఇసటట ననస:26-38-226
వయససస:29
లస: పప

94-180/1512

తసడక:ఫ చనన రరశయఖ
ఇసటట ననస:26-38-642
వయససస:18
లస: ససస స
94-184/1195

94-186/1270
1655 NDX3133469
పపరర: వనసకట శశషరచల రరమఖచనద ర
న ర
రరవప గగలర పపడక
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర గగలర పపడక
ఇసటట ననస:26-38-225/7 10TH LANE
వయససస:73
లస: పప

94-186/1131

94-184/1194

భరస : ఏససదచసస
ఇసటట ననస:26-38-642
వయససస:35
లస: ససస స
94-186/1274

తసడక:ఫ నచగబబబబ
ఇసటట ననస:26-38-642
వయససస:19
లస: ససస స

94-186/1215
1667 NDX3213519
పపరర: చరడవరపప రరమ కకషష చ ఏచ
ఏన సప మఖఖజలల
భసధసవప: శరరద ఉదయ భబసకర
ఇసటట ననస:26-38_145
వయససస:62
లస: పప

94-170/583 1669 NDX3174406
94-174/897
1668 NDX2581700
పపరర: హరర శక మణణకసఠ అసబడకపపడక
పపరర: నచగ మఖరరత కలమఖరర
అసబడకపపడక
తసడక:ఫ వనసకట నరసససహ రరవప అసబడకపపడక
భరస : వనసకట నరసససహరరవప అసబడకపపడక
ఇసటట ననస:26-39-1
ఇసటట ననస:26-39-1
వయససస:19
లస: పప
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరజ దచకల
ఇసటట ననస:26-39-1/1
వయససస:32
లస: పప

1671 NDX2846913
పపరర: రవసదఫ కలమఖర వడడ మఖన

1673 NDX3276003
పపరర: శరత కలమఖర అననవరపప

94-172/1117

భసధసవప: వరపఫసరద అననవరపప
ఇసటట ననస:26-39-3
వయససస:44
లస: పప
1674 NDX2936839
పపరర: శకవణ మధవ గబడకపపడక

94-175/1561

భరస : ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:26-39-19
వయససస:50
లస: ససస స

1675 NDX3249398
పపరర: ఆశ బబగబమ షపక

94-169/46

94-169/970

94-172/1256

94-174/1174

1676 NDX2937589
పపరర: శవకలమఖరర జసపన

94-174/904

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-39-17/8
వయససస:53
లస: ససస స

1678 NDX2537173
పపరర: అసకయఖ మఖదసగరన

94-172/17

1679 NDX2596815
పపరర: ఆదమ షఫస షపక

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర మఖదసగరన
ఇసటట ననస:26-39-18 NEW 92/13
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ ఇమఖమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-39-19
వయససస:55
లస: పప

1681 NDX2596724
పపరర: మమలఖల షపక

1682 NDX2935112
పపరర: గగషసయఖ షపక

తసడక:ఫ ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:26-39-19
వయససస:28
లస: పప

94-172/1100

తసడక:ఫ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:26-39-7
వయససస:32
లస: పప

భరస : అజజస అల షపక
ఇసటట ననస:26-39-16/1 Near
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరసససగ సరహహ మబకస
ఇసటట ననస:26-39-18
వయససస:79
లస: ససస స
1680 NDX2618890
పపరర: కరరమమన షపక

94-174/905

తసడక:ఫ రమఖచటటట
ఇసటట ననస:26-39-5
వయససస:20
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:26-39-9/1/C/5
వయససస:23
లస: ససస స
1677 NDX2523652
పపరర: సరహహ మబకస

1672 NDX2962207
పపరర: సరగడ లకకణ రరడకడ

1670 NDX2888592
పపరర: ససతతష రరజ దచకల

94-169/971

94-169/969

94-172/1116

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:26-39-19
వయససస:35
లస: ససస స
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94-175/1558

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:26-39-19/A
వయససస:35
లస: ససస స
1686 NDX1223478
పపరర: వనయ కలమఖర తలశల

1684 NDX3289253
పపరర: పఫసనన గగరర మలర డక

భరస : వనసకట శకనవరస శరక
ఇసటట ననస:26-39-21
వయససస:36
లస: ససస స
94-172/1294

భరస : వశశరరపరచచరర ననతకకక
ఇసటట ననస:26-39-26
వయససస:56
లస: ససస స

1689 NDX2537090
పపరర: శశశదచ షపక

1690 NDX3174422
పపరర: జమల పఠరన

94-172/18

తసడక:ఫ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:26-39-39/12
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నలస
ఇసటట ననస:26-39-87
వయససస:51
లస: ససస స
1695 NDX3250180
పపరర: రరశ రరడకడ యరకసరరడకడ

94-169/47

94-172/1257

94-175/1560

1693 NDX2554251
పపరర: వశరలకకక గదసపపడక

94-172/962

1696 NDX2591493
పపరర: డక గరయతఫ డసదమరరజ

1697 NDX2826972
పపరర: సరసబశవ రరవప వలలరరర

94-172/925

1699 NDX2597805
పపరర: ఉదదదసపత వనసకటటష

భరస : చచదవరరపప భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-114
వయససస:55
లస: ససస స
1704 NDX2933471
పపరర: వల అహమకద పఠరన

94-172/1102

1707 NDX2398030
పపరర: సతఖనచరరయణ గడదస

1705 NDX2932762
పపరర: హరరక శకనవరస దచలలరర

94-172/21

1708 NDX2674943
పపరర: చచవల రరజగగపరల

94-172/1275

1711 NDX2564854
పపరర: చటటమక వనచదరపప
భరస : అపపలరరవప రరడడ క వనచదరపప
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:66
లస: ససస స

1700 NDX2379410
పపరర: పవతఫ గరదసశశటట

94-172/20

1703 NDX2564706
పపరర: రరహహలర పఠరన

94-172/927

తసడక:ఫ వల అహకద పఠరన
ఇసటట ననస:26-39-117/2
వయససస:22
లస: పప
94-172/1103

1706 NDX2848190
పపరర: ఫషరరజ పఠరన

94-172/1104

తసడక:ఫ వల అహకద పఠరన
ఇసటట ననస:26-39-117/2
వయససస:19
లస: ససస స
94-175/1301

తలర : చచవల పదచకవత
ఇసటట ననస:26-39-118/B
వయససస:26
లస: పప
94-172/22

94-172/1101

భరస : వర వనసకట రమమష కలమఖర గరదసశశటట
ఇసటట ననస:26-39-113/A NEAR SBH BANK
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరససలల దచలలరర
ఇసటట ననస:26-39-117/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరమయఖ లలట గడదస
ఇసటట ననస:26-39-117/A
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ ఆనసద కలమఖర నరరగటటట
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:19
లస: ససస స

94-172/926

తసడక:ఫ వకటర మజగసస
ఇసటట ననస:26-39-117/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహబమబ
ఇసటట ననస:26-39-117/2
వయససస:46
లస: పప

1710 NDX2534253
పపరర: జజఖతరకయ నరరగటటట

1702 NDX3265170
పపరర: కకరస ర పసఫయ థసమత

94-172/19

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ వలలరరర
ఇసటట ననస:26-39-105/A
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ఫ ఉదదదసపత శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-39-110A
వయససస:20
లస: పప
94-170/584

94-172/1293

1694 NDX2529295
పపరర: ననతచజ గరననపపడక
తసడక:ఫ ససబబరరవప గరననపపడక
ఇసటట ననస:26-39-94/13
వయససస:22
లస: పప

1698 NDX3223773
పపరర: శవ కలమఖర రరడడ క అవపల

1701 NDX2623148
పపరర: చచదవరరపప రమదదవ

94-172/961

1691 NDX3289329
పపరర: నవఖ బబజగమ

తసడక:ఫ వనసకట శవరరస కకషష ఆనసద కలమఖర గద
ఇసటట ననస:26-39-93
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణరరవప అవసరరల
ఇసటట ననస:26-39-105/A
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబరరడకడ అవపల
ఇసటట ననస:26-39-110
వయససస:41
లస: పప

1688 NDX2570448
పపరర: వనసకట రగవత బబ ననడ లఖ

తసడక:ఫ వనసకట రమఖరరవప బబజగమ
ఇసటట ననస:26-39-71
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ చనన హనమ రరడడ క యరకసరరడకడ
ఇసటట ననస:26-39-102
వయససస:71
లస: పప
94-169/1200

94-175/1559

తసడక:ఫ వనసకట ససధచకర రరవప బబ ననడలఖ
ఇసటట ననస:26-39-34/A
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నబసర పఠరన
ఇసటట ననస:26-39-68
వయససస:32
లస: ససస స
94-172/1266

1685 NDX2937423
పపరర: శక కకషష చడషతనఖ మకకపరటట

తసడక:ఫ శకనవరస శరససస స మకకపరటట
ఇసటట ననస:26-39-21
వయససస:20
లస: పప

1687 NDX2379196
పపరర: ససభదచఫదదవ ననతకకక

తసడక:ఫ శవ నచగ వనసకటటశశర రరవప తలశల
ఇసటట ననస:26-39-23
వయససస:28
లస: పప

1692 NDX3259850
పపరర: దదవక రరణణ గరవరడ

94-172/1292

94-170/585
1709 NDX2556918
పపరర: సరయ కలమఖర రడకడ వనసబ రరపప

తసడక:ఫ వనసకట రమణ రరడక వనసబ రరపప
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:22
లస: పప
94-172/928

1712 NDX2558765
పపరర: రమఖనజ ససదస

94-172/929

Deleted

తసడక:ఫ తరరపతయఖ ససదస
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:22
లస: పప
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1713 NDX2560381
పపరర: పవన కలఖఖణ రరడడ క వసజరరపప

94-172/930

1714 NDX2953438
పపరర: అశశక కలమఖర సరరమఅలఖ

తసడక:ఫ వనసకట రమణ రరడకడ వసజరరపప
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన రరవప సరరమఅలఖ
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:20
లస: పప

1716 NDX3269156
పపరర: లకకక పరరచనరర

1717 NDX2521953
పపరర: గరపస పషరల

94-172/1279

95-5/738

భరస : ససజవరరవప బబకరకసత
ఇసటట ననస:26-39-120/7a
వయససస:53
లస: ససస స
94-172/931

94-172/932

94-174/899

1726 NDX2764710
పపరర: హహహమఖవత పపలచడరర

1729 NDX2925766
పపరర: హహహమఖవత పపలచడరర

94-172/934

1732 NDX2397768
పపరర: సరయ చరణ ఉదదదశశటట

Deleted

తసడక:ఫ మబరళ కకషష మదదదననన
ఇసటట ననస:26-39-121
వయససస:20
లస: పప
1737 NDX2406742
పపరర: కమలమక భమమఖనచ

తసడక:ఫ ఆదదనచరరయణ రరడకడ భమమఖనచ
ఇసటట ననస:26-39-121/19
వయససస:63
లస: ససస స

94-170/37

1735 NDX3256765
పపరర: షపక రసనల

తసడక:ఫ కకతత
స రర వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-39-124
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషష పరగరన
ఇసటట ననస:26-39-124
వయససస:20
లస: పప

1721 NDX2664837
పపరర: ససత రరమయఖ బటఫగబసట

94-175/1302

1727 NDX2921369
పపరర: వనసకట రరడకడ పపలచడరర

94-173/951

తసడక:ఫ కకసడచ రరడకడ పపలచడరర
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:23
లస: పప
94-174/900

1730 NDX2556892
పపరర: ఫణణ తదజ పరలకకటట

94-172/933

తసడక:ఫ ససబబ రరవప పరలకకటట
ఇసటట ననస:26-39-120/52
వయససస:21
లస: పప
94-172/24

1733 NDX2397552
పపరర: మహబమబ జజన షపక

94-170/35

భరస : బషసదచ షపక
ఇసటట ననస:26-39-121
వయససస:38
లస: ససస స
94-172/1263

1736 NDX2406759
పపరర: వర కలమఖరర భమమఖనచ

94-170/36

భరస : శవర రరడడ క భమమఖనచ
ఇసటట ననస:26-39-121/19
వయససస:29
లస: ససస స
94-173/952

తసడక:ఫ భమమన నచరరయణ రరడడ క
ఇసటట ననస:26-39-121/19
వయససస:38
లస: పప

94-169/968 1741 NDX2527810
1740 NDX2597896
పపరర: కకతత
పపరర: మహహసదఫ పరగరన
స రర రగవత అననపపరష అనసష

తసడక:ఫ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:26-39-120-5b4
వయససస:34
లస: ససస స

94-172/1106

తసడక:ఫ షపక హసన అహమద
ఇసటట ననస:26-39-121
వయససస:42
లస: పప
1738 NDX2874105
పపరర: భమమన శవ రరడడ క

94-172/1272

94-173/950
1724 NDX2871796
పపరర: రరమరరజ హనసమసత వనసకట
నచగ శవ సషషనఖల
తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-39-120/23B
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ ఉదదదశశటట
ఇసటట ననస:26-39-120/B1
వయససస:24
లస: పప
94-170/702

1718 NDX3262367
పపరర: లకకక ఇకలకరరస

94-169/1207

భరస : కకసడచ రరడకడ పపలచడరర
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:26-39-120/B
వయససస:18
లస: పప
1734 NDX2797124
పపరర: సరయ తదజ మదదదననన

1723 NDX3236213
పపరర: చసదఫ వల శనగపలర

94-172/1276

తసడక:ఫ కకటయఖ బటఫగబసట
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకసడచరరడకడ పపలచడరర
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరబ నరరవప పరలకకటట
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:39
లస: ససస స
1731 NDX2564029
పపరర: సరసబ శవ రరవప కకతత
స రర

94-172/1105

భరస : రమమశ బబబబ శనగపలర
ఇసటట ననస:26-39-120/14
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట కకషష మమరరస తదలపస ఫ లల
ఇసటట ననస:26-39-120/26A
వయససస:44
లస: పప
1728 NDX2912517
పపరర: రరమబలల పరలకకటట

1720 NDX2842284
పపరర: బటఫగబసట ససతచరరమయఖ
తసడక:ఫ బటఫగబసట కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/10A
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ సషషదదశశరరరవ మఖడకగసటబర
ఇసటట ననస:26-39-120/11
వయససస:18
లస: పప
1725 NDX2690618
పపరర: పపరషచసదఫ రరవప తదలపస ఫ లల

94-172/23

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పషరల
ఇసటట ననస:26-39-120/4/3
వయససస:21
లస: పప

1719 SQX2023158
పపరర: వనసకటరతనస బబకరకసత

1715 NDX3265261
పపరర: లకకక పరరచనరర

భరస : చలమయఖ
ఇసటట ననస:26-39-120/3
వయససస:67
లస: ససస స

Deleted

భరస : చలమయఖ పరరచనరర
ఇసటట ననస:26-39-120/3
వయససస:53
లస: ససస స

1722 NDX2575066
పపరర: బబవనససకకర మఖడకగసటబర

94-174/898

1739 NDX2944973
పపరర: తరరపతమక మబననసగర

94-172/1107

భరస : లసగర రరడకడ మబననసగర
ఇసటట ననస:26-39-121/19A
వయససస:84
లస: ససస స
94-172/25

94-172/1108
1742 NDX2950699
పపరర: బబలససబఫహకణఖస బథదనచపత

తసడక:ఫ లకకయఖ బథదనచపత
ఇసటట ననస:26-39-124
వయససస:61
లస: పప
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94-172/1303

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప ఠరననటట
ఇసటట ననస:26-39-124/1B
వయససస:33
లస: ససస స
1746 NDX2539849
పపరర: బల కలమఖరర పడడ చనరర

94-172/27

94-172/936

94-172/1111

94-172/28

94-172/939

94-172/29

94-175/1556

తసడక:ఫ తవపడడ ఉరదసడ
ఇసటట ననస:26-39-129/31A
వయససస:21
లస: పప

1756 NDX2588556
పపరర: వజయ శరకవణణ పపరర

1759 NDX3024965
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ టటపరపసణణ

1762 NDX2555571
పపరర: మఖబబ షపక

1765 NDX2584662
పపరర: రరషక ఖఖననమ పఠరన

94-172/30

1768 NDX3287927
పపరర: భబణబ పఫకరశ రరడకడ వసత

94-172/938

1771 NDX2397909
పపరర: మబనన షపక
భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/33
వయససస:26
లస: ససస స

1751 NDX2937324
పపరర: నచగ పదక శక కకమఖకలల

94-172/1110

1754 NDX2553493
పపరర: మధస పపతపకలలఖ

94-170/586

1757 NDX2702983
పపరర: కమల

94-170/587

తసడక:ఫ పషద బబజబ కకరరవ
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:19
లస: పప
94-172/1112

1760 NDX2942241
పపరర: కణక అపపల రరడకడ సరగడ

94-174/901

తసడక:ఫ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:26-39-129/5
వయససస:29
లస: పప
94-172/959

1763 NDX3264488
పపరర: శకనవరస రరవప పరరచనరర

94-172/1274

తసడక:ఫ చలమయఖ పరరచనరర
ఇసటట ననస:26-39-129/9B
వయససస:34
లస: పప
94-170/588

1766 NDX2591527
పపరర: అమన షపక

94-172/946

తసడక:ఫ మఖబబల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/19
వయససస:20
లస: పప
94-172/1289

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ వసత
ఇసటట ననస:26/39-129/24
వయససస:18
లస: పప
94-172/954

94-172/935

తసడక:ఫ రరమయఖ పపతపకలలఖ
ఇసటట ననస:26-39-126/16
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ మహబమబ ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:26-39-129/15A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ జగననకహన రరడకడ తడనచల
ఇసటట ననస:26-39-129/22
వయససస:27
లస: పప
1770 NDX2546950
పపరర: దసరర రరవప ఉరదసడ

94-173/953

తసడక:ఫ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/9B
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/10A
వయససస:35
లస: పప
1767 NDX2398170
పపరర: చనన రసగ రరడడ క తడనచల

1753 NDX2937134
పపరర: మఖబబ ససబబన షపక

1748 NDX2593119
పపరర: వనసకట నవఖ రగపలర

భరస : శకరరమలల
ఇసటట ననస:26-39-124/A1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరరస రరడకడ టటపరపసణణ
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ శకరరస రరడకడ భమరరడకడ
ఇసటట ననస:26-39-129/6
వయససస:35
లస: ససస స
1764 NDX2798619
పపరర: శదద సరహహబ షపక

94-172/937

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప పపరర
ఇసటట ననస:26-39-127/1a
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననకరరజ అలఖరడ
ఇసటట ననస:26-39-129
వయససస:22
లస: ససస స
1761 NDX2406809
పపరర: శక ససధ భమరరడడ క

1750 NDX2585099
పపరర: రరజఖ లకకక బబజబస

94-172/26

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప రగపలర
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగబర వల
ఇసటట ననస:26-39-126
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ అబబదలఖర షపక
ఇసటట ననస:26-39-127/1A
వయససస:23
లస: ససస స
1758 NDX2545382
పపరర: భవరన అలఖరడ

94-170/556

తసడక:ఫ శకీసనవరస రరవప బబజబస
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ దసస గరరర బబజగమ
ఇసటట ననస:26-39-125/1
వయససస:20
లస: ససస స
1755 NDX2398147
పపరర: నగరనచ షపక

1747 NDX2592533
పపరర: శశభ రరణణ పలఖస

1745 NDX2531051
పపరర: మఖధవ పడడచనరర

తసడక:ఫ మఖల కకసడయఖ పడడచనరర
ఇసటట ననస:26-39-124/6
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పలఖస
ఇసటట ననస: 26-39-124/16
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ మమలఖల పఠరన
ఇసటట ననస:26-39-124/16
వయససస:18
లస: ససస స
1752 NDX2887453
పపరర: శకలత బబజగమ

94-172/1109

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-39-124/2A
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మఖధవ పడడ చనరర
ఇసటట ననస:26-39-124/6
వయససస:25
లస: ససస స
1749 NDX2572956
పపరర: గగససయ పఠరన

1744 NDX2874501
పపరర: సలమఖ షపక

1769 NDX2546992
పపరర: రరమబలమక ఉరదసడ

94-172/953

భరస : తవపడడ ఉరదసడ
ఇసటట ననస:26-39-129/31A
వయససస:48
లస: ససస స
94-172/31

1772 NDX2935518
పపరర: భబరత యడవలర

94-169/1099

భరస : చనన బబలయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:26-39-129/40
వయససస:26
లస: ససస స
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1773 NDX3285459
పపరర: సరమఖమజజఖ.లకకక గబసడర పలర

94-172/1287

1774 NDX3285434
పపరర: శరఖసపఫసరద గబసడర పలర

94-172/1286

1775 NDX2556876
పపరర: ససతతష కలమఖర బబహరర

భసధసవప: శరఖసపఫసరద గబసడర పలర
ఇసటట ననస:26-39-129/50 flot no-2 sri kris
వయససస:70
లస: ససస స

భసధసవప: మఖధసరర గబసడర పలర
ఇసటట ననస:26-39-129/50 flotno102
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ రగబనచథస బబహరర
ఇసటట ననస:26-39-129/56
వయససస:40
లస: పప

1776 NDX2379436
పపరర: అరరణచ దచమరర

1777 NDX2538585
పపరర: జజన బబగస షపక

1778 NDX2546414
పపరర: లసగ రరజ

94-172/32

భరస : లకకణ దచమరర
ఇసటట ననస:26-39-129/66
వయససస:31
లస: ససస స
1779 NDX2560399
పపరర: చసదఫ పతతఫ

భరస : నచయబ రససీరల షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/70
వయససస:36
లస: ససస స
94-172/957

తసడక:ఫ తఫలలచన పతతఫ
ఇసటట ననస:26-39-129/72
వయససస:30
లస: పప
1782 NDX2999340
పపరర: నచగ రసగ రరడకడ మఖరరడకడ

94-172/33

1780 NDX2874154
పపరర: వనననమఖలఖ మగమక

తసడక:ఫ ససబబ రరడకడ మఖరరడకడ
ఇసటట ననస:26-39-129/86-1
వయససస:27
లస: పప

1783 NDX3295938
పపరర: అనచబ ణణపరరయఖ పస లశశటట

94-173/954

94-172/1298

1788 NDX2600856
పపరర: నరరయణమక చనపసప

1789 NDX3260908
పపరర: ఖససస షపక

94-172/941

భరస : వనసకట రరడకడ చననపస
ఇసటట ననస:26-39-129/104
వయససస:41
లస: ససస స
1791 NDX2563682
పపరర: శశషయఖ దదవరకకసడ
తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:26-39-129/130
వయససస:34
లస: పప
1794 NDX2558872
పపరర: గరపస రరతల

94-172/944

భరస : లసగరరజ సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-129/169
వయససస:25
లస: ససస స
1800 NDX3299872
పపరర: మననసర షపక
తసడక:ఫ షపక మబనశర
ఇసటట ననస:26-39-129/179A
వయససస:20
లస: పప

94-172/1269

1792 NDX2527851
పపరర: జజన బబబబ వసగపత

94-172/35

94-172/37

94-172/940

1790 NDX2618932
పపరర: షపక సరజర తషననసర

94-172/942

1793 NDX2481372
పపరర: గరకననశశర దచస

94-172/36

1796 NDX2563179
పపరర: కకశశర కరకగమఖనన

94-172/945

తసడక:ఫ శరసతయఖ కరకగమఖనన
ఇసటట ననస:26-39-129/165
వయససస:41
లస: పప
94-174/794

తసడక:ఫ దనరగబ ధన పతతఫ
ఇసటట ననస:26-39-129/174/A
వయససస:46
లస: పప
94-172/1302

1787 NDX2568517
పపరర: సహనచజ సయద

తసడక:ఫ వజయ కలమఖర దచస
ఇసటట ననస:26-39-129/138/A
వయససస:22
లస: పప

1795 NDX2481349
పపరర: శకనవరస రరవప కరమననన

1798 NDX2559060
పపరర: నచరరయణ పతతఫ

94-174/902

భరస : షపక లటటఫ
ఇసటట ననస:26-39-129/117
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ పపరయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:26-39-129-152
వయససస:54
లస: పప
94-172/38

1784 NDX2718401
పపరర: బతష
స ల సరయ పఫసనన బతష
స ల

భరస : అబబదల ఖదర సయద
ఇసటట ననస:26-39-129/100
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప వసగపత
ఇసటట ననస:26-39-129/132
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ మహహశ రరతల
ఇసటట ననస:26-39-129/147A
వయససస:26
లస: పప
1797 NDX2379345
పపరర: లల సరహహ

94-172/34

భరస : నచగమర బఇవనష షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/109
వయససస:50
లస: ససస స
94-172/943

94-172/958

తసడక:ఫ కకషష పఫసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-39-129/90/1
వయససస:22
లస: ససస స

94-173/693 1786 NDX2424745
1785 NDX2558070
పపరర: ఆడమ శరఫస మలర మహమకద
పపరర: షపక అమర బబషర

తసడక:ఫ మహమకద ఖఖససస
ఇసటట ననస:26-39-129/100
వయససస:29
లస: పప

1781 NDX2585149
పపరర: రసగ ససబబ రరడకడ మఖరరడకడ

భసధసవప: రసగ మహన రరడకడ మఖరరడకడ
ఇసటట ననస:26-39-129/86
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటరమణమమరరస
ఇసటట ననస:26-39-129/87
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహబమబ ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:26-39-129/93
వయససస:25
లస: పప

94-172/956

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-39-129/71
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనననమఖలఖ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/84
వయససస:55
లస: ససస స
94-173/955

94-172/955

1801 NDX2445518
పపరర: వనసకటటశశరమక అతరశ
భరస : పఫసరద అతరశ
ఇసటట ననస:26-39-129/202 OPP
వయససస:51
లస: ససస స

1799 NDX3299864
పపరర: ననషరద షషషక

94-172/1301

తసడక:ఫ షషషక మబనశర
ఇసటట ననస:26-39-129/179A
వయససస:23
లస: పప
94-172/39

94-172/40
1802 NDX2445542
పపరర: వనసకట ఉదయ కలమఖర అతరశ

తసడక:ఫ పఫసరద అతరశ
ఇసటట ననస:26-39-129/202 OPP
వయససస:30
లస: పప
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1803 NDX2567329
పపరర: మధససనదన రరడకడ కకడనరర

94-172/947

తసడక:ఫ మఖధవ రరడకడ కకడనరర
ఇసటట ననస:26-39-129/203/a
వయససస:21
లస: పప
1806 NDX2445468
పపరర: జజజ న బబయ ఇనసమమళ

94-172/41

94-172/44

94-172/45

94-172/48

94-172/1268

94-178/673

94-189/1126

94-175/1557

భరస : లకకణ మమరరస మబమకరరడడ క
ఇసటట ననస:26-39-134/3A
వయససస:34
లస: ససస స
1830 NDX2933919
పపరర: సరయ దథర
తసడక:ఫ నచరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:26-39-139/22
వయససస:19
లస: పప

94-172/46

1816 NDX3288354
పపరర: గణణష గడపరక

1819 NDX3261773
పపరర: వసశ కకషష దమ

1822 NDX2675825
పపరర: నచగబరరబ బబగబమ షపక

1825 NDX2949824
పపరర: లతశక బతదస నచపత

94-172/1290

1811 NDX2555894
పపరర: ఫరతమ సయఖద

94-172/951

1814 NDX2460723
పపరర: బబజబ ఆలఖ

94-172/47

1817 NDX3279684
పపరర: భబరత దదవ నచగమతష

94-172/1281

భరస : నచగగశశర రరవప నచగమతష
ఇసటట ననస:26-39-130
వయససస:69
లస: ససస స
94-172/1270

1820 NDX3096971
పపరర: లకకక దతచసతదయ
ఫ
శరక లసక

94-173/956

తసడక:ఫ లకకక పఫసరద లసక
ఇసటట ననస:26-39-131/14/B
వయససస:18
లస: పప
94-178/674

1823 NDX3038288
పపరర: నజక బబగస మహమద

94-184/1280

భరస : మబసరసకకమ మహమద
ఇసటట ననస:26-39-132
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరయ ఫణణ కలమఖర శరక బతదస నచపత
ఇసటట ననస:26-39-134/2
వయససస:21
లస: ససస స

94-172/49
1826 NDX2398055
పపరర: వనసకట నచగ శవ సరయ కకరణ
రరవననతల
తసడక:ఫ రరధ కకషష మమరరస రరవననతల
ఇసటట ననస:26-39-134/3/5
వయససస:22
లస: పప

1828 NDX3088473
పపరర: శవ నచగరసదఫ పఫసరద మబకరకర

1829 NDX2904225
పపరర: ఏసస కకవపశరర

94-172/1114

94-173/957

తసడక:ఫ పస తషరరజ మబకరకర
ఇసటట ననస:26-39-134/6-2
వయససస:60
లస: పప
94-173/958

94-172/43

భరస : ససబబబరరవప ఆలఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/283
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజన వల
ఇసటట ననస:26-39-132
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనగయఖ తమకననన
ఇసటట ననస:26-39-132
వయససస:29
లస: పప
1827 NDX3145737
పపరర: లకకక లఖవణఖ మబమకరరడడ క

1813 NDX2522571
పపరర: వషష
ష బఫహకస వరర

1808 NDX2379394
పపరర: షరరక పరరశన షపక

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:26-39-129/218
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవ రరమ కకషష దమ
ఇసటట ననస:26-39-131/6B
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ ఖససస వల
ఇసటట ననస:26-39-132
వయససస:39
లస: పప
1824 NDX2937464
పపరర: బఫహకయఖ తమకననన

94-172/950

తసడక:ఫ యయసస బ గడపరక
ఇసటట ననస:26-39-129/452
వయససస:30
లస: పప

భరస : మలఖఖదదఫ బబషరగరణణ
ఇసటట ననస:26-39-131/6
వయససస:47
లస: ససస స
1821 NDX2686525
పపరర: జజన వల షపక

1810 NDX2564904
పపరర: వనసకట సరయ భబరర వ కకసన

94-172/949

తసడక:ఫ కరరమబలఖర షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/208
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషదద బఫహకస వరర
ఇసటట ననస:26-39-129/265
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప భమదదటట
ఇసటట ననస:26-39-129/288
వయససస:29
లస: పప
1818 NDX3260437
పపరర: బబషరగరణణ వజయలకకక

94-172/42

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప కకసన
ఇసటట ననస:26-39-129/213
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కలకకల
ఇసటట ననస:26-39-129/265
వయససస:23
లస: పప
1815 NDX2379378
పపరర: అచదరశశర రరవప భమదదటట

1807 NDX2445401
పపరర: సరశత ఇనమమళళ

1805 NDX2622991
పపరర: ససవరష మణణ కలసచపప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:26-39-129/204
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప ఇనమమళళ
ఇసటట ననస:26-39-129/207
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరడడ క తపసరరడకడ
ఇసటట ననస:26-39-129/213
వయససస:64
లస: ససస స
1812 NDX2528461
పపరర: వనణబ గరపరల కలకకల

94-172/948

తసడక:ఫ పప తషరరజ కలసచడపప
ఇసటట ననస:26-39-129/204
వయససస:46
లస: పప

భరస : పపనన రరవప ఇనసమమళ
ఇసటట ననస:26-39-129/207
వయససస:25
లస: ససస స
1809 NDX2397792
పపరర: శశషరరతనసమఖ తపసరరడడ క

1804 NDX2579639
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచడపప

1831 NDX2906949
పపరర: అనశరబబషర షపక
తసడక:ఫ హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:26-39-139\a
వయససస:22
లస: పప

94-170/703

తసడక:ఫ శక రరస కకవపశరర
ఇసటట ననస:26-39-135/5
వయససస:38
లస: పప
94-172/1115

1832 NDX3288453
పపరర: నచగ గణణశ కగశక

94-172/1291

తసడక:ఫ నగరజ కగశక
ఇసటట ననస:26-39-139/A
వయససస:19
లస: పప
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1833 NDX2933141
పపరర: హసన అహమకద షపక

94-173/959

భసధసవప: కరరమబన షపక
ఇసటట ననస:26-39-139\a
వయససస:48
లస: పప
1836 SQX2043776
పపరర: షపక అబబదల ఖదర జలఖన

95-6/806

95-6/811

1840 SQX1994888
పపరర: గరవసద రరజ మయమరర

95-6/813

1843 SQX2030732
పపరర: కసఠమక నకకల

95-138/25

Deleted

1846 NDX3095601
పపరర: ఈశశరమక మఖచవరస
భరస : కకషష రరడకడ మఖచవరస
ఇసటట ననస:26-250-197
వయససస:51
లస: ససస స

94-183/1010
1848 NDX2858611
పపరర: అమరగశశర వరపఫసరద
ఆయఖదదవర
భసధసవప: వనసకట సపశచచరèయమలèలఖ కసదనర
ఇసటట ననస:26-529-38
వయససస:45
లస: పప

1849 NDX2629384
పపరర: ససభబన సయద
తసడక:ఫ బబజ సయద
ఇసటట ననస:26-2067/12
వయససస:21
లస: పప

1851 NDX2583052
పపరర: మసరసన వల సయఖద

1852 SQX2321081
పపరర: కకటటశశరమక నసబమరర

94-180/1304

తసడక:ఫ ననననస సయఖద
ఇసటట ననస:26-39129/218
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప చడసబబటట
ఇసటట ననస:27-310/113
వయససస:43
లస: ససస స
1857 NDX3077138
పపరర: కకషష కలమఖరర ననననరర

1855 NDX2977403
పపరర: యశశద కకషష నచగభబషరర

94-183/1011

1858 NDX2710572
పపరర: వనసకట రరడకడ కరశ రరడడ క
తసడక:ఫ బబ రయఖ కశరరడకడ
ఇసటట ననస:28-38-155
వయససస:53
లస: పప

1860 NDX2952216
పపరర: కకసడయఖ మలలబబ ఈనచ

1861 NDX1986647
పపరర: పపరయఖ మదనల

94-180/1695

తసడక:ఫ నచరరయణ మదనల
ఇసటట ననస:29-39-3/A
వయససస:40
లస: పప

1838 SQX1756907
పపరర: వనసకట నచగ కరరరసక మమమలవరపప

95-6/52

1841 SQX1806785
పపరర: తరరశర బతష
స ల

95-6/53

భరస : రవసదఫ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-42-48/A
వయససస:30
లస: ససస స
95-4/851

1844 SQX2099612
పపరర: నరసససహ బబరవ పప టట
ట రర

95-5/739

తసడక:ఫ ఉమ శకనవరస పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:26-46-66
వయససస:18
లస: పప
94-176/1388

1847 NDX2628790
పపరర: నచగబర షపక

94-180/1245

భసధసవప: మసరసణణ షపక
ఇసటట ననస:26-369-120/37
వయససస:42
లస: పప
94-184/1024

1850 NDX3092509
పపరర: సరయ కలమఖరర వననగళర

94-177/570

భరస : ససరర బబబబ
ఇసటట ననస:26-3433/12
వయససస:47
లస: ససస స
95-205/729

1853 NDX3146990
పపరర: అరరణ నలర బబ లల

94-177/625

తలర : కసససరర నలర బబ లల
ఇసటట ననస:27-8-13/A
వయససస:37
లస: ససస స
94-179/1013

భరస : మహనరరవప నచగభబషరర
ఇసటట ననస:28-1-70
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప ననననరర
ఇసటట ననస:28-38-46 (2ND FLOOR)
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర మలలబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:29-36-129/104
వయససస:24
లస: పప

95-6/812

భరస : లకకయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:27-6-6
వయససస:48
లస: ససస స
94-179/32

94-169/48

తసడక:ఫ పఫసరద రరవప మమమలవరపప
ఇసటట ననస:26-41-91/1
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ రసగయఖ నకకల
ఇసటట ననస:26-44-65/8
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ఫ జజరరబ కలఖటటనన
ఇసటట ననస:26-47-319
వయససస:22
లస: ససస స

1854 NDX2379840
పపరర: రమణ చడసబబటట

95-6/810

తసడక:ఫ నచరరయణ మయమరర
ఇసటట ననస:26-42-12
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ రమమశ బబబబ అవలలరర
ఇసటట ననస:26-44-38
వయససస:22
లస: ససస స
1845 SQX1905173
పపరర: లలర కలఖటటనన

1837 SQX2040244
పపరర: కటట పఫమద కటట

1835 NDX2330066
పపరర: శక లకకక తమనస

తసడక:ఫ మఖణణకఖ రరవప తమనస
ఇసటట ననస:26-39-248
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ కటట ససధదర కటట
ఇసటట ననస:26-41-60/p
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ నచరరయణ మయమరర
ఇసటట ననస:26-42-12
వయససస:25
లస: ససస స
1842 SQX2045326
పపరర: సరయ పసఫయ అవలలరర

94-172/50

తసడక:ఫ దసరర పఫసరద జకలకల
ఇసటట ననస:26-39-169/222
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ షపక అబబదల ఖదర జలఖన
ఇసటట ననస:26/40/116
వయససస:20
లస: పప
1839 SQX2003325
పపరర: రరధదక మయమరర

1834 NDX2529279
పపరర: వనసకట దసరర జకలకల

1856 NDX3122041
పపరర: రరనచ అభమనసఖ

94-184/1310

తసడక:ఫ అరరబ న లలట అభమనసఖ
ఇసటట ననస:28-26-155
వయససస:48
లస: పప
94-184/1056

1859 NDX2643344
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గబణషస

94-179/849

తసడక:ఫ శశషయఖ గబణషస
ఇసటట ననస:29-27-48/369
వయససస:43
లస: పప
94-180/336

1862 NDX2318947
పపరర: చరసజవ రరడకడ దససడక

94-180/337

తసడక:ఫ రరడకడ దససడక
ఇసటట ననస:29-39-124/10C
వయససస:41
లస: పప
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94-180/1696

తసడక:ఫ మహమద సయద
ఇసటట ననస:29-39-129/121
వయససస:18
లస: పప
1866 SQX2106458
పపరర: పఫభబ కలమఖర చసతదగమనచనష

95-224/1197

1870
పపరర: ససదదప పసలర
తసడక:ఫ పసటర బబసస బబబబ పసలర
ఇసటట ననస:32
వయససస:23
లస: పప

1872 NDX3193422
పపరర: అనసరరధ గసగసన

1873 NDX3202132
పపరర: అచసఖత రమణణ మనస
మకకరఅలఖ
తసడక:ఫ నచగగసదఫనచథ మకకరఅలఖ
ఇసటట ననస:34-15-1275
వయససస:20
లస: ససస స

94-183/1015

భసధసవప: అసజరరడకడ గసగసన
ఇసటట ననస:34-15-1275
వయససస:27
లస: ససస స
94-13/1443

తసడక:ఫ నరకల పఫసరద మబపరపళర
ఇసటట ననస:37
వయససస:18
లస: పప
1878 NDX2754927
పపరర: లకకక రరజ అవపల

94-180/1700

తసడక:ఫ తరరమల రరడకడ
ఇసటట ననస:39-120/2/1C
వయససస:20
లస: ససస స
1881 NDX2807436
పపరర: బబలమక కలసచచల

1876 NDX2542629
పపరర: రవ కలమఖర కలవకలసటర

94-180/1702

తసడక:ఫ అపరపరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:45
వయససస:34
లస: ససస స

94-183/1016

94-178/702

94-180/1701

1877 NDX3003233
పపరర: హససనచ షపక

94-183/1017

94-180/1328

భరస : మసస కకమ షపక
ఇసటట ననస:39-129/202
వయససస:29
లస: ససస స
94-180/1704

1883 NDX2873172
పపరర: అకకయఖ రరమమనచబబ ఈనచ

94-177/629

తసడక:ఫ వనసకయఖ రరమమనచబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:43-26-815
వయససస:21
లస: పప
94-130/936

1888 NDX2629988
పపరర: నఖల కలమఖర నచమన

94-179/851

తసడక:ఫ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-536
వయససస:71
లస: పప

94-177/626

భరస : ససబబ రరవప మమరరగబ
ఇసటట ననస:36-34-9/3
వయససస:48
లస: ససస స

1885
పపరర: వనసకట సతఖ ఆదదనచరరయణ
మలఖరదద
తలర : శక లకకక సరసశత మలఖరదద
ఇసటట ననస:45
వయససస:38
లస: పప

1891 JBV3218039
పపరర: పపరరషనసదస పఫతచప�

94-176/38

1874 NDX2876639
పపరర: మఖరస మక మమరరగబ

1880 NDX2610939
పపరర: రరజవరన షపక

1890 JBV3218013
పపరర: లకకకపవనసకమఖర పఫతచప�

94-157/811

తసడక:ఫ వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:32
వయససస:33
లస: పప

1879 NDX2933943
పపరర: ఈశశరమక దథర

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప నచమన
ఇసటట ననస:54-11-2570
వయససస:20
లస: పప

94-46/882

1871
పపరర: వనసకట సరయ రరస

భరస : సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:38-148/2
వయససస:42
లస: ససస స

94-175/207
1887 NDX1000371
పపరర: హహహమఖవత గబరకఫపపశరల గబర పప
సర ల
భరస : వరయఖ గబరపపసరల
ఇసటట ననస:54-1-265
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ పపరరషనసదస పఫతచప�
ఇసటట ననస:67-17-536
వయససస:38
లస: పప

94-98/813

తసడక:ఫ రసగచచరరఖలల ఉరర
ఇసటట ననస:42H/2 SF 3
వయససస:44
లస: పప
94-9/1215

1868
పపరర: కరకసత కకరణ తడలర

తసడక:ఫ వనసకట ససబబ రరవప కలవకలసటర
ఇసటట ననస:38-82/1
వయససస:39
లస: పప

1882 NDX2978559
పపరర: మబరళధర ఉరర

95-212/290

తసడక:ఫ బఫహకయఖ తడలర
ఇసటట ననస:31
వయససస:33
లస: పప

భరస : నచరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:39-129/22
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:39-129-222
వయససస:68
లస: ససస స
1884
పపరర: శకవలర మలఖరదద

94-9/700

తలర : పఫమల నలర పననన
ఇసటట ననస:31
వయససస:39
లస: పప
94-100/1064

1865 SQX1478552
పపరర: శక వరక నచయక సభబవతష

తసడక:ఫ వనదచ మణణసశరరరరవ సభబవతష
ఇసటట ననస:29-2372/4
వయససస:27
లస: పప

1867
పపరర: కలఖఖణ చకకవరరస నలర పననన

తసడక:ఫ venkata ramana reddy �������
ఇసటట ననస:31
వయససస:26
లస: ససస స

1875
పపరర: వషష
ష సరయ మబపరపళర

94-180/1697

తసడక:ఫ ధనససజయ
ఇసటట ననస:29-39-330
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ రసగ చసతదగమనచనష
ఇసటట ననస:30-81
వయససస:18
లస: పప
1869
పపరర: ����� �������

1864 NDX2743797
పపరర: గరయతఫ దసడస రరజ

1886 NDX2842581
పపరర: దసరరర రరణణ ఇసకకలలర

94-74/969

తసడక:ఫ కకసడ రరడకడ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:54-1-183
వయససస:21
లస: ససస స
1889 NDX2686459
పపరర: మసరసన బ దదగరపరరస

94-75/1104

తసడక:ఫ బల దదగరపరరస
ఇసటట ననస:54-11-2621
వయససస:19
లస: ససస స
94-176/39

1892 NDX2451086
పపరర: జజనభబగస షపక

94-184/51

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-2-235
వయససస:38
లస: ససస స
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94-183/862 1894 NDX2346278
1893 NDX2683241
పపరర: వనసకట నచరరయణ చసఠమఖలఖ
పపరర: జజన సరయరర షపక

తసడక:ఫ కకటయఖ చసఠమఖలఖ
ఇసటట ననస:72-19-1741
వయససస:42
లస: పప
1896 NDX2929206
పపరర: నససన
ఫ షపక

తసడక:ఫ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:81-8-810
వయససస:22
లస: ససస స
94-183/1018

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:84-14-1021
వయససస:34
లస: ససస స
1899 NDX2690931
పపరర: నగరజ నచడకమమనట

94-177/472

94-178/705

94-184/1061

94-178/20

94-180/1182

94-183/1023

1906 JBV0911743
పపరర: సలమఖ� షపక�

1909 NDX1321066
పపరర: బసవమక వనలలర పప

1912 NDX3050259
పపరర: శకనవరసరరవప veeranki

1917 NDX1750687
పపరర: గరయతఫ బబ డక

94-179/183

భరస : ఆదదతఖ గరరరధరకలమఖర బబ డక
ఇసటట ననస:94- 5-347
వయససస:55
లస: ససస స
94-177/24

94-177/471

1901 NDX2574804
పపరర: బఫహకయఖ బతష
స ల

94-178/704

1904 NDX2399301
పపరర: వనసకటటశశరరర అసగడక

94-177/19

తసడక:ఫ జయరరస అసగడక
ఇసటట ననస:88-18-36/3
వయససస:37
లస: పప
94-180/350

1907 NDX2919611
పపరర: వర సరశమ మమరరగబ

94-179/1017

భసధసవప: నఖల మమరరగబ
ఇసటట ననస:91-2-1774
వయససస:45
లస: పప
94-179/147

1910 NDX2773646
పపరర: రమణమక నచలమలఖపప

94-176/1414

భరస : శశషస రరడకడ నచలమలఖపప
ఇసటట ననస:92-38/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-176/1415

తసడక:ఫ మసరసన వరసకక
ఇసటట ననస:93-92-98
వయససస:50
లస: పప
94-175/283

తసడక:ఫ వనసకట రరవప బబససన
ఇసటట ననస:94-6-540
వయససస:21
లస: పప

1903 NDX2927135
పపరర: మఖలకకసడ రరడకడ ససగన

1898 NDX2709442
పపరర: శరరష మసడర

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:88 8 2998
వయససస:26
లస: పప

భరస : చచడయఖ
ఇసటట ననస:92/29/211
వయససస:39
లస: ససస స

1914 AP151010480338
పపరర: హహహమవత మబదదగగసడ
మబదదగగసడ
భరస : బసవయఖ మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:94-3-21
వయససస:68
లస: ససస స

1920 NDX2329027
పపరర: అవనచష బబససన

94-178/1117

భరస : అబబదల మఖలక�
ఇసటట ననస:90-25-2141
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ భమరరడకడ
ఇసటట ననస:91-6-32
వయససస:47
లస: పప
1911 NDX0508549
పపరర: లకకక అననపపరష సరయ
మఖమళరపలర
తసడక:ఫ మబరళధర రరవప
ఇసటట ననస:92-85-356
వయససస:28
లస: ససస స

1900 NDX3225364
పపరర: కకటటశశర రరవప భమపత

94-176/45

తసడక:ఫ రరజయఖ మసడర
ఇసటట ననస:85-311-325
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ లకక రరడకడ
ఇసటట ననస:88-13-3781
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-429
వయససస:26
లస: ససస స
1908 NDX2495265
పపరర: శకనవరసరరడకడ భమరరడకడ

94-180/348

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప భమపత
ఇసటట ననస:86-2-455
వయససస:32
లస: పప

భరస : మల కకసడరరడకడ ససగన
ఇసటట ననస:88-13-3781
వయససస:28
లస: ససస స
1905 NDX2664563
పపరర: నరశసహ రరవప ఇరర

1897 NDX2319879
పపరర: నచగ కకటటష తడలగసశశటట

1895 NDX2346310
పపరర: మణణకసఠ భబరత రరచమలలర

తసడక:ఫ భబసకర రరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:81-8-812
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల తడలగసశశటట
ఇసటట ననస:84-225/43
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ తషకరస నచడకమమనట
ఇసటట ననస:86-1-387
వయససస:50
లస: పప
1902 NDX2681898
పపరర: రజఖలకకక ససగన

94-176/44

1913 NDX1985615
పపరర: శకకరసత మనఖస

94-179/179

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల మనఖస
ఇసటట ననస:94-2-/1516
వయససస:29
లస: పప

1915 AP151010480032
పపరర: నచగమణణ మబదదగగసడ
మమథదఙఓసఢ
భరస : బసవయఖ మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:94-3-21
వయససస:73
లస: ససస స

94-175/284

1918 NDX1899709
పపరర: ససధచకర బబ డక

94-179/184

1916 NDX3003845
పపరర: కకటట రరడకడ బబ య

94-178/1098

తసడక:ఫ నరసససహ రరడకడ బబ య
ఇసటట ననస:94-4-1381
వయససస:50
లస: పప
1919 NDX2026970
పపరర: లకకక పడడచనరర

94-176/54

తసడక:ఫ వనసకట రరమకకషష రరవప లలట బబ డక
ఇసటట ననస:94-5-347
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖనచరరయణ పడడచనరర
ఇసటట ననస:94-6-339
వయససస:41
లస: ససస స

1921 NDX2344752
పపరర: సతఖ కకషష వనసపటట

1922 JBV0840322
పపరర: ససజజత గగరర

తసడక:ఫ కకషష దదకకతషలల వనసపటట
ఇసటట ననస:94-6-612
వయససస:35
లస: పప

94-176/55

94-187/622

భరస : మరరయదచసస గగరర
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:36
లస: ససస స
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1923 JBV3198215
పపరర: ససజజత ససదద చన
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94-187/623

భరస : శకనవరస ససదద చన
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:39
లస: ససస స
1926 JBV0847327
పపరర: మలలర శశరర గగతషకటర

94-187/626

94-187/629

94-187/632

94-187/635

94-176/56

94-176/58

94-176/61

తసడక:ఫ చనన అయఖనన అసబటట
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:36
లస: పప

1936 NDX3249539
పపరర: పసఫత బనచవథ

1939 NDX1906645
పపరర: దదవఖ సససదరర పప దసగబ

1942 NDX2028059
పపరర: ససజనఖ అసబటట

1945 NDX0930966
పపరర: కకటమక ససభరవ�

94-176/64

1948 JBV0913467
పపరర: అనసనరఖమక రగడకత

94-187/1094

1951 JBV3218161
పపరర: రరమబ రరడకత
తసడక:ఫ చననససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:38
లస: పప

1931 AP151010471101
పపరర: మరరయదచసస

94-187/631

1934 AP151010471632
పపరర: వనసకటబఫవప బరరక

94-187/634

1937 NDX2692986
పపరర: వనసకట సరయ తదజ గరగబల

94-176/1353

తసడక:ఫ వనసకట నచగగశశర రరవప గరగబల
ఇసటట ననస:94-7-27
వయససస:21
లస: పప
94-176/57

1940 NDX2473981
పపరర: ససబబబ రరవప రరడకత

94-104/740

తసడక:ఫ నచగయఖ రరడకత
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:78
లస: పప
94-176/59

1943 NDX0994525
పపరర: ససజజత రరడకడత

94-176/60

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:37
లస: ససస స
94-176/62

1946 NDX0994269
పపరర: సతఖ వజయదసరర రరణణ
యయనసమబల
భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:42
లస: ససస స

94-176/63

94-176/65

1949 JBV3218450
పపరర: రవకలమఖర రరడకత� �

94-176/66

భరస : చనససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:60
లస: ససస స
94-176/67

94-187/628

తసడక:ఫ సససదరరరవప బరరక
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:54
లస: ససస స
1950 NDX2028026
పపరర: శకనవరస రరవప అసబటట

94-187/633

భరస : శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:40
లస: ససస స
1947 AP151010486018
పపరర: దసరరరకలమఖరర రరడకత�

1933 JBV3188315
పపరర: శకనవరసస ససదద చన

1928 AP151010474171
పపరర: కకషషమక దసవనశల

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ మధస బబబబ పప దసగబ
ఇసటట ననస:94-7-141
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రగడకటట
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:23
లస: ససస స
1944 NDX1650937
పపరర: రగడకత లత

94-187/630

తసడక:ఫ రరమదచసస బనచవథ
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ కమలనచభపఫసరదరరవప
ఇసటట ననస:94-7-33
వయససస:56
లస: పప
1941 NDX2345692
పపరర: జజఖషష రగడకటట

1930 JBV0845370
పపరర: రరజజ నకరక

94-187/625

భరస : రరమఖరరవప దసవనశలఖ
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకణరరవప
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ నచరయఖ
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:67
లస: పప
1938 JBV0910760
పపరర: రరజమమళ కరర పరలలస

94-187/627

తసడక:ఫ బబబమరరవప నకరక
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:43
లస: పప
1935 AP151010471631
పపరర: నచగగశశరరరవప గగరర

1927 AP151010474001
పపరర: దచశరక గగరర

1925 AP151010474346
పపరర: ససబబబలల బరరక

భరస : వనసకటబఫవప బరరక
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప బరరక
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:76
లస: ససస స
1932 AP151010471353
పపరర: నచగమలలర శశరరరవప

94-187/624

భరస : నచగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప గగతషకటర
ఇసటట ననస:94-7
వయససస:52
లస: ససస స
1929 AP151010474412
పపరర: సరసబబఫజఖమక బరరక

1924 AP151010474020
పపరర: రజన గగరర

తసడక:ఫ శవయఖ� �
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:35
లస: పప
94-176/68

1952 JBV3218799
పపరర: శకనవరసరరవప రరడకత

94-176/69

తసడక:ఫ చననససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:44
లస: పప
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1953 JBV0916742
పపరర: లకకక రగడకత
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94-177/25

తసడక:ఫ చన ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-7-238
వయససస:34
లస: ససస స
1956 JBV3213972
పపరర: లలఖఅనసనయ రరడకత� �

1954 NDX2968063
పపరర: ఆడమ శరఫస షపక

తసడక:ఫ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-07-238
వయససస:54
లస: పప
94-192/952

1957 JBV3213964
పపరర: దసరరరకలమఖరర రరడకతచ� �

తసడక:ఫ శవయఖ� �
ఇసటట ననస:94-7-239
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవయఖ� �
ఇసటట ననస:94-7-239
వయససస:45
లస: ససస స

94-192/955
1959 NDX0015123
పపరర: వ యన యల నకసససహ వనయ
గబసడడ
తసడక:ఫ జ యస ఆర మమరరస
ఇసటట ననస:94-7-239
వయససస:32
లస: పప

1960 JBV3208667
పపరర: శవయఖ రరడకతచ
తసడక:ఫ ఆయజననయబలల
ఇసటట ననస:94-7-239
వయససస:34
లస: పప

1962 NDX0015131
పపరర: శకరరమచసదఫమమరరస గబసడడ

1963 NDX2155605
పపరర: జజఖతరకయ అలర సశశటట

94-192/958

తసడక:ఫ వనసకట నచరరయణ దదకకత
ఇసటట ననస:94-7-239
వయససస:61
లస: పప
94-176/72

భరస : పసచదరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-7-240
వయససస:46
లస: ససస స
94-177/26

తసడక:ఫ అలర సశశటట భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:94-07-240
వయససస:31
లస: ససస స
94-192/960

94-176/77

1972 NDX0555581
పపరర: ఆససయఖ షపక

1975 JBV0918789
పపరర: జబబదచబబగమ షపక� �

94-176/80

94-176/70

94-192/954

1961 NDX0972562
పపరర: రరమబ యనసమబల

94-192/957

1964 NDX0553826
పపరర: ససభబషసణణ అలసశశటట �

94-176/71

భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:94-7-240
వయససస:45
లస: ససస స
94-176/73

1967 NDX0489641
పపరర: బసవయఖ అలర సశశటట �

94-176/74

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-240
వయససస:53
లస: పప
94-177/27

1970 NDX1626433
పపరర: వరరరన గబదదసత

94-192/959

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప గబదదసత
ఇసటట ననస:94-7-240
వయససస:26
లస: ససస స
94-176/75

1973 JBV0918797
పపరర: హససనచ బబగస షపక

94-176/76

భరస : అబబదల రరహమఖన
ఇసటట ననస:94-7-241
వయససస:43
లస: ససస స
94-176/78

1976 NDX0088757
పపరర: జగమస పఫభబకర వటటట పప

94-176/79

తసడక:ఫ జగమస
ఇసటట ననస:94-7-241
వయససస:44
లస: పప

94-192/961 1979 AP151010477439
1978 NDX0164020
పపరర: వరరసజననయబలల� చననసశశటట �
పపరర: ససబబబరరవప ఆర

తసడక:ఫ వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:94-7-241
వయససస:69
లస: పప
94-176/81

1958 NDX0694513
పపరర: ససబబలకకక గబసడడ

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-7-239
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససలఖసన� �
ఇసటట ననస:94-7-241
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససలఖసన
ఇసటట ననస:94-7-241
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-7-242
వయససస:31
లస: ససస స

94-192/956

భరస : గగస బబషర
ఇసటట ననస:94-7-241
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-7-241
వయససస:56
లస: ససస స

1980 NDX0555649
పపరర: ఆరరఫర షపక

1969 NDX2220226
పపరర: అలర సశశటట కకషష మసరసన రరవప

94-192/951

భరస : శకరరమ చసదఫమమరరస
ఇసటట ననస:94-7-239
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ఫ అలర సశశటట భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:94-07-240
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట ససబబ రరవప గబదదసత
ఇసటట ననస:94-7-240
వయససస:54
లస: పప

1977 JBV3218054
పపరర: అబబరల రహమఖన షపక

94-192/953

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:94-7-240
వయససస:51
లస: ససస స

1968 NDX2220234
పపరర: భబరర వ అలర సశశటట

1974 JBV0922252
పపరర: మమహరరజ షపక

1966 NDX1343920
పపరర: అహలఖ అలర సశశటట

1955 NDX0364133
పపరర: లలత గబసడడ

తసడక:ఫ శకరరమ చసదఫమమరరస
ఇసటట ననస:94-7-239
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ భబసకర రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:94-7-240
వయససస:28
లస: ససస స

1965 JBV0917849
పపరర: బబలకకటటశశరమక కకలర � �

1971 NDX2040988
పపరర: శకనవరస రరవప గబదదసత

94-177/649

1981 NDX1664953
పపరర: రజన కనకమమడల
భరస : నరసససహ మమరరస కనకమమడల
ఇసటట ననస:94-7-242
వయససస:33
లస: ససస స

94-192/962

తసడక:ఫ నచగయఖ
ఇసటట ననస:94-7-241
వయససస:76
లస: పప
94-176/82

1982 NDX2969327
పపరర: మబనర ఖఖన పఠరన

94-177/679

తసడక:ఫ మహబమబ ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-7-242
వయససస:53
లస: పప
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పపరర: సషషఫ ఖఖన పఠరన
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94-177/680

తసడక:ఫ మబనర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-7-242
వయససస:20
లస: పప
1986 NDX2026772
పపరర: గగససయఖ బబగస షపక

94-176/84

94-176/87

94-192/964

94-176/89

94-176/92

94-176/95

94-177/29

తసడక:ఫ రరమకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-7-245
వయససస:50
లస: పప

1996 NDX2028182
పపరర: కకషష వనణణ అలనన

1999 AP151010483060
పపరర: నచగమలలర శశరరరవప అలనన

2002 AP151010483187
పపరర: నచగరజ అలనన

2005 NDX1097047
పపరర: హమద షపక

94-177/31

2008 NDX2910404
పపరర: తదజ శక అలఖనన

94-176/90

2011 NDX0748681
పపరర: భబరర వ మబళళపపడక
తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:94-7-246
వయససస:32
లస: ససస స

1991 NDX0107193
పపరర: రరజఖలకకక వటటట పప

94-192/963

1994 NDX1816877
పపరర: అలఖరబక షపక

94-192/966

1997 JBV0914374
పపరర: హహమఖమఖలన అలనన

94-176/91

భరస : నచగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-244
వయససస:39
లస: ససస స
94-176/93

2000 AP151010483389
పపరర: రమమష అలనన

94-176/94

తసడక:ఫ నచగరజ రరవప
ఇసటట ననస:94-7-244
వయససస:46
లస: పప
94-176/96

2003 NDX2220267
పపరర: అలఖనన లకకక

94-177/28

భరస : గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:94-07-244
వయససస:68
లస: ససస స
94-192/967

2006 NDX2449957
పపరర: హహమ మఖలన అలఖనన

94-177/30

భరస : నచగ మలలర శశరరరవప అలఖనన
ఇసటట ననస:94-7-244/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-177/682

తసడక:ఫ నచగ మలర శశర రరవప అలఖనన
ఇసటట ననస:94-7-244/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-176/98

94-176/86

తసడక:ఫ అల షపక
ఇసటట ననస:94-7-243
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ఫ మహబమబ
ఇసటట ననస:94-7-244
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ఫ గసగరధరరరవప అలఖనన
ఇసటట ననస:94-7-244/1
వయససస:42
లస: పప
2010 AP151010483065
పపరర: వనసకటరమణ మలఖరదద

94-192/965

తసడక:ఫ మకరకజ
ఇసటట ననస:94-7-244
వయససస:73
లస: పప

తసడక:ఫ నచగరజ
ఇసటట ననస:94-07-244
వయససస:46
లస: పప
2007 NDX2449940
పపరర: నచగమలలర శశరరరవప అలఖనన

1993 NDX0015172
పపరర: మసరసన రరవప పపరమఖ

1988 JBV0912519
పపరర: రబబబన షపక

భరస : పఫభబకర
ఇసటట ననస:94-7-243
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ గసగరధరరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-244
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ నచగరజ రరవప
ఇసటట ననస:94-7-244
వయససస:48
లస: పప
2004 NDX2220184
పపరర: రమమష అలఖనన

94-176/88

భరస : రమమశ బబబబ అలనన
ఇసటట ననస:94-7-244
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-244
వయససస:68
లస: ససస స
2001 AP151010483400
పపరర: బబలవనసకటటశశరరర అలనన

1990 AP151010483285
పపరర: గసగరధరరరవప అలనన

94-176/83

తసడక:ఫ భబషర
ఇసటట ననస:94-7-243
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ మహన రరవప
ఇసటట ననస:94-7-243
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబలఖవనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-7-244
వయససస:36
లస: ససస స
1998 AP151010486245
పపరర: లకకక అలనన

94-176/85

తసడక:ఫ మకరకజరరవప
ఇసటట ననస:94-7-243
వయససస:70
లస: పప

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:94-7-243
వయససస:67
లస: ససస స
1995 NDX1223247
పపరర: శక లకకక అలనన

1987 NDX2027077
పపరర: షషహనచజ బబగస షపక

1985 NDX2025865
పపరర: ఆససయఖ పరరశన

భరస : అబబదల ఖఖదర జలఖన షపక
ఇసటట ననస:94-7-243
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:94-7-243
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ఫ భబషర
ఇసటట ననస:94-7-243
వయససస:38
లస: పప
1992 NDX0694679
పపరర: వజయలకకక� పపరమఖ�

94-177/681

తసడక:ఫ మబనర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-7-242
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససదదప మదచదల
ఇసటట ననస:94-7-243
వయససస:40
లస: ససస స
1989 JBV3218922
పపరర: అబబదల ఖఖదర జలఖన షపక

1984 NDX2969293
పపరర: సమర ఖఖన పఠరన

2009 JBV0916858
పపరర: అనసనయ మలఖరదద

94-176/97

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:94-7-245
వయససస:43
లస: ససస స
94-192/968

2012 NDX1000249
పపరర: పదకశక కరకరర

94-192/969

భరస : శకరరమచసదఫమమరరస
ఇసటట ననస:94-7-246
వయససస:47
లస: ససస స
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2013 NDX0748400
పపరర: వనసకట రమణ వరజపపయజల

94-192/970

భరస : సతఖనచరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:94-7-246
వయససస:59
లస: ససస స
2016 NDX2345650
పపరర: మలలర శశరమక ఆదదగరపపల

94-176/100

భరస : రరమ కకషష రరవప ఆదదగరపపల
ఇసటట ననస:94-7-247
వయససస:66
లస: ససస స
94-177/32

తసడక:ఫ రరమకకషష రరవప అదదగరపపల
ఇసటట ననస:94-07-247
వయససస:40
లస: ససస స

2017 NDX0701680
పపరర: రసగనచయకమక వనష

94-176/101

2020 NDX2220259
పపరర: అదదగరపపల మలర శశరమక

94-192/973

2023 NDX1563890
పపరర: గసగరరజ నచగశకజ

2026 NDX1202753
పపరర: హరరహర లలకగష చవపకలల

తసడక:ఫ వర రరఘవయఖ జలలర ళరమమడక
ఇసటట ననస:94-7-248
వయససస:83
లస: పప

తలర : వనసకట ససబఫహకణఖస
ఇసటట ననస:94-7-248
వయససస:26
లస: పప

2028 JBV0916148
పపరర: లకకమక వఖనబబ యన

2029 JBV0914911
పపరర: వనసకట సరయబబబబ
వరబబనబబ యన
తసడక:ఫ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:94-7-250
వయససస:48
లస: పప

94-176/107

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:94-7-250
వయససస:77
లస: ససస స

94-176/109 2032 NDX1222702
2031 JBV0914796
పపరర: మబసతచజగబగస మహమకద� �
పపరర: జబన ఎసడక

భరస : ఉసరకనశల� �
ఇసటట ననస:94-7-251
వయససస:41
లస: ససస స
2034 AP151010483184
పపరర: ఉసరకన వల మహకద�
తసడక:ఫ జహరరదదదన�
ఇసటట ననస:94-7-251
వయససస:49
లస: పప
2037 NDX0158881
పపరర: ఇసరకయల� మహమకద�

భరస : జలఖన
ఇసటట ననస:94-7-253
వయససస:70
లస: ససస స

2035 NDX0128819
పపరర: సరరజజదదవ బబలరసకకసడ�

94-192/975

2038 NDX1018779
పపరర: వనసకటటశశరరర యయలలరరర

94-176/103

2041 AP151010483117
పపరర: షపక సలస భబషర
తసడక:ఫ జలఖన
ఇసటట ననస:94-7-253
వయససస:42
లస: పప

94-176/102

94-192/972
2021 NDX0015164
పపరర: సతఖ సరయ కలమఖర అడకగరపపల

2024 NDX2025873
పపరర: వరబఫహకచచరర మలలర స

94-176/104

తసడక:ఫ శసభబలసగరచచరర మలలర స
ఇసటట ననస:94-7-248
వయససస:44
లస: పప
94-192/974

2027 NDX1819038
పపరర: జజఖతరకయ చలఖర

94-176/106

తసడక:ఫ ససవర రరమయఖ చలఖర
ఇసటట ననస:94-7-250
వయససస:26
లస: ససస స
94-176/108

94-177/539
2030 NDX2726024
పపరర: సరయ రరఘవ వవబబబనచబబ యనచ

తసడక:ఫ సరయ బబబబ వవబబబనచబబ యనచ
ఇసటట ననస:94-7-250
వయససస:19
లస: పప
94-176/110

2033 AP151010486324
పపరర: మఖలసబ మహహకద�

94-176/111

భరస : జహహరరదదడ న మహకద�
ఇసటట ననస:94-7-251
వయససస:75
లస: ససస స
94-176/113

2036 AP151010483011
పపరర: జఫపలఖర షపక�

94-176/114

తసడక:ఫ వహహదసలఖర�
ఇసటట ననస:94-7-252
వయససస:56
లస: పప
94-192/976

తసడక:ఫ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:94-7-252
వయససస:73
లస: పప
94-176/116

2018 JBV0922559
పపరర: మలలర శశరమఖక అడకగగపపపల

తసడక:ఫ రరమకకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:94-7-247
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసమమరరస�
ఇసటట ననస:94-7-252
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ జజహరరదదదన�
ఇసటట ననస:94-7-252
వయససస:54
లస: పప
2040 AP151010486242
పపరర: రహహమబననసర షపక

94-177/33

భరస : ఎసడక ఇసరకయల
ఇసటట ననస:94-7-251
వయససస:51
లస: ససస స
94-176/112

94-176/99

తసడక:ఫ రరమకకషష రరవప
ఇసటట ననస:94-7-247
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ఫ ససతరరమ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-7-248
వయససస:25
లస: ససస స
94-176/105

2015 NDX2345577
పపరర: రరజగశశరర ఆడకగరపపల

భరస : రరమ కకషష రరవప ఆడకగరపపల
ఇసటట ననస:94-7-247
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష రరవప అదదగరపపల
ఇసటట ననస:94-07-247
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబఫమణఖన
ఇసటట ననస:94-7-247
వయససస:68
లస: పప
2025 NDX1425181
పపరర: రరధ కకషషమమరరస జలలర ళరమమడక

94-192/971

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-7-247
వయససస:68
లస: ససస స

2019 NDX2220242
పపరర: అదదగరపపల రరజగశశరర

2022 NDX1493790
పపరర: రరమ కకషష రరవప ఆడకగరపపల

2014 NDX0751099
పపరర: శవ ససబఫమణఖ శరససస స
మబళళపపడక
తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:94-7-246
వయససస:35
లస: పప

2039 NDX0316281
పపరర: షరహహదచబబగస షపక

94-176/115

భరస : జలఖన షపక
ఇసటట ననస:94-7-253
వయససస:37
లస: ససస స
94-176/117

2042 AP151010483186
పపరర: షపక జలఖన

94-176/118

తసడక:ఫ గబరరసరహహబ
ఇసటట ననస:94-7-253
వయససస:70
లస: పప
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2043 NDX3016987
పపరర: ఫరరరమఖ ససలమ న ఎసడకఎ

94-177/683

తసడక:ఫ అహమద ఎసడకఎ
ఇసటట ననస:94-7-253
వయససస:42
లస: ససస స
2046 NDX0161737
పపరర: కరర రవచసదఫ శశఖర

94-192/978

2047 NDX2328763
పపరర: తదజశశ పయఖఖవపల

94-192/980

2050 NDX0740811
పపరర: నచగగశశర రరవప లకకకససషటట �

94-177/34

94-192/977

2048 JBV3213915
పపరర: చననమఖకయ రరమశశటట

94-192/979

భరస : కదచఖకలమఖర
ఇసటట ననస:94-7-254
వయససస:37
లస: ససస స
94-192/981

తసడక:ఫ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-254
వయససస:51
లస: పప
94-176/119

2045 NDX0107367
పపరర: శకదదవ కరర

భరస : రవ చసదఫ శశఖర
ఇసటట ననస:94-7-253
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనశస మమరరస పయఖఖవపల
ఇసటట ననస:94-7-254
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నచగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-254
వయససస:47
లస: ససస స
2052 NDX2346054
పపరర: ఫణణజ దదవ వలల
ర రర

94-186/1427

తసడక:ఫ జలఖన షపక
ఇసటట ననస:94-7-253
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ రరధ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94-7-253
వయససస:46
లస: పప
2049 NDX0736827
పపరర: శకలసతల లకకకసశశటట �

2044 NDX3017001
పపరర: షమమ బబష షపక

2051 NDX0740696
పపరర: శకనవరస మమరరస పయఖఖవపల�

94-192/982

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-7-254
వయససస:51
లస: పప

94-176/120 2054 NDX1747718
2053 NDX1634741
పపరర: వనసకట హనసమ నరద వలల
పపరర: మసజల దదవ మసచళళ
ర రర

94-176/121

తసడక:ఫ వ హహచ నచగశశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-7-255
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరయ వజయ కలమఖర మసచలర
ఇసటట ననస:94-7-255
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట కకటటశశర రరవప మసచలర
ఇసటట ననస:94-7-255
వయససస:66
లస: ససస స

2055 NDX2279024
పపరర: పదచకవత జవనగ

2056 NDX2345833
పపరర: సరయ కకరణ వలల
ర రర

2057 NDX1563627
పపరర: వర బఫహక చచరర మలలర ఎస

94-176/122

భరస : శకనవరస రరవప జవనగ
ఇసటట ననస:94-7-255
వయససస:83
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-7-255
వయససస:23
లస: పప

94-176/125 2059 NDX1747692
2058 NDX2345908
పపరర: వ హహచ నచగగశశరరరవప వలల
పపరర: శకధర మసచళ
ర రర

తసడక:ఫ వనసకట రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-7-255
వయససస:53
లస: పప
2061 NDX1747684
పపరర: హరరరన భబరర వ మసచలర

94-176/123

94-192/983

తసడక:ఫ శసభమలసగర చచరర
ఇసటట ననస:94-7-255
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట కకటటశశర రరవప మసచలర
ఇసటట ననస:94-7-255
వయససస:55
లస: పప

94-176/127
2060 NDX1634717
పపరర: సరయ వజయ కలమఖర
మసచళళ
తసడక:ఫ వనసకట కకటటశశర రరవప మసచలర
ఇసటట ననస:94-7-255
వయససస:65
లస: పప

2062 NDX1936287
పపరర: కకషష కకశశర వలల
ర రర

94-176/129
2063 AP151010483369
పపరర: సనరఖనచరయణ మమరరస వలల
ర రర

94-176/126

94-176/128

తసడక:ఫ సరయ వజయ కలమఖర మసచలర
ఇసటట ననస:94-7-255
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ మమరరస వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-7-256
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:94-7-256
వయససస:72
లస: పప

2064 NDX0014910
పపరర: అసకమకరరవప పస రళళ

2065 NDX0161315
పపరర: వనసకట నచగరరజ కలమఖర
దదడడగబ
తసడక:ఫ వనసకట శవ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-7-256
వయససస:40
లస: పప

2066 NDX2444370
పపరర: సతఖవత వపపగబసట

94-192/984

తసడక:ఫ శవయఖ
ఇసటట ననస:94-7-256
వయససస:33
లస: పప
2067 NDX2444354
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వపపగబసట

94-168/785

తసడక:ఫ వనసకయఖ వపపగబసట
ఇసటట ననస:94-7-257
వయససస:82
లస: పప
2070 NDX1649104
పపరర: రజన పరరళర
భరస : అసకమక రరవప పరరళర
ఇసటట ననస:94-7-259
వయససస:29
లస: ససస స

2068 NDX2450013
పపరర: ససగబణ ససరరపపడక

94-192/985

2071 AP151010486099
పపరర: రరజగశశరర పస రరళళ
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:94-7-259
వయససస:53
లస: ససస స

94-168/784

భరస : వనసకటటశశర రరవప వపపగబసట
ఇసటట ననస:94-7-257
వయససస:73
లస: ససస స
94-177/35

భరస : రరమచసదఫ మమరరస ససరరపపడక
ఇసటట ననస:94-7-257
వయససస:62
లస: ససస స
94-176/131

94-176/124

2069 NDX2113355
పపరర: సతఖనచరరయణ కకన

94-176/130

తసడక:ఫ చలపత రరవప కకన
ఇసటట ననస:94-7-258
వయససస:79
లస: పప
94-176/132

2072 AP151010483412
పపరర: పస రళ శవయఖ

94-176/133

తసడక:ఫ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:94-7-259
వయససస:63
లస: పప
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2073 NDX1000637
పపరర: ససమఖ దగబరబబటట
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94-192/986

భరస : చసదఫశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-259
వయససస:28
లస: ససస స
2076 AP151010486031
పపరర: అసజమక పస రళళ

94-176/136

94-176/139

94-192/987

94-192/990

94-192/991

94-176/146

94-192/993

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-7-265
వయససస:65
లస: ససస స

2086 JBV0912733
పపరర: రమఖసససదరర తచడదపలర � �

2089 NDX0316315
పపరర: వనసకటశశషశరరశణణ దదవ

2092 JBV0917559
పపరర: చసదఫశశఖర పషసడచఖల� �

2095 NDX1472828
పపరర: ససగబణ మమక

94-176/148

2098 AP151010486233
పపరర: ససజజత దచమచరర

94-176/142

2101 NDX1344118
పపరర: దచమఖచరర నచగరరరబ న
తసడక:ఫ రరడడమక
ఇసటట ననస:94-7-265
వయససస:30
లస: పప

2081 NDX1849613
పపరర: పషర రరడకడ కగసరర

94-176/141

2084 NDX0015156
పపరర: శశష సరయశవ కకషష కలరరచదటట

94-192/989

94-176/143
2087 JBV0918904
పపరర: శకరరమచసదఫమమరరస � కలరరచదటట�

తసడక:ఫ ససబఫహకణఖస� �
ఇసటట ననస:94-7-262
వయససస:60
లస: పప
94-176/144

2090 NDX1563825
పపరర: దదవ సతఖ శరన

94-176/145

తసడక:ఫ శకనవరస
ఇసటట ననస:94-7-263
వయససస:26
లస: పప
94-176/147

2093 NDX0524231
పపరర: చరరవవలల లలత�

94-192/992

భరస : వనసకటటశశర శరక�
ఇసటట ననస:94-7-263
వయససస:62
లస: ససస స
94-177/36

2096 NDX1472786
పపరర: వనసకట శవ నచగగశశర రరవప

94-177/37

తసడక:ఫ సససదరయఖ
ఇసటట ననస:94-7-264
వయససస:46
లస: పప
94-176/149

భరస : రరడడయఖ దచమచరర
ఇసటట ననస:94-7-265
వయససస:52
లస: ససస స
94-176/151

94-176/138

తసడక:ఫ శకరరమచసదఫమమరరస
ఇసటట ననస:94-7-261
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట శవ నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-7-264
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరబ న
ఇసటట ననస:94-7-265
వయససస:33
లస: ససస స
2100 NDX0994228
పపరర: సరసబబఫజఖస చదబబఫ లల

94-192/988

తసడక:ఫ పపలఖరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-7-263
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస
ఇసటట ననస:94-7-263
వయససస:29
లస: పప
2097 NDX1344100
పపరర: దచమఖచరర ససధఖరరణణ

2083 NDX0524280
పపరర: భగవత చరరవవలల�

2078 AP151010483247
పపరర: పస రళళళ అసకమకరరవప

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కగసరర
ఇసటట ననస:94-7-261
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:94-7-263
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-7-263
వయససస:51
లస: పప
2094 NDX0165183
పపరర: సరయ పఫభబత దదవ

94-176/140

భరస : శకరరమచసదఫమమరరస� �
ఇసటట ననస:94-7-262
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:94-7-262
వయససస:46
లస: ససస స
2091 JBV3218252
పపరర: శకనవరస దదవ

2080 NDX1849597
పపరర: వజయ లకకక పస లల

94-176/135

తసడక:ఫ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:94-7-260
వయససస:62
లస: పప

భరస : శశధర శరక�
ఇసటట ననస:94-7-261
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరజ శశఖరరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-261
వయససస:64
లస: పప
2088 NDX0108050
పపరర: వనసకట శశష శరకవరణణ దదవ

94-176/137

భరస : పషర రరడకడ కగసరర
ఇసటట ననస:94-7-261
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకరరమ చసదఫమమరరస
ఇసటట ననస:94-7-261
వయససస:32
లస: ససస స
2085 NDX0490672
పపరర: వనసకటటశశర శరక� చరరవవలల�

2077 JBV0911644
పపరర: సరసబశవరరవప పస రగళర

2075 NDX1425066
పపరర: అననరరధ పప రళర

భరస : అసకమక రరవప పప రళర
ఇసటట ననస:94-7-260
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:94-7-260
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ పషర రరడకడ కగసరర
ఇసటట ననస:94-7-261
వయససస:24
లస: ససస స
2082 NDX0694372
పపరర: ససమఖ శకలకకక కలరగరటట

94-176/134

భరస : సరసబయఖ పస రరలర ఖ
ఇసటట ననస:94-7-260
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప పస
ఇసటట ననస:94-7-260
వయససస:57
లస: ససస స
2079 NDX1849571
పపరర: భవఖ శక కగసరర

2074 NDX1948183
పపరర: అరరణ పస రరలర ఖ

2099 AP151010486234
పపరర: కకకషషవనణణ దచమచరర

94-176/150

భరస : రరమఖరరవప దచమచరర
ఇసటట ననస:94-7-265
వయససస:54
లస: ససస స
94-176/152

2102 NDX1344126
పపరర: దచమఖచరర కకషరషరరబ న

94-176/153

తసడక:ఫ రరడడమక
ఇసటట ననస:94-7-265
వయససస:34
లస: పప
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94-176/154

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94-7-265
వయససస:56
లస: పప
2106 JBV3224243
పపరర: అరరణ మరరక� �

94-176/157

2107 JBV3224235
పపరర: లకకకజజఖత మరరక�

94-176/160

2110 NDX1849670
పపరర: ససదదప కలమఖర మరరక

94-176/158

తసడక:ఫ సససగరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-266
వయససస:46
లస: పప

2113 JBV3218286
పపరర: ససరగష బబబబ మరరక

94-176/156

2108 AP151010486322
పపరర: సరమఖమజఖస మరరక

94-176/161

2111 AP151010483512
పపరర: సతష బబబబ మరరక

94-176/164

94-176/165
2114 NDX0863662
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పపలపరక�

తసడక:ఫ నచరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:94-7-266
వయససస:52
లస: పప

94-175/1746 2116 NDX1939695
94-176/166
2115 NDX3002839
పపరర: సనరఖ నచరరయణ చన
పపరర: వనసకట పరవన లకకక సరరశన
ర రవనఢనలఖ
అసబటటపపడక
తసడక:ఫ శకరరమ మమరరస చన
ర రవనఢనలఖ
తసడక:ఫ శకనవరస మమరరస అసబటటపపడక
ఇసటట ననస:94-7-268
ఇసటట ననస:94-7-268
వయససస:53
లస: పప
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమభదఫశరక
ఇసటట ననస:94-7-268
వయససస:46
లస: ససస స

2118 NDX1939935
పపరర: గరయతఫ దదవ అసబటటపపడక

2120 JBV0921411
పపరర: శరరషషకమఖర చటబట� �

భరస : శకనవరస మమరరస అసబటటపపడక
ఇసటట ననస:94-7-268
వయససస:52
లస: ససస స
2121 AP151010483189
పపరర: రరమభదఫశరక ఇవటటరర

94-176/169

భరస : రరమభదఫశరక
ఇసటట ననస:94-7-268
వయససస:71
లస: ససస స
94-176/171

తసడక:ఫ మలర ఖఖరరబ నరరవప
ఇసటట ననస:94-7-268
వయససస:75
లస: పప
2124 NDX0108357
పపరర: చచసద బ షపక�

2119 AP151010486344
పపరర: సశరరజఖరతనస ఇవటటరర

2122 NDX3001831
పపరర: లకకక చతషరగశదసల

తసడక:ఫ నచగమర మరర�
ఇసటట ననస:94-7-268
వయససస:61
లస: ససస స

2125 NDX1493758
పపరర: మరరక వజఖలకకక

94-192/995

2126 AP151010486038
పపరర: దసరరరకలమఖరర రరమచసదసఫన

2130 NDX2697647
పపరర: వజయ లకకక గరగబల

94-176/175

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-7-271
వయససస:29
లస: ససస స

94-176/172

భరస : వనసకటపఫభబకరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-270
వయససస:61
లస: ససస స
94-176/174

భరస : నచగగశశర రరవప గరగబల
ఇసటట ననస:94-7-271
వయససస:45
లస: ససస స

94-176/170

94-187/1076
2123 NDX3000064
పపరర: వనసకట నచగ లకకక సతఖవరణణ
చతషరగశదసల
తసడక:ఫ సనరఖ నచరరయణ చతషరగశదసల
ఇసటట ననస:94-7-268
వయససస:19
లస: ససస స

94-176/173 2128 AP151010483074
2127 JBV0915520
పపరర: యగగష ఫణణ కకరణ రరమచసదసఫన
పపరర: వనసకటపఫభబకరరరవప
రరమచసదసఫన
తసడక:ఫ వనసకటపఫభబకరరరవప
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-7-270
ఇసటట ననస:94-7-270
వయససస:36
లస: పప
వయససస:64
లస: పప

2131 NDX0835645
పపరర: అపరష పపలలర

94-176/167

94-177/684

భరస : చసదఫశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:94-7-268
వయససస:66
లస: ససస స

94-175/1351

2117 AP151010486077
పపరర: వనసకటరగవత

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప చటబట� �
ఇసటట ననస:94-7-268
వయససస:34
లస: పప

భరస : సనరఖ నచరరయణ చతషరగశదసల
ఇసటట ననస:94-7-268
వయససస:48
లస: ససస స
94-192/994

94-176/162

తసడక:ఫ సససగరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-266
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ సససగరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-266
వయససస:48
లస: పప

94-176/168

94-176/159

భరస : సససగరరరవప మరరక
ఇసటట ననస:94-7-266
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససరగష బబబబ మరరక
ఇసటట ననస:94-7-266
వయససస:25
లస: పప
94-176/163

2105 NDX1050905
పపరర: వనసకటటశశరరర చదబబఫ లల

తసడక:ఫ నచగయఖ
ఇసటట ననస:94-7-265
వయససస:74
లస: పప

భరస : ససరగషప బబబబ�
ఇసటట ననస:94-7-266
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:94-7-266
వయససస:72
లస: ససస స
2112 AP151010483093
పపరర: శకనవరసరరవప మరరక

94-176/155

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94-7-265
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:94-7-266
వయససస:38
లస: ససస స
2109 JBV3224094
పపరర: శవరనసదమక మరరక

2104 AP151010483276
పపరర: రరమఖరరవప దచమచరర

94-192/996
2129 NDX0106542
పపరర: దమయసతమక మమడకకకసడనరర�

భరస : రరమలసగయఖ�
ఇసటట ననస:94-7-270
వయససస:99
లస: ససస స
2132 NDX0836403
పపరర: చడషతనఖ పపలలర

94-176/176

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-7-271
వయససస:32
లస: పప
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94-176/1354 2134 NDX2691202
2133 NDX2705317
పపరర: వనసకట నచగగశశర రరవప గరగబల
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ మయయ
గరగబల
తసడక:ఫ శక రరమ మమరరస గరగబల
తసడక:ఫ నచగశశర రరవప గరగబల
ఇసటట ననస:94-7-271
ఇసటట ననస:94-7-271
వయససస:54
లస: పప
వయససస:24
లస: ససస స

94-187/924

2136 AP151010486082
పపరర: పరరశత చరరకవపరర

94-176/178

94-176/177

భరస : నచగబఫహకచచరర
ఇసటట ననస:94-7-272
వయససస:63
లస: ససస స
2139 NDX1747643
పపరర: ససజత చరరకవపరర

2137 AP151010483203
పపరర: ససరగష బబబబ

2140 NDX1000751
పపరర: జగదదశశరర చరరకవపరర

94-192/998

భరస : ససధదర బబబబ
ఇసటట ననస:94-7-272
వయససస:34
లస: ససస స

2142 NDX1747601
పపరర: కనక దసరర జమబకలమడక

94-192/999

భరస : శకనవరస మమరరస జమబకలమడక
ఇసటట ననస:94-7-273
వయససస:62
లస: ససస స

2143 NDX0164269
పపరర: ఏడడకకసడలల వనసకటటశశరరర�
దథసతరరజ�
తసడక:ఫ పపరష చసదఫ రరవప�
ఇసటట ననస:94-7-273
వయససస:67
లస: పప

2145 JBV0919183
పపరర: సరయలకకకకలమఖరర ఏన

2146 NDX1858150
పపరర: వజయ కకరణ నలర చడరరవప

94-176/183

94-176/182

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:94-7-274
వయససస:55
లస: ససస స
94-176/184

2151 NDX1853168
పపరర: శరత చసద థదరర రలఖ

94-176/187

తసడక:ఫ వనసకట కకషష మమరరస థదరరరలఖ
ఇసటట ననస:94-7-275
వయససస:34
లస: పప
2154 NDX1000777
పపరర: సరయలకకక దచరర
భరస : ససరగష బబబబ
ఇసటట ననస:94-7-275
వయససస:35
లస: ససస స
2157 NDX2193456
పపరర: నచగగశశర రరవప కలసదసరరస
తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:94-7-276
వయససస:68
లస: పప
2160 AP151010486048
పపరర: రమఖదదవ వరరణచశ�
భరస : వజయలకకక�
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:41
లస: ససస స

94-176/185

2152 NDX0639948
పపరర: పపరషచసద మహసకరళ

94-176/188

2158 NDX1747726
పపరర: భవరన సససగ బబ సదదల

2161 NDX0126763
పపరర: ససతరరవమక చవపకలల
భరస : ససబఫమణఖస
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:50
లస: ససస స

94-192/1000

2147 NDX0972448
పపరర: రవతదజ నలర చడరరవప

94-192/1001

2150 JBV0919225
పపరర: రమఖదదవ బబడకద

94-176/186

2153 NDX2821221
పపరర: వనసకట రరమయఖ మహసకరళ

94-177/685

తసడక:ఫ పపరష చసదఫ రరవప పపరష
ఇసటట ననస:94-7-275
వయససస:68
లస: పప
94-176/189

2156 NDX2193464
పపరర: ఉమ కలమఖరర కలసదసరరస

94-176/190

భరస : నచగగశశర రరవప కలసదసరరస
ఇసటట ననస:94-7-276
వయససస:61
లస: ససస స
94-176/192

తసడక:ఫ సపషరరరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-7-277
వయససస:30
లస: పప
94-176/195

2144 NDX1096932
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరవపరర

భరస : జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:94-7-275
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకట అరరబ న శనవరరపప
ఇసటట ననస:94-7-276
వయససస:37
లస: ససస స
94-176/191

94-176/180

తసడక:ఫ శకనవరస
ఇసటట ననస:94-7-274
వయససస:29
లస: పప

2149 NDX1853234
పపరర: ఉషర సరయ పపరరషమ
మహసకరళ
భరస : పపరణ చసద మహసకరళ
ఇసటట ననస:94-7-275
వయససస:31
లస: ససస స

2155 NDX2196146
పపరర: వనసకటటసశరమక శనవరరపప

2141 NDX0316331
పపరర: లకకకసరమఖమజఖస కరవపరర

తసడక:ఫ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-7-273
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:94-7-275
వయససస:37
లస: పప
94-192/1002

94-176/179

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-273
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస నలర చడరరవప
ఇసటట ననస:94-7-274
వయససస:27
లస: పప

2148 NDX1590596
పపరర: ఉషర సరయ పపరరషమ
మహసకరళ
భరస : పపరష చసద మహసకరళ
ఇసటట ననస:94-7-275
వయససస:30
లస: ససస స

2138 AP151010483153
పపరర: నచగబఫహకచచరర చరరకవపరర
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-7-272
వయససస:72
లస: పప

భరస : వ ఎన వ శవకలమఖర చరరకవపరర
ఇసటట ననస:94-7-272
వయససస:31
లస: ససస స
94-176/181

94-187/925

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప గరగబల
ఇసటట ననస:94-7-271
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగబఫహకచచరర
ఇసటట ననస:94-7-272
వయససస:44
లస: పప
94-192/997

2135 NDX2693844
పపరర: ఐశశరఖ గరగబల

2159 NDX1343946
పపరర: ఉషర మఖధవ మసగళళపపరపప

94-176/194

తసడక:ఫ సదచ శవయఖ
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:36
లస: ససస స
94-176/196

94-176/197
2162 AP151010486057
పపరర: వనసకటకకషషకలమఖరర మలర సపలర �

భరస : రరమరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:51
లస: ససస స
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94-176/198

2164 AP151010486218
పపరర: వజయలకకక వరరణచశ

94-176/199

94-176/200
2165 NDX1545476
పపరర: హరర హర ఫణణ లలకగశ చవపకలల

భరస : యగరననద కరమమశశర రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : లకకకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:67
లస: ససస స

2166 NDX0863357
పపరర: ఉమఖమహహష మలలర సపలర �

94-176/202 2168 NDX2129089
2167 AP151010483104
పపరర: పస.వ.యస.యన.ససబబబరరవప�
పపరర: కరమమశశర రరవప రరవననతల

94-176/201

తసడక:ఫ రరమఖరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:29
లస: పప
2169 AP151010483368
పపరర: మలర సపలర రరమఖరరవప�

తసడక:ఫ ఈశశరపఫసరద�
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:40
లస: పప
94-176/204

తసడక:ఫ ఉనననహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:62
లస: పప
2172 NDX1281971
పపరర: హహమలత గరల

94-177/39

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:94-07-278
వయససస:90
లస: ససస స
2175 NDX0875708
పపరర: రఘబ కలమఖర నలగరలఖ

2170 NDX2028232
పపరర: యగరననద కరమమశశర రరవప
వనలగలలటట
తసడక:ఫ అయఖననచచరర వనలగలలటట
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:64
లస: పప
2173 NDX0951111
పపరర: పఫమల కలమఖరర సలగల

94-192/1005

2176 AP151010486092
పపరర: ససభదఫ వసగరపపరపప

తసడక:ఫ పరపరయఖ
ఇసటట ననస:94-7-279
వయససస:61
లస: పప
94-176/211

94-192/1006

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-7-280
వయససస:43
లస: పప
2187 NDX2450070
పపరర: రరజగసదఫ పఫసరద నమకల
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర నమకల
ఇసటట ననస:94-7-282
వయససస:59
లస: పప

94-177/38

2174 NDX0157610
పపరర: గసగరధరస వసగరవరపప

94-192/1004

తసడక:ఫ సపతష మఖధవరరవప
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:31
లస: పప
94-176/206

2177 JBV3218542
పపరర: చసదఫశశఖరస వసగరపర పప

2185 NDX2450062
పపరర: చనచనరర నమకల

2188 NDX0316430
పపరర: శకలకకక చసతపలర �

94-176/209

2180 NDX1425082
పపరర: రరజఖలకకక సశరష

94-176/210

భరస : వనసకటటశశర రరవప సశరష
ఇసటట ననస:94-7-280
వయససస:35
లస: ససస స

94-177/40

94-176/213

2186 NDX2328581
పపరర: వరససదదవ రరవప ససధచ

94-177/41

తసడక:ఫ వనసకట రరవప ససధచ
ఇసటట ననస:94-7-282
వయససస:31
లస: పప
94-176/214

తసడక:ఫ శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:94-7-285
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర శరససస స చసతపలర
ఇసటట ననస:94-7-285
వయససస:63
లస: పప

94-176/207

తసడక:ఫ సపతషమఖధవరరవప
ఇసటట ననస:94-7-279
వయససస:36
లస: పప

94-176/212 2183 NDX1050731
2182 NDX1050798
పపరర: పపరరషనసద తరరరలల వసగరపపరపప
పపరర: ఉదయ భబసకరరరవప
వసగరపపరపప
తసడక:ఫ ఉదయ భబసకర రరవప
తసడక:ఫ పరపయఖ
ఇసటట ననస:94-7-280
ఇసటట ననస:94-7-280
వయససస:36
లస: పప
వయససస:66
లస: పప

94-176/216 2191 NDX2908507
2190 AP151010483162
పపరర: శవకలమఖరసరశమ తరరవధసల
పపరర: శక రరమ మమరరస చసతపలర

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-285
వయససస:70
లస: పప

94-192/1003

భరస : రరజగసదఫ పఫసరద నమకల
ఇసటట ననస:94-7-282
వయససస:44
లస: ససస స
94-177/42

2171 NDX1281963
పపరర: రగశరక నలగల
తసడక:ఫ రరఘకలమఖర
ఇసటట ననస:94-07-278
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపరరషనసద తరరరలల
ఇసటట ననస:94-7-280
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-280
వయససస:56
లస: ససస స
2184 NDX0355354
పపరర: రరమరరడకడ కగసరర

94-176/205

భరస : సపతషమఖధవరరవప
ఇసటట ననస:94-7-279
వయససస:52
లస: ససస స

94-176/208 2179 NDX0994160
2178 AP151010483312
పపరర: వసగరపపరపప సపతషమఖధవరరవప
పపరర: జవన హరర వసగరపపరపప

94-176/203

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల లలట రరవననతల
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:51
లస: పప

భరస : రఘబ కలమఖర
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:58
లస: పప

2181 NDX0994285
పపరర: పదకశక వసగరపపరపప

తసడక:ఫ ససబఫహకణఖస
ఇసటట ననస:94-7-278
వయససస:26
లస: పప

2189 AP151010483286
పపరర: నచగగశశరరరవప మబరసపలర �

94-176/215

తసడక:ఫ రరధచకకషషరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-285
వయససస:56
లస: పప
94-177/686

2192 NDX1850180
పపరర: నచగ శక కకట

94-176/217

తసడక:ఫ మలలర శశర వర పఫసరద కకట
ఇసటట ననస:94-7-288
వయససస:28
లస: ససస స
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2193 AP151010486560
పపరర: నచగరరజకలమఖరర తరరవనదసల

94-176/218

భరస : శవకలమఖరసరశమ
ఇసటట ననస:94-7-288
వయససస:66
లస: ససస స
94-177/687

తసడక:ఫ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:94-7-288
వయససస:34
లస: పప

2197 NDX3058153
పపరర: నచగశక కకట

94-176/221

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:94-7-289
వయససస:51
లస: ససస స

2200 AP151010486182
పపరర: యశశధర కసబసపరటట�

94-176/224

తసడక:ఫ రరజశశఖరర
ఇసటట ననస:94-7-289
వయససస:29
లస: పప

2203 AP151010483023
పపరర: సతఖనచరరయణమమరరస
కసభసపరటట�
తసడక:ఫ కకకషషయఖ�
ఇసటట ననస:94-7-289
వయససస:66
లస: పప

94-177/43

2198 NDX2416766
పపరర: భబనస గడదస

94-176/220

భరస : శవ నచగ రరజ గడదస
ఇసటట ననస:94-7-289
వయససస:30
లస: ససస స
94-176/222

2201 NDX2084846
పపరర: శకరరస మననజ కసభసపరటట

94-176/226

2208 NDX2704674
పపరర: రసగనచథ వసగల

2206 JBV0914200
పపరర: ససభబగఖలకకక � మలఖరదద�

94-176/225

2209 NDX0694505
పపరర: ఇసదదర కలమఖరర� సససహదద�ఫ

తసడక:ఫ వనసకట కకషషమఖచచరరఖలల వసగల
ఇసటట ననస:94-7-290
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససదరరన రరవప�
ఇసటట ననస:94-7-290
వయససస:44
లస: ససస స

2211 NDX2155571
పపరర: దదపసస చడషతనఖ తచడకకకసద

2212 NDX1153303
పపరర: రరజశశఖర కసబసపరటట

94-176/230

తసడక:ఫ ససవర రరమయఖ తచడకకకసద
ఇసటట ననస:94-7-291
వయససస:40
లస: పప
2214 AP151010486174
పపరర: ఆదదలకకక వపననవ�

94-176/227

భరస : అయబరరష� �
ఇసటట ననస:94-7-290
వయససస:42
లస: ససస స
94-181/1240

2204 NDX0932921
పపరర: అలవనలల మసగతచయఖరర
చయనస�
భరస : నచగ కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-289
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-292
వయససస:63
లస: ససస స
94-177/524

2215 AP151010483223
పపరర: రరసబబబబ ఉననవ

2207 JBV0914218
పపరర: శకహరర శరససస స మలఖరదద

94-192/1009

94-176/228

2210 NDX1634667
పపరర: ససమత పగడచల

94-176/229

భరస : మధససనధన రరవప పగడచల
ఇసటట ననస:94-7-291
వయససస:62
లస: ససస స
94-192/1010

2213 JBV3224060
పపరర: శకదదవ ఉననవ� �

94-176/231

భరస : రరసబబబబ� �
ఇసటట ననస:94-7-292
వయససస:41
లస: ససస స
94-176/233

2216 NDX2928489
పపరర: సరయ శకజ ఉననవ

తసడక:ఫ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-292
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ రరసబబబబ ఉననవ
ఇసటట ననస:94-7-292
వయససస:18
లస: ససస స

94-192/1011
2218 NDX0161927
పపరర: వనసకట సతఖ రరఘవనసదఫ పఫదదప
కలసదరరస
తసడక:ఫ వనసకట సనరఖనచరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:94-7-292
వయససస:30
లస: పప

2219 NDX1819053
పపరర: అపరష పషనసమఖక

94-176/235 2221 JBV3224615
2220 JBV0919126
పపరర: వ యస ఎ వరలకకక గబసడడపపడక
పపరర: హనసమ వనసకట నచగమణణ�
పషనసమఖక �
భరస : మధస సనధన రరవప కలవకలలన
భరస : సతఖశకనవరసమమరరస� �
ఇసటట ననస:94-7-294
ఇసటట ననస:94-7-294
వయససస:43
లస: ససస స
వయససస:44
లస: ససస స

94-192/1008

తసడక:ఫ రరమచసదఫయఖ
ఇసటట ననస:94-7-290
వయససస:82
లస: పప

తసడక:ఫ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:94-7-291
వయససస:56
లస: పప
94-176/232

94-176/223

తసడక:ఫ రరజశశఖర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:94-7-289
వయససస:26
లస: పప
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తసడక:ఫ అసబరరష మలఖరదద
ఇసటట ననస:94-7-290
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ ీరీసబబబబ వపననవ
ఇసటట ననస:94-7-292
వయససస:18
లస: పప

94-177/688

భరస : సరరజన�
ఇసటట ననస:94-7-289
వయససస:64
లస: ససస స

2202 NDX1153436
పపరర: కకషష శరసడకలలమ కసబసపరటట

2195 NDX1604223
పపరర: కకట జగదదష

తసడక:ఫ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:94-07-288
వయససస:31
లస: పప

భరస : మలర శశర వర పఫసరద
ఇసటట ననస:94-7-288
వయససస:28
లస: ససస స

2199 NDX1153469
పపరర: లలత నచగపరవన కసభసపరటట

2217 NDX2817476
పపరర: సరయతదజ వపననవ

94-176/219

తసడక:ఫ వరబఫహకచచరర
ఇసటట ననస:94-7-288
వయససస:60
లస: పప

2196 NDX3070661
పపరర: మలర శశర వర పఫసరద కకట

2205 NDX2346344
పపరర: శకనతఖ మలఖరదద

2194 AP151010483548
పపరర: మబరళకకకషష కకట

94-176/236

94-177/523

94-176/234

భరస : శశధర పషనసమఖక
ఇసటట ననస:94-7-294
వయససస:40
లస: ససస స
2222 JBV3224144
పపరర: వనసకరయమక పషనసమఖక� �

94-176/237

భరస : శశషసరయ� �
ఇసటట ననస:94-7-294
వయససస:64
లస: ససస స
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2223 JBV3224037
పపరర: దమయసత కలవకకలనస

94-176/238

భరస : ససబబయఖశరససస స
ఇసటట ననస:94-7-294
వయససస:76
లస: ససస స
94-176/241

తసడక:ఫ శశష సరయ పషనసమఖక
ఇసటట ననస:94-7-294
వయససస:46
లస: పప

2227 AP151010483585
పపరర: మధససనదన కలలవకకలనస

94-192/1012

2232 NDX0126888
పపరర: ససనత లకకక� సససగసశశటట �

94-176/245

భరస : సస మమశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:36
లస: ససస స
2235 NDX2027101
పపరర: చడననకకషషమక బచరగరరర

94-176/242

2233 NDX0126870
పపరర: శకలసతల దదవ� సససగసశశటట �

94-176/248

2236 NDX0088500
పపరర: సస మమశశర రరవప� సససగసశశటట �

94-192/1013

తసడక:ఫ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:71
లస: పప

2239 JBV3218088
పపరర: ససబబయఖశరససస స కలవకకలనస

94-176/246

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:34
లస: పప

94-176/249

94-176/253

2247 NDX2936045
పపరర: నచగ రరజ ననతలపరటట

94-177/690

2245 JBV0916569
పపరర: నచగమలలర శశరరరవప బసడర � �

94-176/252

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:94-7-297
వయససస:49
లస: పప

94-192/1016

భరస : మలర కరరరబ న రరడకడ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:94-7-300
వయససస:31
లస: ససస స

94-176/247

2237 AP151010483168
పపరర: రసగయఖ బతరగరరర

94-176/250

2240 NDX0107300
పపరర: జజఖత కలమఖరర� నరరక�

94-192/1014

2243 NDX0161000
పపరర: రరమఖరరవప యస వ యస�

94-192/1017

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప లలట�
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:52
లస: పప
94-176/254

2246 NDX2983229
పపరర: సరయ రమఖ టటపసపసపత

94-177/689

తసడక:ఫ రసగ రరవప టటపసపసపత
ఇసటట ననస:94-7-296/1, 7th LANE
వయససస:21
లస: ససస స
94-177/691

భరస : నచగరరజ ననతలపరటట
ఇసటట ననస:94-7-297
వయససస:43
లస: ససస స

94-192/1019 2251 NDX1634618
2250 NDX0160481
పపరర: వనసకట వర పఫసరద� దచమచడరర�
పపరర: ఉమ మహహశశరర ససరరగరరర

2234 NDX2027127
పపరర: నచరరయణమక బచరగరరర

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటబఫమయఖ� �
ఇసటట ననస:94-7-296
వయససస:51
లస: పప
2248 NDX2935997
పపరర: పదకజ రరణణ ననతలపరటట

94-176/244

తసడక:ఫ సరయఖనన
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:43
లస: పప

2244 NDX0488916
పపరర: హనసమసతష వజయ భబసకర
కలమఖర హహచ
తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-7-296
వయససస:29
లస: పప

2231 NDX0130666
పపరర: సశరష లత� పగడచల�

భరస : రసగనచయకలలల బచరగరరర
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ కలమఖరసరశమ
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:80
లస: పప

94-192/1015 2242 NDX0748327
2241 NDX0162255
పపరర: వనసకట పవన కలమఖర� నరరక�
పపరర: ఫణణకలమఖర�

94-176/243

భరస : నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:43
లస: పప
94-176/251

2228 JBV3218260
పపరర: శశషసరయ పషనసమఖక� �
తసడక:ఫ వనసకటపపయఖ� �
ఇసటట ననస:94-7-294
వయససస:70
లస: పప

భరస : యస వ యన రరమఖరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ బచరగరరర
ఇసటట ననస:94-7-295
వయససస:68
లస: ససస స
2238 NDX0088146
పపరర: సరసబశవరరవప� గసటబ�

2230 NDX0161570
పపరర: వనసకట ససబఫహకణఖస�
పస తషకలచ�
తసడక:ఫ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:94-7-294
వయససస:49
లస: పప

94-176/240
2225 JBV3218203
పపరర: సతఖ శకనవరసమమరరస పషనసమఖక

తసడక:ఫ శశషశరయ
ఇసటట ననస:94-7-294
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబయఖశరససస స
ఇసటట ననస:94-7-294
వయససస:47
లస: పప

భరస : గగరరనచధ�
ఇసటట ననస:94-7-294
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-299
వయససస:49
లస: పప

94-176/239

తసడక:ఫ శశష సరయ�
ఇసటట ననస:94-7-294
వయససస:45
లస: పప

2226 NDX1818998
పపరర: శశధర పషనసమఖక

2229 NDX0108563
పపరర: గరతచ గరపరరజ�

2224 NDX0314336
పపరర: గగరరనచథ పషనసమఖక�

2249 NDX1153923
పపరర: ఫణణకకషష లడకద

94-192/1018

తలర : రమఖదదవ
ఇసటట ననస:94-7-299
వయససస:38
లస: ససస స
94-176/255

2252 NDX1153550
పపరర: శరసత ససరరగరరర

94-176/256

భరస : సరసబ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-7-300
వయససస:32
లస: ససస స
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94-176/257

భరస : కకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-7-300
వయససస:55
లస: ససస స
2256 NDX1202779
పపరర: కకటట రరడకడ ససరరగరరర

94-192/1021

94-177/692

94-192/1023

94-176/260

94-177/693

94-176/261

94-176/264

2258 NDX2028265
పపరర: దసరరరపఫపత కటటట

94-176/259

2261 NDX3052701
పపరర: ఖఖఖతససఫ గడడ స

94-177/694

భరస : బబలకకషష గడడ స
ఇసటట ననస:94-7-301
వయససస:30
లస: ససస స

94-192/1024 2264 NDX1493741
2263 NDX0740936
పపరర: రరమలసగగశశర రరవప� ససతరరజ�
పపరర: సతఖనచరరయణ నగబళళ

2266 NDX2631828
పపరర: నచగబర బఇవనష శరరవనలర

2269 JBV3224086
పపరర: శరసత శక అసబటటపపడక

94-192/1025

తసడక:ఫ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-7-305
వయససస:51
లస: పప
94-176/1355

భరస : సషషడడ మసరసన వల శరరవనలర
ఇసటట ననస:94-7-306
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజఖలకకక
ఇసటట ననస:94-7-307
వయససస:45
లస: ససస స
2271 JBV3224607
పపరర: రరజఖలకకక అసబటటపపడక� �

2260 NDX3055779
పపరర: బబలకకషష గడడ స

94-192/1020

భరస : నరసససహ రరవప కగ వ డక
ఇసటట ననస:94-7-301
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-302
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ఫ శశషయఖ
ఇసటట ననస:94-7-306
వయససస:76
లస: పప
2268 AP151010486196
పపరర: అననసడబల అమఖబటటపపడక

94-192/1022

తసడక:ఫ ససబబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:94-7-301
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమలసగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-7-302
వయససస:59
లస: ససస స
2265 AP151010483151
పపరర: సరసబశవరరవప వకకలగడడ

2257 NDX0751065
పపరర: భరత సరయ మమజబ

2255 NDX1202761
పపరర: మలర కరరరబ న రరడకడ ససరరగరరర

తసడక:ఫ కకట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-7-300
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94-7-300
వయససస:31
లస: పప

భరస : బల కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-7-301
వయససస:59
లస: ససస స
2262 NDX0737015
పపరర: ససబబలకకక శతరరజ�

94-176/258

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ శరరగరరర
ఇసటట ననస:94-7-300
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ కకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-7-300
వయససస:27
లస: పప
2259 NDX3217254
పపరర: భబరత కరథద

2254 NDX1416701
పపరర: సరసబశవరరడకడ శరరగరరర

2267 NDX0524041
పపరర: యలఖరపఫగడ చసదదక
ఫ జజఖత

94-192/1026

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:94-7-306
వయససస:36
లస: ససస స
94-176/262

2270 JBV0912949
పపరర: శశషదసరర తరరవళళళరర� �

తసడక:ఫ యబ బ వ రరమ శరససస స అసబటటపపడక
ఇసటట ననస:94-7-307
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవపఫసరద� �
ఇసటట ననస:94-7-307
వయససస:43
లస: ససస స

2272 NDX1416800
పపరర: అశశక రరచమలర

2273 NDX1425157
పపరర: శకకరసత రరచమలర

94-176/265

94-176/263

94-176/266

భరస : ఊదయభబసకరవనసకటరరమశరససస �స �
ఇసటట ననస:94-7-307
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:ఫ అసకమకరరవప రరచమలర
ఇసటట ననస:94-7-307
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ అసకమక రరవప రరచమలర
ఇసటట ననస:94-7-307
వయససస:33
లస: పప

2274 JBV0914523
పపరర: శవపఫసరద తరరవళళళరర� �

94-176/268
2275 AP151010483284
పపరర: ఉదయభబసకర వనసకటరరమశరససస స
అసబటటపపడక
తసడక:ఫ లకకకనచరయణ
ఇసటట ననస:94-7-307
వయససస:81
లస: పప

2276 NDX2709178
పపరర: జయ కలమఖర గగరరక

తసడక:ఫ దసరర పఫసరద గగరరక
ఇసటట ననస:94-7-307/1, 7/2 LINE
వయససస:58
లస: పప

2278 NDX1747809
పపరర: రరజ రరజగశశరర మబళరపపడక

2279 AP151010486052
పపరర: కళళఖణజజనకక దడసదసకలరర

94-176/267

తసడక:ఫ షణబకకరచచరర� �
ఇసటట ననస:94-7-307
వయససస:53
లస: పప
2277 NDX2685568
పపరర: భవరన గగరరక

94-176/1357

భరస : జయ కలమఖర గగరరక
ఇసటట ననస:94-7-307/1, 7/2 LINE
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : హరరనచథ మబళరపపడక
ఇసటట ననస:94-7-308
వయససస:55
లస: ససస స

2280 NDX1050640
పపరర: మలర ఖఖరరబ న శరక
బలబదఫపరతషఫన
తసడక:ఫ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-7-308
వయససస:54
లస: పప

2281 NDX1747817
పపరర: హరరనచథ మబళరపపడక

94-176/271

94-176/269

94-176/1356

94-176/270

భరస : సరసబమమరరస
ఇసటట ననస:94-7-308
వయససస:66
లస: ససస స
94-176/272

తసడక:ఫ రరమ మహన రరవప మబళర పపడక
ఇసటట ననస:94-7-308
వయససస:64
లస: పప

2282 JBV0910265
పపరర: సరసబమమరరస దడసదసకలరర� �

94-176/273

తసడక:ఫ వనసకటపపయఖ� �
ఇసటట ననస:94-7-308
వయససస:71
లస: పప
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2283 NDX1518101
పపరర: కలససమ రరజగశశరర రరవననతల

94-177/44

భరస : కరమమశశర రరవప రరవననతల
ఇసటట ననస:94-07-308
వయససస:49
లస: ససస స

94-177/881
2284 NDX3258217
పపరర: వనసకట శవ సతఖ ససబఫమణఖమ
శరక దసలపలర
తసడక:ఫ వనసకట ససబఫమణఖమ దసలపలర
ఇసటట ననస:94-7-308
వయససస:54
లస: పప

94-173/1126 2287 NDX2345361
2286 NDX3149580
పపరర: వనసకట రరమ లకకక గరరనపపడక
పపరర: శక వనషషషవ తతలలచనరర

భరస : జ.వ.రవ కకరణ గరరనపపడక
ఇసటట ననస:94-7-310
వయససస:30
లస: ససస స

94-176/274

తసడక:ఫ వరపఫసరద తతలలచనరర
ఇసటట ననస:94-7-310
వయససస:22
లస: ససస స

2289 NDX2345858
పపరర: మననహర తతలలచనరర

94-176/276

తసడక:ఫ వర పఫసరద తతలలచనరర
ఇసటట ననస:94-7-310
వయససస:21
లస: పప

2290 NDX0088476
పపరర: వర పఫసరద తతలలచనరర

94-177/695

2293 NDX3044229
పపరర: వనసకట రవ కకరణ గరరనపపడక

భరస : వర పఫసరద తతలలచనరర
ఇసటట ననస:94-7-308
వయససస:43
లస: ససస స
2288 AP151010486544
పపరర: వనసకటలకకక కకలర

94-176/277

94-177/696

2294 NDX2722064
పపరర: వనసకట రరమ లకకక గరరనపపడక
భరస : వనసకట రవ కకరణ గరరనపపడక
ఇసటట ననస:94-7-310
వయససస:30
లస: ససస స

2295 NDX3148434
పపరర: వనసకట రవ కకరణ గరరనపపడక

2296 NDX1348663
పపరర: వజయ లకకక కసబగరరర

2297 NDX1348648
పపరర: మహన రరవప కసబగరరర

2298 NDX2112084
పపరర: చసదదక
ఫ అరరకరపపడక
భరస : బబబబ అరరకరపపడక
ఇసటట ననస:94-7-311
వయససస:32
లస: ససస స
2301 AP151010486335
పపరర: కరసతమక నలమతష�

94-176/282

94-176/285

భరస : తరపతయఖ
ఇసటట ననస:94-7-314
వయససస:51
లస: ససస స

2302 NDX1610295
పపరర: ససతతష కలమఖర పరలలపప

2305 NDX2718096
పపరర: లలకగష కసబబగరరర

94-192/1028

2308 NDX1086420
పపరర: శకలకకక పపవరశడ

94-176/283

2311 NDX0163477
పపరర: నచగరరరబ న కరకరర
తసడక:ఫ కకషష
ఇసటట ననస:94-7-314
వయససస:33
లస: పప

2300 AP151010486083
పపరర: నచగమలలర శశరర చరరవపరర�

94-176/281

2303 JBV0915702
పపరర: శవకలమఖర చరరకవపరర� �

94-176/284

తసడక:ఫ నచగబఫహకచచరర� �
ఇసటట ననస:94-7-311
వయససస:37
లస: పప
94-176/1358

2306 NDX3127065
పపరర: పసఫయదరరన పపలవరరస

94-177/698

తసడక:ఫ రవసదఫ బబబబ పపలవరరస
ఇసటట ననస:94-7-314
వయససస:21
లస: ససస స
94-192/1029

తసడక:ఫ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:94-7-314
వయససస:34
లస: ససస స
94-192/1031

94-174/698

భరస : నచగబఫహకచచరర�
ఇసటట ననస:94-7-311
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహన రరవప కసబబగరరర
ఇసటట ననస:94-7-311
వయససస:18
లస: పప

భరస : నచగరరరబ న కరకరర
ఇసటట ననస:94-7-314
వయససస:27
లస: ససస స
2310 NDX1086438
పపరర: కకషషకలమఖరర పపవరశడ

94-176/280

తసడక:ఫ సరసబ శవ రరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:94-7-311
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:94-7-311
వయససస:49
లస: పప
2307 NDX2424620
పపరర: మలర క కరకరర

2299 NDX1610287
పపరర: రతన కలఖఖణణ పరలలపప

94-177/697

తసడక:ఫ కసబయఖ కసబగరరర
ఇసటట ననస:94-7-311
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:94-7-311
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అయఖనన�
ఇసటట ననస:94-7-311
వయససస:72
లస: ససస స
2304 NDX1610303
పపరర: సరసబ శవ రరవప పరలలపప

94-174/697

భరస : మహన రరవప కసబగరరర
ఇసటట ననస:94-7-311
వయససస:45
లస: ససస స
94-176/279

94-176/278

తసడక:ఫ బసవయఖ
ఇసటట ననస:94-7-310
వయససస:82
లస: పప

తసడక:ఫ రరమచసదఫ రరవప వనసకట రవ కకరణ
ఇసటట ననస:94-7-310
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ రరమ చసదఫ రరవప గరరనపపడక
ఇసటట ననస:94-7-310
వయససస:36
లస: పప

94-176/275

2291 AP151010483482
పపరర: వనసకటరరమయఖ కకలర

తసడక:ఫ రరమ చసదఫ రరవప గరరనపపడక
ఇసటట ననస:94-7-310
వయససస:36
లస: పప
94-178/1100

94-192/1027

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:94-7-310
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరజయఖ
ఇసటట ననస:94-7-310
వయససస:48
లస: పప

2292 NDX2940773
పపరర: వనసకట రవ కకరణ గరరనపపడక

2285 NDX0108084
పపరర: అరరణ కలమఖరర తతలలచనరర

2309 NDX1116417
పపరర: వనళళసగరణణ మబచసర

94-192/1030

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:94-7-314
వయససస:41
లస: ససస స
94-192/1032

2312 NDX1097377
పపరర: బబబమరరవప మబచసర

94-192/1033

తసడక:ఫ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-314
వయససస:48
లస: పప
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2313 NDX0166744
పపరర: తరరపత రరవప పపవరశడ

94-192/1034

తసడక:ఫ రరమ చసదఫ రరవప
ఇసటట ననస:94-7-314
వయససస:52
లస: పప
2316 JBV3218047
పపరర: కరసడడఫ అసకమకరరవప

2314 NDX3128808
పపరర: కమల తదజశశన పపలవరరస

94-177/699

తసడక:ఫ రవసదఫ బబబబ పపలవరరస
ఇసటట ననస:94-7-314 7TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స
94-176/287

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-7-315
వయససస:53
లస: పప

2317 NDX3134558
పపరర: దదవఖ జజఖత ఈశశరర చరడచ

2315 AP151010486521
పపరర: ససబబబయమక కరసడడఫ

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-7-315
వయససస:65
లస: ససస స
94-176/1421

భరస : చసదఫ శశఖర ననతకకక
ఇసటట ననస:94-7-315
వయససస:25
లస: ససస స

2318 NDX0108118
పపరర: ఉమఖమహహశశరర కరకరర

94-192/1035

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:94-7-315
వయససస:49
లస: ససస స

94-192/1036 2320 NDX0994350
94-176/288
2319 NDX0166389
పపరర: మహన పఫవణ కలమఖర కరకరర
పపరర: వనసకట లకకక శరఖమలఖ దదవ
కసతదటట
తసడక:ఫ కకషష
భరస : వనసకటటశశర శకరరమచసదఫ పఫసరదరరవప
ఇసటట ననస:94-7-315
ఇసటట ననస:94-7-316
వయససస:30
లస: పప
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నచగమలలర శశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-7-316
వయససస:46
లస: ససస స

2322 JBV3218021
పపరర: పవన వనసకటటశశరరరవప�

2324 AP151010483049
పపరర: పవన వనసకటససబబబరరవప�

94-176/290

తసడక:ఫ వనసకటససబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-316
వయససస:44
లస: పప
2325 NDX0694596
పపరర: భబరత� యరకస�

94-192/1037

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-316
వయససస:32
లస: ససస స
2328 NDX2026236
పపరర: కమలలష పటబఫ

94-176/294

94-177/650

94-176/298

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ మలఖరదద
ఇసటట ననస:94-7-319
వయససస:73
లస: పప

2332 NDX0015149
పపరర: బబజ సయఖద�

2335 NDX1853119
పపరర: రరధ రరణణ అసబటటపపడక

94-176/301

94-176/304

2327 NDX2025931
పపరర: కలమఖరర పరతఫ

94-176/295

94-176/292

94-176/293

2330 NDX2025915
పపరర: నచగరరజ ఏలలరరర

94-176/296

తసడక:ఫ రరమఖరరవప ఏలలరరర
ఇసటట ననస:94-7-317
వయససస:35
లస: పప
94-192/1039

2333 NDX2050250
పపరర: వజయ లకకక తతమబలలరర

94-176/297

తసడక:ఫ ససభ ససవర రరవప తతమబలలరర
ఇసటట ననస:94-7-319
వయససస:31
లస: ససస స
94-176/299

2336 NDX1852913
పపరర: వమల దదవ మలఖరదద

94-176/300

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ మలఖరదద
ఇసటట ననస:94-7-319
వయససస:63
లస: ససస స

94-176/302 2339 NDX1837097
2338 NDX2050276
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తతమబలలరర
పపరర: గణణశ కకరణ మలఖరదద

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప తతమబలలరర
ఇసటట ననస:94-7-319
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర మలఖరదద
ఇసటట ననస:94-7-319
వయససస:39
లస: పప

2341 JBV3213790
పపరర: ససనత వరవరసస� �

2342 NDX0694653
పపరర: పరరశన షపక�

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:94-7-319
వయససస:34
లస: ససస స

94-176/289

భరస : అబఫహస పరతఫ
ఇసటట ననస:94-7-317
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శక కకషష కలమఖర అసబటటపపడక
ఇసటట ననస:94-7-319
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మలఖరదద
ఇసటట ననస:94-7-319
వయససస:70
లస: ససస స
2340 NDX1852863
పపరర: వనసకటటశశరరర మలఖరదద

94-192/1038

తసడక:ఫ బబబబవల�
ఇసటట ననస:94-7-317
వయససస:30
లస: పప

భరస : గణణశ కకరణ మలఖరదద
ఇసటట ననస:94-7-319
వయససస:36
లస: ససస స
2337 NDX1852988
పపరర: ససత మహలకకక మలఖరదద

2329 NDX2025923
పపరర: బబలరరజ పరతఫ

2321 JBV0916551
పపరర: పదకజ బసడర � �

తసడక:ఫ చననకకటయఖ�
ఇసటట ననస:94-7-316
వయససస:76
లస: పప

తసడక:ఫ అబఫహస పరతఫ
ఇసటట ననస:94-7-317
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ పపనన నచయక నచయక
ఇసటట ననస:94-07-317
వయససస:41
లస: పప
2334 NDX1837113
పపరర: కకరణకయ మలఖరదద

2326 NDX0106435
పపరర: దదపసస� ననలర లరర�

94-176/291

భరస : శకహరర�
ఇసటట ననస:94-7-316
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబఫహస పటబఫ
ఇసటట ననస:94-7-317
వయససస:29
లస: పప
2331 NDX2794386
పపరర: కరశలఖశ నచయక నచయక

2323 AP151010483120
పపరర: వనసకటశకరరమచసదఫపస
ఫ రదచఫవప
పవన
తసడక:ఫ వనసకటససబబరరవప
ఇసటట ననస:94-7-316
వయససస:49
లస: పప

94-176/286

94-192/1040

94-176/303

94-192/1041

భరస : జబబబష�
ఇసటట ననస:94-7-319
వయససస:35
లస: ససస స
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94-176/305

భరస : శశషగరరరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-7-320
వయససస:37
లస: ససస స
2346 JBV3208840
పపరర: కనచఖకలమఖర� రరమశశటట �

94-192/1043

94-176/308

94-177/700

2350 NDX0863639
పపరర: తషలససరరస మరర�

2353 NDX3280427
పపరర: రమణమక సససహదదఫ

94-177/701

2356 NDX2918514
పపరర: సస నయ సససహదదఫ

భరస : శశఖర బబబబ మలర వరపప
ఇసటట ననస:94-7-326
వయససస:49
లస: ససస స
94-176/315

94-176/318

94-176/320

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-7-329
వయససస:30
లస: ససస స

94-177/702

2351 NDX2134922
పపరర: వనసకటటశశరరర యరరక

94-176/310

2354 NDX3280435
పపరర: చసదఫ రరవప సససహదదఫ

94-176/1458

2357 NDX1590513
పపరర: మనక మలర వరపప

94-176/311

తసడక:ఫ శశఖర బబబబ మలర వరపప
ఇసటట ననస:94-7-326
వయససస:25
లస: ససస స
94-176/313

2360 AP151010483398
పపరర: శశఖర బబబబ మలర వరపప

94-176/316

2363 AP151010483222
పపరర: కరవపరర అనల కలమఖర�

2371 NDX0555268
పపరర: నచగ ససషక పచమరరయస
భరస : ససతచరరమయఖ
ఇసటట ననస:94-7-329
వయససస:31
లస: ససస స

94-176/317

తసడక:ఫ శవరరమకకషష�
ఇసటట ననస:94-7-327
వయససస:39
లస: పప

94-192/1045 2366 AP151010486231
2365 NDX1018290
పపరర: లకకకనరసససహమమరరస కకడచసబ
పపరర: అరరణ కరవపరర�

2368 NDX2112092
పపరర: లకకక నచరరయణ కరవపరర

94-176/314

తసడక:ఫ పఫకరశ రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:94-7-326
వయససస:53
లస: పప

94-176/319

భరస : రమణమక�
ఇసటట ననస:94-7-328
వయససస:42
లస: ససస స
94-176/321

తసడక:ఫ చలపత రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:94-7-328
వయససస:64
లస: పప
94-176/322

94-176/307

తసడక:ఫ కకషష మమరరస సససహదదఫ
ఇసటట ననస:94-7-325
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ గరపరల కకషషమఖచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-7-327
వయససస:66
లస: పప

భరస : లకకక నచరరయణ కరవపరర
ఇసటట ననస:94-7-328
వయససస:58
లస: ససస స
2370 NDX0555300
పపరర: నచగమణణ బబయఖనపఫగడ

94-176/1457

భరస : శవరరమ కకషష కరవపరర
ఇసటట ననస:94-7-327
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ శశషచలపతరరవప�
ఇసటట ననస:94-7-327
వయససస:66
లస: పప
2367 NDX2115047
పపరర: సరరజన దదవ కరవపరర

2362 NDX2052512
పపరర: రమణమక కరవపరర

2348 NDX0862326
పపరర: వనసకట పదచకవత ఏరరక

తసడక:ఫ రరమ బఫహకయఖ
ఇసటట ననస:94-7-321
వయససస:83
లస: పప

భరస : పఫకరశరరవప
ఇసటట ననస:94-7-326
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ఫ శశరయఖ
ఇసటట ననస:94-7-326
వయససస:81
లస: పప
2364 AP151010483228
పపరర: కరవపరర శవరరమకకషష�

94-176/309

భరస : నచగ భమషణస సససహదదఫ
ఇసటట ననస:94-7-325,
వయససస:27
లస: ససస స

94-176/312 2359 AP151010486342
2358 AP151010486338
పపరర: ఎల వ ధన లకకక మలర వరపప
పపరర: సరసశత మలర వరపప

94-192/1042

భరస : తషలససరరస
ఇసటట ననస:94-7-321
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చసదఫ రరవప సససహదదఫ
ఇసటట ననస:94-7-325
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ చసదఫ రరవప సససహదదఫ
ఇసటట ననస:94-7-325
వయససస:32
లస: పప

2361 AP151010483567
పపరర: పఫకరశరరవప మలర వరపప

94-192/1044

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-7-321
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ శశషరచచరరఖలల పరరచనరర
ఇసటట ననస:94-7-323
వయససస:59
లస: పప
2355 NDX2918522
పపరర: నచగ భమషణస సససహదదఫ

2347 JBV3208758
పపరర: ససబఫమణఖస� ధనకకయడ�

2345 NDX0390708
పపరర: వనసకటకరమమశశరర దనకకసడ�

భరస : ససబఫహకణఖస�
ఇసటట ననస:94-7-320
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ గయగరధరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-7-320
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-7-321
వయససస:74
లస: ససస స
2352 NDX2878064
పపరర: సèవరకనచధ పరరచనరర

94-176/306

తసడక:ఫ వరరసరశమ� �
ఇసటట ననస:94-7-320
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ సరయబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:94-7-320
వయససస:42
లస: పప
2349 AP151010486223
పపరర: లకకకదదవ ఎరరక

2344 JBV0912758
పపరర: శశషగరరరరరవప చలపరక� �

2369 NDX2379923
పపరర: అనల కలమఖర ననతలపరటట

94-179/186

తసడక:ఫ ఇసరఫయల ననతలపరటట
ఇసటట ననస:94-7-328
వయససస:22
లస: పప
94-176/323

2372 NDX0555359
పపరర: పదక బబయఖనపఫగడ

94-176/324

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-7-329
వయససస:54
లస: ససస స
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94-176/325 2374 NDX0488791
2373 JBV0919985
పపరర: ససతచరరమఖరరవప పచరమరరయస
పపరర: శకనవరసరరవప బబయఖనపఫగడ

తసడక:ఫ ఫణణకరసతశరక
ఇసటట ననస:94-7-329
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:94-7-329
వయససస:35
లస: పప

2376 NDX1413079
పపరర: ఎస సస లకకక కకతస పలర

94-176/327

భరస : శవ కలమఖర దదశరరజ
ఇసటట ననస:94-7-330
వయససస:42
లస: ససస స
94-176/330

తసడక:ఫ రరమసజననయశరక
ఇసటట ననస:94-7-330
వయససస:46
లస: పప
2382 NDX0130542
పపరర: ససభబగఖ లకకక కరర పరలలస

94-176/333

భరస : రరజమమళ
ఇసటట ననస:94-7-331
వయససస:62
లస: ససస స
94-176/336

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-7-332
వయససస:44
లస: పప
2388 NDX1282003
పపరర: రరకకకణణ సకజన భమవరపప

94-177/45

తసడక:ఫ వనసకటశశష హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:94-07-333
వయససస:28
లస: ససస స
94-176/340

2380 AP151010483469
పపరర: దదశరరజ
వనసకటరరమఖసజననయశరక
తసడక:ఫ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:94-7-330
వయససస:78
లస: పప

94-176/331

తసడక:ఫ మరయఖ
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:40
లస: పప

2383 NDX0088278
పపరర: పఫవణ కలమఖర కరర పరలలస

94-176/334

భరస : వనసకటటశశర రరవప పప దనదథలల
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:29
లస: ససస స

2381 NDX0130732
పపరర: అజమబనన షపక

94-176/332

2384 AP151010486287
పపరర: వజయలకకక భమవరప

94-176/335

94-176/337 2387 NDX1222512
2386 NDX2085026
పపరర: అలవనలల మసగమక కరరరమసచ
పపరర: భమవరపప వనసకట శశష
హనసమసత రరవప
భరస : పరసడడరసగరరవప కరరరమసచ
తసడక:ఫ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-7-333
ఇసటట ననస:94-7-333
వయససస:72
లస: ససస స
వయససస:58
లస: పప

94-176/338

2389 NDX1282011
పపరర: మఖధవ లతచ భమవరపప

94-176/339

2392 NDX0088203
పపరర: శవ శసకర� దథసతబబ యన�

2395 AP151010483052
పపరర: మరయఖ రరమఖనస

94-176/1466 2398 NDX3298296
2397 NDX3298155
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప దనదథలల
పపరర: ఇసదస పప దనదథలల

94-177/46

2401 NDX2969251
పపరర: అకకమక రమనస
భరస : మరయఖ రమనస
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:61
లస: ససస స

2390 NDX1425041
పపరర: కలఖఖణణ రరమఖనస
తసడక:ఫ శకనవరసరరవప రరమఖనస
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:31
లస: ససస స

94-176/341

94-176/342
2393 NDX1485458
పపరర: వ యస నచగగశశరరరవప బతస న

తసడక:ఫ వనసకరటబఫమయఖ బతస న
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:39
లస: పప
94-176/344

2396 AP151010483356
పపరర: వనసకటగబరరవపలల బసడచరర�

94-176/345

తసడక:ఫ పషదదమసరసన�
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:69
లస: పప
94-176/1467

భరస : వనసకటటశశర రరవప పప దనదథలల
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:29
లస: ససస స
94-176/1469

94-176/329

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-7-332
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతఖస
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ఫ బఫహకయఖ పప దనదథలల
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:40
లస: పప

2378 AP151010483501
పపరర: దదశరరజ శవకలమఖర�

భరస : సషషదచ
ఇసటట ననస:94-7-331
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:36
లస: పప
94-176/343

94-192/1046

తసడక:ఫ రరమసజననయశరక�
ఇసటట ననస:94-7-330
వయససస:42
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:94-07-333
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:39
లస: ససస స

2400 NDX3300357
పపరర: ఇసదస పప దనదథలల

94-176/328

తసడక:ఫ రరజవకరళ
ఇసటట ననస:94-7-331
వయససస:32
లస: పప

2385 AP151010483054
పపరర: శవపఫసరద భమవరపప

2394 AP151010483142
పపరర: శకనవరసరరవప రరమఖనస

2377 AP151010486442
పపరర: నచగ సస మమశశరర దదశరరజ

2375 NDX1410018
పపరర: యస సస లకకక కకతస పలర

భరస : శవ కలమఖర దదసరరజ
ఇసటట ననస:94-7-329
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమఖసజననయ శరక
ఇసటట ననస:94-7-330
వయససస:65
లస: ససస స

2379 AP151010483500
పపరర: దదశరరజ కకషషకకషస ర

2391 NDX0130476
పపరర: భవరన ఆర

94-176/326

94-176/1468
2399 NDX3300316
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప దనదథలల

తసడక:ఫ బఫహకయఖ పప దనదథలల
ఇసటట ననస:94-7-334
వయససస:40
లస: పప
94-187/1077

94-176/346
2402 NDX1536640
పపరర: దదవఖ వనసకట పసఫయఖసక ఆకలల

తసడక:ఫ చసదఫశశఖర రరయ ఆకలల
ఇసటట ననస:94-7-336
వయససస:25
లస: ససస స
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2403 JBV3224193
పపరర: నచగలల సరనకకమబక� �

94-176/347

భరస : ఆయజననయరరడ�కడ �
ఇసటట ననస:94-7-336
వయససస:38
లస: ససస స
94-176/350

2409 AP151010483042
పపరర: రరజశశఖరరరడకడ యయనసమబల

94-176/353

94-176/354

2407 JBV3218195
పపరర: ఆసజననయరరడకడ సరనకకమబక

94-176/357

2410 NDX3230026
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ యయననమఖలఖ

2413 NDX1837212
పపరర: కకషష మహన శశటట

2416 JBV0918912
పపరర: నచగరరజ తతట� �

94-177/704

2419 NDX3027711
పపరర: అనల తతట

94-176/360

తసడక:ఫ VENKATA ససబఫహకణఖస
ఇసటట ననస:94-7-428
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకధర రరవప
ఇసటట ననస:94-7-336
వయససస:50
లస: పప
94-177/870

2422 JBV0910075
పపరర: అశశనససపత కలమఖర
మఖడబమషస
తసడక:ఫ వనసకటశకనవరసరచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-7-339
వయససస:48
లస: పప

94-174/699

2428 NDX1366822
పపరర: వజయలకకక దథడడ

94-176/355

2431 NDX2155308
పపరర: శవ నచగగసదఫస పపటట
భరస : వనసకట వధద రరవప పపటట
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:42
లస: ససస స

94-177/871

2414 NDX0088468
పపరర: మలర కరరరబ న రరవప పస లశశటట

94-176/356

తసడక:ఫ హరర పఫసరద
ఇసటట ననస:94-7-337
వయససస:38
లస: పప
94-176/358

2417 NDX3211679
పపరర: బబలనచగమక తతట

94-177/703

భరస : నచగయఖ తతట
ఇసటట ననస:94-7-338
వయససస:65
లస: ససస స
94-177/705

2420 NDX1887266
పపరర: గసగరభవరన కసబగరరర

94-176/359

తసడక:ఫ మహనరరవప కసబగరరర
ఇసటట ననస:94-7-339
వయససస:24
లస: ససస స
94-176/361

2423 AP151010465490
పపరర: నచగపఫసనచనసబ మమడనరర

94-172/852

భరస : సతఖనచరరయణ మమడనరర
ఇసటట ననస:94-7-351
వయససస:65
లస: ససస స
94-192/1048

2426 NDX2516433
పపరర: నచగలకకక భమపత

94-176/362

భరస : కకరణ కలమఖర భమపత
ఇసటట ననస:94-7-2969/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-174/700

భరస : అసకమక రరవప దథడడ
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:31
లస: ససస స
94-174/702

2411 NDX3230034
పపరర: సశరరప రరణణ ఎనసమబల
భరస : రరజశశఖర రరడకడ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-7-336
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకకనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:94-7-447
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమరరవప దథడడ
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నచగగశశర రరవప గలఖర
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:32
లస: ససస స

94-176/352

భరస : కరశ వనసకట రరవప తతట
ఇసటట ననస:94-7-338
వయససస:37
లస: ససస స

94-192/1047 2425 NDX1018761
2424 NDX1195460
పపరర: శక సరయ నచగబబరర వ చవపకలల
పపరర: వషష
ష పవన కకడచసబ

2430 NDX1366772
పపరర: అశశన గళళ

2408 NDX0315523
పపరర: చసదఫశశఖర రరవప ఆకలల

తసడక:ఫ నచగయఖ� �
ఇసటట ననస:94-7-338
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ నచగయఖ తతట
ఇసటట ననస:94-7-338
వయససస:40
లస: పప

2427 NDX1366830
పపరర: కళళఖణణ దథడడ

94-176/351

తసడక:ఫ చనన వనసకటటసశరరర శశటట
ఇసటట ననస:94-7-337
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ ఆదద శశషయఖ
ఇసటట ననస:94-7-337
వయససస:63
లస: పప

2421 NDX2027051
పపరర: వనసకట సతఖనచరరయణ
పడడచనరర
తసడక:ఫ గబరవయఖ పడడచనరర
ఇసటట ననస:94-7-339
వయససస:46
లస: పప

94-176/349

భరస : నరరస రరడకడ యయననమఖలఖ
ఇసటట ననస:94-7-336
వయససస:60
లస: పప

భరస : హరరపస
ఫ రద
ఇసటట ననస:94-7-337
వయససస:59
లస: ససస స

2418 NDX3027844
పపరర: కరశ వనసకట రరవప తతట

2405 NDX2344737
పపరర: లకకక మహన కరరణచకర
ఆకలల
తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర రరయ ఆకలల
ఇసటట ననస:94-7-336
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ వనలగగసడచరరడకడ
ఇసటట ననస:94-7-336
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ నరరసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-7-336
వయససస:61
లస: పప

2415 NDX0088419
పపరర: హరర పఫసరదరరవప పస లశశటట

94-176/348

భరస : రరజశశఖరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-7-336
వయససస:57
లస: ససస స

2406 JBV3218310
పపరర: వనసకట శవరరమ రరడకడ
యనసమఖల
తసడక:ఫ రరజశశఖరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-7-336
వయససస:36
లస: పప

2412 NDX0126938
పపరర: పఫమలఖరరణణ పస లశశటట

2404 AP151010486226
పపరర: సశరరపరరణణ యనసమల

2429 NDX1603985
పపరర: అనసరరధ దథడడ

94-174/701

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర దథడడ
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:30
లస: ససస స
94-174/703

2432 NDX1725094
పపరర: శకనవరస పరనల

94-174/704

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ పరనల
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:27
లస: పప
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2433 NDX1366764
పపరర: నచగగశశరరరవప గళళ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-174/706

తసడక:ఫ శవరరవప గలఖర
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:37
లస: పప
2436 NDX2347276
పపరర: కకషష కకశశర పరలపరల

94-175/1168

94-183/50

94-183/53

94-187/637

94-176/1364

94-176/363

94-177/48

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప నకకల
ఇసటట ననస:94-8-341
వయససస:54
లస: పప

2446 JBV0841791
పపరర: సతఖనచరరయణ పరనచలల

2449 NDX2633048
పపరర: మహహన దసరర ధనళపల

2452 NDX1853366
పపరర: లకకక సరరజన మననవ

2455 NDX1282045
పపరర: కకషష కకలర

94-176/366

2458 NDX0129445
పపరర: రమఖదదవ నకకల

94-187/638

2461 NDX0010744
పపరర: బబనస తదజ మకకరరల�
భరస : గరపరలకకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:94-8-342
వయససస:33
లస: ససస స

2441 JBV3725066
పపరర: తరరపఠమక మదసద

94-183/52

2444 JBV0841312
పపరర: రరమఖరరవప దథడచడ

94-187/636

2447 AP151010471889
పపరర: వనసకటటశశరరర దథడచడ

94-187/639

తసడక:ఫ కరససయఖ దథడడ
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:57
లస: పప
94-177/490

2450 NDX2328904
పపరర: అలఖర భక షపక

94-177/47

తసడక:ఫ అలఖర సరహ బ షపక
ఇసటట ననస:94-8-242
వయససస:59
లస: పప
94-176/364

2453 NDX1563700
పపరర: ససధచకర రరవప పపలలర ల

94-176/365

తసడక:ఫ మధససనదన రరవప
ఇసటట ననస:94-8-326
వయససస:49
లస: పప
94-177/49

2456 NDX1282052
పపరర: పసచడరశశర రరవప కకలర

94-177/50

తసడక:ఫ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:94-08-340
వయససస:56
లస: పప
94-176/367

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-8-341
వయససస:56
లస: ససస స
94-177/707

94-183/49

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర దథడడ
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ పసచడరశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-08-340
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-8-341
వయససస:36
లస: ససస స
2460 NDX2988186
పపరర: శకనవరస రరవప నకకల

94-183/54

భరస : రసగరరరవప మననవ
ఇసటట ననస:94-8-326
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:ఫ పసచడరశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-08-340
వయససస:26
లస: ససస స
2457 NDX0010686
పపరర: ఇసదదర యఖదవ

2443 JBV3725074
పపరర: వరయఖ మదసద

2438 JBV3725082
పపరర: ఈశశరర మదసద

భరస : వరయఖ మదసద
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : చసదఫ శశఖర పసలర
ఇసటట ననస:94-8-45
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససధచకర రరవప
ఇసటట ననస:94-8-326
వయససస:38
లస: ససస స
2454 NDX1282060
పపరర: కకషష వలర కకలర

94-183/51

తసడక:ఫ రరమ కకటయఖ పరనచలల
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ మలర యఖ పసలర
ఇసటట ననస:94-8-45
వయససస:43
లస: పప
2451 NDX1563692
పపరర: లకకక పపలలర ల

2440 NDX1301688
పపరర: నచగమర షపక

94-175/1167

భరస : శకనవరససలల మదసద
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరవసదయఖ మదసద
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర దథడడ
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:35
లస: పప
2448 NDX2642205
పపరర: చసదఫ శశఖర పసలర

94-179/187

భరస : ససరగష కలమఖర షపక
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరయఖ మదసద
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:39
లస: పప
2445 JBV0841320
పపరర: అసకమకరరవప దథడచడ

2437 NDX1274489
పపరర: ససరగష కలమఖర శఖఖకకలర

2435 NDX2347516
పపరర: వనసకరయఖమక దథడడ

భరస : వనసకటటసశరరర దథడడ
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకకనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:34
లస: పప

భరస : రమమశ బబబబ మదసద
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:31
లస: ససస స
2442 JBV3725058
పపరర: శకనవరససలల మదసద

94-174/707

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప పపటట
ఇసటట ననస:94-8
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ శశషగరరర రరవప పరలపరల
ఇసటట ననస:94/8
వయససస:35
లస: పప
2439 JBV3725090
పపరర: నచగమణణ నలర స

2434 NDX2155316
పపరర: వనసకట వధద రరవప పపటట

2459 NDX2026376
పపరర: వనయ కలమఖర సరరమమకల

94-177/51

తసడక:ఫ శవ పఫసరద సరరమమకల
ఇసటట ననస:94-08-341
వయససస:24
లస: పప
94-176/368

2462 AP151010486079
పపరర: శరరద గబసడవరపప

94-176/369

భరస : మఖణణకఖమక
ఇసటట ననస:94-8-342
వయససస:43
లస: ససస స
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2463 NDX0993931
పపరర: భబగఖలకకక సససగసశశటట
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94-176/370

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:94-8-342
వయససస:44
లస: ససస స
2466 NDX1590620
పపరర: నరగసదఫ పగడచల

94-176/373

94-176/376

94-176/379

94-176/382

94-176/385

94-176/388

94-176/391

2473 NDX1153410
పపరర: వకటర కడకయస

94-176/380

94-176/375

2476 NDX0747113
పపరర: వరలకకక కగశసశశటట �

2479 NDX1514356
పపరర: దథరసరన కగససశశటట

2482 JBV0920884
పపరర: వనసకటశశశకలమఖరర తననవలర

2485 NDX0010488
పపరర: లకకక రరజఖస�

94-176/394

2488 AP151010486094
పపరర: ససభదఫమక తననవలర

94-176/383

తసడక:ఫ వనసకట రరమఖనసజ సనరర తననవలర
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:26
లస: పప

2491 NDX0056341
పపరర: నచగమలలర శశర రరవప� కలసబబ�
తసడక:ఫ రరమఖరరవప�
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:30
లస: పప

94-176/378

2474 NDX0731422
పపరర: నచగగశశర శరససస స మబసటబ

94-176/381

2477 NDX0010389
పపరర: వరలకకక� కగశవ సషటట �

94-176/384

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:32
లస: ససస స
94-176/386

2480 NDX2168087
పపరర: శకలకకక ససగర

94-176/387

భరస : రమమష ససగర
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:37
లస: ససస స
94-176/389

2483 JBV0922500
పపరర: శశషషకలమఖరర మననవ� �

94-176/390

భరస : శకహరర� �
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:45
లస: ససస స
94-176/392

2486 NDX0768911
పపరర: లకకకరరజఖస పలర శశటట �

94-176/393

భరస : పఫసరద�
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:49
లస: ససస స
94-176/395

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:77
లస: ససస స
94-176/397

2471 NDX1485425
పపరర: ససశల గగడడ సత

తసడక:ఫ రరధచకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94-8-343
వయససస:66
లస: పప

భరస : పఫసరద�
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:62
లస: ససస స
2490 NDX1545617
పపరర: వనసకట కళళఖణ తననవలర

2468 NDX1667718
పపరర: పసచరఇ పగడచల

భరస : అపరపరరవప గగడడ సత
ఇసటట ననస:94-8-343
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : ీరమఖనసజసనరర తననవలర
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమఖరరవప�
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:46
లస: ససస స
2487 NDX0741355
పపరర: లకకక కరసతమక కగశసశశటట �

94-176/377

భరస : వనసకటటసశరరరరవ కగససశశటట
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గరరరధర హరరకకషష� �
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:42
లస: ససస స
2484 NDX0747147
పపరర: కకటటశశరమక కలసబబ�

2470 AP151010483166
పపరర: మకకరరల గరపరలకకషష�

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవరరమ పఫతచప శశభల
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:33
లస: ససస స
2481 JBV0920876
పపరర: కలమబదసతఖవత� తననవలర �

94-176/374

తసడక:ఫ సనరఖ పఫకరష రరవప
ఇసటట ననస:94-8-343
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ పఫసరద�
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:30
లస: ససస స
2478 NDX1807033
పపరర: లసకరమక శశభల

94-176/372

భరస : వనసకట ససబబయఖ ససగ
ఇసటట ననస:94-8-342
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ వశరశనచధశరససస �స
ఇసటట ననస:94-8-342
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగసశరర శరసమ న
ఇసటట ననస:94-8-343
వయససస:33
లస: పప
2475 NDX0768820
పపరర: మఖనస పలర శశటట �

2467 NDX2042455
పపరర: ఈశశర చసద జమకలమడక

2465 NDX1936949
పపరర: శవమక ససగ

తసడక:ఫ యస రరవప ఆసజననయ శరక జమకలమ తసడక:ఫ కకసడయఖ పగడచల
ఇసటట ననస:94-8-342
ఇసటట ననస:94-8-342
వయససస:38
లస: పప
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:94-8-342
వయససస:50
లస: పప
2472 NDX0011189
పపరర: శవ నచగచడషతనఖ

94-176/371

భరస : గరపరలకకకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:94-8-342
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ పసచరయఖ పగడచల
ఇసటట ననస:94-8-342
వయససస:26
లస: పప
2469 NDX1051028
పపరర: కకసడల రరవప సససగసశశటట

2464 AP151010486188
పపరర: పఫతభబ మకకరరల�

2489 NDX1590638
పపరర: వనసకట మననహర తననవలర

94-176/396

తసడక:ఫ వనసకట రరమఖనసజ సనరర తననవలర
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:25
లస: పప
94-176/398

2492 NDX1626516
పపరర: శకనవరసరరవప కగససశశటట

94-176/399

తలర : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:36
లస: పప
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పపరర: శకకరసత గబసడవరపప
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94-176/400

తసడక:ఫ గరపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:38
లస: పప

2494 NDX2168061
పపరర: రమమష ససగర

94-176/401

తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ ససగర
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:42
లస: పప

2499 JBV0918821
పపరర: శకహరర మననవ� �
తసడక:ఫ శవరరమ� �
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:52
లస: పప
2502 NDX0055988
పపరర: పషదద చచడయఖ� కలసబబ�

94-176/409

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:94-8-345
వయససస:49
లస: ససస స
2508 NDX1887407
పపరర: నచగగశశర రరవప దనసస

2500 NDX1936592
పపరర: వనసకట ససబబయఖ ససగ

94-176/407

2503 AP151010483014
పపరర: రసగరరరవప తననవలర

94-176/410

తసడక:ఫ సరరధద రరవప దనసస
ఇసటట ననస:94-8-345
వయససస:33
లస: పప

2506 JBV3224516
పపరర: లకకక పఫసనన� లకకరరజ�

94-176/413

94-176/416

తసడక:ఫ రరమకకటటశశరరరవప లకకరరజ� �
ఇసటట ననస:94-8-345
వయససస:44
లస: పప

94-177/708 2512 NDX1772723
2511 NDX2830867
పపరర: మధస ససధచనచ రరవప లకకరరజ
పపరర: మసగ యదదనపపడక

భరస : శకనవరస రరవప యదదనపపడక
ఇసటట ననస:94-8-346
వయససస:38
లస: ససస స

2514 NDX3298817
పపరర: వర నగరరరడకడ తసగరరరల

2515 NDX3298833
పపరర: వససత తసగరరరల

94-192/1387

భసధసవప: వససత తసగరరరల
ఇసటట ననస:94.8.346 A
వయససస:33
లస: పప
2517 NDX3100260
పపరర: అసజన దదవ తషరగ
భరస : శకనవరస రరవప తషరగ
ఇసటట ననస:94-8-347
వయససస:56
లస: ససస స
2520 NDX2220275
పపరర: బమదరరజ పదకజ
భరస : నచరరయణ మమరరస బమదరరజ
ఇసటట ననస:94-08-348
వయససస:58
లస: ససస స

94-177/52

94-192/1388

94-176/411

2507 JBV3224524
పపరర: రరజఖలకకక � లకకరరజ�

2510 JBV0920983
పపరర: ససబబబరరవప దథపపలపపడక� �

94-176/417

తసడక:ఫ రరమసరశమ� �
ఇసటట ననస:94-8-345
వయససస:63
లస: పప
2513 NDX1920033
పపరర: శకనవరస రరవప యదదనపపడక

2516 NDX3110624
పపరర: శకనవరస రరవప తషరగ

94-177/894

94-177/709

94-177/711 2519 NDX0088633
2518 NDX3078961
పపరర: వనసకట శవ నచగ ఇసదదరర తషరగర
పపరర: ఎ వ ఆర అరరణ బమదరరజ

2521 NDX1857913
పపరర: నచరరయణ మమరరస బమదరరజ
తసడక:ఫ రరఘవరరవప బమదరరజ
ఇసటట ననస:94-08-348
వయససస:61
లస: పప

94-176/414

తసడక:ఫ పరనకరలరరవప తషరగ
ఇసటట ననస:94-8-347
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప తషరగర
ఇసటట ననస:94-8-347/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-177/53

2504 NDX1887571
పపరర: దచఫ పత దనసస

తసడక:ఫ ససబబబ రరవప యదదనపపడక
ఇసటట ననస:94-8-346
వయససస:41
లస: పప

భరస : వర నగరరరడకడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:94.8.346 A
వయససస:25
లస: ససస స
94-177/710

94-176/408

తసడక:ఫ మధససనధనరరవప�
ఇసటట ననస:94-8-345
వయససస:62
లస: ససస స

2509 JBV3218500
పపరర: కకషరషరరవప లకకరరజ� �

తసడక:ఫ రరమ కకటటశశర రరవప లకక రరజ
ఇసటట ననస:94-8-345
వయససస:23
లస: పప

2501 NDX0728477
పపరర: ససబబబరరవప కగససశశటట

భరస : నచగగశశర రరవప దనసస
ఇసటట ననస:94-8-345
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-8-345
వయససస:62
లస: ససస స
94-176/415

94-176/405

తసడక:ఫ లఖఈట వనసకటటసశరరర కగససశశటట
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ఫ శశషయఖ
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:85
లస: పప
94-176/412

2498 NDX0056267
పపరర: రరమఖరరవప� కలసబబ�
తసడక:ఫ పషదద చచడయఖ�
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ చసదఫయఖ ససగ
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ఫ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:71
లస: పప
2505 JBV0922518
పపరర: ఈశశరలకకక� దథపపలపపడక�

94-176/404

తసడక:ఫ రసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:46
లస: పప
94-176/406

94-176/402

తసడక:ఫ ససబబబరరవప కగససశశటటష
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:42
లస: పప

94-176/403 2497 JBV0920116
2496 JBV0920892
పపరర: టట. వనసకట రరమఖనసజసనరర� �
పపరర: గరరరధర హరరకకషష� తననవలర �

తసడక:ఫ రసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-8-344
వయససస:45
లస: పప

2495 NDX2449783
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కగససశశటట

94-176/418

తసడక:ఫ నచరరయణమమరరస బమదరరజ
ఇసటట ననస:94-8-348
వయససస:32
లస: పప
94-177/54

2522 NDX2140861
పపరర: అననరరధ చసతలపపడక

94-176/419

భరస : రసగనచధ సరయ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:28
లస: ససస స
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2523 NDX1849845
పపరర: నలమ రరణణ వనమబ
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94-176/420

భరస : వనసకటటశశరరర వనమబ
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:29
లస: ససస స
2526 NDX1563908
పపరర: పపషప వలర చసతలపపడక

94-176/423

94-176/426

94-176/429

2535 NDX0748475
పపరర: అనత పససననరర

94-176/432

94-177/55

94-177/706

94-176/430

2536 NDX0750877
పపరర: లకకకనచరరయణ పసననసరర

2539 NDX2480697
పపరర: లకకక నరసయఖ బసగర

2542 NDX2909224
పపరర: శకనవరస రరవప కకలనసకకసడ

94-177/714

2545 NDX3210002
పపరర: రమణ సరయ కకలనసకకసడ

94-176/433

భరస : వనసకట అరరబ న శనవరపప
ఇసటట ననస:94-8-354
వయససస:37
లస: ససస స

2548 NDX0106393
పపరర: లకకక మతస

94-177/56

2551 NDX3122033
పపరర: శకనవరస రరవప కరకలమఖనస
తసడక:ఫ దదవయఖ కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-8-354
వయససస:50
లస: పప

2534 NDX2345791
పపరర: ససపసఫయ కకళ

94-176/431

2537 NDX0863696
పపరర: ససరగష పస లలరర�

94-176/434

2540 JBV3182557
పపరర: కకటటరతనయఖ పపరర�

94-177/57

తసడక:ఫ వరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:57
లస: పప
94-177/712

2543 NDX2910099
పపరర: వజయ లకకక కకలనసకకసడ

94-177/713

భరస : శకనవరస రరవప కకలనసకకసడ
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:37
లస: ససస స
94-177/715

2546 NDX2476448
పపరర: లకకక మసగతయఖరర బసగర

94-188/1088

భరస : లకకక నరసయఖ బసగర
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:36
లస: ససస స
94-177/59

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-8-354
వయససస:50
లస: ససస స
94-177/61

94-176/428
2531 AP151010483530
పపరర: వనసకట సతఖనచరరయణ గబగర లస

తసడక:ఫ చసదఫ రరవప�
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప కకలనసకకసడ
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:19
లస: పప
94-177/58

94-176/425

తసడక:ఫ దసరర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:94-8-351
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప కకలనసకకసడ
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-8-354
వయససస:60
లస: పప

2533 NDX2279040
పపరర: సతఖనచరరయణ వరఝ

2528 NDX2279057
పపరర: వజయ లకకక వరఝ

తసడక:ఫ ఉపపసదఫరరరవప
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ బసగర
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:18
లస: ససస స

2550 NDX0160424
పపరర: వనసకటటశశరరర మతస

94-176/427

తసడక:ఫ బకస
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:39
లస: పప

భరస : లకకకనరసయఖ బసగర
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:36
లస: ససస స

2547 NDX1533927
పపరర: వనసకటటశశరమక శనవరపప

2530 NDX0750950
పపరర: సరయరరస జజననలగడడ

94-176/422

భరస : హనసమసత రరవప వరఝ
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:88
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప వరఝ
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:66
లస: పప

భరస : లకకకనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-8-353
వయససస:35
లస: ససస స

2544 NDX3192473
పపరర: రమణ సరయ కకలనసకకసడ

94-176/424

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:40
లస: పప

2532 NDX1563932
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప
చసతలపపడక
తసడక:ఫ చసతల పపడక
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:63
లస: పప

2541 NDX3191095
పపరర: దదవ అఖల కకలనస కకసడ

2527 AP151010486137
పపరర: రరజఖలకకక లకకరరజ

2525 NDX2279065
పపరర: లలఖవత వరఝ

భసధసవప: సతఖనచరరయణ వరఝ
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : జనచరద నరరవప
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:ఫ నలఖసబరస వనమబ
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:35
లస: పప

2538 NDX2449981
పపరర: లకకక మసగతచయఖరర బసగర

94-176/421

భరస : సరయరరస�
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చసతలపపడక
ఇసటట ననస:94-8-350
వయససస:61
లస: ససస స
2529 NDX1849878
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమబ

2524 NDX0748095
పపరర: నచగ పదక కలమఖరర జర�

2549 NDX1426031
పపరర: మర అజర ర అల సయఖద

94-177/60

తసడక:ఫ మర అబబదలఖర
ఇసటట ననస:94-8-354
వయససస:58
లస: పప
94-185/1485

2552 NDX3099512
పపరర: మబజబబలఖర ఖఖన

94-177/716

తసడక:ఫ అమరరలఖర ఖఖన
ఇసటట ననస:94-8-354/2
వయససస:24
లస: పప
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2553 NDX1849795
పపరర: మబననసగర నగరక
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94-176/435

తసడక:ఫ బబజ రరడకడ మబననసగర
ఇసటట ననస:94-8-355
వయససస:27
లస: ససస స
2556 NDX2398899
పపరర: కకశశర కలమఖర వసగర

94-176/439

94-176/442

94-177/63

94-176/445

94-176/448

94-176/451

94-176/454

తసడక:ఫ రరధచకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94-8-357
వయససస:27
లస: పప

2566 NDX1857855
పపరర: ససజజత భమనచదసన

2569 NDX2196070
పపరర: హరరవరరన రరడకడ కరఠగరపఅల

2572 AP151010483195
పపరర: శవర రరడడ క కతడస రపలర

2575 AP151010486042
పపరర: వరరరఘవమక కకటర

94-176/457

2578 NDX1344027
పపరర: లకకక సరమఖమజఖస రగపలలర

94-176/446

2581 AP151010483059
పపరర: కకటర సరసబరరడకడ
తసడక:ఫ శశషమక
ఇసటట ననస:94-8-357
వయససస:50
లస: పప

2561 NDX0315416
పపరర: రవతదజ ననఖస

94-177/62

2564 NDX2026913
పపరర: లకకక పఫసనన జడకమలర

94-176/444

2567 AP151010486041
పపరర: యశశద కతదరపలర

94-176/447

భరస : ససదర చరరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-356
వయససస:64
లస: ససస స
94-176/449

2570 NDX2196732
పపరర: గగతమ కలమఖర వననగళళ

94-176/450

తసడక:ఫ సనరర బబబబ వననగళళ
ఇసటట ననస:94-8-356
వయససస:31
లస: పప
94-176/452

94-176/453
2573 NDX1050590
పపరర: రరమ మహన రరవప జలమమరర

తసడక:ఫ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:94-8-356
వయససస:60
లస: పప
94-176/455

2576 NDX1223106
పపరర: రరజఖలకకక రగపలలర

94-176/456

భరస : రరధచకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94-8-357
వయససస:47
లస: ససస స
94-176/458

భరస : రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-8-357
వయససస:58
లస: ససస స
94-176/460

94-176/441

భరస : పరశరరమయఖ జడకమలర
ఇసటట ననస:94-8-356
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-357
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమ నచగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-8-357
వయససస:50
లస: ససస స
2580 NDX1223122
పపరర: తషలసస సరగర రగపలలర

94-177/64

తసడక:ఫ ససదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-356
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ రరధ కకషష మమరరస రగపలలర
ఇసటట ననస:94-8-357
వయససస:25
లస: ససస స
2577 NDX0010710
పపరర: పఫమల రరణణ� కరమ సషటట �

2563 NDX0083022
పపరర: చసదఫ శశఖర రరవప ననఖస

2558 JBV3218955
పపరర: బబజరరడకడ మబననసగర� �

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర రరవప ననఖస
ఇసటట ననస:94-08-355/2
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ శవరరడకడ కరతస రపల
ఇసటట ననస:94-8-356
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ అసబ రరడకడ భమనచధసన
ఇసటట ననస:94-8-356
వయససస:49
లస: పప
2574 NDX1747676
పపరర: నవఖ శక రగపలలర

94-176/443

భరస : వర రరడకడ భమనచదసన
ఇసటట ననస:94-8-356
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అమకరరడకడ భబమఖనదసల
ఇసటట ననస:94-8-356
వయససస:76
లస: ససస స
2571 NDX1857871
పపరర: వరర రరడకడ భమనచధసన

2560 AP151010483076
పపరర: సరసబరరడకడ మబననసగర

94-176/438

తసడక:ఫ సరసబరరడకడ� �
ఇసటట ననస:94-8-355
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర ననఖస
ఇసటట ననస:94-08-355/2
వయససస:63
లస: పప

భరస : శవర రరడకడ కతడస రపలర
ఇసటట ననస:94-8-356
వయససస:45
లస: ససస స
2568 NDX1857798
పపరర: సరసబబఫజఖస బమనచదసల

94-176/440

తసడక:ఫ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-355
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర రరవప ననఖస
ఇసటట ననస:94-08-355/2
వయససస:32
లస: పప
2565 NDX0126995
పపరర: అసజనచ దదవ కతడస రపలర

2557 NDX2155514
పపరర: కకశశర కలమఖర వసగర

2555 NDX1050574
పపరర: వసశ ఇసదఫజత పపరస

తసడక:ఫ వజయ కలమఖర
ఇసటట ననస:94-8-355
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ హరరపస
ఫ రద రరవప వసగర
ఇసటట ననస:94-8-355
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ ఆనసద రరవప పపరస
ఇసటట ననస:94-8-355
వయససస:60
లస: పప
2562 NDX0315366
పపరర: వనసకటటసశర వనదచ పఫకరశ ననఖస

94-176/437

భరస : సరసబ రరడకడ మబనచనగర
ఇసటట ననస:94-8-355
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ఫ హరర పఫసరద రరవప వసగర
ఇసటట ననస:94-8-355
వయససస:31
లస: పప
2559 NDX2140838
పపరర: వజయ కలమఖర పషరరమబ

2554 NDX1849829
పపరర: కలమఖరర మబనచనగర

2579 NDX1223130
పపరర: నచసచచరమక రగపలలర

94-176/459

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-8-357
వయససస:76
లస: ససస స
94-176/461

2582 NDX1223114
పపరర: రరధచకకషషమమరరస రగపలలర

94-176/462

తసడక:ఫ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-8-357
వయససస:55
లస: పప
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2583 NDX1344035
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప రగపలలర

94-176/463

తసడక:ఫ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-8-357
వయససస:61
లస: పప
2586 NDX2026939
పపరర: గరయతఫ రరజవరపప

94-176/465

94-176/468

94-176/471

94-176/474

94-176/476

2601 AP151010483557
పపరర: శకరమమమరరస మతడక�

94-176/479

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-8-360
వయససస:71
లస: పప
94-176/481

94-176/472

2596 NDX1604546
పపరర: వనసకటటష రరజవరపప

94-177/65

94-176/484

94-176/477

2602 NDX2812493
పపరర: ఉదయ సరయ పపవరశడ

94-177/717

2608 NDX0131078
పపరర: హజజరర షపక

2611 AP151010483082
పపరర: చడననయఖ చచగసటట
తసడక:ఫ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:94-8-363
వయససస:78
లస: పప

94-176/470

2594 JBV0918433
పపరర: శకనవరస రరజవరపప

94-176/473

2597 NDX0316604
పపరర: వనసకరయమక మతడక�

94-176/475

2600 AP151010483558
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మతడక�

94-176/478

తసడక:ఫ శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:94-8-360
వయససస:41
లస: పప
2603 JBV3224599
పపరర: శకదదవ పస గబల

94-176/480

భరస : లసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-362
వయససస:39
లస: ససస స
94-176/482

2606 JBV3218898
పపరర: లసగరరరడకడ పస గబల

94-176/483

తసడక:ఫ రరమచసదఫరరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-362
వయససస:40
లస: పప
94-177/66

భరస : జజహన
ఇసటట ననస:94-08-362
వయససస:52
లస: ససస స
94-176/485

2591 NDX0011445
పపరర: వశశనచధ రరజవరపప�

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:94-8-360
వయససస:62
లస: ససస స

2599 JBV0920363
పపరర: వనసకటవనణబగరపరలకకషష
మతడక� �
తసడక:ఫ శకరరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:94-8-360
వయససస:38
లస: పప

2605 NDX1850578
పపరర: హరరరత చచదరర పపవరశడ

94-176/467

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-8-359
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ హజరతస యఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:94-8-362
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ రవణమక
ఇసటట ననస:94-8-362
వయససస:47
లస: పప

భరస : చడననయఖ
ఇసటట ననస:94-8-363
వయససస:80
లస: ససస స

2593 NDX1344019
పపరర: శవనచరరయణ బబ పపపడక

2588 NDX1222785
పపరర: శరరద భబసకరరన

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:94-8-359
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ హజరతయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:94-8-361
వయససస:18
లస: పప

భరస : హజరతస యఖ
ఇసటట ననస:94-8-362
వయససస:42
లస: ససస స

2610 AP151010486054
పపరర: హనసమఖయమక చచగసటట

94-176/469

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-08-359
వయససస:27
లస: పప

2598 NDX2085075
పపరర: వనసకట రవ కరసత దదపక
మతడక
తసడక:ఫ శక రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:94-8-360
వయససస:37
లస: పప

2607 NDX1198746
పపరర: హచరతస యఖ పపవరడ

2590 NDX1416834
పపరర: వనసకటటశ రరజవరపప

94-176/464

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-8-359
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ లసగయఖ
ఇసటట ననస:94-8-359
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-8-359
వయససస:67
లస: పప

2604 JBV0919241
పపరర: శశభబరరణణ పపవరశడ

94-176/466

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-8-359
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష రరవప�
ఇసటట ననస:94-8-359
వయససస:42
లస: పప
2595 NDX1198712
పపరర: ఓబయఖ పశరఖవపల

2587 NDX1634584
పపరర: శక లకకక దచరర

2585 NDX2128990
పపరర: రగషక షపక

తసడక:ఫ రఫస షపక
ఇసటట ననస:94-8-359
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ భబసకర రరవప దచరర
ఇసటట ననస:94-8-359
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-8-359
వయససస:48
లస: ససస స
2592 NDX0011254
పపరర: శవ బబలరసకకసడ�

94-176/1359

భరస : ససబబరరడకడ లసకపస తష
ఇసటట ననస:94-8-358
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వశశనచద రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-8-359
వయససస:28
లస: ససస స
2589 NDX0129650
పపరర: పదచకవత

2584 NDX2545556
పపరర: నచగ లకకక లసకపస తష

2609 NDX2701936
పపరర: శకనవరస రరవప చచగసటట

94-172/1024

తసడక:ఫ చననయఖ చచగసటట
ఇసటట ననస:94-8-363
వయససస:28
లస: పప
94-176/486

2612 NDX2726446
పపరర: శకనవరస రరవప చచగసటట

94-176/1422

తసడక:ఫ చననయఖ చచగసటట
ఇసటట ననస:94-8-363
వయససస:29
లస: పప
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94-176/1423

భరస : శకనవరస రరవప చచగసటట
ఇసటట ననస:94-8-363
వయససస:27
లస: ససస స
2616 NDX1850313
పపరర: నచగగశశర రరవప ననలర లరర

94-177/67

94-176/490

2620 NDX1634568
పపరర: కకషష కలమఖరర దచరర

94-176/493

2623 NDX2279073
పపరర: రఘబనచధ వనకకలలర

94-176/496

2626 NDX1850347
పపరర: లకకక ససత రరస మఖగసటట
భరస : ససతచ రరమ శరససస స మఖగసటట
ఇసటట ననస:94-8-366
వయససస:69
లస: ససస స

2628 JBV0917435
పపరర: వనసకటససబబమక మబదదపరటట

2629 AP151010486023
పపరర: ససతచరరవమక అననవరపప

94-176/498

భరస : బఫహకస
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ గణణశ అననవరపప
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:24
లస: పప
2634 AP151010483150
పపరర: అననవరపప కకషష

94-176/504

భరస : ససబబరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:33
లస: ససస స

94-176/494

2635 JBV3218229
పపరర: సరసబశవరరవప అననవరపప

94-176/1360

2638 NDX1282102
పపరర: ససబబబరరవప అననవరపప

94-177/68

2641 NDX3256930
పపరర: కకషష అననవరపప
తసడక:ఫ ససబఫమణఖస అననవరపప
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:59
లస: పప

94-176/492

2624 NDX1748047
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-176/495

2627 NDX0993618
పపరర: పఫభబవత అననవరపప

94-176/497

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:33
లస: ససస స
94-176/499

2630 NDX1563734
పపరర: లకకక ససత రరస మఖగసటట

94-176/500

భరస : ససత రరమ శరససస స మఖగసటట
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:69
లస: ససస స
94-176/502

2633 JBV3218120
పపరర: ససబబబరరవప అననవరపప

94-176/503

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:43
లస: పప
94-176/505

2636 NDX1563742
పపరర: ససత రరమ శరససస స మఖగసటట

94-176/506

తసడక:ఫ రరమ చసదఫ రరవప
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:79
లస: పప
94-177/69

తసడక:ఫ కకషష
ఇసటట ననస:94-08-367
వయససస:35
లస: పప
94-177/877

2621 NDX1222744
పపరర: కనక దసరర కసన
స రర

తసడక:ఫ ఫకకర మహమకద లలట షపక
ఇసటట ననస:94-8-365
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ ససబఫమణఖస
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప ఆరగ
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:22
లస: పప
2640 NDX3256872
పపరర: అననపపరష అననవరపప

2632 NDX1050822
పపరర: ససబఫహకణఖస అననవరపప

94-176/489

భరస : భబసకర సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:94-8-365
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషష
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ ససబఫమణఖస
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:58
లస: పప
2637 NDX2624112
పపరర: వనసకట ఫణణసదఫ ఆరగ

94-176/491

భరస : కకకషష
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:57
లస: ససస స
94-176/501

2618 NDX2279081
పపరర: వజయ లకకక వనకకలలర
భరస : రఘబనచధ వనకకలలర
ఇసటట ననస:94-8-365
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వనకకలలర
ఇసటట ననస:94-8-365
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ బబచర లకకక నరసససహ మమరరస రరయపఫ
ఇసటట ననస:94-8-366
వయససస:59
లస: పప

2631 NDX1898461
పపరర: ససబఫహకణఖస అననవరపప

94-176/488

భరస : భబసకర రరవప దచరర
ఇసటట ననస:94-8-365
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:94-8-365
వయససస:24
లస: పప
2625 NDX1850396
పపరర: శకనవరస మబరళ రరయపస ఫ లల

2617 NDX1850057
పపరర: శరరష వనసకకలలర

94-176/487
2615 NDX1818907
పపరర: ఎలజబబత మహ రరణణ ననలర లరర

భరస : నచగగశశర రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:94-8-364
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ వనసకకలలర
ఇసటట ననస:94-8-365
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబ పపపడక శవనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-8-365
వయససస:39
లస: ససస స
2622 NDX1905951
పపరర: మమనసదదదన షపక

94-186/1180

భరస : శకనవరసరరవప చచగసటట
ఇసటట ననస:94-8-363
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ పపననయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:94-8-364
వయససస:57
లస: పప
2619 NDX1344001
పపరర: లకకక దదవ కకలల
ర రర

2614 NDX2699312
పపరర: తరరపటమక చచగసటట

2639 NDX3222122
పపరర: శతచరరవమక అననవరపప

94-177/863

భరస : కకషష అననవరపప
ఇసటట ననస:94-8-367
వయససస:52
లస: ససస స
94-177/878

2642 NDX1563726
పపరర: ఉమ లకకక పరరచ

94-176/507

తసడక:ఫ రరమ బబబబ
ఇసటట ననస:94-8-368
వయససస:32
లస: ససస స
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2643 AP151010486276
పపరర: రతనస పరరచ

94-176/508

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:94-8-368
వయససస:53
లస: ససస స
2646 NDX1854364
పపరర: అచసఖత బలరరమ శరక పరరచ

తసడక:ఫ రరమ బబబబ
ఇసటట ననస:94-8-368
వయససస:27
లస: పప
94-177/70

తసడక:ఫ రరస బబబబ పరరచ
ఇసటట ననస:94-08-368
వయససస:27
లస: పప
2649 NDX0088625
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలఖరర

94-177/73

94-177/74

94-176/513

2656 NDX2399079
పపరర: నచగ మలలర శశరర కకలగరన

94-192/1375

2654 NDX2830925
పపరర: భబసకర రరవప డరర

94-176/514

2657 NDX0127290
పపరర: శశశలజ� బబబరరజ�

94-176/517

తసడక:ఫ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:94-8-380
వయససస:62
లస: పప

2667 JBV3224300
పపరర: ససమతచఫదదవ కసధచలయ� �

94-176/526

తసడక:ఫ రరజగరపరలఖచచరరఖలల� �
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:35
లస: ససస స

94-176/524

2671 NDX1725136
పపరర: రరజజ వనసకటటష
తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ పఫసరద దదవ
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:24
లస: పప

94-176/518

94-177/719

2666 NDX2025899
పపరర: నచగ మలలర శశరర మరరయఖల

94-176/525

భరస : శకనవరసరరవప మరరయఖల
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:33
లస: ససస స
94-176/527

భరస : రరమబ జగరరరపప
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:48
లస: ససస స
94-176/529

2660 NDX0863258
పపరర: శవశకనవరసరరవప
వషష
ష మలకల�
తసడక:ఫ చనన రరడకడయఖ�
ఇసటట ననస:94-8-380
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట శశషరచల శరక రరయపరటట
ఇసటట ననస:94-8-380
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శశ కలమఖర
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:31
లస: ససస స
2668 NDX2387900
పపరర: లకకక జగరరరపప

94-176/515

భరస : రవ కలమఖర�
ఇసటట ననస:94-8-380
వయససస:36
లస: ససస స

94-176/520 2663 NDX2964864
2662 JBV0912352
పపరర: వనసకటశశషరచలఖశరక రరయపరటట
పపరర: రమఖ శక రరయపరటట

2665 NDX1153451
పపరర: సరరతచ కలల
ర రర

94-177/718

తసడక:ఫ వనసకయఖ డరర
ఇసటట ననస:94-8-378
వయససస:62
లస: పప

94-176/519

94-176/523

94-176/512

తసడక:ఫ ససబబ రరవప గబబబ
ఇసటట ననస:94-8-372
వయససస:23
లస: ససస స

2659 NDX0088641
పపరర: వరగసదఫ నచధ ససభకకషష
మసగళళపపరపప
తసడక:ఫ సదచ శవయఖ
ఇసటట ననస:94-8-380
వయససస:33
లస: పప

2664 NDX2387983
పపరర: బబబ వనసకట నచగ మఉనక
జగరరరపప
తసడక:ఫ రరమబ జగరరరపప
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజగరపరలఖచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:64
లస: ససస స

