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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-31

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 8351

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 / 2

1

0

0

1

2

94 / 4

3

3

0

6

3

94 / 5

1

2

0

3

4

94 / 8

0

1

0

1

5

94 / 10

0

1

0

1

6

94 / 13

5

3

0

8

7

94 / 14

1

0

0

1

8

94 / 16

1

1

0

2

9

94 / 27

0

1

0

1

10

94 / 28

2

1

0

3

11

94 / 29

2

0

0

2

12

94 / 30

15

10

0

25

13

94 / 31

1

3

0

4

14

94 / 32

1

1

0

2

15

94 / 37

0

1

0

1

16

94 / 40

1

1

0

2

17

94 / 42

0

1

0

1

18

94 / 54

1

0

0

1

19

94 / 64

1

0

0

1

20

94 / 65

0

1

0

1

21

94 / 69

0

1

0

1

22

94 / 72

1

0

0

1

23

94 / 74

1

0

0

1

24

94 / 75

0

1

0

1

25

94 / 76

2

0

0

2

26

94 / 81

0

1

0

1

27

94 / 85

1

1

0

2

28

94 / 87

1

0

0

1

29

94 / 88

1

0

0

1

30

94 / 90

1

1

0

2

31

94 / 91

0

1

0

1

32

94 / 93

0

1

0

1

33

94 / 94

0

1

0

1

34

94 / 96

1

0

0

1

35

94 / 106

1

0

0

1

36

94 / 108

1

1

0

2

37

94 / 110

0

1

0

1

38

94 / 114

0

1

0

1

39

94 / 115

0

1

0

1

40

94 / 126

2

0

0

2

41

94 / 127

3

2

0

5

42

94 / 132

0

1

0

1

43

94 / 135

1

1

0

2

44

94 / 137

0

1

0

1

45

94 / 140

0

1

0

1

46

94 / 146

1

0

0

1

47

94 / 153

0

1

0

1

48

94 / 154

0

1

0

1

49

94 / 158

1

0

0

1

50

94 / 159

0

1

0

1

51

94 / 161

20

19

0

39

52

94 / 162

4

7

0

11

53

94 / 167

22

21

0

43

54

94 / 168

1

0

0

1

55

94 / 169

513

557

0

1,070

56

94 / 170

349

342

0

691

57

94 / 171

340

302

0

642

58

94 / 172

443

413

0

856

59

94 / 173

489

486

0

975

60

94 / 174

299

339

0

638

61

94 / 175

701

705

0

1,406

62

94 / 176

6

6

0

12

63

94 / 177

7

15

0

22

64

94 / 178

10

14

0

24

65

94 / 179

23

29

0

52

66

94 / 180

67

49

0

116

67

94 / 181

231

252

0

483

68

94 / 182

2

4

0

6

69

94 / 183

14

12

0

26

70

94 / 184

14

13

0

27

71

94 / 185

5

1

0

6

72

94 / 186

5

9

0

14

73

94 / 187

315

323

0

638

74

94 / 188

11

18

0

29

75

94 / 189

11

26

0

37

76

94 / 190

3

4

0

7

77

94 / 191

10

4

0

14

78

94 / 192

142

151

0

293

79

94 / 193

2

0

0

2

80

94 / 194

1

0

0

1

81

94 / 195

2

1

0

3

82

94 / 196

5

2

0

7

83

94 / 206

1

0

0

1

84

94 / 216

1

0

0

1

85

94 / 223

0

1

0

1

86

94 / 225

2

0

0

2

87

94 / 226

1

1

0

2

88

94 / 233

0

1

0

1

89

94 / 234

2

3

0

5

90

94 / 237

2

0

0

2

91

94 / 238

0

2

0

2

92

94 / 245

1

0

0

1

93

95 / 1

1

2

0

3

94

95 / 3

0

1

0

1

95

95 / 7

0

1

0

1

96

95 / 17

1

0

0

1

97

95 / 36

1

1

0

2

98

95 / 40

1

0

0

1

99

95 / 43

0

1

0

1

100

95 / 48

0

1

0

1

101

95 / 51

1

0

0

1

102

95 / 53

1

1

0

2

103

95 / 92

1

0

0

1

104

95 / 95

1

2

0

3

105

95 / 129

1

5

0

6

106

95 / 154

0

1

0

1

107

95 / 161

0

1

0

1

108

95 / 171

0

1

0

1

109

95 / 172

0

1

0

1

110

95 / 195

0

2

0

2

111

95 / 210

1

1

0

2

112

95 / 212

1

0

0

1

113

95 / 219

1

0

0

1

114

95 / 222

0

1

0

1

115

1,094 / 186

2

0

0

2

116

1,094 / 187

1

5

0

6

117

1,094 / 189

6

3

0

9

118

1,094 / 190

2

1

0

3

119

1,094 / 191

3

3

0

6

120

1,094 / 192

1

3

0

4

121

1,094 / 193

6

3

0

9

122

1,094 / 212

1

1

0

2

4,166

4,226

0

8,392

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
NDX2614857
పషరర: వవశరభభ షషక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31
94-173/642

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:1-35-31
వయససస:60
లస: పప
4
NDX3094398
పషరర: బబ నఠర బబహర

94-173/710

తలర : బభలలర బబహర
ఇసటట ననస:02-2-186
వయససస:34
లస: ససస స
7
NDX3172038
పషరర: యగరననధ గగరర

94-169/1111

94-169/1210

94-173/695

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:3-10-1/E
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : గగపరలన మమససస
ఇసటట ననస:3-180-75, 2RD LANE
వయససస:37
లస: ససస స
19
NDX2449676
పషరర: రవతేజ తతలలటట

94-175/1

94-172/1150

తసడడ:డ అలస ఫ హహసషన ఖమదరర
ఇసటట ననస:5-60-34/A
వయససస:61
లస: పప

94-169/1112

11
NDX2904159
పషరర: సరయ శశరసక చమకలరరస

14
NDX2613776
పషరర: బబఖలమ దేవరకకసడ

17
పషరర: వనసకట కకశశర గడడయరస

20
NDX2930006
పషరర: శవ శసకర రరడడడ కరసరణణ

23
NDX2481760
పషరర: చసదదక
డ జజననలగడడ

94-169/3

26
NDX3108693
పషరర: పసరమల ఉపపల

94-173/1002

29
NDX2908671
పషరర: హమద షషక
భరస : ససబభన షషక
ఇసటట ననస:5-60-46
వయససస:36
లస: ససస స

94-170/790

12
NDX2581692
పషరర: లలత ఇపపటపప

94-169/980

భరస : శక రరస పడసరద ఇపపటపప
ఇసటట ననస:3-5-25a
వయససస:55
లస: ససస స
94-174/799

15
NDX2398543
పషరర: భభగఖశక కలవకకలనస

94-174/1

తసడడ:డ శకహరర కలవకకలనస
ఇసటట ననస:3-27-13FNO102NEWPATTABH
వయససస:23
లస: ససస స
94-175/1817

18
NDX2597102
పషరర: కకషష కలమమరర వటటటకకసడ

94-169/981

భరస : భరత కలమమర వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:4-6-37/3
వయససస:32
లస: ససస స
94-172/1151

21
NDX2617249
పషరర: వనసకటటశసరరర ఎనసమభల

94-175/1319

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఎనసమభల
ఇసటట ననస:4-33-5
వయససస:20
లస: పప
94-169/1

24
NDX2481786
పషరర: భభరర వ జజననలగడడ

94-169/2

తసడడ:డ రరమ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:5-22-202/2
వయససస:21
లస: ససస స
94-172/1152

భరస : నటరరజ ఉపపల
ఇసటట ననస:5-27-40
వయససస:39
లస: ససస స
94-170/592

9
NDX3267788
పషరర: సలమలన షషక
తసడడ:డ అలబక షషక
ఇసటట ననస:3-1-512/3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:5-22-202/2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:5-22-202/2
వయససస:41
లస: ససస స
28
NDX2619369
పషరర: మభజఫసర హహసషన ఖమదరర

8
NDX3167434
పషరర: సరసత గగరర

94-173/1000

భరస : సరజద హహసషన రరయమజ షషక
ఇసటట ననస:3
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-21-56/23A
వయససస:59
లస: పప

భరస : అసకమలరరవప
ఇసటట ననస:4-114
వయససస:37
లస: ససస స
25
NDX2481745
పషరర: జయససధ జజననలగడడ

6
NDX2827376
పషరర: షమమభననసర బబేేగస షషక

94-172/1033

తసడడ:డ కకషరషజ రరవప జ వ ఏస
ఇసటట ననస:3A 16
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప తతలలటట
ఇసటట ననస:4-6-158-26
వయససస:24
లస: పప
22
NDX3131844
పషరర: రరణణ మమడడద

5
NDX3188414
పషరర: ననర బభష జజన శశశదన

తసడడ:డ రమమరరవప దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:3-27-13
వయససస:21
లస: ససస స
94-175/1585

94-167/521

తసడడ:డ చనన హనసమయఖ
ఇసటట ననస:1ST FLOOR
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:3-3-9A
వయససస:18
లస: పప

13
NDX2593267
పషరర: సరమమమజఖ లకడల అదదసకక

3
NDX3041878
పషరర: శకనస ననమమపలర

తసడడ:డ భభహహనన సరహహ రసజన
ఇసటట ననస:1 BHAJARANJ NAGAR
వయససస:26
లస: పప

భరస : యగరననథమ గగరర
ఇసటట ననస:3-1-512
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభర వల
ఇసటట ననస:3-1-536/1
వయససస:35
లస: పప

16
NDX2832186
పషరర: శరరష మమససస

94-173/711

తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:2-14-8/27/105
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖ రరవప గగరర
ఇసటట ననస:3-1-512
వయససస:33
లస: పప
10
NDX3247798
పషరర: ఖజ ననయబ రసనల షషక

2
NDX3198090
పషరర: కలమమర సరహహ రసజన

27
NDX3214277
పషరర: అదదమల లసగసగభసటర

94-169/1116

భరస : చననయఖ లసగసగభసటర
ఇసటట ననస:5-60-3-273
వయససస:55
లస: ససస స
94-172/1153

30
NDX3256252
పషరర: అకకర అల అయయద

94-174/1153

తసడడ:డ అనవర అల సయద
ఇసటట ననస:6-30-834
వయససస:35
లస: పప
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94-175/1324

తలర : వజయ మమడడగభల
ఇసటట ననస:7-6/1-28
వయససస:18
లస: ససస స
34
NDX2716165
పషరర: దదపసస అసదసగభల

94-170/593

94-28/1052

భరస : వనసకట వససత రరజ కకసనరర
ఇసటట ననస:9-2-97
వయససస:40
లస: ససస స
40
AP151010465266
పషరర: అరరణకలమమరర మమక

94-172/1

భరస : రమమషరకబభ
ఇసటట ననస:9-16-568
వయససస:51
లస: ససస స
43
NDX2424737
పషరర: కలసభభ సరయ లకకక రరడడ

94-170/2

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలసభభ
ఇసటట ననస:9-49-588
వయససస:21
లస: ససస స
46
NDX2900686
పషరర: నడడమబర రహమన షషక

94-172/1029

తసడడ:డ అబభదల రహమన షషక
ఇసటట ననస:13-4-30
వయససస:19
లస: పప
49
NDX0997320
పషరర: వనసకటరమణ నలర బబ తషల

94-174/5

94-170/557

94-28/1053
38
NDX3027398
పషరర: వనసకట ననగ హనసమ రవ తేజ
కకసనరర
తసడడ:డ శక వనసకట శవ రరస కకసనరర
ఇసటట ననస:9-2-97
వయససస:20
లస: పప

39
NDX2933653
పషరర: సససకయఖ మమదర
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-4-1038
వయససస:58
లస: పప

41
NDX1909458
పషరర: సతఖ సరయ ననథ మమకర

42
AP151010465530
పషరర: రమమష బభబభ మమక

94-172/2

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:9-16-568
వయససస:52
లస: పప

94-170/645
44
NDX2944023
పషరర: లల సరయ నరసససహ రరవప
గగగరననన
తసడడ:డ వనసకట ససతన రరమమసజననయభలల గగగరననన
ఇసటట ననస:11-798 5TH LINE
వయససస:20
లస: పప

45
NDX2444883
పషరర: ససతతష పరతతడ
తసడడ:డ కరశలమశ పరతతడ
ఇసటట ననస:12-12-1088
వయససస:38
లస: పప

47
NDX1308584
పషరర: కకరస ర పరరర

48
NDX0997304
పషరర: నళనకలమమరర నలర బబ తషల

94-174/3

50
NDX3146586
పషరర: జయలకడల మమచరర

53
NDX2611036
పషరర: ససమన సస న

56
NDX2938058
పషరర: తరరమల గభసటకల

58
NDX2560530
పషరర: గబరరబభడహలచనరర వనలరసకక

59
NDX2481752
పషరర: సరయ ససనత చదనసనపరటట
తసడడ:డ రరజశశఖర చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:19-15-317/78
వయససస:23
లస: ససస స

94-28/1051

94-175/1666

తసడడ:డ రమమష బభబభ మమకర
ఇసటట ననస:9-16-568
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయభలల
ఇసటట ననస:19-10-631
వయససస:20
లస: ససస స

94-167/487

36
NDX3032182
పషరర: వనసకట వససత రరజ కకసనరర
తసడడ:డ ససబక రరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:9-2-97
వయససస:45
లస: పప

94-172/3

94-169/6

94-174/4

భరస : వనసకట రమణ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:13-16-569
వయససస:53
లస: ససస స
94-90/1012

51
NDX3128162
పషరర: ననగగశసర రరవప మమచరర

94-91/1102

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మమచరర
ఇసటట ననస:17
వయససస:51
లస: ససస స
94-175/1236

భరస : మననజ సస న
ఇసటట ననస:17-45-121
వయససస:33
లస: ససస స
94-169/1216

94-167/1

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:8
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరస మభరళమహన రరవప మలర శశటట
ఇసటట ననస:19-9-37/15/B
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: పపరరషమ వనలరసకక
ఇసటట ననస:19-15-317/76
వయససస:34
లస: పప

94-173/1

భరస : ననగగశసర రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:17
వయససస:40
లస: ససస స

భసధసవప: దదపసస కసచరర
ఇసటట ననస:17-18-37
వయససస:28
లస: పప
55
NDX3260841
పషరర: భవయఖ దేవ మలర శశటట

35
NDX1859398
పషరర: జజఫర షరరఫ షషక

33
NDX2219517
పషరర: పడతతఖష తమలననన

తసడడ:డ పడతతఖష తమలననన
ఇసటట ననస:7-6-246
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జయ కలమమర పరరర
ఇసటట ననస:13-16-569
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:13-16-569
వయససస:54
లస: పప
52
NDX2701167
పషరర: వజయ రరజ కసచరర

94-175/1592

తసడడ:డ ఏన బ కలమమర గసజ
ఇసటట ననస:7-6-1/32
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప అసదసగభల
ఇసటట ననస:7-6-848/11
వయససస:26
లస: ససస స
37
NDX3030046
పషరర: శక లలత కకసనరర

32
NDX2969715
పషరర: రతన కకశశర గసజ

54
NDX2929032
పషరర: ససతతష కలమమర పససమరరస

94-172/1030

తసడడ:డ రరసమహన పససమరరస
ఇసటట ననస:18-31-7 SRI NILAYAM
వయససస:29
లస: పప
94-170/646

57
NDX2917292
పషరర: ఫణణ గభసటటపలర

94-173/716

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప గభసటటపలర
ఇసటట ననస:19-14-1222
వయససస:28
లస: పప
94-167/3

60
NDX2406551
పషరర: శశసతన గభసజ

94-167/4

భరస : కకషష గభసజ
ఇసటట ననస:19-15-351
వయససస:32
లస: ససస స
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61
NDX3152501
పషరర: పపననమల చవడడబబ యనన

94-174/827

భరస : శకనస చవడడబబ యనన
ఇసటట ననస:20-18-24/1
వయససస:39
లస: ససస స
64
NDX2743375
పషరర: నరలద కకమలననన

94-172/1032

65
NDX3245545
పషరర: వజయబభబభ ననలలబబ ఈనన

94-175/1366

68
NDX2871580
పషరర: మధససనదన రరడడడ దససప

94-174/1134

71
NDX2870723
పషరర: బభలమజ దేవళర

66
NDX3221470
పషరర: ననగ శరకవణణ దదలతనబభద

94-175/5
69
NDX2347730
పషరర: వనసకట ససవర ననగరరజ
చదరరకలపలర
తసడడ:డ వనసకట ససబక రరవప చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:22-32-35/4 6TH LINE
వయససస:40
లస: పప

94-169/1029

72
NDX2347359
పషరర: వనసకటటససరరర శశటట

తసడడ:డ కనకయఖ దేవళర
ఇసటట ననస:23-1-23/1
వయససస:27
లస: పప

94-167/522
73
NDX3202835
పషరర: రరమలసగస శసఖసల
సరసబశవలసగస శసఖసల
తసడడ:డ రరమలసగసశసఖసల శసఖసల రరమలసగస
ఇసటట ననస:23-36-23
వయససస:31
లస: పప

74
NDX2537405
పషరర: గరత నవఖ శక చేబబడ లల
తసడడ:డ రరఘవ రరవప చేబబడ లల
ఇసటట ననస:23-36-146/A
వయససస:21
లస: ససస స

76
NDX2667988
పషరర: శకధర గబడపరటట

94-175/1241 78
77
NDX2679058
NDX2941110
పషరర: జజసఫ మధస లత కనమరర పపడడ
పషరర: వనసకట దసరర చదసతనఖ గగరర

94-167/5

79
NDX2558575
పషరర: సతఖవరణణ కకరకపరటట

80
NDX2459253
పషరర: పసడయమసక శరల

82
NDX2576841
పషరర: చేతన పడకరశ తవరరర
తసడడ:డ గగపరలశరల తవరరర
ఇసటట ననస:24-11-173/A
వయససస:19
లస: పప
85
NDX3013794
పషరర: శకనస డరర
తసడడ:డ సతఖ డరర
ఇసటట ననస:25
వయససస:35
లస: పప
88
NDX2634772
పషరర: హనసమమన పడసరద దనసరర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:25-9-6
వయససస:37
లస: పప

94-175/7

83
NDX2481240
పషరర: సరయ పడసనన తతట

86
NDX2863512
పషరర: షషక శహహదన

94-174/6

81
NDX1590141
పషరర: ఈశసరఆచనరర బసడడకరటర

94-175/8

84
NDX1738279
పషరర: మమరరస వనదమణణ నలల
ర రర

94-173/1199

భరస : శకనవరస రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-94-1783/7
వయససస:55
లస: ససస స
94-172/1036

తసడడ:డ మహబభ
ఇసటట ననస:25-2-493/120
వయససస:19
లస: ససస స
94-175/1244

94-167/523

తసడడ:డ వనసకట ససబకయఖ బసడడకరటర
ఇసటట ననస:24-11-173A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష పడసరద తతట
ఇసటట ననస:24-17-36/b
వయససస:21
లస: ససస స
94-174/829

94-170/647

తసడడ:డ రరమకకషష గగరర
ఇసటట ననస:24-7-127
వయససస:25
లస: పప

భరస : గగపరల శరల పరలలద
ఇసటట ననస:24-11-173/A
వయససస:23
లస: ససస స
94-175/1240

75
NDX2760999
పషరర: కలపణ బటటట
భరస : కకటటశసర రరవప బటటట
ఇసటట ననస:23-38-212/A
వయససస:37
లస: ససస స

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

భరస : పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:24-11-172/A
వయససస:54
లస: ససస స

94-175/6

తసడడ:డ అడడయఖ శశటట
ఇసటట ననస:23-32-1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటటశసరరరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:23-44-63/A
వయససస:41
లస: పప
94-175/1239

94-167/590

94-175/1367

తసడడ:డ రరమభలల దదర
ఇసటట ననస:22-39-122/23
వయససస:53
లస: పప

94-175/1238

94-172/899

తసడడ:డ హననమథ కకశశర దదలతనబభద
ఇసటట ననస:20-67/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ దససప
ఇసటట ననస:21
వయససస:18
లస: పప
94-175/1237

63
NDX2560944
పషరర: మమధవ కకమలననన

భరస : రరమకకషష కకమలననన
ఇసటట ననస:20-30-8/1 F No 201
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ ననలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:20-35-107
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గగరర శసకర కసససరర
ఇసటట ననస:20-269
వయససస:44
లస: పప
70
NDX2609048
పషరర: అపరపరరవప దదర

94-169/1028

భరస : టకగకలమ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:20-18-193
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: రరమకకషష కకమలననన
ఇసటట ననస:20-30-8/1 F No 201
వయససస:22
లస: ససస స
67
NDX3040789
పషరర: దసరర పడసరద కసససరర

62
NDX2962009
పషరర: టకగకలమ నరరయణమల

89
NDX2241909
పషరర: భభవన అడపరల
తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:25-12-33/1
వయససస:22
లస: ససస స

87
NDX2634764
పషరర: వమల దనసరర

94-175/1243

భరస : హనసమసతరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:25-9-6
వయససస:53
లస: ససస స
94-169/7

90
NDX2330785
పషరర: ఉమమదేవ వలర భననన

94-169/8

భరస : వనసకట రరమమరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:25-12-33/1
వయససస:49
లస: ససస స
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91
NDX2241891
పషరర: షణభలఖ అఖల అడపరల

94-169/9

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:25-12-33/1
వయససస:22
లస: పప
94
NDX2579704
పషరర: పరరసత సతవరడ

94-169/928

తసడడ:డ చనన మసరసన షషక
ఇసటట ననస:25-12-58
వయససస:29
లస: ససస స
94-169/929

తసడడ:డ అపపరరవప సతవరడ
ఇసటట ననస:25-16-146/6
వయససస:49
లస: ససస స

95
NDX2846467
పషరర: ననగమణణ ఆతలకలరర

94-174/778

100
NDX2760957
పషరర: బబజజన షషక

94-174/831

98
NDX3156031
పషరర: అసకమల రరవప పలర పప

94-172/1034

తసడడ:డ ఖమదరసల షషక
ఇసటట ననస:25-21-273
వయససస:23
లస: ససస స

94-174/830

తసడడ:డ పడసరద రరవప మభచనచ
ఇసటట ననస:25-25-3
వయససస:18
లస: పప

104
NDX2823763
పషరర: వల షషక

94-169/1197

94-170/649

భరస : శకనవరసస వనమల
ఇసటట ననస:25-26-115/1
వయససస:32
లస: ససస స

107
NDX3079498
పషరర: శకనవరసస వనమభల

94-170/648

94-170/651

110
NDX3106135
పషరర: గరరరధర పడసరద సరరకజ

99
NDX3267085
పషరర: వనసకటటశసరరర మరపకరయల

102
NDX3173937
పషరర: అశసన కకజజజ

94-174/832

94-173/719

111
NDX3257839
పషరర: సతఖవత లలటటట

112
NDX3054756
పషరర: వజయలకడల వసగబరర

113
NDX2444867
పషరర: మహబబబ ససభభన షషక

114
NDX2697423
పషరర: ఆశరరఫపనస షషక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:25-38-143/2
వయససస:23
లస: పప
118
NDX3079787
పషరర: సరమమజఖస మటటరర
భసధసవప: వజయ లకడల
ఇసటట ననస:26
వయససస:64
లస: ససస స

94-169/11

తసడడ:డ జజన బభషర షషక
ఇసటట ననస:25-38-82/3
వయససస:21
లస: పప
94-169/12

116
NDX2536597
పషరర: ససమసత కటట

119
NDX3131034
పషరర: వజయ లకడల గసగవరపప
తలర : సరమమజఖస
ఇసటట ననస:26
వయససస:47

లస: ససస స

94-173/1177

94-169/930

తసడడ:డ జజనబభష షషక
ఇసటట ననస:25-38-82/3
వయససస:19
లస: ససస స
94-169/13

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:25-38-143/2
వయససస:21
లస: పప
94-169/1032

94-170/650

భరస : పడసరద కగ
ఇసటట ననస:25-26-185
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససరరబభబభ
ఇసటట ననస:25-28-65
వయససస:22
లస: ససస స

115
NDX2536662
పషరర: ఫణణ కకశశర కటట

94-170/558

108
NDX3019833
పషరర: వమల పస

తసడడ:డ బల చసదడ రరవప సరరకజ
ఇసటట ననస:25-27-32 LAKSHMI NILAYAM
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వసగబరర
ఇసటట ననస:25-28-161
వయససస:50
లస: ససస స

94-173/718

105
NDX2615607
పషరర: జయపడద ననమ

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:25-26-186/F ,0 LINE
వయససస:18
లస: పప
94-175/1368

94-173/1193

భరస : రమమశ ననమ
ఇసటట ననస:25-25-28
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ వనమభల
ఇసటట ననస:25-26-115/1
వయససస:35
లస: పప

109
NDX2962793
పషరర: బభబభ నసదన

94-173/717

భరస : శకనవరసరరవప కకజజజ
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:25-25-26
వయససస:18
లస: పప

106
NDX3080975
పషరర: ఆదదలకడల వనమల

96
NDX2939361
పషరర: చనన వనసకట కకసడయఖ ననగస

తసడడ:డ కకటయఖ మరపకరయల
ఇసటట ననస:25-21-190
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కకజజజ
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:35
లస: పప
94-173/1205

94-167/606

తసడడ:డ పసదద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:25-16-302/11
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశసరరర పలర పప
ఇసటట ననస:25-18-115/15
వయససస:42
లస: పప
101
NDX3220928
పషరర: శకనవరసరరవప కకజజజ

93
NDX3296993
పషరర: నడడ కలమమర ఎరకగభసట

తసడడ:డ ఏసస బభబభ ఎరకగభసట
ఇసటట ననస:25-16-126/10
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమరరవప ఆతలకలరర
ఇసటట ననస:25-16-268
వయససస:34
లస: ససస స

97
NDX2658987
పషరర: సనరఖ పడకరశ రరవప ననయభడడ
పసదమలలర
తసడడ:డ భభసకర పసదమలలర
ఇసటట ననస:25-17-97
వయససస:18
లస: పప

103
NDX3285335
పషరర: మహహమ రరజ మభచనచ

92
NDX2603231
పషరర: ఫరతమ బబగభమ షషక

117
NDX2908424
పషరర: శరససన జటటరర

94-175/1370

తసడడ:డ జగకకకన బభబభ జటటరర
ఇసటట ననస:25-42-198
వయససస:27
లస: పప
94-173/720

94-174/1142
120
NDX3250776
పషరర: శహజజదద బబగభమ మహమలద

భరస : అబబ
ద లససభభన మహమలద
ఇసటట ననస:26-01-1980
వయససస:38
లస: ససస స
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94-174/883

భరస : శరఖస కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:26-3-24
వయససస:36
లస: ససస స
124
NDX2805943
పషరర: సయద ఖరఖరరనసరస

94-174/886

94-174/912

94-167/488

94-172/903

94-172/1040

94-167/591

94-169/1035

భరస : సరసబభడజఖస పస పపరర
ఇసటట ననస:26-17-147
వయససస:51
లస: ససస స

134
NDX2923860
పషరర: అఖల బభనన సయఖద

94-172/1038

137
NDX2598241
పషరర: ససనల సమమమట అలహరర

94-167/524

94-172/904

135
NDX2906535
పషరర: మటట మల రరచనరర

భరస : హనసమసత రరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:26-17-147
వయససస:51
లస: ససస స

94-172/1039

138
NDX3223757
పషరర: ఈశసరర ససససడథన నరపపసషత

141
NDX2539195
పషరర: జజన పరగగలల

149
NDX2328177
పషరర: సరసబభడజఖస పస పపరర

94-173/725

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:26-12-25/A B C
వయససస:18
లస: పప

140
NDX2693737
పషరర: ననగ శశశలజ కకసడపలర

146
NDX3216942
పషరర: వరర నమల అమరవరపప

94-175/1306

132
NDX2880789
పషరర: సనన పసడయల కసచరర

భసధసవప: రగవత చవసకలల
ఇసటట ననస:26-14-44
వయససస:21
లస: ససస స

94-167/489

94-174/1130

94-167/6

తసడడ:డ జజకబ శరమభఖయయల పరగగలల
ఇసటట ననస:26-14-179
వయససస:20
లస: పప
94-173/726

144
NDX3009933
పషరర: పడసనన కలమమర గబడవలర

94-173/727

తసడడ:డ ఆనసద రరజ
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:34
లస: పప
94-167/525

భరస : మమరరదనసస అమరవరపప
ఇసటట ననస:26-17-22
వయససస:26
లస: ససస స
94-167/8

129
NDX2616761
పషరర: ఎలశమల మమకల

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష పడసరద అలహరర
ఇసటట ననస:26-13-29B
వయససస:32
లస: పప

143
NDX3009826
పషరర: మమరర గబడవలర

94-175/1545

భరస : నరసససహరరవప రరచనరర
ఇసటట ననస:26-13-22
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరజ
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప గరదదడపత
ఇసటట ననస:26-17-16
వయససస:38
లస: ససస స
148
NDX2219525
పషరర: సరసబభడజఖస పస పపరర

94-174/836

భరస : సరయ కకషష కకసడపలర
ఇసటట ననస:26-14-175
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర మహమలద
ఇసటట ననస:26-16-66
వయససస:18
లస: ససస స
145
NDX3206463
పషరర: మమరర గరదదడపత

131
NDX3161106
పషరర: ససధరరరన నలర పప

126
NDX3076445
పషరర: శవ కసచరగభసట

భరస : సమమలల బభబభ మమకల
ఇసటట ననస:26-4-137/C
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననర సయఖద
ఇసటట ననస:26-13-22
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మధన కలమమర దేవకక
ఇసటట ననస:26-14-84
వయససస:21
లస: పప
142
NDX2836500
పషరర: ఆససలన కగసర మహమలద

94-173/995

Deleted

తసడడ:డ నరసససహరరవప రరచనరర
ఇసటట ననస:26-13-22
వయససస:28
లస: పప
139
NDX3222817
పషరర: నరసజన దేవకక

128
NDX3199478
పషరర: హహసషన షషక

94-174/885

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:26-3-51/1
వయససస:24
లస: పప

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

తసడడ:డ జయమనసదస బబ యలపలర
ఇసటట ననస:26-12-259
వయససస:19
లస: ససస స
136
NDX2923399
పషరర: లకడలననరరయణ రరచనరర

94-167/526

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:26-4-71/2
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:26-11-39
వయససస:58
లస: పప
133
NDX2710051
పషరర: హదనసరస రరయ బబ యలపలర

125
NDX3068954
పషరర: వననకకట శక హరర

123
NDX2806131
పషరర: సయద అహమద షరరఫ

తసడడ:డ సయద బల షహహద
ఇసటట ననస:26-3-28
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వననకకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:26-3-33
వయససస:46
లస: పప

భరస : బదరరననరరయణ పస కలరర
ఇసటట ననస:26-4-2
వయససస:32
లస: ససస స
130
NDX2583334
పషరర: వజయలకడల వడర మబడడ

94-174/884

తసడడ:డ అపప రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:26-3-24,
వయససస:43
లస: పప

భరస : సయద అహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:26-3-28
వయససస:26
లస: ససస స
127
NDX3160827
పషరర: పపషపలత పస కలరర

122
NDX3079076
పషరర: శరఖస కలమమర కసచరర

147
NDX2481653
పషరర: వజయ రరణణ పపళళ

94-167/7

తసడడ:డ గరబడయయల పపళళ
ఇసటట ననస:26-17-142
వయససస:26
లస: ససస స
94-167/9

150
NDX2598514
పషరర: పరవన షషక

94-169/934

తసడడ:డ శబకర బభష షషక
ఇసటట ననస:26-18-22
వయససస:26
లస: ససస స
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151
NDX3123304
పషరర: అనసత లకడల పపనసగభపరటట

94-169/1043

తసడడ:డ రరమరరవప పపనసగభపరటట
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:26
లస: ససస స

152
NDX2576197
పషరర: జయశక రరయల

94-167/491

తసడడ:డ యలమసద రరవప రరయల
ఇసటట ననస:26-22-22
వయససస:21
లస: ససస స

94-173/762
153
NDX2858587
పషరర: మభరళ కకషష మబరరస
సèవయసపకలలమ
తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ సèవయసపకలలమ
ఇసటట ననస:26-26-75
వయససస:66
లస: పప

94-169/1033 155
94-169/1034 156
154
NDX3192226
NDX3159498
NDX3258670
పషరర: శవ కలమమర బభబభ కసదసకలరర
పషరర: శవ కలమమర బభబభ కసదసకలరర
పషరర: మధస లత కసదసకలరర

Deleted

తసడడ:డ ససబభకరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:26 - 27 - 7/A
వయససస:35
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ససబభకరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:26 - 27- 7/A
వయససస:35
లస: పప

94-172/1037 158
157
NDX3184272
NDX3189693
పషరర: శవ కలమమర బభబభ కసదసకలరర
పషరర: ననగరతనమల కసదసకలరర

Deleted

తసడడ:డ ససబభకరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:26 - 27 - 7/A
వయససస:35
లస: పప

94-172/1053

భరస : ససబకరరవప లలటట
ఇసటట ననస:26-27-7/A
వయససస:54
లస: ససస స

94-169/1214

భరస : శవ కలమమర బభబభ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:26 - 27 -7A
వయససస:27
లస: ససస స
94-173/721
159
NDX3207420
పషరర: శవ కలమమర బభబభ కసదసకలరర

తసడడ:డ ససబభకరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:26 - 27- 7/A
వయససస:35
లస: పప

94-174/833 161
94-175/1371 162
160
NDX3203379
NDX3213220
NDX2571610
పషరర: శవ కలమమర బభబభ కసదసకలరర
పషరర: శవ కలమమర బభబభ కసదసకలరర
పషరర: తరరపతయఖ మడడగభల

Deleted

తసడడ:డ ససబభకరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:26 - 27 -7 /A
వయససస:35
లస: పప
163
NDX2383115
పషరర: సరసత మననన

94-169/38

భరస : కకప రరవప మననన
ఇసటట ననస:26-27-23 0 LINE
వయససస:26
లస: ససస స
166
NDX2551182
పషరర: ఆనసద బభబభ కరర పపడడ

94-169/945

94-169/1070

తసడడ:డ లలకరనసదమ మనకగ
ఇసటట ననస:26-27-40
వయససస:20
లస: ససస స

94-169/946

94-169/1228

94-172/1050

173
NDX3102464
పషరర: ననగగశసర రరవప పరశస

94-173/768

తసడడ:డ కకటయఖ పరశస
ఇసటట ననస:26-27-26
వయససస:22
లస: పప
94-169/1226

176
NDX2397107
పషరర: ససబభకలల ఉపపతల

179
NDX2915767
పషరర: నవన కలమమర వననక

94-169/15

168
NDX2943272
పషరర: అరరణ కలమమర జరరరకపస తష

94-184/1120

171
NDX3183522
పషరర: కలమమర జరరరకపస తషల

94-173/767

Deleted

తసడడ:డ చరసజవ జరరరకపస తషల
ఇసటట ననస:26-27-24/2
వయససస:40
లస: పప
174
NDX2821197
పషరర: శరసత కలమమరర గగరర

94-173/769

తసడడ:డ జజసఫ రరజ
ఇసటట ననస:26-27-27
వయససస:19
లస: పప
94-169/16

భరస : వనసకర టటససరరర ఉపపతల
ఇసటట ననస:26-27-34
వయససస:72
లస: ససస స
94-169/948

165
NDX2379121
పషరర: కకపరరరవప మననన

తసడడ:డ రతనరరజ
ఇసటట ననస:26-27-24
వయససస:25
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:26-27-30
వయససస:18
లస: ససస స
178
NDX2565604
పషరర: రతన సరగరరర మనకగ

167
NDX2565976
పషరర: దయమనసద కరర పపడడ

170
NDX3208303
పషరర: కలమమర జరరరకపస తషల

తసడడ:డ ససబకయఖ మడడగభల
ఇసటట ననస:26-27-20/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రవ మననన
ఇసటట ననస:26-27-23 FATHIMA NAGAR ZE
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చరసజవ జరరరకపస తషల
ఇసటట ననస:26-27-24/2
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర తషరకర
ఇసటట ననస:26-27-26
వయససస:26
లస: ససస స
175
NDX3287133
పషరర: రరణణ దనర

94-169/14

తసడడ:డ ఆనసద భబషణ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:26-27-24
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర జరరరకపస తషల
ఇసటట ననస:26-27-24/2
వయససస:22
లస: పప
172
NDX3293073
పషరర: లకకల పసడయసకర తషరకర

164
NDX2464717
పషరర: హహమసత మననన
తసడడ:డ మమతయఖ
ఇసటట ననస:26-27-23/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద భబషణ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:26-27-24
వయససస:19
లస: పప
169
SQX1802883
పషరర: షరరగన కలమమర జరరరకపస తషల

Deleted

తసడడ:డ ససబభకరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:26 -27 - 7/A
వయససస:35
లస: పప

94-170/563

177
NDX2551018
పషరర: మహహమ వరరర న దనర

94-169/947

భరస : మరరయ బభబభ దనర
ఇసటట ననస:26-27-38
వయససస:25
లస: ససస స
94-172/1052

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:26-27-46/B , 0 LINE
వయససస:28
లస: పప

94-169/1229
180
NDX3296381
పషరర: చసతలపపడడ ససత రరమయఖ
చతలమపపడక
భసధసవప: జజనస రరణణ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:26-27-48/159
వయససస:54
లస: పప
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181
NDX2379204
పషరర: మమరరయమ దనస కలసడనరర

94-169/18

182
NDX2471050
పషరర: సరరత వపరరరర

తసడడ:డ ఆదమ కలసడనరర
ఇసటట ననస:26-27-49 A T AGRAHARAM
వయససస:31
లస: పప

భరస : బభజజబభబభ చసతసఅల
ఇసటట ననస:26-27-57
వయససస:26
లస: ససస స

184
NDX2584100
పషరర: శరఖస గరరర పరటట

185
NDX2694719
పషరర: శరఖస గరరర పరటట

94-169/949

తసడడ:డ చనరలమస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:26-27-57
వయససస:35
లస: పప
187
NDX3141371
పషరర: ససధఖ రరణణ కటటకలరర

94-169/1077

94-175/1247

94-175/1858

94-169/1206

94-170/684

94-169/21

తసడడ:డ శక పత రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:26-27-119
వయససస:22
లస: ససస స

197
NDX2558666
పషరర: చరసజవ ససననపప

200
NDX2693174
పషరర: రమమశ బభబభ ననలటటరర

203
NDX3054392
పషరర: పవన కలమమర జలలఏగభలమ

94-169/22

206
NDX2901197
పషరర: తరరపతమల వసగభరర

94-170/683

209
NDX2952919
పషరర: మమఘన ఆకలల
తసడడ:డ శక పత రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:26-27-119
వయససస:19
లస: ససస స

189
NDX2891562
పషరర: థనమస తతకల

94-170/682

192
NDX2591329
పషరర: పడశరసత చవల

94-169/950

195
NDX2905362
పషరర: అరరణ తలతతటట

94-175/1384

భరస : బలరరజ తలతతటట
ఇసటట ననస:26-27-86
వయససస:32
లస: ససస స
94-169/951

198
NDX2878551
పషరర: చరసజవ ససననపప

94-169/1078

తసడడ:డ మలలర శసరరరవప ససననపప
ఇసటట ననస:26-27-90
వయససస:27
లస: పప
94-167/492

201
NDX2699783
పషరర: హవల కలవకలరర

94-169/938

భరస : రమమశ బభబభ ననలటటరర ననలటటరర
ఇసటట ననస:26-27-104
వయససస:38
లస: ససస స
94-170/654

204
NDX3048311
పషరర: ససనత పస పపరర

94-169/1044

భరస : ఏససరతనస పస పపరర
ఇసటట ననస:26-27-109
వయససస:23
లస: ససస స
94-169/1045

భరస : రరసబభబభ వసగభరర
ఇసటట ననస:26-27-112
వయససస:24
లస: ససస స
94-169/1047

94-170/681

భరస : మణణ బభబభ చవల
ఇసటట ననస:26-27-81
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబభ రరవప జలలఏగభలమ
ఇసటట ననస:26-27-107
వయససస:25
లస: పప

భరస : పపలర యఖ వసగబరర
ఇసటట ననస:26-27-112
వయససస:65
లస: ససస స
208
NDX2952885
పషరర: రరఢ పడశరసత ఆకలల

94-183/846

తసడడ:డ చననయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:26-27-104
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరసదడ బభబభ ధరరనసస
ఇసటట ననస:26-27-106/a
వయససస:31
లస: ససస స
205
NDX2278729
పషరర: ననగగసదడస వసగబరర

194
NDX2890994
పషరర: మమధసరర తలతతటట

186
NDX2969681
పషరర: అజత కలసగర

తసడడ:డ బల సరసమ తతకల
ఇసటట ననస:26-27-76
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శసరరరవప ససననపప
ఇసటట ననస:26-27-90
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బభబభ కకడడరగకక
ఇసటట ననస:26-27-92
వయససస:18
లస: పప
202
NDX2481679
పషరర: ససపడజ మడసల

94-175/9

తసడడ:డ రరజగశ తలతతటట
ఇసటట ననస:26-27-86
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరమయయలల తలకరయల
ఇసటట ననస:26-27-88
వయససస:63
లస: ససస స
199
NDX2770972
పషరర: రరజగశ కకడడరగకక

191
NDX2698199
పషరర: మబగరల సకజన మబగరల

94-169/20

తసడడ:డ ససరగశ బభబభ కలసగర
ఇసటట ననస:26-27-63
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పదలకలమమర మబగరల
ఇసటట ననస:26-27-80
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బలరరజ తనలలఠగటట
ఇసటట ననస:26-27-84
వయససస:31
లస: ససస స
196
NDX3233061
పషరర: ననగరతనసమమ తలకరయల

94-170/567

తసడడ:డ దనసస కకచదరర
ఇసటట ననస:26-27-74
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససరగశ పషడటట
ేడ
ఇసటట ననస:26-27-79/a
వయససస:21
లస: ససస స
193
NDX3262649
పషరర: అరరణ తనలలఠగటట

188
NDX2449718
పషరర: ఆనసద బభబభ కకచదరర

183
NDX2481802
పషరర: సరరత చసతసఅల

భరస : బభజజబభబభ చసతసఅల
ఇసటట ననస:26-27-57
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరరస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:26-27-57
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకరణ కటటకలరర
ఇసటట ననస:26-27-67
వయససస:29
లస: ససస స
190
NDX2610822
పషరర: మరరయమల పషడేడటట

94-169/19

207
NDX2757839
పషరర: ఆదదననరరయణ టటగరత

94-169/1046

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:26-27-117
వయససస:18
లస: పప
94-169/1048

210
NDX2942282
పషరర: మమఘన ఆకలల

94-169/1049

తసడడ:డ శక పత రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:26-27-119
వయససస:19
లస: ససస స
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211
NDX2711604
పషరర: భభష షషక
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94-169/939

భసధసవప: నశర భ షషక
ఇసటట ననస:26-27-122
వయససస:58
లస: పప
214
NDX2577807
పషరర: షరజహన సయఖద

94-169/942

95-1/1028

94-169/25

94-169/943

95-95/56

94-184/1118

94-169/1050

భరస : వనసకటటశసర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:26-27-138
వయససస:40
లస: ససస స
235
NDX3051646
పషరర: శకనవరస రరవప మమదదననన

తలర : హహ హహహ న
ఇసటట ననస:26-27-144
వయససస:27
లస: ససస స

94-169/26

224
NDX2683019
పషరర: రహహనన బబగస మహమలద

227
NDX2891182
పషరర: నఫసజ మహమలద

230
NDX2379089
పషరర: అపరష శనవరరపప

94-170/660

94-196/813

219
NDX2378974
పషరర: షషక ఆశక ఫపన షషక

94-169/24

222
NDX2481851
పషరర: మమలమల షషక

94-169/27

225
SQX1894138
పషరర: శరరలల షషక

95-95/55

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:26-27-128
వయససస:35
లస: ససస స
94-170/656

228
NDX2891042
పషరర: జహహదన షషక

94-170/657

తసడడ:డ మమబభ వల షషక
ఇసటట ననస:26-27-134
వయససస:20
లస: ససస స
94-169/39

231
NDX2379063
పషరర: శకనస శనవరరపప

94-169/40

భరస : శకనస శనవరరపప
ఇసటట ననస:26-27-135, FATHIMA NAGAR
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ శనవరరపప
ఇసటట ననస:26-27-135, FATHIMA NAGAR
వయససస:31
లస: పప

233
NDX2743367
పషరర: హహమసత చదననస

234
NDX2902245
పషరర: వనసకటటశసర రరవప చదననస

94-169/1051

236
NDX3049749
పషరర: కలససమ కలమమరర మమదదననన

239
NDX3248218
పషరర: రరజజసనన బబగస షషక
భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:26-27-149
వయససస:21
లస: ససస స

94-172/1047

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:26-27-138
వయససస:46
లస: పప
94-174/843

భరస : శకనవరసరరవప మమదదననన
ఇసటట ననస:26-27-140
వయససస:44
లస: ససస స
94-170/561

94-173/763

తసడడ:డ హహసషన
ఇసటట ననస:26-27-128
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:26-27-138
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప మమదదననన
ఇసటట ననస:26-27-140
వయససస:44
లస: పప
238
NDX2703742
పషరర: ఫరతమ ఫసరదదస షషక

221
NDX2481836
పషరర: నసరజహన షషక

216
NDX3030384
పషరర: రరజగశసరర మదదశశటట

భరస : మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:26-27-125/2
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర మహమలద
ఇసటట ననస:26-27-134
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర మహమలద
ఇసటట ననస:26-27-134
వయససస:23
లస: పప
232
NDX2797066
పషరర: లకడల చదననస

94-169/23

భరస : గఫర బబగ మహమలద
ఇసటట ననస:26-27-128
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:26-27-128
వయససస:40
లస: పప
229
NDX2985356
పషరర: బలమల మహమలద

218
NDX2379055
పషరర: షషక జజనమల షషక

94-169/941

భరస : రసబభబభ మదదశశటట
ఇసటట ననస:26-27-122
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖదర వల
ఇసటట ననస:26-27-128
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:26-27-128
వయససస:34
లస: ససస స
226
SQX1894112
పషరర: ఖదర వల షషక

94-170/655

భరస : షషక బభబభ షషక
ఇసటట ననస:26-27-125/2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:26-27-125/2
వయససస:31
లస: పప
223
NDX2607075
పషరర: షరరలల షషక

215
NDX2873594
పషరర: సహననజ షషక

213
NDX2690717
పషరర: హహసషన షషక

భసధసవప: మసరసన బ షషక
ఇసటట ననస:26-27-122
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బభష షషక
ఇసటట ననస:26-27-122
వయససస:18
లస: పప

భరస : భభష
ఇసటట ననస:26-27-122
వయససస:58
లస: ససస స
220
NDX2379030
పషరర: షషక బభబభ షషక

94-169/940

తసడడ:డ బభష షషక
ఇసటట ననస:26-27-122
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హహసషన సయఖద
ఇసటట ననస:26-27-122
వయససస:28
లస: ససస స
217
SQX2113488
పషరర: నశర భ షషక

212
NDX2573913
పషరర: హహసషన షషక

237
NDX2445278
పషరర: ఫరతమమ ఫసరదగస షససక

94-170/4

భరస : హహసషసన షససక
ఇసటట ననస:26-27-144
వయససస:28
లస: ససస స
94-169/1211

240
NDX2397230
పషరర: గగససయమ బభజ షషక

94-169/28

తసడడ:డ జన షషక
ఇసటట ననస:26-27-154
వయససస:21
లస: ససస స
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241
NDX3265998
పషరర: రరహన షషక
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94-169/1219

భరస : చనన బభబభ మదనపలర
ఇసటట ననస:26-27-154
వయససస:18
లస: ససస స
244
NDX3263365
పషరర: మమలమబ షషక

94-169/1218

94-170/661

94-169/1055

248
NDX2770493
పషరర: మహమలద బభష షషక

94-170/662

251
NDX2890911
పషరర: మమరర దదడడ

94-170/663

భరస : కకటటశసర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:26-27-168
వయససస:44
లస: ససస స
94-169/32

తసడడ:డ ననగయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:26-27-171
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:26-27-181
వయససస:50
లస: పప

254
NDX2683225
పషరర: యరకసశశటట మసగగశసరర

94-178/608

94-173/764

తసడడ:డ శశఖర బభబభ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:26-27-181
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత బభబభ ననతలపరటట
ఇసటట ననస:26-27-184
వయససస:18
లస: పప
94-169/33

తసడడ:డ గరబడయయలల కటభట
ఇసటట ననస:26-27-186
వయససస:37
లస: పప

94-169/1057

263
NDX2503365
పషరర: శకకరసత జసగరల

Deleted

266
NDX2922128
పషరర: బభబభ నసదన

94-169/30

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:26-27-168
వయససస:29
లస: పప
252
NDX2397321
పషరర: వనసకమల యరకసశశటట

94-169/31

255
NDX2331403
పషరర: లలత కలమమరర కరబసడడ

94-170/17

258
NDX2570455
పషరర: వననథ కలమమర పస

94-169/944

261
NDX3042835
పషరర: రరణభక పస

94-170/665

తసడడ:డ పడసరద కగ
ఇసటట ననస:26-27-185
వయససస:19
లస: ససస స
94-170/5

తసడడ:డ పరసధనమ జసగరల
ఇసటట ననస:26-27-186
వయససస:21
లస: పప
94-169/1058

249
NDX2519528
పషరర: ససజత కలమమర దదడడ

తసడడ:డ పడసరద కగ
ఇసటట ననస:26-27-183
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ కలమమర అసదసగభల
ఇసటట ననస:26-27-185
వయససస:20
లస: ససస స

262
NDX1787375
పషరర: కకశశర బభబభ కటభట

94-169/1054

భరస : పసదద రరజ కరబసడడ
ఇసటట ననస:26-27-176, NR MUNICIPAL SC
వయససస:24
లస: ససస స

257
NDX2817179
పషరర: ససషల చేబబడ లల

94-170/664 260
259
NDX2768950
NDX2853083
పషరర: శరమభఖయయల ససకగష ననతలపరటట
పషరర: మహలకడల అసదసగభల

246
NDX3147915
పషరర: ఇసతయమజ షషక

భరస : ననగయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:26-27-171
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ యరకసశశటట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:26-27-171
వయససస:20
లస: ససస స
94-169/1056

94-169/29

తసడడ:డ శమబరదదదన షషక
ఇసటట ననస:26-27-162
వయససస:19
లస: పప

Deleted

253
NDX2397164
పషరర: నరసససహరరవప యరకసశశటట

265
NDX2921989
పషరర: బభబభ నసద

94-169/1053

తసడడ:డ బభజ షషక
ఇసటట ననస:26-27-163
వయససస:18
లస: పప

తలర : రరజమల తలతతటట
ఇసటట ననస:26-27-168
వయససస:49
లస: ససస స

256
NDX2749778
పషరర: శశఖర బభబభ చేబబడ లల

245
NDX3124351
పషరర: ఇసతయమజ షషక

243
NDX2481695
పషరర: షషక మభబన

తసడడ:డ షషక ఖససస
ఇసటట ననస:26-27-159
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శమèశÞదదదన షషక
ఇసటట ననస:26-27-162
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శసషషదదదన షషక
ఇసటట ననస:26-27-162
వయససస:19
లస: పప
250
NDX2902005
పషరర: తేరగశమల దనసరర

94-169/1052

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:26-27-158/A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ షషక బభజజ షషక
ఇసటట ననస:26-27-160
వయససస:18
లస: ససస స
247
NDX2891687
పషరర: ఇసతయమజ షషక

242
NDX2997096
పషరర: మర బఇవనస షషక

264
NDX2922383
పషరర: బభబభ నసదన

94-184/1119

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:26-27-186/F 0 LINE
వయససస:18
లస: పప
94-169/1059

267
NDX2922250
పషరర: బభబభ నసదన

94-170/666

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:26-27-186/F , 0 LINE
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:26-27-186/F , 0LINE
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:26-27-186/F , 0 LINE
వయససస:18
లస: పప

268
NDX2922029
పషరర: బభబభ నసద

269
NDX3263282
పషరర: నజల షషక

270
NDX2887321
పషరర: రసనల షషక

94-174/844

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:26-27-186/F , 0 LINE
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రసనల షషక
ఇసటట ననస:26-27-188
వయససస:26
లస: ససస స

94-169/1217

94-173/765

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-27-188 A T AGRAHARAM
వయససస:53
లస: పప
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271
NDX2891794
పషరర: ఊనసమమల దదడడ
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94-170/667

భరస : లలరరర దదడడ
ఇసటట ననస:26-27-189
వయససస:86
లస: ససస స
274
NDX3060746
పషరర: బల ఆసథథన దదడడ

272
NDX2379147
పషరర: ససపన వనలలచనరర

94-169/34

తసడడ:డ రరసబభబభ వనలలచనరర
ఇసటట ననస:26-27-190
వయససస:22
లస: ససస స
94-169/1060

275
NDX3098340
పషరర: కకప వరణణ దదడడ

273
NDX2379170
పషరర: మమరర వనలలచనరర

94-169/35

భరస : రరసబభబభ వనలలచనరర
ఇసటట ననస:26-27-190
వయససస:40
లస: ససస స
94-169/1061

276
NDX3070513
పషరర: కకప వరణణ దదడడ

94-170/668

తసడడ:డ ఆసథథన దదడడ
ఇసటట ననస:26-27-190,fathima nagar
వయససస:38
లస: పప

భరస : బల ఆసథథన దదడడ
ఇసటట ననస:26-27-190,fathima nagar
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బల ఆసథథన దదడడ
ఇసటట ననస:26-27-190,fathima nagar
వయససస:35
లస: ససస స

277
NDX2534634
పషరర: నజజల అలయ షసక

278
NDX2331361
పషరర: రతన కలమమరర పళళడడగభ

279
NDX2445211
పషరర: మరరయమల మకరకన

94-170/6

తసడడ:డ మహమలద అల షసక
ఇసటట ననస:26-27-191
వయససస:21
లస: ససస స
280
NDX3087228
పషరర: రరమభలమల పవపలలరర

భరస : దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:26-27-194
వయససస:33
లస: ససస స
94-170/669

భరస : వనసగయఖ పవపలలరర
ఇసటట ననస:26-27-196
వయససస:41
లస: ససస స
283
NDX2935054
పషరర: జజతసత మగడ

94-172/1049

94-170/10

94-169/37

94-170/670

భరస : అనల రరజ కనపరరరర
ఇసటట ననస:26-27-228
వయససస:35
లస: ససస స

287
NDX2397073
పషరర: కళళఖణణ నకరక

290
NDX2905370
పషరర: రరజమల తలతతటట

293
NDX3052867
పషరర: రరజ గగరగకమభచన

94-169/1066

296
NDX3138658
పషరర: ఇసదదరర తలకరయల

94-169/36

299
NDX3060340
పషరర: దదపక మమసతషల
తసడడ:డ పసచచయఖ మమసతషల
ఇసటట ననస:26-27-228
వయససస:33
లస: పప

285
NDX2331288
పషరర: ససజజత బబదనటట

94-170/9

288
NDX2760528
పషరర: రరహహల చససడనరర

94-169/1062

తసడడ:డ రరజమహన రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:26-27-208
వయససస:19
లస: పప
94-169/1063

291
NDX2397529
పషరర: బభబభరరవప బలగస

94-170/11

తసడడ:డ చదననయఖ బలగస
ఇసటట ననస:26-27-210
వయససస:53
లస: పప
94-169/1064

294
NDX3052503
పషరర: ససధనరరణణ పసలర లరర

94-169/1065

భరస : రరజ గగరగకమభచన రరజ
ఇసటట ననస:26-27-216
వయససస:40
లస: ససస స
94-170/671

భరస : రవ తలకరయల
ఇసటట ననస:26-27-227
వయససస:43
లస: ససస స
94-169/1067

94-170/562

భరస : జవరతనస బబదనటట
ఇసటట ననస:26-27-207
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరర గగరగకమభచన
ఇసటట ననస:26-27-216
వయససస:45
లస: పప

భరస : రవ తలకరయల
ఇసటట ననస:26-27-227
వయససస:43
లస: ససస స
298
NDX3082716
పషరర: ససపన మమసతషల

94-170/564

తలర : బలరరజ తలతతటట
ఇసటట ననస:26-27-210
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:26-27-211
వయససస:23
లస: ససస స
295
NDX3103223
పషరర: ఇసదదరర తలకరయల

284
NDX2558393
పషరర: కకషష కలమమరర మమలమపప లల

282
NDX2589349
పషరర: మహహష పటట పప
తసడడ:డ జజనస పటట పప
ఇసటట ననస:26-27-198
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకకరసత నకరక
ఇసటట ననస:26-27-208
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర బలగస
ఇసటట ననస:26-27-210
వయససస:21
లస: ససస స
292
NDX2738086
పషరర: ననగలకడల చలకబథదన

94-172/1048

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమలమపప లల
ఇసటట ననస:26-27-201
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరగర
ఇసటట ననస:26-27-207
వయససస:39
లస: ససస స
289
NDX2495331
పషరర: మమరర బలగస

281
NDX3087137
పషరర: ఆసజజననయభలల మకరకన

94-170/8

భరస : వజయబభబభ మకరకన
ఇసటట ననస:26-27-196
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:26-27-196
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ననగరసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:26-27-198
వయససస:18
లస: ససస స
286
NDX2331106
పషరర: శశశలజ బబడటట

94-170/7

297
NDX2679439
పషరర: పషడమ కలమమర తలకరయల

94-178/609

తసడడ:డ రవ తలకరయల
ఇసటట ననస:26-27-227
వయససస:20
లస: పప
94-170/672

300
NDX2331056
పషరర: రగజజ జజలమదద

94-170/12

భరస : అనల కలమమర జజలమదద
ఇసటట ననస:26-27-230
వయససస:29
లస: ససస స
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301
NDX2764025
పషరర: ఇసదడ జలదద
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94-170/673

భరస : ససనల కలమమర జలదద
ఇసటట ననస:26-27-231
వయససస:27
లస: ససస స
304
NDX2751204
పషరర: కకటయఖ రరసటపలర

94-170/674

94-169/1069

94-169/1072

94-170/677

94-169/1074

94-170/809

94-170/566

భరస : మమలమల పటభన
ఇసటట ననస:26-27-1350
వయససస:38
లస: ససస స

314
NDX2699460
పషరర: శక లకడల జలదద

317
NDX2331189
పషరర: మమరర రరటట దసనన

320
NDX3104031
పషరర: రరజ కలమమర రరనసజ లమ

323
NDX3138617
పషరర: అనల కలమమర మణణకగ

94-169/1076

326
NDX3032158
పషరర: శరరద ననమలకసటట

94-170/565

329
NDX2745156
పషరర: మమలమల పటభన
తసడడ:డ జనన పటభన
ఇసటట ననస:26-27-1350
వయససస:37
లస: పప

309
NDX2940237
పషరర: భభగఖస పససడదస

94-169/1071

312
NDX2862274
పషరర: ననగరరజ పప థనబథదన

94-169/1073

315
NDX2406726
పషరర: శరఖమల ఉలర వననడడ

94-170/15

తసడడ:డ బభల ఉలర వననడడ
ఇసటట ననస:26-27-248
వయససస:22
లస: ససస స
94-170/16

318
NDX3298759
పషరర: జయరరవప చలక

94-170/808

తసడడ:డ అబడహస చలక
ఇసటట ననస:26-27-262
వయససస:75
లస: పప
94-169/1075

321
NDX2891299
పషరర: కలమమరర చదదనర

94-170/678

భరస : చనన దనసస చదదనర
ఇసటట ననస:26-27-268
వయససస:34
లస: ససస స
94-170/679

324
NDX3108313
పషరర: హహహమవత మణణకగ

94-173/770

తసడడ:డ కకషష మణణకగ
ఇసటట ననస:26-27-279
వయససస:25
లస: ససస స
94-170/680

భరస : అసథదనన ననమలకసటట
ఇసటట ననస:26-27-280
వయససస:28
లస: ససస స
94-170/658

94-170/676

తసడడ:డ సరసబయఖ పప థనబథదన
ఇసటట ననస:26-27-241
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మణణకగ
ఇసటట ననస:26-27-279
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:26-27-280
వయససస:27
లస: పప
328
NDX2891596
పషరర: అపసనన పటభన

94-170/14

తసడడ:డ వజయ కలమమర రరనసజ లమ
ఇసటట ననస:26-27-268
వయససస:24
లస: పప

తలర : ఉష రరణణ
ఇసటట ననస:26-27-279
వయససస:19
లస: ససస స
325
NDX2770394
పషరర: రరమ దనసస ననమలకసటట

311
NDX2397420
పషరర: జయ లకడల పససడదస

306
NDX2873149
పషరర: రవ వరల రసత పలర

భరస : ఇజజడయల
ఇసటట ననస:26-27-240
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అనసత రరవప దసనన
ఇసటట ననస:26-27-256
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప చలక
ఇసటట ననస:26-27-262
వయససస:38
లస: పప
322
NDX2692853
పషరర: పసడనస టటన చలర

94-170/13

భరస : బభబభ జలదద
ఇసటట ననస:26-27-245/A
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:26-27-255
వయససస:36
లస: ససస స
319
NDX3298858
పషరర: మరరయమ వకటర బభబభ చలక

308
NDX2539492
పషరర: టటనన దేవరపలర

94-169/1068

తసడడ:డ మభరళమహన రసత పలర
ఇసటట ననస:26-27-232
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరజజరరవప పససడదస
ఇసటట ననస:26-27-240
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ జజఖత
ఇసటట ననస:26-27-241
వయససస:32
లస: ససస స
316
NDX2936250
పషరర: లలత మణణకగ

94-170/675

తసడడ:డ ఇసరక దేవరపలర
ఇసటట ననస:26-27-237
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఇజజడయల పససడదస
ఇసటట ననస:26-27-240
వయససస:54
లస: ససస స
313
NDX2862266
పషరర: అరరణ జజఖత

305
NDX2751220
పషరర: సతనఖనసదస మమరరగబమమల

303
NDX2874998
పషరర: వజయ లకడల మమరరగబమమల

భరస : సతఖనసదస మమరరగబమమల
ఇసటట ననస:26-27-232
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ నయఖ మమరరగబమమల
ఇసటట ననస:26-27-232
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బటటటల మలర కరరరజ న రరవప
ఇసటట ననస:26-27-233
వయససస:21
లస: పప
310
NDX3105756
పషరర: భభగఖస పససడదస

94-177/429

తసడడ:డ అనల కలమమర జలమదద
ఇసటట ననస:26-27-231
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ రరసటపలర
ఇసటట ననస:26-27-232
వయససస:71
లస: పప
307
NDX2920809
పషరర: పరగలద కలమమర బటటటల

302
NDX2644748
పషరర: సరసత జలమదద

327
NDX3148541
పషరర: చనద శ
న శఖర.ఆజజద వనలగ

94-172/1051

తసడడ:డ వనసకటరరవప వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:26-27-404
వయససస:52
లస: పప
94-170/659

330
NDX2555472
పషరర: శరమల ఆదదకతనర

94-173/659

భరస : వణయఖ ఆదదకతనర
ఇసటట ననస:26-28-2/9
వయససస:72
లస: ససస స
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94-173/1192 332
331
NDX3264751
NDX3118858
పషరర: శవ కలమమర బభబభ కసదసకలరర
పషరర: చదసచమల గబరరగఅలమ

Deleted

తసడడ:డ ససబభకరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:26-28-7A
వయససస:35
లస: పప

334
NDX3156775
పషరర: వనసకటటశసర రరవప చలపరక

94-172/1059

తసడడ:డ వర సరసమ చలపరక
ఇసటట ననస:26-28-17
వయససస:52
లస: పప
337
WCA0506479
పషరర: కరరరసక కగత

భరస : కకసడయఖ గభరజజల
ఇసటట ననస:26-28-9
వయససస:60
లస: ససస స
335
NDX3096591
పషరర: శక చదసతనఖ చలపరక

94-173/787

338
NDX2568889
పషరర: మణణ మనస చతషరగసదసల
తసడడ:డ నరసససహ ఫణణ చతషరగసదసల
ఇసటట ననస:26-28-19
వయససస:18
లస: ససస స

340
NDX3248515
పషరర: ననరజహన మహమలద

341
NDX3251014
పషరర: ససభభన అబభదల

94-170/779

Deleted

భరస : కరరమభలమర మహమలద
ఇసటట ననస:26-28-22/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అబభదల ససబభన మహమలద
ఇసటట ననస:26-28-22/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-173/830

352
NDX2942894
పషరర: రసగననథ వసగల

94-169/1082

94-173/849

94-183/933

Deleted

తలర : అదదలకడల గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:26-28-31/1
వయససస:20
లస: ససస స

94-170/19

94-173/786

94-170/798
339
NDX3282142
పషరర: వనసకట సతఖ రరమమసజననయ శరల
రరలమభభసడక
తసడడ:డ హనసమత శరససస స రరలమభభసడక
ఇసటట ననస:26-28-22
వయససస:52
లస: పప

94-170/780

342
NDX3251089
పషరర: ననరజహన మహమలద

94-173/1169

భరస : కరరమభలమర మహమలద
ఇసటట ననస:26-28-22/1
వయససస:51
లస: ససస స
94-172/1068

345
NDX1529538
పషరర: దసరరరసబ ఏలలశసరపప

94-13/707

భరస : బభపర రరవప
ఇసటట ననస:26-28-25/2
వయససస:64
లస: ససస స
94-173/831

348
NDX2804532
పషరర: సరగజన పతతడ

94-173/832

భరస : బభడడయమ
ఇసటట ననస:26-28-26
వయససస:29
లస: ససస స
94-169/1083

94-173/833
351
NDX2908473
పషరర: వశనవరదనన రరవప అసగరరగకలల

భరస : అసక వర పడసరద యమదవ అసగరరగకలల
ఇసటట ననస:26-28-26/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:26-28-26/E,93-18-602
వయససస:78
లస: పప

353
NDX2908945
పషరర: రమమరరవప నడడసపలర

354
NDX2908911
పషరర: ససబక లకడల నడడసపలర

94-173/853

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:26-28-30/1
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:26-28-30/1
వయససస:68
లస: పప
358
NDX2503340
పషరర: సరయ జయశక గగలర పపడడ

350
NDX2944155
పషరర: శక లకడల అసగరరగకలల

336
WCA0501909
పషరర: మణణలల కగత

94-170/569

తసడడ:డ నరరససగ
ఇసటట ననస:26-28-26
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషషమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:26-28-29
వయససస:33
లస: పప
355
NDX2933398
పషరర: రమమరరవప నడడసపలర

347
NDX2821528
పషరర: భభదఖ పతతడ

94-170/685

భరస : రమభడడ కగత
ఇసటట ననస:26-28-17 GROUND FLOOR
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జజహన సరహహబ
ఇసటట ననస:26-28-25/1A
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పరపరరవప కగమసషత
ఇసటట ననస:26-28-26
వయససస:74
లస: ససస స
349
NDX2944122
పషరర: అసక వర పడసరద రరవప
అసగరరగకలల
తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరజ అసగరరగకలల
ఇసటట ననస:26-28-26/2
వయససస:40
లస: పప

94-173/785

తసడడ:డ గలబ అబభదల
ఇసటట ననస:26-28-22/1
వయససస:43
లస: పప

94-173/1198 344
343
NDX3270907
NDX2936284
పషరర: శహజజదద బబగభమ మహమలద
పషరర: రరస జజసబ షషక

333
NDX3117041
పషరర: పడమల మపసదేవ

భరస : వనసకటటశసర రరవప చలపరక
ఇసటట ననస:26-28-17
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చలపరక
ఇసటట ననస:26-28-17
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రమభడడ కగత
ఇసటట ననస:26-28-17 GROUND FLOOR
వయససస:32
లస: పప

346
NDX2797488
పషరర: లకడలననసచనరమల కగమసషత

94-184/1124

356
NDX3194156
పషరర: ససబకరరవప ఇసదసరరస

భరస : రమమరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:26-28-30/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-174/856

తసడడ:డ శకరరమలల ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:26-28-30/3
వయససస:64
లస: పప
359
NDX2406734
పషరర: సరసబశవరరవప కక౦డమభడడ

94-173/854

357
NDX2459238
పషరర: వపననస పడదదప కలమమర

94-170/18

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:26-28-31
వయససస:35
లస: పప
94-170/20

తసడడ:డ వరససదేవ కకషష రరవప కకసడమబడడ
ఇసటట ననస:26-28-31/1
వయససస:72
లస: పప

360
NDX3285699
పషరర: శశసత మనస పస లలరర

94-170/804

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పస లలరర
ఇసటట ననస:26-28-31/1
వయససస:29
లస: ససస స
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361
NDX3290004
పషరర: సతఖననరరయణ పస లలరర

94-170/806

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప పస లలరర
ఇసటట ననస:26-28-31/1
వయససస:54
లస: పప
364
NDX2616209
పషరర: అదద లకడల గగలర పపడడ

94-177/431

94-13/1187

94-170/789

94-175/1391

371
NDX3283637
పషరర: సలస సయద

374
NDX2915585
పషరర: రరజ భభవననశసరర కసటస

94-170/23

377
NDX2444974
పషరర: తేజ వనసకట సతఖ వరర న
చదలవరడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:26-28-41/A
వయససస:21
లస: పప

94-170/26

380
NDX3281276
పషరర: వరససదేవరరవప అపపరరజ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:26-28-41/A
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస అపపరరజ
ఇసటట ననస:26-28-42
వయససస:56
లస: పప

382
NDX2503332
పషరర: తరరణ రరడడడ కసదసల

383
NDX3116936
పషరర: వనసకట రమణణ కసబసపరటట

94-170/27

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:26-28-47
వయససస:20
లస: పప
385
NDX2533305
పషరర: అనసష బసదస మమధవ కకతస

94-170/28

94-170/802

94-173/858

389
NDX3219375
పషరర: సరయ కకరస ర జసదనఖల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసదనఖల
ఇసటట ననస:26-28-50
వయససస:18
లస: ససస స

94-170/22

372
NDX3283652
పషరర: గగససయమ శరహహన సయద

94-170/803

375
NDX3257128
పషరర: భభవననశసరర కసటసరరజ

94-173/1176

భరస : మమరరటటపస
డ రదరరవ కసటసరరజ
ఇసటట ననస:26-28-41
వయససస:61
లస: ససస స
94-170/24

94-170/792

378
NDX2444990
పషరర: మమరరత వనసకట శక సరయ
ఆదదతఖ చదలవరడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:26-28-41/A
వయససస:22
లస: పప
381
NDX3281284
పషరర: పడసన పడశరసత అపపరరజ

94-170/25

94-170/793

భరస : వరససదేవరరవప అపపరరజ
ఇసటట ననస:26-28-42
వయససస:49
లస: ససస స
94-173/859

384
NDX3161676
పషరర: రసజత రరడడడ మరరక

94-173/860

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:26-28-49
వయససస:31
లస: పప
94-173/861

Deleted

94-173/863

369
NDX2379691
పషరర: పడదదప దతనస కరయత

తసడడ:డ జలమన సయద
ఇసటట ననస:26-28-38
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ జసదనఖల
ఇసటట ననస:26-28-50
వయససస:18
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ జసదనఖల
ఇసటట ననస:26-28-50
వయససస:18
లస: ససస స

386
NDX3182185
పషరర: సరయ కకరస ర జసదనఖల

94-173/1180
366
NDX3259835
పషరర: గభననయఖ పసతషలల దదనవరహహ

తసడడ:డ సససదన రరడడ కరయత
ఇసటట ననస:26-28-37
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస కసబసపరటట
ఇసటట ననస:26-28-47/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకకరసత కకతస
ఇసటట ననస:26-28-49/A
వయససస:24
లస: ససస స
388
NDX3209285
పషరర: సరయ కకరస ర జసదనఖల

94-170/21

భరస : మమరరత పడసరద రరవప కసటస
ఇసటట ననస:26-28-41
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:26-28-41/A
వయససస:44
లస: ససస స
379
NDX2445047
పషరర: వనసకట రమణ చదలవరడ

368
NDX2379709
పషరర: రమమ దేవ కరయత

94-173/1209

తసడడ:డ అపపల నరసయఖ దదనవరహహ
ఇసటట ననస:26-28-31/B
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ జలమన సయద
ఇసటట ననస:26-28-38
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జలమన సయద
ఇసటట ననస:26-28-38
వయససస:27
లస: పప
376
NDX2445013
పషరర: లకడల మమధసరర చదలవరడ

94-172/1271

భరస : సససదన రరడడడ కరయత
ఇసటట ననస:26-28-37
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రజక సయద
ఇసటట ననస:26-28-38
వయససస:51
లస: పప
373
NDX3200649
పషరర: సలస సయద

365
NDX3261989
పషరర: సతఖవత దదనవరహహ

363
NDX3290038
పషరర: ననగ లకడల పస లలరర

భరస : సతఖననరరయణ పస లలరర
ఇసటట ననస:26-28-31/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గభననయఖ దదనవరహహ
ఇసటట ననస:26-28-31/B
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన సయద
ఇసటట ననస:26-28-33
వయససస:22
లస: ససస స
370
NDX3267044
పషరర: జలమన సయద

94-173/1206

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పస లలరర
ఇసటట ననస:26-28-31/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జ ఏల ఏన శరల సనదన
ఇసటట ననస:26-28-31/1
వయససస:45
లస: ససస స
367
NDX2655397
పషరర: గగససయమ శరహహన సయద

362
NDX3285673
పషరర: హరరత నగరన పస లలరర

94-173/1161

387
NDX3206505
పషరర: సరయ కకరస ర జసదనఖల

94-173/862

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ జసదనఖల
ఇసటట ననస:26-28-50
వయససస:18
లస: ససస స
390
NDX2589018
పషరర: అసజన శక రథనఖససడ శకపత

94-170/571

తసడడ:డ దసరర వనసకటటశసర రరవప శకపత
ఇసటట ననస:26-28-53
వయససస:20
లస: ససస స
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391
SQX2094696
పషరర: అసజన శక రటభఖశల శకపత

95-95/1139

392
NDX2987188
పషరర: రరఘవనసదడ పడసరద శసక

94-173/864

తసడడ:డ దసరర వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-28-53, GAYATRI TEMPLE
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసళళపడసరదరరవ రరవప శసక
ఇసటట ననస:26-28-54/2
వయససస:66
లస: పప

394
NDX2481562
పషరర: శవ సరయ పడణణత శకపత

395
NDX2481570
పషరర: భబషయఖ శకపత

94-170/30

తసడడ:డ భబషయఖ శకపత
ఇసటట ననస:26-28-55
వయససస:20
లస: పప
94-170/799

తసడడ:డ జగరననయభకలల
ఇసటట ననస:26-28-55/1
వయససస:46
లస: పప
400
NDX3242823
పషరర: వజయ లకడల వడర పపడడ

94-173/1168

94-172/911

భరస : సతఖననరరయణ తషమలలపససట
ఇసటట ననస:26-28-62
వయససస:33
లస: ససస స
94-173/868

94-173/2

94-184/1123

407
NDX3160637
పషరర: దసరర రరవప పతస నవలస

410
NDX2867471
పషరర: ధననశ కలమమర పస గభల

413
NDX2649044
పషరర: అబభదల రహహమ షషక

94-172/912

416
NDX2559888
పషరర: భవఖ సనరగరన

94-173/866

419
NDX2533131
పషరర: ససనత అవరసరర
భరస : మభరళమహన అవరసరర
ఇసటట ననస:26-28-65/5B
వయససస:32
లస: ససస స

94-173/865

402
NDX2675270
పషరర: ససభభన ే్ేరేసప

94-176/1299

405
NDX3181310
పషరర: శకనవరస రరవప పతస నవలస

94-173/867

తసడడ:డ గభననయఖ పతస నవలస
ఇసటట ననస:26-28-62
వయససస:37
లస: పప
94-173/869

408
NDX2811016
పషరర: శరకవణణ పతస నవలస

94-180/1404

భరస : పతస నవలస దసరర రరవప
ఇసటట ననస:26-28-62
వయససస:21
లస: ససస స
94-173/870

411
NDX2867398
పషరర: శక లకడల పస గభల

94-175/1392

భరస : ధననశ కలమమర పస గభల
ఇసటట ననస:26-28-64
వయససస:36
లస: ససస స
94-175/1250

414
NDX2559748
పషరర: జజఖత కలమమరర సనరగరన

94-170/573

భరస : పస తషరరజ సనరగరన
ఇసటట ననస:26-28-65/3A
వయససస:43
లస: ససస స
94-172/913

తసడడ:డ పస తషరరజ సనరగరన
ఇసటట ననస:26-28-65/3A
వయససస:22
లస: ససస స
94-172/1074

399
NDX3141538
పషరర: మహనరరవప వడర పపడడ

తసడడ:డ ఆడమమర జ9జరర
ఇసటట ననస:26-28-60/3F
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చనన మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:26-28-64A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సనరగరన
ఇసటట ననస:26-28-65/3A
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: శక వలర
ఇసటట ననస:26-28-65/5
వయససస:78
లస: ససస స

94-170/572

తసడడ:డ భసకరరరవప పస గభల
ఇసటట ననస:26-28-64
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబకరరవప కగసనమ
ఇసటట ననస:26-28-64
వయససస:43
లస: ససస స

418
NDX3052842
పషరర: మసగ లత తనదదవరక

404
NDX3154242
పషరర: వలస రరమభలమల పథదన

94-170/783

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మహనరరవప
ఇసటట ననస:26-28-55A
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ గభననయఖ పతస నవలస
ఇసటట ననస:26-28-62
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సససదర శశఖర బభబభ ఈధ
ఇసటట ననస:26-28-63/A
వయససస:23
లస: పప

415
NDX2559839
పషరర: పస తషరరజ సనరగరన

94-170/800

భరస : గభననయఖ పథదన
ఇసటట ననస:26-28-62
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పరతన
ఇసటట ననస:26-28-62
వయససస:28
లస: ససస స

412
NDX2938819
పషరర: వనజ కగసనమ

401
NDX2570224
పషరర: హరరచసదడ పడసరద గరరకపరటట

396
NDX3258134
పషరర: కసఠమల అలక
భరస : పడకరశ పతతడ
ఇసటట ననస:26-28-55/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:26-28-59/a
వయససస:19
లస: పప

403
NDX2586014
పషరర: లకడల పడసనన తషమలలపససట

409
NDX2219905
పషరర: సససదర ససదదప ఈదన

94-170/31

భరస : పడకరశ పతతడ
ఇసటట ననస:26-28-55/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:26-28-55A
వయససస:65
లస: ససస స

406
NDX3216421
పషరర: వలస శక లకడల పరతన

398
NDX3282555
పషరర: అలక కసఠమల

94-170/29

భరస : భబషయఖ శకపత
ఇసటట ననస:26-28-55
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ శకపత
ఇసటట ననస:26-28-55
వయససస:48
లస: పప

397
NDX3282548
పషరర: అలక పడకరశ పతతడ

393
NDX2481596
పషరర: శక లకడల శశశలజ శకపత

417
NDX2583649
పషరర: కరరరసక కలశస

94-172/914

భరస : రమమశ కలశస
ఇసటట ననస:26-28-65/5
వయససస:28
లస: ససస స
94-172/4

420
NDX2533180
పషరర: మభరళమహన అవరసరర

94-172/5

తసడడ:డ నరసససహరరవప అవరసరర
ఇసటట ననస:26-28-65/5B
వయససస:39
లస: పప
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94-172/1075

భరస : నరగశ కలశస
ఇసటట ననస:26-28-65/5B
వయససస:27
లస: ససస స
424
NDX2760403
పషరర: నరలల వనజరసడర

94-172/1076

425
NDX3281854
పషరర: సరమమజఖస మమమడనల

428
NDX3267325
పషరర: సరమమజఖస మమమడనల

94-172/7

431
NDX2363612
పషరర: దదవఖ వనణణ తసగరళ
తసడడ:డ వనసకటటససరరరరవ తసగరళ
ఇసటట ననస:26-28-65/8
వయససస:21
లస: ససస స

433
NDX3269347
పషరర: అననపపరష తసగగటట

434
NDX2379717
పషరర: ఎ వ యస ససబడహలణఖస
అలకకక
తసడడ:డ ఎ వ ఆర జగ శరల అలకకక
ఇసటట ననస:26-28-65/B
వయససస:56
లస: పప

94-170/791

తసడడ:డ గసగర రరజ తసగగటట
ఇసటట ననస:26-28-65/A
వయససస:62
లస: ససస స
94-173/1164

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:26-28-65/B
వయససస:46
లస: పప
439
NDX2852416
పషరర: హహమ మమలన తషపపరరన

94-173/1195

భరస : ననగగశసర రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:26-28-65/7
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఈశసర బభబభ మమమడనల
ఇసటట ననస:26-28-65/7 NEAR GAYATHRI
వయససస:32
లస: ససస స

436
NDX3229887
పషరర: ననననసరహహబ షషక

94-170/796

Deleted

94-173/1194

437
NDX3229929
పషరర: చసద బభష షషక

భరస : ససదేసదడ తషపపరరన
ఇసటట ననస:26-28-66/1
వయససస:31
లస: ససస స

440
NDX2558625
పషరర: ససరర పసడలననన

94-172/6

426
NDX3281862
పషరర: ననగగశసర రరవప మమమడనల

94-170/797

Deleted

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ మమమడనల
ఇసటట ననస:26-28-65/7
వయససస:58
లస: పప
429
NDX3267341
పషరర: ఈశసర బభబభ మమమడనల

94-173/1196

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:26-28-65/7
వయససస:35
లస: పప
94-172/8

432
NDX2576890
పషరర: కలసస ససరగశ

94-13/1188

తసడడ:డ కలసస వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:26-28-65/A
వయససస:31
లస: పప
94-170/32

435
NDX3229820
పషరర: షకకల షషక

94-173/1163

తసడడ:డ ననననసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-28-65/B
వయససస:19
లస: ససస స
94-173/1165

భసధసవప: షకకల షషక
ఇసటట ననస:26-28-65/B
వయససస:27
లస: పప
94-173/872

423
NDX2363554
పషరర: జశశససత కలమమర కకతతరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:26-28-65/6
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగగశసర రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:26-28-65/7
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ మమమడనల
ఇసటట ననస:26-28-65/7
వయససస:58
లస: పప
430
NDX2363562
పషరర: సడవసత మమమడనల

94-13/708

తసడడ:డ వనసకస చేనయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:26-28-65/6
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరజ మహన రరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:26-28-65/6
వయససస:61
లస: ససస స
427
NDX3267291
పషరర: ననగగశసర రరవప మమమడనల

422
NDX1592477
పషరర: కగశవ రరవప బచసచ

438
NDX3202702
పషరర: శక వలర తయమరర తషపపరరన

94-173/871

భరస : గగపరల చరర తషపపరరన
ఇసటట ననస:26-28-66/1
వయససస:54
లస: ససస స
94-170/574

441
NDX2902039
పషరర: ససరర పసడలననన

94-170/689

తసడడ:డ అనసత పదల ననభభ సరసమ పసడలననన
ఇసటట ననస:26-28-68
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసత పదలననభ సరసమ పసడలననన
ఇసటట ననస:26-28-68
వయససస:19
లస: ససస స

94-173/873

444
NDX3025707
పషరర: నరలల పసడలననన

తసడడ:డ అనసత పదలననభ సరసమ పసడలననన
ఇసటట ననస:26-28-68
వయససస:19
లస: ససస స

443
NDX3027992
పషరర: అనసత పదలననభ సరసమ
పసదనలమనననసఇ
తసడడ:డ ససబక రరవప పసడలననన
ఇసటట ననస:26-28-68
వయససస:60
లస: పప

445
NDX2760494
పషరర: అననపపరష అమమబతపపడక

446
NDX2797470
పషరర: వనసకట చసదడ శశఖర కరవపరర

94-173/875

442
NDX2887784
పషరర: ససరర పసడలననన

94-172/1077

94-170/690

భరస : పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:26-28-72/1
వయససస:72
లస: ససస స
448
NDX2758803
పషరర: సరససత కరవపరర
భరస : వనసకట చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:26-28-72/A
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అనసత పదలననబ సరసమ పసడలననన
ఇసటట ననస:26-28-68
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సదనశవయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:26-28-72/1
వయససస:49
లస: పప
94-172/1078

449
NDX2397941
పషరర: ససరగఖ దనసరర
తసడడ:డ మధసససరగష దనసరర
ఇసటట ననస:26-28-75
వయససస:22
లస: ససస స

94-173/874

447
NDX2805208
పషరర: బడమరరసబ కకట

94-173/876

భరస : రవసదడ బభబభ
ఇసటట ననస:26-28-72/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-172/9

450
NDX2566008
పషరర: నతష దనసరర

94-172/915

తసడడ:డ మధస ససరగష దనసరర
ఇసటట ననస:26-28-75
వయససస:19
లస: ససస స
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94-172/12

భరస : దనసస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-28-75, 42 B/6
వయససస:39
లస: ససస స
454
NDX2555910
పషరర: ససమత పడధనన

94-172/917

94-172/1079

Deleted
94-174/859

Deleted

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:26-28-94
వయససస:32
లస: ససస స

463
NDX2998805
పషరర: శకనవరస రరవప బబ జజ

455
NDX2564268
పషరర: ననరరయణ సరహహ

94-169/1085

458
NDX3200177
పషరర: గభసటట మమధవ రరవప

464
NDX3134533
పషరర: వరలకడల కలన
భరస : ఆనసదరరవప కలన
ఇసటట ననస:26-28-102
వయససస:75
లస: ససస స

466
NDX3114840
పషరర: జజషషవర రరడడడ దససపల

467
NDX3254166
పషరర: శవ ననగరసదడమల లమవనటట

94-173/774

తసడడ:డ నకకనర దససపల
ఇసటట ననస:26-28-104
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మటల పడదనన
ఇసటట ననస:26-28-115/2
వయససస:63
లస: పప
472
NDX2564300
పషరర: భభరత కకట

94-174/783

తసడడ:డ ననసర వల షషక
ఇసటట ననస:26-28-132
వయససస:21
లస: పప

94-170/781

473
NDX2586881
పషరర: పదనలవత కలల
ర రర

94-13/1184

476
NDX2637361
పషరర: శశశలజ మలర వరపప

94-173/772

479
NDX2559540
పషరర: రరమభలమల మభరర
భరస : చననయఖ మభరర
ఇసటట ననస:26-28-132
వయససస:52
లస: ససస స

459
NDX2901155
పషరర: కరరణ గభసటట

94-173/878

462
NDX3235314
పషరర: సససధస గరయతడ తసగగటట

94-174/1132

465
NDX2864163
పషరర: ఆశ షషక

94-173/773

భరస : మహమలద రఫస షషక
ఇసటట ననస:26-28-103/A
వయససస:44
లస: ససస స
94-173/1172

468
NDX2564318
పషరర: ననగ రరణణ పససపపలలటట

94-173/648

భరస : టట ఏస కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-28-115
వయససస:26
లస: ససస స
94-173/1211

471
NDX3143666
పషరర: బసగరమల బబ డడమసచ

94-169/1079

భరస : ససరఖననరరయణ బబ డడమసచ
ఇసటట ననస:26-28-121
వయససస:43
లస: ససస స
94-174/784

474
NDX2680817
పషరర: అరరద సయఖద మహమలద

94-179/824

తసడడ:డ ఏస ఏమ ఏస హసన
ఇసటట ననస:26-28-126/1
వయససస:25
లస: పప
94-13/1185

భరస : రమమశ బభబభ మలర వరపప
ఇసటట ననస:26-28-129
వయససస:38
లస: ససస స
94-173/775

94-169/1084

తసడడ:డ శకనవరసమబరరస తసగగటట
ఇసటట ననస:26-28-94/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-28-124/b
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభదనస మలర వరపప
ఇసటట ననస:26-28-129
వయససస:40
లస: పప
478
NDX2876191
పషరర: రహమతషలమర షషక