2653 NDX3266236
పపరర: మధవ లత కకలర

94-177/72

2651 NDX2346229
పపరర: మఖనస గబబబ

94-176/516

తసడక:ఫ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:94-8-380
వయససస:51
లస: పప

2670 AP151010486565
పపరర: వనసకటలకకక కసదచళస

94-176/511

భరస : లలఖపఫసరద కకలగరన
ఇసటట ననస:94-8-380
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శశషరచలశరక
ఇసటట ననస:94-8-380
వయససస:57
లస: ససస స
2661 NDX0863233
పపరర: మబరళకకషష సస మసషటట �

2650 NDX0553644
పపరర: కకటటశశరర నలర క

2648 NDX0129882
పపరర: వరలకకక కకలఖరర
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-08-369
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వశశపఫసరద కకలర
ఇసటట ననస:94-8-373
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ సదచ శవయఖ
ఇసటట ననస:94-8-380
వయససస:33
లస: ససస స
2658 JBV0912345
పపరర: లకకకఅలవనలల మసగతచయఖరర

94-177/71

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:94-8-370
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ఫ వశశ పఫసరద కకలర
ఇసటట ననస:94-8-373
వయససస:22
లస: పప
2655 NDX0129965
పపరర: తదజ శక మసగళపపరపప

2647 NDX0129817
పపరర: శక పదకలత కకలఖరర

94-176/510

తసడక:ఫ జగమహనరరవప
ఇసటట ననస:94-8-368
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-08-369
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:94-08-369
వయససస:50
లస: పప
2652 NDX2328813
పపరర: కకరణ కకలర

94-176/509 2645 AP151010483304
2644 NDX1563783
పపరర: అచసఖత బలరరమ శరక పరరచ
పపరర: పరరచ రరసబబబబ

2669 NDX1668138
పపరర: ససశల దదవ కలల
ర రర

94-176/528

భరస : బసవ శసకర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:62
లస: ససస స
94-176/530

2672 NDX2387967
పపరర: ససదదప కలమఖర జగరరరపప

94-176/531

తసడక:ఫ రరమబ జగరరరపప
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:25
లస: పప
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94-176/532

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప గరవరడ
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:33
లస: పప
2676 NDX1485441
పపరర: శశ కలమఖర కలల
ర రర

2674 JBV3218682
పపరర: పవర కలమఖర కసదచళస

తసడక:ఫ రరజగరపరలఖచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:40
లస: పప
94-176/535

తసడక:ఫ బసవ శసకర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:41
లస: పప

2677 AP151010483399
పపరర: కకరణ కలమఖర కసదచలయ

తసడక:ఫ కకషషమఖచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:71
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:94-8-383
వయససస:62
లస: ససస స
2685 NDX0751487
పపరర: ఆసజననయబలల గరరర పరటట�

94-176/543

94-177/75

94-177/78

94-176/546

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర నమకగడడ
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:24
లస: ససస స

94-176/1361

2689 NDX2328920
పపరర: రరజగష ఆకలల

2692 NDX1416719
పపరర: ఉమఖమహహశవరర కలరరచటట

94-176/549

94-177/76

2681 JBV0914820
పపరర: జయపఫధకలరరచదటట

94-176/539

2684 NDX1297449
పపరర: పపరష చసదఫ రరవప రరజరటట

2687 NDX2650364
పపరర: బబలవరరర న రగజగటట

94-177/488

2690 NDX2328995
పపరర: ధనలకకక ఆకలల

94-177/77

94-176/544

2693 AP151010486033
పపరర: రరజగశశరర కలరరచదటట

2701 NDX1837170
పపరర: దదవఖ యఖరర గడచడ
భరస : అనల కలమఖర యఖరర గడచడ
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:31
లస: ససస స

94-176/545

భరస : వనసకటబససబబమక
ఇసటట ననస:94-8-385
వయససస:62
లస: ససస స

94-176/547 2696 NDX0950014
2695 NDX1343979
పపరర: బబల మలలర శశర రరవప మమటటకలఖ
పపరర: వనణబగరపరల పతఫ

2698 NDX2735959
పపరర: కణక దసరర గసడవరపప

94-176/542

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:94-8-384
వయససస:40
లస: ససస స

94-176/548

తసడక:ఫ బసదస మఖధవరరవప
ఇసటట ననస:94-8-385
వయససస:45
లస: పప
94-176/1424

భరస : దసరర పఫసరద కరవనటట
ఇసటట ననస:94-8-385
వయససస:45
లస: ససస స
94-176/550

94-176/537

భరస : పపరషచసదఫరరవప రగజగటట
ఇసటట ననస:94-8-383
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ఫ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94-8-385
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ ససబఫమణఖస
ఇసటట ననస:94-8-385
వయససస:51
లస: పప
2700 NDX1849902
పపరర: వనషభవ నమకగడడ

2686 NDX2646024
పపరర: లకకక కకతస కకటట

2678 JBV0915892
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప
ఆసదసగబలపరటట
తసడక:ఫ నచరరయణరరవప
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ఫ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:94-8-383
వయససస:64
లస: పప

తలర : వనసకటససబబమక కలసచదటట
ఇసటట ననస:94-8-385
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బలరరమయఖ
ఇసటట ననస:94-8-385
వయససస:63
లస: ససస స
2697 JBV0921718
పపరర: రరమభబసకర కలరరచదటట

94-176/541

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:94-8-384
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:94-8-384
వయససస:51
లస: పప
2694 NDX0861732
పపరర: నలర మతష జయఖపఫద

2683 NDX0353458
పపరర: వనసకట కకశశర కలమఖర రగజగటట

94-176/534

తలర : వనసకటససబబమక
ఇసటట ననస:94-8-383
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససనల కలమఖర రగజగటట
ఇసటట ననస:94-8-383
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:94-8-384
వయససస:22
లస: ససస స
2691 NDX2328870
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

94-192/1368

తసడక:ఫ పపరష చసదర రరవప రగజగటట
ఇసటట ననస:94-8-383
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ చనన కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:94-8-383
వయససస:69
లస: పప
2688 NDX2328961
పపరర: మమనక ఆకలల

94-176/536

తసడక:ఫ దన మమరరస
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:62
లస: పప
94-176/540

2675 NDX2025881
పపరర: శకనవరస రరవప మరరయఖల

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప మరరయఖల
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ఫ రరజగరపరలచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-8-382
వయససస:42
లస: పప

94-176/538 2680 NDX3260247
2679 AP151010483571
పపరర: రరజగరపరలచచరరఖలల కసదచలయ
పపరర: అసకమక రరవప యడర పలర

2682 AP151010486451
పపరర: వజయలకకక గరరర పరటట�

94-176/533

2699 NDX2754166
పపరర: దసరర పఫసరద గసడవరపప

94-177/720

తసడక:ఫ ససబఫమణఖస కరవనటట
ఇసటట ననస:94-8-385
వయససస:50
లస: పప
94-176/551

94-176/552
2702 NDX0553586
పపరర: కలససమ పసఫయసవద మసగరపపడక

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ శరక
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:36
లస: ససస స

Page 131 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

2703 NDX0748442
పపరర: చసదఫ కళళవత నమకగడడ

94-176/553

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:45
లస: ససస స
2706 NDX1837188
పపరర: అనల కలమఖర యఖరర గడచడ

94-176/556

94-176/559

94-176/562

94-176/565

94-176/568

94-176/569

94-176/572

భరస : వరవనసకటససధచకరరరవప
ఇసటట ననస:94-8-391
వయససస:58
లస: ససస స
2727 NDX3292083
పపరర: వనసకట కకషష ససరగష పప టట
ట రర

94-176/563

2716 NDX0489096
పపరర: శకరరమబలల గడదస

2719 NDX2910594
పపరర: శక హరర పఫసరద పసశపరటట

2722 NDX3280799
పపరర: కకషష కలమఖరర పప టట
ట రర

94-176/575

94-176/566

తసడక:ఫ రరమ లకకక నచరరయణ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:94-8-391
వయససస:22
లస: పప

2711 JBV3218617
పపరర: సరసబశవరరవప మననవ

2714 NDX1343987
పపరర: నచగమలలర శశరర మమటటకలఖ

2717 NDX2196104
పపరర: గగతమ సనసరర

94-177/721

2720 NDX2909604
పపరర: హహమ రరణణ పసశపరటట

94-177/722

భరస : శక హరర పఫసరద పసశపరటట
ఇసటట ననస:94-8-390
వయససస:50
లస: ససస స
94-176/570

2723 JBV0914598
పపరర: నచగలకకక అసదసగబలపరటట
భరస : వనసకటశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-8-391
వయససస:54
లస: ససస స

2725 NDX2449734
పపరర: సరరజన పప టట
ట రర

2726 NDX1153352
పపరర: మణణకసఠ కలమఖర పప టట
ట రర

2731 NDX2440980
పపరర: ఆసజననయబలల పబబత
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర పబబత
ఇసటట ననస:94-8-391
వయససస:84
లస: పప

94-176/564

94-176/567

భరస : రరమ లకకక నచరరయణ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:94-8-391
వయససస:52
లస: ససస స

2728 NDX1563791
పపరర: సరసబశవ రరవప వనసపరటట

94-176/561

తలర : కకరణకయ సనసరర
ఇసటట ననస:94-8-390
వయససస:23
లస: పప

94-176/573

94-176/571

94-176/574

తసడక:ఫ రరమ లకకక నచరరయణ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:94-8-391
వయససస:26
లస: పప
94-176/576

తసడక:ఫ రరమ గరవసద రరవప
ఇసటట ననస:94-8-391
వయససస:55
లస: పప
94-176/595

94-176/558

భరస : బబల మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:94-8-389
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సనరఖనచరరయణ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:94-8-391
వయససస:82
లస: ససస స

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:94-8-391
వయససస:47
లస: పప
2730 NDX2398931
పపరర: శశష సరయ పప టట
ట రర

2713 NDX1545658
పపరర: శరకవరణణ గడదస

2708 NDX1198688
పపరర: చసదఫశశఖర మననవ

తలర : శవయఖ
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప పసశపరటట
ఇసటట ననస:94-8-390
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష ససరగష పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:94-8-391
వయససస:43
లస: ససస స
2724 AP151010486542
పపరర: కలససమకలమఖరర పప టట
ట రర

94-176/560

తసడక:ఫ తషలసయఖ
ఇసటట ననస:94-8-389
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ ఆదదనచరరయణ సనసరర
ఇసటట ననస:94-8-390
వయససస:65
లస: పప
2721 NDX1610329
పపరర: దసరరర దదవ పప టట
ట రర

2710 NDX0762328
పపరర: వనసకటటశశరరర

94-176/555

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ శకరరమబలల గడదస
ఇసటట ననస:94-8-389
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:94-8-389
వయససస:48
లస: ససస స
2718 NDX1849993
పపరర: భవరన పఫసరద సనసరర

94-176/557

తసడక:ఫ రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ రరస మబబయఖ�
ఇసటట ననస:94-8-387
వయససస:40
లస: పప
2715 NDX0554287
పపరర: బఫమరరసభ గడదస

2707 NDX1536525
పపరర: రరమ కకషష మఖరగమసడ

2705 NDX1198704
పపరర: వషష
ష వరరన రరవప వనష

తసడక:ఫ లకకకనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ రమణ రరవప మఖరగమసడ
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ సనరఖ నచరరశరఖ
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:48
లస: పప
2712 NDX0488403
పపరర: సతఖనచరరయణ� పప డడబమరర�

94-176/554

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకకనచరరయణ యఖరర గడచడ
ఇసటట ననస:94-8-386
వయససస:37
లస: పప
2709 NDX0488379
పపరర: సతఖనచరరయణ మసగరపపడక

2704 AP151010486034
పపరర: ధనలకకక మననవ

94-176/577
2729 NDX3280781
పపరర: రరమ లకకక నచరరయణ పప టట
ట రర

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:94-8-391
వయససస:59
లస: పప
94-193/1106

2732 NDX2449932
పపరర: శవ పపరష సరరజ అసబటటపపడక

94-176/579

భరస : భబనస పఫకరష అసబటటపపడక
ఇసటట ననస:94-8-392
వయససస:48
లస: ససస స
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2733 NDX2449924
పపరర: భబనస పఫకరష అసబటటపపడక

94-176/580

తసడక:ఫ బలరరమ మమరరస అసబటటపపడక
ఇసటట ననస:94-8-392
వయససస:48
లస: పప
2736 NDX1116151
పపరర: సరయ శకవసత బబసరస

94-176/581

భరస : నళన మహన
ఇసటట ననస:94-8-393
వయససస:45
లస: ససస స
94-176/583

తసడక:ఫ నలన మహన
ఇసటట ననస:94-8-393
వయససస:27
లస: పప
2739 NDX0362400
పపరర: నళన మహన� బ�

2734 NDX0010413
పపరర: బబసరస కరసచన

2737 NDX0088484
పపరర: కకరస ర సరగర�

94-176/582

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:94-8-393
వయససస:51
లస: ససస స
94-176/584

తలర : ధనలకకక�
ఇసటట ననస:94-8-393
వయససస:29
లస: పప
94-176/586

2735 NDX1563809
పపరర: అనసనయ దదవ వనసపరటట

2738 NDX0088534
పపరర: వదచఖ సరగర� వనమమరర�

94-176/585

తలర : ధనలకకక�
ఇసటట ననస:94-8-393
వయససస:29
లస: పప

2740 NDX1829987
పపరర: శకదదవ రసగవలర పరరచనరర

94-177/79

2741 NDX0737825
పపరర: పదకజ పరరచనరర

94-177/80

తసడక:ఫ మఖధవరరవప�
ఇసటట ననస:94-8-393
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట ససపరరష కలమఖర పరరచనరర
ఇసటట ననస:94-08-394
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష బబబబ
ఇసటట ననస:94-8-394
వయససస:54
లస: ససస స

94-177/81
2742 NDX2176965
పపరర: వనసకట ససపరష కలమఖర
పరరచనరర
తసడక:ఫ వనసకట శశషష బబబబ పరరచనరర
ఇసటట ననస:94-8-394
వయససస:34
లస: పప

2743 NDX0731463
పపరర: వనసకట శశషష బబబబ పరరచనరర

2744 NDX2328714
పపరర: రరమ సరయ పదదకన శక రరస

తసడక:ఫ నరసససహచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-8-394
వయససస:59
లస: పప

2745 NDX2328730
పపరర: రగవసత శవ శక రరస

2746 NDX2829455
పపరర: శకనవరస శకరరస

94-177/84

తసడక:ఫ శకనవరస శక రరస
ఇసటట ననస:94-8-396
వయససస:21
లస: పప
2748 NDX2416477
పపరర: పదచకవత పసటర

94-176/587

94-177/725

తసడక:ఫ ������������
ఇసటట ననస:94-8-397
వయససస:53
లస: పప
2754 NDX2026459
పపరర: రమఖదదవ ఘసటబ

94-177/723

94-176/590

2757 NDX0993790
పపరర: శకదదవ వషష
ష మలకల

94-176/1362

భరస : సనరరబబబబ
ఇసటట ననస:94-08-400
వయససస:32
లస: ససస స
2760 JBV3218914
పపరర: వనసకట కకషషయఖ వషష
ష మలకల

2750 NDX2626604
పపరర: మధవ తచడదపలర

94-176/1363

భరస : నగరజ తచడదపలర
ఇసటట ననస:94-8-397
వయససస:36
లస: ససస స

2752 NDX1563817
పపరర: భగవత వనసపరటట

2753 NDX2026830
పపరర: ఈశశరమక దసగరరసపపడక

94-176/588

2755 NDX2026368
పపరర: రరమచసదఫ రరడకడ ఘసటబ

94-176/591

2758 JBV3224664
పపరర: లకకక సరమఖమజఖస వషష
ష మలకల

2761 NDX2042372
పపరర: ససజనఖ కరకలమఖనస

94-176/589

భరస : మలఖరరరడకడ దసగరరసపపడక
ఇసటట ననస:94-8-398
వయససస:60
లస: ససస స
2756 NDX1719477
పపరర: దచద ఖఖలసదచర సయఖద

94-177/85

తసడక:ఫ ఖఖదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:94-8-399
వయససస:34
లస: పప
94-177/87

భరస : వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:94-08-400
వయససస:50
లస: ససస స
94-177/89

94-177/724

తసడక:ఫ ససబఫమణణఖశశర రరవప తచడదపలర
ఇసటట ననస:94-8-397
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ ఘసటబ
ఇసటట ననస:94-8-398
వయససస:66
లస: పప
94-177/86

2747 NDX2909786
పపరర: శరరశణణ శక రరస
భరస : శకనవరస శక రరస
ఇసటట ననస:94-8-396
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:94-8-398
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమచసదఫరరడకడ ఘసటబ
ఇసటట ననస:94-8-398
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవరరమకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:94-08-400
వయససస:55
లస: పప

2749 NDX2610806
పపరర: నగరజ తచడదపలర

94-177/83

తసడక:ఫ శకనవరస శక రరస
ఇసటట ననస:94-8-396
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమకకషష శకరరస
ఇసటట ననస:94-8-396
వయససస:53
లస: పప

భరస : గబరరవయఖ పసటర
ఇసటట ననస:94-8-397
వయససస:42
లస: ససస స
2751 NDX3028008
పపరర: �������� ��������

94-177/82

2759 JBV3218971
పపరర: సనరరబబబబ వషష
ష మలకల

94-177/88

తసడక:ఫ కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:94-08-400
వయససస:36
లస: పప
94-177/90

భరస : సతఖనచరరయణ గబపరస కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-08-401
వయససస:62
లస: ససస స

2762 NDX2042406
పపరర: సతఖనచరరయణ గబపరస
కరకలమఖనస
తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-08-401
వయససస:63
లస: పప

94-177/91
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2763 NDX2731966
పపరర: అపపలరరజ ససరరగరరర కకట

94-177/726

2764 NDX2732022
పపరర: చసదఫ కలమఖరర ససరరగరరరకకటబ

తసడక:ఫ సతఖసనచరరయణ ససరరగరరర కకట
ఇసటట ననస:94-8-401/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : అపపల రరజ ససరరగరరరకకటబ
ఇసటట ననస:94-8-401/1
వయససస:40
లస: ససస స

2766 NDX2936672
పపరర: చసదఫ కల ససరరగరరర కకట

2767 NDX1982512
పపరర: ససషక దదవరకకసడ

94-180/2030

భరస : అపపల రరజ ససరరగరరర కకట
ఇసటట ననస:94-8-401/1
వయససస:40
లస: ససస స
2769 AP151010483237
పపరర: గరపరలకకషషరరవప మమమనసపరటట�

94-177/95

94-177/729

94-177/99

94-176/593

94-176/597

తసడక:ఫ శకహరరరరవప�
ఇసటట ననస:94-08-410
వయససస:55
లస: పప

2782 NDX2945723
పపరర: నచగ దదవ పవన కసససరర

94-177/102

2785 JBV0917161
పపరర: రరదచరరణణ భమవరపప� �

2774 NDX2449908
పపరర: వనసకట ససతచ లకకక నడకసపలర

94-177/105

2788 JBV0916775
పపరర: శకహరరరరవప భమవరపప� �

94-177/100

94-176/592

2777 JBV0843367
పపరర: మహయత బపసపన

94-172/853

తసడక:ఫ కకషషచసదఫ
ఇసటట ననస:94-8-407
వయససస:58
లస: పప
94-176/594

94-192/1338

2780 JBV0913756
పపరర: వనసకట హనసమసత రరవప �
మఠస �
తసడక:ఫ వనసకట రరమకకకషషరరవప� �
ఇసటట ననస:94-8-407
వయససస:69
లస: పప

94-176/596

2783 NDX3284361
పపరర: లకకక నరసమక అసబడకపపడక

94-177/101

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:94-08-409
వయససస:63
లస: ససస స
94-177/103

2786 AP151010486569
పపరర: వనసకటలకకక భమవరపప�

94-177/104

భరస : శకహరరరరవప�
ఇసటట ననస:94-08-410
వయససస:66
లస: ససస స
94-177/106

తసడక:ఫ రరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:94-08-410
వయససస:75
లస: పప

తసడక:ఫ రరధచకకకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:94-08-411
వయససస:54
లస: పప

94-177/97

భరస : శకనవరసరరవప మలర సపలర
ఇసటట ననస:94-8-406
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరషరరవప� �
ఇసటట ననస:94-08-410
వయససస:44
లస: ససస స

94-177/108 2791 NDX0610444
2790 NDX0610469
పపరర: వనసకట ససబఫహకణఖ శరక లసకర
పపరర: వజయసరరధద� లసకర�

తసడక:ఫ రరధచకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-08-411
వయససస:48
లస: పప

94-177/98

భరస : వనసకట చలపత రరవప కసససరర
ఇసటట ననస:94-8-408
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ మబకలసదరరమయఖ�
ఇసటట ననస:94-08-409
వయససస:73
లస: పప
2787 AP151010483534
పపరర: రరమకకషష భమవరపప�

2779 NDX0130070
పపరర: వరహలమక� గరడడస�

94-177/93

2771 AP151010483468
పపరర: రమఖసతఖనచరరయణ
మమమనసపరటట�
తసడక:ఫ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-08-404
వయససస:65
లస: పప

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:94-8-407
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమబలల
ఇసటట ననస:94-8-407
వయససస:76
లస: పప
2784 NDX3284379
పపరర: శక రరమ మమరరస అసబటటపపడక

2776 NDX1830166
పపరర: మమఘ వరగసదఫ కరజనచ

2768 NDX1982181
పపరర: రరశయఖ దదవరకకసడ

94-177/96

తసడక:ఫ రరమ కకషష పఫసరద కరజనచ
ఇసటట ననస:94-08-406
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:94-8-407
వయససస:33
లస: ససస స
2781 NDX0088807
పపరర: అపరపరరవప గరడదస

2773 JBV3224284
పపరర: అననపపరష మబనగపరటట

94-177/728

తసడక:ఫ మమమసయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:94-8-403
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-08-405
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-08-406
వయససస:67
లస: ససస స
2778 NDX0130013
పపరర: పదక� గరడడస�

94-177/92

తసడక:ఫ రమఖసతఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-08-404
వయససస:41
లస: పప

భరస : గరపరల కకషష రరవప మమమనసపరటట
ఇసటట ననస:94-8-404
వయససస:33
లస: ససస స
2775 AP151010486189
పపరర: కకకషషవనణణ మలర సపలర

2770 AP151010483352
పపరర: శకనవరసరరవప మమమనసపరటట�

2765 NDX2732006
పపరర: ససతతష కలమఖర ససరరగరరర కకట

తసడక:ఫ అపపల రరజ ససరరగరరర కకట
ఇసటట ననస:94-8-401/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరశయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:94-8-403
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమఖసతఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-08-404
వయససస:39
లస: పప
2772 NDX3121829
పపరర: వరరధదన మమమనసపరటట

94-177/727

2789 NDX0610410
పపరర: శక వనసకట భబగరరథమణణ లసకర

94-177/107

భరస : వజయసరరధద
ఇసటట ననస:94-08-411
వయససస:49
లస: ససస స
94-177/109

2792 NDX0862714
పపరర: వనసకట సరయ నచగమనచకక�
మరరకవరడ�
భరస : వనసకట రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:94-08-412
వయససస:51
లస: ససస స

94-177/110

Page 134 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

2793 JBV0915470
పపరర: జజఖతరకయ మఖమళళపలర � �

94-177/111

భరస : ససబఫమణఖస� �
ఇసటట ననస:94-08-413
వయససస:37
లస: ససస స

2794 NDX0993816
పపరర: పదచకవత మఖమళళపలర

భరస : వనసకట లకకక నరసససహ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:94-08-413
వయససస:51
లస: ససస స

94-177/114 2797 AP151010483036
2796 AP151010483033
పపరర: లకకకనచరరయణ మఖమళళపలర �
పపరర: లకకకనరసససహచలపతరరవప�

తసడక:ఫ పఫభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:94-08-413
వయససస:54
లస: పప
2799 NDX1282177
పపరర: అననష పరగరలల

94-177/117

2800 NDX0994145
పపరర: నచగ శశశలజ పరగరలల

94-177/120

2803 NDX1050426
పపరర: ఫణణ కలమఖర పరగరలల

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-08-415
వయససస:59
లస: పప

2806 NDX1907270
పపరర: నచగమణణ చడనసనబబ యన

తసడక:ఫ బఫహకయఖ చడనసనబబ యన
ఇసటట ననస:94-08-416
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ నచరరయణరరవప
ఇసటట ననస:94-8-417
వయససస:51
లస: పప
2814 NDX1383991
పపరర: నచరరయణ రరవప గరల

94-174/731

తసడక:ఫ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:94-8-417
వయససస:58
లస: పప

94-177/124

2815 NDX0737874
పపరర: ధనలకకక చననస�

94-177/131

2818 NDX1384015
పపరర: పవన కలమఖర చదలవరడ

94-177/127

2821 NDX2876829
పపరర: రమణరరవప ఒల
తసడక:ఫ నచరరయణరరవప గరల
ఇసటట ననస:94-8-417
వయససస:51
లస: పప

94-177/116

2801 NDX1282185
పపరర: శకలత పరగరలల

94-177/119

2804 AP151010483027
పపరర: బలరరమకకషష పరగరలల

94-177/122

2807 JBV0911867
పపరర: కకటమక చడనసనబబ యన

94-177/125

2810 JBV0911545
పపరర: బఫహకయఖ చడనసనబబ యన

94-177/128

తసడక:ఫ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:94-08-416
వయససస:51
లస: పప
94-174/708

2813 NDX1383959
పపరర: వనసకటరతనమక గరల

94-174/729

భరస : నచరరయణరరవప గరల
ఇసటట ననస:94-8-417
వయససస:68
లస: ససస స
94-177/129

2816 NDX2328698
పపరర: మహ లకకక రరవపరర

94-177/130

భరస : మఖధవ రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:94/8/417
వయససస:75
లస: ససస స
94-177/132

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-8-417
వయససస:28
లస: పప
94-177/134

2798 NDX1830091
పపరర: పస నచగ ససజన పరగరలల

భరస : బఫహకయఖ
ఇసటట ననస:94-08-416
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవనచనరరయణ�
ఇసటట ననస:94-8-417
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-8-417
వయససస:25
లస: పప
2820 NDX0731356
పపరర: శవనచనరరయణ చననస�

2812 NDX1366855
పపరర: వనసకటటశశరర చదలవరడ

తసడక:ఫ పఫభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:94-08-413
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-08-415
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-8-417
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ రసగనచయకలలల గరల
ఇసటట ననస:94-8-417
వయససస:86
లస: పప
2817 NDX1782755
పపరర: కకషష కకశశర చదలవరడ

94-177/121

తసడక:ఫ బఫహకయఖ చడనసనబబ యన
ఇసటట ననస:94-08-416
వయససస:27
లస: పప
94-170/765

94-177/113

తసడక:ఫ బలరరమకకషష
ఇసటట ననస:94-08-415
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ బఫహకయఖ చడనసనబబ యన
ఇసటట ననస:94-08-416
వయససస:26
లస: ససస స

94-177/126 2809 NDX1416651
2808 NDX1690768
పపరర: శవ రరమ కకషష చడనసనబబ యన
పపరర: వనసకట కకషష చడనసనబబ యన

2811 NDX2966067
పపరర: రమణ రరవప గరల

94-177/118

తసడక:ఫ వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-08-415
వయససస:31
లస: పప
94-177/123

2795 AP151010483034
పపరర: ససబఫమణయస మఖమళళపలర �

తసడక:ఫ వరరసజననయబలల పరగరలల
ఇసటట ననస:94-08-415
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-08-415
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బలరరమకకకషష
ఇసటట ననస:94-08-415
వయససస:64
లస: ససస స
2805 NDX1198720
పపరర: వరరసజననయబలల పగడడ

94-177/115

తసడక:ఫ వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-08-414
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ బలరరమకకషష
ఇసటట ననస:94-08-415
వయససస:27
లస: ససస స
2802 AP151010486026
పపరర: రరజకలమఖరర పరగరలల

94-177/112

2819 NDX1384007
పపరర: సరసబశవ రరవప చదలవరడ

94-177/133

తసడక:ఫ ససబబయఖ చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-8-417
వయససస:55
లస: పప
94-177/730

2822 NDX2910313
పపరర: వనసకట రమణమక వలర పపననన

94-177/731

భరస : నచరరయణ వలర పపననన
ఇసటట ననస:94-8-417
వయససస:35
లస: ససస స
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పపరర: నచరరయణ వలర పపననన
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94-177/732

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వలర పపననన
ఇసటట ననస:94-8-417/1
వయససస:37
లస: పప
2826 NDX2440907
పపరర: లలత రరచడరర

94-193/1107

94-177/136

94-177/139

94-177/141

2830 JBV0911107
పపరర: కకకషషకలమఖరర బబ డక

94-177/137

2828 NDX0100826
పపరర: పదకజజరరణణ మబదదగగసడ

2831 NDX2220341
పపరర: బబ డక శవ రరమ కకషష

94-177/138

2833 NDX2910529
పపరర: హహమ బసదస బబ డక

94-177/735

94-177/140
2834 NDX1748930
పపరర: లకకక సరయ మనక నసబమరర

తసడక:ఫ నచసచచరయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:94-8-421
వయససస:25
లస: ససస స

2836 NDX0317719
పపరర: నసబమరర వనసకటబరతచనలల�

94-177/142

2837 AP151010483029
పపరర: నచసచచరయఖ నసబమరర�

2839 NDX3143070
పపరర: నచసచచరయఖ నసబమరర

94-177/737

2840 NDX2328607
పపరర: కకషష కలమఖరర ఆరగటట

94-177/144

తసడక:ఫ వనసకట ససబబ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:94-8-421
వయససస:52
లస: పప

భరస : కగ జ శసకర కరళళకలరర
ఇసటట ననస:94-8-422
వయససస:63
లస: ససస స

2841 NDX2328789
పపరర: గరరరజ శసకర కరళళకలరర

2842 JBV3224128
పపరర: మధదర ఇసదదరవరణణ

2843 AP151010486247
పపరర: కకటబ రరమతషలశమక

తసడక:ఫ కగ పస నచరరయణ రరవప కరళళకలరర
ఇసటట ననస:94-8-422
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-423
వయససస:51
లస: ససస స

2844 NDX1314905
పపరర: ధరణణ కకషష మధదర

2845 JBV0919464
పపరర: వనసకటటశశరరరడకడ మధదర

94-177/148

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-423
వయససస:27
లస: పప
2847 AP151010483415
పపరర: సరసబరరడకడ కకటబ
తసడక:ఫ సనరరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-423
వయససస:76
లస: పప
2850 NDX2629301
పపరర: వనసకట ససధదర అనచనబథదనచ
తసడక:ఫ శవ పఫసరద అనచనబథదనచ
ఇసటట ననస:94-8-425
వయససస:19
లస: పప

94-177/146

2848 NDX2440931
పపరర: ఐశశరరఖ మధదర

94-177/149

2851 NDX0130997
పపరర: సకజన అనచనబతన
భరస : ససవర పఫసరద అనచనబతన
ఇసటట ననస:94-8-425
వయససస:36
లస: ససస స

2846 NDX0088674
పపరర: శరఖమ పఫసరద రరవనళర

94-177/150

తసడక:ఫ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:94-8-423
వయససస:60
లస: పప
94-193/1109

తసడక:ఫ వనసకట తదజశశర రరడడ క మధదర
ఇసటట ననస:94-8-423
వయససస:23
లస: ససస స
94-176/1328

94-177/147

భరస : సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-423
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-423
వయససస:51
లస: పప
94-177/151

94-177/143

తసడక:ఫ వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-8-421
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట ససబబ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:94-8-421
వయససస:52
లస: పప
94-177/145

94-177/135

తసడక:ఫ వనసకట రరమ రరజ
ఇసటట ననస:94-08-419
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-8-421
వయససస:78
లస: ససస స
94-177/736

94-177/734

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:94-08-418/2
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరమ రరజ బబ డక
ఇసటట ననస:94-8-419
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నచసచచరయఖ
ఇసటట ననస:94-8-421
వయససస:48
లస: ససస స
2838 NDX3115235
పపరర: నచసచచరయఖ నసబమరర

94-193/1108

భరస : వనసకటరరమరరజ
ఇసటట ననస:94-08-419
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-08-419
వయససస:48
లస: పప
2835 AP151010486087
పపరర: నసబమరర ఆషర

2827 NDX2440923
పపరర: వజయ శకనవరస రరచడరర

2825 NDX3079993
పపరర: లలత నసబమరర

భరస : వజయ శకనవరస రరచడరర
ఇసటట ననస:94-8-418/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమ రరజ రరచడరర
ఇసటట ననస:94-8-418/1
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ నచగ వరభదఫయఖ
ఇసటట ననస:94-8-418/2
వయససస:65
లస: పప
2832 JBV0911115
పపరర: వనసకటరరమరరజ బబ డక

94-177/733

తసడక:ఫ నచరరయణ వలర పపననన
ఇసటట ననస:94-8-417/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : వజయ శకనవరస రరచడరర
ఇసటట ననస:94-8-418/1
వయససస:31
లస: ససస స
2829 NDX0099994
పపరర: లసగయఖ మబదదగగసడ

2824 NDX2830271
పపరర: రరకగశ వలర పపననన

2849 JBV3177318
పపరర: శరరషర వడదడపలర

94-177/12

భరస : ససరగష వడదడ పలర
ఇసటట ననస:94-8-424
వయససస:34
లస: ససస స
94-177/152

2852 JBV3224466
పపరర: అరరణ అనచనబతష
స న

94-177/153

భరస : Srinivasa Rao Annabattina
ఇసటట ననస:94-8-425
వయససస:50
లస: ససస స
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94-177/154

భరస : శరఖసపఫసరద
ఇసటట ననస:94-8-425
వయససస:58
లస: ససస స
2856 NDX0088575
పపరర: రవ కరసత� రరవనళర�

94-177/157

94-176/598

94-176/601

94-176/603

భరస : అమరగశశర వనలగలలటట
ఇసటట ననస:94-8-427
వయససస:39
లస: ససస స
2868 AP151010483098
పపరర: అమరగశశరరరవప వనలగలలటట�

94-177/163

94-177/165

94-177/168

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మలఖరరపప
ఇసటట ననస:94-8-431
వయససస:25
లస: పప
2880 NDX2328557
పపరర: శవ రరజగసదఫ పఫసరద ఐనపపరర
తసడక:ఫ గరపరల కకషష ఐనపపరర
ఇసటట ననస:94-8-431
వయససస:38
లస: పప

2863 NDX2028158
పపరర: దసరర రరమ చసదఫ పఫసరద
పషదదదదవవవష
తసడక:ఫ శకనవరస పషదదదదవవవష
ఇసటట ననస:94-8-426
వయససస:26
లస: పప

94-176/602

2866 NDX2328656
పపరర: రరజజ రరజగశశరర వనలగలలటట

94-177/161

94-176/600

2864 NDX2406965
పపరర: రమమష సరమల

94-177/160

2867 AP151010486006
పపరర: వనలగలలటట పఫసననచసబ�

2875 NDX1853903
పపరర: రరజమక పస లఖ

2878 NDX0862615
పపరర: జజశలత చటటటపస తష

2881 NDX0088690
పపరర: శకనవరసరరవప� మలర వరపప�
తసడక:ఫ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:94-08-431
వయససస:54
లస: పప

94-177/162

భరస : మలలర శశరపఫసరద�
ఇసటట ననస:94-8-427
వయససస:70
లస: ససస స
94-191/983

భరస : అమరగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-8-428
వయససస:39
లస: ససస స
94-177/166

2873 NDX1854166
పపరర: రమఖ కకషష గబసడకమమడ

94-177/167

భరస : వనసకట కకషష ససదద చరర నమక రరజ
ఇసటట ననస:94-08-430
వయససస:28
లస: ససస స
94-177/169

2876 NDX1853630
పపరర: శకనవరస రరవప గబసడకమమడ

94-177/170

తసడక:ఫ రరఘవ రరవప గబసడకమమడ
ఇసటట ననస:94-08-430
వయససస:55
లస: పప
94-177/171

తసడక:ఫ హరర బబబబ చతపస తష
ఇసటట ననస:94-8-431
వయససస:39
లస: ససస స
94-177/173

2861 NDX1886680
పపరర: ససరగఖ దమబక

94-177/164 2870 NDX3268257
2869 AP151010483061
పపరర: గరపరలమలలర శశరపఫసరద వనలగలలటట
పపరర: రరజ రరజగశశరర వనలగలలటట

2872 NDX1853861
పపరర: లకకక శరరష గబసడకమమడ

94-177/159

తసడక:ఫ కరనసచరణ సరమల
ఇసటట ననస:94-8-426
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస పస లఖ
ఇసటట ననస:94-08-430
వయససస:76
లస: ససస స
94-176/604

2858 AP151010483070
పపరర: శకనవరస అనచనబతస న

తసడక:ఫ వరయఖ దమబక
ఇసటట ననస:94-8-426
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప గబసడకమమడ
ఇసటట ననస:94-08-430
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గబసడకమమడ
ఇసటట ననస:94-08-430
వయససస:46
లస: ససస స
2877 NDX1535741
పపరర: మణణకసఠ మలఖరరపప

94-176/599

తసడక:ఫ అమరయఖ గరరర
ఇసటట ననస:94-8-427
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప గబసడకమమడ
ఇసటట ననస:94-08-430
వయససస:25
లస: ససస స
2874 NDX1853820
పపరర: రరజఖ లకకక గబసడకమమడ

2860 NDX1853507
పపరర: సరధన బశరశల

94-177/156

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-8-425
వయససస:50
లస: పప

భరస : వసగరపపరపప అమరగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-8-427
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ అమరయఖ గరరర�
ఇసటట ననస:94-8-427
వయససస:43
లస: పప
2871 NDX1853796
పపరర: రరఘవ ససమఖ గబసడకమమడ

94-177/158

తసడక:ఫ దదవరకర బశరశల
ఇసటట ననస:94-8-426
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప ఆరర
ఇసటట ననస:94-8-426
వయససస:24
లస: పప
2865 NDX2449916
పపరర: రరజజ రరజగశశరర వనలగలలటట

2857 NDX2279123
పపరర: ససవర పఫసరద అనచనబతన

2855 NDX2186238
పపరర: రరణచ ససమసత అనచనబతస న

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప అనచనబతస న
ఇసటట ననస:94-8-425
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప అనచనబతన
ఇసటట ననస:94-8-425
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ దదవరకర బశరశల
ఇసటట ననస:94-8-426
వయససస:25
లస: ససస స
2862 NDX2028075
పపరర: అనల కలమఖర ఆరర

94-177/155

భరస : ససబబ రరవప అనచనబతన
ఇసటట ననస:94-8-425
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ఫ శరఖమ పఫసరద�
ఇసటట ననస:94-8-425
వయససస:40
లస: పప
2859 NDX1853473
పపరర: ఆరరధన బశరశల

2854 JBV3224185
పపరర: శశషమక అనచనబతన

2879 AP151010486068
పపరర: చటటపస తష పఫమలఖరరణణ

94-177/172

భరస : హరరబబబబ
ఇసటట ననస:94-8-431
వయససస:60
లస: ససస స
94-177/174

2882 AP151010483280
పపరర: హరరబబబబ చటటపస తష

94-177/175

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-8-431
వయససస:66
లస: పప
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2883 NDX2328516
పపరర: వనసకట సశపన యననస

94-177/176

భరస : వజయ భబసకర యననస
ఇసటట ననస:94-8-432
వయససస:32
లస: ససస స
2886 NDX3146743
పపరర: రరమదచస ననమలకసటట

94-177/739

94-177/740

94-177/742

94-176/606

94-177/178

2893 NDX3112174
పపరర: సతశ కటట

2896 NDX1182260
పపరర: ససమలత ధనలపరళళ

94-177/181

2899 NDX2476604
పపరర: ససజజత ననలర లరర

94-177/743

2902 NDX0317768
పపరర: పషళళళరర ససతచరరవమక

భరస : వనసకట రమణచరరవప
ఇసటట ననస:94-8-438
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-8-438
వయససస:82
లస: ససస స

94-177/185
2904 NDX2328417
పపరర: నచగ సరయ హహమ బసదస
వనమమరర
తసడక:ఫ వ యస యస దసరరర పఫసరద వనమమరర
ఇసటట ననస:94-8-439
వయససస:21
లస: ససస స

2905 JBV3224052
పపరర: వదసఖలర త వనమమరర
భరస : దసరరరపఫసరద
ఇసటట ననస:94-8-439
వయససస:53
లస: ససస స

2907 AP151010486091
పపరర: వనమమరర రమఖదదవ

2908 NDX0317792
పపరర: వనమమరర వనదవత

94-177/188

భరస : రరమమబరరస
ఇసటట ననస:94-8-440
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమమబరరస
ఇసటట ననస:94-8-440
వయససస:80
లస: ససస స

94-177/190
2910 NDX1315217
పపరర: సరయ సఫవసత జమమల
మమడక
తసడక:ఫ శకనవరస మమరరస జమమల మమడక
ఇసటట ననస:94-8-441
వయససస:30
లస: ససస స

2911 NDX0554196
పపరర: రరధచకలమఖరర హహ తచ
భరస : రమమష
ఇసటట ననస:94-8-441
వయససస:37
లస: ససస స

94-192/1339

2891 NDX3109873
పపరర: లకకక కటట

94-177/741

2894 NDX3139235
పపరర: దదదదపఖ కటట

94-177/744

భరస : సతశ కటట
ఇసటట ననస:94-8-435
వయససస:18
లస: ససస స
94-177/179

94-188/1089

భరస : శకహరర ననలర లరర
ఇసటట ననస:94-8-437
వయససస:53
లస: ససస స
94-177/182

2888 NDX2806792
పపరర: నచగ పపషపదదవ ఉపపప

భరస : శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:94-8-435
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబఫమణఖస
ఇసటట ననస:94-8-437
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమకకటయఖ వనష
ఇసటట ననస:94-8-437
వయససస:57
లస: పప
2901 NDX0993741
పపరర: గరరరజజదదవ పషళళళరర

2890 NDX2051969
పపరర: ససశల నచమఖల

94-177/738

భరస : శకనవరససలల ఉపపప
ఇసటట ననస:94-8-432
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:94-8-435
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: ససజజత ననలర లరర
ఇసటట ననస:94-8-437
వయససస:63
లస: పప
2898 NDX2328938
పపరర: నరసససహ రరవప యఖదగరరర

94-184/1574

తసడక:ఫ సషషదసలల నచమఖల
ఇసటట ననస:94-8-434
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:94-8-435
వయససస:22
లస: ససస స
2895 NDX2480879
పపరర: శకహరర ననలర లరర

2887 NDX3224953
పపరర: నచగ కలససమ ఉపపప

2885 NDX2901767
పపరర: శకనవరససలల ఉపపప

తసడక:ఫ చడననయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:94-8-432
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరససలల ఉపపప
ఇసటట ననస:94-8-432
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ వశశనచధచచచరర కజజన
ఇసటట ననస:94-8-433
వయససస:52
లస: పప
2892 NDX3141983
పపరర: రమఖ కటట

94-177/177

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకలఖ
ఇసటట ననస:94-8-432
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఎససరతనస ననమలకసటట
ఇసటట ననస:94-8-432
వయససస:22
లస: పప
2889 NDX3018983
పపరర: సతఖ సరయ బబబబ కజజన

2884 NDX2328540
పపరర: వనసకటటశశరమక కకలఖ

94-177/180
2897 NDX1501429
పపరర: వ యస యస యస శరక
ధనళపళ
తసడక:ఫ వనసకట ససబఫహకణఖస ధనళపళ
ఇసటట ననస:94-8-437
వయససస:54
లస: పప

2900 NDX2476612
పపరర: కకషష కకరణ ననలర లరర

94-188/1090

తసడక:ఫ శకహరర ననలర లరర
ఇసటట ననస:94-8-437
వయససస:36
లస: పప
94-177/183

2903 AP151010483551
పపరర: వనసకటరమణచరరవప పషళళళరర

94-177/184

తసడక:ఫ వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:94-8-438
వయససస:59
లస: పప
94-177/186

2906 AP151010483492
పపరర: దసరరరపఫసరద వనమమరర

94-177/187

తసడక:ఫ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:94-8-439
వయససస:61
లస: పప
94-177/189

2909 NDX3258035
పపరర: పరమమశశరర మతషకలమలర

94-192/1365

భరస : వనయ కలమఖర మతషకలమలర
ఇసటట ననస:94-8-440
వయససస:34
లస: ససస స
94-177/191

2912 NDX1315183
పపరర: రరజఖ లకకక పషనసమరరస

94-177/192

భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:94-8-441
వయససస:49
లస: ససస స
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94-177/193

తసడక:ఫ మబరళకకషష
ఇసటట ననస:94-8-441
వయససస:44
లస: పప
2916 NDX2980035
పపరర: రరమ పఫసరద దచసరర

94-175/1752

2919 AP151010483066
పపరర: రరధచకకషషమమరరస మసడవ�

2922 NDX2698819
పపరర: సతఖనచరరయణ రరజవరపప

94-177/196

94-171/674

94-177/749

94-176/609

94-177/199

94-177/747

2926 NDX2702728
పపరర: వనసకట లకకక రరజవరపప

2929 NDX2279206
పపరర: సరయలత రరజవరపప

2932 NDX0011387
పపరర: రవసదఫ బబబబ రరజవరపప

94-177/202

2935 NDX1982462
పపరర: గరపయఖ రరజవరపప

94-185/1307

తసడక:ఫ జనచరరన రరవప
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:35
లస: ససస స

2938 NDX0010819
పపరర: శక దసరర పషసడచఖల

94-177/197

2941 NDX1941161
పపరర: సతఖవత తషరర పరటట
భరస : వనసకటటసశర రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:52
లస: ససస స

94-177/746

2924 NDX2910685
పపరర: వనసకట లకకక బబడకశ

94-177/748

2927 NDX1634683
పపరర: ససధఖ రరణణ రరజవరపప

94-176/608

2930 NDX1626748
పపరర: వర రరఘవమక రరజవరపప

94-177/198

భరస : శకనవరస రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-08-444
వయససస:50
లస: ససస స
94-177/200

2933 AP151010483116
పపరర: కకషష రరజజరపప�

94-177/201

తసడక:ఫ గరపయఖ�
ఇసటట ననస:94-08-444
వయససస:42
లస: పప
94-177/203

94-177/204
2936 NDX2042349
పపరర: హహమసత శశష సరయ పషసడచఖల

తసడక:ఫ చడసదఫ శశఖర పషసడచఖల
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:25
లస: ససస స
94-177/206

భరస : చసదఫశశఖర
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:35
లస: ససస స
94-177/208

2921 NDX2948164
పపరర: తదజశశ మసడవ

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-8-444
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ పసచరయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-08-444
వయససస:92
లస: పప
94-177/205

94-177/195

భరస : శకనవరస రరవప బబడకశ
ఇసటట ననస:94-8-443
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-08-444
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ గరపయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-08-444
వయససస:53
లస: పప
2937 NDX0078444
పపరర: గరరరజజ సససదరర బబయఖనపఫగడ

2923 NDX2806545
పపరర: గగవసద సరశమ సషగరస

2918 AP151010483072
పపరర: శకనవరస మసడవ

తసడక:ఫ శకనవరసస మసడవ
ఇసటట ననస:94-8-442
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రవసదఫ బబబబ రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-8-444
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గరపయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-08-444
వయససస:79
లస: ససస స
2934 AP151010483181
పపరర: శకనవరస రరవప రరజవరపప

94-177/745

భరస : సతఖనచరరయణ రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-8-443
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-8-444
వయససస:30
లస: పప
2931 NDX1982553
పపరర: అసజమక రరజవరపప

2920 NDX2948172
పపరర: శకదదవ మసడవ

94-175/1751

తసడక:ఫ రరధచ కకషష మమరరస మసడవ
ఇసటట ననస:94-08-442
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడయఖ సషగరస
ఇసటట ననస:94-8-443
వయససస:66
లస: పప

భరస : సతఖ నచరరయణ రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-8-443
వయససస:37
లస: ససస స
2928 NDX1563759
పపరర: ససదదర గరనసగబసటర

94-176/607

భరస : శకనవరసస మసడవ
ఇసటట ననస:94-8-442
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-8-443
వయససస:44
లస: పప
2925 NDX2909646
పపరర: వనసకట లకకక రరజవరపప

2917 NDX2416428
పపరర: బఫహకణణ మసడవ

2915 NDX2980027
పపరర: లకకక దచసరర

భరస : ససగస దచసరర
ఇసటట ననస:94-8-442
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస మసడవ
ఇసటట ననస:94-8-442
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:94-08-442
వయససస:77
లస: పప

భరస : జనషషషడచ SHAIK
ఇసటట ననస:94-8-445
వయససస:40
లస: ససస స

94-175/1750

తసడక:ఫ దథసగయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:94-8-442
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ ససగస దచసరర
ఇసటట ననస:94-8-442
వయససస:26
లస: పప

2940 NDX2480739
పపరర: ఆషర షషషక

2914 NDX2980019
పపరర: ససగస దచసరర

2939 NDX1734632
పపరర: అరరసధత నచగసడర

94-177/207

భరస : వనసకటసరశమ నచగసడర
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:39
లస: ససస స
94-177/209

2942 NDX0098939
పపరర: పదకశక బబయఖనపఫగడ

94-177/210

భరస : జనచరర నరరవప
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:57
లస: ససస స
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2943 NDX2480705
పపరర: హరరన రషసద షషషక
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94-177/211

తసడక:ఫ జజన సషషదచ షషషక
ఇసటట ననస:94-8-445
వయససస:20
లస: పప
2946 NDX2480721
పపరర: జజనషషషడచ షషషక

94-177/214

94-177/217

తసడక:ఫ పపలఖర రరవప పషసడచఖల
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:62
లస: పప
2952 NDX2519346
పపరర: షపక హరరన రశద

94-192/1049

తసడక:ఫ షపక జన శశశదచ
ఇసటట ననస:94-8-445
వయససస:20
లస: పప
2955 NDX3279569
పపరర: లత దదవ గబరజజడ

94-177/212

తసడక:ఫ జనచరర నరరవప
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ బబడద సరహహబ షషషక
ఇసటట ననస:94-8-445
వయససస:42
లస: పప
2949 NDX2186246
పపరర: చసదఫశశఖర పషసడచఖల

2944 NDX0078451
పపరర: కకషషకకషస ర బబయఖనపఫగడ

94-177/215

2950 NDX0078410
పపరర: లకకకచడననకగశవ మధసకలమఖర
బబయఖనపఫగడ
తసడక:ఫ జనచరర నరరవప
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:33
లస: పప

94-177/237

2956 NDX3279577
పపరర: రవసదఫ బబబబ గబరజజడ

2948 NDX0098756
పపరర: జనచరరనరరవప బబయఖనపఫగడ

Deleted

2951 NDX3225091
పపరర: కకషష మసజరర గబరజజడ

94-192/1372

2954 NDX3263647
పపరర: కకషష మసజరర గబరజజడ

94-192/1384

2957 NDX1591016
పపరర: భమలకకక వదదదగసటట
భరస : శవరరవ వదదదగసటట
ఇసటట ననస:94-08-446
వయససస:37
లస: ససస స

2958 NDX0766469
పపరర: జజఖత ఈదచ

2959 NDX0798322
పపరర: రరమకకకషష ఈదచ

2960 NDX1501411
పపరర: శవరరవ వదదదగసటట

2961 NDX1000694
పపరర: కనకవలర కకడచసబ
భరస : లకకక నరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:94-8-447
వయససస:60
లస: ససస స
2964 NDX2669539
పపరర: పదకశక బబలరపప

94-177/489

తసడక:ఫ పఫతచప
ఇసటట ననస:94-08-449
వయససస:37
లస: ససస స

94-177/222

2965 NDX2657112
పపరర: పదకశక బబలరపప

94-176/611

2968 NDX2345718
పపరర: శవ నచగగశశర రరవప పస లశశటట

94-238/967

2971 NDX0130047
పపరర: వరణణ దచసరర
భరస : పఫతచప
ఇసటట ననస:94-08-449
వయససస:55
లస: ససస స

2963 NDX2328490
పపరర: భవరన శసకర కకలర

94-177/223

2966 NDX2345700
పపరర: శవ రరమఖసజమక పస లశశటట

94-176/610

భరస : శవ నచగగశశర రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:37
లస: ససస స
94-176/612

తసడక:ఫ తరరపతయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:43
లస: పప
94-177/225

94-177/221

తసడక:ఫ మసరసన రరవప కకలర
ఇసటట ననస:94-8-448
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవ కలమఖర బబలరపప
ఇసటట ననస:94-8-448
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర కకలర
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:42
లస: పప
2970 NDX0748103
పపరర: అరరసధత దచసరర

2962 NDX1590661
పపరర: శవ పరరశత కకలర

94-177/218

తసడక:ఫ ససభబస చసదఫ బబ స వదదదగసటట
ఇసటట ననస:94-08-446
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప కకలర
ఇసటట ననస:94-08-448
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవ కలమఖర బబలరపప
ఇసటట ననస:94-8-448
వయససస:39
లస: ససస స
2967 NDX1590505
పపరర: మసరసన రరవప కకలర

94-177/220

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-08-446
వయససస:41
లస: పప
94-192/1050

94-192/1373

భరస : రవసదఫ బబబబ గబరజజడ
ఇసటట ననస:94-8-445
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: కకషష మసజరర గబరజజడ
ఇసటట ననస:94-8-445, premsai ,FF-2
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:94-08-446
వయససస:39
లస: ససస స

94-177/869

భరస : రవసదఫబబబబ గబరజజడ
ఇసటట ననస:94-8-445
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణ ఉపపల
ఇసటట ననస:94-8-445,Prem Saiappt,FF2
వయససస:62
లస: ససస స
94-177/219

94-177/216

తసడక:ఫ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:59
లస: పప

తలర : కకషష మసజరర గబరజజడ
ఇసటట ననస:94-8-445
వయససస:19
లస: ససస స
94-192/1383

94-177/213

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప నచగసడర
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:43
లస: పప

2947 NDX0078394
పపరర: అచసఖత రరమ కకటట పఫసరద
కకటసరరజ
తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-08-445
వయససస:44
లస: పప

2953 NDX3263621
పపరర: దదవఖ గబరజజడ

2945 NDX1734657
పపరర: వనసకటసరశమ నచగసడర

2969 NDX0748178
పపరర: కకకషషవనణణ దచసరర

94-177/224

తసడక:ఫ పఫతచప
ఇసటట ననస:94-08-449
వయససస:39
లస: ససస స
94-177/226

2972 NDX0088658
పపరర: అరరణ కలమఖర దచసరర

94-177/227

తసడక:ఫ పఫతచప
ఇసటట ననస:94-08-449
వయససస:33
లస: పప
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2973 NDX0088708
పపరర: పఫతచప దచసరర
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94-177/228

తసడక:ఫ అబబయఖ
ఇసటట ననస:94-08-449
వయససస:60
లస: పప
2976 NDX3194263
పపరర: లకకక అదదపపడక

94-177/752

భరస : పఫసరదరరవప
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:51
లస: ససస స
2979 NDX3165685
పపరర: భరత కలమఖర తచళళ
ర రర

94-177/755

94-181/1506

94-177/231

94-169/1015

తసడక:ఫ మలర యఖ పసలర
ఇసటట ననస:94-8-451
వయససస:43
లస: పప
2994 AP151010486204
పపరర: గసడచ లకకకదదవ
భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:94-08-451
వయససస:68
లస: ససస స
2997 NDX1198845
పపరర: వనదచసతస రరడకడ నసదదరరడకడ
తసడక:ఫ దసస గరరర రరడకడ నసదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-8-451
వయససస:51
లస: పప
3000 NDX2328474
పపరర: ఓబయఖ పరససవపలఖ
తసడక:ఫ ససబబయఖ పరససవపలఖ
ఇసటట ననస:94-8-452
వయససస:72
లస: పప

2983 NDX2450021
పపరర: నచగ సరళ రరజజరపప

94-177/229

2986 AP151010483298
పపరర: కకటటశశరరరవప రరజజరపప

2989 NDX2416451
పపరర: సరరజన మననస

2992 NDX1907437
పపరర: మమనక తషరర పరటట

94-177/232

2984 NDX2328458
పపరర: జయ కకషష రరజవరపప

2987 NDX2909521
పపరర: అననపపరష రరజవరపప

94-177/758

94-176/613

2990 NDX2416410
పపరర: ససరగష కలమఖర ఆచసట

3001 NDX0725184
పపరర: బబలఖ తఫపపర సససదరర
కరకలమఖనస
భరస : ససధచకర కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-8-454
వయససస:41
లస: ససస స

94-176/614

తసడక:ఫ శరఖమ ససనచడర సరయ ఆచసట
ఇసటట ననస:94-8-451
వయససస:44
లస: పప
94-177/233

2993 AP151010486202
పపరర: నసదద రరడకడ వజయలకకక

94-177/234

భరస : వనదసత రరడకడ
ఇసటట ననస:94-08-451
వయససస:44
లస: ససస స

94-177/236 2996 AP151010483244
2995 NDX2134963
పపరర: సరయ హకదయ రరడడ క నసదదరరడకడ
పపరర: వజయభబసకరరరడకడ గసడచ

2998 AP151010483025
పపరర: వనసకటరరడకడ గసడచ

94-177/230

భరస : కకటటశశర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-8-450
వయససస:39
లస: ససస స

94-177/238

తసడక:ఫ నచరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:94-08-451
వయససస:41
లస: పప
94-177/240

తసడక:ఫ నచరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:94-08-451
వయససస:71
లస: పప
94-177/241

94-177/757

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-8-450
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ వనదచసతస రరడకడ నసదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-08-451
వయససస:23
లస: పప
94-177/239

94-177/754

భరస : నచగ కకటటశశర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:94-08-451
వయససస:26
లస: ససస స
94-177/235

2978 NDX3169919
పపరర: ఉమఖరరణణ పరతతరర

94-177/756 2981 NDX3069150
2980 NDX3062981
పపరర: ��� �������� ��� ������
పపరర: దదవఖ వరణణ పరతతరర

భరస : డకబబయఖ మననస
ఇసటట ననస:94-8-451
వయససస:49
లస: ససస స
94-176/1425

94-177/751

భరస : భరత కలమఖర తచళళ
ర రర
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరపయఖ
ఇసటట ననస:94-08-450
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ వనదచసతస నసదదరగదదద
ఇసటట ననస:94-8-451
వయససస:19
లస: పప
2991 NDX2878858
పపరర: చసదఫ శశఖర పసలర

94-177/753

భరస : కకషష రరజజరపప
ఇసటట ననస:94-8-450
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-8-450
వయససస:23
లస: పప
2988 NDX2697928
పపరర: రరశకగశశద
క దద నసదదరగదదద

2977 NDX3181526
పపరర: రమఖదదవ పరతతరర

2975 NDX3181575
పపరర: లలఖ కకషష పరతతరర

తసడక:ఫ శకరరమబలల పరతతరర
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ ���� ������ ������
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ మఖణణకఖ రరవప దదవసడర
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:28
లస: పప
2985 NDX2328672
పపరర: శవ కలమఖర రరజవరపప

94-177/750

భరస : లలఖ కకషష పరతతరర
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప తచళళ
ర రర
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:31
లస: పప
2982 NDX3047016
పపరర: సస మ రరజ దదవసడర

2974 NDX3191210
పపరర: వససదదవ ససత రరమఖసజననయ
వరపఫసరద అదదపపడక
తసడక:ఫ రరమ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:94-8-449
వయససస:60
లస: పప

2999 NDX2690485
పపరర: మహహన దసరర ధనళపరల

94-189/1100

భరస : చసదఫ శశఖర ధనళపరల
ఇసటట ననస:94-8-451
వయససస:45
లస: ససస స
94-177/242

3002 NDX2031805
పపరర: కమల రరయబబరస

94-177/243

భరస : సరయ శవ శసకర రరవప రరయబబరస
ఇసటట ననస:94-08-454
వయససస:47
లస: ససస స
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3003 NDX0658203
పపరర: ససధచకర కరకలమఖనస
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94-177/244

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-8-454
వయససస:44
లస: పప
3006 AP151010483207
పపరర: మబరళమహన పస లలజ

94-177/247

తసడక:ఫ బఫహకయఖ
ఇసటట ననస:94-08-455
వయససస:44
లస: పప
3009 NDX0317917
పపరర: రమఖదదవ కరలలపలర

94-177/248

భరస : కకషష మహన కలలపలర
ఇసటట ననస:94-08-456
వయససస:45
లస: ససస స
3012 AP151010483277
పపరర: కకషషమహన కరళళపలర

94-177/251

94-177/254

3018 NDX0010652
పపరర: అనసరరధచ లలళళ

94-177/257

94-177/260

3013 NDX1282219
పపరర: హహమససజజత బబ లర వరపప

3016 AP151010483115
పపరర: బబ లర వరపప సరసబశవరరవప�

3019 JBV0910547
పపరర: శకలకకక లలళర

3022 AP151010483131
పపరర: రరధచకకషష లలళళ

94-177/263

3025 JBV0910554
పపరర: శవపరరశత కకసజగటట

94-177/252

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:94-08-461
వయససస:32
లస: పప

3028 JBV0910380
పపరర: శవశసకర కకసజగటట

94-177/255

3031 NDX0315481
పపరర: శకరరమబలల బబవర
తసడక:ఫ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:94-08-462
వయససస:56
లస: పప

3008 NDX2910420
పపరర: లకకక కకట

94-177/760

3011 JBV0910257
పపరర: బబలకకకషష కరళళపలర

94-177/250

3014 NDX1282227
పపరర: లకకక పరరశత బబ లర వరపప

94-177/253

3017 NDX0010751
పపరర: తఫవనణణ లలళళ�

94-177/256

భరస : వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:94-08-459
వయససస:31
లస: ససస స
94-177/258

3020 AP151010486328
పపరర: లలళళ జయలకకక�

94-177/259

భరస : నచరరయన�
ఇసటట ననస:94-08-459
వయససస:57
లస: ససస స
94-177/261

3023 NDX1590919
పపరర: శకలకకక కకననబ టట

94-177/262

భరస : కనక లకకక నచరరయణ కకననబ టట
ఇసటట ననస:94-08-461
వయససస:32
లస: ససస స
94-177/264

3026 JBV0910604
పపరర: రరఘవమక కకసజగటట

94-177/265

భరస : రరగయఖ
ఇసటట ననస:94-08-461
వయససస:63
లస: ససస స
94-177/267

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-08-461
వయససస:36
లస: పప
94-177/268

భరస : మబరళ మహన పస లలజ
ఇసటట ననస:94-08-455
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-08-457
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-08-461
వయససస:50
లస: ససస స
94-177/266

94-177/246

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-08-456
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:94-08-459
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:94-08-461
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:94-08-462
వయససస:53
లస: ససస స

94-177/249

భరస : వనసకటనచగరరజ ససహచ
ఇసటట ననస:94-08-459
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచరరయణ
ఇసటట ననస:94-08-459
వయససస:36
లస: పప

3030 NDX0318030
పపరర: రజన కలమఖరర బబవర

3010 AP151010486199
పపరర: కరళళర పలర వనసకటలకకక

3005 NDX1850404
పపరర: సతఖవత పస లలజ

భరస : కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:94-8-455
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:94-08-457
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరధ కకషష
ఇసటట ననస:94-08-459
వయససస:35
లస: ససస స

3027 NDX0011411
పపరర: లకకక నచరరయణ కకసజగటట

94-177/759

భరస : వనసకటనచగ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:94-08-457
వయససస:35
లస: ససస స

3015 NDX1282201
పపరర: వనసకట నచగ మలలర శశరరరవప
బబ లర వరపప
తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-08-457
వయససస:37
లస: పప

3024 NDX0010785
పపరర: నచగలకకక కకసజగటట

3007 NDX2813020
పపరర: సరసబశవ కకటటశశర రరవప కకట
వనసకట
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కకట వనసకట
ఇసటట ననస:94-8-455
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరరవప
ఇసటట ననస:94-08-456
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప కలలపలర
ఇసటట ననస:94-08-456
వయససస:44
లస: పప

3021 JBV0910745
పపరర: వనసకటరరమయఖ లలళళ

94-177/245
3004 NDX2031631
పపరర: సరయ శవ శసకర రరవప
రరయబబరస
తసడక:ఫ రరమబఫహక రరవప రరయబబరస
ఇసటట ననస:94-08-454
వయససస:54
లస: పప

3029 NDX2662476
పపరర: శకలత కకణణజగటట

94-177/491

భరస : శకనవరసరరవప కకణణజగటట
ఇసటట ననస:94-8-461(26-34-51/1)
వయససస:32
లస: ససస స
94-177/269

3032 NDX2658821
పపరర: మరరయకలమఖరర కరవపరర

94-19/603

తసడక:ఫ యయసస బబ కరవపరర
ఇసటట ననస:94-8-463
వయససస:21
లస: ససస స
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3033 NDX3106325
పపరర: నజర అహమద షపక
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94-172/1232

తసడక:ఫ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:94-8-463
వయససస:62
లస: పప
3036 AP151010483211
పపరర: ససబఫమణఖస ననమలకసఠర

94-177/271

3037 AP151010483204
పపరర: n.v.h.n.పఫసరద

94-177/274

3040 AP151010483498
పపరర: శకనవరసరరవప యరగసడర

తసడక:ఫ రఘబరరస వడర మమడక
ఇసటట ననస:94-8-466
వయససస:30
లస: పప

3043 NDX2948867
పపరర: సరయ అచసఖత దచసరర

తసడక:ఫ శశఖర బబబబ దచసరర
ఇసటట ననస:94-8-466
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ సరయ బబబబ కకలఖర
ఇసటట ననస:94-8-467
వయససస:26
లస: ససస స
3051 NDX2134997
పపరర: సరయ కకషష కకలఖర

94-177/283

94-177/286

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-08-470
వయససస:54
లస: ససస స

3052 NDX2220192
పపరర: కకలఖర సరయ బబబబ

3055 NDX2450047
పపరర: వజయకకషష మననవ

94-177/289

3058 NDX2450054
పపరర: బబపయఖ మననవ

94-177/279

3061 NDX1854307
పపరర: జయ శక తరరపత
భరస : వజయ కలమఖర పపరస
ఇసటట ననస:94-08-470
వయససస:61
లస: ససస స

3041 AP151010483090
పపరర: హనసమసతరరవప యరగసడర

94-177/276

3044 NDX2279156
పపరర: హహమ లత దచసరర

94-177/277

3047 NDX2951093
పపరర: సరయ అచసఖత దచసరర

94-177/762

తసడక:ఫ శశఖర బబబబ దచసరర
ఇసటట ననస:94-8-466
వయససస:23
లస: పప
94-177/281

3050 JBV3224078
పపరర: వనసకట ససశల కకలఖర

94-177/282

భరస : వనసకటటశశరరర కకలఖర
ఇసటట ననస:94-8-467
వయససస:76
లస: ససస స
94-177/284

3053 NDX1858044
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలఖర

94-177/285

తసడక:ఫ కకషషయఖ కకలఖర
ఇసటట ననస:94-8-467
వయససస:85
లస: పప
94-177/287

3056 AP151010483024
పపరర: శరఖమ పఫసరద మననవ

94-177/288

తసడక:ఫ బబపయఖ
ఇసటట ననస:94-08-468
వయససస:49
లస: పప
94-177/290

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప మననవ
ఇసటట ననస:94-8-468
వయససస:73
లస: పప
94-177/292

94-177/273

భరస : శశఖర బబబబ దచసరర
ఇసటట ననస:94-8-466
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శరఖమ పఫసరద మననవ
ఇసటట ననస:94-8-468
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబపయఖ మననవ
ఇసటట ననస:94-8-468
వయససస:49
లస: పప
3060 NDX0994046
పపరర: ససజజత మరర

94-176/1426

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కకలఖర
ఇసటట ననస:94-8-467
వయససస:55
లస: పప

భరస : శరఖమ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-08-468
వయససస:46
లస: ససస స
3057 NDX2450039
పపరర: శరఖమ పఫసరద మననవ

3049 NDX0317941
పపరర: వనసకట పరరశత కకలఖర

3038 NDX1811182
పపరర: నచగ కలపన యరగసడర

తసడక:ఫ కకషరషమమరరస
ఇసటట ననస:94-08-465
వయససస:67
లస: పప

భరస : సరయబబబబ కకలఖర
ఇసటట ననస:94-8-467
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరయ బబబబ కకలఖర
ఇసటట ననస:94-8-467
వయససస:23
లస: పప
3054 JBV0915975
పపరర: వజయకకకషష మననవ

94-177/275

తసడక:ఫ అచదరశశర రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-8-466
వయససస:53
లస: పప
94-177/280

94-177/270

భరస : శకనవరస రరవప యరగసడర
ఇసటట ననస:94-08-465
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ శశఖర బబబబ దచసరర
ఇసటట ననస:94-8-466
వయససస:23
లస: పప

94-177/278 3046 NDX2279131
3045 NDX2279172
పపరర: వజయ కకషష మహన దచసరర
పపరర: శశఖర బబబబ దచసరర

3048 NDX2053148
పపరర: నచగ సరయ సససధస కకలఖర

94-177/272

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:94-08-465
వయససస:42
లస: పప
94-176/615

3035 NDX1985516
పపరర: వనసకట ససధ ననమలకసటట

భరస : ససబఫహకణఖస ననమలకసటట
ఇసటట ననస:94-08-464
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-08-464
వయససస:46
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:94-08-465
వయససస:60
లస: ససస స
3042 NDX2345775
పపరర: చడషతనఖ వడర మమడక

94-177/761

భరస : నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:94-8-463
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-08-464
వయససస:44
లస: పప
3039 AP151010486228
పపరర: యరగసడర పదక

3034 NDX3133196
పపరర: రసజజన బఇవనష షపక

3059 AP151010483194
పపరర: బబపయఖ మననవ

94-177/291

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:94-08-468
వయససస:93
లస: పప
94-177/293

3062 NDX1853986
పపరర: శరత చసదఫ పపరస

94-177/294

తసడక:ఫ వజయ కలమఖర పపరస
ఇసటట ననస:94-08-470
వయససస:25
లస: పప
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94-177/295

తసడక:ఫ గబరరపఫసరద� �
ఇసటట ననస:94-08-470
వయససస:38
లస: పప
3066 NDX1719873
పపరర: కగసర సయఖద

94-177/298

3067 NDX1295609
పపరర: అసజల దదవ రగడకత

94-177/301

3070 NDX0126425
పపరర: సససగరరమక� ఆర�

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:27
లస: పప

3073 NDX1394287
పపరర: ఫయఖజ సయఖద

తసడక:ఫ కకసడలల లలట�
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ చననయఖ చచగసటట
ఇసటట ననస:94-8-471
వయససస:47
లస: పప
3081 NDX1282250
పపరర: బబల రరమకకషష రరడకడ చదదద

94-177/311

94-177/314

తసడక:ఫ ఏస రరమ కకషష పసననమననన
ఇసటట ననస:94-8-473
వయససస:19
లస: ససస స

3082 NDX2449999
పపరర: నచగలకకక పసననమననన

3085 AP151010483196
పపరర: ససబబబరరవప పసననమననన�
తసడక:ఫ పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:94-08-473
వయససస:51
లస: పప

94-177/317

తసడక:ఫ జయరరమయఖ�
ఇసటట ననస:94-08-473
వయససస:81
లస: పప
3090 NDX2735918
పపరర: సరయ పసఫయ పసననమననన

94-177/305

3071 AP151010486340
పపరర: రరడకటట ససబబబలల�

3074 NDX2220283
పపరర: సయఖద బబజ

94-177/308

3077 NDX0011361
పపరర: సయఖద బబబబవల

94-177/309

తసడక:ఫ సషషదచలల
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:60
లస: పప
94-177/493

3080 NDX1282268
పపరర: అరరణచరరడకడ చదదద

94-177/310

తసడక:ఫ బబలఖ రరమకకషష రరడకడ
ఇసటట ననస:94-08-472
వయససస:37
లస: ససస స
94-177/312

3083 NDX2449973
పపరర: శశకళ పసననమననన

94-177/313

భరస : ససబబబరరవప పసననమననన
ఇసటట ననస:94-8-473
వయససస:40
లస: ససస స
94-177/315

3086 NDX1198662
పపరర: మహనరరవప పసననమననన

94-177/316

తసడక:ఫ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:94-08-473
వయససస:55
లస: పప
94-177/763

భరస : పఫభబకర రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:94-8-473
వయససస:59
లస: ససస స

94-177/765 3092 NDX2574374
3091 NDX2754182
పపరర: వనసకట వషష
పపరర: హహసదన సరయ యరగళళ
ష వరర న పసననమననన

తసడక:ఫ శవ రరమ కకషష కరవనటట
ఇసటట ననస:94-8-473
వయససస:18
లస: పప

94-177/303

94-177/306

94-177/494 3089 NDX2735975
3088 NDX2679223
పపరర: వనసకట వషష
పపరర: వనసకట ససబబమక యరర గడడ
ష వరర న పసననమననన

తసడక:ఫ శవ రరమ కకషష పసననమననన
ఇసటట ననస:94-8-473
వయససస:18
లస: పప
94-177/764

94-177/300

తసడక:ఫ సయఖద బబబబ వరల
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష పసననమననన
ఇసటట ననస:94-8-473
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:94-08-473
వయససస:48
లస: పప
3087 AP151010483175
పపరర: పరపరరరవప పసననమననన�

3079 NDX2648293
పపరర: నచగవనణణ కకమటటగబసట

3068 NDX2085430
పపరర: మఖధవ చలవనసదఫ

భరస : పషదద ససబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబ పపరరజ కకమటటగబసట
ఇసటట ననస:94-8-471
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-08-472
వయససస:42
లస: పప
3084 JBV0910356
పపరర: శవరరమకకషష పసననమననన

94-177/302

తసడక:ఫ రరధచకకషష తచటట
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:49
లస: పప
94-177/492

94-177/297

భరస : రవ చసదఫ బబబబ తటట
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబబబ వల
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:27
లస: పప

94-177/307 3076 NDX2085513
3075 NDX0088740
పపరర: ససతచరరమఖసజననయబలల� రరడకవ�
పపరర: రవచసదఫ బబబబ తచటట

3078 NDX2545465
పపరర: మలర కరరరబ న రరవప చచగసటట

94-177/299

భరస : కకసడలల�
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:52
లస: ససస స
94-177/304

3065 NDX1850479
పపరర: షహనచజ సయఖద

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబవర వల�
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:51
లస: ససస స
3072 NDX1295617
పపరర: నచగ శవ పవన కలమఖర రగడకత

94-177/296

తసడక:ఫ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:94-08-470
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఆయఖ యస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:94-08-471
వయససస:28
లస: ససస స
3069 AP151010486125
పపరర: సయఖద ఆశ�

3064 NDX1051432
పపరర: సతఖనచరరయణ మరర

94-171/675

తసడక:ఫ మబరళ కకషష యరగళళ
ఇసటట ననస:94-8-474
వయససస:19
లస: ససస స
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3093 NDX2220291
పపరర: యఖరగలఖర మబరళ కకషష

94-177/318

తసడక:ఫ కకటయఖ యఖరగలఖర
ఇసటట ననస:94-08-474
వయససస:52
లస: పప
3096 NDX1150978
పపరర: భబసకరరరవప ఎల

94-192/1053

94-177/766

94-176/618

94-176/621

94-176/624

94-176/627

94-176/630

భరస : మలర ఖఖరరబ నరరవప
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:36
లస: ససస స
3117 NDX0862581
పపరర: లకకక కరసచన పప దల�

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:63
లస: ససస స

94-176/619

3106 NDX0554386
పపరర: వసససధర కరరఖసపపడక

3109 NDX0862664
పపరర: ధనలకకక సస మసషటట �

3112 NDX1623397
పపరర: నససన
ఫ షపక

94-176/633

94-176/622

3104 NDX0316802
పపరర: మఖధవలత కకళళ

94-176/625

94-176/623

94-176/626
3110 NDX0130914
పపరర: శవ రరజజ కలమఖరర మసగళవరపప

భరస : సదచశవ రరవప
ఇసటట ననస:94-9-380
వయససస:56
లస: ససస స
94-176/628

3113 NDX2177765
పపరర: రమఖదదవ కసన
స రర

3115 NDX2084820
పపరర: అథదయ తబబసరస షపక

3116 NDX1182344
పపరర: శకలకకక Y

తసడక:ఫ బసవయఖ మరర
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:64
లస: ససస స

94-176/620

3107 NDX0489484
పపరర: భబనస పఫసరద కరరఖసపపడక

భరస : భరత కలమఖర కసన
స రర
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:35
లస: ససస స

3121 NDX1747981
పపరర: పరరశత లలకక

94-176/617

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-374
వయససస:45
లస: పప

94-176/631

94-176/629

94-176/632

భరస : ససరగష బబబబ
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:46
లస: ససస స
94-176/634

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరననరర
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:53
లస: ససస స
94-176/636

3101 NDX1344068
పపరర: అసజన దదవ రరడకడ

తసడక:ఫ అబబదల ఖఖదర జలఖన సహహక
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:25
లస: ససస స

3118 NDX1747635
పపరర: రమఖ దదవ కరననరర

94-192/1055

భరస : వశశ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-373
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమలసగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:47
లస: ససస స
3120 NDX0128892
పపరర: శకలసతల దదవ జవరశదసల

3103 NDX0129916
పపరర: హహరనకయ రరయల

3098 JBV3213923
పపరర: దసరరరకలమఖరర దనకకసడ

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-8-593
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషష�
ఇసటట ననస:94-9-380
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ సనరఖ రరవప
ఇసటట ననస:94-9-473
వయససస:51
లస: పప
3114 NDX0128918
పపరర: లకకక జవరశదసల

94-176/616

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-374
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనసమయఖ చసతగబసటర
ఇసటట ననస:94-9-374
వయససస:55
లస: పప
3111 NDX1153360
పపరర: వశశ పఫసరదస కకలర

3100 NDX2195353
పపరర: నలలర రరమకకషష

94-192/1052

భరస : గసగరదరరరవప
ఇసటట ననస:94-8-498
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-9-372
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భబనస పఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-374
వయససస:43
లస: ససస స
3108 NDX2345809
పపరర: సరసబయఖ చసతగబసటర

94-192/1054

తసడక:ఫ నలలర సరయ మబరళ
ఇసటట ననస:94-8-552
వయససస:27
లస: పప

భరస : గరపసకకషష�
ఇసటట ననస:94-9-372
వయససస:35
లస: ససస స
3105 NDX0554436
పపరర: సనరఖకలమఖరర కరరఖసపపడక

3097 NDX1116482
పపరర: భబగఖలకకక లసగసశశటట

3095 NDX1153980
పపరర: లకకక లసకగ

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:94-8-496
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:94-8-498
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వశశశశశర రరవప అనశశటట
ఇసటట ననస:94-8-551
వయససస:45
లస: ససస స
3102 NDX0768846
పపరర: వలర కలమఖరర మదదదరరజ�

94-192/1051

భరస : నచగరరజ తతట
ఇసటట ననస:94-8-496
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-8-496
వయససస:41
లస: పప
3099 NDX3077666
పపరర: హహహమవత దదవ అనశశటట

3094 NDX1747940
పపరర: ససకనఖ తతట

3119 NDX0993592
పపరర: లలఖవత శకకసటట

94-176/635

భరస : పఫభబకర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:61
లస: ససస స
94-176/637

3122 NDX2026533
పపరర: మఖధవ కకతస మఖసస

94-176/638

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కకతస మఖసస
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:65
లస: ససస స
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3123 NDX0994129
పపరర: కకషషకలమఖరర దదననపపడక

94-176/639

3124 NDX1182336
పపరర: శరఖమల దదవ యఖసదనరర

భరస : సనరఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:71
లస: ససస స

94-176/642
3126 NDX1747999
పపరర: వసశ ససబఫమణఖ పవన
ననమకలలరర
తసడక:ఫ శక రరమచసదఫ మమరరస ననమకలలరర
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:25
లస: పప

3127 NDX1747908
పపరర: శవనచగగశశర రరవప కరననరర
తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప కరననరర
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:35
లస: పప

3129 NDX0725168
పపరర: మలర ఖఖరరబ నరరవప జవరశదసల

3130 NDX2084861
పపరర: మహమకద షరరఫ షపక

94-176/645

తసడక:ఫ లసగయఖ
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:44
లస: పప
3132 NDX0863860
పపరర: రరమలసగగశశర రరవప పప దదల�

94-176/648

3133 NDX1747627
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరననరర

తసడక:ఫ చనన బసవయఖ
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:70
లస: పప
94-176/654

94-176/657

94-176/660

తసడక:ఫ వనసకయఖనచయబడడ
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:62
లస: పప

94-176/649

3145 NDX2195320
పపరర: అహమద బబషర షపక

94-176/663

3148 NDX1297373
పపరర: ఖఖససస సయఖద

94-176/652

3151 NDX1297399
పపరర: మహబమబ ససభబన సయఖద
తసడక:ఫ హహసషషసన
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:69
లస: పప

3131 NDX0751412
పపరర: ససరగష బబబబ యయసడనరర

94-176/647

3134 NDX1050665
పపరర: పఫభబకర రరవప శకకసటట

94-176/650

94-176/653
3137 NDX2026491
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకతస మఖసస

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కకతస మఖసస
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:75
లస: పప
94-176/655

3140 NDX1182310
పపరర: రగషక S D

94-176/656

భరస : కరశస
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:35
లస: ససస స
94-176/658

3143 NDX1182328
పపరర: నజరరన S D

94-176/659

భరస : మమహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:58
లస: ససస స
94-176/661

3146 NDX1329580
పపరర: మహన కకషష గబసటటపలర

94-176/662

తసడక:ఫ సరయబబబబ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:29
లస: పప
94-176/664

తసడక:ఫ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:40
లస: పప
94-176/666

94-176/644

తసడక:ఫ వరదయఖ
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ఫ అబబదల ఖఖదర జలఖన షపక
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:35
లస: పప
3150 JBV3218468
పపరర: సరయబబబబ గబసటటపలర

3142 NDX0401430
పపరర: పఫమల గదడద

3128 NDX0088559
పపరర: ససరగష కలమఖర జవరశదసల

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సరయబబబబ� �
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:60
లస: ససస స
3147 JBV3218625
పపరర: జయకకషన గబసటటపలర

94-176/646

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససరగష కలమఖర
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:38
లస: ససస స
3144 JBV3224425
పపరర: జయశక గబసటటపలర � �

3139 NDX1182369
పపరర: శరరద B

94-176/641

తసడక:ఫ లసగయఖ జవరశదసల
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ హనసమయఖ జవశడడల
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ఫ శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:30
లస: ససస స
3141 NDX0128868
పపరర: ససనత జవరశదసల

94-176/643

తసడక:ఫ రరమబ కరననరర
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:57
లస: పప

94-176/651 3136 NDX0088518
3135 NDX1222769
పపరర: భబసకర సరసబ శవ రరవప కసన
పపరర: లసగయఖ జవశడడల
స రర

3125 NDX1125210
పపరర: రరజగశశరర యస

భరస : రరమకహనచరరవప
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-474
వయససస:50
లస: పప

3138 NDX0009266
పపరర: అలలఖఖ గదడద

94-176/640

3149 NDX0401547
పపరర: శవ శసకర గదడద

94-176/665

తసడక:ఫ పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:60
లస: పప
94-176/667

3152 NDX2629061
పపరర: అబబదల ఖదర జలఖన షపక

94-176/1365

తసడక:ఫ ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:94-9-475
వయససస:49
లస: పప
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3153 NDX2705176
పపరర: శరఖస సససదర రరవప పరరమ

94-171/676

తసడక:ఫ వనసకట రమణయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:94-9-476
వయససస:67
లస: పప

3154 NDX1747619
పపరర: శక రరజగశశరర దదవ కకతస గబసడర

94-176/668

తసడక:ఫ వనసకటటశశర సరశమ కకతస గబసడర
ఇసటట ననస:94-9-476
వయససస:25
లస: ససస స

3156 NDX1223023
పపరర: నచగశరరమణణ కకతస గబసడర

94-176/670

తసడక:ఫ రరమలసగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-476
వయససస:46
లస: ససస స

3157 NDX1182377
పపరర: నచగలకకక P

94-177/774

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-9-476
వయససస:54
లస: పప

3160 NDX2954956
పపరర: కకషష కలమఖరర నమకకలరర

94-176/671

94-177/777

3163 NDX3081205
పపరర: తదజససశ పరలలటట

3158 NDX1222892
పపరర: వనసకటటశశర సరశమ కకతస గబసడర

94-176/672

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:94-9-476
వయససస:56
లస: పప
94-177/775

భరస : వనసకటటశశర రరవప నమకకలరర
ఇసటట ననస:94-9-476
వయససస:51
లస: ససస స

3162 NDX2790442
పపరర: మమనక నమకకలరర

94-176/669

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:94-9-476
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శరఖమసససదర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-476
వయససస:63
లస: ససస స

3159 NDX2790533
పపరర: వనసకటటశశర రరవప

3155 NDX1223015
పపరర: ససమలత వలలరరర

3161 NDX2811784
పపరర: అనసపమ నమకకలరర

94-177/776

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప నమకకలరర
ఇసటట ననస:94-9-476
వయససస:28
లస: ససస స
94-177/778

94-176/1366
3164 NDX2696599
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నమకకలరర

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప నమకకలరర
ఇసటట ననస:94-9-476
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హరర కకషష పరలలటట
ఇసటట ననస:94-9-476,FLAT NO 401
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప నమకకలరర
ఇసటట ననస:94-9-476,F.NO.202 VISHNU
వయససస:54
లస: పప

3165 NDX2698116
పపరర: కకషష కలమఖరర నమకకలరర

3166 NDX1859356
పపరర: మఖధవ రరగబల

3167 JBV0919324
పపరర: ఉషరకకరణ రరగబల

94-176/1367

94-176/673

భరస : వనసకటటశశర రరవప నమకకలరర
ఇసటట ననస:94-9-476,F.NO.202 VISHNU
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట మఖరరత బబబబ రరగబల
ఇసటట ననస:94-9-477
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకకరసతచబబబ
ఇసటట ననస:94-9-477
వయససస:39
లస: ససస స

3168 JBV0919852
పపరర: శకదదవ రరగబల

3169 AP151010486283
పపరర: ఈశశరమక రరగబల

3170 NDX1818733
పపరర: శకకరసత బబబబ రరగబల

94-176/675

భరస : శకనవరసబబబబ
ఇసటట ననస:94-9-477
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-9-477
వయససస:45
లస: ససస స

94-176/678 3172 AP151010483329
3171 NDX1858994
పపరర: వనసకట మఖరరత బబబబ రరగబల
పపరర: వనసకటటశశరరర రరగబల

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర రరగబల
ఇసటట ననస:94-9-477
వయససస:46
లస: పప
3174 NDX2948883
పపరర: రమదదవ నరసససహ

94-173/1127

తసడక:ఫ శకధర
ఇసటట ననస:94-9-478
వయససస:20
లస: ససస స

94-176/679

94-177/779

3178 NDX2948875
పపరర: శకనవరస రరజ నరసససహ

94-176/1368

3181 JBV0917328
పపరర: వరసస మబతచఖల� �
తసడక:ఫ నచగయఖ� �
ఇసటట ననస:94-9-479
వయససస:35
లస: ససస స

94-188/1502

3176 NDX2652972
పపరర: లఖవణఖ సరయ తతట

94-177/495

తసడక:ఫ శకధర తతట
ఇసటట ననస:94-9-478
వయససస:19
లస: పప
94-177/780

తసడక:ఫ వనసకట రరజ నరసససహ
ఇసటట ననస:94-9-478
వయససస:58
లస: పప
94-177/782

3173 NDX3018892
పపరర: గగససయఖ పరరశన షపక
భరస : ఎసస బబష షపక
ఇసటట ననస:94-9-477
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససతచరరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:94-9-478
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రరజ నరసససహ
ఇసటట ననస:94-9-478
వయససస:58
లస: పప
3180 NDX2725265
పపరర: హహమసటట తతట

3175 NDX1925595
పపరర: శకధర తతట

94-176/677

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర రరగబల
ఇసటట ననస:94-9-477
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:94-9-477
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరజ నరసససహ
ఇసటట ననస:94-9-478
వయససస:48
లస: ససస స
3177 NDX3083045
పపరర: శకనవరస రరజ నరసససహ

94-176/676

94-176/674

3179 NDX2725240
పపరర: ఉష రరణణ తతట

94-177/781

భరస : Sridhar Thota
ఇసటట ననస:94-9-478
వయససస:44
లస: ససస స
94-176/680

3182 AP151010486478
పపరర: రరజగశశరర మబతచఖలల�

94-176/681

భరస : నచగయఖ�
ఇసటట ననస:94-9-479
వయససస:56
లస: ససస స

Page 147 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

3183 JBV0921700
పపరర: శకనవరస రరవప నరరక� �

94-176/682

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:94-9-479
వయససస:42
లస: పప
3186 NDX2629897
పపరర: కకరణ చసద కకపసల

94-176/1371

94-183/1039

94-176/684

3195 JBV0911420
పపరర: సనరఖనచరరయణ హహమఖదద�ఫ �

94-176/687

3190 NDX2766434
పపరర: కకషన చసద కక పసల

3193 NDX2084903
పపరర: చడననయఖ కరలల

3196 NDX2732527
పపరర: మణణ బబయ బబణచవతష

తసడక:ఫ రరమఖరరవప మలర సపలర
ఇసటట ననస:94-9-482
వయససస:29
లస: పప
94-177/784

94-192/1343

భరస : నగగశ బబబబ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:94-9-484
వయససస:52
లస: ససస స

3197 NDX2345122
పపరర: రతన మఖల సరధదననన

94-176/688

3200 NDX2795094
పపరర: భవన సకగసనచ అసగడక

94-176/690

3208 NDX2134930
పపరర: మలలర శశరర గగరరజవవల

3211 NDX1806688
పపరర: పఫవణ మసడపరటట
తసడక:ఫ ఆసజననయబలల మమణదపత
ఇసటట ననస:94-9-484
వయససస:28
లస: పప

94-176/1430

తసడక:ఫ చననయఖ ఏ
ఇసటట ననస:94-9-482
వయససస:18
లస: ససస స
94-177/319

94-177/786
3203 NDX2951044
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప నసదదరరజ

తసడక:ఫ రరమ రరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:94-9-483
వయససస:63
లస: పప
94-176/691

3206 NDX0316752
పపరర: శశశలజ బ

94-176/692

భరస : రవ కకశశర
ఇసటట ననస:94-9-484
వయససస:43
లస: ససస స
94-176/694

భరస : బబబబ గరరరజవవల
ఇసటట ననస:94-9-484
వయససస:56
లస: ససస స
94-176/696

94-176/686

3199 NDX1610311
పపరర: సరసబ శవ రరవప బబ రరక

తసడక:ఫ నగగశ బబబబ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:94-9-484
వయససస:25
లస: ససస స
94-176/693

94-176/683

3194 JBV0913053
పపరర: ససత రరమ ఆసజననయబలల
హహమఖదదఫ
తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-9-481
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబ ససబబబబ సరధదననన
ఇసటట ననస:94-9-482
వయససస:62
లస: ససస స

3202 NDX1282110
పపరర: శక తదజససశత వనమమరర

94-177/783

3191 JBV0915777
పపరర: ససధచగరయతఫ చసకక� �

భరస : సరయ బబబబ నచయక బబణచవతష
ఇసటట ననస:94-9-481
వయససస:26
లస: ససస స

94-177/787 3205 NDX2155563
3204 NDX3048428
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప నసదదరరజ
పపరర: శకజ మదన
ద రర

భరస : కకటటశశర శరససస స
ఇసటట ననస:94-9-484
వయససస:58
లస: ససస స

94-176/685

తసడక:ఫ శకకలమఖర
ఇసటట ననస:94-09-483
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమ రరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:94-9-483
వయససస:63
లస: పప

3188 NDX2927119
పపరర: కకషన చసద కకపసలఖ

భరస : భబనసపఫకరష� �
ఇసటట ననస:94-9-481
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచరరయణ బబ రరక
ఇసటట ననస:94-9-482
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప బబ రక
ఇసటట ననస:94-9-482
వయససస:39
లస: పప

3210 NDX1223270
పపరర: పదచకవత వనమమరర

94-184/1351

Deleted

94-176/689

94-176/1370

తసడక:ఫ వలయస
ఇసటట ననస:94-9-479
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ రరమయఖ కరలల
ఇసటట ననస:94-9-481
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ ఆయజననయబలల� �
ఇసటట ననస:94-9-481
వయససస:70
లస: పప

3207 NDX2155555
పపరర: వజయశక జరటట

94-177/496

తసడక:ఫ కక పసల వలయస
ఇసటట ననస:94 - 9 - 479
వయససస:32
లస: పప

3192 JBV0917427
పపరర: శరరదచశవకరమసససదచరర
హహమఖదద�ఫ �
భరస : సనరఖనచరరయణ� �
ఇసటట ననస:94-9-481
వయససస:65
లస: ససస స

3201 NDX3142494
పపరర: పఫసరద బబ రక

3187 NDX2648467
పపరర: భవన సకగసనచ అసగడక

3185 NDX2630754
పపరర: జమసత కకపసల

భరస : వలయస కకపసల
ఇసటట ననస:94-9-479
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ చననయఖ అసగడక
ఇసటట ననస:94-9-479
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ కక పసల వలయస
ఇసటట ననస:94 - 9 - 479
వయససస:32
లస: పప

3198 NDX2096122
పపరర: ఉమఖ వనసకటటష మలర సపలర

94-176/1369

తసడక:ఫ చసదఫయఖ కకపసల
ఇసటట ననస:94-9-479
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ఫ వలయస కకపసల
ఇసటట ననస:94-9-479
వయససస:31
లస: పప
3189 NDX2881258
పపరర: కకషన చసద కక పసల

3184 NDX2637775
పపరర: వలయస కకపసల

94-176/695
3209 NDX1806803
పపరర: ఆనసత పదక లకకక మసడపరటట

భరస : ఆసజననయబలల మసడపరటట
ఇసటట ననస:94-9-484
వయససస:57
లస: ససస స
94-176/697

3212 NDX1806738
పపరర: నచగ వసశ కకషష మసదపరటట

94-176/698

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల మసడపరటట
ఇసటట ననస:94-9-484
వయససస:30
లస: పప
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3213 NDX2134948
పపరర: హరర హరణ గగరరజవవల

94-176/699

తసడక:ఫ బబబబ గగరరజవవల
ఇసటట ననస:94-9-484
వయససస:31
లస: పప
3216 NDX0489781
పపరర: రవ కకషస ర వలల
ర రర

94-177/320

94-176/704

94-176/707

94-176/711

3228 NDX0559757
పపరర: రరజగశ నచగ వనసకట రసజత
కకట
తసడక:ఫ మహహశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:94-09-487
వయససస:30
లస: పప

94-177/321

3231 NDX0798348
పపరర: సరమఖమజఖస బబజగస�

94-176/717

94-176/720

94-176/708

3226 NDX1664987
పపరర: సస మ శశఖర దదలప కలమఖర
కకట
తసడక:ఫ మహహశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:94-9-487
వయససస:28
లస: పప

94-176/712

3229 NDX1849969
పపరర: బసధస మఖధవ కకట

94-176/715

3232 JBV3224250
పపరర: రరజఖలకకక కకట

3235 JBV0913954
పపరర: గరరరజజ నచగగసదఫవర పఫసరద కకట

94-176/723

3238 NDX1747783
పపరర: రగవత అబబరరజ

3241 AP151010486318
పపరర: కమలఖదదవ అబబరరజ
భరస : దతచసఫతయ
దఫ పఫసరదస
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:70
లస: ససస స

3221 JBV0919076
పపరర: రరజగశశరర వనమఖ� �

94-176/706

3224 NDX0489583
పపరర: శక రసగనచథ తరరమల

94-176/709

3227 NDX2465854
పపరర: మహహశశరరరవప కకట

94-176/714

తసడక:ఫ రరధచ కకషష మమరరస కకట
ఇసటట ననస:94-9-487
వయససస:61
లస: పప
3230 NDX1747650
పపరర: రరపరదదవ కకట

94-176/716

భరస : గరరరజ నచగగసదఫ వరపఫసరద కకట
ఇసటట ననస:94-9-489
వయససస:28
లస: ససస స
94-176/718

3233 NDX0993899
పపరర: వనసకట సనరఖపదక కలగగటర

94-176/719

భరస : రమమష కలమఖర
ఇసటట ననస:94-9-489
వయససస:55
లస: ససస స
94-176/721

3236 AP151010483490
పపరర: సతఖనచరరయణ కకట

94-176/722

తసడక:ఫ రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-9-489
వయససస:48
లస: పప
94-176/724

భరస : మబరళ ధచర అబబరరజ
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:42
లస: ససస స
94-176/726

94-176/703

తసడక:ఫ వనసకటబచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-9-485
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ఫ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:94-9-489
వయససస:37
లస: పప

భరస : చసదఫ శశఖరరరవప
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జగననకహన రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:60
లస: ససస స

3223 NDX0902205
పపరర: వనసకట శకధర రరవప బదదదటట

3218 NDX0554519
పపరర: వనసకట ససజనఖ పషమకరరజ

భరస : కగశవ రరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-485
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-9-489
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:94-9-489
వయససస:62
లస: ససస స

3240 NDX0862375
పపరర: రరజఖలకకక చసదలలరర�

94-176/705

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ కకట
ఇసటట ననస:94-9-489
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:94-9-489
వయససస:39
లస: ససస స

3237 NDX0994244
పపరర: లతచ సతఖశక వపపరరస

3220 NDX0554576
పపరర: పదకజ తరరమల పసచచసగస

94-176/701

భరస : శకధర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-485
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణరరవప
ఇసటట ననస:94-9-485
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహహశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:94-9-487
వయససస:55
లస: ససస స

3234 JBV0915769
పపరర: వమలఖదదవ కకట

94-176/702

భరస : శకరసగనచధ
ఇసటట ననస:94-9-485
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-9-485
వయససస:64
లస: ససస స
3225 NDX1665027
పపరర: లకకక కకట

3217 NDX0554477
పపరర: హరరణణ తరరమల పసచచసగస

3215 JBV0911248
పపరర: సతఖశకనవరస వనమమరర� �

తసడక:ఫ కకటటశశర శరససస �స �
ఇసటట ననస:94-9-484
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ శకరసగనచధ
ఇసటట ననస:94-9-485
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకరసగనచధ
ఇసటట ననస:94-9-485
వయససస:39
లస: ససస స
3222 NDX0316711
పపరర: లకకక భబరత బ

94-176/700

తసడక:ఫ కకటటశశరశరససస �స �
ఇసటట ననస:94-9-484
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ
ఇసటట ననస:94-09-484
వయససస:40
లస: పప
3219 NDX0554618
పపరర: ససవరష తరరమలపసచచసగస

3214 JBV3218278
పపరర: శకకలమఖర వనమమరర� �

3239 NDX1747734
పపరర: అపరష కరమరరజగడడ

94-176/725

భరస : ఉదయ కకరణ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:43
లస: ససస స
94-176/727

3242 NDX0863548
పపరర: సస హహచ కకషషమహన�

94-176/728

తసడక:ఫ జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:34
లస: పప
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94-176/729

తసడక:ఫ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:44
లస: పప
3246 JBV3218633
పపరర: మబరళధర అబబరరజ

94-176/732

94-176/735

94-176/738

94-176/742

భరస : రరమకకకషష రరవప
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:71
లస: ససస స
3258 NDX0906453
పపరర: పరసడడ రసగరరరవప ఏలలరర

94-176/745

94-176/736

3253 NDX2278984
పపరర: వజయ జజఖత కలమఖరర
చసతబథదన
భరస : వర పఫసరద జరటట
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:55
లస: ససస స

94-176/739

3256 NDX2168178
పపరర: హరర హరణ గగరరజవవల

94-176/743

3259 NDX0088211
పపరర: రరమ కకషరషరరవప రరయల

94-176/1431

3262 NDX2735926
పపరర: అసజమక ససగరపప

3265 NDX2220333
పపరర: ఏలలరర సరసశతమక

94-176/747

94-176/1432

94-177/324

3268 NDX1788886
పపరర: ససబఫమణణఖశశర రరవప
అమకతలలరర
తసడక:ఫ మలర ఖఖరరబ నచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-09-492
వయససస:65
లస: పప

94-177/327

3271 NDX2480770
పపరర: హహహమఖనసద బఫహకసడస

94-177/328

భరస : హహహమఖనసద బఫహకసడస
ఇసటట ననస:94-9-492/26
వయససస:44
లస: ససస స

94-176/749

తసడక:ఫ పరరర సరరధద రరవప బఫహకసడస
ఇసటట ననస:94-9-492/26
వయససస:50
లస: పప

3254 NDX0861690
పపరర: అననపపరష తతలబసదస

94-176/740

3257 NDX2279008
పపరర: వర పఫసరద జరటట

94-176/744

3260 NDX0863787
పపరర: మలర కరరరబ న రరవప ఏలలరర

94-176/748

3263 NDX2220325
పపరర: ఏలలరర యశశద లకకక

94-177/322

భరస : పసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:94-09-492
వయససస:43
లస: ససస స

3267 NDX1948597
పపరర: సరయ కకషష అమకతలలరర

3270 NDX2480911
పపరర: వశరలఖకక బఫహకసడస

94-176/737

తసడక:ఫ చనన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:76
లస: పప

భరస : మలర కరరరబ న రరవప
ఇసటట ననస:94-09-492
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబఫమణఖశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-09-492
వయససస:38
లస: పప

3251 AP151010486073
పపరర: వజయలకకక గరపరరజ

తసడక:ఫ ససబబబరరవప జరటట
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబఫహకణణఖశశర రరవప అమకతలలరర
ఇసటట ననస:94-09-492
వయససస:57
లస: ససస స
94-177/326

94-176/734

భరస : జజగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:31
లస: ససస స
94-177/323

3248 NDX0362368
పపరర: శభకరణ సససగబ� బబ సదదల�

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:94-9-491
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:ఫ సనరఖ పఫకరశ రరవప
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:75
లస: పప

తసడక:ఫ జగనచధస కరవనటట
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:34
లస: పప
3264 NDX1756511
పపరర: అరరణ అమకతలలరర

3250 JBV3224359
పపరర: నచగమణణ దసడసరరజ� �

94-176/731

తసడక:ఫ చడసచసరరజ సససగబ�
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:66
లస: పప

తలర : మలలర సవరర గగరరజవవల
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ మలర ఖఖరరబ నరరవప
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:51
లస: పప
3261 NDX2754208
పపరర: శకనవరస రరవప ససగరపప

94-176/733

భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-491
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పరసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:43
లస: ససస స
3255 NDX0129932
పపరర: లకకక రరయల

3247 NDX0863373
పపరర: జగననకహన రరవప సస హహచ�

3245 JBV3218740
పపరర: ఉదయకకరణ అబబరరజ

తసడక:ఫ దతచసతదయ
ఫ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ మఖణణకఖరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ఫ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:75
లస: పప
3252 NDX0126508
పపరర: యశశద లకకక యయలలరర

94-176/730

తసడక:ఫ దతచసతదయ
ఫ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ దతచసతదయ
ఫ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-490
వయససస:48
లస: పప
3249 AP151010483217
పపరర: దతచసతదయ
ఫ పఫసరద అబబరరజ

3244 AP151010483569
పపరర: కకషస ర అబబరరజ

3266 NDX2220317
పపరర: ససగరపప శకనవరస రరవప

94-177/325

తసడక:ఫ జగనచనధస ససగరపప
ఇసటట ననస:94-09-492
వయససస:36
లస: పప
3269 NDX3143435
పపరర: శభ రరణణ ఆవపల

94-177/788

భరస : శశఖర ఆవపల
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:36
లస: ససస స
3272 NDX2739431
పపరర: మహమకద ఇశరక షపక

94-177/789

తసడక:ఫ సయఖద ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:94-9-492/26
వయససస:61
లస: పప
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3273 NDX2910370
పపరర: అశరకఫబబన మహమకద ఇశరక
షషషఖ
భరస : మహమకద ఇశరక షషషఖ షషషఖ
ఇసటట ననస:94-9-492/26
వయససస:52
లస: ససస స

94-177/790

3276 NDX2739464
పపరర: మహమకద ఫరరరఖ షపక

94-177/793

94-176/751

భరస : భబసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:37
లస: ససస స
94-176/754

3285 NDX0748285
పపరర: వజయలకకక గరరర పరటట

94-176/757

94-176/760

తసడక:ఫ రమణబబబబ జనచ� �
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:44
లస: పప
94-176/766

భరస : లకకకనరసససహచసదఫశశఖర శరససస స
ఇసటట ననస:94-9-494
వయససస:58
లస: ససస స

3286 AP151010486439
పపరర: ఈశశరమక నలర గరపప�

94-176/755

94-176/769

94-176/756

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:55
లస: ససస స
94-176/758

3287 NDX1083914
పపరర: మహహష పపలపరటట

94-176/759

తసడక:ఫ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:28
లస: పప

3295 NDX0751396
పపరర: శకకకషష శకనవరస మఖదదరరజ

3298 AP151010483262
పపరర: వనమమరర కకటటశశరశరససస �స

3301 NDX0489542
పపరర: చకకవరరస చసతలపరటట

94-176/762

తసడక:ఫ రమణబబబబ జనచ� �
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:42
లస: పప
94-176/764

3293 AP151010483135
పపరర: వనసకటలకకకనరసససహరరవప
గరపరరజ
తసడక:ఫ హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:47
లస: పప

94-176/767

94-176/768
3296 JBV3218302
పపరర: వనసకతషసబబబరరవ � నతషకలల �

94-176/765

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల� �
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:53
లస: పప
94-176/770

3299 NDX2968071
పపరర: హననమథ హరరవరరరణణ
మఖదదరరజ
తసడక:ఫ శకకకషష శకనవరస మఖదదరరజ
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:18
లస: ససస స

94-177/794

94-176/772

3302 NDX1223452
పపరర: రరమ కకషష చసతలపరటట

94-176/773

తసడక:ఫ వనసకట సతఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:64
లస: పప
94-176/771

3284 NDX0768895
పపరర: శశషపదచకవత చలకర

94-176/761 3290 JBV3218583
3289 NDX0949974
పపరర: వనయ వనసకట కకషష మహన జ
పపరర: మబరళ కకషష� జజన�

3292 NDX0088898
పపరర: ఏడడకకసడలల పపలపరటట

94-176/753

భరస : శకకకషష శకనవరస
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:63
లస: పప
3300 NDX0554055
పపరర: హహహమఖవత చసతలపరటట

3281 NDX0748582
పపరర: ససవరరలఖ దదవ మదదదరరజ

94-176/752

తసడక:ఫ చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ రమణబబబబ జనచ� �
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:47
లస: పప
3297 AP151010483108
పపరర: వనమఖ గరతచమబరళకకషష

3280 JBV3224433
పపరర: పదచకవత జనచ� �

3283 AP151010486129
పపరర: వజయలకకక వనమ

94-177/792

94-176/750

తసడక:ఫ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:34
లస: పప
94-176/763

3278 NDX1153485
పపరర: ససశల సరధన వనమఖ

తసడక:ఫ హహహమఖనసద బఫహకసడస
ఇసటట ననస:94-9-492/26 FLOT NO 403
వయససస:20
లస: పప

భరస : గరవసదరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:85
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతఖస
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:30
లస: పప

3294 JBV3218518
పపరర: శకనవరసరరవప జనచ� �

94-177/329

భరస : గరతచమబరళకకకషన
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:66
లస: ససస స

3291 JBV3218393
పపరర: భబసకరరరవప జనచ� �

3277 NDX2480754
పపరర: నచగ సరకగత బఫహకసడస

3275 NDX2739449
పపరర: ఫసజజ మహమకద ఇశరక షపక

తసడక:ఫ మహమకద ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:94-9-492/26
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస� �
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:43
లస: ససస స

3282 JBV3224532
పపరర: వనసకటర కకకమనకలమఖరర �
నతషకల�
భరస : వనసకటససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-493
వయససస:49
లస: ససస స

3288 NDX0949925
పపరర: రవకకరణ మదదమబల

94-177/791

భరస : మహమకద ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:94-9-492/26
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహమకద ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:94-9-492/26
వయససస:23
లస: పప
3279 JBV3224326
పపరర: కనకదసరర జనచ� �

3274 NDX2936144
పపరర: అశరకఫబబన మహమకద షపక

తసడక:ఫ ఎల ఎన చసదఫశశఖర శరససస స చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-9-494
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ ఎల ఎన చసదఫశశఖర శరససస స చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-9-494
వయససస:40
లస: పప
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3303 NDX0489526
పపరర: లకకకనరసససహచసదఫశశఖర శరససస స
చసతలపరటట
తసడక:ఫ రరమకకషష శరససస స
ఇసటట ననస:94-9-494
వయససస:65
లస: పప

94-176/774

3306 NDX1796764
పపరర: సససకనన శకరరస

94-177/332

3304 NDX1125160
పపరర: లకకక ససజనఖ చసతలపరటట

94-177/330

భరస : చకకవరరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-09-494
వయససస:34
లస: ససస స

3305 NDX1125178
పపరర: లఖవణఖ కలమఖరర చసతలపరటట

94-177/331

భరస : రరమ కకషష చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-09-494
వయససస:38
లస: ససస స

Deleted

తసడక:ఫ ఈశశరయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:94-9-495
వయససస:42
లస: పప

6621 NDX1119999
పపరర: పదకజ వరనపరటట
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94-179/384

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94/14/1150
వయససస:31
లస: ససస స
6624 JBV0915710
పపరర: అసజనచదదవ వరససరరడకడ

94-184/466

94-180/1373

భసధసవప: రమష కలమఖర వననషటట
ఇసటట ననస:94-14-1151
వయససస:19
లస: ససస స
6630 NDX3236908
పపరర: వర లకకక ఒలలటట

94-184/1593

భరస : వర వనసకట వర పఫసరద ఆగరరస
ఇసటట ననస:94-14-1153
వయససస:40
లస: ససస స
6636 AP151010492340
పపరర: పరరశత నమకల

94-184/469

భరస : పఫసరద నమకల
ఇసటట ననస:94-14-1156
వయససస:46
లస: ససస స
6639 JBV3725330
పపరర: శవయఖ ఇనప గరళర

భరస : వనణబ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1160
వయససస:34
లస: ససస స

94-184/467

94-184/472

6626 JBV0915967
పపరర: శకనవరసరరవప� వరససరరడకడ�

94-184/468

తసడక:ఫ వనసకటమధససనదనరరవప� �
ఇసటట ననస:94-14-1150
వయససస:47
లస: పప

6628 NDX3036217
పపరర: రమమశ కలమఖర ఒలలటట

6629 NDX3226214
పపరర: దకకయణణ ఒలలటట

94-184/1442

6631 NDX0089276
పపరర: శకలసతల� ఒగబరరల�

6634 NDX2279644
పపరర: మఖధవ మకలకవ

94-184/1577

తసడక:ఫ రమమశ కలమఖర ఒలలటట
ఇసటట ననస:94-14-1151
వయససస:19
లస: ససస స
94-185/555

6632 NDX1308840
పపరర: నచగగశశర రరవప మదదదకలసటర

94-180/1205

6635 NDX2668382
పపరర: వర వనసకట వర పఫసరద ఆగరరస

భరస : పఫతచప కలమఖర పటబనయక మకలకవ
ఇసటట ననస:94-14-1153
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరసససహచచరరఖలల ఆగరరస
ఇసటట ననస:94-14-1153, 13/2
వయససస:47
లస: పప

6637 AP151010492336
పపరర: పఫసరద నమకల

6638 JBV3725322
పపరర: ససనత ఇనప గరళర

6640 NDX2339828
పపరర: రతనమక మబపరపళర

6643 NDX0936559
పపరర: శవ పరరశత కసడవలర
భరస : ఆనసద
ఇసటట ననస:94-14-1160
వయససస:35
లస: ససస స

94-185/556

తసడక:ఫ రరమ చసదఫ రరవప
ఇసటట ననస:94/14/1151
వయససస:64
లస: పప

94-184/470

94-183/873

94-184/471

భరస : శవయఖ ఇనపగరళర
ఇసటట ననస:94-14-1158
వయససస:39
లస: ససస స
94-179/385

భరస : అనసత రరజ మబపరపళర
ఇసటట ననస:94-14-1159
వయససస:64
లస: ససస స
94-184/474

94-184/465

తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరవప చగపపరపప
ఇసటట ననస:94-14-1150
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ లకకయఖ నమకల
ఇసటట ననస:94-14-1156
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ రసగయఖ ఇనసపగగలర
ఇసటట ననస:94-14-1158
వయససస:43
లస: పప
6642 JBV3725264
పపరర: కలఖఖణణ బటటట

6625 NDX2087030
పపరర: నరసససహరరవప చగపపరపప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1151
వయససస:75
లస: ససస స
94-175/1337

6623 NDX1186261
పపరర: ధనలకకక ఈరనపరటట

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-14-1150
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ జరనచరర న రరవప ఒలలటట
ఇసటట ననస:94-14-1151
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమమశ కలమఖర ఒలలటట
ఇసటట ననస:94-14-1151
వయససస:51
లస: ససస స
6633 NDX2668697
పపరర: ససనత ఆగరరస

94-184/464

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1150
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటమధససనదనరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1150
వయససస:66
లస: ససస స
6627 NDX2709889
పపరర: దకకయణణ వననషటట

6622 JBV0915983
పపరర: ఝమనస వరససరరడకడ

6641 JBV3725280
పపరర: మరరయమక నలస

94-184/473

భరస : రవ కలమఖర
ఇసటట ననస:94-14-1160
వయససస:32
లస: ససస స
94-184/475

6644 JBV0918664
పపరర: జజఖత రరససశశటట

94-184/476

తసడక:ఫ మహన రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1160
వయససస:36
లస: ససస స
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94-184/477

6646 JBV0910802
పపరర: మహలకకక ఇనపగరళళ

భరస : అసకమకరరవప� �
ఇసటట ననస:94-14-1160
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1160
వయససస:65
లస: ససస స

94-184/480
6648 NDX2039163
పపరర: వనమబల కరమ కకటటశశర రరవప
వనమబల
తసడక:ఫ వనమబల వనసకటటసశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:94-14-1160
వయససస:27
లస: పప

6649 NDX1030659
పపరర: శవపరరశత రరవప వనమబల
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1160
వయససస:28
లస: పప

6651 NDX2311652
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమబల

6652 JBV0910570
పపరర: తషలససకలమఖర కపపల

94-184/483

తసడక:ఫ కకటయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:94-14-1160
వయససస:63
లస: పప
6654 JBV0910596
పపరర: పషదశసకర కపపల

94-184/486

94-179/902

94-184/489

94-184/492

94-184/495

తసడక:ఫ కకటట రరడకడ కరసస రరడడ క
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:27
లస: పప

94-178/111

6664 NDX1972604
పపరర: రరజగశశరర బబజబస

6667 NDX2195908
పపరర: భరత కలమఖర కకలల
ర రర

94-184/498

6670 NDX2195197
పపరర: రరమ రరడడ క వనసపరటట

94-184/487

6673 NDX1297951
పపరర: నచగరరబ న వనమననన
తసడక:ఫ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:28
లస: పప

94-184/485

6656 NDX1853135
పపరర: రమమష బబజబస

94-179/386

6659 NDX1719394
పపరర: ససమఖ బబజబమ

94-184/488

తసడక:ఫ రమమష బబజబమ
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:26
లస: ససస స
94-184/490

6662 JBV0911503
పపరర: అలమబననసర షపక

94-184/491

భరస : మగబబల బబషర
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:43
లస: ససస స
94-184/493

94-184/494
6665 NDX1643031
పపరర: బబల తఫపపర సససదరర వనసపటట

భరస : వర రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:62
లస: ససస స
94-184/496

6668 NDX2195189
పపరర: భబరత కలమఖర కకజజబ

94-184/497

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కకజజబ
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:23
లస: పప
94-184/499

తసడక:ఫ హహసపసన రరడడ క వనసపరటట
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:25
లస: పప
94-184/501

6653 JBV0910588
పపరర: చననశసకర� కపపల�

తసడక:ఫ యయసస రతనస బబజబస
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ పపలఖర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ నచగకలమఖర ఖరరధస
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:24
లస: పప
6672 NDX1625526
పపరర: శవ రరడకడ కసస రరడకడ

6661 NDX1172790
పపరర: మమరర బబజబస

94-184/482

తసడక:ఫ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:94-14-1161
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమమష బబజబస
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఏససరతనస బబజబస
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:65
లస: ససస స
6669 NDX1785551
పపరర: హహతదష కలమఖర ఖరరధస

94-184/484

భరస : రవ బబజబస
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:48
లస: ససస స
6666 JBV3236726
పపరర: కమలమక బబజబస

6658 NDX2195205
పపరర: సరయ మఖధసరర బబడకస

6650 JBV0910158
పపరర: అసకమరరవప� పరరళళ�
తసడక:ఫ అసకమక� �
ఇసటట ననస:94-14-1160
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ చన బఫహకయఖ బబడకస
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమమష
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:29
లస: ససస స
6663 AP151010492184
పపరర: అనసతరరమబలల జకకల

94-184/481

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:94/14/1162
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ ఘన సషషధచ
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:18
లస: పప
6660 NDX1466581
పపరర: హహమతషషరర బబజబస

6655 NDX1806415
పపరర: కకటటరరడకడ బరరడకడ

94-184/479
6647 NDX2039155
పపరర: వనమబల దసరర పఫసనన వనమబల

తసడక:ఫ వనమబల వనసకటటసశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:94-14-1160
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1161
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1161
వయససస:38
లస: పప
6657 NDX2712768
పపరర: ఔరరఫపలఖర శశశల

94-184/478

6671 NDX1625682
పపరర: వనసకట రరడకడ పలఖరల

94-184/500

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పలఖరల
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:26
లస: పప
94-184/502

6674 NDX2017573
పపరర: ససజత బబజబస

94-184/503

తసడక:ఫ రమమశ బబజబస
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:29
లస: పప
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6675 NDX1678731
పపరర: మహకద నజరరదదదన షపక

94-184/504

తసడక:ఫ తచజబ షపక
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:32
లస: పప
6678 JBV0911495
పపరర: షపకకగబబల బబషర

94-184/507

94-184/510

94-184/511

94-184/514

94-184/517

94-184/520

94-184/1445

భరస : వనసకటబచలస లలట జటటటగ
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:73
లస: ససస స

6688 NDX1172840
పపరర: చరసజవ బసదడల

6691 NDX1030535
పపరర: రతనవరరర కలమఖర మఖతసగర

6694 NDX0811372
పపరర: మణణబబబబ�

6697 NDX1974097
పపరర: వజయ పఫసనన కకపషల

94-184/524

6700 NDX1719428
పపరర: శవ పరరశత కకజజబ

94-184/515

6703 NDX2039080
పపరర: పపఫమ కలమఖర కరనచథచగబ
తసడక:ఫ ససస షన బబబబ కరనచథచగబ
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:24
లస: పప

6683 NDX3001419
పపరర: మమరర బబజబస

94-184/1444

6686 NDX0313809
పపరర: శవపరరశత బబలరసకకసడ

94-184/513

6689 NDX0313775
పపరర: హనసమఖయమక బబలరసకకసడ

94-184/516

భరస : వరభదఫయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:60
లస: ససస స
94-184/518

6692 NDX1171974
పపరర: భబసకర బసదడల

94-184/519

తసడక:ఫ ససగరతరరవప బసదడల
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:35
లస: పప
94-184/521

6695 NDX1171958
పపరర: ససగరతరరవప బసదడల

94-184/522

తసడక:ఫ ఆశరరశదస బసదడల
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:67
లస: పప
94-185/557

6698 JBV0910844
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబ జజబ

94-184/523

తసడక:ఫ నచగబలల
ఇసటట ననస:94-14-1165
వయససస:33
లస: పప
94-184/525

6701 NDX1560581
పపరర: MAQBULUNISA బబగస
కకతచశల
భరస : రహహమ బబగ సరహహబ
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:60
లస: ససస స

94-184/526

94-184/528

6704 NDX0811190
పపరర: షబబర షపక

94-184/529

భరస : వనసకటటశశరరర కకజజబ
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:40
లస: ససస స
94-184/527

94-184/509

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దదలఖహన కకపషల
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ధరణణ దదవ మలలర ల
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:35
లస: ససస స
6702 NDX2170363
పపరర: కనకసబ జటటటగ

94-184/512

తసడక:ఫ మణణ�
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ రమబలల ననలటటరర
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:19
లస: ససస స
6699 NDX2156116
పపరర: దదననశ కలమఖర మలలర ల

6685 NDX1172832
పపరర: గరత బసదడల

6680 NDX1538711
పపరర: నరసససహ వర పఫసరద చలఖర

భరస : రవ కకరణ బబజబస
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరటలన బబబబ
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:35
లస: పప
6696 NDX2994614
పపరర: శరరష ననలటటరర

94-184/1443

భరస : ససగరతరరవప బసదడల
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససగరతరరవప బసదడల
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:31
లస: పప
6693 JBV3725272
పపరర: రవ కలమఖర నలస

6682 NDX2994515
పపరర: రరజగశశరర బబజబస

94-184/506

తసడక:ఫ రరధ కకషష మమరరస చలఖర
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ ససగరతచ రరవప బసదడల
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:49
లస: ససస స
6690 NDX1171966
పపరర: రరజగష బసదడల

94-184/508

భరస : రమమష బబజబస
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:94-14-1163
వయససస:30
లస: ససస స
6687 NDX1120039
పపరర: ససధచఖ రరణణ కకసడచ

6679 JBV3237534
పపరర: మలలర శశరరరవప లసగరశశటట

6677 NDX1932848
పపరర: వనసకయఖ పరమబల

తసడక:ఫ రరజజ రరవప పరమబల
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రతస యఖ
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:57
లస: పప
6684 NDX0811562
పపరర: సతఖవత మణణ

94-184/505

తసడక:ఫ సరసబయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:94-14-1162
వయససస:45
లస: పప
6681 JBV1430131
పపరర: శవసతఖనచరరయణ ధరణణకకట

6676 NDX1678772
పపరర: కళళఖణ రరవప దనసరర

తలర : హహసపసన బ
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:36
లస: పప
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6705 NDX1171768
పపరర: అబబదల సయళద కకతచశల

94-184/530

తసడక:ఫ అబబదల షషకలర
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:37
లస: పప
94-184/533

తసడక:ఫ ఖఖససమ
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:44
లస: పప
94-179/1138

6714 NDX2450898
పపరర: శకలతచ కకసనఎస

6717 NDX2397461
పపరర: మఖణణకఖ రరవప దదవరపలర

94-184/536

6720 JBV3236429
పపరర: పరరశత కకజజబ

94-184/539

94-184/541

6715 NDX0544643
పపరర: ఉమఖదదవ కలర స

6718 NDX0518258
పపరర: శకనవరసరరడకడ కళళస

6721 AP151010492023
పపరర: అచరమక చలఖర

94-184/544

6724 NDX1538828
పపరర: వనసకరయఖమ చటటట పస తషల

94-184/537

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:27
లస: పప

6727 NDX1538851
పపరర: సరయ బబబబ చటటట పస తషల

94-184/540

తసడక:ఫ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:36
లస: పప

6730 NDX0518225
పపరర: అబమబకర షపక�

94-184/542

6733 NDX0777391
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� పషసడనరర�
తసడక:ఫ చన పరపయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:49
లస: పప

94-171/889

6716 NDX2450906
పపరర: రమణ రరడకడ కకసనఎస

94-184/538

6719 NDX3213758
పపరర: కకసనస రమణ రరడకడ

94-191/961

6722 NDX1719410
పపరర: రరబక గనశశటట

94-184/543

భరస : ఎజఫ గనశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:48
లస: ససస స
94-184/545

6725 NDX1508904
పపరర: గరపస కకజజబ

94-184/546

తసడక:ఫ నరససమఖ రరవప రరవప కకజజబ
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:26
లస: పప
94-184/549

6728 NDX0007930
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప చలఖర

94-184/550

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర చలఖర
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:33
లస: పప
94-184/552

తసడక:ఫ అబమబకర�
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:38
లస: పప
94-184/554

6713 NDX2988178
పపరర: శవ కలమఖరర కలసడనరర

తసడక:ఫ కగ లకకక రరడడ క
ఇసటట ననస:94-14-1167
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబయఖ చటటట పస తషల
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:33
లస: పప
94-184/551

94-184/535

తసడక:ఫ లకకకరరడకడ కకసనఎస
ఇసటట ననస:94-14-1167
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబయఖ చటటట పస తషల
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:61
లస: ససస స
94-184/547

6710 NDX1560540
పపరర: కకతచశల అబబదల షషకలర

భరస : ససబబరరడకడ కలసడనరర
ఇసటట ననస:94-14-1167
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర చలఖర
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:54
లస: ససస స
6726 NDX1133875
పపరర: శవ నచగ నరసససహరరవప చలఖర

94-184/1446

తసడక:ఫ కకషరషరరడకడ కళళస
ఇసటట ననస:94-14-1167
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:40
లస: ససస స
6723 NDX1382605
పపరర: అదడదసకమక చటటటపస తషల

6712 NDX3000387
పపరర: హహసరసనచ బ షపక

94-184/532

తసడక:ఫ గఫపర
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడకడ కలర స
ఇసటట ననస:94-14-1167
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ యయసనరతనస దదవరపలర
ఇసటట ననస:94-14-1167
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ ససతచరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:43
లస: పప

94-184/534

భరస : మమఖమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-14-1166/1
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడకడ కకసనఎస
ఇసటట ననస:94-14-1167
వయససస:34
లస: ససస స

6732 NDX1133933
పపరర: పపనచనరరడకడ చపరరపప

6709 NDX1031152
పపరర: సరటలన బబబబ మఖతసగర

6707 NDX0777656
పపరర: దదననశ కలమఖర మలలర ల

తసడక:ఫ రసగరరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ భబసకర రరవప మఖతసగర
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:59
లస: పప

భరస : అబబదలఖర షపక
ఇసటట ననస:94-14-1166/1
వయససస:32
లస: ససస స

6729 NDX0149005
పపరర: అమరలసగస� పససపపలలటట�

94-184/531

తలర : హహసపసనబ�
ఇసటట ననస:94-14-1166
వయససస:38
లస: పప

6708 NDX1178359
పపరర: షరరఫ SK

6711 NDX3002904
పపరర: మబనన షపక

6706 NDX0811414
పపరర: అబబల షపక�

6731 NDX0488700
పపరర: మలర కరరరబ నరరవప బబసరస

94-184/553

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:39
లస: పప
94-184/555

6734 JBV0913558
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపపరపల

94-184/556

తసడక:ఫ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:50
లస: పప
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94-184/557

తసడక:ఫ యలర మసద
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:51
లస: పప
6738 NDX1035138
పపరర: నచగరరజ బటఫగబసట

94-184/560

94-184/563

94-185/559

6747 JBV0920769
పపరర: సరసబశవరరవప� బటఫగబసట�

94-185/562

94-184/567

94-184/570

94-185/560

6748 JBV3236932
పపరర: రమఖదదవ నసననస

6751 NDX0148833
పపరర: అనత� దథసతదట�ట

6754 JBV3725348
పపరర: పదచకవత కకసడడ

94-184/573

6757 NDX1785841
పపరర: శకనవరసరరవప పపరల

94-184/565

తసడక:ఫ శక చరణ ఐనచల
ఇసటట ననస:94-14-1171
వయససస:37
లస: పప

6760 NDX2102937
పపరర: ఖశశస బ షపక

94-184/568

6763 NDX2102408
పపరర: మఖబబ ససభబన షపక
తసడక:ఫ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-14-1172
వయససస:53
లస: పప

94-185/558

6746 NDX0734988
పపరర: ససశల బటఫగబసట

94-185/561

6749 NDX1035104
పపరర: లకకక కరరక

94-184/566

6752 JBV3236940
పపరర: రరజగశశరర నసననస

94-184/569

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1170
వయససస:41
లస: ససస స
94-184/571

6755 NDX1297969
పపరర: శవయఖ జకలకల

94-184/572

తసడక:ఫ శక రరమబలల జకలకల
ఇసటట ననస:94-14-1170
వయససస:28
లస: పప
94-184/574

6758 JBV3236973
పపరర: వనసకటటశశరరర నసననస

94-184/575

తసడక:ఫ వనలలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1170
వయససస:76
లస: పప
94-184/577

తసడక:ఫ మఖబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-14-1172
వయససస:24
లస: ససస స
94-184/579

6743 NDX1127513
పపరర: వరలకకక నలర గటర

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:94-14-1170
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరధ కకషష మమరరస పపరల
ఇసటట ననస:94-14-1170
వయససస:51
లస: పప
94-184/576

94-184/562

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1169
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : యగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1170
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ పఫభబకర రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1170
వయససస:45
లస: పప

భరస : మఖబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-14-1172
వయససస:44
లస: ససస స

6745 JBV0920751
పపరర: నచగరరజకలమఖరర� బటఫగబసట�

6740 JBV0912774
పపరర: బబనరరబ బబబబ అళనన

తసడక:ఫ శశషయఖ
ఇసటట ననస:94/14/1169
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరలకన ససధదర�
ఇసటట ననస:94-14-1170
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పషరరల
ఇసటట ననస:94-14-1170
వయససస:47
లస: ససస స

6762 NDX2102457
పపరర: దవరల బ షపక

94-184/564

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1170
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లతఫ షరరఫ
ఇసటట ననస:94-14-1170
వయససస:38
లస: ససస స

6759 NDX0153304
పపరర: వనయ కలమఖర ఐనచల

6742 AP151010492357
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అళళన

94-184/559

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1169
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:94/14/1169
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94/14/1169
వయససస:40
లస: పప

6756 NDX0148775
పపరర: సరలకన ససధదర చచటఫగడడ

94-184/561

తసడక:ఫ నచగగసదఫరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1169
వయససస:60
లస: పప

6744 NDX0752378
పపరర: వనతచ రరజఖలకకక�
భమనచధసన�
భరస : శకధర కకరణ�
ఇసటట ననస:94/14/1169
వయససస:34
లస: ససస స

6753 NDX1933549
పపరర: ధనలకకక పషరరల

6739 AP151010492236
పపరర: గరయతఫ అళళన

6737 NDX1538943
పపరర: సరసబయఖ చటటట పస తషల

తసడక:ఫ కకటయఖ చటటట పస తషల
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1169
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప బటఫగబసట
ఇసటట ననస:94-14-1169
వయససస:48
లస: పప

6750 NDX1183433
పపరర: ననరబ హన SK

94-184/558

తసడక:ఫ పరప రరవప గనశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1168
వయససస:61
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప బటఫగబసట
ఇసటట ననస:94-14-1169
వయససస:38
లస: ససస స
6741 NDX1133958
పపరర: సరసబశవ రరవప బటఫగబసట

6736 NDX1719402
పపరర: ఎజఫ గనశశటట

6761 NDX2102481
పపరర: బబజ దనదదకలల

94-184/578

భరస : ససభబన దనదదకలల
ఇసటట ననస:94-14-1172
వయససస:28
లస: ససస స
94-184/580

6764 NDX2101632
పపరర: బబజ దనదదకలల

94-185/563

తసడక:ఫ మఖబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-14-1173
వయససస:28
లస: ససస స
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94-185/564 6766 NDX2399749
6765 NDX2470151
పపరర: పవన కలమఖర శరససస స రరయపస ఫ లల
పపరర: శకనవరసరరవప కలదసరరర

తసడక:ఫ దతస తదయ
ఫ
మమరరస రరయపస ఫ లల
ఇసటట ననస:94-14-1174
వయససస:41
లస: పప
6768 NDX2027903
పపరర: మమనక పరశస

తసడక:ఫ గరపరల రరవప కలదసరరర
ఇసటట ననస:94-14-1180
వయససస:44
లస: పప
94-185/565

తసడక:ఫ ససకలమఖర పరశస
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:29
లస: ససస స
6771 NDX1127489
పపరర: పషరరసస పరశస

94-185/568

94-185/571

6772 NDX1283126
పపరర: బబరసడకనమక పరశస

6775 NDX0357293
పపరర: రరజగశ� నసననస�

94-185/574

6778 NDX1176551
పపరర: ససకలమఖర పరసస

6781 JBV0914341
పపరర: నచగమణణ� గబతస �

తసడక:ఫ నరసససహహలల మఖమళర
ఇసటట ననస:94-14-1185 , 12 /3 line
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతఖనచనరరయణ � �
ఇసటట ననస:94-14-1186
వయససస:41
లస: ససస స

6783 NDX2442358
పపరర: వనసకట రమణ తడడవ

6784 NDX2442366
పపరర: పసచరయఖ తడడవ

94-185/579

భరస : పసచరయఖ తడడవ
ఇసటట ననస:94-14-1187
వయససస:48
లస: ససస స
6786 NDX2551687
పపరర: వనసకట రమణ శశబల

94-178/745

6787 NDX2957983
పపరర: సతఖవత కరలశశటట
భరస : కకషష మమరరస కరలశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1190/7
వయససస:79
లస: ససస స

6789 NDX2958031
పపరర: లసకమక శశభల

6790 NDX2961100
పపరర: శవ రరమ పఫతచప శశభల

94-184/1450

భరస : శవ రరమ పఫతచప శశభల
ఇసటట ననస:94-14-1190/7
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శక రరమ రరడడ క మఖరరసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1190/8
వయససస:55
లస: ససస స

94-178/113

6770 JBV3245149
పపరర: రమణ� కలసరల�

94-185/567

6773 NDX0750331
పపరర: మహ నచగరరజ మసగమమరర�

94-185/572

6776 NDX0626986
పపరర: తరరపత రరవప� పరశస�

94-185/573

తసడక:ఫ రరధచకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:36
లస: పప
94-185/575

6779 NDX0132795
పపరర: వరపఫసరద నననస�

94-185/576

తసడక:ఫ పపఫమయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:63
లస: పప
94-185/577

6782 JBV0921866
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మదసదల

94-185/578

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1186
వయససస:57
లస: పప
94-185/580

6785 NDX2684413
పపరర: రమఖదదవ శశబల

94-112/457

భరస : సతఖనచరరయణ వర పఫసరద శశబల
ఇసటట ననస:94-14-1190/7
వయససస:50
లస: ససస స
94-184/1448

6788 NDX2780443
పపరర: సతఖనచరరయణ వర పఫసరద
శశబల
తసడక:ఫ కకదసడ రరమయఖ శశబల
ఇసటట ననస:94-14-1190/7
వయససస:64
లస: పప

94-184/1451

6791 NDX2351468
పపరర: లకకక మఖరరసరరడడ క
భరస : లకకణ రరడడ క మఖరరసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1190/8
వయససస:27
లస: ససస స

6793 NDX2351245
పపరర: శక రరమ రరడడ క మఖరరసరరడకడ

6794 NDX2688059
పపరర: ససరరసదఫ రరమఖయణస

94-178/114

94-184/1449

94-178/112

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ వర పఫసరద శశభల
ఇసటట ననస:94-14-1190/7
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడచ రరడకడ మఖరరసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1190/8
వయససస:59
లస: పప

94-185/570

తసడక:ఫ శకనవరసమమరరస�
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ బబలయఖ తడడవ
ఇసటట ననస:94-14-1187
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ వర పఫసరద శశబల
ఇసటట ననస:94-14-1190/7
వయససస:30
లస: పప

6792 NDX2351476
పపరర: రరఘవమక మఖరరసరరడడ క

94-185/569

తసడక:ఫ బబసజమమన
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:56
లస: పప
94-185/1444

94-179/388

భరస : జయరరమ�
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ వర పఫసరద�
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ బబసజమమన
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:53
లస: పప
6780 NDX2767598
పపరర: ఆసజననయబలల మఖమళర

94-185/566

భరస : ససకలమఖర
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:30
లస: పప
6777 NDX1102672
పపరర: పఫభబకరరరవప పరశస

6769 NDX1283118
పపరర: ససషరక పరశస

6767 NDX2380178
పపరర: రరజఖ లకకక రరమశశటట

భరస : వనసకటటసశర రరవప లలట రరమశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1181
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససకలమఖర
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పఫభబకరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1182
వయససస:49
లస: ససస స
6774 NDX0627174
పపరర: అనల కలమఖర� ఇననవవలల�

94-179/387

94-178/746

భసధసవప: పదచకవత
ఇసటట ననస:94-14-1192
వయససస:50
లస: పప
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6795 NDX2688091
పపరర: పదచకవత రరమఖయణస

94-178/747

భరస : ససరరసదఫ
ఇసటట ననస:94-14-1192
వయససస:44
లస: ససస స
6798 NDX2977072
పపరర: కరమమశశరర కలనపపల

94-178/910

94-178/116

94-178/912

94-182/1096

94-176/1350

94-179/391

94-132/1131

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1196
వయససస:40
లస: ససస స

6805 SQX1983873
పపరర: వనసకటటశశరరర యడవలర

94-178/914

95-1/903

6811 NDX2504140
పపరర: ధరణణ సస మబ

6814 NDX2504066
పపరర: శసకర లసగస సస మబ

6817 NDX2999605
పపరర: శక దదవ కకమమర

6820 NDX2976827
పపరర: శశశలజ కలరవదద

6823 NDX0871145
పపరర: లలఖవత కర�
భరస : గరరరధర�
ఇసటట ననస:94-14-1196
వయససస:46
లస: ససస స

94-178/118

94-132/1073
6806 NDX2405405
పపరర: పపరష లకకక శరరశణణ యఖదవ
పలలర బబ యన
తసడక:ఫ యమసదరరవప పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:94-14-1192/9
వయససస:23
లస: ససస స

94-185/581 6809 NDX2568632
6808 NDX2442424
పపరర: యలర మసద రరవప పలలర బబ యన
పపరర: హనష పరమబల

94-132/1130

తసడక:ఫ వనసకయఖ పరమబల
ఇసటట ననస:94-14-1192/10
వయససస:18
లస: పప
94-179/389

6812 NDX2504116
పపరర: మలలర శశరర సస మబ

94-179/390

భరస : శసకరలసగస సస మబ
ఇసటట ననస:94-14-1192/10
వయససస:41
లస: ససస స
94-179/392

6815 NDX2907707
పపరర: రజఖలకకక చకకల

94-185/1445

భరస : వనసకయఖ చకకల
ఇసటట ననస:94-14-1192/10
వయససస:36
లస: ససస స
94-170/761

6818 NDX2577898
పపరర: శకకరసత కకమమర

94-179/903

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కకమమర
ఇసటట ననస:94-14-1192/11
వయససస:21
లస: పప
94-178/915

తసడక:ఫ జయరరజ కలరవదద
ఇసటట ననస:94-14-1194
వయససస:24
లస: ససస స
94-185/583

6803 NDX2521532
పపరర: రరజ కలమఖర యడవలర
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర యడవలర
ఇసటట ననస:94-14-1192/8
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకమమర
ఇసటట ననస:94-14-1192/11
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబలకకటటషఆఈహ కలరవదద
ఇసటట ననస:94-14-1194
వయససస:53
లస: పప
6822 NDX0485102
పపరర: అననరరధ చటటట�

94-178/117

తసడక:ఫ శక కకషష వర పఫసరద సస మబ
ఇసటట ననస:94-14-1192/10
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కకమమర
ఇసటట ననస:94-14-1192/11
వయససస:18
లస: ససస స
6819 NDX2972909
పపరర: జయరరజ కలరవదద

6802 NDX2530764
పపరర: సరయ సపసదన

94-184/581

భసధసవప: ససరగశ కలమఖర శఖఖ శఖఖ
ఇసటట ననస:94-14-1192/7
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ శసకర లసగస సస మబ
ఇసటట ననస:94-14-1192/10
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ శసకర లసగస సస మబ
ఇసటట ననస:94-14-1192/10
వయససస:19
లస: పప
6816 NDX2593598
పపరర: హరరణణ కకమమర

6800 NDX2532109
పపరర: ససరగశ కలమఖర శఖఖ శఖఖ

తసడక:ఫ కకషష మమరరస పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:94-14-1192/9
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకయఖ పరమబల
ఇసటట ననస:94-14-1192/10
వయససస:36
లస: ససస స
6813 NDX2504223
పపరర: శకనవరస సస మబ

94-178/911

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల యడవలర
ఇసటట ననస:94-14-1192/8
వయససస:48
లస: పప

భరస : యలర మసదరరవప పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:94-14-1192/9
వయససస:57
లస: ససస స
6810 SZO0638411
పపరర: రరజఖ లకకక చకరకల

6799 NDX2992063
పపరర: పఫసరద కలనపపల

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1192/8
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ యయదసకవవలల యడవలర
ఇసటట ననస:94-14-1192/8
వయససస:47
లస: పప
6807 NDX2407328
పపరర: సశరష గగరర పలలర బబ యన

94-178/909
6797 NDX2991982
పపరర: రరమఖయణమబ యజగజ శశర గణణశ
రరమఖయణమబ
తసడక:ఫ రరమఖయణమబ పదచకవత
ఇసటట ననస:94-14-1192/1 26th word
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ ససబఫమణఖ శరక కలనపపల
ఇసటట ననస:94-14-1192/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర యడవలర
ఇసటట ననస:94-14-1192/8
వయససస:52
లస: ససస స
6804 NDX2977478
పపరర: వనసకటటశశరరర యడవలర

94-178/748

తసడక:ఫ ససరరసదఫ
ఇసటట ననస:94-14-1192
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబఫమణఖ శరక కననపపల
ఇసటట ననస:94-14-1192/2
వయససస:37
లస: ససస స
6801 NDX2527802
పపరర: సరసబఫజఖస

6796 NDX2688018
పపరర: యజగజ శశర గణణశ రరమఖయణస

6821 NDX1758764
పపరర: ససగరత కలరవడక

94-185/582

తసడక:ఫ జజనసన కలరవడక
ఇసటట ననస:94-14-1196
వయససస:25
లస: ససస స
94-185/584

6824 NDX1973685
పపరర: పఫభబవత సతషలలరర

94-185/585

భరస : రమమశ బబబబ సతషలలరర
ఇసటట ననస:94-14-1196
వయససస:47
లస: ససస స
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94-185/586

తసడక:ఫ ఆనసదరరవప కలరవడక
ఇసటట ననస:94-14-1196
వయససస:58
లస: ససస స
6828 NDX0749887
పపరర: ఆనసదరరవప కలరవడక

94-185/589

94-185/592

94-185/595

94-185/598

94-185/601

94-185/604

94-185/607

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:94-14-1200/1
వయససస:39
లస: ససస స

6838 NDX1153766
పపరర: సతఖనచరరయణ చలఖర

6841 JBV0922542
పపరర: ససబబబరరవప మరర

6844 NDX0519116
పపరర: వనసకటలకకక పతసవ�

6847 JBV0920256
పపరర: వజయలకకక అమరరశశటట

94-185/610

6850 NDX0133959
పపరర: తరరపరల� నలస�

94-185/599

6853 NDX1170950
పపరర: పదచకవత మఖకకననన
భరస : పఫసరద రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1200/1
వయససస:43
లస: ససస స

6833 NDX1153790
పపరర: శరరద చలఖర

94-185/594

6836 NDX1153782
పపరర: మహహష చలఖర చలఖర

94-185/597

6839 NDX0308478
పపరర: చన వనసకటటశశరరర కటబట

94-185/600

తసడక:ఫ కకటయఖ కటబట
ఇసటట ననస:94-14-1198
వయససస:78
లస: పప
94-185/602

6842 NDX0776765
పపరర: వనసగయఖ పచరవ

94-185/603

తసడక:ఫ తరరపతయఖ పచరవ
ఇసటట ననస:94-14-1199/1
వయససస:37
లస: పప
94-185/605

6845 NDX0752246
పపరర: నచగలకకక అమరరశశటట

94-185/606

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1200
వయససస:29
లస: ససస స
94-185/608

6848 NDX0512699
పపరర: దదవరరజ బబబబ�

94-185/609

తసడక:ఫ దదవరరజ�
ఇసటట ననస:94-14-1200
వయససస:47
లస: పప
94-185/611

తసడక:ఫ పషద మమగయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1200
వయససస:81
లస: పప
94-185/613

94-185/591

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ చలఖర
ఇసటట ననస:94-14-1198
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1200
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1200
వయససస:50
లస: పప
6852 JBV0921940
పపరర: పదక� రరజవరపప�

94-185/596

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1199/2
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల కపరపరపప
ఇసటట ననస:94-14-1200
వయససస:35
లస: ససస స
6849 JBV0920306
పపరర: ససబబబరరవప అమరరశశటట

6835 NDX1153774
పపరర: మధస చలఖర

6830 NDX1973768
పపరర: శభ ధర మమటటపలర

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94/14/1198
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ఫ పసచరయఖ మరర
ఇసటట ననస:94-14-1199
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ పఫసరద�
ఇసటట ననస:94-14-1199/2
వయససస:35
లస: ససస స
6846 NDX2313781
పపరర: ఆదదలకకక కపరపరపప

94-185/593

తసడక:ఫ చడనచన రరయబడడ చలఖర
ఇసటట ననస:94-14-1198
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:94-14-1199
వయససస:35
లస: పప
6843 NDX0826180
పపరర: వనసకట శవ నచగలకకక� బమరర �

6832 JBV0919308
పపరర: ఇమఖసబ షపక� �

94-185/588

తసడక:ఫ రరమ రరవప మమటటపలర
ఇసటట ననస:94-14-1196/A
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ చలఖర
ఇసటట ననస:94-14-1198
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ గపపర� �
ఇసటట ననస:94-14-1198
వయససస:57
లస: పప
6840 JBV0921734
పపరర: వరబబబబ � మరర �

94-185/590

భరస : జలఖన� �
ఇసటట ననస:94/14/1198
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1198
వయససస:70
లస: ససస స
6837 JBV0919316
పపరర: జలఖన షపక� �

6829 NDX1973479
పపరర: జయససధ మమటట టపలర

6827 NDX1973701
పపరర: రమమశ బబబబ సతషలలరర

తసడక:ఫ ఇననయఖ సతషలలరర
ఇసటట ననస:94-14-1196
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమఖరరవప మమటట టపలర
ఇసటట ననస:94-14-1196/A
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ వర సరశమ మమటరపలర
ఇసటట ననస:94-14-1196/A
వయససస:52
లస: పప
6834 NDX0309229
పపరర: మహలకకమక కటబట

94-185/587

భరస : ఆనసదరరవప కలరవడక
ఇసటట ననస:94-14-1196
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరశమ� కలరవడక
ఇసటట ననస:94-14-1196
వయససస:85
లస: పప
6831 NDX2020667
పపరర: రరమ రరవప మమటరపలర

6826 NDX0752592
పపరర: మమరరమక కలరవడక

6851 NDX1342138
పపరర: పదకజ కకసడపస

94-185/612

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1200/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-185/614

6854 JBV0921981
పపరర: శకనస� రరజవరపప�

94-185/615

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-14-1200/1
వయససస:45
లస: పప
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6855 NDX1342120
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడపస

94-185/616

తసడక:ఫ ససబఫమణఖమ
ఇసటట ననస:94-14-1200/1
వయససస:46
లస: పప
6858 NDX0309369
పపరర: ససలలచన� జపలర �

94-185/619

94-184/582

భరస : రరజజ మహన అనపర
ఇసటట ననస:94-14-1206
వయససస:46
లస: ససస స
6867 NDX0004606
పపరర: సరశమదచసస అనపర

94-185/622

94-185/624

తసడక:ఫ పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1207
వయససస:31
లస: పప
6873 NDX3004736
పపరర: రరజఖ లకకక చడననమశశటట

94-185/620

6862 NDX2313153
పపరర: వజయ లకకక పపరరమ

94-184/583

94-174/733

భరస : వరసజననయబలల చడననమశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1207/2
వయససస:58
లస: ససస స

94-184/1607

6871 NDX1176544
పపరర: కరరమబలఖర బసడచరర

6872 NDX2605236
పపరర: గరయతఫ అత పటర

94-185/625

94-179/393

94-185/630

భరస : వర వనసకట సతఖనచరరయణ కరక
ఇసటట ననస:94-14-1210
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ సనరఖ రరవప కరక
ఇసటట ననస:94-14-1210
వయససస:50
లస: పప

6875 NDX2380541
పపరర: వనసకట రమణమక వలల
ర రర

94-184/585

94-185/628
6878 NDX0134577
పపరర: వనసకట వరపఫసరద� బబతపపడక�

తసడక:ఫ బబత పపడక బక రరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1208
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ జజజ నయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1209
వయససస:47
లస: పప
6883 NDX2994598
పపరర: నచరరయణ కరక

94-170/635

భరస : వనసకట రమణ శరక వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-14-1208
వయససస:52
లస: ససస స

6879 NDX0134627
పపరర: మబరళధర ఆమడచల

94-179/1140

94-185/623

భరస : నవనకలమఖర అత పటర
ఇసటట ననస:94-14-1207/1
వయససస:37
లస: ససస స

6874 NDX2379857
పపరర: వనసకట రమణ శరక వలల
ర రర

6880 NDX0750182
పపరర: రమమష తలకరయల�

94-184/584

94-174/1076

6869 NDX1172626
పపరర: సశరరజఖ లకకక బసడచరర
భరస : కరరమబలఖర
ఇసటట ననస:94/14/1207
వయససస:38
లస: ససస స

94-185/627

6882 NDX2957975
పపరర: హహమకలమఖరర కరక

6866 NDX2767697
పపరర: జయ లలత అనపర

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1206 WARD NO 26
వయససస:22
లస: ససస స

94-185/626 6877 NDX0134593
6876 NDX0605444
పపరర: ఉమ శసకర దదకకత� బబతపపడక�
పపరర: ఉమ శకలసతల దదకకత�
బబతపపడక�
తసడక:ఫ బకకరరవప�
తసడక:ఫ బకరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1208
ఇసటట ననస:94-14-1208
వయససస:34
లస: పప
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ చసదఫ శశఖర
ఇసటట ననస:94-14-1209
వయససస:37
లస: పప

6863 NDX2311579
పపరర: మసరసన రరవప పపరమఖ

Deleted

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-14-1208
వయససస:66
లస: పప

94-185/629

94-185/621

తసడక:ఫ రరజ మహన అనపర
ఇసటట ననస:94-14-1206
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1207
వయససస:45
లస: పప
94-184/1453

6860 JBV0920736
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ డపరటట

తసడక:ఫ మహన రరవప పపరమఖ
ఇసటట ననస:94-14-1202
వయససస:40
లస: పప

6865 NDX1590042
పపరర: రరజజ మహన అనపర

6868 NDX3251691
పపరర: కలసభ వనసకట రమణ

94-185/618

తసడక:ఫ రరఘవయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:94-14-1201
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ఫ సరశమ దచస అనపర
ఇసటట ననస:94-14-1206
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ పషసచలయఖ
ఇసటట ననస:94/14/1206
వయససస:68
లస: పప
6870 NDX0134114
పపరర: రరజశశఖర బచరగరరర

6859 NDX0090894
పపరర: వనసకరటమక� సతడస నపలర �

భరస : మహన రరవప పపరరమ
ఇసటట ననస:94-14-1202
వయససస:67
లస: ససస స
94-174/732

6857 JBV0920744
పపరర: లలఖవత బబ డపరటట

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1201
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పషదద ఓబబలల�
ఇసటట ననస:94-14-1201
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప పపరమఖ
ఇసటట ననస:94-14-1202
వయససస:33
లస: ససస స
6864 NDX1590059
పపరర: అసజమక కలమఖమ

94-185/617

భరస : ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:94-14-1200/2
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పసచరయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1201
వయససస:65
లస: ససస స
6861 NDX2311561
పపరర: కనక దసరర భవరన పపరమఖ

6856 JBV0922021
పపరర: ససబబబలల� పస తషరరజ�

94-179/1139
6881 NDX2960045
పపరర: వర వనసకట సతఖనచరరయణ కరక

భసధసవప: హహమకలమఖరర కరక
ఇసటట ననస:94-14-1210
వయససస:50
లస: పప
94-184/1454

6884 NDX2087543
పపరర: అరరణచ పషలర లరర

94-185/631

భరస : శరఖమ కలమఖర పస తరరజ
ఇసటట ననస:94-14-1211
వయససస:26
లస: ససస స
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6885 NDX2087576
పపరర: రరజజ రరజగశశరర పస తరరజ

94-185/632

భరస : ససబఫహకనఖ శరక పస తరరజ
ఇసటట ననస:94-14-1211
వయససస:59
లస: ససస స
6888 NDX1469619
పపరర: పదక పతరవ

94-184/587

భరస : శకనవరస రరవప పతరవ
ఇసటట ననస:94-14-1212
వయససస:26
లస: ససస స
6891 NDX2017490
పపరర: ససహనన జటటరర

94-184/590

94-184/593

తసడక:ఫ ససడరరర
ఇసటట ననస:94-14-1215
వయససస:25
లస: ససస స
6900 NDX1170968
పపరర: మసరసన పఠరన

94-185/637

94-185/640

94-185/642

తసడక:ఫ kahderbasha shek
ఇసటట ననస:94/14/1217
వయససస:54
లస: పప

94-184/591

6895 NDX3033172
పపరర: చసడడ భబరర వ

6898 NDX1308741
పపరర: కకరస ర కకలటట

6901 NDX0974857
పపరర: వజయలకకక వపసడడఫ

6904 NDX0989939
పపరర: ససదర చరర కలమఖర ఉసడడఫ

6907 NDX0309302
పపరర: మసరసనబ షపక

94-185/645

6910 NDX2087642
పపరర: శరఖమ కలమఖర పస తరరజ

94-186/1456

6913 NDX3170172
పపరర: ఏసస దచసస జజఖత
తసడక:ఫ ఇసరసక జజఖత
ఇసటట ననస:94-14-1218
వయససస:47
లస: పప

6893 NDX1564948
పపరర: హనమ రరడకడ ససదదరపప

94-184/592

6896 NDX3015583
పపరర: పపలర యఖ తచటటపరమబల

94-184/1455

తసడక:ఫ వరయఖ తచటటపరమబల
ఇసటట ననస:94-14-1214
వయససస:65
లస: పప
94-185/635

6899 NDX1308907
పపరర: సషషలజజ మరపకల

94-185/636

భరస : చసదఫ శశఖర
ఇసటట ననస:94/14/1215
వయససస:37
లస: ససస స
94-185/638

6902 NDX1308725
పపరర: మహహసధర వపడడఫ ఏచ

94-185/639

తసడక:ఫ ససదద చరర కలమఖర
ఇసటట ననస:94-14-1215
వయససస:30
లస: పప
94-185/641

6905 NDX2890572
పపరర: నచగ మణణ మదచల

94-185/1446

భరస : రమమష మదచల
ఇసటట ననస:94-14-1216
వయససస:33
లస: ససస స
94-185/643

6908 NDX0656819
పపరర: అమర బబషర షపక

94-185/644

తసడక:ఫ ఖఖదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:94/14/1217
వయససస:28
లస: పప
94-185/646

తసడక:ఫ ససబఫహకనఖ శరక పస తరరజ
ఇసటట ననస:94/14/1217
వయససస:35
లస: పప
94-185/648

94-184/589

తసడక:ఫ యలమసదచ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1212
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఖఖదరరబషర
ఇసటట ననస:94/14/1217
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ కగధర బబషర షపక
ఇసటట ననస:94-14-1217
వయససస:27
లస: పప
6912 JBV0922153
పపరర: ఖఖదరరబషర షపక

6892 NDX1382621
పపరర: అలల
ర రమక చసదస

94-184/586

భరస : వనసగయఖ పతసవ
ఇసటట ననస:94-14-1212
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ దదవరకర
ఇసటట ననస:94-14-1215
వయససస:55
లస: పప

భరస : అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:94-14-1217
వయససస:21
లస: ససస స
6909 NDX2314318
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

6890 NDX1493097
పపరర: రరజఖ లకకక పతసవ

94-184/588

భరస : ససదద చరర కలమఖర
ఇసటట ననస:94-14-1215
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ గబరవయఖ కలసచచల
ఇసటట ననస:94/14/1215
వయససస:51
లస: పప
6906 NDX2314094
పపరర: ఫరతమఖ బబ షపక

6889 NDX1382613
పపరర: శక జజనకక పసఫయ కససనబబ యన

తసడక:ఫ ఫనననదరర కలమఖర
ఇసటట ననస:94-14-1215
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబబదల బషసర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-14-1215
వయససస:42
లస: ససస స
6903 NDX1700534
పపరర: ఏడడకకసడలల కలసచచల

తసడక:ఫ జజసన కలరవరదద
ఇసటట ననస:94-14-1212
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1212
వయససస:20
లస: ససస స
94-185/634

6887 NDX1493188
పపరర: ససగరత కలరవరదద

తసడక:ఫ రరమకకటటసశర రరవప పస తరరజ
ఇసటట ననస:94-14-1211
వయససస:64
లస: పప

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1212
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ తరరపతయఖ పతసవ
ఇసటట ననస:94-14-1212
వయససస:35
లస: పప
6897 NDX1308733
పపరర: పసఫత పషషయ
స మష వపసడడఫ

94-185/633

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:94-14-1212
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మననహర జటటరర
ఇసటట ననస:94-14-1212
వయససస:31
లస: ససస స
6894 NDX1493089
పపరర: వనసగయఖ పతసవ

6886 NDX2087527
పపరర: ససబఫహకనఖ శరక పస తరరజ

6911 NDX0130302
పపరర: శసకర రరడకడ పలలర బబ యన

94-185/647

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ�
ఇసటట ననస:94/14/1217
వయససస:50
లస: పప
94-173/1114

6914 NDX3179215
పపరర: నచగ రతనమ జజఖత

94-173/1115

భరస : ఏసస దచసస జజఖత
ఇసటట ననస:94-14-1218
వయససస:42
లస: ససస స
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94-184/1456

తసడక:ఫ ఇసరసక జజఖత
ఇసటట ననస:94-14-1218
వయససస:33
లస: పప
94-185/650

భరస : నచగమలలర సశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-14-1219
వయససస:55
లస: ససస స
94-185/653

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల నచగరయలసక
ఇసటట ననస:94-14-1219/1
వయససస:40
లస: పప
94-185/655

94-185/658

94-185/661

94-184/596

94-185/663

6928 NDX1406561
పపరర: ససఫసయ బబగస షపక

6931 NDX1469635
పపరర: సశపన వలల
ర రర

6934 NDX2156165
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక

6937 NDX1102789
పపరర: వనసకటటశశరరర జజరరర

94-192/1126

6940 NDX3001104
పపరర: బక రరవప దసడడ

94-185/659

6943 NDX1564922
పపరర: పలలర బబ యన ససబబబ రరడడ క
తసడక:ఫ నచగగశశర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1223
వయససస:28
లస: పప

6923 NDX2314102
పపరర: సరశత ససఖఖ

94-185/654

6926 NDX2087709
పపరర: అనల కలమఖర ససఖఖ

94-185/657

6929 NDX1390855
పపరర: గరరబ ఖఖజజ షపక

94-185/660

తసడక:ఫ మసరసన
ఇసటట ననస:94-14-1220/1
వయససస:42
లస: పప
94-184/594

6932 NDX1120047
పపరర: నచగమణణ గదడద

94-184/595

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:94-14-1221
వయససస:43
లస: ససస స
94-184/597

6935 NDX0974816
పపరర: సరరజన దదవ ననమలకసటట

94-185/662

భరస : అసకరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1221
వయససస:33
లస: ససస స
94-185/664

6938 NDX2629996
పపరర: నచగగశశర రరవప గబసటటపలర

94-179/904

తసడక:ఫ కకషషమమరరస గబసటటపలర
ఇసటట ననస:94-14-1222
వయససస:54
లస: పప
94-173/1116

తసడక:ఫ నచరరయణ రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:94-14-1223
వయససస:23
లస: పప
94-184/598

94-185/652

తసడక:ఫ బబసజమన ససఖఖ
ఇసటట ననస:94-14-1220
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1221
వయససస:46
లస: పప

భరస : నచగగశశర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:94-14-1222
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : భదఫయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1223
వయససస:40
లస: ససస స

94-185/656

తసడక:ఫ ససభబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-14-1221
వయససస:84
లస: పప

తసడక:ఫ లలకరనసదస
ఇసటట ననస:94-14-1221
వయససస:36
లస: పప

6942 JBV3236916
పపరర: చడసచసరతనస బబ డడపపడక

6925 NDX1729328
పపరర: బబజ షపక

6920 NDX1807918
పపరర: వనసకరయఖమక నచగరయలసక

భరస : అనల కలమఖర ససఖఖ
ఇసటట ననస:94-14-1220
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-14-1221
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ అరరబ న
ఇసటట ననస:94-14-1221
వయససస:50
లస: పప

6939 NDX2631273
పపరర: శవ కలమఖరర గబసటటపలర

94-184/1083

భరస : గరరబ ఖఖజజ షపక
ఇసటట ననస:94-14-1220/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ కనకయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1220/1
వయససస:41
లస: పప

6936 NDX0989988
పపరర: అసకరరరవప ననమలకసటట

6922 NDX2715530
పపరర: లకక రరడకడ తషమకపపడక

94-185/649

భరస : ఆసజననయబలల నచగరయలసక
ఇసటట ననస:94-14-1219/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగమర వల షపక
ఇసటట ననస:94-14-1220
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:94-14-1220/1
వయససస:25
లస: ససస స

6933 NDX1133792
పపరర: హరరకకషష గదడద

94-185/651

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ తషమకపపడక
ఇసటట ననస:94-14-1220
వయససస:38
లస: పప

భరస : అనల కలమఖర ససఖఖ
ఇసటట ననస:94-14-1220
వయససస:36
లస: ససస స

6930 NDX0134544
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మరర

6919 NDX1807819
పపరర: రగఖ నచగరయలసక

6917 NDX1538588
పపరర: భవరన కలరసగర

తసడక:ఫ శశషగరరర కలరసగర
ఇసటట ననస:94-14-1219
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శశఖర నచగరయలసక
ఇసటట ననస:94-14-1219/1
వయససస:33
లస: ససస స

6921 NDX1807850
పపరర: శశఖర నచగరయలసక

6927 NDX1729344
పపరర: రజయఖ షపక

94-184/1606

తలర : నచగగసదఫస కలరసగర
ఇసటట ననస:94-14-1218/1
వయససస:18
లస: పప

6918 NDX1592527
పపరర: ఆదదలకకక వలల
ర రర

6924 NDX2087592
పపరర: గగకస ససఖఖ

6916 NDX3246808
పపరర: గణణశ కలరసగర

6941 NDX3001070
పపరర: అనససయ దసడడ

94-183/1054

భరస : నచరరయణ దసడడ
ఇసటట ననస:94-14-1223
వయససస:68
లస: ససస స
94-184/599

6944 JBV3236924
పపరర: భదఫయఖ బబ డడపపడక

94-184/600

తసడక:ఫ పషదవరయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1223
వయససస:47
లస: పప

Page 162 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

6945 NDX0519074
పపరర: వరసకమక బబ డడపపడక�

94-185/665

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1223
వయససస:80
లస: ససస స
6948 NDX2279545
పపరర: గగసఖ షపక

94-180/1206

94-184/602

94-184/605

94-184/609

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర గబరకపప
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:26
లస: పప
6963 NDX1493147
పపరర: ఆససత మనన

94-184/615

94-184/618

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:94/14/1230
వయససస:34
లస: ససస స

94-184/607

6958 NDX0618983
పపరర: గరరరజజదదవ� భబవనస�

6961 NDX0647842
పపరర: వనసకట వసశ కకషష� భబవనస�

6964 NDX2195155
పపరర: రసజత కలమఖర రరమశశటట

6967 NDX0008607
పపరర: వనసకటటశశర రరడ�కడ వనలలతషరర �

94-184/621

6970 NDX0089441
పపరర: అననరరధ బబ గరరర

94-184/610

6973 NDX0089367
పపరర: కకటమక బబ గరరర
భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1230
వయససస:61
లస: ససస స

6953 NDX1933226
పపరర: చసదఫకళ గరల

94-184/604

6956 NDX1972620
పపరర: చచమబసడదశశరర తమకన

94-184/608

6959 NDX2156090
పపరర: రతస మక మబపరపళర

94-184/611

భరస : అనసత రరజ మబపరపళర
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:64
లస: ససస స
94-184/613

6962 NDX0516955
పపరర: ససబఫహకణఖస ఉపరపడ�

94-184/614

తసడక:ఫ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:28
లస: పప
94-184/616

6965 NDX0155051
పపరర: కజ షస వరదగర షపక

94-184/617

తసడక:ఫ అబబదల ఖఖదర జలఖన సస ఉడచగర
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:34
లస: పప
94-184/619

6968 NDX0618793
పపరర: ససధచకరరరవప� కకతస �

94-184/620

తసడక:ఫ నచగభమషణస�
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:47
లస: పప
94-185/666

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94-14-1230
వయససస:33
లస: ససస స
94-185/668

94-184/601

భరస : ససబఫహమణఖస తమకన
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ ససత రరమయఖ తమకన
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:67
లస: పప
6972 NDX0484782
పపరర: శశషమక చదకలరర�

6955 NDX1640367
పపరర: లలత అననపపరష అడడడ పపఅల

6950 NDX1374032
పపరర: ససకకరస ర ఈమన

భరస : కగశవపలల గరల
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ ససబఫహకణఖస తమకన
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:38
లస: పప
6969 NDX1972802
పపరర: ససబఫహకణఖస తమకన

94-184/603

తసడక:ఫ కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ వవనకరనసద
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:31
లస: పప
6966 NDX1972836
పపరర: ససత రరమ కలమఖర తమకన

6952 NDX0545756
పపరర: రరజగశశరర సరగడ�

భరస : కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:49
లస: ససస స
94-184/612

94-184/1457

తసడక:ఫ ఉమఖ మహహశశర రరడడ క ఈమన
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస శరక అడడడపపఅల
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:59
లస: ససస స
6960 NDX1538984
పపరర: రసగ రరవప గబరకపప

94-180/1207

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససధచకరరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:40
లస: ససస స
6957 NDX0544924
పపరర: దసరర ఉపరపడ�

6949 NDX2279552
పపరర: నచగమర షపక

6947 NDX2998508
పపరర: వరసవ కతఫ

భరస : నరగసదఫ సససగ కతఫ
ఇసటట ననస:94-14-1225
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతచసర షపక
ఇసటట ననస:94-14-1226
వయససస:36
లస: పప

భరస : రసజత కలమఖర రరమశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1228
వయససస:26
లస: ససస స
6954 NDX0618991
పపరర: కకతస కకసడ లకకకదసరర �

95-91/740

తసడక:ఫ బక రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:94-14-1223
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సతచసర షపక
ఇసటట ననస:94-14-1226
వయససస:63
లస: ససస స
6951 NDX2195171
పపరర: కరరణ జజఖత రరమశశటట

6946 SQX2479855
పపరర: శరఖమ శవ నసదదన దసడడ

6971 NDX0484774
పపరర: రమఖదదవ రరయల�

94-185/667

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94/14/1230
వయససస:34
లస: ససస స
94-185/669

6974 NDX0484592
పపరర: వరమక సససకల

94-185/670

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/14/1230
వయససస:76
లస: ససస స
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94-185/671

తసడక:ఫ సససధరయఖ బబ గరరర
ఇసటట ననస:94-14-1230
వయససస:31
లస: పప
6978 NDX0133017
పపరర: సససదర రరవప బబ గరరర

94-185/674

94-184/624

94-185/675

94-184/627

94-184/630

భరస : గరపరల కకషష మబరరకకపపడక
ఇసటట ననస:94-14-1237
వయససస:39
లస: ససస స

6985 NDX1424431
పపరర: వనసకటటశశరరర కకమమర

6988 JBV3237336
పపరర: పరరశత తచడకబబ యన

6991 JBV3237229
పపరర: భబసకరరరవప శరనస

94-184/633

94-179/906

6994 NDX2690881
పపరర: లలఖవత మబరరకకపపడక

6980 NDX0521559
పపరర: లకకక నరరస� అవరశరర�

94-184/623

6983 NDX0521542
పపరర: కకదసడరరమ శరక� అవరశరర�

94-184/626

తసడక:ఫ వరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1233
వయససస:81
లస: పప
94-185/676

6986 NDX1916354
పపరర: మఖరరత పపటట పరకలల

94-179/394

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1234
వయససస:25
లస: పప
94-184/628

6989 NDX0007864
పపరర: రరజగష శరనస

94-184/629

తసడక:ఫ భబసకరరరవప శరనస
ఇసటట ననస:94-14-1234
వయససస:33
లస: పప
94-184/631

తసడక:ఫ రరమఖరరవప శరనస
ఇసటట ననస:94-14-1234
వయససస:62
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:94-14-1236
వయససస:50
లస: ససస స
6996 NDX2695856
పపరర: అరరణ మబరరకకపపడక

94-184/625

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1234
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ భబసకరరరవప శరనస
ఇసటట ననస:94-14-1234
వయససస:35
లస: పప
6993 JBV3236981
పపరర: ఖఖశసబ షపక

6982 JBV3237690
పపరర: భమషయఖ కరటటరర

94-185/673

భరస : కకదసడరరమ శరక�
ఇసటట ననస:94-14-1233
వయససస:77
లస: ససస స

తసడక:ఫ నసరయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1233
వయససస:46
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప శరనస
ఇసటట ననస:94-14-1234
వయససస:55
లస: ససస స
6990 NDX0007773
పపరర: రమమశ శరనస

94-184/622

తసడక:ఫ రరమసరశమ కరటటరర
ఇసటట ననస:94-14-1233
వయససస:75
లస: పప

భరస : శకమనననచరరయణ
ఇసటట ననస:94-14-1233
వయససస:32
లస: ససస స
6987 JBV3237245
పపరర: జయశల శరనస

6979 JBV3237823
పపరర: శవమక కరటటరర

6977 NDX0133181
పపరర: కకటయఖ� కరసడఫకకసడ�

తసడక:ఫ పషద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1230
వయససస:48
లస: పప

భరస : భమషయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1233
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ భమషయఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:94-14-1233
వయససస:40
లస: పప
6984 NDX1172618
పపరర: భబవన కరటటరర

94-185/672

తసడక:ఫ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1230
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ భకకలల
ఇసటట ననస:94-14-1230
వయససస:66
లస: పప
6981 JBV3237815
పపరర: శకమనచనరరయణ కరటటరర

6976 NDX0133165
పపరర: శకనస బబ గరరర

6992 JBV3237542
పపరర: ఝమనసరరణణ లసగరశశటట

94-184/632

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1236
వయససస:45
లస: ససస స
94-86/989

94-179/905
6995 NDX2679363
పపరర: గరపరల కకషష మమరరస మబరరకకపపడక

తసడక:ఫ సతఖ నచరరయణ మబరరకకపపడక
ఇసటట ననస:94-14-1237
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకక సతఖనచరరయణ మబరరకకపపడక
ఇసటట ననస:94-14-1237
వయససస:44
లస: పప

94-179/1141
6997 NDX2735652
పపరర: లకకక సతఖనచరరయణ
మబరరకకపపడక
తసడక:ఫ గరపరల కకషష మమరరస మబరరకకపపడక
ఇసటట ననస:94-14-1237
వయససస:73
లస: పప

6998 NDX2735744
పపరర: యదస గరపరల మబరరకకపపడక

94-179/1142

తసడక:ఫ లకకక సతఖనచరరయణ మబరరకకపపడక
ఇసటట ననస:94-14-1237
వయససస:48
లస: పప

94-179/1143 7000 NDX3197084
94-184/1458
6999 NDX2857902
పపరర: గరపరల కకషష మమరరస మబరరకకపపడక
పపరర: పచరపపలలసస రవకలమఖర
పచరపపలలసస
తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ మబరరకకపపడక
తసడక:ఫ జనచరర న రరవప పచరపపలలసస
ఇసటట ననస:94-14-1237
ఇసటట ననస:94-14-1237
వయససస:44
లస: పప
వయససస:47
లస: పప

94-184/1459
7001 NDX3189321
పపరర: ఈశశర పచరపపలలసస
పచరపపలలసస
తసడక:ఫ పచరపపలలసస రవకలమఖర రవకలమఖర
ఇసటట ననస:94-14-1237
వయససస:23
లస: పప

94-184/1460 7003 NDX0313858
7002 NDX2979623
పపరర: లఖత రరమఖఖఈఈ మమమలపరపప
పపరర: మఖధవ దచసరర

7004 JBV3725314
పపరర: వజయబబబబ చదబబఫ లల

భసధసవప: వనసకట నచగ కరరరసక
ఇసటట ననస:94-14-1237
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-14-1238
వయససస:35
లస: ససస స

94-184/634

94-184/635

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1238
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: శకనవరసరరవప దచసరర
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94-184/636

తసడక:ఫ పఫభబకరరవపరరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-14-1238
వయససస:45
లస: పప
7008 NDX1424423
పపరర: లకకకకళళఖణణ పరరమ

94-185/677

94-185/680

94-184/639

భరస : ఆసజననయబలల జలకలరర
ఇసటట ననస:94-14-1242
వయససస:28
లస: ససస స
7017 JBV3236049
పపరర: పపషరపవత� గరలబబ�

94-184/640

భరస : అరరబ నరరవప� �
ఇసటట ననస:94-14-1245
వయససస:60
లస: ససస స
7020 NDX2340883
పపరర: సతఖవత ఓనట పపలర

94-179/395

94-184/642

94-184/645

94-184/648

తసడక:ఫ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1247
వయససస:44
లస: పప

94-185/679

7013 NDX1844621
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప అటట
ర రర
తసడక:ఫ రసగయఖ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:94/14/1241
వయససస:68
లస: పప

94-180/2003
7015 NDX2924637
పపరర: కలరపరటట జయ వర అనత లకకక
కలరపరటట
తసడక:ఫ కలరపరటట సరసబశవ రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:94-14-1245
వయససస:33
లస: ససస స

7016 NDX2924934
పపరర: గరగబల గగతమ గరగబల
భరస : వనసకట కకషష రరడకడ గరగబల
ఇసటట ననస:94-14-1245
వయససస:31
లస: ససస స

7018 JBV3236015
పపరర: అరరబ నరరవప� గలవర�

7019 NDX2653566
పపరర: భబగఖ నచగ ససనత రరచకకసడ

94-184/641

7021 JBV3727831
పపరర: దచనమక వనమబల

7024 JBV3727849
పపరర: అసకమకరరవప వనమబల

7027 NDX1700484
పపరర: అనత మమడకశశటట

7030 NDX1030741
పపరర: నచరరయణ బసదసగబల

7033 NDX1903153
పపరర: మఖధవరరడకడ కకడనరర
తసడక:ఫ మలలరరబ నచ రరడకడ కకడనరర
ఇసటట ననస:94-14-1248
వయససస:25
లస: పప

94-185/682

94-180/2004

94-184/1084

తలర : వజయ లకకక రరచకకసడ
ఇసటట ననస:94-14-1245
వయససస:20
లస: ససస స
94-179/396

7022 NDX2339786
పపరర: నచగరరరబ న వనమబల

94-179/397

తసడక:ఫ కకసడయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:94-14-1246
వయససస:25
లస: పప
94-184/643

7025 NDX2313443
పపరర: అనసశర బసడడగబల

94-184/644

తసడక:ఫ నచరరయణ బసడడగబల
ఇసటట ననస:94-14-1247
వయససస:21
లస: ససస స
94-184/646

7028 NDX0954149
పపరర: రమణ సరదరబబ యన

94-184/647

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1247
వయససస:38
లస: ససస స
94-184/649

తసడక:ఫ రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1247
వయససస:30
లస: పప
94-184/651

7010 NDX1254697
పపరర: గరటబ రరడకడ మబకకసటట

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94/14/1241
వయససస:26
లస: పప

భరస : మమడకశశటట వననద కలమఖర
ఇసటట ననస:94-14-1247
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నచరరయణ
ఇసటట ననస:94-14-1247
వయససస:42
లస: ససస స
7032 AP151010492158
పపరర: శకనవరసరరవప సరదరబబ యన

94-185/681

తసడక:ఫ కకసడయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:94-14-1246
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ నచరరయణ బబ సదసగబల
ఇసటట ననస:94-14-1247
వయససస:22
లస: ససస స
7029 NDX1035443
పపరర: వజయలకకక బసదసగబల

7012 NDX1326008
పపరర: వనణబ గరపరల ఆలఖ

94-184/638

తసడక:ఫ నచరరయణ రరడకడ
ఇసటట ననస:94/14/1240
వయససస:70
లస: పప

భరస : కకసడయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:94-14-1246
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:94-14-1246
వయససస:76
లస: ససస స
7026 NDX2313393
పపరర: లకకక మమనక బసడడగబలఖ

94-185/678

తసడక:ఫ అదదసకయఖ� �
ఇసటట ననస:94-14-1245
వయససస:80
లస: పప

తసడక:ఫ లకకయఖ ఓనట పపలర
ఇసటట ననస:94-14-1246
వయససస:21
లస: ససస స
7023 JBV3727856
పపరర: నరసమక ఒసటటపపల

7009 NDX1935040
పపరర: నచగరరజ దదమకత

7007 NDX2401321
పపరర: లకకణసరశమ అసదడ

తసడక:ఫ మహనరరవప అసదడ
ఇసటట ననస:94-14-1239
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప దదమకత
ఇసటట ననస:94/14/1240
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమకకటటసశర రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:94/14/1241
వయససస:65
లస: ససస స
7014 NDX2311504
పపరర: లకకక దదవ జలలకలరర

94-184/637

భరస : లకకణసరశమ అసదడ
ఇసటట ననస:94-14-1239
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గరపస చసద
ఇసటట ననస:94/14/1240
వయససస:30
లస: ససస స
7011 NDX1816844
పపరర: సరరజ అటట
ర రర

7006 NDX2401339
పపరర: బబలకలమఖరర కకరకపరటట

7031 NDX1700476
పపరర: వననద కలమఖర మమడకశశటట

94-184/650

తసడక:ఫ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1247
వయససస:34
లస: పప
94-185/683

7034 NDX1642660
పపరర: రరజగశశరర దదఫ ణచదసల

94-179/398

భరస : మసరసన రరవప దదఫ ణచదసల
ఇసటట ననస:94-14-1249
వయససస:50
లస: ససస స
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పపరర: మఖధవ రరడడ క కకడనరర
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94-179/399

తసడక:ఫ ఓబబల రరడకడ కకడనరర
ఇసటట ననస:94-14-1249
వయససస:50
లస: పప
7038 NDX1700492
పపరర: దదఫ ణచదసల రరజగశశరర

94-185/686

7039 NDX1424605
పపరర: నచగగశశరరరవప కలసభబ

తసడక:ఫ వనసకట సతఖ సరయ పఫసరద ససగబభభటర
ఇసటట ననస:94-14-1250
వయససస:21
లస: ససస స
7044 NDX2087063
పపరర: లకకక పఫసనన మగరల

7045 NDX2491660
పపరర: శవపరరశత ననర బబషర

94-184/653

94-184/654

భరస : శక రరమబల మగరల
ఇసటట ననస:94-14-1255
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడకడ మమలల
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:28
లస: ససస స
7050 NDX1920470
పపరర: కకటయఖ మమలల

94-179/403

94-184/659

94-184/662

భరస : శసకర శకనవరస
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:31
లస: ససస స

94-184/655

7054 NDX1133768
పపరర: వసశకకషష యయనసమబల

7057 NDX0777615
పపరర: భబజసగరరవప రరమశశటట �

94-184/1465

7060 NDX0545533
పపరర: సఫసయ షరరన ససదచగర

94-179/401

7063 NDX1298066
పపరర: శవ లకకక కపపల
భరస : ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:32
లస: ససస స

7043 NDX2919116
పపరర: శశశలజ ససగబభభటబర

94-184/1463

7046 NDX2491645
పపరర: ఖఖజజబ ననర బబషర

94-184/656

7049 NDX1852129
పపరర: వర నచరరయణ గసగవరపప

94-179/402

తసడక:ఫ చన కకసడయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:45
లస: పప
94-184/657

7052 AP151010492056
పపరర: మసగమక కపపల

94-184/658

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:60
లస: ససస స
94-184/660

7055 NDX0519587
పపరర: శకనవరసరరవప వరససరరడడ క

94-184/661

తసడక:ఫ మహన రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:32
లస: పప
94-184/663

7058 NDX2985950
పపరర: మసగ కకతస పలర

94-184/1464

భరస : నచగర రరడకడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:24
లస: ససస స
94-184/664

తసడక:ఫ వరహహదసలర ససదచగర
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:29
లస: ససస స
94-184/666

94-184/652

భరస : మసరసన వల షషషక
ఇసటట ననస:94-14-1257
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ బయప రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:20
లస: ససస స
7062 NDX1119965
పపరర: అనత కపపల

7051 NDX2311611
పపరర: తరరపతమక మమలల

7040 NDX2450914
పపరర: పఫణణత ససగబభభటర

భరస : వనసకట సతఖ సరయ పఫసరద ససగబభభటబర
ఇసటట ననస:94-14-1250
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ ససథరరవ భభణణఘఖళళ
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:34
లస: పప
7059 NDX2986008
పపరర: సశపన రరగరపససడక

94-184/1462

భరస : కకటయఖ మమలల
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:76
లస: ససస స
7056 NDX1972356
పపరర: ససరగష భభణణఘఖళళ

7048 NDX1896226
పపరర: కకటట రరడకడ మబలల

94-185/685

తసడక:ఫ వనసకట సతఖ సరయ పఫసరద ససగబభభటర
ఇసటట ననస:94-14-1250
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ మబలల
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ యలమసద మమలల
ఇసటట ననస:94-14-1258
వయససస:58
లస: పప
7053 AP151010492035
పపరర: ససబబబయమక వడర మఖనస

94-185/687

తసడక:ఫ మసరసన వల ననర బబషర
ఇసటట ననస:94-14-1257
వయససస:23
లస: ససస స
94-179/400

7037 NDX1424571
పపరర: రరజ శక కలమఖరర కలసభబ

భరస : నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1249
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1249
వయససస:61
లస: పప
7042 NDX2919108
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ పఫసరద
ససగబభభటబర
తసడక:ఫ శకరరమలల ససగబభభటబర
ఇసటట ననస:94-14-1250
వయససస:51
లస: పప

7047 NDX1852954
పపరర: వనసకట లకకక మమలల

94-185/684

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1249
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1249
వయససస:55
లస: ససస స
7041 NDX2450922
పపరర: పఫవలర క ససగబభభటర

7036 NDX1424597
పపరర: పపజ కలసభబ

7061 NDX1035070
పపరర: సమనచ ససదచగర

94-184/665

తసడక:ఫ వరహహదసలర ససదచగర
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:32
లస: ససస స
94-184/667

94-184/669
7064 NDX2135714
పపరర: వనసకట శశష యగన లకకక
జపపడక
భరస : వ ఆర ఎస వర పఫసరద జపపడక
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:50
లస: ససస స
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7065 JBV0910505
పపరర: షరహహన ససదచగర
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94-184/670

భరస : వరహహదసలర ససదచగర
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:56
లస: ససస స
7068 NDX1298074
పపరర: ఆదదయఖ కపపల

94-184/673

94-184/676

94-184/679

94-184/680

94-184/683

94-184/686

94-184/689

తసడక:ఫ ఏలర మసద కకజజబ
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:49
లస: పప

7078 NDX2313138
పపరర: గగతమ ససరరసషటట

7081 NDX0690537
పపరర: భమలకకక శరరశశటట

7084 NDX0690578
పపరర: కలమఖరర శరరశశటట

7087 NDX2039130
పపరర: తలక కకజజబ

94-184/692

7090 NDX1186121
పపరర: నచగ వనసకట రమమష చడకక

94-184/681

7093 NDX1030956
పపరర: ససబబబరరవప శరరసషటట
తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప శరరసషటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:49
లస: పప

94-184/678
7073 NDX1972877
పపరర: వనసకట రరవ కలమఖర నమకగడడ

7076 NDX2991438
పపరర: లకకక గరలస

94-184/1467

7079 NDX1298082
పపరర: శవ సతఖనచరరయణ శరరసషటట

94-184/682

తసడక:ఫ ససబబబ రరవప శరరసషటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:26
లస: ససస స
94-184/684

7082 NDX1035294
పపరర: పరరశత చడకక

94-184/685

భరస : కకటటశశర రరవప చడకక
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:35
లస: ససస స
94-184/687

7085 NDX1034982
పపరర: ధనలకకక శరరసషటట

94-184/688

భరస : ససబబబరరవప శరరసషటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:44
లస: ససస స
94-184/690

7088 NDX0680116
పపరర: వనసకటటశశరరరవప శరరశశటట

94-184/691

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప శరరసషటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:36
లస: పప
94-184/693

తసడక:ఫ శవరరస చడకక
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:39
లస: పప
94-184/695

94-184/675

భరస : శకనవరసరరవప గరలస
ఇసటట ననస:94-14-1261
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర కకజజబ
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప శరరసషటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:39
లస: పప
7092 NDX2039106
పపరర: వనసకటటసశరలల కకజజబ

94-184/1466

భరస : శకనస శరరసషటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప శరరసషటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:52
లస: ససస స
7089 NDX0680157
పపరర: సరసబశవరరవప శరరశశటట

7075 NDX2991446
పపరర: శకనవరసరరవప గరలస

7070 JBV0910513
పపరర: వరహహదసలర ససదచగర

తసడక:ఫ శకనవరస సనదహకరరరవ నమకగడడ
ఇసటట ననస:94-14-1261
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ససరరశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ససరరశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:35
లస: ససస స
7086 NDX0690602
పపరర: కకటమక శరరసషటట

94-184/677

భరస : శవ నచరరయణ ససరరశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబ రరవప ససరర శశటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:26
లస: ససస స
7083 NDX1172857
పపరర: రమణ ససరరశశటట

7072 NDX2407526
పపరర: రరషన పపలగస

94-184/672

తసడక:ఫ మహహదదదన పరషర ససదచగర
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ఫ ఓబబలల గరలస
ఇసటట ననస:94-14-1261
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ శకనస ససరరశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:22
లస: ససస స
7080 NDX1972737
పపరర: మమనక ససరర శశటట

94-184/674

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర పపలగస
ఇసటట ననస:94-14-1261
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ కకటయఖ డదగల
ఇసటట ననస:94-14-1261
వయససస:44
లస: పప
7077 NDX2313112
పపరర: శక లకకక ససరరసషటట

7069 NDX0151597
పపరర: రరజ గగరరకమబచసర

7067 NDX1607458
పపరర: డదరసగబల శకనవరస

తసడక:ఫ అదద నచరరయణ
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ ఆదడయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:62
లస: పప
7074 NDX2170439
పపరర: ససబబ రరవప డదగల

94-184/671

తసడక:ఫ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబషయఖఖ
ఇసటట ననస:94-14-1259
వయససస:43
లస: పప
7071 AP151010492385
పపరర: సరసబయఖ కపపల

7066 NDX1030428
పపరర: మలర ఖఖరరబ నరరవప కపపల

7091 NDX0680181
పపరర: శకనస శరరసషటట

94-184/694

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప శరరసషటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:42
లస: పప
94-184/696

7094 NDX0680207
పపరర: కకటటశశరరరవప శరరసషటట

94-184/697

తసడక:ఫ ససబబబరరవప శరరసషటట
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:65
లస: పప
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7095 NDX2927184
పపరర: ససకనఖ ససరరశశటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-186/1413

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1263
వయససస:19
లస: ససస స
7098 NDX0605527
పపరర: ఆశర షహహన మహమకద

94-184/700

94-184/703

94-183/1056

భరస : వక రరజగశ బబబబ అదదసకక
ఇసటట ననస:94-14-1268
వయససస:37
లస: ససస స
7107 NDX0954131
పపరర: శకలత దచసరర
భరస : వనసకటఉదయకలమఖర
ఇసటట ననస:94-14-1268
వయససస:39
లస: ససస స
7110 NDX0951806
పపరర: వనసకటఉదయకలమఖర దచసరర

94-184/709

94-184/712

94-184/715

94-184/718

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:50
లస: ససస స

7105 NDX3036381
పపరర: శకధర బబబబ అదదసకక

7106 JBV3237641
పపరర: శకరమఖ అదదసకక

7111 NDX2086990
పపరర: కరరణ కలమఖరర ననతకకక

7114 JBV3237435
పపరర: కకటటశశరమక మమకల

7117 NDX1297977
పపరర: వజయ ఝనస మబనపలల

7120 JBV3237120
పపరర: వజయ నరకల చడరరకలరర

7123 JBV3236478
పపరర: శవకలమఖరర వలర పప
భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:50
లస: ససస స

94-184/702

7103 NDX3036191
పపరర: శరసత కలమఖరర అదదసకక
భరస : శవరరస కకషష అదదసకక
ఇసటట ననస:94-14-1268
వయససస:62
లస: ససస స

94-183/1057

94-183/1055

94-184/705

తసడక:ఫ శవరరమకకషష పఫసరద
ఇసటట ననస:94-14-1268
వయససస:37
లస: ససస స
94-184/707

7109 JBV3237633
పపరర: శకధర బబబబ అదదసకక

94-184/708

తసడక:ఫ శవరరమకకషష పఫసరద
ఇసటట ననస:94-14-1268
వయససస:37
లస: పప
94-184/710

7112 NDX1719378
పపరర: సరయ నచగ మమనక బబడకశ

94-184/711

తసడక:ఫ చన బఫహకయఖ బబడకశ
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:24
లస: ససస స
94-184/713

7115 NDX0545145
పపరర: వససత ఉపపలపరటట

94-184/714

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:35
లస: ససస స
94-184/716

7118 NDX0008292
పపరర: ఆదదలకకక� చచవల�

94-184/717

భరస : సససగరరయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:43
లస: ససస స
94-184/720

భరస : దదవదచనస
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:45
లస: ససస స
94-184/722

7100 NDX0157289
పపరర: ఆరరఫ మహమకద

తసడక:ఫ చన వరల షపబ మహమకద
ఇసటట ననస:94-14-1266
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఉదయ భబసకర
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జలఖనభబష�
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:44
లస: ససస స
7122 JBV3237427
పపరర: శకదదవ తమఖక

94-184/704

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:35
లస: ససస స
7119 AP151010492185
పపరర: ఆషర షపక�

7102 AP151010492115
పపరర: ఖఖససస సరహహబ మహమకద

7108 AP151010492135
పపరర: శరసతచకలమఖరర అదదసకక

94-184/699

తసడక:ఫ ఖఖససస సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:94-14-1266
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ మలర కరరరబ న రరవప ననతకకక
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ రవకలమర
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:27
లస: ససస స
7116 NDX0155606
పపరర: దదవఖ కకలర పర

94-184/701

భరస : శవరరమకకకషషపఫసరద అదదసకక
ఇసటట ననస:94-14-1268
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచసచచరయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1268
వయససస:43
లస: పప
7113 NDX1298009
పపరర: ససజనఖ నచనననపరగ

7099 AP151010492287
పపరర: ఫరతమఖన మహమకద

తసడక:ఫ శవ రరమ కకషష పఫసరద అదదసకక
ఇసటట ననస:94-14-1268
వయససస:37
లస: పప
94-184/706

7097 NDX0154872
పపరర: హలమఖ ససదచగర

భరస : అబబదల ఖఖదర జలఖన ససదచగర
ఇసటట ననస:94-14-1265
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఖఖశస మహమకద
ఇసటట ననస:94-14-1266
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ చనవల మహమకద
ఇసటట ననస:94-14-1266
వయససస:44
లస: పప
7104 NDX3130622
పపరర: శక రమఖ అదదసకక

94-184/698

భరస : కజ షస వరదగర షపక
ఇసటట ననస:94-14-1265
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఖఖససస సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:94-14-1266
వయససస:32
లస: ససస స
7101 AP151010492219
పపరర: అబబబస మహమకద

7096 NDX2156157
పపరర: షహనచజ షపక

7121 NDX0008276
పపరర: లకకక� నమకనకకటట�

94-184/721

భరస : పషదద లసగయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:46
లస: ససస స
94-184/723

7124 NDX1297993
పపరర: ససనతచ నచనననపరగ

94-184/724

భరస : రవ కలమర
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:52
లస: ససస స
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పపరర: నరకలఖ మబనపలలర
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94-184/725

భరస : పఫసరద రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:53
లస: ససస స
7128 AP151010492081
పపరర: నరసమక చడలరసచడరర

94-184/728

94-184/731

94-184/734

94-184/737

94-184/740

94-184/743

94-184/746

భరస : శక వల గరలకకసడచ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:26
లస: ససస స

7138 NDX2052066
పపరర: చన కకసదలల దదవరకకసడ

7141 NDX1298058
పపరర: జయపరల బబ రరగడచడ

7144 NDX1298017
పపరర: రవకలమర నచనననపరగ

7147 NDX1643049
పపరర: వర రరఘవ రరవప వనసపటట

94-184/1085

7150 NDX3025814
పపరర: చసదఫ శశఖర బబబబ రరయన

94-184/738

7153 JBV3725470
పపరర: అనలఖశరలన రరచపపడక

7133 JBV3237096
పపరర: ససదరరనరరవప బబజబస

94-184/733

7136 NDX2087055
పపరర: మలర కరరరబ న రరవప ననతకకక

94-184/736

7139 NDX1643023
పపరర: మమహరర బబబబ వనసపటట

94-184/739

తసడక:ఫ వర రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:48
లస: పప
94-184/741

7142 AP151010492111
పపరర: రరధచకకకషషమమరరస మనననకసటట

94-184/742

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:60
లస: పప
94-184/744

7145 NDX0151621
పపరర: నచగగశశరరరవప కకలర పర

94-184/745

తసడక:ఫ శవ ససబఫహకణఖస
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:63
లస: పప
94-184/747

94-184/1468

తసడక:ఫ రసబబబబ రరయన
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:37
లస: పప
94-184/749

94-184/730

తసడక:ఫ మబతస యఖ ననతకకక
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ అననతస యఖ
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:74
లస: పప

భరస : బబల బఫహకస గబడకపరటట
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:35
లస: ససస స
7152 NDX2170389
పపరర: పరరశన గరలకకసడచ

94-184/735

తసడక:ఫ ఇజయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:70
లస: పప
7149 NDX2662914
పపరర: మహ లకకక గబడకపరటట

7135 NDX1298025
పపరర: ససనల కలమఖర మబనపలలర

7130 NDX0781211
పపరర: భబగఖమక పపలలగబ�

తసడక:ఫ జజర �
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ పరనకరలరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:60
లస: పప
7146 NDX0156406
పపరర: అహమకద మహమకద

94-184/732

తసడక:ఫ కకటయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ గరపయఖ బబడకస
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:55
లస: పప
7143 JBV3237328
పపరర: వనసకటరరడకడ తమఖక

7132 JBV3725454
పపరర: బబజ బబబబ బతష
స ల

94-184/727

భరస : వనసకట నరసయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:ఫ పఫసరద రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:46
లస: పప
7140 NDX2156132
పపరర: చన బఫహకయఖ బబడకస

94-184/729

తసడక:ఫ ససభబన
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:39
లస: పప
7137 NDX0488205
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపలపరటట

7129 NDX0148890
పపరర: గగససయఖ బబగస మహమకద

7127 NDX0148841
పపరర: పదచకవత కకలర పర

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:29
లస: పప
7134 JBV3237708
పపరర: మహహశశరరరవప వనదసళరపలర

94-184/726

భరస : చనన బఫహకయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : చననపపలర యఖ
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:57
లస: ససస స
7131 NDX0811133
పపరర: శవదదప కకలర పర

7126 NDX0845479
పపరర: సరయ పదక బబడకశ�

7148 JBV3236551
పపరర: వనసకట మధసససధనరరవప
వరససరరడకడ
తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:73
లస: పప
7151 NDX3025988
పపరర: ససరరఖ రరయన

94-184/748

94-184/1469

భరస : చసదఫ శశఖర బబబబ రరయన
ఇసటట ననస:94-14-1270
వయససస:29
లస: ససస స
94-184/750

భరస : వనదచదదఫ నరసససహ ససబబ రరజ రరచపపడక
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:32
లస: ససస స

7154 NDX0008359
పపరర: ఖఖసస సనశశటట

94-184/751

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:30
లస: ససస స
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94-184/752

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:35
లస: ససస స
7158 JBV3236999
పపరర: అమరవరణణ� మరరకపపడక�

94-184/755

7159 AP151010492288
పపరర: లకకక గరదచ�

94-184/758

7162 NDX0545251
పపరర: వనసకటటశశరమక బడడగబ

భరస : ససతచరరమరరడకడ� �
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:45
లస: ససస స

7165 JBV0917195
పపరర: సతఖవత మరరకపపడక

భరస : ఉమఖమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:60
లస: ససస స
7173 AP151010492403
పపరర: వనసకటమక గరదచ

7171 JBV0917179
పపరర: దదనమక మరరకపపడక

94-184/770

7174 JBV0918615
పపరర: జయమక ఈమన

7177 JBV3725504
పపరర: షపక షర వల గరలలకసడ షపక

తసడక:ఫ ఉమ మహహశశర రరవప దచవపలలరర
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ మహకద ఖఖససస
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:30
లస: పప

7179 JBV0917062
పపరర: జజఖషరతన మరరకపపడక

7180 JBV0914549
పపరర: జజన వనససర మరరకపపడక�

94-184/776

తసడక:ఫ శరఖససన� �
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:35
లస: పప
7182 JBV0910661
పపరర: వనసకటరరడకడ తమకననన
తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:42
లస: పప

94-184/762

94-184/765

7183 JBV3725488
పపరర: రరమ పఫభబ కలమఖర� వరరబ �
తసడక:ఫ శక కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:43
లస: పప

7163 JBV3237286
పపరర: సరయలల కకమటటగసటట

94-184/760

7166 JBV0917260
పపరర: బబ షపక

94-184/763

7169 JBV3237278
పపరర: వజయలకకక ఆరగటట

94-184/766

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:60
లస: ససస స
94-184/768

7172 NDX1502526
పపరర: దసరర బబయ బబ సదఇల

94-184/769

భరస : హనసమఖన సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:68
లస: ససస స
94-184/771

7175 NDX1171818
పపరర: ససధచకర రరడకడ గబసడచ

94-184/772

తసడక:ఫ వరర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:29
లస: పప
94-184/774

7178 JBV0911180
పపరర: కకటటరరడకడ దదదచద

94-184/775

తసడక:ఫ కకటటనచగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:33
లస: పప
94-184/777

తసడక:ఫ శరఖససన �
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:37
లస: పప
94-184/779

94-184/757

భరస : ఖఖశస
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సకలఖరరడకడ �
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:76
లస: ససస స
94-184/773

7160 AP151010492289
పపరర: అసకరదదవ గరదచ

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శరఖససన
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనలలకకసడచరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:72
లస: ససస స
7176 JBV3725462
పపరర: సరయ కకషష దచవపలలరర

94-184/759

భరస : నచరరయణరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:57
లస: ససస స
94-184/767

94-184/754

భరస : చనచనరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వకటర శరఖసకలమఖర
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:45
లస: ససస స

94-184/764 7168 AP151010492344
7167 NDX0313981
పపరర: దదవసపన మహలకకక దచవపలలరర
పపరర: రరమఖనసజమక గమడనరర

7170 JBV0911057
పపరర: అనసనరఖమక తమకననన

94-184/756

భరస : పఫసరద
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:43
లస: ససస స
94-184/761

7157 JBV3236700
పపరర: పదచకవత కగతరరడకడ

భరస : కకసడచరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకసడచరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఉమఖమహహశశర రరడడ క
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:43
లస: ససస స
7164 JBV0911024
పపరర: ససజజత దథడచడ�

94-184/753

భరస : పఫతచప
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ శరఖససన� �
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:39
లస: ససస స
7161 JBV0913822
పపరర: అరరణ ఈమన�

7156 JBV3237567
పపరర: పఫమల గసజనబబ యయన

7181 JBV3236692
పపరర: కకసడచరరడకడ కగతరరడకడ

94-184/778

తసడక:ఫ వనలలగగసడచరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:42
లస: పప
94-184/780

7184 JBV3236858
పపరర: చనచనరరడకడ గరదచ

94-184/781

తసడక:ఫ వనలలకకసడచరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:47
లస: పప
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7185 NDX1171834
పపరర: వర రరడకడ గబసడచ
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94-184/782

తసడక:ఫ కకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:48
లస: పప
7188 AP151010492151
పపరర: కకసడచరరడకడ గరదచ

94-184/785

94-184/788

94-184/1470

94-185/689

94-180/1209

94-180/1210

94-189/1033

భరస : ససబబబరరవప దసగరఖమబపదద
ఇసటట ననస:94-14-1462
వయససస:49
లస: ససస స

7198 NDX0152033
పపరర: పరమమశశర రరడకడ అలకగపలర

7201 NDX2307593
పపరర: లకకక బరరబబ యన

7204 NDX0528893
పపరర: లకకక రరపరరస

7207 NDX0507749
పపరర: శకనస పసటర

94-185/691

7210 NDX2140648
పపరర: సరసబ రరడడ క పపలచడరర
తసడక:ఫ నచగభమషణ రరడకడ పపలచడరర
ఇసటట ననస:94/14/1428
వయససస:80
లస: పప

94-179/404

94-184/787

7193 JBV0911354
పపరర: శరఖససన మరరకపపడక

94-184/790

7196 NDX1900647
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-185/688

తసడక:ఫ యఖససన ననర షపక
ఇసటట ననస:94/14/1280
వయససస:29
లస: పప
94-183/134

7199 NDX0510594
పపరర: మలలర శశరర ఇమసదద

94-180/1208

భరస : సనరఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-14-1317
వయససస:48
లస: ససస స
94-189/1029

7202 NDX2307650
పపరర: ఆసజననయబలల బరరబబ యన

94-189/1031

7205 NDX0533240
పపరర: కలమఖర రరపరరస

94-189/1032

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ రరపరరస
ఇసటట ననస:94-14-1361
వయససస:33
లస: పప
94-180/1211

7208 NDX1761056
పపరర: నచగ ససధ కరమమపలర

94-185/690

తసడక:ఫ రరమఖరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:94/14/1406
వయససస:24
లస: ససస స
94-185/692

7211 NDX1572883
పపరర: సరశత పస లలపలర

94-183/135

భరస : సతఖనచరరయణ పప లలపలర
ఇసటట ననస:94-14-1440
వయససస:35
లస: ససస స

94-179/405 7214 NDX1702720
7213 NDX0985911
పపరర: శవనచగగశశరరరవప దసగఖసపపడక
పపరర: అజయ కలమఖర కకలల
ర రర

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1462
వయససస:35
లస: పప

94-189/1030

తసడక:ఫ కకసదలల బరరబబ యన
ఇసటట ననస:94-14-1340
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ అచరనన
ఇసటట ననస:94-14-1361/1
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ జజజయఖ
ఇసటట ననస:94/14/1406
వయససస:52
లస: పప
7212 NDX1007467
పపరర: భబగఖలకకక దసగఖసపపడక

94-184/1471

భరస : సతఖనచరరయణ రరపరరస
ఇసటట ననస:94-14-1361
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ పరపయఖ రరపరరస
ఇసటట ననస:94-14-1361
వయససస:50
లస: పప
7209 NDX0373654
పపరర: వజయ కలమఖర దచసరర

7195 NDX2985893
పపరర: మధసమత నలస

7190 JBV3725512
పపరర: పఫసరద బడడగబ

తసడక:ఫ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:75
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల బరరబబ యన
ఇసటట ననస:94-14-1340
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1352
వయససస:48
లస: ససస స
7206 NDX0533141
పపరర: సతఖనచరరయణ రరపరరస

94-184/789

తసడక:ఫ తరరపతరరడకడ ఆలకపలర
ఇసటట ననస:94-14-1294
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-14-1317
వయససస:32
లస: పప
7203 NDX0512012
పపరర: రరమలకకక లలటటట

7192 AP151010492216
పపరర: నచరరయణరరవప గమడనరర

94-184/784

తసడక:ఫ చనన కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:55
లస: పప

భరస : చననయఖ నలస
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషదద బబలయఖ
ఇసటట ననస:94/14/1280
వయససస:56
లస: పప
7200 NDX0507525
పపరర: చన�ీళనచరరవప ఇమసదద

94-184/786

తసడక:ఫ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబరరవప నలస
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:31
లస: పప
7197 NDX1254416
పపరర: అసకమక రరవప కడకయస

7189 JBV0917187
పపరర: ఖఖశస షపక

7187 NDX0356055
పపరర: వనసకటటశశర రరడ�కడ కగతరరడ�కడ

తసడక:ఫ వనలకకసడచ రరడకడ�
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ ఖఖశసపసరర
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటలసగస
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:65
లస: పప
7194 NDX2985919
పపరర: శకనస నలస

94-184/783

తసడక:ఫ శరఖససన
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ వనలలకకసడచరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1271
వయససస:54
లస: పప
7191 JBV3237302
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆరగటట

7186 JBV0914424
పపరర: వకటర శరఖసకలమఖర మరరకపపడక

94-184/791

తసడక:ఫ పపలఖరరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-14-1595
వయససస:24
లస: పప
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94-178/119

భరస : నచగగశశర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:94/14/1714
వయససస:41
లస: ససస స

7216 NDX0128199
పపరర: శకదదవ� రరవపరటట�

భరస : వనసకట సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:94/14/1730
వయససస:30
లస: ససస స

7218 NDX0861781
పపరర: సరవతఫ మపసదదవ�

94-178/122

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:94/14/1730
వయససస:53
లస: ససస స

7219 NDX0701540
పపరర: శకలకకక మమడ�

94-178/125

తసడక:ఫ చననమసరసన�
ఇసటట ననస:94/14/1735
వయససస:46
లస: పప

7222 NDX1649096
పపరర: మమలఖనచ షపక

94-185/695

భరస : నచగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-2010
వయససస:40
లస: ససస స

7225 NDX0734566
పపరర: చటటట మక దచసరర�

భరస : వనసకట సరశమ కరససనబబ యన
ఇసటట ననస:94/14/2015
వయససస:30
లస: ససస స
7230 NDX1843938
పపరర: అనరరధ పఫసరద కసచరర
తసడక:ఫ వజయ కలమఖర కసచరర
ఇసటట ననస:94/14/2015
వయససస:25
లస: పప
94-185/704

భరస : సరశమ దచసస�
ఇసటట ననస:94-14-2071
వయససస:58
లస: ససస స

94-185/696

7234 NDX1753970
పపరర: ఉదయశసకర వ

94-184/1447

7237 NDX0750125
పపరర: నచగగశశరరరవప� మబవశ�

94-185/699

తసడక:ఫ రరయపపరరడకడ అననరరడకడ
ఇసటట ననస:94-15
వయససస:65
లస: ససస స

7240 JBV3236502
పపరర: రమణమక దదవరశశటట

94-185/702

7243 JBV3236510
పపరర: సరసబయఖ దదవరశశటట
తసడక:ఫ మలర యఖ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:94-15
వయససస:66
లస: పప

94-185/694

7226 NDX2119890
పపరర: వనలలరర సరయ అనసషర

94-185/697

7229 NDX1843904
పపరర: మనచ కసచరర

94-185/700

7232 JBV0921262
పపరర: మసరసనమక� షపక�

94-185/703

భరస : మసరసనచసహహబ� షపక�
ఇసటట ననస:94-14-2070
వయససస:65
లస: ససస స
94-185/705

7235 NDX0373548
పపరర: సపనహ లత నననస

94-185/706

తసడక:ఫ వరపఫసరద
ఇసటట ననస:94/14/2182
వయససస:37
లస: ససస స
94-185/707

7238 NDX1274505
పపరర: సరసబయఖ దదవరశశటట

94-179/406

తసడక:ఫ కకచరయఖ
ఇసటట ననస:94-15
వయససస:58
లస: పప
94-183/136

భరస : సరసబయఖ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:94-15
వయససస:62
లస: ససస స
94-183/138

7223 NDX0016287
పపరర: లకకమక బబడదడగరరర

భరస : వజయ కలమఖర కసచరర
ఇసటట ననస:94/14/2015
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-12010
వయససస:48
లస: పప
94-179/907

94-178/124

తసడక:ఫ రరమకకషష వనలలరర
ఇసటట ననస:94/14/2015
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరసససహరరవప వరగరన
ఇసటట ననస:94/14/2091
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల మఖవల
ఇసటట ననస:94-14-11851,12/3 lost
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-15
వయససస:40
లస: పప

7231 NDX1843920
పపరర: వజయ కలమఖర కసచరర

7220 NDX1734608
పపరర: నచగరరజ మమడ

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1955
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ పఫసరద రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:94/14/2015
వయససస:48
లస: పప

7233 NDX0016360
పపరర: శరఖమల ఎ�

7242 JBV3236288
పపరర: ససరగష బబబబ దదవరశశటట

94-185/693

భరస : ఏడడకకసడలల కలసచచల
ఇసటట ననస:94/14/2015
వయససస:37
లస: ససస స
94-185/701

94-178/121

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర మమడ
ఇసటట ననస:94/14/1735
వయససస:34
లస: పప

భరస : జయరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-2011
వయససస:59
లస: ససస స

94-185/698 7228 NDX1700542
7227 NDX1844241
పపరర: శకజజనకక పసఫయఖ కరససనబబ యన
పపరర: ససవరష కలమఖరర కలసచచల

7239 NDX2678787
పపరర: భగఖమక అననరరడడ క

94-178/123

తసడక:ఫ రహమఖన షపక
ఇసటట ననస:94-14-1820
వయససస:34
లస: పప

7224 NDX0734285
పపరర: భవరన మబవశ�

7217 JBV3224656
పపరర: షపక సరసబ�

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:94/14/1730
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94/14/1735
వయససస:45
లస: ససస స

7221 JBV3727872
పపరర: వల� షపక�

7236 NDX2769164
పపరర: ససజజత మఖవల

94-178/120

7241 JBV3237195
పపరర: మలలర శశరరరవప� దదవరశశటట �

94-183/137

తసడక:ఫ సరసబయఖ� దదవరశశటట
ఇసటట ననస:94-15
వయససస:36
లస: పప
94-183/139

7244 NDX1045665
పపరర: జనట శకవరసస వ అనసతపపరస

94-187/654

తసడక:ఫ శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:94-15
వయససస:31
లస: పప
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7245 AP151010471008
పపరర: రరమపఫసరదచఫవప రరయపస ఫ లల

94-187/655

తసడక:ఫ దకకణచమమరరస
ఇసటట ననస:94-15
వయససస:90
లస: పప
7248 NDX0605311
పపరర: హహదచత బ షపక�

94-183/142

94-179/407

94-183/874

94-179/1144

94-183/145

94-183/1059

94-183/1060

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ దగబరల
ఇసటట ననస:94-15-1275
వయససస:59
లస: పప

7258 NDX2891307
పపరర: బబలనచరరయణ ససగరన

7261 NDX0518027
పపరర: పపలఖరరరడకడ పరతకకటటట

7264 AP151010492305
పపరర: అచరమక సగరల�

7267 NDX3251402
పపరర: అసజరరడకడ గసగసన

94-183/150

7270 NDX2499762
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దగబరల

94-181/1494

7273 NDX2994366
పపరర: వరణణ రరగరపససడక
తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-15-1276
వయససస:19
లస: ససస స

7253 NDX2105915
పపరర: శకనసవరససలల ససగరన

94-179/409

7256 NDX2756732
పపరర: మరరయమక కకచడరరర

94-163/1370

7259 NDX2891323
పపరర: ఆదదలకకక ససగరన

94-182/1576

భరస : బబలనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-15-1273
వయససస:36
లస: ససస స
94-183/146

7262 NDX2925840
పపరర: అదదమక కకచడరరర

94-183/1058

భరస : రమఖరరవప కకచడరరర
ఇసటట ననస:94-15-1273
వయససస:45
లస: ససస స
94-183/147

7265 AP151010492241
పపరర: రరమరరడకడ సగరల�

94-183/148

తసడక:ఫ నరరసరరడ�కడ సగరల
ఇసటట ననస:94-15-1274
వయససస:74
లస: పప
94-174/1143

7268 NDX2499879
పపరర: ససజజత దగబరల

94-183/149

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ దగబరల
ఇసటట ననస:94-15-1275
వయససస:21
లస: ససస స
94-183/151

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ దగబరల
ఇసటట ననస:94-15-1275
వయససస:24
లస: పప
94-183/153

94-183/144

భరస : బబలల కకచడరరర
ఇసటట ననస:94-15-1273
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణరరడకడ గసగసన
ఇసటట ననస:94-15-1275
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబబబరరడకడ దగబరల
ఇసటట ననస:94-15-1275
వయససస:54
లస: ససస స
7272 NDX1030360
పపరర: ససబబబరరడకడ దగబరల

94-183/875

భరస : రరమరరడకడ� సగరల
ఇసటట ననస:94-15-1274
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ మనకధరరవప రరవపల పలర
ఇసటట ననస:94-15-1274
వయససస:27
లస: ససస స
7269 NDX1034677
పపరర: ఆదదలకకక దగబరల

7255 NDX2713428
పపరర: దసరర పస
ఫ రద దసదసదగబసట

7250 JBV0914226
పపరర: జజన వల� షపక�

తసడక:ఫ ఓబయఖ ససగరన
ఇసటట ననస:94-15-1272
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ గబరవరరరడకడ పరతకకటటట
ఇసటట ననస:94-15-1273
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ ఓబయఖ
ఇసటట ననస:94-15-1273
వయససస:35
లస: పప
7266 NDX2878627
పపరర: నచగ లకకక రరవపల పలర

94-179/408

తసడక:ఫ ఓబయఖ
ఇసటట ననస:94-15-1273
వయససస:46
లస: పప

భరస : పపలఖరరరడకడ పరతకకటటట
ఇసటట ననస:94-15-1273
వయససస:47
లస: ససస స
7263 NDX2947497
పపరర: శకనస ససగరన

7252 NDX1007087
పపరర: ససతచరరవమక బసడక

94-183/141

తసడక:ఫ ఖఖశససరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:94-15-1133
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ఫ భఫమ రరడకడ దసదసదగబసట
ఇసటట ననస:94-15-1272
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94-15-1273
వయససస:28
లస: ససస స
7260 NDX0544510
పపరర: పదక పరతకకటటట

94-183/143

భరస : గసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1272
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : దసరర పస
ఫ రద రరడకడ దసదసదగబసట
ఇసటట ననస:94-15-1272
వయససస:32
లస: ససస స
7257 NDX2947471
పపరర: ధనలకకక ససగరన

7249 JBV0913905
పపరర: రసజజన బ� షపక�

7247 JBV0913913
పపరర: మసరసన బ� షపక�

తసడక:ఫ జజన వల� షపక
ఇసటట ననస:94-15-1133
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజన వల� షపక
ఇసటట ననస:94-15-1133
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనసవరససలల ససగరన
ఇసటట ననస:94-15-1272
వయససస:27
లస: ససస స
7254 NDX2715787
పపరర: కకటటశశరర దసదసదగబసట

94-183/140

తసడక:ఫ జజన వల షపక
ఇసటట ననస:94-15-1133
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజనవల� షపక
ఇసటట ననస:94-15-1133
వయససస:35
లస: ససస స
7251 NDX2108489
పపరర: ధనలకకక ససగరన

7246 NDX1120021
పపరర: ఖఖజజబ షపక

7271 NDX1569401
పపరర: సరగరల కకషరష రరడకడ

94-183/152

తసడక:ఫ రరమ రరడడ క సరగరల
ఇసటట ననస:94-15-1275
వయససస:27
లస: పప
94-179/1145

7274 NDX0149393
పపరర: ీసకకకనమ అనననస

94-183/154

భరస : వనసకటటశశరరర అనననస
ఇసటట ననస:94-15-1276
వయససస:46
లస: ససస స
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7275 NDX0154633
పపరర: రమణ రరడకడ యయదసరరరర

94-183/155

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ ఎదసకలరర
ఇసటట ననస:94-15-1276
వయససస:35
లస: పప
7278 NDX2342848
పపరర: శరకయస బమరరగబ

94-183/158

94-183/161

తసడక:ఫ దచసస పపలర గమర
ఇసటట ననస:94-15-1278
వయససస:21
లస: ససస స
7287 NDX1676370
పపరర: వనసకట జజఖత వరగల

94-179/410

94-183/164

94-183/167

94-184/1473

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ చననప రరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1280
వయససస:40
లస: పప

94-170/762

7288 NDX2340842
పపరర: వనసకటటశ బబడకగసచసల

7297 NDX2952851
పపరర: కనకరరరడకడ అలకగ పలర

94-179/413

7300 NDX0008318
పపరర: కకటటశశరర� పప లమమర�

94-179/411

7303 JBV3236247
పపరర: కకటటరరడకడ� చననపరరడకడ�
తసడక:ఫ కకటటరరడకడ� చననపప రరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1280
వయససస:65
లస: పప

7283 NDX0154724
పపరర: శకనవరసరరడకడ గడదస

94-183/163

7286 NDX2351138
పపరర: పదచకవత గసగరరరడకడ

94-178/126

7289 NDX2893329
పపరర: కలపరపరరడకడ బబ రరడకడ

94-179/1146

తసడక:ఫ పషదద రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:19
లస: పప
94-183/165

7292 NDX2135649
పపరర: మఖలకకసడరరడకడ నరరల

94-183/166

తసడక:ఫ పషదలకకకరరడకడ నరరల
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:34
లస: పప
94-183/1062

7295 NDX2960466
పపరర: అసజల కలమఖరర అలకగ పలర

94-183/1063

భరస : కనకరరడకడ అలకగ పలర
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:31
లస: ససస స
94-187/1041

7298 NDX2339802
పపరర: సరసశతఖ చనఫరరడకడ

94-179/412

భరస : కకటట రరడకడ చనఫరరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1280
వయససస:32
లస: ససస స
94-183/168

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ� పప లమమర
ఇసటట ననస:94-15-1280
వయససస:32
లస: ససస స
94-183/170

94-183/160

భరస : గసగర రరడక గసగర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ తరరపతయఖ అలకగ పలర
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ కకటట రరడకడ చనఫరరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1280
వయససస:39
లస: ససస స
7302 JBV3237104
పపరర: వనసకటటశశరరర చననపరరడకడ

7285 NDX2893055
పపరర: పషదద రరమయఖ బబ రరడడ క

7294 NDX2893469
పపరర: నరరర రరడకడ అలకగపఅల

7280 NDX0707711
పపరర: జయశక వపదపప

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ గడడ స
ఇసటట ననస:94-15-1278
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:32
లస: పప

భరస : పషదద రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:35
లస: ససస స
7299 NDX2339810
పపరర: కకటటరరడకడ చనఫరరడకడ

94-183/162

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప వనసపటట
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ ఓబబలరరడకడ� యరగల
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:55
లస: పప
7296 NDX2893063
పపరర: రమణ బబ రరడకడ

7282 NDX0150680
పపరర: వనసకట లకకమక గడడ స

7291 NDX2052686
పపరర: కకటటశశరరరవప వనసపటట

94-183/157

భరస : వనసకటటసశర రరవప వపదపప
ఇసటట ననస:94-15-1278
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబల చచదయఖ బబడకగసచసల
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటరరడ�కడ యరగల
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:42
లస: ససస స
7293 JBV3236130
పపరర: వనసకటరరడ�కడ యరగల�

94-183/159

తసడక:ఫ కలపరపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ వరగల
ఇసటట ననస:94-15-1279
వయససస:25
లస: ససస స
7290 JBV3236148
పపరర: ఆదదలకకక� యరగల�

7279 NDX0156448
పపరర: మఖధవ గడదస

భరస : వనసకట రరడకడ గడడ స
ఇసటట ననస:94-15-1278
వయససస:69
లస: ససస స
94-183/1061

7277 NDX2310563
పపరర: పఫతషఖష బబలభతస న

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర లలట బబలభతస న
ఇసటట ననస:94-15-1277
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడకడ గడడ స
ఇసటట ననస:94-15-1278
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచరరయణ వపదపప
ఇసటట ననస:94-15-1278
వయససస:47
లస: ససస స
7284 NDX2744753
పపరర: మమనక పపలర గమర

94-183/156

తసడక:ఫ కకసడచరరడకడ� అనననస
ఇసటట ననస:94-15-1276
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ దసస గరరర బమరరగబ
ఇసటట ననస:94/15/1277
వయససస:36
లస: పప
7281 NDX0708255
పపరర: వనసకటటసశర రరవప వపదపప

7276 JBV0919258
పపరర: వనసకటటశశరరరడ�కడ అనననస�

7301 JBV3236221
పపరర: నచగగసదఫస� చననపరరడకడ�

94-183/169

భరస : కకటటరరడకడ� చననప రరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1280
వయససస:50
లస: ససస స
94-183/171

7304 NDX2744704
పపరర: కకటటరరడకడ చనఫరరగదèదద

94-183/1064

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ చనఫరరగదèదద
ఇసటట ననస:94-15-1280
వయససస:39
లస: పప
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94-183/172

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర జలలర లర
ఇసటట ననస:94-15-1281
వయససస:26
లస: ససస స
7308 JBV3236783
పపరర: లకకక కకలర పర

94-183/175

94-183/178

94-183/181

7312 NDX2310324
పపరర: కలపన కకలర పర

7315 NDX0152678
పపరర: వనసకట లకకక నచగరశశటట

94-175/1671

7318 NDX1501593
పపరర: నచగమర బబషర షపక

తసడక:ఫ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:94-15-1286
వయససస:31
లస: ససస స

7321 NDX0148734
పపరర: మమహబమబ బబగస షపక

తసడక:ఫ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:94-15-1286
వయససస:29
లస: పప

94-183/182

94-183/177

7313 JBV3236601
పపరర: ఈశశర కకలర పర

94-183/180

7316 NDX0313452
పపరర: రమమశ నచగరశశటట

94-183/183

తసడక:ఫ ససబబయఖ నచగరశశటట
ఇసటట ననస:94-15-1283
వయససస:53
లస: పప
94-179/414

7319 NDX0806455
పపరర: షపక మసరసన వల

94-179/415

తసడక:ఫ మహహదదదన
ఇసటట ననస:94-15-1286
వయససస:63
లస: పప
94-183/185

7322 NDX2310357
పపరర: నచగమర బబషర షపక

94-183/186

తసడక:ఫ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-15-1286
వయససస:22
లస: పప
94-183/188

తసడక:ఫ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:94-15-1286
వయససస:30
లస: పప
94-183/190

7310 NDX0155127
పపరర: బబజ షపక

తసడక:ఫ జనచరదనలసగస కకలర పర
ఇసటట ననస:94-15-1282
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:94-15-1286
వయససస:52
లస: ససస స

94-183/187 7324 NDX0152306
7323 JBV0910638
పపరర: ఖఖదర మహహఉదదదన బబషర షపక
పపరర: ఖఖదర మహహదద న షపక

7326 NDX0157057
పపరర: నరకలఖదదవ చదలవరడ

94-183/179

తసడక:ఫ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:94-15-1286
వయససస:25
లస: పప
94-183/184

7325 NDX1030089
పపరర: మసరసన వల షపక

94-183/189

తసడక:ఫ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:94-15-1286
వయససస:63
లస: పప

94-183/191 7328 NDX1007004
7327 NDX0148908
పపరర: వనసకట కనక రరజగష చదలవరడ
పపరర: నచగలకకక రరసగగలర

94-179/416

భరస : వనసకట వజయ రరమఖరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-15-1287
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట వజయ రరమఖరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-15-1287
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:94-15-1289
వయససస:28
లస: ససస స

7329 NDX0140244
పపరర: రరచగగరర నచగమలలర శశరర

7330 NDX0153213
పపరర: పసలర రరజగశశరర�

7331 NDX1274372
పపరర: నచగగశశర రరవప రరచగగరర

94-179/417

తసడక:ఫ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:94-15-1289
వయససస:31
లస: ససస స
7332 NDX0151704
పపరర: హహమబసదస చదలవరడ�
తసడక:ఫ వనసకట రరజగష� చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-15-1289
వయససస:32
లస: ససస స

94-179/418

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:94/15/1289
వయససస:35
లస: ససస స
94-183/192

7333 JBV3236155
పపరర: వనసకటరమణ రరచగగళళ
భరస : పసచరయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:94-15-1289
వయససస:43
లస: ససస స

94-183/174

తసడక:ఫ చచవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:94-15-1281
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమమశ నచగరశశటట
ఇసటట ననస:94-15-1283
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హహసషషన మసగళగరరర
ఇసటట ననస:94-15-1286
వయససస:30
లస: ససస స
7320 NDX0148866
పపరర: సలమఖ బబగస షపక

94-183/176

భరస : ఈశశర కకలర పర
ఇసటట ననస:94-15-1282
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబమమరరస కకలపర ర
ఇసటట ననస:94-15-1282
వయససస:60
లస: పప
7317 NDX3073483
పపరర: ససశల మసగళగరరర

7309 NDX0691931
పపరర: ఇసరకయల జళళళలర

7307 AP151010492214
పపరర: మహబమబ షపక

భరస : మహబబబ శరయక
ఇసటట ననస:94-15-1281
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర జలలర ల
ఇసటట ననస:94-15-1281
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ అసజయఖ జలలర ల
ఇసటట ననస:94-15-1281
వయససస:52
లస: పప
7314 JBV3236775
పపరర: జనచరదనలసగస కకలర పర

94-183/173

భరస : బబజ శరయక
ఇసటట ననస:94-15-1281
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జనచరదనలసగస కకలర పర
ఇసటట ననస:94-15-1281
వయససస:58
లస: ససస స
7311 AP151010492513
పపరర: వనసకటటశశరరర జలలర ళళ

7306 NDX0149104
పపరర: రహహమఖ షపక

94-179/419

తసడక:ఫ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:94-15-1289
వయససస:25
లస: పప
94-183/193

7334 NDX0007880
పపరర: నచగమబరళ కకషష రరచగగరర

94-183/194

తసడక:ఫ పసచరయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:94-15-1289
వయససస:29
లస: పప
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7335 NDX0356113
పపరర: పసచరయఖ రరచగగళళ
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94-183/195

తసడక:ఫ పసచరయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:94-15-1289
వయససస:50
లస: పప
7338 NDX1034834
పపరర: మమరర జలఖర

94-183/198

94-183/201

94-179/420

94-183/204

94-183/207

94-179/424

94-183/210

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:75
లస: ససస స

7348 AP151010492345
పపరర: గబరవమక ఓబబలఖపపరస

7351 NDX2407120
పపరర: మఖణణకఖమక గగసతష

7354 JBV0921635
పపరర: సససగమక� అలకరపలర �

7357 NDX2897825
పపరర: సశపన రరగరపసడక

94-179/426

7360 NDX0143446
పపరర: నసదదపరటట పదచకవత

94-183/205

7363 NDX0373969
పపరర: శరఖమ శశఖర కకటబ
తసడక:ఫ గరవసదచచచరర
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:33
లస: పప

7343 NDX2716017
పపరర: తరరపతమక మకరకన

94-183/876

7346 NDX0313270
పపరర: లకకక ఓబబలపపరస

94-183/203

7349 AP151010492561
పపరర: శకనసవరసరరవప ఓబబలఖపపరస

94-183/206

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర ఓబబలపపరస
ఇసటట ననస:94-15-1293
వయససస:40
లస: పప
94-179/422

7352 NDX1630152
పపరర: కకషష రరడకడ అలకగపఅల

94-179/423

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ అలకగపఅల
ఇసటట ననస:94-15-1294
వయససస:26
లస: పప
94-183/208

7355 NDX0156604
పపరర: నచగలకకక� కలల
ర రర�

94-183/209

భరస : చన పపలర యఖ� కలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-15-1294
వయససస:43
లస: ససస స
94-183/1065

7358 NDX1676552
పపరర: హహమలత రరడకడచడరర

94-179/425

తసడక:ఫ రమణయఖ రరడకడచడరర
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:25
లస: ససస స
94-179/427

భరస : మహనచచరర
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:48
లస: ససస స
94-179/429

94-183/200

భరస : శకనస ఓబబలపపరస
ఇసటట ననస:94-15-1293
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ బయఖపప రరడకడ రరగరపసడక
ఇసటట ననస:94-15-1294
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శరఖమ శశఖర కకట
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:32
లస: ససస స
7362 NDX0809632
పపరర: మలలర శశరర కకలఖ

94-179/421

భరస : తరరపతరరడ�కడ ఆలకపలర
ఇసటట ననస:94-15-1294
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకకరరడకడ ఆలకపలర
ఇసటట ననస:94-15-1294
వయససస:50
లస: పప
7359 NDX1676677
పపరర: అనసపమ కకట

7345 NDX2340891
పపరర: ససశల బససరరడకడ

7340 NDX1030147
పపరర: అనల బలఖర

భరస : వనసకటటశశర రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:94-15-1291
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గగసతష
ఇసటట ననస:94-15-1294
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ అదదరరడకడ గగసతష
ఇసటట ననస:94-15-1294
వయససస:68
లస: పప
7356 JBV0921759
పపరర: తరరపతరరడకడ అలకరపలర

94-183/202

భరస : వనసకటటశశరరర ఓబబలపపరస
ఇసటట ననస:94-15-1293
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర ఓబబలపపరస
ఇసటట ననస:94-15-1293
వయససస:42
లస: పప
7353 NDX2407104
పపరర: సరసబశవరరడకడ గగసతష

7342 NDX2499564
పపరర: శకకరసత రరడకడ నసదచఖల

94-183/197

తలర : మమరర బలఖర
ఇసటట ననస:94-15-1290
వయససస:33
లస: పప

భరస : వర నచరరయణ బససరరడడ క
ఇసటట ననస:94-15-1293
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల� ఆకలల
ఇసటట ననస:94-15-1293
వయససస:51
లస: ససస స
7350 AP151010492560
పపరర: ససబబబరరవప ఓబబలఖపపరస

94-183/199

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ NANDYALA
ఇసటట ననస:94-15-1291
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1292
వయససస:34
లస: ససస స
7347 NDX0156356
పపరర: శవమక ఆకలల�

7339 JBV3236122
పపరర: జవమక మననన

7337 NDX1034792
పపరర: మరరయమక జలఖర

భరస : అనల జలఖర
ఇసటట ననస:94-15-1290
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప మననన
ఇసటట ననస:94-15-1290
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశస కలరసగబల
ఇసటట ననస:94-15-1290
వయససస:54
లస: పప
7344 NDX1006709
పపరర: అసజల చసతమబ

94-183/196

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కలరరసగబల
ఇసటట ననస:94-15-1290
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరమమఖలల జలఖర
ఇసటట ననస:94-15-1290
వయససస:54
లస: ససస స
7341 NDX1030162
పపరర: వనసకటటశశరరర కలరసగబల

7336 NDX2169036
పపరర: రరజజ కలరరసగబల

7361 NDX0143578
పపరర: కకట రరజగశశరర

94-179/428

భరస : గరవసద చచరర
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:53
లస: ససస స
94-179/430

7364 NDX0314807
పపరర: గరవసదచచచరర కకటబ

94-179/431

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:57
లస: పప
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94-183/211

భరస : శకనవరసరరడకడ� ససగటట
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:31
లస: ససస స
94-183/214

భరస : పపలఖరరరడ�కడ ససగటట
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:60
లస: ససస స
94-179/432

భరస : దసరర రరడకడ తమక
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:27
లస: ససస స
94-179/1147

94-183/218

94-183/221

94-183/1068

94-183/1071

7378 NDX2310266
పపరర: సరసబ రరడడ క బటట గరరర

7381 NDX2753663
పపరర: పఫశరసత కåచవథ

7384 NDX2877470
పపరర: హససన షపక

7387 NDX2877405
పపరర: నచగ భవన శసగమ శశటట

94-183/1074

7390 NDX2943892
పపరర: హససన షపక

94-183/219

7393 NDX0152223
పపరర: ససజజత గరల
భరస : వర భదచఫ రరడకడ గరల
ఇసటట ననస:94-15-1297
వయససస:41
లస: ససస స

7373 NDX0143750
పపరర: పలసరన లకకక

94-179/434

7376 NDX0151761
పపరర: శరరష� ఎదసరరరర�

94-183/217

7379 NDX0848168
పపరర: శకనవరసరరడకడ ససగటట�

94-183/220

తసడక:ఫ పపలఖరరరడ�కడ ససగటట
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:35
లస: పప
94-183/1066

7382 NDX2875789
పపరర: మలలశశరమక రరజనచల

94-183/1067

భరస : కకసడ రరడకడ రరజనచల
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:44
లస: ససస స
94-183/1069

7385 NDX2891893
పపరర: వజయ అలకగపల

94-183/1070

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:30
లస: ససస స
94-183/1072

7388 NDX2943884
పపరర: దచదచ సరహహబ షపక

94-183/1073

తసడక:ఫ మహబబ షపక
ఇసటట ననస:94-15-1296/1
వయససస:36
లస: పప
94-183/1075

భరస : దచదచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-15-1296/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-183/222

94-183/216

భరస : రమణచరరడకడ� ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ కలమఖర శసగమ శశటట
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దచదచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-15-1296/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట శవర రరడకడ బసడక
ఇసటట ననస:94-15-1297
వయససస:26
లస: ససస స

94-179/1148

భరస : దచదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ పఫశరసత కåచవథ
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:26
లస: పప

7392 NDX1403732
పపరర: హరరక బసడక

7375 NDX2753580
పపరర: నశరసత పలసరణణ

7370 NDX0148874
పపరర: రమణయఖ� రరడచరర
కడ �

భరస : సరసబ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచరరయణ కåచవథ
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ బబ సడస బబబబ షపక
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:36
లస: పప

7389 NDX2868370
పపరర: హససన షపక

94-179/433

తసడక:ఫ శశఖర రరడకడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:42
లస: పప

7386 NDX2767119
పపరర: అలలన కåచవథ

7372 NDX2407062
పపరర: లకకక పలఖసరన

94-183/213

తసడక:ఫ తరరపరలయఖ� రరడచరర
కడ
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ పఫశరసత పలసరణణ
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:23
లస: పప

భరస : శశఖర రరడకడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:41
లస: ససస స

7383 NDX2744803
పపరర: దచదసరహహబ షపక

94-183/215

భరస : సరసబరరడకడ పలఖసరన
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ అలకగ పలర
ఇసటట ననస:94-15-1296
వయససస:36
లస: పప

7380 NDX2310308
పపరర: శశఖర రరడకడ బటట గరరర

7369 NDX0156133
పపరర: పపలర రరడకడ కలల
ర రర

7367 NDX0148817
పపరర: వనసకట లకకక రరడకడచరర

భరస : రమణయఖ రరడకడ చరర
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబలయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:50
లస: పప

7371 NDX1676818
పపరర: రరణణ తమక

7377 NDX2310258
పపరర: నచగమణణ బటట గరరర

94-183/212

భరస : వనసకట రరమరరడకడ� వననసనపపస
ఇసటట ననస:94-15-1295
వయససస:37
లస: ససస స

7368 NDX0845503
పపరర: కకసడమక ససగటట�

7374 NDX2952679
పపరర: ఏడడకకసడలల అలకగ పలర

7366 NDX0152967
పపరర: రమణ� వనననపపసల�

7391 NDX1676255
పపరర: హరరక బసడక

94-179/435

తసడక:ఫ వనసకట శవ రరడడ క బసడక
ఇసటట ననస:94-15-1297
వయససస:26
లస: ససస స
94-183/223

7394 AP151010492283
పపరర: రరజగశశరర జజల�

94-183/224

భరస : డదవడసతఖరరజ� జల
ఇసటట ననస:94-15-1297
వయససస:46
లస: ససస స
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94-183/225

భరస : వనసకట శవరరరడకడ బసడక
ఇసటట ననస:94-15-1297
వయససస:57
లస: ససస స
7398 NDX0149252
పపరర: శవరరరడకడ బసడక

94-183/228

94-179/436

94-180/2005

94-179/439

94-183/1077

94-183/236

94-183/239

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1304
వయససస:49
లస: పప

7408 JBV0910851
పపరర: ఆదదలకకక� వనసపటట�

7411 NDX1896986
పపరర: రరమ ససససకథ యయరరవ

7414 NDX1629171
పపరర: శరరవణ కలమఖర యస

7417 AP151010492472
పపరర: అశశక కలమఖర పపలర గమర

94-179/440

7420 NDX1274539
పపరర: ససపపరష బబరరడకడ

94-183/232

7423 NDX0313239
పపరర: లకకకతషలసస నచగరశశటట
భరస : ససబబబరరవప నచగరశశటట
ఇసటట ననస:94-15-1304
వయససస:45
లస: ససస స

7403 NDX2339752
పపరర: సతఖనచరరయణ ససదచ

94-179/438

7406 NDX2744845
పపరర: మలర కరరరబ న సస మ

94-183/1076

7409 NDX1448704
పపరర: ఫణణదర బబబబ మసగమబరర

94-183/233

తసడక:ఫ శకనవరస మమరరస మబసగమబరర
ఇసటట ననస:94-15-1299
వయససస:32
లస: పప
94-183/234

7412 NDX1873638
పపరర: వజయ లఖక మబదఫగడ

94-183/235

భరస : సషషదయఖ మబదఫగడ
ఇసటట ననస:94-15-1300
వయససస:46
లస: ససస స
94-183/237

7415 NDX2049436
పపరర: హరరశ కలమఖర పపలర గమర

94-183/238

తసడక:ఫ అశశక కలమఖర పపలర గమర
ఇసటట ననస:94-15-1300
వయససస:34
లస: పప
94-183/240

7418 AP151010492155
పపరర: రమఖదదవ పపలర గమర

94-183/241

భరస : దచసస పపలర గమర
ఇసటట ననస:94-15-1302
వయససస:53
లస: ససస స
94-179/441

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1304
వయససస:28
లస: ససస స
94-179/443

94-183/230

తసడక:ఫ సససగయఖ సస మ
ఇసటట ననస:94-15-1298
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ కరమమశశరరవప పపలర గబరర
ఇసటట ననస:94-15-1300
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-15-1304
వయససస:26
లస: ససస స
7422 NDX1274521
పపరర: వనసకట రరడకడ బబరరడకడ

94-183/231

తసడక:ఫ ససబఫమఖణణ యస
ఇసటట ననస:94-15-1300
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ అశశక కలమఖర పపలర గమర
ఇసటట ననస:94-15-1300
వయససస:35
లస: పప
7419 NDX1274562
పపరర: పఫతతఖష నచగరశశటట

7405 NDX2310241
పపరర: డదవడ సతఖ రరజ జజల

7400 NDX0153981
పపరర: వరభదచఫరరడకడ గరల

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర ససదచ
ఇసటట ననస:94-15-1298
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససవర కకటటశశర రరవప యయరరవ
ఇసటట ననస:94-15-1300
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమఖర పపలర గమర
ఇసటట ననస:94-15-1300
వయససస:57
లస: ససస స
7416 NDX0148759
పపరర: అరవసద కలమఖర పపలర గమర

94-179/437

తసడక:ఫ సరసబయఖ� వనసపటట
ఇసటట ననస:94-15-1299
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1299
వయససస:66
లస: ససస స
7413 AP151010492474
పపరర: దచసస కలమఖరర పపలర గమర

7402 NDX2339745
పపరర: నశరసత పలఖసరన

94-183/227

తసడక:ఫ చడననకగశవరరడకడ గరల
ఇసటట ననస:94-15-1297
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ జయఖరర న రరవప జల
ఇసటట ననస:94-15-1298
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప వనసపటట
ఇసటట ననస:94-15-1299
వయససస:27
లస: ససస స
7410 NDX2813293
పపరర: వనసకట రమణమక పరలలరర

94-183/229

తసడక:ఫ పఫశసత పలఖసరన
ఇసటట ననస:94-15-1298
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ సససగయఖ
ఇసటట ననస:94-15-1298
వయససస:25
లస: పప
7407 NDX2504165
పపరర: దదవ వనసపటట

7399 NDX2049428
పపరర: రమణయఖ జలలర పలర

7397 NDX0777342
పపరర: జజకకర హహసపసన సయఖద�

తసడక:ఫ మహబమబ ససభబన� సయఖద
ఇసటట ననస:94-15-1297
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ రరధ కకషష మమరరస జలలర పలర
ఇసటట ననస:94-15-1297
వయససస:47
లస: పప

భరస : పఫశసత పలఖసరన
ఇసటట ననస:94-15-1298
వయససస:45
లస: ససస స
7404 NDX2893139
పపరర: మలర కరరరబ న సస మ

94-183/226

తసడక:ఫ వనసకట రరమ రరడడ క తచడకపరరరర
ఇసటట ననస:94-15-1297
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ గసగరరరడక బసడక
ఇసటట ననస:94-15-1297
వయససస:39
లస: పప
7401 NDX2339737
పపరర: రగణబక పలఖసరన

7396 NDX2156082
పపరర: యశవసత రరడకడ తచడకపరరరర

7421 NDX1274547
పపరర: ససబబబలల బబరరడడ క

94-179/442

భరస : వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1304
వయససస:43
లస: ససస స
94-183/242

7424 NDX0313254
పపరర: ససబబబరరవప నచగరశశటట

94-183/243

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప నచగరశశటట
ఇసటట ననస:94-15-1304
వయససస:34
లస: పప
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7425 NDX1539248
పపరర: నలస బ పఫహలద రరవప

94-183/244

తసడక:ఫ వనసకట కకటయఖ నలస
ఇసటట ననస:94-15-1305
వయససస:29
లస: పప
7428 NDX1628835
పపరర: వనలలగరనద రరడకడ పపటటటరరడకడ

94-183/247

94-183/249

94-178/917

94-178/128

94-178/131

7435 NDX3035086
పపరర: వనసకట దసరర రరడకడ తషమక

7438 NDX0010611
పపరర: రరజవరపప వనసకరయమక

7441 NDX0954164
పపరర: రరజమక పగరల

94-183/254

7444 NDX2088939
పపరర: కలఖఖణణ రరయపస ఫ లల

7447 NDX2868313
పపరర: రమదదవ వరర

తసడక:ఫ రరమ పఫసరద రరవప రరయపస ఫ లల
ఇసటట ననస:94-16
వయససస:41
లస: పప

భరస : కరకసత కలమఖర వరర
ఇసటట ననస:94-16-1136
వయససస:23
లస: ససస స

7449 NDX2480515
పపరర: వనసకట రమణమక మబదసద

7450 NDX2480481
పపరర: వర నచరరయణ మబదసద

94-179/445

భరస : వర నచరరయణ మబదసద
ఇసటట ననస:94-16-1305
వయససస:55
లస: ససస స
7452 NDX0150169
పపరర: వనసకట పఫమల మదసద
తసడక:ఫ వర నచరరయణ మదసద
ఇసటట ననస:94-16-1305
వయససస:37
లస: ససస స

94-183/1078

94-178/129

7453 NDX0157321
పపరర: సతష కలమఖర మదసద
తసడక:ఫ వర నచరరయణ మదసద
ఇసటట ననస:94-16-1305
వయససస:32
లస: పప

7433 AP151010492248
పపరర: అనసతలకకక దచవపలలరర

94-183/251

7436 NDX1086909
పపరర: శరరద పరవపలలరర

94-178/127

7439 NDX1081975
పపరర: రరజగశశరరదదవ పరవపలలరర

94-178/130

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:94/16
వయససస:68
లస: ససస స
94-183/252

7442 NDX0158956
పపరర: రరమకకకషష వరర

94-183/253

తసడక:ఫ శవ నచగబలల వరర
ఇసటట ననస:94-16
వయససస:31
లస: పప
94-187/656

7445 AP151010474127
పపరర: సరమఖమజఖస రరయపస ఫ లల

94-187/657

భరస : రరమపఫసరద రరవప
ఇసటట ననస:94-16
వయససస:89
లస: ససస స
94-183/1079

7448 NDX2480465
పపరర: భబరత మబదసద

94-179/444

తసడక:ఫ వర నచరరయణ మబదసద
ఇసటట ననస:94-16-1305
వయససస:30
లస: ససస స
94-179/446

తసడక:ఫ గరవసదయఖ మబదసద
ఇసటట ననస:94-16-1305
వయససస:60
లస: పప
94-183/255

94-183/248

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94/16
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పవన కలమఖర రరయపస ఫ లల
ఇసటట ననస:94-16
వయససస:36
లస: ససస స
94-187/658

7430 NDX1034735
పపరర: కకటటశశరమక సస మ

భరస : సషషదదశశరరరవప దచవపలలరర
ఇసటట ననస:94-15-1425
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ పగరల
ఇసటట ననస:94-16
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవ నచగబలల� వరర
ఇసటట ననస:94-16
వయససస:40
లస: పప
7446 NDX2088921
పపరర: పవన కలమఖర రరయపస ఫ లల

94-183/250

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:94/16
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకధర
ఇసటట ననస:94/16
వయససస:48
లస: పప
7443 NDX0647966
పపరర: కరకసత వరర �

7432 NDX1448324
పపరర: ససబబబలల లకల

94-183/246

భరస : సససగయఖ సస మ
ఇసటట ననస:94-15-1311
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ పపలర రరడకడ తషమక
ఇసటట ననస:94-15-1896
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94/16
వయససస:46
లస: ససస స
7440 NDX1081736
పపరర: శకనవరస రరవప పరవపలలరర

94-212/843

తసడక:ఫ నచరరయణ రరడడ క లకల
ఇసటట ననస:94-15-1415
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ కలమఖర సససగసశశటట
ఇసటట ననస:94-15-1896
వయససస:36
లస: ససస స
7437 NDX0553438
పపరర: చడననమక వరర �

7429 NDX0551549
పపరర: ససతచమహలకకక జర

7427 NDX1629064
పపరర: మఖధవ పపటటటరరడకడ

భరస : వనలలగరనదరరడకడ పపటటటరరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1308
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:94-15-1310
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ పపళర రరడకడ పతకకటటట
ఇసటట ననస:94-15-1373
వయససస:25
లస: పప
7434 NDX3002359
పపరర: నచగ భవన సససగసశశటట

94-183/245

భరస : రవ కలమఖర రరడకడ బబ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1307/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనలలగరనద రరడకడ పపటటటరరడకడ
ఇసటట ననస:94-15-1308
వయససస:40
లస: పప
7431 NDX1678640
పపరర: వషష
ష వరదన రరడడ క పతకకటటట

7426 JBV3236346
పపరర: మలలర శశరర� బబ రరడకడ

7451 NDX3065562
పపరర: పఫమల జపలర

94-180/2006

భరస : ఆసజననయబలల జపలర
ఇసటట ననస:94-16-1305
వయససస:43
లస: ససస స
94-183/256

7454 NDX3048592
పపరర: ఆసజననయబలల జపలర

94-183/1080

తసడక:ఫ యగయఖ జపలర
ఇసటట ననస:94-16-1305
వయససస:52
లస: పప
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94-183/257

భరస : జజసఫ� నచమ
ఇసటట ననస:94-16-1306
వయససస:35
లస: ససస స
7458 AP151010492049
పపరర: బబబమరరవప నచమ�

94-183/260

94-183/879

94-183/263

94-183/266

94-183/269

94-179/447

94-183/274

తసడక:ఫ వనసకటచలపతరరవప పపరమ
ఇసటట ననస:94-16-1310
వయససస:33
లస: ససస స

7468 AP151010492058
పపరర: మసగమక మరరక�

7471 NDX1301761
పపరర: కకసడ రరడకడఅసకకనపలర

7474 NDX0155713
పపరర: అనతచరరడకడ చననపపరరడడ క

7477 NDX1325232
పపరర: శకనవరసరరవప తరరవధనల

94-183/277

7480 AP151010492007
పపరర: వనసకటరరడకడ చననపరరడకడ

94-183/267

7483 JBV0910521
పపరర: పఫసననలకకక దదవళళ� �
భరస : రరమకకషరషరరవప � దదవళళ
ఇసటట ననస:94-16-1310
వయససస:46
లస: ససస స

7463 NDX0155994
పపరర: నచగగశశరరరవప మమడకద

94-183/262

7466 NDX1301753
పపరర: శకదదవ అసకకనపలర

94-183/265

7469 NDX2088343
పపరర: భబసకర రరడకడ మరరక

94-183/268

తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరడకడ మరరక
ఇసటట ననస:94-16-1308
వయససస:25
లస: పప
94-183/270

7472 AP151010492084
పపరర: వనసకటటశశరరరడకడ మరరక�

94-183/271

తసడక:ఫ భబసకరరరడ�కడ మరరక
ఇసటట ననస:94-16-1308
వయససస:49
లస: పప
94-183/272

7475 NDX0313387
పపరర: కకటటశశరరచననపరరడకడ

94-183/273

భరస : శకనవరసరరడకడ చననప రరడడ క
ఇసటట ననస:94-16-1309
వయససస:35
లస: ససస స
94-183/275

7478 AP151010492024
పపరర: శకనవరసరరడకడ చననపరరడకడ

94-183/276

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ చననపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-16-1309
వయససస:45
లస: పప
94-183/278

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ చననప రరడడ క
ఇసటట ననస:94-16-1309
వయససస:72
లస: పప
94-183/279

94-183/878

భరస : కకసడ రరడకడ అసకకనపలర
ఇసటట ననస:94-16-1308
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరసధద తరరవధసల
ఇసటట ననస:94-16-1309
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ చననప రరడకడ
ఇసటట ననస:94-16-1309
వయససస:45
లస: పప
7482 JBV0913749
పపరర: ససనత పపరమఖ

94-183/264

భరస : రమణచరరడకడ చననప రరడడ క
ఇసటట ననస:94-16-1309
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరడకడ మరరక
ఇసటట ననస:94-16-1309
వయససస:24
లస: పప
7479 NDX0149757
పపరర: రమణచరరడకడ చననపపరరడకడ

7465 NDX1849092
పపరర: ఉమఖ బబయ రరమఖవత

7460 NDX2384808
పపరర: లకకక ననదవరపప

తసడక:ఫ యయససదచసస మమడకద
ఇసటట ననస:94-16-1307
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ మలఖఖదదఫ అసకకనపలర
ఇసటట ననస:94-16-1308
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ భగవరన దచస జవరశజ
ఇసటట ననస:94-16-1309
వయససస:24
లస: పప
7476 NDX2088368
పపరర: రరజజ శశఖర రరడడ క మరరక

94-183/261

భరస : భబసకరరరడ�కడ మరరక
ఇసటట ననస:94-16-1308
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగర రరడకడ అలలర
ఇసటట ననస:94-16-1308
వయససస:26
లస: పప
7473 NDX1873661
పపరర: అరరణ శరససస స జవరశజ

7462 NDX0149823
పపరర: పపఫమఖవత మమడకద

94-183/259

భరస : వనసకట కకషష ననదవరపప
ఇసటట ననస:94-16-1306
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబ నచయక రరమఖవత
ఇసటట ననస:94/16/1308
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడ�కడ మరరక
ఇసటట ననస:94-16-1308
వయససస:41
లస: ససస స
7470 NDX1536624
పపరర: దదవ పఫసరద రరడడ క అలలర

94-183/877

భరస : నచగగశశరరరవప మమడకద
ఇసటట ననస:94-16-1307
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ శరసతరరడకడ బబ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-16-1307/1
వయససస:45
లస: పప
7467 JBV3237450
పపరర: కకటటశశరమక మరరక�

7459 NDX2397172
పపరర: వనసకట కకషష ననదవరపప

7457 JBV0910471
పపరర: నచగమణణ� నచమ�

భరస : అరరణరరవప� నచమ
ఇసటట ననస:94-16-1306
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచయబడడ లలట ననదవరపప
ఇసటట ననస:94-16-1306
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట కకషష నసదవరపప
ఇసటట ననస:94-16-1306
వయససస:24
లస: పప
7464 NDX1030105
పపరర: రవకలమఖర రరడకడ బబ రరడకడ

94-183/258

భరస : బబబమరరవప� నచమ
ఇసటట ననస:94-16-1306
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ అరరణరరవప� నచమ
ఇసటట ననస:94-16-1306
వయససస:52
లస: పప
7461 NDX2363422
పపరర: ఆసజననయబలల నసదవరపప

7456 AP151010492042
పపరర: ససజజత నచమ�

7481 NDX2715613
పపరర: కకషష కలమఖరర ననననరర

94-183/880

భరస : వనసకటటశశర రరవప ననననరర
ఇసటట ననస:94-16-1309
వయససస:47
లస: ససస స
94-183/280

7484 AP151010492420
పపరర: వరరరఘవమక పపరమఖ

94-183/281

భరస : వనసకటచలపతరరవప పపరమ
ఇసటట ననస:94/16/1310
వయససస:55
లస: ససస స
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7485 NDX2877637
పపరర: లకకణ సరయ యఖగసటట

94-173/1117

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప యఖగసటట
ఇసటట ననస:94-16-1311
వయససస:18
లస: పప
7488 NDX2354926
పపరర: వనసకటటష యఖగసటట

94-183/285

94-183/288

94-179/1149

94-183/291

7495 NDX0313130
పపరర: వజయలకకక బబ డపరటట

7498 AP151010492296
పపరర: నరసమక తరరమలశశటట

94-183/294

7501 AP151010492353
పపరర: ససబబబరరవప తరరమలశశటట

94-183/1081

7504 NDX0008177
పపరర: రసగమక� చననబతష
స ల�

94-183/292

7507 NDX1034370
పపరర: అసజమక వనపషసట
భరస : కరశరరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:40
లస: ససస స

7509 NDX1495127
పపరర: వనమఖ రరడడ క వవనపషసట

7510 NDX0149690
పపరర: రవణయఖ గగడకవనమబల

94-183/301

తసడక:ఫ కరశ రరడకడ వవనపషసట
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:26
లస: పప

94-183/295

7513 NDX0518720
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ మఖదదరరడకడ�
తసడక:ఫ వనసకట రరడ�కడ మఖదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:40
లస: పప

7493 NDX1852574
పపరర: కకరణ కలమఖర తననరర

94-179/448

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప తననరర
ఇసటట ననస:94-16-1312
వయససస:38
లస: పప
7496 NDX0313163
పపరర: ఉమ శసకరర గరజల

94-183/290

7499 AP151010492528
పపరర: కరశపపరష చవరశకలల

94-183/293

7502 NDX2715142
పపరర: రరమ రరవప బబ డపరటట

94-183/881

తసడక:ఫ మలర కరరరబ న రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:94-16-1312
వయససస:42
లస: పప
94-183/296

7505 NDX0546192
పపరర: తరరపతమక మఖదదరరడడ క�

94-183/297

భరస : వనసకటటశశర రరడ�కడ మఖదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:38
లస: ససస స
94-183/299

7508 NDX0155762
పపరర: ఆదదలకకక గగడకవనమబల

94-183/300

భరస : వనసకటటశశరరర గగడకవనమబల
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:47
లస: ససస స
94-183/302

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర గగడకవనమబల
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:33
లస: పప
94-183/304

94-183/287

భరస : పపరషచసదఫరరవప చవరశకలల
ఇసటట ననస:94-16-1312
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : మసగయఖ� చనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:36
లస: ససస స
94-183/298

7490 NDX2416659
పపరర: సరసబశవ రరవప యఖగసటట

భరస : శకనవరసరరవప గరజల
ఇసటట ననస:94-16-1312
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ చడననయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94-16-1312
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ అలససదలపలర
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:38
లస: ససస స

7512 NDX0901967
పపరర: వనసకట ససబబయఖ
అలససదలపలర
తసడక:ఫ శశషయఖ అలససదలపలర
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:37
లస: పప

94-183/289

భరస : ససబబబరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94-16-1312
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమయఖ గరజల
ఇసటట ననస:94-16-1312
వయససస:38
లస: పప
7506 NDX0902841
పపరర: ఆదదలకకక అలససదలపలర

94-186/1457

భరస : రరమఖరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:94-16-1312
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ ససగన
ఇసటట ననస:94-16-1312
వయససస:45
లస: పప
7503 NDX2767135
పపరర: శకనవరసరరవప గరజల

7492 NDX2880169
పపరర: లకకణ సరయ యఖగసటట

94-183/284

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర యఖగసటట
ఇసటట ననస:94-16-1311
వయససస:44
లస: పప

Deleted

భరస : పషదద రరడ�కడ అలవలపలర
ఇసటట ననస:94-16-1312
వయససస:35
లస: ససస స
7500 NDX0008466
పపరర: పస లరరడకడ ససగన

94-183/286

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప యఖగసటట
ఇసటట ననస:94-16-1311
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-16-1312
వయససస:39
లస: పప
7497 NDX0811513
పపరర: రమణమక� అలవలపలర �

7489 JBV3725116
పపరర: మలర కరరరబ నరరడకడ కకసనస

7487 NDX0008540
పపరర: లకకమక� కకసనస�

భరస : నరరసరరడ�కడ కకసనస
ఇసటట ననస:94-16-1311
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరసయఖ కకసనస
ఇసటట ననస:94-16-1311
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ యలమసద సస మ
ఇసటట ననస:94-16-1311
వయససస:46
లస: పప
7494 NDX2947174
పపరర: శకనవరస రరవప గరజల

94-183/283

భరస : సరసబశవరరవప యఖగసటట
ఇసటట ననస:94-16-1311
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప యఖగసటట
ఇసటట ననస:94-16-1311
వయససస:21
లస: పప
7491 NDX1030352
పపరర: సససగయఖ సస మ

7486 NDX2416642
పపరర: నచగగశశరర యఖగసటట

94-183/303
7511 NDX1448480
పపరర: చడనచన బబ యన అదద నచరరయణ

తసడక:ఫ గబరవయఖ చననబబ యన
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:36
లస: పప
94-183/305

7514 NDX2713576
పపరర: కసస రరడకడ వనపషసట

94-183/882

తసడక:ఫ పపదవరర వనపషసట
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:64
లస: పప
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94-183/1082 7516 NDX1802413
7515 NDX2820637
పపరర: వనసకట రరమ కకషష రరడకడ మఖదదరరడకడ
పపరర: వనసకటటసశరమక బబపతష

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ మఖదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-16-1313
వయససస:18
లస: పప
7518 NDX2168996
పపరర: వసశ పసఫయఖ మఖరరర

భరస : నచగర రరడకడ బబపతష
ఇసటట ననస:94-16-1315
వయససస:34
లస: ససస స
94-183/308

తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరవప మఖరరర
ఇసటట ననస:94-16-1316
వయససస:25
లస: ససస స
7521 NDX0150136
పపరర: భబణబ పఫకరశ మఖరరర

7519 NDX0780999
పపరర: సరశత మరరస

94-183/311

7522 AP151010492507
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మఖరరర

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ చకరకర
ఇసటట ననస:94-16-1317
వయససస:37
లస: పప

7525 JBV3237906
పపరర: వరరరరడకడ చకరకర

భరస : మసరసన రరవప రరచనరర
ఇసటట ననస:94-16-1319
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకయఖ� కరరక
ఇసటట ననస:94-16-1319
వయససస:83
లస: పప
7533 NDX1034560
పపరర: సశపన గరరపరటట

94-183/323

94-183/326

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-16-1322
వయససస:45
లస: ససస స

7534 AP151010492418
పపరర: దయఖమణణ మమక

7537 AP151010492295
పపరర: జవరతనస మమక

94-174/1077

7540 NDX1678566
పపరర: ఫరరదచ షపక

94-183/318

7543 NDX2874717
పపరర: మమనక రరదఫవరపప
తసడక:ఫ శవ కలమఖర రరదఫవరపప
ఇసటట ననస:94-16-1322
వయససస:22
లస: ససస స

7523 JBV3237781
పపరర: పపరష చకకక

94-183/313

7526 NDX1678350
పపరర: ఇసతయఖజ షపక

94-183/316

7529 JBV0919134
పపరర: రరజ� కరరక�

94-183/319

తసడక:ఫ ఆనసదరరవప� కరరక
ఇసటట ననస:94-16-1319
వయససస:47
లస: పప
94-183/321

7532 NDX1034883
పపరర: ఝఖనసరరణణ గరళళ

94-183/322

భరస : చసదఫశశఖర గరళళ
ఇసటట ననస:94-16-1320
వయససస:40
లస: ససస స
94-183/324

7535 NDX1030170
పపరర: రమమష బబబబ గరరపరటట

94-183/325

తసడక:ఫ ఆనసద రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:94-16-1320
వయససస:42
లస: పప
94-183/327

7538 NDX2819282
పపరర: కళళవత గసగరనచ పలర

94-183/1083

భరస : తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:94-16-1320
వయససస:32
లస: ససస స
94-183/328

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:94-16-1322
వయససస:35
లస: ససస స
94-183/1084

94-183/310

తసడక:ఫ ఇససబ షపక
ఇసటట ననస:94-16-1318
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ మమక
ఇసటట ననస:94-16-1320
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ఫ సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:94-16-1322
వయససస:54
లస: పప
7542 NDX3173598
పపరర: జజనబ షపక

94-183/315

భరస : జవరతనస మమక
ఇసటట ననస:94-16-1320
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకయఖ గరళళ
ఇసటట ననస:94-16-1320
వయససస:45
లస: పప
7539 NDX3152410
పపరర: మసరసన షపక

7531 NDX1678327
పపరర: శరరష గసగవరపప

7520 AP151010492490
పపరర: పఫసనన మఖరరస

భరస : నరహలఖరరడకడ చకకక
ఇసటట ననస:94-16-1317
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఓబల రరడకడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:94-16-1320
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ గరరపరటట
ఇసటట ననస:94-16-1320
వయససస:44
లస: ససస స
7536 NDX1030063
పపరర: చసదఫశశఖర గరళళ

94-183/312

తసడక:ఫ రరమయఖ రరచనరర
ఇసటట ననస:94-16-1319
వయససస:29
లస: పప
94-183/320

94-183/307

భరస : వనసకటటశశరరరవప మరరస
ఇసటట ననస:94-16-1316
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర చకరకర
ఇసటట ననస:94-16-1317
వయససస:42
లస: పప

94-183/317 7528 NDX1678277
7527 NDX1678228
పపరర: శక లకకక తరరపటమక రరచనరర
పపరర: మసరసన రరవప రరచనరర

7530 JBV0915900
పపరర: ఆనసదరరవప� కరరక�

94-183/309

తసడక:ఫ ససబబయఖ మఖరరర
ఇసటట ననస:94-16-1316
వయససస:65
లస: పప
94-183/314

7517 NDX1848300
పపరర: నచగర రరడకడ బబపరతష

తసడక:ఫ రరమరరడకడ బబపరతష
ఇసటట ననస:94-16-1315
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప మరరస
ఇసటట ననస:94-16-1316
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరవప మఖరరర
ఇసటట ననస:94-16-1316
వయససస:29
లస: పప
7524 NDX2310381
పపరర: వరరల రరడకడ చకరకర

94-183/306

7541 NDX2049337
పపరర: జజన బ షపక

94-183/329

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-16-1322
వయససస:54
లస: ససస స
94-183/1085

7544 NDX2879328
పపరర: బబబబ షపక

94-183/1086

తసడక:ఫ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-16-1322
వయససస:22
లస: పప
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7545 NDX0149864
పపరర: వనసకట రతస మక నలర పప

94-183/330

భరస : వనసకటరమణ రరడకడ నలర పప
ఇసటట ననస:94-16-1323
వయససస:31
లస: ససస స
7548 NDX2818755
పపరర: శవశసకర రరడకడ కకసనస

94-178/918

94-183/335

94-183/338

94-180/1996

94-171/891

94-183/342

94-183/345

తసడక:ఫ జజజ నరరడకడ కకమఖకరరడడ క
ఇసటట ననస:94-16-1328
వయససస:32
లస: పప

7558 JBV3237740
పపరర: కకసడమక� లకకక రరడ�కడ

7561 NDX2310910
పపరర: నచగ లకకక ససగణ

7564 NDX1448654
పపరర: రరమ రరడడ క బబ రరక

7567 NDX0157107
పపరర: నరరస రరడకడ సగరల

94-181/1495

7570 NDX1934703
పపరర: థదరరసమక కకమఖకరరడడ క

94-183/339

7573 NDX2984177
పపరర: గరనన రరడకడ కకమక రరడడ క
తసడక:ఫ జజజ రరడకడ కకమక రరడడ క
ఇసటట ననస:94-16-1328
వయససస:72
లస: పప

7553 AP151010492249
పపరర: వనసకటరరడకడ కకసనస

94-183/337

7556 NDX2876167
పపరర: బబష షపక

94-178/920

7559 NDX2356699
పపరర: యలర మసద రరడకడ బతష
స ల

94-188/1094

తసడక:ఫ ససతచరరమరరడకడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-16-1326
వయససస:38
లస: పప
94-183/340

7562 JBV3237773
పపరర: రమణ చకకక

94-183/341

భరస : వరరరరడకడ చకకక
ఇసటట ననస:94-16-1327
వయససస:35
లస: ససస స
94-183/343

7565 NDX0152736
పపరర: కకషరషరరడకడ బబ రరక

94-183/344

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ బబ రరక
ఇసటట ననస:94-16-1327
వయససస:28
లస: పప
94-183/346

7568 AP151010492116
పపరర: జజజ నరరడకడ కకమఖకరరడడ క

94-183/347

తసడక:ఫ జజజరరడకడ కకమఖకరరడడ క
ఇసటట ననస:94-16-1327
వయససస:68
లస: పప
94-183/348

భరస : జజజ నరరడకడ కకమఖకరరడడ క
ఇసటట ననస:94-16-1328
వయససస:70
లస: ససస స
94-183/350

94-183/334

తసడక:ఫ హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-16-1326
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ నరరస రరడకడ సగరల
ఇసటట ననస:94-16-1327
వయససస:59
లస: పప

భరస : చనద జ
న సథ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-16-1328
వయససస:29
లస: ససస స
7572 NDX0673475
పపరర: కళళఖణరరడకడ కకమఖకరరడడ క

94-178/919

తసడక:ఫ ససబబ రరడకడ బబ రరక
ఇసటట ననస:94-16-1327
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ రరమరరడకడ బబ రరక
ఇసటట ననస:94-16-1327
వయససస:58
లస: పప
7569 NDX3008380
పపరర: నహరరక సరగర

7555 NDX2928851
పపరర: లఖల బ షపక

7550 AP151010492307
పపరర: రజత కకసనస

తసడక:ఫ లకకకరరడకడ కకసనస
ఇసటట ననస:94-16-1324
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ పస ల రరడకడ ససగణ
ఇసటట ననస:94-16-1327
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడకడ బబ రరక
ఇసటట ననస:94-16-1327
వయససస:46
లస: ససస స
7566 JBV3237732
పపరర: ససబబబరరడకడ బబ రరక

94-183/336

భరస : కకసడచరరడకడ� లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:94-16-1326
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ పస ల రరడకడ ససగన
ఇసటట ననస:94-16-1327
వయససస:20
లస: పప
7563 AP151010492271
పపరర: పరరశత బబ రరక

7552 JBV3238003
పపరర: శకనవరసరరడకడ కకసనస

94-183/332

భరస : వనసకటరరడకడ కకసనస
ఇసటట ననస:94-16-1324
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:94-16-1326
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: కకసడమక లకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:94/16/1326
వయససస:19
లస: ససస స
7560 NDX3107729
పపరర: వనసకట నరరసదఫ రరడకడ ససగన

94-183/333

తసడక:ఫ లకకకరరడకడ కకసనస
ఇసటట ననస:94-16-1324
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ రరమరరడకడ కకసనస
ఇసటట ననస:94-16-1324
వయససస:67
లస: పప
7557 NDX2973964
పపరర: భబరత లకకకరరడకడ

7549 NDX2311215
పపరర: పరరశత కకసనస

7547 NDX0708248
పపరర: రమణచరరడకడ నలర పప

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ నలర పప
ఇసటట ననస:94-16-1323
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడ క కకసనస
ఇసటట ననస:94-16-1324
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకకకరరడకడ కకసనస
ఇసటట ననస:94-16-1324
వయససస:52
లస: ససస స
7554 AP151010492255
పపరర: లకకకరరడకడ కకసనస

94-183/331

భరస : నరసససహరరడకడ సగరల
ఇసటట ననస:94-16-1323
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కకసనస
ఇసటట ననస:94-16-1324
వయససస:19
లస: పప
7551 AP151010492309
పపరర: అనసనరఖమక కకసనస

7546 AP151010492273
పపరర: వరలకకక సగరల

7571 NDX1133925
పపరర: చసదఫకరసత రరడకడ

94-183/349

తసడక:ఫ జజజ నచరరడకడ కకమఖకరరడడ క
ఇసటట ననస:94-16-1328
వయససస:30
లస: పప
94-183/1087

7574 NDX2339778
పపరర: వజయ శరసత పరపతతటటట

94-179/449

భరస : చననయఖ పరపతతటటట
ఇసటట ననస:94-16-1329
వయససస:34
లస: ససస స
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94-183/351

భరస : వనసకట కకటయఖ� నలస
ఇసటట ననస:94-16-1330
వయససస:58
లస: ససస స

7576 AP151010492360
పపరర: సతఖవత మరరయఖల

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-16-1330
వయససస:60
లస: ససస స

94-183/354 7579 AP151010492372
7578 NDX0518902
పపరర: భకస మఖరకసడదయ రరవప� నలస�
పపరర: సరసబశవరరవప మరరయఖల

తసడక:ఫ వనసకట కకటయఖ� నలస
ఇసటట ననస:94-16-1330
వయససస:32
లస: పప
7581 AP151010492014
పపరర: నచరరయణమక జవరశజ�

94-183/357

94-183/360

94-183/883

94-183/365

94-179/450

94-183/369

భరస : గబరవయఖ దథసతచ
ఇసటట ననస:94-16-1337
వయససస:58
లస: ససస స

7591 AP151010492300
పపరర: నచగగసశరరరవప బబ డచ

7594 NDX0545475
పపరర: ససజజత చసకర�

7597 NDX2868446
పపరర: అరరణ నసద

94-183/370

7600 NDX2310589
పపరర: మమత దసత

94-183/363

7603 JBV0914010
పపరర: నచగగశశరరరవప దథసతచ
తసడక:ఫ గబరవయఖ దథసతచ
ఇసటట ననస:94-16-1337
వయససస:33
లస: పప

7583 JBV0911263
పపరర: హఫసజజన� షపక�

94-183/359

7586 JBV0911255
పపరర: అబబదల కలఖమ ఆజజద షపక

94-183/362

7589 AP151010492310
పపరర: ఈశశరమక బబ డచ

94-183/364

భరస : నచగగశశరరరవప బబ డచ
ఇసటట ననస:94-16-1335
వయససస:57
లస: ససస స
94-183/366

7592 NDX2877926
పపరర: శరరష బబ డ

94-183/1088

భరస : వనసకటరరవప బబ డ
ఇసటట ననస:94-16-1335
వయససస:28
లస: ససస స
94-183/367

7595 NDX1301779
పపరర: వజయలకకక చసకర

94-183/368

భరస : నచగగశశర రరవప చసకర
ఇసటట ననస:94-16-1336
వయససస:68
లస: ససస స
94-183/1089

7598 NDX2876431
పపరర: అరరణ నసద

94-183/1090

భరస : ససధకర
ఇసటట ననస:94-16-1336
వయససస:29
లస: ససస స
94-183/371

భరస : శకనవరస దసత
ఇసటట ననస:94-16-1337
వయససస:32
లస: ససస స
94-183/373

94-183/356

తసడక:ఫ మదదనచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-16-1333
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససధకర నసద
ఇసటట ననస:94-16-1336
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నచగగశశరరరవప దథసతచ
ఇసటట ననస:94-16-1337
వయససస:31
లస: ససస స
7602 JBV0915876
పపరర: సరసబబఫజఖస దథసతచ

94-183/361

భరస : సతష కలమఖర� చసకర
ఇసటట ననస:94-16-1336
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబఫహస నసద
ఇసటట ననస:94-16-1336
వయససస:32
లస: పప
7599 NDX0605345
పపరర: ససశల దథసత

7588 NDX1806290
పపరర: నరకద బబ డ

7580 NDX0519843
పపరర: వనసకట కకటయఖ నలస�

భరస : ఆజజద� షపక
ఇసటట ననస:94-16-1333
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ బబ డచ
ఇసటట ననస:94-16-1335
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప చసక
ఇసటట ననస:94-16-1336
వయససస:42
లస: పప
7596 NDX2501104
పపరర: ససధచకర నసద

94-183/358

భరస : రరమబ బబ డ
ఇసటట ననస:94-16-1335
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప బబ డచ
ఇసటట ననస:94-16-1335
వయససస:33
లస: పప
7593 NDX1274497
పపరర: సతష కలమఖర చసక

7585 JBV0911271
పపరర: ఆబబదల హఫసజ� ససదచగర�

94-183/353

తసడక:ఫ కకసడయఖ� నలస
ఇసటట ననస:94-16-1330
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ఫ ఆబబదల ఖఖదర� ససదగరర
ఇసటట ననస:94-16-1333
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ అబబదల కలఖమ అజజద షపక
ఇసటట ననస:94-16-1333
వయససస:19
లస: ససస స
7590 NDX0708230
పపరర: వనసకటబఫవప బబ డచ

94-183/355

తసడక:ఫ అబబదలఖ కలస ఆజజద షపక
ఇసటట ననస:94-16-1333
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:94-16-1333
వయససస:33
లస: పప
7587 NDX2713261
పపరర: అరరరయఖ షపక

7582 NDX1987645
పపరర: కరరషరక షపక

7577 NDX0154260
పపరర: సతఖసరయ బబబబ మరరయఖల

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప మరరయఖల
ఇసటట ననస:94-16-1330
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ లకకయఖ మరరయఖల
ఇసటట ననస:94-16-1330
వయససస:69
లస: పప

భరస : అసజరరడ�కడ జవరశజ
ఇసటట ననస:94-16-1332
వయససస:62
లస: ససస స
7584 NDX0149302
పపరర: అబబదల రహహస షపక

94-183/352

7601 JBV0921908
పపరర: ధనలకకక దథసతచ

94-183/372

భరస : వనసకటససబబబరరవప దథసతచ
ఇసటట ననస:94-16-1337
వయససస:34
లస: ససస స
94-183/374

7604 NDX0601542
పపరర: శకనస దథసతచ

94-183/375

తసడక:ఫ గబరవయఖ దథసతచ
ఇసటట ననస:94-16-1337
వయససస:37
లస: పప
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94-179/451

భరస : వనసకట రరవప బబ డ
ఇసటట ననస:94-16-1339
వయససస:28
లస: ససస స

7606 NDX0781047
పపరర: లకకక బబలఖబతస న

భరస : వనసకటటశశరరర బలబతస న
ఇసటట ననస:94/16/1351
వయససస:43
లస: ససస స

94-179/452 7609 NDX2500056
7608 NDX2450302
పపరర: అలఖససదచలపఅల నచగ శరకవరణణ
పపరర: నచగ జజఖత అలససదలపలర

తసడక:ఫ రరమయఖ అలఖససదచలపఅల
ఇసటట ననస:94-17
వయససస:26
లస: ససస స
7611 JBV3236965
పపరర: రమణ అలచసగబలపలర

94-183/379

94-187/659

94-183/1098

94-183/382

94-183/384

94-179/456

భరస : ససబబబరరడకడ� వననపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1339
వయససస:63
లస: ససస స

7621 NDX1852459
పపరర: శవ పరరశత తననరర

7624 NDX0148932
పపరర: బబల శసకర రరడకడ� నకరక�

7627 NDX2310506
పపరర: పసఫయఖసక వనపషసట

94-183/388

7630 NDX1034974
పపరర: పదక వననపషసట

94-179/453

7633 JBV3236361
పపరర: రరమలసగరరరడకడ� వనపషసట�
తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ� వననపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1339
వయససస:36
లస: పప

94-183/381

7616 NDX2795086
పపరర: శకనవరసరరవప వదచఖరథద

94-180/1997

7619 NDX2753093
పపరర: హరర వరర న వపèపదపప

94-183/1091

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప వపèపదపప
ఇసటట ననస:94-17-1278
వయససస:19
లస: పప
94-179/454

7622 NDX1806076
పపరర: వనషషషవ వనపషసట

94-183/383

తలర : అనసనరఖ వనపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1330
వయససస:25
లస: ససస స
94-183/385

7625 NDX2108497
పపరర: లకకక భబరత కళరస

94-179/455

భరస : హనమ రరడకడ కళరస
ఇసటట ననస:94-17-1338
వయససస:50
లస: ససస స
94-183/386

7628 NDX1806134
పపరర: శరకవరణణ వనపషసట

94-183/387

తసడక:ఫ కకషష రరడకడ వననపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1339
వయససస:25
లస: ససస స
94-183/389

భరస : రరమలసగ రరడకడ వననపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1339
వయససస:35
లస: ససస స
94-183/391

7613 JBV3236957
పపరర: రరమయఖ అలచసగబలపలర

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94/17/13-65
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష రరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1339
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనస వననపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1339
వయససస:29
లస: ససస స
7632 JBV3236536
పపరర: చడననమక� వనపషసట�

94-187/660

తసడక:ఫ అరరవ రరడ�కడ నకరక
ఇసటట ననస:94-17-1330
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ లకకక రరడడ క కళరస
ఇసటట ననస:94-17 -1338
వయససస:54
లస: పప
7629 NDX1348549
పపరర: వనపషసట చనన మఖయ

7618 NDX1852921
పపరర: నచగ మలలర శశరర గబసడచఫజ

94-183/378
7610 NDX2170322
పపరర: నచగ శరకవరణణ అలఖససదచలపఅల

తసడక:ఫ శశషయఖ అలచసగబలపలర
ఇసటట ననస:94-17
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకరణ కలమఖర తననరర
ఇసటట ననస:94-17-1312
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నచగర రరడకడ యరరకమ రరడడ క
ఇసటట ననస:94-17-1330
వయససస:76
లస: ససస స
7626 NDX2155696
పపరర: హనమ రరడకడ కళరస

94-183/380

భరస : వనణబ గరపరల గబసడచఫజ
ఇసటట ననస:94-17-342
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ జలలర పలర
ఇసటట ననస:94-17-1297
వయససస:41
లస: ససస స
7623 NDX1677998
పపరర: రమణమక యరరకమ రరడడ క

7615 JBV3189990
పపరర: హనసమసతరరవప కకడనరర

94-174/734

తసడక:ఫ రరమయఖ అలఖససదచలపఅల
ఇసటట ననస:94-17
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-17
వయససస:75
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ మనననస
ఇసటట ననస:94-17-136
వయససస:20
లస: పప
7620 NDX2049394
పపరర: భబరత జలలర పలర

94-183/377

భరస : నచగగశశరరరవప నచగరరరడడ క
ఇసటట ననస:94-17
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-17
వయససస:50
లస: ససస స
7617 NDX2876852
పపరర: సరయ కలమఖర రరడడ క మనననస

7612 NDX0155226
పపరర: పదక నచగరరరడకడ

7607 NDX1725102
పపరర: రవ తదజ రరయపస ఫ లల

తసడక:ఫ జగన మహన రరయపస ఫ లల
ఇసటట ననస:94-17
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ రరమయఖ అలససదలపలర
ఇసటట ననస:94-17
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ అలచసగబలపలర
ఇసటట ననస:94-17
వయససస:40
లస: ససస స
7614 JBV0847152
పపరర: కలమఖరర చసతచ

94-183/376

7631 JBV3236395
పపరర: కకషషవనణణ వనపషసట

94-183/390

భరస : కకషరషరరడ�కడ వననపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1339
వయససస:40
లస: ససస స
94-183/392

7634 JBV3236387
పపరర: కకషరషరరడకడ వనపషసట

94-183/393

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1339
వయససస:43
లస: పప
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7635 NDX2877157
పపరర: ఇశశరఖ వననపషసట
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94-183/1092

తసడక:ఫ కకషష రరడకడ వననపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1339
వయససస:18
లస: ససస స
7638 NDX2995579
పపరర: నచగ వరలకకక దథడడ క

94-183/1093

94-183/397

7642 NDX0544841
పపరర: నచగలకకక సరగరరరల

94-183/400

7645 AP151010492317
పపరర: ససశల రరగరపససడక

94-183/403

7648 NDX1448399
పపరర: రరగర పససడక ససదరరన రరడడ క
తసడక:ఫ నచరరయణ రరడడ క రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-17-1343
వయససస:26
లస: పప

7650 JBV3237591
పపరర: వనసకట నచరరయణరరడకడ �
రరగరపససడక�
తసడక:ఫ కకటటరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-17-1343
వయససస:50
లస: పప

94-183/406

7651 NDX0781153
పపరర: తరరపతమక యరకసరరడకడ

7653 NDX1912642
పపరర: ఈశశరర చసతస

94-183/409

భరస : కకషరషరరడకడ చసతస
ఇసటట ననస:94-17-1345
వయససస:29
లస: ససస స
94-183/412

తసడక:ఫ వనసకటయఖ� చసతస
ఇసటట ననస:94-17-1345
వయససస:62
లస: పప

94-183/401

94-183/415

7660 JBV0910042
పపరర: రమణచరరడకడ చసతస

94-183/404

7663 NDX0809475
పపరర: ససబబలకకక పపచరస
తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ పపటరస
ఇసటట ననస:94-17-1347
వయససస:37
లస: ససస స

7643 JBV0912048
పపరర: వనసకరయమక యసడఫపలర

94-183/399

7646 AP151010492318
పపరర: నచగమక రరగరపససడక�

94-183/402

7649 NDX0313338
పపరర: పఫసరదరరడకడ రరగరపససడక

94-183/405

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-17-1343
వయససస:46
లస: పప
94-183/407

7652 NDX0777532
పపరర: ఏడడకకసడలల రరడకడ యరకసరరడకడ

94-183/408

తసడక:ఫ పషద నచగరరరడకడ యరకసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1344
వయససస:36
లస: పప
94-183/410

7655 NDX0008532
పపరర: ససబబమక పపచరస

94-183/411

భరస : నచసర రరడకడ పపచరస
ఇసటట ననస:94-17-1345
వయససస:56
లస: ససస స
94-183/413

7658 NDX0519124
పపరర: కకషరషరరడకడ చసతచ

94-183/414

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరడకడ చసతచ
ఇసటట ననస:94-17-1345
వయససస:31
లస: పప
94-183/416

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ చసతస
ఇసటట ననస:94-17-1345
వయససస:45
లస: పప
94-183/418

94-183/396

భరస : కకటటరరడకడ� రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-17-1343
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమణ రరడకడ చసతఎస
ఇసటట ననస:94-17-1345
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ నచసరరరడకడ గబసటక
ఇసటట ననస:94-17-1345
వయససస:40
లస: పప
7662 AP151010492152
పపరర: ససబబబరరడకడ చసతచ�

7657 NDX0148783
పపరర: నచగరరరబ న రరడకడ చసతఎస

7640 JBV0914879
పపరర: నచగమలలర శశరర సరగరరరల

భరస : కకటటశశరరరవప యసడచఫపలర
ఇసటట ననస:94-17-1342
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడకడ� చసతచ
ఇసటట ననస:94-17-1345
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమణ రరడకడ చసతఎస
ఇసటట ననస:94-17-1345
వయససస:27
లస: పప
7659 JBV0920249
పపరర: శకనవరసరరడకడ గబసటక

94-183/398

భరస : ఏడడకకసడలల రరడకడ యరకసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1344
వయససస:34
లస: ససస స
7654 AP151010492539
పపరర: రమణ చసతచ�

94-183/395

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ సరగరరరల
ఇసటట ననస:94-17-1342
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నచరరయణరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-17-1343
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట నచరరయణ రరడడ క రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-17-1343
వయససస:25
లస: పప

7656 NDX1678699
పపరర: చసతఎస చసదఫ శశఖర రరడకడ

94-186/1414

భరస : సతఖనచరరయణ సరగరరరల
ఇసటట ననస:94-17-1342
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పఫసరదరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-17-1343
వయససస:40
లస: ససస స
7647 NDX1987686
పపరర: ఉమ శసకర రరడకడ రరగరపససడక

7639 NDX3001799
పపరర: వనణబ మఖధవ దథడడ క

7637 NDX0007914
పపరర: ఓస పఫకరష దథడడ క

తసడక:ఫ అపరపరరవప దథడడ క
ఇసటట ననస:94-17-1340
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ అపరపరరవప దథడడ క
ఇసటట ననస:94-17-1341
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకషష సరగరరరల
ఇసటట ననస:94-17-1342
వయససస:37
లస: ససస స
7644 AP151010492319
పపరర: పసచరమక రరగరపససడక

94-183/394

భరస : ఓస పఫకరష దథడడ క
ఇసటట ననస:94-17-1340
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనణబ మఖధవ దథడడ క
ఇసటట ననస:94-17-1341
వయససస:41
లస: ససస స
7641 JBV0921890
పపరర: శకదదవ సరగరరరల

7636 NDX1348531
పపరర: దథడడ క ఉషర రరణణ

7661 JBV0921577
పపరర: నసరరరడకడ పపచరస

94-183/417

తసడక:ఫ నరసరరరడకడ పపచరస
ఇసటట ననస:94-17-1345
వయససస:57
లస: పప
94-179/458

7664 NDX1034933
పపరర: నచగగశశరమక జకకకరరడకడ

94-183/419

భరస : ఆదదరరడకడ జకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1348
వయససస:37
లస: ససస స
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94-183/420

భరస : శకరరమరరడకడ పపపపల
ఇసటట ననస:94-17-1348
వయససస:39
లస: ససస స
7668 NDX0150748
పపరర: ఆదదరరడకద� జకకక రరడ�కడ

94-183/423

7669 NDX1030253
పపరర: కకటటరరడకడ అసబటట

94-183/886

7672 NDX1034511
పపరర: ససబబబలల అలకగపలర

తసడక:ఫ రరమరరడకడ అలకగపలర
ఇసటట ననస:94/17/1349
వయససస:38
లస: పప

7675 NDX0148767
పపరర: వనసకటటశశర రరడ�కడ నలర బబల�

తసడక:ఫ వనసకటటశశర పడకగపటట
ఇసటట ననస:94-17-1350
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ నచగర రరడకడ యరకస
ఇసటట ననస:94/17/1350
వయససస:33
లస: పప
7683 NDX2711653
పపరర: మలలశశరమక రరజనచల

94-183/887

94-183/434

భరస : శకనవరసరరవప వజబగరరర
ఇసటట ననస:94/17/1351
వయససస:36
లస: ససస స
7689 NDX0313049
పపరర: ససజజత పపచరస

భరస : వనసకరరరడ�కడ పపచరస
ఇసటట ననస:94/17/1352
వయససస:72
లస: ససస స

94-183/428

94-183/435

94-183/429

94-183/432

94-183/888

7687 NDX1006972
పపరర: రవణ రరగరపససడక

94-179/461

7693 NDX1348515
పపరర: వనపషసట శకనవరస రగడకడ
తసడక:ఫ శకనవరస వననపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1352
వయససస:29
లస: పప

94-183/426

7676 NDX2279289
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ పడకగపరటట

94-179/459

7679 AP151010492354
పపరర: పషదద నచసరమక పడకగపరటట

94-183/430

7682 AP151010492400
పపరర: వనసకటటశశరరర పడకగపరటట

94-183/433

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ పడకగపరటట
ఇసటట ననస:94/17/1350
వయససస:52
లస: పప
7685 NDX2858876
పపరర: కకసడరరడకడ రరజనచల

94-185/1447

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ రరజనచల
ఇసటట ననస:94-17-1350
వయససస:53
లస: పప
7688 NDX2893634
పపరర: వనసకటటశశరరర రరగరపససడక

94-179/1150

తసడక:ఫ నడకపస కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-17-1352
వయససస:42
లస: పప
94-183/436

భరస : శకనవరస రరడకడ కకమకరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1352
వయససస:34
లస: ససస స
94-183/438

7673 NDX0151886
పపరర: ససబబబలల� నలర బబల�

భరస : వనసకటటశశరరర� పడకగపరటట
ఇసటట ననస:94/17/1350
వయససస:45
లస: ససస స

7684 NDX2715852
పపరర: వనసకట ససబబరరమ రరడడ క
పడకగరపటట
తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ పడకగరపటట
ఇసటట ననస:94-17-1350
వయససస:21
లస: పప

7690 NDX1034644
పపరర: అసజమక కకమకరరడడ క

94-183/885

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ పడకగపరటట
ఇసటట ననస:94-17-1350
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర రరగరసదదపససదద
ఇసటట ననస:94-17-1352
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల పపచరస
ఇసటట ననస:94/17/1352
వయససస:34
లస: ససస స
7692 AP151010492355
పపరర: పరలసకమక పపచరస�

7681 NDX0953372
పపరర: అసజరరడకడ కకడనరర

7670 NDX2716579
పపరర: యలమసద రరడకడ చననపపరరడకడ

భరస : వనసకటటశశర రరడ�కడ నలర బబల
ఇసటట ననస:94/17/1349
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబరరడకడ కకడనరర
ఇసటట ననస:94/17/1350
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకసడ రరడకడ రరజనచల
ఇసటట ననస:94-17-1350
వయససస:44
లస: ససస స
7686 NDX0936583
పపరర: అసజమక వజబగరరర

94-183/425

భరస : నచగరరరడకడ యరకస
ఇసటట ననస:94/17/1350
వయససస:36
లస: ససస స
94-183/431

94-183/422

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర రరడకడ చననపపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1348
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ పషద వనసకటటశశరరర� నలర బబల
ఇసటట ననస:94/17/1349
వయససస:56
లస: పప

94-179/460 7678 NDX1933002
7677 NDX2538122
పపరర: వనసకటససబబరరమరరడకడ పడకగపటట
పపరర: పదక యరకస

7680 NDX1891465
పపరర: కగశవ రరడకడ యరకస

94-183/424

భరస : శకనవరస రరడకడ అలకగపలర
ఇసటట ననస:94-17-1349
వయససస:37
లస: ససస స
94-183/427

7667 NDX0518779
పపరర: శకరరమరరడకడ పపపపల�

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరడకడ� పపపపల
ఇసటట ననస:94-17-1348
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ అసబటట
ఇసటట ననస:94-17-1348
వయససస:51
లస: పప

భరస : యలమసద చననపపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1348
వయససస:33
లస: ససస స
7674 NDX1031574
పపరర: శకనవరస రరడకడ అలకగపలర

94-183/421

భరస : కకటటరరడకడ అసబటట
ఇసటట ననస:94-17-1348
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ� జకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:94/17/1348
వయససస:40
లస: పప
7671 NDX2715563
పపరర: వజయ లకకక చననపపరరడడ క

7666 NDX1034719
పపరర: రవణ అసబటట

7691 NDX0313015
పపరర: రమణమక పపచరస

94-183/437

భరస : శకనస పపచరస
ఇసటట ననస:94/17/1352
వయససస:35
లస: ససస స
94-183/439

7694 NDX1031509
పపరర: ఏడడకకసడలల పపచరస

94-183/440

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ పపచరస
ఇసటట ననస:94-17-1352
వయససస:34
లస: పప
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7695 NDX1031400
పపరర: శకనవరస రరడకడ కకమకరరడడ క

94-183/441

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కకమకరరడకడ
ఇసటట ననస:94/17/1352
వయససస:42
లస: పప
7698 NDX2451003
పపరర: శక లకకక నలస

94-183/442

94-183/445

94-179/464

94-183/448

94-183/450

94-183/890

94-183/452

తసడక:ఫ భమరననదదదన షపక
ఇసటట ననస:94-17-1360
వయససస:56
లస: పప

7708 NDX1874107
పపరర: ససబబబ రరడకడ గగసటట

7711 AP151010492518
పపరర: రమణయఖ గగసటట

7714 NDX2877033
పపరర: ససబబరరడకడ పసలర

7717 NDX3223302
పపరర: వనసకటకకషష రరవప తలఖరర

94-183/454

7720 NDX0777649
పపరర: బఫహకరరడకడ గసగరరరడ�కడ

94-179/465

7723 NDX2858835
పపరర: లయఖఖత అహకద షపక
తసడక:ఫ అహకద షపక
ఇసటట ననస:94-17-1360
వయససస:28
లస: పప

7703 NDX1006378
పపరర: కకటటశశరమక కళళళరర

94-179/463

7706 NDX1448472
పపరర: ససజజత కటటబబ యన

94-183/447

7709 NDX2450948
పపరర: నచరరయణమక గరనసస

94-183/449

భరస : రమణ రరడకడ గరనసస
ఇసటట ననస:94-17-1356
వయససస:45
లస: ససస స
94-183/451

7712 NDX2713865
పపరర: నరసమక గగసటట

94-183/889

భరస : వనసకట రరడకడ గగసటట
ఇసటట ననస:94-17-1356
వయససస:78
లస: ససస స
94-183/1096

7715 NDX2736346
పపరర: సరయ కలమఖరర పసలర

94-183/1097

భరస : ససబబరరడకడ పసలర
ఇసటట ననస:94-17-1356
వయససస:19
లస: ససస స
94-183/1215

7718 NDX0383356
పపరర: పరరశత మనననస

94-183/453

భరస : జగనచనథ రరడకడ మనననస
ఇసటట ననస:94-17-1359/1
వయససస:46
లస: ససస స
94-183/455

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ� గసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1360
వయససస:50
లస: పప
94-183/1099

94-183/444

భరస : రమమష బబబబ కటటబబ యన
ఇసటట ననస:94-17-1354
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ పపపయఖ తలఖరర
ఇసటట ననస:94-17-1359
వయససస:36
లస: పప

భరస : బఫహకరరడకడ� గసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1360
వయససస:45
లస: ససస స
7722 NDX2753309
పపరర: అహమకద షపక

94-183/446

తసడక:ఫ ఎలర యఖ పసలర
ఇసటట ననస:94-17-1356
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ నరరసరరడకడ పపపపల
ఇసటట ననస:94-17-1356/1
వయససస:42
లస: పప
7719 NDX0780874
పపరర: మలలర శశరర గసగరరరడ�కడ

7705 NDX1448449
పపరర: దదవఖ కలల
ర రర

7700 NDX0688523
పపరర: వనసకటటశశరరరడకడ మబడకయఖల�

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-17-1354
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటరరడ�కడ గగసటట
ఇసటట ననస:94-17-1356
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ రమణ రరడకడ గగతష
ఇసటట ననస:94-17-1356
వయససస:20
లస: ససస స
7716 NDX1031442
పపరర: తరరపతయఖ పపపపల

94-179/462

తసడక:ఫ రమణచ రరడకడ గగసటట
ఇసటట ననస:94-17-1356
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ తరరపతరరడకడ కగసరర
ఇసటట ననస:94-17-1356
వయససస:26
లస: పప
7713 NDX2715746
పపరర: భబగఖ లకకక గగసటట

7702 NDX1007491
పపరర: ధనలకకక చరర

94-183/1095

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ� మబడకయఖల
ఇసటట ననస:94-17-1353
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ శకనస కలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-17-1354
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరజజ బబబబ కటటబబ యన
ఇసటట ననస:94-17-1354
వయససస:28
లస: పప
7710 NDX1485466
పపరర: రరమకకషరషరరనవ కగసరర

94-183/443

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:94-17-1354
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ చననవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/17/1354
వయససస:47
లస: పప
7707 NDX1448613
పపరర: రమమష బబబబ కటట బబ ఇన

7699 NDX0902858
పపరర: లలఖవతమక మబడకయఖల�

7697 NDX2753515
పపరర: ఏడడకకసడలల పపచర

తసడక:ఫ శకనవరసరరడకడ పపచర
ఇసటట ననస:94-17-1352
వయససస:19
లస: పప

భరస : సతఖనచరరయణ� మబడకయఖల
ఇసటట ననస:94-17-1353
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ఫ మసరసనచఫవప నలస
ఇసటట ననస:94-17-1353
వయససస:54
లస: పప
7704 NDX0985382
పపరర: శకనవరసరరవప కళళళరర

94-183/1094

తసడక:ఫ కకటయఖ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-17-1352
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నలస
ఇసటట ననస:94-17-1353
వయససస:49
లస: ససస స
7701 NDX2450989
పపరర: శకనవరసరరవప నలస

7696 NDX2877595
పపరర: వనసకటటశశరరర రరగరపససడక

7721 NDX2715977
పపరర: మహమకద షపక

94-183/891

భరస : అహమల షపక
ఇసటట ననస:94-17-1360
వయససస:61
లస: ససస స
94-183/1100

7724 NDX1932483
పపరర: గబరర పదక మసరల

94-183/456

భరస : శకనస మసరల
ఇసటట ననస:94-17-1361
వయససస:32
లస: ససస స
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94-183/457

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప మసరల
ఇసటట ననస:94-17-1361
వయససస:36
లస: పప

9935 NDX0089516
పపరర: ససవరష మక� కకలఖ�
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9938 JBV0919290
పపరర: నచగమక కరనచల

94-185/981

9941 JBV0918722
పపరర: మలర కరరరబ నరరవప� కరనచల�

94-185/984

94-185/987

94-185/990

94-185/1305

94-185/992

94-185/988

9945 NDX2561223
పపరర: సస మబలల గగరరక

9948 NDX2778793
పపరర: యమబన రరణణ అనచనబతష
స న

9951 NDX3286473
పపరర: యబసఫ ఖఖన పఠరన

94-184/974

9954 NDX1624981
పపరర: నచగ మలలర సవరర మగరల

94-184/1087

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:94/28/2070
వయససస:74
లస: ససస స

9957 NDX0803056
పపరర: ససబబబలల దథసత

Deleted

9960 NDX0132977
పపరర: గబరవయఖ మగరల
తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94/28/2072
వయససస:33
లస: పప

9943 NDX1729401
పపరర: నచగయఖ పరలడడగబ

94-185/989

9946 NDX2552511
పపరర: జగదదశ కలమఖర గగరరక

94-185/1304

94-178/1097

9949 AP151010495551
పపరర: అనసతలకకక పదచకవత
కకసడవరరరల
భరస : వనసకట కకషషయఖ కకసడవరరరదల
ఇసటట ననస:94-28-2069
వయససస:45
లస: ససస స

94-185/991

94-185/1531

9952 NDX1625625
పపరర: నలఖర తచసబ ఆరరమబగస

94-184/973

తసడక:ఫ ఆరరమబగస
ఇసటట ననస:94-28-2070
వయససస:29
లస: పప
94-185/993

9955 NDX0752162
పపరర: రమణ మగరల�

94-185/994

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:94/28/2070
వయససస:48
లస: ససస స
94-185/996

భరస : subblu
ఇసటట ననస:94/28/2071
వయససస:47
లస: ససస స
94-185/998

94-185/986

తలర : సస మబలల గగరరక
ఇసటట ననస:94-28-2067
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శశష గరరర రరవప మగరల
ఇసటట ననస:94-28-2070
వయససస:36
లస: ససస స
94-185/995

9940 NDX2027945
పపరర: నరగసదఫ రరడకడ లసగరరరడకడ

తసడక:ఫ రరయబడడ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:94/28/2066
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ అయమబ ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-28-2069
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప మగరల
ఇసటట ననస:94-28-2070
వయససస:40
లస: పప

భరస : నచగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94/28/2072
వయససస:56
లస: ససస స

9942 NDX0133504
పపరర: సతష బబబబ� కకలఖ�

94-185/983

తసడక:ఫ రమణ రరడకడ లసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94/28/2066
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ ససరరసదఫ బబబబ అనచనబతష
స న
ఇసటట ననస:94-28-2069
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ రరస బబబబ అనచనబతష
స న
ఇసటట ననస:94/28/2069
వయససస:48
లస: పప
9953 NDX1625401
పపరర: శశష గరరర రరవప మగరల

94-185/985

భరస : వనసకటటశశరరర గగరరక
ఇసటట ననస:94-28-2067
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : జగదదశ కలమఖర గగరరక
ఇసటట ననస:94-28-2067
వయససస:31
లస: ససస స
9950 NDX1973222
పపరర: ససరగసదఫ బబబబ అనచనబతష
స న

9939 AP151010495691
పపరర: రరమబడడ పరలడడగబ�

9937 JBV0912683
పపరర: ససపపరష � పరలడడగబ�

భరస : నచగయఖ� �
ఇసటట ననస:94-28-2066
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ పఫభబకర�
ఇసటట ననస:94/28/2066
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:94/28/2066
వయససస:60
లస: పప
9947 NDX2561181
పపరర: పరవన గగరరక

94-185/982

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:94/28/2066
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:ఫ బఫహకయఖ� �
ఇసటట ననస:94/28/2066
వయససస:38
లస: పప
9944 JBV0918706
పపరర: బఫహకయఖ� కరనచల�

9936 NDX1729443
పపరర: ససపపరష పరలడడగబ

భరస : నచగయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:94/28/2066
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బఫహకయఖ� �
ఇసటట ననస:94/28/2066
వయససస:53
లస: ససస స

9959 NDX0089631
పపరర: చన కకటమక మగరల

94-183/1101

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ కగసరర
ఇసటట ననస:94-17-1361
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతష బబబబ�
ఇసటట ననస:94/28/2066
వయససస:39
లస: ససస స

9956 NDX0090886
పపరర: పసచరమక� గరతమబ�

7726 NDX2817807
పపరర: మహహసదఫ రరడకడ కగసరర

9958 NDX0605766
పపరర: ససబబయఖ

94-185/997

తసడక:ఫ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:94/28/2071
వయససస:59
లస: పప
94-185/999

9961 NDX0512624
పపరర: రరజజ ఆయశశటట

94-185/1000

తలర : వనసకట రతనస ఆయశశటట
ఇసటట ననస:94-28-2072
వయససస:33
లస: పప
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9962 NDX0495911
పపరర: శకనవరసరరవప� వరరశశటట �

94-185/1001

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-28-2072
వయససస:34
లస: పప
9965 JBV0920389
పపరర: గబరవయఖ� జకలకల�

94-185/1004

9966 JBV0913483
పపరర: మలర మక కరలవల� �

94-183/1193

9969 NDX2407443
పపరర: నచగరరజ అరరపత

9972 NDX1973347
పపరర: రసగమక కలవ

భరస : వనసకట కకషష కలమఖర కరసడఫకకసడ
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కరశరరమబలల కలవ
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:32
లస: ససస స

9974 JBV0917732
పపరర: రమమష� మగరల�

9975 NDX0132936
పపరర: నచగగశశరరరవప మగరల

94-185/1008

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:35
లస: పప
9977 NDX2916716
పపరర: మలర మక కరలవ

94-185/1470

94-188/1497

94-196/1011

తసడక:ఫ కరశయఖ�
ఇసటట ననస:94-28-2127/1
వయససస:33
లస: పప

94-185/1006

9984 NDX3030335
పపరర: రఘబ రరస మబతస

94-184/1517

9987 NDX2908689
పపరర: పషదదదరరడకడ కలవపలలర

94-185/1009

9990 NDX1843821
పపరర: శరసత కలమఖరర ససరద న
భరస : ససరర బబబబ ససరదన
ఇసటట ననస:94/28/3070
వయససస:28
లస: ససస స

9970 NDX2916435
పపరర: ఆసజననయబలల కరలవ

94-184/1516

9973 AP151010495270
పపరర: మలలర శశరర కకడనరర�

94-185/1007

9976 AP151010495295
పపరర: వరరసరశమ కకడనరర�

94-185/1010

తసడక:ఫ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:94/28/2073
వయససస:77
లస: పప
94-185/1471

9979 NDX2770949
పపరర: లకకక పఫసనన తషమమకటట

94-185/1472

భరస : ఆసజననయబలల తషమమకటట
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:19
లస: ససస స
94-188/1498

9982 NDX2999860
పపరర: మధస యడమన

94-189/1369

తసడక:ఫ మసరసనచఫవప యడమన
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:25
లస: పప
94-179/1220

9985 NDX3040433
పపరర: శరకవణణ మబకస

94-180/2024

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప మబకస
ఇసటట ననస:94-28-2074
వయససస:22
లస: ససస స
94-185/1473

తసడక:ఫ నరరససరరడకడ కలవపలలర
ఇసటట ననస:94-28-2074
వయససస:53
లస: పప
94-185/1011

94-179/1219

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94/28/2073
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ నగగశశరరరవప మబతస
ఇసటట ననస:94-28-2074
వయససస:21
లస: పప

భరస : పపదద రగడక కలవపలలర
ఇసటట ననస:94-28-2074
వయససస:53
లస: ససస స
9989 NDX0495960
పపరర: కరశ రరమబలల� కరలలవ�

9981 NDX3012903
పపరర: లకకక పఫసనన తషమమకటట

9967 NDX2916500
పపరర: రమణ కరలవ

తసడక:ఫ కరశయఖ కలవ
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమఖసజనఉలల థసమమకటట
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ ససజవపల
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:33
లస: ససస స
9986 NDX2908697
పపరర: గగవసదమక కలవపలలర

94-184/975

తసడక:ఫ పషదదరరమయఖ ససజవఅలఖ
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ రరమయఖ కరలవ
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:73
లస: పప
9983 NDX2916385
పపరర: రమణమక ససజవపల

9978 NDX3011012
పపరర: తరరపతయఖ ససజవఅలఖ

94-185/1003

భరస : ఆసజననయబలల కరలవ
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ జగర యఖ
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:61
లస: పప

భరస : కరశయఖ కరలవ
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:47
లస: ససస స
9980 NDX2811123
పపరర: కరశయఖ కరలవ

94-176/894

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప అరరపత
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:23
లస: పప
94-185/1005

9964 AP151010495620
పపరర: ఆదదనచరరయణ ససరతచన

తసడక:ఫ ఆదడయఖ
ఇసటట ననస:94/28/2072
వయససస:57
లస: పప

భరస : కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషదద రరమయఖ ససజవపల
ఇసటట ననస:94-28-2073
వయససస:37
లస: పప
9971 NDX1844712
పపరర: ససరగఖ కరసడఫకకసడ

94-185/1002

తసడక:ఫ ఆదదనచరరయణ
ఇసటట ననస:94/28/2072
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ బబలగబరవయఖ� �
ఇసటట ననస:94-28-2072
వయససస:57
లస: పప
9968 NDX2959633
పపరర: తరరపతయఖ ససజవపల

9963 JBV0917724
పపరర: శశరరబబబబ సనరరసన

9988 NDX3027463
పపరర: రఘబ రరస మబతస

94-185/1474

తసడక:ఫ నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-28-2074
వయససస:21
లస: పప
94-185/1012

9991 NDX0750786
పపరర: వనసకట పఫసరద ససదసల�

94-178/589

తసడక:ఫ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:94/29
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: వషష
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94-184/976

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:94-29
వయససస:24
లస: ససస స
9995 NDX3014453
పపరర: అనల కలమఖర పపల

94-184/1519

94-185/1013

తసడక:ఫ యస ఆర కగ పఫసరద గమడనరర
ఇసటట ననస:94/29/101
వయససస:28
లస: ససస స

9999 NDX1255025
పపరర: రరమ రరడకడ కకటట

10002 NDX1565003
పపరర: శవ పరరశత దచరర

10007 NDX1808122
పపరర: జగనచనథస లఖవనటట
తసడక:ఫ అపపనన లఖవనటట
ఇసటట ననస:94-29-104/1
వయససస:25
లస: పప
10010 NDX1592774
పపరర: జకకరరననసర బబగమ షపక

94-185/1025

94-185/1028

భరస : ఖఖససస
ఇసటట ననస:94/29/792
వయససస:43
లస: ససస స

10011 NDX2087618
పపరర: కకరస ర వరరగ

10014 NDX0484683
పపరర: పపలర మక ససజవపలల�

94-185/1031

10017 NDX0133553
పపరర: నచసరయఖ వనమఖ
తసడక:ఫ బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:94/29/784
వయససస:45
లస: పప

94-185/1034

94-185/1015

10003 NDX0590703
పపరర: కలరరగసటట శరఖమల

94-185/1018

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:94-29-101
వయససస:59
లస: ససస స
94-185/1020

10006 NDX1808965
పపరర: ననరబ హన షపక

94-185/1021

భరస : రహహమన షపక
ఇసటట ననస:94-29-104/1
వయససస:61
లస: ససస స
94-185/1023

10009 NDX1808874
పపరర: రమఖదదవ వరర

94-185/1024

భరస : కరకసత కలమఖర వరర
ఇసటట ననస:94/29/105
వయససస:24
లస: ససస స
94-185/1026

10012 NDX2087485
పపరర: వనసకట నచగరరరడకడ వరరగ

94-185/1027

తసడక:ఫ అరరబ న రరడకడ
ఇసటట ననస:94/29/155
వయససస:30
లస: పప
94-185/1029

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94/29/784
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:94/29/784
వయససస:42
లస: పప
10019 NDX1172667
పపరర: ఖఖససమ బ షపక

94-185/1017

భరస : వనసకట నచగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94/29/155
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94/29/213
వయససస:58
లస: పప
10016 NDX0495945
పపరర: వనసకటటశశరరర� ససజవపలల�

10008 NDX1807256
పపరర: గగస బబషర షపక

10000 NDX1255058
పపరర: ససబబ రరవప గబసటటరర
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/29/100
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ రహమఖన షపక
ఇసటట ననస:94-29-104/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:94/29/108
వయససస:32
లస: ససస స
10013 NDX0749903
పపరర: ఏడడకకసడలల మగరల�

94-185/1014

భరస : గబణశశఖరన గబణశశఖరన
ఇసటట ననస:94/29/102
వయససస:38
లస: ససస స
94-185/1022

94-184/1580

భరస : శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:94-29
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:94-29-101
వయససస:59
లస: ససస స

94-185/1019 10005 NDX1937525
10004 NDX1512194
పపరర: నచగ అఖల నచథ వపయమరర
పపరర: వలర నచయకక గబణశశఖరన

తసడక:ఫ దదశజగసదఫనచథ వపయమరర
ఇసటట ననస:94-29-101
వయససస:25
లస: పప

94-184/1518

94-184/1520 9997 NDX3226370
9996 NDX3014156
పపరర: హరర దసరర పఫసరద రరడకడ కగత రరడకడ
పపరర: అదడమక పపల

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:94/29/68
వయససస:42
లస: పప
94-185/1016

9994 NDX3014164
పపరర: శకనవరస రరవప పపల

తసడక:ఫ ససబబయఖ పపల
ఇసటట ననస:94-29
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడ రరడకడ కగత రరడకడ
ఇసటట ననస:94-29
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటరసగయఖ
ఇసటట ననస:94-29-20/84
వయససస:50
లస: పప
10001 NDX2087329
పపరర: ANUSHA గమడనరర

94-184/977

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:94-29
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:94-29
వయససస:25
లస: పప
9998 JBV3245164
పపరర: నచగగశశరరరవప బబలరసకకసడ

9993 NDX2451219
పపరర: ఉమ శసకర పపల

10015 NDX0089383
పపరర: మలర శశరర వనమఖ

94-185/1030

భరస : నచసరయఖ
ఇసటట ననస:94/29/784
వయససస:42
లస: ససస స
94-185/1032

10018 NDX1127729
పపరర: ససనతచదదవ లసకర

94-185/1033

భరస : ఫణణకలమఖర
ఇసటట ననస:94/29/792
వయససస:41
లస: ససస స

94-185/1035 10021 NDX1342161
94-185/1036
10020 NDX1254606
పపరర: మహహష కలమఖర రరడడ క వనననపపస
పపరర: సరయ మహన కరమమశశర రరవప
బబలలసస
తసడక:ఫ నచగర రరడకడ
తసడక:ఫ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/29/950
ఇసటట ననస:94/29/950
వయససస:27
లస: పప
వయససస:58
లస: పప
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పపరర: శకకరసత వడర మఖనస
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94-185/1037

తసడక:ఫ కకటటశశరమక
ఇసటట ననస:94/29/951
వయససస:30
లస: పప
10025 NDX2050615
పపరర: నరకల జజఖత బబ ప

94-185/1040

94-185/1043

94-185/1046

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:94/29/993
వయససస:53
లస: ససస స
94-179/755

తసడక:ఫ అబబదల అజజ మజద
ఇసటట ననస:94-29-1502
వయససస:60
లస: పప
94-185/1049

94-185/1052

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2018
వయససస:52
లస: ససస స
10043 NDX1678871
పపరర: రరజగశశరర పపపరపల

10029 NDX1124106
పపరర: ఉమఖమహహశశర రరవప
కరకలమఖనస
తసడక:ఫ కకటటరతచనచచరర
ఇసటట ననస:94/29/990
వయససస:35
లస: పప

94-185/1044

10032 NDX1836081
పపరర: రరహహల మదతహహల

94-185/1047

10035 NDX1821397
పపరర: కకసడమక యయనమరరడకడ

తసడక:ఫ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:94/29/2030
వయససస:30
లస: పప

10033 NDX1677188
పపరర: రరయఖజ జజన మజద

94-179/754

తసడక:ఫ సమవపలఖర మజద
ఇసటట ననస:94-29-1502
వయససస:28
లస: పప
94-178/590

10036 NDX0512665
పపరర: రమమశ నచగబమతష�

94-185/1048

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:94-29-2017/1
వయససస:43
లస: పప

10041 AP151010495177
పపరర: ససబబబలల కకలలకకసడ�

10042 NDX2890531
పపరర: వనసకట రతనస యయమననన

10044 NDX0133439
పపరర: మష కటబట

10047 NDX0871103
పపరర: కరసతమక బబ గరరర�

94-185/1053

10050 NDX1729369
పపరర: నచగగశశర రరవప యరకసశశటట
తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:94-29-2042
వయససస:27
లస: పప

94-185/1051

94-185/1475

భరస : నచగగసదఫస యయమననన
ఇసటట ననస:94-29-2018
వయససస:70
లస: ససస స
94-185/1056

10045 NDX2101095
పపరర: ససత కరగన

94-185/1057

భరస : తరరపరలల
ఇసటట ననస:94/29/2029
వయససస:33
లస: ససస స
94-185/1059

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:94/29/2030
వయససస:45
లస: ససస స
94-185/1061

94-185/1045

భరస : శకనవరసరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-29-2018
వయససస:47
లస: ససస స

10046 JBV0915686
పపరర: రజన� వజజఫల�

10049 NDX0750190
పపరర: హనసమసతరరవప బబ గరరర�

10030 NDX2050557
పపరర: ససతరరవమక కలమఖమ

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ మమరరస తతమబలలరర
ఇసటట ననస:94/29/2017/2
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ రరజజరతనస
ఇసటట ననస:94-29-2028
వయససస:66
లస: పప

భరస : వదచఖసరగరరకడకడ� �
ఇసటట ననస:94/29/2029
వయససస:36
లస: ససస స

94-185/1042

94-185/1050 10039 AP151010495659
10038 NDX2087675
పపరర: వసశ మహన తతమబలలరర
పపరర: జజఖత తచడకపరరస�

భరస : నచగ ససరగష కలమఖర పపపరపల
ఇసటట ననస:94-29-2020
వయససస:34
లస: ససస స
94-185/1058

10027 NDX1809534
పపరర: చసదఫస కసగరల

భరస : వరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:94/29/993
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:94-29-2018
వయససస:57
లస: ససస స
94-185/1054

94-185/1039

తసడక:ఫ వనలఖయబధన కసగరల
ఇసటట ననస:94/29/955
వయససస:72
లస: పప

భరస : చడనచన రరడడ క
ఇసటట ననస:94/29/1534
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వసశ మహన తతమబలలరర
ఇసటట ననస:94/29/2017/2
వయససస:34
లస: ససస స
10040 AP151010495179
పపరర: పపరమక శకపత

94-185/1041

తసడక:ఫ రమమశ మదతహహల
ఇసటట ననస:94/29/1095
వయససస:28
లస: పప

10034 NDX1677212
పపరర: సమవపలఖర మజద

10037 NDX2087436
పపరర: లకకక పసఫయఖ తతమబలలరర

10026 NDX1535873
పపరర: వజజరమక కరకలమఖనస

10024 AP151010495074
పపరర: పపరకబ శశక

భరస : సషషదసలల
ఇసటట ననస:94-29-953
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చననబబబబ
ఇసటట ననస:94-29-955
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:94/29/990
వయససస:40
లస: ససస స
10031 NDX0751735
పపరర: నచగగసదఫస అలఖరస

94-185/1038

భరస : ఆదదనచరరయణ కకటటట
ఇసటట ననస:94/29/952
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరగసదఫ బబ ప
ఇసటట ననస:94-29-955
వయససస:33
లస: ససస స
10028 JBV0845982
పపరర: మమరర ససవరష లల పగరడకపలర

10023 NDX1873562
పపరర: సరసశత కకటటట

10048 NDX0750208
పపరర: వరరసజననయబలల� బబ గరర�ర

94-185/1060

తసడక:ఫ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:94/29/2030
వయససస:30
లస: పప
94-185/1062

10051 NDX0734509
పపరర: శరసత మమమనసపరటట�

94-185/1063

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-29-2072
వయససస:34
లస: ససస స

Page 192 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

10052 AP151010495028
పపరర: బబలకకషష మమరరస వనమమరర�

94-185/1064

తసడక:ఫ ససబబరరమయఖ�
ఇసటట ననస:94-29-2072
వయససస:83
లస: పప
10055 NDX2036631
పపరర: మలలర సవరర మసచచల

94-185/1067

94-185/1070

94-185/1073

94-185/1076

94-174/742

94-185/1079

94-185/1083

తసడక:ఫ రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94-29-2081
వయససస:72
లస: పప

10065 JBV3245123
పపరర: జహసగరర� మదద�

94-185/1077

10074 NDX0666693
పపరర: రమఖదదవ అజజరర�

94-185/1086

10077 NDX0663856
పపరర: నచగగశశరరరవప అజజరర�

94-174/743

10063 JBV0911933
పపరర: బబలమబరళకకషష� కకసడచ�

94-185/1075

94-185/1078
10066 JBV0912071
పపరర: వనసకటచలపతరరవప� కకసడచ�

10069 NDX1277839
పపరర: వనసకటటశశరరర శకపత

94-174/744

తసడక:ఫ చనన యయరయఖ శకపత
ఇసటట ననస:94-29-2080
వయససస:52
లస: పప
94-185/1081

10072 JBV3245644
పపరర: వనసకటటశశరరర శకపత

94-185/1082

తసడక:ఫ చననఎరకయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2080
వయససస:50
లస: పప
94-185/1084

10075 NDX0075762
పపరర: శరరదచదదవ మదసకలరర

94-185/1085

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:94-29-2081
వయససస:64
లస: ససస స
94-185/1087

తసడక:ఫ భభగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-29-2081
వయససస:43
లస: పప
94-185/1089

94-185/1072

తసడక:ఫ రరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:94/29/2079
వయససస:85
లస: పప

10068 NDX1277862
పపరర: మహహష బబబబ శకపత

10071 JBV0915694
పపరర: వదచఖసరగరరకడకడ� వజజఫల�

10060 JBV0912063
పపరర: సస మసససదరర� కకసడచ�

తసడక:ఫ వనసకటచలపతరరవప� �
ఇసటట ననస:94/29/2079
వయససస:49
లస: పప

భరస : నచగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-29-2081
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-29-2081
వయససస:40
లస: పప
10079 NDX0691394
పపరర: మహనరరవప మదసకలరర

94-185/1074

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరడ�కడ �
ఇసటట ననస:94/29/2080
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ బసగరరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/29/2080
వయససస:72
లస: పప
10076 AP151010495060
పపరర: శకనవరస మమరర�

10062 AP151010495294
పపరర: రరమకకషష కరవల

94-185/1069
10057 JBV0917617
పపరర: చవనయగయఖ మసచచల� �

భరస : బబలమబరళకకషష�
ఇసటట ననస:94/29/2079
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర శకపత
ఇసటట ననస:94-29-2080
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-29-2080
వయససస:27
లస: ససస స
10073 AP151010495325
పపరర: రరమలసగరరరడకడ చదపపరర�

94-185/1071

తసడక:ఫ అబబదలల లల� �
ఇసటట ననస:94-29-2079
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర శకపత
ఇసటట ననస:94-29-2080
వయససస:42
లస: ససస స
10070 NDX1277854
పపరర: ససధచరరణణ శకపత

10059 JBV0918441
పపరర: అరరణకలమఖరర కరవల

94-185/1066

తసడక:ఫ పషదదయగయఖ� �
ఇసటట ననస:94-29-2077
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ రసగపపనచయబడడ
ఇసటట ననస:94-29-2079
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటచలపతరరవప కకసడచ
ఇసటట ననస:94-29-2079
వయససస:51
లస: పప
10067 NDX1277847
పపరర: నరసమక శకపత

94-185/1068

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:94-29-2079
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లలకనచదసరయ� �
ఇసటట ననస:94/29/2079
వయససస:53
లస: ససస స
10064 JBV0911917
పపరర: లలకనచథశరయ కకసడచ

10056 NDX2036771
పపరర: మణణకసఠ మసచచల

10054 JBV0918805
పపరర: జజన షపక

తసడక:ఫ మమలఖల
ఇసటట ననస:94-29-2076
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ చన యగయఖ మసచచల
ఇసటట ననస:94-29-2077
వయససస:29
లస: పప

భరస : హహసపసనచఫవప
ఇసటట ననస:94-29-2078
వయససస:38
లస: ససస స
10061 JBV0911925
పపరర: వనసకటశరయ� వరణణ కకసడచ�

94-185/1065

భరస : జజన
ఇసటట ననస:94-29-2076
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ మసచచల
ఇసటట ననస:94-29-2077
వయససస:26
లస: ససస స
10058 JBV0918748
పపరర: కలససమ కరవల

10053 NDX1049873
పపరర: రగషరక షపక

10080 NDX1397729
పపరర: ససజజత కలమఖరర వనమమరర
భరస : వనసకట రవ కలమఖర వనమమరర
ఇసటట ననస:94-29-2082
వయససస:50
లస: ససస స

10078 AP151010495660
పపరర: శకనవరసరరడకడ తచడకపరరస�

94-185/1088

తసడక:ఫ మలఖరరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94-29-2081
వయససస:52
లస: పప
94-179/756

10081 NDX1397646
పపరర: శరసత వనలమమరర

94-179/757

భరస : రరమకకషష వనలమమరర
ఇసటట ననస:94-29-2082
వయససస:55
లస: ససస స
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10082 NDX1397661
పపరర: వనసకట రవ కలమఖర వనమమరర

94-179/758

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:94-29-2082
వయససస:50
లస: పప

10083 JBV3245693
పపరర: నరశసహమమరరస శకపత

తసడక:ఫ రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2082
వయససస:42
లస: పప

94-185/1092 10086 NDX2134898
10085 JBV3245206
పపరర: కరశఅననపపరషమక బబలరసకకసడ
పపరర: జయశక హజరర

భరస : వనసకటరసగయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2084
వయససస:67
లస: ససస స
10088 NDX3236858
పపరర: నరజ పఫత

94-184/1592

94-185/1095

94-185/1098

94-185/1101

10095 JBV0914069
పపరర: కకటటశశరమక

10098 NDX2052926
పపరర: భగవరన దచస బచసర

94-185/1103

10101 NDX0646331
పపరర: వనసకట రమణ బడద

94-185/1096

భరస : పషదబఫహకయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:46
లస: ససస స

10104 NDX0089300
పపరర: శవమక� గసట�

94-185/1099

10090 AP151010495083
పపరర: దసరర మక మసచచల�

10093 NDX1844001
పపరర: మఖధవ శకపత

94-185/1102

తసడక:ఫ పషదదయగయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:55
లస: పప

10110 AP151010495397
పపరర: శసకరరరవప కకలల
ర రర
తసడక:ఫ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:59
లస: పప

94-185/1100

94-184/1589
10099 NDX3235736
పపరర: రగవత అననపపరష అనసష కకతత
స రర

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:94-29-2088
వయససస:18
లస: ససస స
94-185/1104

10102 JBV0919001
పపరర: లకకక� మసచచల�

94-185/1105

తసడక:ఫ పషదదబఫహకయఖ� �
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:33
లస: ససస స
94-185/1107

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:32
లస: పప
94-185/1113

94-185/1097

10096 JBV0912535
పపరర: రరమయఖ శకపత

10105 NDX1753996
పపరర: మధససనదన యఖదవ
పపటట పకలల
తసడక:ఫ శకనవరస రరవప పపటట పకలల
ఇసటట ననస:94/29/2089
వయససస:25
లస: పప

94-185/1110 10107 NDX1843615
94-185/1111 10108 JBV0919209
10106 NDX0496026
పపరర: పషదద కకటటశశరరరవప� మఖరరసషటట �
పపరర: నచగగసదఫ కలమఖర కరకలమఖనస
పపరర: లకకకపత మఖరరశశటట

10109 AP151010495394
పపరర: పషదబఫహకయఖ మసచచల

94-185/1094

తసడక:ఫ సససగయఖ
ఇసటట ననస:94/29/2087/2
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకట రరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/29/2089
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ పసచరయఖ�
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:32
లస: పప

94-184/1521

భరస : నరసససహ మమరరస శకపత
ఇసటట ననస:94/29/2087/2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:29
లస: ససస స
94-185/1106

10087 NDX3014552
పపరర: కకరణ పఫత

భరస : యగయఖ�
ఇసటట ననస:94-29-2087
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ దదవదచస బచసర
ఇసటట ననస:94-29-2087/3
వయససస:50
లస: పప

భరస : భరదచశజ మబతషకలల
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:29
లస: ససస స
10103 AP151010495395
పపరర: అసజమక మసచచల

94-185/1093

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:94/29/2087/2
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : భగవరన దచస బచసర
ఇసటట ననస:94-29-2087/3
వయససస:45
లస: ససస స
10100 NDX1843664
పపరర: వరణణ జయ శక మబతషకలల

10092 JBV0912527
పపరర: పపరగశశరరరవప� బబలరస�

94-185/1091

తసడక:ఫ శవ కకటటశశర రరవప పఫత
ఇసటట ననస:94-29-2087
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ పపరయఖ� �
ఇసటట ననస:94/29/2087
వయససస:42
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప శకపత
ఇసటట ననస:94/29/2087/2
వయససస:37
లస: ససస స
10097 NDX2052918
పపరర: జశల బచసర

94-174/745

భరస : పపరగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94/29/2087
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ భగవరన దచస బచసర
ఇసటట ననస:94-29-2087
వయససస:24
లస: పప
10094 NDX1973818
పపరర: మఖధవ శకపత

10089 NDX0709253
పపరర: శకలకకక� బబలరస�

10084 JBV3245156
పపరర: మహలకకక బబలరసకకసడ

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-29-2084
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప హజరర
ఇసటట ననస:94-29-2085
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకరణ పఫత
ఇసటట ననస:94-29-2087
వయససస:27
లస: ససస స
10091 NDX2052900
పపరర: శరఖమ కలమఖర బచసర

94-185/1090

94-185/1109

94-185/1112

తసడక:ఫ చననపసచరయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:42
లస: పప
94-185/1114

10111 NDX0496042
పపరర: పసచరయఖ మఖరరసషటట

94-185/1115

తసడక:ఫ మసదయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:75
లస: పప
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10112 NDX3057056
పపరర: నచగ తదజమన కరకలమఖనస

94-185/1476

భరస : నచగరసదఫ కలమఖర కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:20
లస: ససస స
10115 NDX2766772
పపరర: సససధనరర వపననవ

94-184/1523

94-185/1118

94-185/1121

94-185/1124

94-185/1127

94-179/1221

94-179/759

తసడక:ఫ లకకకనచరరయణ కలరసగర
ఇసటట ననస:94/29/2095
వయససస:31
లస: పప

10125 NDX1342187
పపరర: నరసససహ రరవప బబలరస

10128 NDX1761130
పపరర: కరరమబలఖర షపక

10131 NDX3016839
పపరర: రమణ మదసకలరర

10134 NDX1543314
పపరర: ఏడడకకసడలల రసస

94-185/1130

10137 AP151010495086
పపరర: వనగమక కలరసగర�

94-185/1125

10140 JBV0912543
పపరర: నచగగశశరరరవప కలరసగర
తసడక:ఫ లకకకనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-29-2095
వయససస:33
లస: పప

10120 NDX1592782
పపరర: కలమఖరర బబలరస

94-185/1120

10123 NDX1283134
పపరర: సరమఖమజఖస భమవరపప

94-185/1123

10126 NDX1761106
పపరర: శరత చసదఫ పఫకరశ లఖస

94-185/1126

తసడక:ఫ పఫసరద రరవప లఖస
ఇసటట ననస:94/29/2091
వయససస:36
లస: పప
94-185/1128

10129 NDX1283159
పపరర: మబసతచజ పఠరన

94-185/1129

Deleted

భరస : ఖఖశస ఫసరర
ఇసటట ననస:94/29/2091/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-179/1222

10132 NDX2988210
పపరర: ఏడడకకసడలల దదగరలఖ

94-192/1334

తసడక:ఫ దదవయఖ దదగరలఖ
ఇసటట ననస:94-29-2094
వయససస:34
లస: పప
94-179/760

10135 NDX3145968
పపరర: వనసకటరమణ రషరమ

94-184/1524

భరస : ఏడడకకసడలల రషరమ
ఇసటట ననస:94-29-2095
వయససస:34
లస: ససస స
94-185/1131

భరస : లకకకనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-29-2095
వయససస:52
లస: ససస స
94-185/1133

94-185/1117

భరస : రరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:94/29/2091
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:94-29-2095
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరఘవపలల తడలరపరటట
ఇసటట ననస:94/29/2095
వయససస:46
లస: ససస స
10139 NDX1973669
పపరర: శకనవరస రరవప కలరసగర

94-185/1122

తసడక:ఫ ఓబబలల మదసకలరర
ఇసటట ననస:94-29-2094
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసదలల రరసస
ఇసటట ననస:94-29-2095
వయససస:39
లస: ససస స
10136 NDX1851287
పపరర: మరరయ రరణణ పసల

10122 NDX1973560
పపరర: అసకమక బలలర స

10117 NDX1640334
పపరర: వనసకటటసశరరర ఆవపల

భరస : నరసససహరరవప బబలరస
ఇసటట ననస:94/29/2091
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ హమద షపక
ఇసటట ననస:94/29/2091
వయససస:54
లస: పప

భరస : దదవయఖ దదగరలఖ
ఇసటట ననస:94-29-2094
వయససస:64
లస: ససస స
10133 NDX2279412
పపరర: వనసకట రమణ రరసస

94-185/1119

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/29/2091
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/29/2091
వయససస:39
లస: పప
10130 NDX2971927
పపరర: ఒబబలమక దదగరలఖ

10119 NDX1283142
పపరర: దసరరర దదవ మలపషదద

94-184/1522

తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:94/29/2090
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర బలలర స
ఇసటట ననస:94-29-2091
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అపరప రరవప
ఇసటట ననస:94/29/2091
వయససస:77
లస: ససస స
10127 NDX1308709
పపరర: సససగయఖ బబలరస

94-185/1116

భరస : నచగ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:94/29/2091
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సససగరయఖ�
ఇసటట ననస:94/29/2091
వయససస:35
లస: ససస స
10124 NDX1308816
పపరర: రరమ లలఖ జజననలగడడ

10116 NDX1308626
పపరర: నచగబలకర షపక

10114 NDX2766780
పపరర: నచగమణణ వపననవ

భరస : రవ శసకర వపననవ
ఇసటట ననస:94-29-2090
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : ససలఖర
ఇసటట ననస:94/29/2090
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప పస లఖపరలఖ
ఇసటట ననస:94/29/2091
వయససస:26
లస: ససస స
10121 NDX0309286
పపరర: కలమఖరర� బబలరస�

94-185/1525

భరస : నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:94-29-2089
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ రవ శసకర వపననవ
ఇసటట ననస:94-29-2090
వయససస:21
లస: ససస స
10118 NDX1974212
పపరర: కనక దసరర పస లఖపరలఖ

10113 NDX3260270
పపరర: మధవ శకపత

10138 NDX2147685
పపరర: మననజ పసల

94-185/1132

తసడక:ఫ రరఘవపలల పసల
ఇసటట ననస:94/29/2095
వయససస:23
లస: పప
94-185/1134

10141 AP151010495662
పపరర: ససబబబరరడకడ రరవ

94-185/1135

తసడక:ఫ దదబబబరరడకడ రరవ
ఇసటట ననస:94/29/2095
వయససస:46
లస: పప
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94-180/2025

భరస : మసచల నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-29-2096
వయససస:25
లస: ససస స
10145 NDX3099272
పపరర: భవరణణ మసచచల

94-185/1477

10146 NDX1642587
పపరర: నచగ లకకక కలరసగర

94-185/1138

10149 AP151010495085
పపరర: తరరపతమక మసచచల

తసడక:ఫ చనన వనసకట సరశమ�
ఇసటట ననస:94/29/2097
వయససస:34
లస: పప
94-185/1144

94-185/1145

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ వనలమమరర
ఇసటట ననస:94-29-2100/1
వయససస:37
లస: పప
10160 NDX0520098
పపరర: వనసకటరమణ కకలలకకసడ�

94-185/1149

94-185/1152

భరస : ససలఖర షపక
ఇసటట ననస:94-29-2105
వయససస:27
లస: ససస స
10169 NDX2027762
పపరర: పరరశత పస లలదచసస

94-185/1142

94-185/1478

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప పస లలదచసస
ఇసటట ననస:94-29-2107
వయససస:34
లస: ససస స

94-185/1140
10150 NDX1973933
పపరర: సరయ వనసకట పఫసరద మసచచల

10153 AP151010495326
పపరర: శకనసవరసరరవప మసచచల

94-185/1143

10156 NDX3119013
పపరర: సరసబబఫజఖస దడకతతట

94-185/1479

భరస : వనసకట యగర వర పఫసరద రరసస
ఇసటట ననస:94-29-2097
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నచరరయణ రరడకడ దడకతతట
ఇసటట ననస:94-29-2100
వయససస:48
లస: ససస స

10158 NDX2514909
పపరర: సరవతఫ వనలమమరర

94-185/1147
10159 NDX2514917
పపరర: సరశత సరయ లకకక వనలమమరర

94-185/1146

10161 NDX0484501
పపరర: నరసమక యనమల�

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ వనలమమరర
ఇసటట ననస:94-29-2100/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-185/1150

10164 NDX2890861
పపరర: నచగలకకక కకలలకకసడ

10167 NDX3214707
పపరర: మఖనస గడడ స

10170 JBV0918136
పపరర: చసదఫమక� గజరబలకకసడ�
భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:94-29-2107
వయససస:48
లస: ససస స

10162 NDX0495770
పపరర: తరరపత రరవప� కకలలకకసడ�

94-185/1151

తసడక:ఫ ససబబబలల�
ఇసటట ననస:94-29-2102
వయససస:39
లస: పప
94-185/1480

10165 NDX1102656
పపరర: రరజయఖ బతష
స ల

94-185/1153

తసడక:ఫ రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2104
వయససస:31
లస: పప
94-185/1481

భరస : వనసకటదసరర రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:94-29-2105
వయససస:31
లస: ససస స
94-185/1156

94-179/762

తసడక:ఫ బబలఏగయఖ మసచచల
ఇసటట ననస:94-29-2097
వయససస:52
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:94-29-2102
వయససస:28
లస: ససస స
94-185/1154

10147 NDX1852210
పపరర: సరయ బబబబ మసచచల

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మసచచల
ఇసటట ననస:94/29/2097
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససబఫహకణఖస�
ఇసటట ననస:94/29/2102
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమబడడ� �
ఇసటట ననస:94//29/2102
వయససస:50
లస: పప
10166 NDX2314235
పపరర: జజనమక షపక

94-185/1139

భరస : సతఖనచరరయణ వనలమమరర
ఇసటట ననస:94-29-2100/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:94-29-2102
వయససస:30
లస: ససస స
10163 JBV0912691
పపరర: నచగయఖ� పరలడడగబ�

10155 NDX2890838
పపరర: ధన పసఫయ రరసస

94-185/1137

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మసచచల
ఇసటట ననస:94-29-2097
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:94/29/2097
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94/29/2097
వయససస:72
లస: పప
10157 NDX2514891
పపరర: ససజవ కలమఖర వనలమమరర

94-179/761

భరస : శకనసవరసరరవప
ఇసటట ననస:94/29/2097
వయససస:47
లస: ససస స

94-185/1141 10152 JBV0913798
10151 NDX0749820
పపరర: వనసకట వనగర వర పఫసరదస రరసస
పపరర: ససబబబరరవప� కలరసగర�

10144 JBV0915272
పపరర: రమమష బలలర పలర

తసడక:ఫ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:94-29-2096
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కలరసగర
ఇసటట ననస:94-29-2097
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:94-29-2097
వయససస:37
లస: ససస స

10154 NDX1342203
పపరర: బబల యగయఖ మసచచల

94-185/1136

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:94-29-2096
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నచగగశశర రరవప కలరసగర
ఇసటట ననస:94-29-2096
వయససస:25
లస: ససస స
10148 JBV0922369
పపరర: గరయతఫ� కలరసగర�

10143 JBV0915280
పపరర: శకదదవ� బలలర పలర �

10168 NDX1864769
పపరర: నచగ పఫశరసత లకకక బబ ధ

94-185/1155

తసడక:ఫ శవ సతఖ సరయ వర పఫసరద బబ ధ
ఇసటట ననస:94-29-2107
వయససస:27
లస: ససస స
94-185/1157

10171 NDX1973370
పపరర: రరమ ససబబమక బబ ధ

94-185/1158

భరస : శవ సతఖ సరయ వరపఫసరద బబ ధ
ఇసటట ననస:94-29-2107
వయససస:49
లస: ససస స
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10172 JBV0914622
పపరర: ఏగమక పస లదచసస
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94-185/1159

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-29-2107
వయససస:59
లస: ససస స
10175 JBV0919423
పపరర: వనసకటటశశరరర పస లదచసస

94-185/1162

94-185/1165

94-185/1168

94-185/1171

94-185/1174

94-185/1177

94-185/1180

తసడక:ఫ లకకకపత మఖరరశశటట
ఇసటట ననస:94-29-2115
వయససస:26
లస: పప

10185 NDX0750315
పపరర: శకనవరసరరవప చరరజపల�

10188 AP151010495380
పపరర: సరసబశవరరవప ఈగ�

10191 JBV3246212
పపరర: పదచకవత� రరవ�

10194 NDX3035904
పపరర: శవ కలశ

94-186/1419

10197 NDX3035821
పపరర: లకకక కలశ

94-185/1172

10200 NDX0090951
పపరర: షసషర బబగస
భరస : మహమకద అకబర
ఇసటట ననస:94-29-2118
వయససస:65
లస: ససస స

10180 NDX0484600
పపరర: రరజఖలకకక కలరకసగర�

94-185/1167

10183 JBV0921049
పపరర: రరమఖరరవప� పరరచనరర�

94-185/1170

10186 NDX0627182
పపరర: ఏడడకకసడలల� కలరకసగర�

94-185/1173

తసడక:ఫ బబల కకటయఖ�
ఇసటట ననస:94-29-2108
వయససస:55
లస: పప
94-185/1175

10189 NDX0131904
పపరర: చడసచయఖ తచటట

94-185/1176

తసడక:ఫ చసచయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2108
వయససస:81
లస: పప
94-185/1178

94-185/1179
10192 NDX1843789
పపరర: శవ సతఖ సరయ వర పఫసరద
బబ ధ
తసడక:ఫ రరమ లసగయఖ బబ ధ
ఇసటట ననస:94-29-2109
వయససస:55
లస: పప

94-175/1677

10195 NDX3036811
పపరర: పదక ఆరగపరత

94-186/1418

భరస : వననచకటటఖజగఉలల ఆరగపరత
ఇసటట ననస:94-29-2113
వయససస:36
లస: ససస స
94-186/1458

భరస : శవయఖ కలశ
ఇసటట ననస:94-29-2113
వయససస:33
లస: ససస స
94-188/1499

94-185/1164

తసడక:ఫ చలమయఖ� �
ఇసటట ననస:94/29/2108
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ లసగయఖ కలశ
ఇసటట ననస:94-29-2113
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరలల ఆరగపరత
ఇసటట ననస:94-29-2113
వయససస:22
లస: ససస స
10199 NDX2789253
పపరర: కకటటశశర రరవప మఖరరశశటట

94-185/1169

భరస : ససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:94-29-2109
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ సషలర లరతష
ఇసటట ననస:94/29/2112
వయససస:31
లస: పప
10196 NDX3036662
పపరర: తరరపటమక ఆరగపరత

10182 NDX0627224
పపరర: నరసససహరరవప� కలరకసగర�

10177 NDX0133488
పపరర: వరరసరశమ� చడదరరశపలర �

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:94-29-2108
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ వశశనచధస�
ఇసటట ననస:94-29-2108
వయససస:57
లస: పప

భరస : పఫసరదరరడకడ� �
ఇసటట ననస:94-29-2109
వయససస:35
లస: ససస స
10193 NDX1626029
పపరర: సతష కలమఖర సషలర లరతష

94-185/1166

తసడక:ఫ ససతచరరమయఖ�
ఇసటట ననస:94-29-2108
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ లసగయఖ� �
ఇసటట ననస:94/29/2108
వయససస:55
లస: పప
10190 JBV3246220
పపరర: లకకక� రరవ�

10179 NDX0751669
పపరర: పఫమల సదచరరశపలర �

94-185/1161

తసడక:ఫ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:94-29-2107/3
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:94-29-2108
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94/29/2108
వయససస:40
లస: పప
10187 JBV0916957
పపరర: చలమయఖ � పరరచనరర�

94-185/1163

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-29-2108
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94-29-2108
వయససస:52
లస: ససస స
10184 NDX0131946
పపరర: బసగరరయఖ చరరపలలర

10176 NDX0089490
పపరర: కకపర దదవ� చడదరరశపలర �

10174 NDX1843805
పపరర: నచగ సరయ కకషష బబ ధ

తసడక:ఫ శవ సతఖ సరయ వర పఫసరద బబ ధ
ఇసటట ననస:94-29-2107
వయససస:27
లస: పప

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:94-29-2107/3
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబబబ కలరసగర
ఇసటట ననస:94-29-2108
వయససస:24
లస: ససస స
10181 AP151010495267
పపరర: వజయలకకక ఈగ�

94-185/1160

భరస : పఫసరదరరవప�
ఇసటట ననస:94/29/2107
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటపత
ఇసటట ననస:94-29-2107
వయససస:64
లస: పప
10178 NDX1843722
పపరర: రరజఖ లకకక కలరసగర

10173 AP151010495458
పపరర: శకలసతలమక మబనపలలర �

10198 NDX2802932
పపరర: కకటటశశర రరవప మఖరరశశటట

94-184/1525

తసడక:ఫ లకకక పత మఖరరశశటట
ఇసటట ననస:94-29-2115
వయససస:26
లస: పప
94-185/1181

10201 NDX2890606
పపరర: అకబర మహమకద

94-185/1482

తసడక:ఫ శసషరద బబగబమ మహమకద
ఇసటట ననస:94-29-2118
వయససస:73
లస: పప
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10202 NDX2818441
పపరర: అకబర మహమకద
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94-187/1058

తలర : అబబదల ఖదర మహమకద
ఇసటట ననస:94-29-2118
వయససస:73
లస: పప
10205 JBV0915595
పపరర: ఆదడమక� ససరరసన�

94-185/1184

94-185/1187

94-185/1190

94-188/1103

94-179/763

94-185/1194

94-185/1197

తసడక:ఫ రసగయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2132
వయససస:43
లస: పప

10215 NDX1393891
పపరర: వనసకట ససబబమక బడద

10218 NDX0510461
పపరర: వర రరఘవరచచరరఖలల కకగసటట

10221 NDX2314193
పపరర: నససమఖ షపక

10224 NDX2314243
పపరర: అలఖర బ షపక
భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:94-29-2131
వయససస:58
లస: ససస స

94-185/1200

తసడక:ఫ అలర భ షపక
ఇసటట ననస:94-29-2131
వయససస:33
లస: పప
10229 NDX0605816
పపరర: రరశయఖ పషదద

94-185/1191

10210 NDX0974907
పపరర: లలతకలమఖరర

94-185/1189

10213 JBV0917104
పపరర: పషదదఆయజననయబలల బడద

94-184/978

10216 NDX2407492
పపరర: దదవయఖ డదగల
తసడక:ఫ ససబబయఖ డదగల
ఇసటట ననస:94-29-2124
వయససస:74
లస: పప

94-179/764

10219 NDX0484725
పపరర: మ ల మక

94-185/1193

భరస : మలర మక కరలలవ
ఇసటట ననస:94/29/2127
వయససస:48
లస: ససస స
94-185/1195

10222 JBV0916726
పపరర: హహహమఖవత� మబతష
స కలరర�

94-185/1196

భరస : చననరరషయఖ� �
ఇసటట ననస:94-29-2131
వయససస:37
లస: ససస స
94-185/1198

10225 NDX2313948
పపరర: ససబఫహకణఖస మమతషకలరర

94-185/1199

తసడక:ఫ రరశయఖ మమతషకలరర
ఇసటట ననస:94-29-2131
వయససస:23
లస: పప
94-185/1202

భరస : పషద రరశయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2132
వయససస:39
లస: ససస స

94-185/1204 10231 NDX1629742
10230 NDX0626952
పపరర: చనన రరశయఖ� మబతష
పపరర: పదచకవత వనలమఖకనన
స కలరర�

తసడక:ఫ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:94-29-2133
వయససస:45
లస: పప

94-185/1192

94-184/979

94-185/1201 10228 NDX0519942
10227 JBV0921809
పపరర: చననరరషయఖ� మబతష
పపరర: మబతష
స కలరర�
స కలరర మబతష
స కలరర

తసడక:ఫ రసగయఖ� �
ఇసటట ననస:94-29-2131
వయససస:45
లస: పప
94-185/1203

94-185/1186

తసడక:ఫ రసగయఖ బడద
ఇసటట ననస:94/29/2123
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:94-29-2131
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరరమబలఖర షపక
ఇసటట ననస:94-29-2131
వయససస:38
లస: ససస స
10226 NDX2313609
పపరర: బబబబ షపక

10212 AP151010495339
పపరర: మహలకకక బడద�

10207 NDX0089540
పపరర: మహరరననసర షపక

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/29/2121
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట అపపలఖచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-29-2126
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ఫ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:94-29-2127
వయససస:55
లస: పప
10223 NDX2314060
పపరర: పరరశన షపక

94-185/1188

భరస : చనన ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-29-2124
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవరచచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-29-2126
వయససస:89
లస: ససస స
10220 NDX0495986
పపరర: మమలఖల� కరలలవ�

10209 NDX1283225
పపరర: ననర మహమకద

94-185/1183

భరస : ఫకలకదదదన�
ఇసటట ననస:94/29/2120
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : దదవయఖ�
ఇసటట ననస:94/29/2123
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ రసగయఖ బడద
ఇసటట ననస:94-29-2123
వయససస:51
లస: పప
10217 NDX0510867
పపరర: శకరసగ నచయకక కకగసటట

94-185/1185

తసడక:ఫ బబబబ ఫకకదదదన
ఇసటట ననస:94/29/2120
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:94/29/2123
వయససస:42
లస: ససస స
10214 NDX1216274
పపరర: శకనవరసస రరవప బడద

10206 JBV0916122
పపరర: శవమక� పరస�

10204 JBV0915611
పపరర: మమరరలల� ససరరసన�

భరస : పపరయఖ � �
ఇసటట ననస:94/29/2120
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చననపప� �
ఇసటట ననస:94/29/2120
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబబబ ఫకలకదదదన�
ఇసటట ననస:94/29/2120
వయససస:39
లస: పప
10211 JBV0916114
పపరర: జయలకకక బడద

94-185/1182

భరస : మహమకద ననర
ఇసటట ననస:94/29/2120
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నచగయఖ� �
ఇసటట ననస:94/29/2120
వయససస:50
లస: ససస స
10208 NDX0132548
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక�

10203 NDX1973081
పపరర: షబనచ షపక

94-184/981

భరస : రరసబబబబ శరక వనలమఖకనన
ఇసటట ననస:94-29-2134
వయససస:48
లస: ససస స
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10232 NDX1629726
పపరర: నచగరరరబ న శరక వనలమఖకనన

94-184/982

తసడక:ఫ రరసబబబబ శరక వనలమఖకనన
ఇసటట ననస:94-29-2134
వయససస:27
లస: పప
10235 NDX1514521
పపరర: శరఖమ అమలకరసత

10233 NDX0152801
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరసడఫకకసడ

తసడక:ఫ కకటయఖ కరసడఫకకసడ
ఇసటట ననస:94-29-2134
వయససస:29
లస: పప
94-184/986

10236 NDX1514547
పపరర: శకనవరసరరడకడ గరడడ

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ అమలకరసత
ఇసటట ననస:94-29-2134
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ రరమసరశమ రరడడ క గరడడ
ఇసటట ననస:94-29-2134
వయససస:44
లస: పప

10238 JBV0912576
పపరర: కకటయఖ కరసడఫకకసడ

10239 NDX2808889
పపరర: పఫకరశ బసడర

94-184/989

తసడక:ఫ పషదకకటయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2134
వయససస:50
లస: పప
10241 NDX3090560
పపరర: వనసకట రమణ వజ

94-180/2026

94-192/1336

94-185/1206

94-211/989

94-185/1211

తసడక:ఫ కకటయఖ నచయబడడ
ఇసటట ననస:94-34
వయససస:29
లస: ససస స

10248 NDX0484709
పపరర: లకకక నకరక

10251 JBV0919407
పపరర: అసజల మఖరరశశటట

10254 NDX1096734
పపరర: నలమ దసబబల

94-211/1298

10257 NDX2450872
పపరర: గరయతఫ అతస పటర

94-192/1337

10260 AP151010474577
పపరర: ససనల చలర ర
భరస : రసగపఫసరద
ఇసటట ననస:94-34
వయససస:61
లస: ససస స

10240 NDX2808822
పపరర: భగఖలకకక బసడర

94-184/988

94-188/1501

10243 NDX3014842
పపరర: వరజ గబరవమక

94-192/1335

10246 NDX1761221
పపరర: ససజజత చదల

94-185/1205

భరస : సషషదసలల చదల
ఇసటట ననస:94-29-2137
వయససస:31
లస: ససస స
94-185/1207

10249 NDX0604959
పపరర: నకక శకరరమబలల�

94-185/1208

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2139
వయససస:48
లస: పప
94-185/1209

10252 NDX0484733
పపరర: పదచకవత వనలలపరర�

94-185/1210

భరస : మసరసనచఫవప�
ఇసటట ననస:94-29-9121
వయససస:35
లస: ససస స
94-211/990

10255 MLJ3694650
పపరర: సరమఖమజఖస వడకతఖ

94-211/991

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-31-2699
వయససస:53
లస: ససస స
94-184/990

భరస : నవన కలమఖర అతస పటర
ఇసటట ననస:94-32
వయససస:33
లస: ససస స
94-187/672

10237 NDX1030873
పపరర: శవ శసకర శకనవరస రరవప
మసడలననన
తసడక:ఫ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2134
వయససస:44
లస: పప

భరస : గగరయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2136
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నచగగశశరరరవప దసబబల
ఇసటట ననస:94-31-2680
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:94-31-2712
వయససస:51
లస: ససస స
10259 NDX1112234
పపరర: శకలలఖ చలర ర

94-185/1483

భరస : లకకకపత
ఇసటట ననస:94-29-2889
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఢకలర రరజజ� కడకయస
ఇసటట ననస:94-29-9121
వయససస:38
లస: ససస స
10256 NDX3119708
పపరర: బశరరన షపక

10245 NDX3014867
పపరర: వరజ శకనవరస

94-184/985

భరస : పఫకరశ బసడర
ఇసటట ననస:94-29-2134
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:94-29-2139
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-29-2529
వయససస:47
లస: ససస స
10253 NDX0484758
పపరర: లకకక కడకయస� కడకయస

94-188/1500

తసడక:ఫ గగరయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2136
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర చదల
ఇసటట ననస:94-29-2137
వయససస:37
లస: పప
10250 MLJ1972215
పపరర: వజయలకకక పటట పప

94-184/987

భరస : గగరయఖ వజ
ఇసటట ననస:94-29-2136
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ గగరయఖ
ఇసటట ననస:94-29-2136
వయససస:36
లస: పప
10247 NDX1761197
పపరర: సషషదసలల చదల

10242 NDX3064532
పపరర: గబరవమక వజ

10234 NDX1625369
పపరర: చసదఫశశఖర జలపరటట

తసడక:ఫ సరసబయఖ జలపరటట
ఇసటట ననస:94-29-2134
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ రసగయఖ బసడర
ఇసటట ననస:94-29-2134
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ గగరరఈఆశ వజ
ఇసటట ననస:94-29-2136
వయససస:37
లస: పప
10244 NDX3012366
పపరర: వరజ వనసకట రమణ

94-184/983

10258 NDX2313294
పపరర: పదక ఈమన

94-184/991

భరస : వనసకట నచరరయణ రరడడ క శరగస
ఇసటట ననస:94-32
వయససస:51
లస: ససస స
94-187/673

10261 NDX1045079
పపరర: ససబబనచయబడడ చలర ర

94-187/674

తసడక:ఫ రమమష
ఇసటట ననస:94-34
వయససస:27
లస: పప
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10262 AP151010471262
పపరర: రమమష ఛలర ర

94-187/675

తసడక:ఫ ససబబయఖ చలర ర
ఇసటట ననస:94-34
వయససస:57
లస: పప
10265 JBV0844068
పపరర: రరధదక ఆలపరటట

94-187/676

భరస : ససధచకరరరవప
ఇసటట ననస:94-35
వయససస:39
లస: ససస స
10268 JBV0842740
పపరర: మబరళకకషష ఆలపరటట

94-187/679

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-35
వయససస:70
లస: పప
94-174/748