470
NDX3292141
పషరర: అపరపరరవప కటట

456
NDX3190675
పషరర: గభసటట శరసత

తసడడ:డ మమధవరరవప గభసటట
ఇసటట ననస:26-28-94
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కటట
ఇసటట ననస:26-28-117/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : కసఠ రరవప కకట
ఇసటట ననస:26-28-123/A
వయససస:46
లస: ససస స
475
NDX2637312
పషరర: రమమశ బభబభ మలర వరపప

94-173/877

భరస : ననరరయణ రరవప లమవనటట
ఇసటట ననస:26-28-106/B
వయససస:73
లస: ససస స
94-173/649

94-172/916

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:26-28-94
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసమబరరస తసగగటట
ఇసటట ననస:26-28-94/A
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమభలల బబ జజ
ఇసటట ననస:26-28-94 RAMIREDDY NAGAR
వయససస:47
లస: పప

469
NDX2558948
పషరర: ఉడనల పడదనన

94-172/918

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:26-28-94
వయససస:36
లస: పప
461
NDX3251378
పషరర: లకడల తసగగటట

453
NDX2565042
పషరర: హహసససనబ షషక

భరస : ననసర వల షషక
ఇసటట ననస:26-28-83
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ భభగబనన సరహహ
ఇసటట ననస:26-28-88
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:26-28-94
వయససస:36
లస: పప
460
NDX3202504
పషరర: గభసటట శరసత

94-172/13

తసడడ:డ మరరయన కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-28-75, 42 B/6
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససదనస చసదడ పడధనన పడధనన
ఇసటట ననస:26-28-88
వయససస:27
లస: పప
457
NDX3212792
పషరర: గభసటట మమధవ రరవప

452
ABQ1150221
పషరర: దనసస కకరకపరటట

477
NDX2637163
పషరర: చననయఖ మభరర

94-13/1186

తసడడ:డ లకమయఖ మభరర
ఇసటట ననస:26-28-132
వయససస:57
లస: పప
94-174/785

480
NDX2564102
పషరర: భగవరన సరహహ

94-174/786

తలర : సబత కలమమరర సరహహ
ఇసటట ననస:26-28-132
వయససస:38
లస: పప

Page 20 of 283

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31

481
NDX2564086
పషరర: సబత కలమమరర సరహహ

94-174/787

భరస : భగవరన సరహహ
ఇసటట ననస:26-28-132
వయససస:30
లస: ససస స
484
NDX3257870
పషరర: లకడల మమధసరర

94-173/1178

94-174/788

94-174/8

488
SQX2022515
పషరర: మసరసనక షషక

491
NDX2683746
పషరర: బటటటల పడసనన లత

94-172/907

94-173/779

తసడడ:డ ససబడమణఖస ఏస
ఇసటట ననస:26-28-146/A
వయససస:54
లస: పప

494
NDX3076346
పషరర: కనకదసరర పససమరరస

భరస : వనసకటటశసరరవప బబ మలన
ఇసటట ననస:26-28-154
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరల రరవప
ఇసటట ననస:26-28-161/2
వయససస:40
లస: పప
508
NDX3206273
పషరర: పవన ఫణణ కలమమర వసగబరర

94-175/1248

94-173/777

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసగబరర
ఇసటట ననస:26-28-161 NEAR BHRHMAM
వయససస:34
లస: పప

495
NDX3088267
పషరర: మభరళ కకషష ఏస ఏల వ

తసడడ:డ శవ షసయమకర రరవప
ఇసటట ననస:26-28-148/A
వయససస:20
లస: పప

500
NDX3106747
పషరర: పసద రరమభలమల నలబబ తష

501
NDX2600419
పషరర: సరయ ననగరరరజ న వనలర

506
NDX1195502
పషరర: శరరద పప టటనరర

509
NDX2445500
పషరర: ఝమనస రరణణ చదరర
భరస : రరజ చదరర
ఇసటట ననస:26-28-163/A
వయససస:35
లస: ససస స

94-172/1054

94-173/778

Deleted

94-169/1080

94-173/780

94-173/650

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర వనలర
ఇసటట ననస:26-28-153
వయససస:28
లస: పప
94-172/1056

504
NDX3144946
పషరర: పడభభకర రరవప కగ

94-173/783

తసడడ:డ రరమ రరవప కగ
ఇసటట ననస:26-28-158
వయససస:27
లస: పప
94-192/832

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-28-161/2
వయససస:33
లస: ససస స
94-173/784

492
NDX3110186
పషరర: కసడడకసటట ఝనస రరణణ
తసడడ:డ పసరరపస గభ కరలలబ
ఇసటట ననస:26-28-142/a
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష పడమద
ఇసటట ననస:26-28-158
వయససస:46
లస: పప
94-192/829

94-173/776

తసడడ:డ బటటటల ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-28-142
వయససస:34
లస: పప

498
NDX2871770
పషరర: యమపరరరస ససమసత

503
NDX3055597
పషరర: కలమమర సరహహ పడమద

94-172/906

489
NDX2856037
పషరర: బటటటల ససవరష రరజ

94-172/1055
497
NDX2881431
పషరర: వనసకట గగపరల పపరరషస తస స రరవప
రరవపరర
తసడడ:డ వనసకట ననగగశసర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:26-28-147/A 4TH LANE
వయససస:20
లస: పప

502
NDX3099769
పషరర: సతఖవత బబ మలన

505
NDX1202811
పషరర: రరమ రరవప పప టటనరర

95-3/1054

తసడడ:డ ససబడమణఖస ఏస
ఇసటట ననస:26-28-146/A
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప నలబబ తష
ఇసటట ననస:26-28-150
వయససస:77
లస: ససస స

94-173/782

486
NDX2559250
పషరర: ససధఖ రరణణ పటభడ

భరస : బడహలనసదస పససమరరస
ఇసటట ననస:26-28-146/A
వయససస:60
లస: ససస స

94-173/781
499
NDX3115250
పషరర: વવવવવ વવવવવવવવ વવવવવવ
વવવવવ
తసడడ:డ વવવવવ વવવવવવવવ
ఇసటట ననస:26-28-149 , 2ND LINE
వయససస:51
లస: పప

94-175/1385

భరస : ససజయ పటభడ
ఇసటట ననస:26-28-135
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బటటటల ససవరష రరజ
ఇసటట ననస:26-28-142
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : జయలలతన శకధర
ఇసటట ననస:26-28-146/A
వయససస:20
లస: ససస స
496
NDX3079936
పషరర: మభరళ కకషష ఏస ఏల వ

94-173/1190

భరస : జన మమబభ
ఇసటట ననస:26-28-140
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశమల కటభట
ఇసటట ననస:26-28-142
వయససస:30
లస: ససస స
493
NDX2591691
పషరర: సరయ శశసత శక శకధర

485
NDX3264223
పషరర: ననగరరరజ న మమధసరర

483
NDX2907608
పషరర: అనల కలమమర ఉదదసటట

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప ఉదదసటట
ఇసటట ననస:26-28-132
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస మమధసరర
ఇసటట ననస:26-28-134
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మభరళ గగడ
ఇసటట ననస:26-28-135
వయససస:21
లస: పప
490
NDX2351096
పషరర: పడసనన లత కటభట

94-174/845

భరస : ననసర వల షషక
ఇసటట ననస:26-28-132
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబడమణఖస మమధసరర
ఇసటట ననస:26-28-134
వయససస:48
లస: ససస స
487
NDX2564607
పషరర: బనన గగడ

482
NDX2763498
పషరర: హహసషసన బ షషక

507
NDX3207586
పషరర: దసశఖసత కలమమర వసగబరర

94-172/1057

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసగబరర
ఇసటట ననస:26-28-161 NEAR BHRAMGARI
వయససస:30
లస: పప
94-172/10

510
NDX2481414
పషరర: పవన కలమమర

94-172/11

తసడడ:డ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:26-28-163/A
వయససస:20
లస: పప
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511
NDX2556108
పషరర: ననరరయణ ననయక
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94-170/568

తసడడ:డ బభడననదబన ననయక
ఇసటట ననస:26-28-168
వయససస:37
లస: పప
514
NDX2944809
పషరర: కరశననథ బబహరర

512
NDX2556066
పషరర: రతననకర ననయక

తసడడ:డ కరరపరడన ననయక
ఇసటట ననస:26-28-169
వయససస:52
లస: పప
94-172/1058

తసడడ:డ మమతఖ
ఇసటట ననస:26-28-169
వయససస:54
లస: పప

515
NDX2537488
పషరర: పడమద పటభనయక

94-173/788

తసడడ:డ అపపయఖ చలమర
ఇసటట ననస:26-28-173
వయససస:35
లస: పప

518
NDX3096757
పషరర: ససతతషస పతతడ

94-170/33

94-174/846

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసచల
ఇసటట ననస:26-28-174/1
వయససస:19
లస: పప

521
NDX2500767
పషరర: లకడల వరణణ యపరరస

94-173/789

94-173/5

తసడడ:డ చన బభల కకటయఖ యపరరస
ఇసటట ననస:26-28-177
వయససస:56
లస: పప

524
NDX2601557
పషరర: అసమమ షషక

94-173/3

94-173/655

తసడడ:డ చనననన నరసససహ జగన
ఇసటట ననస:26-28-185
వయససస:21
లస: పప

527
NDX2884278
పషరర: చనన నరసససహ మబరరస జసగర

94-173/654

94-173/793

Deleted

తసడడ:డ వరనన జసగ
ఇసటట ననస:26-28-185
వయససస:58
లస: పప
532
NDX2796720
పషరర: వనయ జసగర

94-173/796

తసడడ:డ చనన నరసససహ మబరరస జసగర
ఇసటట ననస:26-28-185
వయససస:21
లస: పప
535
NDX2900942
పషరర: ససమసత జసగ

530
NDX2810448
పషరర: శరగమణణ జసగర

94-173/791

94-173/794

536
NDX2565216
పషరర: శకనస నకకకన

తసడడ:డ చనన నరసససహ మబరరస జసగర
ఇసటట ననస:26-28-185
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: ససజజత నకకకన
ఇసటట ననస:26-28-186
వయససస:42
లస: పప

538
NDX2760460
పషరర: మసగమల మమసడలకస

539
NDX2564961
పషరర: ససమసచఅలమ ఖసనస ఆ

94-172/1060

94-173/797

94-173/4

525
NDX2901825
పషరర: శవ శసకర గగరరకల

94-173/790

528
NDX2796407
పషరర: చన నరసససహ మబరరస జసగ

94-173/792

531
NDX2796662
పషరర: దదపక జసగర

94-173/795

534
NDX2900876
పషరర: వనయ జసగర

94-173/798

Deleted

తసడడ:డ చనన నరసససహ మబరరస జసగర
ఇసటట ననస:26-28-185
వయససస:21
లస: పప
94-173/656

537
NDX2565067
పషరర: ససజజత నకకకన

94-173/657

భరస : శకనస నకకకయమనన
ఇసటట ననస:26-28-186
వయససస:37
లస: ససస స
94-173/658

Deleted

తసడడ:డ కరణ ఖసనస ఆ
ఇసటట ననస:26-28-198
వయససస:35
లస: పప

522
NDX2500742
పషరర: నవన యపరరస

తసడడ:డ చనన నరసససహమబరరస జసగర
ఇసటట ననస:26-28-185
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చన నరసససహ మబరరస జసగర
ఇసటట ననస:26-28-185
వయససస:21
లస: పప
94-173/799

94-173/653

తసడడ:డ వరనన జసగ
ఇసటట ననస:26-28-185
వయససస:58
లస: పప

భరస : చనన నరసససహ మబరరస జసగర
ఇసటట ననస:26-28-185
వయససస:45
లస: ససస స
533
NDX2900868
పషరర: వనయ జసగర

519
NDX2564631
పషరర: అదద లకడల మసచల

తసడడ:డ రరజరరవప
ఇసటట ననస:26-28-184
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వరనన జసగర
ఇసటట ననస:26-28-185
వయససస:58
లస: పప

529
NDX2880250
పషరర: చన నరసససహ మబరరస జసగ

94-173/652

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప యపరరస
ఇసటట ననస:26-28-177
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఖలల షషక
ఇసటట ననస:26-28-179
వయససస:30
లస: ససస స

526
NDX2556009
పషరర: వనస జగన

516
NDX2610467
పషరర: ససతతషస పతతడ

భరస : శకనవరస రరవప మసచల
ఇసటట ననస:26-28-174
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప యపరరస
ఇసటట ననస:26-28-177
వయససస:53
లస: ససస స

523
NDX2499549
పషరర: వనసకటటశసరరరవప యపరరస

94-172/909

భరస : లసక సరసబ శవ రరవప పతతడ
ఇసటట ననస:26-28-173
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప పతతడ
ఇసటట ననస:26-28-173
వయససస:27
లస: ససస స

520
NDX3028388
పషరర: సరయ పవన మసచల

513
NDX2560472
పషరర: సతషడఘన ననయక

తసడడ:డ అరరజ న ననయక
ఇసటట ననస:26-28-169
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పనసన చరణ పటభనయక
ఇసటట ననస:26-28-171/A
వయససస:57
లస: పప

517
NDX3040417
పషరర: రరమ రరవప చలమర

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:26-28-194
వయససస:45
లస: ససస స

94-172/908

540
NDX2801256
పషరర: ససమసచల ఖసనస యమ

94-173/800

తసడడ:డ కరణ ఖసనస యమ
ఇసటట ననస:26-28-198
వయససస:35
లస: పప
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541
NDX3260304
పషరర: నలమదదడ లలటటట
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94-173/1181

భరస : బబహహరర శవ
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:26
లస: ససస స
94-172/1062

Deleted

భరస : శవ బబహర
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:26
లస: ససస స

547
NDX3171592
పషరర: ననరరయణ బబహర

94-173/803

తసడడ:డ ససబభశ
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:38
లస: పప
550
NDX3202389
పషరర: జగనననథ బబహర

94-173/806

94-173/1167

Deleted
94-173/661

తసడడ:డ బససత బబహర
ఇసటట ననస:26-28-201
వయససస:20
లస: పప
559
NDX2564391
పషరర: భబదయమ పతతడ

94-173/662

94-170/686

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకమలవరపప
ఇసటట ననస:26-28-209/A
వయససస:18
లస: ససస స

94-173/804

551
NDX3203049
పషరర: బబహర బనథన

554
NDX3255197
పషరర: శకలత బబహహరర

94-173/807

560
NDX2564581
పషరర: నరగశ బబహరర

563
NDX3041266
పషరర: మహబబ షషక

94-173/6

566
NDX2936367
పషరర: రరకగష బబహర

94-173/1175

569
NDX2657179
పషరర: షషక రమజజ షషక
భరస : షషక మహమలద షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:26-28-215
వయససస:39
లస: ససస స

546
NDX3181625
పషరర: బబహర లకడల

94-173/802

549
NDX3204682
పషరర: శవ బబహర

94-173/805

552
NDX3213360
పషరర: లకడల బబహర

94-173/808

94-173/660
555
NDX2555803
పషరర: వనసకట హహమసత కలమమర రగతష

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప రగతష
ఇసటట ననస:26-28-200
వయససస:18
లస: పప
94-173/809

558
NDX2928091
పషరర: రరహమద బఇవనస షషక

94-173/810

భరస : రహమన షషక
ఇసటట ననస:26-28-203
వయససస:34
లస: ససస స
94-173/663

561
NDX2564482
పషరర: ననగభరరక షషక

94-173/664

భరస : జన బభష షషక
ఇసటట ననస:26-28-203/B
వయససస:39
లస: ససస స
94-173/811

564
NDX2804086
పషరర: రరజ బబహర

94-173/812

తసడడ:డ నరసజన
ఇసటట ననస:26-28-204
వయససస:33
లస: పప
94-173/813

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:26-28-208
వయససస:19
లస: పప
94-175/1386

Deleted

తసడడ:డ ససభభశ బబహర
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:32
లస: పప

భరస : జగనననథ బబహర
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబహహరర శవ
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:26
లస: ససస స
557
NDX2940815
పషరర: నరగశ బబహరర

94-172/1061

తసడడ:డ ససభభశ బబహర
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:26-28-204
వయససస:73
లస: పప

భరస : శకనవరస కలమమర మమడదస
ఇసటట ననస:26-28-206/C
వయససస:34
లస: ససస స
568
NDX2924330
పషరర: పడతతఖష కకమలవరపప

548
NDX3205374
పషరర: శవ బబహర

543
NDX3169240
పషరర: శవ బబహర

భరస : బబహర ససభభశ
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బససత బబహరర
ఇసటట ననస:26-28-203/A
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:26-28-204
వయససస:68
లస: ససస స
565
NDX2481315
పషరర: శరరష మమడదస

తసడడ:డ బకలక బబహర
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బససత
ఇసటట ననస:26-28-201
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరసససగ పతతడ
ఇసటట ననస:26-28-203/A
వయససస:34
లస: పప
562
NDX3040391
పషరర: ఖససస బ షషక

94-173/801

భరస : బబహర ననరరయణ
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబహర ససభభశ
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:57
లస: ససస స

556
NDX2564573
పషరర: ససరగశ బబహర

545
NDX3209301
పషరర: ససభభశ బబహర

తసడడ:డ ససభభశ బబహర
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససభభశ బబహర
ఇసటట ననస:26-28-199
వయససస:30
లస: పప
553
NDX3238466
పషరర: బబహర లకడల

94-169/1081

Deleted

తసడడ:డ లకలణ లలటటట
ఇసటట ననస:26-28-198
వయససస:27
లస: పప
544
NDX3168416
పషరర: శకలత బబహర

542
NDX3209442
పషరర: శకలత బబహహరర

567
NDX2935195
పషరర: ససపన పరటటడ

94-173/814

భరస : బభబభ
ఇసటట ననస:26-28-208/A
వయససస:36
లస: ససస స
94-177/430

570
NDX3261641
పషరర: దసరర పడసరద ఉపపప

94-170/785

తసడడ:డ వరభదడ రరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:26-28-217
వయససస:22
లస: పప
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571
NDX2570323
పషరర: ననగ తరరమల వనసకట ససతతశ
ఉపపప
తసడడ:డ వరభదడ రరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:26-28-217
వయససస:18
లస: పప
574
NDX2942613
పషరర: జజనబబగస పఠరన

94-173/665

భరస : కరరమబ
స లమర
ఇసటట ననస:26-28-217
వయససస:26
లస: ససస స
94-173/666

94-173/816

94-170/570

94-173/818

94-173/821

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:65
లస: పప
94-173/824

తసడడ:డ కరరమభలర షషక
ఇసటట ననస:26-28-246
వయససస:19
లస: పప

94-172/1066

587
NDX3189073
పషరర: ససరఖననరరయణ కనసరర

94-173/819

Deleted

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:65
లస: పప
590
NDX3196870
పషరర: ససరఖననరరయణ కనసరర

94-173/822

593
NDX3201423
పషరర: ససరఖననరరయణ కనసరర

596
NDX3180072
పషరర: కరరస బ షషక

94-174/847

94-174/848

భరస : చనన బభడద షషక
ఇసటట ననస:26-28-228
వయససస:59
లస: ససస స
94-169/952

599
NDX2550846
పషరర: కరరమభలర షషక
తసడడ:డ హహసససన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-28-246
వయససస:47
లస: పప

579
NDX2558989
పషరర: ఖససస ఖమన మహమలద

94-172/910

582
NDX3094646
పషరర: హహసషన బ సయఖద

94-172/1065

585
NDX3194511
పషరర: వనసకట పదలననభస కనసరర

94-172/1067

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కనసరర
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:40
లస: పప
588
NDX3198819
పషరర: ససరఖననరరయణ కనసరర

94-173/820

Deleted

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:65
లస: పప
591
NDX3206349
పషరర: ససరఖననరరయణ కనసరర

94-173/823

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:64
లస: పప

Deleted

94-173/826

94-172/1064

భరస : ఉననరసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:26-28-223 NETAJI NAGAR
వయససస:59
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ చసగరసనదదదన షషక
ఇసటట ననస:26-28-228
వయససస:23
లస: పప
598
NDX2550895
పషరర: ఆఫరసబ షషక

94-173/817

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:32
లస: ససస స
595
NDX2799526
పషరర: మహమలద ఫరరక షషక

581
NDX3210283
పషరర: నశర బఇవనస సయద

584
NDX3198603
పషరర: ససరఖననరరయణ కనసరర

576
NDX3187952
పషరర: యమమన చలకబథదన

తసడడ:డ బడే ఖససస మహమలద
ఇసటట ననస:26-28-220/B
వయససస:67
లస: పప

Deleted

Deleted

592
NDX3214855
పషరర: సరగజ కనసరర

94-173/1208

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:65
లస: పప

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:65
లస: పప
589
NDX3189602
పషరర: ససరఖననరరయణ కనసరర

578
NDX3288891
పషరర: అబడర షషక

94-173/1197
573
NDX3269388
పషరర: ననగ తరరమల వనసకట ససతతష
ఉపపప
తసడడ:డ వరభదడ రరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:26-28-217
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరజ చలకబథదన
ఇసటట ననస:26-28-219/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగభర సయద
ఇసటట ననస:26-28-223
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:26-28-225
వయససస:20
లస: ససస స
586
NDX3188463
పషరర: ససరఖననరరయణ కనసరర

94-172/1063

తసడడ:డ వల వపలమర షషక
ఇసటట ననస:26-28-220
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఉనననరసర సయద
ఇసటట ననస:26-28-223
వయససస:39
లస: పప
583
NDX2580660
పషరర: ఓలవర అలవల

575
NDX3128055
పషరర: మహబబబ అహమద షషక
తసడడ:డ పసదద బభడద సరహహబ లమతే షషక
ఇసటట ననస:26-28-218
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జనన పటట న
ఇసటట ననస:26-28-220
వయససస:44
లస: పప
580
NDX3156445
పషరర: ననగభర సయద

94-173/815

తసడడ:డ శసషషర ఖమన
ఇసటట ననస:26-28-217
వయససస:61
లస: పప

94-184/1121

577
NDX2555241
పషరర: ఖమదర వల పటట న

572
NDX2939759
పషరర: ససబభన ఖమన పఠరన

594
NDX3211414
పషరర: చనన బభడద షషక

94-173/825

తసడడ:డ దరరరసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-28-228
వయససస:72
లస: పప
597
NDX3137981
పషరర: అననపపరష మమసడ

94-173/827

భరస : ససరఖననరరయణ మమసడ
ఇసటట ననస:26-28-229/C
వయససస:54
లస: ససస స
94-173/667

600
NDX2550812
పషరర: అపసర షషక

94-173/668

భరస : కరరమభలర షషక
ఇసటట ననస:26-28-246
వయససస:43
లస: ససస స
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NDX2460822
పషరర: కమల బభబభ షషక
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94-174/9

తసడడ:డ లమల అహమలద షషక
ఇసటట ననస:26/28/246
వయససస:21
లస: పప
604
NDX2939809
పషరర: ససమన ననజ

94-173/829

94-170/687

94-173/834

94-180/1403

94-174/850

611
NDX2852697
పషరర: దసరర పడసరద లమవనటట

614
NDX2922508
పషరర: వజయ కలమమర మభపరపల

617
NDX2583565
పషరర: వనసకట శక చసదన కకననరర

94-173/837

94-173/835

94-170/688

609
NDX2889236
పషరర: దసరర పడసరద లమవనటట

94-172/1070

612
NDX2675650
పషరర: చదననమల బబరగ

94-178/610

615
NDX3076908
పషరర: ససగరత రరవప కకసడవటట

94-174/849

తసడడ:డ చననయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:26-28-266
వయససస:74
లస: పప
94-173/669

620
NDX2499556
పషరర: వజయ లకడల ననతషలపరటట

623
NDX2545002
పషరర: పదలజ వడర పరడడ

94-170/34

భరస : బబర యమ
బ
బబరగ
ఇసటట ననస:26-28-263
వయససస:51
లస: ససస స

618
NDX2798155
పషరర: వనసకట శక చసదన కకననరర

94-173/836

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:26-28-267 ,2nd lane
వయససస:20
లస: ససస స
94-173/7

భరస : లకలణ రరవప ననతషలపరటట
ఇసటట ననస:26-28-270
వయససస:41
లస: ససస స
94-173/670

606
NDX2481646
పషరర: బభజ రరలర మ

తసడడ:డ అపపరరవప లమవనటట
ఇసటట ననస:26-28-263
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనబకటభ శశషగరరర రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:26-28-267,2 nd lane
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస కకషష పపలలకలరర
ఇసటట ననస:26-28-269
వయససస:19
లస: పప
622
NDX2544971
పషరర: చదసబరగశసర రరవప వడర పరడడ

94-172/1069

తలర : వకకటరరయ రరణణ మభపరపళర
ఇసటట ననస:26-28-266
వయససస:33
లస: పప

తలర : వకకటరరయ రరణణ మభపరపళర
ఇసటట ననస:26-28-266
వయససస:30
లస: పప
619
NDX2883189
పషరర: అవననశ పపలలకలరర

608
NDX3054822
పషరర: శసషరద సయఖద

94-173/828

తసడడ:డ రరజ రరలర మ
ఇసటట ననస:26-28-253/A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అపప రరవప లమవనటట
ఇసటట ననస:26-28-263
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమయఖ ఉపపతల
ఇసటట ననస:26-28-265
వయససస:44
లస: ససస స
616
NDX3118528
పషరర: అజయ కలమమర మభపరపల

94-184/1122

భరస : ననగభర సయఖద
ఇసటట ననస:26-28-254/A
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమమష ఇసటటరర
ఇసటట ననస:26-28-263
వయససస:35
లస: ససస స
613
NDX2800514
పషరర: ననగమణణ ఉపపతల

605
NDX2808111
పషరర: సయళదనదదదన మహహదద న

603
NDX2804094
పషరర: ఫరరర నన మహమలద

తసడడ:డ సయళదనదదదన
ఇసటట ననస:26-28-248/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర మహహదద న
ఇసటట ననస:26-28-248/1
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరలర
ఇసటట ననస:26-28-253/A
వయససస:19
లస: పప
610
NDX2800548
పషరర: శరసత ఇసటటరర

94-175/1387

భరస : సనరఖ ననరరయణ సషససటట
ఇసటట ననస:26-28-248
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శఫసవపదదదన
ఇసటట ననస:26-28-248/1
వయససస:20
లస: ససస స
607
NDX2866531
పషరర: నగరజ రరలర

602
NDX2942910
పషరర: నరరయణమల సషససటట

621
NDX2499531
పషరర: ససధదర పపలలర

94-173/8

తసడడ:డ శవ రరమకకషష పపలలర
ఇసటట ననస:26-28-270
వయససస:42
లస: పప
94-173/671

624
NDX2349421
పషరర: పరరమళ చదరరవప

94-173/9

తసడడ:డ ననగ భబషణ చనరరఖలల వడర పరడడ
ఇసటట ననస:26-28-270
వయససస:59
లస: పప

భరస : చడఎమబఇశసర రరవప వడర పరడడ
ఇసటట ననస:26-28-270
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట లకడల ఫణణ కలమమర చదరరవప
ఇసటట ననస:26-28-270/1
వయససస:39
లస: ససస స

94-173/838
625
NDX2891026
పషరర: చదరరవప వనసకట అనసత ననగ
సరయ తేజ
తసడడ:డ చదరరవప వనసకట లకడల ఫణణ కలమమర
ఇసటట ననస:26-28-270/1
వయససస:19
లస: పప

626
NDX2988608
పషరర: ననగలకడల లసక

627
NDX2800118
పషరర: ససబకలకడల గసజస

భరస : శరల
ఇసటట ననస:26-28-273
వయససస:52
లస: ససస స

628
NDX3191855
పషరర: సషనహహఠర కకరగషపరత

629
NDX2987196
పషరర: ససబడహలణఖస శసకరమసచ

తసడడ:డ శశషసరయ కకరగషపరత
ఇసటట ననస:26-28-275/1
వయససస:21
లస: ససస స

94-173/841

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర శసకరమసచ
ఇసటట ననస:26-28-275/146
వయససస:73
లస: పప

94-173/839

94-173/840

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-28-275
వయససస:50
లస: ససస స
94-173/842

630
NDX2386613
పషరర: రవ కలమమర ఉపపప

94-14/544

తసడడ:డ లలరద యఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:26-28-277
వయససస:37
లస: పప
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631
NDX2578797
పషరర: జజఖతరలయ యయలలచరర

94-173/672

632
NDX2797413
పషరర: ససభభగఖ లకడల గగల

94-173/843

633
NDX2902872
పషరర: వశస రరజ శశఖర గగల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర యయలలచరర
ఇసటట ననస:26-28-280
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శత రరమ రరవప గగల
ఇసటట ననస:26-28-280
వయససస:48
లస: ససస స

94-173/845
634
NDX2814432
పషరర: జ కలససమ కలమమరర గగల వజయ
మణణకరసత రరజగశ
భరస : హససకసడ గగల కలససమ కలమమరర
ఇసటట ననస:26-28-280
వయససస:22
లస: ససస స

94-173/846 636
635
NDX3094943
NDX2944197
పషరర: వనసకట ననగ లకడల సనగబథనలమ
పషరర: వజయ కకనసకక

637
NDX2562387
పషరర: ఉసరలన షరరఫ మహమలద

641
NDX2448223
పషరర: కలమమ షషక

94-173/848

644
NDX3045473
పషరర: హహసషన బ సయఖద

94-173/1214

647
NDX3114105
పషరర: బభదసలమర షషక

94-174/10

650
NDX2847242
పషరర: పపరష ననగ వజయ శక
కనకదసడడల
తసడడ:డ కకషష మబరరస కనకదసడడల
ఇసటట ననస:26-28-295
వయససస:18
లస: ససస స
653
NDX3127115
పషరర: ససమఖ పదసచనరర

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ పరడడచనరర
ఇసటట ననస:26-28-296/2
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:26-28-296/2
వయససస:22
లస: ససస స

655
NDX2536068
పషరర: అసజల కరశబబ యన

656
NDX2536894
పషరర: అసజల కరశబబ యన

94-173/12

Deleted

తలర : కలమమరర కరశబబ యన
ఇసటట ననస:26-28-297/b
వయససస:21
లస: ససస స

658
NDX3124641
పషరర: కకసడథడ తష పరపస ననయభడడ
తసడడ:డ రరస కకసడథడ తష
ఇసటట ననస:26-28-298
వయససస:31
లస: పప

94-174/851

94-173/852

94-172/1071

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చరరల
ఇసటట ననస:26-28-298
వయససస:18
లస: పప

645
NDX2481307
పషరర: ససతతష సరహహ

94-173/11

648
NDX3055399
పషరర: మసరసన బ షషక

94-172/1072

భరస : బదసలర షషక
ఇసటట ననస:26-28-287
వయససస:44
లస: ససస స
94-175/1388

651
NDX3124476
పషరర: ససజజత పదసచనరర

94-173/850

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:26-28-296/2
వయససస:44
లస: ససస స
94-174/852

654
NDX3162559
పషరర: సయద హరరశ అజస సయద

94-173/851

తసడడ:డ సయద జహహర మహమలద జహహర మహ
ఇసటట ననస:26-28-296A
వయససస:20
లస: పప
94-173/13

తలర : కలమమరర కరశబబ యన
ఇసటట ననస:26-28-297/b
వయససస:21
లస: ససస స
659
NDX2674356
పషరర: అఖల సరయ చరరల

94-173/175

తసడడ:డ గసగధర
ఇసటట ననస:26-28-285
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖమయమ పసర షషక
ఇసటట ననస:26-28-287
వయససస:54
లస: పప
94-174/1163

642
NDX0445163
పషరర: బకరరర సయద
తసడడ:డ ఫరరదనస సయద
ఇసటట ననస:26-28-284
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఫరరదనస సయఖద
ఇసటట ననస:26-28-284
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : షషక
ఇసటట ననస:26-28-287
వయససస:73
లస: ససస స
652
NDX2398600
పషరర: వసశ కకషష పరడడచనరర

94-173/10

తసడడ:డ సతనసర లలట షషక
ఇసటట ననస:26-28-283
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:26-28-286
వయససస:19
లస: ససస స
649
NDX3260783
పషరర: జజనబ షషక

తసడడ:డ గగవసదస కకనసకక
ఇసటట ననస:26-28-281
వయససస:20
లస: పప

94-179/935

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:26-28-284
వయససస:59
లస: పప
646
NDX3298866
పషరర: కరరమబన సయఖద

భసధసవప: గగపరల కకషష మబరరస ససగరబథనలమ
ఇసటట ననస:26-28-281
వయససస:49
లస: ససస స

94-173/847

94-173/674 639
94-173/1186
638
NDX2562437
NDX3262342
పషరర: ఆరరఫర తబభససమ మహమలద
పషరర: భవన సకకనదరర అయఖపప
మమజగటట
భరస : ఉసరలన షరరఫ మహమలద
తసడడ:డ ఏమ ఏస ఏన ఏ పరనకరలల మమజగటట
ఇసటట ననస:26-28-281/1
ఇసటట ననస:26-28-281/2A
వయససస:36
లస: ససస స
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:26-28-282
వయససస:18
లస: పప
643
NDX3108214
పషరర: ఫరరదనస సయఖద

తసడడ:డ శత రరమ రరవప గగల
ఇసటట ననస:26-28-280
వయససస:23
లస: పప

94-173/673

తసడడ:డ జకరరయమ మహమలద
ఇసటట ననస:26-28-281/1
వయససస:38
లస: పప
640
NDX2801108
పషరర: సనరజ బభష షషక

94-173/844

657
NDX2537918
పషరర: అసజల కరశబబ యన

94-174/11

తలర : కలససమ కలమమరర కరశబబ యన
ఇసటట ననస:26-28-297/b
వయససస:21
లస: ససస స
94-175/1249

660
NDX2757326
పషరర: గగసష యభససబ షషక

94-174/853

తసడడ:డ అబభదల సతస ర
ఇసటట ననస:26-28-298/A
వయససస:47
లస: పప
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పషరర: రసనల బ షషక
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94-174/854

భరస : గగసష యభససబ
ఇసటట ననస:26-28-298/A
వయససస:43
లస: ససస స
664
NDX2933968
పషరర: నగరనన షషక

662
NDX2757334
పషరర: ఆడమ షషక

94-174/855

తసడడ:డ గగసష యభససబ
ఇసటట ననస:26-28-298/A
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గగసష యభససబ
ఇసటట ననస:26-28-298/A
వయససస:43
లస: ససస స

665
NDX3148962
పషరర: భవఖ దేవ మలర శశటట

94-173/855

తలర : ఉదయ కలమమరర మలర శశటట
ఇసటట ననస:26-28-300
వయససస:32
లస: ససస స

667
NDX3047800
పషరర: షబభన పఠరన

94-173/857

తసడడ:డ హహసషన సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:26-28-301
వయససస:18
లస: ససస స
94-173/675

తసడడ:డ రరమ కకషష శరససస స దేవపలపలర
ఇసటట ననస:26-28-302
వయససస:20
లస: ససస స

668
NDX3048113
పషరర: బ ఫరతమ పఠరన

94-174/857

94-174/858

భరస : సరసబ శవ రరవప గగననల
ఇసటట ననస:26-28-302
వయససస:37
లస: ససస స

671
NDX2565190
పషరర: రగవత దేవపలపలర

94-173/676

674
NDX2778603
పషరర: అబభదల రహహస షషక

94-178/814

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ధనళపరళర
ఇసటట ననస:26-30
వయససస:24
లస: పప
682
NDX3163425
పషరర: పడథసఖష వనమబరర

94-173/897

భరస : వకరకసత వలవనటట
ఇసటట ననస:26-30-2/1
వయససస:31
లస: ససస స
685
NDX3097177
పషరర: రమణ మబరరస దదడడ వరపప

94-172/1085

680
NDX3147303
పషరర: మలర శసర రరవప పరమభలపరటట

94-173/891

భరస : వనసకట హనసమత పడసరద కకలమవసస
ఇసటట ననస:26-30-7/4
వయససస:45
లస: ససస స

94-173/1189

675
NDX3161387
పషరర: ఈశసరమల మరరక

94-172/1073

678
NDX3026903
పషరర: బల సససదర రరవప వడర పపడడ

681
NDX3147436
పషరర: బభబ శరరద పరమభలపరటట

తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ పరమభలపరటట
ఇసటట ననస:26-30-1
వయససస:67
లస: పప

భరస : మలర శసర రరవప పరమభలపరటట
ఇసటట ననస:26-30-1
వయససస:62
లస: ససస స

683
NDX2644607
పషరర: ఆరత కలచపపడడ

684
NDX2835312
పషరర: పపరరషమ భవరన అడవపలర

94-175/1251

686
NDX3076593
పషరర: వరసస కనసనజ

94-170/691

94-173/892

94-176/1389

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:26-30-3
వయససస:30
లస: ససస స
94-172/1089

తసడడ:డ ననగభభేరషణస కనసనజ
ఇసటట ననస:26-30-7/4
వయససస:42
లస: పప
94-173/919

672
NDX3264074
పషరర: శలప మతషకలరర

తసడడ:డ ఇమమనసయయల వడర పపడడ
ఇసటట ననస:26-28-7542 D/16
వయససస:47
లస: పప

తలర : కరరణ కలమమరర కలచపపడడ
ఇసటట ననస:26-30-3
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దదడడ వరపప
ఇసటట ననస:26-30-05, 3RD LINE
వయససస:62
లస: పప
688
NDX2927770
పషరర: ససత మహలకడల కకలమవసస

94-173/14

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ పషరస
ఇసటట ననస:26-28-2671/A
వయససస:40
లస: పప
94-174/13

94-192/1138

భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:26-28-491
వయససస:73
లస: ససస స

94-175/1393 677
676
NDX2938264
NDX2459246
పషరర: వనసకట ససమఖ కరమమశసరర కరవపరర
పషరర: కలమఖణ చకకవరరస పషరస

679
NDX2466746
పషరర: బభల చరసజవ ధనళపరళర

669
NDX3050481
పషరర: సహననజ పఠరన

భరస : రరమసరసమ రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-28-302
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : గగససయ బబగభమ షషక
ఇసటట ననస:26-28-304
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:26-28-732/1
వయససస:18
లస: ససస స

94-173/856

తసడడ:డ హహసషన సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:26-28-301
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష శరససస స దేవపలపలర
ఇసటట ననస:26-28-302
వయససస:18
లస: ససస స

673
NDX3046265
పషరర: ఉమమహహశసరర గగననల

666
NDX3046687
పషరర: హహసషన సరహహబ పఠరన
తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:26-28-301
వయససస:46
లస: పప

భరస : హహసషన సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:26-28-301
వయససస:38
లస: ససస స

670
NDX2565158
పషరర: హరరక దేవపలపలర

94-175/1389

Deleted

తసడడ:డ గగసష యభససబ
ఇసటట ననస:26-28-298/A
వయససస:28
లస: పప
94-175/1390

663
NDX2933927
పషరర: రసనల బ షషక

689
NDX2895258
పషరర: వనసకట హనసమత పడసరద
కకలవరసస
తసడడ:డ దశరథ రరమ రరవప కకలవరసస
ఇసటట ననస:26-30-7/4
వయససస:52
లస: పప

94-173/918
687
NDX3111002
పషరర: గరత వనసకట రరజఖలకడల కనసనజ

భరస : ననగభభేరషణస కనసనజ
ఇసటట ననస:26-30-7/4
వయససస:70
లస: ససస స
94-174/879

690
NDX2931731
పషరర: వనల రతన వనలలగబరర

94-175/1407

భరస : మలర కరరరజ న బటటటల
ఇసటట ననస:26-30-7/4
వయససస:26
లస: ససస స
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691
NDX2862993
పషరర: సరయ చదసతనఖ కకలచలమ

94-173/921

తలర : అనసనయ కకలచలమ
ఇసటట ననస:26-30-8
వయససస:41
లస: పప

692
ZTS2351641
పషరర: లకడల కకలచలమ

94-173/923

695
NDX2941441
పషరర: బవఎ సరయ కకశశర బసడడకతనర

భరస : బల వనసకట సరయ కకశశర బసడడకటర
ఇసటట ననస:26-30-8/1, F. NO.402
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చదనన బసవయఖ బసడడకటర
ఇసటట ననస:26-30-8/1, F.NO.402
వయససస:53
లస: పప

697
NDX3279478
పషరర: మలర కరరరజ న రరవప చేజరర

698
NDX3097482
పషరర: రరజజసన షషక

94-173/1203

తసడడ:డ ససబక రరవప చేజరర
ఇసటట ననస:26-30-8/2
వయససస:65
లస: పప
94-173/1179

94-173/894

భరస : పషరయఖ బåనగఅలమ
ఇసటట ననస:26-30-12
వయససస:50
లస: ససస స

696
NDX2997237
పషరర: భభరత బబ సడనడ

94-173/925

భరస : మలర కరరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:26-30-8/2
వయససస:59
లస: ససస స
94-173/927

701
NDX3291507
పషరర: శకనవరస రరవప పస తరర సక

94-173/1210

704
NDX2978096
పషరర: సరరత చననస

94-174/866

707
NDX3201837
పషరర: ననగ జశససత సససగ బబ సదదల

94-173/895

94-174/791

తసడడ:డ ననసర వల షషక
ఇసటట ననస:26-30-18/B
వయససస:56
లస: పప

710
NDX2719581
పషరర: మహబబబ బ షషక

94-174/867

94-174/868

భరస : షబకర బభష షషక
ఇసటట ననస:26-30-18/B
వయససస:45
లస: ససస స
94-173/1213

తసడడ:డ లకడల ననరరయణ మమదదకకనసడరగ
ఇసటట ననస:26-30-24
వయససస:20
లస: ససస స

713
NDX2833317
పషరర: ఆదదలకడల పషరరబబ ఈనన

716
NDX3170388
పషరర: వనసకటటశసరరర అవపల
తసడడ:డ కకటయఖ అవపల
ఇసటట ననస:26-30-32
వయససస:43
లస: పప

705
NDX2975746
పషరర: సరరత చననస

94-173/896

708
NDX3200490
పషరర: ననగ జశససత సససగ బబ సదదల

94-175/1394

తసడడ:డ తషలశ భవన సససగ
ఇసటట ననస:26-30-18
వయససస:21
లస: పప
711
NDX3255049
పషరర: పడశరసత రరయపపడడ

94-173/1174

తసడడ:డ దయమనసద బభబభ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-30-22
వయససస:18
లస: ససస స
94-170/692

భరస : సరసబశవ రరవప పషరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:26-30-25
వయససస:40
లస: ససస స
94-173/898

94-173/893

Deleted

తసడడ:డ తషలశ భవన సససగ
ఇసటట ననస:26-30-18
వయససస:21
లస: పప

709
NDX2677268
పషరర: షబకర బభష షషక

702
NDX2998821
పషరర: సనరరఖవత కలపరరరర

భరస : పషరయఖ
ఇసటట ననస:26-30-12
వయససస:49
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ ననగయఖ బåనగఅలమ
ఇసటట ననస:26-30-12
వయససస:50
లస: పప

94-173/928
699
NDX2862100
పషరర: లలత కలససమ కలమమరర
మటటట గభసట
భరస : వనసకట హనసమసత కలమమర మటటట గభసట
ఇసటట ననస:26-30-9/A
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ససబకరరడడడ కలపరరరర
ఇసటట ననస:26-30-11
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పషరయఖ
ఇసటట ననస:26-30-12
వయససస:49
లస: ససస స

706
NDX2753572
పషరర: పషరయఖ బåనగఅలమ

తసడడ:డ సససదసలల మరరయమల
ఇసటట ననస:26-30-31
వయససస:36
లస: పప

94-173/924

తసడడ:డ శవరరమకకషష పస తరర సక
ఇసటట ననస:26-30-10
వయససస:34
లస: పప

703
NDX2858793
పషరర: సరరత చనèనకéèమ

715
NDX2943256
పషరర: ససరగశ బభబభ మరరయమల

94-174/880

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-30-9
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:26-30-9/A
వయససస:51
లస: ససస స

712
NDX3297579
పషరర: రమమజజఖత మమదదకకనసడర

693
NDX3079001
పషరర: వనసకట రమణ సతఖ డసడయఖ
పసతషలల అక
తసడడ:డ రరమ రరవప అక
ఇసటట ననస:26-30-8
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరయ చదసతనఖ కకలచలమ
ఇసటట ననస:26-30-8
వయససస:37
లస: ససస స

694
NDX2941854
పషరర: ససకనఖ దేవ బసడడకటర

700
NDX3259652
పషరర: ససశల కసచరర

94-173/922

714
NDX2856821
పషరర: గణణష పషరరబబ ఈనన

94-174/869

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పషరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:26-30-25
వయససస:18
లస: పప
94-173/899

717
NDX2584613
పషరర: తషలశ లకడల దేవ రరయపస డ లల

94-173/686

తసడడ:డ జగన మహన రరయపస డ లల
ఇసటట ననస:26-30-33/2
వయససస:19
లస: ససస స

94-174/834 719
94-174/870 720
94-173/644
718
NDX2882173
NDX3040474
NDX2557825
పషరర: వనసకటచలపత రరవప గసగవరపప
పషరర: వనసకట చలపత రరవప గసగవరపప
పషరర: వనసకటచలపత రరవప గసగవరపప

భసధసవప: ననగ ససరగశ గసగవరపప
ఇసటట ననస:26/30/33/2
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:26-30-33/2
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:26/30/33/7
వయససస:66
లస: పప

Page 28 of 283

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31

721
NDX2219830
పషరర: శశరర జజత చననబటటటన

94-173/24

భరస : వజయకలమమర చననబటటటన
ఇసటట ననస:26-30-33/C
వయససస:41
లస: ససస స
724
NDX2940427
పషరర: వనసకట సతఖననరరయణ
నమలరరజ
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప నమలరరజ
ఇసటట ననస:26-30-35/1-A
వయససస:60
లస: పప
727
NDX2760247
పషరర: సరసబశవరరవప వనలవనల

94-173/902

94-169/1086

94-174/871

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-30-45
వయససస:23
లస: పప
736
NDX2576080
పషరర: దదవఖ చేవపరర

94-175/1252

భరస : సరయ కకరణ చేవపరర
ఇసటట ననస:26-30-46
వయససస:29
లస: ససస స
739
NDX2837995
పషరర: హసన అహమలద షషక

94-173/906

726
NDX2918373
పషరర: సరయశక అసబటట

94-173/687

728
NDX2529733
పషరర: పపనత వనలవనల

94-173/25

94-169/953

740
NDX2982155
పషరర: శకదేవ బతసన

94-175/1395

743
NDX2756179
పషరర: కకటటశసర రరవప బతషేసల

94-175/10

94-172/1086

748
NDX2766848
పషరర: రరయమజ షషక

94-175/1398

746
NDX2939288
పషరర: మహబబబ బ షషక

94-175/1253

భరస : రరయమజ షషక
ఇసటట ననస:26-30-48/B
వయససస:19
లస: ససస స

732
NDX3141751
పషరర: సరయ తేజ పపపపల

94-173/905

735
NDX2539708
పషరర: వజయకలమరర పపచకరయల

94-175/11

738
NDX2596310
పషరర: వనసకట మహహశ కలమమర బతసన

94-172/919

తసడడ:డ బతసన వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:26-30-46/A
వయససస:19
లస: పప
94-173/907

741
NDX2398741
పషరర: సతఖ ననరరయణ బతష
స ల

94-175/12

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-30-46/A
వయససస:71
లస: పప
94-175/1396

744
NDX2938397
పషరర: సరసబశవ రరవప కరకరర

94-175/1397

తసడడ:డ ససబకయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:26-30-47/2
వయససస:60
లస: పప
94-173/908

భరస : శబకర బభష
ఇసటట ననస:26-30-48/B
వయససస:46
లస: ససస స
749
NDX2827921
పషరర: సబన షషక

94-173/904

భరస : రవ పపచకరయల
ఇసటట ననస:26-30-46
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బతషేసల
ఇసటట ననస:26-30-46/A
వయససస:41
లస: పప

745
NDX2871440
పషరర: వనసకట సనరఖ ససబక లకడల
లలళరపలర
భరస : వ ఏల ఏన మబరరస లలళరపలర
ఇసటట ననస:26-30-48/B
వయససస:52
లస: ససస స

729
NDX3053121
పషరర: ఇసదడ ససడనబథసన

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-30-45
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మలయ పపచకరయల
ఇసటట ననస:26-30-46
వయససస:21
లస: పప
737
NDX2544880
పషరర: దదవఖ చేవపరర

94-173/903

తసడడ:డ అజయ ససడనబథసన
ఇసటట ననస:26-30-43A
వయససస:35
లస: పప

731
NDX2624237
పషరర: ఇసదనడణణ అసబటట

734
NDX2539690
పషరర: రవ పపచకరయల

94-173/901

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:26-30-42
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటననరరయణ బతసన
ఇసటట ననస:26-30-46/A
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ బతషేసల
ఇసటట ననస:26-30-46/A
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ షబకర బభష షషక
ఇసటట ననస:26-30-48/B
వయససస:28
లస: పప

725
NDX2583193
పషరర: వరలకడల చేరరడడడ

భరస : సరయకకరణ చేవపరర
ఇసటట ననస:26-30-46
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-30-46/A
వయససస:49
లస: పప
742
NDX2925287
పషరర: ననసచనరమల బతససల

తసడడ:డ ససబకరరవప పపటటవ
డ ప
ఇసటట ననస:26-30-34
వయససస:51
లస: పప

భరస : శత రమమరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:26-30-43, 4 TH LINE
వయససస:31
లస: ససస స
94-174/1127

723
NDX3024825
పషరర: దసరర పడసరద పపటటవ
డ ప

తసడడ:డ వజయ కలమమర చనèననబథదన
ఇసటట ననస:26-30-33/C
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:26/30/43
వయససస:20
లస: పప

భరస : అజయ ససడనబథసన
ఇసటట ననస:26-30-43A
వయససస:58
లస: ససస స
733
NDX3223120
పషరర: సరయ తేజ పపపపల

94-173/900

భరస : రరమమహన రరడడ చేరరడడడ
ఇసటట ననస:26-30-39/2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ వనలవనల
ఇసటట ననస:26-30-42, 4 TH LINE
వయససస:77
లస: పప
730
NDX3052537
పషరర: వజయ కలమమరర చదలవరడ

722
NDX2858934
పషరర: అవననశ చనèననబథసన

747
NDX3286168
పషరర: శవరనసద మభనపల

94-173/1207

తసడడ:డ ఎమఆరకర శరల మభనపల
ఇసటట ననస:26-30-48/B
వయససస:43
లస: పప
94-175/1399

750
NDX2870327
పషరర: దదవఖ సరగర

94-172/1087

తసడడ:డ హరర బభబభ సరగర
ఇసటట ననస:26-30-50
వయససస:21
లస: ససస స
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751
NDX2913523
పషరర: లకడల రమఖ కకరసన ఎనసమభల

94-173/909

తసడడ:డ రవకకషష కలమమర ఎనసమభల
ఇసటట ననస:26-30-50 FLAT 101
వయససస:23
లస: ససస స

752
NDX2913515
పషరర: లకడల జయకకరసనన ఎనసమభల

94-173/910

తసడడ:డ రవకకషష కలమమర ఎనసమభల
ఇసటట ననస:26-30-50, FLAT 101
వయససస:26
లస: ససస స

754
NDX3166329
పషరర: లకడల మమరరత

94-174/872

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:55
లస: ససస స
757
NDX3180643
పషరర: ఏడడకకసడలల భబవరణణగరరర

94-174/875

Deleted

753
NDX2941094
పషరర: శశకల చదదళర

94-173/911

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-30-51
వయససస:24
లస: ససస స

755
NDX3216413
పషరర: లకడల మమరరత

94-174/873

756
NDX3213741
పషరర: లకడల మమరరత

94-174/874

Deleted

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:55
లస: ససస స

758
NDX3215209
పషరర: లకడల మమరరత

759
NDX3166170
పషరర: లకడల మమరరత

94-175/1400

94-175/1401

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:35
లస: పప

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:55
లస: ససస స

760
NDX3174067
పషరర: లకడల మమరరత

761
NDX3194115
పషరర: లకడల మమరరత

762
NDX3217205
పషరర: లకడల మమరరత

94-175/1402

94-175/1403

94-175/1404

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:55
లస: ససస స

763
NDX3212719
పషరర: లకడల మమరరత

764
NDX3214566
పషరర: ఏడడకకసడలల భబవరణణగరరర

765
NDX3216934
పషరర: ఏడడకకసడలల భబవరణణగరరర

94-175/1405

94-184/1125

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:35
లస: పప

766
NDX3175361
పషరర: ఏడడకకసడలల భబవరణణగరరర

94-173/912 768
767
NDX3150034
NDX2554822
పషరర: వ ఏస ఏన ఏస శక రరస రరమననన
పషరర: ససబకరరవప బబతనళ

94-184/1127

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:35
లస: పప
769
NDX2971117
పషరర: నరసససహ రరవప కకసడనరర
తసడడ:డ రరమ మబరరస కకసడనరర
ఇసటట ననస:26-30-57/1
వయససస:73
లస: పప
772
NDX3019718
పషరర: ననగ భభరర వ మవస

94-174/876

తసడడ:డ రరమ రరవప తతనసగభసటర
ఇసటట ననస:26-30-60
వయససస:20
లస: ససస స

94-174/15

773
NDX2383024
పషరర: సలమమ షషక

94-174/877

776
NDX3048931
పషరర: లకడల ననరరయణ పసగభలలరర
తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:26-30-58
వయససస:56
లస: పప

94-173/914

771
NDX2599280
పషరర: వనసకట తషలశ పడసరద సలర

94-174/16

774
NDX2383040
పషరర: అమర బభషర షషక

94-174/17

తసడడ:డ వలసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-30-57/1 NEAR
వయససస:43
లస: పప
94-174/878

777
NDX2855286
పషరర: వనసకయమల కకరకపరటట

94-175/1406

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:26-30-58
వయససస:57
లస: ససస స

94-184/1128 780
779
NDX2774560
NDX2622959
పషరర: భభవన లకడల మణణ తతనసగభసటర
పషరర: కలమఖణణ కలరపరటట

తసడడ:డ రరమ రరవప తతనసగభసటర
ఇసటట ననస:26-30-60
వయససస:18
లస: ససస స

94-174/793

తసడడ:డ వనసకట సరసమ సలర
ఇసటట ననస:26-30-57/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : అమర బభషర షషక
ఇసటట ననస:26-30-57/1 NEAR
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకడల ననరరయణ పసగభలలరర
ఇసటట ననస:26-30-58
వయససస:60
లస: ససస స
778
NDX2806917
పషరర: నవఖ పడథసఖష తతనసగభసటర

770
NDX2481208
పషరర: మమబభ ససభభన షషక

94-174/792

తసడడ:డ బభబభరరవప బబతనళ
ఇసటట ననస:26-30-55 Flat No.302
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అమర బభష షషక
ఇసటట ననస:26-30-57/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : సతఖ శకనవరసస మవస
ఇసటట ననస:26-30-57/1A
వయససస:35
లస: ససస స
775
NDX3048790
పషరర: పదనలవత కరణస

భసధసవప: వనసకట పదలననభస కనసరర
ఇసటట ననస:26-30-52
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శవనననరరయణ రరమననన
ఇసటట ననస:26-30-55/B
వయససస:18
లస: పప
94-173/913

94-184/1126

94-170/575

భరస : సరయ రరస కలరపరటట
ఇసటట ననస:26-30-63
వయససస:43
లస: ససస స

Page 30 of 283

781
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పషరర: సరయ రరస కలరపరటట
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94-177/432

తసడడ:డ తరరపత రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:26-30-63
వయససస:46
లస: పప
784
NDX3086238
పషరర: ఊమకసథరరవ తషరరమమళళ

94-173/915

తసడడ:డ వనసకటససబకయఖ
ఇసటట ననస:26-30-66
వయససస:69
లస: పప
787
NDX2613321
పషరర: హరర వరర న పసరరమళర

782
NDX0382549
పషరర: చసదడశశఖర వరలచదరర

94-169/954

తసడడ:డ వనసకటససబకయఖ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:26-30-66
వయససస:69
లస: పప

785
NDX2219715
పషరర: రరజగషరకబభ పపసపరటట

786
NDX2580132
పషరర: చససడనరర షణభలక వనసకట
రరఘవనసదడ
తసడడ:డ ననగ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:26-30-68/1
వయససస:20
లస: పప

94-173/688

789
NDX3134350
పషరర: ససనత చదరరకలమలర

94-173/917

94-173/26

788
NDX3134392
పషరర: ససససలత చదరరకలమలర

94-173/916

తసడడ:డ ననగ మమణణకఖ వనసకట సరయ బభబభ పసరరమ తసడడ:డ దసరర శసకర చరణ చదరరకలమలర
ఇసటట ననస:26-30-68/1
ఇసటట ననస:26-30-69/1
వయససస:25
లస: పప
వయససస:18
లస: ససస స
790
NDX2546877
పషరర: దేవ ససవరచల బచగరరర

94-173/689

తసడడ:డ రసగననయకలలల బచగరరర
ఇసటట ననస:26-30-73/A
వయససస:22
లస: ససస స
793
NDX2579340
పషరర: సరయ లకడల పలగన
తలర : పడసనన లకడల పలగన
ఇసటట ననస:26-30-80
వయససస:20
లస: ససస స
796
NDX3260833
పషరర: పదల యమరర

791
NDX3138013
పషరర: రరజ వపలచ

94-173/723

94-173/1182

794
NDX3142692
పషరర: మభలలపరర వనసకట రమణ

799
NDX2445609
పషరర: ససబక రరవప పససపపలలటట

94-173/27

తసడడ:డ శకనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-30-396,OPP PETROLE BU
వయససస:22
లస: పప

797
NDX3261443
పషరర: సతఖననరరయణ ఇసజరపప

94-174/881

94-173/1183

800
SQX2045219
పషరర: సరయ రరస అలర సశశటట

801
NDX2848489
పషరర: రరమకకషష శరకమబరర

94-187/1095

తసడడ:డ బసవయఖ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:26-31-2/A
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగ కకటట రవ కకరణ మసచనల
ఇసటట ననస:26-31-16/3
వయససస:28
లస: ససస స

805
NDX2658573
పషరర: ననగభభషణ రరడడడ నలర పప

806
NDX2633972
పషరర: ననగ జరశససత సససగ బబ సదదల
తసడడ:డ తషలసస భవన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:26-31-18/C
వయససస:21
లస: పప

808
NDX2743763
పషరర: రజనకలమమరర బసడదడ
డ డడ

809
NDX2901817
పషరర: శకనవరసరరవప కమల
తసడడ:డ కమల పససటయఖ
ఇసటట ననస:26-31-27
వయససస:50
లస: పప

94-173/926

798
NDX3077021
పషరర: ఉష రరణణ మరరక
భరస : శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:26-30-224
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరయ వశసననధస శకరరమకవచస
ఇసటట ననస:26-31-13
వయససస:66
లస: ససస స

94-187/947

795
NDX2848661
పషరర: భభణభ తేజ కలన

తసడడ:డ వర వనసకట సతఖననరరయణ ఇసజరపప
ఇసటట ననస:26-30-83/5
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:26-31-18/3,92-5-353
వయససస:46
లస: పప

94-173/724

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కలన
ఇసటట ననస:26-30-83/2, 3rd line
వయససస:21
లస: పప

94-186/1204 803
802
NDX3118320
NDX2396786
పషరర: వనసకట ససబకలకడల శకరరమకవచస
పషరర: సరయ పడసనన మసచనల

94-191/735

792
NDX3142023
పషరర: ననగ లత వపలచ
భసధసవప: వనసకయమల వపలచ
ఇసటట ననస:26/30/75
వయససస:45
లస: ససస స

భసధసవప: ఇసదనడణణ
ఇసటట ననస:26-30-81
వయససస:52
లస: పప

భరస : రసబభబభ
ఇసటట ననస:26-30-83/3
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:26-31-26/B
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దసరర శసకర చరణ
ఇసటట ననస:26-30-69/1
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : వనసకయమల వపలచ
ఇసటట ననస:26/30/75
వయససస:45
లస: పప
94-173/690

94-172/1088

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ కకసడలరరవప వరలచదరర
ఇసటట ననస:26-30-66
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆచనరఖ పపసపరటట
ఇసటట ననస:26-30-68/1
వయససస:37
లస: పప
94-175/1254

783
NDX2873388
పషరర: ఊమకసథరరవ తషరరమమళళ

94-177/513

94-187/950

తసడడ:డ శకనస శరకమబరర
ఇసటట ననస:26-31-3
వయససస:20
లస: పప
94-187/7

804
NDX2648780
పషరర: రరచత లకడల మమటటరర

94-186/1102

తసడడ:డ రవ పడసరద మమటటరర
ఇసటట ననస:26-31-18/3
వయససస:18
లస: ససస స
94-187/889

807
NDX3249208
పషరర: వనసకటకనకర దసరర మమడడ

94-187/1093

భరస : జజష రరవప మమడడ
ఇసటట ననస:26-31-20/A
వయససస:58
లస: ససస స
94-171/767

810
NDX2280352
పషరర: వనసకట లకడల చలమర

94-192/37

భరస : కకషష చలమర
ఇసటట ననస:26-31-28/A
వయససస:47
లస: ససస స
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94-187/948

తసడడ:డ దరగకశ అహలద
ఇసటట ననస:26-31-29
వయససస:26
లస: పప
814
NDX2396802
పషరర: లకడల బబరరడ

94-187/8

భరస : లకడల ననరరయణ బబరరడ
ఇసటట ననస:26-31-29/A
వయససస:51
లస: ససస స
817
NDX2726230
పషరర: హసల పరవన పటభన

94-188/1205

భరస : మబభకల ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:26-31-57
వయససస:21
లస: ససస స
820
NDX2801140
పషరర: భభగఖ లకడల కలసచ

94-181/1260

94-171/612

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ శశటట
ఇసటట ననస:26-32-1/C
వయససస:21
లస: పప
829
NDX2668135
పషరర: రరమలకడల పలలకలరర

94-178/614

94-175/1539

భరస : ననలయఖ శల
ఇసటట ననస:26-31-29/A
వయససస:30
లస: ససస స

818
NDX2637502
పషరర: అపపరరవప చసతలపపడడ

819
NDX2682383
పషరర: సతఖవత పదసచనరర

94-192/1068

821
NDX3015872
పషరర: వసశ మననహర దేవ

94-187/951

94-175/1296

94-175/1298

తసడడ:డ మదససనధన రరవప రరమమననన
ఇసటట ననస:26-32-8/B,6/1th Road
వయససస:20
లస: ససస స

822
NDX3228053
పషరర: చసదడ శశఖర జరటట

94-171/947

825
NDX2347771
పషరర: ఇసదసపసడయమ శశటట

94-181/1127

94-187/1090

94-175/57

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ శశటట
ఇసటట ననస:26-32-1/C
వయససస:23
లస: ససస స

94-175/1288 828
827
NDX2666873
NDX2923068
పషరర: వనణభ గగపరల రరవప పలలకలరర
పషరర: మభరళ కకషష గభసడడ

833
NDX2783314
పషరర: వజయ లకడల చసతగభసటర

94-189/1107

తసడడ:డ రవసదడ బభబభ జరటట
ఇసటట ననస:26-31-96
వయససస:25
లస: పప

824
NDX3285392
పషరర: శరరద బసడర మబడడ

830
NDX2926111
పషరర: గగతమ జజనపలర

94-188/1204

భరస : సతఖననరరయణ పదసచనరర
ఇసటట ననస:26-31-83/4
వయససస:46
లస: ససస స

94-175/1510

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గభసడడ
ఇసటట ననస:26-32-2
వయససస:74
లస: పప
94-175/1538

831
NDX2747376
పషరర: శకనవరస రరవప గభసజ

94-171/768

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గభసజ
ఇసటట ననస:26-32-5/3
వయససస:36
లస: పప
94-176/1391

భరస : భభసకర మనననస
ఇసటట ననస:26-32-7
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ టటలకగపఅల
ఇసటట ననస:26-32-8
వయససస:20
లస: పప
838
NDX2609196
పషరర: రమఖశక రరమమననన

816
NDX2804037
పషరర: రమణ శల

తలర : వనసకట లకడల జజనపలర
ఇసటట ననస:26-32-4A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడహలమరద కలడల
ఇసటట ననస:26-32-5/4
వయససస:75
లస: పప
835
NDX2651198
పషరర: కకషష కశఖప టటలకగపఅల

94-187/949
815
NDX2877009
పషరర: వనసకట అనసత ససబకలకడల దేవ
సరరకకసడ
భరస : వనసకటటశసర రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:26-31-29/A
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరదసనయ
ఇసటట ననస:26-32-2
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనణభ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:26-32-2
వయససస:43
లస: ససస స
832
NDX3047909
పషరర: రమణ చరర కలడల

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:26-31-29
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రఘభపత బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:26-31-101/2
వయససస:46
లస: ససస స
94-175/58

813
NDX2734234
పషరర: ఖమజ షషక

తసడడ:డ సనరపపడడ అసజజన
ఇసటట ననస:26-31-29
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రఘభ ననథ చకకవరరస దేవ
ఇసటట ననస:26-31-88
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కలస లసగయఖ
ఇసటట ననస:26-31-99
వయససస:34
లస: పప
826
NDX2347755
పషరర: జయ శక పడశరసత శశటట

94-187/1089

తసడడ:డ సరధస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:26-31-83/2
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససరరసదడ పడసరద కలసచ
ఇసటట ననస:26-31-83/4
వయససస:27
లస: ససస స
823
NDX2706935
పషరర: కలస శవ

812
NDX3224961
పషరర: యయలరస ననయభడడ అసజజన

834
NDX2907400
పషరర: భభసకర మనననస

94-184/1131

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మనననస
ఇసటట ననస:26-32-7
వయససస:32
లస: పప

836
NDX3260593
పషరర: సతఖవరణణ ననలకలదసరర

94-175/1297

భరస : వనసకట కకషషరరవప ననలకలదసరర
ఇసటట ననస:26-32-8/b
వయససస:42
లస: ససస స

837
NDX2681807
పషరర: భభరర వ యగగసదడ చదజ
ననలకలదసరర
తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:26-32-8/B
వయససస:20
లస: పప

839
NDX2615425
పషరర: వనసకట సరయ ససదదప సకషసట

840
NDX3113511
పషరర: రరస తేజ తతలలటట

94-175/1540

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సకషసట
ఇసటట ననస:26-32-9
వయససస:20
లస: పప

94-171/938

94-175/1299

తసడడ:డ తతలలటట వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:26-32-9/A
వయససస:23
లస: పప
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94-175/59

భరస : వనసకరటరరవ తతలలటట
ఇసటట ననస:26-32-10
వయససస:49
లస: ససస స
844
NDX3158599
పషరర: కరసతనరరవప రవ

94-175/1508

94-175/1285

94-175/1509

848
NDX2611325
పషరర: హరరరణణ వపసడవలర

94-175/1511

851
NDX3195039
పషరర: ఏడడకకసడలల గభరజజల

94-175/1286

94-175/1512

Deleted

భరస : ఏడడకకసడలల గభరజజల
ఇసటట ననస:26-32-20
వయససస:28
లస: ససస స

854
NDX3186558
పషరర: ఏడడకకసడలల గభరజజల

846
NDX2481026
పషరర: శతన రరమ సరసమ చసడడ

94-175/60

849
NDX2611119
పషరర: చదసతనఖ వరరన మభననలలరర

94-175/1287

తసడడ:డ ససబకరరవప మభననలలరర
ఇసటట ననస:26-32-15/B
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నగగశసరరరవప గభరజజల
ఇసటట ననస:26-32-20
వయససస:32
లస: పప
94-175/1514

94-175/1507

తసడడ:డ ససబకయఖ చసడడ
ఇసటట ననస:26-32-14
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద వపసడవలర
ఇసటట ననస:26-32-15/A
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పదలననభ రరవప గభడడపరటట
ఇసటట ననస:26-32-20
వయససస:42
లస: ససస స
853
NDX3189651
పషరర: మసగ గభరజజల

845
NDX3168242
పషరర: ఉదయ కలమమరర రవ

843
NDX3165297
పషరర: కరసతనరరవప రవ

తసడడ:డ యలమసద రవ
ఇసటట ననస:26-32-13
వయససస:54
లస: పప

భరస : కసఠ రరవప రవ
ఇసటట ననస:26-32-13
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననరరయణ సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:26-32-15
వయససస:45
లస: పప
850
NDX2863140
పషరర: సతఖవరణణ గభడడపరటట

94-169/1087

తసడడ:డ యలమసద రవ
ఇసటట ననస:26-32-13
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద రవ
ఇసటట ననస:26-32-13
వయససస:54
లస: పప
847
NDX2684280
పషరర: రమమశ కతడయ

842
NDX3171931
పషరర: కరసతనరరవప రవ

94-191/772

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప గభరజజల
ఇసటట ననస:26-32-20
వయససస:32
లస: పప

852
NDX3198231
పషరర: మసగ గభరజజల

94-175/1513

Deleted

భరస : ఏడడకకసడలల గభరజజల
ఇసటట ననస:26-32-20
వయససస:28
లస: ససస స

855
NDX2621134
పషరర: లకడలనసడససమర మ సససటటజసససన
చతషరగసదసల
తసడడ:డ నరసససహ ఫణణ చతషరగసదసల
ఇసటట ననస:26-32-21
వయససస:21
లస: ససస స

94-178/615

94-175/61 857
94-175/1854 858
94-175/1864
856
NDX2464642
NDX3259405
NDX3267986
పషరర: ఉమమ మహహశసర గగతస పపరరణస
పషరర: ఉమ మహహశసర గగతస పపరరణస
పషరర: పస ఏస ఏమ ఏల ఏన కగ కగసడడనఖ

తసడడ:డ శకనవరస శరల పపరరణస
ఇసటట ననస:26-32-24
వయససస:22
లస: పప
859
NDX3282266
పషరర: లకడల తేలగపఅల

తసడడ:డ శకనవరస శరల
ఇసటట ననస:26-32-24
వయససస:21
లస: పప
94-175/1879

భరస : రరమభ
ఇసటట ననస:26-32-25
వయససస:46
లస: ససస స

860
NDX2800803
పషరర: లకడల తదలగ పలర

భరస : గగవరదనరరవప సఖసమ
ఇసటట ననస:26-32-26/a
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజగగపరలచనరరఖలల వనదనల
ఇసటట ననస:26-32-27/5
వయససస:72
లస: ససస స

94-175/1515

భరస : గగవరద నరరవప సఖసమ
ఇసటట ననస:26-32-26/A
వయససస:48
లస: ససస స
94-183/934

866
NDX2788818
పషరర: మబలఖ రణధవన కకసడ

94-175/1517

తలర : మధవ కకసడ
ఇసటట ననస:26-32-26/B
వయససస:21
లస: పప
94-175/1289

869
NDX1031988
పషరర: వనసకట రరజఖలకడల వనదనల

861
NDX2802734
పషరర: ననగలకడల బదస

94-170/694

భరస : శకనవరస బదస
ఇసటట ననస:26-32-25/2
వయససస:31
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ కకషష మబరరస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:26-32-26/1
వయససస:56
లస: పప

868
NDX1031996
పషరర: వరదరరజమల వనదనల

94-178/815

భరస : రరమభ
ఇసటట ననస:26-32-25
వయససస:46
లస: ససస స

94-186/1205 863
862
MLJ3216868
NDX2736692
పషరర: వనసకటటశసర రరవప కరకలమమనస
పషరర: ననగమణణ సఖసమ

865
NDX2774016
పషరర: ననగమణణ సఖసమ

తసడడ:డ శకనవరస శరల పపరరణస
ఇసటట ననస:26-32-24
వయససస:19
లస: పప

864
NDX2944304
పషరర: ననగమణణ సఖసమ

94-175/1516

Deleted

భరస : గగవరదనరరవప సఖసమ
ఇసటట ననస:26-32-26/A
వయససస:48
లస: ససస స

867
NDX2936268
పషరర: మధసమత శఖమల జవఎ

94-175/1518

భసధసవప: శవరరడడడ యసపటట
ఇసటట ననస:26-32-27
వయససస:61
లస: ససస స
94-175/1290

భరస : తరర వనసగళ వరరరఘవ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:26-32-27/5
వయససస:44
లస: ససస స

870
NDX2611309
పషరర: శరరదన శశసత వనదనల

94-175/1291

తసడడ:డ టట వ రరఘవరచనరరఖలల వనదనల
ఇసటట ననస:26-32-27/5
వయససస:23
లస: ససస స
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94-175/1292 872
871
NDX2611333
NDX2515302
పషరర: రరజ గగపరల వజయ కకషష వనదనల
పషరర: పలర వ గగపరరజ

తసడడ:డ టట వ రరఘవరచనరరఖలల వనదనల
ఇసటట ననస:26-32-27/5
వయససస:18
లస: పప
874
NDX2521094
పషరర: శరకవణణ గగపరరజ

94-175/62

తసడడ:డ వనసకట రమణ గగపరరజ
ఇసటట ననస:26-32-31/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-175/64

875
NDX2515294
పషరర: శరకవణణ గగపరరజ

873
NDX2520260
పషరర: శరకవణణ గగపరరజ

భసధసవప: మలర కరరరజ న రరవప గగపరరజ
ఇసటట ననస:26-32-31/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-184/7

876
NDX2526853
పషరర: రరషల షషక

భసధసవప: మలర కరరరజ న రరవప గగపరరజ
ఇసటట ననస:26-32-31/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ గగపరరజ
ఇసటట ననస:26-32-31/1
వయససస:23
లస: ససస స

877
NDX2749810
పషరర: రగషరల షషక

94-175/1293 879
878
NDX2681757
NDX2919629
పషరర: వనసకట శవ నగరజ చదరరకలపలర
పషరర: రరమ దేవ చలలకకటట

94-175/1519

భరస : షఫస షషక
ఇసటట ననస:26-32-31/A
వయససస:20
లస: ససస స
880
NDX3069655
పషరర: ఉమ దేవ గగల
భరస : సతఖననరరయణ గగల
ఇసటట ననస:26-32-35/B
వయససస:53
లస: ససస స
883
NDX3175429
పషరర: ఆశ శక బటటట

94-175/1524

94-175/1526

94-175/66

భరస : నజర షషక
ఇసటట ననస:26-32-39/5
వయససస:63
లస: ససస స
892
NDX1608134
పషరర: రమమష బటటట

94-186/937

94-135/8

భరస : సరయ పడసరద భటభడజ
ఇసటట ననస:26-32-43/1
వయససస:50
లస: ససస స
898
NDX2934693
పషరర: శక వజయ ఒలలటట
తసడడ:డ బభపసరరజ
ఇసటట ననస:26-32-43/1
వయససస:42
లస: పప

887
NDX3282050
పషరర: మధస ససధననన రరవప
ననమలకసటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ననమలకసటట
ఇసటట ననస:26-32-37
వయససస:60
లస: పప
890
NDX2383016
పషరర: రబభకన షషక

94-175/1528

882
NDX2919603
పషరర: వర ననగ శశశలజ చలలకకటట

94-175/1523

భరస : అరరణ కలమమర బటడ
ఇసటట ననస:26-32-35/B
వయససస:30
లస: ససస స
94-175/1294

885
NDX3125895
పషరర: నరసససగ రరవప సససగబరర

94-175/1525

తసడడ:డ ససబక రరవప సససగబరర
ఇసటట ననస:26-32-37
వయససస:32
లస: పప
94-175/1878

888
NDX2740249
పషరర: శకనవరసరరవప మమగభలలరర

94-184/1129

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:26-32-38A-1
వయససస:29
లస: పప
94-175/67

తసడడ:డ నజర షషక
ఇసటట ననస:26-32-39/5,ANDRA BANK BA
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బటటట
ఇసటట ననస:26-32-41
వయససస:41
లస: పప
895
NDX2464501
పషరర: పదనలవత భటభడజ

94-175/1522

తలర : వనసకట రమణమల కరవపరర
ఇసటట ననస:26-32-36/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరసససగ రరవప సససగబరర
ఇసటట ననస:26-32-37
వయససస:28
లస: ససస స
889
NDX2459311
పషరర: మరర బ షషక

884
NDX2683001
పషరర: అరరణ కలమమరర కసభమమలటటట

94-175/1520

భరస : రరఘవరరవప చలలకకటట
ఇసటట ననస:26-32-35/B
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:26-32-35/B
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బటటట
ఇసటట ననస:26-32-35/B
వయససస:23
లస: ససస స
886
NDX3145919
పషరర: ఝమనసరరణణ సససగబరర

881
NDX2919561
పషరర: అరరణ కలమమర బటడ

94-175/65

తసడడ:డ ననర మహమలద షషక
ఇసటట ననస:26-32-31/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబకరరవప చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:26-32-35
వయససస:40
లస: పప
94-175/1521

94-175/63

891
NDX1608142
పషరర: అనసత లకడల బటటట

94-186/933

భరస : రమమష బటటట
ఇసటట ననస:26-32-41
వయససస:38
లస: ససస స

94-180/1406 894
893
NDX2926582
NDX2936177
పషరర: వనసకట ననగ రవ కకరణ దేశరరజ
పషరర: లకడల వనసకట ఫణణ కలమమర
పస రరరర
తసడడ:డ బభల కకషష మబరరస దేశరరజ
తసడడ:డ చసదడశశకర
ఇసటట ననస:26-32-42
ఇసటట ననస:26-32-43
వయససస:36
లస: పప
వయససస:18
లస: పప

94-175/1527

896
NDX2466373
పషరర: వనసకట రరఘవనసదడ ససదదప
భటభడజ
తసడడ:డ సరయ పడసరద భటభడజ
ఇసటట ననస:26-32-43/1
వయససస:21
లస: పప

94-174/1171

899
NDX2730190
పషరర: శకవలర గరయతడ ఏలలరర
భరస : శకవజయ
ఇసటట ననస:26-32-43/1
వయససస:40
లస: ససస స

94-135/9

897
NDX3271129
పషరర: జతేశ పడ
భసధసవప: నతత జ
ఇసటట ననస:26-32-43/1
వయససస:35
లస: పప

94-184/1130

900
NDX3068772
పషరర: ఇసదదరర దేవ జసపన

94-175/1529

భరస : మసగయఖ శరససస స జసపన
ఇసటట ననస:26-32-43/A
వయససస:70
లస: ససస స
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901
NDX3069978
పషరర: ఇసదదరర దేవ జసపన
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94-175/1530

భరస : మసగయఖ శరససస స జసపన
ఇసటట ననస:26-32-43/A
వయససస:70
లస: ససస స
904
NDX3070042
పషరర: ఇసదదరర దేవ జసపన

902
NDX3054509
పషరర: ఇసదదరర దేవ జసపన

భరస : మసగయఖ శరససస స జసపన
ఇసటట ననస:26-32-43/A
వయససస:70
లస: ససస స
94-175/1533

భరస : మసగయఖ శరససస స జసపన
ఇసటట ననస:26-32-43/A
వయససస:70
లస: ససస స

94-175/1536
907
NDX3158177
పషరర: ననగ సరయ రఘభ కలలతేజ
వనసదఖస
తలర : యమమన కలససమ కలమమరర సస మభ
ఇసటట ననస:26-32-44/b
వయససస:19
లస: పప

908
NDX2880821
పషరర: రమణ ఈదర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:26-32-49
వయససస:63
లస: ససస స

910
NDX2959559
పషరర: జయమల వరణణమరగదద

911
NDX2658037
పషరర: అబభదల రహహమమన షషక

94-183/935

భరస : శరసబయఖ వరణణమరగదద
ఇసటట ననస:26-32-53
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:26-32-146/A
వయససస:33
లస: పప
916
NDX2673200
పషరర: వరలకడల బభలలమమరరర

94-186/1103

భరస : తషలశ రరస బభలలమమరరర
ఇసటట ననస:26-33-31
వయససస:31
లస: ససస స
919
NDX2692812
పషరర: హనసమసతరరవప రగతదద

94-171/613

భరస : కరనగసటట శకనవరస
ఇసటట ననస:26-34-8
వయససస:34
లస: ససస స
925
NDX2755080
పషరర: ససవరచల చసత బతన
భరస : జగ ససదదర బభబభ చసత బతన
ఇసటట ననస:26-34-9/3
వయససస:46
లస: ససస స

94-181/1262

906
NDX2895415
పషరర: సరయ వషష
ష పపలపరక

94-175/1535

909
NDX2789840
పషరర: కకటటశసర రరవప గభసటటపలర

94-191/773

తసడడ:డ రరమయఖ గభసటటపలర
ఇసటట ననస:26-32-51
వయససస:19
లస: పప
94-179/825

912
NDX2641041
పషరర: కకటటశసరర పప టట
ర రర

94-178/613

భరస : చకకవరరస పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:26-32-146/A
వయససస:25
లస: ససస స

914
NDX3093085
పషరర: శకలకడల వలల
ర రర

94-171/769

94-191/736
915
NDX2659530
పషరర: ననగలకడల శవ కలమమరర అబకరరజ

భరస : ససరఖననరరయణ మబరరస వలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-33-10,srinivasa sadhanam
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : లకడల నరసససహ హరనథ అబకరరజ
ఇసటట ననస:26-33-26
వయససస:21
లస: ససస స

917
NDX2695930
పషరర: ననగ లకడల పరచ

918
NDX2805323
పషరర: మలర శసరర పపతడ

94-189/1054

94-186/1206

భరస : పరలరరజ
ఇసటట ననస:26-33-38
వయససస:29
లస: ససస స

920
NDX2695468
పషరర: మలర శసరర రగతదద

94-189/1055

921
NDX2696508
పషరర: బదరరననధ రగతనడక

94-189/1056

తసడడ:డ హనసమసతరరవప రగతనడక
ఇసటట ననస:26-33-42
వయససస:24
లస: పప

923
NDX2451565
పషరర: కటభరర ననగ కనక దసరర

94-186/9

924
NDX2451508
పషరర: కరనగసటట శకనవరస

94-186/10

తసడడ:డ కటభరర వనసకట ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:26-34-8
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కరనగసటట లకలయఖ
ఇసటట ననస:26-34-8
వయససస:46
లస: పప

926
NDX2755056
పషరర: అఖల చసత బతస న

927
NDX2537496
పషరర: రరజగగపరల రరవప వపననవ

94-181/1263

తసడడ:డ జగ ససదదర బభబభ చసత బతస న
ఇసటట ననస:26-34-9/3
వయససస:22
లస: ససస స

94-185/1286 929
928
NDX2666584
NDX1839127
పషరర: చసదడ శశఖర మహరరర మభనపలలర
పషరర: దదనకర గసగరరజ

భసధసవప: పదలశక ఉననవ
ఇసటట ననస:26-34-22/5/2
వయససస:18
లస: పప

94-175/1537

తసడడ:డ హనసమసతరరవప రగతదద
ఇసటట ననస:26-33-42
వయససస:45
లస: ససస స
94-186/8

94-175/1532

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:26-32-43E
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప పరచ
ఇసటట ననస:26-33-31
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహలయఖ రగతదద
ఇసటట ననస:26-33-42
వయససస:55
లస: పప
922
NDX2451532
పషరర: కరనగసటట వనద వరణణ

94-175/1534

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:26-32-129/15A
వయససస:55
లస: పప
94-183/847

903
NDX3089729
పషరర: ఇసదదరర దేవ జసపన

భరస : మసగయఖ శరససస స జసపన
ఇసటట ననస:26-32-43/A
వయససస:70
లస: ససస స

905
NDX3069556
పషరర: ఇసదదరర దేవ జసపన

భరస : మసగయఖ శరససస స జసపన
ఇసటట ననస:26-32-43/A
వయససస:70
లస: ససస స

913
NDX2641959
పషరర: చకకవరరస పప టట
ర రర

94-175/1531

తసడడ:డ రవ మహన గసగరరజ
ఇసటట ననస:26-34-33/11
వయససస:37
లస: పప

94-185/3

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప వపననవ
ఇసటట ననస:26-34-22/5 1ST FLOOR
వయససస:53
లస: పప
94-171/121

930
NDX2597144
పషరర: రమమశ సమమల

94-171/614

తసడడ:డ కనసచరన సమమల
ఇసటట ననస:26-34-37/1
వయససస:63
లస: పప
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931
NDX3141769
పషరర: మధవ యరగళళ
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94-186/1207

భరస : మభరళ యరగళళ
ఇసటట ననస:26-34-54
వయససస:46
లస: ససస స

932
NDX2741239
పషరర: వనసకట లకడల కకమబలరర

94-189/1108

భరస : కరశయఖ కకమబలరర
ఇసటట ననస:26-34-54/3
వయససస:49
లస: ససస స

934
NDX2782936
పషరర: గరలయఖ కలసచనల

933
NDX2902054
పషరర: సరయ లకడల అనననస

94-181/1261

తసడడ:డ మలమఖదదడ అనననస
ఇసటట ననస:26-34-111
వయససస:18
లస: ససస స

94-190/621

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:26-34-189/235
వయససస:48
లస: పప

3724 NDX1783209
పషరర: దదవఖ కకడమటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31
94-174/171

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ కకడమటట
ఇసటట ననస:93-7-349/1
వయససస:24
లస: ససస స
3727 NDX0454363
పషరర: నకరకన శకనస

94-171/243

94-173/510

94-172/291

94-172/293

94-172/296

తసడడ:డ రరమభ గభరకస
ఇసటట ననస:93-7-353
వయససస:51
లస: పప

3734 AP151010465489
పషరర: సతఖననరరయణ మమడనరర

3737 NDX1481647
పషరర: రమఖ శక మసరల

3740 AP151010465112
పషరర: శకలసతల పససపపలలటట

94-172/299

3743 NDX0518977
పషరర: భభగఖరరజ పససపపలలటట
తసడడ:డ శకరరమభలల
ఇసటట ననస:93-7-353
వయససస:29
లస: పప

94-172/302

3729 AP151010462147
పషరర: సనరఖపడకరశరరవప వనలర మ

3732 AP151010465106
పషరర: శరఖమభకమమర మమడనరర

94-172/292

3735 NDX3232022
పషరర: దనలకడల బబరరగభల

94-172/290

94-169/1204

భరస : హరరననద బభబభ బబరరగభల
ఇసటట ననస:93-7-352
వయససస:52
లస: ససస స
94-172/294

3738 NDX0518670
పషరర: మమధసరర పససపపలలటట

94-172/295

భరస : కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:93-7-353
వయససస:29
లస: ససస స
94-172/297

3741 NDX0518647
పషరర: ననగగసదడమల తతరరరకకసడ

94-172/298

భరస : రరమబడహలస తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:93-7-353
వయససస:65
లస: ససస స
94-172/300

3744 JBV0841445
పషరర: కకషషసరరజ పససపపలలటట

94-172/301

తసడడ:డ శకరరమభలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-353
వయససస:36
లస: పప

94-172/303 3747 AP151010465440
3746 NDX1325299
పషరర: వనసకట భభసకర రరవప చటట పగ
పషరర: శకరరమభలల పససపపలలటట
డ డ

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప చటట పగ
డ డ
ఇసటట ననస:93-7-353
వయససస:53
లస: పప

94-171/245

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమడనరర
ఇసటట ననస:93-7-351
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకరరమభలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-353
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకషషమననయభడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-353
వయససస:82
లస: ససస స
3745 JBV0842922
పషరర: వనసకటటశసరరర గభరకస

94-173/511

తసడడ:డ రరసబభబభ మసరల
ఇసటట ననస:93-7-352
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-7-353
వయససస:40
లస: ససస స
3742 AP151010465178
పషరర: భభగఖమల పససపపలలటట

3731 NDX1101682
పషరర: వనసకటటశసర రరవప బసడథడ జ

94-171/242

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-7-350
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగస మమడనరర
ఇసటట ననస:93-7-351
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ జజన రరచరడ రన గభరరవసదపలర
ఇసటట ననస:93-7-352
వయససస:24
లస: ససస స
3739 JBV0841817
పషరర: అలవనలలమసగ గభఱఱ స

94-171/244

తసడడ:డ రరమలసగరచనరర బసడథడ జ
ఇసటట ననస:93-7-350
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమడనరర
ఇసటట ననస:93-7-351
వయససస:44
లస: పప
3736 NDX1858903
పషరర: రరజమసజరర గభరరవసదపలర