10277 NDX2313419
పపరర: సరయ తదజశశన ఈమన

94-184/992

94-187/685

94-187/688

10272 NDX1589946
పపరర: ససజజత గరససట

94-187/691

94-174/746

10273 NDX1563346
పపరర: శరకవణ కలమఖర గరషషట

94-174/747

94-174/749 10276 NDX1624429
10275 NDX1563338
పపరర: వనసకట గబరరనచనధ గబపస గరషషట
పపరర: బబలయఖ గరససట

10278 NDX0367573
పపరర: సఫవసత మబపపపరర

10281 JBV0843433
పపరర: అసజమక మలననన

10284 JBV0855387
పపరర: మహహసదఫకలమఖర గబణణజ

10287 NDX2747681
పపరర: గగరర శసకర రరజ కలరపరటట

10290 NDX3014180
పపరర: జజనకక రరమ రరజ కలరపరటట
తసడక:ఫ హనసమ రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:94-36/1
వయససస:48
లస: పప

94-187/681

తసడక:ఫ గబరరనచథ గబపరస గరషషట
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:26
లస: పప
94-174/750

తసడక:ఫ గబరవయఖ గరససట
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:76
లస: పప
94-187/683

10279 JBV0843615
పపరర: భబరత� రగతషరరయ�

94-187/684

భరస : రవసదఫకలమఖర� �
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:47
లస: ససస స
94-187/686

10282 JBV0846634
పపరర: ససతతషషకమఖర రగతషరరయ

94-187/687

తసడక:ఫ రవసదఫకలమఖర
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:34
లస: పప
94-187/689

10285 JBV0843680
పపరర: లకకకదర సరహహ

94-187/690

తసడక:ఫ అదదకసదసరహహ
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:57
లస: పప
94-169/1185

తసడక:ఫ జజనకక రరమ రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:94-36/1
వయససస:20
లస: పప
94-180/2028

10270 JBV0844050
పపరర: ససధచకరరరవప ఆలపరటట
తసడక:ఫ జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:94-35
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ పఫసరదరరవప
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:72
లస: పప

భరస : జజనకక రరమ రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:94-36/1
వయససస:45
లస: ససస స

94-187/680

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:75
లస: ససస స

తసడక:ఫ చన మఖలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:47
లస: పప

10289 NDX2904746
పపరర: శవ పరరశత కలరపరటట

10269 JBV0844043
పపరర: చసదఫశశఖర ఆలపరటట

94-187/678

భరస : జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:94-35
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకకకదరసరహహ� �
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:51
లస: ససస స

10286 JBV0853085
పపరర: పఫసరదరరవప గబణణజర

10267 JBV0843128
పపరర: పపషరపవత ఆలపరటట

94-187/677

తసడక:ఫ బబలయఖ గరషషట
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష రరడకడ ఈమన
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:21
లస: ససస స

10283 NDX0367375
పపరర: వనసకటటశశరరర మబపపపరర

10266 JBV0844076
పపరర: జయలకకక ఆలపరటట

భరస : గబరరనచథగబపరస గరససట
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:47
లస: ససస స

10274 NDX1589953
పపరర: బ వ హనసమ శరకవణ
కలమఖర గరససట
తసడక:ఫ గబరరనచథ గబపరస గరససట
ఇసటట ననస:94-36
వయససస:26
లస: పప

10280 JBV0843698
పపరర: కరమనసరహహ� �

భరస : ఏస వ యగగసదఫ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-35
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:94-35
వయససస:40
లస: పప
94-187/682

94-184/1599

తసడక:ఫ డక బ ఏస ఆర సససగ ససతచరరమ
ఇసటట ననస:94-35
వయససస:37
లస: పప

భరస : జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:94-35
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:94-35
వయససస:39
లస: పప
10271 JBV0843136
పపరర: జగననకహనరరవప ఆలపరటట

94-184/1527 10264 NDX3238953
10263 NDX3014172
పపరర: వనసకట యగగసదఫ సససగ ససతచరరమ
పపరర: ఉమ రరణణ బబ సదదల

10288 NDX2904738
పపరర: జజనకక రరమ రరజ కలరపరటట

94-180/2027

తసడక:ఫ హనసమ రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:94-36/1
వయససస:48
లస: పప
94-184/1528

10291 NDX3036209
పపరర: మలర స రరజ కలరపరటట

94-184/1529

తసడక:ఫ జజనకక రరమ రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:94-36/1
వయససస:22
లస: పప
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10292 NDX3239951
పపరర: శవ పరరశత కలరపరటట
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94-184/1604

భరస : జజనకక రరమ రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:94-36/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-187/692

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-37
వయససస:34
లస: ససస స
94-184/1088

94-184/1532

94-184/1089

10307 NDX0453142
పపరర: శశరరరతనస కకరరవ
భరస : దదన రరజ
ఇసటట ననస:94/39
వయససస:45
లస: ససస స
10310 NDX2313377
పపరర: సరయ పవన రరడడ క సగస

94-184/997

10302 NDX2489250
పపరర: సరరజన లఖవపరర

94-184/993

10308 NDX2313328
పపరర: సససదరఖ యరక

94-184/995

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:57
లస: ససస స

94-184/998

10320 AP151010471473
పపరర: వనసకటరమణ గళళ
తసడక:ఫ భబసకర
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:69
లస: పప

10303 NDX2489326
పపరర: వరర నచయక లఖవపరర

94-187/696

10306 NDX2311439
పపరర: వనసకట రరడకడ గరపప

94-184/994

10309 NDX2313005
పపరర: శవ కలమఖరర నరరడడ క

94-184/996

10312 NDX2313096
పపరర: కకషష రరడకడ ఈమన

94-184/999

తసడక:ఫ సకలఖ రరడకడ ఈమన
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:51
లస: పప

94-184/1533

94-187/697
10315 AP151010474277
పపరర: బబలతఫపపరసససదరర వసగరపపరపప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:56
లస: ససస స
94-187/699

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:60
లస: ససస స
94-187/701

94-184/1531

భరస : కకషష రరడకడ ఈమన
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:48
లస: ససస స

10311 NDX2313260
పపరర: సరయ కకరణ రరడడ క ఈమన

10317 AP151010474585
పపరర: లకకక వసగరపపరపప

10300 NDX2919413
పపరర: ఝనస ననతకకక

తసడక:ఫ హనమ రరడకడ గరపప
ఇసటట ననస:94-38-1101/1
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష రరడకడ ఈమన
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:19
లస: ససస స
94-187/698

94-187/694

తసడక:ఫ కకకగక నచయక లఖవపరర
ఇసటట ననస:94-38
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ ఉమ మహహశశర రరడడ క ఈమన
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ సకల రరడకడ ఈమన
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ రమణచరరవప
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:45
లస: పప

94-187/695

10305 NDX2311413
పపరర: శవ కలమఖరర గరపప

94-184/1000 10314 NDX3014271
10313 NDX2313302
పపరర: ఉమ మహహశశర రరడడ క ఈమన
పపరర: సరయ ససధ ఈమన

10297 NDX2109495
పపరర: శకనవరస రరవప గబఱఱ స

భరస : కకరణ కలమఖర ఆతతట
ఇసటట ననస:94-38
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ యరక
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట నచరరయణ రరడడ క సగస
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:22
లస: పప

10319 JBV0842088
పపరర: పఫవణ వనమసరన

94-184/1530

భరస : వనసకట రరడకడ గరపప
ఇసటట ననస:94-38-1101/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-169/878

94-174/751

తసడక:ఫ పషదద ససబబ రరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:94-37
వయససస:54
లస: పప

భరస : వర ననషక లఖవపరర
ఇసటట ననస:94-38
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమసహన కలలర స
ఇసటట ననస:94-38-1072
వయససస:56
లస: ససస స

10316 AP151010474584
పపరర: లలత కలమఖరర వసగరపపరపప

94-187/693

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ గనద క
న కటబ
ఇసటట ననస:94-38
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ఫ ససవర ఆతతట
ఇసటట ననస:94-38
వయససస:53
లస: పప
10304 NDX2672863
పపరర: వజయ పఫసనన కకపషల

10296 NDX1493261
పపరర: గరపస కకషష గబఱఱ స

10299 NDX2876589
పపరర: వనసకట నరసయఖ గనద క
న కటబ

10294 NDX1546029
పపరర: ధనలకకక కలమఖరర గబఱఱ స

భరస : శకనవరస రరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:94-37
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-37
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట నరసయఖ గనద క
న కటబ
ఇసటట ననస:94-38
వయససస:29
లస: పప
10301 NDX2919447
పపరర: కకరణ కలమఖర ఆతతట

94-175/1170

భరస : పఫకరశ యడర
ఇసటట ననస:94-36-43
వయససస:23
లస: ససస స

10295 NDX0394973
పపరర: వ. యస. ససపసఫయ గబఱఱ స

10298 NDX2691319
పపరర: నరరసదఫ గనద క
న కటబ

10293 NDX2346377
పపరర: సతఖవత యడర

10318 AP151010474089
పపరర: సరసబశవరరమమక గళళ

94-187/700

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:94-39
వయససస:89
లస: ససస స
94-187/702

10321 NDX2379949
పపరర: ససరగసదఫ కలమఖర రరవనల

94-179/765

తసడక:ఫ వజయ కలమఖర రరవనల
ఇసటట ననస:94-39/1
వయససస:22
లస: పప
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10322 NDX2618536
పపరర: ఏసపమ రర రరణణ తచళళ
ర రర
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94-171/673

తసడక:ఫ నట రరజ తచళళ
ర రర
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:19
లస: ససస స
10325 NDX2923886
పపరర: సరసబ శవ రరవప వనలవనల

94-175/1680

94-179/922

94-181/1504

94-187/703

94-187/706

94-187/709

94-187/918

తసడక:ఫ పసచరయఖ గమడనరర
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:63
లస: పప

10335 AP151010474579
పపరర: నలమ చలర ర�

10338 AP151010471639
పపరర: రవసదఫనచదచమ గమర చలర ర

10341 AP151010471345
పపరర: రసగపఫసరద చలర ర�

10344 NDX2803609
పపరర: సరసబ శవ రరవప వనలవనల

94-187/713

10347 NDX2170801
పపరర: మసగ దదవ అసబటట

94-187/704

10350 NDX2407450
పపరర: అరరనచ గమడనరర
భరస : పఫవణ కలమఖర గమడనరర
ఇసటట ననస:94/42
వయససస:31
లస: ససస స

10330 NDX2681997
పపరర: ఏసపమ రర రరణణ తచళళళరర

94-179/924

10333 NDX3022183
పపరర: ఖససస బఇవనష షపక

94-185/1484

10336 AP151010474578
పపరర: అననరరధచ�

94-187/705

భరస : కకటయఖనచయబడడ�
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:55
లస: ససస స
94-187/707

10339 NDX1207125
పపరర: పపరష చసదఫరరవ వనలరవల

94-187/708

తసడక:ఫ అసజయఖ
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:56
లస: పప
94-187/710

10342 AP151010471302
పపరర: రవసదఫనచథ ఠరగమర చలర ర

94-187/711

తసడక:ఫ అసజయఖ
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:75
లస: పప
94-187/1062

10345 NDX1904839
పపరర: జయ కకషష మఖనస వనలవనల

94-187/712

తసడక:ఫ పపరష చసదఫ రరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:94-41
వయససస:25
లస: ససస స
94-187/714

భరస : శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:94-41
వయససస:45
లస: ససస స
94-177/487

94-179/766

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ఫ అసజయఖ వనలవనల
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ పపరష చసదఫ రరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:94-41
వయససస:28
లస: ససస స
10349 NDX2670651
పపరర: నచరరయణ రరవప గమడనరర

94-182/1577

తసడక:ఫ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:71
లస: పప

భరస : నటరరజ తచళళళరర
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:41
లస: ససస స
10346 NDX1904755
పపరర: జజఖత కకరణ వనలవనల

10332 NDX3021714
పపరర: జన షపక

10327 NDX2380046
పపరర: నచగలకకక దసరర ఇలఖ

తసడక:ఫ నచగ రరజ తచళళళరర
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:59
లస: పప
10343 NDX2681617
పపరర: కలమఖరర తచళళళరర

94-179/923

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:71
లస: ససస స
10340 AP151010471638
పపరర: కకటయఖనచయబడడ సస హహచ�

10329 NDX2680593
పపరర: వనసకటటశశరరర సన శశటట

94-174/1085

తసడక:ఫ రరమఖరరవప ఇలఖ
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ బశత షపక
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:65
లస: పప

భరస : రవసదఫనచద
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:45
లస: ససస స
10337 AP151010474488
పపరర: రతనకలమఖరర వనలవల

94-176/1352

తసడక:ఫ నగరజ సన శశటట
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ జన షపక
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:38
లస: పప
10334 AP151010474090
పపరర: ఉష బలర ర

10326 NDX2681583
పపరర: నగరజ శన శశటట

10324 NDX2974632
పపరర: సరయశక అసబటట

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమఖసజ ననయబలల శన శశటట
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:68
లస: పప

భరస : నగరజ శన శశటట
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:68
లస: ససస స
10331 NDX3021706
పపరర: సదదక షపక

94-174/1084

తసడక:ఫ అసజయఖ వనలవనల
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:77
లస: పప

తసడక:ఫ అసజయఖ వనలవనల
ఇసటట ననస:94-40
వయససస:41
లస: పప
10328 NDX2672616
పపరర: కకటటశశరమక శన శశటట

10323 NDX2923191
పపరర: సరసబ శవ రరవప వనలవనల

10348 NDX2669299
పపరర: రరమనసజమక గబీరడడీరరర

94-175/1338

భరస : నచరయణరరవప గబీరడడీరరర
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:57
లస: ససస స
94-184/1001

10351 NDX2407484
పపరర: కరమఖకక ఇసడర

94-184/1002

తసడక:ఫ కకరణ కలమఖర ఇసడర
ఇసటట ననస:94/42
వయససస:34
లస: ససస స
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10352 NDX2407476
పపరర: వనసకరయఖమక గమడనరర

94-184/1003

భరస : హనసమసతరరవప గమడనరర
ఇసటట ననస:94/42
వయససస:61
లస: ససస స
10355 NDX2665792
పపరర: రమఖ దదవ గబీరడనరర

94-185/1306

94-187/717

94-187/720

94-187/723

94-187/726

94-184/1603

94-187/728

తసడక:ఫ తరరపతరరయబడడ
ఇసటట ననస:94-43
వయససస:71
లస: పప

10365 AP151010471190
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పస

10368 NDX2669976
పపరర: రరమ కకషష గమడనరర

10371 NDX1782813
పపరర: ఆదదనచరరయణ ఏడర

10374 JBV3189792
పపరర: శకనవరస చసతలచడరరవప� �

94-187/731

10377 AP151010471017
పపరర: మహన బబబబ వనలవల

94-187/724

10380 NDX1725383
పపరర: మహహత పపపరపల
తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:94-44
వయససస:25
లస: ససస స

10360 AP151010474490
పపరర: నచగమలలర శశరర వనలవల

94-187/719

10363 NDX0350835
పపరర: శకహరర వనలవల

94-187/722

10366 AP151010471267
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వనలవల

94-187/725

తసడక:ఫ గరపరలకకషషయఖ
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:61
లస: పప
94-187/919

10369 NDX3186251
పపరర: గబరవయఖ కసచరర

94-173/1123

Deleted

తసడక:ఫ ససబబయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:94-42-974
వయససస:66
లస: పప
94-174/752

10372 AP151010474487
పపరర: వనసకరయమక అసబటట

94-187/727

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-43
వయససస:62
లస: ససస స
94-187/729

10375 AP151010471530
పపరర: ససతచరరమఖరరవప అసబటట

94-187/730

తసడక:ఫ రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-43
వయససస:46
లస: పప
94-187/732

10378 JBV3189743
పపరర: పరసడడరసగవఠల� చసతల
చడరరవప�
తసడక:ఫ రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:94-43
వయససస:67
లస: పప

94-187/733

94-174/753

10381 JBV0854265
పపరర: లకకకకకరణకయ లసగరల

94-187/735

తసడక:ఫ రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-43
వయససస:62
లస: పప
94-187/734

94-187/716

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ పరసడడరసగవఠల� �
ఇసటట ననస:94-43
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ వరరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:94-43
వయససస:52
లస: పప
10379 AP151010471309
పపరర: రరమయఖ అసబటట

94-187/721

తసడక:ఫ సనరర ఏడర
ఇసటట ననస:94-43
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ పరసడడరసగవఠల� �
ఇసటట ననస:94-43
వయససస:35
లస: పప
10376 JBV3189776
పపరర: శకనవరసరరవప పఫతసపరటట� �

10362 AP151010474248
పపరర: రమణమక పపపరపల

10357 JBV0844126
పపరర: ససషక వనలవల

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచరరయణ రరవప గమడనరర
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:33
లస: పప

భరస : గబరవయఖ రవనల
ఇసటట ననస:94-42-974
వయససస:61
లస: ససస స
10373 JBV3189784
పపరర: రరమకకషష చసతలచడరరవప� �

94-187/718

తసడక:ఫ బసవయఖ
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ అసజయఖ
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:91
లస: పప
10370 NDX3239910
పపరర: మమరర హహమ లత జజనస రవనల

10359 AP151010474247
పపరర: అరరణ పపపరపల

94-185/1213

తసడక:ఫ మహనచబబబ
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:82
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరపరలకకషషయఖ
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:52
లస: పప
10367 AP151010471310
పపరర: గరపరల కకషషయఖ వనలవల

94-187/715

భరస : వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గరపరలకకకషష
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:80
లస: ససస స
10364 AP151010471303
పపరర: శకనవరసరరవప వనలవల

10356 NDX1248582
పపరర: దదపసస వనలవల

10354 NDX2314342
పపరర: శవయఖ గమడనరర

తసడక:ఫ నచరరయణ రరవప గమడనరర
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:41
లస: ససస స
10361 AP151010474489
పపరర: వరమక వనలవల

94-184/1004

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప గమడనరర
ఇసటట ననస:94/42
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమ కకషష గమడనరర
ఇసటట ననస:94-42
వయససస:28
లస: ససస స
10358 JBV0842039
పపరర: దచఫకకయన వనలవల

10353 NDX2407468
పపరర: పఫవణ కలమఖర గమడనరర

భరస : జగదదషరబబబ
ఇసటట ననస:94-44
వయససస:37
లస: ససస స
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94-187/736

భరస : జగదదషరబబబ
ఇసటట ననస:94-44
వయససస:60
లస: ససస స

10383 JBV0852699
పపరర: ఏన.వ.టట.కగ.ఆదదతఖ లసగరల

తసడక:ఫ జగదదషరబబబ
ఇసటట ననస:94-44
వయససస:35
లస: పప

10385 JBV0853754
పపరర: జగదదషరబబబ లసగరల

94-187/739

తసడక:ఫ కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-44
వయససస:69
లస: పప

10386 NDX1366848
పపరర: శక దదవ బతస న

తసడక:ఫ వనసకట నచరరయణ బతస న
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట రరడకడ రరవ
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:48
లస: ససస స
94-187/742

తసడక:ఫ పరరశతశశర చచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:45
లస: పప
94-187/1063

94-184/1005

94-174/1086

భరస : వ వనసకటటశశరరర వరక
ఇసటట ననస:94-47
వయససస:40
లస: ససస స
10406 JBV0910869
పపరర: వనసకటటశశరరర వరక

తసడక:ఫ చనన వనసకయఖ గటటట
ఇసటట ననస:94-48
వయససస:45
లస: పప

94-187/740

10398 NDX2933851
పపరర: నచసచరమక బతష
స ల

10401 NDX1983833
పపరర: అనసనయ నసరపపరరజ

94-184/1008

94-187/743

10390 NDX1366806
పపరర: వనసకటనచరరయణ బతస న

94-174/758

10393 NDX2156306
పపరర: శకనవరససలల బబనచల

94-187/741

10396 JBV0856211
పపరర: సతఖనచరరయణరరవప షససడద

94-187/744

తసడక:ఫ నచరరయణరరవప
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:70
లస: పప
94-187/1064

10399 NDX2741544
పపరర: కకటటశశర రరవప బతష
స ల

94-187/1065

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:41
లస: పప
94-174/759

10402 NDX1983502
పపరర: మబరళకకషష నసరపపరరజ

94-174/760

భరస : శవరరమకకషష మమరరస నసరపపరరజ
ఇసటట ననస:94-47
వయససస:71
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవరరమకకషష మమరరస నసరపపరరజ
ఇసటట ననస:94-47
వయససస:42
లస: పప

10404 NDX2397479
పపరర: పరరశత శకరరస

10405 NDX1171826
పపరర: మణణకసఠ వరరక

94-184/1006

10407 NDX2710499
పపరర: నసదదన దసడడ బబ యన

10410 NDX3050754
పపరర: సరసబశవరరవప గటటట
తసడక:ఫ చనన వనసకయఖ గటటట
ఇసటట ననస:94-48
వయససస:45
లస: పప

94-184/1007

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వరరక
ఇసటట ననస:94-47
వయససస:27
లస: పప
94-184/1090

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర దసడడ బబ యన
ఇసటట ననస:94-47
వయససస:18
లస: ససస స
94-173/1124

94-174/755

తసడక:ఫ వనసకటపరరశతశర చచరర బబనచల
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:34
లస: పప

భరస : సససకనన శకరరస
ఇసటట ననస:94-47
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబలగబరవయఖ వరక
ఇసటట ననస:94-47
వయససస:50
లస: పప
10409 NDX2986297
పపరర: సరసబశవ రరవప గటటట

10395 AP151010471340
పపరర: శకనవరస

10387 AP151010480053
పపరర: శశశలజ బబణచల

తసడక:ఫ వనసకయఖ బతస న
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:46
లస: పప

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరసయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:94-46
వయససస:35
లస: పప
10403 NDX2738292
పపరర: సరరజన వరక

94-174/757

తసడక:ఫ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:46
లస: పప

భరస : సతఖ నచరరయణ బతషల
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:67
లస: ససస స
10400 NDX2363950
పపరర: కకరణ కలమఖర ఇసడర

10392 NDX2170819
పపరర: రమఖదదవ బతష
స ల

94-187/738

భరస : శవచసదఫపక
ఫ రష బబణచల
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వర పఫసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:29
లస: ససస స

10394 JBV3208964
పపరర: శవరరమ చసదఫ పఫకరశ బబణచల

10397 NDX2871366
పపరర: నచసచరమక బతషల

94-174/754

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:45
లస: పప
94-185/1214

10384 NDX0146092
పపరర: వజయ కకచరరర కకట

తసడక:ఫ వనణబగరపరల
ఇసటట ననస:94-44
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట నచరరయణ బతస న
ఇసటట ననస:94-45
వయససస:43
లస: ససస స

94-174/756 10389 NDX2155225
10388 NDX1983361
పపరర: మబరళ సరయ శకనవరసస బతస న
పపరర: వర పఫసరద బతష
స ల

10391 NDX2442291
పపరర: నచగమణణ రరవ

94-187/737

10408 NDX2633956
పపరర: వజయ కలమఖరర తషమకపపడక

94-4/1380

భరస : బసవ రరజ తషమకపపడక
ఇసటట ననస:94-48
వయససస:41
లస: ససస స
94-179/1223

10411 NDX3051208
పపరర: లకకక గటటట

94-179/1224

భరస : సరసబశవరరవప గటటట
ఇసటట ననస:94-48
వయససస:41
లస: ససస స

Page 204 of 372

10412 NDX2981561
పపరర: లకకక గటటట
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94-184/1534

భరస : సరసబశవ రరవప గటటట
ఇసటట ననస:94-48
వయససస:42
లస: ససస స
10415 NDX0974949
పపరర: వరలకకక యఖళళ

94-186/1004

94-186/1007

94-187/748

94-187/751

94-186/1009

భరస : రరమకకషష పసజజరత
ఇసటట ననస:94-51
వయససస:57
లస: ససస స
10430 NDX0835496
పపరర: దచసస పసజజరత

10419 JBV0854661
పపరర: శవపరరశత కరకరర

10422 JBV0853853
పపరర: వరవనసకటససబబబరరవప కరకరర

94-187/746

10417 NDX0308577
పపరర: శకనవరసరరవప యఖళళ

94-186/1006

10420 JBV0843656
పపరర: కరకసతకలమఖర చలఖర�

94-187/747

తసడక:ఫ ససబబబరరయబడడ�
ఇసటట ననస:94-49
వయససస:36
లస: పప
94-187/749

10423 JBV3188141
పపరర: పస.వ. కకకషషమహన

94-187/750

తసడక:ఫ పస.వ.యస భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:94-49
వయససస:46
లస: పప

94-174/761 10426 NDX1050384
10425 NDX1627324
పపరర: లకకక అననపపరష గబసడవరపప
పపరర: లతచదదవ పసజజరత

94-186/1008

భరస : వనసకట శశష కలమఖర గబసడవరపప
ఇసటట ననస:94-51
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హరరకలమఖర పసజజరత
ఇసటట ననస:94-51
వయససస:32
లస: ససస స

10428 JBV0917666
పపరర: హరరకలమఖర పసజజరత

10429 AP151010495631
పపరర: రరమకకషష పసజజరత

94-186/1010

తసడక:ఫ రరమకకషష పసజజరత
ఇసటట ననస:94-51
వయససస:36
లస: పప
94-186/1012

10431 NDX2349835
పపరర: భబరర వ లలళరపలర

94-173/597

10432 NDX1563411
పపరర: ససనతచ మకకపరటట

94-174/762

తలర : వనసకట సనరరఖ ససబబ లఖసర లలపలర
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మకకపరటట
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:37
లస: ససస స

10433 NDX1563221
పపరర: బబగస షషషక

10434 NDX1563288
పపరర: మసరసన వల షషషక

10435 NDX1563403
పపరర: శకనవరస రరవప మకకపరటట

భరస : ససభబన షషషక
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:54
లస: ససస స
10436 NDX1563239
పపరర: ససభబన షషషక
తసడక:ఫ జజన షషషక
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:54
లస: పప
10439 AP151010495449
పపరర: అనచమమరర ఉసరసల
భరస : బబలశశరర ఉసస ల
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:46
లస: ససస స

94-174/764

తసడక:ఫ ససభబన షషషక
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:25
లస: పప
94-174/766

10437 NDX2636082
పపరర: మమనక ఉసరరలఖ

10440 NDX0132134
పపరర: నరగశ సరగర బబబబ ఉసరసల
తసడక:ఫ బబల ససరర ఉసరసల
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:31
లస: పప

94-174/765

తసడక:ఫ పఫభబకర మకకపరటట
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:46
లస: పప
94-174/819

తసడక:ఫ బల ససరర ఉసరరలఖ
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:20
లస: ససస స
94-186/1014

94-186/1011

తసడక:ఫ అపపకలటటట నచయబడడ పసజజరత
ఇసటట ననస:94-51
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ అపసపకలటట న నచయర పసజజరత
ఇసటట ననస:94-51
వయససస:57
లస: పప
94-174/763

94-187/920

తసడక:ఫ మఖలకకసడయఖ యఖళళ
ఇసటట ననస:94-49
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-49
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:94-49
వయససస:52
లస: పప
10427 AP151010495485
పపరర: రరజగశశరర పసజజరత

94-186/1005

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-49
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-49
వయససస:38
లస: పప
10424 AP151010471890
పపరర: ఆనసదకలమర చలఖర

10416 NDX0309468
పపరర: రమణమక యఖళళ

10414 NDX2633964
పపరర: మనక సనరఖ తషమకపపడక

తసడక:ఫ బసవరరజ తషమకపపడక
ఇసటట ననస:94-48
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మఖలకకసడయఖ యఖళళ
ఇసటట ననస:94-49
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకయఖ యఖళళ
ఇసటట ననస:94-49
వయససస:64
లస: పప
10421 JBV0853788
పపరర: జగననకహనరరవప కరకరర

94-187/745

తసడక:ఫ నచగయఖ
ఇసటట ననస:94-48
వయససస:81
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప యఖళళ
ఇసటట ననస:94-49
వయససస:36
లస: ససస స
10418 AP151010495327
పపరర: మఖలకకసడయఖ యఖళళ

10413 AP151010471133
పపరర: గసగరధరరరవప నశరసకరరరవప

10438 NDX1171081
పపరర: శశభబరరణణ ఉసరసల

94-186/1013

తసడక:ఫ బబలకకషష ఉసరసల
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:32
లస: ససస స
94-186/1015

10441 JBV0917948
పపరర: బబల శశరర ఉసరసల

94-186/1016

తసడక:ఫ నచసరయఖ ఉసరసల
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:47
లస: పప

Page 205 of 372

10442 NDX2316586
పపరర: హరరక దచసరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-187/752

భరస : అయఖపప దచసరర
ఇసటట ననస:94-52
వయససస:23
లస: ససస స
10445 NDX0974956
పపరర: మఖణణకఖస మబసడచఫ

94-186/1018

94-186/1021

94-186/1424

94-179/768

94-186/1425

94-177/662

10455 NDX2988731
పపరర: సరరనద చ మబనగసటట

10458 NDX2909208
పపరర: సదచ శవ రరవప వపయఅలఖ

10461 NDX2702959
పపరర: పపజత యయసదసరర

94-177/872

10464 NDX3224755
పపరర: అపపరరవప పప దదల

94-184/1536

10467 NDX3045713
పపరర: చసదఫ శశఖర రరవప యరకస
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర యరకస
ఇసటట ననస:94-59,FLAT NO 305
వయససస:59
లస: పప

10469 NDX1296938
పపరర: సనరర బబబబ గగసగటట

10470 NDX1387901
పపరర: వనసకటటష గగసగటట

94-179/769

తలర : మరరయమక
ఇసటట ననస:94-60
వయససస:29
లస: పప

94-186/1020

10450 NDX3034899
పపరర: మరరయమక గగసగటట

94-186/1423

10453 NDX1630061
పపరర: కళళవత బగరదద

94-179/767

భరస : నచగరరజ బగరదద
ఇసటట ననస:94-55
వయససస:51
లస: ససస స
94-179/1225

10456 NDX3264082
పపరర: అపపరరవప పప దదల

94-183/1235

తసడక:ఫ సషషదయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:94-57
వయససస:70
లస: పప
94-177/660

94-177/661
10459 NDX2909448
పపరర: నచగ రరజగశశరర దదవ వపయఅలఖ

భరస : సదచ శవ రరవప వపయఅలఖ
ఇసటట ననస:94-59
వయససస:55
లస: ససస స
94-181/1239

10462 NDX3224714
పపరర: ససభబశ పప దదల

94-171/913

తసడక:ఫ రరమలసగగశశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:94-59 F NO 401
వయససస:19
లస: పప
94-183/1216

తసడక:ఫ సషషదయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:94-59 F NO 401
వయససస:67
లస: పప

భరస : అబబదల ఖదర జలఖన షపక
ఇసటట ననస:94-59, A T Agraharam 9th line
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ చనన
ఇసటట ననస:94-60
వయససస:29
లస: పప

94-172/1230

తసడక:ఫ ససరగశ బబబబ యయసదసరర
ఇసటట ననస:94-59
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమలసగగశశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:94-59 F NO 401
వయససస:21
లస: పప
10466 NDX3144565
పపరర: జమర ససలఖసనచ షపక

10452 NDX2988848
పపరర: జజజ నమక మమణణగరత

10447 AP151010495247
పపరర: సరమఖమజఖస గబరజజల

భరస : చనన గగగసటట
ఇసటట ననస:94-53
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప వపయఅలఖ
ఇసటట ననస:94-59
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ ససరగశ బబబబ
ఇసటట ననస:94-59
వయససస:19
లస: పప
10463 NDX3238862
పపరర: వనసకట తదజశశన పప దదల

94-186/1022

తసడక:ఫ పషదద బబబబ మబనగసటట
ఇసటట ననస:94-55
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ పఫభబదచస కకసడడఫ
ఇసటట ననస:94-58
వయససస:32
లస: పప
10460 NDX3039666
పపరర: చరణ యయసదసరర

10449 NDX0990028
పపరర: బబజబ మబసడచఫ

94-186/1017

భరస : వనసకట రరవప గబరజజల
ఇసటట ననస:94-53
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పషదద బబబబ మమణణగరత
ఇసటట ననస:94-55
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రమణ దదవపలపలర
ఇసటట ననస:94-55
వయససస:51
లస: ససస స
10457 NDX2948156
పపరర: రమమశ కకసడడఫ

94-186/1019

తసడక:ఫ రతనస మబసడచఫ
ఇసటట ననస:94-53
వయససస:48
లస: పప

భరస : చనన గగగసటట
ఇసటట ననస:94-53
వయససస:56
లస: ససస స
10454 NDX1841692
పపరర: సరమఖమజఖస దదవపలపలర

10446 AP151010495142
పపరర: మరరయమక గగసగడక

10444 NDX2315448
పపరర: కకసడమక గరసగటట

భరస : సనరరబబబబ గరసగటట
ఇసటట ననస:94/53
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చనన గగసగడక
ఇసటట ననస:94-53
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ మరరయమక గగసగటట
ఇసటట ననస:94-53
వయససస:28
లస: పప
10451 NDX3017399
పపరర: మరరయమక గగసగటట

94-175/1683

భరస : చనన గగగసటట
ఇసటట ననస:94-53
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బబజబ మబసడచఫ
ఇసటట ననస:94-53
వయససస:42
లస: ససస స
10448 NDX1403468
పపరర: సనరరబబబబ గరసగటట

10443 NDX3017381
పపరర: మరరయమక గగసగటట

10465 NDX3237773
పపరర: వనసకట తదజశశన పప దదల

94-192/1356

తసడక:ఫ రరమలసగగశశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:94-59 F NO 401
వయససస:21
లస: ససస స
94-177/663

10468 NDX3190451
పపరర: శవ కలమఖర కనసరర

94-177/664

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కనసరర
ఇసటట ననస:94-59,FLAT NO 405
వయససస:36
లస: పప
94-179/770

10471 NDX2813962
పపరర: కకషష కలమఖర రరడకడ ఏరర మ రరడకడ

94-177/665

తసడక:ఫ రసగ రరడకడ ఏరర మ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-61
వయససస:73
లస: పప
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94-177/666

భరస : కకషష కలమఖర రరడకడ ఏరర మ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-61
వయససస:68
లస: ససస స
10475 NDX2909562
పపరర: బబబ ససజజత సషషననడక

94-177/669

94-183/1196

94-176/1271

94-176/1273

94-177/363

94-177/366

94-177/369

తసడక:ఫ కకసడలల గబరజజల
ఇసటట ననస:94-65
వయససస:18
లస: ససస స

10485 NDX1401850
పపరర: షరహహన మహమకద

94-177/361

10488 NDX1401843
పపరర: షకకర మహమకద

10491 NDX0160739
పపరర: వనసకటటశశరరరవప�

10494 NDX1401868
పపరర: జకకకయఖ మహమకద

94-177/673

10497 NDX2972289
పపరర: మరరయ కలమఖరర మలలర ల

94-177/364

10500 AP151010480012
పపరర: మఖధన బసడచరర
భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:94-84
వయససస:46
లస: ససస స

10480 NDX3011517
పపరర: సరసబశవ రరవప పస తతరర

94-186/1426

10483 NDX2526705
పపరర: పరలసకక వనసకట శవరరస కకషష
పరలసకక
తసడక:ఫ పరలసకక యశశదరఓ పరలసకక
ఇసటట ననస:94-62 , 8 th lane
వయససస:30
లస: పప
10486 NDX0107268
పపరర: ససజజత నకకల

94-1/1243

94-177/362

10489 NDX2220358
పపరర: రరజనచల దసరర కలమఖరర

94-177/365

తసడక:ఫ రరజనచల చలపత రరవప
ఇసటట ననస:94-63
వయససస:63
లస: ససస స
94-177/367

10492 NDX1518176
పపరర: హరర కకషష పఫసరద ఇననమమలర

94-177/368

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప ఇననమమలర
ఇసటట ననస:94-63
వయససస:49
లస: పప
94-177/370

10495 NDX2813202
పపరర: కకసడలల గబరజజల

94-177/672

తసడక:ఫ నరసససహహలల గబరజజల
ఇసటట ననస:94-65
వయససస:53
లస: పప
94-177/674

భరస : యయహహవర మలలర ల
ఇసటట ననస:94-65
వయససస:34
లస: ససస స
94-177/676

94-177/671

భరస : మధససనధన రరవప
ఇసటట ననస:94-63
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ మమలఖల మహమకద
ఇసటట ననస:94-63
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకసడలల గబరజజల
ఇసటట ననస:94-65
వయససస:38
లస: ససస స
10499 NDX2909497
పపరర: పఫవణ గబరజజల

94-176/1272

తసడక:ఫ గసగరరజ�
ఇసటట ననస:94-63
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-63
వయససస:48
లస: పప
10496 NDX2909612
పపరర: ససగబణ గబరజజల

10482 NDX2344653
పపరర: యశశద రరవప పరలసకక

10477 NDX2909364
పపరర: పఫదదప దథడడ

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప పస తతరర
ఇసటట ననస:94-61/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : జకకకయఖ మహమకద
ఇసటట ననస:94-63
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:94-63
వయససస:69
లస: ససస స
10493 NDX0161646
పపరర: మధససనధనరరవప నకకల

94-183/1197

తసడక:ఫ జకకకయఖ మహమకద
ఇసటట ననస:94-63
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హరర కకషష పఫసరద
ఇసటట ననస:94-63
వయససస:46
లస: ససస స
10490 NDX1518192
పపరర: రరజగశశరమక ఈనమమళ

10479 NDX2991479
పపరర: జజఖత చసదస

94-177/668

తసడక:ఫ ఏసస దథడడ
ఇసటట ననస:94-61
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర పరలసకక
ఇసటట ననస:94-62
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ హరర కకషష పఫసరద ఇనమమలర
ఇసటట ననస:94-63
వయససస:22
లస: పప
10487 NDX1518283
పపరర: కకరనకయళ శకపత

94-177/670

భరస : ఏడడకకసడలల చసదస
ఇసటట ననస:94-61
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : యశశద రరవప పరలసకక
ఇసటట ననస:94-62
వయససస:54
లస: ససస స
10484 NDX2344695
పపరర: సరయ భబరదచశజ ఇనమమలర

10476 NDX2909216
పపరర: రమమశ బబబబ ఏలలరర

10474 NDX2909372
పపరర: బబరసదదనమఖక దథడడ

భరస : ఏసస దథడడ
ఇసటట ననస:94-61
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప లఖతద ఏలలరర
ఇసటట ననస:94-61
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబరరవప చసదస
ఇసటట ననస:94-61
వయససస:56
లస: పప
10481 NDX2344679
పపరర: ధన లకకక పరలసకక

94-177/667

భరస : రమమశ బబబబ ఏలలరర
ఇసటట ననస:94-61
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబబ ఏలలరర
ఇసటట ననస:94-61
వయససస:42
లస: ససస స
10478 NDX2999142
పపరర: ఏడడకకసడలల చసదస

10473 NDX2909620
పపరర: రరమ దదవ ఏలలరర

10498 NDX2909331
పపరర: పఫవలర క గబరజజల

94-177/675

తసడక:ఫ కకసడలల గబరజజల
ఇసటట ననస:94-65
వయససస:20
లస: ససస స
94-176/1274

10501 NDX2345957
పపరర: ఉమఖదదవ గరల

94-176/1275

భరస : సతఖనచరరయణ గరల
ఇసటట ననస:94-84
వయససస:53
లస: ససస స
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10502 AP151010477582
పపరర: శశషగరరరరరవప బసడచరర

94-176/1276

తసడక:ఫ రసగనచధరరవప
ఇసటట ననస:94-84
వయససస:51
లస: పప
10505 NDX2341105
పపరర: అబబదల కరరస సయఖద

94-179/774

94-176/1279

94-176/1282

94-177/372

94-177/375

94-177/378

94-177/767

భరస : శకనవరస మమరరస
ఇసటట ననస:94-90
వయససస:54
లస: ససస స

10518 NDX1590778
పపరర: యబనసస సయఖద

10521 NDX1697830
పపరర: యబసఫడ సయఖద

10524 NDX2722213
పపరర: నచరరయణ రరడకడ గబసటక

94-117/624

10527 NDX2722056
పపరర: గరపరల కకషష గసజ

10530 NDX0553941
పపరర: గరరరజజకలమఖరర వలల
ర రర
భరస : లకకకనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-90
వయససస:63
లస: ససస స

94-176/1281

94-177/373

10516 NDX2186204
పపరర: అమరరవత బబ సదదల

94-177/374

భరస : శభకరన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:59
లస: ససస స
94-177/376

10519 NDX1698465
పపరర: వర బఫహక చచరర మఖడకతటట

94-177/377

తసడక:ఫ కకషషమ చచరర మఖడకతటట
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:32
లస: పప
94-177/379

10522 NDX2186196
పపరర: శభకరన సససగ బబ సదదల

94-177/380

తసడక:ఫ పషదద చడసచసరరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:57
లస: పప
94-192/1340

10525 NDX2722205
పపరర: ఆదద లకకక గబసటక

94-192/1341

భరస : నచరరయణ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-89-2078/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-176/1428

తసడక:ఫ మసరసన రరవప గసజ
ఇసటట ననస:94-90
వయససస:50
లస: పప
94-177/382

10510 NDX1747767
పపరర: నరసససహహలల కరమశశటట

94-177/371
10513 NDX2186170
పపరర: పపరష సరయ పసఫయఖసక
మహన యలవరరర
తసడక:ఫ వనసకట మహన రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ భబఫమఖ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-89-2078/1
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ హహరరలఖల కగతచవత
ఇసటట ననస:94-90
వయససస:21
లస: పప
10529 NDX0317487
పపరర: ససవరష దసరర చరరవవలల

10515 NDX1697806
పపరర: సబహ బబగస సయఖద

94-176/1278

94-174/769

తసడక:ఫ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ యబససఫ సయఖద
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:20
లస: పప
10526 NDX2475283
పపరర: దదపక కలమఖర కగతచవత

10512 NDX0735316
పపరర: శభబకరన సససగ బబ సదదల

10507 NDX1747668
పపరర: పదకజ రరణణ పస తషకలచ

తసడక:ఫ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-88
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ మమస సయఖద
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ శభకరన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:46
లస: పప
10523 NDX2726503
పపరర: షరహహల ఎలఖరహహ సయఖద

94-176/1280

భరస : యబసఫడ సయఖద
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ యబసఫడ సయఖద
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:25
లస: పప
10520 NDX2186220
పపరర: నచగ రరజగష బబ సదదల

10509 NDX1747775
పపరర: సరయ చరణ కరమశశటట

94-179/773

భరస : వనసకట ససబఫహకణఖస పస తషకలచ
ఇసటట ననస:94-88
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ చడసచసరరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ఫ పఫతచప సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-89
వయససస:40
లస: ససస స
10517 NDX1698424
పపరర: యసపసన మఖలక సయఖద

94-176/1277

తసడక:ఫ నరసససహహలల కరమశశటట
ఇసటట ననస:94-88
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ శరససస �స
ఇసటట ననస:94-88
వయససస:71
లస: పప
10514 NDX2186212
పపరర: నచగ పఫతషఖష బబ సదదల

10506 NDX1886656
పపరర: రజన కలమఖరర కరమశశటట

10504 NDX2341212
పపరర: హససనచ సయఖద

భరస : అబబదల కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:94-87
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల కరమశశటట
ఇసటట ననస:94-88
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమలసగ శరక�
ఇసటట ననస:94-88
వయససస:66
లస: ససస స
10511 NDX0156307
పపరర: రరమలసగ శరక� చలఖర�

94-179/772

భరస : ఖఖససస సయఖద
ఇసటట ననస:94-87
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఖఖససస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:94-87
వయససస:70
లస: పప
10508 NDX0130708
పపరర: సతఖవత� చలఖర�

10503 NDX2341196
పపరర: రరబయ బశక సయఖద

10528 NDX2328649
పపరర: శశశలజజ కగతచవత

94-177/381

భరస : హహరరలఖల కగతచవత
ఇసటట ననస:94-90
వయససస:43
లస: ససస స
94-177/383

10531 NDX2328433
పపరర: ఫణణసదఫ సరయ గసజ

94-177/384

తసడక:ఫ గరపరల కకషష గసజ
ఇసటట ననస:94-90
వయససస:23
లస: పప
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94-177/385 10533 NDX2328623
10532 NDX1626813
పపరర: బబల ససవర మననజ చచయఖనస
పపరర: హహరరలఖల కగతచవత

తసడక:ఫ శకనవరస మమరరస చచయఖనస
ఇసటట ననస:94-90
వయససస:24
లస: పప
10535 NDX2934313
పపరర: రరహహణణ గసజ

తసడక:ఫ హనసమ నచయక కగతచవత
ఇసటట ననస:94-90
వయససస:48
లస: పప
94-177/768

భరస : గరపరల కకషష
ఇసటట ననస:94-90
వయససస:46
లస: ససస స

10536 NDX2960193
పపరర: యశశసత సరయ గసజ

94-159/23

10539 NDX2186162
పపరర: భబరరవ జజఖత గబసటమబకకల

తసడక:ఫ భబసకర కలమఖర మదసకలరర
ఇసటట ననస:94/91
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ బసవరరజ గబసటమబకకల
ఇసటట ననస:94-91
వయససస:23
లస: ససస స

94-177/390
10541 NDX2480762
పపరర: సరయ వనసకట నచగ సనరఖ
మదసకలరర
తసడక:ఫ భబసకర కలమఖర మదసకలరర
ఇసటట ననస:94/91
వయససస:20
లస: పప

10542 NDX0082677
పపరర: భబసకర కలమఖర� యమ�
తసడక:ఫ రరమఖరరవప�
ఇసటట ననస:94-91
వయససస:53
లస: పప

10544 NDX0129791
పపరర: శరసతమక మబదచదడ

10545 NDX2740231
పపరర: రమణ ఈశశర

94-177/392

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:94-92
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రమణ
ఇసటట ననస:94-92
వయససస:27
లస: ససస స
10550 NDX2042604
పపరర: రమఖదదవ గసట

94-177/394

94-177/397

భరస : వనసకట నరసయఖ గలభ
ఇసటట ననస:94-97
వయససస:72
లస: ససస స

10551 NDX0993667
పపరర: నచగరతనమక జజననల

10554 NDX2042646
పపరర: రరమచసదచఫరరడకడ గసట

94-177/399

10557 NDX2952232
పపరర: కరశ నచథ బబహర

94-177/391

10560 NDX2480846
పపరర: వనసకటటశశరరర గలభ
తసడక:ఫ వనసకట నరసయఖ గలభ
ఇసటట ననస:94-97
వయససస:44
లస: పప

94-73/620

10540 NDX0082958
పపరర: ఆదదలకకక మదసకలరర

94-177/389

10543 NDX3261039
పపరర: అభషపక మదసకలరర

94-177/883

తసడక:ఫ భబసకర కలమఖర మదసకలరర
ఇసటట ననస:94-91
వయససస:18
లస: పప
94-177/770

10546 NDX2882611
పపరర: దదవ వపదథచ

94-177/771

భరస : ఈశశర రరవప వపదథచ
ఇసటట ననస:94-92
వయససస:28
లస: ససస స
94-176/1429

10549 NDX0701607
పపరర: మసజలత� గరల�

94-177/393

భరస : వనసకట రరడ�కడ
ఇసటట ననస:94-94
వయససస:40
లస: ససస స
94-177/395

10552 NDX0863290
పపరర: ససరగష బబబబ దథపపలపపడక�

94-177/396

తసడక:ఫ నచగ పఫసరద రరవప�
ఇసటట ననస:94-94
వయససస:46
లస: పప
94-177/398

10555 NDX2920320
పపరర: వనసకటరరడకడ గల

94-177/773

భసధసవప: మననహరరరడకడ గల
ఇసటట ననస:94-94
వయససస:43
లస: పప
94-174/1089

తసడక:ఫ మటట యఖ బబహర
ఇసటట ననస:94-97
వయససస:53
లస: పప
94-176/1284

10537 NDX2481828
పపరర: భబరర వ జజఖత గబసటమబకకల

భరస : భబసకర కలమఖర మదసకలరర
ఇసటట ననస:94-91
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ గసట
ఇసటట ననస:94-94
వయససస:66
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:94-95
వయససస:63
లస: ససస స
10559 NDX2480838
పపరర: అపపమక గలభ

94-177/388

భరస : బసవపపనచనరరడకడ
ఇసటట ననస:94-94
వయససస:78
లస: ససస స

తసడక:ఫ బసవ పపనచనరరడడ క
ఇసటట ననస:94-94
వయససస:52
లస: పప
10556 NDX0554139
పపరర: చటటట మక చటటటట�ట

10548 NDX2950517
పపరర: వనసకట రరడకడ గల

94-177/387

తసడక:ఫ బసవ రరజ గబసటమబకకల
ఇసటట ననస:94-91
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ మననహర రరడకడ గల
ఇసటట ననస:94-94
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమచచనదచఫరరడకడ గసట
ఇసటట ననస:94-94
వయససస:63
లస: ససస స
10553 NDX1116466
పపరర: శకనవరస బబబబ జజననల

94-177/769

తసడక:ఫ ఏ టట అగకహరస
ఇసటట ననస:94-92
వయససస:32
లస: పప
94-177/772

10534 NDX0315200
పపరర: శకనవరస మమరరస� చయనస�

తసడక:ఫ జజశల నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:94-90
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ గరపరల కకషష గసజ
ఇసటట ననస:94-90
వయససస:19
లస: పప

10538 NDX2326783
పపరర: తదజ రమణ మదసకలరర

10547 NDX2740413
పపరర: దదవ ఉడత

94-177/386

10558 NDX2480812
పపరర: లకకక పఫసనన గలభ

94-176/1283

భరస : వనసకటటశశరరర గలభ
ఇసటట ననస:94-97
వయససస:35
లస: ససస స
94-176/1285

10561 NDX2550218
పపరర: పఫమద పటబనయక

94-176/1381

తసడక:ఫ పనసనచరణ పటబనయక
ఇసటట ననస:94-97
వయససస:56
లస: పప
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భరస : సరయ మలర కరరరబ న రరవప జనపత
ఇసటట ననస:94-98
వయససస:41
లస: ససస స

10563 NDX2733897
పపరర: సరయ మలర కరరరబ న రరవప
జజనపరటట
తసడక:ఫ నచరరయణ మమరరస జజనపరటట
ఇసటట ననస:94-98
వయససస:44
లస: పప

10565 NDX2345635
పపరర: రవ కలమఖర నచగ వవలల

94-176/1288 10567 NDX1501445
10566 NDX2345593
పపరర: లకకక నరసససహ రరవప పససపరటట
పపరర: సరయ రరస పససపరటట

94-177/400

94-176/1287

తసడక:ఫ అనచనజ రరవప నచగ వవలల
ఇసటట ననస:94-100
వయససస:22
లస: పప
10568 NDX2345502
పపరర: రరమ దదవ మననవ

94-176/605

94-176/1291

10572 NDX0653972
పపరర: శరరద నచగవవలల�

తసడక:ఫ వశశనచథస శరక ఏలలరర
ఇసటట ననస:94-102
వయససస:42
లస: పప

94-176/1292
10577 NDX2449817
పపరర: లకకక కకషష సరయ చసదస
గబడకపపడక
తసడక:ఫ శక రరమ చసదఫ మమరరస గబడకపపడక
ఇసటట ననస:94-106
వయససస:21
లస: పప

10578 JBV0919092
పపరర: జజనకక బబ డపరటట� �
భరస : రరజజరరవప� �
ఇసటట ననస:94-107
వయససస:55
లస: ససస స

10580 NDX0949891
పపరర: రసగరరరవప మనవనవ

10581 NDX1172105
పపరర: మకదసల మననవ

94-177/407

తసడక:ఫ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:94-109
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ఫ శకమనచనరరయణ మమరరస�
ఇసటట ననస:94-110
వయససస:28
లస: పప
10586 NDX1943621
పపరర: ససబబ లకకక

94-177/402

భరస : శకమనచనరరయణ� �
ఇసటట ననస:94-111-1
వయససస:55
లస: ససస స

94-177/414

10573 JBV0914150
పపరర: వజయలకకక � వనష.�

94-177/403

తసడక:ఫ వశశనచథ శరక
ఇసటట ననస:94-102 (26-34-33/A/16)
వయససస:42
లస: పప
94-177/405

10584 NDX2051993
పపరర: శశష శక లకకక అపరపల

10587 NDX0949917
పపరర: ఈశశరరసద జమకలమడక

10590 JBV0914283
పపరర: మలలర శశరర వనమమరర� �
భరస : కరశ వశశమహనసరక� �
ఇసటట ననస:94-111-1
వయససస:56
లస: ససస స

10579 JBV0916528
పపరర: రరజజరరవప బబ డపరటట� �

94-177/406

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప� �
ఇసటట ననస:94-107
వయససస:57
లస: పప
94-188/1104

94-5/1107
10582 NDX2638567
పపరర: శకమనచనరరయణ మమరరస వనమమరర

తసడక:ఫ వనసకట సతఖనచరరయణ వనమమరర
ఇసటట ననస:94/110
వయససస:60
లస: పప
94-177/409

10585 NDX2042562
పపరర: మఖధవ జమకలమడక

94-177/410

తసడక:ఫ యస రరవప ఆసజననయ శరక జమకలమ
ఇసటట ననస:94-111
వయససస:35
లస: ససస స
94-177/412

భరస : యస రరవప ఆసజననయ శరక జమకలమడ తసడక:ఫ ఆసజననయశరక
ఇసటట ననస:94-111
ఇసటట ననస:94-111
వయససస:62
లస: ససస స
వయససస:38
లస: పప
10589 JBV0914457
పపరర: వశరలఖకక వనమమరర� �

94-176/1290

భరస : వశశనచధశరక� �
ఇసటట ననస:94-102
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఈశశర చసద జమకలమడక
ఇసటట ననస:94-111
వయససస:33
లస: ససస స
94-177/411

10570 NDX2344687
పపరర: దసరర ఫణణత మననవ
తసడక:ఫ జగర యఖ మననవ
ఇసటట ననస:94-101
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ రసగరరరవప మననవ
ఇసటట ననస:94-109
వయససస:37
లస: ససస స
94-177/408

94-177/401

94-177/651 10576 NDX2842680
94-177/652
10575 NDX2736080
పపరర: లకకకనచరరయణ పరరసర ఏలలరర
పపరర: లకకక నచరరయణ పరరసర ఏలలరర

తసడక:ఫ లకకయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:94-102
వయససస:71
లస: పప

10583 NDX0731257
పపరర: శకహరర వనమమరర�

94-176/1289

భరస : అనచనజ రరవప�
ఇసటట ననస:94-101
వయససస:40
లస: ససస స
94-177/404

94-176/1286

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప పససపరటట
ఇసటట ననస:94-100
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ జగర యఖ మననవ
ఇసటట ననస:94-101
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ రసగరరరవప � �
ఇసటట ననస:94-101
వయససస:56
లస: పప
10574 NDX0673749
పపరర: వశశనచధ శరక ఏలలరర

10569 NDX2344760
పపరర: లకకక రమఖత మననవ

10564 NDX2345619
పపరర: లలత కకనదదన

భరస : నరసససహ రరవప పస ఎల
ఇసటట ననస:94-100
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరవప పససపరటట
ఇసటట ననస:94-100
వయససస:57
లస: పప

భరస : జగర యఖ మననవ
ఇసటట ననస:94-101
వయససస:54
లస: ససస స
10571 JBV0919332
పపరర: జగర యఖ మననవ� �

94-177/841

10588 NDX0949933
పపరర: యస.ఎ. శరక జమఖకలమడక

94-177/413

తసడక:ఫ పపరష నసదస
ఇసటట ననస:94-111
వయససస:60
లస: పప
94-177/415

10591 JBV0912840
పపరర: వజయకకషష వనమమరర� �

94-177/416

తసడక:ఫ కరశ వశశమహనశరక� �
ఇసటట ననస:94-111-1
వయససస:34
లస: పప
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94-177/417

తసడక:ఫ కరశ వశశమహనశరక� �
ఇసటట ననస:94-111-1
వయససస:35
లస: పప
10595 NDX2948024
పపరర: పవతఫ అదనరర

తసడక:ఫ వనసకట సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-111-1
వయససస:64
లస: పప
94-186/1351

భరస : వనసకట రమణ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:94-114
వయససస:33
లస: ససస స
10598 NDX3229747
పపరర: బహదనర షర షపక

94-177/418 10594 NDX2948016
10593 NDX1518127
పపరర: కరశవశశమహన శరక వనమమరర
పపరర: వనసకట రమణ గరరర పరటట

10596 NDX3229663
పపరర: జజన బ షపక

తసడక:ఫ జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:94-117
వయససస:36
లస: పప
94-185/1216

10604 NDX2936847
పపరర: వర నచగమక రరవపల

94-184/1367

10599 NDX2985612
పపరర: లకకక మదసదలలరర

10602 JBV3246030
పపరర: రరజగషషకమఖర� జడడగబ�

10605 NDX2733863
పపరర: లసగరరజ రరవపల
తసడక:ఫ చసదఫయఖ
ఇసటట ననస:94-120
వయససస:32
లస: పప

94-185/1220
10607 JBV0914945
పపరర: వనసకటరమఖదదవ దథసతబబ యన�
�
తసడక:ఫ నచగరరరడకడ� �
ఇసటట ననస:94-122
వయససస:35
లస: ససస స

10608 JBV0914689
పపరర: ససలలచన దథసతబబ యన
భరస : నచగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-122
వయససస:55
లస: ససస స

10610 NDX2140630
పపరర: జజనమక షపక

10611 NDX1836057
పపరర: చననమకయ వనపషసట

94-185/1223

భరస : ససలఖర షపక
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమఖరరవప� �
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:54
లస: ససస స

10614 NDX1127521
పపరర: ధనలకకక కకసడచ

94-185/1229

10617 NDX0089524
పపరర: మఖరస స� వరస�

94-185/1217

10620 JBV0922682
పపరర: పదక ఓరడక
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:55
లస: ససస స

94-185/1215

10603 NDX1053362
పపరర: గరరరధర రరవప కర

94-185/1218

తసడక:ఫ వనసకకబ రరవప
ఇసటట ననస:94/119
వయససస:53
లస: పప
94-192/1333

10606 JBV0918698
పపరర: మఖధవ దథసతబబ యన

94-185/1219

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-122
వయససస:33
లస: ససస స
94-185/1221

10609 NDX2156199
పపరర: కలససమఖసజల గబటటట

94-185/1222

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ గబటటట
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:23
లస: ససస స
94-185/1224

10612 NDX1835844
పపరర: వజయ కకసరర

94-185/1225

భరస : వనసకటటసశర రరడకడ కకసరర
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:35
లస: ససస స
94-185/1227

10615 JBV0915074
పపరర: సతఖ లకకక కకట

94-185/1228

భరస : బబజ కకట
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:40
లస: ససస స
94-185/1230

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:43
లస: ససస స
94-185/1232

10600 NDX0496091
పపరర: శవకలమఖర మసచకసటట
తసడక:ఫ వనసకట సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94/118
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనయ
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:41
లస: ససస స
10619 NDX0089532
పపరర: పరరశత ఎన

94-184/1359

భరస : శకనవరస రరడడ క వనపషసట
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:33
లస: ససస స
94-185/1226

94-183/1240
10597 NDX3289436
పపరర: రగవత అననపపరష అనసష కకతత
స రర

తసడక:ఫ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:94-117
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటసరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:94/119
వయససస:36
లస: పప

భరస : చసదఫయఖ
ఇసటట ననస:94-120
వయససస:60
లస: ససస స

10616 JBV0922674
పపరర: అయజమక ఓరడక

94-183/1217

భరస : కకసడయఖ మదసదలలరర
ఇసటట ననస:94-117-742
వయససస:49
లస: ససస స

10601 NDX0495812
పపరర: వనసకట మహహశ కలమఖర
మసచకసటట
తసడక:ఫ వనసకట సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-118
వయససస:35
లస: పప

10613 JBV0921825
పపరర: ధనలకకక� శకపత�

తసడక:ఫ ఆనసద రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:94-114
వయససస:40
లస: పప

భరస : బహదనర షర షపక
ఇసటట ననస:94-117
వయససస:35
లస: ససస స
94-185/1497

94-186/1350

10618 JBV0912329
పపరర: బబజ కకట

94-185/1231

తసడక:ఫ రరసయఖ కకట
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:44
లస: ససస స
94-185/1233

10621 NDX0016485
పపరర: దదనమక గగరర �

94-185/1234

భరస : వనసకట రరడకడ పఫసరద�
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:59
లస: ససస స
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94-185/1235

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:60
లస: ససస స
10625 NDX1808544
పపరర: సరయ ఉతపల ఆళళ

94-185/1238

94-185/1241

94-185/1244

94-185/1247

తసడక:ఫ సరసబయఖ� భమనచధసన
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:37
లస: పప
10637 NDX1102565
పపరర: వనయ కకసడచ

94-185/1251

94-185/1254

94-174/771

94-185/1256

తసడక:ఫ శసకర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-126
వయససస:27
లస: ససస స
10649 JBV0912659
పపరర: శకలకకక� పలలర బబ యన�
భరస : నచగగశశర రరడకడ�
ఇసటట ననస:94-126
వయససస:47
లస: ససస స

10632 JBV0912964
పపరర: లకకకనరసససహనచయబడడ�
శకపత�
తసడక:ఫ పరలయఖ� �
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:37
లస: పప

94-185/1245

10635 NDX0134064
పపరర: హరర పఫసరదస� జజషసట�

94-185/1248

10638 JBV0913921
పపరర: సతఖనచనరరయణ � గబతస �

10641 NDX1973503
పపరర: పస లయఖ శకపత

94-185/1240

10630 NDX0512525
పపరర: పఫతచప రరడకడ కగ

94-185/1243

94-185/1246
10633 NDX1410737
పపరర: బబలమబరళకకషషసరరజ ఈదచర

తసడక:ఫ భబసకర రరజ ఈదచర
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:39
లస: పప
10636 NDX2027929
పపరర: బబబబ రరవప పషషరద

94-185/1250

తసడక:ఫ గబరవయఖ పషషరద
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:42
లస: పప
94-185/1252

10639 AP151010495112
పపరర: ఏడడకకసడలల మబటటట

94-185/1255

10642 NDX1425579
పపరర: గబరరనచథ రరవప శకపత

94-179/775

10645 NDX3230174
పపరర: మబనన షపక

94-186/1465

భరస : హనసమసత రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:94-124
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:94-125
వయససస:35
లస: ససస స

10647 NDX0089359
పపరర: భబరత� పలలర బబ యన�

10648 NDX0089482
పపరర: భమలకకక� పలలర బబ యన�

భరస : ససబబబరరడకడ� �
ఇసటట ననస:94-126
వయససస:70
లస: ససస స

94-174/770

తసడక:ఫ పరలయఖ శకపత
ఇసటట ననస:94-124
వయససస:47
లస: పప

10644 NDX2341295
పపరర: రమఖ వపటటకలరర

10650 JBV0912642
పపరర: సరమఖమజఖస� పలలర బబ యన�

94-185/1253

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల మబటటట
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:52
లస: పప

94-185/1257

తసడక:ఫ నచగగశశర రరడకడ�
ఇసటట ననస:94-126
వయససస:31
లస: ససస స
94-186/1032

10627 NDX0835181
పపరర: నచగరరజ రరదసఫ

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కరశన
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటసరశమ శకపత
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట సరశమ శకపత
ఇసటట ననస:94-124
వయససస:68
లస: పప
10646 NDX1404094
పపరర: భవరన పలలర బబ యన

94-185/1242

తసడక:ఫ ససబఫమణఖస� �
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ రరకకకణయఖ
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:61
లస: పప
10643 NDX1425595
పపరర: పరలయఖ శకపత

10629 NDX0750349
పపరర: శకనచధబబబబ భమనచధసన

94-185/1237

తసడక:ఫ పసచర రరవప రరదసఫ
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ రరమఖసజననయబలల�
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ రరమ కకషరష రరడకడ
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:45
లస: పప
10640 NDX0134031
పపరర: రరమఖసజననయబలల జజషసట

94-185/1239

తసడక:ఫ సరసబయఖ� భమనచధసన
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ పరలయఖ� �
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:36
లస: పప
10634 NDX0750372
పపరర: శకధర కకరణ భమనచధసన

10626 NDX2027739
పపరర: రరజశశఖర పరలలబబ యన

10624 NDX0016212
పపరర: దచసరర శవ పరరశత�

భరస : పపనచనరరవప�
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ఫ శసకర రరవప పరలలబబ యన
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ మలర రరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:35
లస: పప
10631 JBV0921833
పపరర: రరమఖరరవప� శకపత�

94-185/1236

భరస : పస లయఖ�
ఇసటట ననస:94-123
వయససస:65
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట చసదఫ ఆళళ
ఇసటట ననస:94/123
వయససస:24
లస: పప
10628 NDX1835984
పపరర: శకనవరస రరడకడ వనపషసట

10623 AP151010495141
పపరర: వనసకటకకటమక శకపత�

94-186/1031

భరస : శసకర రరడ�కడ
ఇసటట ననస:94-126
వయససస:46
లస: ససస స
94-186/1033

94-186/1034
10651 NDX0130674
పపరర: దసరరర పఫసరద రరడకడ పలలర బబ యన

తసడక:ఫ నచగగశశర రరడకడ పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:94-126
వయససస:34
లస: పప

Page 212 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

10652 JBV0912493
పపరర: నచగగశశర రగడకడ పలలర బబ యన

94-186/1035

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరడకడ పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:94-126
వయససస:50
లస: పప
10655 NDX2108331
పపరర: ఆసజననయబలల రరడకడ జజననల

94-186/1037

94-185/1422

తసడక:ఫ దచదచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-129
వయససస:18
లస: పప
10661 AP151010495372
పపరర: మసగమక నలర గగరర

94-186/1040

94-184/1429

94-184/1432

భరస : అససఫర రరహమఖన షపక
ఇసటట ననస:94-134
వయససస:37
లస: ససస స
10673 JBV3245982
పపరర: అససఫ షపక
తసడక:ఫ జజనభబష షపక
ఇసటట ననస:94-134
వయససస:43
లస: పప
10676 NDX2819787
పపరర: గరపస కలమఖర వలర పప
తసడక:ఫ సవడయఖ వలర పప
ఇసటట ననస:94-135
వయససస:20
లస: పప
10679 JBV0922534
పపరర: మధసరవరణణ సరనకకమబక
తసడక:ఫ కకసడచరరడకడ సరనకకమబక
ఇసటట ననస:94-139
వయససస:33
లస: ససస స

10660 JBV0919571
పపరర: దచదచసరహహబ� షపక�

94-186/1038

10662 JBV0917997
పపరర: వనసకట ససరగష మరరక

10665 NDX3014420
పపరర: రవ బబబబ చదబబఫ లల

10668 NDX3233376
పపరర: గగససయఖ పఠరన

10671 JBV0917591
పపరర: షఫసఉననసర షపక

10674 NDX1690594
పపరర: అససఫర రహమఖన షపక

10677 NDX3271285
పపరర: పషదద చచడయఖ వలలర పప

94-186/1041

10680 NDX0089334
పపరర: భబరత గరలవ
భరస : సససదర రరవప గగలవ
ఇసటట ననస:94-139
వయససస:38
లస: ససస స

10663 AP151010495237
పపరర: కరటమరరజ నలర గగరర

94-186/1042

తసడక:ఫ హనసమయఖ� నలర గగరర
ఇసటట ననస:94-132
వయససస:70
లస: పప
94-184/1430

10666 NDX3014255
పపరర: చచసదదన పఠరన

94-184/1431

తసడక:ఫ అజకలఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-134
వయససస:28
లస: ససస స
94-184/1587

10669 JBV0917039
పపరర: మబnnirjama షపక

94-186/1043

తసడక:ఫ జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:94/134
వయససస:33
లస: ససస స
94-186/1045

10672 NDX0484865
పపరర: శసషరద బబగస

94-186/1046

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:94-134
వయససస:63
లస: ససస స
94-186/1048

10675 AP151010495388
పపరర: జజన భబషర షపక

94-186/1049

తసడక:ఫ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-134
వయససస:72
లస: పప
94-183/1236

తసడక:ఫ కకషష చతషలలరర
ఇసటట ననస:94-135
వయససస:42
లస: పప
94-186/1050

94-186/1039

తసడక:ఫ ఫరరదచసహహబ� �
ఇసటట ననస:94-129
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ షసషసర షపక
ఇసటట ననస:94-134
వయససస:44
లస: పప
94-181/1493

94-186/1398

10659 JBV0921387
పపరర: సరబరరననసర� షపక�

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:94-134
వయససస:37
లస: ససస స
94-186/1047

10657 NDX2934404
పపరర: వనసకట రరవమ జజననల

భరస : కకషష రరడకడ జజననల
ఇసటట ననస:94-127, SRI RAM NAGAR
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అజమల ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-134
వయససస:47
లస: ససస స
94-186/1044

94-186/1036

తసడక:ఫ హనమరరడకడ జజననల
ఇసటట ననస:94-127, SRI RAM NAGAR
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ఫ శవ నచగగశశర రరవప చదబబఫ లల
ఇసటట ననస:94-134
వయససస:34
లస: పప

భరస : అజమల ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-134
వయససస:23
లస: ససస స
10670 NDX1690602
పపరర: ఫరరబ నచ బబగస షపక

94-186/1397

తసడక:ఫ సరసబయఖ మరరక
ఇసటట ననస:94-132
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ నచసచచరయఖ చదబబఫ లల
ఇసటట ననస:94-134
వయససస:58
లస: పప
10667 NDX3014347
పపరర: రరజశన పఠరన

10656 NDX2934388
పపరర: కకషష రరడకడ జజననల

10654 NDX2108349
పపరర: వనసకరటబరరవమక జజననల

భరస : కకషష రరడకడ జజననల
ఇసటట ననస:94-127
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : దచదచసరహహబ� �
ఇసటట ననస:94-129
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కరటమరరజ�
ఇసటట ననస:94-132
వయససస:62
లస: ససస స
10664 NDX3014412
పపరర: శవ నచగగశశర రరవప చదబబఫ లల

94-185/1421

భరస : అపప రరవప
ఇసటట ననస:94-126 1st Floor
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషష రరడకడ జజననల
ఇసటట ననస:94-127
వయససస:36
లస: పప
10658 NDX2864866
పపరర: అబబదలఖర షపక

10653 NDX2906436
పపరర: పదకజ రరణణ చసతలపపడక

10678 NDX3230323
పపరర: కకసడమక వలలర పప

94-185/1503

భరస : కకషషయఖ చతషలలరర
ఇసటట ననస:94-135
వయససస:50
లస: ససస స
94-186/1051

10681 JBV0922526
పపరర: లసగమక సరనకకమబక

94-186/1052

భరస : కకసడచరరడకడ
ఇసటట ననస:94-139
వయససస:60
లస: ససస స
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94-186/1053 10683 NDX0870105
10682 NDX0870121
పపరర: శకనవరస రవ తదజ చసతలపరటట
పపరర: ఆసజననయ అరరణ కలమఖర
చసతలపరటట
తసడక:ఫ ససధచకర చసతలపరటట
తసడక:ఫ ససధచకర చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-139
ఇసటట ననస:94-139
వయససస:30
లస: పప
వయససస:33
లస: పప

94-186/1054

10685 JBV0921684
పపరర: వనసకటకకషరషరరడకడ సరనకకమబక

94-186/1057

94-186/1056

తసడక:ఫ కకసడచరరడకడ
ఇసటట ననస:94-139
వయససస:41
లస: పప
10688 JBV0918417
పపరర: కకసడచరరడకడ సరనకకమబక

94-186/1059

94-175/1670

Deleted
94-189/1038

తసడక:ఫ చనన లఖలల చచకలమరరర
ఇసటట ననస:94-143-1
వయససస:38
లస: పప
10697 NDX1216506
పపరర: వ వ సతఖనచరరయణ అడచడ

94-189/1040

94-185/1498

94-186/1062

భరస : వనసకటటసశరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94/153
వయససస:52
లస: ససస స
10709 NDX1053230
పపరర: ససరగష బబబబ పరరబబ యన
తసడక:ఫ శసకరరరవప పరరబబ యన
ఇసటట ననస:94-153
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ రరధచకకషషమమరరస కటట మమరర
ఇసటట ననస:94/143
వయససస:59
లస: పప

94-189/1041 10699 NDX3230521
10698 NDX1045731
పపరర: వరవనసకట సతఖనచరరయణ అడచడ
పపరర: వజయ కకసరర

10704 NDX1050079
పపరర: రమఖదదవ పరరబబ యన

10707 NDX0668129
పపరర: శవమక ఆకలల
భరస : ఏడడకకసడలల ఆకలల
ఇసటట ననస:94-153
వయససస:54
లస: ససస స

94-186/1068

94-189/1037
10693 NDX0738641
పపరర: అపపల సరసబశవరరవప కటట మమరర

94-185/1504

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ కకసరర
ఇసటట ననస:94-151
వయససస:32
లస: ససస స
94-185/1499

10702 NDX1902924
పపరర: ససజనఖ కరటఫ

94-186/1061

భరస : శకనవరస రరవప కరటఫ
ఇసటట ననస:94-153
వయససస:29
లస: ససస స
94-186/1063

94-186/1064
10705 JBV3245248
పపరర: వనసకట శవ ససకనఖ మబనపలలర

భరస : రవసదఫనచద
ఇసటట ననస:94/153
వయససస:46
లస: ససస స
94-186/1066

10708 NDX1757014
పపరర: శకనవరస రరవప దరరర

94-186/1067

తసడక:ఫ మనననఇఆ దరరర
ఇసటట ననస:94/153
వయససస:25
లస: పప

94-186/1069 10711 NDX0130260
10710 NDX0131698
పపరర: వజయ కలమఖర రరడకడ దచససరరడకడ
పపరర: రహహస� షపక�

తలర : నచసర రరడకడ దచససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-153
వయససస:30
లస: పప

94-189/1039

తసడక:ఫ వరవనసకటసతఖనచరరయఖణ అడడ
ఇసటట ననస:94-148
వయససస:38
లస: పప

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:94/153
వయససస:44
లస: ససస స
94-186/1065

94-186/1060
10690 NDX2477446
పపరర: వనసకట లకకక అననపపరష అనచన

94-180/1221 10696 NDX1045426
10695 NDX1270198
పపరర: అడడ వర వనసకట సతఖనచరరయణ
పపరర: కరశవర పఫసరద అడడ

తసడక:ఫ రమబలల అటర
ఇసటట ననస:94-152
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ గగస
ఇసటట ననస:94-153
వయససస:29
లస: ససస స
10706 NDX1973305
పపరర: నచగగసదఫస తరరమలశశటట

94-189/1036

తసడక:ఫ అపపలసరసబశవ రరవప కటట మమరర
ఇసటట ననస:94/143
వయససస:28
లస: పప

10701 NDX3229861
పపరర: ఏడడకకసడలల అటర

94-186/1058

భరస : సరయ కకషష అనచన
ఇసటట ననస:94-140
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమ రరవప అడచడ
ఇసటట ననస:94-148
వయససస:70
లస: పప

భరస : కకసడ రరడకడ అటర
ఇసటట ననస:94-152
వయససస:28
లస: ససస స
10703 NDX0519249
పపరర: రరజజశనచ మహమకద

94-184/1009

తసడక:ఫ వనసకట రరమఖ రరవప
ఇసటట ననస:94/148
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రరమఖరరవప అడచడ
ఇసటట ననస:94-148
వయససస:66
లస: పప
10700 NDX3229846
పపరర: మఖధసరర అటర

10692 NDX0737759
పపరర: కకషష కకరణ కటట మమరర

10687 NDX0870071
పపరర: ససధచకర చసతలపరటట
తసడక:ఫ ఆసజననయబలల చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-139
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప అనన
ఇసటట ననస:94-140
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర చమలదదననన
ఇసటట ననస:94-143
వయససస:18
లస: పప
10694 NDX0143917
పపరర: లఖలల చచకలమరరర

10689 NDX2477784
పపరర: సరయ కకషష అనన

94-186/1055

తసడక:ఫ మషప కటబట
ఇసటట ననస:94-139
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ బబ డయఖ గగలవ
ఇసటట ననస:94-139
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ నచరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:94-139
వయససస:65
లస: పప
10691 NDX3031127
పపరర: మధస చమలదదననన

10686 NDX0133322
పపరర: సససదరరరవప గగలవ

10684 NDX0133280
పపరర: రరజ కటబట

94-186/1070

తసడక:ఫ గరలన�
ఇసటట ననస:94-153
వయససస:36
లస: పప
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10712 NDX0627026
పపరర: వనసకట నచరరయణరరడకడ�
పప సదసగబల�
తసడక:ఫ కకటటరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-153
వయససస:38
లస: పప

94-186/1071

10715 NDX1809443
పపరర: లలకఖ కకగసటట

94-186/1074

94-186/1077

94-186/1080

94-186/1083

94-185/1258

94-186/1087

94-178/1148

తసడక:ఫ నచగరసదఫ రరవప కనచన
ఇసటట ననస:94-261/17
వయససస:34
లస: పప

10725 NDX1754242
పపరర: మహన రరవప జరరగబమలర

10728 NDX1102961
పపరర: అబబదల రహమఖన షపక

10731 NDX2715076
పపరర: నచగబర షపక

10734 NDX3131117
పపరర: కనన రరజగశ కలమఖర కనన

94-184/1010

94-185/1505

94-186/1084

10720 NDX1127646
పపరర: వనసకరయమక పలలర ల

94-186/1079

10723 NDX1053164
పపరర: రరజజశన అహమకద షపక

94-186/1082

10726 NDX2027853
పపరర: గరసధద పషరరసగలస

94-186/1085

తసడక:ఫ మఖధవ రరవప పషరరసగలస
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:71
లస: పప
94-185/1259

10729 NDX1102953
పపరర: రరజశశఖర గగరర

94-186/1086

తసడక:ఫ వకటర పరల
ఇసటట ననస:94-156
వయససస:42
లస: పప
94-183/884

10732 AP151010492409
పపరర: నచగగశశరరరవప తషమకల

94-183/809

తసడక:ఫ వనసకయఖ తషమకల
ఇసటట ననస:94-204
వయససస:53
లస: పప
94-180/2017

10735 NDX3084704
పపరర: పఫవలర క కకపపపల

94-180/2018

తసడక:ఫ రవ కలమఖర కకపపపల
ఇసటట ననస:94-261/17
వయససస:21
లస: ససస స

10737 NDX3173978
పపరర: వనసకట నచగ లకకక పఫసనన
కకపపపల
తసడక:ఫ రవ కలమఖర కకపపపల
ఇసటట ననస:94-261/17
వయససస:23
లస: ససస స

94-185/1457

10740 NDX3253929
పపరర: నసదదన ఓరరగసటట

94-192/1363

భరస : రరమకకషష రరడకడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:94-261-18
వయససస:30
లస: ససస స

94-186/1076

తసడక:ఫ అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ కనన కకషష రరవప రరవప
ఇసటట ననస:94-261/17
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ రవకలమఖర కకపపపల
ఇసటట ననస:94-261-17
వయససస:24
లస: ససస స
10739 NDX3230547
పపరర: శరకవణ కలమఖర కనచన

94-186/1081

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-166-1322
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రవ కలమఖర కకపపపల
ఇసటట ననస:94-261/17
వయససస:41
లస: ససస స
10736 NDX2450930
పపరర: లకకక పఫసనన కకపపపల

10722 NDX0089664
పపరర: హహసపసన బ� షపక�

10717 NDX0090670
పపరర: నచగ కకషష చడషతనఖ గగలర పపడక

భరస : కకటటరరడకడ పలలర ల
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదల సతచసర
ఇసటట ననస:94-156
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ఫ పపరరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-156
వయససస:51
లస: పప
10733 NDX3283496
పపరర: శశశలజ కకపపపల

94-186/1078

తసడక:ఫ జజన పరల జరరగబమలర
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ లకకక పఫసరద
ఇసటట ననస:94-156
వయససస:52
లస: పప
10730 NDX1102821
పపరర: కకటటరరడకడ పలలర ల

10719 NDX1127497
పపరర: రతనకలమఖరర గగరర

94-186/1073

భరస : భవన పఫసరద
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గరలబ�
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ఫ యలమసద మమకల
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:30
లస: పప
10727 JBV3245230
పపరర: రవసదఫ నచథ మబనపలలర

94-186/1075

భరస : రరజశశఖర గగరర
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గరసధద పషరరసగలస
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:57
లస: ససస స
10724 NDX1835620
పపరర: గబరవయఖ కకసడచ

10716 NDX0089615
పపరర: రజన� షపక�

10714 NDX1053255
పపరర: శసకరరరవప పరరబబ యన

తసడక:ఫ నచసరయఖ పరరబబ యన
ఇసటట ననస:94-153
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ రహహస�
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఓస పఫకరష
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:34
లస: ససస స
10721 NDX2027861
పపరర: శశకళ పషరరసగలస

94-186/1072

తసడక:ఫ యయసస బబ
ఇసటట ననస:94/153
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససరగశ బబబబ కకగసటట
ఇసటట ననస:94-155
వయససస:30
లస: ససస స
10718 NDX0016303
పపరర: ఉషర రరణణ దథడడ క

10713 NDX1170802
పపరర: రవ కలలరకలరర

10738 NDX3229911
పపరర: అనసరరధ కనచన

94-185/1500

భరస : నచగరసదఫ రరవప కనచన
ఇసటట ననస:94-261/17
వయససస:53
లస: ససస స
10741 AP151000369137
పపరర: వజయలకకక దచసరర

94-204/777

భరస : అపరపరరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-272/1
వయససస:61
లస: ససస స
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94-183/1192

భరస : కకటటశశర రరవప యఖపరరరర
ఇసటట ననస:94-274
వయససస:30
లస: ససస స
10745 NDX2220630
పపరర: పఫసనన మసడ

94-183/812

94-184/1515

94-179/778

94-179/781

94-183/816

94-183/819

10769 NDX3074101
పపరర: రవ కకరణ పసచచదసల
భరస : గరరరధర పసచచదసల
ఇసటట ననస:94-295
వయససస:47
లస: ససస స

94-179/779

10755 NDX2892974
పపరర: శవ నచగలకకక చలర

10758 AP151010492516
పపరర: ససశల తషమకల

10761 AP151010492510
పపరర: నచగరతనస తషమకల

94-183/822

10764 AP151010492511
పపరర: వనసకటటశశరరర తషమకల

94-183/1194

10767 NDX2868768
పపరర: రరజవ పసఫయతస పసచదనలఖ

94-183/817

10770 NDX3101557
పపరర: రరజవ పసఫయతస పసచచదసల
తసడక:ఫ గరరరధర పసచచదసల
ఇసటట ననస:94-295
వయససస:19
లస: పప

94-179/777

10753 AP151010489410
పపరర: ససబబబయమక వనమపరటట

94-179/780

10756 JBV0921189
పపరర: వనసకరయమక తతలలససరర

94-183/815

10759 NDX0951780
పపరర: శశషమక నగబళళ

94-183/818

భరస : నచగయఖ తషమకల
ఇసటట ననస:94-294
వయససస:51
లస: ససస స
94-183/820

10762 NDX1849118
పపరర: వసశ కకషష నగబళళ

94-183/821

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర నగబళళ
ఇసటట ననస:94-294
వయససస:25
లస: పప
94-183/823

10765 AP151010492335
పపరర: శరసతకలమఖరర కణదల కసడల

94-183/824

భరస : కరశవశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-295
వయససస:49
లస: ససస స
94-183/1195

తసడక:ఫ గరరరధర పసచదనలఖ
ఇసటట ననస:94-295
వయససస:19
లస: పప
94-186/1421

10750 AP151010489413
పపరర: గసగమక పసపరటట

భరస : ససబబబరరవప తతలలససరర
ఇసటట ననస:94-294
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకయఖ తషమకల
ఇసటట ననస:94-294
వయససస:55
లస: పప
94-183/825

94-183/814

భరస : నచగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-289
వయససస:87
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ తషమకల
ఇసటట ననస:94-294
వయససస:81
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప తతలలససరర
ఇసటట ననస:94-294
వయససస:36
లస: పప
10766 AP151010492312
పపరర: కరశవశశశశశరరరవప కణదల
కసడల
తసడక:ఫ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:94-295
వయససస:63
లస: పప

10752 AP151010489379
పపరర: జయలకకక

10747 NDX2220622
పపరర: వరనచరరయణ చగపపరర

భరస : హహసషషసననడ
ఫ కద
ఇసటట ననస:94-289
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తషమకల
ఇసటట ననస:94-294
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పసచరయఖ తషమకల
ఇసటట ననస:94-294
వయససస:53
లస: ససస స
10763 JBV0921171
పపరర: ససబబబరరవప తతలలససరర

94-179/776

భరస : చనన అపసపరరడడ క
ఇసటట ననస:94-289
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నచగగశశరరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:94-294
వయససస:47
లస: ససస స
10760 AP151010492514
పపరర: మసగమక తషమకల

10749 AP151010489415
పపరర: రరజగశశరర పసపరటట

94-183/811

తసడక:ఫ బఫహకయఖ చగపపరర
ఇసటట ననస:94-282
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:94-289
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగరరరడకద
ఇసటట ననస:94-289
వయససస:48
లస: పప
10757 AP151010492515
పపరర: నచగమలలర శశరర తషమకల

94-183/813

భరస : శవరరడకడ
ఇసటట ననస:94-289
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:94-289
వయససస:47
లస: ససస స
10754 AP151010489390
పపరర: శవరరరడద క పసపరటట

10746 NDX2220606
పపరర: ఈశవరరమక చగపపరర

10744 NDX2220648
పపరర: సతఖ మన

భరస : బబబబ మన
ఇసటట ననస:94-282
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బఫహకయఖ చగపపరర
ఇసటట ననస:94-282
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : తసగరళ షయబ
ఇసటట ననస:94-282
వయససస:61
లస: ససస స
10751 AP151010489414
పపరర: రమణ వనమపరటట

94-183/810

భరస : వరనచరరయణ చగపపరర
ఇసటట ననస:94-282
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పఫభబదచస మసద
ఇసటట ననస:94-282
వయససస:43
లస: ససస స
10748 NDX2891430
పపరర: కరశస బ షపక

10743 NDX2220614
పపరర: ధనలకకక చగపపరర

10768 NDX3101482
పపరర: గరరరధర పసచచదసల

94-186/1420

తసడక:ఫ రరధకకషష మమరరస పసచచదసల
ఇసటట ననస:94-295
వయససస:51
లస: పప
94-186/1459

10771 NDX0701516
పపరర: వనళర ళయమక కర

94-178/591

భరస : చననపప
ఇసటట ననస:94-1671
వయససస:55
లస: ససస స
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పపరర: రమమష జనసన
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94-192/1056

తసడక:ఫ ససభబష చసదఫబబ స
ఇసటట ననస:94-7301
వయససస:38
లస: పప
10775 NDX1551796
పపరర: అనసష కరకక

94-162/876

94-183/826

94-179/1231

94-180/2032

94-180/1226

94-150/835

94-177/425

94-180/1377

భరస : నచగ వరసస దదవ రరవప గననన
ఇసటట ననస:115-547
వయససస:56
లస: ససస స
10799
పపరర: శక హరర నరరశశటట
తలర : వజయ లకకక నరరశశటట
ఇసటట ననస:130
వయససస:22
లస: పప

94-178/592

10785 NDX2407500
పపరర: వరరసజననయబలల గబసతకలలర

10788 NDX3086725
పపరర: సలలమ చరరదఅలఖ

10791 NDX3171600
పపరర: పఫసరద చదసబబటట

10794 NDX1727801
పపరర: శకనవరస రరవప మదడదల

94-184/1012

10783 NDX2527794
పపరర: అమమలఖ సప సగ

94-178/1105

94-94/1028

10789 NDX2780864
పపరర: శవ నగరజ గసగరరగగబలఖ

94-180/2034

తసడక:ఫ వనసకయఖ గసగరరగగబలఖ
ఇసటట ననస:96-29-130/1
వయససస:22
లస: పప
94-231/1195

10792 NDX2310886
పపరర: అరవసద యనమల

94-183/840

తసడక:ఫ వనసకట రరమయఖ యనమల
ఇసటట ననస:97-18-14-14
వయససస:22
లస: పప
94-94/1172

10795 NDX2866523
పపరర: ససధఖ రరణణ కకల
భరస : పషరర రరడకడ
ఇసటట ననస:103 B BLOCK
వయససస:52
లస: ససస స

10797 NDX2938447
పపరర: నచగ వరససదదవర రరవప గననన

10798 NDX3010923
పపరర: అసకమకరరవప పలర పప

తసడక:ఫ నచరరయణ వరపలలర
ఇసటట ననస:130
వయససస:40
లస: పప

94-178/593

10786 NDX2705424
పపరర: జజసఫ కకడకరగకరక

తసడక:ఫ శశషగరరర రరవప మదడదల
ఇసటట ననస:102,SAIGREESHMA RESIDENC
వయససస:40
లస: పప

10800 NDX3159258
పపరర: లకకయఖ వరపలలర

95-2/1385

తసడక:ఫ భమపత కకడకరరకకల
ఇసటట ననస:95-11334
వయససస:23
లస: పప

94-184/1095

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప గననన
ఇసటట ననస:115-547
వయససస:59
లస: పప
94-51/979

10780 SQX2107811
పపరర: వనసకట లకకక జజఖతరకయ సరగర

తసడక:ఫ సతఖపఫసరద సప సగ
ఇసటట ననస:95-24-1940
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ శసకర రరవప చదసబబటట
ఇసటట ననస:97
వయససస:44
లస: పప

భసధసవప: పదచకవత ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:102
వయససస:66
లస: పప
10796 NDX2938330
పపరర: నగరరజ కలమఖరర గననన

10782 NDX2527737
పపరర: సతఖపఫసరద సప సగ

94-184/1452
10777 NDX2875748
పపరర: పర శరకవణణ యఖదవ పలలర బబ యన

తసడక:ఫ వనసకట శవ రరమ శరక సరగర
ఇసటట ననస:94-241783/6
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరణయఖ
ఇసటట ననస:96-21-1514
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకయఖ యఖలర వరవష
ఇసటట ననస:96-34
వయససస:55
లస: పప
10793 NDX2676203
పపరర: అసకమక రరవప ఇకలకరరస

94-183/1231

తసడక:ఫ అసజయఖ గబసతకలలర
ఇసటట ననస:95-73-433
వయససస:27
లస: పప

భరస : రహహమ బబష
ఇసటట ననస:96-16-1499
వయససస:28
లస: ససస స
10790 NDX2794865
పపరర: ససబబ రరవప యఖలర వరవష

10779 NDX3250511
పపరర: వరణణ వలర భననన

94-187/789

తసడక:ఫ యలర మసద రరవప పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:94-141192/9
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబలర యఖ సప సగ
ఇసటట ననస:95-24-1940
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమఖరరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:95-25-2023
వయససస:48
లస: ససస స
10787 NDX1294354
పపరర: బషసరర ఎసపక

94-184/1423

భరస : ససబబరరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:94-201484
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప మననకసటట
ఇసటట ననస:95-22-1068
వయససస:53
లస: ససస స
10784 NDX2942423
పపరర: పరరశత లసకపలర

10776 NDX2994721
పపరర: దరరయవల షపక

10774 AP151010474304
పపరర: పపషపవలర రరయపస ఫ లల

భరస : జగన మహన
ఇసటట ననస:94|19
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ శశశదచ షపక
ఇసటట ననస:94-131107
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప కసడడ
ఇసటట ననస:94-191423
వయససస:44
లస: పప
10781 NDX3003340
పపరర: జయశక మననకసటట

94-183/827

తసడక:ఫ చన గబరవరరరడకడ చననప రరడడ క
ఇసటట ననస:94-20147
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖలల మహమకద
ఇసటట ననస:94|20
వయససస:26
లస: ససస స
10778 NDX0519231
పపరర: గరరరబబబబ కసడడ

10773 NDX1031251
పపరర: వనసకటటశశరరరడకడ చననపరరడకడ

94-97/745

94-184/1097

తసడక:ఫ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123-2-21
వయససస:53
లస: పప
94-72/1021

10801 NDX2906352
పపరర: లకకక నసదచఖల

94-89/836

Deleted

భరస : సతఖనచరరయణ నసదచఖల
ఇసటట ననస:130
వయససస:70
లస: ససస స
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పపరర: శక హరర నరరశశటట
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95-12/1338

తలర : వజయ లకకక నరరశశటట
ఇసటట ననస:130
వయససస:22
లస: పప
10805 NDX1887837
పపరర: నతన మమఘఖవథన

94-184/1100 10804 NDX2688646
10803 NDX2899912
పపరర: మఖలకకసడ రరయబడడ దసగరరననన
పపరర: కలఖఖణణ యరబబ లల

తసడక:ఫ మలర కరరరబ న రరవప దసగరరననన
ఇసటట ననస:134-6-1136
వయససస:18
లస: పప
94-176/1385

10806 NDX0088682
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సశరష

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప మమఘఖవథన
ఇసటట ననస:203 BRINDA ENCLAVE
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:212
వయససస:48
లస: పప

10808 NDX1030196
పపరర: రమణచ రరడకడ చసతస

10809 NDX2650901
పపరర: రవ శసకర గబసటటపలర

94-183/841

తసడక:ఫ గరలలయఖ చసతస
ఇసటట ననస:294-17-1363
వయససస:28
లస: పప
10811 NDX2117613
పపరర: కరరసక కకటటపలర

తసడక:ఫ వసకరటబఫమనన మమరరస కకటటపలర
ఇసటట ననస:346
వయససస:25
లస: పప
10814 NDX2846541
పపరర: భమషణ రరవప కటట

94-8/1536

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:355
వయససస:20
లస: పప
10817 SQX2514651
పపరర: రమఖవతష డచవల బబయ

95-39/1057

తసడక:ఫ పఫభబకర
ఇసటట ననస:459
వయససస:34

94-180/1703

95-37/765

94-211/1023

లస: పప

10829 NDX2535268
పపరర: దసరర లఖవణఖ
తసడక:ఫ గగవసదస
ఇసటట ననస:473
వయససస:21

లస: ససస స

94-9/587

94-178/604

10810 NDX2584159
పపరర: ఏకసబరర దదవ గబడద

94-21/702

తసడక:ఫ అపపరరవప
ఇసటట ననస:346
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకట నచగ ససతచరరమ సశరరప కరజజ
ఇసటట ననస:350
వయససస:39
లస: ససస స

94-17/1080
10813 NDX3168895
పపరర: వనసకట నచగ ససతచరరమ సశరరప
కరజజ
తసడక:ఫ మహన వరరకరల ససబబ రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:350
వయససస:38
లస: పప

10815 NDX1563122
పపరర: వరనపలర ససగబణ

10816 NDX1563130
పపరర: వరన పలర పపడకరరజ

10818 SQX1891167
పపరర: లకకక మనస గబరకల

10821 NDX3148939
పపరర: అనసరరధ చలర ర

10824 SQX0203588
పపరర: రరజమణణ కకసడపలర
తసడక:ఫ జజరరబ
ఇసటట ననస:459
వయససస:36

Deleted

తసడక:ఫ జన షపక
ఇసటట ననస:471
వయససస:23

94-18/735

94-12/1415

94-173/640

95-10/562

94-184/1313

95-83/875

10822 NDX3288156
పపరర: సశపన రరణణ పరశస

94-179/1307

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:425-19-1
వయససస:21
లస: ససస స
95-188/1065

10825 SQX0960450
పపరర: ససరగష తషమకకకమకల

95-31/643

తసడక:ఫ పటబటభ రరమయఖ
ఇసటట ననస:466
వయససస:32
లస: పప
94-211/1141

తసడక:ఫ జజన షపక
ఇసటట ననస:471
వయససస:23
లస: పప
10830 NDX2799286
పపరర: రరమహన సరయ పఫగడరరజ

10819 SQX1915875
పపరర: సరయ హరరక గబరకల
తలర : భబరత దదవ గబరకల
ఇసటట ననస:361
వయససస:27
లస: ససస స

లస: ససస స

10827 NDX2740140
పపరర: సషషదచ వల షపక

94-173/641

తసడక:ఫ అసకలల పపడకరరజ
ఇసటట ననస:360
వయససస:70
లస: పప

భరస : కకటయఖ నచయబడడ చలర ర
ఇసటట ననస:401 Meenakshi flora
వయససస:58
లస: ససస స

లస: ససస స

10826 NDX2659548
పపరర: శశశదచ వల షపక

10812 NDX3172012
పపరర: కరమమశశరర కరజజ

10807 NDX2641744
పపరర: దదగరలఖ ఏడడకకసడలల
తసడక:ఫ దదగరలఖ దదవయఖ
ఇసటట ననస:256-45-912
వయససస:34
లస: పప

తలర : భబరత దదవ గబరకల
ఇసటట ననస:361
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబయఖ చలర ర
ఇసటట ననస:401 Meenakshi Flora
వయససస:59
లస: పప
10823 SQX0159749
పపరర: దదవ గరన

94-176/1293

భరస : పపడక రరజ వనపలర
ఇసటట ననస:360
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : హన నచయక
ఇసటట ననస:360
వయససస:38
లస: ససస స
10820 NDX3145463
పపరర: కకటయఖ నచయబడడ చలర ర

భరస : హరర పఫసరద యరబబ లల
ఇసటట ననస:178G
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:346
వయససస:38
లస: పప
94-214/695

94-178/599

10828 NDX3166808
పపరర: ఖససస షపక

94-217/825

తసడక:ఫ ఇమఖమ షపక
ఇసటట ననస:471
వయససస:29
లస: పప
94-178/880

భసధసవప: ససబబ లకకక అకగకనపఫగడచ
ఇసటట ననస:501, SriRadha Residency
వయససస:52
లస: పప

10831 NDX2779247
పపరర: భరత సనరఖ రరడకడ మదన
ద రర

94-184/1319

తసడక:ఫ ససత రమ రరడకడ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:502SRI KRISHNA NIVASAM
వయససస:18
లస: పప
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94-184/1318
10832 NDX2845212
పపరర: హరర వనసకట ససబబయఖ శరససస స
థనళపరళర
భసధసవప: కళళఖణణ వనషషషవ దరమ
ఇసటట ననస:502, SAHARA HIGHTS APPTS
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకరణ కలమఖర మఖటటరర
ఇసటట ననస:560
వయససస:33
లస: ససస స

10835 NDX0341768
పపరర: మహమకదచల శస షపక

10836 NDX0916213
పపరర: షసరరయఖజ బబగస ఎస డక md

94-236/610

తసడక:ఫ చచసదచబషర షపక
ఇసటట ననస:567
వయససస:35
లస: పప
10838 NDX2888196
పపరర: వనసకట శశధర శశకలరర

94-101/1060

94-12/1183

94-224/1532

95-51/430

94-199/1480

94-178/807

తసడక:ఫ కకటటశశరరరడకడ ఎరరగరరర
ఇసటట ననస:94020-1505
వయససస:31
లస: పప

94-223/1275

10854 NDX3043825
పపరర: రరజగశశరర తషమకల

94-179/933

10857 NDX2814713
పపరర: యయహహ వ కలసచపప

10860 NDX3201258
పపరర: రవ చసదఫ బబతరనచబబ యనచ

10840 SQX0893891
పపరర: రహమబ
స ననసర సయయఖద

95-168/889

లస: ససస స

10843 NDX3128477
పపరర: నఖల శక రసజన కళసద

94-223/1276

Deleted

95-189/1209

10846 NDX3241601
పపరర: మబరళమహన రరవప దచసరర

94-23/760

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:901
వయససస:30
లస: పప
94-183/1138

10849 NDX1676875
పపరర: కకటయఖ ఆవపల

94-179/817

తసడక:ఫ వనసకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:942-0-1488
వయససస:43
లస: పప
94-213/1120

10852 NDX2732485
పపరర: రమఖరరవప కరమననన

94-177/504

తసడక:ఫ రరమబఫహకస కరమననన
ఇసటట ననస:1164
వయససస:30
లస: పప
94-178/808

10855
పపరర: వరరరన గబడడ నటట

94-176/1449

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప గబడడ నటట
ఇసటట ననస:1531 Westminster
వయససస:25
లస: ససస స
94-180/1606

తసడక:ఫ బబలసరశమ కలసచపప
ఇసటట ననస:2639-129/242
వయససస:21
లస: పప
94-183/842

94-233/1122

తసడక:ఫ నరసజన కళసద
ఇసటట ననస:881
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వషష
ష నచరరయణ
ఇసటట ననస:1523 , 1ST LINE
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ గగపయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:1931
వయససస:43
లస: పప
10859 NDX0156372
పపరర: కకసడచరరడకడ ఎరరగరరర

10851
పపరర: ససరరసదఫ కలమఖర గగరరకల

10837 NDX2734523
పపరర: హహమ వననధ వసగరపపరపప

భరస : గణణ
ఇసటట ననస:695
వయససస:37

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప గగరరకల
ఇసటట ననస:1044
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:1523 , 1ST LINE
వయససస:61
లస: పప
10856 NDX2962835
పపరర: శకనస ఉపపపతల

94-232/870

లస: ససస స

10848 NDX2873297
పపరర: ధనలకకక కకలర

94-224/1360

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:640
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట ఆనసద రరడకడ కకలర
ఇసటట ననస:941-814-15
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప గగరరకల
ఇసటట ననస:1044
వయససస:25
లస: పప
10853 NDX3045614
పపరర: వషష
ష నచరరయణ తషమకల

10845 MLJ1739523
పపరర: ఫరతమమన షపక � �
భరస : గగస � �
ఇసటట ననస:893
వయససస:48

తసడక:ఫ జమల సయద
ఇసటట ననస:916
వయససస:42
లస: పప
10850
పపరర: ససరరసదఫ కలమఖర గగరరకల

94-51/661

లస: పప

10842 NDX3056124
పపరర: నఖల శక రసజన కళసద

10834 NDX3094257
పపరర: రరసగరపరల తలక రరచకకసడ

తలర : వనసకమక రరచకకసడ
ఇసటట ననస:560
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ నరసజన కళసద
ఇసటట ననస:881
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరసజన కళసద
ఇసటట ననస:881
వయససస:19
లస: ససస స
10847 SQX1931450
పపరర: షహహన బబష సయద

10839 MLJ3702131
పపరర: అసజజద షపక
తసడక:ఫ మసరసన
ఇసటట ననస:659
వయససస:34

తసడక:ఫ నచగర చచరర�
ఇసటట ననస:758
వయససస:30
లస: పప
10844 NDX3056173
పపరర: నఖల శక రసజన కళసద

94-223/1138

భరస : అలఖరవపదదదన md
ఇసటట ననస:640
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకధర శశకలరర
ఇసటట ననస:651
వయససస:19
లస: పప
10841 NDX0222414
పపరర: ససబఫమణఖస జ�

10833 NDX3185766
పపరర: బబజ నచదపరరజ

10858 NDX2819704
పపరర: ససనత మఖనసకకసడ

94-177/658

భరస : శకనవరససలల రరడకడ మఖనసకకసడ
ఇసటట ననస:9411-821
వయససస:41
లస: ససస స
94-183/908

Deleted

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర బబతరనచబబ యనచ
ఇసటట ననస:147319/1
వయససస:45
లస: పప

10861 NDX3213808
పపరర: రవ చసదఫ బబతరనచబబ యనచ

94-183/909

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర బబతరనచబబ యనచ
ఇసటట ననస:147319/1
వయససస:45
లస: పప
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10862 NDX3204724
పపరర: పదకలత బబతరనచబబ యనచ

94-183/910

Deleted

భరస : రవ చసదఫ బబతరనచబబ యనచ
ఇసటట ననస:147319/1
వయససస:39
లస: ససస స
10865 NDX2635472
పపరర: సరయ కలమఖర చలమచడరర

94-176/1331

10863 NDX3201100
పపరర: పదకలత బబతరనచబబ యనచ

Deleted

భరస : రవ చసదఫ బబతరనచబబ యనచ
ఇసటట ననస:147319/1
వయససస:39
లస: ససస స
10866 NDX1297068
పపరర: అలవనలల మసగర కకకవ

తసడక:ఫ వనసకట కకటటశశరరరవప చలమచడరర
ఇసటట ననస:263513
వయససస:21
లస: పప

భరస : పసచరయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:922242
వయససస:76
లస: ససస స

10868 NDX3249844
పపరర: చడలరమక మణణకల

10869 NDX2869618
పపరర: మహమకద రఫస సయద

94-177/874

94-183/911

94-179/818

10864 NDX3205283
పపరర: పదకలత బబతరనచబబ యనచ

94-183/912

భరస : రవ చసదఫ బబతరనచబబ యనచ
ఇసటట ననస:147319/1
వయససస:39
లస: ససస స
10867
పపరర: రరహహల పపలగస

94-180/1376

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర పపలగస
ఇసటట ననస:APARTMENT 22
వయససస:24
లస: పప
94-177/845

10870 NDX2477925
పపరర: నచగ వరర న బటఫగబసట

94-184/1014

భరస : బసగరరయఖ మణణకల
ఇసటట ననస:AT Agraharam 6th line
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఖదర వల సయద
ఇసటట ననస:A T AGRAHARAM 9TH LINE
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబ శవ రరవప బటఫగబసట
ఇసటట ననస:AT AGRAHARAM 13/B LANE
వయససస:20
లస: పప

10871 NDX0086843
పపరర: ఉమ జజఖత నల

10872 NDX2380350
పపరర: రరజగశశరర చదపపరర

10873 NDX3212131
పపరర: పదక కమమకల

94-183/1237

భరస : రరమలసగస కకలశశటట
ఇసటట ననస:C-202
వయససస:51
లస: ససస స
10874 NDX3215001
పపరర: పదక కమమకల

94-184/1555

భరస : రరడడయఖ కమమకల
ఇసటట ననస:D.N 94-12-1001
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరడడయఖ కమమకల
ఇసటట ననస:D.N 94-12-1001
వయససస:37
లస: ససస స

10875 NDX3184561
పపరర: పదక కమమకల

10876 NDX3158243
పపరర: పదక కమమకల

94-184/1556

భరస : రరడడయఖ కమమకల
ఇసటట ననస:D.N 94-12-1001
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరయ బబబబ వరరబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:D.N 150/11,
వయససస:28
లస: పప

10881 NDX2923514
పపరర: ససబబమక కకటపరటట

94-184/1557

భరస : రరడడయఖ కమమకల
ఇసటట ననస:D.N 94-12-1001
వయససస:37
లస: ససస స
94-180/2041

భరస : వససత బబబబ ఏకలల
ఇసటట ననస:D.No. 3-1-543/8
వయససస:33
లస: ససస స
94-184/1544

94-184/1554

భరస : రరమబపఫసరద చదపపరర
ఇసటట ననస:D N 26/35/3-9 HANUMAN NA
వయససస:38
లస: ససస స

94-184/1553 10878 NDX3214970
10877 NDX3178654
పపరర: వనసకట వజయకకషష వరరబబ ఈనచ
పపరర: జజఖత నలస

10880 NDX2923548
పపరర: చడననయఖ కకటపరటట

94-180/1228

10879 NDX3003282
పపరర: రసథద పప నసదకనవఫ

94-184/1561

తసడక:ఫ చననయఖ పప నసదకనవఫ
ఇసటట ననస:D-NO5-50-49/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-184/1545

10882 NDX2863744
పపరర: నలమ తమకశశటట

94-180/2035

తసడక:ఫ పషదద అసజయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:D NO 23-32-52/4/A
వయససస:47
లస: పప

భరస : చడననయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:D NO 23-32-52/4/A
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ సనరఖ నచరరయణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:D NO 25-16-B5/2
వయససస:19
లస: ససస స

10883 NDX2363810
పపరర: వశశనచధ వరడపలర

10884 NDX3255288
పపరర: శకలసతల తమకసమబదఫస

10885 NDX2901387
పపరర: నలమ భమవరపప

94-180/1229

తసడక:ఫ మలర కరరరబ న రరవప వరడపలర
ఇసటట ననస:D NO 26-38-31/1
వయససస:49
లస: పప
10886 NDX2681682
పపరర: సషషదస మసరసన వల షపక

భరస : శకనవరసరరవప తమకసమబదఫస
ఇసటట ననస:D NO 26-38-48
వయససస:47
లస: ససస స
94-184/1091

తసడక:ఫ మఖబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D NO 26-38-86/5
వయససస:21
లస: పప
10889 NDX2363794
పపరర: పదక కలసడనరర
భరస : డక కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:D NO 26-38-96B
వయససస:27
లస: ససస స

94-183/1233

10887 NDX2524122
పపరర: హరరశ బతషల

తసడక:ఫ సదచశవరరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:D NO 26-38-58
వయససస:28
లస: ససస స
94-183/843

తసడక:ఫ శవయఖ బతషల
ఇసటట ననస:D NO 26-38-87/H
వయససస:21
లస: పప
94-180/1230

10890 NDX3287182
పపరర: ఆరరఫ షపక
తసడక:ఫ సలస షపక
ఇసటట ననస:D. No 26-38-117/6
వయససస:31
లస: పప

94-183/1203

10888 NDX2912780
పపరర: నరసససహరరవప నలస

94-184/1559

తసడక:ఫ చడననయఖ నలస
ఇసటట ననస:D.NO.26-38-95
వయససస:36
లస: పప
94-179/1306

10891 NDX2895324
పపరర: మసరసన వల షపక

94-180/2040

తసడక:ఫ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D.NO 26-38-130/A
వయససస:31
లస: పప
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10892 NDX2526903
పపరర: నగరసయ గబమక
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94-180/1227

94-180/2042
10893 NDX3119823
పపరర: ఉదయ భబసకర రరవప
సనసకరరటటప
ఫ టట
తసడక:ఫ హనసమసతరరవప సనసకరరటటప
ఫ టట
ఇసటట ననస:DNO-26-38-143/44
వయససస:50
లస: పప

94-180/2043
10894 NDX2894988
పపరర: నచగ సరయ శక హరర
సనసకరరటటప
ఫ టట
తసడక:ఫ ఉదయ భబసకర రరవప సనసకరరటటప
ఫ టట
ఇసటట ననస:DNO-26-38-143/44
వయససస:18
లస: పప

94-180/2038

10896 NDX2783090
పపరర: వజయ లకకక నననపననన

10897 NDX2783116
పపరర: ససమఖ నననపననన

తలర : జజఖథఅసరన గబమక
ఇసటట ననస:D/no 26-38-143/35
వయససస:22
లస: ససస స
10895 NDX2929909
పపరర: శకనవరస రరవప నననపననన

94-184/1547

94-184/1548

తసడక:ఫ రరధ కకషష మమరరస నననపననన
ఇసటట ననస:D NO 26-38-150/15
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:D NO 26-38-150/15
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:D NO 26-38-150/15
వయససస:18
లస: ససస స

10898 NDX2942001
పపరర: సరసబయఖ బబసరస

94-180/1231
10899 NDX2469419
పపరర: వనసకట మననజ పరరమళ
దదవరకకసడ
తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ మమరరస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 26-40-150/1
వయససస:27
లస: ససస స

10900 NVT8329294
పపరర: భబనసపసఫయ లసకకరరడకడ
భసధసవప: మలలర శశరర లసకకరరడకడ
ఇసటట ననస:D.NO.26-44-33
వయససస:34
లస: ససస స

10902 NDX3141264
పపరర: మధవ లత పరరర

10903 NDX2927846
పపరర: అబబదలఖర షపక

94-179/1235

Deleted

తసడక:ఫ భబసకర రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:D.NO.26-38-176/1
వయససస:38
లస: పప
10901 NDX2903714
పపరర: అననష కరదద

94-183/1204

తసడక:ఫ చడసచరరడకడ కరదద
ఇసటట ననస:D NO 88-8-3021
వయససస:18
లస: ససస స
10904 SQX1810936
పపరర: షపక మసరసన

95-20/546

తసడక:ఫ షపక షఫస
ఇసటట ననస:DNO 93-4-14
వయససస:24
లస: పప
10907 NDX2515096
పపరర: అసకమక రరవప కకతస పలర

94-177/420

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప బబలతతటట
ఇసటట ననస:D NO 94/9
వయససస:45
లస: పప
10913 NDX2547909
పపరర: అమసత గసడకకకట

10919 NDX2971802
పపరర: అతయఖ కగసర షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:D.NO.94-24-1859
వయససస:29
లస: ససస స

10905 NDX2458271
పపరర: కరతచఖయన వసగరపపరపప

10906 NDX2945657
పపరర: నరరసదఫ బబబబ వస

94-176/1296

10908 NDX2515088
పపరర: రతన కలమఖరర కకల

10911 NDX2525517
పపరర: రమమశ సరధనచల

94-179/926

10914 NDX2546596
పపరర: ససరగశ గసడకకకట

94-177/421

94-178/1111

10909 NDX2421659
పపరర: రరశ కగశ రరడడ క నసదదరరడకడ

94-177/422

తసడక:ఫ వనదచసతస రరడకడ నసదదరరడకడ
ఇసటట ననస:D NO 94-08-451
వయససస:28
లస: పప
94-177/424

10912 NDX3267762
పపరర: వనసకట రమణ కలసభబ

94-184/1624

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:D NO 94-14-1206
వయససస:22
లస: ససస స
94-179/927

తసడక:ఫ వజయ కలమఖర గసడకకకట
ఇసటట ననస:D NO 94-14-1222
వయససస:29
లస: పప
94-178/792

94-177/846

తసడక:ఫ వరసజననయబలల వస
ఇసటట ననస:D-No-94-8-354/2
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప సరధనచల
ఇసటట ననస:D NO 94-9-541
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససరగశ గసడకకకట
ఇసటట ననస:D NO 94-14-1222
వయససస:30
లస: ససస స
10916 NDX2606036
పపరర: చడనన వనసకట శకనవరససలల
పసడతల
తసడక:ఫ అకకయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:D NO 94-23-1790
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:D NO 92-26-21-801
వయససస:21
లస: పప

భరస : అసకమక రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:D NO 94-8-432
వయససస:33
లస: ససస స
94-177/423

94-184/1551

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ పరరర
ఇసటట ననస:D.NO 88-12-3741, 1ST LANE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబశవవరపఫసరద వ
ఇసటట ననస:D NO 94-7-283
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:D NO 94-8-432
వయససస:31
లస: పప
10910 NDX2363745
పపరర: అదదయ బబలతతటట

94-179/1234

94-183/1205

10915 NDX2538205
పపరర: భవన భమపతరరజ

94-179/821

భరస : రవ వరక భమపతరరజ
ఇసటట ననస:D NO 94 21 1527
వయససస:35
లస: ససస స

10917 NDX2612034
పపరర: పసడతల చడనన వనసకట
శకనవరససలల పసడతల
తసడక:ఫ అకకయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:D.NO.94-23-1790
వయససస:39
లస: పప

94-178/793

94-178/1110
10918 UXZ0146001
పపరర: మహబబబ ససభబన పమడకపరటట
షపక
తసడక:ఫ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 94-24-1859
వయససస:60
లస: పప

10920 NDX2526309
పపరర: పసఫయసకర మఖలపరటట

94-178/595

10921 NDX2929891
పపరర: పసఫయసకర నననపననన

తసడక:ఫ పషదదనన మఖలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 94-25-745
వయససస:26
లస: ససస స

94-184/1552

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:D O 26-38-150/15
వయససస:20
లస: ససస స
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94-179/1236 10923 NDX2718781
10922 NDX2807493
పపరర: ఈశశరమక బబయ వరనకడథఠర
పపరర: అమమలఖ మసగ

భరస : కకషష నచయక
ఇసటట ననస:DO NO 26-35-39/B
వయససస:43
లస: ససస స
10925 NDX3168044
పపరర: కలఖఖణ యరగళళ

94-180/2045

భరస : నలకసఠగశశర రరవప మసగ
ఇసటట ననస:DO NO26-38-197/B
వయససస:23
లస: ససస స
94-177/847

10926 NDX2782134
పపరర: మసరసన వల షపక

10924 NDX2684876
పపరర: వననననల ఆతకకలరర

94-177/502

తసడక:ఫ పఫసరద రరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:Dooor .no 92-12-853
వయససస:19
లస: ససస స
94-180/2046

10927 NDX2941912
పపరర: సతఖవరణణ బబసరస

94-179/1238

తసడక:ఫ మబరళ కకషష యరగళళ
ఇసటట ననస:DOOR NO 26-34-54/3
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:DOOR .NO.26-38-130/A
వయససస:31
లస: పప

భరస : శరసబయఖ బబసరస
ఇసటట ననస:DOOR NO.26-38-176/1
వయససస:34
లస: ససస స

10928 NDX3148319
పపరర: వరససదదవరరవప గబతచస

10929 NDX2769065
పపరర: సరహహత తతమఖటట

10930 NDX3152824
పపరర: తనననరర శకహరర తనననరర

94-180/2047

తసడక:ఫ మలర కరరరబ నరరవప గబతచస
ఇసటట ననస:Door no.26-38-187
వయససస:33
లస: పప
10931 NDX2647212
పపరర: ఆససయ బబనస షపక

94-179/1237

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర తతమఖటట
ఇసటట ననస:Door No. 26-38-214
వయససస:19
లస: పప
94-179/929

10932 NDX2635753
పపరర: యశవసత బబ సదదల

94-184/1562

భసధసవప: భదసఫ రరఖ
ఇసటట ననస:Door no.26-39-128/A
వయససస:27
లస: పప
94-178/794

10933 NDX2923423
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

94-179/1239

తసడక:ఫ మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:Door no. 94-20-1481
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరజగసదఫ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 26-40-23
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఖలద మహమకద
ఇసటట ననస:Door Number - 92-12-848
వయససస:69
లస: ససస స

94-184/1563
10934 NDX2905297
పపరర: మమలఖన అబబ కలఖమ అజజద
మహమకద
తసడక:ఫ ఖలద మహమకద
ఇసటట ననస:Door Number 92-12-848
వయససస:41
లస: పప

10935 NDX2776169
పపరర: కనకరతనమక యరకవరపప

10936 NDX3104841
పపరర: ఎలష కలసభ

భరస : సనచఖశ రరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:DRN0 26-39-145 , 96-2-176
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమఖరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:D.R NO-26-34-3/14B
వయససస:30
లస: పప

10937 NDX2536159
పపరర: కకటటసనరఖనచరరయణ కకఠరరర

10938 NDX2789295
పపరర: హరరక చలర

10939 NDX2798908
పపరర: లఖవణఖ యరకవరపప

94-180/1232

భసధసవప: నచగవలర
ఇసటట ననస:DR.NO26-38-59,15/1LINE
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:DR NO 26-38-61
వయససస:18
లస: ససస స

10940 NDX2800415
పపరర: నచగవలర జజననలగడడ

10941 NDX2756419
పపరర: ఏలన దదవదచస బసడ

94-180/2049

94-180/2051

94-180/2048

94-178/1112

94-180/2052

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:DRNO26-39-145
వయససస:18
లస: ససస స
94-180/2050

10942 NDX3052180
పపరర: నచసచరమక నల

94-184/1564

భరస : నచగ మలర శశర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:DR NO 26-41-60/C1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ వజయ ససధదర బసడ
ఇసటట ననస:DR NO 26-41-60/H/2
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల నల
ఇసటట ననస:DR NO 26-42-211
వయససస:62
లస: ససస స

10943 NDX2677938
పపరర: మననహర బబబబ చపసపడక

10944 NDX2678472
పపరర: మమరర ససమతఫ చపసపడక

10945 NDX2668804
పపరర: మదదన జలల షపక

94-176/1382

తసడక:ఫ దదవసహయస చపసపడక
ఇసటట ననస:DR NO 92-22-1858
వయససస:19
లస: పప
10946 NDX2673119
పపరర: ధనఖత జడ

94-178/796

తసడక:ఫ ఫసలప జడ
ఇసటట ననస:FLAT 302
వయససస:21
లస: ససస స
10949 NDX2848901
పపరర: కకషష కలమఖర రరడకడ ఏరర మమదద
తసడక:ఫ రసగరరరడకడ ఏరర మమదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 2
వయససస:73
లస: పప

94-177/848

94-176/1383

94-178/795

తసడక:ఫ దదవసహయస చపసపడక
ఇసటట ననస:DR NO OLD 26-41-98 NEW
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:F4
వయససస:38
లస: పప

10947 NDX2748408
పపరర: పదక తతట

10948 NDX2278968
పపరర: లకకకతచయఖరర కరననరర

94-178/1113

94-176/1297

భరస : చడలర ఖరరవప తతట
ఇసటట ననస:FLAT 448 KOTHA COLONY
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అనల కలమఖర కరననరర
ఇసటట ననస:FLAT 503 RAMRESIDENCY 26
వయససస:30
లస: ససస స

10950 NDX3073863
పపరర: భవన కరకలమఖనస

10951 NDX2901684
పపరర: రగషరక బబనస సయఖద

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 56
వయససస:45
లస: ససస స

94-177/852

94-179/1241

భరస : గగససదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:30
లస: ససస స

Page 222 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

94-180/2057 10953 NDX2901676
10952 NDX2917177
పపరర: వనసకట కకషష భబరర వ వణబకలరర
పపరర: గగససదదదన సయఖద

తసడక:ఫ పపరషచసదఫ రరవప వణబకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 103A
వయససస:22
లస: పప
10955 NDX2687184
పపరర: రమజ అహకద షపక

94-178/798

తసడక:ఫ రరయఖజ అహకద
ఇసటట ననస:FLAT NO 208
వయససస:18
లస: పప
10958 NDX3008604
పపరర: శరరశణణ యఖమజజల

94-180/2055

94-176/746

తసడక:ఫ మదచర షపక
ఇసటట ననస:Flat No 201
వయససస:28
లస: పప

10956 NDX2578201
పపరర: మకకపరటట ససభబ జజఖత

10957 NDX2924975
పపరర: వనసకటరమణ గరరర పరటట

94-178/799

10959 NDX2924942
పపరర: వనసకటరమణ గరరర పరటట

94-179/1244

10963 NDX3051471
పపరర: వజయ కలమఖరర యరకస

తసడక:ఫ శకరరమచసదఫ మమరరస ఠరలఖపఫగడచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:38
లస: పప

10967 NDX3121365
పపరర: ఆళరగడడ వనసకటటశశరరర ఆళరగడడ

10968 NDX2789287
పపరర: మహమకద యశన షపక

తసడక:ఫ ససబబరరయబడడ ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:flat no 401 vishnu priya residenc
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ మబనన
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:20
లస: పప

10970 NDX2799021
పపరర: పప టర దసరరస రవ కలమఖర

10971 NDX3114733
పపరర: సరయ కకషష పగడల

10973 NDX2904530
పపరర: మకదసల తననరర

94-177/855

తసడక:ఫ హరర పఫసరద తననరర
ఇసటట ననస:FLAT NO D-103,
వయససస:19
లస: ససస స
10976 NDX2888956
పపరర: రరజ పవన

భరస : జగననకహన రరవప
ఇసటట ననస:FLOT 302
వయససస:65
లస: ససస స

94-177/850

94-184/1568

10977 NDX3098522
పపరర: ససదదప కలమఖర ఆళరగడడ

94-176/1448

10969 NDX2772564
పపరర: శవనచగగశశరరరవప కరనసరర

94-184/1566

10972 NDX2687226
పపరర: షపక రగయఖజ అహకద షపక

94-178/1114

94-178/797

తసడక:ఫ హహహదర షపక హచస
ఇసటట ననస:FLAT NO 2018
వయససస:44
లస: పప
94-177/854

10975 NDX3209616
పపరర: అననపపరగషశశరర చలర

94-184/1567

భరస : అరరణ నరసజన చలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 201
వయససస:30
లస: ససస స
94-177/856

10978 NDX3012655
పపరర: నచగమణణ సరరడద

94-180/2054

భరస : ఆనసద రరవప సరరడద
ఇసటట ననస:FL.NO103 SAI GANESH TOWE
వయససస:63
లస: ససస స

94-177/857 10981 NDX2942027
10980 NDX2943322
పపరర: రరగవనసదర సరయ ససరరగరరరరరజ
పపరర: దదలప పడడచసరర

తసడక:ఫ వశశనచథస
ఇసటట ననస:FLOT 502
వయససస:25
లస: పప

94-178/1115

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప కరననరర
ఇసటట ననస:FLAT No- 405
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:flat number 401 vishnu priya res
వయససస:27
లస: పప
94-184/1569

10966 SOZ0525537
పపరర: హహమ చసదఫశశఖర గసట
తసడక:ఫ తఫనచథ బబబబ గసట
ఇసటట ననస:FLAT NO401
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ దశరథద మతదస
ఇసటట ననస:FLAT NO. S2
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ రరజ రరఢ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 303
వయససస:20
లస: ససస స
10979 NDX2936086
పపరర: నచగ సతఖవరణణ యలఖరపఫగడ

10974 NDX2874329
పపరర: తఫనధ మతదస

94-177/853

భరస : చసదఫ శశఖర రరవప యరకస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 305
వయససస:54
లస: ససస స

భసధసవప: పరప రరవప గబడకవరడ
ఇసటట ననస:flat no 503
వయససస:30
లస: పప
94-179/1245

94-176/741

10962 NDX2876373
పపరర: వనసకటటశశరమక ననరరస

10965 NDX3192580
పపరర: పరలలటట హరర కకషష

తసడక:ఫ ససరఖనచరరయణ పప టర దసరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:44
లస: పప

10960 NDX2102416
పపరర: గరయతఫ దదవ గబబబ

భరస : ససబబబరరవప గబబబ
ఇసటట ననస:FlatNo301SyamalaGrand
వయససస:58
లస: ససస స

10964 NDX2672343
పపరర: కరమరరజ ఠరలఖపఫగడచ

94-180/2056

94-179/1243

తసడక:ఫ ఆనసదరరవప గరరర పరటట ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 301SAHASRA
వయససస:40
లస: పప

భరస : వ ఏన కగ ససరగశ కలమఖర ననరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO-302
వయససస:26
లస: ససస స

94-177/851

94-177/849

తసడక:ఫ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట మసరసనచఫవప
ఇసటట ననస:Flat no301syamalagrand
వయససస:52
లస: పప
94-177/503

10954 NDX1154673
పపరర: సలస షపక

తసడక:ఫ రరకలనదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:FLAT NO 103 B BLOCK
వయససస:35
లస: పప

భరస : మకకపరటట వనసకట శవ పఫసరద
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబఫమణఖ శరత బబబబ
ఇసటట ననస:Flat No 301
వయససస:32
లస: ససస స
10961 NDX0771162
పపరర: ససబబబరరవప గబబబబ

94-179/1242

94-180/2058

తసడక:ఫ జయ రమబలల పడడచసరర
ఇసటట ననస:FLOT NO.2, RAJU HOMES
వయససస:33
లస: పప
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10982 NDX2759322
పపరర: డచమన కకలల
ర రర
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94-179/1246

తసడక:ఫ నవనత రరజ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLOT NO.101
వయససస:38
లస: పప
10985 NDX2915072
పపరర: కరరరసక కగత

10983 NDX2687200
పపరర: షఫసయఖ పరవన షపక

తసడక:ఫ రగయఖజ అహకద
ఇసటట ననస:FLOT NO 208
వయససస:39
లస: ససస స
94-183/1207

తసడక:ఫ రరమఖసజననయబలల కగత
ఇసటట ననస:Flot No401
వయససస:30
లస: పప

10986 NDX2805133
పపరర: ఖతషన షపక

94-179/1240

10991 NDX3287786
పపరర: పదకజ బటటట

94-178/1149

10989 NDX3055639
పపరర: చకకపరణణ పపచచరకయఖల

తసడక:ఫ మహమకద యబసఫ షరరఫ
ఇసటట ననస:H.NO.825
వయససస:25
లస: పప

10997 NDX2662856
పపరర: శరరష మరరయఖల

10998 NDX2937993
పపరర: రఘబరరస మబలలపర

తసడక:ఫ స ర మరరయఖల
ఇసటట ననస:house no 123
వయససస:21
లస: ససస స
94-180/1233

భరస : రవసదఫబబబబ గరడకపరరస
ఇసటట ననస:NEAR 26-20-239
వయససస:30
లస: ససస స

94-184/1565

తసడక:ఫ సరటలన బబబబ మఖతసగర
ఇసటట ననస:NO 859
వయససస:32
లస: పప

10990 NDX2915114
పపరర: బసదస లహరర మతద

తసడక:ఫ ఏమ ఏస ఆర కగ పఫసరద
ఇసటట ననస:F NO 307 , 5TH LINE EXT
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రతచనచచరర
ఇసటట ననస:Hno 26-19-187
వయససస:50
లస: ససస స

94-183/1208

10999 NDX2982270
పపరర: గగతమ మఖమడక

94-180/2061

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:Linga reddy Building
వయససస:32
లస: ససస స

11001 NDX2380228
పపరర: రవసదఫబబబబ గరడకపరరస

11002 NDX2680361
పపరర: ససరగశ కలమఖర పదకనచభబన

94-180/1234

94-177/858

11005 NDX2887545
పపరర: వ రరఘవనశశరపరసద గరపరరజ

94-184/1571

తసడక:ఫ వశశశశశర రరవప గరపరరజ
ఇసటట ననస:S.O- G.VISWESWARA RAO
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ బడద సరహహబ
ఇసటట ననస:S S NO 1511
వయససస:67
లస: పప

11009
పపరర: జయ శవ భబసకర కరర పరలలస

11011 NDX2972073
పపరర: శరరష కలరవదద

11010 NDX2681344
పపరర: శక వలర వడర పపడక

94-179/930

భసధసవప: వనసకట నచగ సరయ మమత
ఇసటట ననస:NEW.NO-92-2-135,
వయససస:47
లస: పప

94-184/1572 11007 NDX2995850
94-177/859
11006 NDX2863108
పపరర: వ రరఘఖవనశశరపరసద గరపరరజ
పపరర: శకనవరస రమణ వసగరపపరస
వనసకట
తసడక:ఫ వశశశశశర రరవప గరపరరజ
తసడక:ఫ రరమనసజజచచరరఖలల వసగరపపరస వనసకట
ఇసటట ననస:S/O G Visweswara Rao
ఇసటట ననస:Sreedhara Residency 402
వయససస:38
లస: పప
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ రరజమమళ కరర పరలలస
ఇసటట ననస:Unit 514
వయససస:35
లస: పప

94-177/896

94-184/1570
10996 NDX2926350
పపరర: శశక.అబమ
ద ల హఫసజ శశక.అబమ
ద ల
కరరస
తసడక:ఫ శశక.అబమ
ద ల కరరస కరరస
ఇసటట ననస:H.No:94-12-963
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: రరజగశశరర తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:s2 Sri durga nilayam
వయససస:52
లస: పప

94-177/861

94-180/2053

తసడక:ఫ జగన మహన కలమఖర శరక మబలలపర
ఇసటట ననస:HOUSE NO 176
వయససస:51
లస: పప

11004 NDX3021755
పపరర: శక రరమ కకరణ తతనసగబసటర

94-179/1247

94-180/2060

తసడక:ఫ శకరరమమమరరస గరడకపరరస
ఇసటట ననస:NEAR 26-20-239
వయససస:33
లస: పప
94-177/860

10987 NDX2729820
పపరర: రరమ కకటయఖ దమఖకలపరటట
తసడక:ఫ మబతచఖలల దమఖకలపరటట
ఇసటట ననస:FLOT NO.403
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ బటటటల షసవయఖ బటటటల ససవహహఆ
ఇసటట ననస:hanuman nagar 3rd 94-23-170
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ గరపరల కకషష పఫసరద చసతలపరటట
ఇసటట ననస:H.NO.26-34-21/9A
వయససస:45
లస: పప
94-178/801

94-184/1016

94-178/1116 10993 NDX3297033
10992 NDX3173069
పపరర: బటటటల వరనచరరయణ బటటటల
పపరర: పదదకశశరర అదదసకక

94-177/873 10995 NDX2919843
10994 NDX3246279
పపరర: బల ససబఫహకణఖస చసతలపరటట
పపరర: షపక మహమకద అఫబల

11003
పపరర: రతన వర కలమఖర మఖతసగర

94-180/2059

తసడక:ఫ వనసకట నరసససహ రరవప పపచచరకయఖల
ఇసటట ననస:F NO 302 LAKSHMITULASI
వయససస:42
లస: పప

భరస : జయరరస
ఇసటట ననస:F no 502 P V R Residency
వయససస:46
లస: ససస స

10984 NDX2380525
పపరర: మఖబమబ షపక

భరస : అబబదల రహహమన ననరరబషర
ఇసటట ననస:FLOT NO 302 VJR TOWERS
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:FLOT NO.402
వయససస:18
లస: ససస స

10988 NDX2933448
పపరర: వనసకట నరస మబరళ కకషష
ధనళపరళర
తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:F NO 202
వయససస:65
లస: పప

11000 NDX2380236
పపరర: శకత గరడకపరరస

94-178/800

94-184/1018

భరస : చసదఫ శశఖర వడర పపడక
ఇసటట ననస:# 101, Sri Poornanjaneya
వయససస:52
లస: ససస స

11008 NDX3063278
పపరర: అజజ బబష షపక

94-183/1209

94-178/913

తసడక:ఫ జయరరజ కలరవదద
ఇసటట ననస:94141194
వయససస:27
లస: ససస స
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11012 NDX2971083
పపరర: పరఖరర బబగబమ పటబన
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94-178/1069

భరస : మహబమబ ఖఖన పటబన
ఇసటట ననస:94241784
వయససస:35
లస: ససస స

8833 NDX2417608
పపరర: నచగ జజఖత అచచరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-178/357

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ అచచరల
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:21
లస: ససస స
8836 NDX0748137
పపరర: వరలకకక కలర గబసట

94-178/360

94-178/363

94-178/366

94-178/369

94-178/372

94-178/375

తసడక:ఫ ననర సయఖద
ఇసటట ననస:94-22-1567
వయససస:30
లస: పప

94-178/367

8846 NDX1748989
పపరర: మఖధవ రరవప కరళళకలసట

8849 JBV3726338
పపరర: వనసకటరరడ�కడ అచచరల�

8852 NDX2891901
పపరర: బబబబ రరవప పపల

94-178/377

8855 NDX0010447
పపరర: లఖల బ షపక

94-178/370

8858 NDX3279452
పపరర: చననబబ యన వర గసగర
భరస : నచగ రరజ చననబబ యన
ఇసటట ననస:94-22-1567
వయససస:20
లస: ససస స

8841 JBV3726361
పపరర: కకసడమక� అచచరల�

94-178/365

8844 NDX1626946
పపరర: కకరణ కలమఖర గగటటటపరటట

94-178/368

8847 NDX0737635
పపరర: యయసపపప దదవళర�

94-178/371

తలర : సరరమక�
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:29
లస: పప
94-178/373

8850 NDX1198779
పపరర: ఎరకగగరక మనననయ

94-178/374

తసడక:ఫ కకటయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:61
లస: పప
94-184/1492

8853 NDX0128447
పపరర: నచగగసదఫస� నకరక�

94-178/376

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:94/22/1566
వయససస:29
లస: ససస స
94-178/378

భరస : వల
ఇసటట ననస:94/22/1566
వయససస:46
లస: ససస స
94-170/639

94-178/362

తసడక:ఫ ఆసదదఆ
ఫ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1565
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:94/22/1566
వయససస:36
లస: ససస స
8857 NDX2605467
పపరర: చసద బబష సయఖద

8843 NDX2135029
పపరర: శకకరనస రరడకడ అతరల

8838 NDX0553479
పపరర: రరహహణణ పపల

భరస : చన బబలరరడకడ�
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:ఫ చన బబలరరడకడ�
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ నరరసరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:73
లస: పప
8854 JBV3727401
పపరర: లకకక� సరగరనబబ యన�

94-178/364

తసడక:ఫ మలయఖదదఫ కరళళకలసట
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ లకకయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:48
లస: పప
8851 JBV3726353
పపరర: చన బబలరరడకడ� అచచరల�

8840 NDX0318691
పపరర: సరమఖమజఖస ఆర�

94-178/359

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ అచచరల
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ పరనకరలల దచసరర
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:27
లస: పప
8848 JBV3727658
పపరర: మఖలఖఖదదఫ కలర గబసట

94-178/361

భరస : జయరరజ�
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:70
లస: ససస స
8845 NDX1748971
పపరర: వనయ కలమఖర దచసరర

8837 JBV3726346
పపరర: అనతచలకకక� అచచరల�

8835 NDX1985466
పపరర: ససనతచ దదవళర

భరస : యయసపపప దదవళర
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మనననయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:43
లస: ససస స
8842 NDX0553529
పపరర: సరరమక దదవళర�

94-178/358

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ అఛచరల
ఇసటట ననస:94-22-1565
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మలఖఖదదఫ
ఇసటట ననస:94/22/1565
వయససస:37
లస: ససస స
8839 JBV0922914
పపరర: ఈశశరమక ఎరకగగరక

8834 NDX2464063
పపరర: నచగజజఖత అఛచరల

8856 NDX2351500
పపరర: నరసమక దచసరర

94-178/379

భరస : పరనకరలల దచసరర
ఇసటట ననస:94-22-1566
వయససస:58
లస: ససస స
94-184/1632

8859 NDX3279643
పపరర: నగరజ చననబబ యన

94-184/1633

భరస : బబల యయగయఖ చననబబ యన
ఇసటట ననస:94-22-1567
వయససస:20
లస: ససస స
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8860 NDX0128462
పపరర: వజయలకకక గబడన
ర రర
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94-178/380

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:94-22-1568
వయససస:29
లస: ససస స
8863 NDX2351534
పపరర: భరణణ గబఱఱ స

94-178/383

8864 NDX2351518
పపరర: కకటటశశరమక సబనబబ యన

94-178/385

8867 NDX1829748
పపరర: సషషదచ వరల షపక

తసడక:ఫ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:94/22/1570
వయససస:41
లస: పప
94-184/816

94-184/819

94-184/822

94-184/825

భరస : హరర శరఖస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-22-1572/1
వయససస:33
లస: ససస స

8879 JBV0911537
పపరర: ఉననకకషషన

8882 AP151010492045
పపరర: సషషదసలలసరహహబ షపక షపక

94-184/828

8885 NDX1030402
పపరర: శశషయఖ కకమమకరర

94-184/817

8888 NDX2994663
పపరర: వనసకట రమణ అదదసకక
భరస : బబజ బబబబ అదదసకక
ఇసటట ననస:94-22-1572/2
వయససస:27
లస: ససస స

8868 NDX0771154
పపరర: నచగమల మరర వల షపక

94-178/387

8871 NDX0707703
పపరర: మసరసన బ షపక

94-184/815

8874 AP151010492083
పపరర: ససజలఖబ షపక

94-184/818

భరస : సషషదసలలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:51
లస: ససస స
94-184/820

8877 NDX0848101
పపరర: ససరగష కకరగ�

94-184/821

తసడక:ఫ నచగ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:30
లస: పప
94-184/823

8880 JBV0911529
పపరర: పఫదదప

94-184/824

తసడక:ఫ మఖధవన
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:45
లస: పప
94-184/826

8883 NDX1146968
పపరర: చన పస తషరరజ పరలడడగబ

94-184/827

తసడక:ఫ చన వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:64
లస: పప
94-184/829

తసడక:ఫ బకకలల కకమమకరర
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:69
లస: పప
94-184/1086

94-184/814

తసడక:ఫ సషషదసలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఖఖశససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:64
లస: పప
8887 NDX2630168
పపరర: లకకక సరశత బబయ బబ సదదల

94-178/389

తసడక:ఫ కలసజమన �
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ సనబబన
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:51
లస: పప
8884 NDX0848135
పపరర: నచగ ససబబయఖ కకరగ�

8876 NDX1297944
పపరర: చసదఫ కలమర కకలల
ర రర

8865 NDX2312759
పపరర: రరత రమఖ తషరరమమళళ

తసడక:ఫ అలఖరభక
ఇసటట ననస:94/22/1570
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ శశషయఖ కకమమకరర
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:37
లస: పప
8881 NDX1178342
పపరర: మహమకద గగస సషషయద

94-178/386

భరస : రరజగసదఫ కలమఖర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ కకమమకరర
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:63
లస: ససస స
8878 NDX1030485
పపరర: హరరపస
ఫ రద కకమమకరర

8873 NDX1973008
పపరర: వజయ లకకక రరచకకసడ

94-178/382

భరస : రవ కలమఖర తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:94-22-1569
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతఖమహన�
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర అడడ సకక
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:34
లస: ససస స
8875 NDX1035088
పపరర: మమరమక కకమమకరర

94-178/384

తసడక:ఫ వరల షపక
ఇసటట ననస:94/22/1570
వయససస:25
లస: పప

94-178/388 8870 NDX0088765
8869 JBV3727393
పపరర: ఆసజననయబలల� సరగరనబబ యన�
పపరర: గరపసకకషష� మఖదదరరజ�

8862 NDX1985078
పపరర: ఏడడకకసడలల గబడన
ర రర

తసడక:ఫ గబరశయఖ గబడన
ర రర
ఇసటట ననస:94-22-1568
వయససస:39
లస: పప

భరస : చలమయఖ సబనబబ యన
ఇసటట ననస:94-22-1569
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససధచకర పషదద
ఇసటట ననస:94-22-1570
వయససస:33
లస: ససస స

8872 NDX0811588
పపరర: పదక అదదసకక

94-178/381

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1568
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : నరగష గబఱఱ స
ఇసటట ననస:94-22-1569
వయససస:28
లస: ససస స
8866 NDX2085257
పపరర: మఖధవ పషదద

8861 AP151010486504
పపరర: పపరమక గబడన
ర రర

8886 NDX2637619
పపరర: హరర శరఖస సససగ బబ సదదల

94-182/1206

తసడక:ఫ జజనకక రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-22-1572/1
వయససస:40
లస: పప
94-179/1188

8889 NDX2997062
పపరర: రజన అదదసకక

94-184/1493

భరస : శవ రరమ కకషష అదదసకక
ఇసటట ననస:94-22-1572/2
వయససస:31
లస: ససస స
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8890 NDX2340610
పపరర: ధన లకకక అదదసకక
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94-179/678

భరస : ఆసజననయబలల అదదసకక
ఇసటట ననస:94-22-1573
వయససస:36
లస: ససస స
8893 NDX2842292
పపరర: వనసకట లకకక గగ

94-184/1494

94-185/726

94-186/1415

94-178/1140

94-184/834

తసడక:ఫ మలర కరరరబ న రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:36
లస: ససస స
8908 NDX1466573
పపరర: పదకజ పలర పప

94-184/837

94-184/840

తసడక:ఫ దతచసతదయ
ఫ మమరరస
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:40
లస: పప

94-184/831

8903 NDX2135805
పపరర: మనషర పలర పప

94-184/843

94-184/832

8907 NDX0528109
పపరర: శకవలర చడరరవప

8915 NDX0355941
పపరర: ఆసజననయబలల గబసటకల

8918 NDX0313759
పపరర: వనసకట పరసడడ రసగ పఫరవ
చడరరవప
తసడక:ఫ ససత రరమ మమరరస చడరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:45
లస: పప

94-178/1139

8904 NDX2052082
పపరర: జజఖత పపననస

8906 NDX1172782
పపరర: పదచకవత తననరర

8912 AP151010492074
పపరర: ససతచరరవమక చలర సచరర

94-185/1450

8901 NDX0130211
పపరర: వనసకటటశశరరర గగలర కకటట

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:31
లస: ససస స

94-184/835

94-184/833

94-184/836

భరస : వనసకట పరసడడరసగ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:40
లస: ససస స
94-184/838

8910 NDX0544593
పపరర: లకకకరరజఖస గబసటకల

94-184/839

భరస : మలర ఖఖరరబ నరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:50
లస: ససస స
94-184/841

8913 NDX1466557
పపరర: రమఖదదవ తననరర

94-184/842

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:72
లస: ససస స
94-184/845

తసడక:ఫ మలర కరరరబ న రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:35
లస: పప
94-184/847

8898 NDX2834489
పపరర: వనసకట లకకక గగ

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
లలట పలర పప
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:23
లస: ససస స

8909 NDX0313676
పపరర: వరలకకక గబసటకల

94-185/725

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:53
లస: పప

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:75
లస: ససస స
8917 JBV3188109
పపరర: రవశసకర రరయపస ఫ లల

8900 NDX1393917
పపరర: జబబదచ సయఖద

8895 NDX2156181
పపరర: ఆనసద రతన పసలర

భరస : వనసకటటశశరరర గగ
ఇసటట ననస:94-22-1573
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ మలర కరరరబ న రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దతచసతదయ
ఫ
మమరరస
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:62
లస: ససస స
8914 NDX0544544
పపరర: వనసకట నరసమక గబసతకల

94-185/727

భరస : హరరపస
ఫ రద రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:43
లస: ససస స
8911 JBV3198116
పపరర: శరఖమల రరయపస ఫ లల

8897 NDX1512202
పపరర: అమక రరవప పసలర

94-183/1183

తసడక:ఫ అమకరరవప పసలర
ఇసటట ననస:94-22-1573
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహమకద గగస
ఇసటట ననస:94-22-1574
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:46
లస: ససస స
8905 NDX0313734
పపరర: జయలకకక గబసటకల

94-185/724

తసడక:ఫ ససబబ రరవప పసలర
ఇసటట ననస:94-22-1573
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ఫ చడననయఖ గగ
ఇసటట ననస:94-22-1573
వయససస:52
లస: పప
8902 NDX0089433
పపరర: శకదదవ� గగలర కకటట�

8894 NDX1512210
పపరర: జగ ఆర యస దదవ పసలర

8892 NDX2890333
పపరర: వనసకట లకకక గగ

భరస : వనసకటటశశరరర గగ
ఇసటట ననస:94-22-1573
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అమక రరవప పసలర
ఇసటట ననస:94-22-1573
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషష
ఇసటట ననస:94-22-1573
వయససస:48
లస: పప
8899 NDX2871747
పపరర: వనసకటటశశరరర గగ

94-179/679

తసడక:ఫ రరమకకటయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:94-22-1573
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గగ
ఇసటట ననస:94-22-1573
వయససస:47
లస: ససస స
8896 NDX0130500
పపరర: మహన బబబబ వనసపత

8891 NDX2340735
పపరర: ఆసజననయబలల అదదసకక

8916 NDX2052108
పపరర: ససరగష పపననస

94-184/846

తసడక:ఫ కకషష
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:37
లస: పప
94-184/848

8919 NDX2102556
పపరర: భబసకర రరవప బబజబల

94-184/849

తసడక:ఫ జనచరరన రరవప బబజబల
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:48
లస: పప
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8920 NDX1493139
పపరర: నచగగశశర రరవప వపననస

94-184/850

తసడక:ఫ కకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:59
లస: పప
8923 NDX1466565
పపరర: ససబబబరరవప తననరర

94-184/853

94-184/1495

8927 NDX0130740
పపరర: ససబబబరరవప కరటటరర

94-184/856

8933 NDX1051358
పపరర: గబరవయఖ గబడన
ర రర
తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1578
వయససస:81
లస: పప

8935 NDX3014438
పపరర: ఆసథదన రరజ బకక

8936 NDX2758605
పపరర: నరకల బకక

94-184/1496

తసడక:ఫ మసరసన బకక
ఇసటట ననస:94-22-1582
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ రమమశ బకక
ఇసటట ననస:94-22-1582
వయససస:22
లస: పప
8941 NDX3050424
పపరర: మసగమక బకక

94-185/1452

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప వపయబఖరర
ఇసటట ననస:94-22-1583
వయససస:21
లస: ససస స
8947 NDX1972687
పపరర: సరసబశవ రరవప వపయమఖరర
తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ వపయమరర
ఇసటట ననస:94-22-1583
వయససస:46
లస: పప

94-178/390

94-185/1451

8939 NDX2534782
పపరర: రమమశ బకక

8942 NDX2734556
పపరర: కకరణబకమఖర

8945 NDX1974113
పపరర: దసరర భవరన వపయమరర

8948 NDX2503316
పపరర: గగతమ గరపరరజ
భరస : ససరగష బబబబ వరససరరడడ క
ఇసటట ననస:94-22-1584
వయససస:30
లస: ససస స

94-184/858

8934 NDX0088773
పపరర: సతఖ మహన� మఖదదరరజ�

94-178/391

తసడక:ఫ రరధ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:94-22-1580
వయససస:74
లస: పప
94-184/1497

8937 NDX3047107
పపరర: అమకత బకక

94-184/1498

తసడక:ఫ రమమశ
ఇసటట ననస:94-22-1582
వయససస:19
లస: ససస స
94-185/730

8940 NDX2699361
పపరర: ఆసథదన

94-185/1302

తసడక:ఫ మసరసన బకక
ఇసటట ననస:94-22-1582
వయససస:50
లస: పప
94-185/1453

8943 NDX2504132
పపరర: నలమ ఉయబఖరర

94-179/680

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:94-22-1583
వయససస:20
లస: ససస స
94-179/682

భరస : సరసబశవ రరవప వపయమరర
ఇసటట ననస:94-22-1583
వయససస:42
లస: ససస స
94-179/684

8928 NDX2950137
పపరర: తషలశ లకకక గగలకకటట

తసడక:ఫ శశషయఖ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-22-1576
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ ఆసథదన రరజ బకక
ఇసటట ననస:94-22-1582
వయససస:26
లస: పప
94-179/681

94-184/855

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర గగలకకటట
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ మసరసన బకక
ఇసటట ననస:94-22-1582
వయససస:45
లస: పప

భరస : రమమశ బకక
ఇసటట ననస:94-22-1582
వయససస:42
లస: ససస స
8944 NDX2340644
పపరర: దసరర పసఫయఖసక వపయబఖరర

94-185/728

భరస : ఆసథదన రరజ బకక
ఇసటట ననస:94-22-1582
వయససస:46
లస: ససస స
94-185/729

94-184/852

తసడక:ఫ గబరరనధస
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:85
లస: పప

తసడక:ఫ శశషయఖ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-22-1576
వయససస:34
లస: పప
94-184/859

8925 NDX0516633
పపరర: కకటయఖ గబసటకల

94-184/857 8931 NDX0519629
8930 NDX0355602
పపరర: ఫణణసదఫ లకకక కరసత వలల
పపరర: బబలఖజ వలల
ర రర
ర రర

తసడక:ఫ చనన ఆసజననయబలల వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-22-1576
వయససస:56
లస: పప

8938 NDX2534717
పపరర: ససదదపసరటసడల బకక

94-184/854

తసడక:ఫ మహన రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:42
లస: పప

భరస : శశషయఖ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-22-1576
వయససస:50
లస: ససస స
8932 JBV3725363
పపరర: శశషయఖ వలల
ర రర

8924 NDX1413087
పపరర: ససతచరరమ మమరరస చడరరవప

8922 JBV3188117
పపరర: దతచసతదయ
ఫ
మమరరస రరయపస ఫ లల

తసడక:ఫ రరమపఫసరదరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రతనస చడరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:81
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:23
లస: పప
8929 JBV3725355
పపరర: పదక వలల
ర రర

94-184/851

తసడక:ఫ కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ఫ చసదఫయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1575
వయససస:77
లస: పప
8926 NDX2743409
పపరర: హరర వరర న గగలకకటట

8921 NDX0313718
పపరర: మలర కరరరబ న రరవప గబసటకల

8946 JBV3237468
పపరర: వరలకకక వపయమఖరర

94-179/683

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-22-1583
వయససస:70
లస: ససస స
94-170/517

8949 NDX2503373
పపరర: ససరగష బబబబ వరససరరడడ క

94-170/518

తసడక:ఫ హనసమసతషరరవప వరససరరడడ క
ఇసటట ననస:94-22-1584
వయససస:38
లస: పప
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94-179/685

భరస : హనసమసత రరవప వరససరరడడ క
ఇసటట ననస:94-22-1584
వయససస:49
లస: ససస స
8953 NDX0356121
పపరర: ఆలలఖఖ జతగర

8951 NDX1850354
పపరర: హనసమసత రరవప వరసస రరడడ క

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వరసస రరడడ క
ఇసటట ననస:94-22-1584
వయససస:68
లస: పప
94-184/861

8954 NDX0811489
పపరర: షమమఖ షపక

తసడక:ఫ వర వనసకట సతఖనచరరయణ జతగర
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:33
లస: ససస స

8956 AP151010492520
పపరర: భబరత వరససరరడకడ

8957 NDX0845487
పపరర: శవ కకటటశశరర దసడడకల

94-184/864

భరస : రమణచరరవప వరససరరడడ క
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:47
లస: ససస స
8959 NDX1972968
పపరర: జయమక వరసస రరడడ క

94-184/867

94-184/870

తలర : భబరత వరససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:28
లస: పప

8960 JBV3727559
పపరర: శకనలత జతగర

8968 JBV3725447
పపరర: పపఫమ కలమఖర బకరక
తసడక:ఫ మసరసన
ఇసటట ననస:94-22-1586
వయససస:41
లస: పప
8971 NDX3209665
పపరర: కకటమక అదదసకక

94-183/1184

భరస : ఆనసద రరవప బసడచరర
ఇసటట ననస:94-22-1591
వయససస:62
లస: ససస స

94-184/863

94-184/865

8958 NDX1932996
పపరర: కసన
స రర కకతస మఖసస

94-184/866

భరస : శశషష బబబబ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:49
లస: ససస స
94-184/868

94-184/1501

94-184/869

8963 NDX0680306
పపరర: గగస బబషర� తషమకలగగడడ
మహకద�
తసడక:ఫ జమఖల సషషదచ�
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:38
లస: పప

94-184/871

8964 JBV3727542
పపరర: వర వనసకట సతఖనచరరయణ
జతష
స గ
తసడక:ఫ వనసకటబచలస
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:59
లస: పప

94-184/872

94-178/392

8967 JBV3725439
పపరర: వజయ శరసత బకరక

94-184/874

8969 NDX0088153
పపరర: సనరఖనచరరయణ� కసన
స రర�

భరస : పపఫమ కలమఖర
ఇసటట ననస:94-22-1586
వయససస:37
లస: ససస స
94-178/393

8972 NDX3036233
పపరర: నచగగశశర రరవప అదదసకక

8975 NDX0751180
పపరర: శవశసకర రమమశ చడకరక

8978 NDX1518234
పపరర: నగరన షపక
తసడక:ఫ మమలఖల
ఇసటట ననస:94/22/1592
వయససస:27
లస: ససస స

8970 NDX1873984
పపరర: దసరర భవరన జకలకల

94-179/687

తసడక:ఫ శకరరమబలల జకలకల
ఇసటట ననస:94-22-1588
వయససస:25
లస: ససస స
94-184/1499

8973 NDX3036241
పపరర: హనసమసత రరవప అదదసకక

94-184/1500

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:94-22-1589
వయససస:34
లస: పప
94-178/394

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/22/1590
వయససస:38
లస: పప
94-183/1185

8961 NDX1035278
పపరర: బఫమరరసభ పసటబ
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ శక శశశలమ అదదసకక
ఇసటట ననస:94-22-1589
వయససస:54
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:94-22-1589
వయససస:30
లస: ససస స
8977 NDX3011608
పపరర: రరజగశశరర బసడచరర

8955 NDX0690552
పపరర: హసరన బబనన� తషమకలగగడడ
మహకద షపక�
భరస : గగస బబషర�
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:94-22-1587
వయససస:68
లస: పప

భరస : నచగగశశర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:94-22-1589
వయససస:40
లస: ససస స
8974 NDX3014305
పపరర: నచగ మలర శశరర అదదసకక

94-184/862

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94/22/1586
వయససస:42
లస: ససస స
94-184/875

94-184/860

భరస : వర వనసకట సతఖనచరరయణ జతగర
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:51
లస: ససస స

94-184/873 8966 NDX0748186
8965 NDX1972661
పపరర: హనసమసత రరవప వససథ రరడడ క
పపరర: అరరణ కలమఖరర రరగరడక�

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వరసస రరడడ క
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:68
లస: పప

8952 NDX1466607
పపరర: మమనక యయనసమబల

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప దసడడకల
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప వరససరరడడ క
ఇసటట ననస:94-22-1585
వయససస:49
లస: ససస స
8962 NDX1178367
పపరర: కరరరసక వరససరరడకడ

94-179/686

8976 NDX2407203
పపరర: శరరష కలమఖరర బసడచరర

94-180/1214

భరస : సనరరబబబబ బసడచరర
ఇసటట ననస:94-22-1591
వయససస:45
లస: ససస స
94-178/395

8979 NDX1172923
పపరర: ససబబబరరవప తననరర

94-178/396

తసడక:ఫ చసదఫయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1593
వయససస:66
లస: పప

Page 229 of 372

8980 NDX1404045
పపరర: మలర క వలర పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-185/731

తసడక:ఫ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:94/22/1593
వయససస:29
లస: ససస స
8983 NDX0153577
పపరర: కకషషపసఫయ వరససరరడకడ

94-184/876

8984 NDX0545582
పపరర: శకదదవ అలర స�

94-184/879

8987 NDX1410844
పపరర: నచగ దతష
స బబబబ శఖఖకకలర

తసడక:ఫ లకకకనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:45
లస: పప
94-184/885

తసడక:ఫ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:52
లస: పప
8995 NDX2877330
పపరర: కగశవఅలఖ రరడకడ మబదదరరడకడ

94-174/1081

భసధసవప: రరమరరడకడ మబదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-22-1596
వయససస:69
లస: పప
8998 NDX2052116
పపరర: బబలర బబబబ రసపమశశటట

94-179/690

భసధసవప: అదమక ఏమ
ఇసటట ననస:94-22-1596
వయససస:73
లస: ససస స
9004 NDX2920858
పపరర: వనసకట రమణ అకకకరరజ

94-170/764

తసడక:ఫ చడసచయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:94-22-1602
వయససస:55
లస: పప

94-184/883

8988 NDX1410851
పపరర: శకనవరస కలమఖర శఖఖకకలర

8991 NDX1703769
పపరర: పపలఖరరరవప కకలల
ర రర
తసడక:ఫ ఆసజననయబలల కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:51
లస: పప

8993 NDX1933705
పపరర: పస బబతరరరజ పరలలపప

8994 NDX0656777
పపరర: కకసడడ యగగశశర రరవప�

94-184/886

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ మమరరస పరలలపప
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రసగస�
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:59
లస: పప

8996 NDX1851139
పపరర: మఖలత పసత

8997 NDX1851501
పపరర: నచగగశశరమక మబరరల

8999 NDX1851576
పపరర: ససరగసదఫ కలమఖర పసట

9002 NDX2451169
పపరర: శరకవరణణ పసత

9005 NDX2920833
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అకకకరరజ

9008 NDX0605048
పపరర: లకకక పఫసనన అకకకరరజ
తసడక:ఫ లకకకనచరరయణ అకకకరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1604
వయససస:30
లస: ససస స

94-184/878

94-184/881

94-184/884

తసడక:ఫ వనసకట మధససనధన రరవప వరససరరడడ క
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:47
లస: పప

94-179/688

94-184/887

94-179/689

భరస : బబబబ రరవప మబరరల
ఇసటట ననస:94-22-1596
వయససస:65
లస: ససస స
94-179/691

9000 NDX1851550
పపరర: బబబబ రరవప మబరరల

94-179/692

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర మబరరల
ఇసటట ననస:94-22-1596
వయససస:63
లస: పప
94-184/888

9003 JBV0915322
పపరర: రరమదచసస తతబబటట� �

94-178/397

తసడక:ఫ వనసకటససబఫహకణఖస� �
ఇసటట ననస:94/22/1600
వయససస:76
లస: పప
94-184/1503

తసడక:ఫ గరపరల రరవప అకకకరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1601
వయససస:54
లస: పప
94-191/962

8985 NDX1703777
పపరర: అరరణ కలమఖరర కకలల
ర రర

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ శఖఖకకలర
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ ససరగసదఫ కలమఖర పసత
ఇసటట ననస:94-22-1596
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అకకకరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1601
వయససస:42
లస: ససస స
9007 NDX2925006
పపరర: పఫసరద పస లశశటట

94-184/880

తసడక:ఫ పపత రరజ పసట
ఇసటట ననస:94-22-1596
వయససస:46
లస: పప
94-181/1502

94-185/1454

భరస : పపలఖరరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససరగసదఫ కలమఖర పసత
ఇసటట ననస:94-22-1596
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:94-22-1596
వయససస:43
లస: పప
9001 NDX2736528
పపరర: అదమక మదదీససపఈ

94-184/877

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ శఖఖకకలర
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:29
లస: పప

94-184/882 8990 JBV3237369
8989 NDX1178375
పపరర: వనసకట రమణ వజయ ససకరకకలర
పపరర: మబరళ మహన వరససరరడడ క

8982 NDX3018884
పపరర: జయభబరత చసదనపప

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1594
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకషరషరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:48
లస: ససస స

8992 AP151010492321
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరజవరపప

94-184/1502

భరస : సరసబశవరరవప చసదచననప
ఇసటట ననస:94-22-1594
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మబరళ మహన
ఇసటట ననస:94-22-1595
వయససస:36
లస: ససస స
8986 AP151010492148
పపరర: మసగమక రరజవరపప�

8981 NDX3057734
పపరర: శఖమల చసదచననప

9006 NDX0093724
పపరర: సతఖవత� పరలపరరస�

94-188/1097

భరస : బబపసరరడకడ� పరలపరరస
ఇసటట ననస:94/22/1602
వయససస:59
లస: ససస స
94-183/799

9009 AP151010492176
పపరర: వనసకటరమణ అకకకరరజ

94-183/800

భరస : వనసకటటశశరరరవప అకకకరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1604
వయససస:44
లస: ససస స
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9010 AP151010492388
పపరర: ససతచరరవమక అకకకరరజ

94-183/801

భరస : గరపరలరరవప అకకకరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1604
వయససస:77
లస: ససస స
9013 AP151010492245
పపరర: గరపరలరరవప అకకకరరజ

94-183/804

94-185/734

94-184/890

94-184/893

94-184/896

94-184/899

94-178/398

9023 NDX0488452
పపరర: సరసబశవరరవప గరపసదదశ

9026 NDX0150573
పపరర: వజయలకకక కకట

94-184/906

9018 NDX2137843
పపరర: శశశలజ గరపసదదసస

94-184/889

9021 AP151010492150
పపరర: కకటటశశరర గరపసదదశ గరపసదదశ

94-184/894

9024 NDX0488809
పపరర: నచరరయణ గరపసదదశ

9032 AP151010486496
పపరర: ఝఖనసలకకక రసగ

9035 NDX0777417
పపరర: నచరరయణ పఫసరద కలసభ

తసడక:ఫ కగశవపలల గరపసదదశ
ఇసటట ననస:94-22-1605
వయససస:33
లస: పప
94-184/897

9027 NDX0077693
పపరర: భబనసమత గననన

94-184/898

భరస : నచగగశశరరరవప గననన
ఇసటట ననస:94-22-1606
వయససస:67
లస: ససస స
94-184/901

తసడక:ఫ వరరచచరరఖలల గననన
ఇసటట ననస:94-22-1606
వయససస:74
లస: పప
94-178/399

9033 AP151010483056
పపరర: రసగరశవగసగమమరరస

94-178/400

తసడక:ఫ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1607
వయససస:61
లస: పప
94-184/907

9036 NDX0690651
పపరర: సరమఖమజఖలకకక అసకరరజ

94-184/909

భరస : సనరఖనచరరయణ అసకరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1609
వయససస:53
లస: ససస స

94-184/911 9039 NDX1282524
9038 NDX0680223
పపరర: సనరఖనచరరయణరరవప అసకరరజ
పపరర: బబల బబజ జకలకల

తసడక:ఫ జనచరద నరరవప అసకరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1609
వయససస:58
లస: పప

94-184/892

94-184/895

94-184/900 9030 NDX0077685
9029 JBV3725231
పపరర: వర వనసకట పఫవణ కలమఖర కకట
పపరర: నచగగశశరరరవప గననన

తసడక:ఫ బబలయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:94-22-1608
వయససస:44
లస: పప
94-184/910

94-185/733

భరస : కగశవపలల గరపసదదశ
ఇసటట ననస:94-22-1605
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవగసగమమరరస
ఇసటట ననస:94/22/1607
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:94-22-1608
వయససస:32
లస: పప
9037 NDX0149914
పపరర: ఆర వ ఎల ఎన మహహశ
అసకరరజ
తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ అసకరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1609
వయససస:31
లస: పప

94-184/891

తసడక:ఫ సరయకలమఖర కకట
ఇసటట ననస:94-22-1606
వయససస:29
లస: పప

భరస : రసగ శరత కలమఖర
ఇసటట ననస:94/22/1607
వయససస:35
లస: ససస స
9034 NDX0777508
పపరర: శకనస దదవరకకసడ

9020 NDX2312924
పపరర: గరవసదమక పషనసమతస

9015 NDX1308899
పపరర: కకషష చడషతనఖ కటకస

భరస : నచరరయణ గరపసదదసస
ఇసటట ననస:94-22-1605
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరయ కలమఖర కకట
ఇసటట ననస:94-22-1606
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వరరచచరరఖలల గననన
ఇసటట ననస:94-22-1606
వయససస:94
లస: ససస స
9031 NDX1260868
పపరర: రసగ రజన

94-185/735

తసడక:ఫ కగశవపలల గరపసదదశ
ఇసటట ననస:94-22-1605
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ పస లయఖ గరపసదదశ
ఇసటట ననస:94-22-1605
వయససస:60
లస: పప
9028 NDX0148957
పపరర: వనసకట ససబబమక గననన

9017 NDX1308865
పపరర: కకషష మమరరస కటకస

94-183/803

తసడక:ఫ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94/22/1604
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమ మమరరస పషనసమతస
ఇసటట ననస:94-22-1605
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ శలస
ఇసటట ననస:94-22-1605
వయససస:70
లస: ససస స
9025 AP151010492138
పపరర: కరశవపలల గరపసదదశ

94-185/732

తసడక:ఫ పపననయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1604
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గరపసదదశ
ఇసటట ననస:94-22-1605
వయససస:28
లస: ససస స
9022 AP151010492034
పపరర: ససతమక శలస

9014 NDX0016204
పపరర: లకకక కలమఖరర�

9012 AP151010492389
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అకకకరరజ

తసడక:ఫ గరపరలరరవప అకకకరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1604
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ పరమబలల�
ఇసటట ననస:94-22-1604
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94-22-1604
వయససస:28
లస: పప
9019 NDX0606004
పపరర: తదజశశన గరపసదదశ

94-183/802

తసడక:ఫ గరపరలరరవప అకకకరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1604
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ నరసససహస అకకకరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1604
వయససస:83
లస: పప
9016 NDX1308873
పపరర: సరయళ కకషష

9011 AP151010492259
పపరర: లకకకనచరరయణ అకకకరరజ

94-178/401

తసడక:ఫ లకకయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:94-22-1610
వయససస:30
లస: పప
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94-184/912

భరస : వర బఫహహకసశర రరవప చదపలర
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:25
లస: ససస స
9043 NDX0156174
పపరర: గరత� యఖరరశ�

94-184/915

94-184/918

94-184/922

94-184/925

94-184/928

94-184/931

94-184/934

భరస : ఆసజననయబలల సససకర
ఇసటట ననస:94-22-1614
వయససస:60
లస: ససస స

9053 NDX2112225
పపరర: అబఫహస రరవప వపపప

9056 AP151010492175
పపరర: ససతచరరవమక శలస

9059 NDX0154328
పపరర: వనసకట శవ కలమఖర శలస

9062 AP151010492237
పపరర: రరశయఖ శలస

94-184/937

9065 AP151010492401
పపరర: నరసయఖ శలస

94-184/926

9068 NDX0154369
పపరర: శవ పఫసరద� యఖరరశ�
తసడక:ఫ మధస కలమఖర�
ఇసటట ననస:94-22-1614
వయససస:32
లస: పప

9048 NDX2312080
పపరర: కకషష ససరభభఇన

94-184/921

9051 NDX0680249
పపరర: లకకయఖ జకలకల

94-184/924

9054 NDX0319046
పపరర: కర వ నచగలకకక

94-184/927

భరస : పఫసరద
ఇసటట ననస:94-22-1612
వయససస:35
లస: ససస స
94-184/929

9057 NDX0154849
పపరర: కకషషకలమఖరర శలస

94-184/930

భరస : రరమఖరరవప శలస
ఇసటట ననస:94-22-1612
వయససస:67
లస: ససస స
94-184/932

9060 NDX0777524
పపరర: రవసదఫనచధ చగకరక

94-184/933

తసడక:ఫ రరమఖరరవప చగకరక
ఇసటట ననస:94-22-1612
వయససస:37
లస: పప
94-184/935

9063 NDX0149153
పపరర: కకషషకలమఖరర మఖరరకబబ యన

94-184/936

భరస : శకనవరసరరవప మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:94-22-1613
వయససస:35
లస: ససస స
94-184/938

తసడక:ఫ వరరరఘవపలల శలస
ఇసటట ననస:94-22-1613
వయససస:80
లస: పప
94-184/940

94-184/917

తసడక:ఫ బబలగబరవయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ సషషదయఖ శలస
ఇసటట ననస:94-22-1612
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ నరసయఖ శలస
ఇసటట ననస:94-22-1613
వయససస:45
లస: పప
9067 AP151010492099
పపరర: ససబబబలల సససకర

94-184/923

తసడక:ఫ రరశయఖ శలస
ఇసటట ననస:94-22-1612
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ రరమఖరరవప చగకరక
ఇసటట ననస:94-22-1612
వయససస:38
లస: పప
9064 NDX1786419
పపరర: శకనవరసరరవప శలస

9050 NDX1972513
పపరర: వర బఫహహకశశర రరవప చదపలర

9045 AP151010492183
పపరర: వరలకకక జకలకల

తసడక:ఫ బబలగబరవయఖ ససరభభఇన
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరశయఖ శలస
ఇసటట ననస:94-22-1612
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరశయఖ శలస
ఇసటట ననస:94-22-1612
వయససస:87
లస: ససస స
9061 NDX0155184
పపరర: శవ రరమకకకష చగకరక

94-184/920

తసడక:ఫ వనసకయఖ వపపప
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరశయఖ శలస
ఇసటట ననస:94-22-1612
వయససస:40
లస: ససస స
9058 AP151010492168
పపరర: అననపపరషమక శలస

9047 NDX1297936
పపరర: బబల వనసకటటసశరరర జకలకల

94-184/914

భరస : రతస యఖ జకలకల
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ శసకరయఖ చదపలర
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ బబలగబరవయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:50
లస: పప
9055 AP151010492174
పపరర: హహహమఖవత శలస

94-184/916

తసడక:ఫ రతస యఖ జకలకల
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ లకకయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:30
లస: పప
9052 AP151010492073
పపరర: రతస యఖ జకలకల

9044 NDX0313650
పపరర: రతస మక జకలకల

9042 NDX2312973
పపరర: రమఖ దదవ సనరభభఇన

భరస : కకషష సనరభభఇన
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అబఫహస రరవప వపపప
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:56
లస: ససస స
9049 NDX2311850
పపరర: బబలబబజ జకలకల

94-184/913

తసడక:ఫ రతస యఖ జకలకల
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ మధస కలమఖర�
ఇసటట ననస:94-22-1611
వయససస:29
లస: ససస స
9046 NDX2135789
పపరర: సశరష కలమఖరర వపపప

9041 NDX1297902
పపరర: లకకక కకసడమక జకకల

9066 NDX1972901
పపరర: లకకక పఫసనన మలర

94-184/939

భరస : ససధచకర రరవప మలర
ఇసటట ననస:94-22-1614
వయససస:51
లస: ససస స
94-184/941

9069 AP151010492026
పపరర: శవవరయఖ సససకర

94-184/942

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల సససకర
ఇసటట ననస:94-22-1614
వయససస:42
లస: పప
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9070 NDX0150474
పపరర: మధస కలమఖర� యఖరరశ�

94-184/943

తసడక:ఫ ఈశశరయఖ�
ఇసటట ననస:94-22-1614
వయససస:63
లస: పప
9073 AP151010492104
పపరర: సరవతఫ వడదర గబసట

94-184/945

94-184/948

94-184/949

94-179/695

94-179/698

94-179/699

94-184/953

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప కసబసపరటట
ఇసటట ననస:94-22-1622
వయససస:24
లస: ససస స

9083 NDX2340750
పపరర: హనసమసతరరవప అదదసకక

9086 NDX2087048
పపరర: శరసత పసఫయఖ దదవరపలర

9089 NDX1625831
పపరర: వజయ గరనశపపడక

9092 AP151010492535
పపరర: లకకక గరవసడక�

94-178/975

9095 NDX0008144
పపరర: పఫకరష కగతవరపప

94-179/696

9098 NDX1746272
పపరర: దదలప కలమఖర తచళళరర
తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ తచళళరర
ఇసటట ననస:94-22-1622
వయససస:47
లస: పప

9078 NDX0512970
పపరర: శకనవరసరరవప పఫగడ

94-185/737

9081 NDX1642991
పపరర: బబజ బబబబ అదదసకక

94-179/694

9084 NDX1642983
పపరర: వనసకటటశశరరర అదదసకక

94-179/697

తసడక:ఫ శకశశలస
ఇసటట ననస:94-22-1617
వయససస:54
లస: పప
94-184/950

9087 NDX1282532
పపరర: రమఖదదవ జకకల

94-178/402

భరస : బబలఖ బబజ
ఇసటట ననస:94-22-1618
వయససస:27
లస: ససస స
94-184/951

9090 NDX1625724
పపరర: రరఘవ చచరర గరనశపపడక

94-184/952

తసడక:ఫ వర బఫహక చచరర గరనశపపడక
ఇసటట ననస:94-22-1618
వయససస:40
లస: పప
94-184/954

9093 JBV0910752
పపరర: మధససనదనరరవప ఆళళ

94-184/955

తసడక:ఫ పపరయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:94-22-1620
వయససస:37
లస: పప
94-184/956

తసడక:ఫ తషలససరరస పఫసరద కగతవరపప
ఇసటట ననస:94-22-1622
వయససస:35
లస: పప
94-185/738

94-184/947

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-22-1617
వయససస:33
లస: పప

భరస : వరదరరజన�
ఇసటట ననస:94-22-1620
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రర
ర లసస రరమ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-22-1622
వయససస:58
లస: ససస స
9097 NDX1762104
పపరర: నచగ శరకవరణణ కసబసపరటట

94-179/693

భరస : రరఘవ చచరర గరనశపపడక
ఇసటట ననస:94-22-1618
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మధసనదన రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:94-22-1620
వయససస:38
లస: ససస స
9094 NDX2819266
పపరర: నచగ వనణబ కగతవరపప

9080 NDX1649062
పపరర: వనసకట నరసమక అదదసకక

9075 NDX2311892
పపరర: వనసకట రమణ వదదదస గబసట

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1615
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ మఖణణకఖ రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:94-22-1617
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ యయసస రతనస బబజబస
ఇసటట ననస:94-22-1618
వయససస:45
లస: పప
9091 NDX1172766
పపరర: కళళఖణణ ఆళళ

94-185/736

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:94-22-1617
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ శకశశలస అదదసకక
ఇసటట ననస:94-22-1617
వయససస:54
లస: పప
9088 NDX2407070
పపరర: రవ కకరణ బబజబస

9077 NDX1308774
పపరర: గరరరధర కకషష అలఖనన

94-184/944

తసడక:ఫ ససబబబరరవప వదదదస గబసట
ఇసటట ననస:94-22-1615
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర అదదసకక
ఇసటట ననస:94-22-1617
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-22-1617
వయససస:33
లస: పప
9085 NDX1643015
పపరర: నచగగశశర రరవప అదదసకక

94-184/946

తసడక:ఫ ససబబబరరవ
ఇసటట ననస:94/22/1615
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబ రరవప అలనన
ఇసటట ననస:94-22-1616
వయససస:27
లస: పప
9082 NDX1643007
పపరర: శవరరమ కకషష అదదసకక

9074 NDX0355735
పపరర: లకకకదదవమక వడదర గబసట

9072 NDX2313245
పపరర: బబల సరసశత గబసడడబబ యన

తసడక:ఫ గబరరసరశమ గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:94/22/1615
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప వడదర గబసట
ఇసటట ననస:94-22-1615
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప వడదర గబసట
ఇసటట ననస:94-22-1615
వయససస:50
లస: పప
9079 NDX2096346
పపరర: గరరరధర కకషష కకరణ అలనన

94-172/1227

తసడక:ఫ ఇసడర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-22-1615
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప వడదర గబసట
ఇసటట ననస:94-22-1615
వయససస:43
లస: ససస స
9076 AP151010492048
పపరర: ససబబబరరవప వడదర గబసట

9071 NDX3019858
పపరర: వనసకట రమణ ఇసడర

9096 NDX0355644
పపరర: మహన మబరళ కగతవరపప

94-184/957

తసడక:ఫ తషలసస రరస పఫసరద కగతవరపప
ఇసటట ననస:94-22-1622
వయససస:35
లస: పప
94-185/739

9099 NDX0004861
పపరర: తషలససరరస పఫసరద

94-185/740

తసడక:ఫ భబవనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-22-1622
వయససస:64
లస: పప
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9100 NDX2926772
పపరర: భవన పఫసనన కలమఖర
కగతవరపప
తసడక:ఫ తషలశ రరమ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-22-1622
వయససస:40
లస: పప