3728 AP151010462067
పషరర: వనసకటశశషగరరర వనలర మ

3726 AP151010462145
పషరర: ఉషరసససదరర వనలర మ

భరస : సనరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93-7-350
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖరరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:93-7-350
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప బసడథడ జ
ఇసటట ననస:93-7-350
వయససస:63
లస: ససస స
3733 AP151010465105
పషరర: రరసపడసరద మమడనరర

94-171/241

భరస : వనసకటశశషగరరర
ఇసటట ననస:93-7-350
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరర
ఇసటట ననస:93-7-350
వయససస:41
లస: పప
3730 NDX1101633
పషరర: గరరరసణణ బసడథడ జ

3725 AP151010462146
పషరర: రతనమమణణకఖస వనలర మ

94-172/304

తసడడ:డ కకషషమననయభడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-353
వయససస:61
లస: పప
Page 36 of 283

3748 NDX0445767
పషరర: సరససతવ అకకలવ
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94-173/512

భరస : ససతనరరమయఖવ
ఇసటట ననస:93/7/353
వయససస:71
లస: ససస స
3751 NDX0827170
పషరర: ససవరష బబ లమరపలర

94-172/305

94-172/308

94-172/1221

94-172/312

94-172/315

94-172/318

94-172/321

తసడడ:డ గగపయఖ కలకలరర
ఇసటట ననస:93-7-357
వయససస:46
లస: పప

3761 JBV3177904
పషరర: వరలకడల పసదదరర

3764 NDX2134674
పషరర: పరరసత పరలలటట

3767 JBV3177912
పషరర: రరజ పసదదరర

3770 JBV3177920
పషరర: రరమమరరవప యజజజ తష

94-172/323

3773 NDX2445492
పషరర: రరజ చదరర

94-172/313

3776 NDX2618106
పషరర: రరజ చదరర
తసడడ:డ ససగరత రరవప చదరర
ఇసటట ననస:93-7-357
వయససస:35
లస: ససస స

3756 AP151010465024
పషరర: రమమష బబ లర పలర

94-172/310

3759 NDX2134682
పషరర: వనసకట లకడల చదదరర పరలలటట

94-172/311

3762 JBV3177938
పషరర: అపపలకకకడ యజజజ తష

94-172/314

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:37
లస: ససస స
94-172/316

3765 JBV0847210
పషరర: రరజమల గగరగకల

94-172/317

భరస : దనలపపయఖ గగరగకల
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:41
లస: ససస స
94-172/319

3768 JBV3177300
పషరర: రరజ గగరగకల

94-172/320

తసడడ:డ దనలపయఖ గగరగకల
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:41
లస: పప
94-172/322

3771 NDX2185859
పషరర: కకషష చదసతనఖ చటట పగ
డ డ

94-171/247

తసడడ:డ వనసకట భభసకర రరవప చటట పగ
డ డ
ఇసటట ననస:93-7-356
వయససస:22
లస: పప
94-172/324

తసడడ:డ ససగరత రరవప చదరర
ఇసటట ననస:93-7-357
వయససస:36
లస: పప
94-172/326

94-172/307

తసడడ:డ పరరసత రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:93-7-357
వయససస:37
లస: ససస స
3775 NDX0107151
పషరర: భభసకర రరవప కలకలరర

94-181/1238

తసడడ:డ లకలయఖ
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అససయ
డ ఖ
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:45
లస: పప
3772 NDX0518829
పషరర: భభగఖలకడల యడర పలర

3758 NDX2700367
పషరర: యయససమణణ ఉదర

3753 AP151010465139
పషరర: కకటటశసరమల బబ లర పలర

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:93-7-354
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమభలల ఏతడసజ
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:38
లస: పప
3769 JBV0847699
పషరర: శకనవరసరరవప గగరరరવ

94-172/309

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:37
లస: ససస స
3766 NDX0813154
పషరర: రమణ ఏతడసజ

3755 AP151010465017
పషరర: కకరణభకమమర బబ లర పలర

94-171/878

భరస : కకటటశసరరరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:93-7-354
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ఉదర
ఇసటట ననస:93-7-354
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమణ ఏతడసజ
ఇసటట ననస:93-7-355
వయససస:34
లస: ససస స
3763 JBV0847780
పషరర: ఆదదలకడల గగరరర

94-172/306

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:93-7-354
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవప గగరరకల
ఇసటట ననస:93-7-354
వయససస:18
లస: పప
3760 NDX0813592
పషరర: రరమ ఏతడసజ

3752 JBV3177789
పషరర: ససజన బబ లర పలర

3750 NDX2863918
పషరర: వనసకట సరయ కకరణ గగరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరర
ఇసటట ననస:93-7-354
వయససస:19
లస: పప

భరస : రమమష బబ లర పలర
ఇసటట ననస:93-7-354
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశరరరరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:93-7-354
వయససస:40
లస: పప
3757 NDX2888642
పషరర: శవ శసకర గగరరకల

94-171/246

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:93-7-354
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జగదదశ బభబభ బబ లమరపలర
ఇసటట ననస:93-7-354
వయససస:36
లస: ససస స
3754 AP151010465659
పషరర: జగదదష బబ లర పలర

3749 NDX0642595
పషరర: హహమలత గగరరకల

94-172/325
3774 NDX0518787
పషరర: వరద సరసబశవరరవప యడర పలర

తసడడ:డ వనసకట ససబభకరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:93-7-357
వయససస:43
లస: పప
94-172/1020

3777 NDX2602969
పషరర: ఝనస రరణణ చదరర

94-172/1021

భరస : రరజ చదరర
ఇసటట ననస:93-7-357
వయససస:34
లస: ససస స
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3778 NDX1623454
పషరర: ససనత కరళసగర
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94-171/248

భరస : రవ కలమమర కరళసగర
ఇసటట ననస:93-7-358
వయససస:37
లస: ససస స
3781 NDX2852143
పషరర: వరదననమల కలసగర

94-171/879

94-172/329

94-172/332

94-192/945

94-172/336

94-172/339

94-172/342

తసడడ:డ మభనసరసమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:35
లస: పప

3791 NDX0523845
పషరర: బబ షషక

3794 NDX0812578
పషరర: జ తేజ రరణణ

3797 NDX0447599
పషరర: పపషపలత ఏబబకరర

3800 NDX0447664
పషరర: రరజమల పససపపలలటట

94-172/345

3803 NDX0760546
పషరర: వసరలమమమ ఏబబకరర

94-192/946

3806 NDX0812248
పషరర: కర అచనచరరవప
తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:35
లస: పప

3786 NDX0813097
పషరర: గభరవయఖ కరలసగర

94-172/331

3789 JBV0845933
పషరర: సరకబశవరరవప కకదనటట

94-172/334

3792 JBV0842849
పషరర: ససజకస పఠరసన

94-172/335

భరస : ససరగసదడకలమమర పఠరసన
ఇసటట ననస:93-7-361
వయససస:47
లస: ససస స
94-172/337

3795 NDX0813956
పషరర: రమమదేవ పససపపలలటట

94-172/338

భరస : ససబడహలణఖస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:32
లస: ససస స
94-172/340

3798 NDX0411900
పషరర: మమత పడధనన

94-172/341

భరస : రరజ కకశశర పడభభకర
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:41
లస: ససస స
94-172/343

3801 NDX0812875
పషరర: పస వనసకటరతనస

94-172/344

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:65
లస: ససస స
94-172/346

భరస : కకకషషస శశటట ఏబబకరర
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:80
లస: ససస స
94-172/348

94-172/328

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకదనటట
ఇసటట ననస:93-7-359
వయససస:60
లస: పప

భరస : మభనసరసమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ధరల రరజ
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:75
లస: ససస స
3805 JBV0840363
పషరర: గణపత పససపపలలటట

94-172/333

భరస : శవ కలమమర
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పససడడ రరజ దససపర
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:47
లస: ససస స
3802 NDX0813386
పషరర: జ ధనలకడల

3788 JBV0840264
పషరర: నరలల కకదనటట

3783 AP151010465425
పషరర: మమరర గగరరమభచసచ

తసడడ:డ కకటయఖ కరలసగర
ఇసటట ననస:93-7-358
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అచనచరరవప
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:32
లస: ససస స
3799 JBV0856245
పషరర: అచచయమల దససపర

94-172/330

భరస : ననననసర
ఇసటట ననస:93-7-359
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలకకషష పఠరసన
ఇసటట ననస:93-7-361
వయససస:53
లస: పప
3796 NDX0813725
పషరర: కగ పడమల రరణణ

3785 NDX0813857
పషరర: జగన పడహర ద

94-171/250

భరస : రరమయఖ గగరరమభచసచ
ఇసటట ననస:93-7-358
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరకబశవరరవప కకదనటట
ఇసటట ననస:93-7-359
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఛనసగరససదదదన
ఇసటట ననస:93-7-359
వయససస:45
లస: ససస స
3793 JBV0840421
పషరర: ససరగసదడకలమమర పఠరసన

94-172/327

తసడడ:డ బ కర జగనన
ఇసటట ననస:93-7-358
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరకబశవరరవప కకదనటట
ఇసటట ననస:93-7-359
వయససస:34
లస: ససస స
3790 NDX0523936
పషరర: అమనన షషక

3782 JBV3177847
పషరర: మసగమల గభసటటరర

3780 JBV0849265
పషరర: రమమష కరలకగర

తసడడ:డ గభరవయఖ
ఇసటట ననస:93-7-358
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజ గభసటటరర
ఇసటట ననస:93-7-358
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలయఖ గభసటటరర
ఇసటట ననస:93-7-358
వయససస:45
లస: పప
3787 JBV0840280
పషరర: వనకకటశకలకడల కకదనటట

94-171/249

భరస : గభరవయఖ
ఇసటట ననస:93-7-358
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : గభరవయఖ కలసగర
ఇసటట ననస:93-7-358
వయససస:69
లస: ససస స
3784 JBV3177763
పషరర: రరజ గభకటటరర

3779 JBV0844704
పషరర: వరదననమల కరలకగర

3804 NDX0813626
పషరర: రరమభ బ

94-172/347

తసడడ:డ అపపనన
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:32
లస: పప
94-172/349

3807 JBV0840298
పషరర: ససబడహలణఖస పససపపలలటట

94-172/350

తసడడ:డ మభనసరసమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:36
లస: పప
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3808 NDX0387423
పషరర: శవ కలమమర ఏబబకరర
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94-172/351

తసడడ:డ రరమభ ఏబబకరర
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:36
లస: పప
3811 NDX0383679
పషరర: తనరకగశసర బన మర

94-172/354

94-172/357

94-172/360

94-172/363

94-172/365

94-172/368

94-172/369

భరస : సనరఖననరరయణ కరననరర
ఇసటట ననస:93-7-366
వయససస:57
లస: ససస స

3821 AP151010465567
పషరర: కకషషమశశటట ఏబబకరర

3824 JBV0842468
పషరర: ససబకరతనమల కకరరచ

3827 NDX2543924
పషరర: శరహహన షషక

3830 NDX2481471
పషరర: ఆదస షషక

94-187/1035

3833 NDX3215076
పషరర: లకడల లలటటట

3836 AP151010465208
పషరర: ఖమశసబ షషక
భరస : ననగభలలరర షషక
ఇసటట ననస:93-7-366
వయససస:57
లస: ససస స

3816 NDX0642256
పషరర: శకనవరస రరవప గభమమలల

94-172/359

3819 NDX0447623
పషరర: మభనసరసమ పససపపలలటట

94-172/362

94-172/364

94-180/1993
3822 NDX3125655
పషరర: రతనకరరషయక
కససరససకరసరకససర
తసడడ:డ హరరబసధసననయక కససరససకరసరకససరసస
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:53
లస: పప

94-172/366

3825 NDX1537689
పషరర: వజయ కలమమర ససమల

94-172/367

తసడడ:డ ధరల నసదన ససమల
ఇసటట ననస:93-7-364
వయససస:40
లస: పప
94-171/665

3828 NDX3201514
పషరర: బభజ షషక

94-171/880

తసడడ:డ సలమస షషక
ఇసటట ననస:93-7-365
వయససస:39
లస: పప
94-172/370

3831 NDX2481448
పషరర: గగస యభససబ షషక

94-172/371

తసడడ:డ అబభదల సతనసర షషక
ఇసటట ననస:93-7-365
వయససస:47
లస: పప
94-171/881

భరస : లకలణ రరవప లలటటట
ఇసటట ననస:93-7-366
వయససస:49
లస: ససస స
94-172/372

94-172/356

తసడడ:డ చననసరసమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ గగస యభససబ షషక
ఇసటట ననస:93-7--365
వయససస:28
లస: పప

తలర : బభజ షషక
ఇసటట ననస:93-7-365
వయససస:35
లస: ససస స
3835 AP151010465217
పషరర: సరససత కరననరర

94-172/361

భరస : రరయమజ షషక
ఇసటట ననస:93-7-365
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస యభససబ షషక
ఇసటట ననస:93-7--365
వయససస:23
లస: ససస స
3832 NDX3105095
పషరర: మభసటభజ షషక

3818 JBV0856252
పషరర: పససడడరరజ దససపర

3813 JBV3177862
పషరర: రమమశ ఏబబకరర

తసడడ:డ ధరలయఖ
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమమనసజనపప కకరరచ
ఇసటట ననస:93-7-364
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నగపప కకరరచ
ఇసటట ననస:93-7-364
వయససస:57
లస: పప
3829 NDX2481497
పషరర: నగరనన షషక

94-172/358

తసడడ:డ ససజవరరడడద ఏబబకరర
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:84
లస: పప

భరస : పడమద పటభనయక
ఇసటట ననస:93-7-364
వయససస:32
లస: ససస స
3826 JBV0840892
పషరర: రరమమనసజనపరప కకరరచ

3815 AP151010465456
పషరర: తషలససరరమ ఏబబకరర

94-172/353

తసడడ:డ చసదడశశఖర ఏబబకరర
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అపపలనరసయఖ దససపర
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నలర సరరధద పస డ లల
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:71
లస: పప
3823 NDX0447821
పషరర: రససలత పటభనయక

94-172/355

తసడడ:డ చసదడశశఖర ఏబబకరర
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బభలచసదడ
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:48
లస: పప
3820 NDX0008771
పషరర: నలర తరగర పస డ లల

3812 NDX0383752
పషరర: సరసధదన శశథద

3810 NDX0411926
పషరర: లకడలధర శశథద

తసడడ:డ బబ లననథ శశథద
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఇసదడమహహ శశథద
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పరణభచరణ పటభనయక
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:40
లస: పప
3817 NDX0383729
పషరర: రమమశ హరరద

94-172/352

తసడడ:డ రబసదడ ననథ ననయక
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సససరరరబసరసల
ఇసటట ననస:93-7-362
వయససస:38
లస: పప
3814 JBV0840413
పషరర: పడమద కలమమర పటభనయక

3809 NDX0383646
పషరర: రమమశ చసదడ ననయక

3834 NDX3267648
పషరర: భబలకడల లలటటట

94-171/944

భరస : నలమదదడ లలటటట
ఇసటట ననస:93-7-366
వయససస:20
లస: ససస స
94-172/373

3837 JBV0843557
పషరర: సరగజన అమరననన

94-172/374

భరస : సతఖననరరయణ అమరననన
ఇసటట ననస:93-7-366
వయససస:69
లస: ససస స
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3838 NDX0518894
పషరర: శకనవరసరరవప లసకర
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94-172/375

తలర : దేవ లసకర
ఇసటట ననస:93-7-366
వయససస:36
లస: పప
3841 AP151010465434
పషరర: సనరఖననరరయణ కరననరర

94-172/378

94-171/666

94-171/882

94-171/254

94-173/516

94-173/519

94-173/522

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-7-371
వయససస:33
లస: పప

3851 AP151010468145
పషరర: జరసతతన సయఖద

3854 NDX0510743
పషరర: సయఖద మమలమల

3857 NDX0996710
పషరర: ఉమర ఫరరరక షషక

3860 AP151010468293
పషరర: ససభభన షషక

94-173/525

3863 AP151010468297
పషరర: శవపరరసత భవనస

94-173/514

3866 AP151010468092
పషరర: శకనవరసరరడడడ భవనస
తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:93-7-371
వయససస:48
లస: పప

3846 NDX2564987
పషరర: గరరరధర చలర

94-171/668

3849 NDX2938249
పషరర: ససజజత చలర

94-175/1662

3852 NDX0510800
పషరర: సయఖద ఖమససస వల

94-173/515

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:93-7-368
వయససస:33
లస: పప
94-173/517

3855 NDX0510339
పషరర: షషక మహబబబ

94-173/518

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:93-7-370
వయససస:30
లస: ససస స
94-173/520

3858 NDX0997205
పషరర: ననగబర భభషర షషక

94-173/521

తసడడ:డ భభదసలమర
ఇసటట ననస:93-7-370
వయససస:29
లస: పప
94-173/523

3861 NDX0785816
పషరర: శవవనసకటపదనలవత రరధ
కకతత
స రర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-7-371
వయససస:34
లస: ససస స

94-173/524

94-173/526

3864 AP151010468179
పషరర: జజనక షషక

94-173/527

భరస : మగలలడ డడడ
ఇసటట ననస:93-7-371
వయససస:54
లస: ససస స
94-173/528

94-171/253

భరస : శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:93-7-367
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశసపసరర
ఇసటట ననస:93-7-370
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-7-371
వయససస:52
లస: ససస స
3865 NDX0723692
పషరర: రవ కకషస ర కకతత
స రర

94-173/513

తసడడ:డ భభదసలమర
ఇసటట ననస:93-7-370
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశసపసరర
ఇసటట ననస:93-7-370
వయససస:52
లస: పప
3862 NDX0462689
పషరర: కళళవత కకతత
స రర

3848 NDX2448280
పషరర: చలర రరమ దేవ

3843 NDX1301407
పషరర: మభరళకకషష వననపలర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చలర
ఇసటట ననస:93-7-367
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చన మమలమల
ఇసటట ననస:93-7-368
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఖమదసలమర
ఇసటట ననస:93-7-370
వయససస:44
లస: ససస స
3859 AP151010468095
పషరర: బభదసలమర షషక

94-171/667

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:93-7-368
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జలల
ఇసటట ననస:93-7-368
వయససస:45
లస: పప
3856 AP151010468176
పషరర: మసరసన బ షషక

3845 NDX2564292
పషరర: రమదేవ చలర

94-172/377

తసడడ:డ పపడడరరజ
ఇసటట ననస:93-7-367
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససగ రరవప చలర
ఇసటట ననస:93-7-367
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస వల సయఖద
ఇసటట ననస:93-7-368
వయససస:24
లస: ససస స
3853 JBV3182409
పషరర: ఖమజజ షషక

94-171/251

తసడడ:డ నరసససగ రరవప చలర
ఇసటట ననస:93-7-367
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖపప చలర
ఇసటట ననస:93-7-367
వయససస:40
లస: పప
3850 NDX1849142
పషరర: రగహనభ సయఖద

3842 NDX1809195
పషరర: భభరర వ పసదదరర

3840 AP151010465103
పషరర: ననగభలలరర షషక

తసడడ:డ లమలలహమలద
ఇసటట ననస:93-7-366
వయససస:30
లస: పప

తలర : మసగవనణణ పసదదరర
ఇసటట ననస:93-7-367
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:93-7-367
వయససస:36
లస: ససస స
3847 NDX2940104
పషరర: శకనవరస రరవప చలర

94-172/376

తసడడ:డ ననగభల మరర షషక
ఇసటట ననస:93-7-366
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పదలననభస కరననరర
ఇసటట ననస:93-7-366
వయససస:71
లస: పప
3844 NDX2565109
పషరర: ససజజత చలర

3839 AP151010465598
పషరర: ససలలమమన షషక

భరస : ఖమశసపసరర
ఇసటట ననస:93-7-371
వయససస:72
లస: ససస స
94-173/529

3867 NDX0462671
పషరర: వనసకటటశసర రరవప కకతత
స రర

94-173/530

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-7-371
వయససస:61
లస: పప

Page 40 of 283

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31

3868 NDX0411777
పషరర: వనసకట రరమ కకషష చేరరపప

94-171/259

తసడడ:డ సస.ఎచ..వ.యస. శరససస స
ఇసటట ననస:93-7-372
వయససస:52
లస: పప
3871 NDX3023702
పషరర: సబత కలమమరర సరహహ

94-173/1107

94-174/174

94-171/263

94-171/266

94-174/177

94-174/180

భరస : తడమబరరసలల
ఇసటట ననస:93-8-380
వయససస:52
లస: ససస స

3881 AP151010462336
పషరర: భడమరరసబ మభదదపరరస

94-171/264

3890 NDX2350247
పషరర: పడభభకర బబహరర

94-174/1057

3893 NDX2771319
పషరర: అససఫ బభష షషక

94-174/175

3896 NDX0911438
పషరర: గగల శకబసదస
తసడడ:డ యగగశసర వనసకట పడసరద
ఇసటట ననస:93-8-381
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడ వసగ
ఇసటట ననస:93-8-40
వయససస:43
లస: ససస స
3876 NDX2513901
పషరర: గగతమ మయబరర

94-174/173

3879 NDX2928141
పషరర: గగతమ మయబరర

94-184/1350

94-171/265
3882 AP151010462337
పషరర: వ యల నరసససహహలల మభదదపరరస

3885 NDX2350809
పషరర: చనన బబహరర

94-174/176

తసడడ:డ పడబభకర బబహరర
ఇసటట ననస:93-8-376
వయససస:23
లస: ససస స
94-174/178

3888 NDX2350494
పషరర: కననన బబహరర

94-174/179

తసడడ:డ పడభభకర బబహరర
ఇసటట ననస:93-8-376
వయససస:22
లస: పప
94-174/181

3891 NDX2769024
పషరర: జహసగరర బభష షషక

94-174/1056

తసడడ:డ అబభదల రశద షషక
ఇసటట ననస:93-8-377
వయససస:48
లస: పప
94-174/1058

తసడడ:డ జహసగరర బభష షషక
ఇసటట ననస:93-8-377
వయససస:27
లస: పప
94-171/268

94-173/532

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-8-374
వయససస:67
లస: పప

3884 NDX2350973
పషరర: ససవరష మసజరర గభరరవసదపలర

3887 NDX2350908
పషరర: ససజ బబహరర

3873 NDX2349975
పషరర: ససవర లల వసగ

తసడడ:డ ననరరయణ మయబరర
ఇసటట ననస:93-8-373
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగపరణణ బబహరర
ఇసటట ననస:93-8-376
వయససస:53
లస: పప

భరస : జహసగరర బభష షషక
ఇసటట ననస:93-8-377
వయససస:41
లస: ససస స
3895 JBV0844886
పషరర: ననగమలలర శసరర జజగభ

94-175/1663

భరస : పడబభకర బబహరర
ఇసటట ననస:93/8/376
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదలమల దనర షషక
ఇసటట ననస:93-8-376
వయససస:37
లస: పప
3892 NDX2768752
పషరర: ఫరతమ షషక

3878 NDX2928133
పషరర: రరధదక మయబరర

94-172/379

తసడడ:డ ననరరయణ మయబరర
ఇసటట ననస:93-8-373
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన రరచరడ సన గభరరవసదపలర
ఇసటట ననస:93-8-375
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరరమభలమర షషక
ఇసటట ననస:93-8-376
వయససస:28
లస: ససస స
3889 NDX2350478
పషరర: కరరమభలమర షషక

94-171/262

భరస : నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:93-8-374
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మమభభ
ఇసటట ననస:93-8-375
వయససస:30
లస: పప
3886 NDX2350866
పషరర: జజన బ షషక

3875 AP151010462312
పషరర: శరసత మయబఖరర

తసడడ:డ ననరరయణ మయబరర
ఇసటట ననస:93-8-373
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మభదదవరరస
ఇసటట ననస:93-8-374
వయససస:25
లస: ససస స
3883 NDX0958173
పషరర: మసరసన వల పస

94-174/172

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:93-8-373
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ మయబరర
ఇసటట ననస:93-8-373
వయససస:21
లస: పప
3880 NDX2155159
పషరర: వనసకట చదసతనఖ మభదదవరరస

3872 NDX2066778
పషరర: శశభ రరణణ పప టభట

Deleted

94-171/261

3870 JBV3177896
పషరర: జయలకడల తదననల

భరస : ఇజజడయయలల
ఇసటట ననస:93-7-586
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పప టభట
ఇసటట ననస:93-8
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ మయబరర
ఇసటట ననస:93-8-373
వయససస:26
లస: ససస స
3877 NDX2513869
పషరర: గగవసదన రరజ మయబరర

94-173/531

తసడడ:డ భభవనననరయణ కకకర
ఇసటట ననస:93-7-372
వయససస:21
లస: పప

భరస : భగవరన సరహహ
ఇసటట ననస:93-7-595
వయససస:31
లస: ససస స
3874 NDX1980995
పషరర: రరధదక మయబరర

3869 NDX2445567
పషరర: మననహర కకకర

3894 NDX0911669
పషరర: జజగభ ససనత

94-171/267

తసడడ:డ తడమబరరసలల
ఇసటట ననస:93-8-380
వయససస:33
లస: ససస స
94-171/269

3897 NDX0601260
పషరర: గగల శరరష

94-171/270

తసడడ:డ కకటటశసర వనసకట పడసరద
ఇసటట ననస:93-8-381
వయససస:32
లస: ససస స
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94-171/271

భరస : కకటటశసర వనసకట పడసరద
ఇసటట ననస:93-8-381
వయససస:51
లస: ససస స
3901 NDX0494567
పషరర: యగగశసర వనసకట పడసరద గగల

94-171/274

94-171/276

94-171/279

94-172/380

94-174/183

94-171/283

94-171/285

తసడడ:డ శకనవరసస సరరరపలర
ఇసటట ననస:93-8-385
వయససస:21
లస: ససస స

3911 NDX0155010
పషరర: రరమమనసజమల గరసజపలర

3914 NDX1765835
పషరర: బససత బబహర

3917 NDX1417287
పషరర: ఆబద అహలద మహమలద

3920 NDX2350742
పషరర: ససల సషననపత

94-174/187

3923 AP151010462545
పషరర: నరలలమదేవ బబ లలర దసద

94-172/381

3926 NDX1983676
పషరర: మమధసరర బబ లలదద స
తసడడ:డ పరల శనస బబ లలదద స
ఇసటట ననస:93-8-385
వయససస:24
లస: ససస స

3906 NDX2051431
పషరర: మసరసన వల షషక

94-171/278

3909 NDX0162545
పషరర: బషసర షషక

94-171/281

3912 NDX2051472
పషరర: ననననవల షషక

94-172/382

తసడడ:డ మమలమసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-08-382
వయససస:66
లస: పప
94-174/184

3915 NDX1002328
పషరర: చేటట ఇసదదరర

94-171/282

భరస : దయమకర
ఇసటట ననస:93-8-383
వయససస:35
లస: ససస స
94-172/383

3918 NDX0138503
పషరర: కలససమ కలమమరర నలస

94-171/284

భరస : మననహరస
ఇసటట ననస:93-8-384
వయససస:68
లస: ససస స
94-174/185

3921 NDX2350320
పషరర: కరశలమశ సషననపత

94-174/186

తసడడ:డ ససదరరన సషననపత
ఇసటట ననస:93-8-384
వయససస:38
లస: పప
94-171/286

భరస : పడకరసరరవప
ఇసటట ననస:93-8-385
వయససస:72
లస: ససస స
94-173/533

94-174/182

తసడడ:డ బభబభ సరహహబ
ఇసటట ననస:93-8-382
వయససస:58
లస: పప

భరస : కరశలమశ సషననపత
ఇసటట ననస:93-8-384
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహరస నలస
ఇసటట ననస:93-8-384
వయససస:43
లస: పప
3925 NDX2350015
పషరర: జజఖతఖత సరరరపలర

94-171/280

తసడడ:డ అలమన మహమలద
ఇసటట ననస:93-08-383
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:93-8-384
వయససస:77
లస: పప
3922 NDX2350536
పషరర: కమల రరజ నలస

3908 NDX1301480
పషరర: అబద అహమద

3903 NDX2350957
పషరర: శశశలజ నలస

తసడడ:డ ననననవరల
ఇసటట ననస:93-8-382
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ బబహర
ఇసటట ననస:93-8-382
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దయమకర
ఇసటట ననస:93-8-383
వయససస:36
లస: ససస స
3919 NDX0161794
పషరర: మననహరస నలస

94-171/277

భరస : పపరష ససధనకర
ఇసటట ననస:93-8-382
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ బబహరర
ఇసటట ననస:93-8-382
వయససస:23
లస: పప
3916 NDX1097088
పషరర: సమత చదటట

3905 NDX1301498
పషరర: మజదన బబగమ మహమలద

94-171/273

భరస : కమల రరజ నలస
ఇసటట ననస:93-8-381
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆలమన
ఇసటట ననస:93-8-382
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననననవరల షషక
ఇసటట ననస:93-8-382
వయససస:56
లస: ససస స
3913 NDX2350510
పషరర: కరరరసక బబహరర

94-171/275

భరస : ఆలమన
ఇసటట ననస:93-8-382
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:93-8-382
వయససస:33
లస: పప
3910 NDX2051092
పషరర: జజన బ షషక

3902 JBV0842948
పషరర: రరమభలల కకననపరటట

3900 NDX0494559
పషరర: లల కకషష గగల

తసడడ:డ వనసకట పడసరద
ఇసటట ననస:93-8-381
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహలణఖస
ఇసటట ననస:93-8-381
వయససస:81
లస: పప

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:93-8-382
వయససస:53
లస: ససస స
3907 NDX0162669
పషరర: చనసద బభషర షషక

94-171/272

తసడడ:డ తడమబరరసలల
ఇసటట ననస:93-8-381
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమభలల
ఇసటట ననస:93-8-381
వయససస:58
లస: పప
3904 NDX0137513
పషరర: ఖతజజబ షషక

3899 JBV0842419
పషరర: హరరకకషష జజగభ

3924 AP151010462535
పషరర: శకనస బబ లలర దసద

94-171/287

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93-8-385
వయససస:51
లస: పప
94-174/188

3927 NDX1983692
పషరర: జజనస బబ లలదద స

94-174/189

భరస : పరల శనస బబ లలదద స
ఇసటట ననస:93-8-385
వయససస:45
లస: ససస స
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3928 NDX1983387
పషరర: పరల శనస బబ లలదద స
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94-174/190

తసడడ:డ పడకరశ రరవప బబ లలదద స
ఇసటట ననస:93-8-385
వయససస:53
లస: పప
3931 AP151010462397
పషరర: కకరణ మమతసగర

94-171/290

94-174/192

తసడడ:డ జజజ నన నకదమభ
ఇసటట ననస:93-8-389
వయససస:36
లస: ససస స
3940 NDX2329415
పషరర: షమ షషక

94-171/299

94-174/199

94-171/303

94-171/306

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:93-8-392
వయససస:36
లస: పప

94-171/297

3944 NDX1278225
పషరర: జజజ నననసదస కలడల

3947 AP151010462517
పషరర: మరరయమల తషమలలకలసట

3950 AP151010462591
పషరర: పసచనచదనసస తషమలలకలసట

94-174/201

3953 NDX2350734
పషరర: ఆశర షషక

94-171/300

3956 NDX2912228
పషరర: లకడల కరకల
భరస : శకనససరరరవ
ఇసటట ననస:93-8-392
వయససస:26
లస: ససస స

3936 NDX1563197
పషరర: శరఖమ పడసరద సవ

94-174/194

3939 AP151010462263
పషరర: జజజ నననసదస కలడనరర

94-171/298

3942 NDX2329340
పషరర: కరహసజ షహబభదదదన షషక

94-171/301

తసడడ:డ మహమలద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-8-391
వయససస:51
లస: పప
94-174/200

3945 NDX1465963
పషరర: పడమలమ తషమలలగభసట

94-171/302

భరస : ససదనరరజ
ఇసటట ననస:93-8-392
వయససస:30
లస: ససస స
94-171/304

3948 JBV0843052
పషరర: ససదనరరజ తషమలలకలకట

94-171/305

తసడడ:డ పసచనచదనసస
ఇసటట ననస:93-8-392
వయససస:33
లస: పప
94-171/307

3951 NDX2887800
పషరర: వనసకట రమణ కరర

94-172/1188

భరస : వనసకటటశసరరర కరర
ఇసటట ననస:93-08-392
వయససస:55
లస: ససస స
94-174/202

భరస : జజన సససదన షషక
ఇసటట ననస:93-8-392
వయససస:29
లస: ససస స
94-174/204

94-174/191

తసడడ:డ ఇసరలయల
ఇసటట ననస:93-8-389
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ మభకలసదరరవప
ఇసటట ననస:93-8-392
వయససస:62
లస: పప

భరస : పవన కలమమర జలర పషగభల
ఇసటట ననస:93-8-392
వయససస:26
లస: ససస స
3955 NDX2350205
పషరర: జజన సససదన షషక

3941 NDX2329472
పషరర: మమలసబ షషక

3933 NDX1725540
పషరర: రరజమణణ తలతతటట

తసడడ:డ జజజ నయఖ సవ
ఇసటట ననస:93-8-386
వయససస:48
లస: పప

భరస : పసచనచదనసస
ఇసటట ననస:93-8-392
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచనచదనసస
ఇసటట ననస:93-8-392
వయససస:40
లస: పప
3952 NDX2350684
పషరర: ఝమనస రరణణ జలర పషగభల

94-174/193

తసడడ:డ ఇసరలఏలల కలడల
ఇసటట ననస:93-8-391
వయససస:80
లస: పప

భరస : పడశరకత బభబభలల
ఇసటట ననస:93-8-392
వయససస:35
లస: ససస స
3949 AP151010462554
పషరర: పడశరసత బభబభ తషమలలకలసట

3935 NDX2278885
పషరర: గనన మమణణకఖ పడశరసత సవ

3938 AP151010462327
పషరర: మరరయమల కలడనరర

94-171/289

భరస : కకరణ మమతసగర
ఇసటట ననస:93-8-386
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కరహసజ షహబభదదదన షషక
ఇసటట ననస:93-8-391
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ తనజదదదన షససక
ఇసటట ననస:93-8-391
వయససస:28
లస: పప
3946 NDX0455337
పషరర: పస డ లస మమరర తషమలలకలకట

94-171/291

భరస : జజజ నననసదస
ఇసటట ననస:93-8-389
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కరహసజ షహబభదదదన షషక
ఇసటట ననస:93-8-391
వయససస:29
లస: ససస స
3943 NDX1278001
పషరర: mubeen షససక

3932 JBV3171964
పషరర: ససవరరస న పడభభదనస మమతసగర

తసడడ:డ రరజజ శశఖర సవ
ఇసటట ననస:93-8-386
వయససస:22
లస: పప
94-171/296

3930 AP151010462439
పషరర: రరజమణణ దేవ శరవ

భరస : ససవరరస న పడభభదనస మమతసగర
ఇసటట ననస:93-8-386
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషణస మమతసగర
ఇసటట ననస:93-8-386
వయససస:84
లస: పప

భరస : రరజజ శశఖర సవర
ఇసటట ననస:93-8-386
వయససస:35
లస: ససస స
3937 JBV0844753
పషరర: షసబభరరజకలమమరర కలదనరర

94-171/288

భరస : అరరణ
ఇసటట ననస:93-8-386
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవరరస న పడభభదనస మమతసగర
ఇసటట ననస:93-8-386
వయససస:43
లస: పప
3934 NDX1563205
పషరర: దదవఖ సవ

3929 JBV0857235
పషరర: శరఖమల మమతకగర

3954 NDX2350338
పషరర: ఆనసద బభబభ కససకలరరస

94-174/203

తసడడ:డ అరరజ న రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:93-8-392
వయససస:23
లస: పప
94-174/1059

3957 JBV3723004
పషరర: చదసతనఖ దదపసస మమనఖస

94-171/308

భరస : యమ పస యస ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-8-393
వయససస:31
లస: ససస స
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3958 JBV3723012
పషరర: అననషర మమనఖస
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94-171/309

3959 JBV3723020
పషరర: ఝమనస రరణణ బ

94-171/310

తసడడ:డ యమ పస యస ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-8-393
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యమ పస యస ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-8-393
వయససస:61
లస: ససస స

3961 NDX0161224
పషరర: ససబభకరరవప దనసరర

3962 NDX0154096
పషరర: మమహర కలమమరర దనసరర

94-171/312

తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:93-8-394
వయససస:67
లస: పప
3964 NDX2942530
పషరర: మమలత ఆదదలకడల అలవల
భరస : గసగధర రరవప
ఇసటట ననస:93-8-395
వయససస:43
లస: ససస స
3967 NDX3083284
పషరర: గసగరధర రరవప చసదథలల

94-173/1108

94-174/206

94-174/209

94-174/212

94-171/318

తసడడ:డ ఆశరరసదస
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:61
లస: పప

3971 NDX0997908
పషరర: రమమదేవ కరర

3974 NDX2350437
పషరర: పషడమ కలమమర పరలపరరస

3977 NDX2134625
పషరర: మమనక జయరరజ

3980 NDX1097146
పషరర: కకపరసజల బతష
స ల

94-171/321

3983 NDX1767617
పషరర: జయరరజ తసగవనలల

94-174/207

3986 NDX3145562
పషరర: ఆసజననయభలల తదలగసశశటట
తసడడ:డ రరమకకటయఖ తదలగసశశటట
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:52
లస: పప

94-172/387

3969 NDX2350643
పషరర: ననగమణణ పరలపరరస

94-174/205

3972 NDX2350718
పషరర: వజయలకడల పరలపరరస

94-174/208

భరస : శకనవరసరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:93-8-398
వయససస:43
లస: ససస స
94-174/210

3975 NDX1816224
పషరర: జజసఫ కకశశర అసదసగభల

94-174/211

తసడడ:డ అససనఓన అసదసగభల
ఇసటట ననస:93-8-398
వయససస:27
లస: పప
94-171/316

3978 NDX0137935
పషరర: షహననజ షషక

94-171/317

భరస : మహహదదదన
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:46
లస: ససస స
94-171/319

3981 NDX1767831
పషరర: రగబనసన జయరరజ

94-171/320

తసడడ:డ జయరరజ తసగవనలల
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:24
లస: పప
94-171/322

తసడడ:డ తసగవనలల తసగరరజ
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:51
లస: పప
94-171/324

3966 NDX2363570
పషరర: అశశకకలమమర గగడడ సటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:93-8-398
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరద
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:35
లస: పప
3985 NDX1126192
పషరర: వరపడసరద బతష
స ల

94-180/1994

తసడడ:డ జయరరజ తసగవనల
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జయరరజ తసగవనలల
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:51
లస: ససస స
3982 NDX1126168
పషరర: ససనల కలమమర బతష
స ల

3968 NDX2942571
పషరర: గసగధర రరవప చసదథలల

94-172/385

తసడడ:డ అపరపరరవప గగడడ సటట
ఇసటట ననస:93-8-395
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:93-8-398
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల అసదసగల
ఇసటట ననస:93-8-398
వయససస:32
లస: పప
3979 NDX1757634
పషరర: జవరమణణ జయరరజ

94-172/386

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరర
ఇసటట ననస:93-8-398
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజసఫ తదననల
ఇసటట ననస:93-8-398
వయససస:65
లస: ససస స
3976 NDX0998096
పషరర: సలమలన రరజ అసదసగల

3965 NDX2363604
పషరర: అనత కలమమరర తతట

3963 NDX0153635
పషరర: పపరష ససధనకర గరసజపలర
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:93-8-394
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ససబకయఖ
ఇసటట ననస:93-8-395
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:93-8-398
వయససస:28
లస: ససస స
3973 NDX0997742
పషరర: సరమమమజఖస తదననల

94-172/384

భరస : అశశక కలమమర గగడడ సటట
ఇసటట ననస:93-8-395
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబకయఖ
ఇసటట ననస:93-8-395
వయససస:46
లస: పప
3970 NDX2350627
పషరర: సడవసత పరలపరరస

తసడడ:డ చదసచయఖ
ఇసటట ననస:93-8-393
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబభకరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:93-08-394
వయససస:61
లస: ససస స
94-171/883

94-171/311
3960 NDX0688580
పషరర: పసదద శవ ననగగశసరరరవప మమనఖస

3984 NDX0163204
పషరర: మహహదదదన షషక

94-171/323

తసడడ:డ మహబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:55
లస: పప
94-171/884

3987 NDX2185958
పషరర: ససధదర కలమమర బతష
స ల

94-172/388

తసడడ:డ వర పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:23
లస: పప
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3988 NDX3125564
పషరర: ససజజత తదలగసశశటట
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94-173/1109

భరస : ఆసజననయభలల తదలగసశశటట
ఇసటట ననస:93-8-399
వయససస:46
లస: ససస స
3991 JBV0841031
పషరర: జజషషవదననయయలల మకకకల

94-171/327

94-171/330

94-171/332

94-171/335

94-172/389

94-172/391

94-170/760

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:93-8-405
వయససస:22
లస: పప

4001 AP151010462156
పషరర: తనజదదదన షషక

4004 AP151010462655
పషరర: బభలననగగశసర శరససస స వఠరస

4007 AP151010465072
పషరర: శకనవరసరరవప గడడ సવ

4010 NDX0813303
పషరర: కర శకనవరస రరవప

94-171/340

4013 NDX0997171
పషరర: యయససదననమల అసదసగల

94-171/336

4016 NDX2750099
పషరర: ఆమమర బభష షషక
తసడడ:డ వల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-8-405
వయససస:44
లస: పప

3996 NDX0455295
పషరర: షహననజ షషక

94-171/331

3999 NDX1126150
పషరర: మహమలద రఫస షషక

94-171/334

4002 NDX2605822
పషరర: ఫయమజదదదన షషక

94-171/669

తసడడ:డ రరయమజదదదన షషక
ఇసటట ననస:93-8-401
వయససస:18
లస: పప
94-171/339

4005 AP151010465056
పషరర: రరపరదేవ గడడ సવ

94-172/390

భరస : శకనవరసరరవపવ
ఇసటట ననస:93-8-403
వయససస:40
లస: ససస స
94-172/392

4008 NDX0383620
పషరర: ససబకయఖ గడడ సવ

94-172/393

తసడడ:డ వనసకటభసరసమવ
ఇసటట ననస:93-8-403
వయససస:72
లస: పప
94-172/394

4011 AP151010465170
పషరర: చననయఖ మబరర

94-172/395

తసడడ:డ లకలయఖ
ఇసటట ననస:93-8-404
వయససస:62
లస: పప
94-174/215

భరస : శరమబఖల అసదసగల
ఇసటట ననస:93-8-405
వయససస:65
లస: ససస స
94-174/818

94-171/329

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:93-8-401
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-8-404
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససటటనన
ఇసటట ననస:93-8-405
వయససస:38
లస: పప
4015 NDX2632529
పషరర: చకకపరణణ గడడ స

94-171/333

తసడడ:డ ససబకయఖવ
ఇసటట ననస:93-8-403
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:93-8-404
వయససస:73
లస: పప
4012 NDX1139138
పషరర: బరయఖ కలకక

3998 NDX1126143
పషరర: అహమద ఖలల షషక

3993 AP151010462390
పషరర: రతనరరజ మకకకల

భరస : రరయమజదదదన షషక
ఇసటట ననస:93-8-401
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గభరరవయఖ
ఇసటట ననస:93-8-403
వయససస:80
లస: పప

భరస : ససబకయఖ
ఇసటట ననస:93-8-403
వయససస:67
లస: ససస స
4009 NDX2750628
పషరర: కలమఖణ రరవప కరకలమమనస

94-174/214

తసడడ:డ మహమమమద సరహహబ
ఇసటట ననస:93-8-401
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:93-8-402
వయససస:25
లస: పప
4006 AP151010465055
పషరర: ఆదదలకడల గడడ స

3995 NDX1765942
పషరర: సతఖననరరయణ బబహర

94-171/326

తసడడ:డ దేవదననస
ఇసటట ననస:93-8-400
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస సరహహబ
ఇసటట ననస:93-8-401
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహమలద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-8-401
వయససస:49
లస: పప
4003 NDX1650754
పషరర: షషక బభజ

94-171/328

తసడడ:డ గగరన బబహర
ఇసటట ననస:93-8-400
వయససస:38
లస: పప

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:93-8-401
వయససస:46
లస: ససస స
4000 NDX0454728
పషరర: రరయమజదదదన షషక

3992 NDX1301357
పషరర: వనసకటననగగశసరరరవ గరడడకకఈ

3990 AP151010462338
పషరర: రతననవళ మకకకల

భరస : దేవదననస
ఇసటట ననస:93-8-400
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:93-8-400
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:93-8-400
వయససస:81
లస: పప
3997 AP151010462261
పషరర: ఫరతమమ షషక

94-171/325

భరస : వనసకటననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-8-400
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదననస
ఇసటట ననస:93-8-400
వయససస:34
లస: పప
3994 AP151010462385
పషరర: దేవదననస మకకకల

3989 NDX1301373
పషరర: ససనతన గరడడకకడడ

4014 NDX0446369
పషరర: వనసకట పడసరద గడదస

94-174/216

తసడడ:డ ససబకయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:93-8-405
వయససస:39
లస: పప
94-174/1060

4017 NDX2748960
పషరర: సలమ షషక

94-180/1995

భరస : అమర బభష షషక
ఇసటట ననస:93-8-405
వయససస:30
లస: ససస స
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4018 NDX2902955
పషరర: సబయమ షషక
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94-187/1036

తసడడ:డ అమమర బభష షషక
ఇసటట ననస:93-8-405
వయససస:21
లస: ససస స
4021 NDX0008789
పషరర: మసడన రరజగశసరర

94-172/396

94-172/399

94-172/402

94-172/405

94-172/408

94-172/411

94-173/535

భరస : ససషసత కలమమర సరహహ
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:38
లస: ససస స

4031 JBV0841494
పషరర: అకలకర చరణ సరహహ

4034 JBV0847905
పషరర: బలరరమ బబహరర

4037 JBV0847376
పషరర: పదసలఖజ పరతతడ

4040 NDX2349843
పషరర: వనసకట కకషష రరడడడ అసబటట

94-174/218

4043 NDX2220101
పషరర: ససనత సరహహ

94-172/406

4046 NDX0997007
పషరర: కనకదసరర కరణస
భరస : సరయబభబభ కరణస
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:54
లస: ససస స

4026 NDX0008763
పషరర: మసడన అనననరరవప

94-172/401

4029 JBV0841361
పషరర: ఉమమష కలమమర సరహహ

94-172/404

4032 AP151010465314
పషరర: శకనస తతట

94-172/407

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:45
లస: పప
94-172/409

4035 JBV0848820
పషరర: సరబబ న సరహహ

94-172/410

తసడడ:డ బససననధ
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:61
లస: పప
94-172/412

4038 NDX2349991
పషరర: తషలసస అసబటట

94-173/534

భరస : వనసకట కకషష రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:35
లస: ససస స
94-173/536

4041 NDX1783381
పషరర: శకలకడల కరణస

94-174/217

భరస : లకడల ననరరయణ కరణస
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:25
లస: ససస స
94-174/219

భరస : ససతతష సరహహ
ఇసటట ననస:93-08-406
వయససస:26
లస: ససస స
94-174/221

94-172/398

తసడడ:డ పడతనప
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబభకరరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:44
లస: పప

భరస : యలర మసద కరష
ఇసటట ననస:93-08-406
వయససస:25
లస: ససస స
4045 NDX2066612
పషరర: సరరత సరహహ

94-172/403

తసడడ:డ పరరర
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటససరరర కలసబ
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:48
లస: ససస స
4042 NDX2220085
పషరర: అరరణ జజఖత కరష

4028 JBV0851246
పషరర: భరతష పరతతడ

4023 JBV0847889
పషరర: ససతనకజల బబహరర

తసడడ:డ దలయఖ
ఇసటట ననస:93-08-406
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:93-08-406
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరధస
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:66
లస: పప
4039 NDX2349314
పషరర: దేవ కలసబ

94-172/400

తసడడ:డ భగవరన
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడతనప
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:47
లస: పప
4036 JBV0841387
పషరర: సహదేవ ననయక

4025 AP151010465376
పషరర: మమరస మల తతట

94-171/342

భరస : బలరరమ
ఇసటట ననస:93-08-406
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభష
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పడతనప
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:41
లస: పప
4033 JBV0840744
పషరర: రమమకరసత సరహహ

94-172/397

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరబబ న
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:37
లస: పప
4030 JBV0846378
పషరర: మనస కలమమర సరహహ

4022 AP151010465380
పషరర: పడమల తతట

4020 JBV3171196
పషరర: యలమసద కరరర

తసడడ:డ సరయబభబభ
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరబబ న
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:60
లస: ససస స
4027 JBV0850594
పషరర: పసడయరసజన సరహహ

94-171/341

భరస : సరయబభబ
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అనననరరవప
ఇసటట ననస:93-08-406
వయససస:39
లస: ససస స
4024 JBV0848804
పషరర: ఝమమలత సరహహ

4019 AP151010462204
పషరర: కనకదసరర కరష

4044 NDX0997056
పషరర: ససబకలకడల కరణస

94-174/220

తసడడ:డ సరయబభబభ కరణస
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:27
లస: ససస స
94-174/222

4047 NDX2220093
పషరర: ససతతష సరహహ

94-174/223

తసడడ:డ గసగరధర సరహహ
ఇసటట ననస:93-08-406
వయససస:31
లస: పప
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పషరర: రరమమరరవప మమసడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31
94-174/224

తసడడ:డ దనలయఖ మమసడ
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:34
లస: పప
4051 AP151010465406
పషరర: కనకదేవ పరతతడ

94-172/414

94-172/417

94-174/227

94-174/230

94-174/232

94-171/343

94-172/421

భరస : సనరఖకరసతస
ఇసటట ననస:93-8-411
వయససస:40
లస: ససస స

4061 NDX0519967
పషరర: సలలమ కకరకపరటట

4064 NDX2220069
పషరర: ననగరరజ చేవపరర

4067 NDX2775104
పషరర: సతఖ సరయకకషష వనలగలలటట

4070 NDX0519090
పషరర: డేవడ మమమఖరలવ

94-174/234

4073 NDX2350296
పషరర: సదససవరకకషషమబరరస వనలగలలటట

94-172/419

4076 NDX1481944
పషరర: సనరఖకరసతస కలదదసడడ
భరస : వనసకట కకకషషస రరజ
ఇసటట ననస:93-8-411
వయససస:76
లస: ససస స

4056 NDX2220127
పషరర: ఆదదతఖ కలమమర ఇసటటరర

94-174/226

4059 NDX0997973
పషరర: రతనకలమమరర వనలగపపడడ

94-174/229

4062 NDX2220044
పషరర: రరధన దేవ చేవపరర

94-174/231

భరస : ననగరరజ చేవపరర
ఇసటట ననస:93-08-408
వయససస:52
లస: ససస స
94-174/233

4065 NDX2220077
పషరర: లల వనసకట పవన కలమమర
చేవపరర
తసడడ:డ ననగరరజ చేవపరర
ఇసటట ననస:93-08-408
వయససస:33
లస: పప

94-174/776

94-171/885

4068 AP151010465529
పషరర: కకషషకలమమరర పరలడడగభ

94-172/420

భరస : ససగమమశసరరరవప పరలడడగభ
ఇసటట ననస:93-08-409
వయససస:60
లస: ససస స
94-172/422

4071 AP151010465014
పషరర: ససగమమశసరరరవప పరలడడగభ

94-172/423

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరలడడగభ
ఇసటట ననస:93-08-409
వయససస:69
లస: పప
94-174/235

తసడడ:డ ససబభకరరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:93-8-409
వయససస:64
లస: పప
94-172/424

94-172/416

భరస : కకషషమబరరస వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:93-8-407
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయమనసద రరవపવ
ఇసటట ననస:93-8-409
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకషష వనలగలలటట
ఇసటట ననస:93-8-409
వయససస:59
లస: ససస స
4075 AP151010465239
పషరర: పదలజ కలదదసడడ

94-174/228

తసడడ:డ కకషష మబరరస వనలగలలటట
ఇసటట ననస:93-8-409
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససగమమశసరరరవప పరలడడగభ
ఇసటట ననస:93-08-409
వయససస:41
లస: పప
4072 NDX2350767
పషరర: వనసకట రరజలకడల వనలగలలటట

4058 NDX2220119
పషరర: పరరసత ఇసటటరర

4053 NDX1934638
పషరర: పవన కలమమర ఇసటటరర

తసడడ:డ బభలమభరళ కకషష ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-08-407
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చేవపరర
ఇసటట ననస:93--08-408
వయససస:59
లస: పప

భరస : సతఖ సరయకకషష వనలగలలటట
ఇసటట ననస:93-8-409
వయససస:32
లస: ససస స
4069 AP151010465631
పషరర: వరభదడరరవప పరలడడగభ

94-172/418

భరస : ఏసస బభ
ఇసటట ననస:93-8-408
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమబఖల అసదసగల
ఇసటట ననస:93-8-408
వయససస:31
లస: పప
4066 NDX1769316
పషరర: ధన రగఖ వనలగలలటట

4055 JBV0841510
పషరర: జజటభధనరర సరహహ

94-172/413

తసడడ:డ బభల మభరళ కకషష ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-08-407
వయససస:30
లస: పప

భరస : బభలమభరళ కకషష ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-08-407
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగలకరమ
ఇసటట ననస:93-8-407
వయససస:27
లస: పప
4063 NDX0997361
పషరర: జజసఫ అసదసగల

94-172/415

తసడడ:డ దదఖయ
ఇసటట ననస:93-8-407
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గగలకరమ
ఇసటట ననస:93-8-407
వయససస:46
లస: ససస స
4060 NDX1905035
పషరర: కరరరసక రరజ గగలకరమ

4052 AP151010465268
పషరర: లకడలతరరపతమల డేగలવ

4050 NDX1859000
పషరర: జయసత బసరస

భరస : ఉపషసదడ బససథ
ఇసటట ననస:93-8-407
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సనరఖననరరయణવ
ఇసటట ననస:93-8-407
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహలనకద
ఇసటట ననస:93-8-407
వయససస:53
లస: పప
4057 NDX1935610
పషరర: శరఖమల గగలకరమ

94-174/225

తసడడ:డ దనలయఖ మమసడ
ఇసటట ననస:93-8-406
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరజగసదడ పరతతడ
ఇసటట ననస:93-8-407
వయససస:52
లస: ససస స
4054 JBV0847012
పషరర: నరకజన తతరరయ

4049 NDX0996819
పషరర: అనననరరవప మమసడ

4074 NDX3019759
పషరర: సతఖ సరయ కకషష వనలగలలటట

94-174/1061

తసడడ:డ కకషష మబరరస వనలగలలటట
ఇసటట ననస:93-8-409
వయససస:36
లస: పప
94-172/425

4077 NDX1082957
పషరర: మమధసరర నవన

94-172/426

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:93-8-411
వయససస:28
లస: పప
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94-171/344

భరస : ససభభన వరనపలర
ఇసటట ననస:93-8-412
వయససస:33
లస: ససస స
4081 NDX2155167
పషరర: పదనలవత గగల

94-171/347

4082 AP151010462498
పషరర: రరమభలమల వరనపసలర

94-171/350

4085 JBV0850230
పషరర: ససభభన వర నన పలర

తసడడ:డ దనలగభరరవపలల
ఇసటట ననస:93-8-412
వయససస:74
లస: పప

4088 JBV0851402
పషరర: రమమదేవ దగభరబభటట

తసడడ:డ నరసససహరరవప మభనగపరటట
ఇసటట ననస:93-8-414
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మహమబద పఠరన
ఇసటట ననస:93-8-415
వయససస:25
లస: ససస స
4096 NDX0106930
పషరర: సరసబశవ రరవప కరనసగభలల

94-172/428

94-171/364

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:37
లస: పప

4097 NDX0924068
పషరర: పషరరపస గభ అనత

4100 NDX2066992
పషరర: రరచదల శరరద గరరపరటట

94-171/367

4103 AP151010462256
పషరర: వజడమల అననపలర

4106 AP151010462325
పషరర: రరజశశఖర అననపలర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:46
లస: పప

4086 NDX1769548
పషరర: ననగగశసరరరవప ఉదదసటట

94-171/352

4089 NDX2329431
పషరర: కకషష కలమమరర మభనగపరటట

94-171/356

94-171/358

4092 NDX1765967
పషరర: మహన ననగ పసడయమసక
దనవపలలరర
భరస : కరరరసక దనవపలలరర
ఇసటట ననస:93-8-414
వయససస:30
లస: ససస స

94-172/427

94-171/360

4095 NDX2155183
పషరర: మహమబద పఠరన

94-171/361

తసడడ:డ ఖమససస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:93-8-415
వయససస:51
లస: పప
94-171/362

4098 NDX0924019
పషరర: పషరరపస గభ లలత

94-171/363

తసడడ:డ కరలలబభ
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:34
లస: ససస స
94-171/365

4101 NDX0924126
పషరర: పషరరపస గభ ససశల

94-171/366

తసడడ:డ కరలలబభ
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:56
లస: ససస స
94-171/368

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:62
లస: ససస స
94-171/370

94-171/349

భరస : మలర కరరరజ న రరవప మభనగపరటట
ఇసటట ననస:93-8-414
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : జజకబ గరరపరటట
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:60
లస: ససస స
4105 JBV0842435
పషరర: ససరగష బతష
స ల

94-171/355

తసడడ:డ కరలలబభ
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:38
లస: ససస స
4102 JBV3171634
పషరర: దననమల బతష
స ల

4094 NDX2155191
పషరర: జరరన పఠరన

4083 NDX2083137
పషరర: జజహహద మర

తసడడ:డ మహహశసరరరవప ఉదదసటట
ఇసటట ననస:93-8-412
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహమబద పఠరన
ఇసటట ననస:93-8-415
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపయఖ కరనసగభలల
ఇసటట ననస:93-8-415
వయససస:74
లస: పప
4099 JBV3171840
పషరర: పడమల అననపలర

94-171/351

తసడడ:డ వనకకటటశసరరడడવ વ
ఇసటట ననస:93-8-414
వయససస:62
లస: పప
94-171/359

94-171/346

తసడడ:డ ఇసరరఫసల మర
ఇసటట ననస:93-8-412
వయససస:27
లస: పప

భరస : అనకతపదలననభసવ
ఇసటట ననస:93-8-414
వయససస:56
లస: ససస స

94-171/357 4091 JBV0851311
4090 NDX2329373
పషరర: మలర కరరరజ న రరవప మభనగపరటట
పషరర: అనకతపదలననభస యనమసడడ

4093 NDX1909235
పషరర: సమనన పఠరన

94-171/348

తసడడ:డ గభరరమబరరస
ఇసటట ననస:93-8-412
వయససస:37
లస: పప
94-171/353

4080 NDX0489047
పషరర: శవపరరసత ఉదదసటట

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-8-412
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గభరరమబరరస
ఇసటట ననస:93-8-412
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప గగల
ఇసటట ననస:93-8-412
వయససస:29
లస: పప
4087 AP151010462384
పషరర: గభరరమబరరస వరనపసలర

94-171/345

తసడడ:డ గభరరమబరరస
ఇసటట ననస:93-8-412
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప గగల
ఇసటట ననస:93-8-412
వయససస:51
లస: ససస స
4084 NDX1268580
పషరర: సతశ కలమమర గగల

4079 JBV3171048
పషరర: రరజగశసరర వననపసలర

4104 JBV0842450
పషరర: సతష బభబభ బతష
స ల

94-171/369

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:36
లస: పప
94-171/371

4107 NDX2066984
పషరర: జజకబ గరరపరటట

94-171/372

తసడడ:డ పసదదననతనల గరరపరటట
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:52
లస: పప
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94-171/373

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:63
లస: పప
4111 NDX2350759
పషరర: వరన గగవరరదన యరరకవరపప

94-174/236

4112 NDX2350775
పషరర: పపరషమమదవ యరరకవరపప

94-187/1038

4115 NDX3019783
పషరర: లలత సరహహ

భరస : కరనఆరర సరహహ
ఇసటట ననస:93-8-417/26
వయససస:33
లస: ససస స

4118 NDX3019841
పషరర: జమభన సరహహ

తసడడ:డ ననగరరజ పసనససటట
ఇసటట ననస:93-8-418
వయససస:28
లస: పప

భరస : జవరతనస బబజజస
ఇసటట ననస:93-8-418
వయససస:54
లస: ససస స
4126 NDX0510586
పషరర: ననగమభరళ పసనశశటట

94-174/240

94-172/431

తసడడ:డ వజయకలమమర
ఇసటట ననస:93-8-589
వయససస:39
లస: పప

4127 NDX2350452
పషరర: పసచచరడకడ మమరరడడడ

4130 NDX1725235
పషరర: కలపతరర ససససన కలపతరర

94-172/434

4133 NDX2102960
పషరర: మమరరరతనస మలకర

94-171/377

4136 NDX1859091
పషరర: తకకక బబహర
భరస : సతఖననరరయణ బబహర
ఇసటట ననస:93-9-343
వయససస:35
లస: ససస స

4116 NDX3019866
పషరర: సససహచలస సరహహ

94-174/1063

4119 NDX0454835
పషరర: కనకరతనసવ యరరకવ

94-171/375

4122 NDX0454223
పషరర: తవటయఖ యరరక

94-171/378

తసడడ:డ మనననరరవప
ఇసటట ననస:93-8-418
వయససస:60
లస: పప
94-174/238

4125 NDX2350882
పషరర: ససవర కలమమరర మమరరడడ

94-174/239

భరస : పసచచ రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:93-08-418
వయససస:36
లస: ససస స
94-174/241

4128 NDX0645465
పషరర: ననగరరజ PINISETTI

94-174/242

తసడడ:డ అపరపరరవప పసనశశటట
ఇసటట ననస:93-8-418
వయససస:48
లస: పప
94-172/432

4131 NDX1082882
పషరర: ససపసడయ కకసడేటట

94-172/433

భరస : పడవణ
ఇసటట ననస:93-8-589
వయససస:33
లస: ససస స
94-172/435

భరస : ఇసరసక
ఇసటట ననస:93-8-589
వయససస:71
లస: ససస స
94-172/437

94-187/1037

భరస : తవటయఖવ
ఇసటట ననస:93-8-418
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ హదద బసడడ ససససన కలపతరర
ఇసటట ననస:93-8-588
వయససస:33
లస: పప

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:93-8-589
వయససస:35
లస: ససస స
4135 NDX1082833
పషరర: కరకసతకలమమర బతష
స ల

94-174/1065

తసడడ:డ బలరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:93-8-418
వయససస:40
లస: పప

భరస : మమనస ననయక
ఇసటట ననస:93-8-588
వయససస:35
లస: ససస స
4132 NDX1082866
పషరర: పడసననకలమమరర బతష
స ల

4124 NDX2350916
పషరర: కకరసన అనననపలర

4113 NDX3015229
పషరర: అనల కలమమర బబ లర

తసడడ:డ గసగధర సరహహ
ఇసటట ననస:93-8-417/26
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర అనననపలర
ఇసటట ననస:93-8-418
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ పసనశశటట
ఇసటట ననస:93-8-418
వయససస:29
లస: పప
4129 NDX1481449
పషరర: ససపన ననయక

94-174/1062

తసడడ:డ కరళదనససવ વ
ఇసటట ననస:93-8-418
వయససస:49
లస: పప
94-172/430

94-172/429

తసడడ:డ డననయల బబ లర
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:39
లస: పప

భరస : సససహచలస సరహహ
ఇసటట ననస:93-8-417/26
వయససస:33
లస: ససస స

94-171/376 4121 JBV3171543
4120 NDX1623017
పషరర: ననగ పరమమశసర రరవప పసనససటట
పషరర: కకష
క ష రరరవప యరరక

4123 NDX2406783
పషరర: రతనలల బబజజస

94-174/237

భరస : గసగధర సరహహ
ఇసటట ననస:93-8-417/26
వయససస:55
లస: ససస స
94-174/1064

4110 NDX1839317
పషరర: ససవరష రరజ బతష
స ల

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బభల మననజ యరరకవరపప
ఇసటట ననస:93-08-417
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర బబ లర
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:34
లస: ససస స
4117 NDX3104346
పషరర: ససతతషసన సరహహ

94-171/374

తసడడ:డ ననరయఖ
ఇసటట ననస:93-8-417
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బభల మననజ యరరకవరపప
ఇసటట ననస:93-08-417
వయససస:21
లస: ససస స
4114 NDX3015237
పషరర: అనత బబ లర

4109 AP151010462502
పషరర: వనసకటటశసరరర అననపలర

4134 NDX0614867
పషరర: అరవసద కలమమర బతష
స లવ

94-172/436

తసడడ:డ వజయ కలమమరવ
ఇసటట ననస:93-8-589
వయససస:29
లస: పప
94-172/438

4137 NDX1981308
పషరర: జరసతషన షషక

94-172/439

భరస : మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:93-9-343
వయససస:47
లస: ససస స
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4138 NDX0673053
పషరర: లకడల ననరరయణ పపరస

94-172/440

తసడడ:డ అమరలసగస
ఇసటట ననస:93-9-343
వయససస:34
లస: పప
4141 NDX1678764
పషరర: మహహదదదనక షషక

94-174/243

94-174/246

94-174/249

94-172/445

94-172/447

94-174/250

4151 NDX2433761
పషరర: రరకగశ మభదసద

4154 AP151010465163
పషరర: రగశమల మదసద

4157 NDX1816299
పషరర: అదద లకడల మటమరరక

94-174/253

4160 NDX2896801
పషరర: లమవణఖ బబదనటట

94-174/1070

4163 NDX1151059
పషరర: పరరమమలమ బలమర
భరస : కకరన కలమమర బలమర
ఇసటట ననస:93-09-433
వయససస:34
లస: ససస స

4165 NDX2155126
పషరర: కలమఖణణ బలమర

4166 AP151010465212
పషరర: ఎలజబబతనడణణ అసదద

94-172/457

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:42
లస: ససస స

94-174/245

4146 NDX0997395
పషరర: ఆదదలకడల కరవపరర

94-174/248

4149 NDX2510659
పషరర: దయ సరగర కలమఖణస

94-172/444

తసడడ:డ కకషష పరల కలమఖణస
ఇసటట ననస:93-9-421
వయససస:22
లస: పప
94-64/687

4152 NDX1481548
పషరర: మమలత మదసద

94-172/446

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మదసద
ఇసటట ననస:93-9-422
వయససస:27
లస: ససస స
94-172/448

4155 AP151010465510
పషరర: వనసకటటశసరరర మదసద

94-172/449

తసడడ:డ పసచచయఖ మదసద
ఇసటట ననస:93-9-422
వయససస:45
లస: పప
94-174/251

4158 NDX0997809
పషరర: మమధవ పపపల

94-174/252

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపపల
ఇసటట ననస:93-9-423
వయససస:29
లస: ససస స
94-174/1067

భరస : ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:93-9-423
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరజ. పసరస రరజ
ఇసటట ననస:93-9-427,at.agraham.2nd line.
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అదస షషక
ఇసటట ననస:93-09-433
వయససస:41
లస: ససస స

94-172/443

తసడడ:డ తరరపతయఖ మటమరరక
ఇసటట ననస:93-9-423
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన మటమరరక
ఇసటట ననస:93-9-423
వయససస:22
లస: పప
4162 NDX2801157
పషరర: రరణణ పససరరర పససరరర

4148 NDX2510634
పషరర: మణణ కలమఖణస

4143 NDX1278035
పషరర: అహలఖ దేవ ననగభలపరటట

భరస : వనసకటటశసరరర కరవపరర
ఇసటట ననస:93-9-420
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ మదసద
ఇసటట ననస:93-9-422
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరతయఖ మటమరరక
ఇసటట ననస:93-9-423
వయససస:23
లస: ససస స
4159 NDX2350197
పషరర: అసజన కలమమర మటమరరక

94-174/247

తసడడ:డ వనసకటటససరరర మభదసద
ఇసటట ననస:93-9-422
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర మదసద
ఇసటట ననస:93-9-422
వయససస:42
లస: ససస స
4156 NDX1915455
పషరర: ఆశర జజఖత మటమరరక

4145 NDX0996678
పషరర: జజజ న సససదరర అసదద

94-172/442

భరస : వజయనసద రరవప ననగభలపరటట
ఇసటట ననస:93-9-419
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : కకషష పరల కలమఖణస
ఇసటట ననస:93-9-421
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరడయఖ కలమఖణస
ఇసటట ననస:93-9-421
వయససస:52
లస: పప
4153 AP151010465099
పషరర: పదల మదసద

94-174/244

భరస : ఆనసదరరవప అసదద
ఇసటట ననస:93-9-420
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వససతరరవప naligela
ఇసటట ననస:93-9-420
వయససస:34
లస: పప
4150 NDX2510642
పషరర: కకషష పరల కలమఖణస

4142 NDX1546227
పషరర: కకషష మబరరస చసతన

4140 NDX1981332
పషరర: మసరసన వరల షషక

తసడడ:డ బకరరర షషక
ఇసటట ననస:93-9-343
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మసషనస చసతన
ఇసటట ననస:93-9-343
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరజగష naligela
ఇసటట ననస:93-9-420
వయససస:31
లస: ససస స
4147 NDX0996371
పషరర: రరజగష నలగగలమ

94-172/441

తసడడ:డ అమరలసగస
ఇసటట ననస:93-9-343
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతనసర షషక
ఇసటట ననస:93-9-343
వయససస:67
లస: ససస స
4144 NDX0996793
పషరర: పడసనన నలగగలమ

4139 JBV3178100
పషరర: మసరసన రరవప పపరస

94-172/1224
4161 NDX2888337
పషరర: వనసకట మమధవ రరవప పరనదద

తసడడ:డ శత రరమ సరసమ పరనదద
ఇసటట ననస:93-9-426
వయససస:68
లస: పప
94-172/455

4164 JBV0846527
పషరర: వజయకలమమరర అకదద

94-172/456

భరస : పడభభదనసస
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:35
లస: ససస స
94-172/458

4167 NDX0448837
పషరర: కళళవత బళళళ

94-172/459

భరస : జజజ నసససదరస
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:42
లస: ససస స
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4168 AP151010465612
పషరర: జజననసససదరర ఎననస

94-172/460

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:45
లస: ససస స
4171 NDX0448860
పషరర: రరబకమల అసదద

94-172/463

94-172/466

94-172/469

94-172/471

94-172/474

4186 NDX0412098
పషరర: పడశరకత అకదసగభల

94-172/477

94-174/261

4181 NDX0008680
పషరర: అసదసగభల వకకటరరయమ రరణణ

4184 NDX0812941
పషరర: ఎ జజసఫ

4187 JBV0840991
పషరర: అబడహకలకకన అకదసగభల

94-172/481

4190 AP151010465270
పషరర: వనసకమల మటటమరరక

94-172/472

తసడడ:డ ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:93-9-436
వయససస:47
లస: పప

4193 AP151010465520
పషరర: వనసకయఖ మటటమరరక

94-172/475

4196 NDX0107185
పషరర: రవ కలమమర మతషమరరక
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:93-9-436/A
వయససస:29
లస: పప

94-172/468

4179 AP151010465222
పషరర: పదనలవత బసడడకరల

94-172/470

4182 AP151010465211
పషరర: ససగభణమల అసదసగభల

94-172/473

4185 NDX0107417
పషరర: సరలమలన రరజ అసదసగభల

94-172/476

తసడడ:డ శరమభఖల అసదసగభల
ఇసటట ననస:93-9-434/1
వయససస:34
లస: పప
94-172/478

4188 AP151010465471
పషరర: సససమమన అసదసగభల

94-172/479

తసడడ:డ ఏసషబభ అసదసగభల
ఇసటట ననస:93-9-434/1
వయససస:67
లస: పప
94-172/482

4191 NDX0383836
పషరర: శకనవరసరరవప కరర

94-172/483

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-9-436
వయససస:35
లస: పప
94-172/485

తసడడ:డ ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:93-9-436
వయససస:57
లస: పప
94-172/487

4176 AP151010465517
పషరర: పడభభకరరరవప బళళళ

భరస : సససమమన అసదసగభల
ఇసటట ననస:93-9-434/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:93-9-436
వయససస:77
లస: ససస స
94-172/484

94-172/465

భరస : జయరరజ
ఇసటట ననస:93-9-434
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సససమమన అసదసగభల
ఇసటట ననస:93-9-434/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహనస
ఇసటట ననస:93-9-436
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:93-9-436/A
వయససస:46
లస: ససస స

4178 NDX2155373
పషరర: లకడల బళళ

4173 AP151010465181
పషరర: దనసస అసదద

తసడడ:డ జజజ నసససదరస
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సరమమఖల
ఇసటట ననస:93-9-434/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరమబఖల
ఇసటట ననస:93-9-434/1
వయససస:35
లస: పప

4195 NDX1466367
పషరర: వజయమల మమటమరరక

94-172/467

తసడడ:డ పసదద సససమన
ఇసటట ననస:93-9-434/1
వయససస:36
లస: ససస స

4183 AP151010465209
పషరర: ఏససదననమల అసదసగభల
అసదసగభల
భరస : సరమమలల అసదసగభల
ఇసటట ననస:93-9-434/1
వయససస:57
లస: ససస స

4192 AP151010465092
పషరర: మహనస మటటమరరక

4175 AP151010465640
పషరర: ఈశసరయఖ బళళళ

94-172/462

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:44
లస: పప

భరస : పడభభకర రరవప బళళ
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడశరసత
ఇసటట ననస:93-9-434/1
వయససస:33
లస: ససస స

4189 AP151010465278
పషరర: నయమ మటటమరరక

94-172/464

తసడడ:డ జజజ నసససరస
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఏసయఖ
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:72
లస: పప
4180 NDX0154351
పషరర: అనన మమరర అసదసగభల

4172 NDX2155118
పషరర: అదస షషక

4170 NDX2112019
పషరర: లకడల బలర

భరస : పడభభకర రరవప బలర
ఇసటట ననస:93-09-433
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద షషక
ఇసటట ననస:93-09-433
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:44
లస: పప
4177 AP151010465111
పషరర: ఆనసదరరవప అసదద

94-172/461

భరస : ఈశసరయఖ
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-9-433
వయససస:67
లస: ససస స
4174 AP151010465152
పషరర: పడభభదనసస అసదద

4169 AP151010465397
పషరర: ససజజత బళళళ

4194 NDX0107052
పషరర: ఆదదమల మతస మరరక

94-172/486

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:93-9-436/A
వయససస:35
లస: ససస స
94-172/488

4197 NDX0107227
పషరర: వజయ కలమమర మటటమరరక

94-172/489

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:93-9-436/A
వయససస:31
లస: పప
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94-172/490

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:93-9-436/A
వయససస:34
లస: పప
4201 NDX0107011
పషరర: దదపక కలమమర జజననలగడడ

94-172/493

94-174/1018

94-172/552

94-174/419

94-171/387

94-172/555

94-174/422

భరస : ససబడహలణఖస అసకస
ఇసటట ననస:93-15-536
వయససస:55
లస: ససస స

4211 NDX3017852
పషరర: లలరరర మమరర నలర

4214 NDX1765439
పషరర: ననగరగణభక లసకర

4217 NDX0997411
పషరర: ససనత కలలకలరర

4220 NDX0924043
పషరర: అసకరస పసబభ

94-172/556

4223 AP151010465273
పషరర: ఎసషస రర దనసరర

94-174/1024

4226 AP151010465319
పషరర: ససవరనమల దనసరర
భరస : బభలయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:93-15-536
వయససస:67
లస: ససస స

4206 NDX1874024
పషరర: సరయరరస పరతనవలస

94-179/170

4209 NDX0997239
పషరర: మమరర నలర

94-174/418

4212 NDX1173442
పషరర: ధనలకకల నసదదపరటట

94-171/386

భరస : ననగమలలశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-15-529
వయససస:38
లస: ససస స
94-172/553

4215 AP151010465228
పషరర: ససలలచన నసదదపరటట

94-172/554

భరస : హరరననధనకబభ
ఇసటట ననస:93-15-531
వయససస:62
లస: ససస స
94-174/420

4218 NDX0997338
పషరర: మమరర కలలకలరర

94-174/421

భరస : ననరరయణ కలలకలరర
ఇసటట ననస:93-15-531
వయససస:69
లస: ససస స
94-171/388

4221 NDX0922476
పషరర: అసకస వజయ

94-171/389

తసడడ:డ ససబడహలణఖస
ఇసటట ననస:93-15-536
వయససస:32
లస: పప
94-172/557

భరస : మష దనసరర
ఇసటట ననస:93-15-536
వయససస:47
లస: ససస స
94-172/559

94-174/1017

భరస : జవరతనస నలర
ఇసటట ననస:93-15-527
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:93-15-536
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ అసకస
ఇసటట ననస:93-15-536
వయససస:33
లస: ససస స
4225 NDX0827139
పషరర: కలమమరర అసకస

94-174/417

భరస : పడసనన కలమమర కలలకలరర
ఇసటట ననస:93-15-531
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ కలలకలరర
ఇసటట ననస:93-15-531
వయససస:39
లస: పప
4222 NDX0155234
పషరర: ఫసబభ అసకస

4208 NDX2350841
పషరర: లలరరస మమరర మసదనడడ

4203 NDX3019932
పషరర: రమమరరవప గభననపననన

తసడడ:డ ననగభబషణస పతనవలస
ఇసటట ననస:93-12-760
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆసజననయ శరల లసకర
ఇసటట ననస:93-15-531
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరననధనకబభ
ఇసటట ననస:93-15-531
వయససస:41
లస: పప
4219 NDX0997403
పషరర: పడసనన కలమమర కలలకలరర

94-174/1019

భరస : పపరరషస తస స నలర
ఇసటట ననస:93-15-527
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అసజననయమ శరల
ఇసటట ననస:93-15-531
వయససస:34
లస: ససస స
4216 AP151010465364
పషరర: ననగమలలర శసరరరవప నసదదపరటట

4205 NDX3019916
పషరర: వననతన గభననపననన

94-172/492

తసడడ:డ ఆసజననయభలల గభననపననన
ఇసటట ననస:93-10-430
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషస తస స మసదనడడ
ఇసటట ననస:93-15-527
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జవరతనస నలర
ఇసటట ననస:93-15-527
వయససస:29
లస: పప
4213 NDX1173426
పషరర: ననగరగణభ కలసక

94-172/494

తసడడ:డ రమమరరవప గభననపననన
ఇసటట ననస:93-10-430
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:93-15-527
వయససస:53
లస: పప
4210 NDX0997254
పషరర: పపరరషస తస స nalli

4202 NDX0107334
పషరర: జజసససన జజననలగడడ

4200 NDX0107318
పషరర: లత మమజసదనర మలలర లల

భరస : వర బసవయఖ
ఇసటట ననస:93-9-438
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:93-9-438
వయససస:38
లస: పప

భరస : రమమరరవప గభననపననన
ఇసటట ననస:93-10-430
వయససస:38
లస: ససస స
4207 NDX0519868
పషరర: జవరతనస నలర

94-172/491

భరస : లత మజసదనర
ఇసటట ననస:93-9-438
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:93-9-438
వయససస:31
లస: పప
4204 NDX3020872
పషరర: ననగమలలర శసరర గభననపననన

4199 NDX0107276
పషరర: జయ మలలర లల

4224 AP151010465523
పషరర: లలత కకణతస

94-172/558

భరస : మరరయనన కకణతస
ఇసటట ననస:93-15-536
వయససస:48
లస: ససస స
94-172/560

4227 NDX0154146
పషరర: వజయ అసకస

94-172/561

తసడడ:డ ససబడహలణఖస అసకస
ఇసటట ననస:93-15-536
వయససస:33
లస: పప
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4228 AP151010465522
పషరర: మరరయనన కకణతస

94-172/562

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప కకణతస
ఇసటట ననస:93-15-536
వయససస:51
లస: పప
4231 NDX1464429
పషరర: రగశమల రరమననన

94-172/564

94-172/567

94-174/424

94-174/427

94-172/571

94-174/430

94-173/539

భరస : ససరగషరకబభ
ఇసటట ననస:93-16-546
వయససస:40
లస: ససస స

4241 NDX1173921
పషరర: వనసకటటష N

4244 NDX2350288
పషరర: జజషణ కలమమర దథపరలపపడడ

4247 NDX2348589
పషరర: రరణణ బబతమ

4250 NDX1540054
పషరర: వససత లకడల కరకలమమనస

94-174/431

4253 NDX1642553
పషరర: రజన బతష
స ల

94-171/390

4256 AP151010465403
పషరర: పడమల బతష
స ల
భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:93-16-546
వయససస:47
లస: ససస స

4236 NDX0155937
పషరర: శరమభఖల రరజ గభడడపపడడ

94-172/569

4239 NDX0997486
పషరర: కరరణ గభడడపపడడ

94-174/426

4242 JBV0854802
పషరర: ససజజత దదపపలపపడడ

94-172/570

భరస : రరజకలమమర దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-540
వయససస:43
లస: ససస స
94-174/428

4245 NDX1830992
పషరర: రవ కలమమర దథపరలపపడడ

94-174/429

తసడడ:డ రరజజ కలమమర దథపరలపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-540
వయససస:25
లస: పప
94-173/537

4248 NDX2349041
పషరర: శశసస సరయ వననరరడడ

94-173/538

భరస : శకనవరస రరవప వననరరడడ
ఇసటట ననస:93-15-612
వయససస:27
లస: ససస స
94-181/984

4251 NDX1466326
పషరర: బసడడగరలమ ససతమమల

94-172/572

భరస : పడభభకర
ఇసటట ననస:93-16-523
వయససస:51
లస: ససస స
94-174/432

తసడడ:డ పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-16-545
వయససస:30
లస: ససస స
94-172/573

94-172/566

భరస : రవ గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-538
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ పడసరద కరకలమమనస
ఇసటట ననస:93-16
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-16-545
వయససస:28
లస: ససస స
4255 AP151010465134
పషరర: రతనకలమమరర బతష
స ల

94-174/425

తసడడ:డ పషరయఖ బబతమ
ఇసటట ననస:93-15-612
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వజడస అమకతషల
ఇసటట ననస:93-15-613
వయససస:25
లస: పప
4252 NDX1642561
పషరర: రరధ బతష
స ల

4238 NDX0383927
పషరర: కకపరమణణ గభడడపపడడ

4233 JBV0847996
పషరర: దదవననకలమమరర గభడడపపడడ

తసడడ:డ ససబభకరరవప గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-538
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ కలమమర దథపరలపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-540
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ భబషణస దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-540
వయససస:53
లస: పప
4249 NDX2349389
పషరర: ససదరరరర అమకతషల

94-172/568

తలర : వజడమమల
ఇసటట ననస:93-15-539
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఏసషబభ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-540
వయససస:72
లస: ససస స
4246 NDX0996751
పషరర: రరజ కలమమర దదపపలపపడడ

4235 AP151010465098
పషరర: మరరయమల గభడడపపడడ

94-174/423

భరస : సరమబఖల రరజ గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-538
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభకరరవప గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-538
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-538
వయససస:27
లస: పప
4243 AP151010465442
పషరర: అననమల దదపపలపపడడ

94-172/565

భరస : ససబకరరవప గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-538
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభకరరవప గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-538
వయససస:33
లస: ససస స
4240 NDX0997346
పషరర: ససధదర గభడడపపడడ

4232 NDX1464403
పషరర: శకనవరస రరవప రరమననన

4230 NDX2348787
పషరర: మధసకర కకణతస

తసడడ:డ మరరయనన కకణతస
ఇసటట ననస:93-15-536
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస రరమననన
ఇసటట ననస:93-15-537
వయససస:48
లస: పప

భరస : రవ గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-15-538
వయససస:44
లస: ససస స
4237 NDX0446393
పషరర: దేవమణణ గభడడపపడడ

94-172/563

తసడడ:డ బభలయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:93-15-536
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకషష మబరరస రరమననన
ఇసటట ననస:93-15-537
వయససస:71
లస: ససస స
4234 AP151010465097
పషరర: దేవకరరణ గభడడపపడడ

4229 AP151010465444
పషరర: మష దనసరర

4254 NDX1642579
పషరర: పడసరద బతష
స ల

94-174/433

తసడడ:డ ఇసరడయయల బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-16-545
వయససస:46
లస: పప
94-172/574

4257 AP151010465132
పషరర: ససరగషరకబభ బతష
స ల

94-172/575

తసడడ:డ ఇసరడయయలల
ఇసటట ననస:93-16-546
వయససస:43
లస: పప
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94-172/576

భరస : ఫరరద వల
ఇసటట ననస:93-16-547
వయససస:33
లస: ససస స
4261 NDX0996736
పషరర: భవరన బతష
స ల

94-174/435

94-174/438

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93-16-548
వయససస:60
లస: ససస స
4270 NDX1831263
పషరర: లమవణఖ గగరగకల

94-174/439

94-172/584

తసడడ:డ చనన మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93-16-553
వయససస:22
లస: ససస స
4279 AP151010465299
పషరర: మమలమబ షషక

94-172/587

94-174/445

భరస : చలపత రరవప గభరజజల
ఇసటట ననస:93-16-554
వయససస:54
లస: ససస స

94-189/1358

4263 NDX0997296
పషరర: అరరణ కలమమర బతష
స ల

94-174/437

4266 NDX0812602
పషరర: ఎన రమణమల

94-172/579

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:93-16-548
వయససస:39
లస: ససస స

4268 NDX0812610
పషరర: శకనవరస రరవప ఎన

94-172/581

4269 NDX0813477
పషరర: షషక మసరసన వల

94-172/582

తసడడ:డ మమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:93-16-548
వయససస:70
లస: పప

4271 NDX0785865
పషరర: నరలల కలమమరర గగరర

94-174/440

4272 NDX0812719
పషరర: షషక ఇమమసబ

94-172/583

భరస : జజన
ఇసటట ననస:93-16-553
వయససస:64
లస: ససస స

4274 NDX0812552
పషరర: షషక చన మసరసన వల

94-172/585

4275 NDX2350940
పషరర: కరరషరల షషక

94-174/441

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:93-16-553
వయససస:21
లస: ససస స

4277 NDX1947953
పషరర: జజన బ షషక

94-174/443

4278 AP151010465634
పషరర: మభనన షషక

4280 AP151010465633
పషరర: జజననకబభ షషక

94-172/588

4281 NDX2350999
పషరర: కకటటశసరర నదదపసన

94-174/444

భరస : శకనవరసరరవప నదదపసన
ఇసటట ననస:93-16-554
వయససస:34
లస: ససస స

4283 NDX2350221
పషరర: రరమమననద సరగర మమగభలలరర

94-174/446

4284 NDX2350239
పషరర: శకనవరస రరవప నదదపసన

94-174/447

తసడడ:డ అగసషటససర రరవప మమగభలలరర
ఇసటట ననస:93-16-554
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమభలల నదదపసన
ఇసటట ననస:93-16-554
వయససస:42
లస: పప

4286 NDX3103439
పషరర: పదనలవత యమపరరరర

4287 NDX2147644
పషరర: వనసకట సరసమమమజఖస యమపరరస

తలర : మలర కరరరజ నన యమపరరరర
ఇసటట ననస:93-16-555
వయససస:23
లస: ససస స

94-172/586

భరస : జజననకబభ
ఇసటట ననస:93-16-554
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హహజజ
ఇసటట ననస:93-16-554
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93-16-554
వయససస:26
లస: పప
4285 NDX2803112
పషరర: వనసకటలకడల గభరజజల

94-172/578

తసడడ:డ చదననన మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:93-16-553
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హజజ
ఇసటట ననస:93-16-554
వయససస:67
లస: ససస స
4282 NDX2350213
పషరర: నగబల షరరఫ షషక

4265 NDX0813071
పషరర: ఎన ససజజత

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:93-16-553
వయససస:41
లస: పప
94-174/442

94-174/434

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-16-547
వయససస:29
లస: పప

భరస : అపరపరరవప గగరర
ఇసటట ననస:93-16-549
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:93-16-553
వయససస:34
లస: పప
4276 NDX2350825
పషరర: రరహన షషక

94-174/436

తసడడ:డ గభరరననరరయణ ఎన
ఇసటట ననస:93-16-548
వయససస:44
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష గగరగకల
ఇసటట ననస:93-16-549
వయససస:31
లస: ససస స
4273 NDX0812461
పషరర: షషక మహమలద బభజ

4262 NDX0997288
పషరర: రగజ మమరర బతష
స ల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:93-16-548
వయససస:37
లస: ససస స
94-172/580

4260 NDX2350726
పషరర: దేవమణణ బతష
స ల

భరస : అరరణ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-16-547
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-16-547
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-16-547
వయససస:38
లస: పప
4267 NDX0812487
పషరర: షషక ఖమసససబ

94-172/577

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:93-16-547
వయససస:39
లస: పప

భరస : పడసరదనకబభ బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-16-547
వయససస:30
లస: ససస స
4264 NDX0934364
పషరర: పడసరద బభబభ బతష
స ల

4259 NDX0812644
పషరర: షషక ఫరరద వల

94-169/1128

94-172/589

భరస : పవన కలమమర యమపరరస
ఇసటట ననస:93-16-555
వయససస:23
లస: ససస స
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4288 AP151010465336
పషరర: పదనలవత యమపరరస

94-172/590

భరస : మలర ఖమరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:93-16-555
వయససస:47
లస: ససస స
4291 NDX0008672
పషరర: మలక శరఖమభససదరరరవప

94-172/593

94-172/595

94-172/598

94-174/449

94-172/602

94-172/604

94-172/607

భరస : మహమలద బభషర షషక
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:43
లస: ససస స

4301 NDX1831230
పషరర: వజయలకడల యపరరరర

4304 NDX1445189
పషరర: అపరపరరవప యరరకవరపప

4307 AP151010465251
పషరర: ఆదదమహలకడల గగపవరపప

4310 NDX1725219
పషరర: మహమలద బభషర షషక

94-172/1194

4313 NDX1102086
పషరర: ససమత పడవణ కకసడేటట

94-174/450

4316 NDX1915117
పషరర: పవన కలమమర యపరరస
తసడడ:డ మలర కరరరజ న రరవప యపరరస
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:29
లస: పప

4296 JBV0850552
పషరర: శకకర యమపరరస

94-172/597

4299 JBV0854125
పషరర: ననగగశసరరరవప యమపరరస

94-172/600

4302 NDX0008748
పషరర: యపరరస అపరష

94-172/601

భరస : బభల మభరళ
ఇసటట ననస:93-16-557
వయససస:37
లస: ససస స
94-180/1195

4305 JBV0840736
పషరర: రరఘవమల గగపవరపప

94-172/603

తసడడ:డ అకకమలరరవప
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:35
లస: ససస స
94-172/605

4308 JBV0840702
పషరర: రరఘవనకదడరరవప గగపవరపప

94-172/606

తసడడ:డ అకకమలరరవప
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:33
లస: పప
94-172/608

4311 AP151010465451
పషరర: అసకమలరరవప గగపవరపప

94-172/609

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:60
లస: పప
94-174/451

భరస : డేవడ కకసడేటట
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:36
లస: ససస స
94-174/453

94-172/594

తసడడ:డ పసదబభలకకటయఖ
ఇసటట ననస:93-16-556
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మహమలద ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ తమత కకసడేటట
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:67
లస: పప
4315 NDX2278869
పషరర: గగసఖ షషక

94-172/599

భరస : అసకమలరరవప
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:36
లస: పప
4312 NDX2887875
పషరర: కకసడయఖ కకసడేటట

4298 JBV0854158
పషరర: బభలకకషస ర యమపరరస

4293 JBV0854141
పషరర: మమధవననగలత యమపరరస

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-16-556
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సననఖసస రరవప
ఇసటట ననస:93-16-558
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అకకమలరరవప
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:37
లస: ససస స
4309 NDX0614826
పషరర: పడవణ కకసడేటట

94-172/596

భరస : రవ యపరరరర
ఇసటట ననస:93-16-556
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:93-16-557
వయససస:37
లస: పప
4306 JBV0851303
పషరర: మలలర శసరర గగపవరపప

4295 JBV0854133
పషరర: కకటమల యమపరరస

94-172/592

భరస : బభలకకషస ర
ఇసటట ననస:93-16-556
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:93-16-556
వయససస:39
లస: పప

భరస : శసకర యమపరరస
ఇసటట ననస:93-16-556
వయససస:26
లస: ససస స
4303 NDX0008649
పషరర: యపరరరర బభలమభరళ

94-174/448

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-16-556
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-16-556
వయససస:34
లస: పప
4300 NDX1425496
పషరర: కకటటశసరమల యపరరస

4292 NDX2383057
పషరర: భభరత దనసరర

4290 JBV3177672
పషరర: మలలర ఖమరరజ నరరవప యమపరరస

తసడడ:డ బభలకకటయఖ
ఇసటట ననస:93-16-555
వయససస:50
లస: పప

భరస : రతన రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:93-16-555
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-16-556
వయససస:35
లస: ససస స
4297 JBV0850370
పషరర: రవ యమపరరస

94-172/591

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:93-16-555
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:93-16-555
వయససస:51
లస: పప
4294 JBV3177706
పషరర: కకటటశసరమల కకసగల

4289 NDX0737627
పషరర: మహహశ జడడగబరర

4314 NDX1102003
పషరర: ససరగఖ పరరమళ కకసడేటట

94-174/452

భరస : ననగరరజ కకసడేటట
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:38
లస: ససస స
94-174/454

4317 NDX1101864
పషరర: డేవడ కకసడేటట

94-174/455

తసడడ:డ జజరజ కకసడేటట
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:40
లస: పప
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94-174/456

తసడడ:డ కకసడయఖ కకసడేటట
ఇసటట ననస:93-16-560
వయససస:46
లస: పప
4321 NDX0812743
పషరర: యహన గభడడపపడడ

94-172/612

4322 NDX0812800
పషరర: నరగశ గభడడపపడడ

94-172/615

4325 NDX0715011
పషరర: పవన కకశశర మమచరర

4328 NDX3163052
పషరర: బభగఖలకడల బటటటల

తసడడ:డ కససరససకరసరకససరససకరసర పరరర
ఇసటట ననస:93-16-569
వయససస:38
లస: పప

తలర : పడశమమణణవరరకలమమర బటటటల
ఇసటట ననస:93-16-569
వయససస:40
లస: ససస స

4330 NDX0077651
పషరర: రవ కలమమర పరదనల

4331 NDX0106989
పషరర: ససధనకర పరదనల

94-172/619

తసడడ:డ మభరళ పడసరద
ఇసటట ననస:93-16-571
వయససస:31
లస: పప
4333 AP151010465221
పషరర: ఝమనసరరణణ బసడడకరల

94-172/622

94-172/625

94-172/626

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:93-17-282
వయససస:43
లస: పప

94-171/828

4340 JBV3177482
పషరర: చన ససబడహలణఖస గభసటటరర

94-171/391

4343 AP151010462381
పషరర: ససతమల చలర

94-172/620

4346 AP151010462036
పషరర: నరసససహరరడడడ చలర
తసడడ:డ సననఖససరరడడడ
ఇసటట ననస:93-17-282
వయససస:64
లస: పప

4326 JBV0845818
పషరర: వనసకటటససర రరవప గభకటటరర

94-172/617

4329 NDX0614818
పషరర: ససలలచన పరదనల

94-172/618

4332 AP151010465285
పషరర: శరసతమల బసడడకరల

94-172/621

భరస : పడభభకర
ఇసటట ననస:93-16-573
వయససస:45
లస: ససస స
94-172/623

4335 AP151010465002
పషరర: పడభభకర బసడడకరల

94-172/624

తసడడ:డ శశషగరరర
ఇసటట ననస:93-16-573
వయససస:50
లస: పప
94-172/1009

4338 NDX2350312
పషరర: ససధనకర పడనల

94-174/457

తసడడ:డ మభరళ పడసరద పడనల
ఇసటట ననస:93-16-573
వయససస:36
లస: పప
94-172/627

4341 NDX2728921
పషరర: హకషసకగష ననయక

94-171/829

తసడడ:డ జజగర
ఇసటట ననస:93-17-158
వయససస:45
లస: పప
94-171/392

భరస : నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:93-17-282
వయససస:61
లస: ససస స
94-171/394

94-172/614

తలర : లకడల
ఇసటట ననస:93-16-571
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:93-16-576
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-17-282
వయససస:36
లస: ససస స
4345 AP151010462191
పషరర: శకనవరసరరడడడ చలర

4337 NDX2564532
పషరర: లకడల వపయభరర

4323 NDX1876319
పషరర: రరజగసదడ గభడడపపడడ

తసడడ:డ వనసకట ససబకయఖ
ఇసటట ననస:93-16-566
వయససస:81
లస: పప

భరస : బబ జయఖ వపయభరర
ఇసటట ననస:93-16-573
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చననససబడహలణఖస
ఇసటట ననస:93-16-576
వయససస:40
లస: ససస స
4342 NDX1001825
పషరర: సస హహచ రరమ శరఖమల

94-172/616

తసడడ:డ పడభభకర
ఇసటట ననస:93-16-573
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర
ఇసటట ననస:93-16-573
వయససస:52
లస: పప
4339 JBV3177466
పషరర: రరపలకడల గభకటటరర

4334 NDX1466359
పషరర: అననన బభబభ బసడడగరలమ

94-172/611

తసడడ:డ ససబభకరరవప గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-16-565
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మభరళ పడసరద
ఇసటట ననస:93-16-571
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-16-573
వయససస:48
లస: ససస స
4336 AP151010465026
పషరర: ససబభకరరవప బసడడకరల

94-172/613

తసడడ:డ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:93-16-566
వయససస:38
లస: పప
94-169/1129

4320 NDX1876384
పషరర: ససమ గభడడపపడడ

భరస : నరగష గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-16-565
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగసదడ గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-16-565
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:93-16-566
వయససస:75
లస: ససస స
4327 NDX3160405
పషరర: మణణవరరకలమమర పరరర

94-172/610

భరస : యహనస గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-16-565
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగసదడ గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-16-565
వయససస:29
లస: పప
4324 JBV0845800
పషరర: సరమమమజఖ మల గభకటటరర

4319 NDX1876293
పషరర: థదరరసరస గభడడపపడడ

4344 JBV0847319
పషరర: జగదదష చలమర

94-171/393

తసడడ:డ నరససకహరరడడడ
ఇసటట ననస:93-17-282
వయససస:36
లస: పప
94-171/395

4347 NDX0489286
పషరర: అరరణకలమమరర వరరణనససવ

94-171/396

భరస : లకకలనరసససహવ
ఇసటట ననస:93-17-283
వయససస:53
లస: ససస స
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4348 NDX0922799
పషరర: కకననరర ససతనరరమ పడసరదવ

94-171/397

తసడడ:డ మధససనధన రరవపવ
ఇసటట ననస:93-17-284
వయససస:45
లస: పప
4351 NDX2101582
పషరర: కరవనరర మమననస

94-172/628

94-172/631

4355 NDX0674309
పషరర: హహహనన ననయక

94-172/634

4358 NDX0008730
పషరర: నలర లకడల

94-172/637

4361 NDX0447540
పషరర: ఉమ ఉపపప
భరస : వర భదడ రరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:93-17-575
వయససస:39
లస: ససస స

4363 AP151010462474
పషరర: లలరరర మమరర మదసద

4364 AP151010462475
పషరర: వనసకరయమల మదసద

94-171/400

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:93-17-576
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటయఖ
ఇసటట ననస:93-17-576
వయససస:64
లస: పప
4369 NDX0447391
పషరర: దసరర జరర

94-172/641

తసడడ:డ గగపరల పసరరమమళళ
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:38
లస: పప

94-172/635

4370 NDX0519579
పషరర: లలమవత పసరరమమళళ

94-172/644

4373 JBV3177953
పషరర: గగపసకకషష కకనన

94-172/638

4376 JBV3177854
పషరర: రమణమబరరస కకనన
తసడడ:డ వనసకటరరమమరరవప కకనన
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:39
లస: పప

4356 JBV0840710
పషరర: తడననధ ననయక

94-172/633

4359 AP151010465488
పషరర: దదలపపకమమర కకక

94-172/636

4362 NDX0670315
పషరర: మసగయఖ పలమర

94-172/639

తలర : కకటటశసరమల పలమర
ఇసటట ననస:93-17-575
వయససస:33
లస: పప
94-171/401

4365 JBV3172160
పషరర: పడసననసరగర మదసద

94-171/402

తసడడ:డ అకకయఖ
ఇసటట ననస:93-17-576
వయససస:36
లస: పప
94-170/720

4368 NDX1083013
పషరర: చనసదదన ననయక

94-172/640

భరస : బలరరస ననయక
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:30
లస: ససస స
94-172/642

4371 NDX2066802
పషరర: ఊరరలళ ననయక

94-172/643

భరస : హరరరరమ ననయక
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:38
లస: ససస స
94-172/645

తసడడ:డ వనసకటరరమమరరవప కకనన
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:36
లస: పప
94-172/647

94-172/630

తసడడ:డ ఆసజననయపరసడడరసగశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-17-573
వయససస:44
లస: పప

భరస : కలమమరసరసమ పసరరమమళళ
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమభ సరగడ
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:43
లస: ససస స
4375 NDX0519538
పషరర: కలమమర సరసమ పసరరమమళళ

4367 NDX3127511
పషరర: రరహనన షషక

4353 NDX1325315
పషరర: వససతన లకకల చటట పగ
డ డ

తసడడ:డ కకషరషననయక
ఇసటట ననస:93-17-361
వయససస:50
లస: పప

తలర : కససరససకరసరకస షషక
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అపపల రరడడడ జరర
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:36
లస: ససస స
4372 NDX0519454
పషరర: కనకరతనస సరగడ

94-172/632

భరస : పససటయఖ
ఇసటట ననస:93-17-576
వయససస:87
లస: ససస స
94-171/403

94-171/399

తసడడ:డ వనసకట భభసకర రరవప చటట పగ
డ డ
ఇసటట ననస:93-17-353
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : తరసగర పస డ లల
ఇసటట ననస:93-17-362
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయపరసడడరసగశకనవరసరర
ఇసటట ననస:93-17-573
వయససస:46
లస: పప

4366 AP151010462585
పషరర: అసకయఖ మదసద

94-172/629

భరస : తడననద ననయక
ఇసటట ననస:93-17-361
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సవర ననయభడడ గగదదల
ఇసటట ననస:93-17-362
వయససస:46
లస: ససస స
4360 AP151010465344
పషరర: లలకననధ కకక

4352 NDX1589763
పషరర: యశశధ కనకస

4350 JBV3171592
పషరర: శకనవరసరరవప మభపపన

తసడడ:డ మలర బభబభ
ఇసటట ననస:93-17-285
వయససస:44
లస: పప

భరస : గణణశ కనకస
ఇసటట ననస:93-17-352
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : భభసకర రరవప కలకలరర
ఇసటట ననస:93-17-357
వయససస:39
లస: ససస స
4357 NDX0387449
పషరర: పరరసత గగదదల

94-171/398

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-17-285
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకశశర మమననస
ఇసటట ననస:93-17-348
వయససస:35
లస: ససస స
4354 NDX0153346
పషరర: పడభభవత కలకలరర

4349 JBV3171600
పషరర: వనకకటలకడల మభపపన

4374 NDX1083021
పషరర: బలరరమ ననయక

94-172/646

తసడడ:డ కరయమ ననయక
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:37
లస: పప
94-172/648

4377 NDX2066794
పషరర: హరరరరమ ననయక

94-172/649

తసడడ:డ చసతనమణణ ననయక
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:43
లస: పప
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94-172/650

తసడడ:డ అపపనన జరర
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:46
లస: పప
4381 JBV3177946
పషరర: వనసకటరరమమరరవప కకనన

94-172/653

4382 NDX3114469
పషరర: బభజ షషక

94-171/830

4385 NDX0673871
పషరర: మమత సరహహ
తసడడ:డ తషసగ సరహహ
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:34
లస: పప

4387 JBV0843250
పషరర: బభలమజకలమమర బబహరర

4388 JBV0840967
పషరర: సమర బసరసల

94-172/656

తసడడ:డ అరగఖత
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకషషస సరహహ
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:55
లస: పప
4393 NDX2549236
పషరర: మసగభల పడధనన

94-172/1010

94-172/1013

94-171/405

94-171/647

తసడడ:డ ఉచకచ సరహహ
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:42
లస: పప
4405 JBV3177698
పషరర: ఆదదమల గభసటటరర
భరస : మమబభ గభసటటరర
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:63
లస: ససస స

4394 NDX2548055
పషరర: నషసకరసత గగడ

4397 NDX3106598
పషరర: అదదమల గసట

94-172/657

94-172/660

94-172/1011

94-172/655

4389 JBV0842252
పషరర: అఖయసరసయ

94-172/658

4392 JBV0844662
పషరర: గసగరధర సరహహ

94-172/661

4395 NDX2548121
పషరర: మమల గగడ

94-172/1012

భరస : నససకరసత గగడ
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:30
లస: ససస స
94-169/1131

4398 NDX1809419
పషరర: లకడల బభకక

94-171/404

తసడడ:డ అపపల రరడడడ బభకక
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:42
లస: ససస స
94-171/406

4403 NDX2545853
పషరర: ససనత సరహహ

94-171/648

తసడడ:డ అశస రరడడడ
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:32
లస: పప

4386 JBV0842294
పషరర: పవతడ సరహహ

తసడడ:డ మసగగశసర సరహహ
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:60
లస: పప

4400 NDX2051407
పషరర: వనసకట ఆసజననయభలల రరడడ
ననగరరరడడడ
తలర : లకడల ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:30
లస: పప

4406 NDX0674234
పషరర: అసజరరడడడ ననగరరరడడడ

94-171/645

తసడడ:డ ఫణబసరసయ
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:45
లస: పప

4401 NDX2549327
పషరర: నశమణణ సరహహ

94-171/646

తసడడ:డ రరస సరహహ
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పడతనప సరహహ
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:29
లస: ససస స
94-172/663

4383 NDX2549251
పషరర: బనన గగడ

తసడడ:డ భటట కకషష సరహహ
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:35
లస: పప

తలర : పరపరరవప గసట
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : అససరరరరడడడ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:49
లస: ససస స
4402 NDX2549376
పషరర: ససజయ కలమమర సరహహ

94-172/654

తసడడ:డ బపరడ గగడ
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అరరజ న ననయక
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:26
లస: పప
4399 NDX2051381
పషరర: లకడల ననగరరరడడడ

4391 JBV0842286
పషరర: శవరరస బభరరక

94-172/652

తసడడ:డ మభరళ గగడ
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ధథడథ బభరరక
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మచరస పడధనన
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:41
లస: పప
4396 NDX2549210
పషరర: సతత
డ ఘన ననయక

94-187/1016

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:41
లస: పప
94-172/659

4380 AP151010465016
పషరర: తనతనరరవప కరననరర

తసడడ:డ పదలననభస కరననరర
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నజరహలద షషక
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకట ఆసజననయభలల రరడడడ నగరరరడర
ఇసటట ననస:93-17-579
వయససస:22
లస: ససస స

4390 NDX0673897
పషరర: తషసగ సరహహ

94-172/651

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గగపసననద కకనన
ఇసటట ననస:93-17-578
వయససస:67
లస: పప
4384 NDX2875383
పషరర: నలవనణణ నగరరరడర

4379 NDX0519504
పషరర: శకనవరస కకసపలర

4404 AP151010465215
పషరర: అపపలనరసమల కరననరర

94-172/662

భరస : తనతనరరవప కరననరర
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:47
లస: ససస స
94-172/664

4407 NDX2548766
పషరర: కహహనచరణ సరహహ

94-172/1014

తసడడ:డ సస మసత సరహహ
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:28
లస: పప
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4408 NDX2549285
పషరర: నలమసఛల ననయక
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94-172/1015

తసడడ:డ భరత ననయక
ఇసటట ననస:93-17-580
వయససస:22
లస: పప
94-171/409

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ కకడమమటట
ఇసటట ననస:93-17-581
వయససస:49
లస: ససస స
94-172/665

తసడడ:డ కకషష ననయక
ఇసటట ననస:93-17-581
వయససస:53
లస: పప
4420 NDX0447292
పషరర: హసస పసటర
భరస : రవ పసటర
ఇసటట ననస:93-17-584
వయససస:39
లస: ససస స
4423 NDX2350007
పషరర: సనరరఖడమల మభడడవన చ

94-173/540

94-171/412

94-172/674

భరస : హసనવ વ
ఇసటట ననస:93-17-587
వయససస:44
లస: ససస స

4421 NDX0447326
పషరర: కమలమల పసటర

4424 NDX2349819
పషరర: సననఖసస రరవప మభదదవసచ

4427 NDX1768102
పషరర: హననమసతష రరవప కకతస పలర

4430 JBV3177524
పషరర: లకకలతరరపతమల పచచల

94-172/677

4433 JBV3177417
పషరర: రతనరరజ తదననల

94-172/670

4436 NDX1320696
పషరర: మహమలద హరరఫ సయఖద
తసడడ:డ మహమలద హసన
ఇసటట ననస:93-17-587
వయససస:28
లస: పప

4419 NDX2397610
పషరర: మమరర గగరగకమబచస

94-171/411

4422 NDX0447243
పషరర: రవ పసటర

94-172/671

తసడడ:డ నరసససహననయభడడ పసటర
ఇసటట ననస:93-17-584
వయససస:41
లస: పప
94-173/541

4425 NDX1814616
పషరర: ఈశసరమల కకలల
ర రర

94-172/672

భరస : రమమశ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:93-17-585
వయససస:51
లస: ససస స
94-171/413

4428 JBV3177532
పషరర: శవకలమమరర పచచల

94-172/673

తసడడ:డ రరమయఖ పచచల
ఇసటట ననస:93-17-586
వయససస:33
లస: ససస స
94-172/675

4431 JBV0855163
పషరర: సతఖవనదమల తదననల

94-172/676

భరస : షడడక
ఇసటట ననస:93-17-586
వయససస:67
లస: ససస స
94-172/678

తసడడ:డ షడడక
ఇసటట ననస:93-17-586
వయససస:47
లస: పప
94-171/414

94-172/667

భరస : రరమయఖ గగరగకమబచస
ఇసటట ననస:93-17-584
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ పచచల
ఇసటట ననస:93-17-586
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పచచల
ఇసటట ననస:93-17-586
వయససస:41
లస: పప
4435 JBV0855981
పషరర: షరహహనવ సయఖదવ

94-172/668

తసడడ:డ వనసకయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:93-17-586
వయససస:52
లస: పప

భరస : గభరవయఖ వడర మబడడ
ఇసటట ననస:93-17-586
వయససస:42
లస: ససస స
4432 JBV3177557
పషరర: శకనవరసరరవప పచచల

4418 NDX1082767
పషరర: లకడలనరసససహ వరరణనసస

4416 AP151010465012
పషరర: వనసకట రమణ రరడడడ కకడమటట
తసడడ:డ సనరరఖరరవప కకడమటట
ఇసటట ననస:93-17-581
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ మభదదవసచ
ఇసటట ననస:93-17-584
వయససస:53
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప కకటట పల
ఇసటట ననస:93-17-586
వయససస:47
లస: ససస స
4429 JBV3177516
పషరర: వనసకరటరతనస వడర మబడడ

94-172/666

భరస : నరసససహననయభడడ పసటర
ఇసటట ననస:93-17-584
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సనఖరరరవ మభడడవన చ
ఇసటట ననస:93-17-584
వయససస:46
లస: ససస స
4426 NDX2066877
పషరర: రమణ కకతస పలర

4415 AP151010465366
పషరర: హనసమమయమల కకడమటట

94-171/649

తసడడ:డ నరసజన పడధనన
ఇసటట ననస:93-17-581
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకడలననరరయణ వరరణనసస
ఇసటట ననస:93-17-583
వయససస:55
లస: పప
94-172/669

94-171/408

94-171/410 4413 NDX2549277
4412 NDX1809930
పషరర: వనస యస యస ఎన రరడడ కకడమటట
పషరర: జయసత పడధనన

భరస : వనసకటరమణనరరడడడ కకడమటట
ఇసటట ననస:93-17-581
వయససస:46
లస: ససస స
94-172/1016

4410 NDX2102622
పషరర: కకశశర మమననస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమననస
ఇసటట ననస:93-17-581
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణనరరడడడ కకడమటట
ఇసటట ననస:93-17-581
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప గసట
ఇసటట ననస:93-17-581
వయససస:45
లస: ససస స
4417 NDX2549558
పషరర: సదననసద ననయక

94-171/407

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:93-17-581
వయససస:34
లస: ససస స

4411 NDX2036391
పషరర: హనసమమయమల కకడమమటట

4414 AP151010465361
పషరర: మసగవనణణ గసట

4409 NDX1173301
పషరర: కరవనరర మననల

4434 JBV3177508
పషరర: గభరవయఖ వడర మబడడ

94-172/679

తసడడ:డ శశషయఖ వడర మబడడ
ఇసటట ననస:93-17-586
వయససస:55
లస: పప
94-171/415

94-171/416
4437 JBV0855973
పషరర: మహలద షమ షతల హసనવ
సయఖదવ
తసడడ:డ మసరసన వలવ વ
ఇసటట ననస:93-17-587
వయససస:52
లస: పప
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4438 NDX0154229
పషరర: మమరర జజన మటభటడ
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94-172/680

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:93-17-587
వయససస:50
లస: ససస స
4441 NDX2379519
పషరర: ఖమదర బ షషక

94-171/417

94-173/1044

94-171/419

94-171/422

94-171/425

94-171/428

94-171/431

తసడడ:డ దేశపపવ
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:35
లస: పప

4451 NDX0957712
పషరర: ససధదర అమభజజరర

4454 AP151010462108
పషరర: ఆసజననయభలల అమభజజరర

4457 NDX1809609
పషరర: వనసకట రరమ కలమఖణణ అసగడడ

4460 JBV0842898
పషరర: ససనత అకగడడ

94-171/434

4463 JBV0845859
పషరర: పడసరదస పససపపలలటట

94-171/423

4466 JBV0846014
పషరర: పడసరద అకగడడ
తసడడ:డ జయరరమ శశటట
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:37
లస: పప

4446 JBV3171253
పషరర: శకలకతల అమభజరర

94-171/418

4449 JBV0840603
పషరర: మభతనఖలమలવ అమభజరరવ

94-171/421

4452 JBV0840447
పషరర: రరఘవపలల అమభజరర

94-171/424

తసడడ:డ బభలలశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-17-589
వయససస:42
లస: పప
94-171/426

4455 JBV0840439
పషరర: బభలలశసరరరవప అమభజరర

94-171/427

తసడడ:డ వరనన
ఇసటట ననస:93-17-589
వయససస:72
లస: పప
94-171/429

4458 NDX2185818
పషరర: ననగ మలలర సవరర అసగడక

94-171/430

భరస : పడసరద అసగడక
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:33
లస: ససస స
94-171/432

4461 NDX0715565
పషరర: పదనలవత పససపపలలటట

94-171/433

భరస : వనకకటసరసమననయభడడ
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:55
లస: ససస స
94-171/435

తసడడ:డ దేశపప
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:33
లస: పప
94-171/437

94-172/683

భరస : బభలలశసరరరవపવ વ
ఇసటట ననస:93-17-589
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జయరరమ శశటట
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:62
లస: ససస స
4465 JBV0846956
పషరర: పడకరష పససపపలలటట

94-171/420

భరస : భభసకర అసగడడ
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకకరరరవప
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:34
లస: ససస స
4462 AP151010462477
పషరర: ససససల అసగడడ

4448 AP151010462268
పషరర: అరరణ అమభజజరర

4443 NDX1481415
పషరర: మమనస ననయక

భరస : కకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-17-589
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరనన
ఇసటట ననస:93-17-589
వయససస:60
లస: పప

భరస : సతష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:23
లస: ససస స
4459 NDX0459354
పషరర: ధనలకడల జజకర

94-172/684

తసడడ:డ ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:93-17-589
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బభలలశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-17-589
వయససస:45
లస: పప
4456 NDX2134591
పషరర: శరకవరణణ పససపపలలటట

4445 NDX1738204
పషరర: రవతేజ అమబజరర

94-169/1132

తసడడ:డ మసగభల ననయక
ఇసటట ననస:93-17-588
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:93-17-589
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఇననయఖ
ఇసటట ననస:93-17-589
వయససస:78
లస: ససస స
4453 JBV0840611
పషరర: కకషషమబరరస అమభజరర

94-172/682

తసడడ:డ ఆసజననయభలల అమబజరర
ఇసటట ననస:93-17-588/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:93-17-589
వయససస:40
లస: ససస స
4450 AP151010462269
పషరర: శరరమల అడడ గటర

4442 NDX1814608
పషరర: కలయ వరన గభరగకపప

4440 NDX3130945
పషరర: అరరణ అసజరర

తలర : ఆసజననయభలల అసజరర
ఇసటట ననస:93-17-588
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కలపపప సరసమ గభరగకపప
ఇసటట ననస:93-17-588
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరనన అమభ
జ రర
ఇసటట ననస:93-17-588
వయససస:58
లస: పప
4447 JBV3171246
పషరర: జయలకడల అమభజరర

94-172/681

తసడడ:డ షసషషల హసన సయఖద
ఇసటట ననస:93-17-587
వయససస:29
లస: పప

భరస : బభదసలర షషక
ఇసటట ననస:93-17-588
వయససస:36
లస: ససస స
4444 NDX3129772
పషరర: ఆసజననయభలల అమభ
జ రర

4439 NDX1151026
పషరర: అరరద మహమలద

4464 JBV0845990
పషరర: భభసకర అకగడడ

94-171/436

తసడడ:డ జయరరమ శశటట
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:35
లస: పప
94-171/438

4467 JBV3171774
పషరర: శసకరరరవప జజ క

94-171/439

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:40
లస: పప
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4468 AP151010462347
పషరర: రవకలమమర అసగడడ

94-171/440

తసడడ:డ జయరరమ శశటట
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:46
లస: పప
4471 NDX2329266
పషరర: రరజగశసరర చదటట

94-171/442

94-171/445

94-174/458

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:93-17-597
వయససస:83
లస: ససస స

94-171/446

4476 AP151010462257
పషరర: రమమదేవ ధనళపపడడ

94-171/447

భరస : ననతమలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:93-17-593
వయససస:42
లస: ససస స

94-192/948

4487 NDX1682369
పషరర: ఛనన బభషర షషక

4490 NDX1981266
పషరర: రరజఖ లకడల తననరర

94-192/949

94-172/686

4493 AP151010465417
పషరర: కకషషకలమమరర పసచసమరరస

4496 NDX0812768
పషరర: జ పపషపવ
భరస : ననగరరజવ
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:32
లస: ససస స

94-192/947

4488 NDX2349454
పషరర: శరరష కలసడనరర

94-173/542

94-172/687
4491 NDX1981050
పషరర: బసగరరర మధస బభబభ తననరర

తసడడ:డ కకషష రరవప తననరర
ఇసటట ననస:93-17-596
వయససస:48
లస: పప
94-172/689

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:93-17-597
వయససస:41
లస: ససస స
94-172/691

భరస : వనసకట రమణ ఏబభకరర
ఇసటట ననస:93-17-594
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మమరరయమదనస కలసడనరర
ఇసటట ననస:93-17-595
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బసగరరర బభబభ తననరర
ఇసటట ననస:93-17-596
వయససస:44
లస: ససస స
94-172/688

94-171/918

భరస : ససబభన
ఇసటట ననస:93-17-594
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:93-17-594
వయససస:25
లస: పప
94-173/1045

4482 NDX3227691
పషరర: ఆధద లకడల ఏబభకరర

94-191/959 4485 JBV0855486
4484 NDX3118841
పషరర: బభలససన
పషరర: హహసషసనక సయఖద షషక
డ వరసమమణణకసథ ఏబభకరర

తసడడ:డ వనసకట రమణ ఏబభకరర
ఇసటట ననస:93-17-594
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-17-596
వయససస:50
లస: పప
4495 AP151010465418
పషరర: రరఘవమల పసచసమరరస

తసడడ:డ దయమకర
ఇసటట ననస:93-17-592
వయససస:27
లస: పప

94-172/1195
4481 NDX2889418
పషరర: సరయ వనసకట ననరరయణ
దసలపపడడ
తసడడ:డ ననగ మలర శసర రరవప దసలపపడడ
ఇసటట ననస:93-17-593
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబనసపరణణ సరహహ
ఇసటట ననస:93-17-595
వయససస:38
లస: పప
4492 NDX1377043
పషరర: శకనవరస రరవప దేవరకకసడ

94-171/444

94-172/685

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:93-17-594
వయససస:51
లస: ససస స
4489 NDX3025376
పషరర: భగవరన సరహహ

4473 NDX0958058
పషరర: మననహర చదటట

94-171/832 4479 NDX2884062
94-171/833
4478 NDX2863645
పషరర: శవ ననగగశసర రరవప రరవపలపరటట
పషరర: సరయ వనసకట ననరరయణ
దసలపపడడ
తసడడ:డ ననగగశసర రరవప రరవపలపరటట
తసడడ:డ ననగ మలర శసర రరవప దసలపపడడ
ఇసటట ననస:93-17-593
ఇసటట ననస:93-17-593
వయససస:31
లస: పప
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననసర వల షషక
ఇసటట ననస:93-17-594
వయససస:22
లస: పప
4486 NDX1946898
పషరర: ఇమమమ బ షషక

4475 AP151010462307
పషరర: డకన మమరరటర చదటట

94-171/831

94-171/448

భరస : మధససనదన ధనళపపడడ
ఇసటట ననస:93-17-593
వయససస:26
లస: ససస స
4483 NDX2278901
పషరర: రహలతషలమ షషక

94-171/443

తసడడ:డ ఆలర ర
ఇసటట ననస:93-17-592
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:93-17-593
వయససస:82
లస: ససస స
4480 NDX1981472
పషరర: అనసష ధనళపపడడ

4472 AP151010462595
పషరర: రరజజమణణ చదటట

4470 NDX3198553
పషరర: అసజల దేవ పససపపలలటట

తసడడ:డ పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆలర ర
ఇసటట ననస:93-17-592
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆలర ర
ఇసటట ననస:93-17-592
వయససస:39
లస: పప
4477 AP151010462559
పషరర: సరమమమజఖస ధనళపపడడ

94-171/441

తసడడ:డ వనకకటసరసమననయభడడવ
ఇసటట ననస:93-17-590
వయససస:60
లస: పప

భరస : వజయ రరజ చదటట
ఇసటట ననస:93-17-591
వయససస:56
లస: ససస స
4474 JBV0841478
పషరర: అనల కలమమర చదటట

4469 NDX0715557
పషరర: దేశపపવ పససపపలలటటવ

4494 JBV3177458
పషరర: వజయలకడలવ తతరరటటવ

94-172/690

భరస : మధససనదనపడసరదવ વ
ఇసటట ననస:93-17-597
వయససస:44
లస: ససస స
94-172/692

4497 NDX0812909
పషరర: సస హహచ. మహహశసరర

94-172/693

భరస : దయమనధద
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:37
లస: ససస స
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94-172/694

భరస : శకనవరససવ
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:39
లస: ససస స
4501 NDX0812974
పషరర: కర కకషరష రరవప

94-172/697

94-172/700

94-172/703

94-172/1196

94-172/1199

94-171/449

94-172/709

తసడడ:డ సససహచల
ఇసటట ననస:93-18-316
వయససస:57
లస: పప

4511 NDX2887693
పషరర: జజఖసస త సరరరపలర

4514 NDX2348324
పషరర: గరత బబహరర

4517 JBV0841858
పషరర: మమధవ గనసనపసలర

4520 JBV0840553
పషరర: అబడహక గనసనపసలర

94-172/712

4523 JBV0841957
పషరర: బబబ
ర శకకస

94-172/1197

4526 NDX1934232
పషరర: ఉష రరణణ దనసరర
భరస : ససగరత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:93-18-324
వయససస:31
లస: ససస స

4506 NDX0813121
పషరర: తనస సరహహ

94-172/702

4509 NDX0813980
పషరర: ఆనసద ననయకવ

94-172/705

4512 NDX2888543
పషరర: దదననశ సరరరపలర

94-172/1198

తసడడ:డ శకనవరసస సరరరపలర
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:19
లస: పప
94-173/543

4515 JBV0844902
పషరర: ఎలషరరరణణ చలకర

94-172/706

తసడడ:డ తేరగసమల
ఇసటట ననస:93-18-311
వయససస:45
లస: ససస స
94-172/707

4518 JBV0841171
పషరర: ధదబబ రమమణణకఖస చగపపర

94-172/708

భరస : దేవపడసరద
ఇసటట ననస:93-18-314
వయససస:46
లస: ససస స
94-172/710

4521 JBV0841189
పషరర: దేవపడసరద చగపపర

94-172/711

తసడడ:డ లలకయఖ స
ఇసటట ననస:93-18-314
వయససస:52
లస: పప
94-172/713

తసడడ:డ శతషడఘన
ఇసటట ననస:93-18-316
వయససస:37
లస: పప
94-172/715

94-172/699

తసడడ:డ ఆదనసવ
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనలరససర
ఇసటట ననస:93-18-314
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రతననకర
ఇసటట ననస:93-18-316
వయససస:33
లస: పప
4525 JBV0845339
పషరర: గగవకదస ననయక

94-172/704

భరస : శరఖక
ఇసటట ననస:93-18-314
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జజన వనలరససర
ఇసటట ననస:93-18-314
వయససస:62
లస: ససస స
4522 JBV0845354
పషరర: బభలమర ననయక

4508 JBV3177771
పషరర: బభబభ పఠరన

4503 NDX0812586
పషరర: పస ససతతష కలమమర

తసడడ:డ కరళ
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ తడననధ బబహరర
ఇసటట ననస:93-18-267
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ లలట వనలసరల
ఇసటట ననస:93-18-314
వయససస:53
లస: ససస స
4519 JBV0841304
పషరర: మమరర గనసనపలర

94-172/701

తసడడ:డ శకనవరసస సరరరపలర
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరజ అసగరరగకలల
ఇసటట ననస:93-18
వయససస:78
లస: పప
4516 NDX1849803
పషరర: అలవనలల వనలసరల

4505 NDX0813014
పషరర: ఎస జగనననథ రరవప

94-172/696

తసడడ:డ అభమమన
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అపపనన సరరరపలర
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:54
లస: పప
4513 NDX2887040
పషరర: వషష
ష వరరన రరజ అసగరరగకలల

94-172/698

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణવ
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:51
లస: పప
4510 NDX2888444
పషరర: శకనవరసస సరరరపలర

4502 NDX0812990
పషరర: ఎస చసదడశశఖర రరవప

4500 JBV3177961
పషరర: బబగస పఠరన

భరస : బభబభ
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలరరజ రరవప
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బసససధర ననయక
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:37
లస: పప
4507 NDX0813055
పషరర: జ ననగరరజવ

94-172/695

భరస : ససరగషష
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:93-17-598
వయససస:31
లస: పప
4504 NDX0813238
పషరర: సససహచల ననయక

4499 AP151010465459
పషరర: కలమమరర కటభట

4524 JBV0845321
పషరర: రవకదడ శకకస

94-172/714

తసడడ:డ శతషడఘన
ఇసటట ననస:93-18-316
వయససస:41
లస: పప
94-173/544

4527 NDX1933994
పషరర: ససగరత రరవప దనసరర

94-173/545

తసడడ:డ ససబక రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:93-18-324
వయససస:34
లస: పప
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4528 NDX2348415
పషరర: ఇమమసబ షషక
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94-173/546

భరస : ననననసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-18-515
వయససస:81
లస: ససస స
4531 NDX2931541
పషరర: ననగగశసర రరవప ఇసటటరర

94-171/834

4532 NDX2800522
పషరర: లలమవత ఇసటటరర

94-172/1201

4535 NDX2219780
పషరర: బబ ఫరతమమ షషక
భరస : ననగబర బభషర షషక
ఇసటట ననస:93-18-607
వయససస:32
లస: ససస స

4537 NDX3040649
పషరర: ఆఫసడన తబసససమ షషక

4538 NDX3041779
పషరర: మసరసన షరరఫ ఖమన పటభన

94-171/835

తసడడ:డ అహలద బభష షషక
ఇసటట ననస:93-18-607/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ దనసరర
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:22
లస: ససస స
4543 NDX2348357
పషరర: పదల చలకరబతస న

94-173/551

94-173/554

94-173/557

తసడడ:డ మభతస యఖ దనసరర
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:47
లస: పప

4544 NDX2348613
పషరర: వనజ పగడనల

4547 NDX1743591
పషరర: మననజ వరల దనసరర

4550 NDX0010199
పషరర: ననగభల మభననన షషక

94-173/560

4553 NDX0010074
పషరర: ననగబర భభషర షషక

94-173/549

4556 JBV0856765
పషరర: మరరవల సయఖద
తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:51
లస: పప

4536 NDX3041498
పషరర: సరధదక పటభన

94-169/1133

4539 NDX3041670
పషరర: సరబర పఠరన

94-173/1049

4542 NDX2348282
పషరర: మమధవ ననగగసడర

94-173/550

భరస : రరజశశఖర ననగగసడర
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:29
లస: ససస స
94-173/552

4545 JBV3182573
పషరర: జజఖత దనసరర

94-173/553

భరస : వనసకటరమణ దనసరర
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:44
లస: ససస స
94-173/555

4548 NDX1277508
పషరర: ససభభన షషక

94-173/556

తసడడ:డ అబభదల సమద షషక
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:27
లస: పప
94-173/558

4551 NDX0010157
పషరర: ననగభల మరరవల షషక

94-173/559

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:33
లస: పప
94-173/561

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:35
లస: పప
94-173/563

94-172/1200
4533 NDX2887313
పషరర: అసక వర పడసరద రరవప
అసగరరగకలల
తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరజ అసగరరగకలల
ఇసటట ననస:93-18-602
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అకకర పఠరన
ఇసటట ననస:93-18-607/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పస లయఖ గభజజల
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:34
లస: పప
4555 JBV3182581
పషరర: వనసకటరమణ దనసరర

94-173/1048

తసడడ:డ వనసకట రమణ దనసరర
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ ననగగసడర
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:31
లస: పప
4552 NDX1697640
పషరర: రమణ గభజజల

4541 NDX1903286
పషరర: సససదనబ షషక

94-171/451

భరస : అకకర పటభన
ఇసటట ననస:93-18-607/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రమమశ పగడనల
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:52
లస: ససస స
4549 NDX2349355
పషరర: రరజజ శశఖర ననగగసడర

94-173/547

భరస : ననగభర మరరవల షషక
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప చలకరబతస న
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:35
లస: ససస స
4546 AP151010468275
పషరర: నషషదన షషక

94-173/1047

తసడడ:డ అకకర పటభన
ఇసటట ననస:93-18-607/1
వయససస:30
లస: పప
94-173/548

4530 NDX0494427
పషరర: హహసషసన బభషర షషక

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:93-18-598
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగగశసరరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-18-600
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అసక వర పడసరద రరవప అసగరరగకలల
ఇసటట ననస:93-18-602
వయససస:26
లస: ససస స

4540 NDX2219772
పషరర: మధసశక దనసరర

94-171/450

భరస : హహసషసన బభషర
ఇసటట ననస:93-18-598
వయససస:31
లస: ససస స

భసధసవప: లలమవత ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-18-600
వయససస:61
లస: పప
4534 NDX2887370
పషరర: శక లకడల అసగరరగకలల

4529 NDX0489518
పషరర: బషసరరన షషక

4554 NDX2349165
పషరర: రరజ చలకరబతస న

94-173/562

తసడడ:డ వరయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:48
లస: పప
94-173/564

4557 AP151010468193
పషరర: మసరసన వల షషక

94-173/565

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:57
లస: పప
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4558 NDX2581759
పషరర: జజఖత అపరష దనసరర
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94-173/698

భరస : వనసకట రమణ దనసరర
ఇసటట ననస:93-18-608
వయససస:44
లస: ససస స
4561 NDX0155739
పషరర: సరధదకర షషక

4567 NDX2717726
పషరర: ఖససస ఖమన మహమలద

94-172/716

4562 NDX0827089
పషరర: యమససలన పఠరన

94-172/719

4565 NDX0154914
పషరర: వలవపలమర షషక

4568 NDX2884179
పషరర: ఇలయమస ఖమన మహమలద

భరస : ఇలయమస ఖమన మహలద
ఇసటట ననస:93-18-610/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93-18-615
వయససస:55
లస: ససస స
94-172/724

94-172/727

భరస : ఛగటటఖమశసమహమలద
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:54
లస: ససస స

4580 NDX0723643
పషరర: ననగరరణణવ కళళళపలర વ

94-173/568

4583 NDX3073038
పషరర: మహమలద చగటట ఖససస ఖమన

94-172/1203

94-172/1205

4572 NDX2762110
పషరర: మబన షషక

94-172/1206

తసడడ:డ గఫపర రహహమ షషక
ఇసటట ననస:93-18-613
వయససస:18
లస: ససస స
94-172/722

4586 NDX1743625
పషరర: ఉమమర ఫరరక పషతేన
తసడడ:డ ఖమససస ఖమన చగటట
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:31
లస: పప

4575 JBV3177169
పషరర: సరయబభ ననయక

94-172/723

తసడడ:డ హరరబసధస
ఇసటట ననస:93-18-615
వయససస:43
లస: పప
94-172/725

4578 JBV3177037
పషరర: చరణ ననయక

94-172/726

తసడడ:డ కళళఖననయక
ఇసటట ననస:93-18-616
వయససస:45
లస: పప
94-173/566

4581 NDX0723734
పషరర: శకలకడలવ కళళళపలర વ

94-173/567

భరస : ఆకజననయభలలવ
ఇసటట ననస:93-18-616
వయససస:55
లస: ససస స
94-170/722

తసడడ:డ బడే ఖమన
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:57
లస: పప
94-173/569

94-178/738

4569 NDX2878890
పషరర: హబబభర రరహమన ఖమన
మహమలద
తసడడ:డ ఖససస ఖమన మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-610/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:93-18-616
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనకకయఖ
ఇసటట ననస:93-18-616
వయససస:63
లస: పప
4585 AP151010468622
పషరర: ఆయయశర మహమలద

4577 JBV3177029
పషరర: కకషరషననయక

4566 NDX2703239
పషరర: రహమమమబ మహమలద

94-172/1202

తసడడ:డ భభకరఖ ననయక
ఇసటట ననస:93-18-616
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయభలల కలలర పలర
ఇసటట ననస:93-18-616
వయససస:47
లస: పప
4582 NDX0842880
పషరర: ఆకజననయభలల కళళళపలర

4574 JBV3177177
పషరర: శసకర పరతతడ

94-172/718
4563 NDX1981076
పషరర: మననసర అహలద ఖమన పఠరన

భరస : ఖశస ఖమన మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-610
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరన పరతతడ
ఇసటట ననస:93-18-615
వయససస:37
లస: పప

భరస : చరణ ననయక
ఇసటట ననస:93-18-616
వయససస:40
లస: ససస స
4579 NDX0107458
పషరర: వనసకటటశసరరర కలలర పలర

94-172/720

భరస : హబబభర రరహమన ఖమన షషక
ఇసటట ననస:93-18-610/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-172/721

94-170/603

తసడడ:డ మహబబబ అహలద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:93-18-610
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస ఖమన మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-610/1
వయససస:30
లస: పప

94-172/1204 4571 NDX2878981
4570 NDX2884187
పషరర: షమమ ఖటటన మహమలద
పషరర: బభషడ తససనమ షషక

4576 JBV3177011
పషరర: ససషరలననయక

94-172/717

తసడడ:డ మసరసన సరబ షషక
ఇసటట ననస:93-18-610
వయససస:45
లస: పప
94-181/1232

4560 NDX2693083
పషరర: ఇలయమస ఖమన మహమలద

తసడడ:డ ఖససస ఖమన మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-610
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహబబబ పఠరన
ఇసటట ననస:93-18-610
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బడే ఖససస మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-610
వయససస:56
లస: పప

4573 JBV3178001
పషరర: ఖమశసబ షషక

94-169/992

భరస : ఇలయమస ఖమన మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-610
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వలవపలమర షషక
ఇసటట ననస:93-18-610
వయససస:36
లస: ససస స
4564 NDX0827022
పషరర: మహబబబ ఆహమలద ఖమన
పఠరన
తసడడ:డ ఖమససస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:93-18-610
వయససస:45
లస: పప

4559 NDX2696110
పషరర: షమమ ఖటటన మహమలద

4584 NDX2887164
పషరర: అబభదల రరహమన మహమలద

94-171/836

తసడడ:డ చగట ఖససస మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:33
లస: పప
94-173/570

4587 JBV0846303
పషరర: అబభదల రహహమવ વ

94-173/571

తసడడ:డ చగటటఖమససకమహలదવ વ
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:33
లస: పప
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4588 AP151010468623
పషరర: అబభదల షషకવ

94-173/572

తసడడ:డ హసనఅహమలదવ
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:46
లస: పప
4591 NDX2605681
పషరర: మభజజహహదనల ఇసరరస
మహమలద
తసడడ:డ చగటట ఖససస మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:30
లస: పప

94-173/573 4590 NDX0934331
4589 AP151010468456
పషరర: ఛగటటఖమశసమహమలద ఇవసలలదస
పషరర: అబభదలడహమమన ఇవసలలదస

తసడడ:డ పసదఖమశసఖమన
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:61
లస: పప
94-173/699

4592 NDX2605285
పషరర: ఆససఫర మహమలద

తసడడ:డ చగటట ఖససస మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:33
లస: పప
4597 NDX2901312
పషరర: షరహహద పటభన

94-171/837

94-173/575

94-173/578

94-173/581

94-173/584

తసడడ:డ ననరరయణ ఎడ
ఇసటట ననస:93-19-623
వయససస:79
లస: పప

94-173/576

4604 AP151010468383
పషరర: అకజ ర వల షషక

4607 NDX0797449
పషరర: అభమనసఖ రరణనવ

4610 NDX0054502
పషరర: ఖమభమననసర మహమలదવ

94-172/728

4613 NDX1981449
పషరర: నరగసదడ బభబభ ఆవపల

94-173/579

4616 NDX2863785
పషరర: సససదర శరఖస బభబభ ఎడ
తసడడ:డ వనసకనన ఎడ
ఇసటట ననస:93-19-623
వయససస:42
లస: పప

4596 NDX2887149
పషరర: రరహనన మహమలద

94-184/1348

4599 NDX0163808
పషరర: సరసబశవ రరవప కసచరర

94-171/453

4602 AP151010468211
పషరర: మరరబ షషకવ

94-173/577

4605 NDX1326016
పషరర: రగత నరరపమ

94-173/580

తసడడ:డ దసబభరరధర రగత
ఇసటట ననస:93-18-621
వయససస:31
లస: ససస స
94-173/582

4608 NDX1383843
పషరర: కమదేవ రగత

94-173/583

తసడడ:డ కరలసదదచరన రగత
ఇసటట ననస:93-18-621
వయససస:54
లస: పప
94-108/358

4611 NDX0769117
పషరర: షఫస ఉదదదన మహమలద

94-108/361

తసడడ:డ సయఖద
ఇసటట ననస:93-18-622
వయససస:31
లస: పప
94-172/729

తసడడ:డ బడహలస ఆవపల
ఇసటట ననస:93-19-455
వయససస:24
లస: పప
94-171/838

భరస : మహమలద చగటట ఖససస ఖమన
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అజగరవలવ
ఇసటట ననస:93-18-619
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సససయఖదసదదదనવ
ఇసటట ననస:93-18-622
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కకసపలర
ఇసటట ననస:93-19-451
వయససస:45
లస: ససస స
4615 NDX2863694
పషరర: వనసకనన ఎడ

4601 AP151010468385
పషరర: చనఆదసబ అతతసటવ

94-173/1050

తసడడ:డ చన రసగయఖ
ఇసటట ననస:93-18-618
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అరరజ నવ
ఇసటట ననస:93-18-621
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కరళచరణ రగత
ఇసటట ననస:93-18-621
వయససస:70
లస: పప
4612 NDX0519488
పషరర: ధనలకడల కకసపలర

94-171/452

తసడడ:డ ఖమశససరహహబ
ఇసటట ననస:93-18-619
వయససస:78
లస: పప

భరస : గరలయఖવ વ
ఇసటట ననస:93-18-621
వయససస:50
లస: ససస స
4609 NDX1383850
పషరర: దనమధర రగత

4598 NDX0138446
పషరర: భబలకడల కసచరర

4593 NDX3073624
పషరర: మహమలద అయయషర పఠరన

భరస : అబభదల రహమమన మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజజવ
ఇసటట ననస:93-18-619
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అజర ర వరల షషక
ఇసటట ననస:93-18-619
వయససస:51
లస: పప
4606 JBV0842344
పషరర: చదననమలવ బబరగવ

94-173/1052

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-18-618
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : లమల అహమలద షషక
ఇసటట ననస:93-18-619
వయససస:40
లస: ససస స
4603 AP151010468625
పషరర: లమల అహమలద షషక

94-173/700

భరస : అబభదల రహమమన మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఉమర ఫరరరక పటభన
ఇసటట ననస:93-18-617/26
వయససస:26
లస: ససస స
4600 JBV0852889
పషరర: మరర హససనన షషక

తసడడ:డ ఛగటటఖమశసమహమలద
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మభజజహహదనల ఇసరరస మహమలద
ఇసటట ననస:93-18-617
వయససస:21
లస: ససస స

94-173/1051 4595 NDX2887123
4594 NDX2859858
పషరర: అబభదల రహమమన మహమలద
పషరర: రరహనన మహమలద

94-173/574

4614 NDX2759165
పషరర: హరత ఈద

94-170/723

భరస : శరఖస బభబభ
ఇసటట ననస:93-19-623
వయససస:38
లస: ససస స
94-171/839

4617 NDX2941102
పషరర: శరఖస బభబభ ఈద

94-172/1207

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:93-19-623
వయససస:42
లస: పప
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94-170/604

తసడడ:డ బననద బబహర
ఇసటట ననస:93-19-627
వయససస:23
లస: పప
4621 NDX0813170
పషరర: బభలకకషష కకషస ర చదరరకలరర

94-172/732

94-170/191

94-173/1053

94-170/605

94-173/1055

94-170/195

94-171/841

భరస : శకకరసత వనలదసడర
ఇసటట ననస:93-19-639
వయససస:33
లస: ససస స

4631 NDX2705184
పషరర: జలమన షషక

4634 NDX2699445
పషరర: సలమస షషక

4637 NDX3074085
పషరర: ఆదసషఫస షషక

4640 NDX1683938
పషరర: కరసతమల గగలలకసడ

94-172/736

4643 NDX1185891
పషరర: భభరత మభనగరల

94-170/606

4646 NDX2428936
పషరర: శకకరసత వనలదసడర

4626 AP151010462098
పషరర: వరమహనరరవప గగరరక

94-170/193

4629 NDX2481620
పషరర: హసషసన షససక

94-170/194

4632 NDX3027828
పషరర: గఫపర షషక

94-173/1054

తసడడ:డ సలమస షషక
ఇసటట ననస:93-19-632
వయససస:36
లస: పప
94-181/1233

4635 NDX2696060
పషరర: శసషషన షషక

94-187/908

భరస : సలమస షషక
ఇసటట ననస:93-19-632
వయససస:55
లస: ససస స
94-170/724

4638 NDX3074408
పషరర: అబభదల రహహస షషక

94-171/840

తసడడ:డ ఆదసషఫస షషక
ఇసటట ననస:93-19-633
వయససస:38
లస: పప
94-172/734

4641 NDX1683854
పషరర: ననగగశసర రరవప గగలలకసడ

94-172/735

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష గగలలకసడ
ఇసటట ననస:93-19-635
వయససస:32
లస: పప
94-171/454

భరస : అపరపరరవప మభనగరల
ఇసటట ననస:93-19-638
వయససస:74
లస: ససస స
94-170/196

94-170/190

తసడడ:డ సలమమ షససక
ఇసటట ననస:93-19-632
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష గగలలకసడ
ఇసటట ననస:93-19-635
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగలలకసడ
ఇసటట ననస:93-19-635
వయససస:58
లస: పప
4645 NDX2429124
పషరర: సబడ బబగస షషక

94-189/1359

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-19-633
వయససస:65
లస: పప

భరస : అబభదల రహహస షషక
ఇసటట ననస:93-19-633
వయససస:34
లస: ససస స
4642 NDX1683896
పషరర: శవ రరమ కకషష గగలలకసడ

4628 NDX2804706
పషరర: ససపపరష బబ జజ

4623 AP151010462514
పషరర: ససగభణ గగరరక

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-19-630
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93-19-632
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:93-19-633
వయససస:31
లస: ససస స
4639 NDX3101763
పషరర: ఖమదరబ షషక

94-170/192

తసడడ:డ కరరమభలర షషక
ఇసటట ననస:93-19-632
వయససస:28
లస: పప

భరస : గఫపర షషక
ఇసటట ననస:93-19-632
వయససస:33
లస: ససస స
4636 NDX0454595
పషరర: ననరజ హన షషక

4625 NDX0383745
పషరర: గగరరక నవన

94-172/731

భరస : వరమహనరరవప
ఇసటట ననస:93-19-630
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-19-631
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరరమభలర షషక
ఇసటట ననస:93-19-632
వయససస:50
లస: ససస స
4633 NDX3027778
పషరర: హససన షషక

94-172/733

తసడడ:డ వర మహన రరవప
ఇసటట ననస:93-19-630
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమలల
ఇసటట ననస:93-19-631
వయససస:48
లస: పప
4630 NDX2689925
పషరర: జజనన షషక

4622 NDX0813337
పషరర: వనసకట రరయభడడ చదరరకలరర

4620 NDX0813774
పషరర: శక జజఖత చదరరకలరర

తసడడ:డ వనసకట రరయభడడ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:93-19-629
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:93-19-629
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వర మహనరరవప
ఇసటట ననస:93-19-630
వయససస:31
లస: పప
4627 NDX2942704
పషరర: శకనవరసరరవప బబ జజ

94-172/730

భరస : వనసకటరరయభడడ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:93-19-629
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరయభడడ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:93-19-629
వయససస:38
లస: పప
4624 NDX0494351
పషరర: పడవణ గగరరక

4619 NDX0812693
పషరర: శవకలమమరర చదరరకలరర

4644 JBV3171295
పషరర: అపరపరరవప మభనగరల

94-171/455

తసడడ:డ బరరసర మభనగరల
ఇసటట ననస:93-19-638
వయససస:84
లస: పప
94-170/197

తసడడ:డ వ ఎస ఆర ఆసజననయభలల వనలదసడర
ఇసటట ననస:93-19-639
వయససస:33
లస: పప

4647 JBV0843268
పషరర: నజజమభదదదన మహమలద

94-170/198

తసడడ:డ హహహదర వల
ఇసటట ననస:93-19-639
వయససస:31
లస: పప
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4648 NDX2761120
పషరర: నససమ అననసరర మహమలద

94-170/725

తసడడ:డ కగసర అల మహమలద
ఇసటట ననస:93-19-639
వయససస:35
లస: ససస స
4651 NDX1082858
పషరర: ఆషర మహమలద

94-172/737

4650 NDX1769654
పషరర: మఫపజ ఆలమ మహమలద

94-173/1056 4653 NDX2802619
4652 NDX2927960
పషరర: కగసర అల అననసరర మహమలద
పషరర: సరబరర బబగభమ షషక

94-191/960

తసడడ:డ అలవపదదదన షషక
ఇసటట ననస:93-19-639
వయససస:32
లస: ససస స
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94-170/199

4657 NDX2329274
పషరర: చననమలడడ పరదేశ

94-171/458

4658 NDX2329217
పషరర: ధనలకడల అడప

94-171/461

4661 NDX2329191
పషరర: వనసకటటససరరర అడప

తసడడ:డ కకషరషరరవప వడడయమల
ఇసటట ననస:93-19-641
వయససస:37
లస: పప
94-172/742

4667 NDX1808601
పషరర: శవ పరరసత నమలల
తసడడ:డ మభనససరసమ నమలల
ఇసటట ననస:93-19-642
వయససస:25
లస: ససస స

4669 JBV0855379
పషరర: రరణణ నమలల

4670 NDX2036375
పషరర: రరజమల నమలల

94-171/465

భరస : కలమమరసరసమ
ఇసటట ననస:93-19-642
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మభనససరసమ నమలల
ఇసటట ననస:93-19-642
వయససస:24
లస: పప
4675 NDX0454017
పషరర: మభనససరసమ నమలల

94-171/462

94-171/471

4673 NDX2036326
పషరర: సరయ కకషష నమలల

4659 NDX0454645
పషరర: ససతనమహలకడలવ వడడమభలવ

94-171/460

4662 NDX2481398
పషరర: చననమలడడ పరదేశ

94-172/738

భరస : కకటటశసరరరవప పరదేశ
ఇసటట ననస:93-19-641
వయససస:33
లస: ససస స
94-173/1057

4665 NDX2445484
పషరర: శకలత వడడయమల

94-172/743

భరస : ససధదర కలమమర వడడయమల
ఇసటట ననస:93/19/641,ZERO LANE AT AG
వయససస:34
లస: ససస స
94-171/463

4668 NDX2379584
పషరర: ఆదదలకడల నమలల

94-171/464

భరస : మణణకసఠ నమలల
ఇసటట ననస:93-19-642
వయససస:30
లస: ససస స
94-171/466

భరస : మభనససరసమ నమలల
ఇసటట ననస:93-19-642
వయససస:54
లస: ససస స
94-171/468

94-170/726

భరస : కకషరషరరవపવ వడడమభల
ఇసటట ననస:93-19-641
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర లకకకజ
ఇసటట ననస:93-19-641
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప వడడయమల
ఇసటట ననస:93/19/641,ZERO LANE,AT AG
వయససస:34
లస: పప

4672 NDX1811752
పషరర: శకనవరస రరవప నమలల

94-171/459

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ అడప
ఇసటట ననస:93-19-641
వయససస:47
లస: పప

94-172/739 4664 NDX2945400
4663 NDX0156273
పషరర: శసకర నరగసదడ కలమమర వడడయమల
పషరర: ననగమలలర శసరర లకకకజ

4656 NDX2757474
పషరర: వనసకటటశసరరర లకకకజ

తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ లకకకజ
ఇసటట ననస:93-19-641
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటససరరర అడప
ఇసటట ననస:93-19-641
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గభరరవపలల పరదేశ
ఇసటట ననస:93-19-641
వయససస:37
లస: పప

4666 NDX0153817
పషరర: ససధదర కలమమర వడడయమల

94-170/200

భరస : సస మరరజ
ఇసటట ననస:93-19-641
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప పరదేశ
ఇసటట ననస:93-19-641
వయససస:33
లస: ససస స
4660 NDX1610394
పషరర: కకటటశసర రరవప పరదేశ

4655 JBV0847939
పషరర: కరకత కరకరర

94-171/457

తసడడ:డ నజమభదదదన మహమలద
ఇసటట ననస:93-19-639
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అల అఊఇదదదన మహమలద
ఇసటట ననస:93-19-639
వయససస:49
లస: పప

భరస : గణణష కరకరర
ఇసటట ననస:93-19-641
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వరదయఖ
ఇసటట ననస:93-19-642
వయససస:59
లస: పప

94-171/456

తసడడ:డ నజమభదదదన మహమలద
ఇసటట ననస:93-19-639
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఆల మహమలద
ఇసటట ననస:93-19-639
వయససస:34
లస: ససస స

4654 NDX1401934
పషరర: ససతతషస కరకరర

4649 NDX1770651
పషరర: మహహలద మహమలద

4671 JBV3171923
పషరర: మసగమల నమలల

94-171/467

భరస : వరదయఖ
ఇసటట ననస:93-19-642
వయససస:67
లస: ససస స
94-171/469

4674 NDX1909268
పషరర: మణణకసఠ నమలల

94-171/470

తసడడ:డ కలమమర సరసమ లలట నమలల
ఇసటట ననస:93-19-642
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కలమమరసరసమ నమలల
ఇసటట ననస:93-19-642
వయససస:27
లస: పప

4676 NDX2400281
పషరర: దదపక జసగర

4677 NDX1389899
పషరర: మణణకసఠ నమలల

94-171/472

తసడడ:డ చనన నరసససహ మబరరస జసగర
ఇసటట ననస:93-19-643
వయససస:21
లస: పప

94-172/740

తసడడ:డ కలమమర సరసమ నమలల
ఇసటట ననస:93-19-643
వయససస:29
లస: పప
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94-172/741

తసడడ:డ అచచయఖ మలమరల
ఇసటట ననస:93-19-643
వయససస:51
లస: పప
4681 JBV0843300
పషరర: జయరరజ పరదేశ

94-171/475

94-171/478

94-170/202

94-172/744

94-170/205

4688 JBV3171410
పషరర: ససగభణ ఈదన

94-170/208

తసడడ:డ హహసషన సయఖద
ఇసటట ననస:93-20-643
వయససస:22
లస: పప

4694 NDX1704312
పషరర: దేవ రరమమవత

4697 NDX1704304
పషరర: ననగరపరర ననయక రరమమవత

భరస : యభనస షషక
ఇసటట ననస:93-20-644
వయససస:74
లస: ససస స

94-173/1058

4689 NDX2939643
పషరర: వనసకనన ఈద

94-172/1208

94-170/204

తసడడ:డ గసగరరజ తసగగటట
ఇసటట ననస:93-20-642
వయససస:27
లస: పప
94-170/206

4695 NDX1744698
పషరర: జరరన బబగస సయఖద

94-170/207

భరస : హహసషసన సయఖద
ఇసటట ననస:93-20-643
వయససస:72
లస: ససస స
94-170/209

4698 NDX1744771
పషరర: హహసషసన సయఖద

94-170/210

తసడడ:డ మమబభ సయఖద
ఇసటట ననస:93-20-643
వయససస:72
లస: పప

94-170/212 4701 NDX3239365
4700 AP151010462062
పషరర: వనసకటశవననగపడసరద చలసరన
పషరర: సరయ లల మబకకవనల

4706 NDX2066828
పషరర: కరరమభలమర షషక
తసడడ:డ యభనస షషక
ఇసటట ననస:93-20-644
వయససస:50
లస: పప

94-171/928

భరస : వనసకట శవ ననగ పడసరద మబకకవనల
ఇసటట ననస:93-20-644
వయససస:55
లస: ససస స
94-172/745

తసడడ:డ కరరమభలమర షషక
ఇసటట ననస:93-20-644
వయససస:25
లస: ససస స
94-172/747

94-171/477

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:93-19-823
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93-20-644
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖ పడకరశ రరవప చలసరన
ఇసటట ననస:93-20-644
వయససస:55
లస: పప

4686 NDX3125176
పషరర: సరగజ బబహహరర

94-171/479 4692 NDX1909110
4691 NDX1768441
పషరర: వనసకట రమణ పడసరద భభరతషల
పషరర: సరయ కకరణ తసగగటట

94-171/929 4703 NDX2066844
4702 NDX3240132
పషరర: వనసకట శవ ననగ పడసరద చలసరన
పషరర: షరరలల షషక

4705 NDX2066836
పషరర: మకక ల షషక

94-170/203

తసడడ:డ కరలల ననయక రరమమవత
ఇసటట ననస:93-20-643
వయససస:41
లస: పప
94-170/211

4683 AP151010462080
పషరర: లకకల తసగగటట

తసడడ:డ బనస బబహహరర
ఇసటట ననస:93-19-676
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగరపరర ననయక రరమమవత
ఇసటట ననస:93-20-643
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమబభ సయఖద
ఇసటట ననస:93-20-643
వయససస:72
లస: ససస స
4699 NDX2515047
పషరర: మభషరటక అహలద సయఖద

94-170/201

తసడడ:డ చదనన కగశవ శరల భభరతషల
ఇసటట ననస:93-20-85
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బభపయఖ వరదసడ
ఇసటట ననస:93-20-642
వయససస:27
లస: పప
4696 NDX1744748
పషరర: ఖతజ బ సయఖద

4685 NDX1622779
పషరర: ననగరరరజ న రరడడడ భవనస

94-171/474

తసడడ:డ శక నవరస మబరరస
ఇసటట ననస:93-19-658
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:93-19-684
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : జగననలహన పససగళ
ఇసటట ననస:93-20-80
వయససస:37
లస: ససస స
4693 NDX1730077
పషరర: బభనస శసకర వరదసడ

94-171/476

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:93-19-673
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననననసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-19-683
వయససస:29
లస: ససస స
4690 NDX1082874
పషరర: వనసకట ససషల పససగళ

4682 AP151010462079
పషరర: అననపపరష మల తసగగటట

4680 NDX0453993
పషరర: పరదేశ దసరరరరరవప

తసడడ:డ గణపత పరదేశ
ఇసటట ననస:93-19-651
వయససస:35
లస: పప

భరస : గసగరరజ తకగగటట
ఇసటట ననస:93-19-658
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరరజ తకగగటట
ఇసటట ననస:93-19-658
వయససస:48
లస: పప
4687 NDX1730408
పషరర: కలలసన బ షషక

94-171/473

భరస : గణపత పరదేశ
ఇసటట ననస:93-19-651
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపత పరదేశ
ఇసటట ననస:93-19-651
వయససస:36
లస: పప
4684 NDX0957936
పషరర: శకనవరసమబరరస తసగగటట

4679 AP151010462287
పషరర: తవపటమల పరదేశ

4704 NDX1934075
పషరర: కలలర న షషక

94-172/746

భరస : ననన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-20-644
వయససస:40
లస: ససస స
94-172/748

4707 NDX2914943
పషరర: సరయ లల మబకకవనల

94-181/1487

భరస : శవ ననగ పడసరద చలసరన
ఇసటట ననస:93-20-644
వయససస:55
లస: ససస స
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4708 NDX2916617
పషరర: శవ ననగ పడసరద చలసరన

94-183/1035

భసధసవప: సరయ లల చలసరన
ఇసటట ననస:93-20-644
వయససస:55
లస: పప
4711 JBV0852103
పషరర: రమమష కలసక

94-170/215

4712 AP151010462133
పషరర: కకషరషరరవప కలసస

94-172/1209

4717 NDX1981720
పషరర: అనసష వనలలపల

4718 NDX0812404
పషరర: పపసడర ససజజత

తసడడ:డ వ సస హహచ వనసకటటససరరర వనలలపల
ఇసటట ననస:93-20-646
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర శరససస స
ఇసటట ననస:93-20-646
వయససస:69
లస: ససస స

4720 NDX1151190
పషరర: శక త పపపరపల

4721 NDX1568817
పషరర: ననగ కరవఖ బళళ

94-170/218

తసడడ:డ కకషస ర
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:36
లస: ససస స
4726 NDX1501122
పషరర: సరయ కకషష మభపరపళ

94-170/224

తసడడ:డ వనకత రమణ మభపరపళ
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:27
లస: పప
4729 AP151010462418
పషరర: వనసకటరమణ మభపరపళళ

94-170/227

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:36
లస: పప
4732 NDX1934794
పషరర: వజయ భభసకర తసగగటట

94-172/753

4724 AP151010462586
పషరర: చదడేశసరర మభపరపళర

94-172/749

94-172/751

4719 NDX0812313
పషరర: కకటటశసర శరససస న సస. హహచ

94-172/752

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరల
ఇసటట ననస:93-20-646
వయససస:69
లస: పప
94-170/219

4722 NDX1842054
పషరర: ఉష రరణణ తతట

94-170/220

తసడడ:డ యమదగరరర తతట
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:36
లస: ససస స
94-170/222

4725 AP151010462415
పషరర: వనసకటరతనస మభపరపళళ

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:36
లస: ససస స

94-170/225
4727 NDX1979998
పషరర: వనసకట ససబడహలనఖ ససధనకర
ఆకరళర
తసడడ:డ మలలర సస మయమజలల ఆకరళర
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:42
లస: పప

4728 AP151010462587
పషరర: ససబభకరరవప మభపరపళర
తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:36
లస: పప

4730 NDX1151208
పషరర: కకషస ర కలమమర పపపరపల

4731 AP151010462010
పషరర: గగపరలరరవప మభపరపళళ

94-170/228

తసడడ:డ వర వనసకటటససర రరవప రరగస
ఇసటట ననస:93-20-650
వయససస:23
లస: ససస స

94-170/223

94-170/226

94-170/229

తసడడ:డ ససబకయఖ
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:36
లస: పప

94-170/230 4734 JBV3171030
4733 JBV0855726
పషరర: ఆనసద మహన ఆమభదనల పలర
పషరర: కళళఖణకకషష అయభధల పలర

4736 NDX2448199
పషరర: సరయ రరగ మమళక రరగస

94-170/217

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప తసగరళ
ఇసటట ననస:93-20-646
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-20-648
వయససస:50
లస: పప
94-170/232

4713 AP151010462152
పషరర: పస తయఖ మమతసగర
తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:93-20-645
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరజ తసగగటట
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:33
లస: పప
4735 JBV3172145
పషరర: మమరరత ఘసటటశసర
ఉమమమహహశసర రరవప
తసడడ:డ అమభదనలపలర
దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:93-20-648
వయససస:50
లస: పప

94-170/216

భరస : ననగ దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:93-20-647
వయససస:30
లస: ససస స
94-170/221

94-170/214

94-173/1061 4716 NDX1683979
4715 NDX3096450
పషరర: గగపరల కకషష మబరరస ససగరబతష
పషరర: పపషప తసగరళ
స ల

తసడడ:డ ననగరసదడ రరవప ససగరబతష
స ల
ఇసటట ననస:93-20-645
వయససస:46
లస: పప

94-172/750

4710 NDX0958074
పషరర: దసరరర రరజగష లలటటట

తసడడ:డ తవటయఖ
ఇసటట ననస:93-20-645
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-20-645
వయససస:36
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష మబరరస ససగరబతష
స ల
ఇసటట ననస:93-20-645
వయససస:40
లస: ససస స

4723 JBV3171121
పషరర: కమల మభపరపళళ

94-170/213

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:93-20-645
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషవప
ఇసటట ననస:93-20-645
వయససస:36
లస: పప
4714 NDX3148921
పషరర: అరరణ ససగరబతష
స ల

4709 AP151010462165
పషరర: వజయ కలసస

94-170/231

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-20-648
వయససస:50
లస: పప
94-173/585

4737 NDX1384916
పషరర: వనసకటటశసర రరవప తసగరళర

94-170/233

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:93-20-651
వయససస:50
లస: పప
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94-171/480

తసడడ:డ కగశవ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:93-20-651
వయససస:29
లస: ససస స
4741 NDX1809252
పషరర: వనసకటటశసరరర కలసస

94-172/755

94-179/173

94-176/1348

94-177/483

94-174/459

94-172/756

4759 JBV0853333
పషరర: రరహనన షషక

94-172/759

94-177/481

4751 NDX2652667
పషరర: సలల షషక

4754 NDX2278844
పషరర: అశశక కరణస

4757 NDX0813287
పషరర: ననరజ హన షషక

4760 JBV0851600
పషరర: ననసర బ షషక

94-178/739

భరస : ఖమససస ఖమన
ఇసటట ననస:93-21-166
వయససస:62
లస: ససస స

4763 NDX1909383
పషరర: ససతతష కలమమర బబహరర

94-174/460

4766 JBV0853325
పషరర: అబభదల గపపర షషక
తసడడ:డ బభడేసరబ షషక
ఇసటట ననస:93-21-166
వయససస:37
లస: పప

94-170/608

4749 NDX2644854
పషరర: యమశలన షషక

94-177/482

4752 NDX2643070
పషరర: చసద బభష షషక

94-179/878

4755 NDX1277789
పషరర: లకలననరరయణ పసగభలలరర

94-174/461

తసడడ:డ బసవయఖ పసగభలలరర
ఇసటట ననస:93-21
వయససస:54
లస: పప
94-172/757

4758 NDX0518613
పషరర: మమలన బ షషక

94-172/758

భరస : అబభదల షషకలర షషక
ఇసటట ననస:93-21-166
వయససస:31
లస: ససస స
94-172/760

4761 JBV0853341
పషరర: మహబబబ బ షషక

94-172/761

భరస : బభడేసరబ షషక
ఇసటట ననస:93-21-166
వయససస:60
లస: ససస స
94-172/763

తసడడ:డ కరశననథ బబహరర
ఇసటట ననస:93-21-166
వయససస:27
లస: పప
94-172/765

4746 NDX2591899
పషరర: రజయ షషక

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:93-20-662
వయససస:27
లస: పప

భరస : పసదదబభడేసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-21-166
వయససస:60
లస: ససస స
94-172/762

94-179/172

తసడడ:డ కరరమభలర షషక
ఇసటట ననస:93-20-662
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బభషర షషక
ఇసటట ననస:93-21-166
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గపపర షషక
ఇసటట ననస:93-21-166
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:93-21-166
వయససస:34
లస: పప

4748 NDX2650562
పషరర: ససపసడయ మమడడకకసడ

4743 NDX2341360
పషరర: రతనస బతస

తసడడ:డ శరఫస షషక
ఇసటట ననస:93-20-662
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శవర లసగ పడసరద కరణస
ఇసటట ననస:93-21
వయససస:23
లస: పప

4756 NDX0152934
పషరర: అనసత పదలననభ ననయభడడ
పసడలననన
తసడడ:డ ససబభకరరవప పసడలననన
ఇసటట ననస:93-21-88
వయససస:60
లస: పప

4765 NDX0812537
పషరర: బభషర షషక

94-170/607

తసడడ:డ నననన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-20-662
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : లకలననరరయణ పసగభలలరర
ఇసటట ననస:93-21
వయససస:49
లస: ససస స

4762 NDX0518852
పషరర: మదనర బ పఠరన

4745 NDX2573657
పషరర: సరరసజ షషక

94-171/481

భరస : భభనస శసకర బతస
ఇసటట ననస:93-20-658
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : చనరరరస మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:93-20-662
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-20-662
వయససస:19
లస: ససస స
4753 NDX1277797
పషరర: పదనలవత కరష స

94-179/171

భరస : కరరమభలర షషక
ఇసటట ననస:93-20-662
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93-20-662
వయససస:19
లస: పప
4750 NDX2652832
పషరర: షకకల షషక

4742 NDX2341402
పషరర: ఉమ మహహశసరర ఉరదసడన

4740 NDX1769233
పషరర: పడమల కలశస

భరస : సరసబశవరరవప కలశస
ఇసటట ననస:93-20-657
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ లలట ఉరదసడన
ఇసటట ననస:93-20-658
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ లలట ఉరదసడన
ఇసటట ననస:93-20-658
వయససస:43
లస: ససస స
4747 NDX2647824
పషరర: షమర బభష షషక

94-172/754

తసడడ:డ శక ననరరయణరరవప అడబభల
ఇసటట ననస:93-20-656
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప కలసస
ఇసటట ననస:93-20-657
వయససస:70
లస: పప
4744 NDX2341345
పషరర: దేవ ఉరదసడన

4739 NDX0155119
పషరర: శకరరమకకషష కలమమర అడబభల

4764 JBV0856948
పషరర: అబభదలలర కలర షషక

94-172/764

తసడడ:డ బభడేసరబ షషక
ఇసటట ననస:93-21-166
వయససస:33
లస: పప
94-172/766

4767 NDX1909474
పషరర: లలత శకవలర నసదదరరజ

94-172/767

తసడడ:డ చసదడ వఠల నసదదరరజ
ఇసటట ననస:93-21-662
వయససస:24
లస: ససస స
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4768 AP151010456107
పషరర: కరశలమసరనధ బబససరన

94-170/234

తసడడ:డ వనసకటససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-21-665
వయససస:34
లస: పప
4771 NDX2185685
పషరర: లకడల సరరకకసడ

94-170/235

4772 NDX3102027
పషరర: బసవ పపననమల మభవస

94-174/1033

4775 NDX1151075
పషరర: భవరన మరరదసత లసకర

4778 JBV3164100
పషరర: సతఖననరరయన శరససస స లసకర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరససస స లసకర
ఇసటట ననస:93-21-668
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరశరససస స
ఇసటట ననస:93-21-668
వయససస:34
లస: పప

94-170/241
4780 AP151010456103
పషరర: వనసకటసతఖరరమమసజననయశరల
రరళళబస
తసడడ:డ రరజఖలకడల
ఇసటట ననస:93-21-669
వయససస:25
లస: పప

4781 NDX1298512
పషరర: ననర జహన మహమలద
భరస : మహమలద కరరమభలమర
ఇసటట ననస:93-21-670
వయససస:52
లస: ససస స

4783 NDX1298496
పషరర: కరరమభలమర మహమలద

4784 NDX2888295
పషరర: వనసకట చసదడ శశఖర కరవపరర

94-170/244

తసడడ:డ సనరరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:93-21-672
వయససస:33
లస: పప
4789 JBV3164381
పషరర: సనరఖననరరయణ కరటడపరటట

4787 JBV3164191
పషరర: సరయపడసరద కలరరచేటట

94-170/249

4790 NDX0504720
పషరర: ససజవ రరడడడ భమరరడడడ
తసడడ:డ బససవరరడడడ
ఇసటట ననస:93-21-673
వయససస:48
లస: పప

94-171/651
4792 NDX2700995
పషరర: పప నసనరర.భవరణణ జయలకడల
పప నననరర
తసడడ:డ పప నననరర వనసకటటశసర రరవప పప నననరర
ఇసటట ననస:93-21-673
వయససస:19
లస: ససస స

4793 NDX0107375
పషరర: వనసకట ససబడమణఖస మలమరదద

భసధసవప: వజయ లకడల పప నననరర
ఇసటట ననస:93-21-673
వయససస:48
లస: పప

94-181/1234

4773 NDX3074366
పషరర: లలతనసబ మవస

94-174/1032

4776 AP151010459469
పషరర: ఉమమశక లసకర

94-170/237

భరస : సతఖననరరయణశరససస స
ఇసటట ననస:93-21-668
వయససస:34
లస: ససస స
94-170/239

94-170/240
4779 NDX0521591
పషరర: వనసకట ససతమహలకడల రరళళబసడడ

భరస : వనసకట సతఖ రరమమసజననయ శరల
ఇసటట ననస:93-21-669
వయససస:25
లస: ససస స
94-170/242

4782 NDX1501114
పషరర: కరలలశ మహమలద

94-170/243

తసడడ:డ కరరమభలమర మహమలద
ఇసటట ననస:93-21-670
వయససస:33
లస: పప
94-172/1211

94-170/247

తసడడ:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:93-21-672
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబకరరజ
ఇసటట ననస:93-21-672
వయససస:68
లస: పప

4795 NDX2706067
పషరర: వనసకటటశసర రరవప పప నననరర

94-170/236

తసడడ:డ సదనశవయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:93-21-671
వయససస:49
లస: పప
94-170/246

94-175/1657

భరస : అయధఖ రమయమ మవస
ఇసటట ననస:93-21-667
వయససస:89
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ ఎస ఏ ఖమదర
ఇసటట ననస:93-21-670
వయససస:68
లస: పప
4786 NDX0453472
పషరర: ఫణణ కకషష కకశశర కరటడపరటట

94-171/845

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:93-21-668
వయససస:34
లస: ససస స
94-170/238

4770 NDX2943579
పషరర: శక లకడల చేబబడ లల

భరస : రసబభబభ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:93-21-666
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప మభవస
ఇసటట ననస:93-21-667
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అయధఖ రరమయఖ మవస
ఇసటట ననస:93-21-667
వయససస:72
లస: పప
4777 NDX1494996
పషరర: కగసడడనఖ లసకర

94-171/844

తసడడ:డ కకటట సరసమ
ఇసటట ననస:93-21-666
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబకరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:93-21-667
వయససస:72
లస: ససస స
4774 NDX3102191
పషరర: మహన రరవప మవస

4769 NDX2939551
పషరర: రసబభబభ చేబబడ లల

4785 JBV0857599
పషరర: పడసనన కర

94-170/245

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-21-672
వయససస:57
లస: ససస స
4788 JBV3164373
పషరర: చసదడశశఖర కరటడపరటట

94-170/248

తసడడ:డ పదలననభరరవప
ఇసటట ననస:93-21-672
వయససస:42
లస: పప
94-170/250

4791 NDX3026879
పషరర: వనసకట రమణ పపవరసడ

94-170/727

తసడడ:డ రరమయఖ పపవరసడ
ఇసటట ననస:93-21-673
వయససస:71
లస: పప
94-172/768

4794 NDX2697613
పషరర: వజయ లకడల పప నననరర

తసడడ:డ బడహలనసద రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:93-21-673
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప పప నననరర
ఇసటట ననస:93-21-673
వయససస:47
లస: ససస స

94-181/1235
4796 NDX2706018
పషరర: పప నననరర కకషష బభలమజ
పప నననరర
తసడడ:డ పప నననరర వనసకటటశసర రరవప పప నననరర
ఇసటట ననస:93-21-673
వయససస:18
లస: పప

4797 NDX1720003
పషరర: కమషస దేవ పపవరసడ

94-176/1349

94-170/252

తసడడ:డ వనసకట రమణ పపవరసడ
ఇసటట ననస:93-21-674
వయససస:39
లస: ససస స
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పషరర: చసదడమల దనసరర
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94-170/253

భరస : చసదడ మహన దనసరర
ఇసటట ననస:93-21-674
వయససస:56
లస: ససస స
4801 NDX2407187
పషరర: రరధకలమమరర పతడ

4799 NDX2185750
పషరర: లకడల నరసమల పపవరసడ

94-170/254

భరస : వనసకట రమణ పపవరసడ
ఇసటట ననస:93-21-674
వయససస:59
లస: ససస స
94-180/1196

భరస : ససతనరరమకకషష పతడ
ఇసటట ననస:93-21-674
వయససస:50
లస: ససస స
4804 JBV3177136
పషరర: కరశలమస ననయక

94-172/769

తసడడ:డ గభసడడ ననయక
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:35
లస: పప
4807 JBV3177367
పషరర: పడకరష ననయక
తసడడ:డ మధస ననయక
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:39
లస: పప
4810 JBV3177292
పషరర: చసదడశశఖర చరరస

94-172/775

94-172/778

94-172/770

4811 JBV3177276
పషరర: బదసర ననయక

4814 AP151010462547
పషరర: శరఖమల

94-170/259

4817 JBV3171691
పషరర: ససబడమణఖశరససస స అకబటటపపడడ

94-172/773

4820 JBV3724861
పషరర: శరత కలమమరర ససయసపరకలల

4806 JBV3177284
పషరర: బససన సరహహ

4809 JBV3177334
పషరర: కకషషచసదడ ననయక

94-172/776

94-170/257

4815 NDX0453860
పషరర: ననరరయణరరవప పస తషకలచచ

94-170/258

తసడడ:డ శసకర శరససస స
ఇసటట ననస:93-21-676
వయససస:41
లస: పప
94-170/260

4818 NDX0163535
పషరర: వనసకట రమణ చనవల

94-170/261

తసడడ:డ శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:93-21-677
వయససస:52
లస: పప
94-170/263

4821 NDX0453894
పషరర: శకనవరస వనమబరరવ
తసడడ:డ వనసకటససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-21-678
వయససస:52
లస: పప

94-172/1212
4822 NDX2858629
పషరర: వననèకటభకé ససబక రరవప
వనమబరర
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ వనమబరర
ఇసటట ననస:93-21-678
వయససస:70
లస: పప

94-170/728
4823 NDX3063872
పషరర: మభరళ కకషష మబరరస
ససయసపపకలమ
తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ ససయసపకలలమ
ఇసటట ననస:93-21-679
వయససస:66
లస: పప

4824 NDX2864270
పషరర: ఉష రరణణ జననభభతనర

4825 NDX2751840
పషరర: రరఘవనసదడ దసఖఠరధర శశషగరరర

4826 NDX3236015
పషరర: సతఖననరరయణ మబరరస శశషగరరర
తసడడ:డ ననరరయణ శశషగరరర
ఇసటట ననస:93-21-679
వయససస:50
లస: పప

94-172/777

భరస : మలర కరరరజ న శరససస స కకసడనరర
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మభరళకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-21-678
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస శశషగరరర
ఇసటట ననస:93-21-679
వయససస:20
లస: పప