94-187/1046

9103 NDX2687812
పపరర: అనసరరధ దచసరర

94-178/751

94-178/753

94-179/701

94-178/404

94-178/407

9110 NDX1564104
పపరర: మహన కకషష తతక

9113 JBV3727443
పపరర: చసదఫ శశఖర రరవప ఆలఖ

9116 NDX2220416
పపరర: రరకగశ యఖదవ మసచచల

94-178/976

9119 NDX0374025
పపరర: పదక గబరకస

భరస : చనన మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-22-1633
వయససస:47
లస: ససస స

9122 NDX1274158
పపరర: అబబదల కరరమ షపక

తసడక:ఫ హహసపసన
ఇసటట ననస:94-22-1633
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ పషదద అసజయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:94-22-1634
వయససస:47
లస: పప

94-178/405

9128 NDX2971331
పపరర: ససబబమక కకటపరటట
భరస : చననయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:94-22-1634
వయససస:46
లస: ససస స

9108 NDX2712834
పపరర: అమమలఖ చసతపలర

94-178/755

9111 NDX2489185
పపరర: గరవసదచ పషనసమతస

94-178/403

9114 JBV3727484
పపరర: నచగపదచకవత సరరరదద స

94-178/406

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1630
వయససస:37
లస: ససస స
94-178/408

9117 JBV3727690
పపరర: వజయ కకషష మసచచల

94-178/409

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1631
వయససస:49
లస: పప
94-178/410

9120 NDX1853580
పపరర: గరపస గబఱఱ స

94-178/411

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర గబఱఱ స
ఇసటట ననస:94/22/1632
వయససస:25
లస: పప
94-179/704

9123 NDX1274174
పపరర: మహమకద హహసషషసన షపక

94-179/705

తసడక:ఫ ససభబన
ఇసటట ననస:94-22-1633
వయససస:33
లస: పప
94-184/1504

భరస : పదక రరడకడ
ఇసటట ననస:94-22-1633
వయససస:34
లస: ససస స
94-178/977

94-179/700

భరస : రరమ మమరరస పషనసమతస
ఇసటట ననస:94-22-1627
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ చనచ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:94-22-1633
వయససస:31
లస: పప

94-179/706 9125 NDX2962819
9124 NDX1274182
పపరర: చనన మహబమబ ససభబన షపక
పపరర: పదక వనమరరడకడ

9127 NDX2982601
పపరర: చననయఖ కకటపరటట

94-179/702

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-22-1632
వయససస:43
లస: ససస స
94-179/703

9105 NDX1850008
పపరర: జజఖత పపపరపల

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:94-22-1625
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ వజయ కకషష మసచచల
ఇసటట ననస:94-22-1631
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ వజయ కకషష మనరఅలఖ
ఇసటట ననస:94-22-1631
వయససస:19
లస: ససస స
9121 NDX1274166
పపరర: ఆదమ బ షపక

94-178/754

తసడక:ఫ ససబబబరరవప ఆలఖ
ఇసటట ననస:94-22-1628
వయససస:39
లస: పప

భరస : వజయ కకషష
ఇసటట ననస:94-22-1631
వయససస:41
లస: ససస స
9118 NDX2823680
పపరర: రమణణ మనరఅలఖ

9107 NDX2712859
పపరర: ఫసఫడచ జజసఫ చసతపలర

94-178/750

తసడక:ఫ రరజగసదఫ పఫసరద పపపరపల
ఇసటట ననస:94-22-1624
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ వర నచయకలడడ
ఇసటట ననస:94-22-1626
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప ఆలఖ
ఇసటట ననస:94-22-1628
వయససస:70
లస: ససస స
9115 JBV3727708
పపరర: రజన మసచచల

94-178/752

భసధసవప: నచగగశశర రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:94-22-1625
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ వర నచయకలడడ
ఇసటట ననస:94-22-1626
వయససస:25
లస: పప
9112 JBV3727435
పపరర: రరఘవమక ఆలఖ

9104 NDX2687846
పపరర: పవన సరయ దచసరర

9102 NDX2687861
పపరర: ససరగశ బబబబ దచసరర

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరలల ననతలపత
ఇసటట ననస:94-22-1623
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ ససరగశ బబబబ ననతలపత
ఇసటట ననస:94-22-1623
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ లకకయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1625
వయససస:60
లస: పప
9109 NDX1564153
పపరర: వసశ కకషష తతక

94-187/1047

భరస : తషలశ నచగ పఫకరశ
ఇసటట ననస:94-22-1622
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససరగశ బబబబ ననతలపత
ఇసటట ననస:94-22-1623
వయససస:36
లస: ససస స
9106 NDX2715712
పపరర: నచగగశశర రరవప చసతపలర

9101 NDX2926806
పపరర: రరమ లకకక కగతవరపప

9126 NDX2927002
పపరర: పదక రరడకడ వనమ రరడకడ

94-186/1416

తసడక:ఫ ఓబబల రరడకడ
ఇసటట ననస:94-22-1633
వయససస:39
లస: పప
94-178/978

9129 NDX1829888
పపరర: శకనచధ గబఱఱ స

94-178/412

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:94-22-1635
వయససస:25
లస: పప
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94-178/413

భరస : వర బబబబ బమర
ఇసటట ననస:94/22/1637
వయససస:26
లస: ససస స
9133 NDX0010306
పపరర: వజయ మఖధవ ఆలఖ

94-178/416

94-178/419

94-178/422

94-178/424

94-179/1191

94-178/427

94-178/981

తసడక:ఫ చచసద అహమద షపక
ఇసటట ననస:94-22-1647
వయససస:22
లస: పప

9143 NDX2892321
పపరర: జరషనచబీస షపక

9146 JBV3218658
పపరర: శకనస తచటట� �

9149 JBV3218641
పపరర: అనసతరరజ కళళళపలర

9152 NDX2890101
పపరర: లకకక పఫసనన గరజల

94-178/429

9155 NDX1604256
పపరర: అమర షపక

94-178/979

9158 NDX1591735
పపరర: అమర షపక
తసడక:ఫ చసద అహకద షపక
ఇసటట ననస:94-22-1647
వయససస:27
లస: పప

94-178/421

9141 NDX0318741
పపరర: నచగ లకకక తతకర

94-178/423

9144 NDX2892339
పపరర: పపలఖర సరహహబ షపక

94-179/1190

తసడక:ఫ వల షపక
ఇసటట ననస:94-22-1641
వయససస:30
లస: పప
94-178/425

9147 NDX0128520
పపరర: శవమక ఉయమఖరర

94-178/426

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1643
వయససస:41
లస: ససస స
94-178/428

9150 NDX2890135
పపరర: మఖణణకఖలరరవప గరజల

94-178/980

తసడక:ఫ నచగరసదఫ సరశమ
ఇసటట ననస:94-22-1646
వయససస:38
లస: పప
94-178/982

9153 NDX2890051
పపరర: లకకక వనసకట రమణ గరల

94-184/1505

భరస : మఖణణకఖలరరవప గరజల
ఇసటట ననస:94-22-1646
వయససస:28
లస: ససస స
94-178/430

తసడక:ఫ చచసద అహమకద
ఇసటట ననస:94/22/1647
వయససస:27
లస: పప
94-179/707

9138 NDX0762559
పపరర: శకనవరససలల రరజజరపప

భరస : వరనచయకలడడ
ఇసటట ననస:94/22/1640
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవరరస
ఇసటట ననస:94-22-1646
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:94-22-1647
వయససస:22
లస: ససస స
9157 NDX2504272
పపరర: జమర షపక

94-179/1189

తసడక:ఫ శశషసరరజ కళళళపలర
ఇసటట ననస:94/22/1643
వయససస:33
లస: పప

భరస : నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1646
వయససస:34
లస: ససస స
9154 NDX2220366
పపరర: మనషర షపక

9140 NDX2893584
పపరర: చసదఫ శశఖర నసదదపరటట

94-178/418
9135 JBV3727476
పపరర: శవనచనరరయణకలమఖరర సరరరదద స

తసడక:ఫ కరశయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1639
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:94/22/1642
వయససస:47
లస: పప

భరస : శశషసరరజ�
ఇసటట ననస:94/22/1643
వయససస:50
లస: ససస స
9151 NDX2912087
పపరర: జయలకకక గరజల

94-178/420

భరస : పపలఖర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-22-1641
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పపలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-22-1641
వయససస:24
లస: ససస స
9148 NDX0318782
పపరర: ససశల కళళళపలర �

9137 AP151010483212
పపరర: గబరకస నచగగశశరరరవప

94-178/415

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1637
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహన రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1639
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ వర భమపత రరవప
ఇసటట ననస:94/22/1640
వయససస:56
లస: పప
9145 NDX2817104
పపరర: జరషనబ షపక

94-178/417

తసడక:ఫ నచగయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1637
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ శవగసగమమరరస
ఇసటట ననస:94-22-1639
వయససస:38
లస: పప
9142 AP151010483527
పపరర: తతకర వరనచయకలడడ

9134 AP151010486501
పపరర: సరసశత గబరకస

9132 NDX0555037
పపరర: ససబబలకకక గబఱఱ స

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1637
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1637
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నచగయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1637
వయససస:67
లస: ససస స
9139 AP151010483323
పపరర: శరత కలమఖర

94-178/414

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:94-22-1637
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చసధఫశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1637
వయససస:33
లస: ససస స
9136 AP151010486484
పపరర: గరలమకలల గబరకస

9131 NDX1545302
పపరర: నచగ మణణ గబఱఱ స

9156 NDX1850776
పపరర: చసద అహమకద షపక

94-178/431

తసడక:ఫ చనన నచగమర షపక
ఇసటట ననస:94/22/1647
వయససస:48
లస: పప
94-179/708

9159 NDX1591768
పపరర: చసద అహకద షపక

94-179/709

తసడక:ఫ చనన నచగమర షపక
ఇసటట ననస:94-22-1647
వయససస:48
లస: పప
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94-184/1506

భరస : నచగమర
ఇసటట ననస:94-22-1647
వయససస:71
లస: ససస స
9163 AP151010486453
పపరర: మసరసన బ

94-178/434

94-178/437

94-179/1192

94-178/440

94-178/444

94-178/447

94-179/1195

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1655
వయససస:28
లస: పప

9173 NDX1518226
పపరర: నచగమణణ జమబకల

9176 NDX1985003
పపరర: వనసకటటసశరరరరడకడ బటట గరరర

9179 NDX1254937
పపరర: రవసదర నచయక గమగబలలతష

9182 NDX2953529
పపరర: వనసకటటశశరలల తచటట

94-187/1050

9185 NDX1854638
పపరర: పఫసనన లకకక సనదసల

94-178/441

9188 NDX0316075
పపరర: శకనవరస రరవప బబరరక
తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1655
వయససస:33
లస: పప

9168 NDX0011130
పపరర: నచగమర షపక

94-178/439

9171 NDX2892073
పపరర: మఖనశ బబగబమ షపక

94-179/1193

9174 NDX1985037
పపరర: రమణమక భటట గరరర

94-178/443

భరస : శకనసరరడకడ భటట గరరర
ఇసటట ననస:94/22/1652
వయససస:63
లస: ససస స
94-178/445

9177 JBV3218807
పపరర: బబలరరజ కలమకర

94-178/446

తసడక:ఫ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1652
వయససస:36
లస: పప
94-178/448

9180 NDX2893675
పపరర: ససబబరరవప తడషదలఖ

94-179/1194

తసడక:ఫ బకలల
ఇసటట ననస:94-22-1654
వయససస:62
లస: పప
94-187/1048

9183 NDX2953560
పపరర: సరసశత తతట

94-187/1049

భరస : వనసకటటశశరలల
ఇసటట ననస:94-22-1654
వయససస:31
లస: ససస స
94-178/449

భరస : వనసకట పఫసరద సనదసల
ఇసటట ననస:94-22-1655
వయససస:30
లస: ససస స
94-178/451

94-178/436

తసడక:ఫ మసరసన
ఇసటట ననస:94-22-1651
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ బల కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1654
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1654
వయససస:27
లస: పప
9187 NDX1050509
పపరర: నచగరరజ బబరరక

94-189/1368

తసడక:ఫ సససదర నచయక
ఇసటట ననస:94/22/1654
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనషఫ తడషదల
ఇసటట ననస:94-22-1654
వయససస:50
లస: ససస స
9184 NDX2953552
పపరర: బకలల తడషదలఖ

9170 NDX2947299
పపరర: బబబ షపక

9165 NDX1116367
పపరర: వనసకటటశశరరర సరరరకకలర

తసడక:ఫ సషషదచ
ఇసటట ననస:94/22/1650
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ శకనసరరడకడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:94/22/1652
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:94/22/1654
వయససస:34
లస: ససస స
9181 NDX2892453
పపరర: కలమఖరర తడషదల

94-178/438

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప జమబకల
ఇసటట ననస:94/22/1652
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనసరరడకడ భటట గరరర
ఇసటట ననస:94/22/1652
వయససస:37
లస: పప
9178 JBV0922278
పపరర: నచరరయణమక కర

9167 NDX0011155
పపరర: నచగమర మరర వల షపక

94-178/433

తసడక:ఫ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1649
వయససస:46
లస: పప

భరస : నచగబర మరవల
ఇసటట ననస:94-22-1650
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనకరసకటటసశరరరరడకడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:94/22/1652
వయససస:34
లస: ససస స
9175 NDX1985011
పపరర: మలర ఖఖరరబ న భటట గరరర

94-178/435

తసడక:ఫ సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:94/22/1650
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనషఫ షపక
ఇసటట ననస:94-22-1650
వయససస:33
లస: ససస స
9172 MLJ2175586
పపరర: కరసస రతన కలమఖరర బటట గరరర

9164 AP151010483293
పపరర: ఏడడకకసడలల మఖదచల

9162 JBV3224508
పపరర: కకషషకలమఖరర తచటట� �

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:94/22/1649
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94/22/1649
వయససస:39
లస: పప

భరస : నచగమర
ఇసటట ననస:94/22/1650
వయససస:46
లస: ససస స
9169 NDX2892305
పపరర: ఫకకీసరరనష షపక

94-178/432

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:94/22/1649
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:94/22/1649
వయససస:67
లస: ససస స
9166 NDX0010439
పపరర: ఫకకరరననసర షపక

9161 NDX0318832
పపరర: శరఖమల మఖదల

9186 NDX0010330
పపరర: నచగలకకక బబరక

94-178/450

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94/22/1655
వయససస:30
లస: ససస స
94-178/452

9189 NDX0316067
పపరర: ఉపపసదఫ రరడకడ బబరక

94-178/453

తసడక:ఫ పషదద రరడకడ
ఇసటట ననస:94/22/1655
వయససస:34
లస: పప
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9190 NDX0751248
పపరర: పషద కకసడయఖ ససదసల

94-178/454

తసడక:ఫ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1655
వయససస:79
లస: పప
9193 NDX0318329
పపరర: లకకక రమణ ససదసల

94-178/457

94-178/460

94-178/463

94-178/466

94-178/469

94-178/472

94-178/475

తసడక:ఫ కరలలషరవల
ఇసటట ననస:94-22-1692
వయససస:34
లస: పప

9203 JBV3726155
పపరర: పఫసరదస పరలపరరర

9206 JBV3726866
పపరర: ధనలకకక కరరక

9209 NDX0731216
పపరర: నచగగశశరరరవప పపసల

9212 NDX1116490
పపరర: బబపరరరవప వనసకకసడ

94-178/478

9215 NDX2489193
పపరర: షరహహదచ బబగస షపక

94-178/467

9218 JBV3727104
పపరర: కరలలషరవల షపక
తసడక:ఫ యఖససన
ఇసటట ననస:94-22-1692
వయససస:54
లస: పప

9198 NDX0056325
పపరర: బబజ షపక

94-178/462

9201 NDX0011171
పపరర: నచసర వల షపక

94-178/465

9204 NDX1198654
పపరర: చననపప క కకసన

94-178/468

తసడక:ఫ కగసన
ఇసటట ననస:94-22-1673
వయససస:60
లస: పప
94-178/470

9207 JBV3727591
పపరర: లకకకకలమఖరర చమటబ

94-178/471

తసడక:ఫ రమమషరబబబ
ఇసటట ననస:94-22-1689
వయససస:38
లస: ససస స
94-178/473

9210 NDX1985425
పపరర: దసరరరసబ వనసకకసద

94-178/474

భరస : బబపర రరవప వనసకకసద
ఇసటట ననస:94-22-1691
వయససస:58
లస: ససస స
94-178/476

9213 NDX1518077
పపరర: ననరరబషర హససనచ

94-178/477

తసడక:ఫ కలలశరవరల
ఇసటట ననస:94-22-1692
వయససస:27
లస: ససస స
94-178/479

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:94-22-1692
వయససస:32
లస: ససస స
94-178/481

94-178/459

తసడక:ఫ సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:94/22/1660
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1691
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ఫ కరలలషరవల
ఇసటట ననస:94-22-1692
వయససస:32
లస: ససస స
9217 NDX0088104
పపరర: బబజ షపక

94-178/464

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1690
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ అకకరరవ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:94-22-1691
వయససస:53
లస: పప
9214 JBV3727120
పపరర: భబజహ షపక

9200 NDX1604363
పపరర: ఇమఖమ బ షపక

9195 NDX0128041
పపరర: సరళళదదవ చలఖరగరల

తసడక:ఫ పసరర
ఇసటట ననస:94-22-1658
వయససస:37
లస: పప

భరస : మబరరగగష
ఇసటట ననస:94-22-1675
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ బఫహకయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1689
వయససస:44
లస: ససస స
9211 NDX2135003
పపరర: మలర కరరరబ న రరవప గబసటటపలర

94-178/461

తసడక:ఫ దదవదచనస
ఇసటట ననస:94-22-1673
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ నచగరరజ
ఇసటట ననస:94-22-1674
వయససస:36
లస: ససస స
9208 JBV3727609
పపరర: జజఖతరకయ చమటబ

9197 NDX0129023
పపరర: సరమఖమజఖస మలకసటట

94-178/456

భరస : శకరసగర రరజ
ఇసటట ననస:94-22-1658
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నచసర వరల
ఇసటట ననస:94/22/1660
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ చననపప కర
ఇసటట ననస:94-22-1673
వయససస:34
లస: పప
9205 JBV3725926
పపరర: ససజజత రరవపరర

94-178/458

భరస : భకమయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1658
వయససస:64
లస: ససస స

తసడక:ఫ అసకలలల
ఇసటట ననస:94-22-1658
వయససస:51
లస: పప
9202 NDX1198696
పపరర: చననయఖ కగసన

9194 NDX0129072
పపరర: నచగమణణ బలఖర

9192 JBV3727070
పపరర: మరరబ షపక

భరస : అసజసరహహబ
ఇసటట ననస:94-22-1657
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : రరస బబబబ
ఇసటట ననస:94-22-1658
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సతచఖనసదస
ఇసటట ననస:94-22-1658
వయససస:46
లస: ససస స
9199 NDX0056333
పపరర: సతచఖనసదస శలస

94-178/455

తసడక:ఫ మదదదలలటట
ఇసటట ననస:94-22-1656
వయససస:43
లస: పప

భరస : మఖధవ
ఇసటట ననస:94-22-1658
వయససస:34
లస: ససస స
9196 NDX0129049
పపరర: ఏససమక శలస

9191 NDX0737262
పపరర: శకనవరసరరవప పపరరపససడక

9216 JBV3727112
పపరర: హజరరబ షపక

94-178/480

భరస : కరలలషరవల
ఇసటట ననస:94-22-1692
వయససస:48
లస: ససస స
94-178/482

9219 JBV0921429
పపరర: అబదచ షపక

94-178/483

భరస : మహకద జజన
ఇసటట ననస:94-22-1693
వయససస:37
లస: ససస స
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9220 JBV0916296
పపరర: ససబబనబ షపక
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94-178/484

భరస : మహకద జజన
ఇసటట ననస:94-22-1693
వయససస:55
లస: ససస స
9223 JBV3218781
పపరర: అమర జజన బబషర షపక

94-178/487

94-178/490

94-178/493

94-178/496

94-178/499

94-178/502

94-178/506

9233 JBV0916288
పపరర: మసరసన బ షపక

9236 NDX2399558
పపరర: రవకలమఖర తషరరమమళ

9239 NDX2379808
పపరర: వనసకరటమక సరరరకకలఖర

9242 NDX2279230
పపరర: అలఖరఉదదదన షపక

94-178/509

9245 NDX2351682
పపరర: ఆరరగఖమక గబడకపపడక

94-178/497

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప లలట సరధనచల
ఇసటట ననస:94-22-1943
వయససస:44
లస: పప

9248 NDX2351310
పపరర: సరసబశవ రరవప సససకర
తసడక:ఫ వరయఖ సససకర
ఇసటట ననస:94-22-1943
వయససస:74
లస: పప

9228 NDX0131110
పపరర: చడననమక

94-178/492

9231 AP151010483358
పపరర: గరలలశశరరరవప ఎడర పలర

94-178/495

9234 JBV3218724
పపరర: ఖఖససస షపక

94-178/498

తసడక:ఫ మసరసనశల
ఇసటట ననస:94-22-1695
వయససస:35
లస: పప
94-178/500

9237 NDX2399582
పపరర: గబరర లకకక కలమకర

94-178/501

తలర : వనసకటలకకక కలమకర
ఇసటట ననస:94-22-1826
వయససస:22
లస: ససస స
94-178/503

9240 NDX2399681
పపరర: ససభబన షపక

94-178/504

తసడక:ఫ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-22-1826
వయససస:22
లస: పప
94-178/507

9243 NDX2351435
పపరర: మహ లకకక కలరసగర

94-178/508

తసడక:ఫ ససబబ రరయబడడ కలరసగర
ఇసటట ననస:94-22-1829
వయససస:21
లస: ససస స
94-178/510

భరస : నచగ భమషణస లలట గబడకపపడక
ఇసటట ననస:94-22-1829
వయససస:69
లస: ససస స
94-178/512

94-178/489

తసడక:ఫ చడననయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1694
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-22-1827
వయససస:24
లస: పప

భరస : పఫకరశ రరవప గబడకపపడక
ఇసటట ననస:94-22-1829
వయససస:53
లస: ససస స
9247 NDX2351294
పపరర: రఘబనచధ సరధనచల

94-178/494

భరస : పసచరయఖ సరరరకకలఖర
ఇసటట ననస:94-22-1826
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-22-1827
వయససస:39
లస: ససస స
9244 NDX2351658
పపరర: సరరమక గబడకపపడక

9230 NDX0315861
పపరర: సరసబశవరరవప యడర పలర

9225 JBV3218674
పపరర: మహమకద జజన షపక

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-22-1694
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరజజ రరవప తషరరమమళ
ఇసటట ననస:94-22-1825
వయససస:48
లస: పప

భరస : దసరర రరవప గరగబల
ఇసటట ననస:94-22-1826
వయససస:23
లస: ససస స
9241 NDX2379741
పపరర: దరరయఖబ షపక

94-178/491

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:94-22-1695
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రవకలమఖర తషరరమమళ
ఇసటట ననస:94-22-1825
వయససస:44
లస: ససస స
9238 NDX2399533
పపరర: ఉమ గరగబల

9227 JBV3726023
పపరర: అచచరయమక యడర పలర

94-178/486

తసడక:ఫ చన హసన
ఇసటట ననస:94-22-1693
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ గరలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1694
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:94-22-1695
వయససస:37
లస: ససస స
9235 NDX2399459
పపరర: రరతష రమఖ తషరరమమళ

94-178/488

భరస : గరలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1694
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1694
వయససస:33
లస: పప
9232 NDX1208040
పపరర: హలమ షపక

9224 JBV3726049
పపరర: కకటటరరడకడ కకసడచ

9222 NDX1816943
పపరర: వర రరడకడ శశరరడకడ

తసడక:ఫ చడనచనరరడకడ శశరరడకడ
ఇసటట ననస:94-22-1693
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ బబలకకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:94-22-1693
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ ఇమఖమఖసహహబ
ఇసటట ననస:94-22-1693
వయససస:65
లస: పప
9229 JBV3726015
పపరర: శకనవరసరరవప యడర పలర

94-178/485

తసడక:ఫ మహకద జజన షపక
ఇసటట ననస:94-22-1693
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ మహకద జజన షపక
ఇసటట ననస:94-22-1693
వయససస:42
లస: పప
9226 JBV3218773
పపరర: మహకద జజన షపక

9221 JBV3218732
పపరర: బబజ షపక

9246 NDX2351328
పపరర: పఫకరశ రరవప గబడకపపడక

94-178/511

తసడక:ఫ నచగ భకణస గబడకపపడక
ఇసటట ననస:94-22-1829
వయససస:58
లస: పప
94-178/513

9249 NDX1308808
పపరర: రరమ దదవ కటకమ

94-185/741

భరస : కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94/22/2604
వయససస:45
లస: ససస స
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9250 NDX2529493
పపరర: అసజమక పరలపరరస
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94-178/516

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:94-23-137
వయససస:35
లస: ససస స
9253 NDX1807041
పపరర: నతయ శరరవనపషరరయఖసరమ

94-185/742

94-185/745

94-185/748

94-185/751

94-184/959

94-183/805

94-178/985

తసడక:ఫ వనసకయఖ మలకరసత
ఇసటట ననస:94-23-1658
వయససస:73
లస: పప

9263 NDX0016741
పపరర: కరరమబన షపక

9266 NDX2992147
పపరర: ససబబరరవప వనమననన

9269 NDX1387513
పపరర: వనసకయఖ మపసదదవ

9272 NDX3093127
పపరర: కకకషషయఖ తతక

94-179/714

9275 NDX1672709
పపరర: భసకర రరజ ఈదచర

94-185/752

9278 NDX3227295
పపరర: శరకవణణ చమకలరరస
భరస : వనసకటటష చమకలరరస
ఇసటట ననస:94-23-1658
వయససస:27
లస: ససస స

94-185/744

9258 NDX1170752
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చరపపరపప

94-185/747

9261 NDX1835729
పపరర: అకబర బబషర మహమకద

94-185/750

9264 NDX2311272
పపరర: రరజఖ లకకక పప నచనడ

94-184/958

భరస : అసకమక రరవప పప నచనడ
ఇసటట ననస:94-23-1117
వయససస:38
లస: ససస స
94-178/983

9267 NDX2972065
పపరర: గబడచర అసకమక వనమననన

94-178/984

భరస : శకనవరసరరవప కరమకరన
ఇసటట ననస:94-23-1171
వయససస:50
లస: ససస స
94-179/712

9270 NDX1387505
పపరర: శసకరరరవప మపసదదవ

94-179/713

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-23-1439
వయససస:57
లస: పప
94-178/986

9273 NDX3083441
పపరర: నరసయఖ దసదడకలల

94-178/987

తసడక:ఫ దసస గరరర దసదడకలల
ఇసటట ననస:94-23-1656
వయససస:18
లస: పప
94-179/715

తసడక:ఫ వనసకట నరస రరజ ఈదచర
ఇసటట ననస:94-23-1656
వయససస:81
లస: పప
94-161/694

9255 NDX1170984
పపరర: లకకక చరపపరపప

తసడక:ఫ ఇబఫహహస మహమకద
ఇసటట ననస:94/23/977
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ మమరస యఖ తతక
ఇసటట ననస:94-23-1655
వయససస:32
లస: పప

తలర : సరళ దదవ చలర గరల
ఇసటట ననస:94/23/1656
వయససస:23
లస: పప
9277 NDX2797579
పపరర: బకరకయఖ మలకరసత

94-185/749

తసడక:ఫ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:94-23-1439
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకకషషయఖ తతక
ఇసటట ననస:94-23-1655
వయససస:32
లస: ససస స
9274 NDX2135185
పపరర: సరయ చడసదస రరజ చలర గరల

9260 NDX1973446
పపరర: మఖలక షపక

94-179/711

తసడక:ఫ యలమసద
ఇసటట ననస:94/23/976
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప వనమననన
ఇసటట ననస:94-23-1171
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ కగసరర
ఇసటట ననస:94-23-1356/1
వయససస:25
లస: పప
9271 NDX3053402
పపరర: మఖతమక తతక

94-185/746

భరస : మమలఖల
ఇసటట ననస:94/23/998
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ పఫకరశ రరవప పప నచనడ
ఇసటట ననస:94-23-1117
వయససస:39
లస: పప
9268 NDX1933168
పపరర: మహహసదఫ రరడకడ కగసరర

9257 NDX1170760
పపరర: హరరకకషష చరపపరపప

9252 NDX1669524
పపరర: బబల ససవర శసకర రరజ
చళగఅల
తసడక:ఫ శక రసగ రరజ చళగఅల
ఇసటట ననస:94-23/-659
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/23/976
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదలఖర షపక
ఇసటట ననస:94/23/977
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ శకనస తమబకల
ఇసటట ననస:94/23/990
వయససస:31
లస: పప
9265 NDX2311785
పపరర: అసకమక రరవప పప నచనడ

94-185/743

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/23/976
వయససస:26
లస: పప

భరస : మఖలక షపక
ఇసటట ననస:94/23/977
వయససస:31
లస: ససస స
9262 NDX1951145
పపరర: వనసకటటశశరరర తమబకల

9254 NDX0016642
పపరర: లకకక ననతన పరటట�
భరస : రరమ రరవప�
ఇసటట ననస:94/23/698
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/23/976
వయససస:45
లస: ససస స
9259 NDX1973412
పపరర: ససలఖసనచ షపక

94-178/1033

తసడక:ఫ మణయఖ యరగగరర
ఇసటట ననస:94-23-173/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : శరరవనపషరరయఖసరమ
ఇసటట ననస:94/23/698
వయససస:27
లస: ససస స
9256 NDX1170976
పపరర: కలమఖరర చరపపరపప

9251 NDX3054137
పపరర: లఖలయఖ యరగగరర

9276 NDX1112291
పపరర: లకకక జ

94-179/716

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-23-1657
వయససస:38
లస: ససస స
94-178/1118

9279 NDX3240017
పపరర: వనసకటటష చమకలరరస

94-178/1122

తసడక:ఫ వరసజననయబలల చమకలరరస
ఇసటట ననస:94-23-1658
వయససస:28
లస: పప
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94-179/1196

భరస : గరపరల మలకరసత
ఇసటట ననస:94-23-1658
వయససస:37
లస: ససస స
9283 NDX1669649
పపరర: శక రసగ రరజ చళగఅల

94-179/719

94-179/1197

94-178/991

94-180/2012

94-178/994

94-178/757

94-178/997

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-23-1683
వయససస:34
లస: పప

9293 NDX2966232
పపరర: ససధదర సమబదచఫల

9296 NDX2932648
పపరర: వసససధర దదవ సమబదచఫల

9299 NDX0972935
పపరర: హహమసత కలమఖర బబ డడడపలర

9302 NDX3011541
పపరర: వనసకటటశశరరర యడర పలర

94-178/1000

9305 NDX2977130
పపరర: హహహమఖవత ఉపపటట

94-169/1184

9308 NDX2893659
పపరర: సరరత బబడకశ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-23-1683
వయససస:28
లస: ససస స

9288 NDX2969012
పపరర: నచగగసదఫస ససదదన

94-178/990

9291 NDX2894780
పపరర: శకలత హనసమఖన నగర

94-178/993

9294 NDX3070646
పపరర: మమరర రరణణ నచలదద

94-171/892

భరస : ససధదర సమబదచఫల
ఇసటట ననస:94-23-1663/2
వయససస:40
లస: ససస స
94-178/995

9297 NDX2687721
పపరర: బబజ బబ జబ

94-178/756

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల ననతలపత
ఇసటట ననస:94-23-1664
వయససస:31
లస: పప
94-163/788

9300 NDX2891554
పపరర: ఎరకయఖ ఏరకగగరరర

94-178/996

తసడక:ఫ మనన యఖ
ఇసటట ననస:94-23-1670
వయససస:36
లస: పప
94-178/998

9303 NDX2999209
పపరర: వనసకటటశశరరర యడర పలర

94-178/999

తసడక:ఫ గరలలశశరరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:94-23-1671
వయససస:30
లస: పప
94-178/1001

భరస : కకసడరరడకడ ఉపపటట
ఇసటట ననస:94-23-1673
వయససస:42
లస: ససస స
94-178/1002

94-178/989

తసడక:ఫ ససథన0 గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1663/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరలలశశరరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:94-23-1671
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబరరడకడ ఉపపటట
ఇసటట ననస:94-23-1673
వయససస:42
లస: పప
9307 NDX2946861
పపరర: శకనవరసరరవప బబడకశ

94-178/992

తసడక:ఫ తరరపతయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:94-23-1665
వయససస:32
లస: పప

భరస : యరయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1670
వయససస:32
లస: ససస స
9304 NDX3001880
పపరర: కకసడరరడకడ ఉపపటట

9290 NDX2894863
పపరర: కకటటశశరర హనసమఖన నగర

9285 NDX2900843
పపరర: శకనవరస రరడకడ మదన

తసడక:ఫ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1663/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వససత రరవప సమబదచఫల
ఇసటట ననస:94-23-1663/2
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : బబజ ననతలపత
ఇసటట ననస:94-23-1664
వయససస:20
లస: ససస స
9301 NDX2893600
పపరర: ఝనస యరగగరర

94-180/2011

తసడక:ఫ వససత రరవప సమబదచఫల
ఇసటట ననస:94-23-1663/2
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ సరయ బబబబ సమబదచఫల
ఇసటట ననస:94-23-1663/2
వయససస:72
లస: పప
9298 NDX2687739
పపరర: పసచరమక తషపకలల

9287 NDX2767820
పపరర: పపరరషమ మమకల

94-179/718

తసడక:ఫ బఫహక రరడకడ మదన
ఇసటట ననస:94-23-1660
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససదదదన నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:94-23-1663/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ ససడనచమ
ఇసటట ననస:94-23-1663/1
వయససస:52
లస: ససస స
9295 NDX2932622
పపరర: వససత రరవప సమబదచఫల

94-178/988

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:94-23-1660
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1663/1
వయససస:31
లస: పప
9292 NDX2737690
పపరర: నచగరసదఫమక ససడనచమ

9284 NDX2972438
పపరర: మఖధవరరవప ససడడల

9282 NDX1669565
పపరర: గగపరల మలర కసటట

తసడక:ఫ బకరరయఖ మలర కసటట
ఇసటట ననస:94-23-1659
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ చనన కరశవవయఖ ససడడల
ఇసటట ననస:94-23-1660
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడకడ మదన
ఇసటట ననస:94-23-1660
వయససస:35
లస: ససస స
9289 NDX2968808
పపరర: నరసససహరరవప ససదదన

94-179/717

భరస : బకరరయఖ మలర కసటట
ఇసటట ననస:94-23-1659
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరజ చళగఅల
ఇసటట ననస:94-23-1659
వయససస:54
లస: పప
9286 NDX2839199
పపరర: అరరణ మదన

9281 NDX1669607
పపరర: సషషమబఫజఎస మలర కసటట

9306 NDX2406999
పపరర: భబగఖమక కరరక

94-178/517

భరస : వనలరసరశమ కరరక
ఇసటట ననస:94-23-1674
వయససస:59
లస: ససస స
94-178/1003

9309 NDX2406924
పపరర: వనసకట రరవప పపరస

94-176/1267

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర పపరస
ఇసటట ననస:94-23-1684
వయససస:31
లస: పప
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94-178/1004

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-23-1684
వయససస:28
లస: పప
9313 NDX2351401
పపరర: లలఖవత నచగరరరడకడ

94-178/518

94-178/521

94-178/523

94-178/1009

94-184/1507

94-185/754

9323 NDX2976777
పపరర: శకనస దసడ

9326 NDX2949675
పపరర: శరరష బరర

9329 NDX2340685
పపరర: కలపన వలలర ల

9332 NDX2871200
పపరర: శఖమల బతషల

భసధసవప: వజయ లకకక తరరమలదచసస
ఇసటట ననస:94-23-1692
వయససస:36
లస: పప

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:94-23-1692
వయససస:30
లస: ససస స

9334 NDX2688117
పపరర: శరరద గబసటటపలర

9335 NDX2611903
పపరర: శకలసతల వననన

94-178/759

భరస : మలఖసఖ ఖనచ రరవప
ఇసటట ననస:94-23-1693
వయససస:43
లస: ససస స
9337 NDX2971570
పపరర: శవయఖ ఆల
తసడక:ఫ బబషబరస యఖ ఆల
ఇసటట ననస:94-23-1693
వయససస:74
లస: పప

9318 NDX2351419
పపరర: భమలకకక కకసడవచసల

94-178/522

భరస : గబడకపరటట నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-23-1687
వయససస:53
లస: ససస స
94-178/1010

9338 NDX2972842
పపరర: శతచరరవమక ఆల
భరస : శవయఖ ఆల
ఇసటట ననస:94-23-1693
వయససస:59
లస: ససస స

9324 NDX3075447
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవర

94-178/1011

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర దదవర
ఇసటట ననస:94-23-1689
వయససస:43
లస: పప
94-178/1012

9327 JBV3245602
పపరర: ససజజత శరనస� �

94-185/753

భరస : లలకరనసదస� �
ఇసటట ననస:94/23/1690
వయససస:41
లస: ససస స
94-179/721

9330 NDX2340669
పపరర: పరమమశశరరరవప వలలర ల

94-179/722

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర వలలర ల
ఇసటట ననస:94-23-1692
వయససస:38
లస: పప
94-187/1011

9333 NDX2688067
పపరర: మలర కరరరబ నరరవప గబసటటపలర

94-178/758

తసడక:ఫ అకరకరరవప
ఇసటట ననస:94-23-1693
వయససస:55
లస: పప
94-178/760

తసడక:ఫ వనసకయఖ వననన
ఇసటట ననస:94-23-1693
వయససస:28
లస: ససస స
94-178/1013

94-178/520
9315 NDX2351153
పపరర: కరరరసక వనసకట సరయ
వసపమఖల
తసడక:ఫ తరరమల వనసకటటశశర రరవప వసపమఖల
ఇసటట ననస:94-23-1686
వయససస:21
లస: పప

94-178/1007 9321 NDX2894665
94-178/1008
9320 NDX2894608
పపరర: నచగగశశర రరవప హనసమఖన నగర
పపరర: కకటటశశరమక హనసమఖన నగర

భరస : పరమమశశరరరవప వలలర ల
ఇసటట ననస:94-23-1692
వయససస:30
లస: ససస స
94-183/1186

94-179/720

భరస : శకనవరస రరవప కకసడవచసల
ఇసటట ననస:94-23-1687
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబబబజ రరవప చలమచడరర
ఇసటట ననస:94-23-1690
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఆశరరశదస� �
ఇసటట ననస:94/23/1690
వయససస:44
లస: పప
9331 NDX3015351
పపరర: పపరషయఖ తరరమలదచసస

94-178/1006

తసడక:ఫ నగగశశరరరవప దసడ
ఇసటట ననస:94-23-1688
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మత
ఇసటట ననస:94-23-1689
వయససస:43
లస: ససస స
9328 JBV3245446
పపరర: లలకర నసదస శరనస� �

9317 NDX2726826
పపరర: కకషష వనణణ షపక

తలర : గబడకపరటట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-23-1687
వయససస:66
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప గబడకపరటట
ఇసటట ననస:94-23-1687
వయససస:34
లస: పప
9325 NDX3075645
పపరర: ససజనఖ మత

94-178/519

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:94-23-1686
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప కకసడవచసల
ఇసటట ననస:94-23-1687
వయససస:21
లస: పప
9322 NDX2987931
పపరర: శకనవరస రరవప గబడకపరటట

9314 NDX2450179
పపరర: మమత ససడఫ

9312 NDX2401628
పపరర: వనసకటబఫవప పపరస

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర పపరస
ఇసటట ననస:94-23-1684
వయససస:31
లస: పప

భరస : గగరర శసకర ససడఫ
ఇసటట ననస:94-23-1686
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబయఖ ససడఫ
ఇసటట ననస:94-23-1686
వయససస:38
లస: పప
9319 NDX2351179
పపరర: రరస కలమఖర కకసడవచసల

94-178/1005

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-23-1684
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప నచగరరరడడ క
ఇసటట ననస:94-23-1686
వయససస:22
లస: ససస స
9316 NDX2450187
పపరర: గగరరశసకర ససడఫ

9311 NDX2891406
పపరర: హరర కకషష పపరస

9336 NDX2687994
పపరర: నచగ సరయ రరస గబసటటపలర

94-178/761

తసడక:ఫ మలఖసఖ ఖనచ రరవప
ఇసటట ననస:94-23-1693
వయససస:22
లస: పప
94-178/1014

9339 NDX2972560
పపరర: రరజ ఆల

94-178/1015

తసడక:ఫ శవయఖ ఆల
ఇసటట ననస:94-23-1693
వయససస:38
లస: పప
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94-178/1016

భరస : రరజ ఆల
ఇసటట ననస:94-23-1693
వయససస:26
లస: ససస స
9343 NDX2340792
పపరర: యయసస కకరపరటట

94-179/724

94-178/526

94-185/757

94-185/760

94-185/763

9350 NDX1170786
పపరర: అనల కలమఖర మబసడఫ

9353 NDX0149591
పపరర: నచగగశశరరరవప నచగరరరడడ క

9356 NDX2969020
పపరర: అదడమక బటటటల

94-178/1020

9359 NDX2891802
పపరర: హరరశ బతషల

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప నచగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-23-1701/1
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:94-23-1702/3
వయససస:21
లస: ససస స

94-185/761

94-185/756

9351 NDX1170778
పపరర: ఇసరఫయల మబసడఫ

94-185/759

9354 NDX1170851
పపరర: మఖణణకఖరరవప మబసడఫ

94-185/762

తసడక:ఫ రతనస
ఇసటట ననస:94/23/1700
వయససస:56
లస: పప
94-178/1018

9357 NDX2891844
పపరర: శవయఖ బతషల

94-178/1019

తసడక:ఫ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1701
వయససస:46
లస: పప
94-178/1021

9360 NDX2947273
పపరర: వరనచరరయణ బతషల

94-178/1022

తసడక:ఫ శవయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1701
వయససస:20
లస: పప

94-179/727

తసడక:ఫ శకకరసత మకకపరటట
ఇసటట ననస:94-23-1702/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-179/729

9348 JBV0921791
పపరర: శశషరరతనస� మబసడడఫ�

తసడక:ఫ మఖణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:94/23/1700
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ గరపరల కకషష పటభరరమయఖ కలలర స
ఇసటట ననస:94-23-1701/3
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ఫ శకకరసత మకకపరటట
ఇసటట ననస:94-23-1702/1
వయససస:23
లస: ససస స

94-178/525

94-178/1124 9363 NDX3246667
9362 NDX3246659
పపరర: వనసకట ససబఫమణఖస పఫసరద కలలర స
పపరర: లకకక కరమమశశరర కలలర స

94-179/726 9365 NDX2340867
9364 NDX2340834
పపరర: జజఖతచసత అనసషర మకకపరటట
పపరర: పఫతషఖష మకకపరటట

9367 NDX2469898
పపరర: బబజ అమబకలల అరవ

94-185/758

తసడక:ఫ శవయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1701
వయససస:21
లస: పప
94-179/725

9345 NDX2351278
పపరర: శకనవరస ఆవపకల

భరస : సరయబబబబ� �
ఇసటట ననస:94/23/1700
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:94-23-1701
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1701
వయససస:42
లస: ససస స
9361 NDX2168541
పపరర: తరరణ రరడకడ నచగరరరడకడ

94-185/755

తసడక:ఫ చన నచగయఖ
ఇసటట ననస:94/23/1700
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ లకకయఖ
ఇసటట ననస:94/23/1700
వయససస:65
లస: పప
9358 NDX2891984
పపరర: దదవ బతషల

9347 NDX1171024
పపరర: రతన కలమఖరర మబసడచఫ

94-179/723

తసడక:ఫ వనసకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:94-23-1694
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ మఖణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:94/23/1700
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94/23/1700
వయససస:37
లస: పప
9355 JBV0922641
పపరర: సరసబయఖ ఓరడక

94-178/524

తసడక:ఫ మఖణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:94/23/1700
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మణణ ఆడక
ఇసటట ననస:94/23/1700
వయససస:64
లస: ససస స
9352 JBV0922666
పపరర: శకనవరసరరవప ఓరడక

9344 NDX2351567
పపరర: మఖధవ ఆవపకల

9342 NDX2340719
పపరర: జజఖత కకరపరటట

భరస : యయసస కకరపరటట
ఇసటట ననస:94-23-1693
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస ఆవపకల
ఇసటట ననస:94-23-1694
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఇశరకయలల మబసడఫ
ఇసటట ననస:94-23-1695
వయససస:28
లస: ససస స
9349 NDX1758293
పపరర: రరజగశశరర ఆడక

94-178/1017

తసడక:ఫ శవయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:94-23-1693
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ బకకలల కకరపరటట
ఇసటట ననస:94-23-1693
వయససస:36
లస: పప
9346 NDX1817040
పపరర: రతన కలమఖరర మబసడఫ

9341 NDX2994275
పపరర: మసరసన రరవప దచసరర

9368 NDX2497840
పపరర: కకసడమక పపసపరటట
భరస : శకనవరసరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:94-23-1702/3
వయససస:38
లస: ససస స

94-178/1125

భరస : వనసకట ససబఫమణఖ పఫసరద కళళర స
ఇసటట ననస:94-23-1701/3
వయససస:52
లస: ససస స
9366 NDX1301423
పపరర: ససరరశర చసతలపరటట

94-179/728

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:94-23-1702/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-179/730

9369 NDX2480580
పపరర: గరవసదమక పపసపరటట

94-179/731

భరస : గరపరల రరవప లలట పపసపరటట
ఇసటట ననస:94-23-1702/3
వయససస:70
లస: ససస స
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9370 NDX2498616
పపరర: వనసకటరరవప పపసపరటట

94-179/732

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:94-23-1702/3
వయససస:21
లస: పప
9373 NDX3011509
పపరర: గగవసదమక పపసపరటట

94-183/1187

94-186/1417

94-184/960

94-178/1025

Deleted
94-159/22

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప చచవల
ఇసటట ననస:94-23-1718
వయససస:52
లస: పప
9388 NDX2600351
పపరర: పసడతల హహమబసదస

9377 NDX3009396
పపరర: వరయఖ గగరర

94-178/529

భరస : ఏడడకకసడలల తటట
ఇసటట ననస:94-23-1722
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగయఖ రరచచకలసటర
ఇసటట ననస:94-23-1722
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:94-23-1723
వయససస:18
లస: పప

94-184/962

94-159/743

94-178/1029

9381 NDX2440949
పపరర: రమఖదదవ బతష
స ల

94-193/1110

9384 NDX2977353
పపరర: రరజగసదఫ కలమఖరర పరదరరస

9387 NDX2600864
పపరర: పసడతల తరరపటమక

94-170/640

94-178/527

9390 NDX2351591
పపరర: చడననమక బబ లఖర

94-178/528

భరస : రరఘవ రరడడ క బబ లఖర
ఇసటట ననస:94-23-1722
వయససస:36
లస: ససస స
94-178/530

9393 NDX2351187
పపరర: రరఘవ రరడడ క బబ లఖర

94-178/531

తసడక:ఫ పసచర రరడకడ బబ లఖర
ఇసటట ననస:94-23-1722
వయససస:41
లస: పప
94-178/1027

9396 NDX2971539
పపరర: కకటటశశరమక పరలపరరస

94-178/1028

తసడక:ఫ ససవకకటటశశరరరవ సనరరబతస న
ఇసటట ననస:94-23-1722
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలర శశర రరవప ఎనఎఎసఎ
ఇసటట ననస:94-23-1723
వయససస:34
లస: ససస స

9398 NDX3252632
పపరర: రరజవ పలర పస తష

9399 NDX3264371
పపరర: రరజవ పలర పస తష

తసడక:ఫ జసగమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-23-1723
వయససస:18
లస: పప

94-178/1026

భరస : పసడతల అకకయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1720
వయససస:62
లస: ససస స

9389 NDX2351427
పపరర: దదనచ తటట

9395 NDX2944049
పపరర: రరమకకషష సనరరబతస న

94-178/1024

భరస : సతఖనసదస దవళ
ఇసటట ననస:94-23-1715
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : బఫహకయఖ రరచగబసట
ఇసటట ననస:94-23-1722
వయససస:47
లస: ససస స
94-178/532

9378 NDX3009321
పపరర: అనత గగరర

భరస : బబజ బబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-23-1709
వయససస:23
లస: ససస స

9386 NDX2618973
పపరర: వనసకటటశశరమక చవల

9392 NDX2351583
పపరర: కకటమక రరచగబసట

9397 NDX3001922
పపరర: నవన పరలపరరస

94-184/961

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మమకల
ఇసటట ననస:94-23-1713
వయససస:23
లస: ససస స

9391 NDX2351575
పపరర: అచరమక తటట

94-183/1189

భరస : వరయఖ గగరర
ఇసటట ననస:94-23-1704
వయససస:35
లస: ససస స

9383 NDX2312890
పపరర: నచగ లకకక మమకల

భరస : ఐటస రరజ తటట
ఇసటట ననస:94-23-1722
వయససస:25
లస: ససస స

9394 NDX2351195
పపరర: బఫహకయఖ రరచచకలసటర

94-178/1023

9380 NDX2312064
పపరర: పఫసరద రరవప మబనపలర

భరస : పసడతల చడనన వనసకట శకనవరససలల
ఇసటట ననస:94-23-1720
వయససస:34
లస: ససస స

9375 NDX3003662
పపరర: కకసడమక పపసపరటట

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:94-23-1718
వయససస:28
లస: ససస స
94-172/1022

94-179/734

భరస : శకనవరస రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:94-23-1702/3
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ మబనపలర
ఇసటట ననస:94-23-1705
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ శకనస మమకల
ఇసటట ననస:94-23-1713
వయససస:18
లస: పప

9385 NDX1816885
పపరర: శకనవరస రరవప చచవల

94-183/1188

తసడక:ఫ చసదఫశశఖరరరవప గగరర
ఇసటట ననస:94-23-1704
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ పఫభబదచస బరరదసల
ఇసటట ననస:94-23-1705
వయససస:41
లస: పప
9382 NDX2972891
పపరర: ససనల కలమఖర మమకల

9374 NDX3011152
పపరర: శకనవరస రరవప పపసపరటట

9372 NDX2480499
పపరర: శకనవరసరరవప పపసపరఠర

తసడక:ఫ గరపరలరరవప పపసపరఠర
ఇసటట ననస:94-23-1702/3
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ గరపరలరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:94-23-1702/3
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ సనచమమరర
ఇసటట ననస:94-23-1703
వయససస:52
లస: పప
9379 NDX2312601
పపరర: ఉదయ భబసకర బరరదసల

94-179/733

తసడక:ఫ కకసడయఖ ఆరవ
ఇసటట ననస:94-23-1702/3
వయససస:31
లస: పప

భరస : గరపరలరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:94-23-1702/3
వయససస:70
లస: ససస స
9376 NDX2925089
పపరర: శకనవరసరరరవప సనచమమరర

9371 NDX2480440
పపరర: కకసడయఖ ఆరవ

94-178/1130

94-179/1284

తసడక:ఫ జసగమహహసవరర రరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:94-23-1723
వయససస:18
లస: పప

Page 243 of 372

9400 NDX2528065
పపరర: రరజగశశరర తచటటపరరస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-178/533

భరస : వనసకటటశశర రరవప తచటటపరరస
ఇసటట ననస:94-23-1726
వయససస:61
లస: ససస స
9403 NDX2687796
పపరర: వజయ తషళళళరర

94-178/762

9404 NDX1274141
పపరర: చదకకనథససబబబరర
నర
ల నళన

94-184/963

9407 NDX2407542
పపరర: సశపన మబకకసపపడక

తసడక:ఫ జజన ఎడశరడ మబకకమ పపడక
ఇసటట ననస:94-23-1726
వయససస:48
లస: పప

9410 NDX3092772
పపరర: రమణమక జలసనతఫ

తసడక:ఫ వనసకట కనకగశశర రరవప పలఖనటట
ఇసటట ననస:94-23-1728
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ శవ పఫసరద ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-23-1729
వయససస:21
లస: పప

9415 NDX2716512
పపరర: పదక యయనసమబల

9416 NDX2568418
పపరర: శకకరసత ఎనసమబల

94-178/764

భరస : శవ పఫసరద యయనసమబల
ఇసటట ననస:94-23-1729
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవ పఫసరద ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-23-1729
వయససస:25
లస: పప
9421 NDX3051687
పపరర: శవరనసదస చరడవరపప

9419 NDX2894418
పపరర: నబ హనసమఖన నగర

94-178/1034

9422 NDX3045853
పపరర: బఫహక కలమఖరర చరడవరపప

తసడక:ఫ శవరనసదస చరడవరపప
ఇసటట ననస:94-23-1734
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ బబల కకషష రరడకడ చచగసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-23-1735
వయససస:25
లస: పప

94-178/1030

94-5/1108

94-178/765

9428 NDX2647873
పపరర: మననజ రరడకడ చచగస రరడకడ
తసడక:ఫ బబల కకషష రరడకడ చచగస రరడకడ
ఇసటట ననస:94-23-1735
వయససస:19
లస: పప

9408 NDX2407559
పపరర: వజయ రరణణ మబకకసపపడక

94-184/965

9411 NDX2740314
పపరర: వనసకట నచగ జజఖత పలఖనటట

94-178/1031

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప పలఖనటట
ఇసటట ననస:94-23-1728
వయససస:41
లస: ససస స
9414 NDX2673747
పపరర: శవ పఫసరద ఎనసమబల

94-178/763

9417 NDX2891935
పపరర: రరజగశ ఎనసమబల

94-178/1032

తసడక:ఫ శవ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-23-1729
వయససస:25
లస: పప
94-172/1228

9420 NDX2893642
పపరర: రసజబ హనసమఖన నగర

94-179/1198

భరస : షపక ఫసయర సరహహబ
ఇసటట ననస:94-23-1732
వయససస:37
లస: ససస స
94-178/1035

9423 NDX3051570
పపరర: శకనవరస చరడవరపప

94-178/1036

తసడక:ఫ శవరనసదస
ఇసటట ననస:94-23-1734
వయససస:48
లస: పప
94-172/1023

భరస : బబల కకషష రరడకడ చచగసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-23-1735
వయససస:38
లస: ససస స
94-178/767

94-179/736

తసడక:ఫ వరయఖ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-23-1729
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవరనసదస
ఇసటట ననస:94-23-1734
వయససస:66
లస: ససస స

94-178/1037 9425 NDX2560456
9424 NDX3051638
పపరర: నచగ ససరగశ కలమఖర చరడవరపప
పపరర: ధన లకకక చచగసరరడడ క

9405 NDX1112382
పపరర: చడకకనర తషసబబఖనన వలసల

భరస : తచర పఫభబదచసస మబకకసపపడక
ఇసటట ననస:94-23-1726
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : షపక బబజబ
ఇసటట ననస:94-23-1732
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకకకరసత రరవప చరడవరపప
ఇసటట ననస:94-23-1734
వయససస:74
లస: పప

9427 NDX2642577
పపరర: అశశక రరడకడ చచగస రరడకడ

94-184/964

తసడక:ఫ శవ పఫసరద ఎనసమబల
ఇసటట ననస:94-23-1729
వయససస:21
లస: పప
94-180/1374

94-178/535

భరస : రరధచకకషషన
ఇసటట ననస:94-23-1726
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప బబజబల
ఇసటట ననస:94-23-1726/ Sahasra Residen
వయససస:45
లస: ససస స

94-180/2013 9413 NDX2665081
9412 NDX2940013
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప పలఖనటట
పపరర: శకకరసత ఎనసమబల

9418 NDX2706075
పపరర: రరజగష ఎనసమబల

94-179/735

తసడక:ఫ తచర పఫభబదచసస మబకకసపపడక
ఇసటట ననస:94-23-1726
వయససస:22
లస: ససస స
94-184/966

9402 NDX2520328
పపరర: తషలశ

భరస : లల శసకర తచటటపరరస
ఇసటట ననస:94-23-1726
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరధచకకషషన
ఇసటట ననస:94-23-1726
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ పఫభబ దచస మబకకసపపడక
ఇసటట ననస:94-23-1726
వయససస:20
లస: ససస స
9409 NDX2407534
పపరర: తచర పఫభబదచసస మబకకమ పపడక

94-178/534

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప తచటటపరరస
ఇసటట ననస:94-23-1726
వయససస:39
లస: పప

భరస : దదలప కలమఖర ననతలపత
ఇసటట ననస:94-23-1726
వయససస:43
లస: ససస స
9406 NDX2477891
పపరర: బబళళల పఫహరర మబకకసపపడక

9401 NDX2528057
పపరర: లల శసకర తచటటపరరస

9426 NDX2648046
పపరర: బబల కకషష రరడకడ చచగస రరడకడ

94-178/766

తసడక:ఫ మఖల కకసడ రరడడ క చచగస రరడకడ
ఇసటట ననస:94-23-1735
వయససస:46
లస: పప
94-178/768

9429 NDX2982932
పపరర: బబబబ ఆరఎహహచ పపల

94-178/1038

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:94-23-1735
వయససస:41
లస: పప
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94-178/1039 9431 NDX2947265
9430 NDX2894541
పపరర: నచగ మలర శశరర హనసమఖన నగర
పపరర: అనసష పడకదరపప

భరస : గననవరపప సషషదయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1735
వయససస:38
లస: ససస స
9433 NDX2946812
పపరర: మసరసన హనసమఖన నగర

తసడక:ఫ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1735
వయససస:28
లస: ససస స
94-178/1042

తసడక:ఫ షపక వల
ఇసటట ననస:94-23-1735
వయససస:19
లస: పప
9436 NDX2514610
పపరర: కకటటశశరమక పఫగడ

94-178/537

94-179/738

94-178/1043

94-178/541

94-178/544

94-178/547

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:37
లస: ససస స

94-178/540

9452 JBV0912030
పపరర: అనచరకల షపక

94-183/808

9455 NDX0016881
పపరర: కకటటశశరర� ఎన�

94-178/542

9458 NDX0734590
పపరర: అజమబన బబగస షపక
భరస : అజమ
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:62
లస: ససస స

94-178/539

9441 NDX3017688
పపరర: వనసకట పసచరమక వనపషసట

94-185/1455

94-178/1121
9444 NDX3239209
పపరర: వజయ లకకక తరరమలదచసస

9447 NDX0861898
పపరర: పఠరన ఖఖసససబ

94-178/543

భరస : మబకలసస ఖఖన
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:67
లస: ససస స
94-178/545

9450 AP151010483528
పపరర: పపరయఖ పపల

94-178/546

తసడక:ఫ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:66
లస: పప
94-183/806

9453 JBV0912410
పపరర: మహబమబబ బ షపక

94-183/807

భరస : మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-24
వయససస:42
లస: ససస స
94-185/764

తసడక:ఫ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:30
లస: ససస స
94-185/766

9438 NDX2514677
పపరర: వజయ సరరధద పఫగడ

భరస : పపరషయఖ తరరమలదచసస
ఇసటట ననస:94-23-1962
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరరమబలఖర షపక
ఇసటట ననస:94-24
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరయబబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-24
వయససస:52
లస: పప
9457 NDX0016337
పపరర: నచగళళ శవ�

9449 AP151010483257
పపరర: శకనవరససలల పపల

94-178/536

భరస : శకనవరస రరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:94-23-1737/A
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ పపరయఖ
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ బహదనర ఖఖన
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:73
లస: పప
9454 JBV0912402
పపరర: మరరసరహహబ షపక

94-179/1200

9443 NDX2351286
పపరర: బసవ లసగయఖ బలలససపరటట

9446 AP151010486513
పపరర: రమఖదదవ పపల

9435 NDX2514628
పపరర: వజయ లకకక పఫగడ

తసడక:ఫ యఖనచదద రరవప పఫగడ
ఇసటట ననస:94-23-1736
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఇబఫహహస షపక
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:25
లస: పప
9451 NDX0863597
పపరర: మబకలసస ఖఖన

94-178/538

తసడక:ఫ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:94-23-1858
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ పదదయఖ గగరరజజల
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:26
లస: ససస స
9448 NDX1985052
పపరర: బబజ షపక

9437 NDX2514602
పపరర: పకథదశ పఫగడ

9440 NDX3000296
పపరర: అసజమక పరలపరరస

94-178/1041

భరస : వజయ సరరధద పఫగడ
ఇసటట ననస:94-23-1736
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:94-23-1737
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ పసచరయఖ పగడల
ఇసటట ననస:94-23-1779
వయససస:23
లస: పప
9445 NDX1829904
పపరర: గరరరజజ బబల గగరరజజల

94-179/1199

తసడక:ఫ వజయ సరరధద పఫగడ
ఇసటట ననస:94-23-1736
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ ఆనసద రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:94-23-1737
వయససస:35
లస: పప
9442 NDX2985083
పపరర: ససరగశ పగడల

9434 NDX2894509
పపరర: రమఖశక హనసమఖన నగర

9432 NDX2818052
పపరర: మననజ రరడకడ చగరమ రరడడ క

తసడక:ఫ బల కకషష రరడకడ చగరమ రరడడ క
ఇసటట ననస:94-23-1735
వయససస:19
లస: పప

తలర : గననవరపప నచగ మలర శశరర
ఇసటట ననస:94-23-1735
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదఫరరవప పఫగడ
ఇసటట ననస:94-23-1736
వయససస:69
లస: ససస స
9439 NDX2529709
పపరర: నచగగశశర రరవప పరలపరరస

94-178/1040

9456 NDX0734384
పపరర: కరరమబననసర షపక

94-185/765

భరస : అనశర భబషర
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:36
లస: ససస స
94-185/767

9459 NDX0750265
పపరర: అనశర భబషర షపక

94-185/768

తసడక:ఫ అజస
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:46
లస: పప
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94-185/769

తసడక:ఫ అజమ
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:47
లస: పప
94-185/772

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:94-24-168
వయససస:30
లస: ససస స
94-179/1207

9469 NDX0089599
పపరర: ససబబబయమక� జజషసట�

9472 NDX1102573
పపరర: నరగశ కలమఖర జజజల

94-185/777

9475 NDX1808023
పపరర: పరమమశశర రరవప హజరర

94-185/780

94-185/783

9470 NDX1127679
పపరర: కరరమబననసర షపక

9473 NDX2027879
పపరర: ససభబన షపక

9476 NDX1127471
పపరర: మమహరరననసర షపక

94-185/784

9479 NDX0016832
పపరర: జయతషసబ షపక�

94-185/778

తసడక:ఫ వ వ సతఖనచరరయణ జటటటగ
ఇసటట ననస:94-24-1160
వయససస:26
లస: ససస స

9482 NDX1974030
పపరర: కనకరమబ జటటటగ

94-185/781

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-24-1200
వయససస:27
లస: పప

9485 NDX0309336
పపరర: సరరదర బబగస� షపక�

94-185/792

9488 JBV3726619
పపరర: రమఖదదవ దచసరర
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-24-1543
వయససస:35
లస: ససస స

94-185/776

9471 NDX1308857
పపరర: భబరర వ గబడకపపడక

94-185/779

9474 NDX1762575
పపరర: మఖబబ ససభబన షపక

94-185/782

9477 NDX0089565
పపరర: వకలలఖ దదవ� జజషసట�

94-185/793

తసడక:ఫ రరమఖసజననయబలల�
ఇసటట ననస:94/24/180.
వయససస:37
లస: ససస స
94-185/785

9480 AP151010495213
పపరర: శవమక మసడగరరర

94-185/786

భరస : వరరసజననయరరడకడ
ఇసటట ననస:94-24-190
వయససస:52
లస: ససస స
94-185/788

9483 NDX1844217
పపరర: రరమ ససబబమక బబ ధ

94-185/789

భరస : శవ సతఖ సరయ వర పఫసరద బబ ధ
ఇసటట ననస:94/24/1169
వయససస:50
లస: ససస స
94-185/791

తసడక:ఫ ఖఖదర బబషర�
ఇసటట ననస:94/24/1217
వయససస:33
లస: ససస స
94-179/740

9468 NDX1761338
పపరర: కకటటశశరర మదసదల

తసడక:ఫ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94/24/180
వయససస:44
లస: పప

భరస : చలమయఖ జటటటగ
ఇసటట ననస:94-24-1160
వయససస:73
లస: ససస స
94-185/790

94-185/774

తలర : రతచనకలమఖరర
ఇసటట ననస:94/24/180
వయససస:26
లస: పప

భరస : జజన అహకద�
ఇసటట ననస:94-24-190
వయససస:49
లస: ససస స
94-185/787

9465 NDX1102490
పపరర: నరసససహహలల దదవరర

భరస : సతఖనచరరయణ మదసదల
ఇసటట ననస:94/24/180
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదల రరహమఖన
ఇసటట ననస:94/24/180.
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరరసజననయరరడకడ
ఇసటట ననస:94-24-190
వయససస:32
లస: ససస స
9481 NDX1973586
పపరర: కనక చరరశరక జటటటగ

94-185/775

తసడక:ఫ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:94/24/180
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ భభగగశశర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:94/24/180
వయససస:51
లస: పప
9478 NDX0309245
పపరర: సరవతఫ మసడగరరర

9467 NDX0519298
పపరర: మఖధవ ససగస

94-185/771

తసడక:ఫ తపపనన
ఇసటట ననస:94-24-168
వయససస:30
లస: పప

భరస : అబబదల రహమఖన
ఇసటట ననస:94/24/180
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఏడడకకసదలల జజజల
ఇసటట ననస:94/24/180
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-24-1543
వయససస:31
లస: ససస స

94-185/773

భరస : జజజగసదఫ రరవప
ఇసటట ననస:94/24/180
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమఖసజననయబలల�
ఇసటట ననస:94/24/180
వయససస:59
లస: ససస స

9487 JBV3726395
పపరర: శరరష దచసరర

9464 NDX0431916
పపరర: ససజత కకసడడ�

9462 NDX1538380
పపరర: నచగ రరజజ కలమఖరర తడలకచడరర

భరస : రవ శసకర తదలకచరర
ఇసటట ననస:94/24/110
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ యగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-24-168
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ బల కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-24-178/2
వయససస:42
లస: పప

9484 NDX1170729
పపరర: వనసకటటశశరళళ అమరరశశటట

94-185/770

తసడక:ఫ మసరసన
ఇసటట ననస:94/24
వయససస:73
లస: పప

9463 NDX1127430
పపరర: రమఖదదవ దదవరర

9466 NDX2893618
పపరర: బఫహకరరడకడ బబలల

9461 NDX0750323
పపరర: అబబదల అజస

9486 JBV3726437
పపరర: మసరసనబ షపక

94-179/739

భరస : చచసద అహకద
ఇసటట ననస:94-24-1541
వయససస:44
లస: ససస స
94-179/741

9489 NDX2860955
పపరర: అరరద జన షపక

94-179/1201

తసడక:ఫ మహమకద జన షపక
ఇసటట ననస:94-24-1758
వయససస:18
లస: పప
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94-180/2014

భరస : ఖఖశస షపక
ఇసటట ననస:94-24-1759
వయససస:34
లస: ససస స
9493 NDX2971588
పపరర: షరరరక తచహహల షపక

94-178/1046

94-179/1202

94-179/1204

94-178/1047

94-179/914

94-183/1190

94-179/743

భరస : బబనరరబ మనన
ఇసటట ననస:94-24-1772
వయససస:34
లస: ససస స
9514 NDX1591289
పపరర: మహన రరవప రరవపరర

భసధసవప: సమరపణ మమరరగబ
ఇసటట ననస:94-24-1774
వయససస:45
లస: ససస స

94-179/1205

9503 NDX2944262
పపరర: రరజఖ లకకక జవశలదదననన

9506 NDX2635209
పపరర: నహరరక జవశలదదననన

9509 NDX3047982
పపరర: శక రరమరరడకడ దథసతరరడకడ

94-179/746

94-178/1048

9498 NDX2819563
పపరర: వరమక దచమ

94-179/1203

9501 NDX2930519
పపరర: శకనవరస రరవప జవశలదదననన

94-174/1082

9504 NDX2953321
పపరర: నరకల నసససస

94-178/1049

భరస : ససబఫమణణఖశశర రరడక పపరరణణ
ఇసటట ననస:94-24-1770
వయససస:24
లస: ససస స
94-179/915

9507 NDX2799153
పపరర: శకనవరస రరవప జవశలదదననన

94-181/1503

తసడక:ఫ నచరరయణ జవశలదదననన
ఇసటట ననస:94-24-1770
వయససస:51
లస: పప
94-178/1050

9510 NDX3063062
పపరర: ధనలకకక దథసతరరడకడ

94-178/1051

తసడక:ఫ సరసబరరడకడ దథసతరరడకడ
ఇసటట ననస:94-24-1770 5TH LINE
వయససస:57
లస: పప

భరస : శక రరమరరడకడ దథసతరరడకడ
ఇసటట ననస:94-24-1770 5TH LINE
వయససస:51
లస: ససస స

9512 NDX1112465
పపరర: నరకల కలమఖరర రరవపరర

9513 NDX1126531
పపరర: బబనరరబ మనన రరవపరర

94-179/744

9515 NDX2546349
పపరర: శకనవరసరరవప పపల

9518 NDX2676047
పపరర: సమరపణ కలమఖర మమరరగబ
తసడక:ఫ వరరసరశమ మమరరగబ
ఇసటట ననస:94-24-1774
వయససస:20
లస: పప

94-179/745

తసడక:ఫ మహనరరవప
ఇసటట ననస:94-24-1772
వయససస:35
లస: పప
94-179/916

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:94-24-1774
వయససస:54
లస: పప
94-179/1206

94-179/913

భసధసవప: రరజఖ లకకక జవశలదదననన
ఇసటట ననస:94-24-1770
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:94-24-1772
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ వససథరరవ రరవపరర
ఇసటట ననస:94-24-1772
వయససస:65
లస: పప
9517 NDX2916997
పపరర: జజఖత మమరరగబ

9500 NDX2944015
పపరర: మనచ దచమ

9495 NDX2698132
పపరర: షరరరక తడషల షషషక

భరస : మఖధవ దచమ
ఇసటట ననస:94-24-1765
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప జవశలదదననన
ఇసటట ననస:94-24-1770
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పఫభబకరరరవప మదడల
ఇసటట ననస:94-24-1770
వయససస:40
లస: ససస స
9511 NDX1112390
పపరర: కకకషట య
స ఖన జయసత రరవపరర

94-179/742

భరస : శకనవరస రరవప జవశలదదననన
ఇసటట ననస:94-24-1770
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప జవశలదదననన
ఇసటట ననస:94-24-1770
వయససస:22
లస: పప
9508 NDX2799450
పపరర: వనసకట రమణ మదడల

9497 NDX1112283
పపరర: మనచ దచమఖ

94-178/1045

తసడక:ఫ జజకకర హహసపసన షషషక
ఇసటట ననస:94-24-1760
వయససస:20
లస: పప

భరస : మహహష దచమ
ఇసటట ననస:94-24-1765
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప జవశలదదననన
ఇసటట ననస:94-24-1770
వయససస:42
లస: ససస స
9505 NDX2638658
పపరర: నరజ కలమఖర జవశలదదననన

94-179/912

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:94-24-1765
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ మఖధవరరవప దచమ
ఇసటట ననస:94-24-1765
వయససస:32
లస: పప
9502 NDX2877322
పపరర: రరజఖ లకకక జవశలదదననన

9494 NDX2706083
పపరర: ఫరరక తహహల షషషక

9492 NDX2978898
పపరర: నజమబననసర షపక

భరస : జకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:94-24-1760
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ జజకకర హహసపసన షషషక
ఇసటట ననస:94-24-1760
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-24-1762
వయససస:47
లస: పప
9499 NDX2821122
పపరర: మహహష దచమ

94-178/1044

తసడక:ఫ మహమద జజన షయఖక
ఇసటట ననస:94-24-1760
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ జకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:94-24-1760
వయససస:20
లస: పప
9496 NDX2940930
పపరర: పరశతచలల బతష
స ల

9491 NDX2972958
పపరర: జజకకరహహసషషసన షపక

9516 NDX2544336
పపరర: శకనవరస రరవప పపల

94-179/917

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:94-24-1774
వయససస:21
లస: పప
94-231/1023

9519 NDX2674745
పపరర: నఖల మమరరగబ

94-240/609

తసడక:ఫ వరరసరశమ మమరరగబ
ఇసటట ననస:94-24-1774
వయససస:22
లస: పప
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9520 NDX3013117
పపరర: లకకకకరసతమక కగశసశశటట

94-178/1052

భరస : ససబబబరరవప కగశసశశటట
ఇసటట ననస:94-24-1779
వయససస:62
లస: ససస స
9523 NDX2971307
పపరర: సతఖవత పగడల

94-178/1055

94-178/1058

94-178/1059

94-178/1062

94-178/1065

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప ససరగ
ఇసటట ననస:94-24-1782
వయససస:18
లస: పప
9538 NDX1501239
పపరర: జయ మఖధసరర శకసగవర పప

94-174/739

94-178/1066

భరస : జజన ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-24-1784
వయససస:42
లస: ససస స

94-178/1060

94-178/1068

94-179/1209

9531 NDX3038973
పపరర: మబనయఖ కనసమమరర

భరస : HANOOK SAMSON BUDDULA
ఇసటట ననస:94-24-1782
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప ససరగ
ఇసటట ననస:94-24-1782
వయససస:20
లస: ససస స

9536 NDX2979730
పపరర: ఉషరరణణ ససరగ

9537 NDX1501247
పపరర: నరజ శకసగవర పప

94-179/1210

94-178/1061

9542 NDX2969061
పపరర: వరలకకక బబలల

9545 NDX3018702
పపరర: సరగర నకసససహ చదతన శరక

9548 NDX3263191
పపరర: జజన ఖఖన పఠరన
తసడక:ఫ మకల
స మ ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-24-1784
వయససస:49
లస: పప

94-178/1064

94-174/738

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప శకసగవరపప
ఇసటట ననస:94-24-1782/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-174/740

9540 JBV3182631
పపరర: శకనవరసరరవప శకయగవరపప

94-174/741

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ శకసగవరపప
ఇసటట ననస:94-24-1782/1
వయససస:55
లస: పప
94-178/1067

9543 NDX2947125
పపరర: చడననరరడకడ ఏనమ

94-187/1051

తసడక:ఫ చనన పపలర యఖ
ఇసటట ననస:94-24-1782/2
వయససస:41
లస: పప
94-179/1211

తసడక:ఫ సరగర వనసకట శవ రరమ శరక
ఇసటట ననస:94-24-1783/6
వయససస:19
లస: పప
94-179/1283

9528 NDX2999266
పపరర: వరలకకక కగశసశశటట

94-178/1063 9534 NDX2969400
9533 NDX2958221
పపరర: SOFIA DAVID BUDDULA
పపరర: వనసకట మమనక ససరగ

9539 JBV3182623
పపరర: శవపయచచకరర శకయగవరపప

94-178/1057

తసడక:ఫ రరమ సరశమ కనసమమరర
ఇసటట ననస:94-24-1782
వయససస:65
లస: పప

భరస : బఫహకరరడకడ
ఇసటట ననస:94-24-1782/2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరగర వనసకట శవ రరమ శరక
ఇసటట ననస:94-24-1783/6
వయససస:19
లస: పప
9547 NDX3263225
పపరర: ఆరరఫప న పఠరన

9530 NDX3177060
పపరర: పదచకవత నగబళళ

9525 NDX3078136
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కగశసశశటట

భరస : శకనవరసరరవప కగశసశశటట
ఇసటట ననస:94-24-1780
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప శకసగవరపప
ఇసటట ననస:94-24-1782/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : చడననరరడకడ
ఇసటట ననస:94-24-1782/2
వయససస:35
లస: ససస స
9544 NDX3033222
పపరర: సరగర నకసససహ చదతన శరక

94-179/1208

భరస : శకనవరస రరవప ససరగ
ఇసటట ననస:94-24-1782
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప శకసగవరపప
ఇసటట ననస:94-24-1782/1
వయససస:30
లస: ససస స
9541 NDX2893212
పపరర: కకసడమక యయనమ రరడడ క

9527 NDX2999274
పపరర: శకనవరసరరవప కగశసశశటట

94-178/1054

తసడక:ఫ ససబబరరవప కగశసశశటట
ఇసటట ననస:94-24-1780
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరవప నగబళళ
ఇసటట ననస:94-24-1781
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ శరససన బమదదనలఖ
ఇసటట ననస:94-24-1782
వయససస:45
లస: పప
9535 NDX3001898
పపరర: జతదసదఫ శకకర ససరగ

94-178/1056

తసడక:ఫ ససబబబరరవప కగశసశశటట
ఇసటట ననస:94-24-1780
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రరమయఖ నగబళళ
ఇసటట ననస:94-24-1781
వయససస:48
లస: పప
9532 NDX2992113
పపరర: హననక శరససన బమదదనలఖ

9524 NDX3025855
పపరర: ససబబబరరవప కగశసశశటట

9522 NDX3089562
పపరర: బబగఖలకకక శసగసశశటట

భరస : కకసడలరరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:94-24-1779
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కగశసశశటట
ఇసటట ననస:94-24-1780
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప కగశసశశటట
ఇసటట ననస:94-24-1780
వయససస:35
లస: ససస స
9529 NDX3209384
పపరర: వనసకట కకషష రరవప నగబళళ

94-178/1053

తసడక:ఫ కకసడయఖ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:94-24-1779
వయససస:49
లస: పప

భరస : పసచరయఖ పగడల
ఇసటట ననస:94-24-1779
వయససస:38
లస: ససస స
9526 NDX3078540
పపరర: దథరసరన కగశసశశటట

9521 NDX3094620
పపరర: కకసడలరరవప శసగసశశటట

9546 NDX3002383
పపరర: మహబబబ ఖఖన పఠరన

94-178/1070

తసడక:ఫ మకల
స మ ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-24-1784
వయససస:46
లస: పప
94-185/1526

9549 NDX2969038
పపరర: రరజగశశరర కకసడ రరడకడ

94-178/1071

తసడక:ఫ శకనస
ఇసటట ననస:94-24-1820
వయససస:18
లస: ససస స
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9550 NDX2894749
పపరర: మసగమక హనసమఖన నగర

94-179/1212

భరస : కకసడ రరడకడ గగవసదస
ఇసటట ననస:94-24-1820
వయససస:70
లస: ససస స
94-185/795

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర నచగబలర
ఇసటట ననస:94/24/1820
వయససస:28
లస: పప
94-185/798

తసడక:ఫ అల సయఖద
ఇసటట ననస:94-24-1820
వయససస:77
లస: పప
94-178/769

తసడక:ఫ బబడడ సరహహబ ననతలపత
ఇసటట ననస:94-24-1847
వయససస:56
లస: పప

9557 NDX2995538
పపరర: బల మమరయఘఘన కరకరర

9560 NDX2687838
పపరర: బబజడకబ షపక

94-178/772

తసడక:ఫ జలఖన బబష ననతలపత
ఇసటట ననస:94-24-1847
వయససస:34
లస: పప

9563 NDX2716231
పపరర: రరషక బబగస షపక

94-179/1214

94-185/799

తసడక:ఫ బబడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-24-1847
వయససస:58
లస: పప

9566 NDX2345213
పపరర: పరవన రరపర రరడడ క

94-178/770

94-178/549

తసడక:ఫ బసవ లసగయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:94-24-1858
వయససస:20
లస: పప

9569 NDX2687895
పపరర: బసవలసగయఖ బబలలరరపత

94-178/773

భరస : బసవ లసగయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:94-24-1858
వయససస:41
లస: ససస స

9572 NDX2687804
పపరర: పదచకవత బలలససపరటట

94-211/988

9575 NDX2972917
పపరర: రరశయఖ పపరస

94-178/775

9578 NDX2697803
పపరర: మనస నలల
ర రర
తసడక:ఫ శకనవరసరరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-24-1873/7
వయససస:26
లస: ససస స

9561 NDX2687929
పపరర: నజమబదదదన షపక

94-178/771

9564 NDX2687820
పపరర: మహబబబబ షపక

94-178/774

9567 NDX2351617
పపరర: పదచకవత బలలససపరటట

94-178/548

9570 NDX2610350
పపరర: బసవ లసగయఖ బలలససపత

94-178/776

భసధసవప: సరసబయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:94-24-1858
వయససస:47
లస: పప
94-178/778

9573 NDX2687879
పపరర: శశధర బలలససపరటట

94-178/779

తసడక:ఫ బసవలసగయఖ ననతలపత
ఇసటట ననస:94-24-1858
వయససస:20
లస: పప
94-178/1072

తసడక:ఫ రరమ కకటయఖ పపరస
ఇసటట ననస:94-24-1860
వయససస:60
లస: పప
94-178/1074

94-179/1215

భరస : బసవ లసగయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:94-24-1858
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససరగశ బబబబ ననతలపత
ఇసటట ననస:94-24-1858
వయససస:41
లస: ససస స
94-178/780

9558 NDX2995512
పపరర: అససవనణణ కరకరర

తసడక:ఫ జజన శశశదచ ననతలపత
ఇసటట ననస:94-24-1847
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనసమయఖ ననతలపత
ఇసటట ననస:94-24-1858
వయససస:47
లస: పప
94-178/777

94-185/797

తసడక:ఫ జలఖన బబష
ఇసటట ననస:94-24-1847
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ అశశక రరడకడ పరవన
ఇసటట ననస:94-24-1847
వయససస:26
లస: ససస స

9568 NDX2351302
పపరర: శశధర బలలససపరటట

9555 NDX1097252
పపరర: సరసబ శవ రరవప మ౦డవ

భరస : బబల మబరరగన కరకరర
ఇసటట ననస:94-24-1835
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నజమబదదదన ననతలపత
ఇసటట ననస:94-24-1847
వయససస:25
లస: ససస స

9565 NDX2442325
పపరర: జలఖన బబష షపక

94-185/794

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/24/1820
వయససస:50
లస: పప

భరస : జలఖన బబష ననతలపత
ఇసటట ననస:94-24-1847
వయససస:51
లస: ససస స

9562 NDX2687937
పపరర: శసషషదదదన షపక

భరస : సరసబశవ రరవప పపరస
ఇసటట ననస:94-24-1860
వయససస:32
లస: ససస స

94-185/796

తసడక:ఫ కల మబతష
స కరకరర
ఇసటట ననస:94-24-1835
వయససస:31
లస: పప

9559 NDX2687903
పపరర: జలఖన బబష షపక

9577 NDX2972230
పపరర: అసజల పపరస

9554 AP151010495636
పపరర: వనసకటశకనవరస కకరటట

9552 NDX1762013
పపరర: ఫరరక షపక

తసడక:ఫ ఆరరఫప షపక
ఇసటట ననస:94-24-1820
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:94/24/1820
వయససస:45
లస: పప

9556 NDX1808189
పపరర: అమన సయఖద

9574 NDX2714541
పపరర: మహబబబ ససభబన
పరమయఇపటట షపక
తసడక:ఫ మసరసన
ఇసటట ననస:94-24-1859
వయససస:60
లస: పప

94-179/1213

భరస : గరవసదస కకసడచరరడకడ
ఇసటట ననస:94-24-1820
వయససస:70
లస: ససస స

9553 NDX1761007
పపరర: కకటయఖ నచగబలర

9571 NDX2619674
పపరర: పదచకవత బలలససపరటట

9551 NDX2995413
పపరర: మసగమక కకసడచరరడడ క

9576 NDX2972693
పపరర: సరసబశవరరవప పపరస

94-178/1073

తసడక:ఫ రరశయఖ పపరస
ఇసటట ననస:94-24-1860
వయససస:46
లస: పప
94-201/655

9579 AP151010489290 94-180/1215
పపరర: జజన జకబ రతన కలమఖర పసలర
తసడక:ఫ డదవడ
ఇసటట ననస:94-24-1901
వయససస:45
లస: పప
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94-178/550

94-179/1216 9582 JBV3245941
9581 NDX2816908
పపరర: నచరర మణణ సససదరర గబడకపపడక
పపరర: కలససమకలమఖరర నరరక� �

భరస : సరసబశవ రరవప లలట సరధనచల
ఇసటట ననస:94-24-1943
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : నచగ మలలర శశరరరవప గబడకపపడక
ఇసటట ననస:94-24-1947/2
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:94/24/1993/2
వయససస:82
లస: ససస స

9583 NDX1973149
పపరర: నచగరరజ కలమఖరర దడసదసకలరర

9584 NDX2744761
పపరర: గరయతఫ లలకలఖపప

9585 NDX2713501
పపరర: అసమఖ మగల

94-185/801

Deleted

భరస : శకనవరస ఉదయ భబసకర దడసదసకలరర
ఇసటట ననస:94/24/2015
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గబరరమమరరస
ఇసటట ననస:94-24-2038
వయససస:26
లస: ససస స

9586 NDX1592741
పపరర: అసజ రరడకడ కకడనరర

9587 NDX1308717
పపరర: చమనరవరల గరలలకసడ

94-185/802

తసడక:ఫ ససవర రరడకడ కకడనరర
ఇసటట ననస:94/25
వయససస:25
లస: పప
9589 AP151010495393
పపరర: ఇసరకయయల షపక�

94-185/805

94-178/552

94-178/555

94-188/1098

94-178/1076

తసడక:ఫ అచరయఖ
ఇసటట ననస:94-25-1919
వయససస:49
లస: పప

9596 NDX2480887
పపరర: సప హహయల సయద

9599 NDX2476562
పపరర: ఖఖదర బబష సయద

9602 NDX2979656
పపరర: భబరత మలపరటట

94-178/1079

9605 NDX2927218
పపరర: గసగరతనస రగసజ శశటట

94-176/1268

9608 NDX2687986
పపరర: అచరయమక బబ సత
భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:94-25-1919
వయససస:45
లస: ససస స

94-185/804

9591 NDX2351674
పపరర: మసరసన పఠరన

94-178/551

9594 NDX2026434
పపరర: లకకమక పస కలరర

94-178/554

9597 NDX2480671
పపరర: సరజద సయఖద

94-178/556

తసడక:ఫ ఖఖదర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:94-25-1896
వయససస:20
లస: పప
94-188/1099

9600 NDX2972818
పపరర: రవమక మలపరటట

94-178/1075

భరస : వనసకట రరడకడ మలపరటట
ఇసటట ననస:94-25-1900
వయససస:77
లస: ససస స
94-178/1077

9603 NDX2971232
పపరర: పదచకవత దచససరరడడ క

94-178/1078

భరస : నచసర రరడకడ దచససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-25-1901
వయససస:43
లస: ససస స
94-175/1675

తసడక:ఫ శవ సనరఖ నచరరయణ
ఇసటట ననస:94-25-1916
వయససస:33
లస: ససస స
94-178/781

9588 JBV0919589
పపరర: అబబదల జలల� షపక�

భరస : నరసససహ పస కలరర
ఇసటట ననస:94/25/1571
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడకడ మలపరటట
ఇసటట ననస:94-25-1900
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచసర రరడకడ దచససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-25-1901
వయససస:30
లస: పప
9607 NDX2687978
పపరర: రరమ చసదఫ బబ సత

94-178/553

తసడక:ఫ అబబదల గఫపర సయద
ఇసటట ననస:94-25-1896
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ అనసత రరడకడ మలపరటట
ఇసటట ననస:94-25-1900
వయససస:60
లస: పప
9604 NDX2972586
పపరర: మఖధవ రరడకడ దచససరరడకడ

9593 JBV3219003
పపరర: పపల కకసడల రరవప

తసడక:ఫ జబబర మగల
ఇసటట ననస:94-25
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అబబదల బశర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-25-1150
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఖఖదర బబష సయద
ఇసటట ననస:94-25-1896
వయససస:23
లస: పప

భరస : కరడహహచఆరబఆశ సయద
ఇసటట ననస:94-25-1896
వయససస:39
లస: ససస స
9601 NDX2971612
పపరర: వనసకట రరడకడ మలపరటట

94-185/806

తసడక:ఫ చననకకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/25/1570
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ పస కలరర
ఇసటట ననస:94/25/1571
వయససస:68
లస: పప
9598 NDX2476588
పపరర: ఫరరదచ సయద

9590 AP151010495340
పపరర: యమసఫ సరహహబ షపక�

94-179/919

తసడక:ఫ యమసఫరసహహబ� �
ఇసటట ననస:94-25
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ మహమద ఖఖశససరహహబ�
ఇసటట ననస:94-25
వయససస:64
లస: పప

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:94/25/1570
వయససస:62
లస: ససస స
9595 NDX2026400
పపరర: నరసససహ పస కలరర

94-185/803

తలర : మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:94/25
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ యమసఫ సరహహబ షపక�
ఇసటట ననస:94-25
వయససస:40
లస: పప
9592 AP151010486514
పపరర: వనసకరయమక పపల

94-185/1456

94-185/800

94-178/1080
9606 NDX2819167
పపరర: శవ సనరఖ నచరరయణ రసగరశశటట

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-25-1916
వయససస:47
లస: పప
94-178/782

9609 NDX1029701
పపరర: వనసకట ససబబమక కరకరర

94-178/557

భరస : రసగనచయకలలల కరకరర
ఇసటట ననస:94-25-1920
వయససస:55
లస: ససస స
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9610 NDX1029792
పపరర: రసగనచయకలలల కరకరర

94-178/558

తసడక:ఫ రసగనన కరకరర
ఇసటట ననస:94-25-1920
వయససస:59
లస: పప
9613 NDX3046307
పపరర: వజయ లకకక మడకదథడకడ

94-178/1082

94-176/1420

94-178/1085

94-178/560

94-178/563

94-176/1269

94-178/1087

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:94-25-1956
వయససస:28
లస: ససస స

9623 NDX2463636
పపరర: వససతస రమణ కలమఖరర

9626 NDX2351369
పపరర: రరఫర ఆడమస గమడనరర

9629 NDX2416436
పపరర: చసదఫమమళ శఖఖ

9632 NDX2740199
పపరర: నచగరతనస చనచనరరడడ క

94-178/1090

9635 NDX2992089
పపరర: నచగబల మర ఖఖన పఠరన

94-178/561

9638 NDX3247095
పపరర: శహహదచ షపక
భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:94-25-1956
వయససస:28
లస: ససస స

9618 NDX3048121
పపరర: కకటయఖ అచర

94-178/1084

9621 NDX2407237
పపరర: భబరత సరధనచల

94-180/1216

9624 NDX2351633
పపరర: సషషన ఆలలఖఖ గమడడరర

94-178/562

తసడక:ఫ రఫ ఆడమస గమడడరర
ఇసటట ననస:94-25-1946
వయససస:23
లస: ససస స
94-178/564

9627 NDX2450120
పపరర: అఖల తదజససశ గమడనరర

94-178/565

తసడక:ఫ రరఫర ఆడమస గమడనరర
ఇసటట ననస:94-25-1948
వయససస:21
లస: పప
94-176/1270

9630 NDX2687952
పపరర: హరర శఖఖ

94-178/783

తసడక:ఫ చసదఫ మమళ ననతలపత
ఇసటట ననస:94-25-1949
వయససస:18
లస: పప
94-178/1088

9633 NDX3001930
పపరర: నరరసదఫ రరడకడ చడననరరడకడ

94-178/1089

తసడక:ఫ రఘబరరమ రరడడ క చడననరరడకడ
ఇసటట ననస:94-25-1950
వయససస:30
లస: పప
94-178/1091

తసడక:ఫ అబబదల బషసర పఠరన
ఇసటట ననస:94-25-1952
వయససస:22
లస: పప
94-178/1093

94-176/1351

భరస : రఘబనచధ సరధనచల
ఇసటట ననస:94-25-1943
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రఘబరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-25-1950
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ రఘబరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-25-1950
వయససస:30
లస: పప
9637 NDX3197720
పపరర: షరహహద షపక

94-178/1086

తసడక:ఫ ఇనచనసస శఖఖ
ఇసటట ననస:94-25-1949
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ నచరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:94-25-1950
వయససస:52
లస: పప
9634 NDX2939791
పపరర: నరరసదఫ రరడకడ చడననరరడకడ

9620 NDX3030400
పపరర: కలమఖరర అచర

9615 NDX2706661
పపరర: రమమశ చదపపరర

తసడక:ఫ బబలయఖ అచర
ఇసటట ననస:94-25-1941
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ వరయఖ గమడనరర
ఇసటట ననస:94-25-1946
వయససస:47
లస: పప

భరస : చసదఫమమళ శఖఖ
ఇసటట ననస:94-25-1949
వయససస:44
లస: ససస స
9631 NDX2740207
పపరర: రఘబరరమరరడకడ చనచనరరడకడ

94-180/2015

భరస : మమక రరమ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:94-25-1944
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రఫ ఆడమస గమడడరర
ఇసటట ననస:94-25-1946
వయససస:41
లస: ససస స
9628 NDX2416444
పపరర: అనతచ కలమఖరర ససగబల

9617 NDX2871606
పపరర: రరమసజమక చదపపరర

94-178/1081

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప చదపపరర
ఇసటట ననస:94-25-1936
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబలసరశమ అచర
ఇసటట ననస:94-25-1941
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ మమకర రరమ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:94-25-1944
వయససస:22
లస: ససస స
9625 NDX2351641
పపరర: ఎలజబబత రరణణ గమడడరర

94-178/1083

భసధసవప: రమమశ
ఇసటట ననస:94-25-1936
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ అచర
ఇసటట ననస:94-25-1941
వయససస:31
లస: పప
9622 NDX2463644
పపరర: మమకర ఊరరకళ చచదరర

9614 NDX3063377
పపరర: మబరళ కకషష మడకదదడక

9612 NDX3045937
పపరర: వరససబబబబ మడకదథడకడ

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ మడకదథడకడ
ఇసటట ననస:94-25-1933
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ వరససబబబబ మడకదదడక
ఇసటట ననస:94-25-1933
వయససస:18
లస: పప

భరస : రమమశ చదపపరర
ఇసటట ననస:94-25-1936
వయససస:32
లస: ససస స
9619 NDX3032208
పపరర: బబలసరశమ అచర

94-178/559

భరస : రమమష చదపపరర
ఇసటట ననస:94-25-1931
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరససబబబబ మడకదథడకడ
ఇసటట ననస:94-25-1933
వయససస:41
లస: ససస స
9616 NDX2838845
పపరర: లలఖవత చదపపరర

9611 NDX2351625
పపరర: లలఖవత చదపపరర

9636 NDX3193042
పపరర: షరహహద షపక

94-178/1092

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:94-25-1956
వయససస:28
లస: ససస స
94-178/1126

9639 NDX3186418
పపరర: షరహహద షపక

94-184/1508

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:94-25-1956
వయససస:28
లస: ససస స
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9640 NDX2531424
పపరర: కకపర రరవప రరజవరపప

94-178/566

తసడక:ఫ కకటయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-25-1960
వయససస:33
లస: పప
9643 NDX2977437
పపరర: హహబసబబ పపడడ దటట

94-178/1095

94-178/785

భరస : వనసకయఖ ననతలపత
ఇసటట ననస:94-25-1973
వయససస:41
లస: ససస స
94-178/568

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:94-25-1976
వయససస:21
లస: ససస స
9652 NDX2399640
పపరర: పపరరషమ కకళళపపడక

94-178/571

భరస : పస వ యస పఫసరద కకళళపపడక
ఇసటట ననస:94-25-1979/2
వయససస:38
లస: ససస స
94-178/788

భరస : వనసకటటశశరరర చదపపరర
ఇసటట ననస:94-25-1987
వయససస:62
లస: ససస స
94-178/574

94-178/577

9650 NDX2351708
పపరర: ససమలత చడననసచడటట

94-179/1218

94-178/569

94-178/784

9648 NDX2933489
పపరర: శకనవరస కరససబబ ఈనచ

94-179/1217

9651 NDX2351336
పపరర: ససరగష చడననసశశటట

94-178/570

భరస : ససరగష చడననసచడటట
ఇసటట ననస:94-25-1979/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర చడననసశశటట
ఇసటట ననస:94-25-1979/1
వయససస:37
లస: పప

94-178/572
9653 NDX2351161
పపరర: పపరష వనసకట వనసకటటశశర
కకలర పపడక
తసడక:ఫ ఎన యస హహచ శరససస స కకలర పపడక
ఇసటట ననస:94-25-1979/2
వయససస:43
లస: పప

9654 NDX2684918
పపరర: వనసకటటశశరరర చదపపరర
తసడక:ఫ కకటయఖ చదపపరర
ఇసటట ననస:94-25-1987
వయససస:71
లస: పప

9656 NDX2838217
పపరర: కకషష చదపపరర

9657 NDX2351690
పపరర: కకటటశశరమక గరలలసస

94-178/1096

9659 NDX2351377
పపరర: బబల కకషష గరలలసస

9662 NDX2351385
పపరర: అబబదల బశర ఖఖన పఠరన

9665 NDX2994697
పపరర: వనసకటటశశరరర దథసతచ

9668 AP151010474573
పపరర: ససతచమహలకకక మసడలననన
భరస : వనసకటటశఖరరర
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:70
లస: ససస స

94-178/787

94-178/573

భరస : మఖలఖ కకసడయఖ గరలలసస
ఇసటట ననస:94-25-1988/4
వయససస:63
లస: ససస స
94-178/575

9660 NDX2351344
పపరర: మఖలఖ కకసడయఖ గరలలసస

94-178/576

తసడక:ఫ పపద మఖలఖ కకసడయఖ గరలలసస
ఇసటట ననస:94-25-1988/4
వయససస:69
లస: పప
94-178/578

9663 NDX3001088
పపరర: వనసకట రవ కకరణ దథసతచ

94-173/1122

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర దథసతచ
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:37
లస: పప
94-184/1509

తసడక:ఫ తరరపతయఖ దథసతచ
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:63
లస: పప
94-187/667

9645 NDX2687788
పపరర: వనసకయఖ చగపపర

భసధసవప: శత కరససబబ ఈనచ
ఇసటట ననస:94-25-1975
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ అలఖర బకర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-25-9150
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకట రవ కకరణ దథసతచ
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దదవనసదఫరరవప
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:39
లస: ససస స

94-178/786

తసడక:ఫ మఖలఖ కకసడయఖ గరలలసస
ఇసటట ననస:94-25-1988/4
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ అబబదల బశర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-25-9150
వయససస:23
లస: పప

9667 JBV0851949
పపరర: అనసరరధ మసడలననన

9647 NDX2687754
పపరర: భబరత గగలలసస

94-178/1094

తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ ననతలపత
ఇసటట ననస:94-25-1973
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర చదపపరర
ఇసటట ననస:94-25-1987
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ మఖలఖ కకసడయఖ గరలలసస
ఇసటట ననస:94-25-1988/4
వయససస:21
లస: పప

9664 NDX3001138
పపరర: నచగ లకకక దథసతచ

94-178/567

భరస : బబల కకషష ననతలపత
ఇసటట ననస:94-25-1973
వయససస:28
లస: ససస స

9649 NDX2536019
పపరర: భవఖ కకసడనరర

9661 NDX2351393
పపరర: నచగబల మరర ఖఖన పఠరన

9644 NDX2480689
పపరర: అనల మహన తడలరబబటట

9642 NDX2994283
పపరర: పపనన రరవప అచర

తసడక:ఫ కరస య
క ఖ అచర
ఇసటట ననస:94-25-1964
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప తడలరబబటట
ఇసటట ననస:94-25-1973
వయససస:44
లస: పప

9646 NDX2687770
పపరర: లకకక దదవ చగపపర

9658 NDX2351351
పపరర: మహహష గరలలసస

94-180/2016

తసడక:ఫ మబనసరశమ గబసపప
ఇసటట ననస:94-25-1961
వయససస:73
లస: పప

తసడక:ఫ వరవరహమఖమ పపడడ దటట
ఇసటట ననస:94-25-1965
వయససస:21
లస: ససస స

9655 NDX2684066
పపరర: లకకమక చదపపరర

9641 NDX2868990
పపరర: నచరరయణ రరడకడ గబసపప

9666 NDX3006004
పపరర: సరరజన దదవ దథసతచ

94-184/1510

భరస : వనసకటటశశరరర దథసతచ
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:56
లస: ససస స
94-187/668

9669 AP151010471513
పపరర: దదవనసదఫ రరవప మసడలననన

94-187/669

తసడక:ఫ వనసకటశశరరర
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:41
లస: పప

Page 252 of 372
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పపరర: నచగరరజ మసడలననన
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94-187/670

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:41
లస: పప
9673 NDX3015914
పపరర: సరరజన దదవ డదనచస

94-187/1053

భరస : వనసకటటశశరరర డదనచస
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:56
లస: ససస స
9676 NDX3016029
పపరర: నచగలకకక డదనచస

94-187/1056

భరస : వనసకట రవ కకరణ డదనచస
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:34
లస: ససస స
9679 JBV3164779
పపరర: బబలసరశమ గసటటపరటట

94-169/876

94-178/580

94-185/808

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-26-1976
వయససస:20
లస: పప
9688 NDX0536029
పపరర: శకనవరసరరడకడ రరచస రరడకడ

94-185/811

తసడక:ఫ వరద రరజజరరడకడ
ఇసటట ననస:94/26/1990
వయససస:38
లస: పప
9691 NDX3251634
పపరర: ������ ��������
భరస : ���������� ��������
ఇసటట ననస:94-26-1992
వయససస:59
లస: ససస స
9694 SQX2045581
పపరర: ససనల కలమఖర రగజగటట
తసడక:ఫ పపరషచసదఫరరవప రగజగటట
ఇసటట ననస:94-26-1992
వయససస:40
లస: పప
9697 NDX2532547
పపరర: లకకక మధవ మదసకలరర

94-187/1054
9674 NDX3018033
పపరర: లల కకదసడ రరస పఫసరద
అనసమలశశటట
తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ గబపస అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:49
లస: పప

94-187/1055
9675 NDX3015831
పపరర: VENKATA RAVI KIRAN
DONTHA
తసడక:ఫ VENKATESWARLU DONTHA
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:37
లస: పప

9677 NDX2399186
పపరర: రతస మక కకనకక

9678 AP151010456043
పపరర: శకనవరసస మఖలపస లల�

94-179/747

9680 JBV0918060
పపరర: నచగలకకక� గగటటటపరటట�

9683 NDX1051184
పపరర: మఖలఖఖదదఫ పస కలరర

94-185/815

తసడక:ఫ వనసకట సరయ మదసకలరర
ఇసటట ననస:94-26-1992 Manikanta Resi
వయససస:20
లస: ససస స

Deleted

94-185/807

9681 JBV3726668
పపరర: నచగలకకక� యరకసశశటట �

94-178/579

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:94/26/1526
వయససస:46
లస: ససస స
94-178/581

9684 NDX1198852
పపరర: రమఖదదవ పససపపలలటట

తసడక:ఫ మఖలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/26/1571
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ భమఖశసకర
ఇసటట ననస:94/26/1571
వయససస:40
లస: పప

94-185/809
9686 NDX1753954
పపరర: నచగ సరయ హరర శక
ససకలరరతఫపరటట
తసడక:ఫ ఉదయ భబసకర ససకలరరతఫపరటట
ఇసటట ననస:94/26/1990
వయససస:25
లస: ససస స

9687 NDX2087493
పపరర: ఈశశరమక లవనటట

భరస : అపపనన లవనటట
ఇసటట ననస:94/26/1990
వయససస:49
లస: ససస స

9689 NDX0089292
పపరర: శకలకకక� మమరరబబ యన�

9690 NDX0532010
పపరర: ససలలచన రరచసరరడకడ

9692 NDX3287919
పపరర: వరలకకక కకసడమబదద

94-169/875

తసడక:ఫ కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:94/26/799
వయససస:47
లస: పప

94-185/812

94-178/582

94-185/810

Deleted
94-185/813

భరస : శకనవరసరరడకడ
ఇసటట ననస:94/26/1990/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-178/1150

భరస : అపపరరవప కకసడమబదద
ఇసటట ననస:94-26-1992
వయససస:78
లస: ససస స
95-210/493

94-187/1052

తసడక:ఫ తరరపతయఖ డదనచస
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:63
లస: పప

భరస : పఫసరద�
ఇసటట ననస:94/26/1990/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-178/1129

9672 NDX3015971
పపరర: వనసకటటశశరరర డదనచస

తసడక:ఫ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-26
వయససస:77
లస: పప

భరస : పఫసరదచబబబ� �
ఇసటట ననస:94/26/960
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మలఖఖదదఫ పస కలరర
ఇసటట ననస:94/26/1571
వయససస:37
లస: ససస స
9685 NDX2533719
పపరర: అఖల కకసడనరర

94-187/671

భరస : కకటయఖ కకనకక
ఇసటట ననస:94-26-25/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ చననమనననయఖ
ఇసటట ననస:94/26/819
వయససస:51
లస: పప
9682 NDX1985508
పపరర: లకకక పస కలరర

9671 AP151010471636
పపరర: వనసకటటశశరరర మసడలననన

94-185/814
9693 NDX2442408
పపరర: వనసకట సరయ శకలసత కలమఖర
మదసకల
క
తసడక:ఫ సతఖ నచరరయణ మదసకలరర
ఇసటట ననస:94-26-1992
వయససస:51
లస: పప

94-175/130
9695 NDX2193605
పపరర: వనసకట సరయ శకలసత కలమఖర
మదసకలరర
తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ మదసకలరర
ఇసటట ననస:94-26-1992 F101
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససధకర కకలసరన
ఇసటట ననస:94-26-1992 FLOT NO 102
వయససస:29
లస: ససస స

9698 NDX2477461
పపరర: పదచకవత మదసకలరర

9699 NDX2129857
పపరర: అమరగసవరర నరరక

94-185/816

9696 NDX2741916
పపరర: నరకల జజఖత కకలసరన

94-185/1458

94-185/817

భరస : వనసకట సరయ శకలసత కలమఖర మదసకలర తసడక:ఫ వనసకట రరమయఖ నరరక
ఇసటట ననస:94-26-1992 MANIKANTHA RES ఇసటట ననస:94-26-1993/1
వయససస:39
లస: ససస స
వయససస:23
లస: ససస స

Page 253 of 372

9700 NDX1625245
పపరర: పరరశత నరరక
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94-185/818

భరస : వనసకట రరమయఖ నరరక
ఇసటట ననస:94-26-1993/1
వయససస:51
లస: ససస స
9703 JBV0919506
పపరర: సరయమక� ఆవపజ�

94-185/821

94-162/1418

94-185/822

9712 JBV0916619
పపరర: వనసకటబఫవప� పసడతల�

94-185/825

94-185/828

94-185/1460

94-185/823

9713 JBV0916478
పపరర: వజయబబబబ � వనలలపల�

9716 NDX2451110
పపరర: శవనచగ మలలర శశరర యరకసశశటట

9719 NDX2890929
పపరర: వనసకట నరసయఖ కరవనటట

94-185/1462

9722 NDX2943108
పపరర: రరజగశశరర పసచరక

94-185/826

తసడక:ఫ గణపత పసచక
ఇసటట ననస:94-26-2022
వయససస:47
లస: పప

9725 NDX0519694
పపరర: గరలలమక కలసభబ�

94-184/967

9728 NDX2939981
పపరర: రమమష మబలర పపడక
తసడక:ఫ రమమష
ఇసటట ననస:94-26-2025
వయససస:19
లస: పప

94-185/1459

9711 JBV0917963
పపరర: రవ� వనలలపల�

94-185/824

9714 NDX2442309
పపరర: సరసబయఖ మరరక

94-185/827

9717 NDX2451144
పపరర: కకటటశశర రరవప యరకసశశటట

94-184/968

తసడక:ఫ చన నచగయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:94-26-2021
వయససస:56
లస: పప
94-185/1461

9720 NDX2407211
పపరర: గసగమక పసచక

94-180/1217

భరస : జగనచనథస పసచక
ఇసటట ననస:94-26-2022
వయససస:84
లస: ససస స
94-185/1463

9723 NDX2734994
పపరర: రరజగశశరర పసచక

94-185/1464

భరస : Pakeeru Pichika
ఇసటట ననస:94-26-2022
వయససస:47
లస: ససస స
94-185/829

భరస : మలర యఖ�
ఇసటట ననస:94-26-2022/1
వయససస:46
లస: ససస స
94-180/1218

9708 NDX2747988
పపరర: పపఫమ కలమఖర తతట

తసడక:ఫ నసరయఖ లలట మరరక
ఇసటట ననస:94-26-2020/1
వయససస:58
లస: పప

భరస : పకకరర
ఇసటట ననస:94-26-2022
వయససస:48
లస: ససస స
94-185/1465

94-179/920

తసడక:ఫ వజయబబబబ � �
ఇసటట ననస:94/26/2020/1
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కరవనటట
ఇసటట ననస:94-26-2021
వయససస:29
లస: పప

భరస : జగనసధస
ఇసటట ననస:94-26-2022
వయససస:84
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ కకనకక
ఇసటట ననస:94-26-2025
వయససస:21
లస: ససస స

9710 JBV0916452
పపరర: నరకల� వనలలపల�

9705 NDX2662286
పపరర: వజయ బబబబ చదబబఫ లల

తసడక:ఫ చడలర ఖరరవప తతట
ఇసటట ననస:94-26-2018/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:94-26-2021
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కరవనటట
ఇసటట ననస:94-26-2021
వయససస:49
లస: ససస స

9727 NDX2279586
పపరర: హహహమఖవత కకనకక

94-179/921

తసడక:ఫ కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:94/26/2020/1
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ నరసయఖ� �
ఇసటట ననస:94/26/2020/1
వయససస:70
లస: పప

9724 NDX2722890
పపరర: పకకరర పసచక

9707 NDX2660322
పపరర: అననష మసడద

94-185/820

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర చదబబఫ లల
ఇసటట ననస:94-26-2018
వయససస:35
లస: పప

భరస : వజయబబబబ � �
ఇసటట ననస:94/26/2020/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94/26/2020/1
వయససస:41
లస: పప

9721 NDX2729945
పపరర: గసగమక పసచరక

94-196/1010

భరస : వజయ బబబబ చదబబఫ లల
ఇసటట ననస:94-26-2018/1
వయససస:30
లస: ససస స

9709 JBV0919217
పపరర: వనసకట కకషష రరవప�
మరరబబ యన�
తసడక:ఫ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:94/26/2020
వయససస:39
లస: పప

9718 NDX2890499
పపరర: జజఖత కరవనటట

9704 NDX2816544
పపరర: ససనల కలమఖర రరజగటట

9702 NDX2313898
పపరర: తరరపత రరడకడ బబననపపననరర

తసడక:ఫ లకకక రరడడ క పననపపననరర
ఇసటట ననస:94-26-1995
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ పపరష చసదఫ రరవప రగరటట
ఇసటట ననస:94-26-1996
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపఫమ కలమఖర తతట
ఇసటట ననస:94-26-2018/1
వయససస:32
లస: ససస స

9715 JBV0916221
పపరర: కరశయఖ� వనలలపల�

94-185/819

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప నరరక
ఇసటట ననస:94-26-1993/1
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఓబబలల� �
ఇసటట ననస:94/26/1996
వయససస:60
లస: ససస స
9706 NDX2816718
పపరర: బబజబమక మసడద

9701 NDX1625252
పపరర: వనసకట రరమయఖ నరరక

9726 NDX2311538
పపరర: నచగ రమఖ గబమక

94-184/969

తలర : జజఖతచసత గబమక
ఇసటట ననస:94-26-2024
వయససస:22
లస: ససస స
94-180/2019

9729 NDX2739571
పపరర: రమమష మబలర పపడక

94-187/1057

తసడక:ఫ నచగభబషణ రరవప
ఇసటట ననస:94-26-2025
వయససస:49
లస: పప
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94-185/830

తసడక:ఫ మషప
ఇసటట ననస:94-26-2028
వయససస:37
లస: ససస స
9733 NDX1809153
పపరర: అననష చదబబఫ లల

94-184/970

94-185/833

94-185/836

94-185/839

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:94-26-2029
వయససస:43
లస: పప
9745 NDX1126275
పపరర: నటరరజ కరశననడక

94-180/1220

94-180/2022

94-185/842

భరస : శవ కలమఖర మసచకసటట
ఇసటట ననస:94-26-2089
వయససస:25
లస: ససస స
9757 NDX0512509
పపరర: జజనబబషర సయఖద�
తసడక:ఫ అహకద�
ఇసటట ననస:94/26/2120
వయససస:28
లస: పప

9738 JBV3245917
పపరర: జయమక పరరశర

94-185/835

94-185/838

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ మసచకసటట వనసకట
ఇసటట ననస:94-26-2029
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప చలర కలరర
ఇసటట ననస:94-26-2029
వయససస:37
లస: పప

9743 JBV0918185
పపరర: పఫసరదస పరరశర

9744 NDX1112416
పపరర: భబవననశశరర కరశననడక

94-185/840

9746 NDX2872547
పపరర: ననకరరజ యరకస

9749 NDX2872430
పపరర: రవ కలమఖర యరకస

9752 NDX2399061
పపరర: రమఖదదవ దచరర

9755 NDX0082685
పపరర: ఖసరరరద బబగస� షపక�

9758 NDX0605923
పపరర: తరరపతయఖ పతఖవ�
తసడక:ఫ బకకయఖ�
ఇసటట ననస:94/26/3020/1
వయససస:55
లస: పప

94-180/1219

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:94-26-2030
వయససస:60
లస: ససస స
94-180/2020

9747 NDX2872463
పపరర: పరరశత యరకస

94-180/2021

భరస : ననకరరజ యరకస
ఇసటట ననస:94-26-2030
వయససస:61
లస: ససస స
94-180/2023

9750 JBV0916627
పపరర: మమరర� పసడతల�

94-185/841

భరస : వనసకటబఫవప� �
ఇసటట ననస:94/26/2030/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-179/748

9753 NDX3230133
పపరర: రరజఖలకకక తయఖగమర

94-185/1501

భరస : రవసదఫ రరడకడ కకలఖరర
ఇసటట ననస:94-26-2085
వయససస:45
లస: ససస స
94-185/844

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:94-26-2089
వయససస:46
లస: ససస స
94-185/846

94-184/972

94-185/837 9741 NDX1729419
9740 NDX1729435
పపరర: శవ కలమఖర మసచకసటట వనసకట
పపరర: రరమకకషష చలర కలరర

భరస : సరసబశవ రరవప దచరర
ఇసటట ననస:94-26-2048
వయససస:29
లస: ససస స
94-185/843

9735 NDX0488148
పపరర: కకరణ కలమఖర పరరశర�

భరస : పఫసరద
ఇసటట ననస:94-26-2029
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ ణబక రరజ యరకస
ఇసటట ననస:94-26-2030
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:94-26-2032
వయససస:38
లస: ససస స
9754 NDX1729336
పపరర: వనసకట పరవన మసచకసటట

94-185/834

తసడక:ఫ శరసబయఖ యరకస
ఇసటట ననస:94-26-2030
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ఫ ణబక రరజ యరకస
ఇసటట ననస:94-26-2030
వయససస:35
లస: ససస స
9751 NDX0776369
పపరర: కలమఖరర తసగరరరల�

9737 JBV3246048
పపరర: భవరనపఫసనన� జడడగబ�

94-185/832

తసడక:ఫ వరపఫసరదరరవప�
ఇసటట ననస:94-26-2029
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:94-26-2029
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:94-26-2030
వయససస:34
లస: పప
9748 NDX2872406
పపరర: చడలర మణణ యరకస

94-184/971

తసడక:ఫ వనసకటసరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:94-26-2029
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94-26-2029
వయససస:55
లస: ససస స
9742 NDX2129824
పపరర: శకనవరస రరడకడ ఉడడమబల

9734 NDX1538745
పపరర: మణణ కలమఖర నలర బబ తషల

9732 NDX0133355
పపరర: రరజజరతనస కటబట

తసడక:ఫ మష
ఇసటట ననస:94-26-2028
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రమణ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:94-26-2029
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ పఫసరద
ఇసటట ననస:94-26-2029
వయససస:33
లస: ససస స
9739 JBV3246204
పపరర: ఇయదదరరకలమఖరర� జడడగబ�

94-185/831

భరస : మషప
ఇసటట ననస:94-26-2028
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రవ బబబబ చదబబఫ లల
ఇసటట ననస:94-26-2029
వయససస:28
లస: ససస స
9736 JBV3245925
పపరర: అరరణ పరరశర

9731 NDX0089284
పపరర: సలలమ కటబట

9756 NDX1283233
పపరర: శకనవరస రరవప బబ యపరటట

94-185/845

తసడక:ఫ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:94-26-2089
వయససస:37
లస: పప
94-185/847

9759 NDX0947812
పపరర: అరరణ పపల

94-178/583

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:94/27
వయససస:40
లస: ససస స
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9760 AP151010486515
పపరర: ఈశశరమక పపల

94-178/584

భరస : చననకకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/27
వయససస:57
లస: ససస స
9763 AP151010483288
పపరర: చనకకసడయఖ పపల

94-178/587

94-188/1101

94-185/1466

94-185/852

94-185/855

94-185/858

94-185/861

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/27/2024
వయససస:47
లస: పప

9773 NDX0016717
పపరర: రజన నలర గటర �

9776 NDX1424498
పపరర: కలపపసరశమ యమ

9779 NDX0974998
పపరర: వజయలకకక మఖరరసల

9782 NDX1308824
పపరర: వజయ పసచరకర

94-185/864

9785 NDX1050012
పపరర: శవలకకక

94-185/853

9788 NDX1053339
పపరర: నచగరరజ జ
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/27/2024
వయససస:69
లస: పప

9768 NDX1139724
పపరర: ససబబబలల రరవననతల

94-185/849

9771 AP151010495658
పపరర: మలఖరరరడకడ తచడకపరరస�

94-185/851

9774 NDX0016790
పపరర: లకకక బబ యన�

94-185/854

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-27-965
వయససస:49
లస: ససస స
94-185/856

9777 NDX1342112
పపరర: వజయ కలమఖరర శకపత

94-185/857

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-27-991
వయససస:38
లస: ససస స
94-185/859

9780 NDX0133827
పపరర: జనచరరన రరడకడ� మఖరరసల�

94-185/860

తసడక:ఫ ఓబబలల రరడకడ�
ఇసటట ననస:94/27/1217
వయససస:40
లస: పప
94-185/862

9783 NDX0990051
పపరర: శకనవరసరరవప పసచసరక

94-185/863

తసడక:ఫ పకకరర
ఇసటట ననస:94/27/2022/1
వయససస:29
లస: పప
94-185/865

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94/27/2024
వయససస:44
లస: ససస స
94-185/867

94-188/1100

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ�
ఇసటట ననస:94/27/958
వయససస:79
లస: పప

భరస : గణపత
ఇసటట ననస:94/27/2022/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నచగరరజ
ఇసటట ననస:94/27/2024
వయససస:39
లస: ససస స
9787 NDX1053081
పపరర: శకనవరసరరవప గబమఖక

94-185/850

భరస : జనచరర న రరడకడ
ఇసటట ననస:94/27/1217
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ పకకరర
ఇసటట ననస:94/27/2022
వయససస:34
లస: పప
9784 NDX1049980
పపరర: జజఖతసత

9770 NDX1050244
పపరర: పఫవణ నలర బబ తషల

9765 NDX1635491
పపరర: నచగరరరబ న రరడకడ తషమమల

భరస : కకటటలసగస
ఇసటట ననస:94-27-190
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ కలపపసరశమ
ఇసటట ననస:94-27-982
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ శవనన
ఇసటట ననస:94-27-991
వయససస:54
లస: పప
9781 NDX0990036
పపరర: గణపత పసచసరక

94-185/848

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:94-27-965
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ ధరకరరజ
ఇసటట ననస:94-27-982
వయససస:26
లస: పప
9778 NDX1342195
పపరర: శకనవరస రరవప శకపత

9767 NDX1127703
పపరర: లలత పరలలటట

94-178/586

తసడక:ఫ వర రరడకడ తషమమల
ఇసటట ననస:94-27
వయససస:25
లస: పప

భరస : మణణ కలమఖర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:94/27/955
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ రసగనచధ�
ఇసటట ననస:94-27-965
వయససస:33
లస: ససస స
9775 NDX1424563
పపరర: ధరకరరజ అలగర

94-178/588

భరస : దదవకలమఖర
ఇసటట ననస:94-27-190
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరధకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94-27-203
వయససస:68
లస: ససస స
9772 NDX0090654
పపరర: రఘబమఖదదవ� కకడగసటట�

9764 NDX1853697
పపరర: సరసబయఖ బబలలససపరటట

9762 NDX0706861
పపరర: భమశసకర పససపపలలటట�

తసడక:ఫ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:94/27
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ కకటయఖ బబలలససపరటట
ఇసటట ననస:94/27
వయససస:76
లస: పప

తసడక:ఫ నచరరయణ రరడకడ తషమమల
ఇసటట ననస:94-27
వయససస:49
లస: పప
9769 NDX2740454
పపరర: సససదరమక పరశస

94-178/585

తసడక:ఫ చనకకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/27
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ బబ సతయఖ
ఇసటట ననస:94/27
వయససస:61
లస: పప
9766 NDX1635558
పపరర: వర రరడకడ తషమమల

9761 AP151010483538
పపరర: మలర కరరరబ నరరవప పపల

9786 NDX1050038
పపరర: వనసకరయమక

94-185/866

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/27/2024
వయససస:59
లస: ససస స
94-185/868

9789 AP151010495645
పపరర: ఆదదలకకక వలల
ర రర�

94-185/869

భరస : నచగమలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-27-2031
వయససస:49
లస: ససస స
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9790 AP151010495319
పపరర: సరమఖమజఖస కకలల
ర రర

94-185/870

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:94-27-2031
వయససస:57
లస: ససస స
9793 AP151010495299
పపరర: పరరశత పనస

94-185/872

94-185/875

94-183/1221

94-185/879

94-185/1513

94-94/1026

94-185/881

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ
ఇసటట ననస:94/27/2035
వయససస:31
లస: పప

9803 NDX3230638
పపరర: శశశలజ తరస దచసస

9806 NDX2690352
పపరర: ససభబన షపక

9809 NDX2696094
పపరర: రగసరనటబబబసనమ షపక

9812 NDX2713295
పపరర: నజయఖ షపక

94-185/883

9815 NDX1762617
పపరర: రమఖదదవ గబసటటరర

94-185/1508

9818 NDX0133843
పపరర: లకకకనరసససహరరడకడ� పలలర ల�
తసడక:ఫ కకటటరరడకడ�
ఇసటట ననస:94/27/2035
వయససస:33
లస: పప

9798 NDX2279164
పపరర: నవన గబసడచ

94-177/360

9801 AP151010495288
పపరర: కక టట శశ రర మబ టట

94-185/878

9804 NDX3230653
పపరర: రమమశ తరస దచసస

94-185/1509

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర తరస దచసస
ఇసటట ననస:94-27-2033
వయససస:30
లస: ససస స
94-94/1024

9807 NDX2699833
పపరర: రబయఖ బససస షపక

94-94/1025

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-27-2034
వయససస:53
లస: ససస స
94-94/1027

9810 NDX1127448
పపరర: షహనచజ బబగస

94-185/880

భరస : మమహబమబ ఆల
ఇసటట ననస:94-27-2034
వయససస:36
లస: ససస స
94-185/1303

9813 NDX1127612
పపరర: రరజగశశరర బచరగరరర

94-185/882

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:94-27-2034/1
వయససస:51
లస: ససస స
94-185/884

భరస : ససరరజదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:94-27-2035
వయససస:45
లస: ససస స
94-185/886

94-185/874

భరస : కక టట శశ రర మబ టట
ఇసటట ననస:94/27/2033
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-27-2034
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రసగనచయకలలల
ఇసటట ననస:94-27-2034/11
వయససస:78
లస: ససస స
9817 NDX0876367
పపరర: శకకరసత రరడకడ పలలర ల

94-185/877

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:94-27-2034
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:94-27-2034
వయససస:39
లస: ససస స
9814 NDX1127638
పపరర: నచసరమక బచరగరరర

9800 NDX1050053
పపరర: అరరణ దదవ కసబగరరర

9795 NDX0519108
పపరర: వనసకట రతనస చసతకరయల�

భరస : శకనస గబసడచ
ఇసటట ననస:94-27-2033
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ రహహమఖన షపక
ఇసటట ననస:94-27-2034
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-27-2034
వయససస:29
లస: పప
9811 NDX1127745
పపరర: సరశత ఆమదచల

94-185/876

భరస : రమమశ తరస దచసస
ఇసటట ననస:94-27-2033
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడకడ చతషలలరర
ఇసటట ననస:94-27-2033
వయససస:38
లస: ససస స
9808 NDX2694891
పపరర: రబబన షపక

9797 AP151010495300
పపరర: శకనస చసతకరయల�

94-185/871

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:94-27-2032
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పఫసరద రరవప
ఇసటట ననస:94-27-2033
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : కకటటశశరమక
ఇసటట ననస:94-27-2033
వయససస:54
లస: ససస స
9805 NDX3232360
పపరర: శకదదవ పసటట ట

94-185/873

తసడక:ఫ దచసస�
ఇసటట ననస:94-27-2032
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడలల మబటటట
ఇసటట ననస:94-27-2033
వయససస:36
లస: పప
9802 NDX1050202
పపరర: శరరమక మఖరరళళ

9794 AP151010495053
పపరర: వనసకటలకకక చసతకరయల�

9792 NDX0735118
పపరర: ససజత

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94/27/2032
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దచసస�
ఇసటట ననస:94-27-2032
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ దచసస
ఇసటట ననస:94/27/2032
వయససస:38
లస: పప
9799 NDX3230646
పపరర: బఫహకస మబటటట

94-179/749

భరస : కకటటశశర రరవప చసతకరయల
ఇసటట ననస:94-27-2032
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషష పనస
ఇసటట ననస:94/27/2032
వయససస:51
లస: ససస స
9796 NDX1053420
పపరర: శకనస ససహహచ

9791 NDX1672246
పపరర: లకకక చసతకరయల

9816 NDX1493204
పపరర: కరరషరక సయఖద

94-185/885

తసడక:ఫ ససరజ సయఖద
ఇసటట ననస:94-27-2035
వయససస:25
లస: పప
94-185/887

9819 NDX1809344
పపరర: బశరరననసర షపక

94-185/888

తసడక:ఫ పసరగకహహదద న షపక
ఇసటట ననస:94/27/2036
వయససస:28
లస: ససస స
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9820 NDX0089466
పపరర: వనసకరయఖమక� పలలర ల�

94-185/889

భరస : కకటటరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-27-2036
వయససస:54
లస: ససస స
9823 NDX1649070
పపరర: శకనవరస రరవప ఉరరధనడ

94-185/891

94-178/1137

94-183/1191

94-185/896

94-185/899

94-185/901

94-185/1467

భరస : పసలఖఫజ� �
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:36
లస: ససస స

9833 NDX0133371
పపరర: తరరపత రరవప పనస

9836 AP151010495115
పపరర: కకషష పనస

9839 NDX1973875
పపరర: శకదదవ పషనసగగసడ

9842 JBV0912584
పపరర: ఆదదలకకక కరసడఫకకసడ

94-185/904

9845 NDX0519645
పపరర: govindamma వరజ

94-185/897

9848 AP151010495251
పపరర: కకషషకలమఖరర రరయన�
భరస : రరసగరపరల�
ఇసటట ననస:94-27-2042
వయససస:41
లస: ససస స

9828 NDX1630335
పపరర: తచతచ రరవప తషమకపరల

94-179/751

9831 JBV0917880
పపరర: రరజగశశరర లలకలఖపప

94-185/895

9834 NDX0134262
పపరర: శకనవరసరరవప పనస

94-185/898

తసడక:ఫ కకషష
ఇసటట ననస:94/27/2038
వయససస:35
లస: పప
94-185/900

9837 NDX2734275
పపరర: వనయ కలమఖర పరశస

94-174/1083

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-27-2039
వయససస:19
లస: పప
94-185/902

9840 NDX1973784
పపరర: రరస భమపరల రరడడ క పషనసగగసడ

94-185/903

తసడక:ఫ వనసకట చడనచనరరడడ క పషనసగగసడ
ఇసటట ననస:94-27-2039
వయససస:41
లస: పప
94-185/1527

94-185/1528
9843 NDX0149120
పపరర: వనసకట కకషష కలమఖర కరసడఫకకసడ

తసడక:ఫ కకటయఖ కరసడఫకకసడ
ఇసటట ననస:94-27-2041
వయససస:33
లస: పప
94-185/905

9846 JBV0918599
పపరర: అననపపరష � ఉరద సడ�

94-185/906

Deleted

భరస : గరవసద మక వరజ
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:35
లస: ససస స
94-185/907

94-185/893

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:94-27-2038
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-27-2041
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : డదవడ రరజ చలఖర
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:34
లస: ససస స
9847 JBV3245321
పపరర: ససరగఖపరరమళ� కకసడదటట�

94-185/894

భరస : శకపత పషనసగగసడ
ఇసటట ననస:94-27-2039
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:94-27-2039
వయససస:28
లస: ససస స
9844 JBV3245347
పపరర: ససమతపఫవణ చలఖర

9830 NDX1973024
పపరర: శక లఖవణఖ పనస

9825 AP151010495360
పపరర: రమణ ఉరదసడ�

తసడక:ఫ చసబబ నచయబడడ తషమకపరల
ఇసటట ననస:94-27-2038
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ వలలర యఖస
ఇసటట ననస:94/27/2038
వయససస:54
లస: పప

భరస : నచగరరజ
ఇసటట ననస:94-27-2039
వయససస:34
లస: ససస స
9841 NDX2730067
పపరర: పసఫయసకర పరశస

94-179/750

తసడక:ఫ కకషష
ఇసటట ననస:94/27/2038
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94/27/2038
వయససస:43
లస: పప
9838 NDX1049964
పపరర: లకకక మమటటకల

9827 NDX0545723
పపరర: సతఖవత తమకపరల

94-185/890

తసడక:ఫ ఇలర యఖ�
ఇసటట ననస:94-27-2037
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పనస
ఇసటట ననస:94/27/2038
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వజయలకకక అరసవలర
ఇసటట ననస:94/27/2038
వయససస:52
లస: ససస స
9835 JBV0922310
పపరర: శకరరమబలల లలకలఖపప

94-185/892

భరస : తచతచరరవప
ఇసటట ననస:94-27-2038
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకకరకలళస
ఇసటట ననస:94-27-2038
వయససస:26
లస: ససస స
9832 AP151010495107
పపరర: వజయలకకక

9824 JBV3246121
పపరర: చసదఫశశఖరసరయళకకషష శషరషష

9822 AP151010495371
పపరర: కమల ఉరదసడ�

భరస : రమణ�
ఇసటట ననస:94-27-2037
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:94/27/2037
వయససస:36
లస: పప

భరస : వలర యఖ
ఇసటట ననస:94-27-2038
వయససస:43
లస: ససస స
9829 NDX2937357
పపరర: గరయతఫ లలకలఖపప

94-188/1102

తసడక:ఫ ససరరజదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:94-27-2036
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమణ ఉరరధనడ
ఇసటట ననస:94-27-2037
వయససస:28
లస: పప
9826 NDX3269321
పపరర: రరమబలమక పరషరణ

9821 NDX1892836
పపరర: కరరషరక సయఖద

భరస : జగరరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-27-2042
వయససస:35
లస: ససస స
94-185/908

9849 JBV0912709
పపరర: వజయశక� కకలల
ర రర�

94-185/909

భరస : నచగమలలర శశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:43
లస: ససస స
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94-185/910

భరస : తవటయఖ� �
ఇసటట ననస:94-27-2042
వయససస:55
లస: ససస స
9853 NDX1729377
పపరర: అనచనరరవప ఉరదసడడ

94-185/913

94-185/916

94-185/919

94-185/922

94-185/926

94-185/929

94-185/932

తసడక:ఫ మబతస యఖ దథడడ
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:75
లస: పప

9863 JBV0916981
పపరర: జజరరబ � కకసడదటట�

9866 NDX0089375
పపరర: గరలమక� కమక�

9869 NDX1654061
పపరర: అనచన మమరర దథడడ

9872 AP151010495139
పపరర: రరజగశశరర మరరక�

94-185/935

9875 NDX2156173
పపరర: సరసబయఖ మరరక

94-185/923

9878 NDX2399624
పపరర: కకషష దచరర
తసడక:ఫ చసదఫశశఖర దచరర
ఇసటట ననస:94-27-2047
వయససస:32
లస: పప

9858 JBV0918607
పపరర: జగరరరరవప� ఉరద సడ�

94-185/918

94-185/921
9861 JBV0912717
పపరర: నచగమలలర శశరరరవప� కకలల
ర రర�

9864 JBV0913095
పపరర: అబఫహస జజసఫ దథడడ

94-185/925

తసడక:ఫ యఖసథదన దథడడ
ఇసటట ననస:94/27/2044
వయససస:44
లస: పప
94-185/927

9867 NDX0075770
పపరర: పఫభబవత దథడడ

94-185/928

భరస : అబఫహస జజసఫ
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:37
లస: ససస స
94-185/930

9870 NDX1760967
పపరర: వహహద పరరశన బలర

94-185/931

భరస : ఎస ఎస సరధదక మహమకద
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:39
లస: ససస స
94-185/933

9873 JBV0913962
పపరర: దచవద అరరకరటఫనర మబచసర

94-185/934

తసడక:ఫ దదవదచసస మబచసర
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:48
లస: పప
94-185/936

తసడక:ఫ నసరయఖ లలట మరరక
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:58
లస: పప
94-185/938

94-185/915

తసడక:ఫ పసచరయఖ� �
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ జజసఫ
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:47
లస: పప
9877 JBV0913269
పపరర: ఆయధదన దథడచడ

94-185/920

భరస : అబఫహస ఏన దథడడ
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : డదవడ అరక సరటన సగ మబచసర
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:48
లస: ససస స
9874 JBV0915421
పపరర: రరజగసదపఫసరద గసగవరపప

9860 NDX0134072
పపరర: సషషదచ� షపక�

9855 NDX1283183
పపరర: వనసకట రమణ వరజ

తసడక:ఫ పరపయఖ� �
ఇసటట ననస:94-27-2042
వయససస:40
లస: పప

భరస : మలర యఖ�
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జ పఫసరద దథడచడ
ఇసటట ననస:94-27-2045
వయససస:38
లస: ససస స
9871 JBV0913400
పపరర: శరసత మమరర దథడడ

94-185/917

తసడక:ఫ తమత� �
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:65
లస: పప

భరస : అబఫహస జజసఫ దథడడ
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:37
లస: ససస స
9868 JBV0915454
పపరర: నరకలమమరర దథడచడ

9857 NDX1283191
పపరర: వనసకట రరవప లలకలఖపప

94-185/912

తసడక:ఫ గగరయఖ
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ భబషర�
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ ధలయఖ రమణ
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:62
లస: పప
9865 NDX0089409
పపరర: పఫభబవత మబచసర

94-185/914

తసడక:ఫ రమణ
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ జజరరబ� �
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:44
లస: పప
9862 NDX1283175
పపరర: రమణ లలకలఖపప

9854 NDX1283167
పపరర: గబరర మమరరస లలకలఖపప

9852 NDX1843854
పపరర: సససహచలస ఉరదసడ

తసడక:ఫ తవటయఖ ఉరదసడ
ఇసటట ననస:94-27-2042
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ రమణ
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ జజరరబ� �
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:36
లస: పప
9859 JBV3245313
పపరర: పసలఖఫజ� కకసడదటట�

94-185/911

భరస : జజరరబ � �
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ తవటయఖ ఉరదసడడ
ఇసటట ననస:94/27/2042
వయససస:29
లస: పప
9856 JBV3245222
పపరర: పఫవణ� కకసడదటట�

9851 JBV0916973
పపరర: జరననమక� కకసడదటట�

9876 AP151010495384
పపరర: సరసబయఖ మరరక

94-185/937

తసడక:ఫ నచసరయఖ
ఇసటట ననస:94/27/2045
వయససస:62
లస: పప
94-179/752

9879 NDX3232386
పపరర: భబరత దచర

94-178/1120

భరస : అరరబ న చతషలలరర
ఇసటట ననస:94-27-2048
వయససస:30
లస: ససస స
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9880 JBV0918268
పపరర: వనసకటలకకక� కలసదసరర�

94-185/939

భరస : లకకణరరడకడ� �
ఇసటట ననస:94/27/2050
వయససస:41
లస: ససస స
9883 NDX2740645
పపరర: కరశ లకకక కలసదనరర

94-185/1469

94-185/943

94-185/946

94-185/949

94-185/952

94-185/955

94-185/958

తసడక:ఫ బబబబరరవప పతరల
ఇసటట ననస:94/27/2055
వయససస:27
లస: పప

9893 NDX1973040
పపరర: లకకక కనకదసరరరసబ కకననటట

9896 NDX1973065
పపరర: కకషష సరయనచధ కకననటట

9899 NDX0132894
పపరర: కరశనచథ� కకననటట�

9902 JBV3245974
పపరర: బబ లర యఖ� గబజరర పపడక�

94-185/961

9905 NDX1625153
పపరర: శరరష బబబ పతరల

94-185/950

9908 NDX0605642
పపరర: సతఖనచరరయణ పపరర�
తసడక:ఫ రరమమహనరరవప�
ఇసటట ననస:94/27/2055
వయససస:55
లస: పప

9888 NDX1973651
పపరర: శరరశ బబబబ వనమబల

94-185/945

9891 NDX1053388
పపరర: వనసకటటశశరరర గబమక

94-185/948

9894 NDX0519660
పపరర: లకకకపరరశత పపరర�

94-185/951

భరస : సతఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-27-2054
వయససస:53
లస: ససస స
94-185/953

9897 NDX0133405
పపరర: వసశ కకషష� కకననటట�

94-185/954

తసడక:ఫ శకనవరస�
ఇసటట ననస:94-27-2054
వయససస:31
లస: పప
94-185/956

9900 JBV3245990
పపరర: శవరరసబబబబ� గబజరర పపడక�

94-185/957

తసడక:ఫ బబ లర యఖ� �
ఇసటట ననస:94/27/2054
వయససస:53
లస: పప
94-185/959

9903 NDX0807651
పపరర: దదపసక పతరల

94-185/960

తసడక:ఫ బబబబరరవప పతరల
ఇసటట ననస:94/27/2055
వయససస:29
లస: ససస స
94-185/962

భరస : బబబబరరవప పతరల
ఇసటట ననస:94/27/2055
వయససస:52
లస: ససస స
94-185/964

94-185/942

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94/27/2053
వయససస:74
లస: పప

తసడక:ఫ రరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:94/27/2054
వయససస:86
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94/27/2055
వయససస:29
లస: ససస స
9907 NDX1625195
పపరర: ససపత కలమఖర పతరల

94-185/947

తసడక:ఫ మబరహరర�
ఇసటట ననస:94-27-2054
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ కరశయఖ కకననటట
ఇసటట ననస:94-27-2054
వయససస:56
లస: పప
9904 NDX0519561
పపరర: గరత శరణఖ పపరర�

9890 NDX0915561
పపరర: కకటటశశర రరవప కకమబక

9885 JBV0918250
పపరర: లకకణరరడకడ కలసదసరర

తసడక:ఫ దసరర పఫసరద వనమబల
ఇసటట ననస:94/27/2052
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ నచగభమషణస కకననటట
ఇసటట ననస:94-27-2054
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ మబరహరర కకననటట
ఇసటట ననస:94/27/2054
వయససస:35
లస: పప
9901 NDX2027960
పపరర: నచగభమషణస కకననటట

94-185/944

భరస : నచగభమషణస కకననటట
ఇసటట ననస:94/27/2054
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కకననటట
ఇసటట ననస:94-27-2054
వయససస:56
లస: ససస స
9898 NDX0432005
పపరర: కరశనచథ కకననటట

9887 NDX1973628
పపరర: రరజఖలకకక వనమబల

94-185/1468

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:94/27/2051
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ లఖ�రస
ఇసటట ననస:94/27/2053
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:94-27-2054
వయససస:34
లస: ససస స
9895 NDX1654087
పపరర: జజగమక కకననటట

94-185/941

భరస : దసరర పఫసరద వనమబల
ఇసటట ననస:94/27/2052
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94/27/2053
వయససస:50
లస: ససస స
9892 NDX0089391
పపరర: అననషర కకననటట

9884 JBV0918383
పపరర: వనసకటటశశరరరడకడ కలసదసరర

9882 NDX2890549
పపరర: అననపపరష గరరపరటట

భరస : బబలసరశమ గరరపరటట
ఇసటట ననస:94-27-2050
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:94/27/2051
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శరరష బబబబ వనమబల
ఇసటట ననస:94/27/2052
వయససస:31
లస: ససస స
9889 JBV0919514
పపరర: రమణ కకమబక

94-185/940

తసడక:ఫ కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:94/27/2050
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ లకకక రరడకడ కలసదనరర
ఇసటట ననస:94-27-2050
వయససస:25
లస: ససస స
9886 NDX2020675
పపరర: నచగ మణణ వనమబల

9881 NDX0750364
పపరర: శకనవరససలల

9906 NDX0519603
పపరర: బబబ సరరజన రరడకడ రగతష

94-185/963

భరస : వనసకట ససబబబరరవప రరడడ క రగతష
ఇసటట ననస:94/27/2055
వయససస:68
లస: ససస స
94-185/965

9909 NDX1625096
పపరర: బబబబరరవప పతరల

94-185/966

తసడక:ఫ శరమమఖల జజన పతరల
ఇసటట ననస:94/27/2055
వయససస:57
లస: పప
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94-175/1827

తసడక:ఫ మసరసన వల కకలఖరర
ఇసటట ననస:94-27-2057
వయససస:29
లస: పప

9911 NDX3254406
పపరర: అససఫ షపక

94-179/1263

తసడక:ఫ మసరసన వల కకలఖరర
ఇసటట ననస:94-27-2057
వయససస:30
లస: పప

9913 NDX1754150
పపరర: ఫసరరజ షపక

94-185/968

తసడక:ఫ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94/27/2057
వయససస:25
లస: పప

9914 JBV0918409
పపరర: మసరసన వల

94-185/971

భరస : రరమలసగరరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/27/2080
వయససస:70
లస: ససస స

9917 NDX0133892
పపరర: శకనవరసరరడకడ� గసట

94-185/969

94-185/974

9920 NDX2945285
పపరర: జబబబర మగల

భరస : వనసకటటశశరరరడకడ
ఇసటట ననస:94/27/205294/27/2051
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబడదశ
ఇసటట ననస:94-28
వయససస:40
లస: పప

9922 NDX3079373
పపరర: పరవన మగల

9923 NDX3077658
పపరర: అసమఖ మగల

94-184/1512

భరస : జబబర మగల
ఇసటట ననస:94-28
వయససస:38
లస: ససస స

94-185/972

94-179/753

తసడక:ఫ కరశయఖ తషమమకటట
ఇసటట ననస:94-28-/207/3
వయససస:24
లస: పప
9928 NDX2108323
పపరర: సతఖ వరన గరరపరటట

9926 NDX0004119
పపరర: ఏససదయమక యఖదల�

94-175/1676

భరస : సతష బబబబ గరరపరటట
ఇసటట ననస:94/28/1995
వయససస:51
లస: ససస స

9929 NDX1102748
పపరర: బఫహకస నసదదకనమ

94-184/1513

94-185/979

భరస : రరమఖరరవప పప టటటమమరరస
ఇసటట ననస:94-28-2063
వయససస:29
లస: ససస స
9934 NDX3231008
పపరర: ధన లకకక పప తషమమరరస

9932 NDX1843698
పపరర: రరమఖరరవప పప టటటమమరరస

94-185/973

9921 NDX3082385
పపరర: జబబర మగల

94-184/1511

9924 NDX3088598
పపరర: షబన మగల

94-184/1514

తసడక:ఫ జబబర మగల
ఇసటట ననస:94-28
వయససస:18
లస: ససస స
94-169/877

9927 NDX1127455
పపరర: నచగమణణ నసదదకనమ

94-185/975

భరస : బఫహకస
ఇసటట ననస:94/28/1995
వయససస:43
లస: ససస స
94-185/977

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94/28/1995
వయససస:47
లస: పప

9931 NDX1843771
పపరర: కలససమ శశశతచ పప టటటమమరరస

9918 NDX0133561
పపరర: వనసకట రరడ�కడ గసట

తసడక:ఫ బబడదసర మగల
ఇసటట ననస:94-28
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:94/28/865
వయససస:74
లస: ససస స
94-185/976

94-185/970

తసడక:ఫ వనసగళ రరడకడ�
ఇసటట ననస:94/27/2089
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ జబబర మగల
ఇసటట ననస:94-28
వయససస:19
లస: ససస స

9925 NDX1851857
పపరర: రరమఖసజననయబలల తషమమకటట

9915 JBV3245180
పపరర: డదవడచఫజ� కకసడదటట�
తసడక:ఫ జజరరబ � �
ఇసటట ననస:94/27/2070
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/27/2089
వయససస:31
లస: పప

9919 JBV0918391
పపరర: అనసతకలమఖరర కలసదసరర

94-185/967

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:94/27/2057
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదల సతచసర
ఇసటట ననస:94/27/2057
వయససస:50
లస: పప

9916 AP151010495287
పపరర: వనసకటరతనమక చదపపరర�

9912 JBV0918672
పపరర: ఇసతయఖజ

9930 NDX2396976
పపరర: వనసకట రరధదక మదడడగబ

94-185/978

భరస : శకధర మదడడగబ
ఇసటట ననస:94-28-2062
వయససస:39
లస: ససస స
94-185/980

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పప టటటమమరరస
ఇసటట ననస:94-28-2063
వయససస:36
లస: పప

94-186/1467
9933 NDX3230984
పపరర: మలర కరరరబ న రరవప పప టటటమమరరస

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పప టటటమమరరస
ఇసటట ననస:94-28-2063
వయససస:38
లస: పప

94-186/1468

భరస : మలర కరరరబ న చతషలలరర
ఇసటట ననస:94-28-2063
వయససస:30
లస: ససస స
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94-180/1202 5516 NDX1889817
5515 NDX2407153
పపరర: అఖల సరయ గబసటటమడడగబ
పపరర: ససజనఖ కరటఫ

తసడక:ఫ మధససనధన గబసటటమడడగబ
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ పరమమశశర రరవప కరటఫ
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:29
లస: ససస స

94-184/183

5517 NDX1318500
పపరర: జజఖతరకయ మరరయఖల

94-184/184

భరస : వనకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:30
లస: ససస స
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5518 NDX0690495
పపరర: వజయ లకకక నచరపరరడకడ

94-184/185

తసడక:ఫ గబరరవర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:34
లస: ససస స
5521 NDX0680066
పపరర: రరజజ గరపరల రరడడ క నచరపరరడకడ�

94-184/188

94-184/1392

94-184/1395

94-179/341

94-184/192

94-184/195

భరస : హహమసత ఎదసదల
ఇసటట ననస:94-12-939
వయససస:28
లస: ససస స
5542 JBV0911461
పపరర: అసజన కలమఖరర మతషకలపలర

94-184/1396

5531 NDX1541714
పపరర: నచగగశశర రరవప కలపరపల

94-179/342

94-184/193

5529 NDX3003076
పపరర: వరలకకమక వపసడదలఖ

94-186/1400

5532 JBV0919910
పపరర: నచగమణణ కలపరపల

94-184/191

5535 JBV3237039
పపరర: సరసబబఫజఖమ కలపరపల

94-184/194

భరస : బకకలల
ఇసటట ననస:94-12-938
వయససస:67
లస: ససస స

5537 JBV0912865
పపరర: శకనవరసరరవప కలపరపల

94-184/196

5538 NDX1173053
పపరర: గబరవర రరడకడ

94-179/343

తసడక:ఫ ససజవ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-12-939
వయససస:59
లస: పప
94-186/1401

భరస : హహమసత ఎదసదల
ఇసటట ననస:94-12-939
వయససస:28
లస: ససస స
94-184/197

94-184/1394

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:94-12-938
వయససస:37
లస: ససస స

5534 AP151010492054
పపరర: భబరత వరకర

5540 NDX2999225
పపరర: ససవరష ఎదసదల

5526 NDX2730349
పపరర: శవయఖ మరపకఅలఖ

భరస : వనసకటబదదఫ వపసడదలఖ
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ భకకలల
ఇసటట ననస:94-12-938
వయససస:37
లస: పప
94-179/1116

94-184/190
5523 NDX0149427
పపరర: మధససనదన� గబసటటమడడగబ�

తసడక:ఫ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:94-12-938
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పఫసరదరరవప
ఇసటట ననస:94-12-938
వయససస:67
లస: ససస స
5539 NDX3011533
పపరర: ససవరష ఎదసదల

94-184/1393

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-12-938
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:94-12-938
వయససస:45
లస: ససస స
5536 AP151010492092
పపరర: లలతకలమఖరర

5528 NDX2998672
పపరర: రరజగశశరర వపసడదల

94-184/187

తసడక:ఫ ససబఫహకణఖ రరజ�
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటబదదఫ వపసడదల
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : భకకల రరవ కలపరల
ఇసటట ననస:94-12-938
వయససస:21
లస: ససస స
5533 JBV0913616
పపరర: ససబబబయమక� కలపరపల�

94-184/189

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:22
లస: ససస స
5530 NDX2459287
పపరర: లకకక తరరపఠమక కలపరల

5522 JBV3236742
పపరర: రరసబబబబ కలపరపల

5525 NDX2730380
పపరర: వనసకట రవమక మరపకలలఖ

5520 NDX1172873
పపరర: లకకకదదవ నచరపరరడకడ

భరస : బబలగబరవర రరడడ క
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ బకకలల
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ సస మయఖ
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:64
లస: పప
5527 NDX2730315
పపరర: నచగలకకక మరపకలలఖ

94-184/186

భరస : మధససనధన గబసతమడడగబ
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ గబరరవ రరడకడ�
ఇసటట ననస:94-12-937
వయససస:37
లస: పప
5524 NDX2730281
పపరర: హనసమయఖ మరపకలలఖ

5519 NDX0148742
పపరర: శరఖమల� కకసడనరర

5543 NDX1972448
పపరర: లలతకలమఖరర మడడకలమలర

5541 NDX2988673
పపరర: బల గబరరవ రరడకడ నరపరరరడకడ
తలర : ససజవ రరడకడ బరపరగదద
ఇసటట ననస:94-12-939
వయససస:66
లస: పప

94-184/198

94-184/1070
5544 NDX2631737
పపరర: కమల మననహర మతషకలమలర

భరస : వనసకట రవ శసకర
ఇసటట ననస:94-12-940
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పఫసరద రరవప లలట మడడకలమలర
ఇసటట ననస:94-12-940
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రవ మతషకలమలర
ఇసటట ననస:94-12-940
వయససస:18
లస: పప

94-185/294
5545 NDX2314029
పపరర: వనసకట సరయ మఖధసరర
మతషకలమలర
తసడక:ఫ మఖరరత వజయ లకకక మతషకలమలర
ఇసటట ననస:94-12-940
వయససస:22
లస: ససస స

5546 NDX2608537
పపరర: ససబబమక మదచల

5547 NDX2608487
పపరర: సరసబశవ రరవప మదచల

తసడక:ఫ కకషష మబరళమహన మదల
ఇసటట ననస:94-12-942
వయససస:57
లస: ససస స

94-189/1364

94-179/892

94-179/893

తసడక:ఫ కకషష మబరళమహన మదచల
ఇసటట ననస:94-12-942
వయససస:38
లస: పప
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5548 NDX2609345
పపరర: వనసకట నచగ లకకక వననకకట

94-179/894

భరస : మఖరకసడదయబలల వననకకట
ఇసటట ననస:94-12-942
వయససస:38
లస: ససస స
5551 NDX3012002
పపరర: ఆదస బసదదకరళళ

94-179/1117

94-184/1071

94-179/344

94-184/1596

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప రరసపత
ఇసటట ననస:94-12-943
వయససస:23
లస: ససస స
5563 NDX2313682
పపరర: చసదఫ కలమఖరర పమడకమళ

94-185/297

94-179/345

94-184/202

94-179/346

భరస : రసగ సరశమ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:94/12/946
వయససస:38
లస: ససస స
5575 NDX3014404
పపరర: రసగ రగమత శరరగరరర
తలర : శకలసతల శరరగరరర
ఇసటట ననస:94-12-946
వయససస:18
లస: పప

5558 NDX2397354
పపరర: భబనస వనసకట సరయ లకకక
పమడకమళళ
తసడక:ఫ కకటయఖ పమడకమళళ
ఇసటట ననస:94-12-943
వయససస:23
లస: ససస స

94-184/199

5561 NDX2292530
పపరర: దదవ సరయలకకక పమడకమళ

94-185/295

5564 NDX2314268
పపరర: శకపత రరవప పమడకమళ

5567 JBV0917633
పపరర: ససజజత� మరరక�

94-188/1495

5559 NDX3236981
పపరర: వససధ రరసపత

94-184/1595

5562 NDX2313575
పపరర: లకకక పమడకమళ

94-185/296

భరస : కకటయఖ పమడకమళ
ఇసటట ననస:94-12-943
వయససస:41
లస: ససస స
94-185/298

5565 NDX2314532
పపరర: వనసకటలకకక పరమడకమళర

94-186/874

తసడక:ఫ కకటయఖ పరమడకమళర
ఇసటట ననస:94-12-943
వయససస:23
లస: ససస స
94-184/200

5568 NDX0951749
పపరర: ససభబషసణణ మరరక

94-184/201

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-945
వయససస:41
లస: ససస స
94-184/203

5573 NDX1786260
పపరర: శకలసతల ససరరగరరర

94-184/205

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-12-946
వయససస:29
లస: ససస స

5556 NDX2921609
పపరర: కకటటశశర రరవప అసగజజల

భరస : శకనవరస రరవప రరసపత
ఇసటట ననస:94-12-943
వయససస:43
లస: ససస స

5570 JBV0917567
పపరర: వనసకటనచగగసదఫఅరరణకలమఖర�
మరరక�
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:94-12-945
వయససస:34
లస: పప

5576 NDX0752493
పపరర: నచగరజన కలపరపల�

94-179/1119

Deleted

5571 AP151010492131
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరక�

94-184/204

తసడక:ఫ నచగయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-945
వయససస:62
లస: పప

భరస : రసగరసరశమ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:94-12-946
వయససస:38
లస: ససస స
94-184/1397

5553 NDX3003506
పపరర: జరససస ససవరరల బసదదకరళళ

తసడక:ఫ పసచరయఖ అసగజజల
ఇసటట ననస:94-12-942
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:94-12-945
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-12-945
వయససస:61
లస: ససస స
5572 NDX1668393
పపరర: శకలసతల ససరరగరరర

94-185/1426

తసడక:ఫ వరయఖ పమడకమళ
ఇసటట ననస:94-12-943
వయససస:45
లస: పప

భరస : నచగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-12/944
వయససస:42
లస: ససస స
5569 AP151010492130
పపరర: అచరమక మరరక�

5555 NDX2847218
పపరర: సరవతఫ గటటట

94-179/896

భరస : ఆదస బసదదకరళళ
ఇసటట ననస:94-12-942
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకపత రరవప పమడకమళ
ఇసటట ననస:94-12-943
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకపత రరవప పమడకమళ
ఇసటట ననస:94-12-943
వయససస:42
లస: ససస స
5566 NDX0831016
పపరర: రరచకలళళ కకషషకలమఖరర�

94-179/1118

భరస : వనణబ గరపరల రరవప గటటట
ఇసటట ననస:94-12-942
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ పమడకమళళ
ఇసటట ననస:94-12-943
వయససస:25
లస: పప
5560 NDX3238714
పపరర: కలససమ పసఫయసకర రరసపత

5552 NDX2998771
పపరర: జజఖత బసదదకళళ

5550 NDX2609402
పపరర: రరణబక దదవ వనసనకకటబ

తసడక:ఫ మఖరకసడదయబలల వనసనకకటబ
ఇసటట ననస:94-12-942
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఆదస బసదదకళళ
ఇసటట ననస:94-12-942
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబఫమణఖస గటటట
ఇసటట ననస:94-12-942
వయససస:53
లస: పప
5557 NDX2279271
పపరర: పఫభబ గగపరల పమడకమళళ

94-179/895

భరస : సరసబశవ రరవప మదచల
ఇసటట ననస:94-12-942
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ జయరరవప బసదదకరళళ
ఇసటట ననస:94-12-942
వయససస:47
లస: పప
5554 NDX2640811
పపరర: వనణబగగపరల రరవప గటటట

5549 NDX2609311
పపరర: అరరణ మదచల

5574 NDX2135664
పపరర: గరవసదమక కలరసగర

94-184/206

భరస : బబబబ కలరసగర
ఇసటట ననస:94-12-946
వయససస:48
లస: ససస స
94-185/299

94-185/300
5577 NDX1902999
పపరర: వనసకట దసరర సరయరరస కకషష
తడడవ
తసడక:ఫ పసచరయఖ తడడవ
ఇసటట ననస:94-12-946
వయససస:24
లస: పప
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5578 NDX0749762
పపరర: భకకల రరవప కలపరపల�

94-185/301

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-12-946
వయససస:30
లస: పప
5581 NDX2313864
పపరర: రసగరసరశమ ససరరగరరర

94-185/304

తసడక:ఫ రరమయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:94-12-946
వయససస:44
లస: పప
5584 NDX2998458
పపరర: బబబబ కలరసగర

94-179/1120

తసడక:ఫ చలమయఖ కలరసగర
ఇసటట ననస:94-12-946/1
వయససస:54
లస: పప
5587 AP151010492424
పపరర: లలఖవత మమరబబ యన

94-184/207

94-179/349

94-184/209

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94-12-948
వయససస:77
లస: ససస స
5596 NDX3239043
పపరర: దసరర భవన మరబబ యయనచ
భరస : రరజ మరబబ యయనచ
ఇసటట ననస:94-12-948
వయససస:23
లస: ససస స
5599 NDX0606145
పపరర: శరహహనచ షపక�

94-184/214

భరస : శకనస మసరల
ఇసటట ననస:94-12-952
వయససస:28
లస: ససస స

5583 NDX2399392
పపరర: మమనక ఆవపల
తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:94-12-946/1
వయససస:21
లస: ససస స

5585 NDX1669680
పపరర: అజయ బబబబ మరబబ యన

5586 NDX2668390
పపరర: లకకక పస లలశశరర మమరబబ యనచ

94-179/348

5588 NDX2313641
పపరర: లకకక పస లలశశరర మమరబబ యన

5591 NDX2380210
పపరర: అశశన చథరరజపఅల

94-184/217

94-185/305

5589 NDX0990259
పపరర: ససధచకర మరబబ యన

94-179/350

5592 AP151010492206
పపరర: లసగమక మమరబబ యన
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-948
వయససస:47
లస: ససస స

5594 NDX0848127
పపరర: రరజ మరబబ ఈనచ

5595 AP151010492055
పపరర: వనసకటటశశరరర మరబబ యన

5600 JBV0919415
పపరర: జయ కలసభబ

5603 NDX1254556
పపరర: సతఖ శకకరసత చగబరరపరటట

5606 AP151010495235
పపరర: రజయఖ షపక�
భరస : సతచసర�
ఇసటట ననస:94-12-953
వయససస:52
లస: ససస స

94-179/897

94-185/306

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-12-947
వయససస:32
లస: పప

94-184/210

94-184/208

94-184/211

తసడక:ఫ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94-12-948
వయససస:53
లస: పప
94-184/212

5598 JBV0917575
పపరర: కకషష కలసభబ

94-184/213

తసడక:ఫ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:94-12-949
వయససస:47
లస: పప
94-184/215

5601 JBV0919399
పపరర: లల కలసభబ

94-184/216

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:94-12-950
వయససస:60
లస: ససస స
94-185/307

తసడక:ఫ జయ వర పఫసరద రరవప
ఇసటట ననస:94/12/950
వయససస:41
లస: పప
94-186/1402

94-179/347

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప చథరరజపఅల
ఇసటట ననస:94-12-948
వయససస:21
లస: ససస స

5597 JBV0917112
పపరర: వనసకరయమక కలసభబ

94-185/303

భరస : ససధచకర మమరబబ యనచ
ఇసటట ననస:94-12-947
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-950
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకరరమబలల� �
ఇసటట ననస:94-12-950
వయససస:47
లస: పప
5605 NDX2936219
పపరర: లఖవణఖ మసరల

94-185/1427
5582 NDX2912699
పపరర: నచగ సరయ తరరమల కలమఖర
కలపపల
తసడక:ఫ రరస బబబబ కలపపల
ఇసటట ననస:94-12-946
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:94-12-949
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నచగమర�
ఇసటట ననస:94-12-950
వయససస:30
లస: ససస స
5602 JBV0920330
పపరర: వనసకటటశశరరర� కలసభబ�

తసడక:ఫ మలర ఖఖరరబ నరరవప�
ఇసటట ననస:94/12/946
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-12-948
వయససస:29
లస: పప
94-184/1601

5580 NDX0727230
పపరర: వనసకట శవపఫసరద� గసగరశశటట �

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94/12/946
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససధచకర మమరబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-947
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషష వరసవ
ఇసటట ననస:94-12-948
వయససస:21
లస: ససస స
5593 NDX0901066
పపరర: గబరవమక మమరబబ యన

94-185/302

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర మరబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-947
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94-12-947
వయససస:42
లస: ససస స
5590 NDX2399418
పపరర: కలమఖమ వరసవ

5579 NDX0750406
పపరర: దదరకలమఖర లసగరశశటట

5604 NDX2931434
పపరర: శకనస మసరల

94-179/1121

తసడక:ఫ జగననధస మసరల
ఇసటట ననస:94-12-952
వయససస:30
లస: పప
94-185/308

5607 NDX0004390
పపరర: కరశరరవప ననమల�

94-185/309

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-12-953
వయససస:33
లస: పప
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5608 NDX2738326
పపరర: లకకక నరసమక కలరసగర

94-185/1428

భరస : బబలకకటయఖ కకరసగర
ఇసటట ననస:94-12-953
వయససస:69
లస: ససస స
5611 NDX0390278
పపరర: మరరయ రరణణ దచపరటట

94-185/311

94-179/1122

94-185/315

94-185/318

94-185/321

94-185/324

94-185/327

తసడక:ఫ పఫకరశస� �
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:50
లస: పప

5621 NDX1424522
పపరర: రరధ మణణ జ

5624 NDX0309179
పపరర: లకకక మరరయఖల

5627 NDX1729351
పపరర: మణణ కసదన ఎస

5630 NDX1424548
పపరర: తరరమలయ సరశమ యన

94-185/330

5633 NDX1649088
పపరర: రవ చసదఫన పళనసరశమ

94-185/319

5636 NDX0990101
పపరర: అబబదలఖర షపక
తసడక:ఫ యఖకలబ
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:50
లస: పప

5616 NDX2036003
పపరర: నవఖ కకమకజ

94-185/314

5619 NDX0871053
పపరర: భవరన గబవలపలర

94-185/317

5622 JBV3245057
పపరర: ససనత� కకమకజ�

94-185/320

భరస : మహహశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:45
లస: ససస స
94-185/322

5625 AP151010495206
పపరర: నచగగశశరమక కరసడడఫ

94-185/323

భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:77
లస: ససస స
94-185/325

5628 NDX2035997
పపరర: మహన కరరరసక కకమకజ

94-185/326

తసడక:ఫ మహహశశర రరవప కకమకజ
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:27
లస: పప
94-185/328

5631 JBV0912089
పపరర: వరరరఘవ మబసడడఫ

94-185/329

తసడక:ఫ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:34
లస: పప
94-185/331

తసడక:ఫ పళన సరశమ
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:38
లస: పప
94-185/333

94-185/313

తసడక:ఫ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ నసచమబతష
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ పలన సరశమ
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:38
లస: పప
5635 JBV3245065
పపరర: మహహశశరరరవప� కకమకజ�

94-185/316

తసడక:ఫ మబరరగన ఎస
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ మబరరఘసన
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:28
లస: పప
5632 NDX1274737
పపరర: రరజ కలమఖర పలనసరమ

5618 NDX1754101
పపరర: నజరరన షపక

5613 NDX1153758
పపరర: సరసబశవ రరవప దచసరర

తసడక:ఫ మహహశశర రరవప కకమకజ
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పషదదహ నసమయఖ మరరయఖల
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహహశశర రరవప కకమకజ
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:24
లస: పప
5629 NDX1424514
పపరర: మణణ కసదన యమ

94-184/218

భరస : గగపరల సరశమ
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:52
లస: ససస స
5626 NDX2036029
పపరర: అభలఖష కకమకజ

5615 NDX1329622
పపరర: రరసససస అల షపక

94-185/310

తసడక:ఫ పఫభబకర రరవప
ఇసటట ననస:94-12-954
వయససస:39
లస: పప

భరస : అబబదల షపక
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవ
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:35
లస: ససస స
5623 AP151010495245
పపరర: నచగగసదఫమక మసడడఫ

94-185/312

తసడక:ఫ ఆజస
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ మహనరరవప
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:27
లస: ససస స
5620 NDX0016394
పపరర: నచగజజఖత మసడడఫ

5612 NDX2050532
పపరర: వరయఖ మమడ

5610 NDX1832733
పపరర: తదజ శక దచసరర

తసడక:ఫ వజయ కలమఖర దచసరర
ఇసటట ననస:94-12-954
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకయఖ మమడ
ఇసటట ననస:94/12/954
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:18
లస: ససస స
5617 NDX1171065
పపరర: ఊమఖదదవ కసచరర

94-184/1588

భరస : శకనవరస రరవప కణచల
ఇసటట ననస:94-12-954
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమఖర
ఇసటట ననస:94/12/954
వయససస:46
లస: ససస స
5614 NDX2739589
పపరర: వనషషషవ కకడడల

5609 NDX3233418
పపరర: అరరణ కలమఖరర కణచల

5634 NDX1424530
పపరర: గగపరల సరశమ కర

94-185/332

తసడక:ఫ కసదసరశమ
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:41
లస: పప
94-185/334

5637 JBV3245685
పపరర: శవయఖ� పషదద చరపప�

94-185/335

తసడక:ఫ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:50
లస: పప
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5638 NDX2938009
పపరర: సరసబశవ రరవప కకడడల

94-185/1429

తసడక:ఫ జగననధస కకడడల
ఇసటట ననస:94-12-955
వయససస:30
లస: పప
5641 NDX1318567
పపరర: సరయ కకరణ మరరపకల

94-184/220

94-185/338

94-185/341

94-185/344

94-185/347

5648 AP151010495036
పపరర: పదక అమరగశస�

5651 NDX0974725
పపరర: షబనమ షపక

5654 NDX0990234
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-185/350

5657 NDX0989954
పపరర: రవసదఫనచధ ఠరగమర పరగరలల

తసడక:ఫ జలల�
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ ఇననయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:25
లస: పప

94-185/345

5649 NDX0597997
పపరర: అమరగషస పదక

5666 NDX2313708
పపరర: వర కలమఖరర మరర
భరస : నచగరరజ మరర
ఇసటట ననస:94-12-957
వయససస:31
లస: ససస స

94-185/343

5652 AP151010495038
పపరర: వజయ పరగరలల

94-185/346

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:52
లస: ససస స
94-185/348

5655 JBV0914432
పపరర: రమమష� పరగరలల�

94-185/349

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:36
లస: పప
94-185/351

5658 NDX0659953
పపరర: వనసకటరరమయఖ మరరయఖల�

94-185/352

తసడక:ఫ పషద హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:37
లస: పప
94-185/355

తసడక:ఫ సస మయఖ
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:46
లస: పప
94-185/358

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:62
లస: పప
94-186/1404

94-185/340

భరస : వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరవసదస� �
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ గరవసదస�
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:47
లస: పప

94-185/337

5646 NDX0974774
పపరర: రమఖదదవ యరకసశశటట

94-185/354 5661 NDX0990192
5660 JBV0914408
పపరర: వరరసజననయబలల� అమదదశస�
పపరర: నచగగశశరరరవప పసట

94-185/356 5663 AP151010495306
5662 NDX0512475
పపరర: వరరసజననయబలల అమరగశన�
పపరర: సరసబశవరరవప పరగరలల

5665 NDX3003746
పపరర: థచమస పస లశశటట

94-185/342

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:37
లస: పప
94-185/353

5643 NDX0974808
పపరర: ససజజత పరగరలల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదలఖర
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:37
లస: పప
5659 NDX0132456
పపరర: షరహహద మహమకద�

94-185/339

భరస : అబబదలఖర
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పసత
ఇసటట ననస:94/12/956
వయససస:22
లస: పప
5656 JBV0914747
పపరర: రవసదఫ పరగరలల

5645 NDX0090787
పపరర: ననరబ హన మహమకద

94-184/219

భరస : రవసదఫనచధ ఠరగరర
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయబల
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:43
లస: ససస స
5653 NDX2195031
పపరర: జజజ నసరయ పసత

94-185/336

భరస : షరహహద
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:39
లస: ససస స
5650 NDX0974782
పపరర: వనసకటటశశరమక పసట

5642 NDX1949488
పపరర: యగ లకకక పసటబ

5640 NDX1318591
పపరర: వనషశరల మఖరపకల

భరస : సరయ కకరణ
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప పసటబ
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదలఖర
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:30
లస: ససస స
5647 JBV0914846
పపరర: సరమఖమజఖస అదదసకక

94-179/1123

భసధసవప: థచమస పస లశశటట
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:33
లస: పప
5644 NDX0974766
పపరర: అమనచ బబగస షపక

5639 NDX2999126
పపరర: శరరష పస లశశటట

5664 NDX2835577
పపరర: శరరష పస లశశటట

94-186/1403

భరస : తచమస పస లశశటట
ఇసటట ననస:94-12-956
వయససస:27
లస: ససస స
94-185/359

5667 NDX0990085
పపరర: సరసబశవరరవప ఓటర

94-185/360

తసడక:ఫ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:94/12/957
వయససస:45
లస: పప
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పపరర: రరమకకషష వనలలరర
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94-185/361

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-957
వయససస:56
లస: పప
5671 NDX2999753
పపరర: రసగ సరశమ మబదఫగడ

94-186/1405

94-179/352

94-185/364

94-185/367

94-185/370

94-185/373

94-184/221

తసడక:ఫ ఖఖదర
ఇసటట ననస:94-12-964
వయససస:48
లస: పప

5684 AP151010495370
పపరర: అసజమక కరనచల కరనచల

5687 NDX1138858
పపరర: గబణశశఖర మగరడదశశర

5690 NDX1761395
పపరర: బబలమక కలరసగర

94-184/224

5693 NDX1318617
పపరర: దదవ రరజ మఖలల

5696 NDX2755148
పపరర: ఖతజజ షపక
భరస : శశశదచ
ఇసటట ననస:94-12-964
వయససస:43
లస: ససస స

94-185/363

94-185/366

94-185/368

5682 NDX1844787
పపరర: వరసవ జజలపరటట

94-185/369

భరస : సరసబయఖ జజలపరటట
ఇసటట ననస:94/12/961
వయససస:33
లస: ససస స
94-185/371

5685 NDX1844811
పపరర: చసదఫ శశఖర జజలపరటట

94-185/372

తసడక:ఫ సరసబయఖ జజలపరటట
ఇసటట ననస:94/12/962
వయససస:34
లస: పప
94-185/374

5688 NDX0004531
పపరర: నవన కలమఖర ఎ�

94-185/375

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-12-963
వయససస:38
లస: పప
94-184/222

5691 NDX0647982
పపరర: ధరణణ రరజ క�డగసటట

94-184/223

తసడక:ఫ రసగనచధ
ఇసటట ననస:94-12-964
వయససస:34
లస: పప
94-184/225

తసడక:ఫ ససవరరష రరజ
ఇసటట ననస:94-12-964
వయససస:43
లస: పప
94-184/1398

5676 NDX0531988
పపరర: మహలకకక రరచస రరడడ క

5679 NDX0308510
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప�
పస లలదచసస�
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-12-960
వయససస:36
లస: పప

భరస : పపరయఖ కలరసగర
ఇసటట ననస:94-12-964
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఆదచస అతతసలల
ఇసటట ననస:94-12-964
వయససస:37
లస: పప
5695 NDX2740884
పపరర: సషషదచ షపక

5681 NDX1844126
పపరర: సరసబయఖ జజలపరటట

94-179/351

94-185/365

తసడక:ఫ మగరడదశశరస
ఇసటట ననస:94-12-963
వయససస:35
లస: పప

భరస : అబబదల కరరమ
ఇసటట ననస:94-12-964
వయససస:45
లస: ససస స
5692 NDX1469544
పపరర: బబలర బబబబ అతతసలల

5678 NDX0663831
పపరర: చరసజవరరడకడ పపరస

5673 NDX2340578
పపరర: సరయ లత పషదవరపప

భరస : వరదరరజజరరడకడ
ఇసటట ననస:94/12/960
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : బఫహకస కరనచల
ఇసటట ననస:94-12-962
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవరరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-12-962
వయససస:45
లస: పప
5689 NDX1469650
పపరర: బ బ ఫరతమఖ షపక

94-185/362

తసడక:ఫ గబరవయఖ జజలపరటట
ఇసటట ననస:94/12/960
వయససస:59
లస: పప

భరస : సరసబయఖ జజలపరటట
ఇసటట ననస:94/12/961
వయససస:57
లస: ససస స
5686 NDX0604991
పపరర: వనసకట రరమరరడకడ మమకర�

5675 NDX0519348
పపరర: అననరరధ మమకర�

94-186/875

భరస : వనసకటటసశరరరరవ పషడనవవరపప
ఇసటట ననస:94-12-959
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ అనసతరరడకడ
ఇసటట ననస:94-12-960
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94/12/960
వయససస:44
లస: పప
5683 NDX1844845
పపరర: పదచకవత జజలపరటట

94-186/1455

భరస : వనసకట రరమరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-12-960
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప� చసదస
ఇసటట ననస:94-12-960
వయససస:30
లస: పప
5680 JBV0918052
పపరర: పఫసరదచబబబ� గగటటటపరటట�

5672 NDX2999746
పపరర: రరధదక మబదఫగడ

5670 NDX2314920
పపరర: నచగరరజ మరర

తసడక:ఫ ఉమ మహహశశరరరవప మరర
ఇసటట ననస:94-12-957
వయససస:42
లస: పప

భరస : రసగ సరశమ మబదఫగడ
ఇసటట ననస:94-12-958
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-12-959
వయససస:48
లస: ససస స
5677 NDX0004655
పపరర: యస ర రమమష బబబబ చసదస

94-185/1430

భరస : గరపస అదదసకక
ఇసటట ననస:94-12-957
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ రసగరరరవప మబదఫగడ
ఇసటట ననస:94-12-958
వయససస:36
లస: పప
5674 NDX1564302
పపరర: సరమఖమజఖస పషదదవరపప

5669 NDX3003720
పపరర: లలర ష అదదసకక

5694 NDX1318609
పపరర: ససవరరష రరవప మఖలల

94-184/226

తసడక:ఫ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:94-12-964
వయససస:68
లస: పప
94-184/1399

5697 JBV3246006
పపరర: శశషయఖ నలర గటర

94-185/376

తసడక:ఫ మగయఖ
ఇసటట ననస:94-12-964
వయససస:45
లస: ససస స
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పపరర: జయలకకక సససకర
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94-186/876

తసడక:ఫ భబసకర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:94-12-965
వయససస:21
లస: ససస స
5701 NDX0309211
పపరర: నచగమణణ పపపప� పపపప

94-185/377

5702 JBV0914705
పపరర: పషషడకరరజ పపపప

95-145/1057

5705 SQX1908284
పపరర: వనసకననబబబబ వనలగటర

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:94-12-968
వయససస:30
లస: ససస స

5708 NDX1170885
పపరర: ససససలఖదదవ గబసటటరర

భరస : గరపరల కకషష యఖరడదసస
ఇసటట ననస:94-12-968
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:94-12-969
వయససస:33
లస: ససస స
5716 JBV0915850
పపరర: అపసపరరడకడ� అకకల�

94-185/386

94-186/1406

భరస : అసజరరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:94-12-969
వయససస:39
లస: ససస స
5722 NDX1424555
పపరర: రరమలసగస టట

తసడక:ఫ నరగశ రరడకడ లసగ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-12-971
వయససస:54
లస: పప

94-185/380

94-184/1073

94-185/391

94-185/384

94-185/387

5720 NDX2129808
పపరర: నథదయ రరమలసగస

94-185/389

5726 NDX0751685
పపరర: బబజబ సయఖద�
భరస : సఫ తషలర �
ఇసటట ననస:94-12-972
వయససస:36
లస: ససస స

94-184/1072

5709 NDX0776799
పపరర: గరపరల కకషష
ష డడ యరదదశ
yeradesi
తసడక:ఫ పసచరయఖ yeradesi
ఇసటట ననస:94-12-968
వయససస:44
లస: పప

94-185/381

5712 NDX0776278
పపరర: పదచకవత అకకల�

94-185/382

5715 NDX0519405
పపరర: ససతచరరవమక గరగరశశటట �

94-185/385

5718 JBV0917237
పపరర: శవరరమకకషరషరరడ�కడ అకకల�

94-185/388

తసడక:ఫ చననరరమరరడకడ� �
ఇసటట ననస:94-12-969
వయససస:58
లస: పప
5721 NDX0826701
పపరర: పదక రరదఫ�

94-185/390

భరస : పసచచర రరవప�
ఇసటట ననస:94-12-970
వయససస:55
లస: ససస స
94-185/392

తసడక:ఫ తసగవనలల తసగవనలల
ఇసటట ననస:94-12-970
వయససస:36
లస: పప
94-185/1432

5706 NDX2710242
పపరర: పఫవలర క వరడదసస

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-969
వయససస:80
లస: ససస స

5717 NDX0776757
పపరర: వనసకట హనసమసతరరవప�
గరగరసషటట �
తసడక:ఫ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-969
వయససస:42
లస: పప

5723 NDX1729393
పపరర: రరమలసగస తసగవనలల

94-185/379

భరస : అపసపరరడకడ�
ఇసటట ననస:94/12/969
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమలసగస తసగవనల
ఇసటట ననస:94-12-970
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ తసగవనలల
ఇసటట ననస:94-12-970
వయససస:36
లస: పప
5725 NDX3016771
పపరర: రమణ రరడకడ లసగ రరడక

5714 NDX0776260
పపరర: శరసత కలమఖరర� అకకల�

5703 AP151010495217
పపరర: శవపఫసరద పపపప

తసడక:ఫ గరపరల కకషష
ష డడ వరడదసస
ఇసటట ననస:94-12-968
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవ రరధచ కకషరషరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94-12-969
వయససస:58
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవరరమకకషరషరరడ�కడ �
ఇసటట ననస:94-12-969
వయససస:38
లస: పప
5719 NDX2724250
పపరర: ససనత భవనస

95-145/1058

తసడక:ఫ అసజ రరడకడ భవనస
ఇసటట ననస:94-12-969
వయససస:18
లస: ససస స
94-185/383

94-184/1400

తసడక:ఫ రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94-12-966
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94-12-968
వయససస:65
లస: ససస స

94-185/1431 5711 NDX2710259
5710 NDX2724292
పపరర: యమబన దనలకకక యఖరడదసస
పపరర: రరచత భవనస

5713 NDX0776419
పపరర: మఖధవ గరగరశశటట �

94-185/378

భసధసవప: హరరపసఫయ వనలగటర
ఇసటట ననస:94-12-966
వయససస:52
లస: పప
94-184/1401

5700 NDX3114683
పపరర: శరణ ననరరస

భరస : కకటటశశరరకవప ననరరస
ఇసటట ననస:94-12-966
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94-12-966
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకననబబబబ వనలగటర
ఇసటట ననస:94-12-966
వయససస:54
లస: ససస స
5707 NDX2985703
పపరర: హససన షపక

94-186/877

తసడక:ఫ భబసకర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:94-12-965
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమఖరరవప� పపపప
ఇసటట ననస:94-12-966
వయససస:55
లస: ససస స
5704 SQX1908276
పపరర: హరరపసఫయ వనలగటర

5699 NDX2477222
పపరర: శవ కలమఖరర సససకర

5724 NDX0835538
పపరర: పసచచరరరవప రరదఫ�

94-185/393

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:94-12-970
వయససస:59
లస: పప
94-185/394

5727 JBV3245115
పపరర: మదద ఫరరదచ�

94-185/395

భరస : జహసగరర� �
ఇసటట ననస:94-12-972
వయససస:45
లస: ససస స
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5728 NDX0612101
పపరర: ససబబలకకక మరపరకల

94-185/396

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-12-972
వయససస:71
లస: ససస స
5731 JBV0919191
పపరర: రరజఖలకకక� చగపపరపప�

94-185/399

94-185/402

94-185/405

94-186/878

94-185/410

94-184/1074

94-184/1581

భరస : చసదఫస కసగరల
ఇసటట ననస:94-12-980
వయససస:61
లస: ససస స

5741 NDX0974741
పపరర: నచగమణణ కకకషట సపరటట

5744 NDX0004465
పపరర: వనసకటటశశరరర వడర మమడక

5747 NDX2710507
పపరర: వజయ లకకక పప టట
ర రర

5750 NDX1654079
పపరర: ససజనఖ శక గబసటటరర

94-185/415

5753 NDX2712602
పపరర: ఇ డక ఏస శరక గబసటటరర

94-185/408

5756 NDX1754010
పపరర: కకషష కసగరల
తసడక:ఫ చసదఫస కసగరల
ఇసటట ననస:94-12-980
వయససస:33
లస: పప

5736 NDX1938564
పపరర: సరవతఫ డదల

94-185/404

5739 NDX1170877
పపరర: రమమశ బబహర

94-185/407

5742 NDX0990077
పపరర: వనసకట శవపఫసరద కకకషట సపరటట

94-185/409

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-976
వయససస:27
లస: పప
94-185/411

5745 JBV0914390
పపరర: వనసకటటశశరరర కకకషటపరటట

94-185/412

తసడక:ఫ పషదదబబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:94-12-976
వయససస:50
లస: పప
94-184/1075

5748 NDX3014586
పపరర: చచదదశశర రరవప గబసటటరర

94-184/1402

తసడక:ఫ సనరఖ నచరరయణ గబసటటరర
ఇసటట ననస:94-12-977
వయససస:55
లస: పప
94-185/413

5751 JBV0918730
పపరర: చసదఫ జజఖతచసత గబసటటరర

94-185/414

భరస : వశశనచధస
ఇసటట ననస:94-12-977
వయససస:49
లస: ససస స
94-185/1299

తసడక:ఫ వశశనచథ
ఇసటట ననస:94-12-977
వయససస:19
లస: పప
94-185/417

94-185/401

తసడక:ఫ లలకనచథ
ఇసటట ననస:94-12-975
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ఫ వశశనచధ గబసటటరర
ఇసటట ననస:94-12-977
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-12-977
వయససస:55
లస: పప
5755 NDX1754036
పపరర: వజయ లకకక కసగరల

94-185/406

భరస : అసజ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:94-12-977
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చచదదశశర రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:94-12-977
వయససస:50
లస: ససస స
5752 JBV0915413
పపరర: వశశనచధ గబసటటరర

5738 NDX0990226
పపరర: ఏససరతనస ననమలకసటట

5733 NDX0974790
పపరర: పఫసనన డదలఖ

భరస : వనసకటటసశర రరవప డదల
ఇసటట ననస:94-12-975
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషద గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94-12-976
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ తరరపరలఖ
ఇసటట ననస:94-12-977
వయససస:30
లస: పప
5749 NDX3226529
పపరర: లకకక ససబదఫ గబసటటరర

94-185/403

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-976
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-976
వయససస:31
లస: పప
5746 NDX2712636
పపరర: అసజ పప టట
ర రర

5735 NDX2314250
పపరర: అసజల జజమల

94-185/398

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-12-975
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ లలకరనసదస
ఇసటట ననస:94-12-975
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ లకకకనచరరయణ జజమల
ఇసటట ననస:94-12-975
వయససస:40
లస: పప
5743 NDX0776732
పపరర: వనసకట బబల బఫహకచచరర కర

94-185/400

భరస : బబలఖజ జజమల
ఇసటట ననస:94-12-975
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ మలర కరరరబ నరరవ
ఇసటట ననస:94-12-975
వయససస:40
లస: పప
5740 NDX2314995
పపరర: బబలఖజ జజమల

5732 JBV0919597
పపరర: శకనవరసరరవప� చగపపరపప�

5730 NDX1170745
పపరర: అబబదల బషసర ఖఖన పఠరన

తసడక:ఫ అలఖర బక ఖఖన
ఇసటట ననస:94/12/972
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:94-12-973
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94-12-975
వయససస:32
లస: ససస స
5737 NDX1170711
పపరర: రరమఖరరవప డదలఖ

94-185/397

తసడక:ఫ జజన అహకద�
ఇసటట ననస:94-12-972
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:94-12-973
వయససస:42
లస: ససస స
5734 NDX1170935
పపరర: అనసరరధచ డదలఖ

5729 NDX0750448
పపరర: సఫతషలర సయఖద�

5754 NDX1844746
పపరర: పపణఖవత బబ లర మబసత

94-185/416

భరస : ససరగష బబ లర మబసత
ఇసటట ననస:94-12-980
వయససస:35
లస: ససస స
94-185/418

5757 NDX2986149
పపరర: కరమమశశర రరవప మరపరకల

94-186/1407

తసడక:ఫ రరమ కకషషయఖ మరపరకల
ఇసటట ననస:94-12-980
వయససస:72
లస: పప
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5758 NDX2403194
పపరర: పసచరమక ఆవపలమసద

94-55/647

5759 NDX2108430
పపరర: గబరవమక జకలకల

భరస : వనసకట నచరరయణ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:52
లస: ససస స

5761 NDX2941565
పపరర: గబరవయఖ జకలకల

5762 NDX2314151
పపరర: గరతచసజల వసగపరటట

94-184/1403

తసడక:ఫ బబల గబరవయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:66
లస: పప
5764 NDX2314219
పపరర: లకమక వసగపరటట

94-185/421

5765 AP151010495215
పపరర: షసషరదదబగస మహమకద�

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర ఆవపలఖమద
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:37
లస: పప
94-185/427

94-185/429

94-185/432

94-184/229

94-185/437

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:94-12-986
వయససస:52
లస: ససస స

94-186/879

5783 NDX0990242
పపరర: అలర బబడద షపక

5786 NDX0130922
పపరర: నలకసఠగశశరస దసతచల
తసడక:ఫ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-12-986
వయససస:35
లస: పప

94-185/423

5769 NDX2313849
పపరర: కకసడయఖ వసగపరటట

94-185/426

5772 NDX1147024
పపరర: మబడకగరనచడ అరరణచ కలమఖరర

94-185/428

భరస : ఎస మధస పఫసరద mudi gonda
ఇసటట ననస:94-12-982
వయససస:30
లస: ససస స
94-185/430

5775 NDX1102649
పపరర: దదవకలమఖర పరలలటట

94-185/431

తసడక:ఫ కరరరసకగయ
ఇసటట ననస:94-12-982
వయససస:37
లస: పప
94-185/434

తసడక:ఫ అమర జజన
ఇసటట ననస:94-12-982
వయససస:44
లస: పప
94-185/435

5781 NDX0974899
పపరర: ఖఖదర బ షపక

94-185/436

భరస : అలర బబడద
ఇసటట ననస:94-12-983
వయససస:79
లస: ససస స
94-185/438

తసడక:ఫ మమలఖల
ఇసటట ననస:94-12-983
వయససస:84
లస: పప
94-185/440

5766 JBV0920819
పపరర: బబలకకషష� జకలకల�

94-185/433 5778 NDX1102607
5777 NDX0004663
పపరర: శకనవరసరరవప కరరనటట కరరనటట
పపరర: మహమకద అల షపక

5780 NDX0974881
పపరర: ససరరజ బబగస షపక

94-185/420

తసడక:ఫ కరసయఖ వసగపరటట
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:45
లస: పప

భరస : కరరమబలఖర
ఇసటట ననస:94-12-983
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ అలర బబడద
ఇసటట ననస:94-12-983
వయససస:40
లస: పప
5785 NDX0776286
పపరర: ససతచరరవమక దసతచల�

94-185/425

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కరరనటట
ఇసటట ననస:94-12-982
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖరర చసదఫ సరహహ
ఇసటట ననస:94-12-983
వయససస:44
లస: ససస స
5782 NDX0989970
పపరర: కరరమబలఖర షపక

5774 AP151010495120
పపరర: గసగమక ససరతచన

5763 NDX2313757
పపరర: గరవసదమక వసగవటట

తసడక:ఫ గబరవయఖ� �
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆదదనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-12-982
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఎస సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-12-982
వయససస:38
లస: పప
5779 NDX2312809
పపరర: పఫతమ సరహహ

94-185/422

తసడక:ఫ బబల కరశయఖ వసగవటట
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటబఫవప� సర ద రబబ య న
ఇసటట ననస:94-12-982
వయససస:50
లస: ససస స
5776 NDX1147016
పపరర: మబడకగగసడ మధస పఫసరద

5771 NDX2315018
పపరర: శకనవరసరరవప వసగవటట

94-184/228

భరస : శకనవరసరరవప వసగవటట
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:28
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:58
లస: పప
5773 JBV3245594
పపరర: సరమఖమజఖస� సరదరబబ యన�

94-185/419

భరస : అకబర�
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:67
లస: ససస స

94-185/424 5768 NDX1053503
5767 NDX2442432
పపరర: వనసకట నచరరయణ ఆవపలఖమద
పపరర: మదన మననహర జర

5760 NDX1377795
పపరర: అససఫ షపక

తసడక:ఫ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకసడయఖ వసగపరటట
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ వసగపరటట
ఇసటట ననస:94-12-981
వయససస:41
లస: ససస స

5770 NDX1053404
పపరర: నరసససహహలల జర

94-184/227

5784 NDX0776237
పపరర: ధనలకకక దసతచల�

94-185/439

భరస : హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-986
వయససస:33
లస: ససస స
94-185/441

5787 NDX0130641
పపరర: హనసమయఖ దసతచల

94-185/442

తసడక:ఫ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-12-986
వయససస:39
లస: పప
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94-185/443

తసడక:ఫ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-12-986
వయససస:39
లస: పప
5791 NDX1466698
పపరర: బబజ శశశదచ ఖఖన పఠరన

5789 NDX0776708
పపరర: నరసససహ రరవప దసతచల

94-185/444

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-986
వయససస:68
లస: పప
94-184/231

5792 AP151010456450
పపరర: కకటయఖ పగరడకపలర

5790 NDX1466672
పపరర: పఠరన మసరసన

94-184/230

భరస : అబబదల బశర ఖఖన
ఇసటట ననస:94-12-987
వయససస:44
లస: ససస స
94-184/232

5793 NDX1466680
పపరర: పఠరన అబబదల బశర ఖఖన

తసడక:ఫ అబబదల బశర ఖఖన
ఇసటట ననస:94-12-987
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ పషదవనసకయఖ
ఇసటట ననస:94-12-987
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ అలఖర బకర ఖఖన
ఇసటట ననస:94-12-987
వయససస:54
లస: పప

94-185/445
5794 NDX0004705
పపరర: పవన తలక సరదరబబ యన�
సరదరబబ యన
తసడక:ఫ వనసకటబఫవప� సర ద రబబ య న942
ఇసటట ననస:94-12-987
వయససస:32
లస: పప

94-185/446
5795 NDX0004648
పపరర: గరపస ససధచకర సరదరబబ యన
sadaraboyena
తసడక:ఫ వనసకటబఫవప� సర ద రబబ య న
ఇసటట ననస:94-12-987
వయససస:33
లస: పప

5796 JBV3245404
పపరర: వనసకటబఫవప సరదరబబ యన
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర సరధరబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-987
వయససస:56
లస: పప

5797 NDX2468668
పపరర: ధన లకకక సరధచరబబ యన

5798 NDX3000494
పపరర: శకనవరస రరవప ఊటర

5799 NDX2999936
పపరర: హరరత దదవ ఊటర

94-185/448

భరస : పవన తలక సరధచరబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-988
వయససస:21
లస: ససస స
5800 NDX3289386
పపరర: శశ కల అరరగరల

తసడక:ఫ పపలర యఖ ఊటర
ఇసటట ననస:94-12-988
వయససస:34
లస: పప
94-184/1646

భరస : ససరగశ
ఇసటట ననస:94-12-990
వయససస:24
లస: ససస స
5803 NDX3000536
పపరర: కకటట లసగమక అరరగరల

94-186/1410

94-184/1597

94-185/453

తసడక:ఫ శరసబయఖ సరసగబ
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:54
లస: ససస స

94-186/1411

5807 NDX0974832
పపరర: అరరన కలమఖరర దసడడడ

5810 AP151010495249
పపరర: వనసకటససబబమక మరర �

94-185/456

5813 JBV3246170
పపరర: హరరపస
ఫ రద దసదచద

94-185/451

5816 NDX2890705
పపరర: నచగ జజఖత సరసగబ
తసడక:ఫ శరసబయఖ సరసగబ
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:39
లస: ససస స

94-185/450

5805 NDX3014263
పపరర: నచగ మణణ మబససననరర

94-184/1404

5808 JBV0917138
పపరర: రరజఖలకకక దసడడడ

94-185/452

భరస : ససరగషరబబబ
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:35
లస: ససస స
94-185/454

5811 JBV3245107
పపరర: ససరగషరబబబ దసదచద

94-185/455

తసడక:ఫ హరరపస
ఫ రద దసదచద
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:39
లస: పప
94-185/457

తసడక:ఫ కకటటనచగలసగయఖ
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:63
లస: పప
94-185/1434

5802 AP151010495361
పపరర: అజయచసదఫబబబబ నలర గగరర �

భరస : దసరర నచగగశశర రరవప మబససననరర
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ హరర పఫసరద
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:40
లస: పప
5815 NDX2890655
పపరర: కరశ రతనస సరసగబ

5804 NDX3000528
పపరర: శశ కళ అరరగరల

94-186/1409

తసడక:ఫ కరటమరరజ�
ఇసటట ననస:94-12-990
వయససస:42
లస: పప

భరస : రమమష కలమఖర దసడడడ
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హరరపస
ఫ రద
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:56
లస: ససస స
5812 NDX0134510
పపరర: రమమశ కలమఖర డడడడడ

94-185/449

భరస : ససరగష అరరగరల
ఇసటట ననస:94-12-990
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హరర పఫసరద దసడడడ
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:57
లస: ససస స
5809 JBV0917146
పపరర: ససశలఖదదవ దసడడ

5801 NDX0776740
పపరర: ససరగష

94-185/447

భరస : శకనవరసరరవప ఊటర
ఇసటట ననస:94-12-988
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ యగయఖ
ఇసటట ననస:94/12/990
వయససస:36
లస: పప

భరస : యఖగయఖ అరరగరల
ఇసటట ననస:94-12-990
వయససస:61
లస: ససస స
5806 NDX3238730
పపరర: ససశల దసడడడ

94-186/1408

94-184/233

5814 NDX2890689
పపరర: శరసబయఖ సరసగబ

94-185/1433

తసడక:ఫ సరశమ సరసగబ
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:68
లస: పప
94-185/1435

5817 NDX2890739
పపరర: నచగ జజఖత సరసగబ

94-185/1436

భరస : శరసబయఖ సరసగబ
ఇసటట ననస:94-12-991
వయససస:39
లస: ససస స
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94-185/1300

భరస : భబష షపక
ఇసటట ననస:94-12-992
వయససస:49
లస: ససస స
5821 NDX2699205
పపరర: మరరభ షపక

94-186/1179

94-185/460

94-184/1405

94-186/1472

94-185/463

94-179/353

94-185/467

తసడక:ఫ పషదదద రరజల సరశమ బటటట
ఇసటట ననస:94-12-1001
వయససస:25
లస: ససస స

5831 NDX3254034
పపరర: లకమక వసగపత

5834 NDX2890978
పపరర: శశష రతనస బబడకశ

5837 NDX2050599
పపరర: పదకజ చదరబబ యన

5840 AP151010495003
పపరర: ససట

94-185/470

5843 NDX0626937
పపరర: శకనస� బబలరస�

94-186/1473

5846 NDX2313559
పపరర: దదవఖ బటటట
తసడక:ఫ పషదదదరరజల సరశమ బటటట
ఇసటట ననస:94-12-1001
వయససస:23
లస: ససస స

5826 NDX2890556
పపరర: హమథ బ షపక

94-185/1437

5829 NDX3253937
పపరర: గరతచసజల మరరకపపడక

94-186/1471

5832 NDX0750463
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగటట స�

94-185/462

తసడక:ఫ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-999
వయససస:33
లస: పప
94-185/1438

5835 NDX2890986
పపరర: పవన పసఫయసకర కటర కలసట

94-185/1439

భరస : రసబబబబ కటర కలసట
ఇసటట ననస:94-12-999
వయససస:20
లస: ససస స
94-185/465

5838 NDX0484550
పపరర: ససబబమక చడలర లమబ

94-185/466

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94-12-1000
వయససస:40
లస: ససస స
94-185/468

5841 NDX0308544
పపరర: నచగ రరమబ గగటట స

94-185/469

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప గగటట స
ఇసటట ననస:94-12-1000
వయససస:30
లస: పప
94-185/471

తసడక:ఫ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-1000
వయససస:45
లస: పప
94-179/354

94-185/459

భరస : బఫహకమఖ మరరకపపడక
ఇసటట ననస:94-12-998
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సనరఖ నచరర యణయ భటటట
ఇసటట ననస:94-12-1000
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప గగటట స
ఇసటట ననస:94-12-1000
వయససస:33
లస: పప
5845 NDX1628561
పపరర: లఖవణఖ బటటట

94-184/1406

భరస : రరమకకషష చదరబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-1000
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-12-1000
వయససస:25
లస: ససస స
5842 NDX0308551
పపరర: సతఖనచరరయణ గగటట స

5828 NDX2994630
పపరర: అసబకర మససరగదద

5823 NDX0661751
పపరర: ఖఖజజబ షపక� shaik

భరస : మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:94-12-994
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల బబడకశ
ఇసటట ననస:94-12-999
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప గగటట స
ఇసటట ననస:94-12-1000
వయససస:33
లస: పప
5839 AP151010495031
పపరర: కకటటశశరమక

94-185/461

భరస : కకసడయఖ వసగపత
ఇసటట ననస:94-12-998
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-999
వయససస:66
లస: పప
5836 NDX1674499
పపరర: సతఖనచరరయణ గగటట స

5825 NDX0659987
పపరర: షపక షసషర ఆ�మ� shaik

94-186/1178

భరస : షసషర అజస�
ఇసటట ననస:94-12-994
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస మససరగదద
ఇసటట ననస:94-12-998
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ కసయఖ వసగపరటట
ఇసటట ననస:94-12-998
వయససస:47
లస: పప
5833 NDX0749861
పపరర: రరసబబబబ గగటట స�

94-185/458

తసడక:ఫ పషద జజన పసరర� షపక
ఇసటట ననస:94-12-994
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రరవప మఖససరరడడ క
ఇసటట ననస:94-12-998
వయససస:36
లస: పప
5830 NDX3253960
పపరర: కకసడయఖ వసగపరటట

5822 NDX1342179
పపరర: మహహతచబ షపక

5820 NDX2698868
పపరర: నచగబలమరర షపక

తసడక:ఫ సబబబ న షపక
ఇసటట ననస:94-12-993
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ షసషర అజస
ఇసటట ననస:94-12-994
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషదద జజన పసరర�
ఇసటట ననస:94-12-994
వయససస:48
లస: పప
5827 NDX2994648
పపరర: శకనవరసస మఖససరరడడ క

94-186/1177

భరస : నజర వరలఊ షపక
ఇసటట ననస:94-12-993
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నచగబర బ షపక
ఇసటట ననస:94-12-993
వయససస:27
లస: ససస స
5824 NDX0356931
పపరర: షసషర ఆజస షపక�

5819 NDX2693620
పపరర: మసరసన బ షపక

5844 AP151010495152
పపరర: నచగగశశరరరవప గగటట స

94-185/472

తసడక:ఫ రరమబలల
ఇసటట ననస:94-12-1000
వయససస:54
లస: పప
94-185/473

5847 JBV3245297
పపరర: శవపరరశత బబటటట

94-185/474

తసడక:ఫ మదననకహన
ఇసటట ననస:94-12-1001
వయససస:33
లస: ససస స
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పపరర: ధనలకకక బటటట
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94-185/475

భరస : పషదద రరజల సరశమ బటటట
ఇసటట ననస:94-12-1001
వయససస:45
లస: ససస స
5851 AP151010495147
పపరర: మదనమహన భటటట�

94-185/478

94-186/882

94-186/885

94-184/1067

94-186/890

94-186/893

5869 JBV0921767
పపరర: రరడయఖ
కడ
కమకల

94-186/896

94-186/886

5861 JBV0914242
పపరర: గరరరజజకలమఖరర మఖదదరరజ

5864 NDX0734673
పపరర: మరరయమక గబరజజల

5867 JBV0922765
పపరర: బబజబ గబరజజల

5870 AP151010495407
పపరర: కకసడయఖ గబరజజల

94-186/888

భరస : రరడడయఖ కమకల
ఇసటట ననస:94-12-1006
వయససస:37
లస: ససస స

5873 AP151010495402
పపరర: వనసకటకలమఖరర పపప

94-186/891

5876 AP151010495623
పపరర: సరరజన గరదడ
భరస : మరరయనన గరదద
ఇసటట ననస:94-12-1008
వయససస:65
లస: ససస స

94-186/884

5859 NDX0750281
పపరర: రరమమహన రరవప తచటట

94-186/887

5862 JBV0919688
పపరర: మరరయమక గబరజజల

94-186/889

5865 AP151010495226
పపరర: శరసతమక గబరజజల

94-186/892

భరస : కకసడయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:94-12-1006
వయససస:60
లస: ససస స
94-186/894

5868 JBV0919696
పపరర: బబబబ గబరజజల

94-186/895

తసడక:ఫ కకసడయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:94-12-1006
వయససస:37
లస: పప
94-186/897

5871 NDX3003936
పపరర: యఖమన కమమకల

94-186/1392

తసడక:ఫ రరడడయఖ కమమకల
ఇసటట ననస:94-12-1006
వయససస:19
లస: ససస స
94-186/898

భరస : శకనవరసరరవప పపప
ఇసటట ననస:94-12-1007
వయససస:38
లస: ససస స
94-186/900

5856 NDX1951202
పపరర: తదజ లత తచటట

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:94-12-1006
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ పస లయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:94-12-1006
వయససస:67
లస: పప
94-189/1361

94-186/881

తసడక:ఫ యలమసద
ఇసటట ననస:94-12-1004
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:94-12-1006
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ వరయఖ కమకల
ఇసటట ననస:94-12-1006
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ రసగనన మచచర
ఇసటట ననస:94-12-1007
వయససస:56
లస: పప

5858 NDX1951194
పపరర: వనసకటటశ తచటట

5853 JBV0914234
పపరర: అనసనయ పస టట
ర రర

భరస : వనసకటటశ తచటట
ఇసటట ననస:94-12-1004
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబజబ గబరజజల
ఇసటట ననస:94-12-1006
వయససస:38
లస: ససస స

5866 JBV0914671
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప
మబదఫబబ యన
తసడక:ఫ ససబబబరరవప మబదఫబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-1006
వయససస:33
లస: పప

5875 NDX0749978
పపరర: రసగసరశమ మచచర

94-186/883

భరస : పరరర సరరధద మఖదదరరజ
ఇసటట ననస:94-12-1005
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఎరకయఖ ఊరరబసడక
ఇసటట ననస:94-12-1006
వయససస:34
లస: ససస స

5872 NDX2999233
పపరర: పదక కమకల

5855 JBV0914333
పపరర: వనసకటటశశరరర పస టట
ర రర

94-185/477

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-1003
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరసమహన రరవప తచటట
ఇసటట ననస:94-12-1004
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ సషషదసలల అకకకన పలర
ఇసటట ననస:94-12-1005
వయససస:22
లస: ససస స
5863 JBV0922872
పపరర: పరరశత ఊరరబసడక

94-186/880

తసడక:ఫ వనసకటనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-12-1003
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరమమహన రరవప తచటట
ఇసటట ననస:94-12-1004
వయససస:55
లస: ససస స
5860 NDX2710267
పపరర: వనసకటటశశరర అకకకన పలర

5852 NDX0807677
పపరర: లకకక పఫసనన పప టట
ర రర

5850 NDX0134767
పపరర: పషదద రరజల సరశమ బటటట

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-12-1001
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-1003
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-1003
వయససస:33
లస: పప
5857 NDX0752048
పపరర: ధనలకకక తచటట

94-185/476

భరస : మదనమహన
ఇసటట ననస:94-12-1001
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ రర మబ లల భటటట
ఇసటట ననస:94-12-1001
వయససస:57
లస: పప
5854 NDX0134791
పపరర: పవన కలమఖర పస టట
ర రర

5849 AP151010495189
పపరర: హహమసతకలమఖరర భటటట

5874 NDX0752568
పపరర: దసరరర మచచర

94-186/899

భరస : రసగసరశమ మచచర
ఇసటట ననస:94-12-1007
వయససస:50
లస: ససస స
94-186/901

5877 NDX0752477
పపరర: లకకక సఫవసత తచడడవ

94-186/902

తసడక:ఫ పసచరయఖ తచడడవ
ఇసటట ననస:94-12-1009
వయససస:28
లస: ససస స
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94-186/903

తసడక:ఫ పసచరయఖ తచడడవ
ఇసటట ననస:94-12-1009
వయససస:30
లస: ససస స
5881 NDX1463769
పపరర: వనసకట రతనస అసగడక

94-186/906

Deleted
94-184/1575

భరస : గరపసనచథ అకకకనచపఅల
ఇసటట ననస:94-12-1010
వయససస:23
లస: ససస స
5887 JBV0921692
పపరర: సతఖనచరరయణ మమడకద

5882 NDX1563981
పపరర: దదవ లకకక అకకకనపలర

94-179/355

భరస : సషషదసలల
ఇసటట ననస:94-12-1010
వయససస:46
లస: ససస స
5885 NDX2451318
పపరర: సతష కలమఖర అకకకనపఅల

94-184/235

5888 NDX2601862
పపరర: మహలకకక కలరసగర

5891 NDX1630103
పపరర: పరరశన షపక

94-186/907

94-169/1012

5889 NDX2476711
పపరర: సరరవ కలమఖర కసపర

5895 NDX1127687
పపరర: జజమయఖ పలలర పస గబ

94-186/908

5897 NDX1230101
పపరర: రహమత బ సయఖద

94-186/910

భరస : సరసబయఖ పలలర పస గబ
ఇసటట ననస:94-12-1014
వయససస:49
లస: ససస స
5898 NDX2440675
పపరర: వషష
ష పవన కకదసబ

భరస : సరయబబసకర ననషషధస
ఇసటట ననస:94-12-1014
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బబజత సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:94-12-1014
వయససస:72
లస: ససస స

94-186/912
5899 AP151010495258
పపరర: వనసకటససబఫమణఖసరయబబసకర
ననషషధస
తసడక:ఫ సససదర రరవప ననషషధస
ఇసటట ననస:94-12-1014
వయససస:51
లస: పప

5900 AP151010495343
పపరర: హహహమఖవత చసతలపరటట

భరస : లకకనరసససహ చసదఫశశఖరశరససస స చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-12-1015
వయససస:57
లస: ససస స

5902 JBV3245040
పపరర: రరమకకషష చసతలపరటట

94-186/916 5904 NDX0090936
5903 AP151010495114
పపరర: లకకకనరసససహశరససస స చసతలపరటట
పపరర: షరహహన పఠరన

తసడక:ఫ లకకకనరసససహస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-12-1015
వయససస:37
లస: పప
5905 NDX0309435
పపరర: లఖవణఖ మఖదదరరజ
భరస : రవచసద మఖదదరరజ
ఇసటట ననస:94-12-1016
వయససస:35
లస: ససస స

5906 JBV0920199
పపరర: నరసమక కలరసగర
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-12-1016
వయససస:35
లస: ససస స

94-186/911

తసడక:ఫ నరసససహ మమరరస కకదసబ
ఇసటట ననస:94-12-1014
వయససస:35
లస: పప
94-186/913

తసడక:ఫ రరమకకషషశరససస స చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-12-1015
వయససస:63
లస: పప
94-186/918

94-186/1002

94-170/633

94-184/237

94-186/915

94-184/234

5892 NDX2594794
పపరర: వనసకట ససబఫమణఖ సరయ
భబసకర ననషశరధస
తసడక:ఫ సససదర రరవప ననషశరధస
ఇసటట ననస:94-12-1014
వయససస:53
లస: పప

5894 NDX2451136
పపరర: వ ఎల నరసససహ చచరరఖలల
కకదసబ
తసడక:ఫ గరపస కకషష చచరరఖలల కకదసబ
ఇసటట ననస:94-12-1014
వయససస:66
లస: పప

94-186/909

5886 NDX2511426
పపరర: కకషష వనణణ మమదద

94-179/356

5893 NDX2451185
పపరర: కనకవలర కకదసబ

5896 AP151010495035
పపరర: కరమమశశరర ననషషదస

94-179/1112

తసడక:ఫ హకదయ రరజ కసపర
ఇసటట ననస:94-12-1012 12/2 TH LINE
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఖఖదర వరల షపక
ఇసటట ననస:94-12-1013
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసససహ మమరరస కకదసబ
ఇసటట ననస:94-12-1014
వయససస:60
లస: ససస స

5883 NDX2998607
పపరర: అమరలసగగశశర చచరర డకకకసడ

భరస : నచగగశశరరరవప మమదద
ఇసటట ననస:94-12-1011
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : సరరవ కలమఖర కసపర
ఇసటట ననస:94-12-1012 12/2th LINE
వయససస:20
లస: ససస స
94-184/236

94-186/905

తసడక:ఫ శకనవరస చచరర డకకకసడ
ఇసటట ననస:94-12-1010
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబరరయబడడ కలరసగర
ఇసటట ననస:94-12-1012
వయససస:20
లస: ససస స
94-186/1003

5880 AP151010495410
పపరర: మనచకక మమడకద

భరస : బబబమరరవప మమడకద
ఇసటట ననస:94-12-1009
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ సషషదసలల అకకకనపఅల
ఇసటట ననస:94-12-1010
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప మమడకద
ఇసటట ననస:94-12-1011
వయససస:43
లస: పప
5890 NDX2476737
పపరర: ససజనఖ కసపర

94-186/904

భరస : శవ వనమబల
ఇసటట ననస:94-12-1009
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ బకకయఖ అసగడక
ఇసటట ననస:94-12-1009
వయససస:52
లస: పప
5884 NDX3226156
పపరర: లకకక వపలలలమరసతచ

5879 NDX1403476
పపరర: మఖధవ వనమబల

5901 NDX0132340
పపరర: గఫరర ఖఖన పఠరన

94-186/914

తసడక:ఫ సరరదర పఠరన
ఇసటట ననస:94-12-1015
వయససస:31
లస: పప
94-186/917

తసడక:ఫ సరరదర పఠరన
ఇసటట ననస:94-12-1016
వయససస:29
లస: ససస స
94-186/919

5907 JBV0920181
పపరర: నచగగసదఫస కలరసగర

94-186/920

భరస : శశషగరరర కలరసగర
ఇసటట ననస:94-12-1016
వయససస:40
లస: ససస స

Page 274 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

94-186/921 5909 NDX2187426
5908 NDX1341775
పపరర: బబల శరసత కలమఖరర మఖదదరరజ
పపరర: సషద
ష చ బ షపక

భరస : వనసకట రరమకకటటశశర రరవప మఖదదరరజ
ఇసటట ననస:94-12-1016
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : సషషదచ షపక
ఇసటట ననస:94-12-1016
వయససస:35
లస: ససస స

5911 AP151010495041
పపరర: రవచసద మఖదదరరజ

5912 JBV0920470
పపరర: శశషగరరర కలరసగర

94-186/924

తసడక:ఫ వనసకట రరమకకటటశశర రరవప మఖదదరరజ
ఇసటట ననస:94-12-1016
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ ఏగయఖ
ఇసటట ననస:94-12-1016
వయససస:44
లస: పప

5914 NDX0373597
పపరర: వనసకట రరమకకటటశశర రరవప
మఖదదరరజ
తసడక:ఫ హనసమసతరరవప మఖదదరరజ
ఇసటట ననస:94-12-1016
వయససస:71
లస: పప

5915 NDX2135920
పపరర: పదకజ చలలవరదద

5917 NDX3014354
పపరర: అసజల యఖపరరరర

94-186/927

94-184/1368

94-186/932

94-186/936

94-186/940

94-186/943

తసడక:ఫ పసచరయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:94-12-1020
వయససస:62
లస: పప

94-186/930

5927 NDX1800508
పపరర: లకకక ఆరద ల

5930 NDX1640771
పపరర: సరవతఫ ఆవపల

94-186/946

5933 NDX2042885
పపరర: కళళఖణ రరడడ క బబ మఖకరరడడ క

94-186/934

5936 NDX2042893
పపరర: గరసధదశశర రరడకడ బబ మఖకరరడడ క
తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ బబ మఖకరరడడ క
ఇసటట ననస:94-12-1020
వయససస:62
లస: పప

5916 NDX2170660
పపరర: సతఖనచరరయణ చలలవరదద

94-186/929

5919 NDX0862078
పపరర: కరరమబన సయఖద

94-186/931

5922 NDX1568395
పపరర: దథడడ శవరరమరరడడ క

94-186/935

తసడక:ఫ రసగర రరడకడ దథడడ
ఇసటట ననస:94-12-1018
వయససస:34
లస: పప
94-186/938

5925 JBV3245271
పపరర: కకషస ర ఆరదల

94-186/939

తసడక:ఫ సరసబయఖ అరదల
ఇసటట ననస:94-12-1019
వయససస:37
లస: పప
94-186/941

5928 NDX1800557
పపరర: వజయశక ఆరద ల

94-186/942

భరస : కకశశర ఆరద ల
ఇసటట ననస:94-12-1019 NI
వయససస:31
లస: ససస స
94-186/944

5931 NDX2147693
పపరర: లకకక బబ మఖకరరడడ క

94-186/945

భరస : గసధద సశర రరడకడ బబ మఖకరరడడ క
ఇసటట ననస:94-12-1020
వయససస:61
లస: ససస స
94-186/947

తసడక:ఫ గరసధదశశర రరడకడ బబ మఖకరరడడ క
ఇసటట ననస:94-12-1020
వయససస:32
లస: పప
94-186/949

94-186/926

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:94-12-1018
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:94-12-1020
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర ససతసశశటట
ఇసటట ననస:94-12-1020
వయససస:28
లస: పప
5935 AP151010495415
పపరర: వనసకటటశశరరర శతసశశటట

5924 JBV3245263
పపరర: సరరత ఆరదల

5913 NDX0750174
పపరర: ససబబబరరవప కలరసగర

తసడక:ఫ చన ససబబయఖ చలలవరదద
ఇసటట ననస:94-12-1017
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఆరదల
ఇసటట ననస:94-12-1019 MO
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససమబఏల ససదదప నలకలరరస
ఇసటట ననస:94-12-1020
వయససస:31
లస: ససస స
5932 NDX1788282
పపరర: యబగసధర ససతసశశటట

94-186/928

భరస : శవశసకర అరదల
ఇసటట ననస:94-12-1019
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ పకకరర అరదల
ఇసటట ననస:94-12-1019
వయససస:62
లస: పప
5929 NDX2147701
పపరర: కరరసకర రరడకడ బబ మఖకరరడడ క

5921 NDX1463728
పపరర: ససబబమక రరగరరర

94-186/923

తసడక:ఫ చలమయఖ కలరసగర
ఇసటట ననస:94-12-1016
వయససస:59
లస: పప

భరస : చనన నచరరయణ రరగరరర
ఇసటట ననస:94-12-1018
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ఫ చడసచయఖ తటట
ఇసటట ననస:94-12-1018
వయససస:35
లస: పప
5926 AP151010495088
పపరర: సరసబయఖ ఆరదల

94-186/925

భరస : శవరరమరరడకడ దథడడ
ఇసటట ననస:94-12-1018
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పఫసరద రరడకడ వజజఫల
ఇసటట ననస:94-12-1018
వయససస:35
లస: ససస స
5923 NDX1805748
పపరర: కకరణ పరల తటట

5918 NDX1568403
పపరర: దథడడ అపరష

5910 JBV3245131
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కలరసగర

తసడక:ఫ ఏగయఖ కలరసగర
ఇసటట ననస:94-12-1016
వయససస:41
లస: పప

భరస : సతఖనచరరయణ చలలవరదద
ఇసటట ననస:94-12-1017
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నచగ రరజ యఖపరరరర
ఇసటట ననస:94-12-1018
వయససస:34
లస: ససస స
5920 NDX1341742
పపరర: ససససకత వజజఫల

94-186/922

5934 NDX0835447
పపరర: మసరసనచఫవప ససతససషటట

94-186/948

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర శతసశశటట
ఇసటట ననస:94-12-1020
వయససస:34
లస: పప
94-186/950

5937 JBV0921312
పపరర: మఖధవ మఖసరరపప

94-186/951

తసడక:ఫ కకషష మఖసరరపప
ఇసటట ననస:94-12-1021
వయససస:33
లస: ససస స
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94-186/952

భరస : శకనవరసరరవ యఖపరరస
ఇసటట ననస:94-12-1021
వయససస:33
లస: ససస స
5941 NDX0776682
పపరర: కగశవరరవప రరజవరపప

94-186/955

94-179/1113

94-186/957

94-186/960

94-186/962

94-179/359

94-186/965

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర బబలరస
ఇసటట ననస:94-12-1029
వయససస:40
లస: పప

5951 NDX2948131
పపరర: బ బ షపక

5954 NDX0749770
పపరర: మధసబబబబ ఉరరబసడక

5957 NDX2739506
పపరర: మబనర అహమద షపక

5960 NDX1102805
పపరర: రరమనచధరరడకడ మమలల

94-186/968

5963 NDX1171008
పపరర: బబబ రరణణ దరరర

94-186/1393

5966 NDX2313104
పపరర: రమణయఖ బతష
స ల
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-12-1030
వయససస:52
లస: పప

5946 NDX2315323
పపరర: ఫరతమఖ బ షపక

94-186/956

5949 NDX2315240
పపరర: అబబదల సతచసర షపక

94-186/959

94-186/961
5952 NDX0605915
పపరర: ససరరకకసడ వనసకట అనల కలమఖర

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప ససరరకకసడ
ఇసటట ననస:94-12-1023
వయససస:31
లస: పప
94-186/963

5955 NDX2957967
పపరర: రతమక రరడకడ రగతష

94-186/1394

భరస : నచసచచరయఖ రరడకడ రగతష
ఇసటట ననస:94-12-1024
వయససస:75
లస: ససస స
94-179/1114

5958 NDX0090944
పపరర: భబగఖలకకక బబలరస

94-186/964

భరస : శకనస బబలరస
ఇసటట ననస:94-12-1026
వయససస:33
లస: ససస స
94-186/966

5961 NDX0974923
పపరర: రరజజలకకక గసజబబ యన

94-186/967

భరస : శకనవరససలల గసజజబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-1028
వయససస:30
లస: ససస స
94-186/969

భరస : శకనవరస రరవప దరరర
ఇసటట ననస:94-12-1029
వయససస:51
లస: ససస స
94-186/971

94-179/358

తసడక:ఫ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:94-12-1022
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ గరవసదరరడకడ మమలల
ఇసటట ననస:94-12-1027
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకయఖ గసజజబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-1028
వయససస:38
లస: పప
5965 NDX0132381
పపరర: శకనస బబలరస

94-186/958

తసడక:ఫ ససదదక షపక
ఇసటట ననస:94-12-1026
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససదద క షపక
ఇసటట ననస:94-12-1026
వయససస:36
లస: ససస స
5962 NDX0990176
పపరర: శకనవరససలల గసజబబ యన

5948 NDX2315554
పపరర: బబ షపక

5943 NDX2504231
పపరర: అబబదల సతచసర షపక

భరస : అబబదల సతచసర షపక
ఇసటట ననస:94-12-1022
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : లకకక ఉరరబసడక
ఇసటట ననస:94-12-1024
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:94-12-1026
వయససస:42
లస: పప
5959 NDX2314730
పపరర: జరరనచ షపక

94-184/1591

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:94-12-1022
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మదదదలలటట ఉరరబసడక
ఇసటట ననస:94-12-1024
వయససస:47
లస: ససస స
5956 NDX2340602
పపరర: ససదద క షపక

5945 NDX3236759
పపరర: నచగ లకకక చమరరస

94-186/954

తసడక:ఫ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:94-12-1022
వయససస:41
లస: పప

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:94-12-1022
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర మధదరపలర
ఇసటట ననస:94-12-1022
వయససస:46
లస: పప
5953 AP151010495208
పపరర: లకకక ఊరరబసడక

94-179/357

భరస : సరసబశవ రరవప చమరరస
ఇసటట ననస:94-12-1022
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల మధదరపలర
ఇసటట ననస:94-12-1022
వయససస:41
లస: ససస స
5950 NDX0004770
పపరర: ఏడడకకసడలల మధదరరపలర

5942 NDX2504249
పపరర: ఫరతమఖ బ షపక

5940 JBV0913343
పపరర: కకషష మఖసరరపప

తసడక:ఫ నచసరయఖ
ఇసటట ననస:94-12-1021
వయససస:54
లస: పప

భరస : అబబదల సతచసర షపక
ఇసటట ననస:94-12-1022
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:94-12-1022
వయససస:34
లస: ససస స
5947 NDX0016600
పపరర: రమఖ దదవ మధదరపలర

94-186/953

భరస : కకషష మఖసరరపప
ఇసటట ననస:94-12-1021
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ అసకమకరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-12-1021
వయససస:58
లస: పప
5944 NDX2724276
పపరర: అమల పరలపరరస

5939 JBV0914036
పపరర: వనజజకక మఖసరరపప

5964 NDX1170836
పపరర: శకకరసత దరరర

94-186/970

తలర : బబబ రరణణ దరరర
ఇసటట ననస:94-12-1029
వయససస:27
లస: పప
94-184/238

5967 NDX3001054
పపరర: ససశల షపక

94-184/1369

భరస : కరశసర షపక
ఇసటట ననస:94-12-1030
వయససస:40
లస: ససస స
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94-184/239

తసడక:ఫ రరమబలల కటట
ఇసటట ననస:94-12-1031
వయససస:25
లస: పప
5971 NDX1374040
పపరర: నసదదపరటట దదననష కలమఖర

94-184/240

94-186/976

94-186/979

94-186/982

94-186/985

94-186/988

5981 NDX0752485
పపరర: పదక పరరరళళ

5984 AP151010495134
పపరర: యఖససన షపక

5987 AP151010495425
పపరర: వనసకటటశశరమక గసడకకకట

94-186/991

5990 NDX0132217
పపరర: జగదదష గసడకకకట

94-184/241

5993 NDX1374057
పపరర: సరయ బబబబ యయరకబబ యన
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-1037
వయససస:56
లస: పప

5995 AP151010495099
పపరర: ససతమక కరసస

5996 NDX2927093
పపరర: ఖలల షపక

94-186/993

తసడక:ఫ కరశసర
ఇసటట ననస:94-12-1038
వయససస:21
లస: పప

94-186/975

5976 NDX0776500
పపరర: లకకక పసలరబబ యన

94-186/978

5979 NDX0750455
పపరర: రరమబ పసలరబబ యన

94-186/981

తసడక:ఫ యగయఖ పసలరబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-1033
వయససస:45
లస: పప
94-186/983

5982 NDX1798315
పపరర: వనసకట రరఘవనసదఫ రరవప
పరరగళళ
తలర : పదక పరరగళళ
ఇసటట ననస:94-12-1034
వయససస:28
లస: పప

94-186/984

94-186/986

5985 NDX1342054
పపరర: నరసమక గసడకకకట

94-186/987

భరస : సస మమశశర రరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:94-12-1036
వయససస:29
లస: ససస స
94-186/989

5988 AP151010495089
పపరర: రరఘవమక గసడకకకట

94-186/990

భరస : సస మమశశరరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:94-12-1036
వయససస:72
లస: ససస స
94-186/992

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:94-12-1036
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట వజయ కకషష వనరరబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-1037
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ కరసస
ఇసటట ననస:94-12-1037
వయససస:72
లస: ససస స

94-186/980

భరస : వనసకటటశశరరరవప గసడకకకట
ఇసటట ననస:94-12-1036
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-12-1036
వయససస:35
లస: పప
5992 NDX1629551
పపరర: లకకక వనరరబబ యన

5978 JBV0920835
పపరర: జజనసన బబబబ రరదఫపస గబ

5973 NDX0016519
పపరర: పదచకవత నసదదపరటట

భరస : రరమబ పసలరబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-1033
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:94-12-1035
వయససస:64
లస: పప

భరస : జగదదశ గసడకకకట
ఇసటట ననస:94-12-1036
వయససస:29
లస: ససస స
5989 JBV0917708
పపరర: సస మమశశరరరవప గసడకకకట

94-186/977

భరస : పపలఖరరరవప పరరగళళ
ఇసటట ననస:94-12-1034
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : యఖససన షపక
ఇసటట ననస:94-12-1035
వయససస:57
లస: ససస స
5986 NDX1974485
పపరర: అసజన కలమఖరర గసడకకకట

5975 NDX0004580
పపరర: ససబబబరరవప నసదదపరటట

94-186/973

భరస : ససబబబరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-12-1032
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరయనన రరదఫపస గబ
ఇసటట ననస:94-12-1033
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ పపలఖరరరవప పరరగళళ
ఇసటట ననస:94-12-1034
వయససస:30
లస: ససస స
5983 AP151010495253
పపరర: హససనచ షపక

94-186/974

తసడక:ఫ నచగ బఫహకస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-12-1032
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ రరమఖరరవప నదచల
ఇసటట ననస:94-12-1033
వయససస:25
లస: పప
5980 NDX0752667
పపరర: పరరశత పరరరళళ

5972 NDX1565086
పపరర: వజయ దదపసస అననస

5970 NDX0605626
పపరర: చన వరయఖ ససరరసన

తసడక:ఫ యలర మసద ససరరటత
ఇసటట ననస:94-12-1031
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబబరరమయఖ అననస
ఇసటట ననస:94-12-1032
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటలసగస గనచనజ
ఇసటట ననస:94-12-1032
వయససస:53
లస: ససస స
5977 NDX1806464
పపరర: లకకణ నచయబడడ నదచల

94-186/972

భరస : రరమబలల కటట
ఇసటట ననస:94-12-1031
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-12-1032
వయససస:26
లస: పప
5974 NDX0090696
పపరర: పరరశత గనచనజ

5969 AP151010495353
పపరర: అచరమక కటబట

5991 NDX2998706
పపరర: సరయ బబబబ ఎరకబబ యన

94-174/1073

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర ఎరకబబ యన
ఇసటట ననస:94-12-1037
వయససస:53
లస: పప
94-184/242

5994 NDX3239878
పపరర: భమ లకకక యఖరకబబ యయనచ

94-184/1602

భరస : సరయ బబబ యఖరకబబ యయనచ
ఇసటట ననస:94-12-1037
వయససస:49
లస: ససస స
94-175/1668

5997 NDX2998201
పపరర: ఖలల షపక

94-179/1115

తసడక:ఫ కరశసర షపక
ఇసటట ననస:94-12-1038
వయససస:21
లస: పప
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94-184/1370

భరస : షరహహద షపక
ఇసటట ననస:94-12-1038
వయససస:51
లస: ససస స
6001 AP151010495302
పపరర: కరరమబననసర షపక

94-186/995

94-186/998

94-184/1373

94-189/1362

94-186/999

94-179/362

94-184/245

94-186/1395

Deleted

భరస : సదచదస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:94-12-1045
వయససస:29
లస: ససస స

6011 NDX2710341
పపరర: చనన అబబబయ కరకలమఖనస

6014 AP151010495093
పపరర: వనసకటలకకక పమడకమళళ

6017 NDX1719493
పపరర: నససమ షపక

6020 NDX2992519
పపరర: నగరజ గసగబల

94-184/247

6023 NDX2407146
పపరర: బబజ పఠరన

94-184/1068

తసడక:ఫ సరరదర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-12-1045
వయససస:27
లస: పప

6006 NDX3001179
పపరర: మసరసణణ షపక

94-39/1303

6009 NDX2992543
పపరర: ఏజస షపక

94-184/1375

6012 NDX2991495
పపరర: చననబబబయ కరకలమఖనస

94-185/1420

తసడక:ఫ పషద కకటయఖ కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-12-1043
వయససస:72
లస: పప
94-186/1000

6015 AP151010495405
పపరర: కకటయఖ పమడకమళళ

94-186/1001

తసడక:ఫ వరయఖ పమడకమళర
ఇసటట ననస:94-12-1043
వయససస:44
లస: పప
94-184/243

6018 NDX1643098
పపరర: పసతచసబర సరహహ

94-184/244

తసడక:ఫ కరశలఖష చసదఫ
ఇసటట ననస:94-12-1044
వయససస:30
లస: పప
94-184/1376

6021 NDX2999035
పపరర: దసరరర మఖధవ గసగబల

94-184/1377

భరస : నచగరరజ గసగబల
ఇసటట ననస:94-12-1044
వయససస:28
లస: ససస స
94-180/1203

తసడక:ఫ సరరరర పఠరన
ఇసటట ననస:94-12-1045
వయససస:27
లస: పప
6026 NDX2311736
పపరర: బబజ పఠరన

94-186/997

తసడక:ఫ బబష షపక
ఇసటట ననస:94-12-1042
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష గసగబల
ఇసటట ననస:94-12-1044
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ అరరబ న సరహహ
ఇసటట ననస:94-12-1044
వయససస:60
లస: పప
6025 NDX2413714
పపరర: షరహహన షపక

94-184/1374

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-12-1044
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:94-12-1044
వయససస:33
లస: పప
6022 NDX3001146
పపరర: కరలష సరహహ

6008 NDX2995421
పపరర: ఎన మలర శశర రరవప కలరగరటట

6003 NDX2135839
పపరర: బబడద సరహహబ షపక

తసడక:ఫ బబష షపక
ఇసటట ననస:94-12-1042
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ పమడకమళర
ఇసటట ననస:94-12-1043
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరశలఖస సరహహ
ఇసటట ననస:94-12-1044
వయససస:53
లస: ససస స
6019 JBV3725744
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మరరయఖల

94-184/1372

తసడక:ఫ పషదద కకటయఖ కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-12-1043
వయససస:72
లస: పప

తసడక:ఫ వరయఖ పమడకమళర
ఇసటట ననస:94-12-1043
వయససస:33
లస: ససస స
6016 NDX2379998
పపరర: సడవన సరహహ

6005 NDX3162641
పపరర: మహమకద నససర షపక

94-186/994

తసడక:ఫ మమలఖల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-12-1040
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ మలర యఖ కలరగరటట
ఇసటట ననస:94-12-1042
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ ఉననరరసర షపక
ఇసటట ననస:94-12-1042
వయససస:59
లస: పప
6013 NDX0309401
పపరర: వనసకటటశశరమక పమడకమళళ

94-186/996

తసడక:ఫ ఆడమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:94-12-1041
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:94-12-1042
వయససస:51
లస: ససస స
6010 NDX2994374
పపరర: బబష షపక

6002 NDX2135854
పపరర: కరరమబలఖర షపక

6000 NDX2135847
పపరర: బబజన షపక

భరస : కరరమబలఖర షపక
ఇసటట ననస:94-12-1040
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-12-1040
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ మహమకద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-12-1040
వయససస:67
లస: పప
6007 NDX2992535
పపరర: జరరనచ షపక

94-184/1371

భరస : కరశసర
ఇసటట ననస:94-12-1038
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబడదసరహహబ
ఇసటట ననస:94-12-1040
వయససస:57
లస: ససస స
6004 NDX1788407
పపరర: ఇబఫహహస షపక

5999 NDX2927077
పపరర: షకకలఖ షపక

6024 NDX2312783
పపరర: ఆయయశర పఠరన

94-184/246

భరస : గఫరర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-12-1045
వయససస:26
లస: ససస స
94-184/248

6027 NDX2671253
పపరర: సరదర ఖఖన పఠరన

94-185/1298

తసడక:ఫ మహబమబ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:94-12-1045
వయససస:53
లస: పప
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94-185/479

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ నలస
ఇసటట ననస:94-12-1050
వయససస:42
లస: పప
6031 NDX2313351
పపరర: పసఫయఖసక వరక

తసడక:ఫ హనసమయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:94/12/1050
వయససస:48
లస: పప
94-184/249

తసడక:ఫ రరసబబబబ లలట వరక
ఇసటట ననస:94-12-1052
వయససస:23
లస: ససస స
6034 NDX0459883
పపరర: శకలకకక� లలలఖర�

94-185/484

94-185/483

6035 NDX1255017
పపరర: మహబమబ ససభబన షషషక

94-179/363

6038 NDX0510545
పపరర: మబకరసర రరవప ససతసశశటట

94-185/485

6041 JBV3246071
పపరర: ఉషరరరణణ మఖదల

6036 NDX3008208
పపరర: బబబబ మదడదల

94-189/1363

తసడక:ఫ మహన రరవప మదడదల
ఇసటట ననస:94-12-1116
వయససస:26
లస: పప
94-179/364

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-1120
వయససస:36
లస: పప
94-185/486

94-186/1396
6033 NDX2948057
పపరర: సరయ అనల కలమఖర రరడడ క దససప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ దససప
ఇసటట ననస:94-12-1081
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ ససలఖర సరహహబ
ఇసటట ననస:94-12-1113
వయససస:62
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:94-12-1120
వయససస:31
లస: ససస స
6040 NDX0488718
పపరర: వరరసజననయబలల చడననసశశటట

6032 NDX1729385
పపరర: నచగగశశర రరవప అమవరసఖ

94-185/481

తసడక:ఫ కకటయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:94-12-1050
వయససస:76
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరలల అమవరసఖ
ఇసటట ననస:94-12-1070
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవ రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:94-12-1090
వయససస:64
లస: ససస స
6037 NDX0511360
పపరర: అసకరలమక ససతసశశటట

94-185/480 6030 NDX1843862
6029 NDX1843953
పపరర: బసవ లసగయఖ బలలససపరటట
పపరర: సరసబయఖ బలలససపరటట

6039 NDX0510636
పపరర: వనసకటటశశరరర ససతసశశటట

94-179/365

తసడక:ఫ పసచరయఖ
ఇసటట ననస:94-12-1120
వయససస:41
లస: పప
94-185/487

6042 JBV0922047
పపరర: వజయలకకక మఖదల

94-185/488

తసడక:ఫ వనసకటబఫమయఖ
ఇసటట ననస:94-12-1207
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటబఫవప కలమఖర కలరవడక94/94
ఇసటట ననస:94-12-1216
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-1216
వయససస:67
లస: ససస స

94-185/489
6043 NDX1843748
పపరర: సరయ పవన కలమఖర యఖదవ
నగబళళ
తసడక:ఫ వనసకట కకషష రరవప నగబళళ
ఇసటట ననస:94-12-1216
వయససస:25
లస: పప

6044 JBV0911008
పపరర: రమమష మఖదల

94-185/491
6045 JBV3246105
పపరర: బబల వనసకట రవకలమఖర మఖదల

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:94-12-1216
వయససస:42
లస: పప

6046 JBV0911230
పపరర: వనసకటటశశరరర మఖదల

6047 NDX0546010
పపరర: మసరసన ననర భబష

94-185/492

తసడక:ఫ కకటయఖ మఖదల
ఇసటట ననస:94-12-1216
వయససస:79
లస: పప
6049 NDX1592790
పపరర: షరరఫ షపక

94-185/494

తసడక:ఫ పపలర యఖ మకరగబసడస
ఇసటట ననస:94-13
వయససస:44
లస: పప

94-184/250

6050 NDX0722736
పపరర: రమమశ� ల�లర �

94-185/497

6053 NDX2155258
పపరర: లకకక మకరగబసడస

94-185/495

6056 NDX0148924
పపరర: ససధచరరణణ యసదఫపలర �
భరస : నచగభమషణస� యఖసదఫపలర
ఇసటట ననస:94-13
వయససస:59
లస: ససస స

94-186/1475

6051 NDX0459792
పపరర: శవ రరమకకకషష� ల�లర �

94-185/496

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-12-2030
వయససస:68
లస: పప
94-174/720

భరస : అసకయఖ మకరగబసడస
ఇసటట ననస:94-13
వయససస:39
లస: ససస స
94-174/722

6048 NDX3279460
పపరర: చననబబ యన నచగ రరజ
తసడక:ఫ చననబబ యన యయగరశయఖ
ఇసటట ననస:94-12-1354
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ శవ రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:94-12-2030
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ లఖలయఖ�
ఇసటట ననస:94-12-2032
వయససస:84
లస: పప
6055 NDX2155266
పపరర: అసకయఖ మకరగబసడస

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-12-1216
వయససస:47
లస: పప

భరస : రవపఫ ససదచగర
ఇసటట ననస:94-12-1265
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:94-12-1480
వయససస:26
లస: పప
6052 AP151010495400
పపరర: కకసడలరరవప కకలఖరర�

94-185/490

94-174/721
6054 NDX2155274
పపరర: రవసదఫ కలమఖర మకరగబసడస

తసడక:ఫ అసకయఖ మకరగబసడస
ఇసటట ననస:94-13
వయససస:23
లస: పప
94-183/64

6057 NDX0517987
పపరర: రఘబరరస యసడఫపలర �

94-183/65

తసడక:ఫ నచగభమషణస� యఖసదఫపలర
ఇసటట ననస:94-13
వయససస:32
లస: పప
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6058 NDX0153825
పపరర: నవన కలమఖర� యసదఫపల�

94-183/66

తసడక:ఫ నచగభమషణస� యఖసదఫపలర
ఇసటట ననస:94-13
వయససస:35
లస: పప
6061 JBV3188430
పపరర: నచగగశశరరరవ పరశస

94-187/652

94-184/251

94-184/254

94-184/257

94-174/725

94-179/898

94-184/259

తసడక:ఫ రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1049
వయససస:33
లస: పప

6071 NDX0871475
పపరర: ఝఖనస సరరజన తడనచల

6074 NDX0871467
పపరర: ససనల కలమఖర తడనచల

6077 NDX2874824
పపరర: అబదసననసర బబగబమ షపక

6080 NDX0601575
పపరర: ఏడడకకసదలల రరవపరటట

94-184/1077

6083 NDX0845529
పపరర: ససతచమహలకకక దదవరకకసడ

94-174/723

6086 NDX0314237
పపరర: నచగరరరబ నపఫసరద మమకరర �
తసడక:ఫ రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1049
వయససస:36
లస: పప

6066 NDX0605287
పపరర: నససమఖ షపక

94-184/253

6069 NDX1592261
పపరర: వనసకటటసశరరర తడలర ఖకలళ

94-184/256

6072 NDX1278217
పపరర: ససగబణ కలమఖర తడనచల

94-174/724

తలర : సరసబబఫజఖస తడనచల
ఇసటట ననస:94-13-522
వయససస:33
లస: పప
94-174/726

6075 NDX1296755
పపరర: ససవర కలమఖర కలరసగర

94-179/366

తసడక:ఫ బబబబ కలరసగర
ఇసటట ననస:94-13-946
వయససస:26
లస: పప
94-179/1124

6078 NDX1508920
పపరర: అచసఖత రరవపరటట

94-184/258

తసడక:ఫ ఏడడకకసదలల రరవపరటట
ఇసటట ననస:94-13-1048
వయససస:26
లస: పప
94-184/260

6081 NDX2659365
పపరర: మహబమబ ససబబన షపక

94-184/1076

తసడక:ఫ ససకకసదర బబష షపక
ఇసటట ననస:94-13-1048
వయససస:37
లస: పప
94-184/261

భరస : వనసకట వర గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1049
వయససస:54
లస: ససస స
94-184/263

94-185/1443

తసడక:ఫ పరపరరరయబడడ తడలర ఖకలళ
ఇసటట ననస:94-13-153
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర రరవపరటట
ఇసటట ననస:94-13-1048
వయససస:60
లస: పప

భరస : మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:94-13-1048
వయససస:35
లస: ససస స
6085 NDX0355677
పపరర: రరజగశ కలమఖర మమకరర �

94-184/255

భరస : ససకకసదర భబష షపక
ఇసటట ననస:94-13-1048
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఏడడకకసదలల ఆర
ఇసటట ననస:94-13-1048
వయససస:29
లస: పప
6082 NDX2660157
పపరర: రరహన బబగస షపక

6068 NDX0152447
పపరర: జజవద� మహమకద�

6063 NDX2724458
పపరర: అనసరరధ బబతచళ

భరస : దదలర ఖద అహకద
ఇసటట ననస:94-13-153
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ చననయఖ తడనచల
ఇసటట ననస:94-13-522
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:94-13-1048
వయససస:61
లస: పప
6079 NDX0488635
పపరర: హరరశ రరవపరటట

94-184/252

భరస : ససనల కలమఖర తడనచల
ఇసటట ననస:94-13-522
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : సరసబబఫజఖస తడనచల
ఇసటట ననస:94-13-522
వయససస:36
లస: పప
6076 NDX2713006
పపరర: ససకకసదర షపక

6065 NDX0149039
పపరర: నససరర అబబదల

94-187/651

తసడక:ఫ యయసస బబ బబతచళ
ఇసటట ననస:94-13-115
వయససస:18
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఇకరబల�
ఇసటట ననస:94-13-153
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ మనన
ఇసటట ననస:94-13-153
వయససస:66
లస: పప
6073 NDX1385608
పపరర: ససదరరన కలమఖర తడనచల

94-94/1023

భరస : జజవద
ఇసటట ననస:94-13-153
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఇకరబల�
ఇసటట ననస:94-13-153
వయససస:32
లస: పప
6070 NDX0848051
పపరర: ఇకరబల మహమకద

6062 NDX2690956
పపరర: గరత కకతపలర

6060 JBV0842518
పపరర: లకకకనరసయఖ కటటటబబ యన

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-13
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప కకతపలర
ఇసటట ననస:94-13-107/26
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర తడలర ఖకలళ
ఇసటట ననస:94-13-153
వయససస:33
లస: ససస స
6067 NDX0149179
పపరర: ఇరరడన� షపక�

94-187/650

భరస : లకకకనరసయఖ
ఇసటట ననస:94-13
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరజయఖ
ఇసటట ననస:94-13
వయససస:82
లస: పప
6064 NDX1592287
పపరర: మఖదచదమక తడలర ఖకలళ

6059 AP151010474569
పపరర: లకకక కటటటబబ యన

6084 NDX0314245
పపరర: సశరరజఖస మమకరర

94-184/262

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1049
వయససస:60
లస: ససస స
94-184/264

6087 NDX0314260
పపరర: రరఘవరరవప మమకరర �

94-184/265

తసడక:ఫ ఆరరగఖస�
ఇసటట ననస:94-13-1049
వయససస:63
లస: పప
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6088 NDX3235744
పపరర: ససత మహ లకకక కకడచల

94-184/1590

భరస : ఏడడకకసడలల రరవపరటట
ఇసటట ననస:94-13-1049
వయససస:52
లస: ససస స
6091 NDX1786138
పపరర: చసదఫశశఖర కలనశశటట

94-184/268

94-184/271

94-184/274

94-184/277

94-184/280

94-184/283

94-184/286

తసడక:ఫ అచరయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1053
వయససస:38
లస: పప
6112 NDX1723023
పపరర: ఆదడమక మబదదరరడడ క

భరస : రమఖరరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:94-13-1054
వయససస:36
లస: ససస స

94-184/275

6101 NDX0082743
పపరర: అజమ షపక�

6104 NDX0157248
పపరర: సతష బబబబ� కరరఖసశశటట �

6107 NDX2313039
పపరర: మసగమక పససపపలలటట

94-179/367

94-184/278

6099 NDX0518365
పపరర: గరపసకకషష పరసస

94-184/281

94-184/279

6105 NDX0008342
పపరర: రరజజరరణణ మలలర ల

94-184/282

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1053
వయససస:31
లస: ససస స
94-184/284

6108 NDX0690511
పపరర: నచసరమక మలలర ల

6110 NDX0680173
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర ల

6111 NDX2999324
పపరర: పపలర మక వనమబల

తసడక:ఫ రరమ రరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:94-13-1054
వయససస:36
లస: ససస స

94-184/276

6102 NDX0516831
పపరర: సరసబశవరరవప పసస�

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-13-1053
వయససస:61
లస: ససస స

6116 NDX2663581
పపరర: మబతఖలల తలతతటట

94-184/273

తసడక:ఫ శవమక�
ఇసటట ననస:94-13-1052
వయససస:35
లస: పప

94-184/287

94-184/285

94-189/1365

భరస : వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:94-13-1053
వయససస:52
లస: ససస స
94-179/368

తసడక:ఫ కగశవరరడకడ మబదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94/13/1054
వయససస:32
లస: పప
94-179/900

6096 NDX0154682
పపరర: భబగఖలకకక కరరఖఎసశశటట

భరస : వనసకట శశషగరరర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:94-13-1053
వయససస:49
లస: ససస స

6113 NDX1728494
పపరర: కకషష రరడకడ మబదదరరడకడ

94-184/270

తసడక:ఫ నచగయఖ లలట పరసస
ఇసటట ననస:94-13-1052
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ అచరయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1053
వయససస:43
లస: పప

భరస : కగశవ రరడకడ మబదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-13-1054
వయససస:59
లస: ససస స
6115 NDX2715514
పపరర: మబతచఖలల తలతతటట

6098 NDX0544866
పపరర: శవమక పరశస

6093 NDX1786062
పపరర: వనసకటటశశరరర కలనశశటట

తసడక:ఫ సతష బబబబ
ఇసటట ననస:94-13-1052
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ పఫసరద రరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1052
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1053
వయససస:37
లస: ససస స
6109 NDX0811265
పపరర: కకటటశశరరరవప మలలర ల

94-184/272

తసడక:ఫ సలస�
ఇసటట ననస:94-13-1052
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ మఖబబ షపక
ఇసటట ననస:94-13-1052
వయససస:58
లస: పప
6106 NDX0690453
పపరర: అననరరధ మలలర ల

6095 NDX0781237
పపరర: రమఖదదవ కరరఖసశశటట �

94-184/267

తసడక:ఫ గగపరల రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:94-13-1050
వయససస:56
లస: పప

భరస : నచగయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1052
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతష బబబబ
ఇసటట ననస:94-13-1052
వయససస:29
లస: పప
6103 NDX2102945
పపరర: అబబదల సతచసర షపక

94-184/269

తసడక:ఫ సతష బబబబ�
ఇసటట ననస:94-13-1052
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతష బబబబ�
ఇసటట ననస:94-13-1052
వయససస:54
లస: ససస స
6100 NDX0150771
పపరర: పఫసరద బబబబ కరరఖసశశటట

6092 NDX0517300
పపరర: అనల డదగల

6090 NDX1871525
పపరర: గరపసనచద కలనశశటట

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కలనశశటట
ఇసటట ననస:94-13-1050
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1050
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-13-1050
వయససస:61
లస: పప
6097 NDX0781229
పపరర: పఫసననకలమఖరర కరరఖసశశటట �

94-184/266

భరస : వనసకటటశశరరర కలనశశటట
ఇసటట ననస:94-13-1050
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కలనశశటట
ఇసటట ననస:94-13-1050
వయససస:26
లస: పప
6094 NDX0007898
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప డదగల

6089 NDX1786039
పపరర: రతన కలమఖరర కలనశశటట

6114 NDX2667053
పపరర: రరమ రరవప తలతతటట

94-179/899

తసడక:ఫ ససగరత రరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:94-13-1054
వయససస:46
లస: పప
94-179/901

6117 NDX2710457
పపరర: రరమ రరవప తలతతటట

94-184/1078

తసడక:ఫ ససగరత రరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:94-13-1054
వయససస:46
లస: పప
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94-185/498

తసడక:ఫ రరమరరడకడ మబదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-13-1054
వయససస:69
లస: పప
6121 NDX1119841
పపరర: సరమఖమజఖస పస లలపలర

94-184/289

94-184/292

తసడక:ఫ కకన అపప రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1057/1
వయససస:30
లస: పప
6130 NDX3035664
పపరర: గసగమక దదవర
భరస : నచగగశశర రరవప కలసబ
ఇసటట ననస:94-13-1057/1
వయససస:36
లస: ససస స
6133 NDX0811620
పపరర: కమల కకరణకయ� మఖసడల�

94-184/295

94-184/298

94-184/299

భరస : కకకషషమమరరస� పరనచల
ఇసటట ననస:94-13-1059
వయససస:71
లస: ససస స

6131 SQX1802164
పపరర: మసజల రరతష

6134 NDX0811547
పపరర: ఝఖనస లకకకబబయ ససపరటట

6137 NDX1850032
పపరర: మబనచ షపక

6140 NDX0156729
పపరర: రరజగశశరర రరజవరపప�

94-184/302

6143 NDX0016352
పపరర: హససనచ ససలఖసనచ షపక

95-123/544

6146 NDX0605592
పపరర: కకషషమమరరస పరనచల
తసడక:ఫ నచరరయణ పరనచల
ఇసటట ననస:94-13-1059
వయససస:80
లస: పప

94-184/1407

6132 NDX0811729
పపరర: ససతతష కగమదద మఖసడల

94-184/294

తసడక:ఫ భమశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1058
వయససస:36
లస: ససస స
94-184/296

6135 NDX0811299
పపరర: కరకసత కలమఖర మసడల�

94-184/297

తసడక:ఫ భమ శశఖరరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1058
వయససస:33
లస: పప
94-179/369

6138 NDX1760728
పపరర: రగషక షపక

94-179/370

తసడక:ఫ చనన మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1059
వయససస:26
లస: ససస స
94-184/300

6141 NDX0518688
పపరర: నచరరయణ కటకస�

94-184/301

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-13-1059
వయససస:36
లస: పప
94-185/499

తసడక:ఫ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-13-1059
వయససస:32
లస: ససస స
94-185/501

6129 NDX3036225
పపరర: నచగగశశర రరవప కలసబ
తసడక:ఫ రరమ కకటట కలసబ
ఇసటట ననస:94-13-1057/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1059
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:94-13-1059
వయససస:54
లస: పప
6145 NDX0520015
పపరర: కకటటశశరమక పరనచల

94-179/1125

తసడక:ఫ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1059
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1059
వయససస:28
లస: ససస స
6142 JBV0917294
పపరర: శరఖసబబబబ బబ డడడ

6128 NDX3006343
పపరర: షణబకఖ రరవప రరడడ క కకన

94-184/1608
6126 NDX3252087
పపరర: వనసకట మధస బబబబ బబతపపడక

తసడక:ఫ సరరసగపరణణ బబతపపడక
ఇసటట ననస:94-13-1057
వయససస:34
లస: పప

భరస : భమశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1058
వయససస:70
లస: ససస స

తలర : కమలఖదదవ
ఇసటట ననస:94-13-1058
వయససస:72
లస: పప
6139 NDX1837295
పపరర: పరరశన షపక

94-184/293

భరస : వనసకయఖ రరతష
ఇసటట ననస:94-13-1057/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ భమశశఖర రరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1058
వయససస:37
లస: ససస స
6136 NDX0811596
పపరర: భమ శశఖరరరవప మఖసడల

6125 NDX2467207
పపరర: శకనవరస పప గరకల

94-184/291

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1055
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ కకన అపప రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1057/1
వయససస:30
లస: పప
94-184/1408

94-184/288

94-184/290 6123 NDX1133867
6122 NDX1133784
పపరర: బబల దసరరరపఫసరద రరవప పస లలపలర
పపరర: హరరపస
ఫ రదరరవప పస లలపలర

తసడక:ఫ సస మబలల పప గరకల
ఇసటట ననస:94-13-1056/1
వయససస:41
లస: పప
94-171/888

6120 NDX1119833
పపరర: పపణఖవత పస లలపలర

భరస : హరరపస
ఫ రద రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1055
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1055
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస పప గరకల
ఇసటట ననస:94-13-1056/1
వయససస:39
లస: ససస స
6127 NDX3013646
పపరర: షణబకఖ రరవప రరడడ క కకన

94-178/897

తసడక:ఫ శకనవరససలల థనరరకర
ఇసటట ననస:94-13-1055
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1055
వయససస:64
లస: ససస స
6124 NDX2467199
పపరర: సషషదమక పప గరకల

6119 NDX2999332
పపరర: మహహశశరర థనరరకర

6144 NDX1762286
పపరర: జజనబ షపక

94-185/500

భరస : చనన మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1059
వయససస:45
లస: ససస స
94-185/502

6147 NDX3000486
పపరర: అననపపరష దదవర పలర

94-179/1126

భరస : మఖణణకఖ రరవప దదవర పలర
ఇసటట ననస:94-13-1063
వయససస:43
లస: ససస స
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6148 NDX0314310
పపరర: రతనరరజ జలర పస గబ
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94-184/303

తసడక:ఫ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:94-13-1063
వయససస:38
లస: పప
6151 NDX1851741
పపరర: మఖధవ గబరరరసక

94-179/371

94-184/308

భరస : గరపయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:72
లస: ససస స
6160 NDX0518050
పపరర: సరసబశవరరవప వలల
ర రర

94-184/314

94-184/317

94-185/503

94-179/1129

తసడక:ఫ సలఖస
ఇసటట ననస:94-13-1066
వయససస:55
లస: పప

94-184/312

6161 JBV3725611
పపరర: శకనవరసరరవప గబరరరసక

6170 JBV3236841
పపరర: జజమదసననసర మహమకద

94-184/321

6173 NDX1318419
పపరర: హహబబ హయత మహమకద

94-184/315

6176 NDX1053263
పపరర: ఖరఖజర హయత మహమకద
తసడక:ఫ మసరసన వల
ఇసటట ననస:94-13-1066
వయససస:30
లస: పప

6156 JBV3725645
పపరర: భబరత లకకక గబరరరసక

94-184/310

6159 NDX0518134
పపరర: శకనవరసరరవప పతసవ

94-184/313

94-184/316
6162 NDX0314351
పపరర: వనసకటనరసయఖ సరదరబబ యన�

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:57
లస: పప
94-184/318

94-184/1079
6165 NDX2710614
పపరర: వనసకట సరయ పఫవణ గమరలనచక

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప గమరలనచక
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:18
లస: ససస స
94-179/1127

6168 NDX3008158
పపరర: రరమజనబ మహమకద

94-179/1128

భరస : బజద హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:94-13-1066
వయససస:40
లస: ససస స
94-184/319

6171 JBV0919282
పపరర: గగససయఖ మహమకద

94-184/320

భరస : మసస న వల
ఇసటట ననస:94-13-1066
వయససస:49
లస: ససస స
94-184/322

తసడక:ఫ మసరసన వరల మహమకద
ఇసటట ననస:94-13-1066
వయససస:27
లస: పప
94-184/324

94-184/307

తసడక:ఫ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:32
లస: పప

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:94-13-1066
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సలఖస
ఇసటట ననస:94-13-1066
వయససస:70
లస: ససస స
6175 JBV0919274
పపరర: మసరసన వల మహమకద

6158 NDX1568379
పపరర: కలరరకలటర ససధదర కలమఖర

6167 NDX3011103
పపరర: బబజద హహసపన మహమకద

6153 NDX2451151
పపరర: ససజనఖ గబరరలసక

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:ఫ సలస మహమకద
ఇసటట ననస:94-13-1066
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ హహసపన మహద
ఇసటట ననస:94-13-1066
వయససస:19
లస: పప
6172 JBV0919902
పపరర: మబకలసబ మహమకద

94-184/309

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప గబరరరసక
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:41
లస: ససస స
6169 NDX2997880
పపరర: ఫయఖజ మహద

6155 AP151010492161
పపరర: శవలల సరదరబబ యన

6164 NDX2528834
పపరర: ససజనఖ గబరరరసక

94-184/305

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప గబరరలసక
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప గమరలనచక
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:76
లస: పప
6166 NDX0871046
పపరర: నరకద గబరరరసక�

94-184/306

తసడక:ఫ కలరరకలటర జగదదశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ నచగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:33
లస: పప
6163 JBV3725637
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గబరరరసక

6152 JBV3725629
పపరర: బబలఖజ గబరరరసక

భరస : వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:52
లస: ససస స
94-184/311

6150 NDX0367599
పపరర: ఇసరకయల జలర పస గబ

తసడక:ఫ చసదఫయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1063
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1064
వయససస:39
లస: పప

భరస : జజనస వరల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1065
వయససస:34
లస: ససస స
6157 AP151010492173
పపరర: అసతతఫజమక పసదదటట

94-184/304

తసడక:ఫ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:94-13-1063
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబలఖజ గబరరరసక
ఇసటట ననస:94-13-1064
వయససస:36
లస: ససస స
6154 NDX1828690
పపరర: జజన బబగస షపక

6149 NDX0314294
పపరర: ఏససబబబబ జలర పస గబ

6174 JBV0920140
పపరర: జజకకర హహసపసన మహమకద

94-184/323

తసడక:ఫ సలఖస
ఇసటట ననస:94-13-1066
వయససస:47
లస: పప
94-185/504

6177 JBV3725595
పపరర: కకపరరతనస జజననలగడడ

94-184/325

భరస : జజసరఫ ససధదరరబబబ
ఇసటట ననస:94-13-1067
వయససస:53
లస: ససస స
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6178 NDX1719436
పపరర: కరరరసక జజననలగడడ
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94-184/326

6179 NDX1719360
పపరర: జజనస వరల షపక

తసడక:ఫ జజసఫ ససధదర బబబబ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:94-13-1067
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ చనన రసగబ హహససపన షపక
ఇసటట ననస:94-13-1067
వయససస:34
లస: పప

6181 NDX1308790
పపరర: అననమఖక గగరర

6182 NDX2312692
పపరర: రరజఖలకకక ఇనప గగలర

94-185/505

భరస : ఏగనరతన
ఇసటట ననస:94-13-1067
వయససస:81
లస: ససస స
6184 JBV3237989
పపరర: శకనవరస రరవప� ఇనప గరళర�

94-184/331

94-179/373

94-184/1409

94-184/336

94-185/506

94-178/898

94-184/332 6186 NDX2340651
6185 JBV3238060
పపరర: ససబబబరరయబడడ� ఇనపరగగలర �
పపరర: సతఖ వరన అసకరల

6188 NDX2340636
పపరర: ససధచకర అసకరల

6191 NDX0314419
పపరర: లకకక మఖరసరరడడ క

6194 JBV0916882
పపరర: సరరజన కకతస పలర

6197 NDX1808619
పపరర: నచగరరరబ న రరడకడ మఖరరసరరడకడ

6200 NDX2992162
పపరర: రమమశ అవపల

94-184/341

94-187/917

తసడక:ఫ మలర శశర రరవప మలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1073
వయససస:21
లస: ససస స

94-179/374

6189 JBV0912766
పపరర: ఉమఖశసకర కలపరపల

94-184/333

తసడక:ఫ కర.వ.యస. చలపతరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1069
వయససస:46
లస: పప
94-184/334

6192 NDX0680025
పపరర: బలరరమరరడకడ మఖరసరరడకడ

94-184/335

తసడక:ఫ గరవసదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-13-1070
వయససస:45
లస: పప
94-184/337

6195 JBV0916197
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస పలర

94-184/338

తసడక:ఫ అబఫహస
ఇసటట ననస:94-13-1071
వయససస:56
లస: పప
94-185/507

6198 NDX1719550
పపరర: తదజ ససశ కళళర స

94-184/339

తసడక:ఫ మహన కళళర స
ఇసటట ననస:94-13-1072
వయససస:26
లస: ససస స
94-178/899

94-184/340
6201 NDX1972570
పపరర: వనసకట నచగ సససధనజ లసగరశశటట

తసడక:ఫ మలలర శశర రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:94-13-1073
వయససస:24
లస: ససస స

6203 JBV3236718
పపరర: రరమమహనరరవప
మబమకలననన
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-13-1073
వయససస:77
లస: పప

94-184/342

6206 NDX2399012
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-179/375

తసడక:ఫ ససదదదక శరరఫ
ఇసటట ననస:94-13-1074
వయససస:49
లస: పప

94-179/372

భరస : ససధచకర అసకర
ఇసటట ననస:94-13-1069
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహహశశరర అవపల
ఇసటట ననస:94-13-1073
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలలర శశర రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:94-13-1073
వయససస:50
లస: ససస స
6205 NDX2645117
పపరర: నవఖ లసగరశశటట

భరస : ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:94-13-1068
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ బలరరస రరడకడ మఖరరసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-13-1071
వయససస:24
లస: పప

భరస : బసవనశశర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:94-13-1073
వయససస:52
లస: ససస స
6202 NDX1972547
పపరర: ఝఖనస రరణణ లసగరశశటట

94-184/330

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1071
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:94-13-1071
వయససస:20
లస: ససస స
6199 NDX2992204
పపరర: మహహశశరర అవపల

6183 JBV3238078
పపరర: వనసకటరమణమక ఇనపరగగలర

భరస : బలరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-13-1070
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1071
వయససస:27
లస: ససస స
6196 NDX2313997
పపరర: గరత కకతస పలర

94-184/329

తసడక:ఫ కకషష మమరరస అసకరల
ఇసటట ననస:94-13-1069
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఉమఖశసకర కలపపల
ఇసటట ననస:94-13-1069
వయససస:45
లస: ససస స
6193 NDX1172881
పపరర: అనత కకతస పలర

94-184/328

తసడక:ఫ వనసకటచడననయఖ� �
ఇసటట ననస:94-13-1068
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ఫ ససధచకర అసకరల
ఇసటట ననస:94-13-1069
వయససస:25
లస: పప
6190 NDX3085669
పపరర: రరధదక కలపపల

6180 JBV3725603
పపరర: జజసరఫ ససదదర బబబబ
జజననలగడడ
తసడక:ఫ జజజ నరతనస
ఇసటట ననస:94-13-1067
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఇనప గగలర
ఇసటట ననస:94-13-1068
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరయబడడ� �
ఇసటట ననస:94-13-1068
వయససస:37
లస: పప
6187 NDX2340677
పపరర: నరసజన కలమఖర అసకరల

94-184/327

6204 NDX0016345
పపరర: రరజఖ లకకక మబమకలననన

94-185/508

తసడక:ఫ రరమకహన రరవప� మబమకలననన
ఇసటట ననస:94-13-1073
వయససస:66
లస: ససస స
6207 NDX3014594
పపరర: మసరసన వల షపక

94-184/1410

తసడక:ఫ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:94-13-1074
వయససస:48
లస: పప
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6208 NDX3236957
పపరర: కరరమబననసర షపక
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94-184/1594

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1074
వయససస:42
లస: ససస స
6211 NDX1379932
పపరర: కకమమర వనసకటటశశఆరరర

94-184/345

94-184/1626

94-184/349

94-184/1600

94-185/1440

94-185/513

94-185/516

6221 NDX2314177
పపరర: రరమ పరరశత కలసచచల

6224 NDX3094414
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ దససప

6227 NDX0367367
పపరర: వశశనచధ మమడనరర

6230 NDX0519058
పపరర: ధనలకకక పస తసశశటట �

94-184/1080

94-184/1416

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:94-13-1088 , 13/3 LINE
వయససస:21
లస: పప

6233 NDX2767572
పపరర: సరసబశవరరవప మలలర ల

94-184/347

6216 NDX2313047
పపరర: జజఖతఖత దసడమమడక

94-184/348

6219 NDX2900553
పపరర: వజయలకకక చననపపరరడడ క

94-184/1412

భరస : వనసకటటడ
ఫ కడ చలర
ఇసటట ననస:94-13-1081
వయససస:21
లస: ససస స
94-185/510

6222 NDX2314300
పపరర: ఆసజననయబలల కలసచచల

94-185/511

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర కలసచచల
ఇసటట ననస:94-13-1081
వయససస:36
లస: పప
94-186/1412

6225 NDX0373621
పపరర: శరరష పఫశరసత మమడనరర

94-185/512

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1082
వయససస:36
లస: ససస స
94-185/514

6228 NDX0308437
పపరర: కకటటశశరరరవప మమడనరర

94-185/515

తసడక:ఫ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1082
వయససస:65
లస: పప
94-185/517

భరస : పఫకరష�
ఇసటట ననస:94-13-1087
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ కరళళశ వల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1088/1
వయససస:18
లస: ససస స
6235 NDX2767523
పపరర: నరసససహరరవప మలలర ల

94-184/1411

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప మమడనరర
ఇసటట ననస:94-13-1082
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94/13/1087
వయససస:53
లస: ససస స
6232 NDX2710234
పపరర: శరరకల షపక

6218 NDX3104593
పపరర: పదచకవత దససప

6213 NDX1972760
పపరర: అమకతమక గరరగకమమచస

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప దసడమమడక
ఇసటట ననస:94-13-1081
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ బల రరడకడ దససప
ఇసటట ననస:94-13-1081
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1082
వయససస:56
లస: ససస స
6229 JBV0922609
పపరర: గసగరభవరన� మదసదల�

94-185/509

భరస : ఆసజననయబలల కలసచచల
ఇసటట ననస:94-13-1081
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడకడ చననపపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-13-1081
వయససస:20
లస: ససస స
6226 NDX0309203
పపరర: లకకక కలమఖరర కకమకననన

6215 NDX1973537
పపరర: వనషభవ సస మమశ గరరగకమమచస

94-184/344

భరస : వనసకయఖ గరరగకమమచస
ఇసటట ననస:94-13-1078
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ దససప
ఇసటట ననస:94-13-1081
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల కలసచల
ఇసటట ననస:94-13-1081
వయససస:29
లస: ససస స
6223 NDX2770683
పపరర: వజయలకకక చననపపరరడకడ

94-184/346

తసడక:ఫ రరజ గరరగకమమచస
ఇసటట ననస:94-13-1078
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప దసడమమడక
ఇసటట ననస:94-13-1081
వయససస:22
లస: పప
6220 NDX3239027
పపరర: రరమ పరరశత కలసచల

6212 NDX1133776
పపరర: డక వ రరమమహన రరవప

6210 NDX1119825
పపరర: డక వ పదచకవత

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1075
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ పబబయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1075
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:94-13-1078
వయససస:45
లస: ససస స
6217 NDX2313476
పపరర: పవన కలమఖర దసడమమడక

94-184/343

తసడక:ఫ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1075
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగబరయఖఖ
ఇసటట ననస:94-13-1075
వయససస:46
లస: పప
6214 NDX0157016
పపరర: జజఖత పఖరర

6209 NDX1119890
పపరర: డక వ లకకక శశశలజ

6231 NDX0605949
పపరర: పఫకరశ పస తససషటట �

94-185/518

తసడక:ఫ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:94-13-1087
వయససస:60
లస: పప
94-184/1414

6234 NDX2767531
పపరర: నచగలకకక మలలర ల

94-184/1415

తసడక:ఫ మబనయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:94-13-1088 , 13/3 line
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:94-13-1088 , 13/3 line
వయససస:24
లస: ససస స

6236 NDX2767556
పపరర: రమఖదదవ మలలర ల

6237 NDX2749216
పపరర: తషలశ లకకక పసరరటట

94-184/1413

భరస : సరసబశవరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:94-13-1088 , 13/3 , line
వయససస:40
లస: ససస స

94-175/1669

భరస : శకనవరస రరవప పసరరటట
ఇసటట ననస:94-13-1089
వయససస:43
లస: ససస స
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6238 NDX2773190
పపరర: శకనవరస రరవప పసరటట
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94-179/1130

తసడక:ఫ గరవరరన రరవప పసరటట
ఇసటట ననస:94-13-1089
వయససస:47
లస: పప
94-185/519

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప పసరరటట
ఇసటట ననస:94-13-1089
వయససస:26
లస: ససస స
94-185/1441

94-185/1442

6250 NDX1035302
పపరర: సరవతఫమక రరడకడ

6253 NDX1410828
పపరర: కనక దసరర కలపర

94-184/352

94-184/355

94-184/358

94-184/350

6251 MLJ2339141
పపరర: లకకక మచడరర

6254 JBV0911438
పపరర: శరయమక� తరరమలశశటట �

6257 NDX1030790
పపరర: శకనవరస రరవప చసతచడ

94-184/361

6260 JBV3238086
పపరర: రవకలమఖర� తచడక బబ యన�

94-184/353

తసడక:ఫ పఫభబకర రరవప మచడరర
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:62
లస: పప

6263 NDX0016733
పపరర: చడషతనఖ భబరత మచడరర

94-184/356

6266 NDX1133826
పపరర: నచగబబబబ తషళళళరర
తసడక:ఫ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:94-13-1099
వయససస:27
లస: పప

94-185/522

6249 JBV3236874
పపరర: కలససమ� నచదడసడర �

94-184/351

6252 JBV3236866
పపరర: కమలమక� నచదడసడర �

94-184/354

6255 NDX0518167
పపరర: రవ కకరణ మచడరర

94-184/357

తసడక:ఫ వజయ కలమఖర మచడరర
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:30
లస: పప
94-184/359

6258 JBV0911487
పపరర: గరపసకకషష� తరరమలశశటట �

94-184/360

తసడక:ఫ బసవయఖ� �
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:35
లస: పప
94-184/362

6261 NDX1030766
పపరర: నచగరరజ రరడకడ

94-184/363

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:56
లస: పప
94-185/523

తసడక:ఫ వజయ కలమఖర
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:29
లస: ససస స
94-184/365

6246 NDX1807207
పపరర: రరహహణణ మబళరపపడక

భరస : రతస యఖ� �
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:67
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనమయఖ� �
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:37
లస: పప
94-184/364

94-185/1301

భరస : శకదర బబబబ�
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ బసవయఖ� �
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:94-13-1099
వయససస:49
లస: ససస స

6248 NDX1754515
పపరర: రమఖ దదవ చసతచడ

6243 NDX2634582
పపరర: మణణవరక పసరటట

భరస : రమమష మబళరపపడక
ఇసటట ననస:94-13-1096
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:85
లస: ససస స

తసడక:ఫ వజయకలమఖర
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:33
లస: పప

6265 JBV3725694
పపరర: సశరష లత తషలల
ర రర

94-185/521

భరస : వజయ కలమఖర మచడరర
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశష చలపత రరవప కలపర
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:70
లస: ససస స

6262 MLJ2330330
పపరర: వజయ కలమఖర మచడరర

6245 NDX1050095
పపరర: నలమ రరమశశటట

94-184/1417

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప పసరటట
ఇసటట ననస:94-13-1089
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చసతచడ
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నచగరరజ
ఇసటట ననస:94-13-1097
వయససస:51
లస: ససస స

6259 JBV0911479
పపరర: ససదదర � తరరమలశశటట �

94-185/520

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1096
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమమశ మబలర పపడక
ఇసటట ననస:94-13-1096
వయససస:19
లస: పప

6256 NDX0518183
పపరర: చసదఫకరసత మచడరర

6242 NDX0089581
పపరర: మలర శశరర� ఆరర�

6240 NDX3200219
పపరర: రరజఖ లకకక తమకననన

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ తమకననన
ఇసటట ననస:94-13-1089
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-13-1089
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరవరరన రరవప పసరరటట
ఇసటట ననస:94-13-1089
వయససస:47
లస: పప
6247 NDX2725034
పపరర: రరకగశ మబలర పపడక

94-179/1131

భరస : శకనవరస రరవప పసరటట
ఇసటట ననస:94-13-1089
వయససస:41
లస: ససస స

6241 NDX2442374
పపరర: నసదదన పసరరటట

6244 NDX2719524
పపరర: శకనవరస రరవప పసరరటట

6239 NDX2773075
పపరర: తషలశ లకకక పసరటట

6264 NDX0016170
పపరర: వజయ లకకక� లలకకరరడ�కడ

94-185/524

భరస : కమల వల�
ఇసటట ననస:94/13/1097
వయససస:36
లస: ససస స
94-184/366

6267 JBV3725702
పపరర: రరసబబబబ తషలల
ర రర

94-184/367

తసడక:ఫ గసటయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1099
వయససస:54
లస: పప
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6268 NDX2998631
పపరర: శవ లకకక మరర
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94-184/1418

భరస : వరబబబబ మరర
ఇసటట ననస:94-13-1099
వయససస:26
లస: ససస స
6271 JBV3725686
పపరర: నలమ దచసరర

94-184/370

94-184/373

94-184/376

94-184/379

94-184/382

Deleted
94-178/900

భరస : వనమ రరడకడ గరపప
ఇసటట ననస:94-13-1101/1
వయససస:18
లస: ససస స
6289 NDX2641629
పపరర: మమరర చసతచడ

తసడక:ఫ ససరగశ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:94-13-1102
వయససస:18
లస: పప

6278 JBV3725652
పపరర: రవసదఫ నచథ� గబసటటపలర �

6281 NDX1719345
పపరర: సతఖనచరరయణ బతష
స ల

6284 JBV3237161
పపరర: రరమయఖ కకరరకకసడ

94-178/744

6290 NDX3029857
పపరర: వజయ రరజ చడరరకలరర

94-184/1420

6293 NDX3087731
పపరర: మలర శశర రరవప అతస లలరర

94-184/380

6276 AP151010492304
పపరర: సరసబబఫజఖస లసగరశశటట �

94-184/375

6279 NDX0856351
పపరర: కకరణ కలమఖర� తరరమలశశటట �

94-184/378

6282 AP151010492215
పపరర: నచగగశశరరరవప లసగరశశటట �

94-184/381

తసడక:ఫ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:44
లస: పప
94-184/383

6285 AP151010492363
పపరర: అజయకలమఖర దచసరర

94-184/384

తసడక:ఫ అచరయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:58
లస: పప
94-184/385

6288 NDX2311470
పపరర: రవ శసకర రరడకడ యరకసరరడకడ

94-184/386

తసడక:ఫ కకటట రరడకడ యరకసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-13-1101/2
వయససస:22
లస: పప
94-178/901

6291 NDX2731073
పపరర: రరమ రరవప చసతచడ

94-184/1419

తసడక:ఫ సససదర రరవప చసతచడ
ఇసటట ననస:94-13-1102
వయససస:41
లస: పప
94-169/1182

తసడక:ఫ శరసబయఖ అతస లలరర
ఇసటట ననస:94-13-1103
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1103
వయససస:31
లస: పప

94-184/372

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ ససరగశ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:94-13-1102
వయససస:19
లస: పప

94-184/387 6296 NDX0007906
6295 NDX0853739
పపరర: వనసకటరతనమక� తరరమలశశటట �
పపరర: పఫవణ కలమఖర అతస లలరర

భరస : చననరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:94-13-1103
వయససస:83
లస: ససస స

94-184/377

తసడక:ఫ అపపయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:45
లస: పప
6287 NDX2311694
పపరర: మలర కరరరబ న రరడకడ గరపప

6273 AP151010492292
పపరర: లకకక లసగరశశటట �

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ గరపప
ఇసటట ననస:94-13-1101/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమ రరవప చసతచడ
ఇసటట ననస:94-13-1102
వయససస:33
లస: ససస స
6292 NDX3022803
పపరర: వనసకటటష చడరరకలరర

94-184/374

తసడక:ఫ యగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:45
లస: పప
6286 NDX3004462
పపరర: నవఖ తదజ వజజఫల

6275 AP151010492381
పపరర: వనదశక దచసరర

94-184/369

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:38
లస: పప
6283 JBV0914093
పపరర: అపరపరరవప రగపప

94-184/371

భరస : అజయకలమఖర
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ అజయ కలమఖర
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:34
లస: పప
6280 JBV3725678
పపరర: ధకణ మమరరస� గబసటటపలర �

6272 NDX1719386
పపరర: చడననమక కకరరకకసడ

6270 NDX1719519
పపరర: లకకక బతష
స ల

భరస : సతఖనచరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గరవసద అపపయఖ కకరరకకసడ
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నచగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:40
లస: ససస స
6277 NDX0355776
పపరర: పఫవణ కలమఖర దచసరర

94-184/368

తసడక:ఫ కలమఖర లసగరశశటట
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ అజయ కలమఖర
ఇసటట ననస:94-13-1100
వయససస:29
లస: ససస స
6274 AP151010492325
పపరర: రమణ లసగరశశటట �

6269 NDX1786203
పపరర: ఆదదలకకక లసగరశశటట

6294 NDX3058583
పపరర: ధనలకకక దసడమమడక

94-178/902

భరస : శకనవరసరరవప దసడమమడక
ఇసటట ననస:94-13-1103
వయససస:43
లస: ససస స
94-184/388

94-184/389
6297 NDX0007831
పపరర: గరవసద అపపయఖ� కకలలకకసడ�

తసడక:ఫ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:94-13-1103
వయససస:34
లస: పప
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6298 NDX1643056
పపరర: సతఖనచరరయణ బతష
స ల

94-184/390

తసడక:ఫ యగయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1103
వయససస:39
లస: పప
6301 NDX3058872
పపరర: శకనవరసరరవప దసడమమడక

94-184/1421

94-178/903

94-179/1133

94-185/526

94-184/395

94-184/398

94-184/401

తసడక:ఫ మసదలయఖ�
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:37
లస: పప

6311 NDX1564963
పపరర: జజఖతరకయ జలలర ల

6314 NDX1035245
పపరర: అనసరరధచ కదదరర

6317 NDX0150532
పపరర: లకకక భఫమరరసబ బబలరసకకసడ

6320 NDX0156760
పపరర: బఫమరరసబ గరనసగపసట

94-184/405

6323 NDX1030618
పపరర: శకనవరస ససతసశశటట
తసడక:ఫ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:33
లస: పప

94-184/408

6306 NDX3003902
పపరర: ఇలయఖజ బ షపక

6309 NDX2999423
పపరర: హమదసన బ షపక

94-184/393

6312 NDX1318468
పపరర: ససనతచ కకతస పలర

94-179/1132

94-179/1135

94-184/394

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:36
లస: ససస స
94-184/396

6315 NDX1035229
పపరర: రమఖదదవ మఖరరసల

94-184/397

భరస : ససబబబరరడకడ
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:39
లస: ససస స
94-184/399

6318 NDX1564955
పపరర: దసరరర బబయ జలలర ల

94-184/400

భరస : పఫసరద సససగ
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:54
లస: ససస స
94-184/402

6321 NDX1035427
పపరర: నరసమక చగపపరపప

94-184/403

భరస : చనన యలర మసద
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:73
లస: ససస స
94-184/406

6324 NDX1508896
పపరర: ఖఖజజ మహహదద న షపక

94-184/407

తసడక:ఫ ససకకసదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:35
లస: పప

94-184/409 6327 NDX1030592
6326 NDX0151548
పపరర: డక కర పఫసరద రరడకడ� గరనసగపసట�
పపరర: శకనవరస రరవప కదదరర

తసడక:ఫ నరసససహ రరడకడ�
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:43
లస: పప

94-185/525

తసడక:ఫ వల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1107
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:ఫ పఫసరద సససగ
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:28
లస: పప
6325 NDX0518324
పపరర: శసకరరరవప కకరరకకసడ�

94-179/1134

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చనఖఖశస
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:62
లస: ససస స
6322 NDX1564971
పపరర: రగవసత సససగ జలలర ల

6308 NDX2999415
పపరర: జన బబష షపక

6303 NDX0004838
పపరర: ససధచకర అతస లలరర�

భరస : దరరయఖవల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1107
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:43
లస: ససస స
6319 JBV0921452
పపరర: హసన బ షపక

94-178/904

తసడక:ఫ కకషష పఫసరద
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:36
లస: ససస స
6316 NDX1035450
పపరర: వనసకట రమణ బబసరస

6305 NDX2999712
పపరర: మఖబబ ససభబన షపక

94-184/392

తసడక:ఫ మలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1103
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ దరరయవల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1107
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట నరసయఖ�
ఇసటట ననస:94-13-1107
వయససస:31
లస: పప
6313 NDX0544692
పపరర: లలఖవత నడచల�

94-184/1422

తసడక:ఫ దరరయవల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1107
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:94-13-1107
వయససస:36
లస: పప
6310 NDX0750414
పపరర: దసరరర మహహష సదరబబ యన

6302 NDX3003639
పపరర: ససవరరల అతస లలరర

6300 AP151010492205
పపరర: మలలర శశరరరవప అతస లలరర

తసడక:ఫ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-13-1103
వయససస:57
లస: పప

భరస : మలలర శశర రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:94-13-1103
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ దరరయవల షపక
ఇసటట ననస:94-13-1107
వయససస:27
లస: పప
6307 NDX3028990
పపరర: గబరర బఫహకస కలసభ

94-184/391

తలర : శరరష�
ఇసటట ననస:94-13-1103
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ ఈశశరచచరర దసడమమడక
ఇసటట ననస:94-13-1103
వయససస:52
లస: పప
6304 NDX2999696
పపరర: మహమకద షరరఫ షపక

6299 NDX0008615
పపరర: శకకరసత� సలర రరగబల�

94-184/410

Deleted

తసడక:ఫ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:43
లస: పప
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6328 JBV3237005
పపరర: మబజబర రహమఖన షపక

94-184/411

తసడక:ఫ చన ఖఖససస
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:46
లస: పప
6331 NDX3014289
పపరర: శరఖమలత కతఫ

94-184/1426

94-185/527

94-184/412

94-185/530

94-185/533

94-184/414

94-184/417

తసడక:ఫ సరసబశవ నసడనరర
ఇసటట ననస:94-13-1117
వయససస:42
లస: పప

6341 NDX1832097
పపరర: నచగమణణ మమసదఫగబత

6344 NDX0750034
పపరర: నచగ మహన రరవప బబ రక

6347 NDX1035393
పపరర: సరళకలమఖరర బబతచళ

6350 NDX1030816
పపరర: యయసస బబ బబతచళ

94-185/536

6353 JBV0911404
పపరర: రఫస మహమకద

94-185/531

6356 NDX0148965
పపరర: లకకక� ధరకవరపప�
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-13-1117
వయససస:36
లస: ససస స

94-185/529

94-184/1428
6339 NDX2875920
పపరర: మహమకద రఫస తషమకలగమడ

6342 NDX1283209
పపరర: లకకణ రరవప పరమరరస

94-185/532

తసడక:ఫ సరయ బబబబ పరమరరస
ఇసటట ననస:94-13-1113
వయససస:33
లస: పప
94-185/534

6345 NDX1853077
పపరర: సలమఖ సయఖద

94-179/376

భరస : కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:94-13-1114
వయససస:33
లస: ససస స
94-184/415

6348 NDX2397511
పపరర: జయసనరఖ బబతల

94-184/416

తసడక:ఫ యయసస బబ బబతల
ఇసటట ననస:94-13-1114
వయససస:23
లస: పప
94-184/418

6351 NDX0016378
పపరర: మసరసన బ షపక�

94-185/535

భరస : బబబబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:94-13-1114
వయససస:50
లస: ససస స
94-184/419

తసడక:ఫ జమఖల సషషదచ
ఇసటట ననస:94-13-1115
వయససస:47
లస: పప
94-178/908

6336 NDX1974170
పపరర: వనసకట రమణ రరవప దచసరర

తసడక:ఫ జమల శశశదచ తషమకలగమడ
ఇసటట ననస:94-13-1113
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:94-13-1114
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస గవనసడక
ఇసటట ననస:94-13-1114
వయససస:24
లస: పప
6355 NDX2722940
పపరర: శకనవరసరరవప నసడనరర

94-184/413

భరస : యయసస బబ
ఇసటట ననస:94-13-1114
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:94-13-1114
వయససస:52
లస: పప
6352 NDX1903633
పపరర: సరయ పవన గవనసడక

6338 JBV0914291
పపరర: ఖఖశసబ మహమకద

94-184/1576
6333 NDX3226172
పపరర: సససదస మమనక బబయ బబ సదదల

తసడక:ఫ దచవద దచసరర
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ చడసచయఖ బబ రక
ఇసటట ననస:94-13-1113
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ బబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:94-13-1114
వయససస:27
లస: ససస స
6349 NDX0007815
పపరర: బబబబ సరహహబ షపక

94-185/528

భరస : రరజశశఖర మమసదఫగబత
ఇసటట ననస:94-13-1113
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ చడసచయఖ�
ఇసటట ననస:94-13-1113
వయససస:34
లస: పప
6346 NDX1172899
పపరర: షరరకల షపక

6335 NDX0750083
పపరర: సతఖబబబబ రసతష

94-184/1425

తసడక:ఫ కకషష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జమఖల సషషదచ
ఇసటట ననస:94-13-1113
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:94-13-1113
వయససస:25
లస: ససస స
6343 NDX0749960
పపరర: దచశరకల తరరమలరరడకడ�

94-184/1427

తసడక:ఫ సస మయఖ� రసతష
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:94-13-1113
వయససస:41
లస: ససస స
6340 NDX1903385
పపరర: తరరపఠమక బబసరస

6332 NDX3196318
పపరర: రరస సససగ కగతఫ

6330 NDX2984995
పపరర: మబసతచజ బబగస షపక

భరస : మబజబర రహమఖన షపక
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససతచరరస సససగ కగతఫ
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:39
లస: పప

భరస : సనరఖనచరరయణ మమదడ
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:40
లస: ససస స
6337 JBV0914275
పపరర: రరహనచ మహమకద

94-184/1424

భరస : చనన ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరస సససగ కతఫ
ఇసటట ననస:94-13-1112
వయససస:39
లస: ససస స
6334 NDX1974139
పపరర: శవ లకకక మమడచ

6329 NDX2986529
పపరర: హసన బ షపక

6354 NDX3000239
పపరర: లకకక గసజజ

94-178/907

తసడక:ఫ వనసకట రరవప గసజజ
ఇసటట ననస:94-13-1116
వయససస:19
లస: ససస స
94-184/420

6357 JBV0912378
పపరర: రరపరదదవ� నసడనరర�

94-184/421

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:94-13-1117
వయససస:37
లస: ససస స
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94-184/422

భరస : సతఖమమరరస
ఇసటట ననస:94-13-1117
వయససస:55
లస: ససస స
94-184/425

తసడక:ఫ వరడ రరడకడ�
ఇసటట ననస:94-13-1117
వయససస:41
లస: పప
94-184/427

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1118
వయససస:33
లస: ససస స
94-189/1098

94-178/33

94-178/36

94-178/39

94-178/42

6371 JBV3725785
పపరర: శవకలమఖరర ససదసల

6374 JBV3725793
పపరర: మబరళ ససదసల

6377 NDX0315598
పపరర: కకసడలరరవప పస టట
ర రర�

6380 JBV3725801
పపరర: మమరరరతనస� చలసచరర �

94-178/45

6383 JBV3725892
పపరర: కరలలషరమసరసనశల షపక
తసడక:ఫ షషషదచ
ఇసటట ననస:94/13/1665
వయససస:33
లస: పప

94-178/48

6366 NDX2967701
పపరర: మమనక పఫసనన అమఖరగసపమ

6369 JBV0922443
పపరర: లకకకబబఈ గబగబరలలతష

94-178/34

94-180/2000

94-178/32

6372 JBV3725751
పపరర: వరమక� ససదసల�

94-178/35

భరస : చన కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:94/13/1660
వయససస:56
లస: ససస స
94-178/37

6375 JBV3725777
పపరర: ససరగష ససదసల

94-178/38

తసడక:ఫ చన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/13/1660
వయససస:36
లస: పప
94-178/40

6378 JBV3725843
పపరర: సరసబశవరరవప గబతస కకసడ

94-178/41

తసడక:ఫ లకకకనరసస
ఇసటట ననస:94/13/1662
వయససస:41
లస: పప
94-178/43

6381 JBV3725868
పపరర: సతఖనచరరయణ� గరడవరరస�

94-178/44

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:94/13/1664
వయససస:45
లస: పప
94-178/46

6384 NDX0312850
పపరర: పఫకరష� చలసచరర �

94-178/47

తసడక:ఫ సరమమఖలల�
ఇసటట ననస:94/13/1665
వయససస:43
లస: పప

94-189/1366 6387 JBV3725983
6386 NDX2894707
పపరర: హససన హనసమఖన నగర లలషన
పపరర: అసజల వనదసళళపలర

భసధసవప: షపక కలలశర మసరసన వల
ఇసటట ననస:94-13-1665
వయససస:25
లస: ససస స

94-184/1598

భరస : చనననచయక
ఇసటట ననస:94/13/1654
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పఫకరష�
ఇసటట ననస:94/13/1664
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : షషషదచ�
ఇసటట ననస:94/13/1665
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఇమఖససరహహబ
ఇసటట ననస:94/13/1665
వయససస:52
లస: పప

94-183/1046

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:94/13/1660
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94/13/1663
వయససస:27
లస: పప

6385 JBV3725884
పపరర: షషషదచ షపక

6368 NDX2868354
పపరర: మలర శశరర మగరల

6363 NDX3238755
పపరర: ఆశ జజఖత నసడనరర

తసడక:ఫ వనసకట వరసజననయబలల అమఖరగసపమ
ఇసటట ననస:94-13-1119
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ చన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/13/1660
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ నచగమర
ఇసటట ననస:94/13/1660
వయససస:38
లస: పప

6382 JBV3725876
పపరర: �ీరతమఖ� షపక�

94-184/428

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:94/13/1660
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నచగబరర
ఇసటట ననస:94/13/1660
వయససస:63
లస: ససస స

6379 NDX1518317
పపరర: ఫణణసదఫ బబ జజబ

6365 NDX0936757
పపరర: రరమబ బసడచరర

94-184/424

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప నసడనరర
ఇసటట ననస:94-13-1117
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గగవసదస మగరల
ఇసటట ననస:94-13-1120
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగమరర
ఇసటట ననస:94/13/1658
వయససస:36
లస: పప

6376 NDX1282367
పపరర: శకరదర బబబబ కతత
ఫ

94-184/426

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:94-13-1118
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ వరసజననయబలల అమఖరగసపమ
ఇసటట ననస:94-13-1119
వయససస:18
లస: ససస స

6373 NDX0318378
పపరర: రమబబయ కటటఫ

6362 JBV3725546
పపరర: సరసబశవరరవప� నసడనరర�

6360 JBV3725538
పపరర: శవకలమఖర� నసడనరర�

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94-13-1117
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ శసకరరచచరర�
ఇసటట ననస:94-13-1117
వయససస:64
లస: పప

6364 NDX0954156
పపరర: పదక బసడచరర

6370 NDX1050772
పపరర: ఈశశర రరమ కటటఫ

94-184/423

భరస : సరసబశవ రరవప నసడనరర
ఇసటట ననస:94-13-1117
వయససస:67
లస: ససస స

6361 NDX0148825
పపరర: వనసకటటశశర రరడ�కడ కకతస పలర �

6367 NDX2695252
పపరర: వనడ శరకవసత అమఖరగసపమ

6359 JBV3236437
పపరర: రరఘవమక నసడనరర

94-178/49

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:94/13/1666
వయససస:30
లస: ససస స
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6388 AP151010486532
పపరర: వనదసలర పలర వనసకరయమక�

94-178/50

భరస : హనకసతరరవప�
ఇసటట ననస:94/13/1666
వయససస:70
లస: ససస స
6391 NDX0594937
పపరర: భబగఖలకకక వనననపపస

94-178/53

6392 NDX0594929
పపరర: మలఖరరరడకడ వనననపపస

94-178/56

6395 JBV3725819
పపరర: మరరయమక� శలస�

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/13/1671
వయససస:35
లస: పప

6398 JBV3725827
పపరర: అరరణచరరవప� శలస�

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:94/13/1675
వయససస:41
లస: ససస స
94-178/65

తసడక:ఫ వనలర సరశమ
ఇసటట ననస:94/13/1675
వయససస:27
లస: పప
6406 JBV3726858
పపరర: మబరరగగష� కరరక�
తసడక:ఫ వనళళళసరశమ�
ఇసటట ననస:94/13/1675
వయససస:36
లస: పప
6409 NDX1282359
పపరర: మననజకలమఖర రరవపరర

94-178/60

6399 JBV3727237
పపరర: ఖఖసససబ� షపక�

94-178/63

94-178/74
6412 NDX2155621
పపరర: నచగ వనసకట దసరర పఫసరద
తలగడదదవ
తసడక:ఫ వనసకటటశశర వర పఫసరద తలగడదదవ
ఇసటట ననస:94/13/1678
వయససస:42
లస: పప

6413 JBV3726239
పపరర: లకకకససజజత నకరక
భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94/13/1679
వయససస:38
లస: ససస స

6415 JBV3726213
పపరర: సరసబబఫజఖస నకరక

6416 JBV3726221
పపరర: నచగగశశరరరవప నకరక
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/13/1679
వయససస:48
లస: పప

94-178/61

6402 JBV3727724
పపరర: నరసమక� చలర సచరర �

6405 NDX1576992
పపరర: అలగన కసచరర

6410 NDX2168384
పపరర: బబబబజ రరవప చలసచరర

94-178/58

తసడక:ఫ మసరసన�
ఇసటట ననస:94/13/1675
వయససస:30
లస: ససస స

6404 JBV3726080
పపరర: హహమసతకలమఖర� కరరక�

తసడక:ఫ పపలర యఖ చలసచరర
ఇసటట ననస:94/13/1677
వయససస:39
లస: పప

94-178/78

6396 AP151010486459
పపరర: పరలపరరస మసగమక�

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:94/13/1675
వయససస:56
లస: ససస స

6407 JBV3727211
పపరర: మసరసన� ఉపపలదదననన షపక�

94-178/55

భరస : పఫసరదస�
ఇసటట ననస:94/13/1671
వయససస:44
లస: ససస స

94-178/66

94-178/64

94-178/67

తసడక:ఫ చననపప
ఇసటట ననస:94/13/1675
వయససస:34
లస: పప
94-178/69

తసడక:ఫ ఖఖససససరహహబ�
ఇసటట ననస:94/13/1675
వయససస:51
లస: పప
94-178/71

6393 NDX1734616
పపరర: అశశక కలమఖర పరలపరరస

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప తతలలచనరర
ఇసటట ననస:94/13/1675
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహనరరవప
ఇసటట ననస:94/13/1676
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర నకరక
ఇసటట ననస:94/13/1679
వయససస:72
లస: ససస స

94-178/57

తసడక:ఫ వనళళళసరశమ�
ఇసటట ననస:94/13/1675
వయససస:31
లస: పప
94-178/68

94-178/52

తసడక:ఫ పఫసరద పరలపరరస
ఇసటట ననస:94/13/1669
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖనసదస�
ఇసటట ననస:94/13/1671
వయససస:46
లస: పప

94-178/62 6401 NDX1985318
6400 JBV3727229
పపరర: షపక మసరసనమక� ఉపపలదదననన�
పపరర: వజయ లకకక తతలలచనరర

6403 NDX1518069
పపరర: పవన కలమఖర కరరక

94-178/54

భరస : అరరణరరవప�
ఇసటట ననస:94/13/1671
వయససస:37
లస: ససస స
94-178/59

6390 AP151010483531
పపరర: వనదసళళపలర హనసమసతరరవప�

తసడక:ఫ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:94/13/1666
వయససస:71
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:94/13/1668
వయససస:36
లస: పప

భరస : చడనన కగశవపలల�
ఇసటట ననస:94/13/1671
వయససస:32
లస: ససస స
6397 JBV3726114
పపరర: చడననకగశవపలల కకజజబ

94-178/51

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:94/13/1666
వయససస:35
లస: పప

భరస : మలఖర రరడకడ
ఇసటట ననస:94/13/1668
వయససస:35
లస: ససస స
6394 JBV3726122
పపరర: రమఖదదవ� కకజజబ �

6389 JBV3725975
పపరర: మహహష వనదసళళపలర

6408 JBV3726072
పపరర: వనళళళసరశమ� కరరక�

94-178/70

తసడక:ఫ పషసనస�
ఇసటట ననస:94/13/1675
వయససస:69
లస: పప
94-178/72

6411 NDX2168376
పపరర: వనసకట పదచకవత తలగడదదవ

94-178/73

భరస : నచగ వనసకట దసరర పఫసరద తలగడదదవ
ఇసటట ననస:94/13/1678
వయససస:39
లస: ససస స
94-178/75

6414 JBV3727054
పపరర: చననమక� వ�

94-178/77

భరస : అడకయపప�
ఇసటట ననస:94/13/1679
వయససస:57
లస: ససస స
94-178/79

6417 NDX0083006
పపరర: వనసకటటశశరరర కకజజబ �

94-178/80

తసడక:ఫ అదదయఖ�
ఇసటట ననస:94/13/1679
వయససస:55
లస: పప
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6418 JBV3726205
పపరర: వనసకటటశశరరర నకరక
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94-178/81

తసడక:ఫ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:94/13/1679
వయససస:71
లస: పప
6421 JBV3218492
పపరర: రవకలమఖర వనటట

94-178/84

94-178/87

94-178/90

94-178/93

94-178/96

94-178/99

94-178/102

తసడక:ఫ గరవసదస
ఇసటట ననస:94/13/1696
వయససస:37
లస: పప

6431 NDX0701565
పపరర: సనరబతస న శకదదవ�

6434 JBV3726981
పపరర: ఆదదలకకక దచసరర

6437 JBV3727179
పపరర: వనసకట మఖతసగర

6440 JBV3218690
పపరర: రమమషరబబబ చమట

94-178/105

6443 NDX1051259
పపరర: శకనస గరల

94-178/94

6446 NDX2030112
పపరర: భబనస పఫకరష వనజగసడర
తసడక:ఫ బబల కకటటశశర రరవప వనజగసడర
ఇసటట ననస:94/13/1697
వయససస:24
లస: పప

94-178/89
6426 NDX0056051
పపరర: జసగర మహహశశర రరవప పలర పస తష

6429 JBV3726999
పపరర: హహమలత దచసరర

94-178/92

6432 NDX0318568
పపరర: మలర శశరర పలలర పస గబ

94-178/95

భరస : జసగ మహహశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:42
లస: ససస స
94-178/97

6435 JBV3727203
పపరర: పఫభబవత బతష
స ల

94-178/98

భరస : కనకసససదర రరవప
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:60
లస: ససస స
94-178/100

6438 JBV3727195
పపరర: కనకసససదరరరవప బతష
స ల

94-178/101

తసడక:ఫ శరఖమల
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:61
లస: పప
94-178/103

6441 JBV0916312
పపరర: జమఖలబ సయఖద

94-178/104

భరస : అమన
ఇసటట ననస:94/13/1695
వయససస:70
లస: ససస స
94-178/106

తసడక:ఫ చనన అసకయఖ
ఇసటట ననస:94/13/1695
వయససస:38
లస: పప
94-178/108

94-178/86

తసడక:ఫ శవయఖ
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ బఫహకయఖ
ఇసటట ననస:94/13/1689
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:94/13/1695
వయససస:32
లస: పప
6445 JBV3726759
పపరర: శకనస కకసడచరరడకడ

94-178/91

తసడక:ఫ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:46
లస: పప

భరస : బఫహకయఖ�
ఇసటట ననస:94/13/1689
వయససస:63
లస: ససస స
6442 NDX1626896
పపరర: ఇబఫహహస షపక

6428 JBV3727005
పపరర: దసరర � దచసరర�

6423 JBV3727294
పపరర: కరరమబలఖర� షపక�

తసడక:ఫ బసవయఖ
ఇసటట ననస:94/13/1684
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:72
లస: ససస స
6439 JBV3224540
పపరర: లలత చమటబ�

94-178/88

భరస : లకకక పఫసరద�
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:50
లస: ససస స
6436 NDX0701730
పపరర: సనరబతస న సరసరరజఖస�

6425 JBV3727039
పపరర: ఐతసరరజ తచటట

94-178/83

తసడక:ఫ బబషరసరహహబ�
ఇసటట ననస:94/13/1683
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ శవయఖ�
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జసగ మహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:39
లస: ససస స
6433 AP151010486482
పపరర: సనరబతస న మసగమక�

94-178/85

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:94/13/1684
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ అరరబ నరరవప గలభబ
ఇసటట ననస:94/13/1686
వయససస:25
లస: ససస స
6430 NDX0128140
పపరర: మలర శశరర� పలర పస తష�

6422 JBV3727302
పపరర: ఖరఖరరనబ� షపక�

6420 JBV0921130
పపరర: రరమబలమక వనటట

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94/13/1681
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బబషరసరహహబ�
ఇసటట ననస:94/13/1683
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరఘవ రరడకడ బబ లఖర
ఇసటట ననస:94/13/1684
వయససస:24
లస: పప
6427 NDX0128173
పపరర: ససకనఖ గలభబ

94-178/82

భరస : రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94/13/1681
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94/13/1681
వయససస:42
లస: పప
6424 NDX1818154
పపరర: శవర రరడకడ బబ లఖర

6419 NDX0701599
పపరర: మమరర కలలకలరర

6444 JBV3726775
పపరర: కలమఖరర కకసడచరరడడ క

94-178/107

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94/13/1696
వయససస:36
లస: ససస స
94-178/109

6447 JBV3727740
పపరర: ఉమఖమహహశశర రరవప�
కలలకలరర�
తసడక:ఫ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:94/13/1697
వయససస:46
లస: పప

94-178/110
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6448 NDX2994309
పపరర: మహబమబ షపక
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94-178/905

తసడక:ఫ బకలర షపక
ఇసటట ననస:94-13-11070
వయససస:43
లస: పప
6451 NDX2155282
పపరర: ససబబబయమక ఆవపల

94-174/727

94-174/1075

Deleted
94-179/379

తసడక:ఫ అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:41
లస: పప
6460 NDX3230869
పపరర: నగగశ గలభబ

94-184/1586

94-185/537

94-185/538

94-185/541

భరస : వనసకయఖ దసరరస
ఇసటట ననస:94-14-544
వయససస:59
లస: ససస స

6464 NDX2966414
పపరర: లకకక పఫసనన మగరల

6467 NDX1133842
పపరర: ఆసజననయబలల వరనపరటట

6470 NDX3163151
పపరర: ఎశరక జజఖత

94-185/543

6473 JBV0917500
పపరర: నరగషడ
షఫ �కడ లసగరరరడ�కడ

94-183/1047

6476 NDX2396570
పపరర: బబగస షపక
భరస : నచగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:94-14-565
వయససస:33
లస: ససస స

94-179/378

6459 NDX3230885
పపరర: బబజబ లకకక మసచల

94-183/1222

తసడక:ఫ శశశదచ మసచల
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:25
లస: ససస స
94-184/1630

6462 AP151010474570
పపరర: ససతచరరమబలల పరశస

94-187/653

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:63
లస: ససస స
94-184/1461

6465 AP151010492286
పపరర: ఫరరద బ మహమకద

94-184/430

భరస : చనన వరల షపబ మహమకద
ఇసటట ననస:94-14-126Y
వయససస:77
లస: ససస స
94-179/380

6468 NDX2087378
పపరర: రరమఖసజమక చలర కలరర

94-185/540

భరస : రరమ కకషష చలర కలరర
ఇసటట ననస:94-14-152
వయససస:30
లస: ససస స
94-184/1472

6471 AP151010495533
పపరర: సరమఖమజఖస లసగరరరడకడ�

94-185/542

భరస : రమణచరరడకడ�
ఇసటట ననస:94/14/255
వయససస:46
లస: ససస స
94-185/544

తసడక:ఫ కకషరషరరడ�కడ �
ఇసటట ననస:94/14/255
వయససస:33
లస: పప
94-171/890

6456 NDX1852871
పపరర: మసరసన బ షపక

Deleted

తసడక:ఫ చననయఖ జజఖత
ఇసటట ననస:94-14-218
వయససస:57
లస: పప

భరస : నరగషడ
షఫ �కడ �
ఇసటట ననస:94/14/255
వయససస:75
లస: ససస స
6475 NDX3192127
పపరర: శఖమల దసరరస

6461 NDX3277746
పపరర: నరగశ గలభ

94-174/1074

భరస : అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ఫ అమరయఖ
ఇసటట ననస:94/14/150
వయససస:53
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరడకడ పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:94-14-153
వయససస:28
లస: పప
6472 JBV0914440
పపరర: ధనమక� లసగరరరడ�కడ

94-179/377

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:32
లస: ససస స
6458 NDX2927010
పపరర: ససనల కలమఖర పతసగర

6453 NDX3020062
పపరర: వనసకటటశశరరర అవపల

Deleted

భరస : శక రమబలల మగరల
ఇసటట ననస:94-14-125
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సరరదర షపక
ఇసటట ననస:94-14-129
వయససస:67
లస: ససస స
6469 NDX1807728
పపరర: ససబబబరరడకడ పలలర బబ యన

6455 NDX1852780
పపరర: రసజన షపక

94-184/429

తసడక:ఫ కకటయఖ అవపల
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ అరరబ న రరవప గలభ
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:94-14-100
వయససస:30
లస: పప
6466 NDX1762674
పపరర: మసరసన బ షపక

94-174/728

తసడక:ఫ జగనచనథ రరవప
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ అరరబ న రరవప గలభబ
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:31
లస: పప
6463 NDX1973743
పపరర: ఏడడకకసడలల పసటటల

6452 NDX1603944
పపరర: వనసకరయమక పనసల

6450 NDX0606228
పపరర: కకటటశశరర కకడనరర

భరస : మలర కరరరబ నరరవప
ఇసటట ననస:94-13-11073
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణ పనసల
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:18
లస: పప
6457 NDX1852764
పపరర: బబజ షపక

94-178/906

భరస : మహ బమబ షపక
ఇసటట ననస:94-13-11070
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:94-14
వయససస:38
లస: ససస స
6454 NDX3017845
పపరర: కలఖఖణ కలమఖర అవపల

6449 NDX2994325
పపరర: జరషర బఇవనష షపక

6474 JBV0914416
పపరర: వనసకటరరడ�కడ లసగరరరడ�కడ

94-185/545

తసడక:ఫ నరగషడ
షఫ కడ �
ఇసటట ననస:94/14/255
వయససస:48
లస: పప
94-189/1026

6477 NDX2364180
పపరర: యఖససన షపక

94-189/1027

తసడక:ఫ నచగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:94-14-565
వయససస:21
లస: పప
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94-189/1028

భరస : ససబబబరరడకడ మబననస
ఇసటట ననస:94-14-580
వయససస:33
లస: ససస స
6481 NDX0134643
పపరర: ఈదనన� పపలలర దసల�

94-185/547

94-180/1204

94-185/550

94-185/553

94-183/1048

94-184/1433

94-183/67

6491 NDX1559592
పపరర: కకమకరర నచగ రరజ

6494 NDX2869055
పపరర: జజఖత శశకలలల కకరర పరటట

6497 NDX3002284
పపరర: మసగమక గరనసగబసటర

6500 NDX1485490
పపరర: రమఖ లల జజననలగడడ

94-183/70

6503 NDX2310803
పపరర: పదక కకసడచఫజ

94-185/554

6506 NDX1628884
పపరర: ససబబన పఠరన
తసడక:ఫ అలఖరబకలర పఠరన
ఇసటట ననస:94-14-1127
వయససస:33
లస: పప

94-233/928
6486 NDX0773697
పపరర: పపలఖరరరవప కకసడవటట కకసడవటట

6489 NDX1097310
పపరర: కకటట లసగస రవ ననతల

94-185/552

6492 NDX2995934
పపరర: డచఫకమణణ కరకలమఖనస

94-180/2001

భరస : జజసఫ కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-14-1080
వయససస:18
లస: ససస స
94-183/1049

6495 NDX2869006
పపరర: ససషక వనస

94-183/1050

తసడక:ఫ ససరగశ కలమఖర వనస
ఇసటట ననస:94-14-1125
వయససస:19
లస: ససస స
94-184/1434

6498 NDX2994713
పపరర: గరవసద రరజలల గరనసగబసటర

94-184/1435

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర గరనసగబసటర
ఇసటట ననస:94-14-1125
వయససస:26
లస: పప
94-183/68

6501 NDX1485482
పపరర: గసగరధర జజననలగడడ

94-183/69

తసడక:ఫ రరమచసదఫరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:94-14-1126
వయససస:25
లస: పప
94-183/71

భరస : నరసరరజ కకసడచఫజ
ఇసటట ననస:94-14-1127
వయససస:35
లస: ససస స
94-183/73

94-185/549

తసడక:ఫ కగశవపలల
ఇసటట ననస:94/14/969
వయససస:58
లస: పప

భరస : అపరపరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:94/14/1126
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:ఫ అపరపరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:94-14-1126
వయససస:52
లస: పప
6505 NDX2220572
పపరర: తరరపత కకటటశశర రరవప
వనసకకసడ
తసడక:ఫ పరపరరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:94-14-1127
వయససస:22
లస: పప

94-185/551

భరస : వనసకటటశశరరర గరనసగబసటర
ఇసటట ననస:94-14-1125
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అలఖర భబక పఠరన
ఇసటట ననస:94-14-1126
వయససస:67
లస: ససస స
6502 NDX1031129
పపరర: రరమచసదఫ రరవప జజననలగడడ

6488 NDX0016477
పపరర: రమఖదదవ పస�

6483 NDX0605139
పపరర: నచరరయణ రరవప బబజబ జ�

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కకసబవటట
ఇసటట ననస:94-14-916
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససరగశ కలమఖర వనస
ఇసటట ననస:94-14-1125
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటరతనస గరనసగబసటర
ఇసటట ననస:94-14-1125
వయససస:59
లస: పప
6499 NDX1301837
పపరర: ఫరతమ పఠరన

94-178/916

తసడక:ఫ రరధ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94-14-982
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ జజన వనస
ఇసటట ననస:94-14-1125
వయససస:52
లస: పప
6496 NDX3002276
పపరర: వనసకటటశశరరర గరనసగబసటర

6485 NDX3079274
పపరర: రమణ గరల

94-185/546

తసడక:ఫ జనచరరనరరవప�
ఇసటట ననస:94/14/875
వయససస:45
లస: పప

భరస : పసచరయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-963
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నచగ రరజ
ఇసటట ననస:94-14-982
వయససస:34
లస: ససస స
6493 NDX2869105
పపరర: ససరగశ కలమఖర వనస

94-185/548

భరస : సరయ గరల
ఇసటట ననస:94-14-897
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరశమ
ఇసటట ననస:94/14/955
వయససస:53
లస: పప
6490 NDX1559626
పపరర: కకమకరర రమఖదదవ

6482 NDX0134692
పపరర: ఈదనన� పపలలర దసల�

6480 NDX0090720
పపరర: మమరర� పపలలర దసల�

భరస : ఈదనన�
ఇసటట ననస:94/14/870
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరవననచ�
ఇసటట ననస:94/14/870
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ ససరగష చడరరకలరర
ఇసటట ననస:94-14-881
వయససస:23
లస: పప
6487 NDX1138841
పపరర: బబలఖరరజ పలలనసరశమ

94-179/381

భరస : వనసకట రరవప మఖనస
ఇసటట ననస:94-14-638
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరశనన�
ఇసటట ననస:94/14/870
వయససస:41
లస: పప
6484 NDX2279594
పపరర: వదచఖ సరగర చడరరకలరర

6479 NDX1673681
పపరర: అసజన మఖనస

6504 NDX2220598
పపరర: వరమక వనసకకసడ

94-183/72

భరస : పరపరరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:94-14-1127
వయససస:38
లస: ససస స
94-183/74

6507 NDX2220580
పపరర: పరపరరవప వనసకకసడ

94-183/75

తసడక:ఫ బబలయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:94-14-1127
వయససస:43
లస: పప
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94-179/1136

భరస : అలర బకలర
ఇసటట ననస:94-14-1128
వయససస:61
లస: ససస స
6511 JBV0911982
పపరర: రజయఖ సయఖద

94-183/76

94-183/79

తసడక:ఫ ఆదచదస సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:43
లస: పప
6520 NDX2663052
పపరర: కలమఖర సయఖద

94-183/871

94-183/86

94-183/89

94-183/91

భరస : మసరసన లలట సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1132
వయససస:86
లస: ససస స

94-183/83

94-183/93

94-183/1051

94-183/87

94-183/1052

6530 NDX1893677
పపరర: జయ లకకక దచసరర

6536 NDX0008078
పపరర: ఖఖజజవల� సయఖద�
తసడక:ఫ మసరసన� సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1132
వయససస:44
లస: పప

94-183/81

6519 AP151010492358
పపరర: కరరమబలఖర సయఖద

94-183/84

6522 JBV0910117
పపరర: ననరబ హన� దనదదకలల�

94-183/85

6525 NDX1629098
పపరర: మదన గరపరల రరవప దచసరర

94-183/88

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-14-1130
వయససస:44
లస: పప
6528 NDX1936337
పపరర: వనసకట రరజజ లకకక దచసరర

94-183/90

తసడక:ఫ లలట హనసమసత రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-14-1131
వయససస:39
లస: ససస స
94-183/92

6531 NDX2994606
పపరర: మసరసణణ సయద

94-184/1436

తసడక:ఫ ఖజ వల సయద
ఇసటట ననస:94-14-1131/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-183/94

భరస : రఘబ మమససబబ యన
ఇసటట ననస:94-14-1132
వయససస:45
లస: ససస స
94-183/96

6516 NDX1987777
పపరర: మననహర షపక

భరస : గరలబ� దనదదకలల
ఇసటట ననస:94-14-1130
వయససస:54
లస: ససస స

6524 JBV0910240
పపరర: షహహదచబబబ� దనదదకలల�

6533 NDX1034743
పపరర: పపరర రసగ మబససబబ యన

94-183/78

తసడక:ఫ ఆదచస సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:52
లస: పప

భరస : లలట హనసమసత రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-14-1131
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సయఖద ఖఖజజవల� సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1132
వయససస:38
లస: ససస స
6535 NDX2115070
పపరర: బబజన సయఖద

6518 AP151010492351
పపరర: ననరరలఖర సయఖద

6527 NDX2868867
పపరర: మసరసన బఇవనష దసదడకలల

6513 AP151010492109
పపరర: రరజజశనచ సయఖద

తసడక:ఫ నవపబ జజనస షపక
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:41
లస: పప

భరస : షరహహద బబబబ దసదడకలల
ఇసటట ననస:94-14-1130
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మదన గరపరల రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-14-1131
వయససస:39
లస: ససస స
6532 NDX0008482
పపరర: షహనచజ� సయఖద�

94-183/80

తసడక:ఫ గరలబ� దనదదకలల
ఇసటట ననస:94-14-1130
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ మహబమబ� దనదదకలల
ఇసటట ననస:94-14-1130
వయససస:63
లస: పప
6529 NDX1936469
పపరర: పఫసనన లకకక సరరడద

6515 AP151010492108
పపరర: రహహమఖ సయఖద

6521 NDX2991966
పపరర: ఖజ బ సయఖద

94-175/1336

భరస : ఆదచదస సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ అమఖనసలర సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరలబ� దనదదకలల
ఇసటట ననస:94/14/1130
వయససస:34
లస: పప
6526 JBV0910109
పపరర: గరలబ� దనదదకలల�

94-183/77

తసడక:ఫ ఆదచస సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ కరరమబలర సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:28
లస: పప
6523 JBV0910166
పపరర: నజర� దనదదకలల�

6512 JBV0911990
పపరర: జబన� సయఖద�

భరస : కరరమబలఖర సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:45
లస: ససస స
94-183/82

6510 NDX2668747
పపరర: మహహన సయఖద

తసడక:ఫ కరరమబలర సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆదస� సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననరరలఖర సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:43
లస: ససస స
6517 AP151010492181
పపరర: అమఖనసలఖర సయఖద

94-179/1137

తసడక:ఫ అలర బకలర
ఇసటట ననస:94-14-1128
వయససస:33
లస: పప

భరస : అమఖనసలఖర సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1129
వయససస:40
లస: ససస స
6514 AP151010492103
పపరర: గగససయఖ సయఖద

6509 NDX2927176
పపరర: ససభబన పఠరన

6534 NDX1987546
పపరర: మహలకకక చలఖర

94-183/95

భరస : పరసడడరసగ రరవప లలట చలఖర
ఇసటట ననస:94-14-1132
వయససస:51
లస: ససస స
94-183/97

6537 NDX1030394
పపరర: రఘబ మబససబబ యన

94-183/98

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప మమససబబ యన
ఇసటట ననస:94/14/1132
వయససస:55
లస: పప
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94-183/99

భరస : మహమకద ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:35
లస: ససస స
6541 NDX0313502
పపరర: ఈశశరర మబమకలననన

6539 NDX0313478
పపరర: వనసకటలకకక మబమకలననన

భరస : సతష బబబబ మబమకలననన
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:36
లస: ససస స
94-183/102

6542 AP151010492134
పపరర: ససపసఫయ మబమకలననన

భరస : వనసకట జగదదశ బబబబ మబమకలననన
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మఖధవరరవప మబమకలననన
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:41
లస: ససస స

6544 JBV0910646
పపరర: పదకజ� కమమకల�

6545 NDX1448548
పపరర: చచవల ససత కలఖఖణణ

94-183/105

భరస : వనసకటటశశరరర� కమమకల
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:47
లస: ససస స
6547 NDX1035039
పపరర: మహబబననసర షపక

94-183/108

94-183/111

94-183/114

94-183/117

94-183/120

తసడక:ఫ రఘబకరసత చచవల
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:22
లస: పప

94-183/109

6557 NDX1448761
పపరర: చచవల రఘబనచధ

6560 NDX1987793
పపరర: శనసమబక రరజజ రరడడ క కకన

94-183/123

94-183/112

6546 NDX1987579
పపరర: భబరత కకన

94-183/107

6549 NDX1485508
పపరర: నరగసదఫ బబబబ తననరర

6552 NDX1031079
పపరర: మహమకద ఫసరరజ షపక

94-183/115

6555 AP151010492016
పపరర: జగదదష బబబబ మబమకలననన

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:54
లస: పప

94-183/113

94-183/116

తసడక:ఫ మఖధవరరవప మబమకలననన
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:42
లస: పప
94-183/118

6558 JBV3237625
పపరర: వనసకటటశశరరర� కమమకల�

94-183/119

తసడక:ఫ మమరస యఖ� కమమకల
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:52
లస: పప
94-183/121

6561 NDX1031392
పపరర: మహబమబ అల షపక

94-183/122

తసడక:ఫ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:64
లస: పప

94-183/872 6564 NDX2911998
6563 NDX2639961
పపరర: తఫనచథ సరయ కలమఖర చచవరల
పపరర: మబరహరర చవరల

6566 NDX3014479
పపరర: పఫభబకర పరగగలల

94-183/110

తసడక:ఫ మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ రఘబనచథ చచవరల
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:21
లస: పప
94-184/431

94-183/104

తసడక:ఫ వనసకయఖ తననరర
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడచరరడకడ కకన
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ శవరరమకకకషష మబమకలననన
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:73
లస: పప
6565 NDX2477941
పపరర: తఫనచధ సరయ కలమఖర చచవల

6554 NDX0680256
పపరర: పపరషచసదఫరరవప బబలరస

6543 NDX1183425
పపరర: వనసకమక తననరర

భరస : రరజజరరడకడ షనసమబక కకన
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట ససబబరరవప చచవల
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ రరమబలల తననరర
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:53
లస: పప
6562 AP151010492089
పపరర: మఖధవరరవప మబమకలననన

94-183/106

తసడక:ఫ బబషరరగర బబలరస
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ మఖధవరరవప� మబమకలననన
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:44
లస: పప
6559 NDX1448639
పపరర: వనసకయఖ తననరర

6551 NDX1987587
పపరర: కకసడచ రరడకడ కకన

94-183/101

భరస : వనసకయఖ తననరర
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ షనసకక రరజజ రరడడ క కకన
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకయఖ తననరర
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:28
లస: పప
6556 JBV3237518
పపరర: సతష బబబబ మబమకలననన�

94-183/103

భరస : మఖధవరరవప మబమకలననన
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ షణబకఖ రరజజ రరడడ క కకన
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:26
లస: పప
6553 NDX1178334
పపరర: కకషష మమరరస తననరర

6548 AP151010492121
పపరర: అసజనదదవ మబమకలననన

6540 NDX0313510
పపరర: వనసకట రమఖదదవ బబలరస

భరస : పపరషచసదఫరరవప బబలరస
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రఘబనచధ చచవల
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:62
లస: ససస స
6550 NDX1282094
పపరర: శకనవరస రరడకడ కకన

94-183/100

94-183/1053

తసడక:ఫ రఘబనచథ
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:18
లస: పప
94-184/1437

6567 NDX3226669
పపరర: అరరణ కలమఖరర పరగగలల

94-184/1584

భరస : పఫభబకర పరగగలల
ఇసటట ననస:94-14-1133
వయససస:51
లస: ససస స
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94-183/124

భరస : శకధర కళళఖణపప
ఇసటట ననస:94-14-1134
వయససస:35
లస: ససస స
6571 JBV3236403
పపరర: శకధర కళళఖణపప

94-183/127

94-183/130

94-184/433

94-184/435

94-184/438

6578 NDX0680298
పపరర: రరమకకకషష మఖచరరజ

6581 NDX1119973
పపరర: శరణఖ బబయ బబ సదదల

6584 NDX0647867
పపరర: చసదఫశశఖర సససగ బబ సదదల

94-184/441

6587 NDX2685667
పపరర: వనసకట లకకక మలలర ల

తసడక:ఫ ససబఫమణఖ శరససస స ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:94-14-1139/1
వయససస:41
లస: పప

6592 AP151010492164
పపరర: పసచరమక పస లలపలర �

6593 NDX0901876
పపరర: సతఖనచరరయణ� పరలలపలర �

94-183/132

భరస : సరసబశవరరవప� పరలలర పలర
ఇసటట ననస:94-14-1140
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1141
వయససస:43
లస: ససస స

6596 JBV0910430
పపరర: నచగమణణ డదగల
భరస : ససబబబరరవప డదగల
ఇసటట ననస:94-14-1142
వయససస:35
లస: ససస స

94-184/432

6579 NDX2693752
పపరర: దదవఖ మఖళళలఖ

94-170/634

భరస : వనసకటటష మఖళళలఖ
ఇసటట ననస:94-14-1138
వయససస:25
లస: ససస స
94-184/436

6582 NDX1119940
పపరర: లలతచ బబయ బబ సదదల

94-184/437

భరస : చసదఫమహన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-14-1138
వయససస:35
లస: ససస స
94-184/439

6585 NDX0647875
పపరర: చసదఫ మహన సససగ బబ సదదల

94-184/440

తసడక:ఫ బకరరర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-14-1138
వయససస:38
లస: పప
94-184/1081

6588 NDX2685675
పపరర: దదవఖ మలలర ల

94-184/1082

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:94-14-1138
వయససస:25
లస: ససస స
94-184/1582

భరస : ససబఫమణఖ శరససస స ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:94-14-1139/1
వయససస:61
లస: ససస స
94-183/133

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప� పరలలపలర
ఇసటట ననస:94-14-1140
వయససస:36
లస: పప
94-184/443

6576 NDX0777557
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస కమమకల

94-184/1439 6591 NDX3226552
6590 NDX3014602
పపరర: ఉనదరర రరమ శరససస స ఏలలశశరపప
పపరర: రరజఖ లకకక ఏలలశశరపప

తసడక:ఫ సససదర రరమ శరససస స ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:94-14-1139/1
వయససస:68
లస: పప

6595 NDX0008409
పపరర: పదక� యలమ�

94-184/434

భరస : శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:94-14-1138
వయససస:46
లస: ససస స
94-184/1438

94-183/129
6573 JBV0913061
పపరర: వరవనసకటసతఖనచరరయణ జతష
స గ

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కమమకల
ఇసటట ననస:94-14-1136
వయససస:29
లస: పప

తలర : రరజగశశర బబయ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-14-1138
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ నరసససహస మలలర ల
ఇసటట ననస:94-14-1138
వయససస:49
లస: పప
6589 NDX3014578
పపరర: ససబఫమణఖ శరససస స ఏలలశశరపప

94-183/131

భరస : చసదఫశశఖర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-14-1138
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భకరరర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-14-1138
వయససస:58
లస: ససస స
6586 NDX0846808
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర ల

6575 JBV3236544
పపరర: కకటటశశర రరవప కలఖఖణబప

94-183/126

తసడక:ఫ వనసకటబచలస జతషగ
ఇసటట ననస:94-14-1134
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ మహనరరవప మఖచరరజ
ఇసటట ననస:94-14-1137
వయససస:53
లస: పప

తలర : హనఫ బ షపక
ఇసటట ననస:94-14-1138
వయససస:26
లస: ససస స
6583 NDX0313635
పపరర: రరజగశశరర బబయ బబ సదదల

94-183/128

తసడక:ఫ నరసససహరరవప కళళఖణపప
ఇసటట ననస:94-14-1134
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరమకకకషష మఖచరరజ
ఇసటట ననస:94-14-1137
వయససస:44
లస: ససస స
6580 NDX2170355
పపరర: నగమలబ షపక

6572 JBV3237500
పపరర: నర పషష
ష వర దనరరవ కళళఖనపప

6570 AP151010492141
పపరర: వనసకటరమణ కళళఖణపప

భరస : కకటటశశరరరవప కళళఖణపప
ఇసటట ననస:94-14-1134
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప కళళఖణపప
ఇసటట ననస:94-14-1134
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ నచరరయణరరవప వరససరరడడ క
ఇసటట ననస:94-14-1134
వయససస:71
లస: పప
6577 NDX0690628
పపరర: రమఖదదవ మఖచరరజ

94-183/125

భరస : వనసకటబఫవప� వరససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-14-1134
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప కళళఖణపప
ఇసటట ననస:94-14-1134
వయససస:39
లస: పప
6574 AP151010492090
పపరర: వనసకటబఫవప వరససరరడకడ

6569 AP151010492127
పపరర: లకకకవరససరరడకడ�

6594 NDX0781252
పపరర: గరతచరరణణ రరమశశటట �

94-184/442

భరస : భబజసగరరవప�
ఇసటట ననస:94-14-1141
వయససస:39
లస: ససస స
94-184/444

6597 JBV0915306
పపరర: రరజఖలకకక వరససరరడడ క

94-184/445

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:94-14-1142
వయససస:48
లస: ససస స
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6598 JBV0916908
పపరర: రరమకకటటశకనవరస� ననలర లరర�

94-184/446

తసడక:ఫ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:94-14-1142
వయససస:43
లస: పప

6599 JBV0910208
పపరర: మహనరరవప వరససరరడడ క

94-184/447

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-14-1142
వయససస:55
లస: పప

6601 NDX0519041
పపరర: దదవ వనసకట ఫణణ చసదఫ శశఖర

94-184/449

తసడక:ఫ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:94-14-1143
వయససస:30
లస: పప
6604 NDX1035021
పపరర: శలప పరలపరరస పరలపరరస

94-184/450

భరస : రవసదఫ రరడకడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:94-14-1146
వయససస:34
లస: ససస స

6602 NDX3001708
పపరర: రరజజరరవప యయరరకలపపడక

94-184/453

94-184/1440

తసడక:ఫ రరమ రరడకడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:94-14-1146
వయససస:68
లస: పప
94-180/2002

తసడక:ఫ బబబబరరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:94-14-1148
వయససస:20
లస: ససస స

6605 NDX1785692
పపరర: సతఖవత పరలపరరస

6606 NDX1030931
పపరర: రవసదఫ రరడకడ పరలపరరస

94-184/451

6611 NDX2340818
పపరర: సససధనజజ పమడకపపల

94-184/456

భరస : నశన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:94-14-1149
వయససస:23
లస: ససస స

6614 NDX0154922
పపరర: రరజజశనచ బబగస సయఖద

94-184/454

94-184/459

భరస : రరజగసదఫపస
ఫ రదస
ఇసటట ననస:94-14-1149
వయససస:45
లస: ససస స

6617 JBV3237963
పపరర: ఫరతమఖ సయఖద

94-179/382

94-184/462

తసడక:ఫ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:94-14-1149
వయససస:30
లస: పప

6620 JBV3237930
పపరర: మహబమబబసభబన సయఖద

6612 NDX0606293
పపరర: అననరరధ పమడకపరల

94-184/457

94-179/383

6615 NDX2195163
పపరర: నరకల దదవ పపరస

94-184/458

భరస : శకనవరస రరడడ క పపరస
ఇసటట ననస:94-14-1149
వయససస:39
లస: ససస స
94-184/460

6618 NDX2195213
పపరర: సరయరరమ పససపపలలటట

94-184/461

తసడక:ఫ వనసకట శశషగరరర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:94-14-1149
వయససస:22
లస: పప
94-184/463

తసడక:ఫ మసరసన
ఇసటట ననస:94-14-1149
వయససస:62
లస: పప
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3307 NDX0748301
పపరర: గరరరజ కలమఖరర పమడకగసటట�

94-176/775

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-496
వయససస:37
లస: ససస స
3310 NDX1050483
పపరర: సరయకకషష పమడకగసటస
తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-9-496
వయససస:28
లస: పప

94-184/455

భరస : వసశ
ఇసటట ననస:94-14-1149
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహబమబబసభబన
ఇసటట ననస:94-14-1149
వయససస:46
లస: ససస స

6619 NDX0811471
పపరర: నసరన బబషర సయఖద

6609 NDX2312635
పపరర: చసటట బబబబ చసత
తసడక:ఫ మహన రరవప చసత
ఇసటట ననస:94-14-1147
వయససస:57
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:94-14-1149
వయససస:29
లస: ససస స

6616 NDX0314153
పపరర: శకహరర పపపరపల

94-184/452

తసడక:ఫ బబపస రరడడ క పరలపరరస
ఇసటట ననస:94-14-1146
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ వసశ పమడకపపల
ఇసటట ననస:94-14-1149
వయససస:22
లస: ససస స

6613 NDX2195882
పపరర: అపసరరబజ సయఖద

94-184/1441

భరస : రరజజ రరవప ఎరరకలపపడక
ఇసటట ననస:94-14-1143
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : చసటట బబబబ చసత
ఇసటట ననస:94-14-1147
వయససస:55
లస: ససస స

6610 NDX2748085
పపరర: సరయ మకదసల పస లశశటట

6603 NDX2995496
పపరర: ససమత ఎరరకలపపడక

తసడక:ఫ వనసకట చలపతరరవప యయరరకలపపడక
ఇసటట ననస:94-14-1143
వయససస:62
లస: పప

6608 NDX2312866
పపరర: లకకక చసత

94-184/448

తసడక:ఫ రరజజరరవప ఎరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:94-14-1143
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబపసరరడకడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:94-14-1146
వయససస:59
లస: ససస స

6607 NDX1466615
పపరర: బబపస రరడకడ పరలపరరస

6600 NDX0545418
పపరర: హరరపసఫయ ఏరరకలలపత

3308 NDX1223387
పపరర: లతచ సతఖ శక వపపరరస

94-176/776

భరస : చసదఫ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-496
వయససస:41
లస: ససస స
94-176/778

3311 NDX0750893
పపరర: శకనవరసరరవప పమడకగసటస�
తసడక:ఫ రరధచకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:94-9-496
వయససస:69
లస: పప

3309 NDX0128959
పపరర: భబగఖలకకక కకమరవవలల�

94-176/777

భరస : మకతఖసజయ రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-496
వయససస:54
లస: ససస స
94-176/779

3312 NDX2556785
పపరర: శకకర గరపరరజ

94-147/671

తసడక:ఫ వనసకట లకకక నరసససహ రరవప గరపరరజ
ఇసటట ననస:94-9-497
వయససస:19
లస: పప
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94-177/497

3314 NDX2026616
పపరర: ససత భటబఫజ

తసడక:ఫ వ యల నరసససహ రరవప గరపరరజ
ఇసటట ననస:94-9-497
వయససస:19
లస: పప

భరస : హరరకకషష రరవప భటబఫజ
ఇసటట ననస:94-9-498
వయససస:65
లస: ససస స

3316 AP151010486256
పపరర: వజయలకకక భమ

3317 AP151010483337
పపరర: సనరఖపఫభబకరరరవప పషలర లరర

94-176/782

భరస : గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:94-9-499
వయససస:70
లస: ససస స
3319 NDX2028133
పపరర: నచగ లకకక పఫదచ పషలర లరర

94-176/785

3320 AP151010486585
పపరర: రరజగశశరర కరటఫపరటట
భరస : శవకలమఖర
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:53
లస: ససస స

3322 AP151010486219
పపరర: పదచకవత శకరరమగరర�ర

3323 AP151010486221
పపరర: వనసకటససబబమక పషలర లరర

94-176/788

భరస : చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:57
లస: ససస స
94-176/791

3328 NDX1051044
పపరర: వనసకట పపరష చసదఫ రరవప
శకరరమగరరర
తసడక:ఫ వనసకట చలపత రరవప
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:30
లస: పప

94-176/794

3331 NDX1667890
పపరర: గరపరల కకషష పఫసరద
చసతలపరటట
తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:85
లస: పప

94-176/797

3334 NDX1699562
పపరర: ధనలకకక పగడచల

94-176/799

94-176/786

3329 AP151010483097
పపరర: భమయఖ భమ

3332 NDX2573707
పపరర: లకకక పరమమశశరమక భమ

94-176/789

94-176/792

3338 NDX1854133
పపరర: చసదఫమమళ భమఖ

94-176/795

3341 NDX2345338
పపరర: ధనలకకక మరరక
భరస : రవ చసదఫ పఫసరద మరరక
ఇసటట ననస:94-9-505
వయససస:47
లస: ససస స

94-176/787

3324 NDX2025824
పపరర: సతఖ లకకక కసబసపరటట

94-176/790

3327 NDX1563833
పపరర: నచగ శరత చసదఫ శకనవరస

94-176/793

94-176/796
3330 AP151010483333
పపరర: వనసకటచలపతరరవప శకరరమగరరర

తసడక:ఫ లకకక నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:63
లస: పప
94-170/641

3333 NDX0917765
పపరర: శకవనణబ భమఖ

94-176/798

భరస : భమయఖ
ఇసటట ననస:94-9-501
వయససస:38
లస: ససస స
94-176/800

3336 NDX0748889
పపరర: ఏ వ యన కకషష మహన

94-176/801

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:94-9-501
వయససస:53
లస: పప
94-177/333

తసడక:ఫ వనసకట కకషష రరవప భమఖ
ఇసటట ననస:94-09-501
వయససస:52
లస: పప
94-177/795

3321 AP151010486473
పపరర: శవకలమఖరరపషలర లరర

తసడక:ఫ సనరఖ పఫభబకర రరవప పషలర లరర
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:27
లస: పప

భరస : యలమసదరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-501
వయససస:70
లస: ససస స
94-176/802

94-176/784

భరస : రరధ కకషష మమరరస కసబసపరటట
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:71
లస: ససస స

భసధసవప: భమమమహ భమ
ఇసటట ననస:94-9-501
వయససస:70
లస: ససస స
3335 AP151010486244
పపరర: లకకకపరమమశశరమక భమఖ�

3318 NDX2028109
పపరర: మకదసల దదవ పషలర లరర

భరస : సనరఖపఫభబకరరరవప
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ యలమసదరరవప
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-501
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట నచగ కకషష అయటట
ఇసటట ననస:94-9-502
వయససస:18
లస: పప

3326 AP151010486220
పపరర: జజలమక శకరరమగరరర

94-176/781

తసడక:ఫ సనరరఖ పఫభబకర రరవప పషలర లరర
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లకకకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పగడచల
ఇసటట ననస:94-9-501
వయససస:50
లస: ససస స

3340 NDX2958577
పపరర: షణబకఖ అభనయ అయటట

94-176/783

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:68
లస: ససస స

3325 NDX2025808
పపరర: శక మత వనసకటరమణ
కలరరగసటట
భరస : ససతరరమ శరససస స కలరగసటట
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:73
లస: ససస స

3315 NDX2026574
పపరర: హరరకకషష పఫసరద భటబఫజ

తసడక:ఫ వనసకటరరమయఖ భటబఫజ
ఇసటట ననస:94-9-498
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-499
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ సనరరఖ పఫభబకర రరవప పషలర లరర
ఇసటట ననస:94-9-500
వయససస:25
లస: ససస స

3337 AP151010483220
పపరర: అపరపరరవప భయఖన�

94-176/780

3339 NDX0701706
పపరర: యశశధర అయత

94-176/803

భరస : వనసకటనచగకకకషనమహన
ఇసటట ననస:94-9-502
వయససస:53
లస: ససస స
94-176/804

3342 NDX2345387
పపరర: భబరత చడషతనఖ మరరక

94-176/805

తసడక:ఫ రవ చసదఫ పఫసరద మరరక
ఇసటట ననస:94-9-505
వయససస:30
లస: పప
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3343 NDX2345403
పపరర: రవ చసదఫ పఫసరద మరరక

94-176/806

తసడక:ఫ రసగరరరవప మరరక
ఇసటట ననస:94-9-505
వయససస:55
లస: పప
3346 NDX0861955
పపరర: శవనచగజజఖత సస మరరతష

94-176/809

94-176/812

94-176/815

94-176/818

94-176/821

94-176/824

94-176/827

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:52
లస: ససస స

3356 NDX1050970
పపరర: శవరరజజరస సససగ బబ సదదల

3359 NDX0815035
పపరర: శరరద చలవరదద�

3362 NDX2026715
పపరర: ససనల చకకవరరస గబసజ

3365 NDX0861971
పపరర: వశరలఖకక అడడగబలపరటట�

94-176/830

3368 JBV0913418
పపరర: లకకకబబయ కతఫ

94-176/819

3371 AP151010486167
పపరర: పఫభబవత భయఖన�
భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:56
లస: ససస స

3351 AP151010483064
పపరర: ససబబబరరవప సస మరగతష

94-176/814

3354 NDX0993964
పపరర: వరలకకక బబయ బబ సదదల

94-176/817

3357 NDX0803890
పపరర: పరరశత చలవరదద

94-176/820

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:94-9-510
వయససస:45
లస: ససస స
94-176/822

3360 NDX0803908
పపరర: చన సషషదమక చలవరదద

94-176/823

భరస : సస మయఖ
ఇసటట ననస:94-9-510
వయససస:76
లస: ససస స
94-176/825

3363 NDX0803403
పపరర: చదలవరడ సస మయఖ�

94-176/826

తసడక:ఫ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:94-9-510
వయససస:81
లస: పప
94-176/828

3366 NDX0861922
పపరర: చసదదక
ఫ దదవ

94-176/829

తసడక:ఫ పస జ కర సరయ
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:30
లస: ససస స
94-176/831

భరస : హనసమఖనససగ
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:43
లస: ససస స
94-176/833

94-176/811

భరస : శవరరజజ సససగ
ఇసటట ననస:94-9-509
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరగష
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:39
లస: ససస స
3370 AP151010486526
పపరర: కమలఖదదవ కకలర �

94-176/816

తసడక:ఫ కకసడయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:94-9-510
వయససస:57
లస: పప

తసడక:ఫ చకకవరరస గబసజ
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:26
లస: ససస స
3367 JBV0914812
పపరర: ససనత కతఫ

3353 NDX2344711
పపరర: రవ పప టట

3348 AP151010483208
పపరర: బలకకటటశశరరరవప సస మరగతష

తసడక:ఫ చలమయఖ
ఇసటట ననస:94-9-507
వయససస:72
లస: పప

తసడక:ఫ సస మయఖ�
ఇసటట ననస:94-9-510
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ సస మయఖ
ఇసటట ననస:94-9-510
వయససస:53
లస: పప
3364 NDX2026814
పపరర: సససధసజ గబసజ

94-176/813

తసడక:ఫ శసకర సససగ
ఇసటట ననస:94-9-509
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససనల చకకవరరస గబసజ
ఇసటట ననస:94-9-510
వయససస:54
లస: ససస స
3361 NDX0871681
పపరర: చలవరదద శసకర

3350 AP151010483652
పపరర: శవశసకరరరవప సస మరగతష�

94-176/808

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-9-507
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ యతరరజలల లలటట పప టట
ఇసటట ననస:94-9-508
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ శవ రరజ రరస సససగ
ఇసటట ననస:94-9-509
వయససస:34
లస: పప
3358 NDX2026780
పపరర: పపఫమ కలమఖరర గబసజ

94-176/810

తసడక:ఫ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-507
వయససస:44
లస: పప

భరస : రవ పప టట
ఇసటట ననస:94-9-508
వయససస:39
లస: ససస స
3355 NDX0088716
పపరర: కరరరసక సససగ బబ సదదల

3347 AP151010486148
పపరర: నచగపపషపవత సస మరగతష

3345 NDX2345486
పపరర: శకనవరస రరవప మరరక

తసడక:ఫ రసగ రరవప మరరక
ఇసటట ననస:94/9/506
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:94-9-507
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-9-507
వయససస:44
లస: పప
3352 NDX2344661
పపరర: ధనలకకక పప టట

94-176/807

భరస : శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:94/9/506
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-507
వయససస:34
లస: ససస స
3349 AP151010483114
పపరర: శకనవరసరరవప సస మరగతష

3344 NDX2345460
పపరర: ఉషరరరణణ మరరక

3369 AP151010486278
పపరర: ఇసదదర జజననలగడడ �

94-176/832

భరస : నచగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:45
లస: ససస స
94-176/834

3372 AP151010486319
పపరర: వజయలకకక మబనపలలర �

94-176/835

భరస : రరమఖరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:62
లస: ససస స
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3373 AP151010486286
పపరర: శకలసతల కతఫ

94-176/836

భరస : సససరనచరరయనసససగ
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:65
లస: ససస స

3374 JBV0913426
పపరర: లకకకబబయ కతఫ

భరస : అనసతరరమసససగ
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:68
లస: ససస స

3376 NDX0088393
పపరర: ససజయ కలమఖర సససగ కతఫ

94-176/839

తసడక:ఫ జయరరస సససగ కతఫ
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:30
లస: పప
94-176/842

తసడక:ఫ సససదరనచరరయణసససగ
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:48
లస: పప

94-176/840 3378 NDX0088427
3377 NDX0863381
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప అసదసగబల�
పపరర: సతష� జజననలగడడ �

3380 JBV0916155
పపరర: హనసమఖనససగ కతఫ

94-177/879

3383 NDX3268190
పపరర: ససనత బబయ జరపల

తసడక:ఫ సససదర నచరరయణ సససగ కఠరక
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరగశ కలమఖర సససగ కతఫ
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:38
లస: ససస స

3385 NDX1468470
పపరర: శరరద ఇలలపపరర

3386 NDX0157768
పపరర: శవరజ దథసగ

94-197/1082

భరస : మణణ
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప గసడక
ఇసటట ననస:94-9/512/3
వయససస:43
లస: పప

3389 NDX2938496
పపరర: శవ జజఖత గసడక

తసడక:ఫ నరసససహరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:94-9-514
వయససస:30
లస: పప

తలర : గరత నలమ బబయ కతఫ
ఇసటట ననస:94-9-516
వయససస:21
లస: ససస స
3397 NDX0317180
పపరర: రమణకలమఖరర భమ

తసడక:ఫ రరమకకషషసససగ
ఇసటట ననస:94-9-517
వయససస:44
లస: పప

3395 NDX0010827
పపరర: నచగలకకక కకటటశశరర�

94-176/851

3398 AP151010486285
పపరర: జయలకకక దచసరర�

94-176/1373

3401 AP151010483510
పపరర: శకనవరసరరవప భమఖ
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-9-517
వయససస:55
లస: పప

3384 NDX3268208
పపరర: ససనత బబయ జరపల

94-177/891

3387 NDX0108654
పపరర: ఉమఖదదవ దథసగ

94-176/1374

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:94-9-512/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-183/1199

3390 NDX0412353
పపరర: పరవన లకకక కటట మమరర�

94-176/845

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-513
వయససస:32
లస: ససస స
94-176/847

3393 NDX0902155
పపరర: నరసససహరరవప� పపలపరటట�

94-176/848

తసడక:ఫ చనన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94-9-514
వయససస:50
లస: పప
94-176/849

3396 NDX0317156
పపరర: నచగశరరష కతఫ

94-176/850

భరస : దశరథరరస
ఇసటట ననస:94-9-517
వయససస:44
లస: ససస స
94-176/852

భరస : హనకసతరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-517
వయససస:62
లస: ససస స
94-176/854

94-176/844
3381 AP151010483572
పపరర: రరమమహనరరవప జజలమమడక�

భరస : నరగశ కలమఖర సససగ కతఫ
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నచగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-517
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-517
వయససస:52
లస: ససస స
3400 AP151010483113
పపరర: నరగసదఫసససగ కతఫ

94-177/890

తసడక:ఫ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-514
వయససస:29
లస: పప
94-177/498

94-176/841

తసడక:ఫ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:56
లస: పప

భరస : నచగరసజననయ పఫసరద గసడక
ఇసటట ననస:94-9/512/3
వయససస:40
లస: ససస స

94-176/846 3392 NDX0902213
3391 NDX0902122
పపరర: వనసకట ఉదయ కకరణ పపలపరటట
పపరర: పఫవణ� పపలపరటట�

3394 NDX2649846
పపరర: ససమఖ కతఫ

94-176/843

తసడక:ఫ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94-9-512/1
వయససస:47
లస: పప
94-176/1427

94-176/838

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ అనసతరరమసససగ కతఫ
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:51
లస: పప

3382 NDX3257433
పపరర: నరగశ కలమఖర సససగ కఠరక

3375 NDX1748005
పపరర: ఫణణ తరరణ సససగ కషతఫ

తసడక:ఫ భబసకర సససగ కగ వ ఎన
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-511
వయససస:32
లస: పప

3379 JBV0914788
పపరర: నరగష కతఫ

3388 NDX2741379
పపరర: నచగరసజననయ పఫసరద గసడక

94-176/837

3399 NDX0314682
పపరర: హరరనచథ సరయ బ

94-176/853

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-517
వయససస:32
లస: పప
94-176/855

94-176/856
3402 AP151010483375
పపరర: జగననకహనరరవప నజజసపటనస�

తసడక:ఫ అనసతయఖ�
ఇసటట ననస:94-9-517
వయససస:76
లస: పప
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3403 NDX1853523
పపరర: మధస మహన భమఖ

94-177/334

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప భమఖ
ఇసటట ననస:94-09-517
వయససస:24
లస: పప
3406 NDX1747932
పపరర: గరతక బసడచరర

94-176/859

3407 NDX2129162
పపరర: మణణమగలలష ససరగష

94-176/862

3410 NDX0643973
పపరర: రరజగసదఫపస
ఫ రద� మసదచ�
తసడక:ఫ కలమఖర సరశమ�
ఇసటట ననస:94-9-519
వయససస:36
లస: పప

3412 NDX2416790
పపరర: సరయ ససమఖ బబ సదదల

3413 NDX2416782
పపరర: పఫమల గరజరర

94-176/865

తసడక:ఫ శసకర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-9-522
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబలఖజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-9-522
వయససస:60
లస: పప
3418 NDX1837204
పపరర: వలర కలమఖరర వనష జ యస

94-176/871

94-176/874

94-176/877

తసడక:ఫ వనసగయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:94-9-524
వయససస:52
లస: పప

94-176/866

3422 AP151010486253
పపరర: సకలకబబయ బబ సదదల�

3425 AP151010483015
పపరర: ససరగసదఫ సససగ బబ సదదల�

94-176/880

3428 NDX0362343
పపరర: శశషరరరససససగ బబ సదదల�

94-176/869

3431 NDX2344927
పపరర: శరసత మఖనకకసడ
భరస : ఫణణ మఖనకకసడ
ఇసటట ననస:94-9-526
వయససస:33
లస: ససస స

3411 AP151010483099
పపరర: దశరధరరమసససగ కతఫ

94-176/864

3414 NDX2189133
పపరర: సరయ ససదదప సససగ బబ సదదల

94-176/867

3417 JBV0914861
పపరర: రజన నచమఖల� �

94-176/870

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:35
లస: ససస స
94-176/872

3420 JBV0914853
పపరర: రరజగశశరర వకలకరరస� �

94-176/873

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:55
లస: ససస స
94-176/875

3423 JBV0918631
పపరర: శకకరసత సససగ బబ సదదల� �

94-176/876

తసడక:ఫ హనసమఖనససగ� �
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:34
లస: పప
94-176/878

3426 NDX0902098
పపరర: శకహరర శరయన�

94-176/879

తసడక:ఫ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:55
లస: పప
94-176/881

తసడక:ఫ అనసతరరమససగ�
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:63
లస: పప
94-177/335

94-176/861

తసడక:ఫ శసకర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-9-522
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ బబలఖజసససగ�
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ రరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:59
లస: పప
3430 NDX2450005
పపరర: బబజబయఖ కలరపరటట

3419 NDX0317388
పపరర: తచరరబబయ బబ సదదల�

3408 NDX2155597
పపరర: రరజజశనచ షపక

తసడక:ఫ రరమకకషషసససగ
ఇసటట ననస:94-9-519
వయససస:46
లస: పప

భరస : హనసమఖన సససగ�
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ శశషరరరససససగ బబ సదదల�
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:38
లస: పప
3427 JBV0917922
పపరర: ససబబబరరవప వకలకరరస� �

94-176/863

భరస : శశషరరరససససగ�
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:56
లస: ససస స
3424 NDX0387514
పపరర: అనసతరరససససగ బబ సదదల�

3416 NDX0554907
పపరర: ఆదదలకకక సస మశశటట �

94-176/858

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:94-9-519
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నచగగశశర రరవప వనష జ యస
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:41
లస: ససస స
3421 NDX0554709
పపరర: రమణమక సస మశశటట �

94-176/860

భరస : శసకర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-9-522
వయససస:54
లస: ససస స
94-176/868

3405 NDX2168160
పపరర: మమహససన జర షపక

తసడక:ఫ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:94-9-519
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరగష ససబఫహకణఖస
ఇసటట ననస:94-9-519
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబఫహకణఖస మఖరపప గగసదర
ఇసటట ననస:94-9-519
వయససస:36
లస: పప

3415 NDX2416774
పపరర: శసకర సససగ బబ సదదల

94-176/857

తసడక:ఫ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:94-9-519
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ శశషగరరర రరవప బసడచరర
ఇసటట ననస:94-9-519
వయససస:28
లస: ససస స
3409 NDX2128982
పపరర: ససరగష ససబఫహకణఖస

3404 NDX2155589
పపరర: నహహదచ బబగమ షపక

3429 AP151010483017
పపరర: హనసమఖన సససగ బబ సదదల�

94-176/882

తసడక:ఫ బబలఖజసససగ�
ఇసటట ననస:94-9-523
వయససస:66
లస: పప
94-176/883

3432 NDX2344851
పపరర: ససబబబరరవప రరచపపడక

94-176/884

తసడక:ఫ వనసకట ససబఫహకణఖస రరచపపడక
ఇసటట ననస:94-9-526
వయససస:72
లస: పప
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3433 NDX0126581
పపరర: సరయ సససధనర బబ డడడపలర

94-176/885

తసడక:ఫ శశష సరయ
ఇసటట ననస:94-9-530
వయససస:29
లస: ససస స
3436 NDX2026871
పపరర: పదకజ యసగలశశటట

3434 NDX0947846
పపరర: సరయ మఖనస బబ డడడపలర

తసడక:ఫ బ వ యల శశషసరయ
ఇసటట ననస:94-9-530
వయససస:34
లస: ససస స
94-176/888

భరస : రరధ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:94-9-530
వయససస:48
లస: ససస స

3437 AP151010486566
పపరర: పదచకవత బబ డడడపలర

తసడక:ఫ గరపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-9-530
వయససస:63
లస: పప

భరస : శవరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:94-9-531
వయససస:63
లస: ససస స
3445 JBV0918953
పపరర: సతఖనచరరయణ మఖరరస�

94-176/898

94-176/901

94-176/904

తసడక:ఫ నరసససహ మమరరస కరవనటట
ఇసటట ననస:94-9-532
వయససస:50
లస: పప
3457 NDX2950855
పపరర: పదచకవత చమరరస

94-177/796

భరస : రరమఖరరవప మబనసపలలర
ఇసటట ననస:94-9-534
వయససస:68
లస: ససస స

3441 JBV0913475
పపరర: రమణమక కరలవల� �

3444 NDX0088617
పపరర: దసరర పఫసరద� చలమల పలర �

94-176/899 3447 JBV0913368
3446 JBV0912113
పపరర: సరసబశవరరవప చలమలపలర � �
పపరర: కకటటశశరరరవప కటటటమమరర� �

3449 NDX1321181
పపరర: నచగలకకక వఝబ

3452 NDX1806985
పపరర: శకనవరస రరవప కకలఖర

3455 NDX2735900
పపరర: లకకక పఫసనన చమరరస

3458 NDX2795805
పపరర: పదచకవత చమరరస

3461 NDX2345437
పపరర: మసజనచథ పగదరరశ
తసడక:ఫ రరమ కకషష శరససస స పగదరరశ
ఇసటట ననస:94-9-534
వయససస:41
లస: పప

94-176/893

94-176/897

94-176/900

తసడక:ఫ హనసమయఖ� �
ఇసటట ననస:94-9-531
వయససస:58
లస: పప
94-176/902

3450 NDX1382894
పపరర: కరమమశశర రరవప వరఝ

94-176/903

తసడక:ఫ రరమ రరవప వరఝ
ఇసటట ననస:94-9-531
వయససస:67
లస: పప
94-176/905

3453 NDX1806936
పపరర: వనసకటటసశరరర కకలఖర

94-176/906

తసడక:ఫ రరఘవయఖ కకలఖర
ఇసటట ననస:94-9-532
వయససస:55
లస: పప
94-176/1434

94-176/1435
3456 NDX2754109
పపరర: సరయ సనరఖ శవ పఫశరసత చమరరస

తసడక:ఫ సశ రమణ కరవనటట
ఇసటట ననస:94-9-532
వయససస:19
లస: పప
94-179/1230

భరస : ఏస వ రమణ చమరరస
ఇసటట ననస:94-9-532
వయససస:46
లస: ససస స
94-176/908

94-176/890

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-531
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ ఏస వ రమణ చమరరస
ఇసటట ననస:94-9-532
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ చమరరస
ఇసటట ననస:94-9-532
వయససస:46
లస: ససస స
3460 NDX1747858
పపరర: వజయలకకక మబనసపలలర