94-172/774

4812 NDX2522613
పషరర: ననగ శశశలజ కలమమరర కకసడనరర

భరస : వనసకటససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-21-678
వయససస:52
లస: ససస స

94-171/847

94-172/771

తసడడ:డ భగవరన
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పరరద సరరధద
ఇసటట ననస:93-21-677
వయససస:41
లస: పప
94-170/262

94-171/919

తసడడ:డ సతఖబభజ సరహహ
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరధనరమణశరల
ఇసటట ననస:93-21-676
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:93-21-677
వయససస:41
లస: ససస స
4819 NDX0454520
పషరర: రరజఖలకడల వనమబరర

4805 JBV3177268
పషరర: దదసడపనన సరహహ

4803 NDX3229242
పషరర: రరమ ససబక రరవప మదదల
తసడడ:డ పపరష చసదర రరవప మదదల
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ అధస ననయక
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ లకకలకరసత శరససస స కకసడనరర
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:52
లస: పప
4816 NDX0138537
పషరర: శశశలజ చనవల

94-170/256

తసడడ:డ నలమలధవ ననయక
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దయమనధద చరరస
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:45
లస: పప
4813 NDX2522605
పషరర: మలర కరరరజ న శరససస స కకసడనరర

4802 NDX2522639
పషరర: కమల లకకలకరసత శరససస స
కకసడనరర
తసడడ:డ మలర కరరరజ న శరససస స కకసడనరర
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:22
లస: పప

4808 JBV3177375
పషరర: ససధదర ననయక

94-170/255

తసడడ:డ వనసకట రమణ పపవరసడ
ఇసటట ననస:93-21-674
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖబభజ
ఇసటట ననస:93-21-675
వయససస:35
లస: పప
94-172/772

4800 NDX2167733
పషరర: ససరగష పపవరసడ

94-171/924

94-170/264

94-171/846

భరస : సతఖననరరయణ మబరరస శశషగరరర
ఇసటట ననస:93-21-679
వయససస:48
లస: ససస స
94-173/1063
4827 NDX3028107
పషరర: మభరలర కకషష మబరరస
ససయసపకలలమ
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ససయసపకలలమ
ఇసటట ననస:93-21-679
వయససస:66
లస: పప
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94-185/1408 4829 NDX1751941
4828 NDX3017720
పషరర: సతఖననరరయణ మబరరస శశషగరరర
పషరర: యభసనఫ షషక

తసడడ:డ ననరరయణ శశషగరరర
ఇసటట ననస:93-21-679
వయససస:50
లస: పప
4831 NDX2445393
పషరర: లసగమల మమకల

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:93-21-683
వయససస:59
లస: పప
94-170/266

భరస : గగవసదస మమకల
ఇసటట ననస:93-22-7/4
వయససస:46
లస: ససస స
4834 NDX2141026
పషరర: దననమల పడతపత

94-169/243

94-170/270

94-170/273

94-170/276

94-170/279

94-170/271

4841 JBV3168432
పషరర: పరరసత మటట ఇసటట

4844 NDX0890293
పషరర: హహమసత సరగర వనటగరరర

4847 JBV3168085
పషరర: కకటటశసరమల మభకకసపరటట

94-170/282

4852 JBV3724051
పషరర: పసడయదరరరన మభకకసపరటట

94-170/285

4850 JBV3165156
పషరర: అసకరలల యస

94-170/274

భరస : అసకరలల
ఇసటట ననస:93-22-651
వయససస:34
లస: ససస స

94-170/277

4856 NDX1186410
పషరర: ససదరరనరరవప మమచరర
తసడడ:డ దేవదననస
ఇసటట ననస:93-22-654
వయససస:34
లస: పప

94-170/269

4839 AP151010459501
పషరర: పదనలవత మభళళపపడడ

94-170/272

4842 JBV3164118
పషరర: వనసకటటససరరర మటట ఇసటట

94-170/275

94-170/278
4845 NDX2144434
పషరర: సతఖస నరలల బభబభ వనమవరస

తసడడ:డ జజననథన వనమవరస
ఇసటట ననస:93-22-649
వయససస:36
లస: పప
94-170/280

4848 NDX0666164
పషరర: వరవనసకట రమణనరరవప
మభకకసపరటట
తసడడ:డ గగవసదరరవప
ఇసటట ననస:93-22-650
వయససస:34
లస: పప

94-170/281

94-170/283

4851 NDX0666180
పషరర: గగవసదరరవప మభకకసపరటట

94-170/284

తసడడ:డ అసకరలల
ఇసటట ననస:93-22-650
వయససస:34
లస: పప
94-170/286

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప కకల
ఇసటట ననస:93-22-651
వయససస:37
లస: పప
94-170/288

4836 NDX0494195
పషరర: వనసకట రమణ పడభల

తసడడ:డ రరమమబరరస
ఇసటట ననస:93-22-648
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరవప
ఇసటట ననస:93-22-650
వయససస:34
లస: పప
4853 NDX2114916
పషరర: పడవణ కలమమర కకల

94-170/729

భరస : లలమకకషషమభరరస
ఇసటట ననస:93-22-647
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరవప
ఇసటట ననస:93-22-650
వయససస:34
లస: ససస స

4849 JBV3165115
పషరర: సమభదడల వనణభ గగపరల
మభకకసపరట
తసడడ:డ గగవసదరరవప
ఇసటట ననస:93-22-650
వయససస:34
లస: పప

భరస : సమభదనడలల
ఇసటట ననస:93-22-653
వయససస:34
లస: ససస స

4838 NDX1589367
పషరర: మభననన షషక

4833 NDX2928018
పషరర: కలమఖణ రరవప అతస లలరర

తసడడ:డ వనసకట కకషష శరససస స
ఇసటట ననస:93-22-622
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వదనఖసరగర
ఇసటట ననస:93-22-649
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:93-22-650
వయససస:34
లస: ససస స

4855 AP151010459420
పషరర: జయమణణ మగరల

94-170/268

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-22-648
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ నరలల బభబభ
ఇసటట ననస:93-22-649
వయససస:34
లస: ససస స
4846 JBV3168077
పషరర: పదనలవత దమమలటట

4835 NDX0494161
పషరర: ననగ కకరణ బభబభ పరరమ

94-172/779

తసడడ:డ వనసకట గగపరల రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:93-22-22-723
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరలయల షషక
ఇసటట ననస:93-22-633
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:93-22-647
వయససస:47
లస: పప
4843 JBV3724671
పషరర: పపరరషమ సరగర వనటగరరర

94-170/267

తసడడ:డ శకరరస శరల
ఇసటట ననస:93-22-622
వయససస:34
లస: పప

భరస : మభననన షషక
ఇసటట ననస:93-22-633
వయససస:38
లస: ససస స
4840 AP151010456418
పషరర: లలకకకషషమబరరస మభళళపపడడ

4832 NDX2445310
పషరర: ససశల జజననల గడడ

4830 NDX0933986
పషరర: రరత సరగజన మమరరగభమళళ

భరస : ససధనకర మమరరగభమళళ
ఇసటట ననస:93-21-691
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ జజననల గడడ
ఇసటట ననస:93-22-7/4
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బభలసరసమ పడతపత
ఇసటట ననస:93/22/600
వయససస:34
లస: ససస స
4837 NDX1589342
పషరర: షరహహన షషక

94-170/265

4854 AP151010459421
పషరర: వనసకటలకడల మగరల

94-170/287

భరస : సమభదనడలల
ఇసటట ననస:93-22-653
వయససస:34
లస: ససస స
94-170/289

4857 JBV3168093
పషరర: మభనన షషక

94-170/290

భరస : హజరతసల
ఇసటట ననస:93-22-655
వయససస:34
లస: ససస స
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పషరర: నరగష కలసస
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94-171/482

తసడడ:డ కకషరషరరవప కలసస
ఇసటట ననస:93-22-657
వయససస:32
లస: పప
4861 NDX1730341
పషరర: సనరఖ రరజఖస వడర మబడడ

4859 AP151010456476
పషరర: వనసకటటశసరరరవప చలపరక

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:93-22-664
వయససస:34
లస: పప
94-170/293

4862 NDX1683672
పషరర: చనన యయగయఖ గభనజ

భరస : బభల సససదర రరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:93-22-677
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గభనజ
ఇసటట ననస:93-22-677
వయససస:25
లస: పప

4864 NDX1622829
పషరర: అహ రగనస గగరర

4865 NDX1185974
పషరర: నలమ ఏ

94-170/296

తసడడ:డ యయససదనస గగరర
ఇసటట ననస:93-22-678
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ లలరరయఖવ
ఇసటట ననస:93/22/680
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఫసలపస బతష
స ల
ఇసటట ననస:93/22/681
వయససస:22
లస: ససస స
4873 JBV0846030
పషరర: మరరయమలવ బతష
స లવ

94-169/252

94-169/255

94-169/1225

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93/22/683
వయససస:22
లస: పప

94-169/247

4877 NDX2140937
పషరర: కకటటశసర రరవప మడడడస

4880 NDX3286200
పషరర: అసబటట మరరయమల

94-169/259

4883 AP151010459251
పషరర: పడకరశమల తమనసపలర વ

94-169/250

4886 NDX3028073
పషరర: కకశశర బభబభ మమననపలర

4866 AP151010459304
పషరర: రరజగశసరర అమరస లలరరવ

94-169/245

4869 NDX2497824
పషరర: మమతన బతష
స ల

94-169/248

4872 NDX1297670
పషరర: ససశల బతష
స ల

94-169/251

తసడడ:డ ఫసలప
ఇసటట ననస:93/22/681
వయససస:25
లస: ససస స
94-169/253

4875 AP151010459130
పషరర: జజజరమల భటటటવ

94-169/254

భరస : ఆశరరసదసવ
ఇసటట ననస:93/22/682
వయససస:62
లస: ససస స
94-169/256

4878 AP151010456025
పషరర: ససబకరరవప భటటట

94-169/257

తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:93-22-682
వయససస:72
లస: పప
94-183/1238

4881 NDX2114866
పషరర: ననగ లకడల తమననసపఅల

94-169/258

భరస : చసదడ శశఖర తమననసపఅల
ఇసటట ననస:93/22/683
వయససస:24
లస: ససస స
94-169/260

భరస : లలరద యఖવ
ఇసటట ననస:93/22/683
వయససస:82
లస: ససస స
94-169/262

94-170/295

తసడడ:డ ఫసలప బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-22-681
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:93-22-682
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:93/22/683
వయససస:42
లస: ససస స
4885 AP151010456224
పషరర: వరకలమమర తవనసపలర

4874 JBV0845834
పషరర: ఫసలప బతష
స ల

4863 NDX1622753
పషరర: దేవమల గగరర

భరస : అహరగనવ
ఇసటట ననస:93/22/680
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పషరయఖ మదసద
ఇసటట ననస:93/22/682
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:93-22-682
వయససస:32
లస: పప
4882 AP151010459032
పషరర: దేవకరరణ తమనసపలర

94-169/244

తసడడ:డ ఖగవ
ఇసటట ననస:93/22/681
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనణభగగపరల రరవపવ
ఇసటట ననస:93/22/682
వయససస:37
లస: పప
4879 NDX3286176
పషరర: అసబటట ఆనసద రరవప

4871 NDX1899550
పషరర: ససకనఖ బతష
స ల

94-170/292

భరస : అహహహ న గగరర
ఇసటట ననస:93-22-678
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసలప బతష
స ల
ఇసటట ననస:93/22/681
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పసలఫ વ વ
ఇసటట ననస:93/22/681
వయససస:35
లస: ససస స
4876 JBV3722584
పషరర: శకనవరసరరవప దసనననવ

94-170/294

తసడడ:డ ఏససరతనసવ
ఇసటట ననస:93/22/680
వయససస:31
లస: పప
94-169/249

4860 NDX0453639
పషరర: శరరద దేవ బబససరన

భరస : కరశలమశ ననధ
ఇసటట ననస:93-22-665
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆహరగన
ఇసటట ననస:93/22/680
వయససస:29
లస: ససస స

94-169/246 4868 AP151010456223
4867 NDX0161893
పషరర: ఉకస ల భభరత కలమమర పసదకకటర વ
పషరర: అహరగన అమరస లలరరવ

4870 NDX2140929
పషరర: పసడయమసక బతష
స ల

94-170/291

4884 NDX0888289
పషరర: చసదడశశఖర తమనసపలర

94-169/261

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:93/22/683
వయససస:33
లస: పప
94-173/1066

తసడడ:డ మభరళమహన రరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:93-22-683
వయససస:35
లస: పప

4887 JBV3723368
పషరర: పడజజవతવ దసననવ

94-169/263

భరస : శకనవరసరరవపવ
ఇసటట ననస:93/22/684
వయససస:34
లస: ససస స
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4888 JBV3722816
పషరర: పదనలవత దసనననવ
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94-169/264

భరస : వనణభగగపరల రరవపવ
ఇసటట ననస:93/22/684
వయససస:59
లస: ససస స
4891 NDX0708339
పషరర: రఘభ దసనననવ

94-169/267

94-170/298

94-170/301

94-170/304

94-169/268

94-170/302

4901 NDX2891125
పషరర: చనన దనసస చదదనర

4904 JBV3723954
పషరర: మమరర పసడయ గగవతతటట

94-170/308

4907 NDX2495273
పషరర: రగహహత బబజజస

94-170/730

4910 JBV3723822
పషరర: ససమలత మదన
ద రర

94-170/306

94-170/309

94-170/313

4915 NDX1719246
పషరర: లకడల జలమదద

94-170/316

4913 AP151010456096
పషరర: భబషణస మదన
ద రర

94-170/311

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:46
లస: ససస స

4899 AP151010456422
పషరర: వరకలమమర చదర

94-170/303

4902 NDX2445385
పషరర: పడసనన కలమమరర రరసజల

94-170/305

4905 NDX1174010
పషరర: జజసఫ గగరతతటట

94-170/307

Deleted

తసడడ:డ జజహన
ఇసటట ననస:93-22-688
వయససస:35
లస: పప
4908 NDX2331023
పషరర: పడసరద బబజజస

94-170/310

4911 AP151010459058
పషరర: ఝమనసరగచనలమల మదన
ద రర

94-170/312

భరస : భబషణస
ఇసటట ననస:93-22-693
వయససస:37
లస: ససస స
94-170/314

తసడడ:డ ససబకయఖ
ఇసటట ననస:93-22-693
వయససస:37
లస: పప
4916 JBV3724473
పషరర: వజయశరసత జజలమదద

94-170/300

తసడడ:డ గగపయఖ బబజజస
ఇసటట ననస:93-22-691
వయససస:52
లస: పప

భరస : భమరరవప
ఇసటట ననస:93-22-693
వయససస:33
లస: ససస స

4912 NDX3300878
పషరర: మదన
ద రర భమరరవప రరమమసఏ
మదన
ద రర
తసడడ:డ భబషణస
ఇసటట ననస:93-22-693
వయససస:43
లస: పప

4896 AP151010459376
పషరర: వనసకటమల ఛదర

భరస : కకటట శవ ననగగశసర రరవప కకలసన
ఇసటట ననస:93-22-687
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద బబజజస
ఇసటట ననస:93-22-691
వయససస:20
లస: ససస స
94-170/609

94-170/297

తసడడ:డ దనవదస
ఇసటట ననస:93-22-686
వయససస:35
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ పడసరద బబతసస
ఇసటట ననస:93-22-691
వయససస:21
లస: పప

భరస : శరసత కలమమర జలమదద
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:33
లస: ససస స

4898 AP151010456434
పషరర: దనసస చదర

4893 JBV3722931
పషరర: పడభభవత చదర

భరస : దనవదస
ఇసటట ననస:93-22-686
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:93-22-688
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస బబజజల
ఇసటట ననస:93-22-690
వయససస:37
లస: పప
4909 NDX2692580
పషరర: అభశకస బబతసస

94-170/299

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చదదనర
ఇసటట ననస:93-22-686
వయససస:39
లస: పప

భరస : మణణకగ దనసస మణణకగ
ఇసటట ననస:93/22/688
వయససస:28
లస: ససస స
4906 NDX0383810
పషరర: రవకకరణ బబజజల

4895 AP151010459385
పషరర: ససవరరస మల ఛదర

94-169/266

భరస : వర కలమమర
ఇసటట ననస:93-22-686
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-22-686
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరమయయలల
ఇసటట ననస:93-22-686
వయససస:75
లస: పప
4903 NDX2141000
పషరర: సషనహ మణణకగ

94-169/1136

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-22-686
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవదస
ఇసటట ననస:93-22-686
వయససస:35
లస: పప
4900 AP151010456132
పషరర: ఆనసదరరవప బదర

4892 NDX2947463
పషరర: సలలమ ననమలకసటట

4890 NDX0708313
పషరర: వనణభ దసనననવ

తసడడ:డ వనణభగగపరల రరవపવ
ఇసటట ననస:93/22/684
వయససస:32
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:93-22-685
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పసదదదనసస
ఇసటట ననస:93-22-686
వయససస:39
లస: ససస స
4897 NDX0688762
పషరర: వరకలమమర చదర

94-169/265

తసడడ:డ వనణభగగపరలరరవపવ
ఇసటట ననస:93/22/684
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనణభగగపరల రరవపવ
ఇసటట ననస:93/22/684
వయససస:35
లస: పప
4894 JBV3168614
పషరర: దేవ చదర

4889 NDX0708321
పషరర: గగపస దసనననવ

4914 NDX1730366
పషరర: శరఖమ పసడయమ జజలమదద

94-170/315

తసడడ:డ బభబభ జజలమదద
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:24
లస: ససస స
94-170/317

4917 JBV3168226
పషరర: ససనత జజలమదద

94-170/318

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:27
లస: ససస స
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4918 AP151010459216
పషరర: లకడల జజలమదద

94-170/319

భరస : శరసత కలమమర
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:27
లస: ససస స
4921 NDX0453373
పషరర: శరసత కలమమర జలదద

94-170/322

94-170/325

94-170/326

94-170/329

94-169/269

94-169/272

94-170/333

తసడడ:డ పరడససగర పరలడడగభ
ఇసటట ననస:93-22-699
వయససస:20
లస: ససస స

4931 AP151010456346
పషరర: ససతతషషకమమర బబజజస

4934 NDX1297647
పషరర: శరత కలమమర మలలర ల

4937 JBV0852558
పషరర: జజఖత బబజజస

4940 JBV0851733
పషరర: దదసరన కలమమరర ఉలర వననన

94-170/336

4943 NDX2416832
పషరర: శశషమల బబజజస

94-170/330

4946 NDX2330975
పషరర: అననమల మనకక
భరస : దనసస మనకక
ఇసటట ననస:93-22-700
వయససస:40
లస: ససస స

4926 NDX3092889
పషరర: అభశకరస కలమమర గగరర

94-180/1986

4929 NDX0411595
పషరర: రరజ కకరబసడడ

94-170/328

4932 NDX2863439
పషరర: జయ బబజజస

94-170/731

భరస : ససతతశ కలమమర బబజజస
ఇసటట ననస:93-22-697
వయససస:42
లస: ససస స
94-169/270

4935 NDX1297662
పషరర: భరత కలమమర మలలర ల

94-169/271

తసడడ:డ ననగగశస రరవప
ఇసటట ననస:93/22/698
వయససస:28
లస: పప
94-170/331

4938 AP151010459243
పషరర: మరరయమల బబజజసવ

94-170/332

భరస : గగపయఖવ
ఇసటట ననస:93-22-698
వయససస:48
లస: ససస స
94-170/334

4941 NDX1372879
పషరర: వనసకట రతన రరజ ఉలర వననన

94-170/335

తసడడ:డ బభల శశరర
ఇసటట ననస:93-22-698/1
వయససస:25
లస: పప
94-170/337

భరస : పడససగర పరలడడగభ
ఇసటట ననస:93-22-699
వయససస:53
లస: ససస స
94-170/732

94-170/324

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-22-696
వయససస:37
లస: పప

భరస : బభలశశరర
ఇసటట ననస:93-22-698/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93-22-698/1
వయససస:48
లస: పప
4945 NDX3032265
పషరర: రరజత కరరణ పరలడడగభ

94-170/327

భరస : ఆనసదకలమమర
ఇసటట ననస:93-22-698
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:93-22-698
వయససస:47
లస: పప
4942 JBV0847723
పషరర: బభల శశరర ఉలర వననన

4928 JBV3722949
పషరర: ననగరతనస కకరబసడడ

4923 AP151010456502
పషరర: బభబభ జజలమదదવ

తసడడ:డ అహరగనస
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:93/22/698
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దసరర యఖ
ఇసటట ననస:93/22/698
వయససస:50
లస: పప
4939 NDX1372895
పషరర: ఆనసద కలమమర బభజజస

94-171/849

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:93-22-697
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగగశసర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:93/22/698
వయససస:43
లస: ససస స
4936 NDX1297530
పషరర: ననగగశసర రరవప మలలర ల

4925 NDX3054343
పషరర: జజన పలల గగరర

94-170/321

తసడడ:డ ఇరరలయమવ
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-22-696
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకలయఖ
ఇసటట ననస:93-22-696
వయససస:37
లస: పప
4933 NDX2020725
పషరర: వజయ లకడల మలలర ల

94-170/323

తసడడ:డ అహరగన
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:93-22-696
వయససస:37
లస: ససస స
4930 AP151010456552
పషరర: ఆనసదరరవప కకరబసడడ

4922 JBV3164423
పషరర: ఇసరసకવ జజలమదదવ

4920 NDX2331247
పషరర: తేజ దదప జలమదద

తసడడ:డ బభబభ జలమదద
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఇరరలయమવ
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:48
లస: పప
4927 JBV3724507
పషరర: అరరణ కવరబసడడ

94-170/320

భరస : పడసరద વ વ
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ జలదద
ఇసటట ననస:93-22-695
వయససస:37
లస: పప
4924 NDX1372903
పషరర: బభబభ జజలమదద

4919 JBV0844381
పషరర: గగకససనరరకణવ బబజజసવ

4944 NDX2416840
పషరర: పడససగర పరలడడగభ

94-170/338

తసడడ:డ శశషయఖ పరలడడగభ
ఇసటట ననస:93-22-699
వయససస:52
లస: పప
94-170/339

4947 NDX2960748
పషరర: మణణకరయ ఆనమల

94-173/1067

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:93-22-700
వయససస:43
లస: ససస స
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4948 NDX2330447
పషరర: కలమమర పరకననటట
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94-169/273

తసడడ:డ వనసకట రరవప పరకననటట
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:25
లస: పప
4951 JBV3724093
పషరర: మమరర జజఖతసత పరకననటట

94-170/341

94-170/344

94-170/347

94-170/350

94-173/1068

94-169/1137

94-169/1138

తసడడ:డ లకలయఖ మమనకగ
ఇసటట ననస:93-22-708
వయససస:38
లస: పప

4961 NDX2185669
పషరర: ససబకరరజ సరరకకసడ

4964 NDX3106192
పషరర: లలకగశ వరససమబలమ

4967 NDX3183787
పషరర: ధనరరజ మలమరబతన

4970 NDX1002054
పషరర: యస యస మమనసగగకస

94-170/354

4973 NDX2954840
పషరర: ననగమణణ మణణకగ

94-170/351

4976 NDX3280807
పషరర: లకలయఖ మనకర
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-22-708
వయససస:43
లస: పప

4956 NDX1186451
పషరర: ససరగష పరకననటట

94-170/346

4959 AP151010456404
పషరర: వరరసరసమ పరకననటట

94-170/349

4962 NDX1980854
పషరర: సరగరరక పరకననటట

94-171/483

భరస : వనసకట రరవప పరకసననటట
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:24
లస: ససస స
94-173/1069

4965 NDX2953487
పషరర: లలకగశ వరసస మళర

94-173/1070

తసడడ:డ ససరగశ బభబభ
ఇసటట ననస:93-22-705
వయససస:19
లస: పప
94-170/733

4968 NDX3193414
పషరర: మమలబథదన ధనరరజ

94-171/850

తసడడ:డ గభరవయఖ
ఇసటట ననస:93-22-706
వయససస:19
లస: పప
94-170/352

4971 AP151010459286
పషరర: మసగమల మనకర

94-170/353

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:93-22-707
వయససస:62
లస: ససస స
94-169/1139

భరస : లకడల
ఇసటట ననస:93-22-708
వయససస:34
లస: ససస స
94-170/356

94-170/343

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-22-707
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-22-707
వయససస:67
లస: పప
4975 JBV0857276
పషరర: చనలకలయఖ మనకర

94-170/348

తసడడ:డ గభరవయఖ
ఇసటట ననస:93-22-706
వయససస:28
లస: పప

భరస : మరరయనన మణణకగ
ఇసటట ననస:93-22-707
వయససస:27
లస: ససస స
4972 AP151010456140
పషరర: ననగయఖ మనకర

4958 AP151010456362
పషరర: వనసకటభడవప పరకననటట

4953 AP151010459393
పషరర: మరరయమల పరకననటట

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ బభబభ వససమభలమర
ఇసటట ననస:93-22-705
వయససస:19
లస: పప

భరస : గభరవయఖ
ఇసటట ననస:93-22-706
వయససస:35
లస: ససస స
4969 NDX3075892
పషరర: మకఆయకలమమరర మణణకగ

94-170/345

తసడడ:డ రరమ రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:93-22-705
వయససస:48
లస: పప
4966 NDX3140753
పషరర: మలమరబతన పదల

4955 AP151010459392
పషరర: ససభభగఖమల పరకననటట

94-170/340

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసమ పరకననటట
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:53
లస: పప
4963 NDX2949980
పషరర: ససరగశ బభబభ వరసస మళర

94-170/342

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలమససరర పరకననటట
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:37
లస: పప
4960 NDX2445245
పషరర: పరకననటట బభలశశరర

4952 AP151010459348
పషరర: అరరణ పరకననటట

4950 NDX2185701
పషరర: కకరసన పరకననటట

భరస : కలమమర పరకననటట
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరరసరసమ
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:35
లస: ససస స
4957 JBV0842153
పషరర: వనసకరటరరవ పరకననటట

94-169/274

తలర : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:93/22/702
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:93-22-702
వయససస:37
లస: ససస స
4954 AP151010459347
పషరర: రరణణ పరకననటట

4949 NDX1297555
పషరర: కలమమర పకననటట

4974 NDX1622902
పషరర: జయ వరన ననససససతరర

94-170/355

భరస : లకలయఖ మణణకగ
ఇసటట ననస:93-22-708
వయససస:35
లస: ససస స
94-170/357

4977 NDX3265329
పషరర: నరసమల మణణకగ

94-170/788

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-22-708
వయససస:44
లస: ససస స
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4978 JBV3723996
పషరర: దనమల కకరస రపత
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94-170/358

భరస : రమమశ కకరస ప
ర త
ఇసటట ననస:93-22-709
వయససస:35
లస: ససస స
4981 NDX2948248
పషరర: మబకకరర అలలఖఖ

94-175/1659

94-170/360

94-169/1140

94-170/364

94-172/1214

94-170/610

94-170/613

భరస : కలమఖణ రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:93-22-723
వయససస:69
లస: ససస స

4991 NDX3213329
పషరర: కగ కకషష రరవప

4994 NDX3095197
పషరర: లకలణరరవప కకటభనల

4997 NDX2562080
పషరర: శవ పరరసత అసగజజల

5000 NDX2743748
పషరర: రమణ అసగజజల

94-171/484

5003 NDX2331445
పషరర: చననయఖ బబ మలతతట

94-170/735

5006 NDX2760833
పషరర: కలమఖణ రరవప అతస లలరర

4986 NDX2950970
పషరర: పరకననటట బభలమససరర

94-172/1213

4989 JBV3724325
పషరర: రతననలల కવటభనల

94-170/363

4992 NDX3216454
పషరర: కగ సరగజన రరవప

94-170/736

భరస : కకషష రరవప
ఇసటట ననస:93-22-712
వయససస:58
లస: ససస స
94-173/1071

4995 NDX3172046
పషరర: నవఖ కకటభననలమ

94-180/1987

భరస : లసరలన రరవప
ఇసటట ననస:93-22-712
వయససస:27
లస: ససస స
94-170/611

4998 NDX2560001
పషరర: కకటటశసర రరవప అసగజజల

94-170/612

తసడడ:డ పసచచయఖ అసగజజల
ఇసటట ననస:93-22-713
వయససస:36
లస: పప
94-170/737

5001 NDX2951028
పషరర: జజననలగడడ లసగయఖ

94-172/1215

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:93-22-714
వయససస:71
లస: పప
94-170/365

తసడడ:డ లకలయఖ
ఇసటట ననస:93-22-717
వయససస:73
లస: పప
94-170/615

94-170/359

భరస : భమరరజ
ఇసటట ననస:93-22-712
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-22-713
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససకనస
ఇసటట ననస:93-22-715
వయససస:29
లస: ససస స
5005 NDX2705796
పషరర: ససధేషష దేవ అతస లలరర

94-170/362

భరస : రసబభబభ అసగజజల
ఇసటట ననస:93-22-713
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప అథదరసస
ఇసటట ననస:93-22-713
వయససస:36
లస: ససస స
5002 NDX1980870
పషరర: వనసకట రమణ ససకనస

4988 JBV3724317
పషరర: జయలకడల కવటభనల

4983 JBV0851717
పషరర: వరలకడల વ తతకવ

తసడడ:డ వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:93-22-711
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప కకటభనల
ఇసటట ననస:93-22-712
వయససస:38
లస: పప

భరస : పసకటయ
రక మ అసగజజల
ఇసటట ననస:93-22-713
వయససస:68
లస: ససస స
4999 NDX2563880
పషరర: కలమమరర అథదరసస

94-170/361

తసడడ:డ ససరసజబభలల రరవప
ఇసటట ననస:93-22-712
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ భమరరజ కకటభనల
ఇసటట ననస:93-22-712
వయససస:22
లస: పప
4996 NDX2563914
పషరర: వనసకటరమణమల అసగజజల

4985 NDX1402296
పషరర: ససవపడసరద రరవప తతక

94-175/1658

తసడడ:డ శవపడసరద વ વ
ఇసటట ననస:93-22-710
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జగదదశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-22-712
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమసరసమ
ఇసటట ననస:93-22-712
వయససస:73
లస: పప
4993 NDX3112299
పషరర: జగదదశ కకటభనల

94-185/1409

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తతక
ఇసటట ననస:93-22-710
వయససస:73
లస: పప

భరస : లసరలన రరవప
ఇసటట ననస:93-22-712
వయససస:27
లస: ససస స
4990 NDX1186485
పషరర: భమరరజ కకటభనల

4982 NDX2954758
పషరర: కలమఖణణ మదనసస

4980 NDX2954691
పషరర: ఏడడకకసడలల చదదనర

తసడడ:డ అసకమల
ఇసటట ననస:93-22-709
వయససస:36
లస: పప

భరస : కరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-22-709
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవపడసరదવ
ఇసటట ననస:93-22-710
వయససస:47
లస: ససస స
4987 NDX3205523
పషరర: నవఖ కకటభననలమ

94-170/734

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:93-22-709
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకటటట గలయఖ
ఇసటట ననస:93-22-709
వయససస:22
లస: ససస స
4984 AP151010459278
పషరర: ఇసదదరమల తతకવ

4979 NDX2953040
పషరర: అసకమల చదదనర

5004 NDX2699866
పషరర: కలమఖణ రరవప అతస లలరర

94-170/614

తసడడ:డ వనసకట గగపరల అతస లలరర
ఇసటట ననస:93-22-723
వయససస:72
లస: పప
94-170/738

తసడడ:డ వనసకట గగపరల రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:93-22-723
వయససస:72
లస: పప

5007 NDX2761237
పషరర: ససధేషష దేవ అతస లలరర

94-170/739

భరస : కలమఖణ రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:93-22-723
వయససస:69
లస: ససస స
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5008 NDX2546224
పషరర: జగసనన ససరర కకసడపలర
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94-171/652

తసడడ:డ వకటర జజన వలసన కకసడపలర
ఇసటట ననస:93-22-723
వయససస:22
లస: పప
5011 AP151010456515
పషరర: ఐజజకరకబభ అసకసવ

94-169/276

94-169/279

94-169/282

94-169/285

94-169/288

94-169/291

94-169/294

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93/23/727
వయససస:46
లస: ససస స

5021 AP151010459455
పషరర: వజయలకడల ససదద నరపపવ

5024 NDX0077768
పషరర: ససనల కలమమర పసలర

5027 NDX1186600
పషరర: కకటటశసరరరవప రరసపస గభ

5030 NDX0009019
పషరర: ససదదరపప ఆనసదવ

94-169/297

5033 AP151010456236
పషరర: పడసరదరరవప వరమమసస

94-169/286

5036 NDX1002302
పషరర: చనవర ససలలచననదేవ
భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:93/23/727
వయససస:49
లస: ససస స

5016 NDX2330744
పషరర: అసజమల జగషట

94-169/281

5019 NDX1185834
పషరర: జజఖత రరసపప సగభ

94-169/284

5022 NDX0453258
పషరర: శరసతమల రరసపప సగభ

94-169/287

భరస : శవరరవప
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:50
లస: ససస స
94-169/289

5025 JBV0851220
పషరర: రమమష વ రరసపస సగభવ

94-169/290

తసడడ:డ శవరరవపવ વ
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:35
లస: పప
94-169/292

5028 AP151010456441
పషరర: యబభ వరమమసస

94-169/293

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:41
లస: పప
94-169/295

5031 AP151010456415
పషరర: గగపస ససదద నరపపવ

94-169/296

తసడడ:డ అచచయఖવ
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:54
లస: పప
94-169/298

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:67
లస: పప
94-169/299

94-169/278

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖવ
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:55
లస: పప
5035 AP151010459486
పషరర: జజనకకదేవ జటభట

94-169/283

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:43
లస: పప
5032 NDX0453035
పషరర: శవరరవప రరసపస గభ

5018 NDX0453225
పషరర: ససధనరరణణ వరమమసస

5013 AP151010459599
పషరర: ససభభగఖస అసకసવ

భరస : ఆసజననయభలల జగషట
ఇసటట ననస:93-23-724
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ బభబభ పసలర
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప వరరమమసస
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:40
లస: పప
5029 AP151010456237
పషరర: చదననయఖ వరమమసస

94-169/280

భరస : గగపసવ
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:52
లస: ససస స
5026 NDX1676974
పషరర: రరజ వరరమమసస

5015 AP151010456187
పషరర: ఆనసదబభబభ జటభటવ

94-169/275

భరస : మమమకగలવ
ఇసటట ననస:93/22/735
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ఏబభ
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరజ వరరమమసస
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:37
లస: ససస స
5023 AP151010459043
పషరర: వరమమసస రతనకలమమరర

94-169/277

తసడడ:డ ఆనసదరరవపવ
ఇసటట ననస:93/23/722
వయససస:44
లస: పప

భరస : రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:93/23/725
వయససస:25
లస: ససస స
5020 NDX1677113
పషరర: బభజజ వరరమమసస

5012 AP151010456389
పషరర: ఏససరతనస అసకస

5010 AP151010459045
పషరర: ససవరష కలమమరర అసకస

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:93/22/730
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:93/22/730
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మమరరదనసస పడతపత
ఇసటట ననస:93/23/600
వయససస:37
లస: పప
5017 NDX1297878
పషరర: ససరష లతన రసపప సగభ

94-171/653

తసడడ:డ జజన వలసన కకసడపలర
ఇసటట ననస:93-22-723
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమమకగలવ
ఇసటట ననస:93/22/730
వయససస:43
లస: పప
5014 NDX2141018
పషరర: బభలసరసమ పడతపత

5009 NDX2554848
పషరర: యయసననన ససరర కకసడపలర

5034 NDX2699338
పషరర: మణణ కలమమర వరలసన

94-169/993

తసడడ:డ యబభ వరలసన
ఇసటట ననస:93-23-725
వయససస:19
లస: పప
94-169/300

5037 NDX0162644
పషరర: కకరణ చనవర

94-169/301

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:93/23/727
వయససస:30
లస: పప
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5038 NDX0688655
పషరర: మధసబభబభ చనవరવ
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94-169/302

తసడడ:డ మహనరరవపવ
ఇసటట ననస:93/23/727
వయససస:36
లస: పప
5041 NDX0546440
పషరర: రరజఖలకడల కరరక

94-169/304

94-170/367

94-170/370

94-169/306

94-169/309

94-170/371

94-169/312

తసడడ:డ భభజసగ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:93/23/783
వయససస:29
లస: ససస స

5051 NDX0699348
పషరర: ననగగసదడబభబభ ధరరనససવ

5054 NDX2952943
పషరర: డేవడ ఏసరర లమ

5057 NDX1297506
పషరర: కరకసత జగమల

5060 AP151010459282
పషరర: ఆనసదమల ధరననసస

94-169/315

5063 NDX1297456
పషరర: ససనల కకయయర

94-169/307

5066 NDX2185651
పషరర: వరససమత కరరక
భరస : భభజసగ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:93/23/783
వయససస:51
లస: ససస స

5046 NDX2331098
పషరర: వనసకటమల మనకగ

94-170/369

5049 NDX2331569
పషరర: దయమమణణ చలమర

94-170/372

5052 NDX0699306
పషరర: ససరగష ధరరనసస

94-169/308

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:93/23/733
వయససస:33
లస: పప
94-169/1143

5055 NDX2953073
పషరర: మయర మఠ ఏసరర లమ

94-169/1144

భరస : డేవడ ఏసరర లమ
ఇసటట ననస:93-23-733
వయససస:34
లస: ససస స
94-169/310

5058 NDX1297472
పషరర: ఆనసద జజఖత దరరరన

94-169/311

భరస : ససరగశ
ఇసటట ననస:93/23/734
వయససస:31
లస: ససస స
94-169/313

5061 NDX1384981
పషరర: రరజవ రరత దనసరర

94-169/314

తసడడ:డ దేవదననస దనసరర
ఇసటట ననస:93/23/734
వయససస:29
లస: పప
94-169/316

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:93/23/734
వయససస:32
లస: పప
94-169/318

94-170/366

భరస : ఆనసదరరవప చలమర
ఇసటట ననస:93-23-732, FATIMANAGAR MA
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : గరరరబభబభ
ఇసటట ననస:93/23/734
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదననసવ
ఇసటట ననస:93/23/734
వయససస:30
లస: పప
5065 NDX2185644
పషరర: పరవన కరరక

94-170/740

భరస : కరకసత
ఇసటట ననస:93/23/734
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమసరసమ
ఇసటట ననస:93/23/734
వయససస:47
లస: ససస స
5062 NDX0699579
పషరర: రరజశశఖర దనసరరવ

5048 NDX2754612
పషరర: ఉష రరణణ నసడేటట

5043 NDX2498970
పషరర: వరణణ పరల కకరరవ

భరస : కకషష మనకగ
ఇసటట ననస:93-23-731
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ ఏసరర లమ
ఇసటట ననస:93-23-733
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:93-23-733
వయససస:37
లస: పప
5059 AP151010459076
పషరర: ససహససన ధరననసస

94-170/368

తసడడ:డ గరరరబభబభવ
ఇసటట ననస:93/23/733
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గరబడయయలల
ఇసటట ననస:93/23/733
వయససస:58
లస: పప
5056 NDX0699769
పషరర: రమమష ననమలకసటట

5045 JBV3724747
పషరర: మమరర తతకల

94-169/1142

భరస : శరఖస ససజయ కకరరవ
ఇసటట ననస:93-23-730
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససనల కలమమర చలర
ఇసటట ననస:93-23-732
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:93/23/733
వయససస:32
లస: ససస స
5053 AP151010456260
పషరర: గరరరబభబభ దరరనసస

94-169/305

భరస : తనమస
ఇసటట ననస:93-23-730
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష బభబభ మనకగ
ఇసటట ననస:93-23-731
వయససస:33
లస: పప
5050 NDX1465765
పషరర: దసరర మల ననమలకసటట

5042 NDX0494104
పషరర: భభజసగరరవప కరరక

5040 NDX2947448
పషరర: అనల కలమమర చవర

తసడడ:డ మభరళమహన రరవప చవర
ఇసటట ననస:93-23-727
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93/23/728
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ తనమస
ఇసటట ననస:93-23-730
వయససస:37
లస: ససస స
5047 NDX2331163
పషరర: బభబభ మనకగ

94-169/303

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప చనవర
ఇసటట ననస:93/23/727
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ భభజసగరరవప
ఇసటట ననస:93/23/728
వయససస:30
లస: ససస స
5044 JBV3724762
పషరర: ససహససన తతకల

5039 NDX2082857
పషరర: మహన రరవప చనవర

5064 AP151010456339
పషరర: రరమసరసమ ధరరనసస

94-169/317

తసడడ:డ ససబకయఖ
ఇసటట ననస:93/23/734
వయససస:50
లస: పప
94-169/319

5067 NDX2541092
పషరర: ననగరరరజ న పసతగరన

94-169/994

తసడడ:డ పరమభలల పసతగరన
ఇసటట ననస:93-23-785
వయససస:32
లస: పప
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5068 NDX1851808
పషరర: ననగ లకడల యడర పలర
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94-179/174

భరస : శకనవరస రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:93-23-1670
వయససస:26
లస: ససస స
94-169/321

భరస : పదలకలమమర
ఇసటట ననస:93/24/738
వయససస:37
లస: ససస స
94-169/324

భరస : శరఖస
ఇసటట ననస:93/24/739
వయససస:50
లస: ససస స
94-169/327

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93/24/739
వయససస:44
లస: పప
94-170/375

తసడడ:డ కకషషమబరరస బబ బకళళపరటట
ఇసటట ననస:93-24-739
వయససస:43
లస: పప
94-206/1327

5078 JBV3165057
పషరర: శరఖస పసలర

5081 NDX2348480
పషరర: ససమలత మమననపలర

5084 NDX0699520
పషరర: పసదదనన మమలపరటట

94-169/1145

5087 NDX3203072
పషరర: జజఖత చేబబడ లల

94-169/328

Deleted

తసడడ:డ బభలససరర కలరపరటట
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:30
లస: పప

94-170/377

భరస : బభలశశరర
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:38
లస: ససస స

5090 NDX3189156
పషరర: శశతష కలరపరటట

94-173/586

94-169/329

94-169/1146

తసడడ:డ సరససన
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:38
లస: పప

5079 NDX2348217
పషరర: ససపనససజజత బబ బకళళపరటట

94-170/374

5082 NDX2349298
పషరర: కకషస ర మమననపలర

94-173/587

5085 NDX1297803
పషరర: రరజగష దేవరపలర

94-169/330

5088 NDX3201555
పషరర: శశతష కలరపరటట

94-169/1147

Deleted

తసడడ:డ బభలససరర కలరపరటట
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:30
లస: పప
94-169/1149

Deleted

5096 NDX0699322
పషరర: పసలస బభబభ తదలరగబర

94-169/326

తసడడ:డ ఇసరక
ఇసటట ననస:93/24/747
వయససస:25
లస: పప

94-170/378

భరస : ససగరత రరవప
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:47
లస: ససస స
94-170/380

5076 AP151010456474
పషరర: బభలరరజ తలతతటట

తసడడ:డ మహన రరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:93-24-739
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బభలమససరర కలరపరటట
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:30
లస: పప
5093 JBV3722881
పషరర: ససజన దేవరపలర

94-169/323

భరస : దయమకర రరవప బబ బకళళపరటట
ఇసటట ననస:93-24-739
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:34
లస: ససస స
94-169/1148

5073 AP151010459529
పషరర: సరగజన పసలర

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93/24/739
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పస లయఖ మమలపరటట
ఇసటట ననస:93/24/745
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఇసరక దేవరపలర
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఐజక
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:38
లస: పప

94-169/325

భరస : కకశశర మమననపలర
ఇసటట ననస:93-24-739
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పషరయఖ పపరస
ఇసటట ననస:93-24-739
వయససస:46
లస: పప

5095 NDX0008961
పషరర: దేవరపలర ఎలషర

5075 NDX0077750
పషరర: ససధదర కలమమర

94-169/320

భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:93/24/739
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ యషసయమ
ఇసటట ననస:93/24/739
వయససస:63
లస: పప

5080 NDX2348191
పషరర: దయమకర రరవప బబ బకళళపరటట

5092 JBV3723293
పషరర: కరసతమల కలరపరటట

94-169/322

తసడడ:డ శరఖసబభబభ
ఇసటట ననస:93/24/739
వయససస:31
లస: పప

5077 AP151010456112
పషరర: బభల శశరర తలతతటట

5089 NDX3202678
పషరర: శశతష కలరపరటట

5072 NDX0077776
పషరర: పడసరద మబగల

5070 NDX1979907
పషరర: వనసకరయమల మబగల

భరస : పడసరద మబగల
ఇసటట ననస:93/24/738
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగనన
ఇసటట ననస:93/24/738
వయససస:41
లస: పప

5074 JBV3168663
పషరర: పదల పసలర

5086 NDX3187960
పషరర: శరరష దేవరపలర

94-170/373

తసడడ:డ అహరగనస గగరర
ఇసటట ననస:93-24-75
వయససస:48
లస: పప

5071 JBV3723079
పషరర: మనకరరరణణ వలపరర

5083 NDX2942043
పషరర: కకసడయఖ పపరస

5069 NDX2445062
పషరర: జజన పరల గగరర

5091 AP151010459213
పషరర: మననకలమమరర దేవరపలర

94-170/376

భరస : ససగరత రరవప
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:42
లస: ససస స
5094 AP151010459388
పషరర: రరజమల దేవరపలర

94-170/379

భరస : ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:38
లస: ససస స
94-170/381

5097 AP151010456341
పషరర: ఐజక దేవరపలర

94-170/382

తసడడ:డ ససగరత రరవప
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:38
లస: పప
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5098 NDX2570414
పషరర: చదసతనఖ తదలరగభరర
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94-170/616

తసడడ:డ బభలశశరర కలరపరటట
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:30
లస: పప
94-173/1072

తసడడ:డ బభలశశరర కలరపరటట
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:30
లస: పప
5104 JBV0852749
పషరర: పడసరసత మననస

94-170/384

94-170/387

94-169/332

94-169/335

94-170/390

94-170/393

తసడడ:డ చన శరమబఖల పస తబతన
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:34
లస: ససస స

5111 NDX0957845
పషరర: ససదదప దసమమల

5114 AP151010456419
పషరర: హహసషనయఖ దసమమల

5117 JBV3723921
పషరర: కలమమరర నలర మదద

5120 NDX0834952
పషరర: ఇశరకయల పససడద

94-170/396

5123 JBV3724655
పషరర: శశభభరరణణ ససకలరర

94-169/333

5126 JBV3724275
పషరర: సడవసత పస తనబతస న
భరస : శకరరమభ
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:34
లస: ససస స

5103 NDX1730291
పషరర: సరర పడతషఖషర మననస

94-170/383

5106 NDX0388272
పషరర: సససధర శరమ పడసరద మననస

94-170/386

5109 NDX1297829
పషరర: శరకవరణణ దసమమలమ

94-169/331

5112 NDX2140994
పషరర: రసగ రరవప పససడదస

94-169/334

తసడడ:డ ఇసరడఅల పససడదస
ఇసటట ననస:93/24/751
వయససస:32
లస: పప
94-169/336

5115 NDX1384932
పషరర: యయసమల పససడదస

94-170/389

భరస : రరజ రరవప
ఇసటట ననస:93-24-751
వయససస:27
లస: ససస స
94-170/391

5118 NDX0699389
పషరర: శసకర కసతేటట

94-170/392

తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:93-24-751
వయససస:40
లస: పప
94-170/394

5121 NDX0834564
పషరర: జయరరజ పససడద

94-170/395

తసడడ:డ ఇశరకయలల
ఇసటట ననస:93-24-751
వయససస:60
లస: పప
94-170/397

భరస : కరకసత కలమమర
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:39
లస: ససస స
94-170/399

Deleted

తసడడ:డ బభలమససరర కలరపరటట
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసనయఖ
ఇసటట ననస:93/24/751
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-24-751
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పప టభబటటస న
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:27
లస: ససస స
5125 NDX1402288
పషరర: రమమదేవ పస తబతన

94-170/388

భరస : ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:93-24-751
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయలల
ఇసటట ననస:93-24-751
వయససస:40
లస: పప
5122 NDX1719220
పషరర: పసడయమసక పప టభబటటస న

5108 AP151010459383
పషరర: కమలకలమమరర ససకలరర

94-171/853

తసడడ:డ శరమ సన
ఇసటట ననస:93-24-749
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:93/24/751
వయససస:58
లస: పప

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:93-24-751
వయససస:36
లస: ససస స
5119 NDX0834523
పషరర: మజరస పససడే

94-170/385

తసడడ:డ హహసషసనయఖ
ఇసటట ననస:93/24/751
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ దేవదననస
ఇసటట ననస:93/24/751
వయససస:52
లస: పప
5116 JBV3722907
పషరర: ధనలకడల కసతేటట

5105 NDX0453449
పషరర: కమల కలమమరర మననస

5100 NDX3199056
పషరర: శశతష కలరపరటట

తసడడ:డ సరమసన మననస
ఇసటట ననస:93-24-749
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దేవదతష
స
ఇసటట ననస:93-24-750
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హహసషసనయఖ
ఇసటట ననస:93/24/751
వయససస:52
లస: ససస స
5113 AP151010456416
పషరర: వరరజన పడసరదస ఏకలలమ

94-173/1073

భరస : శరమ సన
ఇసటట ననస:93-24-749
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:93-24-749
వయససస:58
లస: పప
5110 AP151010459217
పషరర: జజజ నశరగమణణ దసమమల

5102 NDX3161890
పషరర: శశతష కలరపరటట
తసడడ:డ బభలససరర కలరపరటట
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర
ఇసటట ననస:93-24-749
వయససస:34
లస: ససస స
5107 AP151010456335
పషరర: సససస నస మననస

94-170/741

Deleted

తసడడ:డ పసలమస బభబభ తదలరగభరర
ఇసటట ననస:93-24-747
వయససస:21
లస: పప
5101 NDX3198207
పషరర: శశతష కలరపరటట

5099 NDX3195377
పషరర: శశతష కలరపరటట

5124 NDX1494905
పషరర: అరరణన పస తబతన

94-170/398

భరస : ననగరరజ పస తబతన
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:33
లస: ససస స
94-170/400

5127 NDX0004333
పషరర: రమణ కససకలరరస

94-170/401

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:57
లస: ససస స
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5128 AP151010459161
పషరర: ననగగసదడమల పస తనబతస న

94-170/402

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:34
లస: ససస స
5131 NDX0699470
పషరర: ననగరరజ పస తస బతస న

94-170/405

94-170/408

94-181/1489

94-170/411

94-170/414

94-170/417

94-175/1835

తసడడ:డ యయసస శకపత
ఇసటట ననస:93-24-760
వయససస:29
లస: పప

5141 JBV0843102
పషరర: మణణపరల కలసచనకరరక

5144 JBV0842500
పషరర: ఆనసదరరవప కలసచనకరరక

5147 NDX3144037
పషరర: పసయరరర ననగరరరజ న

5150 NDX3224151
పషరర: బసదస బతషల

94-169/338

5153 NDX2329951
పషరర: రరమమసజ కకటటట

94-170/412

5156 NDX3055449
పషరర: నరసససహరరవప కకటటట
తసడడ:డ మణణయఖ
ఇసటట ననస:93-24-760
వయససస:52
లస: పప

5136 NDX2687275
పషరర: మమనక కరలలకలరర

94-170/618

5139 AP151010459390
పషరర: యసషస రమల కలసచకర

94-170/410

5142 JBV0847616
పషరర: కరకసత కలమమర సనసకరర

94-170/413

తసడడ:డ దనవద అలయమశ శశఖర సనసకరర
ఇసటట ననస:93-24-754
వయససస:39
లస: పప
94-170/415

5145 NDX0922674
పషరర: ససకలరర డేవడ శశఖర

94-170/416

తసడడ:డ భబషణస
ఇసటట ననస:93-24-754
వయససస:39
లస: పప
94-174/1042

5148 NDX3234135
పషరర: జయశసకర పడసరద బతషల

94-171/922

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ బతషల
ఇసటట ననస:93-24-757
వయససస:65
లస: పప
94-181/1524

5151 NDX2329993
పషరర: శకకరనస ఉదదదశశటట

94-169/337

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఉదదదశశటట
ఇసటట ననస:93-24-760
వయససస:22
లస: పప
94-169/339

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:93-24-760
వయససస:23
లస: పప
94-169/341

94-170/407

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-24-754
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ శసకర బతషల
ఇసటట ననస:93-24-757
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగసదడ కలమమర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:93-24-760
వయససస:22
లస: పప
5155 NDX2330413
పషరర: అనల కలమమర శకపత

94-170/409

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:93-24-755
వయససస:28
లస: పప

భరస : జయశసకర పడసరద బతషల
ఇసటట ననస:93-24-757
వయససస:60
లస: ససస స
5152 NDX2330223
పషరర: పపరష పవన తేజ రరచకకసడ

5138 NDX1372838
పషరర: ససరరష పసలర

5133 AP151010456327
పషరర: సరసబయఖ పస తనబతస నવ

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కరలలకలరర
ఇసటట ననస:93-24-753.
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనదమణణ
ఇసటట ననస:93-24-754
వయససస:39
లస: పప

భరస : చసదడ రరవప అమరస లలరర
ఇసటట ననస:93-24-755
వయససస:47
లస: ససస స
5149 NDX3237468
పషరర: ఎలజబబత బతషల

94-170/617

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-24-754
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-24-754
వయససస:39
లస: పప
5146 NDX1417030
పషరర: వనసకట రమణ వరర

5135 NDX2687267
పషరర: వనసకటపపయఖ కరలలకలరర

94-170/404

తసడడ:డ దేవదననసવ
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జజన తమత
ఇసటట ననస:93-24-754
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:93-24-754
వయససస:31
లస: పప
5143 JBV0842120
పషరర: జజన తమత కలసచనకరర

94-170/406

తసడడ:డ జగరనసదస కరలలకలరర
ఇసటట ననస:93-24-753
వయససస:47
లస: పప

భరస : కరకసత కలమమర
ఇసటట ననస:93-24-753
వయససస:30
లస: ససస స
5140 NDX0453340
పషరర: మమణణకఖరరజ కలసచనకరరక

5132 JBV3722592
పషరర: శకరరమభలల పస లమబతస న

5130 NDX0924076
పషరర: ససకలరర మరరయమల

భరస : డేవడ
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదననస
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దేవదననస పస తబతన
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:67
లస: పప
5137 NDX2991784
పషరర: శశభరరణణ సన కలరర

94-170/403

భరస : చన శరమబఖల పస తబతన
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమయయలల
ఇసటట ననస:93-24-752
వయససస:36
లస: పప
5134 AP151010456444
పషరర: చన శరమబఖల పస తబతన

5129 AP151010459487
పషరర: భబలకడల పస తబతన

5154 NDX2329936
పషరర: వరజ కకటటట

94-169/340

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:93-24-760
వయససస:25
లస: పప
94-169/1150

5157 NDX3055548
పషరర: అసజల కకటటట

94-169/1151

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:93-24-760
వయససస:29
లస: ససస స
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94-170/742

భరస : నరసససహరరవప కకటట
ఇసటట ననస:93-24-760
వయససస:48
లస: ససస స
5161 JBV0840975
పషరర: జజజ న సససదరర కకడడరరకక

94-169/344

94-169/347

94-169/350

94-169/353

94-169/356

5168 JBV3724184
పషరర: బభజకలమమరరવ తతటવ

5171 NDX0957902
పషరర: వనసకటటష బభబభ తతట

5174 JBV3164480
పషరర: లకలయఖ తతటવ

94-169/359

5177 NDX2684942
పషరర: మరరయమల జజలమదద

భరస : పసదదనన మమలపరటట
ఇసటట ననస:93/25/745
వయససస:44
లస: ససస స

5180 AP151010459001
పషరర: కనకలకడల వరడనల

తసడడ:డ రరజనన
ఇసటట ననస:93/25/760
వయససస:27
లస: పప

భరస : మమణణకరఖరరవప
ఇసటట ననస:93/25/762
వయససస:34
లస: ససస స

94-169/354

5186 NDX1787268
పషరర: ససపత కలమమర తలకరయల
తసడడ:డ జజరజ తలకరయల
ఇసటట ననస:93/25/762
వయససస:26
లస: పప

5166 AP151010456078
పషరర: దయరరజ కకడడరరకకવ

94-169/349

5169 JBV3168325
పషరర: కకటటశసరమల తతటવ

94-169/352

5172 NDX2330173
పషరర: శవ కలమమర తతట

94-169/355

తసడడ:డ లకలయఖ తతట
ఇసటట ననస:93-24-769
వయససస:33
లస: పప
94-169/357

5175 NDX1425850
పషరర: శరసత ససదదప మమరర

94-169/358

తసడడ:డ ససరర ససగరతస
ఇసటట ననస:93/24/769
వయససస:26
లస: పప
94-183/870

5178 NDX2709913
పషరర: ఎసషస రర కకపపపల

94-170/619

భరస : వజయ బభబభ కకపపపల
ఇసటట ననస:93-25-724
వయససస:23
లస: ససస స
94-169/361

5181 AP151010459262
పషరర: రగశమల వరడనల

94-169/362

భరస : ఆసతతన
ఇసటట ననస:93/25/760
వయససస:72
లస: ససస స
94-169/364

తసడడ:డ రరజనన
ఇసటట ననస:93/25/760
వయససస:30
లస: పప
94-169/366

94-169/346

భరస : కకసడలరరవపવ
ఇసటట ననస:93/24/769
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరజనన
ఇసటట ననస:93/25/760
వయససస:47
లస: ససస స

94-169/363 5183 NDX0673590
5182 NDX1126093
పషరర: వనసకట శవ దసరరర పడసరద వదల
పషరర: శకనవరసరరవప వరడనల

5185 JBV0856344
పషరర: వజయలకడల కనపరరస

94-169/351

భరస : రతనస జజలమదద
ఇసటట ననస:93-25-231
వయససస:53
లస: ససస స
94-169/360

5163 JBV3168341
పషరర: కకపరసజల కకడడరరకకવ

తసడడ:డ రరజజరరవపવ
ఇసటట ననస:93/24/768
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖવ
ఇసటట ననస:93/24/769
వయససస:35
లస: పప

భరస : చననరరజ కరబసడడ
ఇసటట ననస:93/24/854
వయససస:26
లస: ససస స
5179 JBV3723202
పషరర: పదల మమలపరటట

94-169/348

తసడడ:డ లకలయఖ
ఇసటట ననస:93/24/769
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రతన కలమమర గగర
ఇసటట ననస:93/24/769
వయససస:34
లస: పప
5176 NDX2414894
పషరర: ఆశ లత కరబసడడ

5165 AP151010456188
పషరర: పస తషరరజ కకడడరరకకવ

94-169/343

భరస : దయరరజવ
ఇసటట ననస:93/24/768
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజగషવ
ఇసటట ననస:93/24/769
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకలయఖવ
ఇసటట ననస:93/24/769
వయససస:64
లస: ససస స
5173 NDX2167709
పషరర: రరజగష గగర

94-169/345

తసడడ:డ రరజజరరవపવ
ఇసటట ననస:93/24/768
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:93/24/768
వయససస:52
లస: పప
5170 AP151010459270
పషరర: వలర పదల తతటવ

5162 AP151010459268
పషరర: మరరయమల కకడకరరకక

5160 NDX1329564
పషరర: సరరత కకడడరరకక

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:93/24/768
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పస తష రరజ కకడకరగఖ
ఇసటట ననస:93/24/768
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:93/24/768
వయససస:59
లస: ససస స
5167 AP151010456021
పషరర: రమమషరకబభ కకడడరరకక

94-169/342

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:93/24/768
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రమమషరకబభ కకడకరరకక
ఇసటట ననస:93/24/768
వయససస:41
లస: ససస స
5164 AP151010459269
పషరర: వరర సకమల కకడడరరకక

5159 NDX1329572
పషరర: మణణ కకడడరరకక

5184 NDX0452946
పషరర: ననగ మలలర శసర రరవప వదల

94-169/365

తసడడ:డ రరజనన
ఇసటట ననస:93/25/760
వయససస:31
లస: పప
94-169/367

5187 JBV0856351
పషరర: మమణణకఖరరవప కనపరరస

94-169/368

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:93/25/762
వయససస:36
లస: పప
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5188 NDX1788258
పషరర: కకరణ బభబభ కటటకలరర

94-169/369

తసడడ:డ దేవయఖ కటటకలరర
ఇసటట ననస:93/25/762
వయససస:40
లస: పప
5191 AP151010459311
పషరర: చనన మరరయమల మకరకన

94-169/372

94-169/375

94-169/378

94-170/620

94-169/382

94-169/385

94-170/419

తసడడ:డ బభలశశరర
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:34
లస: పప

5201 NDX2697084
పషరర: కకషషవనణణ మకరకన

5204 AP151010459396
పషరర: రరమభలమల వరడనలવ

5207 AP151010456001
పషరర: రరజనన వరడనల

5210 NDX2406684
పషరర: నరలల గగరగకమబచస

94-170/422

5213 NDX0673236
పషరర: లలనన బభబభ పరకననటట

94-170/621

5216 JBV0842641
పషరర: నవనసకమమర పరకననటట
తసడడ:డ బభలశశరర స
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:35
లస: పప

5196 JBV0849117
పషరర: రరమభలమలવ మమడడదવ

94-169/377

5199 NDX2114874
పషరర: యమకకబభ పరగళర

94-169/380

5202 JBV0841973
పషరర: ససజజత కరళసగర

94-169/381

భరస : ససరగష బభబభ కరళసగర
ఇసటట ననస:93/25/766
వయససస:34
లస: ససస స
94-169/383

5205 JBV3164654
పషరర: కకటటలసగయఖ వరడలવ વ

94-169/384

తసడడ:డ బభలశశరరવ વ
ఇసటట ననస:93/25/766
వయససస:36
లస: పప
94-169/386

5208 NDX2406692
పషరర: శక త గగరరకమభచసచ

94-170/418

తసడడ:డ శరసత కలమమర గగరరకమభచసచ
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:25
లస: ససస స
94-170/420

5211 AP151010459310
పషరర: రతనకలమమరర పరకననటట

94-170/421

భరస : బభలశశరర
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:52
లస: ససస స
94-170/423

తసడడ:డ బభలశశరర
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:30
లస: పప
94-170/425

94-169/374

తసడడ:డ జయరరవ పరగళర
ఇసటట ననస:93/25/765
వయససస:32
లస: పప

భరస : శరసత కలమమర గగరరకమభచసచ
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:72
లస: ససస స
5215 JBV0847855
పషరర: నరగషరకబభ పరకననటట

94-169/379

తసడడ:డ ఆసథథన
ఇసటట ననస:93/25/766
వయససస:52
లస: పప

భరస : నవనసకమమర
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:35
లస: ససస స
5212 AP151010459098
పషరర: వనసకటమల పరకననటట

5198 NDX0672949
పషరర: ఆనసద కలమమర పరగళళવ

5193 AP151010456460
పషరర: రరమయఖ మకరకన

భరస : రవసదడ
વવ
ఇసటట ననస:93/25/765
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బభల శశరరવ
ఇసటట ననస:93/25/766
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆమమస
ఇసటట ననస:93/25/766
వయససస:39
లస: పప
5209 JBV0841643
పషరర: రగణభక పరకననటట

94-169/376

తసడడ:డ రరమయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:93-25-765
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలశశరరવ
ఇసటట ననస:93/25/766
వయససస:33
లస: ససస స
5206 NDX1186642
పషరర: ససరగష బభబభ కరళసగర

5195 NDX1787342
పషరర: రగజజ పరగళర

94-169/371

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:93/25/764
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవపવ
ఇసటట ననస:93/25/765
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ
ఇసటట ననస:93-25-765
వయససస:19
లస: పప
5203 JBV3723541
పషరర: కకటటలసగమలવ వరడనలવ

94-169/373

తసడడ:డ జయరరవ పరగళర
ఇసటట ననస:93/25/765
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమయఖવ
ఇసటట ననస:93/25/765
వయససస:36
లస: ససస స
5200 NDX2690436
పషరర: సరయ కలమమర మమడడద

5192 AP151010459228
పషరర: పసద మరరయమల మకరకనવ

5190 NDX1297464
పషరర: అరరణన వడల

భరస : ననగమలలర ససర రరవప వడల
ఇసటట ననస:93/25/763
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గరలయఖવ
ఇసటట ననస:93/25/764
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖવ
ఇసటట ననస:93/25/764
వయససస:48
లస: పప
5197 JBV3724390
పషరర: మమరరమలવ మకరకనવ

94-169/370

తసడడ:డ అసతతన
ఇసటట ననస:93/25/762
వయససస:52
లస: పప

భరస : బభలసరసమ
ఇసటట ననస:93/25/764
వయససస:47
లస: ససస స
5194 AP151010456315
పషరర: బభలసరసమ మకరకనવ

5189 NDX1186634
పషరర: బభలసరసమ వరడనల

5214 NDX0673350
పషరర: వనసకటభడవప పరకననటట

94-170/424

తసడడ:డ బభలశశరర
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:33
లస: పప
94-170/426

5217 AP151010456111
పషరర: ననగరరజ పరకననటట

94-170/427

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:41
లస: పప
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5218 AP151010456296
పషరర: బభలశశరర పరకననటట

94-170/428

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:52
లస: పప
5221 NDX2688513
పషరర: పడవలర క మమరరగ

94-178/740

94-170/431

94-170/434

94-170/437

94-170/440

94-170/443

94-159/786

భరస : జజరరజ
ఇసటట ననస:93-25-778
వయససస:27
లస: ససస స

5231 NDX2406676
పషరర: శరఖమ బభబభ బతష
స ల

5234 NDX1730333
పషరర: కరకసత సరగర బతష
స ల

5237 JBV3723277
పషరర: మమణణకఖస ఈదసలమబడడ

5240 JBV3723327
పషరర: లత బలలససపలర

94-170/448

5243 JBV0844266
పషరర: వనత తలకరయల

94-170/438

5246 AP151010456492
పషరర: ససరగష తలకరయల
తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:93-25-778
వయససస:27
లస: పప

5226 JBV3723947
పషరర: మమరర ససటలర మ బతష
స ల

94-170/433

5229 NDX2406718
పషరర: కమల బతష
స ల

94-170/436

5232 NDX0890301
పషరర: శరఖసబభబభ బతష
స ల

94-170/439

తసడడ:డ బబనర ర
ఇసటట ననస:93-25-772
వయససస:30
లస: పప
94-170/441

5235 AP151010456609
పషరర: రరసబభబభ బతష
స ల

94-170/442

తసడడ:డ కకరసరగర
ఇసటట ననస:93-25-773
వయససస:43
లస: పప
94-170/444

5238 NDX0708347
పషరర: కకరణ ఈదసళళమబడడ

94-170/445

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:93-25-775
వయససస:27
లస: పప
94-170/446

5241 NDX2185735
పషరర: కకరణ బలలససపలర

94-170/447

తసడడ:డ కకషస ర కలమమర బలలససపలర
ఇసటట ననస:93-25-776
వయససస:22
లస: పప
94-170/449

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:93-25-778
వయససస:27
లస: ససస స
94-170/451

94-170/430

భరస : బబనర ర బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-25-772
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషస ర కలమమర
ఇసటట ననస:93-25-776
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరష రరవప బలలససపలర
ఇసటట ననస:93-25-776
వయససస:27
లస: పప
5245 AP151010459265
పషరర: రజనకలమమరర తలకరయల

94-170/435

భరస : కకరణ
ఇసటట ననస:93-25-775
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:93-25-776
వయససస:22
లస: ససస స
5242 NDX1186543
పషరర: కకషస ర కలమమర బలలససపలర

5228 NDX0453365
పషరర: పదనలవత బతష
స ల

5223 NDX2331486
పషరర: నవవదయ సరల

తసడడ:డ బబనర ర
ఇసటట ననస:93-25-772
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-25-773
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనణభగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:93-25-774
వయససస:34
లస: పప
5239 NDX2819449
పషరర: కకరస ర బలలసపలర

94-170/432

తసడడ:డ బబనర ర బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-25-772
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దేనయయలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-25-772
వయససస:62
లస: పప
5236 NDX0009076
పషరర: శకనవరస రరవప

5225 NDX2331510
పషరర: అషస క సరల

94-170/743

భరస : అషప క సరల
ఇసటట ననస:93-25-770
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబనర ర
ఇసటట ననస:93-25-772
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబనర ర
ఇసటట ననస:93-25-772
వయససస:51
లస: ససస స
5233 NDX2406668
పషరర: బబనర ర బతష
స ల

94-169/387

తలర : ససవరష కలమమరర సరల
ఇసటట ననస:93-25-770
వయససస:39
లస: పప

భరస : కననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:93-25-772
వయససస:43
లస: ససస స
5230 JBV3723335
పషరర: కమల బతష
స ల

5222 JBV3164498
పషరర: కకసడలరరవప తతటવ

5220 NDX2891315
పషరర: పడవళక మమరరగ

తసడడ:డ మరరయదనసస మమరరగ
ఇసటట ననస:93-25-768
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖવ
ఇసటట ననస:93/25/769
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ యమకకబభ సరల
ఇసటట ననస:93-25-770
వయససస:62
లస: ససస స
5227 JBV3722873
పషరర: శరసత కలమమరర బతష
స ల

94-170/429

తసడడ:డ శశరర గగరరకమభచసచ
ఇసటట ననస:93-25-767
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదనసస మమరరగ
ఇసటట ననస:93-25-768
వయససస:23
లస: ససస స
5224 NDX2331536
పషరర: ససవరష కలమమరర సరల

5219 NDX2406700
పషరర: శరసత కలమమర గగరరకమభచసచ

5244 AP151010459356
పషరర: ఇసదదర తలకరయల

94-170/450

భరస : రవ
ఇసటట ననస:93-25-778
వయససస:27
లస: ససస స
94-170/452

5247 AP151010456208
పషరర: రవ తలకరయల

94-170/453

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:93-25-778
వయససస:27
లస: పప
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5248 AP151010456045
పషరర: జజరరజ తలకరయల

94-170/454

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:93-25-778
వయససస:27
లస: పప
5251 NDX1730200
పషరర: బభలవనణణ ఉలర గడడ ల

94-170/457

94-170/460

94-170/463

94-170/466

94-170/469

94-170/471

94-170/744

భరస : మభరళకకషష
ఇసటట ననస:93-25-783
వయససస:33
లస: ససస స

5261 JBV0841916
పషరర: లకడల జజలమదద

5264 NDX2715993
పషరర: డననయయలల రరజ జలదద

5267 NDX0160911
పషరర: ధనరరజ జజలమదద

5270 NDX3029626
పషరర: సరసత జలదద

94-181/1490

5273 NDX2942340
పషరర: శరరరధద రరసటపలర

94-170/467

5276 NDX1298801
పషరర: ననగరరరజ న రరసటపలర
తసడడ:డ మభరళ కకకషష రరసటపలర
ఇసటట ననస:93-25-783
వయససస:31
లస: పప

5256 NDX0357152
పషరర: రతనస మమమడడ

94-170/462

5259 AP151010456004
పషరర: దేవదననస జజలమదద

94-170/465

5262 NDX1173988
పషరర: ససనల కలమమర జజలమదద

94-170/468

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:93-25-781
వయససస:33
లస: పప
94-170/622

5265 JBV3724457
పషరర: వజయకలమమరర జజలమదద

94-170/470

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:93-25-782
వయససస:33
లస: ససస స
94-170/472

5268 NDX0688861
పషరర: అనల కలమమర జజలమదద

94-170/473

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:93-25-782
వయససస:33
లస: పప
94-170/745

5271 NDX2867463
పషరర: మరరయమల జజలమదద

94-177/647

భరస : రతనస జజలమదద
ఇసటట ననస:93-25-782
వయససస:43
లస: ససస స
94-169/1152

తసడడ:డ మభరళ కకషష రరసటపలర
ఇసటట ననస:93-25-783
వయససస:24
లస: పప
94-170/475

94-170/459

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:93-25-780
వయససస:33
లస: పప

భరస : అనల కలమమర జలదద
ఇసటట ననస:93-25-782
వయససస:24
లస: ససస స

భసధసవప: జలదద భభరత
ఇసటట ననస:93-25-782
వయససస:28
లస: ససస స
5275 AP151010459110
పషరర: మమరస మల రరసటపరళళ

94-170/464

తలర : భభరత
ఇసటట ననస:93-25-782
వయససస:33
లస: పప

భరస : రతనస జలదద
ఇసటట ననస:93-25-782
వయససస:43
లస: ససస స
5272 NDX3170164
పషరర: వసససధర జలదద

5258 NDX0161695
పషరర: అనల కలమమర జజలమదద

5253 AP151010459336
పషరర: మరరయమల కలడనరర

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:93-25-779
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పసద ఆనసడదస
ఇసటట ననస:93-25-781
వయససస:20
లస: పప

భరస : పడభభదనసస
ఇసటట ననస:93-25-782
వయససస:33
లస: ససస స
5269 NDX3026911
పషరర: మరరయమల జలదద

94-170/461

భరస : చనన అననయ
ఇసటట ననస:93-25-781
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:93-25-781
వయససస:33
లస: పప
5266 AP151010459365
పషరర: భభరత జజలమదద

5255 NDX0077644
పషరర: మధసబభబభ మమమడడ

94-170/456

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:93-25-779
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదననస
ఇసటట ననస:93-25-780
వయససస:33
లస: పప

భరస : పసదద నననయ
ఇసటట ననస:93-25-781
వయససస:33
లస: ససస స
5263 AP151010456036
పషరర: చనననఅనననయ జజలమదద

94-170/458

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:93-25-779
వయససస:32
లస: పప

భరస : దేవదననస
ఇసటట ననస:93-25-780
వయససస:33
లస: ససస స
5260 AP151010459364
పషరర: మమరర జజలమదద

5252 NDX0077909
పషరర: మమధవ మమమడడ

5250 JBV3724812
పషరర: మమధసరరక మమమడడ

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:93-25-779
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:93-25-779
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : రతనకలమమరర
ఇసటట ననస:93-25-779
వయససస:30
లస: పప
5257 AP151010459230
పషరర: మరరయమల జజలమదద

94-170/455

తసడడ:డ వనసకటపయఖ కరలలకలరర
ఇసటట ననస:93-25-779
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరరణనకర రరవప ఉలర గడడ ల
ఇసటట ననస:93-25-779
వయససస:33
లస: ససస స
5254 NDX0357244
పషరర: రమమశరకబభ కలడనరర

5249 NDX1719105
పషరర: తేజశస కరలలకలరర

5274 JBV0841890
పషరర: అరరణ రరసటపరళళ

94-170/474

భరస : మహన
ఇసటట ననస:93-25-783
వయససస:33
లస: ససస స
94-170/476

5277 AP151010456318
పషరర: మహన రరసటపరళళ

94-170/477

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-25-783
వయససస:33
లస: పప
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94-170/623

తసడడ:డ మభరళమహన
ఇసటట ననస:93-25-783
వయససస:24
లస: పప
5281 JBV0844688
పషరర: కనకవలర కకపపపల

94-170/479

94-170/482

94-170/746

5285 JBV0844308
పషరర: జజరరజ కకపపల

5288 JBV3722675
పషరర: రరజ కలమమరరવ కకపపపలવ

94-169/390

5291 NDX1297837
పషరర: హహసషసభభరరణణ కలసభమ

5294 NDX1297761
పషరర: జజహనహహజత తనమనపలర

తసడడ:డ జజన మమలరసగటన బబ గ తనమనపఅల
ఇసటట ననస:93/25/785
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జజన మలర సటన బభబభ
ఇసటట ననస:93/25/785
వయససస:27
లస: పప

5296 NDX0452961
పషరర: భభసకరવ కకపపపలવ

5297 NDX0008987
పషరర: కకటయఖવ కకపపపలવ

94-169/396

తసడడ:డ రరజజరరవపવ
ఇసటట ననస:93/25/785
వయససస:52
లస: పప
5299 JBV3723582
పషరర: అసతతనమల బతష
స ల

94-169/399

తసడడ:డ దేవదననస
ఇసటట ననస:93/25/786
వయససస:43
లస: పప

94-169/388

94-169/402

5303 JBV3164472
పషరర: ఎలషర బతష
స ల

94-169/391

5306 NDX2495349
పషరర: లకడల ఉరదసడ
భరస : అనననరరవప ఉరదసడ
ఇసటట ననస:93-25-787
వయససస:26
లస: ససస స

5286 NDX2702843
పషరర: ఎసషస రర కకపపపల

94-170/625

5289 JBV0852533
పషరర: పడశరసతવ జવననకలటటવ

94-169/389

5292 JBV0852525
పషరర: నరలల తవనసపలర

94-169/392

భరస : జజన మమలరసగటన బభబ తవనసపలర
ఇసటట ననస:93/25/785
వయససస:54
లస: ససస స
94-169/394

5295 NDX0957662
పషరర: సతఖ శకనవరసరరవప యమ

94-169/395

తసడడ:డ రరమమసజననయభలల
ఇసటట ననస:93/25/785
వయససస:33
లస: పప
94-169/397

5298 NDX0004036
పషరర: లకడల బతష
స ల

94-169/398

భరస : ఎలషర
ఇసటట ననస:93/25/786
వయససస:33
లస: ససస స
94-169/400

5301 JBV3168333
పషరర: సమమధననస బతష
స ల

94-169/401

భరస : దేవదననస
ఇసటట ననస:93/25/786
వయససస:64
లస: ససస స
94-169/403

తసడడ:డ దేవదననస
ఇసటట ననస:93/25/786
వయససస:37
లస: పప
94-169/405

94-170/481

తసడడ:డ ససరగషવ
ఇసటట ననస:93/25/785
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హననకల
વવ
ఇసటట ననస:93/25/786
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదననస
ఇసటట ననస:93/25/786
వయససస:30
లస: పప
5305 AP151010456252
పషరర: హననకల బతష
స ల

5300 JBV0841908
పషరర: ససశలવ బతష
స లવ

5283 JBV0842211
పషరర: ససరగష కర

భరస : వజయ బభబభ కకపపపల
ఇసటట ననస:93-25-784
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరతనసવ
ఇసటట ననస:93/25/785
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఏలయజర
ఇసటట ననస:93/25/786
వయససస:34
లస: ససస స
5302 NDX0699330
పషరర: పషడమబభబభ బతష
స ల

94-170/483

భరస : క జజకబ
ఇసటట ననస:93/25/785
వయససస:49
లస: ససస స
94-169/393

94-170/478

తసడడ:డ జజరరజ
ఇసటట ననస:93-25-784
వయససస:38
లస: పప

భరస : భభసకరવ
ఇసటట ననస:93/25/785
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భభసకరવ
ఇసటట ననస:93/25/785
వయససస:44
లస: ససస స
5293 NDX2140960
పషరర: జజన సకకరస తనమనపల

94-170/480

తసడడ:డ వనదమణణ
ఇసటట ననస:93-25-784
వయససస:38
లస: పప

భరస : వజయ బభబభ కకపపపల
ఇసటట ననస:93-25-784
వయససస:29
లస: ససస స
5290 JBV3723814
పషరర: మరరయమలવ కకపపపలવ

5282 AP151010459258
పషరర: ససశల కకపపపల

5280 JBV3724622
పషరర: రరణణ బతష
స ల

భరస : మలర కరరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:93-25-784
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:93-25-784
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన రరజ కకపపపల
ఇసటట ననస:93-25-784
వయససస:38
లస: పప
5287 NDX2875003
పషరర: ఎసషస రర కకపపపల

94-170/624

తసడడ:డ మభరళమహన రరసటపలర
ఇసటట ననస:93-25-783
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-25-784
వయససస:38
లస: ససస స
5284 NDX1980128
పషరర: వజయ బభబభ కకపపపల

5279 NDX2699007
పషరర: సససదరఖ రరసటపలర

5304 JBV3164456
పషరర: ఏల య జర బతషల

94-169/404

తసడడ:డ దేవదననస
ఇసటట ననస:93/25/786
వయససస:39
లస: పప
94-169/406

5307 JBV3723848
పషరర: షమనఖવ కకచదచరర વ

94-169/407

తసడడ:డ కకకసట స ఫరવ
ఇసటట ననస:93/25/787
వయససస:32
లస: ససస స
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5308 AP151010459369
పషరర: తషలసస కకచదచరర વ

94-169/408

భరస : దనససવ
ఇసటట ననస:93/25/787
వయససస:42
లస: ససస స
5311 NDX1297522
పషరర: ససపత కలమమర కకచదరర

94-169/411

94-169/1154

94-169/415

94-170/747

94-169/420

94-173/588

94-177/484

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93/26/793
వయససస:29
లస: ససస స

5321 NDX1696303
పషరర: ననజల షషక

5324 NDX0957639
పషరర: నరసయఖ తతకల

5327 AP151010456453
పషరర: పసద కకటయఖ పగరడడపలర

5330 AP151010459454
పషరర: చదననమల సలగరల

94-169/425

5333 NDX2417038
పషరర: శకనవరస రరవప సలగరల

94-169/418

5336 JBV3723400
పషరర: ననగమణణવ మలర సగరવ
భరస : సతఖననరరయణరరడడడવ
ఇసటట ననస:93/26/793
వయససస:37
లస: ససస స

5316 NDX1002336
పషరర: కర ససమత దేవ

94-169/414

5319 NDX2406643
పషరర: వరసస కకరబసడడ

94-169/417

5322 AP151010459460
పషరర: మభసతనజ షషక

94-169/419

భరస : ననయబడసనల
ఇసటట ననస:93/25/835
వయససస:47
లస: ససస స
94-169/421

5325 NDX3072006
పషరర: లకడల ఉÏÚÄేస¿Ú

94-173/1077

భరస : అననన రరవప ఉÏÚÄేస¿Ú
ఇసటట ననస:93-26-158
వయససస:25
లస: ససస స
94-169/422

5328 NDX2571677
పషరర: బల యగగశసర రరవప కకపపపల

94-169/995

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:93-26-791
వయససస:19
లస: పప
94-169/423

5331 JBV3722659
పషరర: లకడల సలగరల

94-169/424

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:93/26/792
వయససస:82
లస: ససస స
94-169/426

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప సలగరల
ఇసటట ననస:93-26-792
వయససస:51
లస: పప
94-169/428

94-169/1153

తసడడ:డ దదననరరజ కకరబసడడ
ఇసటట ననస:93-25-790
వయససస:22
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:93/26/792
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప సలగరల
ఇసటట ననస:93-26-792
వయససస:51
లస: పప
5335 NDX0137083
పషరర: పడమల సలగరల

94-169/416

తసడడ:డ చనవనసకయఖ
ఇసటట ననస:93/26/791
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:93-26-791
వయససస:41
లస: ససస స
5332 NDX2406627
పషరర: శకనవరసరరవప సలగరల

5318 NDX0957696
పషరర: జజన బభబభ బబజజస

5313 NDX2853810
పషరర: ఆనసద బభబభ కకచదరర

భరస : రరధనరరవప
ఇసటట ననస:93/25/788
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:93/26/80
వయససస:36
లస: పప

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:93-26-454
వయససస:62
లస: ససస స
5329 NDX2654143
పషరర: మరరయమల కకపపపల

94-169/413

తసడడ:డ రసనల షషక
ఇసటట ననస:93/25/835
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బషసర షషక
ఇసటట ననస:93/25/835
వయససస:48
లస: ససస స
5326 NDX2445575
పషరర: బడమరరసభక రతనస అటటస ల

5315 JBV3723194
పషరర: ససమవలర વ కకపపపలવ

94-169/410

తసడడ:డ దనసస కకచదరర
ఇసటట ననస:93-25-787/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కనకరసబరస
ఇసటట ననస:93/25/788
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ శశరర బభబభ కకరరవ
ఇసటట ననస:93-25-790
వయససస:18
లస: ససస స
5323 AP151010459071
పషరర: గగసఖ షషక

94-169/412

భరస : కకరణనకబభવ
ఇసటట ననస:93/25/788
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖવ
ఇసటట ననస:93/25/788
వయససస:37
లస: పప
5320 NDX2891505
పషరర: భభగఖస కకరరవ

5312 NDX1186618
పషరర: ససపత కలమమర కకచదచరర

5310 NDX1297514
పషరర: అశశక కలమమర కకచదచరర

తసడడ:డ కకకసట స ఫర
ఇసటట ననస:93/25/787
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకకషట రఫర
ఇసటట ననస:93/25/787
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దనసస కకచదరర
ఇసటట ననస:93-25-787/1
వయససస:20
లస: పప
5317 NDX0699454
పషరర: కకరణ బభబభ కకపపపలવ

94-169/409

భరస : కకకషట రఫరવ
ఇసటట ననస:93/25/787
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబభ రరవప
ఇసటట ననస:93-25-787
వయససస:29
లస: పప
5314 NDX2853760
పషరర: ససదదప కకచదరర

5309 NDX3284395
పషరర: వజయమల కకచచరర

5334 NDX1297613
పషరర: దసరరర దేవ

94-169/427

తలర : ననగ పరపర రరవప
ఇసటట ననస:93/26/793
వయససస:27
లస: ససస స
94-169/429

5337 NDX1465682
పషరర: గసగ భవరన రరజపసతషల

94-169/430

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:93/26/793
వయససస:51
లస: ససస స

Page 89 of 283

5338 NDX1465690
పషరర: శకనవరస రరజపసతషల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31
94-169/431

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:93/26/793
వయససస:27
లస: పప
5341 NDX3010253
పషరర: వనసకటరమణ మలర పసదదద

94-171/854

94-169/435

94-169/438

94-169/440

94-169/443

94-169/446

94-169/1155

తసడడ:డ సరయబభబభ మమలపస లల
ఇసటట ననస:93/26/798
వయససస:22
లస: ససస స

5351 AP151010459221
పషరర: పసద అననమమరర మనకర

5354 JBV3164704
పషరర: బభలసరసమવ తలతతటటવ

5357 NDX2596070
పషరర: వనసకట కకటయఖ కకపపపల

5360 NDX2947406
పషరర: జజఖత చలకబటటట న

94-173/1078

5363 JBV3164233
పషరర: లకలయఖ మకరకన

94-169/441

5366 NDX2185586
పషరర: జజఖషష మమలపస లల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమలపస లల
ఇసటట ననస:93/26/798
వయససస:23
లస: ససస స

5346 NDX0009043
పషరర: వజయ రరజ నసస

94-169/437

5349 NDX2279396
పషరర: మలలర శసర రరవప నసస

94-179/175

5352 NDX2140945
పషరర: కకషష కలమమర మణణకగ

94-169/442

తసడడ:డ చదననయఖ మణణకగ
ఇసటట ననస:93/26/795
వయససస:23
లస: పప
94-169/444

5355 AP151010456175
పషరర: చదననయఖ మనకరવ

94-169/445

తసడడ:డ ససగరతరరవపવ
ఇసటట ననస:93/26/795
వయససస:44
లస: పప
94-169/996

5358 NDX2704583
పషరర: ససతతశ మణణకగ

94-169/997

తసడడ:డ చననసనయమ మణణకగ
ఇసటట ననస:93-26-795
వయససస:18
లస: పప
94-169/1156

5361 NDX2333235
పషరర: మరరయమల కకపపపల

94-196/541

భరస : వనసకట కకటయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:93-26-795
వయససస:22
లస: ససస స
94-169/447

తసడడ:డ లకలయఖ
ఇసటట ననస:93/26/797
వయససస:35
లస: పప
94-169/449

94-169/434

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర లలట నసస
ఇసటట ననస:93-26-794
వయససస:51
లస: పప

భరస : చననయఖ చలకబటటట న
ఇసటట ననస:93-26-795
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబభబభ వరససమమలమ
ఇసటట ననస:93-26-796
వయససస:18
లస: ససస స
5365 NDX2185552
పషరర: దదవఖకకషష మమలపస లల

94-169/439

తసడడ:డ యగయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:93-26-795
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప చలకబటటట న
ఇసటట ననస:93-26-795
వయససస:33
లస: పప
5362 NDX3067907
పషరర: దదవన వరససమమలమ

5348 AP151010456509
పషరర: మలలర శసరరరవప నసస

5343 NDX0004242
పషరర: పరరమళ నసస

తసడడ:డ మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:93/26/794
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవపવ વ
ఇసటట ననస:93/26/795
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ రగపపల
ఇసటట ననస:93-26-795
వయససస:47
లస: పప
5359 NDX2952760
పషరర: చననయఖ చలకబటటట న

94-169/436

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:93/26/795
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ మననక
ఇసటట ననస:93-26-795
వయససస:23
లస: పప
5356 NDX2330090
పషరర: వనసకట కకటయఖ రగపపల

5345 NDX0453084
పషరర: శరసతకలమమరరવ గసటటపరటటવ

94-170/748

భరస : మజగస నసస
ఇసటట ననస:93/26/794
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93/26/794
వయససస:49
లస: పప

భరస : బభలసరసమ
ఇసటట ననస:93/26/795
వయససస:34
లస: ససస స
5353 NDX2330264
పషరర: కకషష కలమమర మననక

94-169/433

భరస : తరరపతరరవపવ
ఇసటట ననస:93/26/794
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర ససర రరవప నసస
ఇసటట ననస:93/26/794
వయససస:32
లస: పప
5350 JBV3168200
పషరర: రరణణ తలతతటట

5342 NDX1979873
పషరర: ససవరరస నసస

5340 NDX2992584
పషరర: ననగపరపరరరవ మలర పసదదద

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మలర పసదదద
ఇసటట ననస:93-26-793
వయససస:40
లస: పప

భరస : వజయ రరజ నసస
ఇసటట ననస:93/26/794
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:93/26/794
వయససస:48
లస: ససస స
5347 NDX0008904
పషరర: మజగస నసస

94-169/432

తసడడ:డ వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:93/26/793
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:93-26-793
వయససస:68
లస: ససస స
5344 AP151010459474
పషరర: శవమల నసస

5339 NDX1465708
పషరర: వనసకట రమణ రరజపసతషల

5364 JBV3164290
పషరర: మబరరస మకరకన

94-169/448

తసడడ:డ లకలయఖ
ఇసటట ననస:93/26/797
వయససస:42
లస: పప
94-169/450

5367 JBV3723343
పషరర: సలలమ మమలపస లల

94-169/451

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:93/26/798
వయససస:31
లస: ససస స
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94-169/452

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:93/26/798
వయససస:36
లస: ససస స
5371 NDX1774307
పషరర: జజఖత మమలపస డ లల

94-169/454

94-169/457

94-169/460

94-169/463

94-169/466

94-169/469

94-169/472

భరస : పసలన
ఇసటట ననస:93-26-804
వయససస:35
లస: ససస స

5381 NDX1297571
పషరర: ననగజజఖత నకక

5384 JBV0841536
పషరర: మరరయమల చలకరబతస న

5387 JBV0841528
పషరర: అసకమల చలకరబతస న

5390 AP151010456266
పషరర: కరశయఖ బబతస

94-170/484

5393 NDX2185677
పషరర: మమరరశసఫసర రగనస దదడడ

94-169/464

5396 JBV3724085
పషరర: మరరయమల బబదనటట
భరస : బభలననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-26-805
వయససస:25
లస: ససస స

5376 JBV0857086
పషరర: సరసబశవరరవప బసడడ

94-169/459

5379 AP151010456009
పషరర: లకకలననరరయణ మమలపస లల

94-169/462

5382 JBV3723574
పషరర: వజయ చలకరబతష
స న

94-169/465

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93/26/802
వయససస:33
లస: ససస స
94-169/467

5385 AP151010459234
పషరర: మరరయమల బబతస

94-169/468

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:93/26/802
వయససస:47
లస: ససస స
94-169/470

5388 NDX0688796
పషరర: ఏససరతనస మనకర

94-169/471

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:93/26/802
వయససస:33
లస: పప
94-169/473

5391 NDX2406635
పషరర: పడభభ దనస బబతసస

94-169/474

తసడడ:డ కరసయఖ బబతసస
ఇసటట ననస:93-26-803
వయససస:23
లస: పప
94-170/485

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:93-26-804
వయససస:23
లస: ససస స
94-170/487

94-169/456

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:93/26/799
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:93/26/802
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కరశయ బబతస
ఇసటట ననస:93-26-803
వయససస:25
లస: పప
5395 AP151010459436
పషరర: ఫరతమమ రరణణ తలతతటట

94-169/461

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:93/26/802
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:93/26/802
వయససస:41
లస: పప
5392 NDX1980235
పషరర: యయసస బభబభ బబతస

5378 AP151010456081
పషరర: సరయబభబబ మమలలపలల

5373 AP151010459489
పషరర: ససబభకలల మమలపస లల

తసడడ:డ రరమభలల
ఇసటట ననస:93/26/799
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:93/26/802
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:93/26/802
వయససస:30
లస: పప
5389 JBV3164027
పషరర: వనసకటటశసరరర చలకరబతస న

94-169/458

భరస : ససవరష రరజ నకక
ఇసటట ననస:93/26/802
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:93/26/802
వయససస:34
లస: ససస స
5386 NDX0699744
పషరర: కలమమర చలకరబతస న

5375 JBV3168606
పషరర: వనసకరయమల బసడడ

94-169/998

భరస : లకడలననరరయణ
ఇసటట ననస:93/26/799
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:93/26/799
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:93/26/799
వయససస:67
లస: పప
5383 NDX1002088
పషరర: తతకల మమరర

94-169/455

భరస : రరమభలల
ఇసటట ననస:93/26/799
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖવ
ఇసటట ననస:93/26/799
వయససస:41
లస: పప
5380 AP151010456375
పషరర: వనసకటయఖ చలకరబతస న

5372 NDX1979287
పషరర: చనన అచచమల చలకరబతస న

5370 NDX2704831
పషరర: కకషష కలమమర మమలమపప లల

తసడడ:డ సరయ బభబభ మమలమపప లల
ఇసటట ననస:93-26-798
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:93/26/799
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరయబభబభ
ఇసటట ననస:93/26/799
వయససస:42
లస: ససస స
5377 AP151010456202
పషరర: వనసకటభడవప మమలపస లలવ

94-169/453

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:93/26/798
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబభ మమలపస డ లల
ఇసటట ననస:93/26/799
వయససస:24
లస: ససస స
5374 AP151010459162
పషరర: చదననమల మమలపస లల

5369 AP151010459163
పషరర: ససతనరరవమల మమలపస లల

5394 NDX1730234
పషరర: నవఖ తలతతటట

94-170/486

తసడడ:డ పసలమస తలతతటట
ఇసటట ననస:93-26-804
వయససస:25
లస: ససస స
94-170/488

5397 NDX2331429
పషరర: ఏలమసద బబడటట

94-170/489

భరస : ఆశరరసదస
ఇసటట ననస:93-26-805
వయససస:61
లస: ససస స

Page 91 of 283

5398 JBV3164035
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94-170/490

తసడడ:డ వనసకటయఖ బదత
ఇసటట ననస:93-26-805
వయససస:25
లస: పప
5401 NDX2952778
పషరర: ససజనఖ చససడనరర

5399 NDX2331262
పషరర: సరగర బబడటట

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:93-26-805
వయససస:47
లస: పప
94-169/1157

5402 AP151010459257
పషరర: వజయలకడల నకరక

భరస : రరజ మభరళమహన రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:93-26-806
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:93-26-806
వయససస:25
లస: ససస స

5404 JBV0848077
పషరర: ససవరష రరజ నకరక

5405 JBV3722865
పషరర: కరరణజజఖత పస

94-170/495

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:93-26-806
వయససస:35
లస: పప
5407 NDX2363471
పషరర: గరబడయయల పలలర కకసడ

94-170/498

94-170/500

94-170/503

94-170/506

94-170/509

భరస : కలమమర కరళసగర
ఇసటట ననస:93-26-816
వయససస:32
లస: ససస స

94-169/475

5417 AP151010456070
పషరర: బభబభరరవప బలగస

5420 NDX2890812
పషరర: కకటటశసర రరవప మరరక

94-169/1158

5423 NDX3072246
పషరర: కకటటశసరమల చదననమశశటట

94-170/501

5426 JBV0851477
పషరర: అననపపరరషదేవવ పస తషరరజવ
భరస : నరసససహరరవప વ વ
ఇసటట ననస:93/26/817
వయససస:35
లస: ససస స

5406 AP151010459359
పషరర: ఇననఖసమల పలలర కకసడ

94-170/497

5409 JBV3723962
పషరర: జజజమల తలతతటట

94-170/499

5412 NDX1372887
పషరర: మననజ తలతతటట

94-170/502

తసడడ:డ పసలలస
ఇసటట ననస:93-26-810
వయససస:35
లస: పప
94-170/504

5415 NDX0688614
పషరర: చసదడశశఖర బలగస

94-170/505

తసడడ:డ బభబభరరవప
ఇసటట ననస:93-26-810
వయససస:35
లస: పప
94-170/507

5418 AP151010459273
పషరర: కకషషమల చలకరబతష
స న

94-170/508

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:93-26-811
వయససస:35
లస: ససస స
94-170/749

5421 NDX2891364
పషరర: మయర మఠ మరరక

94-170/750

భరస : కకటటశసర రరవప మరరక
ఇసటట ననస:93-26-813
వయససస:32
లస: ససస స
94-173/1079

భరస : వనసకటటశసర రరవప చదననమశశటట
ఇసటట ననస:93-26-815
వయససస:63
లస: ససస స
94-169/1159

94-170/494

భరస : బభలమశశరర
ఇసటట ననస:93-26-810
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరరశయమ మరరక
ఇసటట ననస:93-26-813
వయససస:37
లస: పప

భరస : అసబబడ స కరళసగర
ఇసటట ననస:93-26-815
వయససస:58
లస: ససస స
5425 NDX3035847
పషరర: ఝనస రరణణ కరళసగర

5414 NDX0162032
పషరర: వనసకట రరవప చలకరబతస న

5403 JBV0847871
పషరర: శకకరసత నకరక

భరస : సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:93-26-808
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:93-26-810
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:93-26-811
వయససస:35
లస: పప
5422 NDX3135324
పషరర: వజయమల కరళసగర

94-170/496

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-26-810
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-26-810
వయససస:35
లస: పప
5419 NDX0673574
పషరర: రతనస చలకరబతస న

5411 AP151010459013
పషరర: ఇననఖసమల బలగస

94-170/492

తసడడ:డ రతనస నకరక
ఇసటట ననస:93-26-806
వయససస:35
లస: పప

భరస : బభబబరరవప
ఇసటట ననస:93-26-810
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబభరరవప
ఇసటట ననస:93-26-810
వయససస:35
లస: పప
5416 AP151010456299
పషరర: బభలసరసమ చలకరబతష
స న

94-170/493

తసడడ:డ బభబభ రరవప
ఇసటట ననస:93/26 /810
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-26-810
వయససస:35
లస: ససస స
5413 NDX0688895
పషరర: పడమద బలగస

5408 NDX1297639
పషరర: జజఖత కకరణ బలగస

5400 AP151010456069
పషరర: ఆశరరసదస బబ దనటట

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:93-26-805
వయససస:25
లస: పప

భరస : గరబడయయలల
ఇసటట ననస:93-26-808
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనఖనసదస పలలర కకసడ
ఇసటట ననస:93-26-808
వయససస:45
లస: పప
5410 AP151010459354
పషరర: లసగమల చలకరబతష
స న

94-170/491

5424 NDX0488528
పషరర: కలమమర కరలసగరવ

94-169/476

తలర : వజయమలવ
ఇసటట ననస:93/26/816
వయససస:37
లస: పప
94-169/477

5427 JBV3724937
పషరర: పసపససబવ గగతేటటવ

94-169/478

భరస : రరమమసజననయభలలવ
ఇసటట ననస:93/26/817
వయససస:37
లస: ససస స
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5428 AP151010459030
పషరర: వజయలకడల పస తషరరజવ

94-169/479

భరస : కకసడలరరవపવ
ఇసటట ననస:93/26/817
వయససస:42
లస: ససస స
5431 NDX2467793
పషరర: బతష
స ల దదవఖ

94-170/510

94-169/482

94-169/485

94-169/488

94-169/491

94-170/628

భరస : కకరణ కలమమర అసదసగభల
ఇసటట ననస:93-26-830
వయససస:20
లస: ససస స
5449 NDX1425777
పషరర: రరహహల జజష కలరళర

94-169/496

తసడడ:డ పసదవనసకయఖ
ఇసటట ననస:93/27/522
వయససస:58
లస: పప

94-169/486

5441 AP151010459192
పషరర: మరరయరరణణ గసటటపరటటવ

5444 NDX1788290
పషరర: బభల గభరరననద రరయపపడడ

94-169/489

94-169/492

5445 AP151010456164
పషరర: చననమనననయఖ గసటటపరటట

5448 JBV3724853
పషరర: రతనకలమమరర కలరరళర

5456 NDX1979196
పషరర: మమరర వనమమ
భరస : యయసస బభ వనమమ
ఇసటట ననస:93/27/741
వయససస:33
లస: ససస స

94-169/487

5442 AP151010459193
పషరర: కలమమరర గసటటపరటట

5447 NDX1297589
పషరర: మలలశసరర సస సగ

94-169/494

94-169/490

94-169/493

94-169/495

భరస : రవ
ఇసటట ననస:93/27/83
వయససస:37
లస: ససస స
94-173/1084

94-169/498

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:93/27/522
వయససస:52
లస: ససస స
94-169/500

5439 NDX2330603
పషరర: పదలజ వడర మబడడ

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:93/26/819
వయససస:67
లస: పప

5453 AP151010459293
పషరర: ససబకమల పగరడడపలర

94-169/484

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:93/26/819
వయససస:43
లస: ససస స

Deleted

94-169/497

5436 JBV3723384
పషరర: మరరయరరణణવ బబ దనటటવ

తసడడ:డ వనసకట గభరరననథ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:93/26/819
వయససస:25
లస: పప

5450 NDX2906857
పషరర: గరరపరటట కమల

94-170/627

తసడడ:డ బభల మభరళ కకషష వడర మబడడ
ఇసటట ననస:93-26-819
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గరరపరటట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-27-83
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : మమరరయమదనస డదకరక
ఇసటట ననస:93/27/84
వయససస:65
లస: ససస స
5455 AP151010456222
పషరర: సరసబయఖ పగరడడపలర

5438 AP151010456306
పషరర: బభలరరజ વ భబదనటటવ

5433 NDX2692267
పషరర: శలప తతమమటట

భరస : బభలరరజવ
ఇసటట ననస:93/26/818
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జయమ రరవప
ఇసటట ననస:93/27/82
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నతనలల రరజ
ఇసటట ననస:93/27/83
వయససస:29
లస: పప
5452 NDX1979147
పషరర: ఫసలలమన డదకరక

94-169/483

భరస : బభలరరజવ
ఇసటట ననస:93/26/819
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బభలసరసమ
ఇసటట ననస:93/26/819
వయససస:46
లస: ససస స
5446 NDX2706232
పషరర: మహలకడల అసదసగభల

5435 NDX1787144
పషరర: ననగమల బబదనటట

94-169/481

తసడడ:డ దేవ రరజ తతమమటట
ఇసటట ననస:93-26-817
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదమనననయఖવ
ఇసటట ననస:93/26/818
వయససస:47
లస: పప

భరస : చననమనననయఖ
ఇసటట ననస:93/26/819
వయససస:41
లస: ససస స
5443 AP151010459274
పషరర: మరరయమల గసటటపరటట

94-170/626

తసడడ:డ బభలరరజ బబదనటట
ఇసటట ననస:93/26/818
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరవపવ
ఇసటట ననస:93/26/818
వయససస:57
లస: ససస స
5440 AP151010459424
పషరర: రమణ గసటటపరటట

5432 NDX2695849
పషరర: వజయ లకడల తతమమటట

5430 NDX2082956
పషరర: నరసససహ రరవప పస తషరరజ

తసడడ:డ కకసడనల రరవప పస తషరరజ
ఇసటట ననస:93/26/817
వయససస:45
లస: పప

భరస : దేవదనసస తతమమటట
ఇసటట ననస:93-26-817
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలరరజ బబదనటట
ఇసటట ననస:93-26-818
వయససస:22
లస: ససస స
5437 AP151010459325
పషరర: శరసతకలమమరర మమతసగరવ

94-169/480

భరస : కకసడలరరవపવ
ఇసటట ననస:93/26/817
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : బబ లలర దస ససధనకర
ఇసటట ననస:93-26-817
వయససస:24
లస: ససస స
5434 NDX2406619
పషరర: మనషర బబదనటట

5429 AP151010459028
పషరర: భభగఖమల పస తషరరజવ

5451 NDX2906840
పషరర: గరరపరటట కమల

94-173/1085

భరస : గరరపరటట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-27-83
వయససస:68
లస: ససస స
5454 JBV0842807
పషరర: చననవనసకట పగరడడపలర વ

94-169/499

తసడడ:డ సరసబయఖવ
ఇసటట ననస:93/27/522
వయససస:36
లస: పప
94-169/501

5457 NDX1788001
పషరర: ససరగష పసదదటట

94-169/502

తసడడ:డ బభల ససరర పసదదటట
ఇసటట ననస:93/27/741
వయససస:26
లస: పప
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5458 NDX0009027
పషరర: ఆసజననయభలల పసదద నటట

94-169/503

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:93/27/741
వయససస:31
లస: పప
5461 JBV3723905
పషరర: పపషపలల జజననకలటట

94-169/506

94-169/509

94-169/512

94-169/515

94-170/751

94-169/520

94-169/523

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:36
లస: ససస స

5471 NDX1416990
పషరర: జగదదససర రరవప కలరపరటట

5474 NDX1979816
పషరర: కరరణ కలమమరర మమలపరటట

5477 NDX1979790
పషరర: దసరరరరరవప మమలపరటట

5480 NDX1562876
పషరర: ఖమసససబ సయఖద

94-169/526

5483 JBV3168242
పషరర: లతવ రరమనబబ యనવ

94-169/516

5486 JBV3724838
పషరర: పడసననకలమమరరવ వనమభలવ
భరస : దయమకరવ
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:38
లస: ససస స

5466 NDX0546267
పషరర: రతనబభబభ రరయపరటటવ

94-169/511

5469 NDX1948076
పషరర: దదనరరజ సరల

94-169/514

5472 JBV0851790
పషరర: పసదద వనసకట పగరడడపలర વ

94-169/517

తసడడ:డ సరసబయఖવ
ఇసటట ననస:93/27/821
వయససస:38
లస: పప
94-169/518

5475 AP151010459292
పషరర: హహహమమవత చలకరబతస నવ

94-169/519

భరస : మబరరసવ
ఇసటట ననస:93/27/823
వయససస:44
లస: ససస స
94-169/521

5478 NDX1677014
పషరర: ఫరతమమ సయఖద

94-169/522

భరస : మహమబద బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:93/27/824
వయససస:34
లస: ససస స
94-169/524

5481 NDX1676826
పషరర: మహమబద బభషర సయఖద

94-169/525

తసడడ:డ అహలద సయఖద
ఇసటట ననస:93/27/824
వయససస:40
లస: పప
94-169/527

భరస : చనకకసడવ વ
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:35
లస: ససస స
94-169/529

94-169/508

తసడడ:డ యమకకబభ సరల
ఇసటట ననస:93/27/771
వయససస:45
లస: పప

భరస : అహలద సయఖద
ఇసటట ననస:93/27/824
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రమమశ బభబభ వసక
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:36
లస: ససస స
5485 JBV3724176
పషరర: కకసడమల నసదన

94-169/513

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమలపరటట
ఇసటట ననస:93/27/823
వయససస:47
లస: పప

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93/27/824
వయససస:45
లస: ససస స
5482 JBV3722642
పషరర: ననగ లకకల వసక

5468 NDX1899543
పషరర: కకరణ బభబభ బతష
స ల

5463 JBV0841015
పషరర: ససరగష కలమమరવ జజననకలటటવ

భరస : వనసకట సరసమવ
ఇసటట ననస:93/27/743
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరవప మమలపరటట
ఇసటట ననస:93/27/823
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:93/27/823
వయససస:52
లస: ససస స
5479 NDX1406108
పషరర: హఫసజననసర బబగస షషక

94-169/510

తసడడ:డ బభబభరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:93/27/821
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆసథథన గభరకల
ఇసటట ననస:93-27-821
వయససస:57
లస: పప
5476 AP151010459294
పషరర: ససబకమల చలకరబతస న

5465 JBV0853721
పషరర: దేవదననస జజననకలటట

94-169/505

తసడడ:డ దేవదననసવ વ
ఇసటట ననస:93/27/742
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:93/27/771
వయససస:24
లస: పప

భరస : జగదదశసర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:93/27/821
వయససస:34
లస: ససస స
5473 NDX2891729
పషరర: రరజ గభరకల

94-169/507

తసడడ:డ చసదడహస
ఇసటట ననస:93/27/742
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖવ
ఇసటట ననస:93/27/743
వయససస:79
లస: పప
5470 NDX1786781
పషరర: లకడల పగరడడ పలర

5462 JBV0844696
పషరర: నరలల વ జజననకలటటવ

5460 JBV3724234
పషరర: అరరణ జવననకలటట

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:93/27/742
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దేవదననస વ વ
ఇసటట ననస:93/27/742
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదననస
ఇసటట ననస:93/27/742
వయససస:37
లస: పప
5467 NDX0494096
పషరర: వనసకట సరసమ రరయపపడడવ

94-169/504

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వనమమ
ఇసటట ననస:93/27/741
వయససస:35
లస: పప

భరస : శరఖమ
ఇసటట ననస:93/27/742
వయససస:34
లస: ససస స
5464 JBV0845107
పషరర: శరఖసబభబభ జజననకలటట

5459 NDX1979212
పషరర: యయసస బభ వనమమ

5484 JBV3724127
పషరర: ససరరప కటభట

94-169/528

భరస : కకషస ర
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:36
లస: ససస స
94-169/530

5487 AP151010459416
పషరర: కకటటశసరర జసగరలવ

94-169/531

భరస : పరసధనమయఖવ
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:41
లస: ససస స
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5488 AP151010459452
పషరర: నరలల వసకర

94-169/532

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:43
లస: ససస స
94-169/535

తసడడ:డ శలలవపపવ વ
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:38
లస: పప
94-169/538

94-169/541

94-169/543

94-169/1161

94-169/545

94-169/548

తసడడ:డ ననసరయఖવ
ఇసటట ననస:93/27/835
వయససస:74
లస: పప

5501 NDX2331338
పషరర: ససరరష జసగల

5504 NDX2445336
పషరర: కకప వరణణ దదడడ

5507 AP151010459453
పషరర: కలరరరద బబగస షషక

5510 JBV3164324
పషరర: నననన ఖమర బభష షషక

94-169/551

5513 JBV3164159
పషరర: బషసర షషకવ વ

94-170/511

5516 NDX2704070
పషరర: మసరసన వల షషక
తసడడ:డ గరలబ షషక
ఇసటట ననస:93-27-835
వయససస:70
లస: పప

5496 AP151010456414
పషరర: వనసకటభడవప వసక

94-169/540

5499 NDX2185503
పషరర: ససరరష జసగరల

94-169/542

5502 NDX2185487
పషరర: రసనల షషక

94-169/544

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93/27/831
వయససస:49
లస: పప
94-170/512

5505 NDX2445260
పషరర: దదడడ బభల అసతతన

94-170/513

తసడడ:డ దదడడ అసతతన
ఇసటట ననస:93-27-833
వయససస:38
లస: పప
94-169/546

5508 AP151010459515
పషరర: మజహరరననస షషక

94-169/547

భరస : మదనర వల
ఇసటట ననస:93/27/835
వయససస:71
లస: ససస స
94-169/549

5511 JBV3164043
పషరర: జజకకర షషక

94-169/550

తసడడ:డ మదనరవల
ఇసటట ననస:93/27/835
వయససస:42
లస: పప
94-169/552

తసడడ:డ గరలబ సరహహబવ વ
ఇసటట ననస:93/27/835
వయససస:47
లస: పప
94-169/554

94-169/537

తసడడ:డ పరనదస జసగరల
ఇసటట ననస:93/27/828
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:93/27/835
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:93/27/835
వయససస:45
లస: పప
5515 AP151010456398
పషరర: జజజ వరడనలવ

94-173/1083

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:93/27/835
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రసనల షషక
ఇసటట ననస:93/27/835
వయససస:26
లస: పప
5512 NDX1186550
పషరర: రమణయఖ వరడనల

5498 NDX3067311
పషరర: రరణభక పషరస

5493 AP151010456118
పషరర: రమమష బభబభ వసకర

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:50
లస: పప

భరస : బభల ఆసథథన దదడడ
ఇసటట ననస:93-27-833
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవపવ
ఇసటట ననస:93/27/835
వయససస:34
లస: ససస స
5509 NDX1696329
పషరర: ససభభన షషక

94-169/539

తసడడ:డ పరసథనస
ఇసటట ననస:93-27-830
వయససస:23
లస: పప

భరస : రసనల షషక
ఇసటట ననస:93-27-831
వయససస:44
లస: ససస స
5506 JBV3723285
పషరర: రమమదేవવ కకణવ

5495 NDX0672766
పషరర: బభలమభరళకకషష వడర మబడడ

94-169/534

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కరసతరరవప పషరస
ఇసటట ననస:93-27-827
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పసదదకకసడయఖ రరమనబబ యన
ఇసటట ననస:93-27-828/A
వయససస:38
లస: ససస స
5503 NDX2947364
పషరర: మభసతనజ షషక

94-169/536

తసడడ:డ భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:49
లస: పప

తలర : ససశల పషరస
ఇసటట ననస:93/27/827
వయససస:24
లస: ససస స
5500 NDX2406650
పషరర: మలలర శసరర రరమనబబ యన

5492 JBV3164621
పషరర: పసదదకకసడ రరమనబబ యనવ વ

5490 NDX1384973
పషరర: దదననశ రరజజ కరతతమమల

తసడడ:డ ననగరరజ కరతతమమల
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:26
లస: పప

తలర : శలలవపరવ વ
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరరసపపడడવ
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:49
లస: పప
5497 NDX1773994
పషరర: ససనత పషరస

94-169/533

భరస : ససలలవపరపવ
ఇసటట ననస:93/27/825
వయససస:54
లస: ససస స

5491 JBV3164613
పషరర: చనకకసడ વ రరయనబబ యనવ

5494 AP151010456369
పషరర: ననగరరజ కరటటమమలવ

5489 JBV3168309
పషరర: రమణ బబ యన పసలననવ

5514 AP151010456304
పషరర: మదనరసల షషక

94-169/553

తసడడ:డ బడేసరహహబ
ఇసటట ననస:93/27/835
వయససస:67
లస: పప
94-169/999

5517 AP151010459516
పషరర: పరఖరర జజన షషక

94-169/555

భరస : మదనర వల
ఇసటట ననస:93/27/836
వయససస:43
లస: ససస స
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94-169/556

భరస : ససధనకర పరగల
ఇసటట ననస:93/27/837
వయససస:43
లస: ససస స
5521 AP151010456394
పషరర: రవ కలరరళర

94-169/559

94-169/562

94-169/565

94-169/568

94-169/571

94-169/574

94-169/577

తసడడ:డ ననగగశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/27/841
వయససస:33
లస: పప

5531 NDX0699439
పషరర: రమమష దనసరర

5534 AP151010456301
పషరర: ననగగశసరరరవప దనసరర

5537 JBV0850255
పషరర: రతనపడసరద అడడపష

5540 JBV3722832
పషరర: రమమదేవ గసటటపరటట

94-169/580

5543 NDX1787961
పషరర: దదలప రరజజ కరతతమమల

94-169/569

5546 JBV0848069
పషరర: చనన రరసబభబభવ మకరకనવ
తసడడ:డ ఆసజననయభలలવ વ
ఇసటట ననస:93/27/841
వయససస:34
లస: పప

5526 AP151010459334
పషరర: ససభభషసణణ మననన

94-169/564

5529 JBV0841338
పషరర: రవసదడబభబభ మననన

94-169/567

5532 JBV0843953
పషరర: రరజగసదపడసరద అడడపష

94-169/570

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:36
లస: పప
94-169/572

5535 JBV3168150
పషరర: మమరర అడడపస

94-169/573

భరస : రతనపడసరద
ఇసటట ననస:93/27/839
వయససస:36
లస: ససస స
94-169/575

5538 AP151010456455
పషరర: దసరరరపడసరద పరలడడగభવ

94-169/576

తసడడ:డ పరడనససવ
ఇసటట ననస:93/27/839
వయససస:41
లస: పప
94-169/578

5541 NDX1384999
పషరర: సరమమమజఖస కరటటమమల

94-169/579

భరస : ననగరరజ కరటటమమల
ఇసటట ననస:93/27/840
వయససస:44
లస: ససస స
94-169/581

తసడడ:డ ననగరరజ కరతతమమల
ఇసటట ననస:93/27/840
వయససస:24
లస: పప
94-169/583

94-169/561

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:33
లస: పప

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:93/27/840
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:93/27/840
వయససస:52
లస: ససస స
5545 JBV0842229
పషరర: చనన రరసబభబభવ మకరకనવ

94-169/566

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:93/27/839
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:93/27/839
వయససస:63
లస: పప
5542 AP151010459194
పషరర: మరరయమల గసటటపరటట

5528 NDX1979691
పషరర: మమరరమల దనసరర

5523 NDX1899527
పషరర: గసగ భవరన మననన

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఫరడనససવ
ఇసటట ననస:93/27/839
వయససస:62
లస: ససస స
5539 JBV0843946
పషరర: సససదరరరవప అడక పష

94-169/563

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదస
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:47
లస: పప
5536 AP151010459437
పషరర: మరరయమల పరలడగభવ

5525 JBV0845685
పషరర: దయమమణణ దనసరర

94-169/558

భరస : రవసదడ బభబభ మననన
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:33
లస: పప
5533 AP151010456259
పషరర: జవరతనస మననన

94-169/560

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:42
లస: ససస స
5530 JBV0843235
పషరర: చసదడశశఖర దనసరర

5522 NDX1899535
పషరర: కకరణలయ దనసరర

5520 AP151010456519
పషరర: దేవరనసద కలరగళళ

తసడడ:డ మమరరకస
ఇసటట ననస:93/27/837
వయససస:51
లస: పప

భరస : రమమశ దనసరర
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర దనసరర
ఇసటట ననస:93/27/838
వయససస:31
లస: ససస స
5527 JBV0845693
పషరర: ససశలమల పషరస

94-169/557

తసడడ:డ ససధనకర పరగల
ఇసటట ననస:93/27/837
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమరక కలరరళర
ఇసటట ననస:93/27/837
వయససస:54
లస: పప
5524 NDX1899592
పషరర: చదసతనఖ దనసరర

5519 NDX1719063
పషరర: దసరర పడసరద పరగల

5544 NDX1492503
పషరర: రరమభలమల మకరకన

94-169/582

తసడడ:డ ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:93/27/841
వయససస:33
లస: ససస స
94-169/584

5547 AP151010456313
పషరర: వజయబభబభ మకరకనવ

94-169/585

తసడడ:డ ఆసజననయభలలવ
ఇసటట ననస:93/27/841
వయససస:43
లస: పప
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5548 AP151010456098
పషరర: ననగగశసరరరవప మకరకనવ

94-169/586

తసడడ:డ రరమయఖવ
ఇసటట ననస:93/27/841
వయససస:56
లస: పప
5551 JBV3723301
పషరర: నరజ మలలర ల

94-169/589

94-169/592

94-169/595

94-169/598

94-169/601

94-187/910

94-169/604

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:30
లస: పప

5561 JBV0849430
పషరర: ఎలజబబత మగడ

5564 AP151010456174
పషరర: రగశయఖ మగడ

5567 NDX2893832
పషరర: ఏసరర రర రరణణ మగడ

5570 AP151010459220
పషరర: ససధనరరణణ వరససమలర

94-169/607

5573 AP151010459261
పషరర: ఎలశమల వరససమలర

94-169/599

5576 NDX2155027
పషరర: మమరరయమ దనస కసదనరర
తసడడ:డ ఆదమ కసదనరర
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:31
లస: పప

5556 JBV3723665
పషరర: ఝమనస మగడ

94-169/594

5559 JBV0849455
పషరర: శశశలజવ కకనననరવ

94-169/597

5562 NDX1173954
పషరర: రరజవ కలమమర మగడ

94-169/600

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:93/27/843
వయససస:26
లస: పప
94-169/602

5565 NDX1492610
పషరర: వరయఖ గభమలడడ

94-169/603

తసడడ:డ శశశయఖ
ఇసటట ననస:93/27/843
వయససస:56
లస: పప
94-192/1330

5568 NDX2739738
పషరర: ఎసషస రర రరణణ మగడ

94-192/1331

భరస : రరజవ కలమమర మగడ
ఇసటట ననస:93-27-843
వయససస:20
లస: ససస స
94-169/605

5571 AP151010459468
పషరర: శరరగరకసస వససమలలర

94-169/606

భరస : ససరగష బభబభ
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:42
లస: ససస స
94-169/608

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:62
లస: ససస స
94-169/610

94-169/591

తసడడ:డ జజజ నయఖવ વ
ఇసటట ననస:93/27/843
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:44
లస: ససస స
5575 NDX0673509
పషరర: నవన వరససమళళ

94-169/596

భరస : రరజవ కలమమర మగడ
ఇసటట ననస:93-27-843
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అచసఖత రరవప మలర పసదదద
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:38
లస: ససస స
5572 JBV3722840
పషరర: అననరరధ వరససమలర

5558 JBV0849471
పషరర: అరరణదేవ పరలడగభ

5553 NDX0699413
పషరర: అనల కలమమర మలలర ల

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:93/27/843
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:93/27/843
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరజగవ కలమమర మగడ
ఇసటట ననస:93-27-843
వయససస:20
లస: ససస స
5569 NDX1676776
పషరర: వజయ లకడల మలర పసదదద

94-169/593

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:93/27/843
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:93/27/843
వయససస:29
లస: పప
5566 NDX2692325
పషరర: ఈసస ర రరణణ మగడ

5555 NDX1492693
పషరర: సస న గభమలడడ

94-169/588

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93/27/842
వయససస:33
లస: పప

భరస : బభగఖరరజ
ఇసటట ననస:93/27/843
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:93/27/843
వయససస:46
లస: ససస స
5563 NDX1492594
పషరర: దదననష గభమలడడ

94-169/590

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:93/27/843
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:93/27/843
వయససస:34
లస: ససస స
5560 NDX1492537
పషరర: గభమలడడ వరసససధర

5552 AP151010459360
పషరర: రరతమల మలలర ల

5550 AP151010459247
పషరర: మమరస మల మకరకనવ

భరస : ననగగశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/27/841M
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93/27/842
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:93/27/842
వయససస:75
లస: పప
5557 NDX1492552
పషరర: ఆలలఖఖ గభమలడడ

94-169/587

తసడడ:డ రరమయఖવ
ఇసటట ననస:93/27/841
వయససస:62
లస: పప

భరస : వరకలమమర
ఇసటట ననస:93/27/842
వయససస:49
లస: ససస స
5554 NDX0388348
పషరర: సరసబ శవరరవప మలలర ల

5549 AP151010456528
పషరర: ఆసజననయభలల మకరకనવ

5574 NDX1494822
పషరర: వనసకటటశ వరససమళ

94-169/609

తసడడ:డ ససరగష బభబభ వనసకట
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:26
లస: పప
94-169/611

5577 NDX0673483
పషరర: శసకర చసతన

94-169/612

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:36
లస: పప
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5578 NDX1677220
పషరర: అచసఖతరరవప మలర పసదదద

94-169/613

తసడడ:డ రమణ మలర పసదదద
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:40
లస: పప

5579 AP151010456201
పషరర: పస తషరరజ గసటటపరటటવ

94-169/614

తసడడ:డ గరలయఖવ
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:41
లస: పప

5581 NDX0077818
పషరర: పడసరద వరససమలర

94-169/616

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:49
లస: పప

5582 NDX2695781
పషరర: పడదదప పరలడడగభ

5580 AP151010456470
పషరర: ససరగష బభబభ వరససమలర

94-169/615

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:93/27/844
వయససస:45
లస: పప
94-169/1000

తసడడ:డ అరరణ దేవ పరలడడగభ
ఇసటట ననస:93-27-844
వయససస:20
లస: పప
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94-167/604 936
935
NDX3288735
NDX2689537
పషరర: వనసకట సరయ భభరర వ రరజవరపప
పషరర: జన పటభన

భసధసవప: నగగశసరరరవప మమడడకలసటభర
ఇసటట ననస:26-37-143/9
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:26-40-66
వయససస:34
లస: పప

938
NDX2805232
పషరర: అలబక షషక

939
NDX2802866
పషరర: శవ కకటటశసరరరవప కకపపపల

94-177/621

తసడడ:డ అబభదల అజస షషక
ఇసటట ననస:26-40-91/A
వయససస:47
లస: పప
941
AP151010489147
పషరర: కకటమల దనసరర

94-180/334

94-180/1681

94-177/622

94-178/692

భరస : మలర ఖమరరజ న రరవప మననవ
ఇసటట ననస:26-41-62/5
వయససస:49
లస: ససస స

948
NDX2631885
పషరర: శవ పరరసత పసయఖల

951
NDX3108396
పషరర: కగతన దేవరపలర

94-178/16

954
NDX2795391
పషరర: రఘభవమసరగదద బబదడడపప

957
NDX2460913
పషరర: హరర సరయ మననవ
తసడడ:డ మలర ఖమరరజ న రరవప మననవ
ఇసటట ననస:26-41-62/5
వయససస:27
లస: పప

94-180/333

943
NDX3104221
పషరర: శరరద దేవ వరష పప

94-180/1680

94-180/1682

946
JBV0915140
పషరర: లకకలనరసససహమబరరస વ
మభలలకలటర વ
తసడడ:డ పపరరషనసదసવ વ
ఇసటట ననస:26-41-60/1
వయససస:47
లస: పప

94-176/1101

94-184/1047

949
NDX3148061
పషరర: పరగసగ అననసరర మహమలద

94-180/1683

తసడడ:డ రఫసక మహమలద
ఇసటట ననస:26-41-60 / B
వయససస:18
లస: పప
94-183/1008

952
NDX2450195
పషరర: లమవణఖ మదసద

94-178/15

తసడడ:డ ననగరరజ లలట మదసద
ఇసటట ననస:26-41-61/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-180/1684

తసడడ:డ శరరరధద రరడడడ బబదడడపప
ఇసటట ననస:26-41-61/1/2
వయససస:25
లస: పప
94-178/17

940
NDX0986109
పషరర: ససధనకర పపతేస టట

తసడడ:డ పసచచయఖ వరష పప
ఇసటట ననస:26-41-55
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: అరరణ దేవరపలర
ఇసటట ననస:26-41-60/P
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ లలట మదసద
ఇసటట ననస:26-41-61/1
వయససస:21
లస: పప
956
NDX2464584
పషరర: హహమవరరన మననవ

94-180/335

తసడడ:డ పసచచయఖ పసయఖల
ఇసటట ననస:26-41-60/A/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద మమడ
ఇసటట ననస:26-41-60/H/2
వయససస:28
లస: పప
953
NDX2450203
పషరర: అనల కలమమర మదసద

945
NDX2804987
పషరర: అజజద షషక

94-176/34

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:26-41-13
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఇసతయమస షషక
ఇసటట ననస:26-41-60
వయససస:39
లస: పప

భరస : భబమమహ భమ
ఇసటట ననస:26-41-60/A/1
వయససస:39
లస: ససస స
950
NDX2684231
పషరర: జజసఫ పడసరద మమడ

94-180/1686

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:26-41-46
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణకఖస
ఇసటట ననస:26-41-56
వయససస:46
లస: పప
947
NDX2643492
పషరర: శకవరణణ భమ

942
NDX0152488
పషరర: దేవరపలర కకటమల

937
NDX2399046
పషరర: సససదన బ షషక

భరస : మసరసన వల లలట షషక
ఇసటట ననస:26-40-91
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:26-41-9
వయససస:23
లస: పప

భరస : మరరయనన
ఇసటట ననస:26-41-39
వయససస:57
లస: ససస స
944
NDX2877892
పషరర: కకటటశసర రరవప కåమథమ

94-176/1339

955
NDX2640068
పషరర: శవ ననగ అనసష అలమబరర

94-178/693

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష మబరరస అలమబరర
ఇసటట ననస:26-41-62/3
వయససస:22
లస: ససస స
94-178/18

958
NDX2460947
పషరర: మలర ఖమరరజ న రరవప మననవ

94-178/19

తసడడ:డ చలపత రరవప మననవ
ఇసటట ననస:26-41-62/5
వయససస:54
లస: పప
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959
NDX3096583
పషరర: లకడల శవ పరరసత సనరగన

94-180/1685

భరస : శకనవరస రరవప సనరగన
ఇసటట ననస:26-41-62/A
వయససస:30
లస: ససస స
962
NDX2522431
పషరర: పవన కలమఖణ

94-178/694

భసధసవప: ససరగశ అమకథళళరర
ఇసటట ననస:26-41-62/B
వయససస:42
లస: పప
94-180/2062

తసడడ:డ లకలణ రరవప
ఇసటట ననస:26-41-73
వయససస:21
లస: పప
965
NDX3098837
పషరర: మరరయమ నకతడస బసదననదస

960
NDX2634483
పషరర: ససరగశ బభబభ అమకథళళరర

963
NDX2932010
పషరర: మభరళ కకషష కనకపప డక

94-178/695

తసడడ:డ శసకర కలరరకలనన
డ
ఇసటట ననస:26-41-64
వయససస:19
లస: ససస స
94-180/1687

భసధసవప: నలన కనకపప డక
ఇసటట ననస:26-41-91/4
వయససస:60
లస: పప
94-180/1677

961
NDX2611192
పషరర: శక లకడల కలరరకలనన
డ

964
NDX3081833
పషరర: గరతనసజల బటటటల

94-180/1676

భరస : ససధదర జలపత
ఇసటట ననస:26-41-100/A
వయససస:33
లస: ససస స

94-180/1678 967
966
NDX3076270
NDX2671634
పషరర: గలర వనసకట వననయక రమమశ గలర
పషరర: మహహశ బభబభ దగభర

94-196/814

భరస : పడకరశ రరవప గరనన
ఇసటట ననస:26-41-103/6 FLT NO 403
వయససస:71
లస: ససస స

భసధసవప: గలర ససధనరరణణ గలర
ఇసటట ననస:26-41-103/6 MEENAKSHI FLO
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హరర బభబభ దగభర
ఇసటట ననస:26-42-2A
వయససస:22
లస: పప

968
NDX2671618
పషరర: సరయ పడవణ దగభర

969
NDX2477859
పషరర: శవ పరరసత లసగమలలర

94-184/38
970
NDX2477826
పషరర: ననగరసదడ రవ కలమమర లసగమలలర

94-196/815

తసడడ:డ హరర బభబభ దగభర
ఇసటట ననస:26-42-2A
వయససస:19
లస: పప
971
NDX2458297
పషరర: ననగగసదడ రవ కలమమర
లసగమలలర
తసడడ:డ పడభభవరస లసగమలలర
ఇసటట ననస:26-42-4/93/159
వయససస:22
లస: పప
974
NDX2939676
పషరర: కరరరసక బబహర

తసడడ:డ పడభభవరస లసగమలలర
ఇసటట ననస:26-42-4
వయససస:23
లస: ససస స
94-184/39

94-180/1689

తసడడ:డ ఉదయ
ఇసటట ననస:26-42-18
వయససస:23
లస: పప
977
NDX2640225
పషరర: అభరరస బబహహరర

94-184/1050

94-184/1307

94-192/1096

తసడడ:డ నరసససహ ఓరరస
ఇసటట ననస:26-42-322
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ మయబరర
ఇసటట ననస:26-42-12
వయససస:20
లస: పప

975
NDX2950772
పషరర: రరస పడకరశ బబ లలర దసద

976
NDX2931137
పషరర: మభబన షషక

94-180/1690

978
NDX2780161
పషరర: సరగజన సషగనరమ

981
NDX2952240
పషరర: బభబభరరవప అసబటట

984
NDX2407641
పషరర: జయమనసదస బబ యలపలర

987
NDX2536266
పషరర: లకడల ఓరరస
భరస : శకనస ఓరరస
ఇసటట ననస:26-42-322
వయససస:42
లస: ససస స

94-192/1183

94-183/1009

తసడడ:డ తజదదదన షషక
ఇసటట ననస:26-42-37/A
వయససస:26
లస: పప
94-31/1016

979
NDX2779460
పషరర: రరమభలల సషగననమ

94-194/1202

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-42-70/A
వయససస:49
లస: పప
94-180/1688

982
NDX2668200
పషరర: ససదదప కరబబ ఠర

94-192/1095

తసడడ:డ అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:26-42-161
వయససస:18
లస: పప
94-192/57

తసడడ:డ బభలయఖ బబ యలపలర
ఇసటట ననస:26-42-259
వయససస:48
లస: పప
94-192/58

973
NDX2725851
పషరర: గగవనదరరజ మయబరర

భరస : ఏన బ కకషష ననడసగమ బసడరర
ఇసటట ననస:26-42-6
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస బభ అసబటట
ఇసటట ననస:26-42-147
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కరరమభలమర షషక
ఇసటట ననస:26-42-231
వయససస:19
లస: పప
986
NDX2536282
పషరర: శకనస ఓరరస

94-192/1185

భరస : రరమభలల
ఇసటట ననస:26-42-70/A
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పరదనల
ఇసటట ననస:26-42-95
వయససస:36
లస: పప
983
NDX2630598
పషరర: జఫర అల షషక

972
NDX3098746
పషరర: వర లకడల ననడసగమ బసడరర

తసడడ:డ పడభభవరస లసగమలలర
ఇసటట ననస:26-42-4
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పరల ససనస బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:26-42-22
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబసరరగర బబహహరర
ఇసటట ననస:26-42-49
వయససస:22
లస: పప
980
NDX3105822
పషరర: ససధకర పరదనల

94-184/37

985
NDX2862886
పషరర: కరరరణఖ చకరకల

94-192/1184

తసడడ:డ రతన బభబభ చకరకల
ఇసటట ననస:26-42-259
వయససస:22
లస: ససస స
94-192/59

988
NDX2803864
పషరర: చనన కకసడయఖ అచచ

94-32/1041

తసడడ:డ చననయఖ అచచ
ఇసటట ననస:26-43-24
వయససస:34
లస: పప

Page 99 of 283

989
NDX2623627
పషరర: లకడల తమలశశటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31
94-175/1317

భరస : శవయఖ తమలశశటట
ఇసటట ననస:26-46-50
వయససస:41
లస: ససస స

990
NDX3223104
పషరర: అదద లకడల కకననథస

తసడడ:డ రరస బభబభ కకననథస
ఇసటట ననస:26-46-63/A
వయససస:20
లస: ససస స

992
NDX2520005
పషరర: ససధదర శరసతపరరపప

94-196/10

993
NDX2742419
పషరర: నరసససహ భభరవ పప తత
స రర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరసతపరరపప
ఇసటట ననస:26-46-144
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమ శకనవరస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:26-46-166
వయససస:18
లస: పప

995
NDX2851939
పషరర: నరసససహ ననయక

996
NDX2851855
పషరర: ఉమ ననయక

94-172/1148

తసడడ:డ రవసధడ ననయక
ఇసటట ననస:26-68-166
వయససస:53
లస: పప
998
NDX2934115
పషరర: మమలమబ షషక

94-173/997

భరస : మహబబబ బభష
ఇసటట ననస:26-92-2
వయససస:36
లస: ససస స
1001 NDX2560340
పషరర: ససధకర పడనల

94-172/965

తసడడ:డ మభరళ పడసరద పడనల
ఇసటట ననస:26-421-53/a
వయససస:35
లస: పప
1004 NDX3300217
పషరర: హససన షషక

94-172/1304

తసడడ:డ రరశయనన పసల
ఇసటట ననస:28-2-93
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48/3B
వయససస:20
లస: ససస స
1016 NDX3263514
పషరర: మహహశ దరరనస
తసడడ:డ ననగయఖ దరరనస
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:19
లస: పప

94-173/996

94-175/71

1000 NDX3031994
పషరర: చసదదక
డ చవల
భరస : మభకలసద చవల
ఇసటట ననస:26-307/5(93-224)
వయససస:36
లస: ససస స

1002 NDX3028313
పషరర: ఇసదదరర జలదద

1003 NDX3271509
పషరర: పడణయ భభసకర మనసకకననడ

94-173/766

1008 NDX3142213
పషరర: జగబసధస బససత

1014 SQX2005825
పషరర: పసడయసకర కలరక

1017 NDX2629194
పషరర: ఇనజమబరర ససనత
భరస : రతన కలమమర గభరజజల
ఇసటట ననస:29-27-48/215
వయససస:21
లస: ససస స

94-173/920

94-175/1869

తసడడ:డ వర వససత రరవప
ఇసటట ననస:26-31341/B
వయససస:24
లస: పప
94-172/1149

1006 NDX2448363
పషరర: దదలప కలమమర పసల

94-173/29

తసడడ:డ జజజపప పసల
ఇసటట ననస:28-2-93
వయససస:28
లస: పప
94-173/998

1009 NDX3260957
పషరర: రరమరరవప నలర మతష

94-175/1855

తసడడ:డ ససబకరరవప
ఇసటట ననస:28-31-101
వయససస:73
లస: పప
94-170/795

1012 NDX3260767
పషరర: శవ శసకర రరవప యమపరరర

94-167/594

తసడడ:డ శరసబయఖ యమపరరరర
ఇసటట ననస:28-148/A
వయససస:45
లస: పప
95-195/1226

తసడడ:డ రమణయఖ కలరక
ఇసటట ననస:29-27-48/45
వయససస:19
లస: ససస స
94-192/1371

997
NDX2529451
పషరర: గణణశ ననయక

94-173/685
999
NDX2689552
పషరర: ఏమ ఏన వ శవ సరయ మలర క
మభదదగగసడ
తసడడ:డ బభచచబభబభ
ఇసటట ననస:26-299
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశస రరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:28-65/7
వయససస:35
లస: పప
95-195/1225

94-195/896

తసడడ:డ నరససహ ననయక
ఇసటట ననస:26-68-166
వయససస:21
లస: పప

1005 NDX2845253
పషరర: హసన షషక

94-196/9

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:26-46-170
వయససస:39
లస: పప

భరస : కయమపడన బససత
ఇసటట ననస:28-26-155
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ నమలననగగటట
ఇసటట ననస:28-35-131/6
వయససస:65
లస: పప

994
NDX3292307
పషరర: రరఘవయఖ ఓనట పపరర

భరస : నరసససహ ననయక
ఇసటట ననస:26-68-166
వయససస:53
లస: ససస స

94-175/1583 1011 NDX3281847
1010 NDX2927663
పషరర: వనసకటటశసర రరవప నమలననగగటట
పషరర: ఈశసర బభబభ మమమడనల

1013 SQX2086395
పషరర: మసజషర మలలర ల

94-196/1036

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-35-38
వయససస:47
లస: పప
94-173/30

991
NDX2474906
పషరర: సతఖననరరయణ ససతపపరపప

తలర : అచనచయమమల ససతపపరపప
ఇసటట ననస:26-46-144
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర జలదద
ఇసటట ననస:26-27231
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మభనసర షషక
ఇసటట ననస:26-39129/179A
వయససస:42
లస: ససస స
1007 NDX2448330
పషరర: బబ జపప పసల

94-175/1822

1015 NDX2597482
పషరర: సరషర షషక

94-170/591

భరస : శబకర శబకర
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:47
లస: ససస స
94-195/717

1018 NDX2601300
పషరర: ససమలత కలరపరటట

94-31/865

భరస : ఇసదడ రరజ
ఇసటట ననస:29-27-48-435
వయససస:30
లస: ససస స
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పషరర: ససధకర కకసడ
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94-167/505

తలర : కలమమరర కకసడ
ఇసటట ననస:29/27/48/448
వయససస:19
లస: పప
94-5/978

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప యమదగరరర
ఇసటట ననస:33
వయససస:51
లస: పప
94-54/896

తసడడ:డ వనసకట చసదడ ఆళళ
ఇసటట ననస:33
వయససస:23
లస: పప
94-172/998

తసడడ:డ ససధకర రరవప బసదదల
ఇసటట ననస:36-39-34/A
వయససస:21
లస: ససస స

1026 NDX3038080
పషరర: సససహచలస బబహహరర

1029 NDX1921817
పషరర: ససరష లత కనపరరస

94-172/1297

1032 NDX2659688
పషరర: వనదవత చేదలమవరడన

94-173/1001

తసడడ:డ కకటయఖ పషరస
ఇసటట ననస:44-0-4
వయససస:47
లస: పప

1035 NDX2663961
పషరర: అబభదల షషక

94-42/666

తసడడ:డ అబభదల ఖమదర షషక
ఇసటట ననస:62-25-211/726
వయససస:22
లస: ససస స
1040 SQX1135574
పషరర: మహమలద నఖత ఖమతతన

95-129/723

తసడడ:డ హహదయతషలర ల
ఇసటట ననస:67-30/1
వయససస:28
లస: ససస స

1038 NDX2350171
పషరర: ననగ జజఖత చసతగభసటర

94-175/1318

95-129/726

తసడడ:డ ఇమమసఖమనવ વ
ఇసటట ననస:67-30/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ చసఠమమలమ
ఇసటట ననస:72-19-1741
వయససస:51
లస: ససస స

94-169/1113

1030
పషరర: ససదదప కరరరసపపడడ

94-87/1320

1033 NDX2978039
పషరర: భభనస పడభభవత ఉరర

94-175/1591

94-175/1321

1036 JBV0852574
పషరర: ననహహ హబభబభવ భవరరવ

94-175/568

తసడడ:డ సరకబమబరరసવ భభ వరర
ఇసటట ననస:58-53-8
వయససస:51
లస: పప
94-174/23

1039 NDX2350189
పషరర: చసదడ శశఖర పససపపలలటట

94-174/22

భరస : ఝమన సరగర చసతగభసటర
ఇసటట ననస:62-138, CHRISTIAN PET
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : రసగవలర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-1222 YADAVA STREET 2/3
వయససస:34
లస: పప

1041 SQX0714188
పషరర: ఆషరద షషక

1042 MLJ0981126
పషరర: అఫసయ

1044 MLJ0981118
పషరర: వహహదన
భరస : ఇబభదసర రహహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:67-30/1
వయససస:62
లస: ససస స

94-175/1323

1027 NDX2888873
పషరర: మసరసన వల షషక

భరస : మభరళధర ఉరర
ఇసటట ననస:42H/2 SF 3
వయససస:41
లస: ససస స

95-129/724

భరస : యబససబ
ఇసటట ననస:67-30/1
వయససస:36
లస: ససస స

1043 MLJ0980995
పషరర: రహహమమననల నపఠరనવ అబభదలવ

94-5/980

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:38
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబభన
ఇసటట ననస:44-16
వయససస:19
లస: పప
94-175/1322

1024 NDX2632867
పషరర: మమనక యమదగరరర

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:36-14-2
వయససస:22
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద చేదలమవరడన
ఇసటట ననస:41-703c
వయససస:35
లస: ససస స
94-175/1320

94-175/1586

తసడడ:డ భభసకర రరవప యమదగరరర
ఇసటట ననస:33
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవప మవస
ఇసటట ననస:38
వయససస:71
లస: ససస స

తలర : వరలకడల జజనకక
ఇసటట ననస:39 winding wood
వయససస:38
లస: పప

1046 NDX2642528
పషరర: ససనత చసఠమమలమ

94-5/979

తసడడ:డ మమధవ బబహహరర
ఇసటట ననస:33-7-334
వయససస:38
లస: పప

1028 NDX2584878
పషరర: వనసకట రగవత బసదదల

1037 NDX2633105
పషరర: అజరర బ షషక

1023 NDX2632834
పషరర: పదలజ యమదగరరర

1021 NDX3024619
పషరర: కకటమల ఒరరస

భరస : ననగగశసర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:32-13-1047
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : భభసకర రరవప యమదగరరర
ఇసటట ననస:33
వయససస:39
లస: ససస స

1025
పషరర: సరయ ఉతపల ఆళళ

1034 NDX2616852
పషరర: శసకర పషరస

94-173/999

భరస : వనసకటససబకరరడడడ
ఇసటట ననస:29-36-140 B
వయససస:55
లస: ససస స

1022 NDX2645661
పషరర: భభసకర రరవప యమదగరరర

1031
పషరర: మహన రరడడడ జజనకక

1020 NDX2922854
పషరర: హహమవదసత లకకకరరడడడ

తసడడ:డ ఇబభడడర రహహమన
ఇసటట ననస:67-30/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-129/727

1045 SQX2124048
పషరర: షహననజ సయద

95-129/1071

తసడడ:డ బభబభ సయద
ఇసటట ననస:67-30/1
వయససస:26
లస: ససస స

94-175/1821 1048 NDX3067188
1047 NDX3222957
పషరర: వనసకట ననరరయణ చసతమల
పషరర: గగస
క అమబలఖ పసడపరరస

తసడడ:డ కకటయఖ చసతమల
ఇసటట ననస:72-19-1741
వయససస:42
లస: పప

95-129/725

94-173/1004

తసడడ:డ రతనరరజ పసడపరరస
ఇసటట ననస:73-14-533
వయససస:22
లస: ససస స

Page 101 of 283

1049 NDX0220202
పషరర: కకషష వనణణ పపలబసడర વ
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94-4/1182

భరస : పపనననరరవపવ
ఇసటట ననస:74
వయససస:31
లస: ససస స
1052 NDX2069202
పషరర: రమణ బసడనరర

భరస : గభరరవపવ
ఇసటట ననస:79
వయససస:33

94-4/1185

94-234/329

94-234/332

94-169/49

94-174/800

94-170/594

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:90-4-1098
వయససస:23
లస: పప

1065 NDX3286846
పషరర: కకరణ కలమమర రరఘమసరపప

1068
పషరర: వసశ కకషష వపపదపప

94-172/999

1071 NDX2580785
పషరర: అచచమల పరల కకటట

94-175/1596

1074 NDX2966471
పషరర: శరఖససన బసడడ

94-169/50

1057 NDX0996140
పషరర: బభలలర శసరర చసదన

94-234/331

1060 NDX2583268
పషరర: గగపస అలకలసట

94-167/507

1063 NDX2603694
పషరర: కకమడడ వనసకట రమణ

94-167/508

తసడడ:డ ననరనననయభడడ
ఇసటట ననస:84-30-258
వయససస:45
లస: పప
94-167/603

1066 NDX3255643
పషరర: ఖజ మహహదద న షషక

94-169/1213

తసడడ:డ మరవల షషక
ఇసటట ననస:86-4-1224
వయససస:23
లస: పప
94-173/1160

1069 NDX2703932
పషరర: శరసత యసడనరర

94-174/802

భరస : ఇశకయయలల యసడనరర
ఇసటట ననస:87-3-256
వయససస:31
లస: ససస స
94-169/983

1072 NDX3177037
పషరర: ననగరరజ పపససకలరర

94-172/1156

భసధసవప: రరణణ పపససకలరర
ఇసటట ననస:90-2-263/1
వయససస:35
లస: పప
94-174/955

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:90-4-1978
వయససస:43
లస: పప

భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:91-25-2082/1
వయససస:31
లస: ససస స

94-4/1187

తసడడ:డ సరసబయఖ అలకలసట
ఇసటట ననస:83-9-1482
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకలణ రరవప పరల కకటట
ఇసటట ననస:88-12-3535
వయససస:37
లస: ససస స

94-175/1597 1077 NDX2713311
1076 NDX2945244
పషరర: మహబబబ ససభభన సయఖద
పషరర: ఖరర
ఖ రన షషక

తసడడ:డ జజన వల సయఖద
ఇసటట ననస:91-1-34
వయససస:25
లస: పప

94-234/333

తసడడ:డ శవయఖ వపపదపప
ఇసటట ననస:87
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగయ రరససకలటటలమ
ఇసటట ననస:88-11-351
వయససస:49
లస: పప
1073 NDX2933752
పషరర: యలర మసద వవలలపప

1062 AP151010459139
పషరర: వలయమబ పఠరనવ

1054 NDX1013358
పషరర: మహలద రషసద షషక

భరస : జజఖశఖలయ
ఇసటట ననస:79
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప ఆర
ఇసటట ననస:85-25-274
వయససస:32
లస: పప

భరస : వకరటవరరర
ర వనమభల
ఇసటట ననస:86-16-2664
వయససస:32
లస: ససస స
1070 NDX2561421
పషరర: బరరహహహలయమ రరససకలటటలమ

94-234/330

లస: ససస స

1059 NDX1061506
పషరర: జమలయఖ చసద

94-4/1184

తసడడ:డ ఖమససస సససదన
ఇసటట ననస:79
వయససస:25
లస: పప

భరస : రసనలવ
ఇసటట ననస:83/22/682
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నజర అహలద షషక
ఇసటట ననస:85-4-489
వయససస:50
లస: ససస స
1067 NDX2698918
పషరర: దసరర వనమభల

94-4/1186

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:79
వయససస:71
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప మదసద
ఇసటట ననస:83/22/682
వయససస:34
లస: ససస స
1064 NDX2701878
పషరర: ఫరతే మభననషర షషక

1056 NDX1134469
పషరర: వనసకటటశసరర చసదడ
భరస : రరగవయఖ
ఇసటట ననస:79
వయససస:33

తసడడ:డ జమలయఖ
ఇసటట ననస:79
వయససస:40
లస: పప
1061 NDX2140952
పషరర: మమరర సషటలమ మదసద

1053 NDX1954883
పషరర: ననగగశసర రరవప బసడనరర

1051 NDX2191229
పషరర: ననగ నరసససహరరవప పరపవపల

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప పరపవపల
ఇసటట ననస:74
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బసడనరర
ఇసటట ననస:79
వయససస:28
లస: పప

లస: ససస స

1058 NDX1138692
పషరర: రరఘవయఖ చసదన

94-4/1183

భరస : ననగ నరసససహరరవప పసరఖవపల
ఇసటట ననస:74
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడడలల బసడనరర
ఇసటట ననస:79
వయససస:42
లస: ససస స
1055 NDX0597930
పషరర: పదల దేవళరવ

1050 NDX2191237
పషరర: వనసకట శశశలజ పసరఖవపల

1075 NDX2962629
పషరర: ననగరరజ గభరరకల

94-175/1595

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:90-110 1ST LINE EXTENSION
వయససస:39
లస: పప
94-170/595

1078 JBV0848127
పషరర: మహబబబ ససబభన షషక

94-175/90

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:92-2-28
వయససస:68
లస: పప
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94-170/713

తసడడ:డ కలటటసబభలల శకపరద
ఇసటట ననస:92-3 WARD NO 26
వయససస:60
లస: పప

1080 NDX2932432
పషరర: అరరసధత భటటటపస డ లల

భరస : శవ ననగ వర పడసరద రరమననబబ యనన
ఇసటట ననస:92-12-876
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:92-13-1064
వయససస:22
లస: ససస స

1085 NDX2935104
పషరర: శత రమ రరడడడ మదన
ద రర

1086 NDX2935062
పషరర: కకషష కలమమరర మదన
ద రర

94-173/1016

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:92-16-1516
వయససస:41
లస: పప
94-172/1001

94-172/97

భరస : సనరరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:92-20-1758
వయససస:67
లస: ససస స
1094 NDX2479160
పషరర: సరసత మపసదేవ

94-181/302

భరస : శవశసకర రరవప మపసదేవ
ఇసటట ననస:92-21-1766
వయససస:30
లస: ససస స
1097 NDX2458388
పషరర: హససనన షససక

94-187/107

94-181/396

తసడడ:డ కరసతయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1766
వయససస:41
లస: పప

94-173/1017

94-174/76

94-174/996

94-174/990

1090 NDX3288669
పషరర: వససత కరరక

94-174/1185

భరస : శకనవరసరరవప బలర
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస కరరక
ఇసటట ననస:92-17-1574
వయససస:18
లస: ససస స

94-172/1002
1092 NDX2562247
పషరర: ఉమ మహహశసర వజయ కలమమర
లకకరరజ
తసడడ:డ వనణభ గగపరల రరవప లకకరరజ
ఇసటట ననస:92-20-1758
వయససస:61
లస: పప

94-172/1003
1093 NDX2557650
పషరర: వనసకట ననగ సరయ ససతతషస
మమఘన లకకరరజ
తసడడ:డ ఉమమమహహశసర వజయ కలమమర లకకరర
ఇసటట ననస:92-20-1758
వయససస:27
లస: ససస స

1095 NDX2479145
పషరర: శవశసకరరరవప మపసదేవ

1096 NDX2317378
పషరర: పపషప కకతత
స రర

94-181/303

1098 NDX2316339
పషరర: సరమయయలల కకతతరర

1101 JBV0915660
పషరర: ననగరరజવ గడడ కવ

1104 AP151010489397
పషరర: ఇసదదరరరరణణ గగవరడવ

1107 NDX0858589
పషరర: ననలటటరర కరసతయఖવ
తసడడ:డ లలకయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1766
వయససస:71
లస: పప

94-187/106

భరస : రరమభడడ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:92-21-1794
వయససస:38
లస: ససస స
94-187/108

1099 NDX0846345
పషరర: తషలల
ర రర మరరయమలવ

94-181/395

భరస : గగపరలరరవపવ
ఇసటట ననస:92-21-1973
వయససస:57
లస: ససస స
94-181/397

1102 NDX2967099
పషరర: కకళసనకకటట పడసనన కలమమరర

94-189/1291

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:92-22-687
వయససస:27
లస: ససస స
94-181/398

భరస : కకటటశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1766
వయససస:40
లస: ససస స
94-181/400

1087 NDX2935013
పషరర: భరత సనరఖ రరడడడ మదన
ద రర
తసడడ:డ శత రరమరరడడ
ఇసటట ననస:92-16-1516
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబభకరరవపવ વ
ఇసటట ననస:92-21-1973
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మణణకలమమర వరరకలటట
ఇసటట ననస:92-22-815
వయససస:34
లస: ససస స
1106 NDX0858936
పషరర: ననలటటరర రవకలమమరવ

1089 NDX2917409
పషరర: ససతతషస బలర

94-189/437

తసడడ:డ శవ కలమమర జకలసటర
ఇసటట ననస:92-14-1105
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబభ కకతతరర
ఇసటట ననస:92-21-1794
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవపવ વ
ఇసటట ననస:92-21-1973
వయససస:37
లస: పప
1103 NDX0098541
పషరర: జజఖత వరరకలటట

1084 NDX2380665
పషరర: రగషరల జకలసటర

తసడడ:డ లకలయఖ మపసదేవ
ఇసటట ననస:92-21-1766
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజన బభషర లలట షససక
ఇసటట ననస:92-21-1794
వయససస:41
లస: ససస స
1100 JBV0913335
పషరర: మభరళવ దనసరరવ

94-175/1607

భరస : శత రరమరరడడ
ఇసటట ననస:92-16-1516
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబకరర సరహహ
ఇసటట ననస:92-17-581
వయససస:57
లస: పప
1091 NDX0448647
పషరర: దదవఖగరతనవరణణ దనకకజ

94-180/1790
1081 NDX1544684
పషరర: శవ ననగ వర పడసరద
రరమననబబ యనన
భసధసవప: వనసకట లకడల రరమననబబ యనన
ఇసటట ననస:92-12-876
వయససస:37
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప భటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:92-5-105
వయససస:65
లస: ససస స

94-190/649 1083 NDX3023124
1082 NDX1544734
పషరర: వనసకట లకడల రరమననబబ యనన
పషరర: మహబభబ బ షషక

1088 NDX2549319
పషరర: ససమసత సరహహ

94-175/1642

1105 AP151010489394
పషరర: ససతనరవమల గగవరడવ

94-181/399

భరస : కకటటశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1766
వయససస:72
లస: ససస స
94-181/401

1108 NDX1541458
పషరర: పరవన పపలర గబర

94-181/402

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:92-22-1770
వయససస:31
లస: ససస స
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1109 NDX1564757
పషరర: కకటటశసర రరవప పపలర గబర

94-181/403

తసడడ:డ హననమసతష
ఇసటట ననస:92-22-1770
వయససస:61
లస: పప
1112 NDX0139881
పషరర: ససనతనવ పపపపలવ

94-181/406

94-181/409

94-181/412

94-181/415

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:92-22-1798
వయససస:42
లస: పప
1127 NDX2947588
పషరర: ససషల థసమమలలమగసతన

1119 NDX1007103
పషరర: పడతతఖష తషమలలగభసట

1122 AP151010489213
పషరర: వజడమల బసడడ

1125 AP151010489433
పషరర: రమమష బభబభ బసడడ

1128 NDX1112572
పషరర: అనత ఆలలటట

తసడడ:డ ససధకర రరవప థసమమలలమగసతన
ఇసటట ననస:92-22-1798
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1799
వయససస:27
లస: ససస స

1130 NDX0643221
పషరర: సనసదమల చదటట టపలర

1131 NDX1112598
పషరర: మరరయమల మభరరకకపపడడ

94-181/423

భరస : ఆతనలరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1799
వయససస:56
లస: ససస స
1133 NDX0120212
పషరర: ఆతనలరరవప శలస
తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1799
వయససస:57
లస: పప
1136 NDX2758928
పషరర: ననగలల వనరరసరలమ
భరస : కకరణ కలమమర వనరరసరలమ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:33
లస: ససస స

94-181/413

1134 NDX2598480
పషరర: జవన రరజ యయలసరలమ

94-181/416

1137 NDX2086420
పషరర: మమరర ఏలసరల
తసడడ:డ రరజ కలమమర ఏలసరల
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:28
లస: ససస స

1120 JBV0911719
పషరర: లమవణఖ బకడడ

94-181/414

1123 NDX0715169
పషరర: చకకవరరస బకడడ

94-181/417

తసడడ:డ చకదడయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1798
వయససస:37
లస: పప
94-181/419

1126 AP151010489323
పషరర: జజన బసడడ

94-181/420

తసడడ:డ లలథర
ఇసటట ననస:92-22-1798
వయససస:67
లస: పప
94-181/421

1129 NDX1112564
పషరర: ససగభణకలమమరర మభరరకకపపడడ

94-181/422

తలర : మరరయమల
ఇసటట ననస:92-22-1799
వయససస:41
లస: ససస స
94-181/424

1132 NDX0124693
పషరర: ఆదదతఖ వసశ పడతనప శలస

94-181/425

తసడడ:డ ఆతనలరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1799
వయససస:29
లస: పప
94-146/846

తసడడ:డ రవ కలమమర యయలసరలమ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:18
లస: పప
94-172/1163

94-181/411

భరస : రవమహన బభబభ
ఇసటట ననస:92-22-1798
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1799
వయససస:71
లస: ససస స
94-181/426

94-181/408

తసడడ:డ సస మయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1797
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:92-22-1798
వయససస:49
లస: పప
94-181/1423

1114 NDX1613034
పషరర: మమరర దదపపలపపడడ

94-181/410 1117 NDX0120170
1116 NDX1613125
పషరర: అరరణ కలమమర దదపపలపపడడ
పషరర: సససదరరరవపવ పపపలવ

భరస : జజన
ఇసటట ననస:92-22-1798
వయససస:62
లస: ససస స
94-181/418

94-181/405

భరస : రతన రరజ
ఇసటట ననస:92-22-1797
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లలమభసబరరజ
ఇసటట ననస:92-22-1798
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రమమష బభబభ బసడడ
ఇసటట ననస:92-22-1798
వయససస:46
లస: ససస స
1124 AP151010489382
పషరర: రనమహనబభబభ బసడడ

94-181/407

తసడడ:డ రతన రరజ
ఇసటట ననస:92-22-1797
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:92-22-1797
వయససస:59
లస: పప
1121 JBV0911222
పషరర: నవలకడలససరగఖ గగగభలమబడడ

1113 NDX1112507
పషరర: రమమదేవ చలర పలర

1111 NDX1613349
పషరర: పడసనన దదపపలపపడడ

తసడడ:డ రతన రరజ
ఇసటట ననస:92-22-1797
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:92-22-1797
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమమసజననయభలల
ఇసటట ననస:92-22-1797
వయససస:68
లస: ససస స
1118 NDX1612994
పషరర: రతన రరజ దదపపలపపడడ

94-181/404

భరస : రతన రరజ
ఇసటట ననస:92-22-1797
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1797
వయససస:41
లస: ససస స
1115 NDX1112648
పషరర: ననగ శరగమణణ చలర పలర

1110 NDX1613026
పషరర: లకడల దదపపలపపడడ

1135 NDX2945210
పషరర: ననగ లల జజననలగడడ

94-172/1162

భరస : కకరణ కలమమర యయనసరలమ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:34
లస: ససస స
94-181/427

1138 NDX1944611
పషరర: రరణణ ఏలశశల

94-181/428

తసడడ:డ రరజ కలమమర ఏలశశల
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:30
లస: ససస స
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1139 NDX0142588
పషరర: వజయకలమమరర వనలశల

94-181/429

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:29
లస: ససస స
1142 AP151010489188
పషరర: ససవరరస మల వనలశల

94-181/432

94-181/435

94-181/438

94-181/441

94-181/444

94-181/447

94-181/451

భరస : శకనసવ
ఇసటట ననస:92-22-1803
వయససస:45
లస: ససస స

1152 AP151010489030
పషరర: రరజ కలమమర వనలశల

1155 NDX1220292
పషరర: ఫణణ మమధవ దసడే

1158 NDX0511121
పషరర: రవ కలమమర దసడదવ

1161 NDX0511022
పషరర: వనయ పపలర గబర

94-181/454

1164 NDX1630582
పషరర: పడవలర క మసరల

94-181/442

1167 AP151010489210
పషరర: జజషనమల కకపపరరવ
భరస : కకటటశసరరరవવ
ఇసటట ననస:92-22-1803
వయససస:57
లస: ససస స

1147 AP151010489249
పషరర: ససగభణమల నకరక

94-181/437

1150 NDX0786301
పషరర: ననగరరజવ జమళళమబడడવ

94-181/440

1153 NDX0083915
పషరర: రవకలమమర నకరక

94-181/443

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:51
లస: పప
94-181/445

1156 NDX0508606
పషరర: జయలకడల దసడదવ

94-181/446

భరస : అసకమలరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1801
వయససస:54
లస: ససస స
94-181/448

1159 NDX0508432
పషరర: మరరయమల పపలర గబరવ

94-181/450

భరస : కలమమరવ
ఇసటట ననస:92-22-1802
వయససస:40
లస: ససస స
94-181/452

1162 NDX0510982
పషరర: కలమమర పపలర గబరવ

94-181/453

తలర : రరజఖసવ
ఇసటట ననస:92-22-1802
వయససస:33
లస: పప
94-181/455

భరస : చసదడ శశఖర మసరల
ఇసటట ననస:92-22-1803
వయససస:30
లస: ససస స
94-181/458

94-181/434

తసడడ:డ పపననయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:36
లస: పప

తలర : రరజఖస
ఇసటట ననస:92-22-1802
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:92-22-1803
వయససస:26
లస: ససస స
1166 NDX0846436
పషరర: పసలర లకడలવ

94-181/439

తసడడ:డ అసకమలరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1801
వయససస:37
లస: పప

భరస : చసదడరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1802
వయససస:47
లస: ససస స
1163 NDX1564799
పషరర: అనసష పసలర

1149 NDX0120998
పషరర: కకరణ కలమమరવ వనరరశరలવ

1144 AP151010489334
పషరర: అచచమల వనలశల

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:92-22-1801
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమల రరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1801
వయససస:35
లస: పప
1160 AP151010489295
పషరర: రరజఖస పపలర గబరવ

94-181/436

తసడడ:డ దేవయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:62
లస: పప
1157 NDX0511071
పషరర: శకనవరస దసడదવ

1146 NDX1328095
పషరర: కకకషష శశషస

94-181/431

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:38
లస: పప
1154 AP151010489028
పషరర: వనసకటయఖ వనలశల

94-181/433

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కలమమర ఎలశల
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:29
లస: పప
1151 JBV0913160
పషరర: రవకలమమరવ వనలశలવ

1143 AP151010489182
పషరర: వజయలకడల మరరయమల

1141 JBV0913178
పషరర: జయకలమమరర వనలశల

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:58
లస: ససస స
1148 NDX1396044
పషరర: అశశక చకకవరరస ఎలశల

94-181/430

తసడడ:డ రరజకలమమర ఎలశల
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమమర
ఇసటట ననస:92-22-1800
వయససస:44
లస: ససస స
1145 AP151010489363
పషరర: శరసతమల జమళరమబడడ

1140 NDX1396051
పషరర: రరణణ ఎలశల

1165 NDX1630657
పషరర: ససనతన మసరల

94-181/456

భరస : పడసరద మసరల
ఇసటట ననస:92-22-1803
వయససస:33
లస: ససస స
94-181/459

1168 NDX1112580
పషరర: చటటట మల దనసరర

94-181/460

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1803
వయససస:58
లస: ససస స
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94-181/461

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:92-22-1803
వయససస:25
లస: పప
1172 NDX0858654
పషరర: పసలర శకనసવ

94-181/464

94-181/1209

94-181/468

94-181/471

తసడడ:డ ససబభకరరవప VARIKOOTI
ఇసటట ననస:92-22-1815
వయససస:33
లస: పప
1187 AP151010489603
పషరర: శశషమల తమదల
భరస : శకనవరసరరవప తమదల
ఇసటట ననస:92-22-1815
వయససస:43
లస: ససస స
1190 NDX0858928
పషరర: ఈమన హరరబభబభવ

94-181/477

భరస : రరజజ రమమష
ఇసటట ననస:92-22-1815/1
వయససస:46
లస: ససస స

1182 NDX2468007
పషరర: డేవడ రరజ సరరరపలర

1185 NDX0098780
పషరర: మణణకలమమర వరరకలటట

1188 JBV3230612
పషరర: వనసకటరమణ బసజమమనવ

1191 AP151010489289
పషరర: శకనవరసరరవప తమదలવ

94-181/480

1194 NDX1950501
పషరర: అననన ససససలత సరలల
ర రర

94-181/472

1197 NDX0810283
పషరర: ఆరరఫర బబగస షషక
భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:92-22-1815/1
వయససస:51
లస: ససస స

1180 JBV0913988
పషరర: వరయఖ తషమలలగభసటવ વ

94-181/470

1183 NDX2616795
పషరర: మహహత సరరపలర

94-181/1210

తసడడ:డ డేవడ రరజ సరరపలర
ఇసటట ననస:92-22-1814
వయససస:19
లస: ససస స
94-174/78

1186 NDX1456244
పషరర: పరవన ఎజమమన

94-181/473

తసడడ:డ బభల చదననయఖ ఎజమమన
ఇసటట ననస:92-22-1815
వయససస:26
లస: ససస స
94-181/475

1189 NDX1337476
పషరర: హరరకకషష యజమమన

94-181/476

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1815
వయససస:27
లస: పప
94-181/478

1192 AP151010489192
పషరర: శరససన దదసతવ

94-181/479

తసడడ:డ దేవదననసવ
ఇసటట ననస:92-22-1815
వయససస:52
లస: పప
94-181/481

తసడడ:డ శరమఖల జజన
ఇసటట ననస:92-22-1815/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-181/483

94-181/467

తసడడ:డ రరజజరరవపવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1809
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరసమવ
ఇసటట ననస:92-22-1815
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లకలయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1815
వయససస:57
లస: పప
1196 NDX0809491
పషరర: వజయ జజఖత బళళళ

94-181/469

భరస : బభలచదననయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1815
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలచదననయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1815
వయససస:30
లస: పప
1193 AP151010489228
పషరర: బభలచదననయఖ ఇసజమనવ

1179 NDX2102473
పషరర: ససదదప కలమమర కలతతటట

94-181/457

భరస : వజయకలమమరવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1809
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభకరరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:92-22-1815
వయససస:39
లస: పప
94-181/474

1174 NDX1112549
పషరర: నరలలమ దేవ తలకరయల

94-181/466 1177 JBV0911578
1176 JBV0911586
పషరర: ససరరపరరణణવ తషమలలగభకటવ
పషరర: కకకడమలવ కలతతటటવ

తసడడ:డ జజన సరరరపలర
ఇసటట ననస:92-22-1814
వయససస:55
లస: పప
94-174/77

94-181/463

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:92-22-1807
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర కలతతటట
ఇసటట ననస:92-22-1809
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవపવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1809
వయససస:46
లస: పప
1184 NDX0098483
పషరర: బభబభ వరరకలటట

94-181/465

భరస : వరయఖવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1809
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర కలతతటట
ఇసటట ననస:92-22-1809
వయససస:24
లస: పప
1181 JBV0912667
పషరర: వజయకలమమర વ కలతతటటવ

1173 AP151010489031
పషరర: కకటటశసరరరవప పరపపరరવ

1171 NDX1126523
పషరర: రమమష తలకరయల

తసడడ:డ జజజ నయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1803
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మమసస బభવ
ఇసటట ననస:92-22-1803
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ తలకరయల
ఇసటట ననస:92-22-1807
వయససస:18
లస: ససస స
1178 NDX1755505
పషరర: ససపత కలమమర కలతతటట

94-181/462

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:92-22-1803
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణવ
ఇసటట ననస:92-22-1803
వయససస:49
లస: పప
1175 NDX2558583
పషరర: వనల తలకరయల

1170 NDX1642173
పషరర: హరర బభబభ పస పపరర

1195 NDX0810119
పషరర: అననన ససససలథ బలర

94-181/482

భరస : రరజజ రరబ కకశశర బలర
ఇసటట ననస:92-22-1815/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-181/484

1198 NDX2033082
పషరర: జయ నసదన వలలర ర

94-181/485

తసడడ:డ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:92-22-1815/1
వయససస:31
లస: పప
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1199 NDX0806927
పషరర: రరజజ రరబ కకశశర బలర

94-181/486

తసడడ:డ శరమబఖల బలర
ఇసటట ననస:92-22-1815/1
వయససస:42
లస: పప
94-181/489

తసడడ:డ శకరరమయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1815/1
వయససస:72
లస: పప
94-181/492

తసడడ:డ సససస న
ఇసటట ననస:92-22-1815/2
వయససస:28
లస: పప
94-178/31

తసడడ:డ దేవరరజ పసలర
ఇసటట ననస:92-22-1817
వయససస:22
లస: ససస స
94-181/1426

94-181/493

1209 NDX2889525
పషరర: రమఖ పసలర

1212 NDX2894277
పషరర: ఆదదతఖ వరరన గభసటట

94-180/1902

1217 NDX0846360
పషరర: పరలడడగభ జవమలવ

94-181/496

భరస : ననగయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1824
వయససస:58
లస: ససస స
1220 NDX1007111
పషరర: అరరణకలమమరర తషమలలగభసట

1215 NDX2661759
పషరర: రరజగశసరర ఉదదదసషత

94-181/1424

భరస : మభసబరరజ
ఇసటట ననస:92-22-1825
వయససస:54
లస: ససస స

94-181/1427

భరస : రవ
ఇసటట ననస:92-22-1826
వయససస:34
లస: ససస స

94-181/1211

94-181/494

1210 NDX2894236
పషరర: తేజ పసలర

94-181/1425

1213 NDX2750305
పషరర: వనత ససపసడయ గగపస

94-180/1901

1216 NDX2168871
పషరర: హనసమసత రరవప పషరస

తలర : కకటటశసర రరవప ఉదదదసషత
ఇసటట ననస:92-22-1820(26-41-93)
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ పషరస
ఇసటట ననస:92-22-1824
వయససస:34
లస: ససస స

1218 NDX0858720
పషరర: పరలడడగభ ననగయఖવ

1219 NDX1564682
పషరర: అనసష తషమలలగభసట

94-181/497

94-181/500 1222 NDX1886664
1221 AP151010489631
పషరర: లలమసబరరజ తషమలలగభసటવ
పషరర: పదల బబ రరగడడ

1224 AP151010489208
పషరర: కకటటశసరమల బబ రరగడడ વ

1227 NDX0986646
పషరర: వరసస బబ రరగడడ
తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1826
వయససస:29
లస: పప

94-181/495

94-181/498

తసడడ:డ లమభసబ రరజ
ఇసటట ననస:92-22-1825
వయససస:25
లస: ససస స
94-181/501

భరస : శకనస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:92-22-1826
వయససస:22
లస: ససస స
94-181/503

భరస : ససబభకరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1826
వయససస:47
లస: ససస స
94-181/505

1207 NDX1230747
పషరర: దదసత శకకరసత

తసడడ:డ గగపస ససబకరరయభడడ
ఇసటట ననస:92-22-1819
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వసదనసવ
ఇసటట ననస:92-22-1825
వయససస:52
లస: పప
94-181/502

94-181/491

తసడడ:డ దేవరరజ పసలర
ఇసటట ననస:92-22-1817
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1824
వయససస:60
లస: పప
94-181/499

1204 NDX1230754
పషరర: దదసత ససధదర

తసడడ:డ సససస న
ఇసటట ననస:92-22-1815/2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర గభసటట
ఇసటట ననస:92-22-1818
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఉదèదదసషత
ఇసటట ననస:92-22-1820
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1826
వయససస:28
లస: పప

1206 NDX1230739
పషరర: దదసత శకననథ

94-181/488

తసడడ:డ సససస న
ఇసటట ననస:92-22-1815/2
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దేవరరజ పసలర
ఇసటట ననస:92-22-1817
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస కకట
ఇసటట ననస:92-22-1817
వయససస:19
లస: ససస స

1226 NDX1230713
పషరర: బబ రరగడనడ కకటటశసరరరవప

94-181/490

తసడడ:డ సససస న
ఇసటట ననస:92-22-1815/2
వయససస:30
లస: పప

1208 NDX2450229
పషరర: తేజ శక పసలర

1223 NDX1321462
పషరర: పరవన నకరక

1203 NDX0807008
పషరర: బళళ సరమమఖలలવ

1201 NDX0511485
పషరర: శకనవరసరరవప రరళళబసడడવ

తసడడ:డ కకకషషమబరరసવ
ఇసటట ననస:92-22-1815/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరతనసવ
ఇసటట ననస:92-22-1815/1
వయససస:73
లస: పప

1205 NDX1230721
పషరర: ధదత
స శశఖర

1214 NDX2859049
పషరర: కకటటశసరరరవప ఉదèదదసషత

94-181/487

తసడడ:డ సరమమఖలల
ఇసటట ననస:92-22-1815/1
వయససస:44
లస: పప

1202 NDX0511527
పషరర: వనసకటపపయఖ శరససస స మమళళવ

1211 NDX2894293
పషరర: శకలకడల కకట

1200 NDX0807321
పషరర: బళళ రరజజ రమమష

1225 NDX1337484
పషరర: ఇససక బబ రరగడడ

94-181/504

తసడడ:డ ససబభక రరవప
ఇసటట ననస:92-22-1826
వయససస:26
లస: పప
94-181/506

1228 NDX0510784
పషరర: రరజ నకరకવ

94-181/507

తసడడ:డ యహనసવ
ఇసటట ననస:92-22-1826
వయససస:30
లస: పప
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1229 NDX1230705
పషరర: బబ రరగడనడ శకనవరసరరవప

94-181/508

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1826
వయససస:32
లస: పప
1232 NDX3119369
పషరర: మరరయమల నకక

94-191/912

94-181/512

94-181/515

94-181/518

94-181/521

94-181/524

భరస : యయససવ
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:79
లస: ససస స
1253 NDX0053272
పషరర: జజన బననయన కకట
తసడడ:డ ససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:37
లస: పప
1256 NDX0372557
పషరర: వనసకయఖવ నలమવ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరવ
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:56
లస: పప