94-176/896

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర కకలఖర
ఇసటట ననస:94-9-532
వయససస:25
లస: పప
94-176/1433

3438 NDX1747742
పపరర: రవ తదజ జసగససషటట

భరస : రరమఖసజననయబలల� �
ఇసటట ననస:94-9-531
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర రరవప వఝబ
ఇసటట ననస:94-9-531
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకలఖర
ఇసటట ననస:94-9-532
వయససస:54
లస: ససస స
3454 NDX2754141
పపరర: సరయ వనసకట రమణ చమరరస

94-176/892

తసడక:ఫ కకటటలసగయఖ� �
ఇసటట ననస:94-9-531
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:94-9-531
వయససస:71
లస: పప
3451 NDX2028273
పపరర: కమలఖదదవ కకలఖర

3443 NDX2449767
పపరర: వజయ లకకక గబమకడకదచల

94-176/887

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప జసగససషటట
ఇసటట ననస:94-9-530
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-9-531
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకణసరశమ� �
ఇసటట ననస:94-9-531
వయససస:50
లస: పప
3448 AP151010483324
పపరర: హనసమసతరరవప దచసరర�

94-176/889

భరస : తరరపతయఖ� �
ఇసటట ననస:94-9-531
వయససస:33
లస: ససస స
94-176/895

3435 NDX1747759
పపరర: జజఖత జసగససషటట

భరస : వనసకటటశశర రరవప జసగససషటట
ఇసటట ననస:94-9-530
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటలకకకశశషసరయ
ఇసటట ననస:94-9-530
వయససస:55
లస: ససస స

94-176/891 3440 JBV0913459
3439 AP151010483662
పపరర: వనసకటలకకక శశషసరయ బబ డడడపలర
పపరర: రమణమక ససజవల� �

3442 JBV0911941
పపరర: నచగగశశరమక రరయపరటట� �

94-176/886

3459 NDX0127365
పపరర: కలససమ కలమఖరర మలఖరరపప

94-176/907

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-534
వయససస:46
లస: ససస స
94-176/909

3462 NDX2279180
పపరర: మసజనచథ పగదరరయ

94-177/336

తసడక:ఫ లలట రరమ కకషష శరససస స పగదరరయ
ఇసటట ననస:94-9-534
వయససస:41
లస: పప
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3463 NDX2328847
పపరర: దదవ పఫసనన కపపగసతషల

94-177/337

3464 NDX0993865
పపరర: దసరరరదదవ కలరగక

భరస : మసజనచథ పగదరరయ
ఇసటట ననస:94-9-534 GMC NO 534
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలర ఖఖరరబ నరరడకడ
ఇసటట ననస:94-9-539
వయససస:42
లస: ససస స

3466 NDX1563916
పపరర: బబల సతఖవత pratapa

3467 NDX2398907
పపరర: మసజనచథ పగదరరయ

94-176/912

భరస : వనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:94-9-539
వయససస:83
లస: ససస స
3469 NDX1050756
పపరర: మలర ఖఖరరబ న రరడకడ కలరగక

94-176/915

3470 NDX0088260
పపరర: సరసబరరడకడ కలరరక

తసడక:ఫ వనసకట రరవప బబససన
ఇసటట ననస:94-9-540
వయససస:22
లస: ససస స
94-176/920

3476 NDX0134403
పపరర: వనసకట రరవప

94-176/922

3479 NDX2129071
పపరర: అనతచ బబససన

తసడక:ఫ వనసకటపపరషయఖశరససస స
ఇసటట ననస:94-9-541
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-9-539
వయససస:42
లస: పప
94-176/916

94-176/927

3485 NDX0553784
పపరర: వనసకటటశశరమక పరరసర

94-176/918

తసడక:ఫ శవయఖ
ఇసటట ననస:94-9-543
వయససస:62
లస: పప
94-176/931

3488 NDX3286481
పపరర: శవమక సరగరనచబబ యనచ

94-176/919
3474 NDX1050525
పపరర: వనసకట పఫదదప సరయ సస మరగతష

94-185/41

3477 NDX1563841
పపరర: రరధ దదవ బఫహకజజససఖల

94-176/921

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-9-541
వయససస:34
లస: ససస స
94-176/923

94-176/924
3480 AP151010486567
పపరర: హనసమఖయమక బఫహకజజససఖల

భరస : వనసకటపపరనయఖశరససస స
ఇసటట ననస:94-9-541
వయససస:82
లస: ససస స
94-176/926

3483 NDX2909661
పపరర: నలమ సరధనచల

94-177/797

భరస : రమమశ సరదనచల
ఇసటట ననస:94-9-541
వయససస:18
లస: ససస స
94-176/928

3486 NDX1747890
పపరర: శకనవరస రరవప చరరల

94-176/929

తసడక:ఫ వనసకరటరరమయఖ చరరల
ఇసటట ననస:94-9-543
వయససస:47
లస: పప
94-172/1288

3489 NDX3265311
పపరర: ససరగశ ఏస

భరస : వనసకటటశశర రరవప సరగరనచబబ యననచ
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:34
లస: పప

3491 NDX1325455
పపరర: తయఖగమర తషలసస

3492 NDX2449791
పపరర: మణణ గటటటపలర

భరస : నచగర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:31
లస: ససస స

94-176/1436

తసడక:ఫ తషలససధర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-540
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-9-543
వయససస:60
లస: ససస స
94-176/930

3471 NDX2735934
పపరర: నచగ జజఖత అసబటటపపడక
భరస : రరమ కకషష కరవనటట
ఇసటట ననస:94-9-539
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమమశ సరధనచల
ఇసటట ననస:94-9-541
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చరరల
ఇసటట ననస:94-9-543
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప పరరరలర
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:32
లస: ససస స

94-176/914

భరస : వనసకట రరవప బబససన
ఇసటట ననస:94-9-541
వయససస:43
లస: ససస స

94-176/925 3482 NDX2516417
3481 JBV0912246
పపరర: సతఖనచరరయఖణ బఫహకజజశఖల
పపరర: ససనత సరధనచల

3490 NDX2027218
పపరర: లకకక పరరరలర

3468 NDX1373976
పపరర: రరమకకషష అసబటటపపడక

తసడక:ఫ మఖవపళర లసగస బససనచ
ఇసటట ననస:94-9-540
వయససస:51
లస: పప

భరస : సతఖనచరరయణ� �
ఇసటట ననస:94-9-541
వయససస:38
లస: ససస స

3487 NDX0643759
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరరసర

94-176/913

భరస : రవ కలమఖర రగడకత
ఇసటట ననస:94-9-540
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ అరరబ న భమ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-540
వయససస:61
లస: పప

3484 NDX1747916
పపరర: మఖధవ లత చరరల

94-176/911

తసడక:ఫ రరమ కకషరషరరడకడ
ఇసటట ననస:94-9-539
వయససస:79
లస: పప

94-176/917 3473 NDX2279115
3472 NDX2449825
పపరర: పపజత సరయ అననష బబససన
పపరర: శక ససజనఖ రగడకత

3478 JBV0912253
పపరర: వనసకటలకకక శశశలజ� �

3465 NDX1373984
పపరర: వనసకట శవ కరమఖకక
అసబటటపపడక
భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-9-539
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమ కకషష శరససస స పగదరరయ
ఇసటట ననస:94-9-539
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబరరడకడ
ఇసటట ననస:94-9-539
వయససస:47
లస: పప

3475 NDX1050442
పపరర: తషలససధర రరవప సస మరగతష

94-176/910

94-176/932

94-175/1862

94-176/933

భరస : పఫకరశ గటటటపలర
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:32
లస: ససస స
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94-176/934

భరస : రరసబబబబ పరరరలర
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:35
లస: ససస స
3496 NDX2052553
పపరర: లసగమక పరగల

94-176/937

94-176/940

94-176/944

3500 NDX2027184
పపరర: హనసమసత రరవప పరరరలర

3503 NDX0011148
పపరర: నచనచజ డదకకన�

94-176/947

3506 NDX3017555
పపరర: అసకమక గరల

భరస : ససరగశ
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:31
లస: ససస స
94-176/950

94-176/953

తసడక:ఫ బబ స బబబబ�
ఇసటట ననస:94-9-546
వయససస:37
లస: పప

3515 NDX2361145
పపరర: హరర పసఫయ గరగరరరడకడ

94-176/956

3518 NDX0748566
పపరర: లలఖవత జ

94-176/1437

3521 NDX0353367
పపరర: నచరరయణ రరడకడ గరగరరరడకడ
తసడక:ఫ వరరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-9-546
వయససస:56
లస: పప

3501 NDX1322528
పపరర: నచగరరరడకడ తయఖగమర

94-176/943

3504 NDX1050996
పపరర: పఫసరద పలర శశటట

94-176/946

3507 NDX3017571
పపరర: ఈశశర రరడకడ గరల

94-177/798

తసడక:ఫ శశశదచ రరడకడ గరల
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:18
లస: పప
94-176/948

3510 NDX1747882
పపరర: కరతచఖయన గబసడవరపప

94-176/949

భరస : శరఖమ పఫసరద గబసడవరపప
ఇసటట ననస:94-9-545
వయససస:62
లస: ససస స
94-176/951

3513 NDX0088856
పపరర: ససరగష

94-176/952

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-545
వయససస:30
లస: పప
94-176/954

3516 NDX1223171
పపరర: పసఫయసక బబ కరకసమ

94-176/955

భరస : హరర బబబబ
ఇసటట ననస:94-9-546
వయససస:37
లస: ససస స
94-176/957

భరస : నచరరయణరరడకడ
ఇసటట ననస:94-9-546
వయససస:46
లస: ససస స
94-176/960

94-176/939

తలర : ఆదడమక
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:54
లస: పప

తసడక:ఫ నచరరయణ రరడడ క గరగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-9-546
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : భబసకర సససగ� �
ఇసటట ననస:94-9-546
వయససస:41
లస: ససస స
3520 NDX0750810
పపరర: ససనల బబబబ సరదదననన�

94-176/945

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-9-545
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర గబసడవరపప
ఇసటట ననస:94-9-545
వయససస:67
లస: పప
3517 JBV0916783
పపరర: గరతచనలమఖబబయ కర� �

3512 NDX1563585
పపరర: వనసకటటష నలలబబ లల

3498 NDX0753673
పపరర: పవన కలమఖర సస హహచ�

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-545
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమచసదఫరరవప
ఇసటట ననస:94-9-545
వయససస:78
లస: ససస స
3514 NDX1747874
పపరర: శరఖమ పఫసరద గబసడవరపప

94-176/942

భరస : శశశదచ రరదద చ గరల
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:35
లస: ససస స

94-183/1239 3509 NDX0010637
3508 NDX3289345
పపరర: వజయ దసరర సరగరనచబబ యనచ
పపరర: ససతచరరవమక నలర కటర �

94-176/936

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:29
లస: పప

తలర : రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ కకటయఖ పరరరలర
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:62
లస: పప

3511 NDX0126557
పపరర: వనసగమక పపవరశడ

94-176/938

తసడక:ఫ వరయఖ పరరరలర
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ వరయఖ పరరరలర
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:41
లస: పప
3505 NDX2027325
పపరర: వరయఖ పరరరలర

3497 NDX2027291
పపరర: కకసడమక పరరరలర

3495 NDX0010736
పపరర: డదసగరన రరజజరరణణ�

భరస : నచనచజ�
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరయఖ పరరరలర
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరలలశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:30
లస: పప
3502 NDX2027275
పపరర: రరసబబబబ పరరరలర

94-176/935

భరస : వనసకటరమణ� �
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పరగల
ఇసటట ననస:94-9-544
వయససస:51
లస: ససస స
3499 NDX0011270
పపరర: వనసకటటశశరరర�

3494 JBV0911891
పపరర: లకకకమఖదసరర చదలవరడ� �

3519 NDX1546003
పపరర: రరఘవనసదఫ కలమఖర గరగరరరడడ క

94-176/958

తసడక:ఫ నచరరయణ రరడడ క గరగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-9-546
వయససస:25
లస: పప
94-176/961

3522 NDX2129022
పపరర: శవ రరమ కలమఖర కసతదటట

94-176/962

తసడక:ఫ శక కకషష మమరరస కసతదటట
ఇసటట ననస:94-9-546
వయససస:68
లస: పప
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3523 NDX2697282
పపరర: ఆసజననయబలల గబరకపపసరల

94-175/1352

తసడక:ఫ వరయఖ గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:94-9-550
వయససస:66
లస: పప
3526 JBV0919480
పపరర: ససకనఖ అయబటటపపడక

3524 JBV0913012
పపరర: శవపఫసనన అనసతవరపప� �

94-176/963

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-550
వయససస:38
లస: ససస స
94-176/965

భరస : ఆయజననయశరక
ఇసటట ననస:94-9-550
వయససస:43
లస: ససస స

3525 NDX2345726
పపరర: లకకక డదల

94-176/964

భరస : జజన బబబబ డదల
ఇసటట ననస:94-9-550
వయససస:41
లస: ససస స

94-176/966 3528 JBV0913509
3527 JBV0912105
పపరర: అనసనరరఖదదవ � చలమలపలర �
పపరర: తరపతయఖ ససజవల� �

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-550
వయససస:51
లస: ససస స

94-176/967

తసడక:ఫ పషదరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:94-9-550
వయససస:35
లస: పప

94-176/968 3530 JBV0912972
94-176/969 3531 JBV0919472
3529 JBV0913517
పపరర: రరమఖసజననయబలల కరలవల� �
పపరర: కకటటశశరరరవప అనసతవరపప� �
పపరర: ససవరరలఆయజననయశరక �
అయబటటపపడక �
తసడక:ఫ కరశయఖ� �
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర� �
తసడక:ఫ నరసససహమమరరస� �
ఇసటట ననస:94-9-550
ఇసటట ననస:94-9-550
ఇసటట ననస:94-9-550
వయససస:37
లస: పప
వయససస:44
లస: పప
వయససస:50
లస: పప

94-176/970

3532 JBV0913491
పపరర: కరశయఖ కరలవల� �

94-177/499

94-176/971

తసడక:ఫ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:94-9-550
వయససస:65
లస: పప
3535 JBV0913350
పపరర: రరమమశశరర బబజవరడ� �

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:94-9-550
వయససస:20
లస: ససస స
94-176/972

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-551
వయససస:55
లస: ససస స
3538 NDX2195387
పపరర: నలలర రరజగశశరర

94-176/974

3539 NDX2195379
పపరర: నలలర ససజన కలమఖర

94-176/1439

3542 NDX2719854
పపరర: కణక గరయతఫ దదవ చలర

94-176/977

3545 NDX1563676
పపరర: నచగ జజఖత బబ టటకల
భరస : ఆదదనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:38
లస: ససస స

3547 AP151010486110
పపరర: పరరశత నలకర

3548 NDX0753038
పపరర: కసన
స రర ననరరస

94-176/980

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఏలర యఖ
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:39
లస: పప

94-176/975

3551 NDX0753681
పపరర: నచగ వనసకట జరష కలమఖర�
ననరరస�
తసడక:ఫ రరమ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:38
లస: పప

94-171/677

3540 NDX2195346
పపరర: నలలర సరయ మబరళ

94-176/976

తసడక:ఫ నలలర శసకరయఖ
ఇసటట ననస:94-9-552
వయససస:55
లస: పప
94-176/1440

3543 NDX2952265
పపరర: అరరణ కలమఖర దమబక

94-177/799

భసధసవప: ఝనస రరణణ దమబక
ఇసటట ననస:94-9-555
వయససస:25
లస: పప
94-176/978

3546 NDX0362269
పపరర: ఝఖనసరరణణ దమబక

94-176/979

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:53
లస: ససస స
94-176/981

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:60
లస: ససస స
94-176/983

3537 NDX2584621
పపరర: కత ీసతతషీసీస
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర గీసీసబబప
ఇసటట ననస:94-9-551/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ సతశ చలర
ఇసటట ననస:94-9-552,Sai sadan
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అదద నచరరయణ శశషష బబబబ చడననస
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:30
లస: ససస స

3550 NDX1563650
పపరర: ఆదదనచరరయణ బబ టటకల

94-176/973

తసడక:ఫ నలలర సరయ మబరళ
ఇసటట ననస:94-9-552
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబ రరవప చలర
ఇసటట ననస:94-9-552,Sai sadan
వయససస:40
లస: పప
3544 NDX1819350
పపరర: అదద లకకక చడననస

3536 JBV0913640
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబజవరడ� �

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-9-550
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచరరయణ� �
ఇసటట ననస:94-9-551
వయససస:63
లస: పప

భరస : నలలర సరయ మబరళ
ఇసటట ననస:94-9-552
వయససస:49
లస: ససస స
3541 NDX2732675
పపరర: వనసకట రరమ సతశ చలర

94-176/1438 3534 NDX2661585
3533 NDX2754216
పపరర: ససషక సరయ అనసథవరరపప
పపరర: గబరకపపసరల అసజమక

3549 NDX1198761
పపరర: కకరణ కలమఖర దమబక

94-176/982

తలర : ఝఖనసరరణణ
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:30
లస: పప
94-176/984

3552 NDX0753707
పపరర: వనసకట నచగ కనక ససరగష�
కలమఖర ననరరస�
తసడక:ఫ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:41
లస: పప

94-176/985
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3553 NDX1819244
పపరర: నచగ శకనవరస రరవప చననస

94-176/986

తసడక:ఫ కకషష మమరరస చననఎస
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:45
లస: పప
3556 NDX3208014
పపరర: లకకక కకసడ

94-177/800

94-176/991

3560 NDX2953131
పపరర: శకనవరస వసగర

94-176/992

3563 NDX2406874
పపరర: రరజశశఖర గగరర

భరస : వనసకటటశశరరరరవ కకమటటననన
ఇసటట ననస:94-9-564
వయససస:38
లస: ససస స

3566 NDX2279099
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకమటటననన

తసడక:ఫ యలర మసద
ఇసటట ననస:94-9-564
వయససస:67
లస: పప

94-177/801

3561 NDX2970770
పపరర: నచగ రరజగశశరర వసగర

94-177/802

భరస : శకనవరస వసగర
ఇసటట ననస:94-9-561
వయససస:55
లస: ససస స
94-176/993

94-177/338

3572 NDX1735010
పపరర: గరపసనచద గమడసశశటట

94-176/995

తసడక:ఫ రరమఖరరవప గమడసశశటట
ఇసటట ననస:94-9-565
వయససస:54
లస: పప

3575 NDX2909760
పపరర: వనసకట రతనస గబదమమసత

94-171/678

3567 NDX2621084
పపరర: బసవ రరజ పసచక

94-176/1375

తసడక:ఫ అబబబలల పసచక
ఇసటట ననస:94-9-564
వయససస:46
లస: పప
94-177/803

94-177/804
3570 NDX2952182
పపరర: అసకకనడడ పఫసరద పరమడకపఅల

తసడక:ఫ నవ మబరళమహన రరవప పరమడకపఅల
ఇసటట ననస:94-9-564
వయససస:42
లస: పప
94-177/339

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప గమడసశశటట
ఇసటట ననస:94-9-565
వయససస:24
లస: పప
94-177/341

3564 NDX2692697
పపరర: దదవఖ కలమఖరర పసచక
తసడక:ఫ బసవ రరజ పసచక
ఇసటట ననస:94-9-564
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నవ మహన రరవప
ఇసటట ననస:94-9-564
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప గమడససషటట
ఇసటట ననస:94-9-565
వయససస:44
లస: ససస స
3574 NDX1847732
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గమడసశశటట

94-176/990

తసడక:ఫ బఫహకయఖ కకమటటననన
ఇసటట ననస:94-9-564
వయససస:41
లస: పప

94-176/1441 3569 NDX2942662
3568 NDX2725893
పపరర: నవ మహన రరవప సరమడక పలర
పపరర: రరజగశశరర పమడక పలర

3571 NDX1887357
పపరర: నచగలకకక గమడససషటట

3558 NDX1051077
పపరర: వనసకటటశశర మఖరరత పఫసరద
రరచపపడక
తసడక:ఫ వనసకట ససబఫహకణఖస
ఇసటట ననస:94-9-560
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ఫ వకటర పరల గగరర
ఇసటట ననస:94-9-562
వయససస:46
లస: పప
94-176/994

3573 NDX0863308
పపరర: నరగసదఫ గమడడససషటట

94-177/340

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-9-565
వయససస:33
లస: పప
94-177/805

భరస : నరరసదఫ గబదమమసత
ఇసటట ననస:94-9-565
వయససస:24
లస: ససస స

3576 NDX2345296
పపరర: అననపపరష రరవ

94-176/996

భరస : శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94-9-566
వయససస:34
లస: ససస స

94-177/342 3578 NDX3028057
94-177/806 3579 NDX3068053
3577 NDX0993980
పపరర: అనసత రరధచ రరకకకణణ వకకలగడడ
పపరర: అనసత రరఢ రరకకకణణ వననకలగదచద
పపరర: గరపరల కకషష మమరరస జజససఖల

భరస : బబల వనసకట నచరరయణ
ఇసటట ననస:94-9-566
వయససస:51
లస: ససస స
3580 NDX3067204
పపరర: దదవశశన జజససఖల
భరస : గరపరల కకషష మమరరస జజససఖల
ఇసటట ననస:94-9-567
వయససస:70
లస: ససస స

94-177/808

94-176/988

94-176/989

భసధసవప: నచగ రరజగశశరర వసగర
ఇసటట ననస:94-9-561
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరజశశఖర గగరర
ఇసటట ననస:94-9-562
వయససస:35
లస: ససస స
3565 NDX2279107
పపరర: శరరష కకమటటననన

3557 JBV0919928
పపరర: వససతలకకక రరచపపడక

3555 NDX0753913
పపరర: రరమమహన రరవప ననరరస

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:65
లస: పప

భరస : పఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-560
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటససబఫహకణఖస
ఇసటట ననస:94-9-560
వయససస:73
లస: పప
3562 NDX2406866
పపరర: రతన కలమఖరర గగరర

94-176/987

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94-9-557
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:94-9-558
వయససస:23
లస: ససస స
3559 JBV0922419
పపరర: వనసకటససబబబరరవప రరచపపడక

3554 AP151010483259
పపరర: శకనవరసరరవప నలక

భరస : బల వనసకట నచరరయణ వననకలగదచద
ఇసటట ననస:94-9-566
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ చడసచయఖ జజససఖల
ఇసటట ననస:94-9-567
వయససస:72
లస: పప

3581 NDX2406916
పపరర: శశష శశశల వరసస నలర చడరరవప

3582 NDX2735660
పపరర: వనసకట వజయ కకషష చతనచఖ
నలర చడరరవప
తసడక:ఫ సపశసషషలఖ వశ నలర చడరరవప
ఇసటట ననస:94-9-568
వయససస:25
లస: పప

94-176/997

తసడక:ఫ వనసకట నరసససహ రరవప నలర చడరరవప
ఇసటట ననస:94-9-568
వయససస:57
లస: పప

94-177/807

94-176/1442
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3583 NDX0553792
పపరర: షపక అయయషర
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94-176/998

భరస : షపక హహహదర అల
ఇసటట ననస:94-9-569
వయససస:31
లస: ససస స
3586 NDX0993683
పపరర: రరధచకలమఖరర యడర పలర

94-176/1001

94-176/1004

తసడక:ఫ వనసకటసరశమ నలక
ఇసటట ననస:94-9-569
వయససస:43
లస: పప
3595 NDX2279032
పపరర: అవనచశ గసదసఫ
తసడక:ఫ వనసకట రమణ గసదసఫ
ఇసటట ననస:94-9-570
వయససస:22
లస: పప
3598 NDX0126607
పపరర: వనసకట ససజనఖ చచవల�

94-176/1012

94-176/1015

94-176/1018

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:94-9-573
వయససస:34
లస: పప

3596 NDX2910297
పపరర: కరరమమన సయద

3599 JBV0912956
పపరర: సరమఖమజఖస చచవల

94-176/1021

94-177/809

3594 NDX2345031
పపరర: మమహమబడచ మహమకద

3597 NDX2026384
పపరర: అనసపమ గసడడ

94-176/1011

94-176/1013

3600 NDX1223221
పపరర: అనసతరగడకడ వనలలవల

94-176/1014

తసడక:ఫ మహన రగడకడ
ఇసటట ననస:94-9-571
వయససస:34
లస: పప

94-176/1016 3603 JBV0913210
3602 NDX1223205
పపరర: ఏస జగననకహన రరవప వనలవల
పపరర: చనకకటయఖ చచవల

3605 NDX2344968
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అనననపప

3608 NDX0741579
పపరర: శశశలజ కకపపపరరజ�

3611 JBV0916023
పపరర: మఖరకసడదయ శకకరసత అలర
తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప అలర
ఇసటట ననస:94-9-573
వయససస:38
లస: పప

94-176/1009

తసడక:ఫ వనసకట రమణ గసడడ
ఇసటట ననస:94-9-571
వయససస:23
లస: ససస స

94-176/1017

తసడక:ఫ పషకకకటయఖ
ఇసటట ననస:94-9-571
వయససస:76
లస: పప
94-176/1019

3606 NDX2449874
పపరర: కరరమమన సయద

94-176/1020

భరస : మహమకద రఫస సయద
ఇసటట ననస:94-9-573
వయససస:33
లస: ససస స
94-176/1022

భరస : శవ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-573
వయససస:35
లస: ససస స
94-176/1024

94-176/1006

భరస : మబశటౘ అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:94-9-570
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ అనననపప
ఇసటట ననస:94-9-572
వయససస:42
లస: పప

భరస : అసబబదకర
ఇసటట ననస:94-9-573
వయససస:34
లస: ససస స
3610 JBV0918946
పపరర: శవ ఆసజననయ పఫశసత అళళ

94-176/1008

తసడక:ఫ వవఎస శరక
ఇసటట ననస:94-9-571
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప అనననపప
ఇసటట ననస:94-9-572
వయససస:35
లస: ససస స
3607 NDX0993725
పపరర: నచసచచరమక పషనసమఖల

3593 JBV0915652
పపరర: వనసకటసరశమ నలక

3591 JBV0915017
పపరర: వనసకటవనణబ నలక
తసడక:ఫ వనసకటసరశమ నలక
ఇసటట ననస:94-9-569
వయససస:42
లస: పప

భరస : చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:94-9-571
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:94-9-571
వయససస:42
లస: పప
3604 NDX2344943
పపరర: పదచకవత అనననపప

94-176/1005

భరస : మహమకద రఫస సయద
ఇసటట ననస:94-9-570
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యలర మసద�
ఇసటట ననస:94-9-571
వయససస:31
లస: ససస స
3601 JBV0912592
పపరర: యలర మసద చచవల

3590 NDX0488866
పపరర: షపక హహహదర అల

94-176/1003

తసడక:ఫ అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-569
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ వరయఖ
ఇసటట ననస:94-9-569
వయససస:70
లస: పప
94-176/1010

94-176/1000

94-176/1002 3588 NDX0088872
3587 NDX1747924
పపరర: వ జ కగ వవనకరనసద కలరపరటట
పపరర: అరరబ న� యడర పలర �

తసడక:ఫ షపక ఖఖససస సరహహబ
ఇసటట ననస:94-9-569
వయససస:40
లస: పప
94-176/1007

3585 JBV0915363
పపరర: ధనలకకక నలక

భరస : ఉమఖమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-9-569
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబజబయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:94-9-569
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:94-9-569
వయససస:40
లస: పప
3592 JBV0915355
పపరర: ఉమఖమహహశశరరరవప నలక

94-176/999

భరస : వనసకట వనణబ
ఇసటట ననస:94-9-569
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:94-9-569
వయససస:49
లస: ససస స
3589 JBV0915645
పపరర: గరపసచసద నలక

3584 NDX0862425
పపరర: శవనచగమలలర శశరర నలర క

3609 NDX0701623
పపరర: వరససత� ఆళళ�

94-176/1023

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-573
వయససస:58
లస: ససస స
94-176/1025

3612 NDX2186188
పపరర: మహమకద సయఖద

94-176/1026

తసడక:ఫ ఖఖదర వరల సయఖద
ఇసటట ననస:94-9-573
వయససస:43
లస: పప
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3613 NDX1050921
పపరర: అసబబదకర పషనసమఖల
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94-176/1027

తసడక:ఫ బకకలల
ఇసటట ననస:94-9-573
వయససస:45
లస: పప
3616 JBV0916635
పపరర: నసదకలమఖరర గసడడ

94-176/1030

94-176/1033

తసడక:ఫ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:94-9-575
వయససస:51
లస: పప
3622 NDX1747965
పపరర: అననపపరష మబకస

94-176/1034

94-176/1037

94-176/1040

భరస : శశషయఖ నచయబడడ�
ఇసటట ననస:94-9-578
వయససస:43
లస: ససస స
3631 NDX1701474
పపరర: వనసకట మహహష కలమఖర
మసచకసటట
తసడక:ఫ ఎస వ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-9-579
వయససస:36
లస: పప

94-176/1042

3634 AP151010486246
పపరర: పఫమల మదన�

94-176/1044

భరస : శకనవరస రరడకడ మదన
ఇసటట ననస:94-9-581
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరచసమఖలలర
ఇసటట ననస:94-9-575
వయససస:43
లస: ససస స

94-176/1032
3618 NDX2363695
పపరర: వనసకట నచగ అఖలలష
రరచసమఖలలర
తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప రరచసమఖలలర
ఇసటట ననస:94-9-575
వయససస:23
లస: పప

3620 NDX2722015
పపరర: లకకక జలర

3621 NDX3039864
పపరర: నరకల నకక

94-176/1443

3623 NDX0741306
పపరర: శరసభవ బసడచరరపలర

3626 NDX2345072
పపరర: జయశక బబ గర రపప

94-177/810

94-178/1101

భరస : కకటటశశర రరవప నకక
ఇసటట ననస:94-9-576
వయససస:26
లస: ససస స
94-176/1035

3624 JBV0916650
పపరర: పఫభబవత కకమటటననన

94-176/1036

భరస : వరబఫహకస
ఇసటట ననస:94-9-577
వయససస:63
లస: ససస స
94-176/1038

3627 NDX2105899
పపరర: వరలకకక బబ గరరరపప

94-176/1039

తసడక:ఫ జనచరర న శశటట బబ గర రపప
ఇసటట ననస:94-9-578
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జనచరర న శశటట బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:94-9-578
వయససస:43
లస: ససస స

94-177/343
3629 NDX1604983
పపరర: నచగ మబకగసశశర వనసకట శశషయఖ
నచయబడడ కకలసరన
తసడక:ఫ ససతచ రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-9-578
వయససస:53
లస: పప

3630 NDX1343961
పపరర: లకకక రరజగశశరర మసచకసటట
భరస : మహహష కలమఖర
ఇసటట ననస:94-9-579
వయససస:34
లస: ససస స

3632 NDX0011122
పపరర: శక కరసత రరడకడ�

3633 NDX3265022
పపరర: రవ కలమఖర శరయఖన

94-176/1043

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ రరడడ క�
ఇసటట ననస:94-9-579
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటరరడకద�
ఇసటట ననస:94-9-581
వయససస:57
లస: ససస స
3637 NDX2910446
పపరర: తరరమల మదన

94-176/1031

3617 NDX2346039
పపరర: పదచకవత రరచసమఖలలర

భరస : మబరళకకషష పఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-577
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పస లయఖ�
ఇసటట ననస:94-9-577
వయససస:68
లస: ససస స
3628 NDX0317271
పపరర: అననపపరష కకలసరన�

94-176/1029
3615 NDX2346013
పపరర: వనసకట రతచన కలమఖరర
రరచసమఖలలర
తసడక:ఫ వనసకటటసశర రరవప రరచసమఖలలర
ఇసటట ననస:94-9-575
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబ గగశశర రరవప జలర
ఇసటట ననస:94-9-576
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నచగగశశర రరవప మబకస
ఇసటట ననస:94-9-577
వయససస:37
లస: ససస స
3625 NDX0741264
పపరర: సతఖవత బసడచరరపలర �

94-176/1028

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-9-573
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:94-9-575
వయససస:41
లస: ససస స
3619 JBV0916767
పపరర: వనసకటరమణ గసడడ

3614 NDX0011296
పపరర: సతఖ నచరరయణ�

3635 NDX2345106
పపరర: మణణకసఠ కకలసరన

94-175/1861

తసడక:ఫ శక హరర శరయఖన
ఇసటట ననస:94-9-580
వయససస:27
లస: పప
94-176/1045

3636 AP151010483414
పపరర: శకనవరసరరడకడ మదన�

తసడక:ఫ ఎన ఎస వ శశషయఖ నచయబడడ కకలసర
ఇసటట ననస:94-9-581
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94-9-581
వయససస:43
లస: పప

3638 AP151010138519
పపరర: శశశలజ యసడపలర

3639 JBV0918110
పపరర: ఆరరఫసన మహమకద� �

భరస : వనసకటసతఖనచరరయణరరవప
ఇసటట ననస:94-9-583
వయససస:45
లస: ససస స

94-176/1041

94-176/1047

94-176/1046

94-176/1048

భరస : అబబదలకదదన� �
ఇసటట ననస:94-9-583
వయససస:47
లస: ససస స

94-176/1049 3641 NDX1906710
94-176/1050 3642 AP151010135130
3640 NDX1747973
పపరర: నచగ శరఖమ కలమఖర యసడపలర
పపరర: రరజజ పరరసర శరక యసడపలర
పపరర: వనసకటసతఖనచరరయణరరవప
యసడపలర
తసడక:ఫ వ యస నచరరయణ రరవప యసడపలర
తసడక:ఫ సతఖ నచరరయణ రరవప యసడపలర
తసడక:ఫ మటట యఖ
ఇసటట ననస:94-9-583
ఇసటట ననస:94-9-583
ఇసటట ననస:94-9-583
వయససస:24
లస: పప
వయససస:25
లస: పప
వయససస:51
లస: పప

94-176/1051
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3643 JBV0916346
పపరర: వనసకటనచగససశల పషళళళరర

94-176/1052

భరస : రరదచకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-9-584
వయససస:60
లస: ససస స

94-176/1053 3645 NDX0314799
3644 NDX1664979
పపరర: ఎ వ సరయ కళళఖణ ఖసడకక
పపరర: ఎ.యస. కకషష కసడకక
ఫ
ఫ

తసడక:ఫ రరధ కకషష మమరరస ఖసడకక
ఫ
ఇసటట ననస:94-9-584
వయససస:26
లస: పప

94-176/1055 3647 NDX0374041
3646 JBV0918102
పపరర: అబబదల మతన మహమకద� �
పపరర: రరధచకకషషమమరరస కసడకక
ఫ

తసడక:ఫ అబబదలఫహహమ� �
ఇసటట ననస:94-9-584
వయససస:51
లస: పప
3649 AP151010483386
పపరర: కరమమశశరశరక కకలర లపపడక
తసడక:ఫ సరరకజ
ఇసటట ననస:94-9-585
వయససస:68
లస: పప

3650 NDX1282128
పపరర: శరకవణణ నచగబబయ బబ సదల

భరస : శకనవరస రరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-587
వయససస:41
లస: ససస స
94-176/1063

94-176/1066

3659 NDX0746735
పపరర: నచగ రరజగష బబ సదదల�

94-176/1069

3662 NDX0317073
పపరర: పపనన బబయ కతఫ

3665 NDX1704460
పపరర: వజయ పఫతచప సససగ కతఫ

తసడక:ఫ పఫతచప సససగ కతఫ
ఇసటట ననస:94-9-588
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ఫ జయరరస సససగ కతఫ
ఇసటట ననస:94-09-588
వయససస:32
లస: పప

94-177/812
3667 NDX3008414
పపరర: ససధకర వరననస వజయ కలమఖర
గరదచవరర
తసడక:ఫ శరమబఖయయల గరదచవరర
ఇసటట ననస:94-9-592
వయససస:55
లస: పప

3668 NDX3008398
పపరర: శశశలజ దదవ గబసజ
భరస : ససధదర కకరణ గబసజ
ఇసటట ననస:94-9-592
వయససస:50
లస: ససస స

3670 NDX2140846
పపరర: నరకల కకషష పషరరల

3671 JBV0919993
పపరర: అరరణ దచమచరర � �

భరస : లకకణ కలమఖర రరమననన
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:43
లస: ససస స

94-176/1061

94-176/1074

భరస : వనసకటవరపఫసరద� �
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:44
లస: ససస స

3651 NDX0127415
పపరర: అశకఫపననసర� షపక�

94-176/1059

3654 JBV0914143
పపరర: వజయలకకక అమకశశటట � �

94-176/1062

భరస : చకకధర� �
ఇసటట ననస:94-9-587
వయససస:45
లస: ససస స
94-176/1064

3657 NDX0906438
పపరర: జమర ఆహకద� షపక�

94-176/1065

తసడక:ఫ హసనర రరఫ�
ఇసటట ననస:94-9-587
వయససస:29
లస: పప
94-176/1067

3660 JBV0915025
పపరర: శకనవరసరరవప మరరయఖల� �

94-176/1068

తసడక:ఫ ఈశశరపఫసరద� �
ఇసటట ననస:94-9-587
వయససస:46
లస: పప
94-176/1070

భరస : జయరరస సససగ కతఫ
ఇసటట ననస:94-9-588
వయససస:55
లస: ససస స
94-176/1072

94-176/1057

భరస : మహమకద రఫస�
ఇసటట ననస:94-9-587
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ శభ కరరణ సససగబ�
ఇసటట ననస:94-9-587
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ పకకర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-9-587
వయససస:71
లస: పప
3664 NDX0088237
పపరర: జయరరస సససగ కతఫ

94-177/344

భరస : హససన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:94-9-587
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమమహనచఫవప� �
ఇసటట ననస:94-9-587
వయససస:35
లస: పప
3661 NDX1198803
పపరర: హసన షరరఫ షపక

3656 NDX1806860
పపరర: బ ఫరతమఖ షపక

3648 AP151010486519
పపరర: సతఖవత కకలర లపపడక
భరస : కరమమశశరశరక
ఇసటట ననస:94-9-585
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రసగనచధ రరఘవనసదఫ
ఇసటట ననస:94-9-587
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శభకరణ సససగబ�
ఇసటట ననస:94-9-587
వయససస:58
లస: ససస స
3658 JBV0917872
పపరర: అనలలకమఖర జజలలకరర� �

94-176/1056

తసడక:ఫ శవరరజజ రరమసససగ
ఇసటట ననస:94-09-585
వయససస:28
లస: ససస స

94-176/1060 3653 NDX0913426
3652 JBV0915033
పపరర: లకకక కలమఖరర మరరయఖల� �
పపరర: మసజదచరర ఇసదదర

3655 NDX0317032
పపరర: అమరరవత బబ సదదల�

తసడక:ఫ ఆర.కర.మమరరస
ఇసటట ననస:94-9-584
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:94-9-584
వయససస:67
లస: పప
94-176/1058

94-176/1054

3663 NDX2026418
పపరర: మననజ సససగ కతఫ

94-176/1071

తసడక:ఫ హనసమఖన సససగ కతఫ
ఇసటట ననస:94-9-588
వయససస:24
లస: పప
94-177/345

3666 NDX2344703
పపరర: జగదదష సససగ కతఫ

94-176/1073

తసడక:ఫ హనసమఖన సససగ కతఫ
ఇసటట ననస:94-9-589
వయససస:22
లస: పప
94-181/1507

3669 NDX2595221
పపరర: సతఖవరణణ చనన

94-170/642

భరస : తఫనచధరరవప చనన
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:53
లస: ససస స
94-176/1075

3672 NDX1222843
పపరర: కరమమశశరర తదలర ఖకలల

94-176/1076

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:55
లస: ససస స
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94-176/1077 3674 NDX1850289
3673 NDX1117506
పపరర: వనసకట లకకకకలమఖరర చచమరరస
పపరర: మహ లకకక వసససధర
ఎలఖరపఫగడ
భరస : శకనవరస రరవప జమలఖపపరపప
భరస : సరసబశవ రరవప మఖరరటటరర
ఇసటట ననస:94-9-593
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:56
లస: ససస స
వయససస:59
లస: ససస స

94-176/1078

94-176/1080 3677 NDX1699893
3676 NDX2129006
పపరర: చసదఫ గబపరస మమరఖ పగడచల
పపరర: చచణకఖ పగడచల

94-176/1081

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప పగడచల
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:23
లస: పప
3679 NDX0926394
పపరర: జ వ యస రరమకకషష
తసడక:ఫ బబలకకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:31
లస: పప
3682 NDX1699588
పపరర: శకనవరస రరవప పగడచల

3680 NDX2140820
పపరర: లకకణ కలమఖర రరమననన

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర పగడచల
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:50
లస: పప

3683 NDX1222876
పపరర: శకనవరస రరవప తదలర ఖకలల

94-176/1084

తసడక:ఫ శవ రరమ కకషష మమరరస మఖరరటటరర
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:96
లస: పప

94-176/1087

3691 NDX2903383
పపరర: వజయ సరరథద రరచపపడక

94-176/1377

భసధసవప: సతఖ వరణణ చనన
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరయబడడ రరచపపడక
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:73
లస: పప
3694 NDX2196096
పపరర: నచగ లకకక గగరర గసట

94-176/1090

94-176/1085

3684 NDX1222827
పపరర: పపలకకలలర చడసచస రతదనసదఫ

94-176/1088

3687 NDX2903433
పపరర: కలససమ కకశశరర రరచపపడక

94-176/1444

భరస : వజయ సరరధద రరచపపడక
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:65
లస: ససస స
94-177/347

భరస : లకకణ కలమఖర రరమననన
ఇసటట ననస:94-09-593
వయససస:41
లస: ససస స
94-177/813

3681 NDX1222926
పపరర: శకనవరస వలలరరర

తసడక:ఫ చదసచయఖ ఆచచరర
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:67
లస: పప

94-176/1445 3689 NDX1811141
3688 NDX3032984
పపరర: వనసకట చలపత రరవప అసబటట
పపరర: నరకల కకషష పషరరల

తసడక:ఫ శతచ రరమసరశమ అసబటట
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:56
లస: పప

94-176/1082

తసడక:ఫ అసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:61
లస: పప

94-176/1089 3686 NDX2644482
3685 NDX1850230
పపరర: సరసబశవ రరవప మఖరరటటరర
పపరర: తఫనచథ రరవప చనన

3678 NDX1344050
పపరర: నవన కలమఖర రరడకడ
తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:47
లస: పప
94-176/1086

94-176/1079

భరస : చదసచస రతదనసదఫ
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:59
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప పగడచల
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:28
లస: పప
94-176/1083

3675 NDX1222801
పపరర: వనసకట రమణమక పపలకకలలర

3690 NDX1811117
పపరర: లకకణ కలమఖర రరమననన

94-177/348

తసడక:ఫ ససబబ రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:94-09-593
వయససస:46
లస: పప

3692 NDX2909232
పపరర: వజయ కలమఖర చనచనబథదనచ
తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప చనచనబథదనచ
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:41
లస: పప

3693 NDX2748820
పపరర: వనదచదదఫ నరసససహ ససబబ రరజ
శరక రరచపపడక
తసడక:ఫ వజయ సరరథద రరచపపడక
ఇసటట ననస:94-9-593
వయససస:38
లస: పప

3695 NDX3032992
పపరర: పదచకవత అసబటట

3696 NDX3033008
పపరర: రరమ పఫతషఖష అసబటట

94-177/814

94-176/1446

94-177/815

94-176/1447

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషష గసట
ఇసటట ననస:94-9-593FLATNUMBER202
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట చలపత రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:94-9-593, Flat No.301
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట చలపత రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:94-9-593, Flat No.301
వయససస:19
లస: ససస స

3697 AP151010486014
పపరర: కకకషనపసఫయ పలచరళర�

3698 NDX0737908
పపరర: గరరరశన బటటజ�

3699 NDX3291937
పపరర: వనసకరయమక పలబబ ళళ

94-176/1091

భరస : భదచఫచర లమ�
ఇసటట ననస:94-9-595
వయససస:42
లస: ససస స
3700 AP151010483075
పపరర: భదచఫచలస పలచనళళ�
తసడక:ఫ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:94-9-595
వయససస:51
లస: పప

94-176/1092

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-595
వయససస:64
లస: ససస స
94-176/1094

3701 AP151010483377
పపరర: గసగరధరరరవప భమ
తసడక:ఫ భమయఖ
ఇసటట ననస:94-9-595
వయససస:77
లస: పప

94-176/1093

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:94-9-595
వయససస:68
లస: ససస స
94-176/1095

3702 AP151010483219
పపరర: ఆదదశశషయఖ పలచనళళ

94-176/1096

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-9-595
వయససస:84
లస: పప
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94-176/1097

తసడక:ఫ సతఖస
ఇసటట ననస:94-9-597
వయససస:34
లస: ససస స
3706 JBV0918649
పపరర: చసదఫశశఖర మబలలకలటర �

94-176/1100

3707 JBV0914135
పపరర: చకకధర అమకశశటట � �

94-177/816

3710 NDX3213097
పపరర: శకలకకక చసతగబసటర

3713 NDX2670842
పపరర: శకలకకక చదసబబటట

భరస : నచలన వరససదదవ రరవప గగలలశపలర
ఇసటట ననస:94-9-598
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:94-9-598
వయససస:48
లస: ససస స

3715 NDX2954774
పపరర: శరసత కలమఖరర నకకల

3716 NDX2971943
పపరర: శక లకకక చదసబబటట

94-177/819

భరస : శవ శసకర నకకల
ఇసటట ననస:94-9-598
వయససస:51
లస: ససస స
3718 NDX1125103
పపరర: రఘబ కకరస ర వ

94-176/1105

94-176/1108

94-176/1111

తసడక:ఫ కకషష
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:28
లస: పప

94-177/500

3725 AP151010486118
పపరర: పరరశత చసతగబసటర

94-176/1114

3728 NDX2026335
పపరర: పస లలశశరర ఈదసపలర

94-177/820

3731 NDX1116292
పపరర: శకనవరస కలమఖర వలలర సశశటట
తసడక:ఫ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:32
లస: పప

3711 NDX2401313
పపరర: లకకక కలఖఖణణ కటటకరల

94-168/786

3714 NDX2970739
పపరర: శవ శసకర రరవప నకకల

94-177/818

3717 NDX2345940
పపరర: శక లకకక చసతగబసటర

94-176/1104

భరస : వరసస చసతగబసటర
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:26
లస: ససస స
94-176/1106

3720 NDX0077123
పపరర: బబలససధఖశక� మమలలర టట�

94-176/1107

భరస : సతఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:44
లస: ససస స
94-176/1109

3723 NDX0010793
పపరర: గననవరపప పదక�

94-176/1110

భరస : అదయఖ�
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:49
లస: ససస స
94-176/1112

3726 NDX0138529
పపరర: లకకక సనరఖ పఫభ� గసధస�

94-176/1113

భరస : ససధచకర రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:58
లస: ససస స
94-176/1115

భరస : సనరరఖ అసకబబబబ ఈదసపలర
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:62
లస: ససస స
94-176/1117

94-176/1464

తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప నకకల
ఇసటట ననస:94-9-598
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సనరఖనచరరయణమమరరస� �
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:60
లస: ససస స
3730 NDX1153337
పపరర: వనసకటటష అమరరశశటట

3722 NDX1125202
పపరర: వజయలకకక వ

3708 NDX3297017
పపరర: చసతగబసటర శరసబయఖ

భరస : రవ తదజ కటటకరల
ఇసటట ననస:94-9-598
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరడకడ�
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:50
లస: ససస స
3727 JBV0910224
పపరర: సతఖవత శకధర� �

94-177/817

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:45
లస: ససస స
3724 NDX0553875
పపరర: రరజగశశరర బమతషకలరర�

3719 NDX0128975
పపరర: జలలభబ షపక�

94-176/1099

తసడక:ఫ చసతగబసటర హనసమయఖ
ఇసటట ననస:94-9-597
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమ రరవప లఖతద చదసబబటట
ఇసటట ననస:94-9-598
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:29
లస: ససస స
3721 NDX0127233
పపరర: మలర శశరర అమరరశశటట

94-176/1102

భరస : వరసస చసతగబసటర
ఇసటట ననస:94-9-597
వయససస:25
లస: ససస స
94-176/1103

3705 NDX0902106
పపరర: శకనవరసరరవప� చసతగబసటర �

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-597
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరపఫసరద � �
ఇసటట ననస:94-9-597
వయససస:48
లస: పప

భరస : చసతగబసటర వశ
ఇసటట ననస:94-9-597
వయససస:26
లస: ససస స
3712 NDX2406908
పపరర: అననరరధ గగలలశపలర

94-176/1098

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:94-9-597
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ పపరరషనసదస�
ఇసటట ననస:94-9-597
వయససస:43
లస: పప
3709 NDX3200979
పపరర: చసతగబసటర శక లకకక

3704 NDX0316885
పపరర: వజయలకకక మదదమబల

3729 AP151010486241
పపరర: భబగఖమక చసతగబసటర

94-176/1116

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:72
లస: ససస స
94-176/1118

3732 NDX1649112
పపరర: రవ కకరణ మదదమబల

94-176/1119

తసడక:ఫ సతఖస మదదమబల
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:33
లస: పప
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3733 NDX0489393
పపరర: వనసకటపరప రరడకడ బమదసకలరర�

94-176/1120

తసడక:ఫ ఈశశర రరడకడ�
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:36
లస: పప
3736 NDX1116136
పపరర: వనసకట రరవప వలలర సశశటట

3734 NDX0088120
పపరర: వనసకట భటటట� కరసడనరర�

94-176/1121

తలర : చడసచసలకకక�
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:37
లస: పప
94-176/1123

తసడక:ఫ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:56
లస: పప

3737 NDX0489377
పపరర: ఈశశర రరడకడ బమదసకలరర�

94-176/1124

94-176/1126 3740 NDX2951515
3739 NDX2026343
పపరర: సనరఖ అసకబబబబ ఈదసరపలర
పపరర: నవరతన బబ లఖరపలర

3742 NDX3272150
పపరర: వజయలకకక మదడమబల
భరస : సతఖస మదడమబల
ఇసటట ననస:94/9/599
వయససస:48
లస: ససస స
3745 NDX0994087
పపరర: శరరరశణణ మసచడళళ

94-176/1129

భరస : ససతచరరమయఖ
ఇసటట ననస:94-9-600
వయససస:65
లస: ససస స
3748 JBV3224201
పపరర: చసదదక
ఫ రరణణ మరర

94-176/1132

తసడక:ఫ శకశశలమలర కరరరబ నరరవప
ఇసటట ననస:94-9-602
వయససస:38
లస: ససస స
3751 NDX0010702
పపరర: వజయ లకకక రరజవరపప

94-176/1135

94-176/1138

94-176/1141

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:58
లస: ససస స
3760 NDX0771105
పపరర: వనసకటటశశరరర బబజగస
తసడక:ఫ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:39
లస: పప

94-176/1127

94-176/1144

3741 NDX3253010
పపరర: రవకకరణ మదడమబల

94-177/875

3744 NDX0554931
పపరర: లత ససవరరల గరరనపపడక�

భరస : పరరర సరరధద కకరణ కలమఖర�
ఇసటట ననస:94-9-600
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పఫసరద రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-600
వయససస:53
లస: ససస స

94-176/1130
3746 NDX1626060
పపరర: రరమ కకషష సరయ
ఇనమనచమమలర లరర
తసడక:ఫ సతష బబబబ ఇనమనచమమలర లరర
ఇసటట ననస:94-9-600
వయససస:25
లస: పప

3747 NDX1416743
పపరర: మహన కలఖఖణణ మరర
తసడక:ఫ మలర కరరరబ నరరవప మరర
ఇసటట ననస:94-9-602
వయససస:40
లస: ససస స

3749 AP151010486309
పపరర: వనసకటటశశరమక మరర

3750 AP151010483154
పపరర: మమరరశకశశల మలర ఖఖరరబ నరరవప

94-176/1133

3752 NDX1425165
పపరర: రమఖదదవ పలర కక

3755 JBV0910695
పపరర: శకదదవ శకపత� �

94-176/1131

94-176/1136

3753 AP151010486634
పపరర: సరసశత రరజవరపప

94-176/1134

94-176/1137

భరస : రరఘవ
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:44
లస: ససస స
94-176/1139

3756 AP151010486119
పపరర: లకకక రరజవరపప

భరస : యస.వ.యస పఫసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:53
లస: ససస స

3758 NDX1747957
పపరర: ఫణణ వనసకట దసరరరపఫసరద
గననవరపప
తసడక:ఫ అదదయ గననవరపప
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:24
లస: పప

94-176/1142

3759 NDX0751081
పపరర: శకనవరసరరవప బబ గర వరపప�

3761 NDX0771188
పపరర: శవ బబజగస

94-176/1145

తసడక:ఫ నచగభమషణస
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:41
లస: పప

94-176/1128

తసడక:ఫ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:94-9-602
వయససస:66
లస: పప

భరస : శవ రరడకడ పలర కక
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:46
లస: ససస స
3757 AP151010486640
పపరర: వజయలకకక రరజవరపప

3743 NDX0554097
పపరర: గగతమ సఫవసత మదచదల�

94-176/1125
3738 JBV0910216
పపరర: సనరఖనచరరయణమమరరస � శకధర
�
తసడక:ఫ ససబఫహకణఖస�
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:65
లస: పప

తసడక:ఫ సతఖస మదడమబల
ఇసటట ననస:94/9/599
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలర కరరరబ నరరవప
ఇసటట ననస:94-9-602
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:31
లస: ససస స
3754 NDX0128835
పపరర: శవకలమఖరర కసచసరరడకడ�

94-177/821

భరస : రమమశ బబ లఖరపలర
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:37
లస: ససస స
94-177/895

94-176/1122

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ గరవసద రరడకడ�
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ఫ రరమ కకషషయఖ ఈదసరపలర
ఇసటట ననస:94-9-599
వయససస:66
లస: పప

3735 NDX0771204
పపరర: ససరగసదఫ బబబబ చసతఫకలసటర

94-176/1140

94-176/1143

తసడక:ఫ నచగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:38
లస: పప
3762 AP151010483225
పపరర: మహన రరజవరపప

94-176/1146

తసడక:ఫ కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:43
లస: పప
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94-176/1147

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:43
లస: పప

3764 NDX1425090
పపరర: అదదయఖ గననవరపప

తసడక:ఫ కకటయఖ గననవరపప
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:46
లస: పప

94-176/1150 3767 NDX0863241
3766 NDX0088138
పపరర: శకనవరసరరవప� మమడకకకసడనరర�
పపరర: జజగగశశరరరవప టట�

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:53
లస: పప
94-177/349

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:94-9-605
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస కలమఖర శవరరతఫ
ఇసటట ననస:94-9-606
వయససస:40
లస: ససస స
3775 NDX1749011
పపరర: వనసకటటశశరరర శకరరమ

94-177/351

తసడక:ఫ వనసకటయఖ శకరరమ
ఇసటట ననస:94-09-609
వయససస:64
లస: పప
3778 NDX2026681
పపరర: లకకక ననతకకక

94-176/1153

తసడక:ఫ శక రరమకకషష పపరర
ఇసటట ననస:94-9-610
వయససస:23
లస: పప
3784 NDX2026640
పపరర: శశఖర ననతకకక

94-176/1159

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప ననతకకక
ఇసటట ననస:94-9-610
వయససస:59
లస: పప
3787 NDX1854240
పపరర: పదచకవత పపరర

94-177/353

భరస : సరసబశవ రరవప పపరర
ఇసటట ననస:94-09-610
వయససస:47
లస: ససస స
3790 NDX2084960
పపరర: మసజల పపననపలలర

3773 NDX2909588
పపరర: అమమలఖ చసఠరబథదనచ

94-177/826

భరస : వరరణ ససవర కలమఖర పపననపలలర
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:36
లస: ససస స

3774 NDX2050425
పపరర: పపజలలత శకరరమ

తసడక:ఫ జజసఫ ససధదర బబబబ చసఠరబథదనచ
ఇసటట ననస:94-9-606
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకకరనస శకరరమ
ఇసటట ననస:94-09-609
వయససస:28
లస: ససస స

3776 NDX2578458
పపరర: వనసకట రమణ పపరర

3777 NDX1223197
పపరర: వనసకట రమణ పపరర

3779 NDX0126474
పపరర: సరరజన దదవ� శషరట�

3782 NDX0751354
పపరర: కసచస రరడకడ కగ�

94-165/993

94-177/350

94-176/1152

భరస : శక రరమ కకషష
ఇసటట ననస:94-9-610
వయససస:45
లస: ససస స
94-176/1154

3780 NDX2344794
పపరర: తదజ పపరర

94-176/1155

తసడక:ఫ శక రరమకకషష పపరర
ఇసటట ననస:94-9-610
వయససస:21
లస: పప
94-176/1157

3783 NDX2464634
పపరర: శక రరమకకషష పపరర

94-176/1158

తసడక:ఫ రరమరరడకడ�
ఇసటట ననస:94-9-610
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ రరమమహన రరవప పపరర
ఇసటట ననస:94-9-610
వయససస:52
లస: పప

3785 AP151010483062 94-176/1160
పపరర: కలసదసరరస
వనసకటసనరఖనచరరయణమమర�
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-610
వయససస:61
లస: పప

3786 NDX1853721
పపరర: మమనక దదవ పపరర
తసడక:ఫ సరసబశవ రరవప పపరర
ఇసటట ననస:94-09-610
వయససస:25
లస: ససస స

3788 NDX1853945
పపరర: సససదరమక పపరర

3789 NDX1854703
పపరర: సరసబశవ రరవప పపరర

3791 NDX2129147
పపరర: ఉష రరణణ బబ డడడ
భరస : నరసససహ రరవప దరరర
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:43
లస: ససస స

94-177/824

తసడక:ఫ చనన వనసకటటశశరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:94-9-606
వయససస:46
లస: పప

94-177/354

భరస : రరమ మహన రరవప పపరర
ఇసటట ననస:94-09-610
వయససస:75
లస: ససస స
94-176/1161

94-177/822

94-177/823 3771 NDX2794220
3770 NDX2829638
పపరర: జజసఫ ససధదర బబబబ చసఠరబథదనచ
పపరర: శకనవరస కలమఖర తమకశశటట

భరస : వనసకట శవయఖ�
ఇసటట ననస:94-9-610
వయససస:87
లస: ససస స
94-176/1156

3768 NDX2952364
పపరర: ససజజత బబజగమ
భరస : వనసకటటశశరలల బబజగమ
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శక రరమ కకషష పపరర
ఇసటట ననస:94-9-610
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శశఖర ననతకకక
ఇసటట ననస:94-9-610
వయససస:56
లస: ససస స
3781 NDX2129105
పపరర: హరర వరరన పపరర

94-176/1151

తసడక:ఫ ఆశరరశదస చసఠరబథదనచ
ఇసటట ననస:94-9-606
వయససస:54
లస: పప
94-177/825

3765 AP151010483388 94-176/1149
పపరర: యస.వ.యస. పఫసరద రరవప�

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణరరమ�
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:94-9-603
వయససస:64
లస: పప

3769 NDX1564583
పపరర: కకటటశశర రరవప రరజవరపప

3772 NDX2909679
పపరర: తషలశ

94-176/1148

94-177/352

94-177/355

తసడక:ఫ రరమ మహన రరవప పపరర
ఇసటట ననస:94-09-610
వయససస:51
లస: పప
94-176/1162

3792 NDX0862599
పపరర: ధనలకకక చనమలల

94-176/1163

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:43
లస: ససస స

Page 314 of 372

3793 NDX2363711
పపరర: నచగలకకక చసకక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-176/1164

భరస : వనసకట రమణ చసకక
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:45
లస: ససస స
3796 AP151010486061
పపరర: కమల ససరరపరపప�

94-176/1167

3797 NDX1297415
పపరర: కకషష శవ కకశశర ఆకలరరత

94-176/1170

3800 NDX0395715
పపరర: వనసకటరతనస చలఖర

తసడక:ఫ భదచఫచలస�
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:82
లస: పప
94-176/1175

94-176/1178

94-176/1181

94-176/1184

తసడక:ఫ మసరసన ఖఖన షపక
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:42
లస: పప

3812 NDX2345759
పపరర: శరరద దదవ జసపరరర

3815 AP151010486330
పపరర: పపరనకళళవత పప తత
స రర

94-176/1187

3818 NDX0088732
పపరర: రరమకకకషష మలఖరరపప

94-176/1176

3821 AP151010483227
పపరర: మదనగరపరలరరవప దచసరర�
తసడక:ఫ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:41
లస: పప

3801 NDX0395665
పపరర: జయసత బబబబ చలఖర

94-176/1172

3804 NDX1416867
పపరర: నశరఫలకకక కలఖఖణణ చససడక

94-176/1174

3807 NDX1344076
పపరర: గరయతఫ వపసడవలర

94-176/1177

భరస : అసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:41
లస: ససస స
94-176/1179

3810 NDX2344810
పపరర: సశరష పఫభ వనసపటట

94-176/1180

భరస : కకషష దదకకతషలల వనసపటట
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:59
లస: ససస స
94-176/1182

3813 NDX2398873
పపరర: వనసకట రమణ ఓననర టట

94-176/1183

భరస : రరమసరశమ ఓననర టట
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:76
లస: ససస స
94-176/1185

3816 NDX1343995
పపరర: రరజ ఉమఖ మహహష పఫతసపరటట
వనసకట
తసడక:ఫ వ ఎన కరమమశశర పఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:27
లస: పప

94-176/1186

94-176/1188

3819 NDX2345742
పపరర: ససనల కలమఖర గబరరసదపలర

94-176/1189

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:31
లస: పప
94-176/1190

94-176/1169

తసడక:ఫ ఎల సతఖనచరరయణ చససడక
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరధచకకకషషపఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:76
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగరరజ
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:30
లస: పప
3820 NDX1668245
పపరర: గరలబ ఖఖన షపక

94-158/308

భరస : పఫసరద రరవప గబరరసదపలర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రరమసరశమ లలటట ఒసగగటట
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:76
లస: ససస స
3817 NDX2084804
పపరర: ఎన వ మఖధవ

3809 JBV0919670
పపరర: శరసతకలమఖరర కటట మమరర� �

3798 NDX0489500
పపరర: శరఖసబబబబ అసకస

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:68
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:65
లస: ససస స
3814 NDX2344786
పపరర: వనసకటరమణ ఒసగగటట

94-176/1171

భరస : నసద కకషస ర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరధచకకషష పఫసరద పప తత
స రర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:48
లస: ససస స
3811 AP151010486225
పపరర: లకకకదసరర కకసడనరర�

3806 NDX0993915
పపరర: వససతలకకక కకసడనరర

94-176/1166

తసడక:ఫ పఫసరదస
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససనల కలమఖర గబడకసడపలర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగరరజ నలశశటట
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:33
లస: ససస స
3808 NDX1563924
పపరర: సతఖవలర పప తత
స రర

94-176/1168

తసడక:ఫ జయసత బబబబ
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:59
లస: పప

3802 AP151010483405 94-176/1173 3803 NDX2326734
పపరర: వనసకటససబబబరరవప శరరపపరపప�
పపరర: సఫవసత బరక

3795 AP151010486212
పపరర: దమయసత చసడఫపరటట

భరస : ససబబరరమయఖ శరక చసడఫపరటట
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:61
లస: ససస స

తసడక:ఫ వర వర పఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ లకకక నరరస
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:49
లస: పప

3805 NDX1859489
పపరర: భబరత నలసపటట

94-176/1165

భరస : వనసకటససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-611
వయససస:76
లస: ససస స
3799 NDX1116433
పపరర: నరసససహరరవప దరరర

3794 JBV0915884
పపరర: అననరరధ పపలపరక� �

తసడక:ఫ పఫసరద రరవప గబరరసదపలర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:40
లస: పప
94-176/1191

3822 AP151010483028
పపరర: శశకలమఖర పప తత
స రర

94-176/1192

తసడక:ఫ రరధకకషషపఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:42
లస: పప
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3823 AP151010483218
పపరర: వనసకటబఫవప పప తత
స రర

94-176/1193

తసడక:ఫ రరధకకషషపఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:47
లస: పప
3826 AP151010483004
పపరర: నరసససహరరవప కకసడనరర�

94-176/1196

94-176/1379

94-177/829

3830 NDX2910651
పపరర: పఫసరద రరవప గబరరసదపలర

3833 NDX2909257
పపరర: రమమశ బబబబ మటటటపలర

94-177/832

3836 NDX2951606
పపరర: జయపఫద పస తతరర

3839 NDX2909422
పపరర: దదవఖ మటటటపలర

భరస : ససనల కలమఖర బరక
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమమశ బబబబ మటటటపలర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:21
లస: ససస స

94-176/1198
3841 NDX0916908
పపరర: వనసకట సతఖ వజయ మఖరరత�
పఫతసపరటట�
తసడక:ఫ పస వ యన డక కర పఫసరద�
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:33
లస: ససస స

3842 NDX1649138
పపరర: గరమత ససమఖ కకసడనరర
భరస : శశధర కకసడనరర
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:35
లస: ససస స

3844 AP151010486222
పపరర: రరజఖలకకక కకసడనరర�

3845 NDX0722371
పపరర: రమఖదదవ పఫతసపరటట

94-176/1201

భరస : కకకషషరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:57
లస: ససస స
3847 JBV0911362
పపరర: నసదకకషస ర కకసడనరర
తసడక:ఫ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:40
లస: పప

94-176/1204

3848 AP151010483270
పపరర: కకషషరరవప కకసడనరర

3828 NDX2677318
పపరర: శక దదవ పప టట
ట రర

94-176/1378

3831 NDX2909398
పపరర: శరరద దదవ జసపన

94-177/828

భరస : పఫసరద రరవప
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:67
లస: ససస స
94-177/830

3834 NDX2910354
పపరర: ససజజత రరయయడకడ

94-177/831

భరస : శవలసగగశశర రరవప రరయయడడ క
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:57
లస: ససస స
94-177/833

3837 NDX2829570
పపరర: ససనల కలమఖర గబరరసదపలర

94-177/834

తసడక:ఫ పఫసరద రరవప గబరరసదపలర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:39
లస: పప
94-177/836

3840 NDX3301330
పపరర: శరరద తతమబలలరర

94-171/959

భరస : గరపరలకకషష మమరరస తతమబలలరర
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:47
లస: ససస స
94-176/1199

3843 JBV0912618
పపరర: లకకకశశశలజ కకసడనరర� �

94-176/1200

తసడక:ఫ కకషరషరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:40
లస: ససస స
94-176/1202

భరస : పస వ యన డక కర పఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:64
లస: ససస స

3846 JBV0912600
పపరర: శశధర కకసడనరర� �

94-176/1203

తసడక:ఫ కకషరషరరవప� �
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:37
లస: పప
94-176/1205

94-176/1206
3849 NDX0727149
పపరర: వనసకట నచగదసరర కరమమశశర
పఫసరద పఫతసపరటట
తసడక:ఫ వనసకట సతఖనచరరయణరరవప
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:66
లస: పప

94-176/1456

3852 NDX1153493
పపరర: చన ఆదదశశషమక పససమరరస

తసడక:ఫ రరమమరరస
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:66
లస: పప

94-176/1380 3851 JBV0845552
3850 JBV0842930
పపరర: గరపరలకకషషమమరరస తతమబలలరర
పపరర: శరరద తతమబలలరర

తసడక:ఫ వనయకటటశశరరర తత మబ లల రర
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:55
లస: పప

94-177/827

భరస : శశ కలమఖర పస తతరర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:43
లస: ససస స
94-177/835

94-176/1195

భరస : వనసకట రరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:50
లస: ససస స

భసధసవప: టటరరసర రరణణ సరశమదచస
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:57
లస: పప

భరస : రమమశ బబబబ మటటటపలర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:56
లస: ససస స
3838 NDX2910271
పపరర: శరకవసత బరక

94-176/1197

తసడక:ఫ చనన గరటయఖ గబరరసదపలర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:80
లస: పప

తసడక:ఫ వరయఖ రరయయడకడ
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:65
లస: పప
3835 NDX2909414
పపరర: టటరరసర రరణణ సరశమదచస

3827 NDX2345734
పపరర: పఫసరద రరవప గబరరసదపలర

3825 NDX2344729
పపరర: కకషష దదకకతషలల వనసపరటట

తసడక:ఫ శవనన సస మయఖజలల వనసపరటట
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:68
లస: పప

తసడక:ఫ చన గరటయఖ గబరరసదపలర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:81
లస: పప

భసధసవప: నవన కలమఖర చలలకలరర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:28
లస: ససస స
3832 NDX2794329
పపరర: షసవరలసగగశశర రరవప రరయయడకడ

94-176/1194

తసడక:ఫ వర భభగలసగచచరర
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:94-9-612
వయససస:70
లస: పప
3829 NDX2693125
పపరర: నచగ దసరర భవన చలలకలరర

3824 NDX1344084
పపరర: అసజననయబలల వపసడవలర

భరస : గరపరలకకషషమమరరస తత మబ లల రర
ఇసటట ననస:94-9-613
వయససస:46
లస: ససస స

94-176/1207

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:94-9-614
వయససస:45
లస: ససస స
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3853 AP151010486013
పపరర: ససతచమహలకకక శకధర

94-176/1208

భరస : వనసకటరరమశరససస స
ఇసటట ననస:94-9-614
వయససస:63
లస: ససస స
3856 NDX1153329
పపరర: శకనవరసస పససమరరస

94-176/1211

94-177/357

94-176/1215

94-177/359

94-176/1219

94-177/838

94-176/1222

తసడక:ఫ షపక పఠరన
ఇసటట ననస:94-9-620
వయససస:36
లస: ససస స
3877 JBV0910992
పపరర: ససతచమఖలకకక కగసరనపలర

తసడక:ఫ లలకనచథ బబబబ నరరక
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:22
లస: ససస స

3861 AP151010486069
పపరర: పదకవత చయనస

94-176/1214

3863 NDX0088450
పపరర: శకరరమ మమరరస చయనస

భరస : ససతరమమక
ఇసటట ననస:94-9-615
వయససస:63
లస: ససస స
94-176/1216

3866 NDX2195338
పపరర: శకలతచ చచయఖనస

3869 NDX1857749
పపరర: పఫసరద రరవప మసదపరటట

3872 NDX2951754
పపరర: మన గబసటకల

94-176/1224

94-176/1217

3867 AP151010153468
పపరర: శకవలర గరయతఫ వనలలరర�

94-176/1220

3870 NDX2741106
పపరర: పఫకరశ కలమఖర సరగసటట

94-177/839

3873 NDX2406890
పపరర: జజబన పఠరన

94-177/837

94-176/1221

భరస : ఇమఖమన ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-9-620
వయససస:29
లస: ససస స

3875 NDX3011582
పపరర: అసకకత గబజబ ల

3876 AP151010486563
పపరర: పదకజ కగసరనపలర

3881 NDX1634642
పపరర: యశశద పదచకవత కగశనపలర

94-176/1218

తసడక:ఫ జజన తచమస సరగసటట
ఇసటట ననస:94-9-618
వయససస:52
లస: పప

భరస : మబరళ మబరళమహన గబసటకల
ఇసటట ననస:94-9-618
వయససస:40
లస: ససస స

3878 NDX1649120
పపరర: మబరళ కకషష కగసనస పలర

94-177/358

తసడక:ఫ వశశనచధశరక�
ఇసటట ననస:94-9-616
వయససస:38
లస: ససస స

94-177/840

94-176/1223

భరస : వనసకటమహనశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-9-622
వయససస:45
లస: ససస స
94-176/1225

3879 AP151010483489 94-176/1226
పపరర: వనసకటమహన శకనవరసరరవప
కగసనపలర
తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-9-622
వయససస:50
లస: పప

94-176/1228

3882 NDX1223056
పపరర: అసగడక సశపన

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప కగసనస పలర
ఇసటట ననస:94-9-622
వయససస:25
లస: పప
94-176/1227

3864 NDX2197193
పపరర: అనసత లకకక నచగరరజ
భరస : ఆదదనచరరయణ నచగరరజ
ఇసటట ననస:94-09-615
వయససస:73
లస: ససస స

తసడక:ఫ తరరపరల రరడకడ గబజబ ల
ఇసటట ననస:94-9-621
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకకషషపఫసరద
ఇసటట ననస:94-9-622
వయససస:56
లస: ససస స
3880 NDX2195361
పపరర: మరర చచదరర నరరక

94-176/1213

తసడక:ఫ ససబబ రరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:94-9-616
వయససస:64
లస: పప

భరస : మబరళమహన గబసటకల
ఇసటట ననస:94-9-618
వయససస:40
లస: ససస స
3874 NDX2406858
పపరర: హససనచ షపక

94-177/356

భరస : రరజన శకకరనస చచయఖనస
ఇసటట ననస:94-9-616
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పఫసరద రరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:94-9-616
వయససస:59
లస: ససస స
3871 NDX2924710
పపరర: మన గబసటకల

3858 NDX2220309
పపరర: వనసకట ససత దదవ చవపకలల
94-09-614
భరస : భబసకర కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:94-09-614
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ జజశల నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-9-615
వయససస:29
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప నచగరరజ
ఇసటట ననస:94-9-615
వయససస:75
లస: పప
3868 NDX1857608
పపరర: లకకక సరవతఫ మసదపరటట

3860 AP151010153470
పపరర: వజయలకకక వనలలరర�

94-176/1210

94-176/1212

భరస : వశశనచధశరక�
ఇసటట ననస:94-9-615
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకరరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:94-9-615
వయససస:63
లస: ససస స
3865 NDX2197300
పపరర: ఆదదనచరరయణ నచగరరజ

3857 AP151010483045
పపరర: వనసకట రరమశరససస స శకధర

3855 NDX1425025
పపరర: అదదలకకక కకట

భరస : సతఖనచరరయణ కకట
ఇసటట ననస:94-9-614
వయససస:77
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకకనచరరయణ శకధర
ఇసటట ననస:94-9-614
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94-09-614
వయససస:47
లస: పప
3862 NDX0126516
పపరర: చసదచఫవత� చయనస�

94-176/1209

భరస : రరజగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-614
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరజగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-614
వయససస:48
లస: పప
3859 NDX2220200
పపరర: కకషషమమరరస భబసకర

3854 NDX1153501
పపరర: రమఖదదవ పససమరరస

తసడక:ఫ ససవర రరమ కకషష పఫసరద కగశనపలర
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:26
లస: ససస స

94-176/1229

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:32
లస: ససస స
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94-176/1230

భరస : హనసమసతరరవప ససగరపప
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:39
లస: ససస స
3886 JBV0910984
పపరర: శకదదవ నరరక

భరస : అమరనచద�
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:48
లస: ససస స
94-176/1233

భరస : లలకనచథ బబబబ నరరక
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:48
లస: ససస స
3889 NDX2406932
పపరర: ఇమఖమన ఖఖన పఠరన

94-176/1236

94-176/1239

94-176/1242

భరస : శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:39
లస: ససస స
3901 NDX0010645
పపరర: రరజకలమఖరర� ననతకకక�

94-176/1248

94-176/1251

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:46
లస: పప

3896 NDX1125111
పపరర: ఫరతమఖ షపక

3899 NDX1853416
పపరర: పదచకవత పస తతరర

3902 NDX1859406
పపరర: అననరరధ కరష

3905 NDX1425108
పపరర: సరయ రరస పస తతరర

94-176/1254

3908 NDX0643825
పపరర: ఆసజననయబలల అపపరరజ�

94-176/1243

3911 NDX1859281
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరష
తసడక:ఫ ససబఫహకణఖస కరష
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:58
లస: పప

3894 NDX0011163
పపరర: శవ రరమకకకషష పఫసరద

94-176/1241

3897 NDX0316687
పపరర: కకరణకయ వడర మమడక�

94-176/1244

తసడక:ఫ పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:35
లస: ససస స
94-176/1246

3900 NDX1518051
పపరర: రమఖదదవ ననతలపత

94-176/1247

భరస : కకటటశశరరరవప ననతలపత
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:52
లస: ససస స
94-176/1249

3903 AP151010486279
పపరర: సతఖభబమ వడర మమడక

94-176/1250

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:59
లస: ససస స
94-176/1252

94-176/1253
3906 NDX0643874
పపరర: అపపరరజ మఖరర వర పఫసరదస�

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:38
లస: పప
94-176/1255

తసడక:ఫ ఏ వ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:41
లస: పప
94-176/1257

94-176/1238

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబ ససవర రరవప పస తతరర
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ ఖఖససస
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:40
లస: పప
3910 NDX0771147
పపరర: జనచరరన రరవప అపపరరజ�

94-176/1240

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరష
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ మఖధవ రరవప
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:67
లస: ససస స
3907 NDX1568510
పపరర: షపక ససభబన

3893 NDX1223072
పపరర: అసగడక చననయఖ

94-176/1235

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ�
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పస తతరర
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:51
లస: ససస స
3904 NDX0129627
పపరర: కకకషషవనణణ లకకరరజ

94-176/1237 3891 JBV3218591
3890 NDX0902221
పపరర: మహన శరత బబబబ� ససగపప�
పపరర: అమరనచద మబమకలననన�

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:32
లస: ససస స
94-176/1245

3888 JBV3224623
పపరర: రరధచరరకకకణణ కరసరబబద� �
భరస : ససబఫహకణఖశరక� �
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ఫ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప కరష
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:24
లస: ససస స
3898 NDX1563643
పపరర: కగ యస లకకక ధనళపరళళ

94-176/1234

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ బబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:48
లస: పప
3895 NDX1859448
పపరర: సససధనర కరష

3887 NDX2026442
పపరర: గసగ భవరన ససగరపప

94-176/1232

భరస : వరరరఘవ సరశమ
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప ససగరపప
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహబమబ నగర పఠరన
ఇసటట ననస:94-9-623
వయససస:33
లస: పప
3892 NDX1223098
పపరర: ఏవ రరఘవ సరశమ

94-176/1231 3885 NDX1223080
3884 JBV3224490
పపరర: ఝఖనసరరణణ � మబమకలననన�
పపరర: అనసతననన నచగ జజఖత

3909 NDX1563668
పపరర: శవ రరమ కకషష ఈమన

94-176/1256

తసడక:ఫ ససబఫహకణఖస
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:46
లస: పప
94-176/1258

3912 NDX2168137
పపరర: సరసబశవ రరవప పస తతరర

94-176/1259

తసడక:ఫ రరమ కకటటశశరరవప పస తతరర
ఇసటట ననస:94-9-624
వయససస:64
లస: పప
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3913 NDX2406940
పపరర: మబనరరననసర పఠరన
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94-176/1260

భరస : మహబమబ పఠరన
ఇసటట ననస:94-9-923
వయససస:53
లస: ససస స
3916 NDX0606715
పపరర: వనసకటటశశరరర అలవలపలర

3914 NDX2406882
పపరర: మహబమబ ఖఖన పఠరన

తసడక:ఫ షపరజ ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:94-9-923
వయససస:60
లస: పప
94-179/189

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ అవలపలర
ఇసటట ననస:94-9-1469
వయససస:60
లస: పప

3917 NDX0606558
పపరర: వనసకట నచరరయణ రరడకడ
అలవలపలర
తసడక:ఫ నచగరరరడకడ అవలపలర
ఇసటట ననస:94-9-1470
వయససస:44
లస: పప

94-174/718 3920 NDX1366780
3919 NDX1425330
పపరర: మబకసటటశశరరరవప పపరరబబ యన
పపరర: శవశసకర పపరరబబ యనన

తసడక:ఫ సరసబయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:24
లస: పప
3922 NDX1387612
పపరర: హహమ లత చలలమమరర

94-179/191

94-179/194

94-183/1042

94-187/647

94-179/197

తసడక:ఫ రరమచసదఫ రరవప గగలర పపడక
ఇసటట ననస:94-10-626
వయససస:49
లస: పప

94-179/192

3932 NDX2356137
పపరర: నచగమర బబషర షపక

3935 NDX0691519
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� వపగర స�

94-185/44

3938 NDX0920397
పపరర: హనసమసత రరవప చటటట�

94-183/1040

3941 NDX2560126
పపరర: రరజగశశరర మఖరరసల
భరస : రరమససబబబరరడడ క మఖరరసల
ఇసటట ననస:94-10-626
వయససస:38
లస: ససస స

3921 NDX2936151
పపరర: జవరశజ ఉపపసదఫ

94-175/1665

3924 NDX1387638
పపరర: ఉమఖ శసకర చలలమమరర

94-179/193

3927 NDX2868065
పపరర: వరమక జవరశజ

94-183/1041

భరస : భగవరన దచస జవరశజ
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:50
లస: ససస స
94-187/645

3930 AP151010474069
పపరర: రమఖదదవ

94-187/646

భరస : రరధచకకకషష
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:48
లస: ససస స
94-179/195

3933 NDX2399590
పపరర: మఖధవ నరరసపటట

94-179/196

భరస : లలట శశ రర రరజ నరరసపటట
ఇసటట ననస:94-10-58
వయససస:29
లస: ససస స
94-185/42

3936 NDX0605733
పపరర: మలర యఖ కలసభబ

94-185/43

తసడక:ఫ అసజయఖ
ఇసటట ననస:94-10-550
వయససస:48
లస: పప
94-185/45

తసడక:ఫ శవయఖ�
ఇసటట ననస:94-10-551
వయససస:41
లస: పప
94-186/78

94-177/785

తసడక:ఫ మలర కరరరబ న రరవప
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ అసజమక�
ఇసటట ననస:94-10-550
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ హరరవసడసరహహ�
ఇసటట ననస:94-10-551
వయససస:35
లస: పప
3940 NDX0131961
పపరర: భవరన పఫసరద గగలర పపడక

3929 JBV0841577
పపరర: నచగలకకక కదదరర

3918 NDX3153202
పపరర: శకలత బబ రక

తసడక:ఫ జవరశజ భగవరనదచస
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-10-54
వయససస:22
లస: పప

భరస : మసజనచథ పగదరరయ
ఇసటట ననస:94-10-156
వయససస:25
లస: ససస స
3937 NDX0496125
పపరర: డకలర రరజజ� గబడకయఖ�

94-174/719

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చడననయఖ
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:71
లస: ససస స
3934 NDX2380087
పపరర: దదవ పఫసనన కపపగసతషల

3926 NDX2868727
పపరర: భగవరన దచస జవరశజ

94-179/188

భరస : పఫసరద బబ రక
ఇసటట ననస:94-9-4821
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరసససహస జవరశజ
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ఫ భగవరనదచస జవరశజ
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:24
లస: పప
3931 AP151010474016
పపరర: చడననమక గరపసదదసస

94-179/190

భరస : మలర ఖఖరరబ నరరవప
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:56
లస: పప
3928 NDX3039732
పపరర: ఉపపసదఫ జవరశజ

3923 NDX1387646
పపరర: పఫమల చలలమమరర

3915 NDX0512863
పపరర: మలలర శశరర అలవలపలర

భరస : వనసకట నచరరయణ
ఇసటట ననస:94-9-1469
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరసబయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ మలర కరరరబ న రరవప
ఇసటట ననస:94-10
వయససస:29
లస: ససస స
3925 NDX1387620
పపరర: మలర ఖఖరరబ నరరవప చలలమమరర

94-176/1261

3939 NDX0869156
పపరర: గరరరధర కర�

94-185/46

తసడక:ఫ రసగరరజన�
ఇసటట ననస:94-10-551
వయససస:62
లస: పప
94-186/1145

3942 NDX2547529
పపరర: రరధదక మఖరరసల

94-186/1146

తసడక:ఫ రరమససబబ రరడడ క మఖరరసల
ఇసటట ననస:94-10-626
వయససస:19
లస: ససస స
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3943 NDX0871004
పపరర: ససధ పసతచ
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94-186/79

భరస : వనసకటటశశర రరవప పసతచ
ఇసటట ననస:94-10-627
వయససస:37
లస: ససస స
94-186/82

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర మటటపలర
ఇసటట ననస:94-10-627
వయససస:29
లస: పప
94-186/1310

94-171/672

94-186/86

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప దచరర
ఇసటట ననస:94-10-628
వయససస:31
లస: పప

94-186/1311

3953 NDX1463702
పపరర: దసరరర లకకక తసగరలస

3956 NDX0606053
పపరర: వజయరరజ తసగరలస

94-186/1147

3961 NDX1495143
పపరర: రమఖ రగవత మరరయఖల

94-186/90

భరస : కకషష మహన మరరయఖల
ఇసటట ననస:94-10-629
వయససస:31
లస: ససస స
3964 NDX0016873
పపరర: వనసకరయమక టట

94-186/84

3962 NDX1127505
పపరర: వరసవ పసచకరర

94-186/93

3965 NDX1127463
పపరర: అననరరధ రరయపరటట

94-186/87

తసడక:ఫ కకటటవరయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:94-10-629
వయససస:58
లస: పప

3968 NDX3008406
పపరర: సరసబఫజఖస రసగరశశటట

94-179/198

3971 JBV0919845
పపరర: మలలర శశరర రసగరశశటట
భరస : కకటటశశరరరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:40
లస: ససస స

94-186/1312

3954 JBV0922427
పపరర: వజయబబలమక తసగరలస

94-186/85

3957 NDX1565011
పపరర: హనసమసత రరవప దచరర

94-186/88

3960 NDX2363976
పపరర: మమనక రరయపరటట

94-186/89

భరస : వనసకట ఫణణసదఫ రరయపరటట
ఇసటట ననస:94-10-629
వయససస:24
లస: ససస స
94-186/91

3963 NDX0751933
పపరర: యశశశన అబబరరజ

94-186/92

తసడక:ఫ వనసకట శకనవరసరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:94-10-629
వయససస:32
లస: ససస స
94-186/94

3966 NDX1565102
పపరర: కకషష మహన మరరయఖల

94-186/95

తసడక:ఫ సరసబ శవ రరవప మరరయఖల
ఇసటట ననస:94-10-629
వయససస:37
లస: పప
94-177/653

భరస : వనసకటపయఖ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:58
లస: ససస స
94-186/98

3951 NDX3086576
పపరర: శశశదచ ఠగగతచ

తసడక:ఫ వనసకయఖ దచరర
ఇసటట ననస:94-10-628
వయససస:70
లస: పప

భరస : నచగమలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-10-629
వయససస:51
లస: ససస స
94-186/96

94-186/1309

భరస : గబరవయఖ తసగరలస
ఇసటట ననస:94-10-628
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవనచగరరజ పసచకరర
ఇసటట ననస:94-10-629
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-10-629
వయససస:41
లస: ససస స
3967 NDX1102847
పపరర: నచగమలలర శశర రరవప రరయపరటట

3959 NDX1564419
పపరర: నచగ మలలర శశర రరవప
రరయపరటట
తసడక:ఫ కకటట వరయఖ
ఇసటట ననస:94-10-629
వయససస:58
లస: పప

3948 NDX2862258
పపరర: మసరసన టటగతచ

తసడక:ఫ మసరసన ఠగగతచ
ఇసటట ననస:94-10-627
వయససస:24
లస: పప

తలర : వజయబబలమక తసగరలస
ఇసటట ననస:94-10-628
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ కణక సససదర శరక డచసడకభభటబర
ఇసటట ననస:94-10-628
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:35
లస: ససస స

3950 NDX2996809
పపరర: వజయ పథదపటట

94-186/81

తసడక:ఫ గగవసదస టటగతచ
ఇసటట ననస:94-10-627
వయససస:42
లస: పప

భరస : శరసత కలమఖర తసగరలస
ఇసటట ననస:94-10-628
వయససస:27
లస: ససస స

3955 NDX1565029
పపరర: లకకక రరమ తదజ దచరర

3970 NDX0309922
పపరర: నచగమలలర శశరర రసగరశశటట

94-186/83

భరస : దదవరరజ పథదపటట
ఇసటట ననస:94-10-627
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకశశర డచసడకభభటబర
ఇసటట ననస:94-10-628
వయససస:38
లస: ససస స

3958 NDX2702892
పపరర: కకషష కకశశర డచసడకభభటబర

3947 NDX0870139
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పసతచ

3945 NDX0871087
పపరర: రరమఖసజమక వలశశటట

భరస : కకటయఖ వలశశటట
ఇసటట ననస:94-10-627
వయససస:80
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకరరమబలల పసతచ
ఇసటట ననస:94-10-627
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ చనన కకటయఖ పఫతపత
ఇసటట ననస:94-10-627
వయససస:38
లస: పప
3952 NDX2704039
పపరర: జయ శక డచసడకభభటబర

94-186/80

భరస : శకనస గబసడచబతస న
ఇసటట ననస:94-10-627
వయససస:52
లస: ససస స

3946 NDX1814350
పపరర: ససరగష మటటపలర

3949 NDX2988772
పపరర: దదవ రరజ పఫతపత

3944 NDX0871137
పపరర: ససబబబలల గబసడచబతస న

3969 NDX0975003
పపరర: వషష
ష పసఫయ గగడ

94-186/97

భరస : కబరరజ గగడ
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:29
లస: ససస స
94-186/99

3972 NDX0309914
పపరర: అననపపరష రరయపరటట

94-186/100

భరస : వనసకటససబబయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:42
లస: ససస స

Page 320 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

3973 AP151010495070
పపరర: మఖణణకఖస రరయపరటట

94-186/101

భరస : రరసమహనరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:50
లస: ససస స
3976 NDX0989947
పపరర: కబరరజ గగడ

94-186/104

94-186/107

94-186/110

3980 JBV0917914
పపరర: వనసకటపపయఖ రసగరశశటట

3983 NDX2053809
పపరర: ససనత పసచకరర

94-186/113

3986 NDX2053817
పపరర: అమఖకజ పసచకరర

తసడక:ఫ ససతచ రరమయఖ పసచకరర
ఇసటట ననస:94-10-631
వయససస:47
లస: పప

3989 JBV3245875
పపరర: లకకణరరవప చసతలపపడక

తసడక:ఫ రమఖరరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:94-10-631
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:33
లస: ససస స
3997 NDX0597955
పపరర: ఊరరకళ జసప

తసడక:ఫ సరయబబబబ జసప
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:33
లస: పప

3995 NDX0309971
పపరర: అసజల గరజల

94-186/123

3998 AP151010495492
పపరర: రరజఖలకకక గరజల

94-186/114

4001 NDX1170869
పపరర: శవశసకర నరసససహరరవప దదడకడ
తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప దథడకడ
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:53
లస: పప

3981 NDX1814376
పపరర: మనసలకకక చసతలపపడక

94-186/109

3984 JBV3245883
పపరర: కనచఖకలమఖరర చసతలపపడక

94-186/112

3987 AP151010495487
పపరర: లకకక మఖరరసల

94-186/115

భరస : ఆరరడకడ చడనచనబతష
స న
ఇసటట ననస:94-10-631
వయససస:80
లస: ససస స
94-186/117

3990 JBV0921072
పపరర: మరరయనన చడనచనబతష
స న

94-186/118

తసడక:ఫ శశరయఖ చడనచనబతష
స న
ఇసటట ననస:94-10-631
వయససస:55
లస: పప
94-179/199

3993 NDX1785965
పపరర: హహమ బసదస కకమరరసషటట

94-186/119

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల కకమరరసషటట
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:26
లస: ససస స
94-186/121

3996 NDX1171099
పపరర: కనకదసరర దదడకడ

94-186/122

భరస : నరసససహరరవప దథడకడ
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:49
లస: ససస స
94-186/124

భరస : హనసమసతరరవప గరజల
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:57
లస: ససస స
94-186/126

94-186/106

భరస : లకకణరరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:94-10-631
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప గరజల
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరయబబబబ జసప
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:50
లస: ససస స
4000 NDX0606137
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప జసప

94-186/111

తసడక:ఫ హనసమసత రరవప గరజల
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:34
లస: పప
94-186/120

3978 NDX0309104
పపరర: శకనవరసరరవప రరయపరటట

తసడక:ఫ లకకణ రరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-10-631
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ అసజయఖ చలపపడక
ఇసటట ననస:94-10-631
వయససస:55
లస: పప

94-186/1148 3992 NDX1852962
3991 NDX2644839
పపరర: తషలశ సరయ రరస చసతలపపడక
పపరర: పఫసరదస గరజల

3994 NDX0752626
పపరర: సరసశత దచసరర

94-186/108

భరస : ససతచ రరమయఖ పసచకరర
ఇసటట ననస:94-10-631
వయససస:67
లస: ససస స
94-186/116

94-186/103

తసడక:ఫ కకటటవరయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:94-10-631
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మరరయనన చడనచనబతష
స న
ఇసటట ననస:94-10-631
వయససస:51
లస: ససస స
3988 NDX2053791
పపరర: రరమ మహన రరవప పసచకరర

94-186/105

తసడక:ఫ కకటయఖ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమఖరరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:94-10-631
వయససస:40
లస: ససస స
3985 JBV0920454
పపరర: రరజఖస చడనచనబతష
స న

3977 NDX0309088
పపరర: కకటటశశరరరవప రసగరశశటట

3975 NDX0990069
పపరర: వనసకట ఫణణసదఫ రరయపరటట

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటపపయఖ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటవరయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:52
లస: పప
3982 NDX0309948
పపరర: వససతకలమఖరర చసతలపపడక

94-186/102

భరస : వనసకటపపయఖ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ కరదల గగడ
ఇసటట ననస:94-10-630
వయససస:37
లస: పప
3979 AP151010495078
పపరర: రరసమహనరరవప రరయపరటట

3974 AP151010495488
పపరర: సరమఖమజఖస రసగరశశటట

3999 NDX1788340
పపరర: వనసకటటష కకమరరసషటట

94-186/125

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల కకమరరసషటట
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:31
లస: పప
94-186/127

4002 NDX0606160
పపరర: సరయబబబబ జసపర

94-186/128

తసడక:ఫ సరయబబబబ జసప
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:53
లస: పప
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4003 NDX0356998
పపరర: హనసమసతరరవప గరజల

94-186/129

తసడక:ఫ లకకయఖ గరజల
ఇసటట ననస:94-10-632
వయససస:62
లస: పప
4006 NDX2450369
పపరర: మహహశ బబబబ చమలదదననన

94-179/200

94-186/132

94-186/135

94-186/138

94-186/141

94-186/144

94-186/1313

తసడక:ఫ తరరమలయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:94-10-637
వయససస:39
లస: పప
4027 NDX1565060
పపరర: ఆసజన మఖనస

భరస : బబ సస గబడదడ టట
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:51
లస: ససస స

94-186/136

4016 JBV0911016
పపరర: బబబబ షపక

4019 NDX0776484
పపరర: శవనచగలకకక కకట

94-186/149

94-186/139

94-186/142

94-186/145

4025 NDX0776328
పపరర: వనదశక గబడదడ టట

94-186/147

4031 NDX1341668
పపరర: వనసకటబఫమయఖ మఖనస
తసడక:ఫ తరరపరలల మఖనస
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:32
లస: పప

94-186/134

4014 NDX2477040
పపరర: శకదదవ గబజబ ల

94-186/137

4017 NDX2477123
పపరర: కకదసడ రరమ రరడడ క రరవపరర

94-186/140

4020 NDX0974758
పపరర: శరరద బబ య

94-186/143

భరస : వనసకటటశశరరర బబ య
ఇసటట ననస:94-10-637
వయససస:59
లస: ససస స
4023 NDX0776625
పపరర: ససబబబరరవప కకట

94-186/146

తసడక:ఫ నరసససహరరవప కకట
ఇసటట ననస:94-10-637
వయససస:53
లస: పప
4026 NDX0519462
పపరర: నచగలకకక వరరశశటట

94-186/148

తసడక:ఫ బఫహకయఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:30
లస: ససస స
94-186/150

భరస : బఫహకయఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:45
లస: ససస స
94-186/152

4011 NDX0990119
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ య

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ రరవపరర
ఇసటట ననస:94-10-635
వయససస:81
లస: పప

4022 NDX0309112
పపరర: లకకక వనసకట ససబఫమణఖస
రరయపరటట
తసడక:ఫ కకటటవరయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:94-10-637
వయససస:45
లస: పప

4028 JBV0919779
పపరర: అయజమక వరరశశటట

94-179/202

భరస : కకషష రరడకడ గబజబ ల
ఇసటట ననస:94-10-635
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబ సస గబడదడ టట
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప మఖనస
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:32
లస: ససస స
4030 NDX0776351
పపరర: రమఖదదవ గబడదడ టట

4013 NDX0974865
పపరర: జరరనచ ససలఖసనచ షపక

4008 NDX2135086
పపరర: శకనవరసరరవప చమలదదననన

తసడక:ఫ ఓవనన బబ య
ఇసటట ననస:94-10-634
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:94-10-637
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:94-10-637
వయససస:28
లస: పప
4024 NDX2912582
పపరర: వర పఫసరద రరవప దచసరర

94-186/133

తసడక:ఫ రరజ షపక
ఇసటట ననస:94-10-635
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమబ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:94-10-636
వయససస:39
లస: ససస స
4021 NDX0901348
పపరర: శకధర కకట

4010 NDX2135938
పపరర: శరరమణణ చమలఖధడనన

94-186/131

తసడక:ఫ కకసడయఖ చమలదదననన
ఇసటట ననస:94-10-634
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-10-635
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకదసడ రరమరరడకడ రరవపరర
ఇసటట ననస:94-10-635
వయససస:68
లస: ససస స
4018 NDX1298884
పపరర: అచరమక గబసటటపలర

94-179/201

భరస : శకనవరసరరవప చమలఖధడనన
ఇసటట ననస:94-10-634
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సక శలరరవప షపక
ఇసటట ననస:94-10-635
వయససస:31
లస: ససస స
4015 NDX2477156
పపరర: వజయ లకకక రరవపరర

4007 NDX1564591
పపరర: మణణ శసకర చమలదదనన

4005 NDX1298876
పపరర: రరమబ గబసటటపలర

తసడక:ఫ రరమబ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:94-10-633
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:94-10-634
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమయఖ మసచచల
ఇసటట ననస:94-10-634
వయససస:40
లస: ససస స
4012 NDX1410653
పపరర: షపక దచలతషల షపక

94-186/130

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర అకవనటట
ఇసటట ననస:94-10-633
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప చమలఖధడనన
ఇసటట ననస:94-10-634
వయససస:23
లస: పప
4009 NDX0544585
పపరర: ససశల మసచచల

4004 NDX0776609
పపరర: బసవయఖ అకవనటట

4029 NDX0077065
పపరర: నచగమణణ బబలనచ

94-186/151

భరస : ససబబబరరడకడ బబలనచ
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:45
లస: ససస స
94-186/153

4032 JBV0919811
పపరర: రమమష వరరశశటట

94-186/154

తసడక:ఫ బఫహకయఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:33
లస: పప
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4033 JBV0919837
పపరర: ససబబబరరవప వరరశశటట
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94-186/155

తసడక:ఫ బఫహకయఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:34
లస: పప
4036 NDX0776666
పపరర: మబరళ మహన బబ స గబడదడటట

94-186/158

94-186/1315

94-179/203

94-186/161

94-186/164

4051 NDX0004671
పపరర: రమమష బబబబ వలర పననన

94-186/167

94-179/204

4046 JBV3245727
పపరర: వరలకకక మమటట టపలర

4049 NDX0660068
పపరర: సరశరరజజనమఖజ షపక

4052 JBV3245719
పపరర: వరరసరశమ మమటట టపలర

94-174/1072

4055 NDX2993657
పపరర: వజయ లకకక కకసడసరన

94-186/162

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-10-641
వయససస:44
లస: ససస స

4058 JBV3245859
పపరర: ఆదసబ షపక

94-186/165

4061 AP151010495632
పపరర: మఖధవ వడడడ సపపడక
భరస : ఫణణభమషన వడడడ సపపడక
ఇసటట ననస:94-10-642
వయససస:47
లస: ససస స

94-91/1378

4044 NDX0016246
పపరర: అబదచ షపక

94-186/160

4047 NDX0750067
పపరర: రరషన నవరజ మహమకద

94-186/163

4050 NDX0004440
పపరర: నరగష వలర పననన

94-186/166

తలర : ఉషరరరణణ వలర పననన
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:34
లస: పప
94-186/168

4053 NDX3006277
పపరర: చసదఫశశఖర రరడకడ కకసడసరన

94-174/1071

తసడక:ఫ రరమరరడకడ కకసడసరన
ఇసటట ననస:94-10-640
వయససస:46
లస: పప
94-179/1106

4056 NDX3000114
పపరర: దదవఖ శక భబరత కకసడసరన

94-187/1040

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరలల కకసడసరన
ఇసటట ననస:94-10-640
వయససస:24
లస: ససస స
94-186/170

భరస : మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:94-10-641
వయససస:53
లస: ససస స
94-186/172

4041 NDX3008430
పపరర: భవన పరలపరరస

తసడక:ఫ మబనశర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:29
లస: పప

భరస : చసదఫశశఖర రరడకడ కకసడసరన
ఇసటట ననస:94-10-640
వయససస:41
లస: ససస స
94-186/169

94-186/1314

తలర : షర దదబ షపక
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:75
లస: పప

తసడక:ఫ చసదఫశశఖర రరడకడ కకసడసరన
ఇసటట ననస:94-10-640
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ ససబఫమణఖస వడడడ సపపడక
ఇసటట ననస:94-10-642
వయససస:28
లస: ససస స

4043 NDX1387927
పపరర: ఊషరరరణణ వలర బబననన

4038 NDX2894616
పపరర: నచగగశశర రరవప మడసశశటట

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:33
లస: పప

తలర : లకకమక వలర పననన
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:38
లస: పప

4060 NDX0734947
పపరర: ససమఖ వడడడసపపడక

94-189/1360

భరస : వరరసరశమ మమటట టపలర
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:65
లస: ససస స

4048 NDX0750075
పపరర: రరజజశన ఖఖజజ నవరజ
మహమకద
తసడక:ఫ ఫరతమబన షపక
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:32
లస: పప

4057 JBV0922435
పపరర: ఉమఖమహహశశరర కకమరరశశటట

4040 NDX2894657
పపరర: లకకక గరనసగబసటర

94-186/157

తసడక:ఫ చనన రరవప మడసశశటట
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట రరమబ
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:52
లస: ససస స

4054 NDX3006269
పపరర: అచసఖత రరమరరడకడ కకసడసరన

94-186/159

భరస : సషషదసలల గరనసగబసటర
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నరగష
ఇసటట ననస:94-10-639
వయససస:28
లస: ససస స
4045 AP151010495359
పపరర: ఫరతమమన షపక

4037 JBV0919803
పపరర: బఫహకయఖ వరరశశటట

4035 NDX1974345
పపరర: కకషరష రరడకడ యరకస

తసడక:ఫ కకటట రరడకడ యరకస
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ పషదదవనసకటటశశరరర వరరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:53
లస: పప

భరస : నచగగశశర రరవప మడసశశటట
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:26
లస: ససస స
4042 NDX1387919
పపరర: లకకక పఫసనన వలర బబననన

94-186/156

తసడక:ఫ మబనశర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ కకషష గబడదడ టట
ఇసటట ననస:94-10-638
వయససస:50
లస: పప
4039 NDX2894640
పపరర: కలఖఖణణ మడసశశటట

4034 NDX0750059
పపరర: సఫఫజ నవరజ మహమకద

4059 JBV0922575
పపరర: ఆసజననయబలల కకమరరశశటట

94-186/171

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-10-641
వయససస:49
లస: పప
94-186/173

4062 AP151010495097
పపరర: ససబబబయమక వడడడసపపడక

94-186/174

భరస : హనసమసతరరవప వడడడసపపడక
ఇసటట ననస:94-10-642
వయససస:82
లస: ససస స
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4063 NDX1786005
పపరర: నచగవరరన వడడడ సపపడక
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94-186/175

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప వడడడసపపడక
ఇసటట ననస:94-10-642
వయససస:26
లస: పప
4066 NDX2138171
పపరర: అసజమక మఖరరలర

94-179/205

94-186/179

94-186/182

94-179/208

94-186/185

94-185/1410

94-186/189

భరస : ససబబరరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:60
లస: ససస స

4076 NDX1672014
పపరర: సషషదసలల దదవరశశటట

4079 NDX0750018
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవరశశటట

4082 NDX0519207
పపరర: లకకక కకడదటట

4085 NDX2709772
పపరర: హనసమఖయమక ఇసదసరరస

94-186/1151

4088 NDX2876738
పపరర: ససబబ రరవప ఇసదసరరస

94-179/209

4091 NDX3197027
పపరర: హనసమఖయమక ఇసదసరరస
భరస : ససబబరరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:60
లస: ససస స

4071 NDX2088707
పపరర: వనసకటటశశరరర తతమఖటట

94-186/181

4074 NDX1672063
పపరర: అననరరధ బచసర

94-179/207

4077 NDX0752352
పపరర: సకజన దదవరశశటట

94-186/184

భరస : వనసకయఖ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-648
వయససస:31
లస: ససస స
94-186/186

4080 NDX2709558
పపరర: శశశలజ ఇసదసరరస

94-179/879

భసధసవప: ససబబ రరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:40
లస: ససస స
94-186/187

4083 NDX0776773
పపరర: వజయ బబబబ కసచరర

94-186/188

తసడక:ఫ పఫభబకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:36
లస: పప
94-186/1149

4086 NDX2714426
పపరర: ఇశకయయలల వసగరపపరర

94-186/1150

తసడక:ఫ ఏసప బబ వసగరపపరర
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:37
లస: పప
94-186/1316

తసడక:ఫ శకరరమబలల ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:64
లస: పప
94-186/1318

94-186/178

భరస : శకకరనస బచసర
ఇసటట ననస:94-10-648
వయససస:36
లస: ససస స

భసధసవప: ససబబరరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఇజజఫయల వసగరపపరర
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:20
లస: పప
4090 NDX2951903
పపరర: హనసమఖయమక ఇసదసరరస

94-186/183

భరస : సతఖనచరరయణ కకడదటట
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ పఫభబకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:37
లస: పప
4087 NDX2714194
పపరర: పఫకరశ వసగరపపరర

4073 NDX1393404
పపరర: నచగ పరపర రరవప మలపషదద

4068 NDX1127547
పపరర: ఉమఖదదవ బతష
స ల

తసడక:ఫ అచరయఖ తతమఖటట
ఇసటట ననస:94-10-644
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ రరమసరశమ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-648
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఇసరఫయయలల వనసగరపపరర
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:29
లస: ససస స
4084 NDX0776658
పపరర: అనల బబబబ కసచరర

94-186/180

తసడక:ఫ గబరవయఖ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-648
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర దదవరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-648
వయససస:61
లస: ససస స
4081 NDX2737989
పపరర: జజఖత వనసగరపపరర

4070 NDX1537770
పపరర: వజయ నరకల తతమఖటట

94-186/177

భరస : వషష
ష కలమఖర బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-10-643
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ సనరఖ నచరరయణ మలపషదద
ఇసటట ననస:94-10-647
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర దదవరశశటట
ఇసటట ననస:94/10/648
వయససస:41
లస: పప
4078 NDX0752402
పపరర: పపననమక దదవరశశటట

94-179/206

భరస : వనసకటటశశరరర తతమఖటట
ఇసటట ననస:94-10-644
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ సరటలన బబబబ ననలపరటట
ఇసటట ననస:94-10-647
వయససస:34
లస: పప
4075 NDX1816117
పపరర: వనసకయఖ దదవరశశటట

4067 NDX2138155
పపరర: కకటటశశర రరవప మఖరరలర

4065 AP151010495118
పపరర: ఫణణభమషణ వడడడ సపపడక

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప వడడడసపపడక
ఇసటట ననస:94-10-642
వయససస:48
లస: పప

తసడక:ఫ చనన కకటయఖ మఖరరలర
ఇసటట ననస:94-10-643
వయససస:52
లస: పప

భరస : సతఖనచనరరయణ
ఇసటట ననస:94-10-643
వయససస:47
లస: ససస స
4072 NDX0746628
పపరర: వసశ కకరణ ననలపరటట

94-186/176

తసడక:ఫ ససబఫహకణఖస వడడడసపపడక
ఇసటట ననస:94-10-642
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకరరశశర రరవప మఖరరలర
ఇసటట ననస:94-10-643
వయససస:47
లస: ససస స
4069 JBV0920447
పపరర: శకదదవ గడడ స

4064 NDX0776641
పపరర: అశశక వడడడ సపపడక

4089 NDX2951887
పపరర: ససబబరరవప ఇసదసరరస

94-186/1317

తసడక:ఫ శక రమబలల ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:63
లస: పప
94-186/1319

4092 NDX3216660
పపరర: హనసమఖయమక ఇసదసరరస

94-186/1320

భరస : ససబబరరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:60
లస: ససస స
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4093 NDX2948099
పపరర: శశశలజ ఇసదసరరస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-186/1321

Deleted

తసడక:ఫ ససబబరరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:40
లస: ససస స
4096 NDX2135953
పపరర: పదకజ ఇసదసరరస

94-186/190

తసడక:ఫ ససబబ రరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:94-10-650
వయససస:41
లస: ససస స
4099 NDX1573022
పపరర: లఖవణఖ పపణఖల

94-186/191

94-186/194

94-186/197

94-186/200

94-186/203

94-186/206

భరస : ససరగష�
ఇసటట ననస:94/10/653
వయససస:46
లస: ససస స

4103 NDX0661686
పపరర: వనసకటలకకక మరరక

94-179/213

94-186/195

4101 NDX1797721
పపరర: శక లకకక సనరర

4112 NDX1974865
పపరర: అరరణచ చలఖర

4115 NDX0004382
పపరర: రరమఖరరవప ననతనపరటట

4118 NDX1565045
పపరర: నచగ లకకక పపల

4121 AP151010495073
పపరర: వజయలకకక నసదదపరటట�
భరస : నరరససరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/10/653
వయససస:52
లస: ససస స

94-186/193

4104 AP151010495056
పపరర: పఫమల మరరక

94-186/198 4107 JBV0801092
4106 NDX1798372
పపరర: హరర చడషతనఖ వనసకట రరడడ క బబపరటట
పపరర: రమమష సనరర

4109 AP151010495505
పపరర: శకనవరసరరడకడ మరరక

94-179/212

94-186/196

భరస : ససతచరరమరరడకడ మరరక
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:62
లస: ససస స
94-186/199

తసడక:ఫ వజయకలమఖర
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:35
లస: పప
94-186/201

4110 NDX1799537
పపరర: అనల కలమఖర సనరర

94-186/202

తలర : ససబబ లకకక సనరర
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:56
లస: పప
94-186/204

4113 NDX1974709
పపరర: వనసకట రరడకడ చలఖర

94-186/205

తసడక:ఫ నచరరయణ రరడకడ చలఖర
ఇసటట ననస:94-10-652
వయససస:26
లస: పప
94-186/207

4116 NDX1975343
పపరర: నచరరయణ రరడకడ చలఖర

94-186/208

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ చలఖర
ఇసటట ననస:94-10-652
వయససస:54
లస: పప
94-186/209

భరస : కకషష కకశశర రరడకడ పపల
ఇసటట ననస:94-10-653
వయససస:34
లస: ససస స
94-186/211

4098 NDX0508770
పపరర: వజయలకకక రరయపస ఫ లల

భరస : రమమష కలమఖర సనరర
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-10-652
వయససస:47
లస: పప

భరస : మసరసన రరడకడ చరరక
ఇసటట ననస:94-10-653
వయససస:49
లస: ససస స
4120 AP151010495509
పపరర: నచగలకకక ఆళళ�

94-186/192

భరస : రరమ కకషష రరడకడ లసకరపస తష
ఇసటట ననస:94-10-652
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకక నచరరయణ జరటట
ఇసటట ననస:94-10-652
వయససస:36
లస: పప
4117 NDX1591453
పపరర: రమఖదదవ చరరక

4100 NDX1573030
పపరర: రగవత పపణఖల

94-179/210

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససతచరరమరరడకడ మరరక
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ సషషదచరరడకడ మరరక
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:67
లస: పప
4114 NDX0776617
పపరర: మబరళ కకషష జరటట

94-179/211

తసడక:ఫ బఫహక రరడకడ బబపరటట
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ యస యన పఫసరద
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:36
లస: పప
4111 AP151010495265
పపరర: ససతచరరమరరడకడ మరరక

4097 NDX1847856
పపరర: రమఖదదవ కలరరకలసధస

4095 NDX1171289
పపరర: మమనక నసదదపరటట

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-650
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససతచరరమరరడకడ మరరక
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : రమఖ దదవ చరరక
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:24
లస: పప
4108 NDX1053321
పపరర: ఆర పస రరజ కలమఖర

తసడక:ఫ ససబబరరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:94-10-649
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కరవరమబడక
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:42
లస: ససస స
4105 NDX1798711
పపరర: శరకవణ కలమఖర రరడకడ చరరక

94-186/1322

భరస : వనసకటటశశరరర కలరరకలసదస
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:49
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-651
వయససస:25
లస: ససస స
4102 AP151010495521
పపరర: లకకక కరవరమబడక

4094 NDX3188083
పపరర: శశశలజ ఇసదసరరస

4119 NDX0661702
పపరర: నలమ� రరవపపడక�

94-186/210

భరస : రరమకకషష�
ఇసటట ననస:94/10/653
వయససస:37
లస: ససస స
94-186/212

4122 JBV0910901
పపరర: సరసశత దదవనశల

94-186/213

భరస : ఖఖదర బబబబ దదవనశల
ఇసటట ననస:94-10-653
వయససస:55
లస: ససస స
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4123 NDX2088830
పపరర: శవ కలమఖరర పపల
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94-186/214

భరస : ఓబబల రరడకడ పపల
ఇసటట ననస:94-10-653
వయససస:58
లస: ససస స
4126 JBV0920942
పపరర: కకకషష కకషస ర రరడకడ పపల

94-186/217

4124 NDX0845446
పపరర: ససబబలకకక తమకరరజ

4127 NDX0308866
పపరర: ససరగష రరడకడ పపల

4128 JBV0915603
పపరర: వజయభబసకరరరడ�కడ ఆరరకటర �

94-186/220
4129 NDX0848150
పపరర: యఖదగరరర లకకక నరసససహ
రరవప తమకరరజ
తసడక:ఫ రరధ కకషష మమరరస తమకరరజ
ఇసటట ననస:94/10/653
వయససస:62
లస: పప

4130 NDX2705598
పపరర: ససమఖ చరక
తసడక:ఫ మసరసన రరడకడ చరక
ఇసటట ననస:94-10-653
వయససస:21
లస: ససస స

4132 NDX2450286
పపరర: లఖవణఖ రరయదసరర స

4133 NDX2450294
పపరర: శవ రరడకడ రరయదసరర స

4135 AP151010495044
పపరర: రమఖదదవ గగటటటమబకకల
భరస : వనసకటరరడకడ గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:94-10-656
వయససస:57
లస: ససస స
4138 AP151010495274
పపరర: వనసకటరరడకడ గగటటటమబకకల

94-186/224

94-186/225

94-186/229

భరస : బబల కకటటరరడడ క చననపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-658
వయససస:25
లస: ససస స

94-179/215

4142 JBV0920579
పపరర: వనసకటరమణ పమక

4145 JBV0918680
పపరర: శవరరమకకకషష కరకలమఖనస

94-186/232

94-186/222

4134 NDX1296961
పపరర: శవ పరరశత గరటటటమబకకల

4137 JBV0920512
పపరర: శవరరరడకడ గగటటటమబకకల

94-186/223

94-179/217

4140 NDX2340024
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ అపసపడక

భరస : రరమ కకషష రరడకడ చననపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-658
వయససస:53
లస: ససస స

94-179/218

తసడక:ఫ వనమ రరడకడ అపసపడక
ఇసటట ననస:94-10-657
వయససస:25
లస: పప
94-186/227

4143 NDX0485136
పపరర: నచగగశశరమక కనగరరర

94-186/228

భరస : పపటట పప కనగరరర
ఇసటట ననస:94-10-657
వయససస:48
లస: ససస స
94-186/230

4146 NDX0357061
పపరర: వనసకటరరమ రరడకడ పమక

94-186/231

తసడక:ఫ మసరసన రరడకడ పమక
ఇసటట ననస:94-10-657
వయససస:50
లస: పప

94-186/233 4149 NDX1376763
4148 JBV0918813
పపరర: శరఖమసససదరరరవప కరకలమఖనస
పపరర: వలలర పప చచడయఖ

4151 NDX2450344
పపరర: నచగగశశరమక చననపరరడడ క

94-179/216

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:94-10-656
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ శవరరమయఖ కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-10-657
వయససస:67
లస: పప
94-179/220

94-186/1323

భరస : శవర రరడడ క
ఇసటట ననస:94-10-656
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ శరఖమసససదరరరవప కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:94-10-657
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ మరరయమక కనగరరర
ఇసటట ననస:94-10-657
వయససస:55
లస: పప
4150 NDX2450336
పపరర: నచగ సససధనజ చననపరరడడ క

4139 NDX2340016
పపరర: ధన లకకక అపసపడక

4131 NDX2912590
పపరర: ససదదప బబపతష
తసడక:ఫ బఫహక రరడకడ బబపతష
ఇసటట ననస:94-10-653
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటరరమరరడకడ పమక
ఇసటట ననస:94-10-657
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప కరరణస
ఇసటట ననస:94-10-657
వయససస:55
లస: ససస స
4147 NDX0512871
పపరర: పపటట పప కనగరరర

94-186/1152

భరస : వనమ రరడకడ అపసపడక
ఇసటట ననస:94-10-657
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ పపటట పప కనగరరర
ఇసటట ననస:94-10-657
వయససస:28
లస: ససస స
4144 AP151010495096
పపరర: సరమఖమజఖస కరణస

4136 NDX2135870
పపరర: పఫసరద గబడకపపడక

94-186/219

తసడక:ఫ వనసకటటరరడ�కడ .arikarla
ఇసటట ననస:94/10/653
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల గబడకపపడక
ఇసటట ననస:94-10-656
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ నరరసరరడకడ గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:94-10-656
వయససస:62
లస: పప
4141 NDX0485086
పపరర: నచగ పఫశరసత కనగరరర

94-186/218

తసడక:ఫ నచరరయణ రరడడ క రరయదసరర స
ఇసటట ననస:94-10-655
వయససస:37
లస: పప
94-186/221

94-186/216

తసడక:ఫ యఖదగరరర లకకక నరసససహ రరవప తమకరర
ఇసటట ననస:94-10-653
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ ఓబబల రరడకడ పపల
ఇసటట ననస:94-10-653
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవ రరడకడ రరయదసరర స
ఇసటట ననస:94-10-655
వయససస:29
లస: ససస స

4125 NDX0777607
పపరర: అయఖపపరరజ తమకరరజ

భరస : యఖదగరరర లకకక నరసససహ రరవప తమకరరజ
ఇసటట ననస:94/10/653
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఓబబలలరరడకడ పపల
ఇసటట ననస:94-10-653
వయససస:36
లస: పప

94-179/214

94-186/215

94-179/219

తసడక:ఫ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:94-10-657/1
వయససస:42
లస: పప
94-179/221

4152 NDX2450328
పపరర: బబలకకటట రరడడ క చననపరరడకడ

94-179/222

తసడక:ఫ రరమ కకషష రరడకడ చననపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-658
వయససస:28
లస: పప
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4153 JBV0916106
పపరర: జరరనచ షపక
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94-186/234

భరస : పకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-10-658
వయససస:35
లస: ససస స
4156 NDX1573014
పపరర: జకకర హహసపసన షపక

94-186/237

94-186/1324

94-186/240

94-186/243

భరస : వరరరరడకడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:52
లస: ససస స
4171 NDX0749812
పపరర: అసజబబబబ కలరగటట

94-186/249

94-186/252

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-10-661
వయససస:47
లస: ససస స

4166 NDX0776427
పపరర: అననపపరష పమక

4169 NDX0776377
పపరర: పదచకవత అనసమలశశటట

4175 NDX0750026
పపరర: వనసకటసరశమ కలరగటట

94-185/47

4178 NDX2135912
పపరర: మసజల తరరమలశశటట

94-186/244

4181 NDX0519496
పపరర: సతఖవత తరరమలశశటట
భరస : సరసబశవరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94-10-661
వయససస:48
లస: ససస స

4161 NDX2894145
పపరర: తచజ మహహదద న షపక

94-178/896

4164 NDX1127539
పపరర: ససజనఖ తషమకపపడక

94-186/242

4167 NDX0776435
పపరర: ససజనఖ రరడకడ ఈవపరర

94-186/245

తసడక:ఫ వరరరరడకడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:36
లస: ససస స
94-186/247

4170 NDX0751958
పపరర: నచగగసదఫస కలరగటట

94-186/248

భరస : వనసకట సరశమ కలరగటట
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:60
లస: ససస స
94-186/250

4173 JBV0915512
పపరర: కకరణ కలమఖర నచరరన

94-186/251

తసడక:ఫ కకషషమమరరస నచరరన
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:41
లస: పప
94-186/253

4176 NDX2947992
పపరర: వనసకట లకకక కకమబకరర

94-186/1326

భరస : కసయఖ కకమబకరర
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:51
లస: ససస స
94-186/254

భరస : ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94-10-661
వయససస:42
లస: ససస స
94-186/256

94-186/239

భరస : లకకకరరడకడ తషమకపపడక
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససతచరరమయఖ కలరగటట
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరయ కకరణ ఆళళ
ఇసటట ననస:94-10-660
వయససస:24
లస: ససస స
4180 JBV0921056
పపరర: ఆదదలకకక సస మరగతష

94-186/241

తసడక:ఫ మలర ఖఖరరబ నరరడకడ గరగబల
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:32
లస: పప

తలర : రరడడమక శనగల
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:49
లస: పప
4177 NDX2235166
పపరర: రమఖదదవ ఆళళ

4163 NDX0776401
పపరర: ససనత అనసమలశశటట

4172 NDX0004556
పపరర: వనసకట కకషరషరరడకడ గరగబల

4158 NDX2088590
పపరర: వసశ కకషష పపరరణస

తసడక:ఫ మసరసన వల
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:18
లస: పప

భరస : సనరఖనచరరయణ అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట సరశమ కలరగటట
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:30
లస: పప
4174 NDX0512194
పపరర: శవరరరడకడ శనగల

94-186/1325

తసడక:ఫ అపసపరరడకడ పమక
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:35
లస: ససస స
94-186/246

94-186/236

తసడక:ఫ ససత రరమబలల పపరరణస
ఇసటట ననస:94-10-658
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ పదచకవత అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట సరశమ కలరగటట
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:34
లస: ససస స
4168 AP151010495187
పపరర: వనజజకక ఈవపరర

94-186/238

తసడక:ఫ ఫకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:94-10-658
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ పదచకవత అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:94-10-659
వయససస:30
లస: ససస స
4165 NDX0751701
పపరర: అసజల దదవ కలరగటట

4157 JBV0914606
పపరర: పకకర సరహహబ షపక

4160 NDX2948149
పపరర: నచగమర బబబబ షపక

4155 NDX1572925
పపరర: నజర హహసపసన షపక

తసడక:ఫ ఫకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-10-658
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ పకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-10-658
వయససస:40
లస: పప

భరస : జకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:94-10-658
వయససస:24
లస: ససస స
4162 NDX0776492
పపరర: రరధదక అనసమలశశటట

94-186/235

భరస : వసశకకషష పపరరణస
ఇసటట ననస:94-10-658
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : జరరనచ షపక
ఇసటట ననస:94-10-658
వయససస:25
లస: పప
4159 NDX2957959
పపరర: షహహనచ బబగబమ షపక

4154 NDX2088624
పపరర: నచగలకకక పపరరణస

4179 NDX0826743
పపరర: ససధచఖ రరణణ శవరలశశటట

94-186/255

భరస : శవ కలమఖర శవరలసషటట
ఇసటట ననస:94-10-661
వయససస:41
లస: ససస స
94-186/257

4182 NDX0871111
పపరర: అసజమక ఎనగసటట

94-186/258

భరస : పసచరయఖ ఎనగసటట
ఇసటట ననస:94-10-661
వయససస:54
లస: ససస స
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4183 NDX2135979
పపరర: ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట

94-186/259

4184 JBV0920207
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సస మరగతష

తసడక:ఫ చననరరఘవయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94-10-661
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ చలమయఖ సస మరగతష
ఇసటట ననస:94-10-661
వయససస:55
లస: పప

4186 NDX2936730
పపరర: రగణబక తరరమలశశటట

4187 NDX2658284
పపరర: నచరరయణ వనలవనల

94-186/1327

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94-10-661
వయససస:18
లస: ససస స
94-186/262

భరస : నచరరయణ కకసడచరరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-662
వయససస:79
లస: ససస స

4190 NDX1974725
పపరర: రతన కలమఖరర కసబబల

94-186/265

తసడక:ఫ రరమ దచస కసబబల
ఇసటట ననస:94-10-663
వయససస:69
లస: పప

4193 NDX2187442
పపరర: ససశల ఆళళ

94-186/268

భరస : సరసబశవరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:94-10-666
వయససస:67
లస: ససస స

4196 NDX0617803
పపరర: సరయ కకరణ ఆళళ

94-186/271

4199 JBV3246063
పపరర: రరమచసదచఫరరడకడ మబతష
స మబల

తసడక:ఫ రరమచసదచఫరరడకడ మబతష
స మబల
ఇసటట ననస:94-10-668
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ పస లరరడకడ మబతష
స మబల
ఇసటట ననస:94-10-668
వయససస:62
లస: పప

4201 NDX3233103
పపరర: శకనవరస రరవప మదదదననన

4202 JBV0921205
పపరర: వనసకటటశశరర చదజరర

94-185/1518

Deleted

తసడక:ఫ నచరరయణ కకలఖరర
ఇసటట ననస:94-10-669
వయససస:41
లస: పప

94-186/1328

తసడక:ఫ వరయఖ గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:94-10-669
వయససస:67
లస: పప

తసడక:ఫ సరసబశవరరవప వడర మమడక
ఇసటట ననస:94-10-672
వయససస:31
లస: పప

94-186/266

94-186/275

4208 NDX2170645
పపరర: ససతమహలకకక సస మరగతష

94-186/269

4211 NDX1053065
పపరర: సరసబశవరరవప వడర మమడక
తసడక:ఫ వనసకయఖ వడర మమడక
ఇసటట ననస:94-10-672
వయససస:57
లస: పప

4191 NDX0776781
పపరర: వనసకట రమణ మమరరస బరర

94-186/264

4194 JBV0920173
పపరర: శవమక ఆలఖ

94-186/267

4197 JBV3246014
పపరర: ధనమక మబతష
స మబల

94-186/270

భరస : రరమచసదచఫరరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-668
వయససస:57
లస: ససస స
94-186/272

4200 NDX3233046
పపరర: మహన శసకర మదదదననన

94-185/1517

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మదదదననన
ఇసటట ననస:94-10-669
వయససస:21
లస: పప
94-186/273

4203 JBV0921924
పపరర: అసజదచసస చదజరర

94-186/274

తసడక:ఫ ససబబయఖ చదజరర
ఇసటట ననస:94-10-669
వయససస:44
లస: పప
94-186/1329

4206 NDX2923761
పపరర: రతన కలమఖరర పసతగరన

94-186/1330

భరస : గసగర రరజ పసతగరన
ఇసటట ననస:94-10-669
వయససస:29
లస: ససస స
94-186/276

భరస : తషలససధరరరవప సస మరగతష
ఇసటట ననస:94-10-672
వయససస:43
లస: ససస స
94-186/278

94-178/743

భరస : మలర ఖఖరరబ నరరవప ఆలఖ
ఇసటట ననస:94-10-666
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అసజదచసస చదజరర
ఇసటట ననస:94-10-669
వయససస:40
లస: ససస స
4205 NDX2839884
పపరర: అసజమక గబరకపపసరల

4188 NDX2660108
పపరర: లలతచసబ వనలవరలఖ

తసడక:ఫ లసగ రరజ బరర
ఇసటట ననస:94-10-663
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల గబరకపపసరల
ఇసటట ననస:94-10-669
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర మసదలపప
ఇసటట ననస:94-10-670
వయససస:32
లస: ససస స
4210 NDX1053354
పపరర: వదచఖ సరగర వడర మమడక

94-186/263

తసడక:ఫ ససరగష బబబబ ఆళళ
ఇసటట ననస:94-10-666
వయససస:28
లస: పప

4198 JBV3246022
పపరర: రమణచరరడకడ మబతష
స మబల

94-186/261

భరస : నచరరయణ వనలవరలఖ
ఇసటట ననస:94-10-662
వయససస:68
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససరగష బబబబ ఆళళ
ఇసటట ననస:94-10-666
వయససస:26
లస: ససస స

4195 JBV0920660
పపరర: అసజమక ఆళళ

4207 NDX1410661
పపరర: గగతమ మసదలపప

94-178/742

భరస : రరజగసదఫ పఫసరద కసబబల
ఇసటట ననస:94-10-663
వయససస:66
లస: ససస స

4192 NDX1974568
పపరర: రరజగసదఫ పఫసరద కసబబల

4185 NDX0606012
పపరర: సరసబశవ రరవప తరరమలశశటట

తసడక:ఫ చన రరఘవయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94-10-661
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ఫ కకటయఖ వనలవనల
ఇసటట ననస:94-10-662
వయససస:73
లస: పప

4189 JBV3245487
పపరర: కకషషవనణణ కకసడచరరడకడ

4204 NDX2840015
పపరర: ఆసజననయబలల గబరకపపసరల

94-186/260

4209 NDX1049857
పపరర: నలమఖ రరజ వరడదర మబడక

94-186/277

భరస : సరసబశవరరవప వడర మమడక
ఇసటట ననస:94-10-672
వయససస:49
లస: ససస స
94-186/279

4212 NDX2088780
పపరర: సతఖవత పరతతరర

94-186/280

భరస : కకటటశశర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:94-10-673
వయససస:35
లస: ససస స
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4213 NDX2088806
పపరర: కకటటశశర రరవప పరతతరర

94-186/281

తసడక:ఫ వరయఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:94-10-673
వయససస:41
లస: పప
94-186/284

తసడక:ఫ బబషరరగర
ఇసటట ననస:94-10-674
వయససస:39
లస: పప
94-186/1331

94-186/1153

94-188/1493

94-179/224

తసడక:ఫ మధససనధనరరవ బబసరస
ఇసటట ననస:94-10-690
వయససస:32
లస: పప
94-179/880

తసడక:ఫ అదరరపపరపప హరరహర రరవప
ఇసటట ననస:94-10-690/1
వయససస:31
లస: పప

94-188/1091

4226 NDX2740504
పపరర: మయనసదదదన ఖఖజ

4229 NDX1736745
పపరర: మధససనధన రరవప బబసరస

4232 NDX2553030
పపరర: నచగలకకక శకపరద

94-179/883

4235 NDX3108685
పపరర: దదన జజఖత జజననలగడడ

94-188/1494

భరస : పసచరయఖ కటర కలసట
ఇసటట ననస:94-10-692
వయససస:32
లస: ససస స

4238 NDX2987923
పపరర: సరసబశవ రరవప పరగలఖ

94-188/1093

4241 NDX2972743
పపరర: ససజజత తచడకమలర
భరస : యయగగశశర రరవప తచడకమలర
ఇసటట ననస:94-10-693
వయససస:37
లస: ససస స

94-186/1332

4224 NDX2279701
పపరర: బఫహక సరయ కగసరర

94-188/1092

4227 NDX1816273
పపరర: వదచఖధచరర బబసరస

94-179/223

4230 NDX2597342
పపరర: షణబకక ఆదరపపరగపప

94-169/1011

తసడక:ఫ హరరహరరరవప
ఇసటట ననస:94-10-690/1
వయససస:31
లస: పప
94-179/881

4233 NDX2553105
పపరర: నచగ మఖణణకరఖల రరవప శకపరద

94-179/882

తసడక:ఫ కకదసడ రమఖరరవప శకపరద
ఇసటట ననస:94-10-690-1
వయససస:40
లస: పప
94-169/1179

4236 NDX3097292
పపరర: రమమశ జజననలగడడ

94-176/1416

తసడక:ఫ ససబబరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:94-10-690/2
వయససస:45
లస: పప
94-177/654

తసడక:ఫ వరయఖ పరగలఖ
ఇసటట ననస:94-10-692
వయససస:69
లస: పప
94-186/1334

4221 NDX2940187
పపరర: నచగలకకక భమరరడడ క

తసడక:ఫ మధససనధనరరవ బబసరస
ఇసటట ననస:94-10-690
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమమశ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:94-10-690/2
వయససస:42
లస: ససస స
94-176/1417

94-138/845

తసడక:ఫ రరమ రరడకడ కగసరర
ఇసటట ననస:94-10-688
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకదసడ రమఖరరవప శకపరద
ఇసటట ననస:94-10-690-1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : నచగ మఖణణకరఖల రరవప శకపరద
ఇసటట ననస:94-10-690-1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఏడడ కకసడలల కసబబల
ఇసటట ననస:94-10-692
వయససస:23
లస: ససస స

4223 NDX2418655
పపరర: రరజజ రరణణ కగసరర

4218 NDX2843761
పపరర: చసదఫ శశఖర కకననటలఖ

భరస : భమరరడకడ శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-678
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ మఖధవరరవప బబసరస
ఇసటట ననస:94-10-690
వయససస:65
లస: పప

4231 NDX2631810
పపరర: అదరరపపరపప షణబకఖ

4240 NDX2987758
పపరర: సపబఠర కసబబల

94-179/1107

తసడక:ఫ ఖఖదర
ఇసటట ననస:94-10-688/1
వయససస:34
లస: పప

4228 NDX1816307
పపరర: గణణశరసయరరస బబసరస

4237 NDX3021920
పపరర: అనసరరధ కటర కలసట

4220 NDX2761393
పపరర: శకనవరస రరడకడ భమరరడకడ

94-186/283

తసడక:ఫ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:94-10-677
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమరరడకడ కగసరర
ఇసటట ననస:94-10-688
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఖదర
ఇసటట ననస:94-10-688/1
వయససస:56
లస: ససస స

4234 NDX2553063
పపరర: కవత శకపరద

94-186/285

తసడక:ఫ భమరరడకడ పసచర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-678
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ చలపత రరవప కకరటట
ఇసటట ననస:94-10-685
వయససస:42
లస: పప
4225 NDX2740348
పపరర: అషరబ షపక

4217 NDX2477008
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప అనచన

4215 NDX2477248
పపరర: లకకమక అనచన

భరస : వనసకటటశశర రరవప అనచన
ఇసటట ననస:94-10-674
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగబరయఖ అనచన
ఇసటట ననస:94-10-674
వయససస:54
లస: పప

భరస : చసదఫ శశఖర
ఇసటట ననస:94-10-677
వయససస:45
లస: ససస స
4222 NDX2693489
పపరర: వనసకట శకనవరస కకరటట

94-186/282

భరస : ససదదప వలర పననన
ఇసటట ననస:94-10-674
వయససస:28
లస: ససస స

4216 NDX1463546
పపరర: శకనవరస రరవప దచసరర

4219 NDX2843779
పపరర: లలకగశశరర కకననటలఖ

4214 NDX2477180
పపరర: రమఖదదవ వలర పననన

4239 NDX3008463
పపరర: పసచరయఖ కటర కలసట

94-186/1333

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరలల కటర కలసట
ఇసటట ననస:94-10-692
వయససస:37
లస: పప
94-186/1335

4242 NDX2144137
పపరర: మబరళ కకషష కకదసబ

94-176/1262

తసడక:ఫ వరరదచచరరఖలల కకదసబ
ఇసటట ననస:94-10-694
వయససస:38
లస: పప
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4243 NDX2144145
పపరర: వషష
ష వరరన కకదసబ వనసకట

94-176/1263

4244 NDX2965903
పపరర: కరకసత కలమఖర చలర

తసడక:ఫ వరద రరజజ చచరరఖలల కకదసబ వనసకట
ఇసటట ననస:94-10-694
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ జయసత బబబబ చలర
ఇసటట ననస:94-10-695
వయససస:34
లస: పప

4246 NDX2972024
పపరర: పఫతషఖష చలర

4247 NDX2975613
పపరర: దదపసస మరరక

94-186/1336

భరస : రరకగశ కలమఖర ననన
ఇసటట ననస:94-10-695
వయససస:31
లస: ససస స
4249 NDX2951291
పపరర: సతఖవత మరరక

94-186/1337

4250 NDX2477206
పపరర: శకనవరస రరవప మదదదననన

4252 NDX2753556
పపరర: శకనవరస రరవప పప రల

4253 NDX0016436
పపరర: వనసకరయమక చడలరగరరర

94-176/1418

తసడక:ఫ అసకమక రరవప పప రల
ఇసటట ననస:94-10-698
వయససస:44
లస: పప
94-186/288

94-186/1154

94-186/293

94-186/296

తసడక:ఫ బదదన
ఫ చధ ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:94-10-700
వయససస:55
లస: పప

94-186/289

4262 NDX2156264
పపరర: శవకలమఖరర తచడకకకసడ

4265 NDX2156256
పపరర: శకనవరస రరవప తచడకకకసడ

94-186/299

4268 NDX1572982
పపరర: నరజ వపయమఖరర

94-186/291

4271 NDX1463926
పపరర: దసరరర భవరన కకమరరశశటట
భరస : వజయ కలమఖర కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-701
వయససస:31
లస: ససస స

94-238/965
4251 NDX2660066
పపరర: సతఖనచరరయణ రరడడ క నసదదపరటట

తసడక:ఫ ససబబరరడకడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-10-697
వయససస:49
లస: పప
4254 NDX2314763
పపరర: లఖవణఖ చలర గరరర

94-186/287

4257 NDX2314847
పపరర: దదవర రరజ అమఖకడపపడక

94-186/290

4260 NDX0310037
పపరర: పదకజ మదదదననన

94-186/292

భరస : సనరరబబబబ మదదదననన
ఇసటట ననస:94-10-699
వయససస:34
లస: ససస స
94-186/294

4263 NDX0310003
పపరర: కకటటశశరమక మదదదననన

94-186/295

భరస : నచరరయణ
ఇసటట ననస:94-10-699
వయససస:55
లస: ససస స
94-186/297

4266 JBV0920843
పపరర: నచరరయణ మదదదననన

94-186/298

తసడక:ఫ నరసససహరరవప మదదదననన
ఇసటట ననస:94-10-699
వయససస:58
లస: పప
94-186/300

భరస : దదశజరసదఫనచథ ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:94-10-700
వయససస:51
లస: ససస స
94-186/303

94-184/1352

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర అమఖకడపపడక
ఇసటట ననస:94-10-698
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ ససతరరమయఖ తచడకకకసడ
ఇసటట ననస:94-10-699
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ దదశజరసదఫనచద ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:94-10-700
వయససస:27
లస: ససస స
4270 NDX0708305
పపరర: దదశజగసదఫనచధ వపయమఖరర

4259 NDX2476968
పపరర: లకకక పఫసనన తచడకకకసడ

4248 NDX2955128
పపరర: కమల మరరక

భరస : చసదఫ శశఖర చలర గరరర
ఇసటట ననస:94-10-698
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తచడకకకసడ
ఇసటట ననస:94-10-699
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచరరయణ మదదదననన
ఇసటట ననస:94-10-699
వయససస:37
లస: పప
4267 NDX1572974
పపరర: నచగ లఖత వపయమఖరర

94-185/49

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప తచడకకకసడ
ఇసటట ననస:94-10-699
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మదదదననన
ఇసటట ననస:94-10-699
వయససస:38
లస: ససస స
4264 NDX0663807
పపరర: సనరరబబబబ మదదదననన

94-186/286

భరస : సరసబశవరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:94-10-698
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పప రల
ఇసటట ననస:94-10-698
వయససస:37
లస: ససస స
4261 JBV0920991
పపరర: కళళఖణణ మదదదననన

4256 NDX2314458
పపరర: దసరర వనమబల

94-177/656

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:94-10-696
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శవయఖ చడలరగరరర
ఇసటట ననస:94-10-698
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర అమకడపపడక
ఇసటట ననస:94-10-698
వయససస:35
లస: ససస స
4258 NDX2700458
పపరర: కకషష వనణణ పప రల

94-177/657

Deleted

తసడక:ఫ నచరరయణ మదదదననన
ఇసటట ననస:94-10-697
వయససస:41
లస: పప

4245 NDX2971976
పపరర: రరకగశ కలమఖర ననన

తసడక:ఫ కకషష కలమఖర ననన
ఇసటట ననస:94-10-695
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ రరసబబబబ మరరక
ఇసటట ననస:94-10-696
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరOబబబబ మరరక
ఇసటట ననస:94-10-696 (26-38-224)
వయససస:53
లస: ససస స

4255 NDX2314771
పపరర: నచగమక అమకడపపడక

94-177/655

4269 NDX1572990
పపరర: నచగ అఖల నచద వపయమఖరర

94-186/302

తసడక:ఫ దదశజరసదఫనచద ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:94-10-700
వయససస:25
లస: పప
94-186/304

4272 NDX1050343
పపరర: ససధచరరణణ శవరరతఫ

94-186/305

భరస : శవ గరపరల శవరరతఫ
ఇసటట ననస:94-10-701
వయససస:43
లస: ససస స
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94-186/306

భరస : వనసకటటశశరరర చసతల
ఇసటట ననస:94-10-701
వయససస:49
లస: ససస స

4274 NDX1974964
పపరర: పదచకవత సస మబ

94-186/307

భరస : లకకక రమణ కలమఖర సస మబ
ఇసటట ననస:94-10-701
వయససస:49
లస: ససస స

4276 NDX1975210
పపరర: వజయ కలమఖర కకమరరశశటట

94-186/309

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-701
వయససస:24
లస: పప
4279 NDX1463744
పపరర: నచగగశశర రరవప కకమరరశశటట

94-186/312

తసడక:ఫ అపరపల నరసయఖ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-701
వయససస:62
లస: పప

4277 NDX1974980
పపరర: లకకక రమణ కలమఖర సస మబ

4275 NDX1975384
పపరర: రమఖదదవ కకమకరరశశటట

94-186/308

భరస : నచగగశశర రరవప కకమకరరశశటట
ఇసటట ననస:94-10-701
వయససస:58
లస: ససస స
94-186/310

4278 NDX0835025
పపరర: వనసకటటశశరరర చసతల

94-186/311

తసడక:ఫ యస కగ డక వ పఫసరద రరవప సస మబ
ఇసటట ననస:94-10-701
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప చసతల
ఇసటట ననస:94-10-701
వయససస:54
లస: పప

4280 NDX2862217
పపరర: వజయ లకకక కకమరర శశటట

4281 NDX2476687
పపరర: వనసకట పవన మమడకకకసడనరర

94-186/1338

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప కకమరర శశటట
ఇసటట ననస:94-10-701
వయససస:39
లస: ససస స

94-186/314 4283 NDX2476703
4282 NDX2476695
పపరర: రమణ కలమఖరర మమడకకకసడనరర
పపరర: వనసకట సతశ మమడకకకసడనరర

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మమడకకకసడనరర
ఇసటట ననస:94-10-701 FLAT NO 102 10/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-186/315

4284 NDX1624775
పపరర: రరమబలమక తచఖగరరజపలర

భరస : శకనవరస రరవప మమడకకకసడనరర
ఇసటట ననస:94-10-701 FLAT NO 102 10/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప మమడకకకసడనరర
ఇసటట ననస:94-10-701 FLAT NO 102 10/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : సరసబయఖ తచఖగరరజపలర
ఇసటట ననస:94-10-702
వయససస:61
లస: ససస స

4285 NDX1624825
పపరర: నచగమణణ సస మశశటట

4286 JBV0921031
పపరర: లమఖ వడర మమడక

4287 NDX1624650
పపరర: అనల కలమఖర సస మశశటట

94-186/318

భరస : అనల కలమఖర సస మశశటట
ఇసటట ననస:94-10-703
వయససస:27
లస: ససస స
4288 NDX2983682
పపరర: శక లత బబ రక
భరస : పఫసరద బబ రక
ఇసటట ననస:94-10-704
వయససస:32
లస: ససస స
4291 NDX0353631
పపరర: వనసకట శఠ గరపరలఖచచరర
కకమఖసడనరర
తసడక:ఫ కర యబ వ చచరరఖలల
ఇసటట ననస:94-10-705
వయససస:73
లస: పప
4294 AP151010495501
పపరర: ససబబబరరడకడ నసదదపరటట

94-176/1266

తసడక:ఫ ససత రమ రరడకడ పరశస
ఇసటట ననస:94-10-709
వయససస:22
లస: పప

94-176/1264

4292 AP151010495502
పపరర: లకకక నసదదపరటట

94-186/323

4295 NDX1463587
పపరర: నచగమఖరరత బబ లర స

94-186/321

4298 NDX0807198
పపరర: పస శవ కలమఖరర

94-186/324

4301 NDX2635324
పపరర: ససదదప రరడకడ బబపతష
తసడక:ఫ బఫహక రరడకడ బబపతష
ఇసటట ననస:94-10-709
వయససస:20
లస: పప

94-176/1265

4293 NDX1463819
పపరర: చసదఫశశఖర అయఖపప కకలసరన

94-186/322

4296 NDX1463660
పపరర: రరధచకకషష యడర పలర

94-186/325

తసడక:ఫ అసకమక రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:94-10-707
వయససస:33
లస: పప
94-179/225

భరస : ససతచరరమ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-709
వయససస:45
లస: ససస స
94-179/884

4290 NDX1051085
పపరర: రమమష కలమఖర కలగగటర

తసడక:ఫ చడననకగశవపలల అయఖపప
ఇసటట ననస:94-10-705
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ మఖరకసడదయబలల బబ లర స
ఇసటట ననస:94-10-706
వయససస:28
లస: పప
94-186/326

94-186/320

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:94-10-705
వయససస:58
లస: పప

భరస : సతఖనచరరయణ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-10-705
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ కరశరరడకడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:94-10-707
వయససస:47
లస: పప
4300 NDX2655991
పపరర: జజసఫ రరడకడ పరశస

4289 NDX0127126
పపరర: ససవరష లత కగ

94-186/317

తసడక:ఫ వనసకట రరవప సస మశశటట
ఇసటట ననస:94-10-703
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట గరపరచచరర
ఇసటట ననస:94-10-705
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరరరరడకడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:94-10-705
వయససస:77
లస: పప
4297 AP151010495507
పపరర: వనసకటటశశరరరడకడ ఉడడమబల

94-186/319

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-10-703
వయససస:48
లస: ససస స
94-185/1411

94-186/313

4299 NDX0809160
పపరర: పస ససతచరరమరరడడ క

94-179/226

తసడక:ఫ నచరరయణ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-709
వయససస:54
లస: పప
94-179/885

4302 JBV0920728
పపరర: ససబబబరరడకడ పరశస

94-186/327

తసడక:ఫ నరరసరరడకడ పరశస
ఇసటట ననస:94-10-709
వయససస:40
లస: పప
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4303 NDX1798943
పపరర: నచగవరన మబరల
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94-186/328

భరస : కకషష పఫసరద మలలరలల
ఇసటట ననస:94-10-710
వయససస:36
లస: ససస స
4306 NDX1798166
పపరర: కకషష పఫసరద మలలరలల

94-186/331

94-186/332

భరస : వనసకట రమణ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:83
లస: ససస స
4315 NDX1679226
పపరర: ససబబబరరడకడ యకకసటట

94-186/338

94-186/1341

94-186/340

94-186/343

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:94-10-713
వయససస:51
లస: పప

94-186/336

94-186/1339

94-186/346

4328 NDX2672798
పపరర: వనసకట రరడకడ చననపస

94-186/1448

4331 NDX2315356
పపరర: శరఖమల నచగ సససధనజజ
చడననపప
తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ చడననపప
ఇసటట ననస:94-10-713
వయససస:25
లస: ససస స

94-186/334

4314 NDX1800128
పపరర: మహన రరవప తషపరకలల

94-186/337

4317 AEJ1996495
పపరర: హహమజ తచత

94-186/1340

4320 NDX1463868
పపరర: లకకక తషరరపతమక దచసరర

94-186/339

భరస : సరసబశవ రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-10-712
వయససస:33
లస: ససస స
94-186/341

4323 NDX1050319
పపరర: చడలరమక కకరరటట

94-186/342

భరస : చలపత రరవప కకరరటట
ఇసటట ననస:94-10-712
వయససస:59
లస: ససస స
94-186/344

4326 NDX1053198
పపరర: శకనవరసరరవప ఈ

94-186/345

తసడక:ఫ పఫకరశరరవప ఇమడచబతష
స న
ఇసటట ననస:94-10-712
వయససస:39
లస: పప
94-186/1155

తసడక:ఫ బబజబ రరడకడ చననపస
ఇసటట ననస:94-10-712
వయససస:33
లస: పప
94-179/227

4311 NDX1538042
పపరర: శవ పరరశత దచరర

భరస : రవ కకరణ తచత
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:28
లస: ససస స

4322 NDX1050301
పపరర: అరరణకలమఖరర ఇమడచబతష
స న

4325 NDX1463686
పపరర: సరసబశవ రరవప దచసరర

94-175/1667

తసడక:ఫ రసగయఖ తషపరకలల
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ శసకర రరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-10-712
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ బకస కకరరటట
ఇసటట ననస:94-10-712
వయససస:65
లస: పప
4330 NDX2138056
పపరర: శకనవరస రరవప కరరపరపప

4313 NDX1679192
పపరర: వజయ భబసకర యకకసటట

4319 NDX3034329
పపరర: వసశ కకషష పగ

4308 NDX3027190
పపరర: వసశ కకషష పగ

భరస : హనసమసత రరవప దచరర
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఇమడచబతష
స న
ఇసటట ననస:94-10-712
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరభదఫ రరవప తతమఖటట
ఇసటట ననస:94-10-712
వయససస:29
లస: పప
4327 AP151010495635
పపరర: చలపతరరవప కకరటట

94-186/333

తసడక:ఫ కకసడ రరవప పగ
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస కకరరటట
ఇసటట ననస:94-10-712
వయససస:33
లస: ససస స
4324 NDX1572933
పపరర: తతమఖటట శక హరర

4310 NDX1825753
పపరర: రరహహణణ కలరరగసటట

4316 NDX3033446
పపరర: మహలకకక కసచరర

94-186/330

తసడక:ఫ కకసడ రరవప పగ
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:18
లస: పప

భరస : అనల కలమఖర పలర
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ గణణశ తచత
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:27
లస: పప
4321 NDX1050350
పపరర: వశరలఖకక కకరరటట

94-44/880

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ యకకసటట
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ నరసరరడకడ యకకసటట
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:51
లస: పప
4318 AEJ1990159
పపరర: రవ కకరణ తచత

4307 NDX3100831
పపరర: అనల కలమఖర పలర

భరస : నచగలసగ శరససస స కలరరగసటట
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:45
లస: ససస స
94-186/335

4305 NDX1798117
పపరర: నచగగశశరమక మలలరలల

భరస : గసగరధర రరవప మలలరలల
ఇసటట ననస:94-10-710
వయససస:69
లస: ససస స

తసడక:ఫ భమశనచమ పలర
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహన రరవప చడనసన
ఇసటట ననస:94-10-711
వయససస:40
లస: ససస స
4312 NDX1974543
పపరర: శరఖమల కలరరగసటట

94-186/329

భరస : వనసకటటశశరరరడకడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:94-10-710
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ గసగరధర రరవప మలలరలల
ఇసటట ననస:94-10-710
వయససస:43
లస: పప
4309 NDX1800227
పపరర: రరజఖ లకకక చడనసన

4304 AP151010495098
పపరర: వనసకటరమణ ఉడడమబల

4329 NDX2658144
పపరర: ధరణణ వనకలకలలరర

94-186/1156

భరస : శకకరసత వనకలకలలరర
ఇసటట ననస:94-10-712
వయససస:24
లస: ససస స
94-186/347

4332 NDX1050160
పపరర: ససగబణ కరరపరపప

94-186/348

భరస : గగరర శసకర కరరపరపప
ఇసటట ననస:94-10-713
వయససస:46
లస: ససస స
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4333 NDX1050269
పపరర: ఆదదలకకక కరరపరపప
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94-186/349

భరస : శకనవరస రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:94-10-713
వయససస:51
లస: ససస స
94-186/352

తసడక:ఫ గగరర శసకర కరరపరపప
ఇసటట ననస:94-10-713
వయససస:24
లస: పప
94-186/1342

94-186/1345

94-185/50

94-186/357

94-186/1159

94-179/230

భరస : కకసడయఖ కకసడడఫ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:30
లస: ససస స

4346 NDX2442606
పపరర: శవ పఫసరద మఖనసకకసడ

4349 NDX2689875
పపరర: రరగవయఖ బబ లలససపత

4352 NDX2479004
పపరర: నన బబబబ దచర

4355 NDX2155688
పపరర: లకకక గరనసగబసటర

94-185/52

4358 NDX1102458
పపరర: ఫణణకలమఖర లసకర

94-185/51

4361 NDX0016592
పపరర: పవతఫ కకసడడఫ
భరస : శశఖర కకసడడఫ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:30
లస: ససస స

4341 NDX2976082
పపరర: లఖత సమబదచఫల

94-186/1344

4344 JBV0916866
పపరర: వరలకకక దచలపరరస

94-186/355

4347 JBV0911206
పపరర: జజషనమక మబనగగటట

94-186/356

భరస : పషదబబబబ మబనగగటట
ఇసటట ననస:94-10-725
వయససస:45
లస: ససస స
94-186/1157

4350 NDX2702215
పపరర: నలమ యయరరకలపపడక

94-186/1158

భరస : రరఘవయఖ బబ లలససపత
ఇసటట ననస:94-10-725
వయససస:34
లస: ససస స
94-1/1242

4353 NDX1852731
పపరర: కరమమశశరర మమటట టపలర

94-179/229

భరస : ససరగష మమటట టపలర
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:26
లస: ససస స
94-179/231

4356 NDX1815309
పపరర: సషషదసలల గరనసగబసటర

94-179/232

తసడక:ఫ పపరయఖ గరనసగబసటర
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:74
లస: పప
94-185/53

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:43
లస: పప
94-186/358

94-186/354

భరస : వరభదఫయఖ
ఇసటట ననస:94-10-723
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సషషదసలల గరనసగబసటర
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:40
లస: ససస స
4360 NDX0016816
పపరర: రరణణ కకసడడఫ

94-179/228

తసడక:ఫ పపద కకటటశశర రరవప దచర
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడకడ ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:29
లస: ససస స
4357 JBV0916304
పపరర: మసగమక కరసడఫగబసట

4343 NDX1985847
పపరర: వనసకట గగపరల రరవ

4338 NDX1053313
పపరర: గగరర శసకర కర

తసడక:ఫ మధసససధనరరవప సమబదచఫల
ఇసటట ననస:94-10-719
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: నలమ యయరరకలపపడక
ఇసటట ననస:94-10-725
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరగవనషశయఖ యయరరకలఖపపడకఈ
ఇసటట ననస:94-10-725
వయససస:34
లస: ససస స
4354 NDX2504280
పపరర: లకకక ఎనమరరడకడ

94-186/1343

తసడక:ఫ ససబబ రరవప మఖనసకకసడ
ఇసటట ననస:94-10-725
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ అసధథన మబనగగటట
ఇసటట ననస:94-10-725
వయససస:50
లస: పప
4351 NDX2698496
పపరర: నలమ యయరరకలపపడక

4340 NDX3055217
పపరర: రమలకకక రవ

94-186/351

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:94-10-713
వయససస:51
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప రరవ
ఇసటట ననస:94-10-721
వయససస:24
లస: పప

తసడక:ఫ శవ పఫసరద బబ సత
ఇసటట ననస:94-10-725
వయససస:40
లస: ససస స
4348 JBV0911214
పపరర: పషదబబబబ మబనగగటట

94-186/353

భరస : శకనవరస రరవప రవ
ఇసటట ననస:94-10-719
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ మధసససధనరరవప సమబదచఫల
ఇసటట ననస:94-10-719
వయససస:19
లస: ససస స
4345 NDX2442630
పపరర: వరన బబ సత

4337 NDX1798786
పపరర: రరహహల కరరపరపప

4335 NDX1049931
పపరర: తరపతమక కరరపరపప

భరస : కకటటశశర రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:94-10-713
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ఫ గగరర శసకర కరరపరపప
ఇసటట ననస:94-10-713
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ రమఖరరవప రవ
ఇసటట ననస:94-10-719
వయససస:48
లస: పప
4342 NDX2977502
పపరర: సపనహ సమబదచఫల

94-186/350

భరస : కకషష రరడకడ చడననపప
ఇసటట ననస:94-10-713
వయససస:55
లస: ససస స

4336 NDX1806399
పపరర: ససదర చరర కరరపరపప

4339 NDX3086154
పపరర: శకనవరస రరవప రవ

4334 NDX2088640
పపరర: నచగగశశరమక చడననపప

4359 NDX0750133
పపరర: సరసబయఖ మబసడడఫ�

94-185/54

తసడక:ఫ వరయఖ�
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:59
లస: పప
94-186/359

4362 NDX0016493
పపరర: కలమఖరర కకనసదన

94-186/360

భరస : రమమష కకసడడఫ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:31
లస: ససస స
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4363 NDX1805540
పపరర: వజయ లకకక శనగల
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94-186/361

భరస : శవరరడకడ శనగల
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:38
లస: ససస స
4366 NDX2501385
పపరర: సరవతఫ రరడకడ

94-186/364

94-186/367

94-186/370

94-186/373

94-185/1412

4373 NDX0004416
పపరర: శశఖర కకసడడఫ

4376 AP151010495169
పపరర: యహనస ససదదల

4379 AP151010495519
పపరర: నచగబలల కరవరమబడక

94-186/378

4382 NDX0016675
పపరర: శవ కలమఖరర బబ జనపలర

భరస : కకటటశశర రరవప జలకస
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:53
లస: ససస స

4385 NDX1974675
పపరర: భబగఖ లకకక కరమరవవలలర

తసడక:ఫ మకతషఖసజయ రరవప కకమరవవలల
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ రరఘవరరడకడ కకసడచ
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:42
లస: పప

4390 NDX0605956
పపరర: రరఘవరరవప జలకస

4391 NDX1679358
పపరర: రరఘవ రరడకడ కకసడచ

94-186/388

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కకసడచ
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:64
లస: పప

94-186/366

4371 NDX1975418
పపరర: అశశక కకసడడఫ

94-186/369

4374 NDX0749986
పపరర: బబలరరజ ఎరకగబసటర

94-186/372

తసడక:ఫ భబసకరరరవప ఎరకగబసటర
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:37
లస: పప
94-186/374

4377 NDX2507820
పపరర: సరసబయఖ మబసడడఫ

94-186/375

తసడక:ఫ వరయఖ మబసడడఫ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:54
లస: పప
94-186/376

4380 NDX0519033
పపరర: ససజనఖ జలకస

94-186/377

తసడక:ఫ రరఘవరరస జలకస
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:28
లస: ససస స
94-186/379

4383 NDX0518985
పపరర: సరసశత జలకస

94-186/380

భరస : రరఘవరరస జలకస
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:47
లస: ససస స
94-186/382

భరస : మకతషఖసజయ రరవప కరమరవవలలర
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:53
లస: ససస స

94-186/384 4388 NDX2108299
4387 NDX1799305
పపరర: ఫణణ వనసకట అవనచష కకమరవవలల
పపరర: నరగసదఫ రరడకడ కకసడచ

తసడక:ఫ గరబఫయయల జలకస
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:37
లస: పప

94-186/371

భరస : మబరహరర బబ జనపలర
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:35
లస: ససస స
94-186/381

4368 AP151010495517
పపరర: సరరజన బరరదసల

తసడక:ఫ చనయఖ కకసడడఫ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటబఫమయఖ
ఇసటట ననస:94-10-727
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నరగసదఫ రరడకడ కకసడచ
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:35
లస: ససస స
4384 NDX1798265
పపరర: పదక జలకస

94-186/368

తసడక:ఫ యహనస ససదదల
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ అసకమక రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:94-10-727
వయససస:22
లస: ససస స
4381 NDX1679325
పపరర: శరరష కకసడచ

4370 NDX1975244
పపరర: రరజగశ ససదదల

94-186/363

భరస : దదవయఖ బరరదసల
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:82
లస: ససస స

తలర : ఏససదచయమక కకసడడఫ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ వరయఖ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:48
లస: పప
4378 NDX2999761
పపరర: దసరర రరణణ వనమబల

94-186/365

తసడక:ఫ యహన ససదదల
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ రరమబలమక కకసడడఫ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:33
లస: పప
4375 NDX2501369
పపరర: నచగరరజ రరడకడ

4367 AP151010495178
పపరర: ఏససదయమక కకసడడఫ

4365 JBV0911099
పపరర: మరరయమక ససదదల

భరస : యహనస ససదదల
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పఫభబదచసస కకసడడఫ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర రరడకడ మసధలపప
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:26
లస: పప
4372 NDX0870154
పపరర: నరసససహ రరవప కకసడడఫ

94-186/362

భరస : నచగబలల బరరదసల
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నచగరరజ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-10-726
వయససస:49
లస: ససస స
4369 NDX1679309
పపరర: అశశక రరడకడ మసధలపప

4364 AP151010495518
పపరర: చసకకమక బరరదసల

94-186/385

4386 NDX1679408
పపరర: బసవ పపరష మక కకసడచ

94-186/383

భరస : రరఘవ రరడకడ కకసడచ
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:56
లస: ససస స
94-186/387
4389 NDX1974642
పపరర: మకతషఖసజయ రరవప కమరవవలలర

తసడక:ఫ రరమ సరశమ కమరవవలలర
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:55
లస: పప
94-186/389

94-186/1346
4392 NDX2952034
పపరర: తషలశ సరయ రరస చసతలపపడక

Deleted

తసడక:ఫ రమఖరరవప చసతలపపడక
ఇసటట ననస:94-10-728
వయససస:19
లస: పప
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4393 NDX0089557
పపరర: సనరఖ కళ పసలర
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94-186/390

భరస : పషషడకరరడకడ పసలర
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:34
లస: ససస స
94-186/393

భరస : పరసడడరసగరరరవప బచరగరరర
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:49
లస: ససస స
4399 NDX0750216
పపరర: పషషడకరరడకడ పసలర

94-186/396

94-186/394

4400 NDX1974592
పపరర: కకరణ కలమఖర కరరరమమరర

94-186/399

తలర : అనసనయమక బబ జనపలర
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:47
లస: పప
4405 NDX0518886
పపరర: రరజగశశరర కరరసపపడక

94-186/397

భరస : పఫకరష బబబబ కరరసపపడక
ఇసటట ననస:94-10-730
వయససస:38
లస: ససస స

4406 AP151010495220
పపరర: సతఖవత కరరసపపడక

94-186/400

భసధసవప: రరజగశశరర కరరసపపడక
ఇసటట ననస:94-10-730
వయససస:47
లస: పప

4409 JBV0912915
పపరర: సరసశత తచడకశశటట

94-186/395

4401 JBV0912626
పపరర: శకనస కరవరమబడక

94-186/398

4404 NDX3035037
పపరర: రరఘవ రరవప కలకస

94-186/1449

తసడక:ఫ గరబఫయల కలకస
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:60
లస: పప
94-186/402

భరస : రరమఖరరవప కరరసపపడక
ఇసటట ననస:94-10-730
వయససస:60
లస: ససస స
94-186/1347

4398 NDX1680199
పపరర: ససదదప కలమఖర జలకస

తసడక:ఫ వనసకటబఫమయఖ
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ శశషయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:61
లస: పప
94-186/401

4408 NDX2963858
పపరర: పఫకరశ బబబబ కరరసపపడక

4403 NDX1974618
పపరర: హనసమసత రరవప కటబరర

94-186/392

తసడక:ఫ రరఘవ రరవప జలకస
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ లకకణ రరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:39
లస: పప

4402 NDX0004630
పపరర: మబరహరర బబ జనపలర

4407 AP151010495513
పపరర: రరమఖరరవప కరరసపపడక
తసడక:ఫ రసగనచయకలలల కరరసపపడక
ఇసటట ననస:94-10-730
వయససస:66
లస: పప

94-186/404
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7730 NDX2500726
పపరర: అసజల తచటటపరరస

94-179/466

7728 NDX0509265
పపరర: వనసకట రమణ కగసరర

94-179/467

తలర : బసవమక కగసరర
ఇసటట ననస:94-17-1362
వయససస:45
లస: ససస స
94-183/458

భరస : బఫహక రరడకడ తచటటపరరస
ఇసటట ననస:94-17-1362
వయససస:51
లస: ససస స
7733 NDX2715936
పపరర: జగనచనథ రరడకడ మనననస

94-186/403

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-10-735
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : వనసకట రమఖ కగసరర
ఇసటట ననస:94-17-1362
వయససస:28
లస: ససస స

7731 NDX2499937
పపరర: నచగరరరబ న రరడకడ తచటటపరరస

94-183/892

7734 NDX2713824
పపరర: భబరత గసగరరరడకడ

94-183/459

7737 NDX2500080
పపరర: నచగ లకకక గరపవరపప
భరస : ఏడడకకసడలల గరపవరపప
ఇసటట ననస:94-17-1362/2
వయససస:21
లస: ససస స

94-179/468

7732 JBV3725108
పపరర: మహన రరడకడ� కరరకఆవపల�

94-183/460

తసడక:ఫ చనన కకసడచరరడడ క� కరరక ఆవపల
ఇసటట ననస:94-17-1362
వయససస:43
లస: పప
94-183/893

తసడక:ఫ బఫహక రరడకడ గసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1362
వయససస:22
లస: ససస స
94-183/461

7729 NDX0513184
పపరర: తరరపత రరడకడ కగసరర

తసడక:ఫ గరలమక కగసరర
ఇసటట ననస:94-17-1362
వయససస:49
లస: పప

తసడక:ఫ బఫహకరరడకడ తచటటపరరస
ఇసటట ననస:94-17-1362
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ గరపస రరడకడ మనననస
ఇసటట ననస:94-17-1362
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవరరరడకడ కససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1362/2
వయససస:21
లస: ససస స

4397 NDX1974782
పపరర: పదచకవత కటబరర

4395 JBV0910919
పపరర: లకకక పకదదశ

భరస : బఫహకయఖ
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ గబరరవపలస పసలర
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:38
లస: పప

7736 NDX2500007
పపరర: నచగమణణ కససరరడకడ

94-186/391

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94-10-729
వయససస:41
లస: ససస స

4396 AP151010495352
పపరర: రరజగశశరర బచరగరరర

7727 NDX0508630
పపరర: రమఖదదవ కగసరర

4394 JBV0912881
పపరర: వనసకరయమక కరవరమబడక

7735 NDX2713790
పపరర: నగరరరడకడ కకతపపల

94-183/894

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ కకతపపల
ఇసటట ననస:94-17-1362
వయససస:18
లస: పప
94-183/462

7738 NDX2469930
పపరర: ఆదదనచరరయణమక

94-179/469

భరస : భబసకర రరడకడ భబపత
ఇసటట ననస:94-17-1362/4
వయససస:34
లస: ససస స
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7739 NDX2469922
పపరర: భబసకర రరడకడ భబపత
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94-179/470

తసడక:ఫ చనన మఖలకకసడరరడడ క భబపత
ఇసటట ననస:94-17-1362/4
వయససస:35
లస: పప
7742 NDX3002334
పపరర: కకటటరరడకడ బబససపలర

94-183/1102

94-183/464

94-183/467

94-183/470

94-183/473

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర� మమకల
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:50
లస: పప
7757 NDX1987710
పపరర: నచగ మమనక మనననస
తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ మనననస
ఇసటట ననస:94-17-1364
వయససస:24
లస: ససస స
7760 NDX0519876
పపరర: వనసకట రరడకడ కకసడచ

94-183/478

94-183/1105

భరస : మఖణణకఖ రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:94-17-1365
వయససస:35
లస: ససస స

7749 NDX0781005
పపరర: తరరపతమక చసతసరరడకడ�

94-183/468

94-181/1497

7747 JBV3236320
పపరర: రమణ� మమకల�

94-183/466

7750 AP151010492254
పపరర: నచరరయణమక కలరరకలల�

7752 NDX1030212
పపరర: వనసకట రరమరరడకడ వనననపపస

94-183/471

7753 NDX0777441
పపరర: నచగరరరడకడ మదన
ద రర�

94-183/472

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరడకడ వననసనపపస
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ చడనచనరరడకడ� మదన
ద రర
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:45
లస: పప

7755 NDX0008136
పపరర: గరలరరడకడ చసతస

7756 NDX3003043
పపరర: వనసకట కకటట రరడకడ మమలల

94-183/474

94-183/1103

తసడక:ఫ అచరరరడకడ మమలల
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:25
లస: పప

7758 NDX0546135
పపరర: నచరరయణమక కకసడచ

94-183/476

7759 NDX1987736
పపరర: శకలకకక మనననస

94-183/477

భరస : శకనవరస రరడడ క మనననస
ఇసటట ననస:94-17-1364
వయససస:45
లస: ససస స

7761 NDX1987660
పపరర: శకనవరస రరడకడ మనననస

94-183/479

7762 NDX2817823
పపరర: సరరజన కకసడచ

94-183/1104

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కకసడచ
ఇసటట ననస:94-17-1364
వయససస:23
లస: ససస స

94-179/1152 7765 NDX0313098
7764 NDX3046182
పపరర: వనసకట రరమ కలమఖర వదచఖరధద
పపరర: వరర సకమక బబజవరడ�

7767 NDX2837110
పపరర: అసజ రరడకడ గసగసన

94-183/469

భరస : రరజయఖ�హ కలరకలలఖ
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:74
లస: ససస స

తసడక:ఫ దసరర రరవప వదచఖరధద
ఇసటట ననస:94-17-1365
వయససస:21
లస: పప
94-183/1106

7744 NDX3001641
పపరర: సరసబబఫజఖస మలలర

భరస : యలర మసద� మమకల
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరపసరరడకడ మనననస
ఇసటట ననస:94-17-1364
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1364
వయససస:20
లస: పప
7766 NDX2877553
పపరర: నచగమలలర శశరర పరలపరరస

94-183/465

భరస : వనసకట రరడకడ కకసడచ
ఇసటట ననస:94-17-1364
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ చడనచనరరడకడ కకసడచ
ఇసటట ననస:94-17-1364
వయససస:45
లస: పప
7763 NDX2893238
పపరర: గరపరలరరడకడ కకసడ

7746 AP151010492222
పపరర: శరరద కలరరకలల�

తసడక:ఫ పసచరరరడకడ చసతస
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:59
లస: పప
94-183/475

94-183/463

భరస : అచర రరడకడ మలలర
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గరలరరడ�కడ చసతసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరలరరడ�కడ చసతస
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:34
లస: పప
7754 JBV3237203
పపరర: యలర మసద� మమకల�

94-179/1151

భరస : నచగరరజ� కలరకలలఖ
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:50
లస: ససస స
7751 JBV3236023
పపరర: తరరపరలరరడకడ� చసతస�

7743 NDX3002888
పపరర: ఆతరరగదదద మమలల

7741 NDX2499739
పపరర: శకనవరసరరడకడ మమటట ట

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ మమటట ట
ఇసటట ననస:94-17-1362/4
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ మమలల
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:42
లస: పప

భరస : నచగగశశరరరడ�కడ గరపసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1363
వయససస:32
లస: ససస స
7748 AP151010492349
పపరర: నచరరయణమక రరగరపససడక�

94-181/1496

భరస : కకటటరరడకడ బబససపలర
ఇసటట ననస:94-17-1362/4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ కశరరడకడ బబససపలర
ఇసటట ననస:94-17-1362/4
వయససస:28
లస: పప
7745 NDX0781054
పపరర: రమణమక గరపసరరడకడ�

7740 NDX2983658
పపరర: లకకక బబససపలర

94-183/480

భరస : నరసససహరరవప� బబజవరడ
ఇసటట ననస:94-17-1365
వయససస:60
లస: ససస స
94-183/1107

తసడక:ఫ సతఖ నచరరయణ రరడడ క గసగసన
ఇసటట ననస:94-17-1365
వయససస:31
లస: పప

7768 NDX2900660
పపరర: అనసరరధ గసగసన

94-183/1108

భరస : అసజ రరడకడ గసగసన
ఇసటట ననస:94-17-1365
వయససస:26
లస: ససస స

Page 336 of 372

7769 NDX1874115
పపరర: ధన లకకక చచగసరరడడ క
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94-179/471

భరస : చడనచన రరడడ క చచగసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1366
వయససస:31
లస: ససస స
7772 NDX2407179
పపరర: కకటటరరడకడ బసడక

94-180/1212

94-183/895

94-183/1109

94-183/484

94-179/473

94-183/486

94-183/1113

94-169/1183

Deleted
94-183/1115

Deleted

తసడక:ఫ వనసకటయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:58
లస: పప

7782 NDX2753119
పపరర: వనసకటలకకక పరగరదపత

7785 NDX2998334
పపరర: పపరషస తస మ రరడకడ బతష
స ల

7788 NDX2499895
పపరర: నచగర రరడకడ వనపషసట

7791 NDX2998995
పపరర: నచగ జజఖత బతష
స ల

7794 NDX3185451
పపరర: బబలవరయఖ బదసదల

94-183/1111

94-179/1155

94-183/897

7780 AP151010492413
పపరర: నచసరమక పడకగపరటట

94-183/483

7783 NDX2450260
పపరర: అసకమక వనపషసట

94-179/472

7786 NDX2499713
పపరర: అసకమక వనపషసట

94-183/485

భరస : నచగర రరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1368
వయససస:36
లస: ససస స
94-183/487

7789 NDX3149937
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ బతష
స ల

94-183/1112

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-17-1368
వయససస:48
లస: పప
94-184/1474

7792 NDX1848326
పపరర: పరరశత బతష
స ల

94-183/488

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-17-1369
వయససస:40
లస: ససస స
94-173/1118

7795 NDX2740520
పపరర: రతనకలమరర మననకసటట

94-183/1114

భరస : రరఢ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:59
లస: ససస స
94-183/1116

Deleted

తసడక:ఫ వనసకటయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:58
లస: పప

7777 NDX2713683
పపరర: నచగలకకక గరపవరపప

భరస : నచగర రరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1368
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:58
లస: పప
7797 NDX3185642
పపరర: బబలవరయఖ బదసదల

94-183/482

భరస : రమణయఖ పడకగపరటట
ఇసటట ననస:94-17-1367
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-17-1368
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:58
లస: పప
7796 NDX3195625
పపరర: బబలవరయఖ బదసదల

94-183/1110

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1368
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-17-1368
వయససస:24
లస: ససస స
7793 NDX3198421
పపరర: బబలవరయఖ బదసదల

7779 NDX2736429
పపరర: రవ ఓగరరరల

7774 JBV0916031
పపరర: మఖలకకసడచరరడకడ చచగసరరడకడ

భరస : ఏడడకకసడలల గరపవరపప
ఇసటట ననస:94-17-1366
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-17-1368
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ మనననస
ఇసటట ననస:94-17-1368
వయససస:21
లస: పప
7790 NDX3063047
పపరర: నచగ జజఖత బతష
స ల

94-183/896

తసడక:ఫ రమణయఖ పరగరదపత
ఇసటట ననస:94-17-1367
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ వనపషసట
ఇసటట ననస:94-17-1368
వయససస:43
లస: పప
7787 NDX2311116
పపరర: సరయ కలమఖర రరడడ క మనననస

7776 NDX2650166
పపరర: ఆదదలకకక ఎనమరరడకడ

94-179/1154

తసడక:ఫ నరసససహరరడకడ చచగసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1366
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర ఓగరరరల
ఇసటట ననస:94-17-1366
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ ఎరకయఖ పడకగపరటట
ఇసటట ననస:94-17-1367
వయససస:46
లస: పప
7784 NDX2450310
పపరర: నచగరరరడకడ వనపషసట

94-183/481

భరస : బఫహకరరడకడ ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1366
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ బఫహకరరడకడ బసడక
ఇసటట ననస:94-17-1366
వయససస:35
లస: పప
7781 AP151010492364
పపరర: రమణయఖ పడకగపరటట

7773 NDX0313114
పపరర: ససబబమక చచగసరరడడ క

7771 NDX2893386
పపరర: చడననరరడకడ చచగసరరడకడ

తసడక:ఫ మఖలకకసడ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1366
వయససస:30
లస: పప

భరస : మఖలకకసడచరరడకడ చచగసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1366
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ బఫహక రరడకడ ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1366
వయససస:43
లస: పప
7778 NDX2877116
పపరర: కకటటరరడకడ బసడక

94-179/1153

తసడక:ఫ బఫహకరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1366
వయససస:37
లస: పప