1242 NDX0121954
పషరర: మహబబబ భభషరવ సయఖదવ

94-181/519

94-181/514

1245 NDX2499002
పషరర: ఎసషస ర కకట

1248 AP151010489358
పషరర: ససశల కకటવ

1251 NDX0311217
పషరర: మణణ కలమమరવ నలమવ

1254 AP151010489286
పషరర: జజన ననకస కకటવ

1257 AP151010489435
పషరర: ససధనకర రరవప కకటવ
తసడడ:డ యహనసવ
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:57
లస: పప

94-181/517

1243 NDX0085118
పషరర: షర వలવ సయఖదવ

94-181/520

తసడడ:డ అబభదల ఖమదరવ
ఇసటట ననస:92-22-1831
వయససస:54
లస: పప
94-181/522

1246 NDX0311068
పషరర: సరమమమజఖసવ నలమવ

94-181/523

భరస : వనసకయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:45
లస: ససస స
94-181/525

1249 NDX0053389
పషరర: ససశల కకట

94-181/526

భరస : ససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:61
లస: ససస స
94-181/528

1252 NDX0315499
పషరర: పడభభకర రరవపવ నలమવ

94-181/529

తసడడ:డ వనసకయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:36
లస: పప
94-181/531

తసడడ:డ ససధనకర రరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:40
లస: పప
94-181/533

1237 NDX0146621
పషరర: ననగలకడలવ అలమమరరવ

భరస : షరవలવ
ఇసటట ననస:92-22-1831
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:31
లస: పప
94-181/530

94-181/511

94-181/516 1240 NDX0143107
1239 NDX0123778
పషరర: శవ రరమకకకషషమబరరసવ అలమబరరવ
పషరర: సయఖద దదలర మదવ

భరస : ససధనకర రరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:52
లస: ససస స
94-181/527

1234 NDX1007624
పషరర: సతఖవరణణ చసత

భరస : శవరరమకకషష మబరరసવ
ఇసటట ననస:92-22-1828
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జజన బనఖన కకట
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరబన బభబభ
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:49
లస: ససస స
1250 NDX0079145
పషరర: సరగజనવ నలమવ

94-181/513

తసడడ:డ షరవలવ
ఇసటట ననస:92-22-1831
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరబన బభబభ
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:29
లస: ససస స
1247 NDX0079194
పషరర: అరరణకలమమరర కకమరబతస న

1236 NDX0140947
పషరర: అరరణబభలవరణణવ కటభటવ

94-189/1287

భరస : భబపతరరజ
ఇసటట ననస:92-22-1827
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1828
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ షరవలવ
ఇసటట ననస:92-22-1831
వయససస:29
లస: పప
1244 NDX0079129
పషరర: సపసదన కకమరబతస న

94-181/510

భరస : రవచసదడరరజવ
ఇసటట ననస:92-22-1828
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:92-22-1828
వయససస:29
లస: పప
1241 NDX0122838
పషరర: గగస భభషరવ సయఖదવ

1233 NDX1230796
పషరర: వరరకలటట మలర శసరర

1231 NDX3087475
పషరర: రరణభక నకక

భరస : నకక రరజ
ఇసటట ననస:92-22-1826
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బభబభ
ఇసటట ననస:92-22-1827
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభకరరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:92-22-1827
వయససస:30
లస: పప
1238 NDX1230697
పషరర: అలమబరర శవ ననగరరజ

94-181/509

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1826
వయససస:52
లస: పప

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:92-22-1826
వయససస:48
లస: ససస స
1235 NDX1886862
పషరర: రరజ వరరకలటట

1230 AP151010489059
పషరర: ససబభకరరవప బబ రరగదద

1255 NDX0053256
పషరర: డేవడ బబసననరరడ కకట

94-181/532

తసడడ:డ ససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:42
లస: పప
94-181/534

1258 NDX0085175
పషరర: రరబన బభబభ కకమరబతస న

94-181/535

తసడడ:డ మషష
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:59
లస: పప
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1259 NDX0053231
పషరర: ససధనకరరరవప కకట
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94-181/536

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:66
లస: పప
1262 NDX3143476
పషరర: పసడయ భభషసన కకయఖగబర

94-190/709

94-181/538

94-181/541

94-181/544

Deleted

తసడడ:డ బల సరసమ
ఇసటట ననస:92-22-1838
వయససస:34
లస: పప
1277 NDX2795219
పషరర: జన బభష షషక

94-173/1020

తసడడ:డ మహబబబ జన షషక
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:28
లస: పప
1280 NDX0511667
పషరర: షమ షషకવ

94-181/547

తసడడ:డ మరరహహసషసన షషక
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:25
లస: పప

1269 NDX1006451
పషరర: శశషరరతనస చయనస

94-181/542

94-181/545

94-181/550

94-189/1290

94-179/1094

1281 NDX0846329
పషరర: అపసర బబగస పఠరన

1284 JBV0919142
పషరర: వనసకటబభలపదనలవత చలమరపలర

1287 NDX0507046
పషరర: జమమ సససదన షషకવ
తసడడ:డ మరర హహసషసనવ
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:45
లస: పప

94-181/540

1270 JBV3230166
పషరర: కకరణવ దేవరపలర વ

94-181/543

1273 NDX3015310
పషరర: అరరణ దేవరపలర

94-181/1429

1276 NDX2795201
పషరర: జన బబగస షషక

94-173/1019

భరస : అలర బకలర షషక
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:42
లస: ససస స
1279 NDX1755455
పషరర: సరయ నహరరక అసచసల

94-181/546

తసడడ:డ ససధనకర రరవప అసచసల
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:24
లస: ససస స
94-181/548

1282 NDX1230689
పషరర: అసచనల దసరరర పడసననన

94-181/549

భరస : ససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:47
లస: ససస స
94-181/551

భరస : లకలణరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:55
లస: ససస స
94-181/553

1267 NDX0310789
పషరర: రరజగశసరర దేవరపలర

తసడడ:డ కకశశర బభబభ దేవరపలర
ఇసటట ననస:92-22-1836
వయససస:19
లస: పప

భరస : ననగ రరజ పస పపరర
ఇసటట ననస:92-22-1838
వయససస:26
లస: ససస స
1278 NDX2945319
పషరర: అయయషర షషక

94-181/537

తసడడ:డ ననగగసదడવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1836
వయససస:35
లస: పప

1272 NDX1540310
పషరర: పడవణ బభబభ గరడడస

1275 NDX2757672
పషరర: పడతభ భభరత దసబభ

1264 NDX0310755
పషరర: పదలવ దేవరపలర વ

భరస : ననగగసదడస
ఇసటట ననస:92-22-1836
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మజద ఖమన
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మరర హహసషసనવ
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:51
లస: ససస స
1286 NDX2066489
పషరర: అల సససదన షషక

94-181/539

తసడడ:డ అలర బకలర షషక
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జమమ సససదనવ
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:28
లస: ససస స
1283 NDX0511634
పషరర: గగస బ షషకવ

1266 NDX1388917
పషరర: వజయ దేవరపలర

తసడడ:డ premnath గరడడస
ఇసటట ననస:92-22-1836
వయససస:38
లస: పప
94-189/1289

94-181/1428

భరస : కకరణવ
ఇసటట ననస:92-22-1836
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:92-22-1836
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడసવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1836
వయససస:37
లస: పప
1274 NDX2770147
పషరర: ననగ రరజ పస పపరర

94-189/1288

భరస : ననగగసదడస
ఇసటట ననస:92-22-1836
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సస మమశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1836
వయససస:66
లస: ససస స
1271 JBV0910620
పషరర: రవకలమమరવ దేవరపలర વ

1263 NDX2771764
పషరర: సస మశశఖర పస పపరర

1261 NDX3015344
పషరర: పసడయ భభషసన కకయఖగబర

తసడడ:డ డేవడ బబసననరడ కకట
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలసరసమ పస
ఇసటట ననస:92-22-1833
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకషస ర బభబభ
ఇసటట ననస:92-22-1836
వయససస:38
లస: ససస స
1268 AP151010489642
పషరర: శశషరరతనమల చయనసવ

94-181/1212

తసడడ:డ శరససన కససకలరరస
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:22
లస: పప

భరస : డేవడ బడననరడ కకయఖగబర
ఇసటట ననస:92-22-1832
వయససస:35
లస: ససస స
1265 JBV0912428
పషరర: నరలల దేవరపలర

1260 NDX2714822
పషరర: ససతతష కససకలరరస

94-181/552
1285 NDX2450716
పషరర: వనసకట బభల పదనలవత చలర పలర

భరస : లకలణ రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:58
లస: ససస స
94-181/554

1288 JBV0911412
పషరర: వనసకటటశసర గగపసచసద વ
పరసచజనఖస కరర పరలలసવ
తసడడ:డ లకకలననరరయణવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:51
లస: పప

94-181/555
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1289 NDX2450724
పషరర: లకలణ రరవప చలర పలర
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94-181/556

తసడడ:డ భమమ రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:59
లస: పప
1292 NDX1755448
పషరర: రరమలకడల కరర పరలలస

94-181/557

94-181/560

94-192/334

94-181/565

94-181/568

94-181/571

94-181/574

94-181/577

భరస : ననగరరజવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1850
వయససస:35
లస: ససస స
1316 NDX1207398
పషరర: రరధనకకషషమబరరస కరజర
తసడడ:డ కకషరషసజననయభలల
ఇసటట ననస:92-22-1850
వయససస:53
లస: పప

94-192/335

1302 NDX0506758
పషరర: కరవఖ బసడర మబడడવ

1305 JBV0912196
పషరర: జయలకడలવ పస పపరరવ

1308 NDX1698796
పషరర: వనసకరయమమల దేవరపలర

94-181/566

1297 JBV0911818
పషరర: శకరరమచకదడమబరరస శషరషష

94-181/562

1300 NDX1153667
పషరర: కకరస ర ఎస

94-181/564

1303 NDX0144311
పషరర: గరత వరణణવ నభభనసపపడడવ

94-181/567

తసడడ:డ సససదరరమ శరలવ
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:32
లస: ససస స
94-181/569

1306 NDX0145607
పషరర: పదలజવ నభభనసపపడడવ

94-181/570

భరస : సససదరరమ శరలવ
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:51
లస: ససస స
94-181/572

94-181/573
1309 NDX1755463
పషరర: ఎన వ వ యస యస వ
భదడ రరవప పసదపస డ లల
తసడడ:డ అసబకర ననగగశసర రరవప పసదపస డ లల
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:37
లస: పప

1311 NDX0122218
పషరర: సససదర రరమ శరలવ
భభనసపపడడવ
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:64
లస: పప

94-181/575

1312 NDX1539552
పషరర: ఫణణ చసదదక
డ కరజజ

1314 NDX0152850
పషరర: ససతన ఫణణబభల కజగ

94-181/578

1317 NDX1338086
పషరర: వజయ జజఖత మమడడకకసడ
భరస : సరగర బభబభ
ఇసటట ననస:92-22-1851
వయససస:37
లస: ససస స

94-181/576

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస కరజజ
ఇసటట ననస:92-22-1850
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:92-22-1850
వయససస:49
లస: ససస స
94-181/580

94-181/559

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ దేవరపలర
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర పવల
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:43
లస: పప
1313 JBV0912311
పషరర: పషడమమవతવ మదసదવ

1299 NDX2497865
పషరర: జజన బభషర షషక

1294 JBV3177425
పషరర: శరసత ససగరరరకకట

94-181/1525

తసడడ:డ వశసననధస
ఇసటట ననస:92-22-1845
వయససస:71
లస: పప

భరస : బభలసరసమવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వరససదేవరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:69
లస: ససస స
1310 NDX1153576
పషరర: ఆశరరసదమభ

94-181/561

భరస : రరజવ
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అశసరరసదస
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:39
లస: ససస స
1307 NDX0146399
పషరర: శకలసతలવ తషళళళరరવ

1296 NDX2041325
పషరర: అపరపల రరజ ససగరరరకకట

1291 NDX3230562
పషరర: వనసకట అసకమల భమ రరవప
చలర పలర
తసడడ:డ లకలణ రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:26
లస: పప

భరస : అపపలరరజ
ఇసటట ననస:92-22-1845
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల గపపర షషక
ఇసటట ననస:92-22-1848
వయససస:42
లస: పప

భరస : సససదరరమ శరలવ
ఇసటట ననస:92-22-1849
వయససస:30
లస: ససస స
1304 NDX1321314
పషరర: జయ కలమమరర బసడర మబడడ

94-181/558

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససగరరరకకట
ఇసటట ననస:92-22-1845
వయససస:50
లస: పప

భరస : జజన బభషర షషక
ఇసటట ననస:92-22-1848
వయససస:35
లస: ససస స
1301 NDX0146357
పషరర: భభనసతేజశకવ నభభనసపపడడવ

1293 NDX1910224
పషరర: ససధ ససగరరరకకట
తసడడ:డ అపరపల రరజ ససగరరరకకట
ఇసటట ననస:92-22-1845
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకరరమచకదడమబరరస
ఇసటట ననస:92-22-1845
వయససస:64
లస: ససస స
1298 NDX2497873
పషరర: జరరనన బబగస షషక

94-181/1430

తసడడ:డ భమ రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:92-22-1841
వయససస:58
లస: పప

భరస : లకకలననరరయణ కరర పరలలస
ఇసటట ననస:92-22-1842
వయససస:86
లస: ససస స
1295 JBV0913541
పషరర: ననగలకడల శషరట

1290 NDX3145612
పషరర: లకలణ రరవప చలర పలర

1315 JBV0912303
పషరర: పడభభవతવ మదసదવ

94-181/579

భరస : ననగగశసరరరవపવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1850
వయససస:63
లస: ససస స
94-181/581

1318 AP151010489686
పషరర: లలధదయమల మమడడకకసడવ

94-181/582

భరస : దేవదననసવ
ఇసటట ననస:92-22-1851
వయససస:56
లస: ససస స
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1319 JBV0922187
పషరర: సరగర బభబభ మమడడకకకడ

94-181/583

తసడడ:డ దేవదననక మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:92-22-1851
వయససస:38
లస: పప
1322 NDX0809764
పషరర: వజయ రతన మణణమల బలర

94-181/586

94-181/588

94-181/591

94-181/1431

94-181/596

94-181/599

1332 JBV3230752
పషరర: పడమలવ మబకకరరવ

1335 NDX1006105
పషరర: పడమలమదేవ పసళళళరర

1338 NDX0891945
పషరర: వనణభగగపరల రరవపવ గరదదવ

94-181/602

1341 NDX0311514
పషరర: అననమమణణવ కససకలరరసવ

94-181/605

1344 JBV0914317
పషరర: మమరరఫ బబగకવ మహలదવ
భరస : ఖరమభతషలమరવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:43
లస: ససస స

1346 JBV0915462
పషరర: పరరసన బబగకવ మహలదવ

1347 NDX1321330
పషరర: రమమదేవ గభలమర

94-181/608

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:27
లస: ససస స

94-181/587

1327 AP151010489735
పషరర: జజనసబభబభ చపసపడడવ

94-181/590

1330 NDX1359553
పషరర: సససదర రరవప చపసడడ

94-181/593

తసడడ:డ దేవర సహయఎస చపసడడ
ఇసటట ననస:92-22-1858
వయససస:80
లస: పప
94-181/594

1333 NDX0899179
పషరర: రమమదేవ గరదద

94-181/595

భరస : వనణభ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:92-22-1859
వయససస:41
లస: ససస స
94-181/597

1336 AP151010489234
పషరర: చటటటబభబభ గగవరడવ

94-181/598

తసడడ:డ కకటటశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1859
వయససస:43
లస: పప
94-181/600

1339 NDX2135458
పషరర: రమఖ పసలర

94-181/601

తసడడ:డ దేవర రరజ పసలర
ఇసటట ననస:92-22-1860
వయససస:23
లస: ససస స
94-181/603

భరస : సససస నసવ
ఇసటట ననస:92-22-1860
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమభళ మహమలద అబభదల
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరరమభలమరવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:50
లస: ససస స

94-181/592

తసడడ:డ ససబభకరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1859
వయససస:45
లస: పప

భరస : దేవరరజવ
ఇసటట ననస:92-22-1860
వయససస:42
లస: ససస స
1343 NDX2086453
పషరర: అనసజ మభన జబన షషక

1329 AP151010489479
పషరర: దేవసహయస చపసపడడવ

1324 JBV0911446
పషరర: నరలలવ చపసపడడવ

తసడడ:డ సససదరరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1858
వయససస:40
లస: పప

భరస : గగపరలకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:92-22-1859
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభదనస మభకకరర
ఇసటట ననస:92-22-1859
వయససస:45
లస: పప
1340 NDX0715201
పషరర: శరఖమలવ పసలరવ

94-181/589

భరస : చననబభబభવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1859
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చననరతస యఖવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1859
వయససస:55
లస: ససస స
1337 JBV3230745
పషరర: చననబభబభ మభకకరర

1326 AP151010489745
పషరర: వశరకసతమల చపపడడ

94-181/585

భరస : జజననకబభવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1858
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1858
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జజన బభబభ చపసపడడ
ఇసటట ననస:92-22-1858
వయససస:19
లస: ససస స
1334 JBV0922179
పషరర: సమమధననకવ పపలర కలరવ

94-178/1119

భరస : దేవసహయస
ఇసటట ననస:92-22-1858
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1858
వయససస:47
లస: పప
1331 NDX2835692
పషరర: ససషల చపసపడడ

1323 NDX3230398
పషరర: జజన బభబభ చపసపడడ

1321 NDX0315531
పషరర: పసచచయఖવ గభసటటવ

తసడడ:డ కకటయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1851
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:92-22-1858
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ దేవదననస చపసడడ
ఇసటట ననస:92-22-1858
వయససస:42
లస: ససస స
1328 AP151010489690
పషరర: దేవదననస చపపడడવ

94-181/584

తసడడ:డ జజజ ననసదసવ
ఇసటట ననస:92-22-1851
వయససస:67
లస: పప

భరస : శరమబఖల బలర
ఇసటట ననస:92-22-1851/1
వయససస:63
లస: ససస స
1325 NDX2066471
పషరర: మరరయమల చపసడడ

1320 AP151010489463
పషరర: దేవదననస మమడడకకసడવ

1342 NDX1755521
పషరర: తబససమ షషక

94-181/604

తసడడ:డ కరమమతషలర మరరఫ షషక
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:25
లస: ససస స
94-181/606

1345 JBV0914309
పషరర: అమననబబగసવ మహలదવ

94-181/607

భరస : మసరఖలమવ
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:43
లస: ససస స
94-181/609

1348 NDX1755513
పషరర: అననపపరష మల గభవసల

94-181/610

భరస : గగపరల కకషష మబరరస గభవసల
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:71
లస: ససస స
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94-181/611
1349 NDX1847450
పషరర: తనసర రరజ షషక మహమలద
అబభదల
తసడడ:డ కరరమభలమర షషక మహమలద అబభదల
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:25
లస: పప

1350 NDX1564641
పషరర: మహమలద అబభదల తనసర
రరజజ షషక
తసడడ:డ కరరమభలమర
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:25
లస: పప

94-181/612

1351 NDX1564674
పషరర: మహమలద అబభదల రమజ
రరజజ
తసడడ:డ కరరమభలమర
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:26
లస: పప

94-181/613

1352 JBV0914325
పషరర: మసరఖలమવ మహలదવ

1353 JBV0915637
పషరర: ఖరమభతషలమరવ మహలదવ

94-181/615

1354 JBV0915439
పషరర: కరరమభలమరવ మహలదવ

94-181/616

94-181/614

తసడడ:డ మహలద హనఫવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:48
లస: పప
1355 NDX1321363
పషరర: పరరసత చరరమమమళళ

తసడడ:డ మహలద హనఫવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:50
లస: పప
94-181/617

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1863
వయససస:34
లస: ససస స
1358 JBV0911560
పషరర: ససకదరమలવ ననరరయణసવ

1360 JBV0911552
పషరర: లకకలననరరయణశరలવ
ననరరయణకવ
తసడడ:డ వనకకటటశసరరరવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1864
వయససస:53
లస: పప

94-181/622

94-181/623

1362 NDX1986936
పషరర: మమరర కలమమరర పరలడడగభ

94-181/624

1363 AP151010489378
పషరర: జజనకక పరలడడగభ

94-181/625

తసడడ:డ భభగఖ రరజ పరలడడగభ
ఇసటట ననస:92-22-1866
వయససస:28
లస: ససస స
94-181/626

1365 AP151010489401
పషరర: భభగఖరరజ పరలడడగభ

94-181/629

1368 NDX0821926
పషరర: పరరమళવ తషమలలగభసటવ

94-181/627

94-181/632

94-181/630

1369 AP151010489209
పషరర: రరజగశసరర పరలడడగభવ

94-181/633 1372 AP151010489066
1371 AP151010489445
పషరర: ససధనకరరరవప తషమలలగభసటવ
పషరర: పపననయఖ జమళరమబడడવ

1374 AP151010489184
పషరర: మమరస మల కరరరమసచવ
భరస : మహనరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1868
వయససస:41
లస: ససస స

1376 AP151010489069
పషరర: ససమత కరరరమసచવ

1377 NDX0511659
పషరర: కలమమర దకరననવ

94-181/637

94-181/628

తసడడ:డ ననగరరజવ
ఇసటట ననస:92-22-1868
వయససస:30
లస: పప

94-181/631

భరస : రరయలలబభబభવ
ఇసటట ననస:92-22-1867
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1867
వయససస:48
లస: పప
94-173/1021

1366 NDX1755497
పషరర: రరబక పరలడడగభ
తసడడ:డ భభగఖ రరజ పరలడడగభ
ఇసటట ననస:92-22-1867
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1867
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కససరససకరసరకససరసస కససరససకరసరకసస
ఇసటట ననస:92-22-1868
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససబభకరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1868
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : భభగఖరరజ
ఇసటట ననస:92-22-1866
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసథనన
ఇసటట ననస:92-22-1866
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఇమనలల
ఇసటట ననస:92-22-1867
వయససస:27
లస: పప
1373 NDX3176294
పషరర: మహన రరవప కరరరమసచ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:92-22-1863
వయససస:74
లస: పప
94-181/621

భరస : వనసకట శవ ననగ రరజ
ఇసటట ననస:92-22-1867
వయససస:32
లస: ససస స
1370 NDX1230762
పషరర: కళళతతటట ససరగష

94-181/619

1359 JBV0911628
పషరర: వనసకట కకదసడ రరమకకకషషવ
ననరరయణసવ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1864
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఆసథథనવ
ఇసటట ననస:92-22-1866
వయససస:67
లస: ససస స
1367 NDX1338094
పషరర: ససజజత జమళళ మభడడ

1357 NDX1321348
పషరర: హనసమసతరరవప గభలమర

94-181/620

తలర : రరజగశసరర పరలడడగభ
ఇసటట ననస:92-22-1866
వయససస:25
లస: ససస స
1364 NDX0846253
పషరర: పరలడడగభ ససశలવ

94-181/618

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1863
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1864
వయససస:65
లస: ససస స
1361 NDX1886698
పషరర: ససధనరరణణ పరలడడగభ

1356 NDX1321355
పషరర: అపపరరవప చరరమమమళళ

తసడడ:డ హనపવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1861
వయససస:55
లస: పప

94-181/634

తసడడ:డ వనసకటపపయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1867
వయససస:62
లస: పప
94-181/635

1375 NDX2112217
పషరర: కళళవత కరరరమసచ

94-181/636

భరస : పరసడడ రరజ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:92-22-1868
వయససస:51
లస: ససస స
94-181/638

1378 NDX3161023
పషరర: బబఖల కలమమరర కరరరమసచ

94-181/1432

భరస : మభరళమహన రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:92-22-1868
వయససస:25
లస: ససస స
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94-181/1433

1380 NDX3150992
పషరర: మహనరరవప కరరరమసతమ

తసడడ:డ మభరళమహన రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:92-22-1868
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కససరససకర కరరరమసతమ
ఇసటట ననస:92-22-1868
వయససస:51
లస: పప

1382 NDX1564823
పషరర: ససకలమమరర కరరరమసచ

1383 NDX1564831
పషరర: పరసడడ రరజ కరరరమసచ

94-181/640

తసడడ:డ పరసడడ రరజ
ఇసటట ననస:92-22-1868/1
వయససస:31
లస: ససస స
1385 NDX1171560
పషరర: జజఖత బభసరస

94-181/643

94-181/646

94-181/649

94-181/651

94-181/654

94-181/657

భరస : రసగయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:77
లస: ససస స

1395 JBV0910836
పషరర: కకషషવ కకదసననరరવ

1398 AP151010489106
పషరర: వనసకటటశసరరర కసదసనన రర

1401 NDX0315309
పషరర: పడదదపવ ధనళళવ

94-181/660

1404 NDX1987017
పషరర: మమరస మల కకరరవ

94-172/1164

1407 NDX2135557
పషరర: చదసచయఖ వపదదదశశటట
తసడడ:డ లకణ వపదదదశశటట
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:26
లస: పప

1387 NDX2135441
పషరర: మరరయమల బభసరస

94-181/645

1390 NDX0085191
పషరర: డేవడ పరల బభబభવ తలతతటటવ

94-181/648

1393 JBV0910828
పషరర: కమల కకదసననరర

94-181/650

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1870
వయససస:37
లస: ససస స
94-181/652

1396 JBV0910794
పషరర: కకకడలరరవప కకదసననరర

94-181/653

తసడడ:డ వనకకటటశసరరర
ఇసటట ననస:92-22-1870
వయససస:35
లస: పప
94-181/655

1399 NDX0310292
పషరర: మమధసరరવ ధనళళવ

94-181/656

తసడడ:డ జయయసదడ రరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1873
వయససస:30
లస: ససస స
94-181/658

1402 NDX0368555
పషరర: శరసత రరజવ గగరరવ

94-181/659

తసడడ:డ వశసననధసવ
ఇసటట ననస:92-22-1873
వయససస:43
లస: పప
94-181/661

భరస : కమలమకర కకరరవ
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:59
లస: ససస స
94-181/663

94-181/642

తసడడ:డ పడసననత రరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1869
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జయయసదడ రరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1873
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరజగష కలమమరવ
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:35
లస: ససస స
1406 AP151010489043
పషరర: అననమల వనలలచరర

94-181/647

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1870
వయససస:62
లస: పప

భరస : జయయసదడరరవప
ఇసటట ననస:92-22-1873
వయససస:52
లస: ససస స
1403 NDX0139733
పషరర: పడతపరటట కలమఖణణવ

1392 NDX2952141
పషరర: అరరణ కలమమరర కలలగసటట

1384 NDX2066505
పషరర: జజఖతఖత బభసరస

భరస : జజషస రరవప బభసరస
ఇసటట ననస:92-22-1869
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనకకటటశసరరరવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1870
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:92-22-1870
వయససస:41
లస: పప
1400 AP151010489338
పషరర: NAMCHARAMMA దసలమర

94-181/644

భరస : కకషష కసదసకలరర
ఇసటట ననస:92-22-1870
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:92-22-1870
వయససస:57
లస: ససస స
1397 AP151010489063
పషరర: శకనవరసరరవప కసదసననరర

1389 NDX1172915
పషరర: చకకపరణణ బభసరస

94-181/639

భరస : చసదడశశఖర బభబభ బభసరస
ఇసటట ననస:92-22-1869
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజషస రరవప
ఇసటట ననస:92-22-1869
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కనక సససదర రరవప
ఇసటట ననస:92-22-1869
వయససస:67
లస: పప
1394 AP151010489214
పషరర: అసజమల కసదసననరర

94-181/641

తసడడ:డ జజషసరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1869
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజషస రరవప బభసరస
ఇసటట ననస:92-22-1869
వయససస:38
లస: పప
1391 AP151010489119
పషరర: జజషసరరవప బభసరస

1386 NDX0079236
పషరర: ససమવ బభసరసવ

1381 NDX1564815
పషరర: రతన కలమమరర కరరరమసచ

తసడడ:డ పరసడడ రరజ
ఇసటట ననస:92-22-1868/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభక రరవప
ఇసటట ననస:92-22-1868/1
వయససస:56
లస: పప

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:92-22-1869
వయససస:36
లస: ససస స
1388 NDX2066497
పషరర: చసదడశశఖర బభబభ బభసరస

94-191/913

1405 NDX0145482
పషరర: పడతపరటట ఈశసరమలવ

94-181/662

భరస : జజజવ
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:61
లస: ససస స
94-181/664

1408 NDX1321298
పషరర: తరరణ మరరయమల

94-181/665

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:28
లస: పప
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1409 NDX0122721
పషరర: రమమష బభబభ పడతసపరటట

94-181/666

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:34
లస: పప
1412 NDX2108463
పషరర: పసచచయఖ మరరయమల

1410 NDX0120782
పషరర: రరజగష కలమమర పడతసపరటట

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:41
లస: పప
94-181/669

1413 JBV0910968
పషరర: జధదషటరశశటట

తసడడ:డ పసద ససబక రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఘనశరఖమ శశటట
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:53
లస: పప

1415 JBV0913293
పషరర: వజయ కలమమర పప రరడ

1416 JBV0914697
పషరర: అరరజ న ననయక

94-181/672

తసడడ:డ అభన
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:56
లస: పప
1418 NDX0785956
పషరర: యయససదయమలવ గభసటటరరવ

94-181/675

94-181/678

94-181/681

94-181/684

94-181/687

భరస : పడసరద పపపపల
ఇసటట ననస:92-22-1921
వయససస:50
లస: ససస స

94-181/676

1428 NDX0372722
పషరర: అబభదల ఘన షషకવ

1431 NDX0125351
పషరర: ఫరరరకવ మహమలద షషకવ

94-181/690

1434 NDX0985986
పషరర: వనసకట రరవప పపపపల

94-181/679

1437 NDX0310870
పషరర: కకసడమల చసతలపపడడ
భరస : సరధస
ఇసటట ననస:92-22-1921
వయససస:56
లస: ససస స

1417 JBV0914754
పషరర: ససరగసదడ దనస વ

94-181/674

1420 NDX0372631
పషరర: శరససస ననવ గభసటటరరવ

94-181/677

1423 NDX0311118
పషరర: హహపససబభવ గభసటటવ

94-181/680

భరస : నజయకలమమరવ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:40
లస: ససస స
94-181/682

1426 NDX0315572
పషరర: జజఖతబభబభવ బసడర మబడడવ

94-181/683

తసడడ:డ పసటర పరలવ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:33
లస: పప
94-181/685

1429 NDX0373910
పషరర: పడవత రసజనવ రగతવ

94-181/686

తసడడ:డ బషష
ష చరణ రగతવ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:38
లస: పప
94-181/688

1432 NDX0315556
పషరర: నజయకలమమర గభసటట

94-181/689

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:43
లస: పప
94-181/692

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:92-22-1906
వయససస:34
లస: పప
94-181/694

94-181/671

తసడడ:డ జకకయఖવ
ఇసటట ననస:92-22-1885
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బభషరવ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లమల సరహహబવ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:64
లస: పప
1436 NDX1987058
పషరర: ననగగసదడమల పపపపల

1425 NDX0152017
పషరర: సఫరర బబવ షషకવ

1414 JBV0910976
పషరర: ఉదయననద ననయక વ

తసడడ:డ మతషఖదనస વ
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ బభషరવ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పషటర పరల బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:39
లస: పప
1433 NDX0120352
పషరర: బభషరવ షషకવ

94-181/673

భరస : బభషరવ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ లకలణવ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:33
లస: పప
1430 NDX1630756
పషరర: రరజ బసడర మబడడ

1422 NDX0139386
పషరర: ఖరఖరరన బવ షషకવ

94-181/668

తసడడ:డ సరధసననయకવ વ
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:54
లస: పప

భరస : యమ డడ హనఫવ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నటసరવ
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:43
లస: ససస స
1427 NDX0373936
పషరర: ససతతష కలమమరવ బబహరరવ

94-181/670

తసడడ:డ పడసరదరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1885
వయససస:49
లస: పప

భరస : చదనన కగశవపలల
ఇసటట ననస:92-22-1886
వయససస:33
లస: ససస స
1424 NDX0786061
పషరర: సబత షషવ

1419 NDX0372466
పషరర: సససస నసવ కససకలరరసવ

1411 NDX2135532
పషరర: అపరప రరవప తమలరరడడ

తసడడ:డ అపపల సరసమ తమలరరడడ
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరధసననయక
ఇసటట ననస:92-22-1875
వయససస:60
లస: పప

భరస : శరససస నવ
ఇసటట ననస:92-22-1885
వయససస:54
లస: ససస స
1421 NDX1564708
పషరర: అసజల దేవ గగటటటమభకకల

94-181/667

1435 NDX1173079
పషరర: రరజగసదడ పడసరదస అడడపస

94-181/693

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:92-22-1919
వయససస:37
లస: పప
94-181/695

1438 NDX0807776
పషరర: తమనస రరమభడడવ

94-181/696

తసడడ:డ ససబభకరరవపવ
ఇసటట ననస:92-22-1921
వయససస:32
లస: పప
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1439 NDX0368217
పషరర: అపరపరరవప చసతలపపడడ

94-181/697

తలర : కకసడమల
ఇసటట ననస:92-22-1921
వయససస:40
లస: పప
1442 NDX1514513
పషరర: నరలల రరప కగసరర

94-181/700

94-181/701

94-181/704

94-172/1165

తసడడ:డ అపరపరరవపવ
ఇసటట ననస:92-23-1803
వయససస:32
లస: పప
1457 AP151010489356
పషరర: రరణణ మమరరగభమమల
భరస : పడభభదనస
ఇసటట ననస:92-23-1871
వయససస:57
లస: ససస స
1460 NDX2934867
పషరర: రవ కకశశర మమరరగభమమల

1449 NDX2135508
పషరర: వనసకటటశసరరర యడవలర

1452 NDX3044328
పషరర: యమభన మమరరసస

1455 NDX0311530
పషరర: పసలర దేవరరజવ

1463 NDX3019742
పషరర: కకటటశసర రరవప కకమతమ

1464 NDX3019700
పషరర: పదల జజఖత మబగరల

తసడడ:డ మమణణకఖస కకమతమ
ఇసటట ననస:92-23-1874
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మరరయనన దనసరర
ఇసటట ననస:92-23-1876
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:92-23-879
వయససస:75
లస: పప
94-172/1166

1453 NDX3068962
పషరర: చన వరయఖ మమరరసస

94-245/1328

తసడడ:డ యలమసద మమరరసస
ఇసటట ననస:92-23-1076
వయససస:44
లస: పప
94-181/708

1456 AP151010489252
పషరర: ననగరతనమల మమరరగభమమల

94-180/1064

భరస : రరజమహనరరవప
ఇసటట ననస:92-23-1871
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషస తస స
ఇసటట ననస:92-23-1871
వయససస:62
లస: పప

1467 NDX2987790
పషరర: కకటమల దనసరర
తసడడ:డ మరరయనన దనసరర
ఇసటట ననస:92-23-1876
వయససస:58
లస: ససస స

94-173/1022

భరస : పసచచయఖ వరష పప
ఇసటట ననస:92-23-1873
వయససస:66
లస: ససస స
94-174/1002

భరస : కకటటశసర రరవప కకమతమ
ఇసటట ననస:92-23-1874
వయససస:44
లస: ససస స
94-177/638

94-181/706
1450 NDX0985770
పషరర: బభల ఆశరరసదమభ గభరరసదపలర

94-182/1567 1462 NDX3099942
1461 NDX2935435
పషరర: పరరమళ మమధసరర కనమఅలమ
పషరర: గగస
క మల వరషపప

భరస : రరవకకశశర మమరరగభమమల
ఇసటట ననస:92-23-1871
వయససస:39
లస: ససస స

94-174/1001

94-181/703

94-180/1066 1459 AP151010489056
94-180/1067
1458 JBV0916759
పషరర: మననజ కలమమర మమరరగభమళ
పషరర: రరజమహనరరవప మమరరగభమమల

తసడడ:డ రరజ మహన రరవప మమరరగభమమల
ఇసటట ననస:92-23-1871
వయససస:42
లస: పప

1466 NDX2987824
పషరర: అశశక దనసరర

94-181/705

తసడడ:డ రరజ మహన మమరరగభమళ
ఇసటట ననస:92-23-1871
వయససస:34
లస: పప
94-180/1905

94-188/969

భరస : వనసకటటశసరరర యడవలర
ఇసటట ననస:92-23-879
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవదననసવ
ఇసటట ననస:92-23-1860
వయససస:47
లస: ససస స
94-180/1065

1444 NDX1032333
పషరర: లకకల గరయతడ చససడడ

94-181/702 1447 NDX2135516
1446 NDX0379370
పషరర: వనసకట ససలలచన దేవ పపవరసడ
పషరర: వజయ లకడల యడవలర

తసడడ:డ చన వరయఖ మమరరసస
ఇసటట ననస:92-23-1076
వయససస:22
లస: ససస స
94-181/707

94-181/699
1441 NDX0985747
పషరర: వనసకట అనల కలమమర
శనగపలర
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ శనగపలర
ఇసటట ననస:92-22-1921 OLD D NO 26-41వయససస:46
లస: పప

భరస : మభరళకకషష చససడడ
ఇసటట ననస:92-23-282
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయభలల యడవలర
ఇసటట ననస:92-23-879
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ చన వరయఖ మమరరసస
ఇసటట ననస:92-23-1076
వయససస:39
లస: ససస స
1454 NDX0859207
పషరర: గగచపరత శరసత ససరరపવ

94-172/1250

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:92-23-879
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బభల ఆశరరసదస
ఇసటట ననస:92-23-879
వయససస:66
లస: ససస స
1451 NDX3180056
పషరర: పరరసత మమరరసస

1443 NDX3229937
పషరర: మలర శసరర తదసదఅలమ
భరస : రమమశ తదసదఅలమ
ఇసటట ననస:92-22-8064
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర యడవలర
ఇసటట ననస:92-23-879
వయససస:32
లస: ససస స
1448 NDX1005750
పషరర: ఆలన మమరరకలమమరర మమడేపలర

94-181/698

తసడడ:డ సరసమతనత
ఇసటట ననస:92-22-1921
వయససస:70
లస: పప

భరస : అనల బభబభ తషలలరర
ఇసటట ననస:92-22-1972
వయససస:33
లస: ససస స
1445 NDX2168657
పషరర: లకడల దదవఖ యడవలర

1440 JBV0914515
పషరర: సనరర మమదనబతష
స ల

1465 NDX3019734
పషరర: లమహహరర కకమతమ

94-174/1003

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకమతమ
ఇసటట ననస:92-23-1874
వయససస:18
లస: ససస స
94-181/1434

1468 NDX0513093
పషరర: నరగష పలర సવ

94-181/709

తసడడ:డ వరయఖવ
ఇసటట ననస:92-23-1878
వయససస:31
లస: పప
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94-181/710

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:92-23-1878
వయససస:33
లస: పప
1472 NDX1886367
పషరర: జజఖత ససరరప కకపపరర

94-181/713

94-181/716

94-181/719

1476 NDX0879759
పషరర: సస మశశఖరવ పస పపరరવ

1479 NDX0310680
పషరర: ఆరరఫరવ షషకવ

94-181/722

1482 NDX0124669
పషరర: అబభకసવ సయఖదવ

తసడడ:డ గగపరల దదమలలపరటట
ఇసటట ననస:92-23-1890
వయససస:32
లస: పప
94-181/725

94-181/728

భరస : ననసచనరయఖવ
ఇసటట ననస:92-23-1896
వయససస:47
లస: ససస స

1491 NDX0986448
పషరర: రరసబభబభ అసబటట

94-181/731

1494 NDX3036688
పషరర: అనసష బడడగభ
తసడడ:డ ననసచనరయఖ బడడగభ
ఇసటట ననస:92-23-1896
వయససస:22
లస: ససస స

94-181/732

94-181/715

1477 NDX0606350
పషరర: మజద ఖమన పఠరన

94-181/718

1480 NDX0139147
పషరర: రగషరలવ సయఖదવ

94-181/721

భరస : అబభకసવ
ఇసటట ననస:92-23-1882
వయససస:42
లస: ససస స
94-181/723

1483 NDX2895316
పషరర: పరరసన ససలమసనన మహమలద

94-181/1214

1486 NDX2135581
పషరర: జయ పడద బబ రరగడడ

94-181/724

భరస : మజగస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:92-23-1895
వయససస:24
లస: ససస స
94-181/726

1489 NDX0986091
పషరర: పడశరసత కలమమర బబ రరగడడ

94-181/727

తసడడ:డ భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:92-23-1895
వయససస:29
లస: పప
94-181/729

1492 NDX0315440
పషరర: మజరస బబ రరવడడ

94-181/730

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:92-23-1895
వయససస:55
లస: పప
94-174/1004

1495 NDX3036530
పషరర: శరరష బడడగభ

94-180/1906

తసడడ:డ ననసచనరయఖ బడడగభ
ఇసటట ననస:92-23-1896
వయససస:18
లస: ససస స

94-181/733 1498 AP151010489331
1497 NDX0315382
పషరర: వనసకట ననగగశసరరరవప నసతకటటట
పషరర: ననసచనరయఖ బడడగభ

తసడడ:డ శవ ననగ భబషణస
ఇసటట ననస:92-23-1896
వయససస:50
లస: పప

94-189/1292

భరస : ఉమర మహమలద
ఇసటట ననస:92-23-1884
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:92-23-1895
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమబభ વ
ఇసటట ననస:92-23-1895
వయససస:65
లస: పప
1496 AP151010489332
పషరర: మమరరగకస
గ బడడగభ

94-181/720

తసడడ:డ భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:92-23-1895
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల વ
ఇసటట ననస:92-23-1895
వయససస:33
లస: పప
1493 JBV0912477
పషరర: మసరసన వల షషక

1488 NDX0986133
పషరర: పడకరష బభబభ బబ రరగడడ

1474 NDX2168806
పషరర: దదలద మర బబగమ షషక

తసడడ:డ మహబబబ ఖమన
ఇసటట ననస:92-23-1881
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకడల ననరరయణ దమలలపరటట
ఇసటట ననస:92-23-1890
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన వలવ વ
ఇసటట ననస:92-23-1895
వయససస:60
లస: ససస స
1490 JBV0912634
పషరర: అబభదల కరరమ షషక

94-181/717

తసడడ:డ నబવ
ఇసటట ననస:92-23-1882
వయససస:52
లస: పప

94-181/1213 1485 NDX2550606
1484 NDX2550143
పషరర: లకడల ననరరయణ దదమలలపరటట
పషరర: ససపపరణ దమలలపరటట

94-181/712

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:92-23-1881
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : ఆజజదવ
ఇసటట ననస:92-23-1882
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:92-23-1882
వయససస:43
లస: పప

1487 JBV0912469
పషరర: మసరసన భવ షషకવ

94-181/714

తసడడ:డ బభలసరసమવ
ఇసటట ననస:92-23-1881
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననరయఖ కకపపరర
ఇసటట ననస:92-23-1881
వయససస:59
లస: పప
1481 NDX1698663
పషరర: ఇకరకల పఠరన

1473 NDX1886433
పషరర: అదదలకడల కకపపరర

1471 NDX0124602
పషరర: వరయఖ పలర స

తసడడ:డ కకటయఖવ
ఇసటట ననస:92-23-1878
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కకపపరర
ఇసటట ననస:92-23-1881
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకపపరర
ఇసటట ననస:92-23-1881
వయససస:30
లస: పప
1478 NDX1886466
పషరర: వనసకటటశసరరర కకపపరర

94-181/711

తసడడ:డ పషడమ ననథ గరడడస
ఇసటట ననస:92-23-1878
వయససస:38
లస: పప

భరస : బభబభ కకపపరర
ఇసటట ననస:92-23-1881
వయససస:26
లస: ససస స
1475 NDX1886417
పషరర: బభబభ కకపపరర

1470 NDX1986803
పషరర: పడవణ బభబభ గరడడస

94-181/734

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:92-23-1896
వయససస:54
లస: పప
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1499 NDX2942670
పషరర: కకషష కరసత వరసగరధమ

94-172/1167

1500 NDX1849696
పషరర: మలలర శసరర ఎబబకరర

తసడడ:డ శక కకషష సరయ బభబ వరసగరధమ
ఇసటట ననస:92-23-1900
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససరగష రరసపపరర
ఇసటట ననస:92-24-1340
వయససస:28
లస: ససస స

1502 AP151010489256
పషరర: మరరయమల పసలర

1503 NDX2465110
పషరర: మరరయమల పసలర

94-180/1069

భరస : డేవడ
ఇసటట ననస:92-24-1901
వయససస:67
లస: ససస స
1505 NDX2465045
పషరర: జయ చసద పసలర

94-180/1072

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:92-24-1902
వయససస:70
లస: ససస స
1511 AP151010489258
పషరర: థనమసన
ర రదమల అసకస

94-180/1077

భరస : నవకరసత కకలగరన దనకకజ
ఇసటట ననస:92-24-1904
వయససస:25
లస: ససస స
1517 NDX0368282
పషరర: రరహహల కకలకరన
తసడడ:డ మమరరయమదనస
ఇసటట ననస:92-24-1904
వయససస:29
లస: పప
1520 JBV0910091
పషరర: మరరయదనసస కకలకరన
తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:92-24-1904
వయససస:57
లస: పప
1523 AP151010489674
పషరర: మహలకడల బళళવ

భరస : పడసరదస పపపపల
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:54
లస: ససస స

94-180/1075

1512 JBV0913004
పషరర: వసకతరరవప అకకక

1515 NDX1006261
పషరర: కకషషవనణణ చేబబడ లల

1518 NDX0368225
పషరర: నవకరసత కకలకరన

1521 NDX3017878
పషరర: బభచచ బభబభ పపపపల

94-181/736

1524 NDX0310474
పషరర: చనననగగకదడమలવ బళళવ

94-180/1078

1527 AP151010489671
పషరర: అనసతమల బళళવ
భరస : సరసబశవరరవపવ
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:68
లస: ససస స

1510 NDX0085233
పషరర: బసవయఖ దథవర

94-180/1076

1513 AP151010489341
పషరర: రరజశశఖర అసకస

94-180/1079

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:92-24-1903
వయససస:40
లస: పప
94-180/1080

1516 JBV0911081
పషరర: భబలకడల కకలకరన

94-180/1081

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:92-24-1904
వయససస:49
లస: ససస స
94-180/1083

1519 AP151010489032
పషరర: వజయ కలమమర చేబబడ లల

94-180/1084

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:92-24-1904
వయససస:41
లస: పప
94-174/1005

1522 NDX1987074
పషరర: బభఖల పపపపల

94-181/735

భరస : వనసకట రరవప పపపపల
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:32
లస: ససస స
94-181/737

భరస : శవయఖવ
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:50
లస: ససస స
94-181/739

94-180/1073

తసడడ:డ లకలయఖ
ఇసటట ననస:92-24-1902
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద పపపపల
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవపવ
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:45
లస: ససస స
1526 NDX1886227
పషరర: ననగగసదడమల పపపపల

1509 JBV0915397
పషరర: లకలణరరవప దథవ

తసడడ:డ మరరయదనస
ఇసటట ననస:92-24-1904
వయససస:29
లస: పప
94-180/1085

94-180/1071

భరస : లకలణరరవప
ఇసటట ననస:92-24-1902
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:92-24-1904
వయససస:38
లస: ససస స
94-180/1082

1504 JBV0915207
పషరర: జయచకద పసలర

94-180/1907 1507 JBV0915405
1506 NDX2871762
పషరర: జజన జజకబ రతన కలమమర పసలర
పషరర: ససజజత దథవ

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:92-24-1903
వయససస:36
లస: పప
94-172/1253

94-180/1068

తసడడ:డ డేనడ
ఇసటట ననస:92-24-1901
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:92-24-1902
వయససస:50
లస: పప

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:92-24-1903
వయససస:62
లస: ససస స
1514 NDX3231222
పషరర: జజసస పడమల కకలలర

94-180/1070

తసడడ:డ డేవడ పసలర
ఇసటట ననస:92-24-1901
వయససస:45
లస: పప
94-180/1074

1501 NDX2465011
పషరర: పడభభవత పసలర

భరస : జయచసద జయచసద
ఇసటట ననస:92-24-1901
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : దనవద పసలర
ఇసటట ననస:92-24-1901
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవద పసలర
ఇసటట ననస:92-24-1901
వయససస:37
లస: పప
1508 NDX0079244
పషరర: గగకస వమల యనమమల

94-179/138

1525 AP151010489670
పషరర: పసదదననగగసదడమల బళళવ

94-181/738

భరస : పడసరదసવ
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:51
లస: ససస స
94-181/740

1528 NDX1886292
పషరర: వవనక భరత గభసడడ

94-181/741

తసడడ:డ ససబభకరరవప గభసడడ
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:25
లస: పప
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94-181/742

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బల
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:25
లస: పప
1532 NDX0315424
పషరర: శకనవరసరరవపવ బళరવ

94-181/745

1533 AP151010489673
పషరర: సరసబశవరరవప బళళવ

94-181/1215

94-192/340

భరస : కస రమమశ
ఇసటట ననస:92-24-1907
వయససస:37
లస: ససస స

1536 NDX2642064
పషరర: కలమమరర పపపపల

1550 NDX0310607
పషరర: సరగజనదేవવ కనననడడమననવ

94-181/757

తసడడ:డ కకషషనવ
ఇసటట ననస:92-24-1909
వయససస:43
లస: ససస స
1553 NDX1910208
పషరర: సరయ ససదదప రగదదగ
డ భఎస

తసడడ:డ ససరగసదడ బభబభ
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:30
లస: ససస స

94-186/1140

94-181/760

94-180/1908

1548 NDX2168822
పషరర: వనసకరటరమణ తనడేపలర

94-181/749

భరస : చసదడ శశఖర సరయ కకషష శషరషష
ఇసటట ననస:92-24-1908
వయససస:30
లస: ససస స
94-181/751

1546 NDX1401470
పషరర: సరయ కకషష రరళళబసడడ

94-181/752

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:92-24-1908
వయససస:26
లస: పప
94-181/754

94-181/755
1549 AP151010456500
పషరర: వనసకటపపయఖ శరససస స మమళళచదరరస

తసడడ:డ లలట ససబడమణఖ శరససస స తనడేపలర
ఇసటట ననస:92-24-1908
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమయఖ మమళళచదరరస
ఇసటట ననస:92-24-1908
వయససస:74
లస: పప

1551 JBV0920017
పషరర: లకడల కననడడమననన

1552 JBV0920025
పషరర: సరయదతనసదేవ కనననడడమనన

94-181/758

1554 NDX2888576
పషరర: శకనవరస రగడడగ
డ స

1557 NDX0511576
పషరర: మమధసరర కకసడడపరరస
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:37
లస: ససస స

94-181/759

భరస : కకషషన
ఇసటట ననస:92-24-1909
వయససస:70
లస: ససస స
94-180/1909

తసడడ:డ శరమ రగడడగ
డ స
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:65
లస: పప
94-181/762

1537 NDX3173812
పషరర: వనసకట రమమశ అబబకరర

94-181/748 1543 NDX1401462
1542 NDX1401454
పషరర: లలతన రరజఖ లకడల మమళళచదరరస
పషరర: శకవలర మమళళచదరరస

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:92-24-1909
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగదదగ
డ భఎస
ఇసటట ననస:92-24-1909
వయససస:28
లస: పప
1556 NDX0512731
పషరర: మమరర ససజనఖ చసకరక

తసడడ:డ సతఖననరరయణવ
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:80
లస: పప

భరస : ససబడహలణఖస
ఇసటట ననస:92-24-1908
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవపવ
ఇసటట ననస:92-24-1908
వయససస:30
లస: పప

94-181/747

94-192/342
1540 NDX1812545
పషరర: రమమశ కకడమననస
ససబడహలణఖస
తసడడ:డ బభల ససబడహలణఖస కకడమననస రరమఅ
ఇసటట ననస:92-24-1907
వయససస:46
లస: పప

1545 NDX0549162
పషరర: లకడల పడసనన మమళళచదరరస

94-181/753

1534 NDX0315390
పషరర: వరరరఘవయఖવ శనగపలర વ

94-192/341
1539 NDX1812529
పషరర: ననగలకడల చనథపపరస
కకషషమబరరస
భరస : బభల ససబడహలణఖస కకడమననస రరమఅయ
ఇసటట ననస:92-24-1907
వయససస:73
లస: ససస స

1544 NDX1401496
పషరర: ససబకలకడల రరళళబసడడ

1547 NDX0512046
పషరర: కకషషకకశశర రరళళబసడడવ

94-181/746

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:92-24-1907
వయససస:46
లస: పప

తలర : లకకల పడసనన మమళళచదరరస
ఇసటట ననస:92-24-1908
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:92-24-1908
వయససస:46
లస: ససస స

94-181/744

తసడడ:డ వనసకట రరవప పపపపల
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:33
లస: పప

94-192/343
1541 NDX1812552
పషరర: బభల ససబడహలణఖస కకడమననస
రరమయఖ
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:92-24-1907
వయససస:81
లస: పప
94-181/750

1531 NDX0866004
పషరర: వనసకట రరవప పపపపల

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబకయఖવ
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:34
లస: పప
1538 NDX2395309
పషరర: ఉష కలమమరర వపపగభసట

94-181/743

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవపવ
ఇసటట ననస:92-24-1906
వయససస:47
లస: పప
1535 NDX2641868
పషరర: వనసకట రరవప పపపపల

1530 NDX0986380
పషరర: ససధదర బళళళ

1555 NDX1640961
పషరర: ససరష లత చసకక

94-181/761

భరస : జజసఫ నరగష కలమమర చసకక
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:31
లస: ససస స
94-181/763

1558 NDX1230663
పషరర: కకమబలరర లకకల చసదదక
డ

94-181/764

భరస : శకనవరస బభబభ
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:40
లస: ససస స
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1559 NDX0512756
పషరర: సరలలన దేవ చసకరకવ
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94-181/765

భరస : ససరగసదడ బభబభવ
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:56
లస: ససస స
1562 NDX0507301
పషరర: జజసఫ నరగష కలమమర చసకరక

94-181/768

తసడడ:డ ససరగసదడ బభబభ
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:34
లస: పప
1565 NDX0507335
పషరర: ససరగసదడ బభబభ చసకరక

94-181/771

భరస : చసదడశశఖర గసగరరజ
ఇసటట ననస:92-24-1913
వయససస:41
లస: ససస స
1571 NDX2810851
పషరర: శశషరచనరరఖలల ఆనసగగసడ

94-190/710

94-181/776

94-181/779

94-181/782

తసడడ:డ వనసకటపపయఖવ
ఇసటట ననస:92-24-1919
వయససస:36
లస: ససస స

1569 NDX0806802
పషరర: చసదడ శశఖర గసగరరజ

1572 NDX0508333
పషరర: బభజజ జనమమల

1575 JBV0918516
పషరర: శరఖమకలమమర జనమమల

1578 NDX0310367
పషరర: అననపపరష વ చసతలపపడడવ

1581 NDX0985846
పషరర: బదహర సరహహబమ

94-85/1194

1584 NDX2393759
పషరర: సలమల పఠరన

94-180/1087

1587 JBV0915926
పషరర: తనరకమల మమదనబతష
స ల
భరస : సనరర
ఇసటట ననస:92-24-1919
వయససస:63
లస: ససస స

94-181/773

1570 NDX2921328
పషరర: రరకకలణణ ఆనసగగసడ

94-174/1006

భరస : శశషరచనరరఖలల ఆనసగగసడ
ఇసటట ననస:92-24-1914
వయససస:60
లస: ససస స
94-181/774

1573 NDX0310342
పషరర: ససదనఖరరణణ నకక

94-181/775

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:92-24-1915
వయససస:41
లస: ససస స
94-181/777

1576 JBV0917864
పషరర: గగపయఖ జనమమల

94-181/778

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:92-24-1915
వయససస:75
లస: పప
94-181/780

1579 NDX1112523
పషరర: వజయలకడల యడవలర

94-181/781

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:92-24-1916
వయససస:35
లస: ససస స
94-181/783

1582 NDX2687051
పషరర: జగదదశ యడవలర

94-181/1216

తసడడ:డ శకధర యడవలర
ఇసటట ననస:92-24-1916
వయససస:19
లస: పప
94-85/1195

భరస : అమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-24-1916/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-181/785

1567 NDX2086388
పషరర: శకనవరస రరవప నసటటటకటటట

తసడడ:డ శవ ననగ భబషణ రరవప నసటటటకటటట
ఇసటట ననస:92-24-1911
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ దనఖధర
ఇసటట ననస:92-24-1916
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-24-1916/1
వయససస:46
లస: పప
1586 NDX0809947
పషరర: మలలర శసరర మమతసగరવ

94-181/772

భరస : రరమమరరవపવ
ఇసటట ననస:92-24-1916
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : కకసడమల
ఇసటట ననస:92-24-1916
వయససస:35
లస: పప
1583 NDX2393742
పషరర: అమమన ఖమన పఠరన

1566 NDX0846220
పషరర: ననతకటట చనమభసడేశసరర

తసడడ:డ వనసకట రతనస లలట అదేదపలర
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:92-24-1915
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరస పడసరదવ
ఇసటట ననస:92-24-1916
వయససస:31
లస: ససస స
1580 NDX0368456
పషరర: రరమమరరవప చసతలపపడడ

94-181/770
1564 NDX1822023
పషరర: ఉమమమహహశసర రరవప అదేదపలర

94-181/769

భరస : శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:92-24-1915
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:92-24-1915
వయససస:60
లస: ససస స
1577 NDX0808923
పషరర: భభగఖలకడల చసతలపపడడવ

1563 JBV0917609
పషరర: శకనవరసવ రరడడక
డ సવ

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద గసగరరజ
ఇసటట ననస:92-24-1913
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రమణన చనరరఖలల ఆనసగగసడ
ఇసటట ననస:92-24-1914
వయససస:59
లస: పప
1574 JBV0918508
పషరర: సరగజన జనమమల

భరస : బభల కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:92-24-1911
వయససస:51
లస: ససస స
94-180/1086

94-181/767

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప అదేదపలర
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమવ రరడడక
డ సવ
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పసలలష
ఇసటట ననస:92-24-1910
వయససస:61
లస: పప
1568 NDX0809343
పషరర: మసజల గసగరరజ

94-181/766 1561 NDX0511600
1560 NDX1831172
పషరర: సనరఖ ననగగసదడ మణణ అదేదపలర
పషరర: దేవమణణమల ననలపరటట

1585 JBV0915959
పషరర: రరజగశసరర మమదనబతష
స ల

94-181/784

భరస : సరసమతనత વ
ఇసటట ననస:92-24-1919
వయససస:35
లస: ససస స
94-181/786

1588 JBV0916999
పషరర: సరసమతనత మమదనబతష
స లવ

94-181/787

తసడడ:డ సనరర
ఇసటట ననస:92-24-1919
వయససస:40
లస: పప
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1589 NDX1886318
పషరర: ననజయమ షషక
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94-181/788

తసడడ:డ ఫరగసర షషక
ఇసటట ననస:92-24-1920
వయససస:25
లస: ససస స
1592 NDX1986951
పషరర: పడవలర క శనగపలర

94-181/789

భరస : ఫరరషర વ
ఇసటట ననస:92-24-1920
వయససస:45
లస: ససస స
94-181/791

భరస : రమమష కలమమర శనగపలర
ఇసటట ననస:92-24-1921
వయససస:30
లస: ససస స
1595 NDX0144469
పషరర: కకషష కలమమరర శనగపలర

1590 JBV0918177
పషరర: గగససయమ షషక

1593 NDX0121053
పషరర: రమమష కలమమర శనగపలర

1596 NDX1987108
పషరర: వర రరఘవయఖ శనగపలర

94-181/790

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:92-24-1920
వయససస:54
లస: పప
94-181/792

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ శనగపలర
ఇసటట ననస:92-24-1921
వయససస:46
లస: పప
94-181/794

1591 JBV0918169
పషరర: ఫరరషర షషక

1594 NDX2398014
పషరర: సవత కగకలసటటర

94-181/793

భరస : రవసదడ బభబభ శనగపలర వనసకట
ఇసటట ననస:92-24-1921 OLD D NO 26-41వయససస:40
లస: ససస స
94-181/795

1597 NDX0368506
పషరర: వనసకట రవసదడ బభబభ శనగపలర

94-181/796

భరస : వర రరఘవయఖ శనగపలర
ఇసటట ననస:92-24-1921 OLD D NO 26-41వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శనగపలర
ఇసటట ననస:92-24-1921 OLD D NO 26-41వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ శనగపలర
ఇసటట ననస:92-24-1921OLDDOORNUMBER
వయససస:44
లస: పప

1598 NDX1757170
పషరర: వనసకట గభసడడ

1599 NDX1987173
పషరర: ససనత చదవనసదడ

1600 NDX1171602
పషరర: రరజఖలకకల A

94-181/797

తసడడ:డ ససబక రరవప గభసడడ
ఇసటట ననస:92-24-1922
వయససస:27
లస: ససస స
1601 NDX0140756
పషరర: ససనలવ పరషషવ

94-181/800

భరస : వజయమరతనకకరగటటવ
ఇసటట ననస:92-24-1924
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:92-24-1924
వయససస:36
లస: ససస స

1602 NDX0989061
పషరర: డేనయల వనయ గభరరసదపలర

94-181/801

94-181/802
1603 NDX1987181
పషరర: వనసకట బభల నరగసదడ కలమమర
చదవనసదడ
తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర రరవప చదవనసదడ
ఇసటట ననస:92-24-1924
వయససస:45
లస: పప

94-181/804

1606 NDX0846303
పషరర: కకలర పదనలవతવ

తసడడ:డ బభల ఆశరరసదమభ
ఇసటట ననస:92-24-1924
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ పపవరసడ
ఇసటట ననస:92-24-1924
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరమమఖల
ఇసటట ననస:92-24-1924
వయససస:62
లస: పప
94-181/806

తసడడ:డ బభపసరరడడడ
ఇసటట ననస:92-24-1925
వయససస:55
లస: పప
1610 NDX1006204
పషరర: శకదేవ కసకకపరటట
భరస : సస లలననడజ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:92-24-1926
వయససస:45
లస: ససస స
1613 NDX2901890
పషరర: పడశరసత రరడడడ పషరస

94-181/1437

1611 NDX2952745
పషరర: పసచచయఖ పసయఖల

1614 NDX2888329
పషరర: శవ పరరసత పసయఖల

94-191/914

1617 NDX2372944
పషరర: తేజశసన లల తదననల
తసడడ:డ ఆనసద కలమమర తదననల
ఇసటట ననస:92-24-1927
వయససస:20
లస: ససస స

1609 NDX0141036
పషరర: బభలమణణવ పలర సવ

94-181/807

తసడడ:డ వరయఖવ
ఇసటట ననస:92-24-1926
వయససస:36
లస: ససస స
94-181/1435

1612 NDX2888436
పషరర: రమ దేవ దదడడ

94-181/1436

భరస : పసచచయఖ దదడడ
ఇసటట ననస:92-24-1926
వయససస:36
లస: ససస స
94-181/1438

తసడడ:డ పసచచయఖ పసయఖల
ఇసటట ననస:92-24-1926
వయససస:26
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ పసచచయఖ పసయఖల
ఇసటట ననస:92-24-1926
వయససస:22
లస: పప

94-180/1088

తసడడ:డ గగపయఖ పసయఖల
ఇసటట ననస:92-24-1926
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పషరస
ఇసటట ననస:92-24-1926
వయససస:35
లస: పప
1616 NDX3020724
పషరర: గగపస పసయఖల

1608 NDX0985531
పషరర: సరలలన రరజ కసకకపరటట

94-181/805

భరస : కకటటరరడడడવ
ఇసటట ననస:92-24-1925
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గమమలల
ఇసటట ననస:92-24-1926
వయససస:49
లస: పప
94-181/808

94-181/799

భరస : వనసకట నరగసదడ కలమమర చదవనసదడ
ఇసటట ననస:92-24-1924
వయససస:34
లస: ససస స

94-181/803 1605 NDX1328087
1604 NDX0379263
పషరర: వనసకట ససవర పడసరద పపవరసడ
పషరర: అపరపరరవప గగచపరత

1607 NDX0859066
పషరర: కకటటరరడడడ కకలర

94-181/798

1615 NDX2901908
పషరర: నరలల దేవ పషరస

94-182/1568

భరస : శకనవరస రరడడడ పషరస
ఇసటట ననస:92-24-1926
వయససస:38
లస: ససస స
94-181/809

1618 NDX0549121
పషరర: ససజజత తదననల

94-181/810

భరస : శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:92-24-1927
వయససస:40
లస: ససస స
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1619 NDX1321272
పషరర: ససరగఖ తదననల
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94-181/811

భరస : ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:92-24-1927
వయససస:44
లస: ససస స
1622 JBV3230208
పషరర: శరఖమభకమమర తదననల

94-181/814

94-181/1217

94-173/1023

94-180/1093

94-191/915

94-180/1097

94-181/1439

భరస : రరమభలలવ బబ సదదల
ఇసటట ననస:92/25
వయససస:85
లస: ససస స

1632 JBV0910174
పషరర: కకటటశసరరరవప దథవ

1635 JBV0915215
పషరర: లకడల ససలర మ

1638 NDX0891911
పషరర: భభరత కలమమర ససలర

1641 NDX2414373
పషరర: సరసత మపసదేవ

94-180/1102

1644 JBV3199718
పషరర: ననరజ హననకగస షరయక

94-180/1094

1647 NDX0543322
పషరర: కరరమభలమర షషక
తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:92-25
వయససస:40
లస: పప

1627 NDX0077743
పషరర: లలధర రవ పడసరద మటట

94-180/1090

1630 JBV0910059
పషరర: గరతకరణ దథవ

94-180/1092

1633 NDX1755398
పషరర: శరరష దదపసస ననయభడడ

94-181/817

భరస : గరఠ కకరణ దదవర
ఇసటట ననస:92-24-1929
వయససస:33
లస: ససస స
94-180/1095

1636 NDX0859199
పషరర: ససలర మ అజత కలమమర

94-180/1096

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:92-24-1931
వయససస:29
లస: పప
94-180/1098

1639 JBV0921932
పషరర: ససబభకరరవప ససలర మ

94-180/1099

తసడడ:డ అరరజ నసడడ
ఇసటట ననస:92-24-1931
వయససస:57
లస: పప
94-180/1100

1642 NDX2414399
పషరర: శవ శసకర రరవప మపసదేవ

94-180/1101

తసడడ:డ లకలయఖ మపసదేవ
ఇసటట ననస:92-24-1933
వయససస:40
లస: పప
94-188/970

భరస : ససభభనવ షరయక
ఇసటట ననస:92/25
వయససస:50
లస: ససస స
94-188/972

94-181/816

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:92-24-1929
వయససస:34
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరవప మపసదేవ
ఇసటట ననస:92-24-1933
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనకకటనరరస
ఇసటట ననస:92-24-2148
వయససస:41
లస: పప
1646 JBV0850164
పషరర: ససబకమలવ బబ సదదలવ

94-180/1091

తసడడ:డ ససబభకరరవప ససలర
ఇసటట ననస:92-24-1931
వయససస:33
లస: పప

భరస : శరత కలమమర శలమర
ఇసటట ననస:92-24-1931
వయససస:30
లస: ససస స
1643 JBV0914176
పషరర: ఏడడకకకడలల కకపపపల

1629 JBV0910182
పషరర: రరజఖశక దథవ

1624 JBV3230216
పషరర: యహనస తదననల

తసడడ:డ యబభ
ఇసటట ననస:92-24-1928
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:92-24-1931
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:92-24-1931
వయససస:30
లస: పప
1640 NDX2756153
పషరర: దదపసక పపపప

94-180/1089

తసడడ:డ సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:92-24-1929
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ బకలల దసలర
ఇసటట ననస:92-24-1929
వయససస:66
లస: పప
1637 NDX0368662
పషరర: శరత కలమమర శలమర

1626 NDX0077719
పషరర: మరరయమల బబ డడగసడర

94-181/813

తసడడ:డ ఆదనమభ
ఇసటట ననస:92-24-1927
వయససస:80
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:92-24-1929
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:92-24-1929
వయససస:62
లస: పప
1634 NDX3120938
పషరర: జయయసడరరరవ దసలర

94-181/815

భరస : రవ పడసరద
ఇసటట ననస:92-24-1928
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : జయయనర
నద న రవ దసలర
ఇసటట ననస:92-24-1929
వయససస:48
లస: ససస స
1631 AP151010489011
పషరర: జయయసదడరరవప దనళళ

1623 JBV3230265
పషరర: ఆనసదకలమమర తదననల

1621 NDX0549030
పషరర: లలమల తదననల

భరస : యహన
ఇసటట ననస:92-24-1927
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:92-24-1927
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర తదననల
ఇసటట ననస:92-24-1927
వయససస:18
లస: ససస స
1628 NDX3123379
పషరర: ననసచరమల దసలర

94-181/812

భరస : ఉదయ కలమమర
ఇసటట ననస:92-24-1927
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:92-24-1927
వయససస:45
లస: పప
1625 NDX2626489
పషరర: హహమ యశసన తదననల

1620 NDX0310425
పషరర: లలత కలమమరర కనపరరస

1645 JBV3198546
పషరర: సరమమమజఖస మధదగభసడర

94-188/971

భరస : అసజయఖ మధదగభసడర
ఇసటట ననస:92/25
వయససస:55
లస: ససస స
94-189/848

1648 NDX0953562
పషరర: ఫరరరక షషక

94-189/849

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:92/25
వయససస:43
లస: పప
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1649 NDX0670349
పషరర: ససభభన షషక
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94-189/850

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:92/25
వయససస:76
లస: పప
1652 NDX2944296
పషరర: ఫసరగజజ ఖటటన

94-181/1450

94-189/851

94-191/623

94-189/854

94-189/857

94-189/859

94-192/353

భరస : రరసబభబభ అసబటట
ఇసటట ననస:92-25-1935
వయససస:38
లస: ససస స

1662 NDX0042028
పషరర: సరసత వసగపరటట

1665 NDX0093328
పషరర: షకకలమ సయఖద

1668 JBV3190006
పషరర: ఫరరరఖવ షషకવ

1671 NDX0106757
పషరర: వనసకరటమల పసదద మలర વ

94-192/1231

1674 NDX2740835
పషరర: రరసబభబభ అసబటట

94-189/855

1677 NDX2741312
పషరర: దయమమణణ పపలర గబర
భరస : సససదర రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:92-25-1935
వయససస:37
లస: ససస స

1657 NDX0433839
పషరర: లసగమల కలరరకలల

94-190/497

1660 NDX2364107
పషరర: వనసకట లకడల కసదద

94-189/853

1663 NDX1172428
పషరర: ననగమణణ సరరరగడ

94-189/856

భరస : రరమమరరవప సరరరగడ
ఇసటట ననస:92-25-1110/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-189/858

1666 NDX2752467
పషరర: జజన బబగస సయద

94-189/1293

భరస : చనన ససబభన సయద
ఇసటట ననస:92-25-1505
వయససస:22
లస: ససస స
94-191/624

1669 AP151010471834
పషరర: లకడలరరడడడ ఐలమ

94-191/625

తసడడ:డ ససబభకరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-1820
వయససస:77
లస: పప
94-192/354

1672 NDX0162701
పషరర: శవరరసવ పసడమలర વ

94-192/355

తసడడ:డ వనసకరటమలવ
ఇసటట ననస:92-25-1935
వయససస:32
లస: పప
94-192/1232

తసడడ:డ కకసడయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:92-25-1935
వయససస:46
లస: పప
94-192/1234

94-179/1095

భరస : శవరజ రరడడ కసదద
ఇసటట ననస:92-25-1046
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవరరసવ
ఇసటట ననస:92-25-1935
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : జయరరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:92-25-1935
వయససస:53
లస: ససస స
1676 NDX2740827
పషరర: రతన కలమమరర అసబటట

94-189/852

తసడడ:డ ససబభన વ વ
ఇసటట ననస:92-25-1650
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవరరసવ
ఇసటట ననస:92-25-1935
వయససస:30
లస: ససస స
1673 NDX2744043
పషరర: అననమల పపలర గబర

1659 NDX2364073
పషరర: లకడల వసగరపపరపప

1654 NDX2801942
పషరర: లతష బ షషక

తసడడ:డ మలర మల కలరకలల
ఇసటట ననస:92-25-875
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మహమలద సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-1132
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబభన షషక
ఇసటట ననస:92-25-1506
వయససస:63
లస: ససస స
1670 NDX0108274
పషరర: శవ పదల పసదమలర વ

94-190/496

భరస : జజనస బభబభ వసగపరటట
ఇసటట ననస:92-25-1110
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకతనబభదదర న షషక
ఇసటట ననస:92-25-1123
వయససస:50
లస: ససస స
1667 NDX0400358
పషరర: ననరజ హన షషక

1656 NDX0403261
పషరర: వనసకట లకడల కలరరకలల

94-181/1442

భరస : సససద షషక
ఇసటట ననస:92-25-203
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : భభనస పడకరశ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:92-25-1025
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగ రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:92-25-1046
వయససస:33
లస: పప
1664 NDX1776709
పషరర: జజహహరబ షషక

94-189/1312

భరస : శకనవరసరరవప కలరకలల
ఇసటట ననస:92-25-875
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:92-25-1022
వయససస:64
లస: ససస స
1661 NDX2364099
పషరర: శవ ఓన జ రరడడ కసదద

1653 NDX2724938
పషరర: షహననజ షషక

1651 NDX2819878
పషరర: సరయ వరర న రరడడడ దసతరరడడడ

తసడడ:డ పడతనప రరడడడ దసతరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2/20
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ షరబర హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:92-25-21/7
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : షరరవపదదదన షషక
ఇసటట ననస:92-25-211/1
వయససస:30
లస: ససస స
1658 NDX1015767
పషరర: లకకలదేవమల పరనసగగటట

94-181/1441

భరస : పడతనప రరడడడ దసతరరడడడ
ఇసటట ననస:92-25-2/20
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హసననసన ఖటటన
ఇసటట ననస:92-25-21/7
వయససస:31
లస: ససస స
1655 NDX0528489
పషరర: షమల షషక

1650 NDX2819860
పషరర: పదనలవత దసతరరడడడ

1675 NDX2755452
పషరర: సససదర రరవప పపలర గబర

94-192/1233

తసడడ:డ జయ రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:92-25-1935
వయససస:40
లస: పప
94-192/1235

1678 JBV0851089
పషరర: గగస బబగస సయఖదવ

94-192/360

భరస : మసరసన వలવ
ఇసటట ననస:92-25-1938
వయససస:40
లస: ససస స
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1679 NDX2537009
పషరర: దేవయమన దేవ
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94-181/818

భరస : లకలయఖ
ఇసటట ననస:92-25-1939
వయససస:38
లస: ససస స
1682 NDX3211109
పషరర: మర హహసషన షషక

1680 NDX3213618
పషరర: మర హహసషన షషక

94-192/1236

తసడడ:డ అల శశశదన షషక
ఇసటట ననస:92-25-1939
వయససస:54
లస: పప
94-191/916

1683 NDX2980845
పషరర: అమన బ సయఖద

94-180/1104

భరస : లకలనరరవప
ఇసటట ననస:92/25/1981
వయససస:47
లస: ససస స
1688 NDX1295377
పషరర: సరయ వవనక కకటభ

94-180/1910

94-180/1107

94-180/1110

94-179/141

94-180/1920

94-179/143

తసడడ:డ ననగభల మరరવ
ఇసటట ననస:92-25-2121
వయససస:52
లస: పప

94-180/1116

1698 NDX2526911
పషరర: సరయ బభబభ గగలర మబడడ

1701 NDX1849399
పషరర: హహసషసన బ షషక

94-179/146

1704 NDX0846576
పషరర: షషక షసషరద

94-179/142

1707 NDX1082916
పషరర: పదనలవత నలర బబ తషల
భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:92-25-2131
వయససస:53
లస: ససస స

1690 NDX0859025
పషరర: బడహలయఖ కకవపరర

94-180/1109

1693 NDX1628488
పషరర: శకనవరస రరవప పరసస

94-180/1117

1696 NDX1642611
పషరర: రరధన కకషష జటట బబ యన

94-180/1127

తసడడ:డ వర పడసరద జటట బబ యన
ఇసటట ననస:92-25-2042
వయససస:27
లస: పప
94-180/1128

1699 NDX1197250
పషరర: హసన వల

94-180/1129

తసడడ:డ మహహధదన
ఇసటట ననస:92-25-2051
వయససస:33
లస: పప
94-179/144

1702 NDX1849357
పషరర: షరరఫఉదదదన షషక

94-179/145

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:92-25-2111/1
వయససస:36
లస: పప
94-180/1158

భరస : హహసషసన
ఇసటట ననస:92-25-2121
వయససస:44
లస: ససస స
94-180/1160

94-180/1911

తసడడ:డ కననన పరసస
ఇసటట ననస:92/25/2022
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:92-25-2111/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబభ షషక
ఇసటట ననస:92-25-2111/1
వయససస:53
లస: పప
1706 NDX0858522
పషరర: షషక హహసషసనવ

1695 NDX2380103
పషరర: వర పడసరద జటభటబబ యన

1687 NDX2754935
పషరర: రమణ మబరరస ససడనబథసన

తసడడ:డ ననరరయణ కకవపరర
ఇసటట ననస:92/25/1996
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వససఎమ దనస గగలర మబడడ
ఇసటట ననస:92-25-2048
వయససస:75
లస: పప

భరస : షరరఫపదదదన షషక
ఇసటట ననస:92-25-2111/1
వయససస:31
లస: ససస స
1703 NDX1849373
పషరర: ససభభన షషక

94-180/1108

తసడడ:డ వరయఖ జటభటబబ యన
ఇసటట ననస:92-25-2042
వయససస:53
లస: పప

భరస : తరపతయఖ
ఇసటట ననస:92-25-2046
వయససస:58
లస: ససస స
1700 NDX1850305
పషరర: షమల షషక

1692 NDX1724138
పషరర: రరమ వనత కకసడేటట

94-180/1103

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:92-25-1987/1
వయససస:59
లస: పప

భరస : రమణ కకసడేటట
ఇసటట ననస:92/25/2022
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వర పడసరద జటభటబబ యన
ఇసటట ననస:92-25-2042
వయససస:48
లస: ససస స
1697 NDX2740488
పషరర: చననమలయ తసగరళళపలర

94-180/1105

భరస : బడహలయఖવ
ఇసటట ననస:92/25/1996
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరళసరరజ
ఇసటట ననస:92/25/1998
వయససస:26
లస: ససస స
1694 NDX2380111
పషరర: ఉమ జటభటబబ యన

1689 NDX0846394
పషరర: కర సరగజనવ

1684 NDX0986059
పషరర: లకడలననరరయణ పలర
తసడడ:డ హనసమయఖశరససస స
ఇసటట ననస:92/25/1979
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖపడకరష రరవపવ
ఇసటట ననస:92/25/1981
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ సతఖసరయ రరమ
ఇసటట ననస:92/25/1994
వయససస:25
లస: పప
1691 NDX1671826
పషరర: మమనక కరళసరరజ

1686 NDX0120543
పషరర: లకలణ రరవపવ వనసવ

94-182/1569

తసడడ:డ అల షససదన షషక
ఇసటట ననస:92-25-1939 MAHABOOB NAGA
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అల షససదన షషక
భరస : నగబల సయఖద
ఇసటట ననస:92-25-1939 MAHABOOB NAGA ఇసటట ననస:92-25-1962
వయససస:54
లస: పప
వయససస:19
లస: ససస స
1685 NDX1295351
పషరర: శక లకకల యలమరపడగడ

1681 NDX3211844
పషరర: హహసషన షషక

1705 NDX0858811
పషరర: షషక మహమలద హనఫ

94-180/1159

తసడడ:డ హహసషసన
ఇసటట ననస:92-25-2121
వయససస:31
లస: పప
94-172/102

1708 NDX2598605
పషరర: ఇమమసబ సయద

94-140/568

భరస : కరజ
ఇసటట ననస:92-25-2716
వయససస:28
లస: ససస స
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1709 NDX2780740
పషరర: జజన బభష షషక
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94-181/1463

తసడడ:డ బభజ షషక
ఇసటట ననస:92-26-32
వయససస:22
లస: పప
1712 NDX0526178
పషరర: షరహహనన షషక

94-188/980

94-188/983

94-192/492

94-192/495

94-192/508

94-192/510

94-172/1182

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:92-26--2169
వయససస:31
లస: ససస స

1722 JBV3213626
పషరర: కలలసనక సయఖదવ વ

1725 NDX3066206
పషరర: బభజ షషక

1728 NDX0491910
పషరర: ఖమజజ పఠరన

1731 NDX2888824
పషరర: హహససన బ షషక

94-192/1253

1734 NDX2886869
పషరర: మసరసన వల షషక

94-192/496

1737 NDX2783579
పషరర: రరహన షషక
భరస : ఖదర వల
ఇసటట ననస:92-26-2170
వయససస:22
లస: ససస స

1717 JBV0844217
పషరర: గగససయమવ షషకવ

94-192/491

1720 JBV0848937
పషరర: బభజવ షషకવ

94-192/494

1723 NDX2098052
పషరర: రరమమశసర ననయక

94-192/497

తసడడ:డ ససమమ ననయక
ఇసటట ననస:92-26-2158
వయససస:36
లస: పప
94-192/1251

1726 NDX3117678
పషరర: హససన షషక

94-180/1936

తలర : ఇమమమ షషక
ఇసటట ననస:92-26-2164
వయససస:23
లస: ససస స
94-192/511

1729 NDX2768638
పషరర: జజన బఇవనస షషక

94-172/1181

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:92-26-2166
వయససస:44
లస: ససస స
94-180/1937

1732 NDX2888808
పషరర: హహససన బఇవనస షషక

94-192/1252

భరస : సతస ర షషక
ఇసటట ననస:92-26-2166
వయససస:64
లస: ససస స
94-192/1254

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:92-26-2166
వయససస:34
లస: పప
94-192/515

94-188/982

తసడడ:డ సససదనવ વ
ఇసటట ననస:92-26-2109
వయససస:48
లస: పప

భరస : సతస ర షషక
ఇసటట ననస:92-26-2166
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మసరసనసల శశక
ఇసటట ననస:92-26-2166
వయససస:43
లస: ససస స
1736 NDX1116599
పషరర: మభబనన సయఖద

94-192/493

తసడడ:డ రరజ అహలద
ఇసటట ననస:92-26-2164
వయససస:35
లస: పప

భరస : శశశదన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2166
వయససస:39
లస: ససస స
1733 NDX2888600
పషరర: జజనక శశక

1719 JBV0852038
పషరర: ఖరఖరరననసర షషకવ વ

1714 NDX2170967
పషరర: కససస బ షషక

భరస : భభషరવ વ
ఇసటట ననస:92-26-1942
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2160
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:92-26-2164
వయససస:29
లస: ససస స
1730 NDX2768802
పషరర: గగససయ షషక

94-192/490

భరస : సససదనવ વ
ఇసటట ననస:92-26-2158
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:92-26-2160
వయససస:50
లస: పప
1727 NDX0524579
పషరర: జహర షషక

1716 NDX1760710
పషరర: ససలమర బ షషక

94-188/979

భరస : రసనల షషక
ఇసటట ననస:92-26-216
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మసరసనવ વ
ఇసటట ననస:92-26-2109
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:92-26-2109
వయససస:62
లస: పప
1724 NDX0745976
పషరర: హహసషసన షషక

94-188/981

భరస : అబభదల కరరస షషక
ఇసటట ననస:92-26-1941
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : బకకలర పససటటబభడేવ
ఇసటట ననస:92-26-2109
వయససస:49
లస: ససస స
1721 AP151010477295
పషరర: రరజగసదడపస
డ రద పససడనఖలવ

1713 NDX0798108
పషరర: అమన షషక

1711 NDX2396620
పషరర: అఫసఫర తనబభసస షషక

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:92-26-216
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరరమభలమరવ షషక
ఇసటట ననస:92-26-216
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రసనల షషక
ఇసటట ననస:92-26-216
వయససస:33
లస: పప
1718 JBV0849406
పషరర: సససదనబવ షషకવ

94-181/1460

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:92-26-216
వయససస:34
లస: పప

భరస : సససదన షససక
ఇసటట ననస:92-26-216
వయససస:30
లస: ససస స
1715 NDX0532937
పషరర: జలమన షషక

1710 NDX2888832
పషరర: మసరసన వల షషక

1735 NDX3125390
పషరర: అబభదలమర సయఖద

94-192/1255

తసడడ:డ రగశనవరల సయఖద
ఇసటట ననస:92-26-2167
వయససస:43
లస: పప
94-181/1461

1738 NDX3091550
పషరర: మసరసనసల సయద

94-192/1256

తసడడ:డ ఖససస సయద
ఇసటట ననస:92-26-2170
వయససస:49
లస: పప
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1739 SQX2045847
పషరర: సయద మసరసన వలర
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95-210/491

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:92-26-2170
వయససస:49
లస: పప
1742 NDX2764827
పషరర: షషక రఫసయమ

94-192/1258

1743 NDX2859734
పషరర: రఫసయమ షషక

94-192/1260

1746 NDX1477174
పషరర: మహమలద అకకర షషక
తసడడ:డ ససలమర మహమలద
ఇసటట ననస:92-26-2175
వయససస:47
లస: పప

1748 NDX2748580
పషరర: జన బభష షషక

1749 NDX2748622
పషరర: హబబభననసర షషక

94-192/1261

తసడడ:డ మనన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2175
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:92-26-2176
వయససస:30
లస: ససస స
1754 NDX2066133
పషరర: ఫరతమమ షషక

94-192/542

94-192/545

94-192/594

భరస : ససబభనવ વ
ఇసటట ననస:92-26-2186
వయససస:40
లస: ససస స

94-192/1262

1758 NDX0391458
పషరర: ఆశరવ షషకવ

1761 JBV3213352
పషరర: పరరమ పదల లలత పస.బવ

94-192/597

1764 AP151010477122
పషరర: గగపరలకకషషసరయવ

94-192/540

1767 JBV0849208
పషరర: సససదనవలવ షషకવ
తసడడ:డ జజనવ વ
ఇసటట ననస:92-26-2186
వయససస:36
లస: పప

1747 NDX1624023
పషరర: అబభదల గఫపర కకఠవరల

94-192/537

1750 NDX1697194
పషరర: బదసడజహ షషక

94-192/538

1753 NDX0834408
పషరర: షషక మసరసన

94-192/541

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:92-26-2176
వయససస:31
లస: ససస స
94-192/543

1756 NDX1202910
పషరర: వనసకట రరమననధ రరడడ ఎస

94-192/544

తసడడ:డ శవశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:92-26-2176
వయససస:26
లస: పప
94-192/592

1759 NDX1000298
పషరర: జరరనన బబగస షషక

94-192/593

భరస : రసనల
ఇసటట ననస:92-26-2184
వయససస:34
లస: ససస స
94-192/595

1762 NDX1000504
పషరర: బబగస షషక

94-192/596

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:92-26-2184
వయససస:56
లస: ససస స
94-192/598

తసడడ:డ మమధవరరవపવ
ఇసటట ననస:92-26-2184
వయససస:53
లస: పప
94-192/603

94-192/1370

భరస : ననగబర హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2176
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరయવ
ఇసటట ననస:92-26-2184
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరలయల షషక
ఇసటట ననస:92-26-2184
వయససస:31
లస: పప
1766 JBV0851162
పషరర: హసషషన సయఖదવ વ

1755 NDX2066158
పషరర: మహహదదన బ షషక

1744 NDX3262185
పషరర: కరరమభన పటభన

తసడడ:డ అబభదల ఖమదర వరల కకఠవరల
ఇసటట ననస:92-26-2175
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బభజવ
ఇసటట ననస:92-26-2184
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బషసరવ વ
ఇసటట ననస:92-26-2184
వయససస:36
లస: ససస స
1763 NDX0077529
పషరర: ఖమదర బభషర షషక

94-192/536

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2176
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2176
వయససస:45
లస: పప
1760 JBV0851469
పషరర: హససనన షషకવ વ

1752 NDX0834630
పషరర: షషక హససనన బబగస

94-192/1257

భరస : సయద ఖమన
ఇసటట ననస:92-26-2171/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజవల
ఇసటట ననస:92-26-2176
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2176
వయససస:41
లస: ససస స
1757 NDX2066117
పషరర: ససభభన షషక