తసడక:ఫ బఫహకరరడకడ బసడక
ఇసటట ననస:94-17-1366
వయససస:37
లస: పప
7775 NDX2650430
పపరర: బఫహక రరడకడ ఎనమరరడకడ

7770 NDX2893428
పపరర: కకటటరరడకడ బసడక

7798 NDX3188349
పపరర: బబలవరయఖ బదసదల

94-183/1117

Deleted

తసడక:ఫ వనసకటయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:58
లస: పప
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94-183/1118

Deleted

తసడక:ఫ వనసకటయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:58
లస: పప
7802 NDX3190816
పపరర: బబలవరయఖ బదసదల

94-183/1121

Deleted

7800 NDX3198611
పపరర: బబలవరయఖ బదసదల

Deleted

తసడక:ఫ వనసకటయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:58
లస: పప

7803 NDX3182359
పపరర: శవ రరసబబబబ బదసదల

తసడక:ఫ వనసకటయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:58
లస: పప

తసడక:ఫ బబలవరయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:28
లస: పప

94-183/1124
7805 NDX3139086
పపరర: వనసకట ససదరరరర వజయ చడషతనఖ
బదసదల
తసడక:ఫ బబలవరయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:27
లస: పప

7806 NDX3201001
పపరర: బబలవరయఖ బదసదల

తసడక:ఫ వనసకటయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:58
లస: పప

7808 NDX2499606
పపరర: వశరశస కలమఖర మబనసపటట

7809 NDX1031061
పపరర: కరశరరడకడ బమచదపలర

94-183/490

తసడక:ఫ గరవసద రరజలల MUNUPATI
ఇసటట ననస:94-17-1372
వయససస:20
లస: పప
7811 NDX0986026
పపరర: శకనవరసరరడకడ శలసననన

94-179/474

తసడక:ఫ పఫసరద రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-17-1373
వయససస:22
లస: పప
7817 NDX2220549
పపరర: మమనక మలల

94-183/495

94-183/498

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ అనననస
ఇసటట ననస:94-17-1375
వయససస:72
లస: పప

7818 JBV0916445
పపరర: భబరత� అనననస�

7821 NDX0313064
పపరర: లకకక అనననస�

94-183/501

7824 AP151010492399
పపరర: మఖధవ ససధచకరరరడకడ అనననస

94-183/492

7827 NDX2878056
పపరర: వనసకట రరడకడ మåలలఏ
తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ మåలలఏ
ఇసటట ననస:94-17-1375
వయససస:18
లస: పప

భరస : బఫహకయఖ� కటబరర
ఇసటట ననస:94-17-1371
వయససస:84
లస: ససస స
7810 NDX3033925
పపరర: శకదదవ కరసస

94-183/1125

7813 NDX0148726
పపరర: ఆదదలకకక శలస

94-183/493

భరస : శకనవరసరరడకడ శలస
ఇసటట ననస:94-17-1373
వయససస:34
లస: ససస స
94-179/908

7816 NDX2637817
పపరర: రరజగశశరర సపటటరమ

94-183/898

భరస : ధనససజయబడడ సపటటరమ
ఇసటట ననస:94-17-1374
వయససస:41
లస: ససస స
94-183/496

7819 JBV0916429
పపరర: ససజజత� అనననస�

94-183/497

భరస : మఖలఖఖదద�ఫ అనననస
ఇసటట ననస:94-17-1375
వయససస:33
లస: ససస స
94-183/499

7822 NDX1301712
పపరర: మబలఖఖదదఫ రరడకడ చచగమ రరడడ క

94-183/500

తసడక:ఫ లకకక రరడకడ చచగసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1375
వయససస:31
లస: పప
94-183/502

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ అనననస
ఇసటట ననస:94-17-1375
వయససస:41
లస: పప
94-183/504

94-183/489

భరస : కకసడచరరడకడ కరసస
ఇసటట ననస:94-17-1372
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నచగరరరడకడ� అనననస
ఇసటట ననస:94-17-1375
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ అనననస
ఇసటట ననస:94-17-1375
వయససస:37
లస: పప
7826 AP151010492380
పపరర: నచగరరరడకడ అనననస

94-183/491

భరస : ససధచకరరరడ�కడ అనననస
ఇసటట ననస:94-17-1375
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవ చచగసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1375
వయససస:44
లస: ససస స
7823 JBV0921221
పపరర: మఖలఖఖదదఫ అనననస

7807 AP151010492410
పపరర: వనసకరయమక కటబరర�

తసడక:ఫ రసగనచయకలలల సపటటరమ
ఇసటట ననస:94-17-1374
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ మలల
ఇసటట ననస:94-17-1375
వయససస:22
లస: ససస స
7820 NDX0313361
పపరర: వజయ చచగసరరడకడ

7815 NDX2611366
పపరర: ధనససజయబడడ సపటటరమ

Deleted

తసడక:ఫ వనసకటయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:58
లస: పప

94-185/1448

భరస : కరశరరడకడ బమచదపలర
ఇసటట ననస:94-17-1373
వయససస:30
లస: ససస స
94-183/494

94-183/1120

94-183/1123
7804 NDX3194321
పపరర: వనసకట ససదద చరద వజయ చడషతనఖ
బదసదల
తసడక:ఫ బబలవరయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:94-17-1370
వయససస:27
లస: పప

Deleted

7812 NDX1035005
పపరర: వనసకట గరరర బమచదపలర

7801 NDX3201142
పపరర: బబలవరయఖ బదసదల

94-183/1122

తసడక:ఫ కరశరరడకడ బమచదపలర
ఇసటట ననస:94-17-1372
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ కరశరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1373
వయససస:44
లస: పప
7814 NDX2499804
పపరర: రరమ కకటట రరడడ క రరగరపససడక

94-183/1119

7825 NDX0777367
పపరర: రవ చచగసరరడకడ

94-183/503

తసడక:ఫ మఖలకకసడయఖ చచగసరరడడ క
ఇసటట ననస:94-17-1375
వయససస:51
లస: పప
94-183/1126

7828 NDX2499747
పపరర: రరప శకవలర క దదవ రరగరపససడక

94-183/505

తసడక:ఫ పఫసరద రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-17-1377
వయససస:20
లస: ససస స
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7829 NDX2985182
పపరర: శకనవరససలల రరడకడ కకపపరరస

94-177/659

తసడక:ఫ సససగ రరడకడ కకపపరరస
ఇసటట ననస:94-17-1378
వయససస:18
లస: పప
7832 NDX1886334
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ కకపరపల

94-183/507

94-183/509

94-183/512

94-183/515

94-183/518

7839 NDX1301738
పపరర: మణణ బబబబ సగమ

7842 JBV0922450
పపరర: అకకమక� మదన
ద రర�

7845 AP151010465290
పపరర: వనసకటమక బబ సదలపరటట

94-172/856

94-183/520

7848 NDX2761575
పపరర: మహ సనరఖ తదజ గరరపరటట

7837 AP151010492113
పపరర: మహబమబ షపక

94-183/511

94-183/513

7840 NDX0156463
పపరర: మసరసన వరల శశక

94-183/514

తసడక:ఫ అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:94-17-1379
వయససస:32
లస: పప
94-183/516

7843 JBV0921437
పపరర: శకనస అనననస

94-183/517

తసడక:ఫ కకసడచరరడకడ అనననస
ఇసటట ననస:94-17-1467
వయససస:50
లస: పప
94-172/854

7846 AP151010465168
పపరర: జయరరవప బబ సదలపరటట

94-172/855

తసడక:ఫ జజన
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:57
లస: పప
94-175/1672

7849 AP151010492072
పపరర: యశశదర గరరపరటట

94-183/519

భరస : సనరఖనచరరయణమమరరస గరరపరటట
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:41
లస: ససస స

7851 AP151010492179
పపరర: ససజజత గరరపరటట�

7852 JBV0912394
పపరర: రరజగష గరరపరటట

భరస : రరహహల కలమఖర� గరరపరటట
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:48
లస: ససస స

94-183/523
7853 AP151010492226
పపరర: రరహహల కలమఖర నల రరమ
గరరపరటట
తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణమమరరస గరరపరటట
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:50
లస: పప

7854 JBV0843599
పపరర: మలలర శశరర రరయపస ఫ లల
తసడక:ఫ శకనవరస మబరళ
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:51
లస: ససస స

7856 AP151010471278
పపరర: ససరగష బబబబ

7857 AP151010471131
పపరర: శకనవస మబరళ రరయపస ఫ లల

తసడక:ఫ నరసససహమబరరస
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:54
లస: పప

94-183/508

తసడక:ఫ రరహహల కలమఖర నచలరరమ గరరపరటట
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:24
లస: పప

భరస : సనరఖనచరరయణమమరరస� గరరపరటట
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:43
లస: ససస స

94-187/663

7834 NDX1301746
పపరర: శరలన ఘగమ

భరస : మసరసనచసహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-17-1379
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:57
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఆదచస నచయక
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:58
లస: పప
7850 AP151010492070
పపరర: షరరకలఖససజజత గరరపరటట�

94-183/510

భరస : చడనచన రరడకడ� మదన
ద రర
ఇసటట ననస:94-17-1396
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:94-17-1474
వయససస:30
లస: ససస స
7847 NDX0715060
పపరర: నచరరయణ నచయక

7836 AP151010492118
పపరర: మసరసనబ షపక

94-183/506

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప ఘగమ
ఇసటట ననస:94-17-1379
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప సగస
ఇసటట ననస:94-17-1379
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసనచసహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-17-1379
వయససస:57
లస: పప
7844 NDX0605717
పపరర: రజయఖ షపక

94-183/1127

భరస : అబబదలఖర షపక
ఇసటట ననస:94-17-1379
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:94-17-1379
వయససస:29
లస: పప
7841 AP151010492268
పపరర: అబబదలఖర షపక

7833 NDX2991990
పపరర: రమణ కకపపరరస

7831 NDX1806266
పపరర: ససశల కకపపల

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ కకపపల
ఇసటట ననస:94-17-1378
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సససగ రరడకడ కకపపరరస
ఇసటట ననస:94-17-1378
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడకడ చచగసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-17-1379
వయససస:40
లస: ససస స
7838 NDX0156851
పపరర: కరలలషర షపక

94-179/1156

తసడక:ఫ కకటట రరడకడ కకపపరరస
ఇసటట ననస:94-17-1378
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ కకపరపల
ఇసటట ననస:94-17-1378
వయససస:39
లస: పప
7835 JBV0913582
పపరర: శవ నచగగసదఫస చచగసరరడకడ

7830 NDX3002300
పపరర: సససగ రరడక కకపపరరస

తసడక:ఫ నరసససహమబరరస
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:57
లస: పప

94-183/521

94-183/522

తసడక:ఫ సనరఖనచరరయణమమరరస గరరపరటట
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:35
లస: పప
94-187/661

7855 JBV0843755
పపరర: ససగబణ తషమకల

94-187/662

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:54
లస: ససస స
94-187/664

7858 AP151010471288
పపరర: జగన మహన

94-187/665

తసడక:ఫ నరసససహమబరరస
ఇసటట ననస:94-18
వయససస:57
లస: పప
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7859 NDX2310837
పపరర: అననష యనమల
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94-183/524

తసడక:ఫ వనసకట రరమయఖ యనమల
ఇసటట ననస:94-18-14-14
వయససస:23
లస: ససస స
7862 NDX0810069
పపరర: వనసకటమక రరగరపససడక

94-179/476

94-183/526

94-183/529

94-179/480

94-179/483

94-179/486

94-179/488

తసడక:ఫ తరరపతయఖ మఖలపరటట
ఇసటట ననస:94-18-1383
వయససస:25
లస: పప

7872 NDX0152132
పపరర: వనసకట కలమఖరర వజజగరరర

94-179/481

7875 NDX0145227
పపరర: సరసబబఫజఖస వజజగరరర

7878 NDX0125070
పపరర: వనసకటటశశరరర వజగరరర

7881 NDX2991412
పపరర: తఫవనణణ బబ య

94-179/489

7884 NDX0810499
పపరర: మబననమక మఖలపరటట

94-179/484

7887 NDX1197292
పపరర: తరరపతయఖ
తసడక:ఫ కరశ రరడకడ ఎస
ఇసటట ననస:94-18-1383
వయససస:55
లస: పప

7867 JBV0916270
పపరర: కకటటశశరమక నసససస

94-183/528

7870 NDX1815234
పపరర: వనసకట నచరరయణ రరడడ క
పపచచచస
తసడక:ఫ నచసర రరడకడ పపచచచస
ఇసటట ననస:94-18-1347
వయససస:24
లస: పప

94-179/479

7873 NDX1642710
పపరర: వనసకట లకకక గగటట స

94-179/482

7876 NDX0121863
పపరర: శసకర వజగరరర

94-179/485

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వజగరరర
ఇసటట ననస:94-18-1351
వయససస:35
లస: పప
94-179/487

7879 NDX2999084
పపరర: వనసకరయమక బబ య

94-173/1119

భరస : కకటటరరడకడ బబ య
ఇసటట ననస:94-18-1381
వయససస:42
లస: ససస స
94-179/1157

7882 NDX2893345
పపరర: వనసకట శకలత పప లరరడకడ

94-170/763

తసడక:ఫ బజరర రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1383
వయససస:18
లస: ససస స
94-179/490

భరస : తరరపతయఖ మలపరటట
ఇసటట ననస:94-18-1383
వయససస:47
లస: ససస స
94-179/492

94-179/478

భరస : బఫమకయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:94-18-1351
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటట రరడకడ బబ య
ఇసటట ననస:94-18-1381
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బజజర రరడకడ పప లస రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1383
వయససస:34
లస: ససస స
7886 NDX1837626
పపరర: రరమఖసజననయబలల మఖలపరటట

94-183/1128

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వజగరరర
ఇసటట ననస:94-18-1351
వయససస:61
లస: పప

భరస : రమణయఖ గడకవనమబల
ఇసటట ననస:94/18/1381
వయససస:28
లస: ససస స
7883 NDX0810655
పపరర: తరరపతమక పస లసరరడకడ

7869 NDX2947141
పపరర: గరయతఫ రరడకడ నసససస

7864 NDX0806695
పపరర: రరగరపససడక తరరపతరరడకడ

తసడక:ఫ రమణచరరడకడ నసససస
ఇసటట ననస:94/18/1334
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర వజగరరర
ఇసటట ననస:94-18-1351
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర వజగరరర
ఇసటట ననస:94-18-1351
వయససస:37
లస: పప
7880 NDX1676701
పపరర: అసజల గడకవనమబల

94-183/527

భరస : శసకర వజగరరర
ఇసటట ననస:94-18-1351
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనస వజగరరర
ఇసటట ననస:94-18-1351
వయససస:35
లస: ససస స
7877 NDX0122135
పపరర: శకనవరసరరవప వజగరరర

7866 JBV0916262
పపరర: ససశల నసససస

94-179/475

తలర : వనసకరటమక వనసకటమక
ఇసటట ననస:94-18-408
వయససస:50
లస: పప

తసడక:ఫ రమణ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1334
వయససస:19
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచసర రరడకడ పపటరస
ఇసటట ననస:94-18-1347
వయససస:42
లస: పప
7874 NDX0144113
పపరర: అసజమక వజగరరర

94-179/477

భరస : నలర పపరరడకడ నసససస
ఇసటట ననస:94-18-1334
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లకకకరరడకడ నసససస
ఇసటట ననస:94-18-1334
వయససస:62
లస: ససస స
7871 NDX0858852
పపరర: పపచరస వనసకటరరడకడ

7863 NDX1873539
పపరర: రవసదఫ రరడకడ రరగరపససడక

7861 NDX1672188
పపరర: వనసకట తషలసస రరగరపససడక

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-18-408
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-18-408
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబషపసరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-18-1292
వయససస:38
లస: ససస స
7868 AP151010492406
పపరర: కకసడమక నసససస

94-183/525

తసడక:ఫ ససరరకడకడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:94-18-139/6
వయససస:41
లస: పప

భరస : చనన కకటటరరడకడ రరగరసదదపససదద
ఇసటట ననస:94-18-408
వయససస:85
లస: ససస స
7865 NDX1034966
పపరర: వనసకరయమక రరగరపససడక

7860 NDX0155499
పపరర: ససబబబరరడకడ గసగవరపప

7885 NDX1837618
పపరర: రరమకకషష రరడకడ మఖలపరటట

94-179/491

తసడక:ఫ తరరపతయఖ మఖలపరటట
ఇసటట ననస:94-18-1383
వయససస:24
లస: పప
94-179/493

7888 NDX2893378
పపరర: రవణ గల

94-179/1158

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-18-1383
వయససస:29
లస: ససస స
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7889 NDX2893717
పపరర: బబజర రరడకడ పప లస రరడకడ
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94-183/1129

తసడక:ఫ బల నచగయఖ
ఇసటట ననస:94-18-1383
వయససస:42
లస: పప
7892 NDX0986042
పపరర: కకటటరరడకడ నసససస

94-179/495

94-181/1498

94-183/531

94-183/534

భరస : చడనన రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1385
వయససస:26
లస: ససస స
7907 AP151010492395
పపరర: రమణమక ఎనమరరడకడ
భరస : రతచనరరడకడ ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1385
వయససస:45
లస: ససస స
7910 NDX2713907
పపరర: చడనన రరడకడ ఎరకస

94-183/899

భరస : లకమ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1387
వయససస:28
లస: ససస స

94-183/535

7908 NDX1301696
పపరర: పదచకసజల ఉయఖఖల

7911 NDX2744837
పపరర: జయలకకక యరకసశశటట

94-183/542

7914 NDX0777375
పపరర: శకహరర రరబబబ

94-183/536

7917 NDX1806035
పపరర: వరలకకక పపపపల
తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ పపపపల
ఇసటట ననస:94-18-1387
వయససస:25
లస: ససస స

7906 NDX0603258
పపరర: నచగలకకక పప సదసగబల

94-183/537

భరస : నచరరయణ రరడకడ పప సదసగబల
ఇసటట ననస:94-18-1385
వయససస:36
లస: ససస స
94-183/539

7909 NDX0811323
పపరర: నచరరయణ రరడకడ పప సదసగబల

94-183/540

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ పప సదసగబల
ఇసటట ననస:94-18-1385
వయససస:36
లస: పప
94-183/1131

7912 NDX2499580
పపరర: ససపఫజ బబళళ

94-183/541

తసడక:ఫ చనన పపలర యఖ బబళళ
ఇసటట ననస:94-18-1386
వయససస:20
లస: ససస స
94-183/543

తసడక:ఫ నరసయఖ రరబబబ
ఇసటట ననస:94-18-1386
వయససస:32
లస: పప
94-179/1161

94-183/1130
7903 NDX2892990
పపరర: మఢడనచ శక మనస మబలర పపడక

భరస : నచగ మలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చననరరడకడ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:94-18-1385
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పషదనరసయఖ రరబబబ
ఇసటట ననస:94-18-1386
వయససస:50
లస: ససస స
7916 NDX2893246
పపరర: జజఖత అలవల

7905 NDX1301704
పపరర: సరరత ఉయఖఖల

94-183/533

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ నసససస
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవయఖ ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:94-18-1385
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచగర రరడకడ ఎరకస
ఇసటట ననస:94-18-1385
వయససస:40
లస: పప
7913 AP151010492469
పపరర: నచరరయణమక రరబబబ

7902 NDX1031236
పపరర: లకకకరరడకడ నసససమబ

94-179/1160

94-183/530

94-183/532 7900 NDX0153353
7899 NDX0154047
పపరర: వనసకట సతఖనచరరయణ గబసటక
పపరర: సతఖనచరరయణ నసససస

తసడక:ఫ శవయఖ ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:94-18-1385
వయససస:28
లస: ససస స
94-183/538

7894 NDX2947166
పపరర: వనసకట సరయ పవన కలఖఖణ
బమచదపఅల
తసడక:ఫ రమణ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:24
లస: పప

భరస : పసచర రరడకడ పపచచర
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ నలర పరరడకడ నసససమబ
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:73
లస: పప
94-180/2007

94-179/494

94-181/1499 7897 NDX1849100
7896 NDX2892909
పపరర: కరసతకలమఖర రరడకడ బమచదపఅల
పపరర: తరరపతమక పపచచర

తసడక:ఫ ససబఫహకణఖస గబసటక
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ అసకకరరడకడ పపచచ
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:53
లస: పప
7904 NDX2893113
పపరర: జయలకకక మరరక రరడకడ

94-179/1159

తసడక:ఫ రమణ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ లకకకరరడకడ నసససస
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:35
లస: పప
7901 NDX2088434
పపరర: పసచర రరడకడ పపచచ

7893 NDX2947182
పపరర: కకటటశశరమక కకట

7891 NDX1007319
పపరర: రమణ నసససస

భరస : కకటటరరడకడ కలససమ
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబఫమణఖస
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ పషద కకసడ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:46
లస: పప
7898 NDX0148718
పపరర: నలర ప రరడకడ నసససస

94-174/1078

భరస : రమణరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ యలమసదరరడకడ కలససమ
ఇసటట ననస:94-18-1384
వయససస:48
లస: పప
7895 NDX2893030
పపరర: రమణ రరడకడ బమచదపఅల

7890 NDX2893006
పపరర: రమణ బమచదపఅల

7915 AP151010492443
పపరర: పషదనరసయఖ రరబబబ

94-183/544

తసడక:ఫ రరశయఖ రరబబబ
ఇసటట ననస:94-18-1386
వయససస:59
లస: పప
94-183/545

7918 NDX0140996
పపరర: నరసమక పపపపల

94-183/546

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ పపపపల
ఇసటట ననస:94-18-1387
వయససస:31
లస: ససస స
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7919 NDX2500114
పపరర: శకనవరసరరడకడ పపపపల
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94-183/547

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ పపపపల
ఇసటట ననస:94-18-1387
వయససస:21
లస: పప
7922 NDX2963106
పపరర: లకకక నరరయణమక నసససస

94-151/1023

94-183/551

94-183/554

94-183/557

94-187/1042

94-183/561

94-183/1132

భరస : ఖఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:94-18-1393
వయససస:50
లస: ససస స

7932 NDX1171743
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసటటరర

7935 NDX1034917
పపరర: నససమఖ మజద

7938 NDX1030964
పపరర: వనసకట రరడకడ ఇలల
ర రర

7941 NDX2841773
పపరర: అబబదల గఫర షపక

94-179/496

7944 NDX2499788
పపరర: రగషక షపక

94-183/558

7947 NDX0936591
పపరర: హహసపసన బ వనసకకసడ
భరస : మసరసన వల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:94-18-1393
వయససస:75
లస: ససస స

7927 NDX1612796
పపరర: కకషష రరడకడ ఎనమరరడకడ

94-183/553

7930 NDX1030121
పపరర: బబషపసరరడకడ రరగరపససడక

94-183/556

7933 NDX2913614
పపరర: మసగమక గబడకపరటట

94-184/1475

భరస : ససబబరరవప గబడకపరటట
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:58
లస: ససస స
94-183/559

7936 NDX1034446
పపరర: కకటటశశరమక ఇలల
ర రర

94-183/560

భరస : చనన నచగరరరడకడ ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-18-1391
వయససస:51
లస: ససస స
94-183/562

7939 NDX0811570
పపరర: నచగరరరడకడ ఇలల
ర రర

94-183/563

తసడక:ఫ శశషషరరడకడ ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-18-1391
వయససస:70
లస: పప
94-179/1162

7942 NDX3143369
పపరర: మసరసన సరరఫ షపక

94-173/1120

తసడక:ఫ ససభబన
ఇసటట ననస:94-18-1393
వయససస:19
లస: పప
94-183/564

భరస : సలఖస షపక
ఇసటట ననస:94-18-1393
వయససస:26
లస: ససస స
94-183/566

94-183/550

తసడక:ఫ అసకకరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ గమలశర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-18-1392
వయససస:59
లస: పప

తలర : శరసటబ షషషక
ఇసటట ననస:94-18-1393
వయససస:47
లస: పప
7946 JBV0922864
పపరర: గగససయఖ షపక

94-183/555

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-18-1391
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ చననపప రరడక
ఇసటట ననస:94-18-1391
వయససస:41
లస: పప
7943 NDX0122598
పపరర: మహబబ ససభబన షపక

7929 NDX0488072
పపరర: కకసడచరరడకడ కరసస

7924 NDX1172709
పపరర: ససమత గబసటటరర

తసడక:ఫ రరమ రరడడ క ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-18-1391
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శశషష రరడకడ ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-18-1391
వయససస:75
లస: ససస స
7940 NDX2947133
పపరర: చడనన రరడకడ యరకస రరడకడ

94-183/552

తసడక:ఫ వనసకట రరమయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:39
లస: ససస స
7937 NDX0811604
పపరర: వరమక ఇలల
ర రర

7926 NDX1936006
పపరర: చడననమక కకడనరర

94-183/549

భరస : వనసకటటశశరరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ లకకకరరడకడ కరసస
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ చనన పపలఖరరరడకడ కకతస పపల
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:45
లస: పప
7934 NDX2893188
పపరర: ససజజత గసగవరపప

94-180/2008

భరస : ససవరరరడకడ కకడనరర
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససవర రరడకడ కకడనరర
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:28
లస: పప
7931 NDX0518845
పపరర: నచగరరరడకడ కకతస పపల

7923 NDX2881357
పపరర: ససమత గబసటటరర

7921 NDX0777730
పపరర: తరరపతరరడకడ పపపపల

తసడక:ఫ వనసకట ససబబబరరడకడ పపపపల
ఇసటట ననస:94-18-1387
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నలగరరర కకతస పపల
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:40
లస: ససస స
7928 NDX1912428
పపరర: అశశక రరడకడ కకడనరర

94-183/548

తసడక:ఫ లకకయఖ అలవరల
ఇసటట ననస:94-18-1387
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకషష రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1389
వయససస:24
లస: ససస స
7925 NDX0545863
పపరర: వనసకట ససబబబలల కకతస పపల

7920 NDX2499572
పపరర: లకకక రరడకడ అలవరల

7945 NDX0008516
పపరర: ఖఖజజబ షపక

94-183/565

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-18-1393
వయససస:42
లస: ససస స
94-183/567

7948 NDX0936740
పపరర: సలఖస షపక

94-183/568

తసడక:ఫ ఖఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:94-18-1393
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: కరరమబననసర షపక
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94-183/569

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:94-18-1394
వయససస:33
లస: ససస స
7952 NDX1171727
పపరర: మసరసన వల షపక

94-183/572

94-183/575

94-183/578

94-183/580

7959 NDX0777540
పపరర: శకనవరసరరవప ఉరరపససడక

7962 NDX0143503
పపరర: కలఖఖణణ యరరకరరడకడ

94-179/500

7965 NDX0806786
పపరర: యరకసరరడకడ ఏడడకకసడలల

తసడక:ఫ చడనచనరరడకడ యరకసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1397
వయససస:71
లస: పప

7968 NDX2500064
పపరర: ససపసఫయ తమకననన

భరస : రవసదఫ రరడకడ తమకననన
ఇసటట ననస:94-18-1401
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ గసగర రరడకడ తమకననన
ఇసటట ననస:94-18-1401
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమచసదఫ రరడకడ తమకననన
ఇసటట ననస:94-18-1401
వయససస:38
లస: ససస స

94-183/579

7960 NDX1006840
పపరర: బబలకకసడమక గసగవరపప

94-179/497

భరస : ససబబబరరడకడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:94-18-1396
వయససస:39
లస: ససస స
94-179/498

94-179/501

7977 NDX1273705
పపరర: వజయ కలమఖరర బసదడల
భరస : శక నవరసరరవ బసదడలఖ
ఇసటట ననస:94-18-1404
వయససస:43
లస: ససస స

94-179/499

7966 NDX2992667
పపరర: నచగరరరబ న కకతస పలర

94-179/1163

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:94-18-1397
వయససస:27
లస: పప
94-183/582

7969 NDX2365740
పపరర: కవత తమకననన

94-183/583

భరస : జగన మహన రరడడ క తమకననన
ఇసటట ననస:94-18-1401
వయససస:31
లస: ససస స
94-183/585

7972 NDX0777474
పపరర: రరమచసదచఫ రరడకడ తమకననన

94-183/586

తసడక:ఫ గసగరరరడకడ తమకననన
ఇసటట ననస:94/18/1401
వయససస:41
లస: పప
94-183/588

తసడక:ఫ చనన గసగర రరడకడ తమకననన
ఇసటట ననస:94-18-1401
వయససస:41
లస: పప
94-183/1133

7963 NDX0810036
పపరర: నచగలకకక యరకసరరడకడ
భరస : ఏడడకకసడలల ఎరకస రరడడ క
ఇసటట ననస:94-18-1397
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గసగర రరడకడ తమకననన
ఇసటట ననస:94-18-1401
వయససస:63
లస: ససస స

94-183/587 7974 NDX2499911
7973 NDX2365732
పపరర: జగన మహన రరడడ క తమకననన
పపరర: రవసదఫ రరడకడ తమకననన

7976 NDX2914059
పపరర: మఖధవ తమకననన

94-183/577

తసడక:ఫ రరమచసదఫరరడకడ తమకననన
ఇసటట ననస:94-18-1401
వయససస:21
లస: ససస స

94-183/584 7971 NDX2365724
7970 NDX2499705
పపరర: ససబబబరతనకలమఖరర తమకననన
పపరర: పదచకవత తమకననన

94-183/574

7957 NDX1874131
పపరర: నచగ మలర కరరరబ న రరడకడ
దసదసదకలసట
తసడక:ఫ అసజ రరడకడ దసదసదకలసట
ఇసటట ననస:94-18-1395
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ చననపరరడకడ ఎరకస రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1397
వయససస:40
లస: పప
94-183/581

7954 NDX2499697
పపరర: ససజనఖ వపరరపససడక

94-183/576

తసడక:ఫ చనన రరడకడ యయరక రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1397
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చననపప రరడకడ ఎరకస రరడడ క
ఇసటట ననస:94-18-1397
వయససస:61
లస: ససస స
7967 NDX0149286
పపరర: చనన రరడకడ యరకసరరడకడ

7956 JBV0917302
పపరర: తషలసమక దసదసదగబసట

94-183/571

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప వపరరపససడక
ఇసటట ననస:94-18-1395
వయససస:22
లస: ససస స

తసడక:ఫ మదదదలలటట ఉరరపససడక
ఇసటట ననస:94-18-1395
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:94-18-1396
వయససస:22
లస: ససస స
7964 NDX0143305
పపరర: గరవసదమక యరకసరరడకడ

94-183/573

భరస : అసజరరడకడ దసదసదగబసట
ఇసటట ననస:94-18-1395
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ చనన నచగరరరడకడ దసదసదగబసట
ఇసటట ననస:94-18-1395
వయససస:36
లస: పప
7961 NDX2500031
పపరర: నచగలకకక గసగవరపప

7953 AP151010492110
పపరర: మహబమబ షపక

7951 AP151010492022
పపరర: మహమకద రఫస షపక

తసడక:ఫ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:94-18-1394
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ ఖఖసససపసరర షపక
ఇసటట ననస:94-18-1394
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఉరరపససడక
ఇసటట ననస:94-18-1395
వయససస:44
లస: ససస స
7958 NDX0149237
పపరర: అసజరరడకడ దసదసదకలసట

94-183/570

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:94-18-1394
వయససస:62
లస: ససస స

తసడక:ఫ మమహబమబ షపక
ఇసటట ననస:94-18-1394
వయససస:47
లస: పప
7955 NDX0008417
పపరర: రమఖదదవ ఉరరపససడక

7950 AP151010492126
పపరర: ఫరతమఖబ షపక

7975 NDX2499796
పపరర: రరమ చసదఫ రరడకడ తమకననన

94-183/589

తసడక:ఫ చనన గసగర రరడకడ తమకననన
ఇసటట ననస:94-18-1401
వయససస:45
లస: పప
94-183/590

7978 NDX1273713
పపరర: శకనవరస రరవప దసనన

94-183/591

తసడక:ఫ వనసకయఖ దసనన
ఇసటట ననస:94-18-1404
వయససస:51
లస: పప
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94-179/502

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ కకతపపల
ఇసటట ననస:94-18-1405
వయససస:40
లస: ససస స
7982 NDX1848250
పపరర: తరరపతయఖ మఖలపరటట

94-183/593

94-183/594

94-183/596

భరస : అసజ రరడకడ బబపత
ఇసటట ననస:94-18-1407
వయససస:26
లస: ససస స
7991 NDX2499630
పపరర: గగతమ ససదద చరర రరడకడ బబపతష

94-183/599

94-178/132

94-183/604

94-183/605

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-18-1409
వయససస:39
లస: పప
8006 NDX0147520
పపరర: కకటటశశరర అననస
తసడక:ఫ మఖలకకసడ రరడకడ అననస
ఇసటట ననస:94-18-1410
వయససస:31
లస: ససస స

7989 NDX0544494
పపరర: వనసకట రమణమక బబపతష

7990 JBV0921395
పపరర: రతస మక అనననస

7992 NDX2046051
పపరర: అసజ రరడకడ బబపత

7995 NDX1612853
పపరర: రరగర పససడక వనసకట తషలసస

7998 NDX2893279
పపరర: లకకక రరగరపససడక

8001 NDX0690669
పపరర: ససశలఖ రరగరపససడక

8004 NDX1031376
పపరర: నరసససహరరడకడ కకపపరరస

94-183/597

8007 NDX1814988
పపరర: ససరగసదఫ రరడకడ అనననస
తసడక:ఫ కకసడచ రరడకడ అనననస
ఇసటట ననస:94-18-1410
వయససస:29
లస: పప

94-181/1500

94-183/598

భరస : శకనస అనననస
ఇసటట ననస:94-18-1407
వయససస:45
లస: ససస స
94-183/600

7993 NDX0511873
పపరర: ససవరరరడకడ బబపతష

94-183/601

తసడక:ఫ కగశవ రరడకడ బబపతష
ఇసటట ననస:94-18-1407
వయససస:44
లస: పప
94-183/602

7996 NDX1848284
పపరర: రమణమక పషలర లరర

94-183/603

భరస : చనన పషలర లరర
ఇసటట ననస:94-18-1408
వయససస:29
లస: ససస స
94-179/1164

7999 NDX2893303
పపరర: కకటటరరడకడ రరగరపససడక

94-179/1165

తసడక:ఫ సససగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1409
వయససస:18
లస: పప
94-183/606

8002 NDX1034289
పపరర: రరమసజల కకపపరరస

94-183/607

భరస : నరసససహరరడకడ కకపపరరస
ఇసటట ననస:94-18-1409
వయససస:47
లస: ససస స
94-183/609

తసడక:ఫ పస లరరడకడ కకపరరస
ఇసటట ననస:94-18-1409
వయససస:54
లస: పప
94-179/505

94-180/1213

7987 NDX2999779
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ కకతస పపల
తసడక:ఫ పరపసరరడకడ కకతస పపల
ఇసటట ననస:94-18-1407
వయససస:50
లస: పప

భరస : సససగరరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-18-1409
వయససస:37
లస: ససస స
94-183/608

7984 NDX2407138
పపరర: శకనవరసరరడకడ నలర పప

తసడక:ఫ చననకకట ససబబబ రరడడ క నచగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1406
వయససస:20
లస: పప

తసడక:ఫ సససగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1409
వయససస:21
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరసససహరరవప పరశస
ఇసటట ననస:94-18-1409
వయససస:28
లస: ససస స
8003 NDX1031053
పపరర: సససగరరరడకడ రరగరపససడక

94-183/595

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-18-1408
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనన యరకనన పడకగపరటట
ఇసటట ననస:94-18-1408
వయససస:68
లస: ససస స
8000 NDX1034214
పపరర: అనత పరశస

7986 NDX2499945
పపరర: ససబబబరరడకడ నచగరరరడకడ

94-183/592

తసడక:ఫ పపలఖరరరడకడ నలర పప
ఇసటట ననస:94-18-1406
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర రరడకడ బబపత
ఇసటట ననస:94-18-1407
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ కపపరపప
ఇసటట ననస:94/18/1408
వయససస:34
లస: ససస స
7997 NDX1034461
పపరర: కకటమక పడకగపరటట

94-183/1134

భరస : శవరరరడకడ బబపతష
ఇసటట ననస:94-18-1407
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవ రరడకడ బబపతష
ఇసటట ననస:94-18-1407
వయససస:20
లస: పప
7994 NDX1806233
పపరర: వజయ కపపరపప

7983 NDX2733939
పపరర: వనసకట రరడకడ అలవలపలర

7981 NDX0312959
పపరర: రమణ కకతస పపల

భరస : వనసకటటశశరరరడకడ కకతస పపల
ఇసటట ననస:94-18-1405
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమణరరడకడ అలవలపలర
ఇసటట ననస:94-18-1405
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమణచరరడకడ నలర పప
ఇసటట ననస:94-18-1406
వయససస:43
లస: ససస స
7988 NDX2032175
పపరర: శవపరరశత బబపత

94-179/503

తసడక:ఫ తచతరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1405
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ కరశయఖ మఖలపరటట
ఇసటట ననస:94-18-1405
వయససస:48
లస: పప
7985 NDX0503821
పపరర: రమణమక నలర పప

7980 NDX0606491
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ కకతస పపల

8005 NDX1873646
పపరర: వర వససత అనననస

94-179/504

భరస : ససరగసదఫ రరడకడ అనననస
ఇసటట ననస:94-18-1410
వయససస:25
లస: ససస స
94-179/506

8008 NDX0149385
పపరర: ధనలకకక అనననస

94-183/610

భరస : యఖలఖదద రరడకడ అనననస
ఇసటట ననస:94-18-1410
వయససస:29
లస: ససస స
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పపరర: రవణ చలఖర
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94-183/611

భరస : శకనవరస రరడకడ చలఖర
ఇసటట ననస:94-18-1410
వయససస:32
లస: ససస స
8012 NDX2088384
పపరర: నచరరయణ రరడకడ గరపసరరడకడ

94-183/614

94-179/1167

94-183/900

94-179/509

94-179/512

94-179/515

94-178/1154

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ పపల
ఇసటట ననస:94-18-1413
వయససస:21
లస: పప

8022 NDX2340321
పపరర: పరరశత నచగళర

8025 NDX2340412
పపరర: శకనవరస రరవప నచగసడర

8028 NDX2340586
పపరర: ఖమమరరదదన షపక

8031 NDX1034594
పపరర: నచరరయణమక యయనమరరడడ క

94-187/1043

8034 NDX2499622
పపరర: శకలకకక నలస

94-179/510

8037 NDX2499770
పపరర: అదద నచరరయణ పపల
తసడక:ఫ నగరరరడకడ పపల
ఇసటట ననస:94-18-1413
వయససస:23
లస: పప

8017 NDX1031533
పపరర: మఖలకకసడయఖ కకడనరర

94-183/617

8020 NDX2340438
పపరర: శవ నచగసడర

94-179/508

8023 NDX2340388
పపరర: కకషష సరయ నచగసడర

94-179/511

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప నచగసడర
ఇసటట ననస:94-18-1412
వయససస:23
లస: పప
94-179/513

8026 NDX2340552
పపరర: ససలలమన shaik

94-179/514

తసడక:ఫ ఖమమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:94-18-1412
వయససస:43
లస: పప
94-179/516

8029 NDX2912004
పపరర: శరరష మకలటస

94-183/1135

తసడక:ఫ శకనస
ఇసటట ననస:94-18-1412
వయససస:20
లస: ససస స
94-183/618

8032 NDX1612838
పపరర: శక కరసత రరడడ క ఎనమరరడకడ

94-183/619

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1412/1
వయససస:28
లస: పప
94-183/620

తసడక:ఫ తరరపత రరడకడ నలస
ఇసటట ననస:94-18-1413
వయససస:20
లస: ససస స
94-183/622

94-179/1166

భరస : శకనవరస రరవప నచగసడర
ఇసటట ననస:94-18-1412
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1412/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:94-18-1412/1
వయససస:20
లస: ససస స
8036 NDX2499929
పపరర: తరరపతరరడకడ పపల

94-179/507

తసడక:ఫ గరలసషషదచ షపక
ఇసటట ననస:94-18-1412
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకకరసత రరడకడ ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1412/1
వయససస:21
లస: ససస స
8033 NDX2893196
పపరర: శఖమల మదన
ద రర

8019 NDX2504207
పపరర: సమరర షపక

8014 NDX2893402
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ పపల

తసడక:ఫ తరరపరలల కకడనరర
ఇసటట ననస:94-18-1411
వయససస:47
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబరరవప నచగసడర
ఇసటట ననస:94-18-1412
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబయఖ నచగళర
ఇసటట ననస:94-18-1412
వయససస:64
లస: పప
8030 NDX3298700
పపరర: శరఖమల ఎనమరరడడ క

94-183/616

భరస : ససబబబరరవప నచగళర
ఇసటట ననస:94-18-1412
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప నచగసడర
ఇసటట ననస:94-18-1412
వయససస:26
లస: పప
8027 NDX2340271
పపరర: ససబబ రరవప నచగళర

8016 NDX1034396
పపరర: లకకక కకడనరర

94-183/613

తసడక:ఫ కకటట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1411
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:94-18-1412
వయససస:20
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:94-18-1412
వయససస:39
లస: ససస స
8024 NDX2340479
పపరర: రవ నచగసడర

94-183/615

భరస : మఖలకకసడయఖ కకడనరర
ఇసటట ననస:94-18-1411
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ పపల
ఇసటట ననస:94-18-1411
వయససస:23
లస: పప
8021 NDX2340511
పపరర: ఆషర షపక

8013 AP151010492630
పపరర: కకసడచరరడకడ అనననస

8011 NDX1031327
పపరర: శకనవరస రరడకడ చలఖర

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ చలఖర
ఇసటట ననస:94-18-1410
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ అనననస
ఇసటట ననస:94-18-1410
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-18-1411
వయససస:34
లస: ససస స
8018 NDX2715316
పపరర: శవరరడకడ పపల

94-183/612

భరస : నచరరయణ రరడడ క గరపసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1410
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబ రరడకడ గరపసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1410
వయససస:39
లస: పప
8015 NDX2893394
పపరర: రవణమక పపల

8010 NDX2088392
పపరర: తరరపఠమక గరపసరరడకడ

8035 NDX2499978
పపరర: నచగగసదఫమక యరకసరరడకడ

94-183/621

భరస : వనసకటనచరరయణ యరకసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1413
వయససస:36
లస: ససస స
94-183/623

8038 NDX2499689
పపరర: ససబబబరరడకడ పసలర

94-183/624

తసడక:ఫ యలర యఖ పసలర
ఇసటట ననస:94-18-1413
వయససస:27
లస: పప
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94-183/625

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర v అలవలపలర
ఇసటట ననస:94-18-1413
వయససస:38
లస: పప
8042 NDX1668492
పపరర: కకసడచ రరడకడ పపలచడరర

94-179/517

94-183/630

భరస : మఖలఖఖదదఫ అనననస
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:39
లస: ససస స
8048 NDX2499812
పపరర: మహహసదఫ రరడకడ అనననస

94-183/633

94-183/636

94-183/638

94-184/1476

భరస : వనషఫ కకలర
ఇసటట ననస:94-18-1415
వయససస:60
లస: ససస స
8060 NDX1448183
పపరర: శకనవరస రరడకడ మలల

94-183/642

తసడక:ఫ లలథర నకక
ఇసటట ననస:94-18-1419
వయససస:32
లస: పప

94-183/634

94-184/1477

94-183/637

8058 NDX2499614
పపరర: నచరరయణమక దసగరరరడడ క

94-183/640

8067 NDX2925394
పపరర: సససరన తరరపత

94-183/632

8050 NDX0777425
పపరర: వనసకట రమణయఖ యనమల

94-183/635

8053 NDX2731594
పపరర: సరయ లకకక అనననస

94-183/1136

8056 NDX2914109
పపరర: వనసకట ఆనసద రరడకడ కకలర

94-183/1137

తసడక:ఫ చటటట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1415
వయససస:64
లస: పప
8059 NDX1448506
పపరర: నచగ లకకక మలల

94-183/641

భరస : శకనవరసస రరడడ క మలల
ఇసటట ననస:94-18-1416
వయససస:40
లస: ససస స
94-178/133

8062 NDX2893485
పపరర: శరరద బటటటల

94-181/1501

తసడక:ఫ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:94-18-1418
వయససస:29
లస: ససస స
94-184/1478

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:94-18-1418
వయససస:58
లస: ససస స
94-179/1169

8047 NDX0008565
పపరర: లకకకతషలశమక పపటట
ర రర

తసడక:ఫ మఖలఖదదఫ అనననస
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:18
లస: ససస స
94-183/639

8064 NDX2893626
పపరర: లకమక బటటటల

94-183/629

తసడక:ఫ తరరపతయఖ యనమల
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:40
లస: పప

8055 NDX1031517
పపరర: చనన వనసకటటశశర రరడకడ
గసగవరపప
తసడక:ఫ రరఘవరరడకడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:94-18-1415
వయససస:56
లస: పప

8061 NDX1806183
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ కపపరపప

8044 NDX0008367
పపరర: ధనలకకక పపటట
ర రర

భరస : తరరపత రరడకడ పపటట
ర రర
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ నచరరయణ రరడడ క కపపరపప
ఇసటట ననస:94/18/1418
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ పషదద నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:94-18-1418
వయససస:62
లస: పప
8066 NDX2925162
పపరర: రవసదఫ బబబబ నకక

94-183/631

భరస : రమణ రరడకడ దసగరరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1416
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ చదనచన రరడకడ మలల
ఇసటట ననస:94-18-1416
వయససస:44
లస: పప
8063 NDX2893477
పపరర: కకసడయఖ బటటటల

8046 NDX1629130
పపరర: వరలకకక యఖనమల

8052 NDX0008086
పపరర: తరరపతరరడకడ పపటట
ర రర

94-183/627

తసడక:ఫ కకషరషరరడకడ పపటట
ర రర
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససబబబరరడకడ పపటట
ర రర
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:94-18-1415
వయససస:54
లస: ససస స
8057 NDX2893725
పపరర: దనలకకక కకలర

94-183/628

తసడక:ఫ తరరపతరరడకడ పపటట
ర రర
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడయఖ అనననస
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:41
లస: పప
8054 NDX1034818
పపరర: ఆదదలకకక గసగవరపప

8043 NDX1612754
పపరర: అచసఖత కలమఖరర పపలచరర
పపలచరర
భరస : కకసడచ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:29
లస: ససస స

8049 NDX0008201
పపరర: కకషరషరరడకడ పపటట
ర రర

8041 NDX2499754
పపరర: తరరపతరరడకడ నలస

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ నలస
ఇసటట ననస:94-18-1413
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట రమణయఖ యఖనమల
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:41
లస: ససస స

తసడక:ఫ మఖలఖఖదదఫ అనననస
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:22
లస: పప
8051 NDX1031020
పపరర: మఖలఖఖదదఫ అనననస

94-183/626

తసడక:ఫ నచగరరరడకడ యరకసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1413
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ మఖలఖ కకసడయఖ పపలచడరర
ఇసటట ననస:94-18-1414
వయససస:41
లస: పప
8045 NDX1034404
పపరర: వనసకట ససశల అనననస

8040 NDX2499655
పపరర: వనసకటనచరరయణ యరకసరరడకడ

8065 NDX2755908
పపరర: మహమకద ససదద క షపక

94-179/1168

తసడక:ఫ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:94-18-1419
వయససస:38
లస: పప
94-179/1170

తసడక:ఫ ససవరష దయ రతన రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:94-18-1419
వయససస:25
లస: ససస స

8068 NDX3290103
పపరర: మహమకద శబర షపక

94-179/1314

భరస : మహమకద ససదద క షపక
ఇసటట ననస:94-18-1419
వయససస:34
లస: ససస స
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94-183/1139

భరస : రవసదఫ బబబబ తరరపషష
ఇసటట ననస:94-18-1419
వయససస:29
లస: ససస స
8072 NDX0780981
పపరర: రరజఖలకకక మగరల

94-183/644

94-183/647

94-172/858

94-174/1079

94-178/135

94-178/138

94-183/649

భరస : వనసకటటసశరరర కకమమర
ఇసటట ననస:94-19-1192/11
వయససస:40
లస: ససస స

8082 NDX3020880
పపరర: నచగమణణ కటబట

8085 NDX0127860
పపరర: శవ పరరశత సససకర

8088 NDX1591008
పపరర: వనసకటటసశరరర దరరర

8091 NDX1902585
పపరర: ససబబన షపక

94-183/652

8094 AP151010492129
పపరర: మబజబబర రహమఖన షపక

94-174/1080

8097 NDX1678194
పపరర: వనసకట రతనస మబళరపత
భరస : లకకక కకటయఖ మబళరపత
ఇసటట ననస:94-19-1370
వయససస:36
లస: ససస స

8077 AP151010465458
పపరర: ఆదదలకకక కటట

94-172/857

8080 AP151010465504
పపరర: సతఖనచరరయణ కటట

94-172/860

8083 NDX0127944
పపరర: రతన కలమఖరర గబడకపపడక

94-178/134

భరస : ఆనసద
ఇసటట ననస:94/19
వయససస:42
లస: ససస స
94-178/136

8086 NDX1943241
పపరర: వనసకరటమక దరరర

94-178/137

భరస : మనననఇఆ దరరర
ఇసటట ననస:94/19
వయససస:51
లస: ససస స
94-178/139

8089 NDX1902601
పపరర: ఫషషజజ షపక

94-183/648

తసడక:ఫ ఖఖదర షపక
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:25
లస: ససస స
94-183/650

8092 NDX1902577
పపరర: ఫసరరజగ షపక

94-183/651

తలర : కలబబఫ షపక
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:27
లస: పప
94-183/653

తసడక:ఫ పరరద షపక
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:46
లస: పప
94-184/792

94-183/646

తసడక:ఫ ననకరరజ
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:62
లస: పప

తసడక:ఫ కలబబఫ షపక
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడచరరడకడ అసకకరరడకడ
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:42
లస: పప
8096 NDX1379924
పపరర: శక దదవ కకమమర

94-172/859

తసడక:ఫ మనననఇఆ దరరర
ఇసటట ననస:94/19
వయససస:31
లస: పప

భరస : పరరద షపక
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:77
లస: ససస స
8093 NDX1030279
పపరర: కకసడచరరడకడ అసకకరరడకడ

8079 NDX0672832
పపరర: శశరర పషదద సటట

8074 MLJ0697599
పపరర: రమణయఖ అలకగపలర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:94/19
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ మననయఖ దరరర
ఇసటట ననస:94/19
వయససస:28
లస: పప
8090 AP151010492203
పపరర: బబజజన షపక

94-187/1044

భరస : సతఖనచరరయణ కటబట
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యడలవరపప
ఇసటట ననస:94/19
వయససస:44
లస: ససస స
8087 NDX1908070
పపరర: తరరపత రరవప దరరర

8076 NDX2893162
పపరర: వనసకట లకకక నసదచఖల

94-183/643

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ అలకగపలర
ఇసటట ననస:94-18-1473
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ అరర పప
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ నసకరరజ కటట
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:64
లస: పప
8084 NDX1821561
పపరర: రమణ యడలవరపప

94-183/645

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-18-1485
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:58
లస: ససస స
8081 NDX3020054
పపరర: సతఖనచరరయణ కటట

8073 NDX2500106
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడచ

8071 NDX1119981
పపరర: లకకక పసఫయఖసక మగరల

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:94-18-1424
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబల కకటయఖ కకసడచ
ఇసటట ననస:94-18-1441
వయససస:34
లస: పప

భరస : పషదదవనసకట రరడకడ నసదచఖల
ఇసటట ననస:94-18-1485
వయససస:37
లస: ససస స
8078 AP151010465457
పపరర: నచగమణణ కటట

94-211/987

భరస : రరమయఖ గబదదదటట
ఇసటట ననస:94-18-1423
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:94-18-1424
వయససస:47
లస: ససస స
8075 NDX1448266
పపరర: ససపపరరష నసదచఖల

8070 NDX1770230
పపరర: గకహ లకకక గబదదదటట

8095 JBV0843581
పపరర: పదచకవత రరయపస ఫ లల

94-187/666

భరస : నరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:94-19
వయససస:71
లస: ససస స
94-183/654

8098 NDX1985292
పపరర: కకషష రరడకడ బబ యలర

94-178/140

తసడక:ఫ రరమ ససబబ రరడడ క బబ యలర
ఇసటట ననస:94/19/1401
వయససస:31
లస: పప
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8099 NDX1282326
పపరర: నచగగశశర రరవప తషళళమలర

94-178/141

తసడక:ఫ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:94/19/1405
వయససస:43
లస: పప
8102 NDX1985383
పపరర: ఆదడమక పపసలపరటట

94-178/144

94-173/1121

94-183/1140

94-179/521

94-183/658

94-183/661

94-179/1171

భరస : వనసకటటశశరరర రరడకడ బబససరరడకడ
ఇసటట ననస:94/19/1427
వయససస:32
లస: ససస స

8112 JBV3725033
పపరర: వరణణ బయననన

8115 AP151010492322
పపరర: సషషదదశశరరరవప దచవపలలరర

8118 NDX1604470
పపరర: పరరశత నరరకకసడ

8121 JBV0916254
పపరర: ససశల గబసటక

94-183/664

8124 NDX2633576
పపరర: జబబర అహమద షపక

94-183/656

8127 NDX2220671
పపరర: వనసకటటశశరరర రరడకడ బబససరరడకడ
తసడక:ఫ రమణ రరడకడ బబససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1427
వయససస:34
లస: పప

8107 NDX2480531
పపరర: సషషదసలల షపక

94-179/519

8110 NDX0545632
పపరర: హహమబసదస కసడద

94-183/655

8113 AP151010492251
పపరర: వనసకరయమక సరదదననన

94-183/657

భరస : సతఖనచరరయణ సరధదననన
ఇసటట ననస:94-19-1425
వయససస:70
లస: ససస స
94-183/659

8116 AP151010492192
పపరర: చసదఫశశఖర సరదదననన

94-183/660

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ సరధదననన
ఇసటట ననస:94-19-1425
వయససస:46
లస: పప
94-178/147

8119 NDX1985060
పపరర: పసచరయఖ రరచగరరర

94-178/148

తసడక:ఫ చనన పసచరయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:94/19/1426
వయససస:50
లస: పప
94-183/662

8122 NDX2499671
పపరర: బబల కకటట రరడడ క పప టట
ర రర

94-183/663

తసడక:ఫ వనసకట బఫహకయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:94-19-1426
వయససస:22
లస: పప
94-183/901

తసడక:ఫ సషషదసలల షపక
ఇసటట ననస:94-19-1426
వయససస:19
లస: పప
94-183/666

94-178/146

భరస : గరరరబబబబ కసడడ
ఇసటట ననస:94-19-1423
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడకడ గబసటక
ఇసటట ననస:94-19-1426
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ నరసరరడకడ గబసటక
ఇసటట ననస:94-19-1426
వయససస:41
లస: పప
8126 NDX2220663
పపరర: తరరపతమక బబససరరడడ క

94-179/520

భరస : హహమసత కలమఖర
ఇసటట ననస:94/19/1426
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1426
వయససస:18
లస: పప
8123 NDX0008169
పపరర: శకనవరస రరడకడ గబసటక

8109 NDX1642868
పపరర: రరమ దదవ కసడడ

8104 NDX1985482
పపరర: సరయ తదజససశ నచగరశశటట

తసడక:ఫ చనన రసనల షపక
ఇసటట ననస:94-19-1421
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ రరమకకషష దచవపలలరర
ఇసటట ననస:94-19-1425
వయససస:45
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప బయననన
ఇసటట ననస:94-19-1425
వయససస:49
లస: పప
8120 NDX2893444
పపరర: నచగరరరబ న రరడకడ గసటటకర

94-179/518

భరస : శకనవరసరరవప బయననన
ఇసటట ననస:94-19-1425
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ సషషదదశశర రరవప దచవపలలరర
ఇసటట ననస:94-19-1425
వయససస:22
లస: పప
8117 JBV3725041
పపరర: శకనవరసరరవప బయననన

8106 NDX2480622
పపరర: షరరఫరన షపక

94-178/143

తసడక:ఫ రమమష నచగరశశటట
ఇసటట ననస:94/19/1420
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప కసడడ
ఇసటట ననస:94-19-1423
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : సషషదదశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-19-1425
వయససస:26
లస: పప
8114 NDX2342798
పపరర: గరపసచసద దచవపలలరర

94-178/145

భరస : saidulu షపక
ఇసటట ననస:94-19-1421
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చనన రససల
ఇసటట ననస:94-19-1421
వయససస:62
లస: ససస స
8111 NDX1274471
పపరర: ససదదప కలమఖర దచవపలలరర

8103 NDX1985474
పపరర: దసరర తనమమమ నచగరశశటట

8101 NDX1985375
పపరర: జయమక కరరకవపల

భరస : మహన రరడడ క కరరకవపల
ఇసటట ననస:94/19/1410
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమమశ నచగరశశటట
ఇసటట ననస:94/19/1419
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ దరరయఖ సరహహబ
ఇసటట ననస:94-19-1421
వయససస:72
లస: పప
8108 NDX2753903
పపరర: నచగబరరబ షపక

94-178/142

తసడక:ఫ జగనచనథ రరడడ క మనననస
ఇసటట ననస:94/19/1407
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బలలడడ పపసలపరటట
ఇసటట ననస:94/19/1412
వయససస:30
లస: ససస స
8105 NDX2819134
పపరర: చనన రససల షపక

8100 NDX1985367
పపరర: సససదస మనననస

8125 NDX2220655
పపరర: శక లకకక వనసకకసడ

94-183/665

భరస : నరగసదఫ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:94-19-1427
వయససస:24
లస: ససస స
94-183/667

8128 NDX1985086
పపరర: మఖధవ రరవప వడర మఖనస

94-178/149

తసడక:ఫ మఖలకకసడయఖ వడర మఖనస
ఇసటట ననస:94/19/1428
వయససస:28
లస: పప

Page 348 of 372

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30

8129 NDX1604397
పపరర: హహమ కలమఖర నరరకకసడ

94-178/150

తసడక:ఫ ససరగష
ఇసటట ననస:94/19/1428
వయససస:41
లస: పప
8132 NDX2915379
పపరర: పదక అవపల

94-184/1479

94-183/669

94-179/526

94-179/529

94-179/532

94-179/534

94-179/537

తసడక:ఫ వనసకట రరమయఖ challa
ఇసటట ననస:94/19/1435
వయససస:49
లస: పప

8142 NDX1630210
పపరర: నరసయఖ చసకర

8145 AP151010489023
పపరర: ఖఖశమ యమ. డక

8148 AP151010489317
పపరర: వరమక బబ రరక

8151 AP151010489325
పపరర: పషదపసరకసరసన షపక

94-179/540

8154 NDX1736802
పపరర: బఫహకస చలఖర

94-179/530

8157 NDX1348671
పపరర: శకనవరస రరవప అసకరల
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర అసకరల
ఇసటట ననస:94-19-1436
వయససస:34
లస: పప

8137 NDX1668666
పపరర: వనసకట ధన లకకక చసకర

94-179/525

8140 AP151010489593
పపరర: నజమబననసర షపక

94-179/528

8143 AP151010489326
పపరర: ఎఫసరగజ యమ.డక

94-179/531

తసడక:ఫ ఖఖససస
ఇసటట ననస:94-19-1432
వయససస:40
లస: పప
94-179/533

8146 NDX2868826
పపరర: ఖససస మహమకద

94-183/1141

తసడక:ఫ బనచడగర మహమకద
ఇసటట ననస:94-19-1432
వయససస:68
లస: పప
94-179/535

8149 AP151010489321
పపరర: మసరసన బ షపక

94-179/536

భరస : పసర మసరసన
ఇసటట ననస:94-19-1434
వయససస:47
లస: ససస స
94-179/538

8152 NDX1007293
పపరర: శకలకకక జమబకల

94-179/539

భరస : వనసకటటశశరరర జమబకల
ఇసటట ననస:94-19-1435
వయససస:29
లస: ససస స
94-179/541

తసడక:ఫ అసజయఖ చలఖర
ఇసటట ననస:94-19-1435
వయససస:26
లస: పప
94-179/543

94-183/668

భరస : అబబదలకరరమ
ఇసటట ననస:94-19-1432
వయససస:77
లస: ససస స

తసడక:ఫ మబటటకలరరచన మసరసన
ఇసటట ననస:94-19-1434
వయససస:56
లస: పప

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:94-19-1435
వయససస:39
లస: ససస స
8156 NDX0986034
పపరర: అసజయఖ చలఖర challa

94-179/527

భరస : ఓబబలరరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1434
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ మసరసన
ఇసటట ననస:94-19-1434
వయససస:34
లస: పప
8153 NDX1007640
పపరర: రరశమక చరర

8139 NDX2135078
పపరర: సషషమధన మహమకద

8134 NDX2499648
పపరర: దచవపద షపక

భరస : నరసయఖ చసకర
ఇసటట ననస:94-19-1432
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ బసదగర
ఇసటట ననస:94-19-1432
వయససస:67
లస: పప

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:94-19-1434
వయససస:33
లస: ససస స
8150 NDX0986075
పపరర: జజనబబషర షపక

94-179/524

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప చసకర
ఇసటట ననస:94-19-1432
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ ఖఖససస యమ.డక
ఇసటట ననస:94-19-1432
వయససస:41
లస: పప
8147 NDX1274265
పపరర: సషషదచభ షపక

8136 NDX2105949
పపరర: నచగ మలర శశరర చసకర

94-179/523

తసడక:ఫ మహమకద యఖఖసబ షపక
ఇసటట ననస:94-19-1430
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఖఖససస మహమకద
ఇసటట ననస:94-19-1432
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప చసక
ఇసటట ననస:94-19-1432
వయససస:27
లస: పప
8144 AP151010489040
పపరర: ఫసరగజ యమ.డక

94-178/151

భరస : వరరసజననయబలల చసకర
ఇసటట ననస:94-19-1432
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చసకర
ఇసటట ననస:94-19-1432
వయససస:48
లస: ససస స
8141 NDX1814954
పపరర: వరరసజననయబలల చసక

8133 NDX1282342
పపరర: సపరరష రరవపరర

8131 NDX1676495
పపరర: శకనవరసరరవప చలఖర

తసడక:ఫ పరసడడరసగరరవప చలఖర
ఇసటట ననస:94-19-1428
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:94/19/1430
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదల హనఫ షపక
ఇసటట ననస:94-19-1430
వయససస:49
లస: పప
8138 NDX2168517
పపరర: పరరశత చసకర

94-179/522

భరస : శకనవరసరరవప చలఖర
ఇసటట ననస:94-19-1428
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:94-19-1429
వయససస:36
లస: ససస స
8135 NDX2499838
పపరర: యఖకలబ షపక

8130 NDX1676511
పపరర: నలఖవత చలఖర

8155 NDX1674762
పపరర: మమలఖల షపక

94-179/542

తసడక:ఫ నబ షపక
ఇసటట ననస:94-19-1435
వయససస:27
లస: పప
94-183/670

8158 NDX0309823
పపరర: బబజద బ షపక

94-179/544

భరస : లఖల సరహహబ
ఇసటట ననస:94-19-1437
వయససస:46
లస: ససస స
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8159 AP151010489333
పపరర: బబబబవల షపక

94-179/545

తసడక:ఫ చనన రసనల
ఇసటట ననస:94-19-1437
వయససస:43
లస: పప
8162 NDX1172675
పపరర: ఖజజబ షపక

94-183/671

94-184/905

8163 NDX0780866
పపరర: వజయలకకక దదవరకకసడ

8166 NDX0777359
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దదవరకకసడ

8169 NDX1005818
పపరర: అసజల జమబకల

తసడక:ఫ యరక కకట రరడడ క బబ గర సమబదఫస
ఇసటట ననస:94-19-1464
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర జమబకల
ఇసటట ననస:94-19-1465
వయససస:29
లస: ససస స

8171 NDX1007129
పపరర: ససబబబలల జమబకల

8172 NDX0985416
పపరర: కకశశర జమబకల

94-179/552

భరస : వనసకటటశశరరర జమబకల
ఇసటట ననస:94-19-1465
వయససస:79
లస: ససస స
8174 NDX0606517
పపరర: వనసకటటశశరరర జమబకల

94-179/555

94-179/558

94-183/1143

భరస : వనసకట రరడకడ కకపరరస
ఇసటట ననస:94-19-1468
వయససస:34
లస: ససస స

94-179/550

8181 NDX2868578
పపరర: పకకరమక షపక

94-183/672

8184 NDX2499887
పపరర: నచగమణణ బబత

94-179/553

8187 NDX1448050
పపరర: నచగర రరడకడ కకపపరరస
తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ కకపత
ఇసటట ననస:94-19-1468
వయససస:29
లస: పప

8167 NDX1274273
పపరర: ఓబబల రరడకడ బబ రరక

94-179/548

8170 AP151010489320
పపరర: వరమక జమబకల

94-179/551

8173 NDX2085711
పపరర: వనసకటటశశరరర జమబకల

94-179/554

తసడక:ఫ శకనస జమబకల
ఇసటట ననస:94-19-1465
వయససస:31
లస: పప
94-179/556

8176 NDX1629940
పపరర: నచరరయణమక ససరర

94-179/557

భరస : శకనవరస రరడడ క ససరర
ఇసటట ననస:94-19-1466
వయససస:32
లస: ససస స
94-179/1172

8179 NDX2868602
పపరర: ఖససస షపక

94-183/1142

తసడక:ఫ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:94-19-1466
వయససస:74
లస: పప
94-183/1144

8182 NDX2868545
పపరర: కరలశర వల షపక

94-183/1145

తసడక:ఫ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:94-19-1466
వయససస:24
లస: పప
94-183/673

భరస : శకనస బబత
ఇసటట ననస:94-19-1468
వయససస:23
లస: ససస స
94-183/675

94-184/904

భరస : శకనస జమబకల
ఇసటట ననస:94-19-1465
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:94-19-1466
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ పస ల రరడకడ సనర
ఇసటట ననస:94-19-1467
వయససస:47
లస: పప
8186 NDX1034305
పపరర: మసగమక కకపపరరస

8178 NDX3048329
పపరర: హమద షపక

8164 NDX0781013
పపరర: సరయలల దదవరకకసడ

తలర : వరమక సమబదఫస
ఇసటట ననస:94-19-1443
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ బబబబవలర షపక
ఇసటట ననస:94-19-1466
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:94-19-1466
వయససస:46
లస: పప
8183 NDX1612804
పపరర: శకనవరససలల సనర

94-184/908

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర జమబకల
ఇసటట ననస:94-19-1465
వయససస:52
లస: పప

తసడక:ఫ పస ల రరడకడ ససరర
ఇసటట ననస:94-19-1466
వయససస:36
లస: పప
8180 NDX2868677
పపరర: గరలబ షపక

8175 AP151010489604
పపరర: శకనస జమబకల

94-179/547

భరస : వనసకటటశశర రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:94-19-1441
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకనస జమబకల
ఇసటట ననస:94-19-1465
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ శకనస చనన రరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1465
వయససస:33
లస: పప
8177 NDX1630095
పపరర: శకనవరస రరడకడ ససరర

94-184/903

తసడక:ఫ తచతయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:94-19-1441
వయససస:59
లస: పప
94-179/549

8161 AP151010489206
పపరర: చనన రసనల షపక

తసడక:ఫ దరరయఖ సరహహబ
ఇసటట ననస:94-19-1437
వయససస:74
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:94-19-1441
వయససస:29
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:94-19-1441
వయససస:26
లస: పప
8168 NDX1642843
పపరర: రమణ రరడకడ బబ గర సమబదఫస

94-179/546

తసడక:ఫ చనరసనల సరహహబ
ఇసటట ననస:94-19-1437
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:94-19-1438
వయససస:28
లస: ససస స
8165 NDX1297928
పపరర: గరపస రరజ దదవరకకసడ

8160 NDX0314708
పపరర: లఖల సరహహబ షపక

8185 NDX1034321
పపరర: వనసకట ససజజత గరనసగపషసట

94-183/674

భరస : పఫసరద రరడకడ గరనసగపషసట
ఇసటట ననస:94-19-1468
వయససస:32
లస: ససస స
94-183/676

8188 NDX2499598
పపరర: శకనస బబతచ

94-183/677

తసడక:ఫ తరరపతరరడకడ బబతచ
ఇసటట ననస:94-19-1468
వయససస:32
లస: పప
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8189 NDX1031269
పపరర: పఫసరదరరడకడ గరనసగపషసట

94-183/678

తసడక:ఫ పపలఖరరరడకడ గరనసగపషసట
ఇసటట ననస:94-19-1468
వయససస:37
లస: పప
8192 NDX0008185
పపరర: తరరపతమక బరరణచ

8190 AP151010492551
పపరర: వనసకటరరడకడ కకపపరరస

తసడక:ఫ ఎరరకరరడకడ కకపరరస
ఇసటట ననస:94-19-1468
వయససస:47
లస: పప
94-183/681

భరస : వనసకటబఫవప బరరణచ
ఇసటట ననస:94-19-1469
వయససస:43
లస: ససస స

8193 JBV3236296
పపరర: వనసకటరరడకడ నలర పప

తసడక:ఫ పషదద నరసరరరడకడ తమఖకరరడడ క
ఇసటట ననస:94-19-1469
వయససస:64
లస: పప
94-183/686

భరస : వనసకట కకషరష రరడకడ చననపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1472
వయససస:27
లస: ససస స
8201 NDX2480218
పపరర: అసజల తచటటపరరస
భరస : బఫహకరరడకడ తచటటపరరస
ఇసటట ననస:94-19-1473
వయససస:51
లస: ససస స
8204 NDX2500072
పపరర: KOTAMMA ఆనచటట

94-183/689

Deleted
94-180/2009

తసడక:ఫ పషద కకటటరరడకడ అలకగ పలర
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:38
లస: పప
8210 NDX0156299
పపరర: వనసకట రమణ భమసపలర

94-183/693

భరస : ససబబబరరడకడ భమసపల
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:41
లస: ససస స
8213 NDX0605683
పపరర: హహసపసనబ షపక
భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:70
లస: ససస స
8216 NDX1410752
పపరర: వనసకటటసశరరరరడకడ రరగరపససడక
తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:33
లస: పప

94-183/902

94-183/683

8197 NDX2499960
పపరర: వనసకట లకకక చననపరరడడ క
తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర రరడకడ చననపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1471
వయససస:22
లస: ససస స

8199 NDX2220523
పపరర: వనసకట కకషష రరడకడ చననపరరడకడ

94-183/687

8200 NDX2926723
పపరర: కలమఖర సశరరప బబతరనచ
బబ యన
తసడక:ఫ రవ చసదఫ
ఇసటట ననస:94-19-1473
వయససస:18
లస: పప

94-179/560

8203 NDX2500098
పపరర: శశకళ ఆనచటట

8202 NDX2480234
పపరర: నచగరరరబ నరరడకడ తచటటపరరస

8205 NDX2499846
పపరర: కకటయఖ ఆనచటట

94-183/690

తసడక:ఫ మఖలకకసడయఖ ఆనచటట
ఇసటట ననస:94-19-1473
వయససస:51
లస: పప
8208 NDX2311041
పపరర: ససజనఖ రరగరపససడక

94-183/691

8209 NDX1034941
పపరర: పఫమల రరగరపససడక

8211 NDX1301662
పపరర: అఫసన షపక

8212 JBV3236197
పపరర: ఆదదలకకక రరగరపససడక

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:33
లస: పప

94-184/1573

భరస : రవ చసదఫ బబతరననబయనచ
ఇసటట ననస:94-19-1473
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమణచరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:33
లస: ససస స

8217 NDX1849175
పపరర: శకనవరస రరడకడ రరగరపససడక

94-175/1673

94-183/688

8206 NDX3222627
పపరర: పదక లత బబతరననబయనచ

భరస : వనసకట నరసససహ రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:24
లస: ససస స

8214 NDX1448662
పపరర: కకటట రరడకడ రరగరపససడక

94-183/685

తసడక:ఫ కకటయఖ ఆనచటట
ఇసటట ననస:94-19-1473
వయససస:20
లస: ససస స

94-183/694

94-183/692

94-183/695

భరస : వనసకటరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:50
లస: ససస స
94-183/697

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:26
లస: పప
94-183/699

8194 NDX0008037
పపరర: వనసకటబఫవప భరణణ

తసడక:ఫ వనసకట నచరరయణ రరడకడ అలవలపలర
ఇసటట ననస:94-19-1470
వయససస:20
లస: పప

భరస : అబబదల షపక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:47
లస: ససస స
94-183/696

94-183/680

తసడక:ఫ చలమయఖ భరణణ
ఇసటట ననస:94-19-1469
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ బఫహకరరడకడ తచటటపరరస
ఇసటట ననస:94-19-1473
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటయఖ ఆనచటట
ఇసటట ననస:94-19-1473
వయససస:41
లస: ససస స

8207 NDX2881373
పపరర: వనసకటటశశరరర అలకగ పలర

94-183/682

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర చననపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1472
వయససస:38
లస: పప
94-179/559

8191 JBV0921403
పపరర: ససశలఖ నలర పప

భరస : వనసకటరరడకడ నలర పప
ఇసటట ననస:94-19-1469
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ పపలఖరరరడకడ నలర పప
ఇసటట ననస:94-19-1469
వయససస:37
లస: పప

94-183/684 8196 NDX2715258
8195 NDX1031285
పపరర: వనసకట నరసససహరరడకడ తమఖకరరడడ క
పపరర: ఆసజననయ రరడకడ అలవలపలర

8198 NDX2220531
పపరర: అననష చననపరరడకడ

94-183/679

94-183/698
8215 NDX1171875
పపరర: వనసకట నరసససహరరడకడ రరగరపససడక

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:27
లస: పప
94-183/700

8218 JBV3236650
పపరర: శకనవరసరరడకడ రరగరపససడక

94-183/701

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:33
లస: పప

Page 351 of 372

8219 JBV3236619
పపరర: రమణచరరడకడ రరగరపససడక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-183/702

తసడక:ఫ వనసకటరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:36
లస: పప
8222 NDX2884195
పపరర: వసససదర అలకగ పలర

94-183/1146

94-183/707

94-179/561

94-179/1173

Deleted
94-183/712

తసడక:ఫ అజజ బబష షపక
ఇసటట ననస:94-19-1477
వయససస:32
లస: పప
8237 NDX2940914
పపరర: వనసకట రరడకడ ఎనమరరడకడ

94-183/1148

94-183/903

తసడక:ఫ పసచరయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:94-19-1480
వయససస:26
లస: పప

94-179/562

8232 NDX1301621
పపరర: పరఖరరజన షపక

94-183/710

భరస : అజజ భబష షపక
ఇసటట ననస:94-19-1477
వయససస:65
లస: ససస స
8235 NDX1301639
పపరర: జలఖన భబష షపక

8238 NDX1172725
పపరర: ననర బ షపక

8241 NDX2168491
పపరర: మహ లకకక జజగబ

94-183/716

8244 NDX2500049
పపరర: బబల కలమఖర రరడడ క జజగబ

8247 NDX1448332
పపరర: రరచగగరర నచగగశశర రరవప
తసడక:ఫ పసచరయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:94-19-1480
వయససస:27
లస: పప

8227 NDX1133941
పపరర: మహమకద అల సయఖద

94-183/709

8230 NDX2646719
పపరర: వనసకట రమణ ఎనమరరడకడ

94-179/909

8233 NDX1301654
పపరర: మహమకద ఆనసర షపక

94-183/711

తసడక:ఫ అబబదల గఫరర
ఇసటట ననస:94-19-1477
వయససస:65
లస: పప
94-183/713

8236 NDX2822716
పపరర: వనసకట రరడకడ ఎనమరరడకడ

94-183/1147

Deleted

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1477
వయససస:49
లస: పప
94-183/714

8239 NDX0148981
పపరర: ససబబబరరడకడ భమసపలర

94-183/715

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ భబసపలర
ఇసటట ననస:94-19-1479
వయససస:49
లస: పప
94-179/565

8242 NDX2155670
పపరర: పకకరర రరడకడ జజగబ

94-179/566

తసడక:ఫ హహసపసన రరడకడ జజగబ
ఇసటట ననస:94-19-1480
వయససస:45
లస: పప
94-183/717

తసడక:ఫ పకకర రరడకడ జజగబ
ఇసటట ననస:94-19-1480
వయససస:20
లస: పప
94-183/719

94-183/706

భరస : వనసకట రరడకడ ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1477
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పకకరర రరడకడ జజగబ
ఇసటట ననస:94-19-1480
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పకకర రరడకడ జజగబ
ఇసటట ననస:94-19-1480
వయససస:35
లస: ససస స
8246 NDX1448373
పపరర: రచగరరర నచగగసదఫ బబబబ

8229 NDX1672816
పపరర: భబరత రరగరపససడక

8224 NDX2499853
పపరర: మరర పరరశన షపక

తసడక:ఫ సయఖద పసర మహమకద
ఇసటట ననస:94-19-1476
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-19-1479
వయససస:66
లస: ససస స

తసడక:ఫ మఖబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-19-1479
వయససస:19
లస: ససస స
8243 NDX2499721
పపరర: వనసకట మహలకకక దదవ జజగబ

94-183/708

తసడక:ఫ అజజ భబష షపక
ఇసటట ననస:94-19-1477
వయససస:39
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1477
వయససస:49
లస: పప
8240 NDX2716595
పపరర: శలక షపక

8226 NDX1119817
పపరర: షరజహ బబగస షపక

94-183/704

తసడక:ఫ దచవపద బబషర షపక
ఇసటట ననస:94-19-1476
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడ క రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1477
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1477
వయససస:49
లస: పప
8234 NDX1387000
పపరర: ననర మహమకద షపక

94-183/705

తసడక:ఫ మహమకద ఆల షపక
ఇసటట ననస:94-19-1476
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ ఎనమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-19-1477
వయససస:24
లస: ససస స
8231 NDX2769370
పపరర: వనసకట రరడకడ ఎనమరరడకడ

8223 NDX1402023
పపరర: అననరరధ రరగరపససడక

8221 JBV3236635
పపరర: వనసకటరరడకడ రరగరపససడక

తసడక:ఫ కకటటరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరరరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-19-1475
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ దచవపద బబషర షపక
ఇసటట ననస:94-19-1476
వయససస:25
లస: ససస స
8228 NDX1850933
పపరర: నవన ఎనమరరడకడ

94-183/703

తసడక:ఫ సయఖద దదర షపక
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ అలకగ పలర
ఇసటట ననస:94-19-1474
వయససస:33
లస: ససస స
8225 NDX2500023
పపరర: కరరషక షపక

8220 NDX1301670
పపరర: దచవపద భబష షపక

8245 NDX1448423
పపరర: రచగరరర ససబఫమణఖస

94-183/718

తసడక:ఫ పసచరయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:94-19-1480
వయససస:25
లస: పప
94-183/720

8248 NDX1448340
పపరర: నచగరరజ రరచగగరర

94-183/721

తసడక:ఫ పసచరయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:94-19-1480
వయససస:28
లస: పప
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8249 NDX2499820
పపరర: పకకర రరడకడ జజగబ
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94-183/722

తసడక:ఫ హహసపసన రరడకడ జజగబ
ఇసటట ననస:94-19-1480
వయససస:46
లస: పప
8252 NDX1502096
పపరర: పఫసనన కలమఖరర బసడ

94-181/1084

94-181/1087

94-181/1091

8256 JBV3230679
పపరర: రరప రరగరన� కరళసగర�

8259 JBV0915629
పపరర: ఫసలపస రరజజరతనయ� కరళయగర�

94-181/1094

8262 AP151010489060
పపరర: పషదదదరరడకడ అటట
ర రర

తసడక:ఫ డదవడ�
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:73
లస: పప
94-174/735

94-183/724

94-183/727

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ చననప రరడకడ
ఇసటట ననస:94-20-1471
వయససస:52
లస: ససస స

8274 NDX1301928
పపరర: ససధచకర రరడకడ చనపప రరడకడ

8277 NDX2311009
పపరర: రరజగశశరర అలకపలర
భరస : రమణయఖ అలకపలర
ఇసటట ననస:94-20-1473
వయససస:25
లస: ససస స

94-181/1090

94-181/1093

94-181/1095

8263 NDX1234954
పపరర: బబబబ రరవప బరరదస

94-181/1096

తసడక:ఫ నచగగశశరరవప బరరదస
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:57
లస: పప
94-181/1098

8266 JBV0912212
పపరర: వకటరఅగసస స � కరళయగర�

94-181/1099

తసడక:ఫ జజన సరమబయయల� �
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:81
లస: పప
94-179/910

8269 AP151010492565
పపరర: నజజకబబగస షపక

94-183/723

భరస : షరవల షపక
ఇసటట ననస:94-20
వయససస:47
లస: ససస స
94-183/725

8272 AP151010492564
పపరర: షరవల షపక

94-183/726

తసడక:ఫ సరయబబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-20
వయససస:55
లస: పప
94-183/728

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర చననపప రరడడ క
ఇసటట ననస:94-20-1421
వయససస:26
లస: పప
94-183/730

8257 NDX0507392
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడపరరస

8260 JBV3230687
పపరర: మహన మమశశచ శరమమఖల�
కరళసగర�
తసడక:ఫ వకటర అగసట న�
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ సరయబబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-20
వయససస:50
లస: పప

భరస : అనల కలమఖర పరతతరర
ఇసటట ననస:94-20-1421
వయససస:44
లస: ససస స
8276 NDX1034172
పపరర: పదచక చననపరరడడ క

8271 AP151010492390
పపరర: కరరమబలఖర షపక

94-181/1086

94-181/1092

తసడక:ఫ జబబర మగల
ఇసటట ననస:94-20
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరయబబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-20
వయససస:47
లస: ససస స
8273 NDX0811661
పపరర: శశష కలమఖరర పరతతరర

8268 NDX2713469
పపరర: షబన మగల

8254 JBV3230695
పపరర: రరణణ� కరళసగర�

తసడక:ఫ బఫహకజ
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:74
లస: పప

భరస : నచగరరజ మసడలన
ఇసటట ననస:94-20
వయససస:31
లస: ససస స
8270 AP151010492326
పపరర: రరహహనచబబగస షపక

94-181/1088

తసడక:ఫ చన గరపస రరడడ క అటట
ర రర
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:56
లస: పప

94-181/1097 8265 NDX0511543
8264 NDX0412411
పపరర: ఇమకనసఖయయల� మఖచవరపప�
పపరర: బబల కకషష మమరరస బసడ

94-189/1035

భరస : మహన మమశశచ శరమమఖల� �
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:43
లస: ససస స

తసడక:ఫ వకటర � ఆగసట స�
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ నరసససహలల జకకస
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:50
లస: పప

8267 NDX1383983
పపరర: అనసనరఖ మసడలన

94-181/1085

భరస : అబబదల శకలకర కకతచశల
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబల కకషష బసడ
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:43
లస: పప
8261 NDX1173145
పపరర: భమఖరరవప జకకస

8253 NDX1378884
పపరర: మఖరరస ఫసర రరనస ననచవరపప

8251 NDX0526988
పపరర: మసగమక తమకరరడడ క

భరస : దచసస తమకరరడడ క
ఇసటట ననస:94-19-1731
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ మఖరరటన సషటరరట
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమరరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:48
లస: ససస స
8258 NDX1502062
పపరర: వజయ ససధదర బసడ

94-189/1034

భరస : అపపనన తమకరరడడ క
ఇసటట ననస:94-19-1731
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వజయ ససధదర బసడ
ఇసటట ననస:94-19-1740
వయససస:41
లస: ససస స
8255 NDX2161792
పపరర: పరరశత లసకపలర

8250 NDX0526913
పపరర: జయలకకక తమకరరడడ క

8275 NDX0811240
పపరర: అనల కలమఖర పరతతరర

94-183/729

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర పరతతరర
ఇసటట ననస:94-20-1421
వయససస:53
లస: పప
94-183/731

8278 NDX1034693
పపరర: నచగలకకక అలకగపలర అలకగపలర

94-183/732

భరస : నరసససహస అలకగపలర
ఇసటట ననస:94-20-1473
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: ససబబబలల అలకగపలర
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94-183/733

భరస : వనసకటససబబయఖ అలకగపలర
ఇసటట ననస:94/20/1473
వయససస:55
లస: ససస స
8282 NDX1274406
పపరర: చసదదక
ఫ కరగరతల

94-179/567

94-183/737

94-179/1174

94-183/1149

94-183/741

94-183/744

94-183/747

భరస : కసకర పతరల
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:49
లస: ససస స

8292 NDX2929057
పపరర: రజఖలకకక భమతల

8295 NDX1119858
పపరర: షరహహన భబనస షపక

8298 JBV0910455
పపరర: గగస షపక

8301 JBV0911453
పపరర: హహసపసన షపక

94-183/905

8304 NDX2876720
పపరర: ఏలయఖ పపతèచఅలఖ

94-183/1150

8307 NDX2759199
పపరర: ఏలయఖ పచరల
తసడక:ఫ యహన పచరల
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:47
లస: పప

8287 NDX3252442
పపరర: పవన కలమఖర వలర భననన

94-183/1232

8290 NDX2901569
పపరర: ససబబలకకక అవపల

94-179/1176

8293 NDX1348481
పపరర: ఫరతమ షపక

94-183/740

తసడక:ఫ జజన షపక
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:26
లస: ససస స
94-183/742

8296 NDX0888602
పపరర: జజన బబగస షపక

94-183/743

తసడక:ఫ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:34
లస: ససస స
94-183/745

8299 JBV0913525
పపరర: కరరమబలఖర షపక

94-183/746

తసడక:ఫ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:36
లస: పప
94-183/748

8302 NDX2714632
పపరర: ససభబన నచడకకకటబ

94-183/904

భరస : భబసకరరవప
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:39
లస: ససస స
94-183/1151

తసడక:ఫ యహన పపతèచఅలఖ
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:50
లస: పప
94-183/1153

94-183/736

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ అవపల
ఇసటట ననస:94-20-1483
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ భబసకర రరవప నచడకకకటబ
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:20
లస: ససస స
8306 NDX2754372
పపరర: నరరప నలఖసబరర పతరల

94-179/1175

తసడక:ఫ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:47
లస: పప
8303 NDX2713725
పపరర: సహహత నచడకకకటబ

8289 NDX2863249
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ అవపల

8284 JBV3236072
పపరర: లకకకకలమఖరర కరగరతచల

తలర : వరణణ వలర భననన
ఇసటట ననస:94-20-1481
వయససస:23
లస: పప

భరస : కరరమబలఖర షపక
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:54
లస: ససస స
8300 JBV3237419
పపరర: సషషదచ షపక

94-183/738

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94-20-1483
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:28
లస: ససస స
8297 JBV0913376
పపరర: రజయఖ బబగస షపక

8286 NDX0488106
పపరర: కకషరషరరడకడ ఇరరవపరర

94-183/735

తసడక:ఫ నరశసహరరవప కరగరతచల
ఇసటట ననస:94-20-1481
వయససస:40
లస: ససస స

తసడక:ఫ తరపత రరడకడ అవపల
ఇసటట ననస:94-20-1483
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ పషదద కలలయపప
ఇసటట ననస:94-20-1483
వయససస:49
లస: పప
8294 NDX1119874
పపరర: మహమకద రరషణ షపక

94-179/568

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ ఇరరవపరర
ఇసటట ననస:94-20-1481
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ తరరపతరరడకడ అవపల
ఇసటట ననస:94-20-1483
వయససస:31
లస: పప
8291 NDX2893683
పపరర: శకనస భమతరరజ

8283 NDX1274398
పపరర: గగతమ కరగరతల

8281 MLJ0697607
పపరర: వనసకటససబబయఖ అలకగపలర

తసడక:ఫ బబడడ యఖ అలకగపలర
ఇసటట ననస:94-20-1473
వయససస:60
లస: పప

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:94-20-1481
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ నరరక
ఇసటట ననస:94-20-1481
వయససస:70
లస: ససస స
8288 NDX2841401
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ అవపల

94-183/734

తసడక:ఫ వనసకటససబబయఖ అలకగపలర
ఇసటట ననస:94-20-1473
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:94-20-1481
వయససస:29
లస: ససస స
8285 JBV3236080
పపరర: నచగగశశరమక నరరక

8280 MLJ0692848
పపరర: నరసససహస అలకగపలర

94-183/1152
8305 NDX3057908
పపరర: ననరరపర నలమబబరర పపతèచఅలఖ

భరస : ఏలయఖ పపతèచఅలఖ
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:50
లస: ససస స
94-183/1154

8308 NDX2868404
పపరర: వనయ శశశలలష నడక కకట

94-183/1155

తసడక:ఫ భబసకర రరవప నడక కకట
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:20
లస: పప
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8309 NDX2876779
పపరర: మనక శరణ పపతèచఅలఖ

94-183/1156

తసడక:ఫ ఏలయఖ పపతèచఅలఖ
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:19
లస: ససస స
8312 NDX1850420
పపరర: గగససయఖ షపక

94-179/569

94-179/572

94-183/751

94-179/911

94-183/1162

94-183/755

94-179/575

తసడక:ఫ సపశశహ పరశస
ఇసటట ననస:94-20-1489
వయససస:26
లస: పప

8322 NDX2868479
పపరర: వనసకయఖ తలల
ర రర

8325 NDX0605568
పపరర: వనసకట రమణ పరశస

8328 NDX1675141
పపరర: కకటటశశరమక రరగరపససడక

8331 NDX2893147
పపరర: అసజయఖ పరశస

94-183/757

94-183/1163

8334 NDX2499663
పపరర: నచగరరజ పపరరషస తస పటనస

8317 AP151010492367
పపరర: అబబదల రహహస షపక

8320 NDX2893527
పపరర: అససఫ షపక

94-183/1160

94-183/750

94-183/1159

8323 NDX2868511
పపరర: వనసకట రమణ తలల
ర రర

94-183/1161

భరస : వనసకయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-20-1487
వయససస:37
లస: ససస స
94-183/753

8326 NDX0008524
పపరర: వనసకట లకకక రరగరపససడక

94-183/754

భరస : తరరపత రరడకడ రగరపససడక
ఇసటట ననస:94-20-1487A
వయససస:43
లస: ససస స
94-179/573

8329 NDX1676917
పపరర: పదక ఆవపల

94-179/574

భరస : కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:94-20-1488
వయససస:36
లస: ససస స
94-179/1177

8332 NDX2499994
పపరర: రరజగశశరర మరబబకలల

94-183/756

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప మరబబకలల
ఇసటట ననస:94-20-1489
వయససస:20
లస: ససస స
94-183/758

8335 NDX2500015
పపరర: ఏడడకకసడలల ఎలర ననరర

తసడక:ఫ నరసససహరరవప పపరరషస తస పటనస
ఇసటట ననస:94-20-1489
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ యగయఖ ఎలర ననరర
ఇసటట ననస:94-20-1489
వయససస:47
లస: పప

8337 NDX2744977
పపరర: లకకక పరశస

8338 NDX2736411
పపరర: గరపస యఖలనరర

భరస : అసజయఖ పరశస
ఇసటట ననస:94-20-1489
వయససస:24
లస: ససస స

94-179/571

తసడక:ఫ కరరమబలర
ఇసటట ననస:94-20-1486
వయససస:21
లస: పప

తసడక:ఫ శశషయఖ
ఇసటట ననస:94-20-1489
వయససస:29
లస: పప

భరస : నచగరరరబ న పపరరషస తస పటనస
ఇసటట ననస:94-20-1489
వయససస:30
లస: ససస స
8336 NDX2736254
పపరర: చనన శకనస పరశస

94-183/752

భరస : సతఖ నచరరయణ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-20-1488
వయససస:37
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94-20-1488
వయససస:37
లస: పప
8333 NDX2499861
పపరర: సరళళదదవ పపరరషస తస పటనస

8319 AP151010492562
పపరర: అబబదలఖబరర షపక

8314 NDX1851675
పపరర: మఇనసదదదన షపక

తసడక:ఫ అబబదలఖబరర షపక
ఇసటట ననస:94-20-1486
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనస పరశస
ఇసటట ననస:94-20-1487A
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ శశషయఖ పరశస
ఇసటట ననస:94-20-1487A
వయససస:35
లస: పప
8330 NDX1675174
పపరర: సతఖ నచరరయణ రరగరపససడక

94-183/749

తసడక:ఫ బబలయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-20-1487
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:94-20-1487
వయససస:18
లస: ససస స
8327 NDX0489195
పపరర: శకనస పరసస

8316 AP151010492347
పపరర: ఫరతమఖ షపక

94-183/1158

తసడక:ఫ కరరమబలఖర షపక
ఇసటట ననస:94-20-1486
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ మహబమబబ షపక
ఇసటట ననస:94-20-1486
వయససస:70
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకయఖ తచళళ
ర రర
ఇసటట ననస:94-20-1487
వయససస:18
లస: ససస స
8324 NDX2740769
పపరర: మమనక తలల
ర రర

94-179/570

భరస : అబబదలఖబరర షపక
ఇసటట ననస:94-20-1486
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదలఖబరర షపక
ఇసటట ననస:94-20-1486
వయససస:42
లస: పప
8321 NDX2634327
పపరర: మమనక తచళళ
ర రర

8313 NDX1852228
పపరర: రగహనచ షపక

8311 NDX2801421
పపరర: మనక పచరల

తసడక:ఫ ఏలయఖ పచరల
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కరరమబలఖర షపక
ఇసటట ననస:94-20-1486
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:94-20-1486
వయససస:52
లస: పప
8318 AP151010492563
పపరర: అబబదల రఫస షపక

94-183/1157

తసడక:ఫ భబసకర రరవప నచడకకకథచ
ఇసటట ననస:94-20-1485
వయససస:19
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:94-20-1486
వయససస:44
లస: ససస స
8315 NDX1850792
పపరర: కరరమబలఖర షపక

8310 NDX2859106
పపరర: వనయ శశశలలష నచడకకకటబ

94-183/1164

94-183/759

94-183/1165

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల యఖలనరర
ఇసటట ననస:94-20-1489
వయససస:18
లస: పప
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94-172/1225

భరస : శకనవరస రరడకడ
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:24
లస: ససస స
8342 NDX0936724
పపరర: నరరసరరడకడ ససదదమమరరస

94-183/762

94-183/1168

94-183/1171

94-183/1174

94-183/763

94-179/578

భరస : వజయకలమఖర
ఇసటట ననస:94-20-1496
వయససస:31
లస: ససస స

8352 NDX1274430
పపరర: ససహససన దదవరకకసడ

8355 NDX1301613
పపరర: శకనస దదవరకకసడ

8358 NDX1274422
పపరర: మఖణణకఖస తచడకబబ యన

94-183/767

8361 AP151010492343
పపరర: తరరపతమక జజజల

8364 JBV0920124
పపరర: బబల జజజల

94-179/576

8367 NDX0139675
పపరర: కకసడవటట ఉషర రరణణ
తసడక:ఫ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:94-20-1496
వయససస:32
లస: ససస స

8347 NDX3203403
పపరర: శకనవరసరరవప ససరరపలర

94-183/1170

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:38
లస: పప
8350 NDX3157419
పపరర: కలఖఖణణ దసరర ససరరపలర

94-183/1173

8353 NDX1274448
పపరర: అకకమక దదవరకకసడ

94-179/577

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-20-1493
వయససస:64
లస: ససస స
94-183/764

8356 NDX1448241
పపరర: ఆసజననయబలల దదవరకకసడ

94-183/765

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:94-20-1493
వయససస:31
లస: పప
94-179/579

8359 NDX1301605
పపరర: పపరష చసదఫ రరవప కలరక

94-183/766

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:94-20-1494
వయససస:45
లస: పప
94-183/768

8362 AP151010492196
పపరర: కకసడమక జజజల

94-183/769

భరస : వకకయఖ జజజల
ఇసటట ననస:94-20-1495
వయససస:65
లస: ససస స
94-183/771

తసడక:ఫ ఒకకయఖ జజజల
ఇసటట ననస:94-20-1495
వయససస:34
లస: పప
94-179/580

94-183/1167

Deleted

భరస : ఏడడకకసడలల జజజల
ఇసటట ననస:94-20-1495
వయససస:43
లస: ససస స
94-183/770

8344 NDX2868099
పపరర: అదడమక మబదదరరడడ క

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మధససనధన రరవప
ఇసటట ననస:94-20-1494
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఏడడకకసడలల జజజల
ఇసటట ననస:94-20-1495
వయససస:23
లస: పప
8366 NDX0145417
పపరర: కకసడవటట కరలలసదఫ

94-183/1172

తసడక:ఫ శకనస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:94-20-1493
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబల నరసససహరరవప జజజల
ఇసటట ననస:94-20-1495
వయససస:36
లస: ససస స
8363 NDX2156066
పపరర: మహహశ జజజల

8349 NDX2940005
పపరర: లకకకకరసత మఖదల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94-20-1493
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదఫ రరవప
ఇసటట ననస:94-20-1494
వయససస:41
లస: ససస స
8360 NDX1119932
పపరర: నచగమణణ జజజల

94-183/1169

భరస : శకనవరససలల మఖదల
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:94-20-1493
వయససస:25
లస: ససస స
8357 NDX1274414
పపరర: లకకక కలరక

8346 NDX3157963
పపరర: కరరణ దదవ ససరరపలర

94-183/761

భరస : కకషష రరడకడ మబదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:68
లస: ససస స

Deleted

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:18
లస: ససస స
8354 NDX1448209
పపరర: నచగమణణ దదవరకకసడచ

94-183/1166

భరస : శకనవరస రరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:38
లస: ససస స
8351 NDX3215266
పపరర: కలఖఖణణ దసరర ససరరపలర

8343 NDX2868263
పపరర: కగశవపలల రరడకడ మబదదరరడకడ

8341 JBV3236262
పపరర: శకనవరసరరడకడ ససదదమమరరస

తసడక:ఫ నరరససరరడకడ ససదరమమరరస
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ రమ రరడకడ మబదదరరడకడ
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:69
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర మఖదల
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:43
లస: పప
8348 NDX3203775
పపరర: కరరణ దదవ ససరరపలర

94-183/760

భరస : నరరససరరడకడ ససదరమమరరస
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:55
లస: ససస స

తసడక:ఫ చడసచరరడకడ ససదరమమరరస
ఇసటట ననస:94-20-1492
వయససస:62
లస: పప
8345 NDX2939882
పపరర: శకనస మఖదల

8340 NDX0936542
పపరర: లకకక ససదదమమరరస

8365 JBV3237583
పపరర: ఏడడకకసడలల జజజల

94-183/772

తసడక:ఫ వకకయఖ జజజల
ఇసటట ననస:94-20-1495
వయససస:46
లస: పప
94-179/581

8368 NDX0143164
పపరర: కకసడవటట పరరశత

94-179/582

తసడక:ఫ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:94-20-1496
వయససస:45
లస: ససస స
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8369 NDX0142885
పపరర: కకసడవటట పదచకవత
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94-179/583

భరస : ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:94-20-1496
వయససస:65
లస: ససస స
8372 NDX1668542
పపరర: అసరక బబగమ షపక

94-179/586

94-179/589

94-183/774

94-179/592

94-179/595

94-183/777

94-183/780

తసడక:ఫ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:94-20-1501
వయససస:64
లస: పప

8382 AP151010489590
పపరర: సతశ సససకర

8385 JBV3726841
పపరర: రమఖదదవ తలపపల

8388 JBV3726825
పపరర: పఫతచప తలపపల

8391 JBV0912907
పపరర: అమరరననసర సయఖద

94-183/783

8394 JBV0914739
పపరర: ఉసరకన సయఖద

94-179/593

8397 JBV0910190
పపరర: ఆదస సయఖద
తసడక:ఫ మసరసనస సయఖద
ఇసటట ననస:94-20-1501
వయససస:70
లస: పప

8377 NDX2499903
పపరర: నగరనచ షపక

94-183/773

8380 AP151010489090
పపరర: అచరమక సససకర

94-179/591

8383 NDX0314633
పపరర: నచగగశశరరరవప సససకర

94-179/594

తసడక:ఫ నరసయఖ
ఇసటట ననస:94-20-1499
వయససస:62
లస: పప
94-183/775

8386 NDX2220564
పపరర: తషలసమక చసకక

94-183/776

భరస : ఆదస చసకక
ఇసటట ననస:94-20-1499
వయససస:55
లస: ససస స
94-183/778

8389 NDX2220556
పపరర: ఆదస చసకక

94-183/779

తసడక:ఫ దదవదచనస చసకక
ఇసటట ననస:94-20-1499
వయససస:68
లస: పప
94-183/781

8392 NDX1502385
పపరర: అబబదల అజజ మజద

94-183/782

తసడక:ఫ సమవపలలఖహ మజద
ఇసటట ననస:94-20-1501
వయససస:30
లస: పప
94-183/784

తసడక:ఫ ఆదస సయఖద
ఇసటట ననస:94-20-1501
వయససస:37
లస: పప
94-183/786

94-179/588

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-20-1499
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఆదస సయఖద
ఇసటట ననస:94-20-1501
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:94-20-1501
వయససస:34
లస: పప
8396 NDX1030014
పపరర: గగస మహహదదదన సయఖద

94-184/1480

తసడక:ఫ శకనవరస రరవప తలపపల
ఇసటట ననస:94-20-1499
వయససస:33
లస: పప

భరస : గగస మహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:94-20-1501
వయససస:58
లస: ససస స
8393 NDX1030030
పపరర: ఆయఖస బబషర సయఖద

8379 NDX2893691
పపరర: మమలఖల హనసమఖన నగర

8374 NDX0314674
పపరర: మసరసన వల షపక

భరస : ససనల షపక
ఇసటట ననస:94-20-1498
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పఫతచప తలపపల
ఇసటట ననస:94-20-1499
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ బసవరయహ� తలపపల
ఇసటట ననస:94-20-1499
వయససస:31
లస: పప
8390 NDX1987694
పపరర: ఆకకతరరననసర సయఖద

94-179/590

తసడక:ఫ నచగగశరశరరరవప
ఇసటట ననస:94-20-1499
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ పషదద కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-20-1499
వయససస:67
లస: పప
8387 JBV3726833
పపరర: దసరర పఫసరద తలపపల

8376 AP151010489003
పపరర: ఖఖదర షషక

94-179/585

తసడక:ఫ గరయధద
ఇసటట ననస:94-20-1497
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ షపక మదర సరహహబ
ఇసటట ననస:94-20-1498
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-20-1499
వయససస:59
లస: ససస స
8384 NDX0985978
పపరర: వనసకటటశశరరర అసకరల

94-179/587

తసడక:ఫ కరలషర
ఇసటట ననస:94-20-1497
వయససస:82
లస: పప

తసడక:ఫ మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:94-20-1498
వయససస:33
లస: పప
8381 NDX1006600
పపరర: అలల
ర రమక అసకరల

8373 AP151010489087
పపరర: ఇమఖసబ షషక

8371 AP151010489089
పపరర: నససమ షపక

భరస : నబ
ఇసటట ననస:94-20-1497
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నననన
ఇసటట ననస:94-20-1497
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ నబ
ఇసటట ననస:94-20-1497
వయససస:47
లస: పప
8378 NDX2500734
పపరర: ససనల షపక

94-179/584

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:94-20-1497
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసన మహమకద
ఇసటట ననస:94-20-1497
వయససస:47
లస: ససస స
8375 AP151010489275
పపరర: నబ షషక

8370 NDX0147108
పపరర: షపక తచరర

8395 JBV0910737
పపరర: ససభబన సయఖద

94-183/785

తసడక:ఫ ఆదస సయఖద
ఇసటట ననస:94-20-1501
వయససస:39
లస: పప
94-183/787

8398 NDX2986560
పపరర: రరమ దదవ జసగరల

94-39/1304

భరస : చదఫశశఖర జసగరల
ఇసటట ననస:94-20-1504
వయససస:28
లస: ససస స
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8399 NDX1912055
పపరర: శహనచజ షపక
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94-183/788

తసడక:ఫ ఖసదసదఅ షపక
ఇసటట ననస:94-20-1504
వయససస:24
లస: ససస స
8402 NDX1448225
పపరర: మసరసన షపక

94-183/791

94-183/794

94-183/1177

94-183/1180

94-185/708

94-178/152

94-178/156

94-178/159

తసడక:ఫ అబబదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:94-21
వయససస:53
లస: పప

94-183/1181

8415 NDX1097294
పపరర: వనసకటటశశరరర జ

8418 NDX1320712
పపరర: దదవ పబబతస

8421 NDX1818105
పపరర: కకటటశశర రరవప రరయల

8424 NDX3000163
పపరర: అబబదల షబయ బబవ సయఖద

8427 NDX2351203
పపరర: పపరష చసదఫ రరవప చసకక
తసడక:ఫ అపరప రరవప చసకక
ఇసటట ననస:94-21-15/9A
వయససస:38
లస: పప

8407 NDX2941029
పపరర: అసజమక ఇరగల

94-183/1176

8410 NDX2925659
పపరర: ఆదదలకకక అమకరరడడ క

94-183/1179

8413 NDX1935560
పపరర: గరరరమ షపక

94-183/795

భరస : మమదచర వరల షపక
ఇసటట ననస:94-20-1506/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-185/709

8416 JBV0912014
పపరర: వనసకట ససబబలకకక� కకసడచ�

94-185/710

భరస : వనసకటచలపతరరవప� �
ఇసటట ననస:94/20/2079
వయససస:75
లస: ససస స
94-178/153

8419 NDX0603498
పపరర: అననపపరష మక కఠరరర�

94-178/154

భరస : రరమఖరరవప�
ఇసటట ననస:94/21
వయససస:70
లస: ససస స
94-178/157

8422 NDX0055996
పపరర: వనసకయఖ� జరటట బబ యన�

94-178/158

తసడక:ఫ శవయఖ�
ఇసటట ననస:94/21
వయససస:51
లస: పప
94-178/921

తసడక:ఫ అబబదల రవపఫ సయఖద
ఇసటట ననస:94-21
వయససస:54
లస: పప
94-183/1182

94-183/793

భరస : శకనవరస రరడకడ అమకరరడకడ
ఇసటట ననస:94-20-1506
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ మబనగయఖ రరయల
ఇసటట ననస:94/21
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ లచర రరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/21
వయససస:51
లస: పప
8426 NDX2877991
పపరర: అబబల షబయ బబణణ సయద

94-183/1178

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94/21
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:94/21
వయససస:37
లస: పప
8423 NDX0056317
పపరర: నచసర రరడకడ� దచససరరడకడ�

8412 NDX2925758
పపరర: ససబబ లకకక ఆవపల

8404 NDX1255975
పపరర: జజన బబష షపక

భరస : కకసడరరడకడ ఇరగల
ఇసటట ననస:94-20-1505
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:94/20/2032
వయససస:50
లస: పప

భరస : పపనన రరవప
ఇసటట ననస:94/21
వయససస:30
లస: ససస స
8420 NDX0387456
పపరర: బబలయఖ కరరటట�

94-183/1175

భరస : వనసకటటశశర రరడకడ ఆవపల
ఇసటట ననస:94-20-1506
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ దచసస
ఇసటట ననస:94-20-2032
వయససస:37
లస: పప
8417 NDX1821405
పపరర: శక లకకక అచర

8409 NDX2927234
పపరర: రరమససబబబలల అవపల

94-183/790

తసడక:ఫ ససబబన
ఇసటట ననస:94-20-1504
వయససస:28
లస: పప

భరస : తరరపత రరడకడ
ఇసటట ననస:94-20-1506
వయససస:50
లస: ససస స

తసడక:ఫ తరపత రరడకడ
ఇసటట ననస:94-20-1506
వయససస:31
లస: పప
8414 JBV0920520
పపరర: కకటటశశరరరవప చసతకరయల

94-183/792

తసడక:ఫ సషషదసలల జసగరర
ఇసటట ననస:94-20-1504
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ పషదద వనసకట రరడకడ ఆవపల
ఇసటట ననస:94-20-1506
వయససస:60
లస: పప
8411 NDX2927101
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ అవపల

8403 NDX0544536
పపరర: దదలర ఖద షపక

8406 NDX3034956
పపరర: చదఫశశఖర జసగరర

8401 NDX1448134
పపరర: షపక షసషరద

తసడక:ఫ ఖసదన
ద స షపక
ఇసటట ననస:94-20-1504
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖసదన
ద స షపక
ఇసటట ననస:94-20-1504
వయససస:51
లస: ససస స

తసడక:ఫ మహబమబ� షపక
ఇసటట ననస:94/20/1504
వయససస:57
లస: పప
8408 NDX2925592
పపరర: తరరపత రరడకడ ఆవపల

94-183/789

తసడక:ఫ మఖబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-20-1504
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఖఖదర షపక
ఇసటట ననస:94-20-1504
వయససస:32
లస: ససస స
8405 NDX0519991
పపరర: ఖసదన
ద స షపక�

8400 NDX2310969
పపరర: సరజద బబగస షపక

8425 AP151010492331
పపరర: జజన బ షపక

94-183/796

భరస : సరయబబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21
వయససస:70
లస: ససస స
94-178/160

8428 NDX1873620
పపరర: రమఖ దదవ కటకస

94-179/596

భరస : కకషష మమరరస కటకస
ఇసటట ననస:94-21-518/1
వయససస:49
లస: ససస స
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8429 NDX0489138
పపరర: కకరణ కలమఖర దదవదదవర�

94-178/161

తలర : కమలమక�
ఇసటట ననస:94/21/1414
వయససస:40
లస: పప
8432 NDX0489153
పపరర: యస కర ఇససబ�

94-178/164

94-178/167

94-178/170

94-178/173

94-178/176

94-178/177

94-178/180

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:47
లస: ససస స

94-178/171

8445 NDX2953537
పపరర: మఖదదరరడకడ దసరర స

8448 AP151010486527
పపరర: మసరసన బ

8451 AP151010483289
పపరర: ససదదయఖ

94-178/922

8454 NDX3198181
పపరర: పసర సరహహబ షపక

94-178/174

8457 NDX3195179
పపరర: పసరరమకకé షపక
భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:47
లస: ససస స

94-178/169

8440 NDX0127696
పపరర: చడనన కకకషషమక కరమమపలర

94-178/172

8443 NDX0127654
పపరర: రరజగశశరర కరమమపలర

94-178/175

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/21/1506
వయససస:66
లస: ససస స
94-189/1367

8446 NDX3204575
పపరర: మసరసనశల షపక

94-110/1281

తసడక:ఫ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:34
లస: పప
94-178/178

8449 NDX0056184
పపరర: మఖధవ రరవప కరమమపలర

94-178/179

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/21/1507
వయససస:36
లస: పప
94-178/181

8452 NDX0056077
పపరర: వనసకటటశశరరర కరమమపలర

94-178/182

తసడక:ఫ శశషయఖ
ఇసటట ననస:94/21/1507
వయససస:71
లస: పప
94-178/923

తసడక:ఫ మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:55
లస: పప
94-178/925

8437 NDX1985144
పపరర: నచగర రరడకడ వనసపరటట

భరస : మఖధవరరవప
ఇసటట ననస:94/21/1506
వయససస:32
లస: ససస స

తసడక:ఫ మమలఖ సరహహబ
ఇసటట ననస:94/21/1507
వయససస:55
లస: పప

తసడక:ఫ మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:55
లస: పప
8456 NDX3199320
పపరర: పసరమక షపక

8442 JBV0921122
పపరర: దసరరరలకకక డక

94-178/166

తసడక:ఫ హహసపసన రరడడ క వనసపరటట
ఇసటట ననస:94/21/1493
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:94/21/1507
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ మఖలఖ సరహహబ�
ఇసటట ననస:94/21/1507
వయససస:39
లస: పప
8453 NDX3184447
పపరర: పసర సరహహబ షపక

94-178/168

తసడక:ఫ వనసకట రసగ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1506
వయససస:61
లస: పప

తసడక:ఫ బబజజరర
ఇసటట ననస:94/21/1507
వయససస:28
లస: ససస స
8450 AP151010483526
పపరర: మసరసన వల�

8439 NDX0751503
పపరర: సషషదసలల షపక�

8434 NDX1811307
పపరర: అరణఖ దచసరర
తసడక:ఫ బబల వనసకయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:94/21/1493
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహహశశరరరడకడ
ఇసటట ననస:94/21/1506
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:94/21/1506
వయససస:75
లస: ససస స
8447 NDX0741389
పపరర: జయలకకక ఆర

94-178/165

తసడక:ఫ ఖఖససస�
ఇసటట ననస:94/21/1495
వయససస:53
లస: పప

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94/21/1506
వయససస:40
లస: ససస స
8444 JBV3726262
పపరర: తరరపతమక మమదర

8436 NDX1817909
పపరర: వనసకట రరడకడ రరగరపససడక

94-178/163

Deleted

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94/21/1493
వయససస:31
లస: పప

భరస : సషషదసలల�
ఇసటట ననస:94/21/1495
వయససస:65
లస: ససస స
8441 JBV0922286
పపరర: నచగగసదఫస

8433 NDX0554782
పపరర: రగఖ దదవదదవర�

8431 NDX0554337
పపరర: జజన బ షపక�

భరస : ఖఖససస�
ఇసటట ననస:94/21/1416
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమఖర�
ఇసటట ననస:94/21/1478
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర రరడకడ
ఇసటట ననస:94/21/1493
వయససస:26
లస: పప
8438 NDX0748210
పపరర: ససజలఖబ షపక�

94-178/162

భరస : ఈససబ�
ఇసటట ననస:94/21/1416
వయససస:42
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఖఖససస�
ఇసటట ననస:94/21/1416
వయససస:48
లస: పప
8435 NDX1604710
పపరర: శకనవరస రరడకడ రరగరపససడక

8430 NDX0554865
పపరర: జరషనచబ షపక�

8455 NDX3189917
పపరర: పసరమక షపక

94-178/924

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:47
లస: ససస స
94-178/926

8458 NDX3198876
పపరర: పసరమక షపక

94-178/927

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:47
లస: ససస స
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94-178/928

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:47
లస: ససస స
8462 NDX3209194
పపరర: మసరసనశల షపక

94-178/931

94-184/1483

94-178/932

94-179/597

94-179/600

94-179/603

94-179/607

తసడక:ఫ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:94/21/1512
వయససస:40
లస: పప

8472 NDX1671560
పపరర: ఆశర షపక

8475 NDX1387562
పపరర: నచగమరమక షపక

8478 NDX1387547
పపరర: ససభబన షపక

8481 NDX2889913
పపరర: కకటటశశరరవప దదవర

94-179/1180

8484 NDX2926855
పపరర: చసద బ షపక

94-179/598

8487 NDX2619260
పపరర: అబబదల కరరస షపక
తసడక:ఫ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1513
వయససస:43
లస: పప

8467 NDX0318873
పపరర: వనసకటలకకక కలమకర

94-178/183

8470 NDX2971489
పపరర: అనసష షపక

94-178/934

8473 NDX2504173
పపరర: నచగమర బ షపక

94-179/599

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:24
లస: ససస స
94-179/601

8476 NDX1328541
పపరర: కరలలష వల షపక

94-179/602

తసడక:ఫ మరర వల
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:33
లస: పప
94-179/605

8479 NDX2530798
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-179/606

భరస : మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:59
లస: ససస స
94-179/1178

8482 NDX2944239
పపరర: ససబబమక దదవర

94-179/1179

భరస : కకటటశశర రరవప దదవర
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:54
లస: ససస స
94-187/1045

భరస : రహసతషలఖర
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:62
లస: ససస స
94-178/185

94-184/1482

భరస : ఖఖసససవల షపక
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకటయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:60
లస: పప

భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:43
లస: ససస స
8486 NDX1198753
పపరర: కకటటశశరరరవప కర

94-178/933

తసడక:ఫ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ఫ ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:82
లస: పప
8483 NDX2995660
పపరర: జజనబ షపక

8469 NDX2926822
పపరర: మరరయస బ షపక

8464 NDX3183944
పపరర: మసరసనశల షపక

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94/21/1510
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:54
లస: ససస స

తసడక:ఫ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:30
లస: పప
8480 NDX2530806
పపరర: మర సరహహబ షపక

94-184/1484

భరస : చనన ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:29
లస: ససస స
8477 NDX1387554
పపరర: పషదద ఇసరకయల షపక

8466 NDX2822252
పపరర: చదననకక దదవ

94-178/930

తసడక:ఫ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:34
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పషదద ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:25
లస: ససస స
8474 NDX2504082
పపరర: అమనచ షపక

94-184/1481

భరస : దచసరర సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1510
వయససస:70
లస: ససస స
8471 NDX1671529
పపరర: మసరసన బ షపక

8463 NDX3200763
పపరర: మసరసనశల షపక

8461 NDX3182144
పపరర: మసరసనశల షపక

తసడక:ఫ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:34
లస: పప
8468 NDX3008679
పపరర: ఖఖశసబ షపక

94-178/929

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1507
వయససస:34
లస: పప
8465 NDX3183159
పపరర: మసరసనశల షపక

8460 NDX3191715
పపరర: పసరరమకకé షపక

8485 JBV3726296
పపరర: శవనచగమలలర శశరర� ఆకకశశటట �

94-178/184

భరస : శవకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94/21/1512
వయససస:63
లస: ససస స
94-170/637

8488 NDX2619468
పపరర: పరరశన షపక

94-170/638

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:94-21-1513
వయససస:34
లస: ససస స
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8489 NDX2504041
పపరర: తరరపతమక గరగబల
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94-179/608

భరస : కరశయఖ గరగబల
ఇసటట ననస:94-21-1514
వయససస:45
లస: ససస స
8492 NDX2973949
పపరర: ససశల బబీరరర

94-178/936

94-178/939

94-178/942

94-179/610

94-179/613

94-179/616

94-178/186

భరస : వరసస తతకలఖ
ఇసటట ననస:94/21/1517
వయససస:24
లస: ససస స

8502 NDX2066588
పపరర: జజన బ షపక

8505 NDX2066554
పపరర: మహ లకమక వననన

8508 NDX2066562
పపరర: వనసకటటసశర రరడకడ వననన

8511 JBV3726304
పపరర: హరరబబబబ� ఆకకశశటట �

94-178/945

8514 NDX1591040
పపరర: నచగ ససజనఖ తతకఅలఖ

94-179/611

8517 NDX1051275
పపరర: చకకవరరస తతకలఖ
తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర లలట తతకలఖ
ఇసటట ననస:94/21/1517
వయససస:29
లస: పప

8497 NDX3072238
పపరర: గబరర పఫసరద కలమకర

94-178/941

8500 NDX3070117
పపరర: గబరర పఫసరద కలమకర

94-178/944

8503 NDX2066570
పపరర: పసరరమక షపక

94-179/612

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:94/21/1515
వయససస:32
లస: ససస స
94-179/614

8506 NDX1630087
పపరర: లఖల బబషర షపక

94-179/615

తసడక:ఫ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:25
లస: పప
94-179/617

8509 NDX1274208
పపరర: హహసపన షపక

94-179/618

తసడక:ఫ వలర
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:48
లస: పప
94-178/187

8512 JBV3726288
పపరర: శవకకటటశశరరరవప� ఆకకశశటట �

94-178/188

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:94/21/1516
వయససస:68
లస: పప
94-179/619

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప తతకఅలఖ
ఇసటట ననస:94-21-1516
వయససస:26
లస: ససస స
94-178/189

94-178/938

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప కలమకర
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ శవ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94/21/1516
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ కసయఖ గరగబల
ఇసటట ననస:94-21-1516
వయససస:28
లస: పప
8516 NDX1907346
పపరర: యశశద తతకలఖ

94-178/943

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ లలట వననన
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ శవకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94/21/1516
వయససస:36
లస: పప
8513 NDX3067097
పపరర: దసరర రరవప గరగబల

8499 NDX2974152
పపరర: శక హరర బబీరరర

8494 NDX3133535
పపరర: గబరర వరరన కలమకర

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప కలమకర
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రరడకడ లలట వననన
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:53
లస: ససస స

తసడక:ఫ పరప రరవప వనసకకసద
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:25
లస: పప
8510 JBV3726312
పపరర: దదవరకర బబబబ అకకకశశటట

94-178/940

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హహసపసన వల
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:43
లస: ససస స
8507 NDX1672881
పపరర: నరగసదఫ వనసకకసద

8496 NDX3092020
పపరర: బబష షపక

94-178/935

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప కలమకర
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకట రరవప బబీరరర
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:18
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశరరరవప కలమకర
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:23
లస: ససస స
8504 NDX1274190
పపరర: లఖల బ షపక

94-178/937

తసడక:ఫ హహసషషన వల షపక
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:19
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప కలమకర
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:18
లస: పప
8501 NDX2220465
పపరర: గబరర లకకక కలమకర

8493 NDX2978781
పపరర: ససజజత బబీరరర

8491 NDX2979557
పపరర: వనసకట రరవప బబీరరర

తసడక:ఫ యరకయఖ బబీరరర
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప బబీరరర
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గబరర వరరన కలమకర
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:26
లస: ససస స
8498 NDX3068129
పపరర: గబరర పఫసరద కలమకర

94-179/609

తసడక:ఫ గబరవయఖ గరగబల
ఇసటట ననస:94-21-1514
వయససస:64
లస: పప

భసధసవప: వనసకట రరవప బబీరరర
ఇసటట ననస:94-21-1515
వయససస:38
లస: ససస స
8495 NDX3057361
పపరర: వర లకకక కలమకర

8490 NDX2504157
పపరర: కరశయఖ గరగబల

8515 NDX1985540
పపరర: శకవరణణ తతకలఖ

94-179/620

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప తతకలఖ
ఇసటట ననస:94-21-1516
వయససస:27
లస: ససస స
94-178/190

8518 JBV3726734
పపరర: వరసస తతకలఖ

94-178/191

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర లలట తతకలఖ
ఇసటట ననస:94/21/1517
వయససస:34
లస: పప
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8519 NDX2767424
పపరర: భమమక తతకల
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94-178/895

భరస : చకకవరరస తతకల
ఇసటట ననస:94/21/1517
వయససస:19
లస: ససస స
8522 AP151010486181
పపరర: రరమ దదవ తతకలఖ

94-178/192

94-178/195

94-178/196

94-178/199

94-172/1226

94-178/949

94-188/1496

తసడక:ఫ మసరసన
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:32
లస: ససస స

8532 NDX3036282
పపరర: కకషష చడషతనఖ కటకస

8535 NDX2974764
పపరర: శవ నచరరయణ రరడడ క పపలలగబ

8538 NDX2970978
పపరర: శకలత వరరకలటట

8541 NDX2504256
పపరర: ఆదదలకకక గరపతతటట

94-179/626

8544 NDX1282516
పపరర: అననష కకసడచరరడకడ

94-178/946

8547 NDX0318964
పపరర: పదక అయగడక
భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:45
లస: ససస స

8527 NDX2688034
పపరర: పపరష చసదఫరరవప చసకక

94-178/749

8530 NDX2351484
పపరర: మఖరస మక ననతకకక

94-178/198

8533 NDX3256484
పపరర: కకటటశశర రరవప కలరసగర

94-162/1464

తసడక:ఫ ససబబరరయబడడ కలరసగర
ఇసటట ననస:94-21-1519/4
వయససస:18
లస: పప
94-178/947

8536 NDX2971901
పపరర: ధనలకకక వరరకలటట

94-178/948

భరస : హరరపస
ఫ రద వరరకలటట
ఇసటట ననస:94-21-1520
వయససస:54
లస: ససస స
94-178/950

8539 NDX2974681
పపరర: వనసకట ససబబరరడకడ పపలలగబ

94-178/951

తసడక:ఫ శవ నచరరయణ రరడడ క పపలలగబ
ఇసటట ననస:94-21-1520
వయససస:31
లస: పప
94-179/624

8542 NDX2504181
పపరర: రసగమక చనచనబతష
స ల

94-179/625

భరస : మసగయఖ చనచనబతష
స ల
ఇసటట ననస:94-21-1521
వయససస:65
లస: ససస స
94-178/200

తసడక:ఫ చసదఫ
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:28
లస: ససస స
94-178/202

94-178/194

భరస : మలర కరరరబ న రరవప ననతకకక
ఇసటట ననస:94-21-1519/2
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శక ఆసజననయ రరజ గరపతతటట
ఇసటట ననస:94-21-1521
వయససస:39
లస: ససస స

తసడక:ఫ కరసతయఖ గరపతతటట
ఇసటట ననస:94-21-1521
వయససస:47
లస: పప
8546 JBV3726478
పపరర: ననరబ హన షపక

94-178/197

తసడక:ఫ హరరపస
ఫ రద వరరకలటట
ఇసటట ననస:94-21-1520
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవ నచరరయణ రరడడ క పపలలగబ
ఇసటట ననస:94-21-1520
వయససస:35
లస: పప
8543 NDX2504199
పపరర: శక ఆసజననయ రరజ గరపతతటట

8529 NDX2351542
పపరర: కకటటశశరమక దచసరర

8524 NDX1051374
పపరర: వజయ తతకల

తసడక:ఫ అపపరరవప
ఇసటట ననస:94-21-1519
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ బల రరమరరడకడ పపలలగబ
ఇసటట ననస:94-21-1520
వయససస:55
లస: పప

భరస : శవ నచరరయణ రరడడ క పపలలగబ
ఇసటట ననస:94-21-1520
వయససస:47
లస: ససస స
8540 NDX2978484
పపరర: బలరరమ రరడకడ పపలలగబ

94-179/623

తసడక:ఫ కకషష చడషతనఖ కటకస
ఇసటట ననస:94-21-1519/3
వయససస:27
లస: పప

తసడక:ఫ శకనవరసరరడకడ మమడకబబ యన
ఇసటట ననస:94-21-1520
వయససస:18
లస: ససస స
8537 NDX3060217
పపరర: వనసకట భగఖలకకక పపలలగబ

8526 NDX2380202
పపరర: ససబబబరరవప కరటటరర

94-179/622

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/21/1518
వయససస:30
లస: పప

భరస : అమర ససబబయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:94-21-1519/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడక:ఫ మబతస యఖ ననతకకక
ఇసటట ననస:94-21-1519/2
వయససస:47
లస: పప
8534 NDX2978278
పపరర: మనస మమడకబబ యన

94-178/193

తసడక:ఫ మహనరరవ
ఇసటట ననస:94-21-1518
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ మలర కరరరబ న రరవప ననతకకక
ఇసటట ననస:94-21-1519/2
వయససస:24
లస: ససస స
8531 NDX2351252
పపరర: మలర కరరరబ న రరవప ననతకకక

8523 JBV3726890
పపరర: ససతచరరమబలల తతకలఖ

8521 NDX1796079
పపరర: నచగజజఖత కకసడచరరడడ క

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర కకసడచరరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1517/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర లలట తతకలఖ
ఇసటట ననస:94/21/1518
వయససస:60
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకషషయఖ తతకలఖ
ఇసటట ననస:94/21/1518
వయససస:51
లస: పప
8528 NDX2351492
పపరర: కరరణ కలమఖరర ననతకకక

94-179/621

తసడక:ఫ మఖబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-21-1517
వయససస:60
లస: పప

భరస : నచగగశశర రరవప తతకలఖ
ఇసటట ననస:94/21/1518
వయససస:45
లస: ససస స
8525 AP151010483209
పపరర: నచగగశశర రరవప తతకలఖ

8520 NDX1941062
పపరర: జలఖన షపక

8545 JBV3726742
పపరర: ఉమ తతకల

94-178/201

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:32
లస: ససస స
94-178/203

8548 JBV3726791
పపరర: మసరసనమక షపక

94-178/204

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:51
లస: ససస స
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8549 NDX1817941
పపరర: సరబర బబగస షపక
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94-178/205

భరస : అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:53
లస: ససస స
8552 NDX2112126
పపరర: రరజశన అహకద షపక

94-178/208

94-178/211

94-179/628

94-178/213

94-178/953

94-178/956

94-178/957

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:94/21/1526
వయససస:41
లస: ససస స

8562 NDX0766477
పపరర: మఖబబలఖ షపక

8565 NDX2952802
పపరర: శవ రరడకడ అపసపరరడకడ

8568 NDX2832426
పపరర: శవరరడకడ తపసపరరడకడ

8571 NDX2890176
పపరర: పదచకవత రరగరరర

94-179/1183

8574 NDX2744597
పపరర: పఫదదప వరరణ రరగరరర

94-178/214

8577 AP151010483580
పపరర: అలఖరబక షపక
తసడక:ఫ పసరర
ఇసటట ననస:94/21/1526
వయససస:46
లస: పప

8557 NDX2085877
పపరర: అనతచ మగరల

94-179/627

8560 NDX2809895
పపరర: సరశత తపసపరరడడ క

94-32/1354

8563 NDX2952893
పపరర: లకకక నరసససహహలల ఎరరకల

94-178/952

తసడక:ఫ ఇ సస నరసససహహలల ఎరరకల
ఇసటట ననస:94-21-1524/1
వయససస:47
లస: పప
94-178/954

8566 NDX2947455
పపరర: వససత తపసపరరడకడ

94-178/955

భరస : శవ రరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1524/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-179/1181

8569 NDX2733053
పపరర: వససత తపసపరరడకడ

94-179/1182

భరస : శవరరడకడ తపసపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1524/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-178/958

8572 NDX2952794
పపరర: పఫదదప వరరణ రరగరరర

94-178/959

తసడక:ఫ గబరరసరశమ
ఇసటట ననస:94-21-1525
వయససస:33
లస: పప
94-179/1184

తసడక:ఫ గబరరసరశమ రరగరరర
ఇసటట ననస:94-21-1525
వయససస:33
లస: పప
94-178/216

94-178/210

తసడక:ఫ శవరరడకడ తపసపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1524/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గబరరసరశమ
ఇసటట ననస:94-21-1525
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వజయ ససరగశ
ఇసటట ననస:94-21-1525
వయససస:38
లస: ససస స
8576 JBV0919431
పపరర: పరరశత కకసడచరరడడ క� �

94-179/629

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ తపసపరరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1524/1
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1525
వయససస:59
లస: పప
8573 NDX2890143
పపరర: కలఖఖణణ పరలపరరస

8559 NDX1382738
పపరర: పఫమద అసగడక

8554 NDX2085612
పపరర: హరర బబబబ మగరల

భరస : హరర బబబబ మగరల
ఇసటట ననస:94-21-1524
వయససస:35
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1524/1
వయససస:43
లస: పప

తసడక:ఫ శవరరడకడ తపసప రరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1524/1
వయససస:21
లస: ససస స
8570 NDX2890184
పపరర: గబరరసరశమ రరగరరర

94-178/212

భరస : జలఖన సరహహబ
ఇసటట ననస:94-21-1524/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లకకక నరసససహహలల ఎరరకల
ఇసటట ననస:94-21-1524/1
వయససస:45
లస: ససస స
8567 NDX2968998
పపరర: సరశత తపసప రరడడ క

8556 JBV3726783
పపరర: మసరసన షపక

94-178/207

తసడక:ఫ నచగగశశర రరవప మగరల
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:42
లస: పప

తసడక:ఫ రరమబడడ
ఇసటట ననస:94-21-1524
వయససస:28
లస: పప

భరస : హహసపసన పపరస
ఇసటట ననస:94-21-1524/1
వయససస:42
లస: ససస స
8564 NDX2952927
పపరర: రమఖదదవ ఎరరకల

94-178/209

తసడక:ఫ ఖఖససససరహహబ
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:63
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకటటసశరరర మగరల
ఇసటట ననస:94-21-1524
వయససస:24
లస: పప
8561 NDX0319061
పపరర: మబసతచజ షపక

8553 JBV3726486
పపరర: ససదదయఖ షపక

8551 NDX1282417
పపరర: పఫమద అసగడక

తసడక:ఫ రరమబడడ అసగడక
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:28
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసన
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ రరమబ
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:50
లస: పప
8558 NDX2101657
పపరర: మణణ కకరణ మగరల

94-178/206

భరస : మబసస ఫర�
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:70
లస: ససస స

తసడక:ఫ అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:94/21/1524
వయససస:30
లస: పప
8555 JBV0922294
పపరర: రరమబ అయగడక

8550 NDX0748335
పపరర: ససభబన బ షపక�

8575 JBV3726494
పపరర: ఆదసబ షపక

94-178/215

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:94/21/1526
వయససస:35
లస: ససస స
94-178/217

8578 NDX2524080
పపరర: భవన భమపతరరజ

94-178/218

భరస : రవ వరక భమపతరరజ
ఇసటట ననస:94-21-1527
వయససస:35
లస: ససస స
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8579 NDX2468734
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94-179/630

తసడక:ఫ రరమభదఫరరజ భమపతరరజ
ఇసటట ననస:94-21-1527
వయససస:41
లస: పప
8582 NDX2747277
పపరర: మహలకకక కరనసగసటట

8580 NDX1133834
పపరర: కకదసడపరణణ బబలరసకకసడ

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-21-1528
వయససస:28
లస: పప
94-178/960

8583 NDX2031920
పపరర: అమషర పప ఫ దసదటటరర

భరస : అమరలసగగశశర రరవప కరనసగసటట
ఇసటట ననస:94-21-1529/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరససకరయఖ పప ఫ దసదటటరర
ఇసటట ననస:94/21/1532
వయససస:29
లస: ససస స

8585 NDX0318915
పపరర: ఏసమక బబ నగల�

8586 AP151010486520
పపరర: అలఖరబ షపక

94-178/221

భరస : పఫకరష�
ఇసటట ననస:94/21/1532
వయససస:40
లస: ససస స
8588 JBV3218534
పపరర: కశకరయఖ పప ఫ దసదటటరర

94-178/224

94-178/227

94-178/230

94-178/233

94-179/631

తసడక:ఫ బబబబల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:94/21/1534
వయససస:33
లస: పప

94-178/225

8598 NDX0056218
పపరర: బబషర� షపక�

8601 NDX1830208
పపరర: హహసపసనబ షపక

94-178/238

8604 NDX0312884
పపరర: కకటమక షపక

94-178/228

8607 NDX1282383
పపరర: ససబబన షపక
తసడక:ఫ హససన పసర
ఇసటట ననస:94/21/1534
వయససస:44
లస: పప

8587 NDX1387166
పపరర: షరరఫ షపక

94-178/223

8590 NDX1198738
పపరర: పఫకరష జనగల

94-178/226

8593 NDX1604520
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-178/229

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:94/21/1533
వయససస:26
లస: ససస స
94-178/231

8596 JBV0922146
పపరర: రజన కకసడచరరడకడ

94-178/232

భరస : చసదఫస
ఇసటట ననస:94/21/1533
వయససస:52
లస: ససస స
94-178/234

8599 NDX0316158
పపరర: కకసడచరరడకడ చసదఫస

94-178/235

తసడక:ఫ రరమదచస
ఇసటట ననస:94/21/1533
వయససస:55
లస: పప
94-178/236

8602 NDX2085216
పపరర: రరజగశశరర వననన

94-178/237

భరస : వనసకటటసశర రరడకడ వననన
ఇసటట ననస:94/21/1534
వయససస:28
లస: ససస స
94-178/239

భరస : చచసద
ఇసటట ననస:94/21/1534
వయససస:43
లస: ససస స
94-178/242

94-178/220

తసడక:ఫ సససదరపరణణ
ఇసటట ననస:94/21/1532
వయససస:46
లస: పప

తసడక:ఫ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:94/21/1534
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:94/21/1534
వయససస:39
లస: ససస స
8606 NDX2085349
పపరర: హహసపసన షపక

8595 NDX1604686
పపరర: అలఖర బ షపక

8584 JBV3224417
పపరర: నసనరరననసర

తసడక:ఫ రహమఖతషలఖర
ఇసటట ననస:94/21/1532
వయససస:26
లస: పప

తసడక:ఫ బబబబల సరహహబ�
ఇసటట ననస:94/21/1533
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ నససస సరహహబ
ఇసటట ననస:94-21-1533
వయససస:36
లస: పప
8603 JBV3727716
పపరర: ఆదసబ� షపక�

94-178/222

భరస : బబబబలల
ఇసటట ననస:94/21/1533
వయససస:46
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబబబలల
ఇసటట ననస:94/21/1533
వయససస:28
లస: పప
8600 NDX0858688
పపరర: షపక బబజ

8592 NDX1907130
పపరర: రజయఖ నసదవరపప

94-136/1023

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:94/21/1532
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమలఖల నసదవరపప
ఇసటట ననస:94/21/1533
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ చసదఫ
ఇసటట ననస:94/21/1533
వయససస:31
లస: ససస స
8597 NDX1604652
పపరర: మసరసన వల షపక

94-178/219

తసడక:ఫ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:94/21/1532
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:94/21/1532
వయససస:49
లస: పప
8594 JBV3726692
పపరర: సమసత కకసడచరరడకడ

8589 JBV3218526
పపరర: మసరసన పప ఫ దసదటటరర

8581 AP151010378208
పపరర: ఉదయశసకర పస దచరరలసక�

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:94-21-1529/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:94/21/1532
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:94/21/1532
వయససస:34
లస: పప
8591 AP151010483539
పపరర: షపక మరరవల

94-178/1141

8605 JBV3727278
పపరర: పఫభబవత పరలపరరర

94-178/240

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94/21/1534
వయససస:49
లస: ససస స
94-178/243

8608 NDX0316109
పపరర: చచసద� షపక�

94-178/244

తసడక:ఫ ఖఖససస�
ఇసటట ననస:94/21/1534
వయససస:47
లస: పప
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8609 NDX2972933
పపరర: రరజశశఖర రరడకడ జగకకకరగదదద

94-178/961

తసడక:ఫ వనసకటరరమ రరడకడ జగకకకరగదదద
ఇసటట ననస:94-21-1534/1
వయససస:21
లస: పప
8612 NDX2504108
పపరర: శవనచబ షపక

94-179/632

8613 NDX2504298
పపరర: తరరమల దదవ బబసస రరడడ క

94-179/635

8616 NDX3093002
పపరర: గణణష రరడకడ జకకకరరడకడ

8619 NDX2504264
పపరర: రవణమక దసడడబబ యన

భరస : వనసకట గబరవయఖ దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:94-21-1535
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:94-21-1535
వయససస:63
లస: ససస స

8621 AP151010486626
పపరర: వజయకలమఖరర భవనస�

8622 AP151010483331
పపరర: కగశవరరడ�కడ

94-178/247

భరస : వనసకటరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/21/1536
వయససస:57
లస: ససస స
8624 NDX2718088
పపరర: మరరయమక ఈసర

94-198/973

94-178/252

94-44/881

భరస : వనసకట రరమరరడకడ తచడకపరరస
ఇసటట ననస:94-21-1538
వయససస:40
లస: ససస స

94-179/638

8631 NDX2977015
పపరర: పషదద గబరవయఖ కరలలకలరర

94-178/966

8634 NDX3193588
పపరర: తరరమల రరడకడ బసస రరడకడ

94-178/248

8637 NDX1031194
పపరర: వనసకట రరమరరడకడ తచటటపరరస
తసడక:ఫ పపనచనరరడకడ తచటటపరరస
ఇసటట ననస:94-21-1538
వయససస:44
లస: పప

8617 NDX2504074
పపరర: ఎలర మక కటబరర

94-179/636

8620 AP151010486625
పపరర: సపనహలత భవనస�

94-178/246

8623 NDX0056200
పపరర: బబచరయఖ� బబషరర�

94-178/249

తసడక:ఫ సరయనన�
ఇసటట ననస:94/21/1536
వయససస:53
లస: పప
94-178/250

8626 NDX1604587
పపరర: ససబబమక పరలపరరస

94-178/251

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:94/21/1537
వయససస:77
లస: ససస స
94-179/639

8629 NDX1301910
పపరర: మఖరక బబ యలపలర

94-179/640

తసడక:ఫ కకటయఖ బబ యలపలర
ఇసటట ననస:94-21-1537
వయససస:48
లస: పప
94-178/964

8632 NDX3190642
పపరర: కరశమక బశరరడడ క

94-178/965

భరస : తరరమల రరడకడ బశరరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1538
వయససస:41
లస: ససస స
94-178/967

తసడక:ఫ తరరమల రరడకడ బసస రరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1538
వయససస:34
లస: పప
94-183/797

94-179/634

భరస : వనసకటరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/21/1536
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ తరరపరలల కరలలకలరర
ఇసటట ననస:94-21-1538
వయససస:43
లస: పప

భరస : పషదదగబరవయఖ కరలలకలరర
ఇసటట ననస:94-21-1538
వయససస:37
లస: ససస స
8636 NDX1034768
పపరర: పరరశత తచడకపరరస

8628 NDX1301878
పపరర: యలసమక బబ యలపలర

8614 NDX0309567
పపరర: తరరపతమక జకకకరరడకడ

భరస : గరపస కటబరర
ఇసటట ననస:94-21-1535
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మఖరక బబ యలపలర
ఇసటట ననస:94-21-1537
వయససస:44
లస: ససస స

తసడక:ఫ కరటమ రరజ మదచల
ఇసటట ననస:94-21-1538
వయససస:26
లస: పప
8633 NDX2971471
పపరర: లకకక కరలలకలరర

94-184/1485

భరస : వనసకటనచరరయఖణ
ఇసటట ననస:94/21/1537
వయససస:31
లస: ససస స

తసడక:ఫ చడననయఖ
ఇసటట ననస:94/21/1537
వయససస:36
లస: పప
8630 NDX3132859
పపరర: నచగ రరజ మదచల

8625 JBV3727799
పపరర: మరరయమక ఏసర

94-178/963

భరస : వనసకటరరమరరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1534/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడక:ఫ గరవసదరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/21/1536
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట నచరరయణ ఈసర
ఇసటట ననస:94-21-1536
వయససస:33
లస: ససస స
8627 JBV3727898
పపరర: వనసకటనచరరయణ ఏసర

94-179/633

తలర : తరరపతమక జకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1534/1
వయససస:18
లస: పప
94-179/637

8611 NDX2723591
పపరర: జకకకరరడకడ గణణశ రరడకడ జకకకరరడకడ

తలర : జకకకరరడకడ తరరపతమక జకకకరరడకడ
ఇసటట ననస:94-21-1534/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : తరరమల రరడకడ బబసస రరడడ క
ఇసటట ననస:94-21-1534/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబలరరజ కలమమర
ఇసటట ననస:94-21-1534/1
వయససస:27
లస: పప
8618 NDX2504124
పపరర: అసజమక దసడడబబ యన

94-178/962

తలర : తరరపఠమక
ఇసటట ననస:94-21-1534/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:94-21-1534/1
వయససస:21
లస: ససస స
8615 NDX2085836
పపరర: బబబబరరవప కలమమర

8610 NDX3092145
పపరర: రరజశశఖర జకకకరరడకడ

8635 NDX3024809
పపరర: శకలకకక మఖగసటట

94-178/968

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర మఖగసటట
ఇసటట ననస:94-21-1538
వయససస:18
లస: ససస స
94-183/798

8638 NDX1604504
పపరర: బబలరసకకసడ లకకక పఫసనన

94-178/253

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/21/1539
వయససస:26
లస: ససస స
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8639 NDX1604934
పపరర: ఖఖససస చదటటరర
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94-178/255

తసడక:ఫ గరలబ
ఇసటట ననస:94/21/1539
వయససస:36
లస: పప
8642 NDX0149369
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ

94-178/258

94-179/643

94-179/645

94-179/648

94-178/259

94-179/652

94-179/655

తసడక:ఫ బబల వనసకయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:43
లస: పప

8652 AP151010489591
పపరర: మషరసన వల షపక

8655 NDX1814897
పపరర: శరరష దచసరర

8658 NDX0309633
పపరర: ససవర దచసరర

8661 JBV3726411
పపరర: సతఖనచరరయణ దచసరర

94-179/658

8664 JBV3230489
పపరర: శకనవరసరరవప దచసరర

94-179/649

8667 JBV3726379
పపరర: జజజ నయఖ కరసడడఫకకసడ
తసడక:ఫ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:46
లస: పప

8647 JBV3726460
పపరర: మసరసనబ షపక

94-179/644

8650 JBV3726445
పపరర: చన వల షపక

94-179/647

8653 NDX2840890
పపరర: చనన బ షపక

94-179/1185

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:94-21-1541
వయససస:27
లస: ససస స
94-179/650

8656 JBV3726387
పపరర: వనసకటరమణ దచసరర

94-179/651

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:32
లస: ససస స
94-179/653

8659 JBV3726601
పపరర: తరరపతమక దచసరర

94-179/654

భరస : బబలవనసకయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:56
లస: ససస స
94-179/656

8662 JBV3230661
పపరర: పపనచనరరవప దచసరర

94-179/657

తసడక:ఫ బబలవనయకయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:34
లస: పప
94-179/659

తసడక:ఫ బబలవనయకయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:36
లస: పప
94-179/661

94-179/642

తసడక:ఫ మసరసనశల
ఇసటట ననస:94-21-1541
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ బబలయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ బబలయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:34
లస: పప
8666 JBV3230471
పపరర: వనసకటటసశరరర దచసరర

94-179/646

భరస : పపనచనరరవప
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:33
లస: ససస స

తసడక:ఫ బబల వనసకయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:25
లస: పప
8663 JBV3726403
పపరర: శవకకటటశశరరరవప దచసరర

8649 JBV3230240
పపరర: మసరసన వల షపక

8644 AP151010489605
పపరర: రమణమక అడకర

భరస : పషదదవల
ఇసటట ననస:94-21-1541
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససవర కకటటశశరరవప దచసరర
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనయకటటశశరరర dasari
ఇసటట ననస:94/21/1543
వయససస:33
లస: ససస స
8660 NDX1985623
పపరర: సరయ కలమఖర దచసరర

94-178/969

తసడక:ఫ చన నచగమర
ఇసటట ననస:94-21-1541
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఖఖససస
ఇసటట ననస:94/21/1542
వయససస:31
లస: ససస స
8657 JBV3230513
పపరర: రమఖదదవ దచసరర

8646 NDX2969004
పపరర: చచనబ షపక

94-178/257

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-21-1539
వయససస:52
లస: ససస స

తసడక:ఫ మసరసన వల
ఇసటట ననస:94-21-1541
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ మసరసనశల
ఇసటట ననస:94-21-1541
వయససస:39
లస: పప
8654 NDX1604967
పపరర: బబజ చడటర టరర

94-179/641

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:94-21-1541
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:94-21-1541
వయససస:44
లస: ససస స
8651 JBV3726452
పపరర: పషదదవల షపక

8643 NDX2220457
పపరర: గబరర లకకక అడకర

8641 NDX1985110
పపరర: వనసకటటశశర రరడకడ రరగరపససడక

తసడక:ఫ వనసకట రరడకడ రరగరపససడక
ఇసటట ననస:94/21/1539
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప అడకర
ఇసటట ననస:94-21-1539
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనయకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:94/21/1539
వయససస:36
లస: పప
8648 NDX0314575
పపరర: షపక కరరమమన

94-178/256

తసడక:ఫ పషద మసరసన�
ఇసటట ననస:94/21/1539
వయససస:44
లస: పప

తసడక:ఫ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:94/21/1539
వయససస:55
లస: పప
8645 JBV0922724
పపరర: వనయకటరరవప� అడకర�

8640 NDX0771170
పపరర: పషద మసరసన షపక�

8665 JBV3230653
పపరర: రరఘవయఖ దచసరర

94-179/660

తసడక:ఫ బబలవనయకయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:38
లస: పప
94-179/662

8668 AP151010489380
పపరర: బబలవనసకయఖ దచసరర�

94-179/663

తసడక:ఫ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:94/21/1543
వయససస:62
లస: పప
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8669 JBV3726593
పపరర: బబలవనసకయఖ దచసరర
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94-179/664

తసడక:ఫ వరరరఘవమక
ఇసటట ననస:94-21-1543
వయససస:66
లస: పప
8672 JBV3727500
పపరర: ధనలకకక పసటటమబడడససల

94-179/667

94-179/670

94-178/260

94-174/736

94-178/264

94-178/267

94-179/673

94-185/712

తసడక:ఫ మఖణణకఖ రరవప మబసదచఫ
ఇసటట ననస:94-22-702/2
వయససస:29
లస: పప

94-179/672

8680 NDX1282334
పపరర: వనసకట శవ కలమఖరర తషళర మలర

8688 NDX1816554
పపరర: కకటటశశర రరవప ఖరఖరర

8691 NDX0750224
పపరర: రరజ నచయక

94-178/263

94-178/265

8686 NDX0318147
పపరర: లకకక జరటట బబ యన�

94-178/266

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:94/22
వయససస:45
లస: ససస స
94-178/268

8689 NDX1817842
పపరర: చసదఫయఖ ఖరఖరర

94-178/269

తసడక:ఫ రరజయఖ ఖరఖరర
ఇసటట ననస:94/22
వయససస:59
లస: పప
94-185/711

8692 NDX2313211
పపరర: శక లకకక వడడడసగబసట

94-184/793

తసడక:ఫ ససబబబరరవప వడడడసగబసట
ఇసటట ననస:94-22-165
వయససస:22
లస: ససస స

94-178/270 8695 NDX2351450
8694 NDX2351211
పపరర: వజయ ఆనసద రరజ కలలకలరర
పపరర: భబగఖ శక మబసడచఫ

8697 NDX3255494
పపరర: చచడదశశరర పషరమసరన
భరస : వరయఖ పషరమసరన
ఇసటట ననస:94-22-811
వయససస:53
లస: ససస స

94-178/262

భరస : కకటటశశర రరవప ఖరఖరర
ఇసటట ననస:94/22
వయససస:26
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమ రరవప కలలకలరర
ఇసటట ననస:94-22-701/2
వయససస:21
లస: పప
94-178/272

8677 NDX1591396
పపరర: ఇమఖససర షపక

94-174/737 8683 NDX1818634
8682 NDX1563395
పపరర: వజయకకషష బబనరరబ వనమబలలరర
పపరర: లఖవణఖ ఖరఖరర

8685 NDX0318089
పపరర: వనసకట లకకక కరగటట�

94-179/669

భరస : నచగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/21/11409
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ చనన మసతషఫ నచయక
ఇసటట ననస:94/22/153
వయససస:30
లస: పప

భరస : రజనకరసత తతట
ఇసటట ననస:94/22/281
వయససస:33
లస: ససస స
8696 NDX2351229
పపరర: అనల కలమఖర మబసదచఫ

94-178/261

తసడక:ఫ చసదఫయఖ ఖరఖరర
ఇసటట ననస:94/22
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ కకసడచ రరడకడ గరదచ
ఇసటట ననస:94-22
వయససస:21
లస: పప
8693 NDX1678996
పపరర: అననరరధ తతట

8679 NDX2351260
పపరర: అమర ససబబయఖ దచసరర

8674 AP151010489117
పపరర: వరమక పససపపలలటట

తసడక:ఫ బబదచమదదన షపక
ఇసటట ననస:94-21-1544
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:94/22
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చసదఫయఖ బబషరర
ఇసటట ననస:94/22
వయససస:50
లస: ససస స
8690 NDX2380079
పపరర: మధససనదనరరడకడ గరదచ

94-179/671

తసడక:ఫ బసవ పఫసరద లసగస
ఇసటట ననస:94-22
వయససస:31
లస: పప

తసడక:ఫ వనసకకరరడ�కడ
ఇసటట ననస:94/22
వయససస:30
లస: ససస స
8687 NDX1821421
పపరర: పరరశతమక బబషరర

8676 JBV3727492
పపరర: గబరరమమరరస పసటటమబడడససల

94-179/666

భరస : నచగయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1544
వయససస:72
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:94-21-1591/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : బసవ పఫసరద లసగస
ఇసటట ననస:94-22
వయససస:57
లస: ససస స
8684 NDX0555219
పపరర: యగగశశరర వననచన�

94-179/668

తసడక:ఫ సవడయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1544
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ అమర ససబబయఖ దచసరర
ఇసటట ననస:94-21-1591/1
వయససస:21
లస: ససస స
8681 NDX1563379
పపరర: పదచకవత వనమబలలరర

8673 JBV3727534
పపరర: లసగమక పసటటమబడడససల

8671 NDX1591362
పపరర: ఇమఖమ బ షపక

భరస : ఇమఖససర షపక
ఇసటట ననస:94-21-1544
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సవడయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1544
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ సవడయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1544
వయససస:31
లస: పప
8678 NDX2351559
పపరర: చసదదక
ఫ దచసరర

94-179/665

భరస : గబరరమమరరస
ఇసటట ననస:94-21-1544
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ సవడయఖ
ఇసటట ననస:94-21-1544
వయససస:34
లస: ససస స
8675 JBV3727518
పపరర: ఉదయకకరణ పసటటమబడడససల

8670 JBV3727526
పపరర: కకటటశశరర పసటటమబడడససల

94-178/271

భరస : అనల కలమఖర మబసడచఫ
ఇసటట ననస:94-22-702/2
వయససస:24
లస: ససస స
94-159/850

8698 NDX1282540
పపరర: చదసదఫ షపకర కలనశశటట

94-178/273

తసడక:ఫ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/22/928
వయససస:26
లస: పప
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8699 NDX0989962
పపరర: భరత కలమఖర వ
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94-185/713

తసడక:ఫ రరమకకషష
ఇసటట ననస:94/22/957
వయససస:27
లస: పప
8702 NDX0762377
పపరర: చసదఫకళ పససపపలలటట�

94-184/795

94-184/799

94-178/276

94-178/278

94-184/802

94-184/805

94-184/808

భరస : శవ నచగబలల� వరర
ఇసటట ననస:94/22/1515
వయససస:45
లస: ససస స

8712 NDX0088823
పపరర: లకకకనరసససహరరవప లలకక

8715 AP151010492029
పపరర: పషషజన షషక

8718 NDX0150292
పపరర: రవ కలమఖర అలనన

8721 NDX0811166
పపరర: వనసకటటశశరరర అదదసకక�

94-184/811

8724 AP151010492240
పపరర: పఫసరదరరవప బరస�

94-178/279

8727 NDX1974196
పపరర: ఉమ దదవ నమకగడడ
భరస : రవ కలమఖర నమకగడడ
ఇసటట ననస:94-22-1518
వయససస:34
లస: ససస స

8707 NDX2351237
పపరర: లకకణ రరడడ క మఖరరసరరడకడ

94-178/275

8710 NDX0141739
పపరర: పరపసరరడకడ చచగసరరడకడ� రరడకడ

94-188/1095

8713 NDX0088567
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆర

94-178/280

తసడక:ఫ నచగయఖ
ఇసటట ననస:94-22-1507
వయససస:55
లస: పప
94-184/803

8716 AP151010492235
పపరర: సరవతఫ అళనన

94-184/804

భరస : నచగగసదఫరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:72
లస: ససస స
94-184/806

8719 NDX1171933
పపరర: రరజగష నకరక

94-184/807

తసడక:ఫ యగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:31
లస: పప
94-184/809

8722 AP151010492379
పపరర: అబబదల రహమఖన షషక

94-184/810

తసడక:ఫ రహమఖన
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:52
లస: పప
94-184/812

తసడక:ఫ గరవసదయఖ�
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:63
లస: పప
94-188/1096

94-184/798

తసడక:ఫ లకకయఖ� రరడకడ
ఇసటట ననస:94/22/1506
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:38
లస: పప

తసడక:ఫ నచగగసదఫరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:57
లస: పప
8726 NDX0634071
పపరర: పరరశత వరర

94-184/801

తసడక:ఫ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:30
లస: పప

తసడక:ఫ యగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:34
లస: పప
8723 AP151010492201
పపరర: ససబబబరరవప అళనన

8709 NDX1183441
పపరర: శక రమఖ వరససరరడడ క వరససరరడకడ

8704 NDX0544619
పపరర: వహహదచ షపక�

తసడక:ఫ శక రరమ రరడడ క మఖరరసరరడకడ
ఇసటట ననస:94-22-1190/8
వయససస:34
లస: పప

భరస : అబబదల రహమఖన
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:28
లస: పప
8720 NDX1171917
పపరర: శకనవరస రరవప నకరక

94-184/800

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-22-1507
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:34
లస: ససస స
8717 NDX1171941
పపరర: వరరసజ నకరక

8706 NDX2017532
పపరర: ఎససరతనస బబజబస

94-184/794

భరస : అబమబకర�
ఇసటట ననస:94-22-1159
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : భబరత వరససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-22-1505
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94-22-1507
వయససస:30
లస: పప
8714 NDX1469601
పపరర: అననపపరష తరరమలశశటట

94-184/797

తసడక:ఫ దవనడడ బబజబస
ఇసటట ననస:94-22-1162
వయససస:83
లస: పప

తసడక:ఫ చడననయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:94/22/1493
వయససస:75
లస: పప
8711 NDX0088187
పపరర: పవన కలమఖర ఆర

8703 NDX0544445
పపరర: వజయలకకక పషసటటరర�

8701 JBV3725306
పపరర: అనసషర చదబబఫ లల

భరస : వజయ బబబబ
ఇసటట ననస:94-22-1158
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:94-22-1158
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పపనచనరరడకడ
ఇసటట ననస:94-22-1159
వయససస:40
లస: ససస స
8708 NDX1985177
పపరర: ససగరత రరవప కకసడవటట

94-178/274

భరస : అమర జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:94/22/1018
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ అమర లసగస�
ఇసటట ననస:94-22-1158
వయససస:34
లస: ససస స
8705 NDX1119924
పపరర: శకలకకక దదవ చటటమటట

8700 NDX0318469
పపరర: షహహన షపక

8725 AP151010492063
పపరర: నచగగసదఫరరవప అళనన

94-184/813

తసడక:ఫ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:94-22-1510
వయససస:77
లస: పప
94-185/716

8728 NDX1654053
పపరర: నచగకనకదసరర వపటటకలరర

94-185/717

భరస : శకనవరసస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:94-22-1518
వయససస:39
లస: ససస స

Page 368 of 372

8729 NDX2087451
పపరర: మఖరస మక ననతకకక
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94-185/718

భరస : మలర కరరరబ న రరవప ననతకకక
ఇసటట ననస:94-22-1518
వయససస:45
లస: ససస స
8732 NDX2351443
పపరర: లఖవణఖ చసకక

94-178/281

94-185/722

తసడక:ఫ శకనవరససలల రరడడ క ఉసడదల
ఇసటట ననస:94/22/1523
వయససస:23
లస: పప
8738 NDX1116540
పపరర: హహమసత కలమఖర అసగడక

94-178/283

94-178/285

94-178/288

94-178/291

94-178/294

తసడక:ఫ పషదదవనసకక రరడకడ
ఇసటట ననస:94/22/1545
వయససస:31
లస: ససస స

8742 JBV3726650
పపరర: దసరర � యరకసశశటట �

8745 NDX1198829
పపరర: వనసకట రరవప యరకసశశటట

8748 NDX2220390
పపరర: తరరపతమక వనలలపల

8751 AP151010486468
పపరర: ససబబబలల చడననబబ యన

94-178/297

8754 NDX0766485
పపరర: ఖఖసససబ షపక

94-178/284

8757 NDX0128579
పపరర: వనసకటలకకక వననన
భరస : పషదదవనసకక రరడకడ
ఇసటట ననస:94/22/1545
వయససస:49
లస: ససస స

94-178/282

8740 NDX2379774
పపరర: ఆదమబ షపక

94-178/515

Deleted

భరస : సషషదసలల షపక
ఇసటట ననస:94-22-1524 2ND LINE HANUM
వయససస:43
లస: ససస స
94-178/286

8743 NDX0947788
పపరర: ఫరతమఖ షపక

94-178/287

భరస : అజన
ఇసటట ననస:94/22/1526
వయససస:40
లస: ససస స
94-178/289

8746 NDX1198811
పపరర: జలఖన సరహహబ షపక

94-178/290

తసడక:ఫ మఖబబ ససభబన
ఇసటట ననస:94/22/1526
వయససస:50
లస: పప
94-178/292

8749 NDX2220408
పపరర: ససబబబరరవప వనలలపల

94-178/293

తసడక:ఫ చనన వనసకటటశశరరర వనలలపల
ఇసటట ననస:94-22-1533
వయససస:33
లస: పప
94-178/295

8752 NDX0383786
పపరర: సససగరమక కదదరర�

94-178/296

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:94/22/1535
వయససస:55
లస: ససస స
94-178/298

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:94/22/1539
వయససస:40
లస: ససస స
94-178/300

94-185/721

తసడక:ఫ చసదస షపక
ఇసటట ననస:94-22-1524
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1535
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1535
వయససస:37
లస: పప
8756 NDX0128546
పపరర: యగగశశరర వననన

8737 NDX1908195
పపరర: ఖఖససస వల షపక

94-185/723

తసడక:ఫ ససబబబరరవప వనలలపల
ఇసటట ననస:94-22-1533
వయససస:27
లస: ససస స

తసడక:ఫ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:94/22/1533
వయససస:46
లస: పప
8753 NDX0412312
పపరర: కకసడలరరవప చడననబబ యన

8736 NDX1858184
పపరర: నచగ రరజ యరకమఖల

తసడక:ఫ రమణయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:94/22/1526
వయససస:34
లస: పప

తసడక:ఫ ఏగయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1530
వయససస:51
లస: పప
8750 NDX1518291
పపరర: బబబబ సరహహబ షపక

భరస : అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:94/22/1523
వయససస:50
లస: ససస స

8739 NDX0706853
పపరర: సషషదయఖ గననవరపప�

94-185/720

8734 NDX0751792
పపరర: నచగమణణ రరచగరరర�

తసడక:ఫ సరసబ ససవర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:94-22-1521,HANUMAN NAGAR
వయససస:22
లస: పప

తసడక:ఫ రమణయఖ�
ఇసటట ననస:94/22/1526
వయససస:30
లస: ససస స

తసడక:ఫ రమణయఖ�
ఇసటట ననస:94/22/1526
వయససస:30
లస: పప
8747 NDX0706879
పపరర: ససదద డన గబరవయఖ

94-178/514

తసడక:ఫ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:94/22/1524
వయససస:41
లస: పప

తసడక:ఫ మభబససభబన షపక
ఇసటట ననస:94-22-1525
వయససస:23
లస: పప
8744 JBV3726643
పపరర: ససరగసదఫబబబబ� యరకసశశటట �

8733 NDX2379782
పపరర: ససవర సరయ పరలపరరస

8731 NDX1654046
పపరర: శకనవరసస వపటటకలరర

తసడక:ఫ కరశవశశశసశర రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:94-22-1518
వయససస:40
లస: పప

తసడక:ఫ రరజ యరకమఖల
ఇసటట ననస:94/22/1523
వయససస:25
లస: పప

తసడక:ఫ రరమబడడ
ఇసటట ననస:94/22/1524
వయససస:27
లస: పప
8741 NDX2379733
పపరర: జజనబబషర షపక

94-185/719

తసడక:ఫ యగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94-22-1518
వయససస:33
లస: పప

తసడక:ఫ పపరషచసదఫ రరవప చసకక
ఇసటట ననస:94-22-1521
వయససస:27
లస: ససస స
8735 NDX2170587
పపరర: ఆసజననయబలల రరడకడ ఉసడదల

8730 NDX0431965
పపరర: ససధదర కకసడడ�

8755 NDX0315994
పపరర: శశషసరరజ కళళళపలర

94-178/299

తసడక:ఫ ససబబరరజ
ఇసటట ననస:94/22/1543
వయససస:65
లస: పప
94-178/301

8758 NDX2115054
పపరర: సషషదసలల షపక

94-178/302

Deleted

తసడక:ఫ సషషదసలల షపక
ఇసటట ననస:94/22/1545
వయససస:48
లస: పప
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8759 NDX2833812
పపరర: వజయలకకక పరథకకటట
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94-178/970

భరస : కకటటరరడకడ పరథకకటట
ఇసటట ననస:94-22-1545
వయససస:26
లస: ససస స
8762 NDX2113017
పపరర: రరమబ మజబ

8760 NDX0994467
పపరర: అనత బటట గరరర

భరస : మలర ఖఖరరబ నరరడకడ భటట గరరర
ఇసటట ననస:94/22/1546
వయససస:32
లస: ససస స
94-178/305

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ మజబ
ఇసటట ననస:94/22/1546
వయససస:23
లస: పప

8763 NDX2113009
పపరర: నచగగశశర రరవప దసడకకక

94-184/1486

తసడక:ఫ రమ నచయడడ
ఇసటట ననస:94-22-1546
వయససస:58
లస: పప
8771 NDX2766954
పపరర: లకకక ఖగతవథ

94-178/973

94-178/309

94-178/312

94-178/315

తసడక:ఫ లలట వనసకటటసశరరర పరతతరర
ఇసటట ననస:94-22-1553
వయససస:28
లస: పప

94-184/1487

8778 NDX0056135
పపరర: కకసడల రరవప కకతస కకట

8781 NDX1082015
పపరర: శవరరమ కకషష పఫసరద గరళర

94-179/1187

8784 AP151010486470
పపరర: పరరశత పరతతరర�

94-180/2010

8787 NDX2279248
పపరర: కకటటశశరమక గబడకపరటట
భరస : నచరరయణ గబడకపరటట
ఇసటట ననస:94-22-1554
వయససస:41
లస: ససస స

8767 NDX2892347
పపరర: నసదదన బబయ వసకడదతష

94-179/1186

8770 NDX2969046
పపరర: లకకక కగతవత

94-178/972

8773 NDX0088351
పపరర: రరధ కకషషన� సస టట�

94-178/308

తసడక:ఫ జనచరరన నచయర�
ఇసటట ననస:94-22-1548
వయససస:50
లస: పప
94-178/310

8776 AP151010486450
పపరర: జయమక కకతస కకట

94-178/311

భరస : మఖలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1549
వయససస:52
లస: ససస స
94-178/313

8779 AP151010483299
పపరర: కకతస కకట మఖలకకసడయఖ

94-178/314

తసడక:ఫ నచగయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1549
వయససస:56
లస: పప
94-178/316

8782 NDX1629312
పపరర: మమలఖల షపక

94-179/676

తసడక:ఫ అలర బక షపక
ఇసటట ననస:94-22-1551
వయససస:26
లస: పప
94-178/317

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:94/22/1553
వయససస:42
లస: ససస స
94-179/677

94-178/307

భరస : వనషఫ కగతవత
ఇసటట ననస:94-22-1547
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:94/22/1551
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రరజనచల
ఇసటట ననస:94-22-1551
వయససస:31
లస: ససస స
8786 NDX1677576
పపరర: సరయ బబబబ పరతతరర

8775 NDX1847831
పపరర: వరణణ కకతస కకట

8764 NDX1051127
పపరర: కకషష నచయక వరసకడదతష

తసడక:ఫ కకషష నచయక వసకడదతష
ఇసటట ననస:94-22-1546
వయససస:24
లస: ససస స

తసడక:ఫ మఖలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1549
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష పఫసరద గగలర
ఇసటట ననస:94/22/1551
వయససస:31
లస: ససస స
8783 NDX2892313
పపరర: అననష రరజనచల

94-179/675

భరస : కకసడలరరవప కకతస కకట
ఇసటట ననస:94/22/1549
వయససస:25
లస: ససస స

తసడక:ఫ చచలమయఖ సరగరనబబ యన
ఇసటట ననస:94-22-1549
వయససస:33
లస: పప
8780 NDX0994442
పపరర: వనసకట నచగ ససశల గరళళ

8772 NDX2913895
పపరర: మమరర బబయ బనచవత

94-178/304

తసడక:ఫ సస మఖ
ర నచయక వసకరడదతష
ఇసటట ననస:94/22/1546
వయససస:48
లస: పప

భరస : అమఖమడనచయక బనచవత
ఇసటట ననస:94-22-1547
వయససస:63
లస: ససస స

తసడక:ఫ వరయఖ బతననన
ఇసటట ననస:94-22-1548
వయససస:55
లస: పప
8777 NDX2220374
పపరర: లకకయఖ సరగరనబబ యనన

94-178/306

తసడక:ఫ సన మజబ
ఇసటట ననస:94-22-1546
వయససస:25
లస: పప

భరస : హహమర ఖ నచయక
ఇసటట ననస:94-22-1547
వయససస:47
లస: ససస స
8774 NDX1864637
పపరర: మబరహరర రరవప బతననన

8769 NDX2893543
పపరర: పఫసరద మజబ

8761 NDX1817982
పపరర: లకకక మజబ

భరస : సతఖనచరరయణ మజబ
ఇసటట ననస:94/22/1546
వయససస:48
లస: ససస స

తసడక:ఫ శవ దసడకకక
ఇసటట ననస:94/22/1546
వయససస:35
లస: పప

94-178/971 8766 NDX1591495
8765 NDX2892040
పపరర: ఈశశరమక బబయ వన కడథతష
పపరర: సరయ కలమఖర నచయక
వసకగదదతష
భరస : కకషష నచయక
తసడక:ఫ కకషష నచయక వసకగదదతష
ఇసటట ననస:94-22-1546
ఇసటట ననస:94-22-1546
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:25
లస: పప

8768 NDX2912012
పపరర: సతఖనచరరయణ మజబ

94-178/303

8785 NDX0318675
పపరర: సరరజన పరతతరర�

94-178/318

భరస : అచరయఖ�
ఇసటట ననస:94/22/1553
వయససస:67
లస: ససస స
94-178/319

8788 NDX1735036
పపరర: దసరర నచయక గబగబలలతష

94-178/320

తసడక:ఫ చనన నచయక గబగబలలతష
ఇసటట ననస:94/22/1554
వయససస:24
లస: పప
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8789 NDX2892065
పపరర: నసదదన గబగబలలతష
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94-184/1488

భరస : దసరర నచయక
ఇసటట ననస:94-22-1554
వయససస:19
లస: ససస స
8792 NDX0127589
పపరర: అసజమక� నకక�

94-178/321

94-178/324

94-178/327

94-178/330

94-178/333

94-184/1491

94-178/338

94-178/341

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప గగలర పపడక
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:24
లస: ససస స
8816 NDX0748145
పపరర: రరపబబయ బబ సదల
తసడక:ఫ పరశరరస సససగ
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:63
లస: ససస స

94-178/328

8802 NDX0056176
పపరర: రమణయఖ� నకరక�

8805 NDX1822239
పపరర: కరరణ పపరరమటర

8808 NDX0994400
పపరర: ససధచఖదదవ లసగరల

94-178/331

94-178/334

94-178/336

8800 NDX0489302
పపరర: పషదద వనసకకరరడకడ వననన

94-178/329

94-178/332
8803 NDX1394246
పపరర: లకకక నచరరయణ మమడడకకసడనరర

8806 NDX0464339
పపరర: ససనల� పపరరమమటర�

94-178/335

8809 NDX0318626
పపరర: లఖలబ షపక

94-178/337

భరస : వల
ఇసటట ననస:94/22/1561
వయససస:43
లస: ససస స
94-178/339

8814 NDX0748558
పపరర: బబ సదదల కళళవత�

94-178/342

భరస : జజనకక రరస సససగ�
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:67
లస: ససస స

94-178/326

తసడక:ఫ రవ�
ఇసటట ననస:94/22/1560
వయససస:33
లస: పప

8811 NDX1051283
పపరర: మఖరరత శవ నచగ పఫసరద
లసగరల
తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/22/1561
వయససస:33
లస: పప

8817 NDX0748426
పపరర: రరపరబబయ బబ సదదల�

8797 NDX0056069
పపరర: ససరగష మఖదచల

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ
ఇసటట ననస:94/22/1558
వయససస:55
లస: పప

8812 NDX0315887
పపరర: కకటటశశరరరవప లసగరల

94-178/340

తసడక:ఫ లసగయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1561
వయససస:66
లస: పప

భరస : పవన సససగ ఠరగమర�
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:35
లస: ససస స
94-178/344

94-178/323

తసడక:ఫ చనన మలఖరరరడకడ
ఇసటట ననస:94/22/1556
వయససస:59
లస: పప

తసడక:ఫ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:94/22/1561
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:94/22/1561
వయససస:58
లస: ససస స
8813 NDX1817818
పపరర: మమనక గగలర పపడక

8799 NDX0056275
పపరర: శకనస� నకరక�

8794 NDX0128728
పపరర: జజఖత నకరక

తలర : రతస మక
ఇసటట ననస:94/22/1556
వయససస:33
లస: పప

భరస : రవ పపరరమటర
ఇసటట ననస:94/22/1560
వయససస:47
లస: ససస స

తసడక:ఫ చసదఫపరల పపరరమటర
ఇసటట ననస:94-22-1560
వయససస:20
లస: పప
8810 NDX2168400
పపరర: శక లకకక లసగరల

94-178/325

తసడక:ఫ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:94/22/1558
వయససస:35
లస: పప

తసడక:ఫ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:94/22/1558
వయససస:61
లస: పప
8807 NDX2999068
పపరర: పఫసనన కకరణ పపరరమటర

8796 JBV3727765
పపరర: రతస మక మఖదచల

94-184/1490

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:94/22/1556
వయససస:36
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:94/22/1556
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:94/22/1558
వయససస:54
లస: ససస స
8804 AP151010483391
పపరర: బబరరక వనసకటటశశరరరవప

94-178/322

భరస : నచగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:94/22/1556
వయససస:56
లస: ససస స

తసడక:ఫ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:94/22/1556
వయససస:41
లస: పప
8801 AP151010486485
పపరర: రమఖదదవ బబరరక

8793 NDX0127555
పపరర: పదక� నకక�

8791 NDX2890440
పపరర: ససమలత దచఫకకరస

భరస : అయఖపప దచఫకకరస
ఇసటట ననస:94-22-1555
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:94/22/1556
వయససస:34
లస: ససస స

తసడక:ఫ ఘన సషషదస
ఇసటట ననస:94/22/1556
వయససస:39
లస: ససస స
8798 NDX0056168
పపరర: కకటయఖ� నకక�

94-184/1489

భరస : వనసకటటశశరరరవప వరససరరడకడ
ఇసటట ననస:94-22-1555
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:94/22/1556
వయససస:32
లస: ససస స
8795 NDX0947739
పపరర: మరరబ షపక

8790 NDX2890432
పపరర: మసగమక వరససరరడడ క

8815 NDX0748517
పపరర: ధనలకకక గగలర పపడక

94-178/343

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:44
లస: ససస స
94-178/345

8818 NDX0748384
పపరర: తచరరబబయ ఠరగరర

94-178/346

భరస : బబలఖజ సససగ ఠరగరర
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:68
లస: ససస స
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8819 NDX2135060
పపరర: శకకరసత గగలర పపడక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-30
94-178/347

తసడక:ఫ శకనవరసరరవప గగలర పపడక
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:26
లస: పప
8822 AP151010483533
పపరర: గగలర పపడక శకనవరస�

94-178/350

94-178/974

94-178/351

8826 NDX2407005
పపరర: నచగసరయరరస గబసటటపలర

94-178/355

8829 NDX2414449
పపరర: మలర కరరరబ నరరవప గబసటటపలర

94-178/353

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల గబరకపప
ఇసటట ననస:94-22-1564
వయససస:20
లస: ససస స

8832 NDX2984763
పపరర: లకకక పసఫయ గబరకపప

8824 NDX0315952
పపరర: బబలఖజ సససగ ఠరగమర

94-178/352

8827 NDX2407013
పపరర: రరజ గగటటటపలర

94-178/354

తసడక:ఫ సతఖనచరరయణ గగటటటపలర
ఇసటట ననస:94-22-1564
వయససస:29
లస: పప
94-178/356

తసడక:ఫ అకరకరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:94-22-1564
వయససస:55
లస: పప
94-212/1269

94-178/349

తసడక:ఫ మఖన సససగ
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:75
లస: పప

తసడక:ఫ మలర కరరరబ నరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:94-22-1564
వయససస:23
లస: పప

తసడక:ఫ రతనస గబసటట
ఇసటట ననస:94-22-1564
వయససస:36
లస: పప
8831 NDX2985513
పపరర: తరరమమలఖ కకరస ర గబరకపప

8823 NDX0315986
పపరర: జయరరజ రరజజరపప

8821 NDX0155002
పపరర: నచగ ససబబయఖ కకరర�

తసడక:ఫ వరశరయఖ�
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:36
లస: పప

తసడక:ఫ జజజ నయఖ�
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:56
లస: పప

తసడక:ఫ నసరయఖ మరరయసపలర
ఇసటట ననస:94-22-1562
వయససస:19
లస: పప
8828 NDX2407021
పపరర: పపఫమ నసద గబసటట

94-178/348

తసడక:ఫ సరసబ నమణణ�
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:32
లస: పప

తసడక:ఫ ససదరయఖ�
ఇసటట ననస:94/22/1562
వయససస:45
లస: పప
8825 NDX2981371
పపరర: అసజయఖ మరరయసపలర

8820 NDX0155945
పపరర: వనసకట శవ�

94-212/1268
8830 NDX2984482
పపరర: మఖణణకఖరరవప తషమకలగబసట

తసడక:ఫ మసరసన రరవప తషమకలగబసట
ఇసటట ననస:94-22-1564
వయససస:47
లస: పప
94-212/1270

తసడక:ఫ ఆసజననయబలల గబరకపప
ఇసటట ననస:94-22-1564
వయససస:19
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
5,463

ససత సలల
5,549

మతత స
11,012

5,463

5,549

11,012
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