94-192/1259

భరస : జన బభష షషక
ఇసటట ననస:92-26-2175
వయససస:31
లస: ససస స
94-192/539

1741 NDX2801843
పషరర: ఫరరరస షషక

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:92-26-2171/1
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల మమజబ
ఇసటట ననస:92-26-2171/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమలద ఖలల షషక
ఇసటట ననస:92-26-2171/1, 4 LINE
వయససస:45
లస: పప

1751 NDX0834473
పషరర: షషక నగరనన

94-188/1409

భరస : ఫరరరస షషక
ఇసటట ననస:92-26-2171/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల మభససబ మహమలద
ఇసటట ననస:92-26-2171/1
వయససస:18
లస: ససస స
1745 NDX2900389
పషరర: Muslim Muslim

1740 NDX2805166
పషరర: హజజరత బ షషక

1765 AP151010477335
పషరర: రహమమన షషకવ

94-192/599

తసడడ:డ సససదనવ
ఇసటట ననస:92-26-2184
వయససస:57
లస: పప
94-192/604

1768 NDX0733816
పషరర: సససదన జజన బવ

94-192/606

భరస : మదదరసવ
ఇసటట ననస:92-26-2188
వయససస:70
లస: ససస స
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పషరర: జన బభష షషక
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94-192/1115

తసడడ:డ మహబబబ జన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2188
వయససస:28
లస: పప
94-192/631

తసడడ:డ శకరరమభలలવ
ఇసటట ననస:92-26-2193
వయససస:32
లస: ససస స
94-192/634

తసడడ:డ బభలకకటటససర రరవప తనసబభల
ఇసటట ననస:92-26-2193
వయససస:24
లస: పప
94-192/637

1781 NDX1835240
పషరర: కకషష కలమమరర నసబబరర

94-192/639

1774 NDX2452084
పషరర: వనసకట ననగ లకడల పరరసత
ఆదదమబలస
భరస : వదనఖధర శరల ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:92-26-2193
వయససస:53
లస: ససస స

94-192/633

94-192/635

1777 NDX1631119
పషరర: పడదదప తనసబభల

94-192/636

1779 NDX1236207
పషరర: శమమఖలల మమదనసస

తసడడ:డ బభల కకటటశసర రరవప తనసబభల
ఇసటట ననస:92-26-2193
వయససస:28
లస: పప
94-192/638

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:92-26-2193
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరజ శశఖర నసబబరర
ఇసటట ననస:92-26-2195
వయససస:34
లస: ససస స

1782 NDX1774158
పషరర: నజర హహసషసన షషక

94-181/1462

1785 NDX3230349
పషరర: ననగ కలమమర దకకజ

94-192/640

తసడడ:డ గగస మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2196/1
వయససస:22
లస: పప

1788 NDX1153899
పషరర: ససజనఖ ఏ

94-183/1220

94-192/664

1793 JBV0849059
పషరర: ఖసరరరద బబగసવ షషకવ

94-192/677

1791 AP151010477313
పషరర: వదనఖధరశరలવ

94-192/661

భరస : బభజવ વ
ఇసటట ననస:92-26-2209
వయససస:45
లస: ససస స

94-192/665

1797 NDX3187465
పషరర: ససభభన సయఖద
తసడడ:డ మదనరవరల సయఖద
ఇసటట ననస:92-26-2209
వయససస:53
లస: పప

1786 NDX2050219
పషరర: ఉదయ పడసనన దకకజ

94-188/984

1789 NDX0524165
పషరర: తషళళమలర శరఖమ కలమమరరવ

94-192/662

1792 NDX0107326
పషరర: ససగభణ కకపపరర વ

94-192/676

తసడడ:డ శసకరવ
ఇసటట ననస:92-26-2209
వయససస:33
లస: ససస స
94-192/678

భరస : మమలకకసడనరరడడడવ વ
ఇసటట ననస:92-26-2209
వయససస:55
లస: ససస స
94-192/1279

94-192/641

భరస : కరళ పడసరదવ
ఇసటట ననస:92-26-2203
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖననరరయణવ
ఇసటట ననస:92-26-2203
వయససస:62
లస: పప
1794 JBV3213220
పషరర: కకటటశసరమలపకకసటటવ વ

1783 NDX1235951
పషరర: రరజశశఖర నసబబరర

భరస : గగవసదదదసరద దకకజ
ఇసటట ననస:92/26/2196
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వదనఖధర శరరల
ఇసటట ననస:92-26-2203
వయససస:27
లస: ససస స

1790 NDX0158840
పషరర: వ యస సరయ పడసరద
కరరనటకવ
తసడడ:డ మలర ఖమరరజ నరరవపવ
ఇసటట ననస:92-26-2203
వయససస:51
లస: పప

94-192/1271

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:92-26-2195
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హహమ సససదరరవప దకకజ
ఇసటట ననస:92-26-2196
వయససస:44
లస: పప
94-192/642

1780 NDX2874295
పషరర: బడమరరసబ గడడ స
భరస : శక రరమభలల గడడ స
ఇసటట ననస:92-26-2193
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:92-26-2195
వయససస:26
లస: పప

భరస : షషక గగస మహహదదదన
ఇసటట ననస:92-26-2196
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : జన సయఖద
ఇసటట ననస:92-26-2209
వయససస:56
లస: పప

1776 NDX1600577
పషరర: ససధదర బభబభ తసబళ

94-192/622

94-192/632

తసడడ:డ మలర కరరరజ న రరవప తసబళ
ఇసటట ననస:92-26-2193
వయససస:27
లస: పప

1778 NDX2452050
పషరర: వనసకట సనరరఖ కకరణ
ఆదదమబలస
తసడడ:డ వదనఖధర శరల ఆదదమభలసવ
ఇసటట ననస:92-26-2193
వయససస:31
లస: పప

1796 NDX3050309
పషరర: బభజ సయఖద

1773 JBV0852764
పషరర: ననగబరరక షషకવ

1771 JBV0852061
పషరర: రరమకకషషવ వరతనడવ

తసడడ:డ వనసకటరరవపવ વ
ఇసటట ననస:92--26-2190
వయససస:34
లస: పప

భరస : జలమనવ
ఇసటట ననస:92-26-2193
వయససస:35
లస: ససస స

1775 NDX1907940
పషరర: యభగరసధర తనసబభల

1787 NDX2497881
పషరర: నషరర హహసషసన షషక

94-192/1116

భరస : జన బభష షషక
ఇసటట ననస:92-26-2188
వయససస:22
లస: ససస స

1772 NDX0640623
పషరర: పడసననવ గడదసવ

1784 NDX2802668
పషరర: షషక మభసతనజ షషక

1770 NDX2684017
పషరర: అయయషర షషక

1795 NDX1605973
పషరర: అబభదల రరహమన ఖమన పఠరన

94-192/679

తసడడ:డ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:92-26-2209
వయససస:52
లస: పప
94-192/1280

1798 NDX3041886
పషరర: జరసతషన సయఖద

94-192/1281

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:92-26-2209
వయససస:53
లస: ససస స
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1799 NDX1606856
పషరర: బబ సతష తడవనణణ
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94-192/680

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:92-26-2210
వయససస:25
లస: ససస స
1802 NDX0934612
పషరర: శకకరరరడడడ యకకకటట

94-192/683

94-192/686

94-187/996

తలర : కరరమభల షషక
ఇసటట ననస:92-26-2214
వయససస:39
లస: ససస స
1811 AP151010477252
పషరర: భభజ షషకવ

94-192/691

94-192/1120

94-192/1285

94-192/1288

భరస : భభషరવ વ
ఇసటట ననస:92-26-2219
వయససస:48
లస: ససస స

94-192/1284

1815 NDX2690808
పషరర: నగరనన షషక

1818 NDX2937944
పషరర: ఫరతమ షషక

1821 NDX2937860
పషరర: కరరమభలమర షషక

94-192/1291

1824 NDX1195536
పషరర: షమమబననసర సయఖద

94-192/1118

1827 NDX1202845
పషరర: బభజ సయఖద
తసడడ:డ ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:92-26-2219
వయససస:30
లస: పప

1807 NDX3131596
పషరర: కకటటశసరమల యకకసటట

94-192/1282

1810 NDX0391169
పషరర: హసన బ షషకવ

94-192/690

1813 NDX2703809
పషరర: ఫరతమ షషక

94-192/1119

భరస : షరరఫఉదదదన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:51
లస: ససస స
94-192/1121

1816 NDX2701910
పషరర: ససభభన షషక

94-192/1122

తసడడ:డ సలస షషక
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:20
లస: పప
94-192/1286

1819 NDX2940138
పషరర: గగసఖ షషక

94-192/1287

భరస : షరరఫఉదదదన
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:45
లస: ససస స
94-192/1289

1822 NDX2937886
పషరర: నగరన షషక

94-192/1290

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:32
లస: ససస స
94-192/700

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:92-26-2219
వయససస:27
లస: ససస స
94-192/702

94-192/685

భరస : మనననసరహహబવ
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమ
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సలమ
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:19
లస: పప
1826 JBV0853598
పషరర: జకకకయమ పఠరనવ વ

1812 NDX2705267
పషరర: ఖరఖరరనసరస షషక

1804 NDX1760629
పషరర: శవరరస పడసరద గరడడతతరర

తలర : మల కకసడ రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:92-26-2210
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : షరరఫ ఉదదదన
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ షబకర
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:37
లస: పప
1823 NDX2726859
పషరర: ససభభన షషక

1809 NDX2938355
పషరర: ఇమమసబ షషక

94-192/687

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షరరఫఉదదదన
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:66
లస: ససస స
1820 NDX2726685
పషరర: ఇబడహహస షషక

1806 NDX0986018
పషరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ
గరడడతతరర
తసడడ:డ లకడలననరరయణ
ఇసటట ననస:92-26-2210
వయససస:48
లస: పప

94-192/682

తసడడ:డ లకకలననరరయణ గరడడతతరర
ఇసటట ననస:92-26-2210
వయససస:39
లస: పప

భరస : షరఫపదదదన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫఉదదదన షషక
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:45
లస: ససస స
1817 NDX2940799
పషరర: ఖరఖరరనసరస షషక

94-192/684

భరస : కరరమభలర
ఇసటట ననస:92-26-2214
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననననసరహహబવ
ఇసటట ననస:92-26-2215
వయససస:44
లస: పప
1814 NDX2698553
పషరర: గగసఖ షషక

1803 NDX0934653
పషరర: కకషరషరరడడడ యకకకటట

1801 NDX1846924
పషరర: భవరన గరడడతతరర

భరస : వర వనసకట సతఖనననరరయణ గరడడతతరర
ఇసటట ననస:92-26-2210
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకવేకడనరరడడడ
ఇసటట ననస:92-26-2210
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలనబવ
ఇసటట ననస:92-26-2210
వయససస:42
లస: పప
1808 NDX3154325
పషరర: ఇమమమ బఇవనస షషక

94-192/681

భరస : శవరరస పడసరద గరడడతతరర
ఇసటట ననస:92-26-2210
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకવేకడనరరడడడ
ఇసటట ననస:92-26-2210
వయససస:34
లస: పప
1805 AP151010477385
పషరర: ఖమజజ షషకવ

1800 NDX1760637
పషరర: రరజగశసరర గరడడతతరర

1825 JBV0851857
పషరర: సఫరర బబగస షషకવ વ

94-192/701

భరస : బభబభવ વ
ఇసటట ననస:92-26-2219
వయససస:30
లస: ససస స
94-192/703

1828 AP151010477365
పషరర: బభబభ షషకવ

94-192/704

తసడడ:డ బభడదసరహహబવ
ఇసటట ననస:92-26-2219
వయససస:52
లస: పప

Page 127 of 283

1829 NDX1202852
పషరర: ససభభన సయఖద
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94-192/705

తసడడ:డ మమధర సరవల
ఇసటట ననస:92-26-2219
వయససస:53
లస: పప
1832 NDX3208287
పషరర: ససజజత డడవ

94-154/712

1833 NDX3116688
పషరర: బల మభరళ కకషష డడవ

94-192/1292

1836 NDX3156411
పషరర: ససజజత డడవ

భరస : రరమభ పరసడడసకక
ఇసటట ననస:92-27-22/26
వయససస:33
లస: ససస స
94-192/725

94-192/728

94-192/731

94-192/734

తసడడ:డ ఖమదర
ఇసటట ననస:92-27-2213
వయససస:62
లస: పప

1848 AP151010477265
పషరర: జలమన షషకવ

1851 NDX2156983
పషరర: తకక అఖస ర షషక

94-192/737

1854 JBV0844506
పషరర: జలలવ షషకવ

94-192/726

1857 NDX2308252
పషరర: ఇమమమ బ షషక
భరస : కరరమబల షషక
ఇసటట ననస:92-27-2214
వయససస:39
లస: ససస స

1837 NDX1635509
పషరర: పదల తషమమల

94-188/985

1840 JBV0850784
పషరర: బభననబ షషకવ વ

94-192/724

1843 NDX1760736
పషరర: ఎజజదన షషక

94-192/727

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:92-27-2212
వయససస:26
లస: పప
94-192/729

1846 AP151010477586
పషరర: బభజర షషకવ

94-192/730

తసడడ:డ ననగబరવ
ఇసటట ననస:92-27-2212
వయససస:44
లస: పప
94-192/732

1849 NDX2156819
పషరర: షహననజ షషక

94-192/733

భరస : అబభదల గణణ షషక
ఇసటట ననస:92-27-2213
వయససస:27
లస: ససస స
94-192/735

1852 NDX2156827
పషరర: అబభదల గన షషక

94-192/736

తసడడ:డ ఎజహ ర షషక
ఇసటట ననస:92-27-2213
వయససస:33
లస: పప
94-192/738

తసడడ:డ అబభదల సతనసరరવ વ
ఇసటట ననస:92-27-2213
వయససస:40
లస: పప
94-192/740

94-177/642

భరస : హహసషసనવ વ
ఇసటట ననస:92-27-2212
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జససస అఖస ర షషక
ఇసటట ననస:92-27-2213
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బభషర
ఇసటట ననస:92-27-2213
వయససస:35
లస: పప
1856 NDX1018514
పషరర: బభషర షషక

94-192/723

తసడడ:డ ననగబరવ
ఇసటట ననస:92-27-2212
వయససస:52
లస: పప

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:92-27-2213
వయససస:30
లస: ససస స
1853 NDX1202860
పషరర: చనసద బభషర SK

1845 AP151010477207
పషరర: హహసషసన షషక

1834 AEJ0148783
పషరర: వనసకట లకడల కరటమరరడడ

భరస : వర రరడడడ తషమమల
ఇసటట ననస:92/27
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబర
ఇసటట ననస:92-27-2212
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగబర సరహహబ
ఇసటట ననస:92-27-2212
వయససస:51
లస: పప
1850 NDX1697095
పషరర: అమనన బ షషక

94-192/1293

భరస : జలమనવ વ
ఇసటట ననస:92-27-2212
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:92-27-2212
వయససస:30
లస: పప
1847 NDX0314815
పషరర: అహమలద షషక

1842 JBV0857540
పషరర: అలమరబ షషకવ વ

94-192/707

తలర : ససేసననేసవవరేరస రరేరవప కరటమరరడడ
ఇసటట ననస:92-26-2222
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహమలదવ વ
ఇసటట ననస:92-27-2212
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బభజరવ વ
ఇసటట ననస:92-27-2212
వయససస:38
లస: ససస స
1844 NDX0164798
పషరర: ససభభన షషక

94-161/685

తలర : సరయబభబభ డడవ
ఇసటట ననస:92-26-2222
వయససస:32
లస: ససస స

94-187/997 1839 JBV0850867
1838 NDX3018249
పషరర: అపపల నరరయణమల పరసడడసకక
పషరర: రరకరసనన షషకવ વ

1831 NDX0770826
పషరర: ఉసరలన సయఖద

తసడడ:డ జజన అహలద
ఇసటట ననస:92-26-2220
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ యవ రరమ పడసరద డడవ
ఇసటట ననస:92-26-2222
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ యభవరరమమపడసద డడవ
ఇసటట ననస:92-26-2222
వయససస:32
లస: పప

1841 JBV0850859
పషరర: బభజ షషకવ વ

94-192/706

తసడడ:డ జజన అహమలద
ఇసటట ననస:92-26-2220
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బభబభ డడవ
ఇసటట ననస:92-26-2222
వయససస:32
లస: ససస స
1835 NDX3127156
పషరర: బభలమభరళకకషష డడవ

1830 NDX1202803
పషరర: సరదదక సయఖద

1855 NDX2156835
పషరర: అబభదల శక కలర షషక

94-192/739

తసడడ:డ అబభదల సతనసర షషక
ఇసటట ననస:92-27-2213
వయససస:49
లస: పప
94-192/741

1858 NDX0391193
పషరర: మసరసన బ షషకવ

94-192/742

భరస : ఆదసషఫసવ
ఇసటట ననస:92-27-2214
వయససస:43
లస: ససస స
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1859 AP151010477544
పషరర: కరరమభలమర షషకવ

94-192/743

తసడడ:డ ననననసరహహబવ
ఇసటట ననస:92-27-2215
వయససస:42
లస: పప

1860 NDX1000314
పషరర: ననగలకడల నలలరర

94-192/744

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92-27-2216
వయససస:30
లస: ససస స

1862 NDX1466466
పషరర: హరరత పసడయ చదననసశశటట
చదననకససటట
తసడడ:డ రమణ రరవప చే ననక శశటట
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:26
లస: ససస స

94-175/101

1865 NDX1760520
పషరర: ఉష కలపర

94-175/104

94-175/102

94-175/103
1864 NDX0748574
పషరర: కకకషషవనణణ మగభలలరరવ మభ గభ లల
రర
భరస : శకరరమచసదడమబరరసવ మభగబ లల రర
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:39
లస: ససస స

94-175/105

94-175/106
1867 NDX1377761
పషరర: వజయ లకడల అననసభభటర అననస
భభ టర
భరస : వనసకట రరమ చసదడ మబరరస అననస భభ టర
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:64
లస: ససస స

94-175/108

1870 NDX1757675
పషరర: సOగరకమ శరససస స అOదగభల

తసడడ:డ రమణ చదననసశశటట
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:30
లస: ససస స
1866 NDX0748608
పషరర: సతఖవత తతలలగభ తతళళఘ
భరస : అపపల నరసయఖ తతళళఘ
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:50
లస: ససస స

1868 NDX0751024
పషరర: శకధర శలమ శలమ

1869 NDX0165316
పషరర: రహమమన షషక

94-175/107

తసడడ:డ వనసకటభడవప శలమ
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యభససబ షషక
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:35
లస: పప

1871 NDX1760256
పషరర: శకనవరస రరవప పరపవపల

94-175/110

తసడడ:డ బభల ఓబయఖ పపసఖవపల
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:53
లస: పప

94-175/111
1872 NDX1377779
పషరర: వనసకట రరమ చసదడ మబరరస
అననసభభటర
తసడడ:డ లకకల ననరరయణ అననస భభ టర
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:72
లస: పప

94-175/808
7456 JBV3208394
పషరర: వఖనసరచనరరఖలల ననరరయణసવ
నన రర యమ ణస
తసడడ:డ నరసససహచనరరఖలలવ ననరరయణ
ఇసటట ననస:94-6-157
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరవప కరరసకక
ఇసటట ననస:94-6-157/1
వయససస:38
లస: పప

7459 JBV0856120
పషరర: అనత దనమచరర

7460 AP151010480093
పషరర: శకలకడల పరరచనరరવ paruchuri

తసడడ:డ రరమమరరవపવ దనమచరర
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:34
లస: ససస స
7462 NDX0434928
పషరర: లకడల దనమచదరర
భరస : మదసససదనరరవప దనమచదరర
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:48
లస: ససస స
7465 NDX2449668
పషరర: రతన తేజ తతలలటట
తసడడ:డ వనసకట రరవప తతలలటట
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:21
లస: పప

7457 NDX2685543
పషరర: వర లసకయఖ కరరసకక

94-175/815

7458 NDX2685709
పషరర: కనక దసరర కరరసకక

94-175/1346

భరస : వర లసకయఖ కరరసకక
ఇసటట ననస:94-6-157/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-175/810

94-175/811
7461 AP151010294163
పషరర: వజయభ
డ రరరబభఈ బబ నడ లలనવ బబ నద
లలన
భరస : ఉదఖహసకరరరసఘવ బబ నద lలలన
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:48
లస: ససస స

7463 AP151010480090
పషరర: వజయలకడల పరరచనరరવ
paruchuri
భరస : వనసకటననదવ పరరచనరర
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:66
లస: ససస స

94-175/813

7464 JBV0849307
పషరర: అననపపరష మల పససడడવ పససడడ

7466 JBV3208188
పషరర: నవనવ దనమచరర વ

94-175/816

94-175/817
7467 NDX0746115
పషరర: వనసకట దసరరరపడసరద కనననపలర વ
కనననపల
తసడడ:డ వనసకట రమణయఖવ కననన పలలర
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:36
లస: పప

94-175/819

7470 AP151010477152
పషరర: వనసకటననధ పరరచనరరવ
పరరచనరర
తసడడ:డ శశషరచనరరఖలలવ పరరచనరర
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:69
లస: పప

94-175/814

భరస : వనసకయఖવ పససడడ
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవపવ దనమచరర
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:24
లస: పప

94-175/818 7469 NDX0164368
7468 AP151010477149
పషరర: రవకకషస ర పరరచనరర పరరచనరర
పషరర: శకనవరస మబరరస అసబటటపపడడ

తసడడ:డ వనసకటననధ పరరచనరర
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:42
లస: పప

94-175/1345

భరస : రనకకషస రવ పరరచనరర
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:43
లస: ససస స
94-175/812

94-175/109

తసడడ:డ శరమబఖల జజన లలట అOదగభల
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:36
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31

94-175/809

94-175/100

తసడడ:డ వనసకట రమణ మనఖస
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:24
లస: ససస స

1863 NDX1417295
పషరర: అమల పసడయమ చదననసశశటట

భరస : వనసకట ససహ చలపత రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:92-27-2224
వయససస:49
లస: ససస స

1861 NDX1713966
పషరర: పదల సససదరఖ మనఖస

తసడడ:డ బల రరమ మబరరస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:94-6-158
వయససస:54
లస: పప

94-175/820

Page 129 of 283

7471 NDX2449650
పషరర: వనసకట రరవప తతలలటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31
94-175/821

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప తతలలటట
ఇసటట ననస:94-6-158/26
వయససస:55
లస: పప

7472 JBV3213451
పషరర: రమమదేవ నలల
ర రరવ నలల రర

భరస : యభగసధరరకమభવ నన లల రర
ఇసటట ననస:94-6-160
వయససస:47
లస: ససస స

94-175/824 7475 JBV3208691
7474 AP151010477236
పషరర: రమమష బభబభ వనకకలర વ వసకకలల
పషరర: రఘననథ వనకకలలరવ వసకకలల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరવ వసకక లల
ఇసటట ననస:94-6-160
వయససస:38
లస: పప
7477 AP151010477512
పషరర: వసశకకకషష పడభలવ పడభల

94-175/827

94-175/830

7483 NDX2126002
పషరర: యస ఎన లకడల గరయతడ
చదలవరడ
తసడడ:డ వనసకటటససరరర చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-6-162
వయససస:23
లస: ససస స

94-175/833

7484 NDX1001031
పషరర: సరయ ససమఖ సరయ

7486 NDX1466516
పషరర: శక లకడల పమడడ పమ డడ

94-175/836

భరస : కరసతనరరవప ravi
ఇసటట ననస:94-6-162
వయససస:51
లస: ససస స
7492 NDX2509495
పషరర: వనసకటటశసరరర నలకలదసరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నలకలదసరర
ఇసటట ననస:94-6-162
వయససస:72
లస: పప
7495 NDX0390435
పషరర: ఉమమ దేవ చదసదస

94-175/845

తసడడ:డ ననగగశసరరరవపવ మరళ
ఇసటట ననస:94-6-164
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసగయఖવ కలర పరటట
ఇసటట ననస:94-6-161
వయససస:34
లస: ససస స
94-175/832

94-175/835
7485 NDX1195452
పషరర: అరరణ కలమమరర పప రళళ పస ర ళళ

తసడడ:డ అసకమల రరవప పస ర ళళ
ఇసటట ననస:94-6-162
వయససస:30
లస: ససస స

7487 JBV3213386
పషరర: kantharao ravi

94-175/837

7488 JBV0840595
పషరర: బడమరరసబ చదలవరడવ
chadalavada
భరస : సనరఖననరరయణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-6-162
వయససస:50
లస: ససస స

94-175/838

94-175/840

7491 JBV0840546
పషరర: వనకకటటశసరరరવ చదలవరడવ

94-175/841

7490 AP151010477136
పషరర: కరసతనరరవప రరవ ravi

7493 NDX2481091
పషరర: జయలకడల చసడడ

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-6-162
వయససస:54
లస: పప
94-175/843

7496 NDX2481067
పషరర: వనసకట ససబకరరవప చసడడ

7499 NDX2143626
పషరర: పదనలవత గగగభలపరటట
తసడడ:డ హనసమసతరరవప గగగభలపరటట
ఇసటట ననస:94-6-164
వయససస:45
లస: ససస స

7494 NDX2481042
పషరర: మలర శసరర చసడడ

94-175/844

భరస : ససతనరరమసరసమ చసడడ
ఇసటట ననస:94-6-163
వయససస:61
లస: ససస స
94-175/846

తసడడ:డ ససతనరరమసరసమ చసడడ
ఇసటట ననస:94-6-163
వయససస:41
లస: పప
94-175/848

94-175/829

తసడడ:డ బ వ యల నరసససహరరవప సరయ
ఇసటట ననస:94-6-162
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబకరరవప చసదస
ఇసటట ననస:94-6-163
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ చసదస
ఇసటట ననస:94-6-163
వయససస:73
లస: ససస స
7498 NDX0798371
పషరర: శరరష మరర વ మరళ

94-175/834

తసడడ:డ యలర మసద రరవ
ఇసటట ననస:94-6-162
వయససస:52
లస: పప
94-175/842

7479 JBV0851709
పషరర: పరవన కలరపరటటવ కలర పరటట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-6-162
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతనరరవప రరవ
ఇసటట ననస:94-6-162
వయససస:33
లస: ససస స
94-175/839

94-175/823

94-175/826
7476 AP151010477377
పషరర: సతఖననరయణ మబరరస పడభలવ పడ
భల
తసడడ:డ వనసకటససతనరరమశరససస વస పడభల
ఇసటట ననస:94-6-160
వయససస:40
లస: పప

94-175/831 7482 NDX2468544
7481 NDX0015099
పషరర: శకనవరసరరవప మమపరరసવ మమ పరరరట
పషరర: లకడల ఊరరలళ చదలవరడ

తసడడ:డ సరసబయఖવ మపరరట
ఇసటట ననస:94-6-161
వయససస:38
లస: పప

7489 AP151010480016
పషరర: ఉదయకలమమరర రరవ ravi

94-175/825

94-175/828
7478 AP151010477376
పషరర: వనసకటససతనరరమశరససస స పడభలવ పడ
భల
తసడడ:డ సతఖననరరయణమబరరసવ పడభల
ఇసటట ననస:94-6-160
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట ససబభకరరవప బబలరసకకసడ బభ సస రర డడ
ఇసటట ననస:94-6-161
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వనణభబభబభ పమ డడ
ఇసటట ననస:94-6-162
వయససస:33
లస: ససస స

7473 JBV3213444
పషరర: పడమలదేవ కటభరరવ కటభ రర

భరస : వనసకటటశసరరరવ క టభ రర
ఇసటట ననస:94-6-160
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరવ వసకక లల
ఇసటట ననస:94-6-160
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససతనరరమశరససస વస పడభల
ఇసటట ననస:94-6-160
వయససస:40
లస: పప
7480 NDX0434993
పషరర: బ.యస. అరరసధత

94-175/822

7497 NDX0674655
పషరర: చసదస పసచచయఖવ చసదస

94-175/847

తసడడ:డ ససతనరరమయఖવ చసదస
ఇసటట ననస:94-6-163
వయససస:77
లస: పప
94-175/849

7500 JBV0848929
పషరర: రజయమబబగస షషకવ షషక

94-175/850

భరస : బభబభవలવ షషక
ఇసటట ననస:94-6-164
వయససస:45
లస: ససస స
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7501 AP151010480036
పషరర: సరసరరజఖస గగకనకకసడ
goknakonda
భరస : యమననదదరరవప gokanakonda
ఇసటట ననస:94-6-164
వయససస:71
లస: ససస స

94-175/851

7504 NDX0434902
పషరర: మధవ లత పరశస

94-175/854

94-175/857

94-175/855

7508 NDX2509677
పషరర: వరసవ దేవ మభననలలరర

94-175/860

94-175/863

94-175/853

94-175/856
7506 NDX2194272
పషరర: పపషప కలమమరర భభవనవడడయమల

భరస : గభరరననథ రరవప భభవనవడడయమల
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:48
లస: ససస స
94-175/858

భరస : ససబభక రరవప మభననలలరర
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబభకరరవపવ మసడవ
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:60
లస: ససస స
7513 NDX2509743
పషరర: చదసతనఖ వరరన మభననలలరర

7505 NDX1625336
పషరర: ననగ మలర ఈశసరర పసదతనల

7503 NDX2194256
పషరర: గగరర చసదదక
డ భభవనవడడయమల

తసడడ:డ గభరరననథ రరవప భభవనవడడయమల
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గభరర శసకర పసదతనల
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకధర ధసళళ పర ల
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:51
లస: ససస స
7510 AP151010480263
పషరర: పదనలవత మసడవવ మసడ వ

94-175/852

తసడడ:డ వనసకట ససబభకరరవప పపరమక
ఇసటట ననస:94-6-164
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప పరశస
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:32
లస: ససస స
7507 NDX1492982
పషరర: శశష సరయ ధనలమపరళళ

7502 NDX1150929
పషరర: మభరళ పస పపరమక

7509 AP151010480404
పషరర: శకలకడల దదపపలపపడ దదపప ల
పపడడ
భరస : సససగయఖ దదపప ల పపడడ
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:53
లస: ససస స

94-175/859

7512 NDX2084531
పషరర: సరయ అసబరరశ ధనવేసపరళ

94-175/862

94-175/861
7511 NDX1810184
పషరర: ననగ సరయ రవసదడననథ
భభవనవరదదయల
తసడడ:డ గభరరననథ రరవప భభవనవరదదయల
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దతనసతేయ
డ భలల ధనવేసపరళ
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:26
లస: పప

7514 AP151010477080
పషరర: శకనస శశటట శశటట

94-175/865
7515 NDX0077503
పషరర: మమరరత భభసకర రరవప వరడవలర

94-175/864

తసడడ:డ ససబభకరరవప మభననలలరర
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ శశ టటట
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:42
లస: పప

94-175/866
7516 NDX2194264
పషరర: గభరరననథ రరవప
భభవనవడడయమల
తసడడ:డ బభల కకటటశసర రరవప భభవనవడడయమల
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:53
లస: పప

7517 NDX1300037
పషరర: వనసకట సతఖననరరయణ
పమడడఘసటస
తసడడ:డ రమణయఖ పమడడగ౦ట౦
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:55
లస: పప

94-175/867

7519 NDX0355446
పషరర: సససగయఖ గగపపలపపడడ

94-175/870

తసడడ:డ వనసకట ససబకయఖ గబపపళపపఢక
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:61
లస: పప

7520 AP151010477500
పషరర: గగరరశసకర నలర మతషવ నలర
మతత
తసడడ:డ ససబభకరరవపવ నలర మతత
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:66
లస: పప

94-175/871
7521 NDX2347524
పషరర: లల సరయ ససతతష కలమమర
అమలరరజ
తసడడ:డ కలటటసబ రరవప అమలరరజ
ఇసటట ననస:94-6-166
వయససస:22
లస: పప

7522 NDX2347565
పషరర: బదరర ననరరయణ శరల
రరయసస
తసడడ:డ వర రరવేర శరల రరయసస
ఇసటట ననస:94-6-166
వయససస:73
లస: పప

94-175/872

7523 NDX2823599
పషరర: లల సరయ ససతతష కలమమర
అమలరరజ
తలర : శక గగరర అమలరరజ
ఇసటట ననస:94-6-166
వయససస:21
లస: పప

94-175/1727

94-175/873
7524 JBV0842484
పషరర: పడమలమదేవ మబలలపర సయఖద

7525 JBV3214061
పషరర: జయపడద నలర మతషવ నలర
మతత
భరస : బలరరమయఖવ నలర మతత
ఇసటట ననస:94-6-167
వయససస:70
లస: ససస స

94-175/874

7528 JBV3208790
పషరర: బలరరమయఖવ నలర మతషવ

94-175/877

తసడడ:డ పసచచయఖવ నలర మతత
ఇసటట ననస:94-6-167
వయససస:75
లస: పప

94-175/869

7526 JBV0842476
పషరర: మబసర વ సయఖదવ

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ శరల వరడ వలర
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససధనరరస పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:94-6-168
వయససస:29
లస: ససస స

94-175/868

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప మభననలలరర
ఇసటట ననస:94-6-165
వయససస:59
లస: పప

భరస : మభసવ సయఖద
ఇసటట ననస:94-6-167
వయససస:53
లస: ససస స
94-175/875

తసడడ:డ మహబబబવ స యఖద
ఇసటట ననస:94-6-167
వయససస:63
లస: పప
7529 NDX2347706
పషరర: నవఖ శక పప టట
ర రర

7518 NDX2509768
పషరర: ససబభకరరవప మభననలలరర

7527 NDX0159343
పషరర: వనసకటటశసరరరવ శరవలવ

94-175/876

తసడడ:డ చనననరరయణવ శ వ ల
ఇసటట ననస:94-6-167
వయససస:70
లస: పప
94-175/878

7530 NDX0604033
పషరర: పప టట
ర రర రరపపసడయ పస టట
ర రర

94-175/879

భరస : శవనననరరయణ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:94-6-168
వయససస:51
లస: ససస స
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పషరర: ససజజత వలర సకకసద
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94-175/880

భరస : ననరరయణ రరవప వలర సకకసద
ఇసటట ననస:94-6-168
వయససస:63
లస: ససస స
7534 NDX1810762
పషరర: జననరరన రరవప నలర మల

94-175/883

7535 NDX3019395
పషరర: ససపన పప టట
ర రర

94-175/885

94-175/1728

భరస : రమణ మబరరస అదదపపడడ
ఇసటట ననస:94-6-171
వయససస:54
లస: ససస స

7536 NDX3025491
పషరర: ససపన పప టట
ర రర

94-175/1729

తసడడ:డ ససధకర పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:94-6-168
వయససస:32
లస: ససస స

94-175/886 7539 NDX2051787
7538 NDX2051878
పషరర: వనసకట రరఘవనసదడ కకరణ తవస
పషరర: వనసకట ససబక రరవప తవస

తసడడ:డ వనసకట ససబక రరవప తవస
ఇసటట ననస:94-6-169
వయససస:34
లస: పప
94-175/889

94-175/882
7533 NDX0491795
పషరర: శవనననరరయణ పప టట
ర రర పస టట
ర రర

తసడడ:డ రరమదనసస పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:94-6-168
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససధనకర మననస
ఇసటట ననస:94-6-168
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబక రరవప తవస
ఇసటట ననస:94-6-169
వయససస:57
లస: ససస స
7540 NDX2040962
పషరర: రసగమణణ అదదపపడడ

94-175/881

తసడడ:డ శవనననరరయణ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:94-6-168
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సనరరఖ ననరరయణ నలర మల
ఇసటట ననస:94-6-168
వయససస:78
లస: పప
7537 NDX2051845
పషరర: ధన లకడల తవస

7532 NDX0491837
పషరర: ససధనరరమ పప టట
ర రర పస టట
ర రర

7541 NDX0166165
పషరర: పపప ధదసరరజ అదదపపడడ

తసడడ:డ ససబకయఖ తవస
ఇసటట ననస:94-6-169
వయససస:67
లస: పప
94-175/890

తసడడ:డ వనసకట రమణమబరరస ఆదదపపడడ
ఇసటట ననస:94-6-171
వయససస:30
లస: పప

94-175/892 7544 NDX1760504
7543 NDX0158071
పషరర: వనసకట రమణ మబరరస ఆదదపపడడ
పషరర: ససససలథ మభకరకమల

94-175/888

7542 NDX0160531
పషరర: మననజ అదదపపడడ

94-175/891

తసడడ:డ వనసకట రమణ మబరరస ఆదదపపడడ
ఇసటట ననస:94-6-171
వయససస:31
లస: పప

7545 NDX1056605
పషరర: వజయలకడల తరరమలశశటట
తరరమలశశటట
తసడడ:డ వనసకట నరసజన కగ ఉమమర మభకరకమల భరస : గగపసకకషష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94-6-172
ఇసటట ననస:94-6-172
వయససస:32
లస: ససస స
వయససస:31
లస: ససస స
94-175/893

94-175/894

94-175/895 7547 AP151010480194
94-175/896
7546 NDX0107847
పషరర: శశశలజ మభకరకమల మభకరకమల
పషరర: మమళవక మభకరకమల
మభకరకమల
భరస : భవరన శసకర మభకరకమల
భరస : వనసకటనరరసజన కలమమర మభకరకమల
ఇసటట ననస:94-6-172
ఇసటట ననస:94-6-172
వయససస:37
లస: ససస స
వయససస:56
లస: ససస స

94-175/897
7548 AP151010480530
పషరర: బభలతడపపరసససదరర మభకరకమల
మభకరకమల
భరస : గగపరలమబరరస మభకరకమల
ఇసటట ననస:94-6-172
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశసర రరవప ఆదదపపడడ
ఇసటట ననస:94-6-171
వయససస:60
లస: పప

7549 NDX1793448
పషరర: సరయ చరణ మభకరకమల

94-175/899 7551 AP151010477186
7550 AP151010477185
పషరర: బభలచదడకశసర రరజ మభకరకమల
పషరర: వనసకటనరసజనకలమమర
మభకరకమల మభకరకమల
తసడడ:డ గగపరలమబరరస మభకరకమల
తసడడ:డ గగపరలమబరరస మభకరకమల
ఇసటట ననస:94-6-172
ఇసటట ననస:94-6-172
వయససస:52
లస: పప
వయససస:57
లస: పప

94-175/900

94-175/901

94-175/902
7553 AP151010477581
పషరర: గగపరలమబరరస మభకరకమల
మభకరకమల
తసడడ:డ సనరఖపడకరశరరవప మభకరకమల
ఇసటట ననస:94-6-172
వయససస:87
లస: పప

7554 NDX1195395
పషరర: ససబభగఖ వదదదన జజననలగడడ
జజననలగడడ
భరస : నరసససహ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:94-6-174
వయససస:67
లస: ససస స

94-175/903

94-175/904

7556 NDX1984005
పషరర: శశశలజ మభపరపళర

7557 NDX1983932
పషరర: ననగరరజకలమమరర మసతడ

94-175/906

94-175/898

తసడడ:డ వనసకట నరసజన కలమమర మభకరకమల
ఇసటట ననస:94-6-172
వయససస:27
లస: పప
7552 NDX0159699
పషరర: భవరన శసకర మభకకమమల
తసడడ:డ గగపరల మబరరస మభకరకమల
ఇసటట ననస:94-6-172
వయససస:57
లస: పప
7555 NDX1984393
పషరర: పడతతఖష మభపరపళర
భరస : పవన కలమమర మభపరపళర
ఇసటట ననస:94-6-175
వయససస:29
లస: ససస స
7558 NDX1984013
పషరర: పవన కలమమర మభపరపళర
తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప మభపరపళర
ఇసటట ననస:94-6-175
వయససస:35
లస: పప

94-175/907

94-175/905

భరస : వనసకట ననగగశసర రరవప మభపరపళర
ఇసటట ననస:94-6-175
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస మసతడ
ఇసటట ననస:94-6-175
వయససస:62
లస: ససస స

7559 NDX1983981
పషరర: వసశకకషష మభపరపళర

94-175/909
7560 NDX1300110
పషరర: హరరక పమడడఘసటభ
పమడడగ౦ట౦
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ పమడడగ౦ట౦
ఇసటట ననస:94-6-176
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప మభపరపళర
ఇసటట ననస:94-6-175
వయససస:37
లస: పప

94-175/908
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7561 JBV3214202
పషరర: వరణణ గరజల
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94-175/910

భరస : శకధరరకబభ గరజల
ఇసటట ననస:94-6-176
వయససస:40
లస: ససస స
94-175/913
7564 AP151010480401
పషరర: మహలకలమల పమడడగసటస
పమడడగ౦ట౦
భరస : వనసకటరమణయఖ పమడడగ౦ట౦
ఇసటట ననస:94-6-176
వయససస:81
లస: ససస స

94-175/911 7563 AP151010480411
7562 JBV0854257
పషరర: మణణకలమమరర టసకశరల టసకశరల
పషరర: ఇసదసమత పమడడగసటస
పమడడగ౦ట౦
భరస : కకషషమబరరస టసకశరల
భరస : సతఖననరరయణ పమడడగ౦ట౦
ఇసటట ననస:94-6-176
ఇసటట ననస:94-6-176
వయససస:47
లస: ససస స
వయససస:52
లస: ససస స

94-175/912

7565 NDX1286327
పషరర: ససమన కలమమర రరడడ ససగన

94-175/915

94-175/914

తసడడ:డ ఓబభల రరడడడ సస గణ
ఇసటట ననస:94-6-176
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ దదడడ
ఇసటట ననస:94-6-176
వయససస:34
లస: పప

94-175/916
7567 AP151010477516
పషరర: వనసకటరమణయఖ పమడడగసడస
పమడడగ౦డ౦
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పమడడగ౦డ౦
ఇసటట ననస:94-6-176
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమచసదడమబరరసવ తనడేపలర
ఇసటట ననస:94-6-177
వయససస:33
లస: ససస స

7570 AP151010480310
పషరర: పడమలమదేవ మబలలపర
మభలలపర
భరస : ధమస మభలలపర
ఇసటట ననస:94-6-177
వయససస:64
లస: ససస స

94-175/919

7571 NDX0314229
పషరర: మబలలపరర బభబ పసయరస
పసయరస
తసడడ:డ తనమస పసయరస
ఇసటట ననస:94-6-177
వయససస:36
లస: పప

94-175/920

7573 NDX0314161
పషరర: శకరరమచసదడమబరరస తనడేపలర
తనడేపలర
తసడడ:డ ససబభకరరవప తనడేపలర
ఇసటట ననస:94-6-177
వయససస:68
లస: పప

94-175/922

7574 NDX0390138
పషరర: పరసతవరరనమలવ పపలలర વ

94-175/924

94-175/925
7575 NDX2347334
పషరర: వనసకట సనరఖననరరయణ మబరరస
మసతడవరదద
తసడడ:డ దసరరరపడసరద మసతడవరదద
ఇసటట ననస:94-6-178
వయససస:36
లస: పప

7576 NDX0015040
పషరర: వనసకటటశసరరర బభడడడ గరరరવ బభడడడ
గరరర
తసడడ:డ బభల వనసకటવ బభడడడ గరరర
ఇసటట ననస:94-6-178
వయససస:56
లస: పప

94-175/926

94-175/927

7578 JBV0849950
పషరర: హహపససబభఏసజల నలమ నలమ

7579 NDX2414589
పషరర: వనసకట సనరఖననరరయణ
మసతడవరదద
తసడడ:డ దసరర పడసరద మసతడవరదద
ఇసటట ననస:94-6-179
వయససస:36
లస: పప

94-175/929

7582 NDX0390500
పషరర: వరలకకల రరచకకసడ

94-175/932

94-175/917

7577 JBV0849836
పషరర: జజకబ సరకతరతనకలమమర

94-175/935
7585 NDX0166009
పషరర: వనసకట శవ కలమమర ససబడమణఖ
శరల రరచకకసడ
తసడడ:డ లకలణ సరసమ ససబడమణయ శరల రరచకక
ఇసటట ననస:94-6-182
వయససస:66
లస: పప
94-190/615

7572 JBV0854240
పషరర: కకషషమబరరస టకకశరల

94-175/921

తసడడ:డ రరమసరసమ టకకశల
ఇసటట ననస:94-6-177
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ జజససఫ ససతనకకమర
ఇసటట ననస:94-6-178
వయససస:59
లస: పప
7580 NDX0694232
పషరర: వనసకట ససజజత మటటట గభసట

94-175/918
7569 JBV3213733
పషరర: ససబభకయమల పమడడఘసటభస

భరస : శకరరమచసదడమబరరస పమడడగ౦ట౦
ఇసటట ననస:94-6-177
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషషమబరరసવ ఫపళళళ
ఇసటట ననస:94-6-178
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ససబడహలణఖస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:94-6-182
వయససస:57
లస: ససస స

7588 NDX1045236
పషరర: వనసగళ వరరరఘవచనరరఖలల
వనదనల
తసడడ:డ రరజగగపరలచనరరఖలల వనదనల
ఇసటట ననస:94-6-183
వయససస:52
లస: పప

7568 JBV3213766
పషరర: శరరష తనడేపలర తనడేపలర

7566 NDX1396739
పషరర: రరమకకషష దదడడ

భరస : శర౦తనకలమర నలమ
ఇసటట ననస:94-6-179
వయససస:57
లస: ససస స
94-175/930

7581 NDX2115021
పషరర: లకడల అననరరధ పపరరణస

భరస : వనసకట సతఖపడసరద మటటగభ0ట
ఇసటట ననస:94-6-181
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరస శరల పపరరణస
ఇసటట ననస:94-6-182
వయససస:44
లస: ససస స

94-175/933
7583 NDX1116797
పషరర: వనసకట హనసమమయమల
అరరపసరరల
భరస : వనసకట ఆసజననయభలల అరరపసరరల
ఇసటట ననస:94-6-182
వయససస:80
లస: ససస స

7584 NDX0163162
పషరర: శకనవరస శరల పపరరణస

7586 NDX1116409
పషరర: శక త శకవదఖ పప ద పప ద

తసడడ:డ వనకకటటశసరరరవప గరజల
ఇసటట ననస:94-6-185
వయససస:45
లస: పప

94-175/931

94-175/934

తసడడ:డ లకడల నరసససహ మబరరస పపరరణస
ఇసటట ననస:94-6-182
వయససస:47
లస: పప

94-175/936

7587 NDX1116383
పషరర: వససతలకడల మభళళపపడడ
మభళళపపడడ
తసడడ:డ ననరరయణ శరససస స మభళళపపడడ
ఇసటట ననస:94-6-183
వయససస:55
లస: ససస స

94-175/937

94-175/938

7590 NDX1056621
పషరర: ఉషరరరణణ అననసరరజ
అననసరరజ
భరస : వనసకటచలస అననస రరజ
ఇసటట ననస:94-6-186
వయససస:51
లస: ససస స

94-175/939

తలర : వససత లకడల పప ద
ఇసటట ననస:94-6-183
వయససస:28
లస: ససస స
7589 JBV3208980
పషరర: శకధర బభబభ గరజల

94-175/928
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7591 NDX2509727
పషరర: రణదదవన కకసడన మబలఖ

94-175/940

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద కకసడన మబలఖ
ఇసటట ననస:94-6-186
వయససస:22
లస: పప

94-175/941
7592 NDX0972265
పషరర: వనసకటచలస అననసరరజ
అననసరరజ
తసడడ:డ శవరరమకకషష శరల అననస రరజ
ఇసటట ననస:94-6-186
వయససస:58
లస: పప

94-175/943 7595 NDX1984625
94-175/944
7594 NDX0390443
పషరర: చదసచసలకడల కకసడనరర కకసడడరర
పషరర: వ యస యస ఆర శక
రసగసరయ కకగసటట
భరస : అపపలమచనరరఖలలવ కకసడడ రర
తసడడ:డ వ ఎల ఎన అపపలమచనరరఖలల కకగసటట
ఇసటట ననస:94-6-187
ఇసటట ననస:94-6-187
వయససస:61
లస: ససస స
వయససస:26
లస: పప

7597 NDX1810473
పషరర: లకడల మమనక కరకలమమనస

94-175/946

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:94-6-188
వయససస:26
లస: ససస స
7600 NDX1754853
పషరర: శక సరయ కకషష మభనపలర

94-175/949

94-175/952

94-175/945
7596 AP151010477359
పషరర: అపపలమచనరరఖలల కకగసటట కకగసటట

తసడడ:డ ససతనరరమమచనరరఖలల కకగసటట
ఇసటట ననస:94-6-187
వయససస:52
లస: పప
94-175/948

94-175/950

7602 AP151010480006
పషరర: లలమవత సస పరరజ సప పరజ

94-175/951

భరస : మలర కరరరజ నరరవప సప పరజ
ఇసటట ననస:94-6-189
వయససస:73
లస: ససస స

94-175/953 7605 JBV0855304
7604 NDX1369362
పషరర: పవన కలమమర గగపరరజ గగపరజ
పషరర: వనకకటటశసరరర గగకరరజ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరష గగపరజ
ఇసటట ననస:94-6-189
వయససస:40
లస: పప
94-175/955

భరస : ససతనరరమమచనరరఖలలવ కకగసటట
ఇసటట ననస:94-6-187
వయససస:60
లస: ససస స

7599 NDX0972661
పషరర: సరయకకషష అననసరరజ
అననసరరజ
తసడడ:డ వనసకటభచలస అననసరరజ
ఇసటట ననస:94-6-188
వయససస:27
లస: పప

భరస : పవరన కలమమర గగపరరజ
ఇసటట ననస:94-6-189
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనకకటటశసరరర గగకరరజ
ఇసటట ననస:94-6-189
వయససస:38
లస: పప
7606 AP151010477366
పషరర: మలర కరరరజ నరరవప గగపరరజ
గబపరజ
తసడడ:డ రరమకకటయఖ గబపరజ
ఇసటట ననస:94-6-189
వయససస:79
లస: పప

7601 NDX1590265
పషరర: సతఖవరణణ గగపరజ

7607 NDX3262094
పషరర: కకలమమర బల ససబడమణఖస

94-175/942

94-175/947

భరస : శక సరయ కకషష మభనపలర
ఇసటట ననస:94-6-188
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష మభనపలర
ఇసటట ననస:94-6-188
వయససస:55
లస: పప
7603 JBV0850453
పషరర: సతష గగకరజ

7598 NDX1884577
పషరర: వసససధర మభనపలర

7593 AP151010480298
పషరర: శకరసగననయకక కకగసటట

94-175/954

తసడడ:డ రరమకకటయఖ గగకరరజ
ఇసటట ననస:94-6-189
వయససస:65
లస: పప
94-216/844

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:94-6-189
వయససస:49
లస: పప

94-175/956
7608 NDX1000793
పషరర: కళళఖణణ కరశననథబబ టర
కరళననధబబ టర
భరస : వనసకట వజయ భభసకర కరశననధభభటర
ఇసటట ననస:94-6-190
వయససస:41
లస: ససస స

94-175/957
7609 NDX1018431
పషరర: వనసకట వజయభభసకర కరశననథ
బబ టర
తసడడ:డ మభరళమహన కరశననధభభటర
ఇసటట ననస:94-6-190
వయససస:51
లస: పప

94-175/958
7610 AP151010477318
పషరర: మభరళమహన కరళననధబబ టట
ర
కరళననధబబ టర
తసడడ:డ వనసకటసనరఖపడకరష రరవప కళననధబబ టర
ఇసటట ననస:94-6-190
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లకడల నరసససహ రరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:94-6-190
వయససస:72
లస: పప

7612 AP151010480423
పషరర: పదలజ కరళననదబబ టర
కరళననధబబ టర
భరస : వనసకటరమణ కళననధబబ టర
ఇసటట ననస:94-6-191
వయససస:54
లస: ససస స

7613 NDX0314252
పషరర: కర. వనసకటరమణ కరళననధబబ టర

7614 NDX2051589
పషరర: ససతతష గభడడయమ

94-175/959

94-175/961

తసడడ:డ పరరస రరస సరహహ గభడడయమ
ఇసటట ననస:94-6-192
వయససస:33
లస: పప

7616 NDX1116375
పషరర: హహమలత ససగర ససగ

94-175/963

94-175/964
7617 NDX1984252
పషరర: ఏ వ ససత మహ లకడల
అసబటటపపడడ
భరస : ఏ శక రరమ చసదడ మబరరస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:94-6-193
వయససస:45
లస: ససస స

94-175/966

94-175/967
7620 NDX1984773
పషరర: శవ రరమచసదడ మబరరస
అసబటటపపడడ
తసడడ:డ బభల రరమ మబరరస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:94-6-193
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమకకషష ససగ
ఇసటట ననస:94-6-193
వయససస:38
లస: ససస స

7618 JBV0845545
పషరర: శకదేవ ససగ ససగ

7619 JBV0843011
పషరర: వనసకట ససబడహలణఖస ససగ

భరస : నరసససహమబరరస ససగ
ఇసటట ననస:94-6-193
వయససస:69
లస: ససస స

94-188/655

తసడడ:డ కర.వ. సనరరఖ పడకరశరరవప కళననధబబ టర
ఇసటట ననస:94-6-191
వయససస:66
లస: పప

94-175/962
7615 AP151010477120
పషరర: వనసకటశకనవరసమబరరస
పస తషకలచచવ పస తష కలచచ
తసడడ:డ వనసకటససబభకరరవపવ పస తష కల చచ
ఇసటట ననస:94-6-192
వయససస:52
లస: పప
94-175/965

94-175/960

7611 NDX2356616
పషరర: శరఖమసససదర సరయ ఆచసట

తసడడ:డ నరసససహమబరరస ససగ
ఇసటట ననస:94-6-193
వయససస:35
లస: పప
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94-175/968

తసడడ:డ లకడలననరరయణ ససగ
ఇసటట ననస:94-6-193
వయససస:71
లస: పప
7624 JBV3208386
పషరర: తనసడవ కకషష అరరకరటట

94-175/969

భరస : సరసబశవరరవప అరరకరటట
ఇసటట ననస:94-6-194
వయససస:52
లస: ససస స
94-175/971

తసడడ:డ సరకబశవరరవప అరరకరటట
ఇసటట ననస:94-6-194
వయససస:34
లస: పప
7627 JBV0842047
పషరర: లకడల చలపరక చలపరక

7622 JBV3213469
పషరర: పరరసత అరరకరటట అరరకరటట

భరస : శవ రరమకకషష చలపరక
ఇసటట ననస:94-6-197
వయససస:35
లస: ససస స

94-175/970

భరస : శరఖమ పడసరద దమలలపరటట
ఇసటట ననస:94-6-194
వయససస:73
లస: ససస స

7625 JBV3208444
పషరర: సరకబశవరరవప అరరకరటట

94-175/972

తసడడ:డ రరఘవయఖ అరరకరటట
ఇసటట ననస:94-6-194
వయససస:63
లస: పప
94-175/974

7623 NDX2346559
పషరర: కరతనఖయన రరవననతల

7626 NDX0314286
పషరర: శరఖమ పడసరద దమమలలపరటట

94-175/973

తసడడ:డ సతఖ పడసరద థమలలపరటట
ఇసటట ననస:94-6-194
వయససస:72
లస: పప

7628 NDX1590349
పషరర: సతఖననరరయణ చలపరక

94-175/975

7629 NDX1984682
పషరర: రరమ కకకషష గగల

94-175/976

తసడడ:డ ససవర రరమ కకషష చలపరక
ఇసటట ననస:94-6-197
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగల
ఇసటట ననస:94-6-198
వయససస:31
లస: పప
7632 NDX0159582
పషరర: వనసకటరవకలమమరવ శరవలવ

తసడడ:డ కరలశ సరహహ
ఇసటట ననస:94-6-199
వయససస:25
లస: ససస స

94-175/978
7631 JBV0854836
పషరర: ననగవజయదసరర తషళళళరర తత
ళళ
ర రర
భరస : వనణభగగపరలకకషషమబరరస తత ళళ
ర రర
ఇసటట ననస:94-6-200
వయససస:42
లస: ససస స

94-175/980
7633 AP151010477521
పషరర: వనణభగగపరలకకకషషమబరరస తషళళళర
తత ళళ
ర రర
తసడడ:డ నరసససహస తత ళళ
ర రర
ఇసటట ననస:94-6-200
వయససస:48
లస: పప

94-175/981 7635 AP151010480433
7634 AP151010477053
పషరర: నరసససహస తషళళళరర తతళళ రర
పషరర: జయశక యభలర సరరజ
యభల౦రరజ
తసడడ:డ కరళదనసస తత ళళ రర
భరస : రరమమరరవప యభల౦రరజ
ఇసటట ననస:94-6-200
ఇసటట ననస:94-6-202
వయససస:87
లస: పప
వయససస:68
లస: ససస స

94-175/982

7636 NDX1000223
పషరర: వజయదసరర పపలమ పపల మ

94-175/984 7638 NDX0162479
7637 NDX0158568
పషరర: వనమభવరరయ సససకరવ ససస క ర
పషరర: సససకర ససవలనવ ససస క ర

94-175/985

7630 NDX2167980
పషరర: లకడల సరహహ

94-175/977

94-175/983

భరస : ఫణణ కలమమర పపల మ
ఇసటట ననస:94-6-203
వయససస:32
లస: ససస స
7639 NDX0154815
పషరర: ఫణణ కలమమర పపలమ

తసడడ:డ ససలనసకమమరવ ససస క ర
ఇసటట ననస:94-6-203
వయససస:35
లస: పప
94-175/986

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపల మ
ఇసటట ననస:94-6-203
వయససస:39
లస: పప
7642 NDX3258233
పషరర: అననపపరష బబ డడడ

94-175/1852

భరస : యరకయఖ
ఇసటట ననస:94-6-204
వయససస:52
లస: ససస స
7645 NDX1546359
పషరర: అరరణన కలమమరర రరళళబసడడ

94-175/987

94-175/988
7641 AP151010477014
పషరర: శకహరరరరవప యడవలర యఢవలర

తసడడ:డ రరమమరరవప యడవలర
ఇసటట ననస:94-6-203
వయససస:81
లస: పప
94-175/1853

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:94-6-204
వయససస:35
లస: ససస స
94-175/989

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరવ శవ ల
ఇసటట ననస:94-6-200
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చన రరవపససવ ససస క ర
ఇసటట ననస:94-6-203
వయససస:35
లస: పప

7640 NDX1097427
పషరర: రమమష పసనసమచసచ పసనస మ
చసచ
తసడడ:డ ససబభకరరవప పసనసమ చసచ
ఇసటట ననస:94-6-203
వయససస:47
లస: పప
7643 NDX3258431
పషరర: పరరసత యలమసచ

94-175/979

7646 AP151010480242
పషరర: సరససత యడవలర యఢవలర

7644 NDX3262243
పషరర: రమమరరవప యలమసచ
తసడడ:డ కరకయఖ
ఇసటట ననస:94-6-204
వయససస:43
లస: పప

94-175/990

94-175/991
7647 NDX1546276
పషరర: వనసకట బభలకకషష సరయ
కలమమర రరళళబసడడ
తసడడ:డ సనరరఖ పడకరశ రరవప రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:94-6-205
వయససస:39
లస: పప

భరస : లకడల నరసససహ మబరరస రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:94-6-205
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకహరరరరవప రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:94-6-205
వయససస:75
లస: ససస స

94-175/992
7648 AP151010477026
పషరర: లకకలనరసససహమబరరస రరళళబసడడ
రరళరబసడడ
తసడడ:డ పడకరశరరవప రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:94-6-205
వయససస:42
లస: పప

94-175/994 7650 NDX2347672
7649 NDX2448686
పషరర: సనరఖపడకరశ రరవప రరళళబసడడ
పషరర: శకవలర కరణస

తసడడ:డ రరధనకకషష మబరరస రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:94-6-205
వయససస:70
లస: పప

94-175/1856

94-175/995

తసడడ:డ వననకగటససససష కరణస
ఇసటట ననస:94-6-206
వయససస:22
లస: ససస స
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94-175/996

తసడడ:డ వనసకటటససరలల కరణస
ఇసటట ననస:94-6-206
వయససస:25
లస: ససస స
7654 NDX0314435
పషరర: పడభభకర అసగడడ

7652 NDX2347607
పషరర: లకడల పడసనన కరణస

94-175/997

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కరణస
ఇసటట ననస:94-6-206
వయససస:26
లస: ససస స
94-175/999

తసడడ:డ శరసతనయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:94-6-206
వయససస:43
లస: పప

7655 NDX2347649
పషరర: వన౦కటటససరరర కరణస

94-175/1002

7660 NDX2346930
పషరర: ససదదపసస మమగభలలరర

94-175/1004

7658 NDX2527919
పషరర: సతఖననరరయణ మమగభలలరర

94-175/1000

భరస : సతఖకరసత మమగభలలరర
ఇసటట ననస:94-6-209
వయససస:33
లస: ససస స

94-175/1166

తసడడ:డ యస కర హరననధ ఏ లల రర
ఇసటట ననస:94-6-209
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమఘళఱఱ
ఇసటట ననస:94-6-209
వయససస:70
లస: పప

94-175/1009
7666 NDX0694570
పషరర: కనకశరగమణణ మబగభలలరర
మభగబ లల రర
భరస : సతఖననరరయణ మభగబ లల రర
ఇసటట ననస:94-6-210
వయససస:63
లస: ససస స

7667 NDX0108407
పషరర: ససతరరవమల టట తతసడపస
భరస : మభరహరర రరవప తతసడపస
ఇసటట ననస:94-6-210
వయససస:86
లస: ససస స

7669 NDX0876573
పషరర: బభలకలమమరర చలక ఛలక

7670 NDX1329606
పషరర: జయ శసకరస కకట

94-175/1012

భరస : కకటటశసరరరవప ఛలకర
ఇసటట ననస:94-6-211
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకట
ఇసటట ననస:94-6-211
వయససస:72
లస: పప

7672 AP151010480483 94-175/1015
పషరర: రరజఖలకడల బభసకరరన భభ సక రర
న
భరస : వనసకటరసగరరవప భభ సక రర న
ఇసటట ననస:94-6-212
వయససస:55
లస: ససస స

7673 JBV3213329
పషరర: భబలకడల కసచరర વ కసచరర
భరస : సరసబశవరరవపવ కసచరర
ఇసటట ననస:94-6-212
వయససస:57
లస: ససస స

7675 AP151010480202
పషరర: ససతమల ననరగనવ ననరరన

7676 JBV3208030
పషరర: మహహశવ పపరరమવ

94-175/1018

భరస : బభపయఖવ ననరరన
ఇసటట ననస:94-6-212
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖવ పపరమక
ఇసటట ననస:94-6-212
వయససస:33
లస: పప

7678 AP151010477523 94-175/1021
పషరర: వనసకటరసగరరరవప భభసకరరన భభ
సక రర న
తసడడ:డ వనసకటహనసమసతరరవప భభ సక రర న
ఇసటట ననస:94-6-212
వయససస:62
లస: పప

7679 JBV3208287
పషరర: సరకబశవరరవపવ కకచరర વ
తసడడ:డ చన రకగయఖવ కరసచర ల
ఇసటట ననస:94-6-212
వయససస:63
లస: పప

7659 NDX1809328
పషరర: దేవ పసడయమసక శకసట స

94-175/1003

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర శకసట స
ఇసటట ననస:94-6-209
వయససస:24
లస: ససస స
94-175/1005

భరస : హరననథ బభబభ ఏలలరర
ఇసటట ననస:94-6-209
వయససస:61
లస: ససస స

94-175/1007 7664 JBV3208139
7663 NDX0015107
పషరర: ననగ గగతమ ఏలలరర ఏ లల రర
పషరర: సతఖకరసత మమగభలలరర

7656 AP151010480140 94-175/1001
పషరర: జజతరలయ చరరకవపర చరరవపరర
తసడడ:డ అసజననయశరల చరరవపరర
ఇసటట ననస:94-6-207
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పస లయఖ మమగభలలరర
ఇసటట ననస:94-6-208, 6/1 A T
వయససస:72
లస: పప
7661 NDX0694463
పషరర: జయలకడల ఏలలరర

94-175/998

భరస : పడభభకర అసగడడ
ఇసటట ననస:94-6-206
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కరణస
ఇసటట ననస:94-6-206
వయససస:50
లస: పప

7657 AP151010480168
పషరర: ననగరశసరమల చరరకవపరరવ
చరరవపరర
భరస : అసజననయశరలવ చరరవపరర
ఇసటట ననస:94-6-207
వయససస:61
లస: ససస స

7653 NDX0390518
పషరర: శరసతన కలమమరరવ అసగడడવ

7662 NDX1664912
పషరర: లకడల కమల కకట

94-175/1006

భరస : జయ శసకరఎస కకట
ఇసటట ననస:94-6-209
వయససస:69
లస: ససస స
94-175/1008

7665 NDX2654366
పషరర: సతఖననరరయణ మమగభలలరర

94-175/1347

తసడడ:డ పస లయఖ మమగభలలరర
ఇసటట ననస:94-6-209
వయససస:71
లస: పప
94-175/1010

7668 NDX0161059
పషరర: పరరర సరరధద తతసడపస

94-175/1011

తసడడ:డ మభరహరర రరవప తతసడపస
ఇసటట ననస:94-6-210
వయససస:58
లస: పప
94-175/1013

7671 AP151010480203
పషరర: శరసత ననరగనવ ననరరన

94-175/1014

భరస : బభపయఖવ ననరరన
ఇసటట ననస:94-6-212
వయససస:43
లస: ససస స
94-175/1016

7674 AP151010480118
పషరర: అననపపరష ఆరరવ ఆరర

94-175/1017

భరస : సజజనరరవపવ ఆరర
ఇసటట ననస:94-6-212
వయససస:63
లస: ససస స
94-175/1019

7677 JBV3208337
పషరర: శవ రకగ ఈశసరવ కకచరర વ

94-175/1020

తసడడ:డ సరసబశవరరవపવ కసచరర
ఇసటట ననస:94-6-212
వయససస:35
లస: పప
94-175/1022

7680 AP151010477434 94-175/1023
పషరర: వరరరఘవయఖ పపరమమવ ఫప ర
మ
తసడడ:డ రరమమరరవపવ పపరమక
ఇసటట ననస:94-6-212
వయససస:69
లస: పప
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94-169/1013

తసడడ:డ కకరణ కలమమర చకక
ఇసటట ననస:94-6-213
వయససస:39
లస: పప
7684 NDX2696987
పషరర: ససదఖ చకక

94-175/1349

94-175/1026

94-175/1348

95-43/826

7686 AP151010480070
పషరర: లలత కడప
తసడడ:డ ససతనరమన కడప
ఇసటట ననస:94-6-214
వయససస:57
లస: ససస స

94-175/1027

7689 AP151010480068
పషరర: సరగజన కడప క డ ప

94-175/1029

94-175/1030
7691 JBV3213097
పషరర: మమధవభవరన కరకరర పపడడવ
కరకరర పప డడ
భరస : సతఖననరరయణవరలવ కరకర ర ఫపఢక
ఇసటట ననస:94-6-215
వయససస:35
లస: ససస స

94-175/1031
7692 JBV0851147
పషరర: పరరసత కరకరర పపడడવ కరకరర పప
డడ
భరస : వనసకట సనరఖననరరయణ రరజવ కరకర ర ఫప
ఇసటట ననస:94-6-215
వయససస:58
లస: ససస స

94-175/1032

94-175/1033
7694 JBV0850073
పషరర: వనసకట సతఖ ననరరయణ వరలવ
కరకరర పపడడવ
తసడడ:డ వనసకట సనరఖననరరయణ రరజવ కరకర ర ఫ
ఇసటట ననస:94-6-215
వయససస:39
లస: పప

7695 JBV3208253
పషరర: రరకబభబభવ కరకరర పపడడવ

తసడడ:డ లకలయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:94-6-215
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనరఖననరరయణరరవపવ కరకర ర ఫ
ఇసటట ననస:94-6-215
వయససస:41
లస: పప

భరస : భభనసపడసరద పమడడగ౦ట౦
ఇసటట ననస:94-6-216
వయససస:43
లస: ససస స
94-175/1039

7702 NDX1369610
పషరర: వనసకటటశ కలల
ర రర

94-175/1042

94-175/1041

7703 NDX1018738
పషరర: వనసకటటష కలల
ర రర కలల
ర రర

94-175/1040
7701 JBV0845768
పషరర: భభరత జజననలగడడ జజననలగడడ

భరస : భభనసమభరరస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:94-6-216
వయససస:70
లస: ససస స
7704 JBV0846485
పషరర: భదడశరల పమడడగకటక

94-175/1043

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-6-216
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-6-216
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప పమడడగ౦ట౦
ఇసటట ననస:94-6-216
వయససస:42
లస: పప

7705 JBV0846493
పషరర: భభనస పడసరద పమడడగసట

7706 JBV0845784
పషరర: రరమకకషష జజననలగడడ

7707 JBV0846071
పషరర: చలపతరరవప పమడడగకటక

94-175/1044

తసడడ:డ చలపతరరవప పమడడగ౦ట౦
ఇసటట ననస:94-6-216
వయససస:44
లస: పప

94-175/1045

తసడడ:డ భభనసమబరరస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:94-6-216
వయససస:49
లస: పప
94-187/1074

94-175/1034

94-175/1037
7697 AP151010477134 94-175/1036 7698 JBV0846295
పషరర: వనసకటటశసరరర రరవపరర రరవపరర
పషరర: శరరద పమడడగసట పమడడగ౦డ౦

94-175/1038 7700 JBV0846089
7699 JBV0843847
పషరర: పదలజ జజననలగడడ జజననలగడడ
పషరర: చటటటకలమమరర పమడడగసట
పమడడగ౦ట౦
భరస : రరమకకషష జజననలగడడ
భరస : చలపతరరవప పమడడగ౦ట౦
ఇసటట ననస:94-6-216
ఇసటట ననస:94-6-216
వయససస:48
లస: ససస స
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:94-6-216
వయససస:55
లస: ససస స

94-175/1028

భరస : ససతనరరమన కడప
ఇసటట ననస:94-6-214
వయససస:85
లస: ససస స

94-175/1035
7696 JBV0850081
పషరర: వనసకట సనరఖననరరయణ రరజવ
కరకరర పపడడવ
తసడడ:డ సతఖననరరయమ రరజવ కరకర ర ఫపఢక
ఇసటట ననస:94-6-215
వయససస:65
లస: పప

7708 NDX3015765
పషరర: రరమ తషలశ మననవ

94-175/1025

భరస : ససతనరరమన కడప
ఇసటట ననస:94-6-214
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరవపరర
ఇసటట ననస:94-6-214
వయససస:57
లస: పప
7693 JBV3208576
పషరర: సరయ వనసకట శశ కరసతવ
యయజజ વ
తసడడ:డ రరమమరరవపવ యయజ
ఇసటట ననస:94-6-215
వయససస:34
లస: పప

7685 SQX2066876
పషరర: పపరమ వనసకట రమణమల

7688 NDX0772400
పషరర: లలమ కడప కడప

7683 NDX2703221
పషరర: కకరణ కలమమర చకక

తసడడ:డ సతనడతపననరరయనన చకక
ఇసటట ననస:94-6-213
వయససస:44
లస: పప

భరస : పపరమమ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:94-6-213
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమన కడప
ఇసటట ననస:94-6-214
వయససస:72
లస: ససస స
7690 AP151010477107
పషరర: వనణభగగపరల రరవపరర

94-175/1024

భరస : ననర అహమలదવ షషక
ఇసటట ననస:94-6-213
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర చకక
ఇసటట ననస:94-6-213
వయససస:38
లస: ససస స
7687 AP151010480069
పషరర: మమలన కడప

7682 NDX0603951
పషరర: షషక రజయమવ షషక

7709 NDX2774891
పషరర: ఓసపడకరశ కలల
ర రర
తలర : వజయ లకడల కలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-6-216
వయససస:30
లస: పప

94-175/1046

తసడడ:డ శకరరమభలల పమడడగ౦ట౦
ఇసటట ననస:94-6-216
వయససస:71
లస: పప
94-187/1075

94-175/1047
7710 JBV0848903
పషరర: తషలససఅననపపరష కలరపరటటવ
కల ర పర టట
భరస : శవరరమకకషషపడసరదવ కలర పరటట
ఇసటట ననస:94-6-217
వయససస:43
లస: ససస స
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7711 NDX1547282
పషరర: శకనవరస రరవప కరటస
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94-175/1048

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కరటస
ఇసటట ననస:94-6-217
వయససస:41
లస: పప
7714 NDX0490771
పషరర: రరజశశఖర తతట తతట

94-175/1051

7715 NDX0490847
పషరర: శకనవరస తతట తతట

94-175/1730

7718 NDX2899987
పషరర: ననగ ససనత తతట

94-175/1052

తసడడ:డ బభచచబభబభ ఆలలకస
ఇసటట ననస:94-6-218
వయససస:21
లస: పప

7721 NDX2997005
పషరర: పడవణ ఆలలకస

94-175/1731

7716 NDX0797829
పషరర: రమమష బభబభ తతట తతట

7719 NDX2980068
పషరర: అనసనయ గడడ స

94-175/1732

94-175/1734

7722 NDX2449619
పషరర: వనసకటననగసరయ శకధనతడజ
చేవపరర
తసడడ:డ సనరఖననరరయణ చేవపరర
ఇసటట ననస:94-06-219
వయససస:23
లస: ససస స

94-175/1056

94-175/1057
7725 NDX2449601
పషరర: వనసకట పరవనకలమమరర చేవపరర

భరస : దతస కకషస ర టటతషపలర
ఇసటట ననస:94-6-219
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణషషకమమరવ కరర ణస
ఇసటట ననస:94-6-219
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సనరఖననరరయణ చేవపరర
ఇసటట ననస:94-06-219
వయససస:49
లస: ససస స

7726 AP151010480023 94-175/1058
పషరర: పదలవతదేవ అరరపసరరలવ అరర పస
రరల
భరస : వనసకటసరయరరస పడసరదવ అరర పస రరల
ఇసటట ననస:94-6-219
వయససస:52
లస: ససస స

94-175/1059
7727 JBV0853838
పషరర: ననగగసదడమణణ బబతనబబ తర વ బబత న
బబ టర
భరస : వనసకటరరవపવ బబ త న బబ టర
ఇసటట ననస:94-6-219
వయససస:54
లస: ససస స

7728 NDX0748624
పషరర: ససశల కకసడకరవపరర కరవపరర
భరస : పడసరదరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:94-6-219
వయససస:60
లస: ససస స

7729 JBV0841551
పషరర: కకషష కకశశరવ బబతన బబ టర વ

7730 JBV3208063
పషరర: దతస కకశశర తతటటపలర

7731 NDX0166793
పషరర: గణణశ కలమమరવ కరణసવ

94-175/1061

తసడడ:డ వనకకటరరవపવ బబ త న బబ టర
ఇసటట ననస:94-6-219
వయససస:34
లస: పప
7732 NDX2373066
పషరర: సనరరఖ ననరరయణ చేవపరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చేవపరర
ఇసటట ననస:94-06-219
వయససస:55
లస: పప
7735 NDX1000611
పషరర: సరయ యశశద భటభడజ

94-175/1062

తసడడ:డ చకదడశశఖరరరవప తతటటపలర
ఇసటట ననస:94-6-219
వయససస:37
లస: పప
94-175/1064

7733 JBV3208055
పషరర: చసదడశశఖర రరవప తతటటపలర

94-175/1053

భరస : రరజశశఖర తతట
ఇసటట ననస:94-6-218
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బభచచబభబభ ఆలలకస
ఇసటట ననస:94-6-218
వయససస:19
లస: పప

94-175/1055 7724 NDX0108290
7723 NDX0748665
పషరర: శరరష తషటటపలర టటటటపళకళ
పషరర: ససధనరరణణ కరణసવ కరర ణస

94-175/1050

తసడడ:డ చనన రరజయఖ తతట
ఇసటట ననస:94-6-218
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస తతట
ఇసటట ననస:94-6-218
వయససస:34
లస: ససస స
94-175/1733

7713 NDX0604017
పషరర: తతట లకడల తతట

తసడడ:డ తతట రరజన తతట
ఇసటట ననస:94-6-218
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ తతట
ఇసటట ననస:94-6-218
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమమష బభబభ తతట
ఇసటట ననస:94-6-218
వయససస:43
లస: ససస స
7720 NDX2996981
పషరర: నవన ఆలలకస

94-175/1049

తసడడ:డ మలర కరరరజ న రరవప పసస గ ల
ఇసటట ననస:94-6-218
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ తతట
ఇసటట ననస:94-6-218
వయససస:30
లస: పప
7717 NDX2918209
పషరర: ఉమమ దేవ తతట

7712 NDX0603993
పషరర: పససగళ మలర కరసబ పసస గ ల

94-175/1054

94-175/1060

94-175/1063

తలర : ససగభణ దేవવ కర రణస
ఇసటట ననస:94-6-219
వయససస:40
లస: పప
94-175/1065

తసడడ:డ లకడల కరసత శరససస స తతటటపలర
ఇసటట ననస:94-6-219
వయససస:77
లస: పప

7734 NDX1116441
పషరర: సరయ ససమఖ బ భటభడజ

94-175/1066

తసడడ:డ బ వ యల నరసససహరరవప భటభడజ
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బ వ యల నరసససహరరవప బట రరజ
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:29
లస: ససస స

94-175/1068 7737 AP151010480521
94-175/1069
7736 NDX1417048
పషరర: రమమ ననగవలర పస రరరర పస రరరర
పషరర: ఘనససపడదనయన పషరరచరర పస రర
చరర
భరస : చసదడ శశఖర పస రరరర
భరస : ససబభకరరవప పస రర చరర
ఇసటట ననస:94-6-220
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:37
లస: ససస స
వయససస:47
లస: ససస స

7738 AP151010480269
పషరర: సతఖవరణణ భటభడజ భటభడజ

7739 NDX0108373
పషరర: అననపపరష రరసటభల

భరస : నరసససహరరవప భటభడజ
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:52
లస: ససస స

94-175/1067

94-175/1070

భరస : సతఖననరరయణ రరస ట ల
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:70
లస: ససస స

94-175/1071

7740 NDX0390559
పషరర: వదనఖవత పస రరరర

94-175/1072

భరస : ససబభకరరవప పస రరరర
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:76
లస: ససస స
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7741 NDX2051738
పషరర: రరమ కకషష యలపడగడ

94-175/1073

7742 JBV0841593
పషరర: శకధర కకలర పపడడ

94-175/1074

7743 NDX1417089
పషరర: చసదడ శశఖర పస రరరర పస రరరర

94-175/1075

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మబరరస యలపడగడ
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమచసదడమబరరస కకళర పప డడ
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:39
లస: పప

94-175/1076
7744 JBV0848853
పషరర: శవరరమకకషష పడసరదવ
కలరపరటటવ
తసడడ:డ ససతనరరమ పడసరదવ కలర పరటట
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:49
లస: పప

94-175/1078
7745 AP151010477055 94-175/1077 7746 NDX2051761
పషరర: నరసససహరరవప బటభడజ భటభడజ
పషరర: శక రరమ చసదడ మబరరస
యలమరపడగడ
తసడడ:డ వనసకటరతనస భటభడజ
తసడడ:డ చనన రరమ కకషష యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:94-6-220
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:58
లస: పప
వయససస:82
లస: పప

7747 NDX3019569
పషరర: శకలకడల కకలర పపడడ

7748 NDX2481521
పషరర: ననగ ససబకయమల బబ బబకపలర

94-175/1735

భరస : కగ పస వ ఏస పడసరద కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:37
లస: ససస స
7750 JBV0846410
పషరర: శకదేవ భటభడజ భటభడజ

94-175/1080

భరస : కకదసడరరమయఖ భటభడజ
ఇసటట ననస:94-6-221
వయససస:37
లస: ససస స
7753 AP151010477010
పషరర: శశషగరరరరరవప బటభడజ భటభడజ

94-171/577

7749 NDX0736751
పషరర: రతనకలమమరర బభత రరజ

94-175/1079

భరస : ససత రరమమసజననయ శరల బబ బబకపలర
ఇసటట ననస:94-6-221
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : భభణభ అశశక వరర న యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:94-6-221
వయససస:34
లస: ససస స

7751 JBV0841122
పషరర: నటరరజ చకతలపరటట

7752 JBV0840835
పషరర: శవ పడసరద చకతలపరటట

94-175/1081

తసడడ:డ శవ పడసరద చసత ల పరటట
ఇసటట ననస:94-6-221
వయససస:37
లస: పప
94-175/1083

తసడడ:డ మభరహరర పస రరరర
ఇసటట ననస:94-6-220
వయససస:50
లస: పప

7754 NDX2630697
పషరర: శకనవరస పడదదప భటభడజ

94-175/1082

తసడడ:డ హనసమకతరరవప చసత ల పరటట
ఇసటట ననస:94-6-221
వయససస:62
లస: పప
94-175/1350

7755 NDX2741817
పషరర: రమణచనరర కలడల

94-175/1736

తసడడ:డ వనసకటరతనస భటభడజ
ఇసటట ననస:94-6-221
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ సరయ పడసరద భటభడజ
ఇసటట ననస:94-6-221
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: పడదదప భటభడజ
ఇసటట ననస:94-6-221
వయససస:74
లస: పప

94-175/1084
7756 JBV0844142
పషరర: అననపపరష చసతలపరటట చసత ల
పరటట
తసడడ:డ శవపడసరద చసత ల పరటట
ఇసటట ననస:94-6-222
వయససస:35
లస: ససస స

94-175/1085
7757 NDX0834838
పషరర: గనననపపడడ వనసకట రరమలకడలવ
గరననన పపడడ
భరస : వనసకట రవకకరణવ గరననన పపడడ
ఇసటట ననస:94-6-222
వయససస:38
లస: ససస స

94-175/1086
7758 JBV0844118
పషరర: లకడల చసతలపరటట చసత ల పరటట

94-175/1087
7759 NDX0015115
పషరర: కకదసడ రరమమరరవప భటభడజ
భటభడజ
తసడడ:డ వనసకట ససబభకరరవప భటభడజ
ఇసటట ననస:94-6-222
వయససస:48
లస: పప

7760 NDX2347821
పషరర: ససజనఖ గభసత
భరస : కగ పస బభబభ గభసత
ఇసటట ననస:94-6-223
వయససస:22
లస: ససస స

7762 NDX2347466
పషరర: కగ పస కలమమర గభసత

7763 NDX1202720
పషరర: ననగరరజ బబ డడ బబ డడ

94-175/1090

తసడడ:డ ఓసకరర గభసత
ఇసటట ననస:94-6-223
వయససస:36
లస: పప
7765 JBV0840470
పషరర: కలమమరర శనగలવ વ
భరస : ససబడమణఖసવ శ నగల
ఇసటట ననస:94-6-224
వయససస:34
లస: ససస స
7768 AP151010480002
పషరర: వనసకటనరసమల గసటట గభసటట
భరస : ఓసకరరస గభసటట
ఇసటట ననస:94-6-224
వయససస:61
లస: ససస స

94-175/1088

7761 NDX0412254
పషరర: ననగగసదడ నవన కలమమరવ
బబ గగరరసવ
తసడడ:డ కగశవరరవపવ బబ గగర రరమ
ఇసటట ననస:94-6-223
వయససస:35
లస: పప

94-175/1089

94-175/1091

7764 JBV0849018
పషరర: అనకత రరమయఖ దసగరరరరల

94-175/1092

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ డడ
ఇసటట ననస:94-6-223
వయససస:38
లస: పప
94-175/1093

7766 JBV0840587
పషరర: పదనలవత శనగలવ శన గల

తసడడ:డ పషరయఖ దస గరర రర ల
ఇసటట ననస:94-6-223
వయససస:49
లస: పప
94-175/1094

భరస : కకటటశసరరరవపવ శనగ ల
ఇసటట ననస:94-6-224
వయససస:34
లస: ససస స
94-175/1096

7769 JBV0840355
పషరర: సరగజన శనగలવ శన గల
భరస : కకటయఖવ శనగ ల
ఇసటట ననస:94-6-224
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద చసతలపర టట
ఇసటట ననస:94-6-222
వయససస:60
లస: ససస స

7767 NDX1195429
పషరర: మలలర శసరర బబ డడ బబ డడ

94-175/1095

భరస : ననగరరజ బబ డడ
ఇసటట ననస:94-6-224
వయససస:34
లస: ససస స
94-175/1097

7770 NDX1018639
పషరర: పవన కలమమర గభసటట గభసటట

94-175/1098

తసడడ:డ ఓసకరరస గభసటట
ఇసటట ననస:94-6-224
వయససస:34
లస: పప
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7771 JBV0840488
పషరర: ససబడహలణఖసવ శనగలવ

94-175/1099

తసడడ:డ కకటయఖવ శ నగల
ఇసటట ననస:94-6-224
వయససస:39
లస: పప
7774 NDX0798389
పషరర: లకకల పడతతఖష మభనగరల
మభనగరల
తసడడ:డ ససధనకర మభ న గర ల
ఇసటట ననస:94-6-225
వయససస:29
లస: ససస స

7772 AP151010477078
పషరర: జజగగసదడపస
డ రద గభసటట గభసటట

94-175/1100

తసడడ:డ ఓసకరరస గభసటట
ఇసటట ననస:94-6-224
వయససస:41
లస: పప
94-175/1102

7775 JBV0841650
పషరర: sunithadevi కకళపపఢక

భరస : sudhakar మభ న గర ల
ఇసటట ననస:94-6-225
వయససస:52
లస: ససస స

94-175/1101

తసడడ:డ కకటయఖવ శ నగల
ఇసటట ననస:94-6-224
వయససస:42
లస: పప
94-175/1103

భరస : శకధరવ కకళర పప డడ
ఇసటట ననస:94-6-225
వయససస:34
లస: ససస స

94-175/1105 7778 NDX1343821
7777 JBV3214020
పషరర: పరరసత మభనగరలવ మభనగరల
పషరర: రరమ బభబభ చేబబడ లల చేబబడ లల

7773 JBV0840579
పషరర: కకటటశసరరరవపવ శనగలવ

7776 NDX1343839
పషరర: శక లకకల చేబబడ లల చేబబడ లల

94-175/1104

భరస : రరమ బభబభ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:94-6-225
వయససస:42
లస: ససస స
94-175/1106

తసడడ:డ కకటట సరసమ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:94-6-225
వయససస:46
లస: పప

7779 JBV3208659
పషరర: ససధనకర మభనగరల

94-175/1107

తసడడ:డ sudhakar మభ న గర ల
ఇసటట ననస:94-6-225
వయససస:57
లస: పప

94-175/1109
7780 AP151010477496 94-175/1108 7781 NDX0972356
పషరర: ననగగశసరరవప కకలర పరવ కక లర ప ర
పషరర: ననగగశసరరరవప అవరసరర అ వస
రర
తసడడ:డ శవససబడహలణఖసવ కక లర ప ర
తసడడ:డ వనసకయఖ అ వస రర
ఇసటట ననస:94-6-225
ఇసటట ననస:94-6-225
వయససస:59
లస: పప
వయససస:78
లస: పప

భరస : ననగగశసర రరవప అవరసరర
ఇసటట ననస:94-6-225
వయససస:72
లస: ససస స

7783 JBV3213725
పషరర: ససరష లత వసజజવ వస జన

94-175/1112
7785 NDX1650846
పషరర: ననగ మలలర శసరర
కరటస కరటస

94-175/1110

భరస : యజజరబభబభવ వసజణక
ఇసటట ననస:94-6-226
వయససస:42
లస: ససస స
7786 NDX2725950
పషరర: బబగస షషక

7784 JBV0851436
పషరర: గగకస ససశల నసజવ గగకస

94-175/1111

భరస : యజజరబభబభવ గగకస
ఇసటట ననస:94-6-226
వయససస:62
లస: ససస స
94-175/1738

భరస : బభష
ఇసటట ననస:94-6-227
వయససస:51
లస: ససస స

7787 NDX1300359
పషరర: దనడకకయన ఈదర ఈ ద ర

తసడడ:డ భకకలల ఈ ద ర
ఇసటట ననస:94-6-228
వయససస:62
లస: పప

94-175/1737

భరస : శకనవరస రరవప కరటస
ఇసటట ననస:94-6-227
వయససస:42
లస: ససస స
94-175/1113

భరస : సతఖ కలమమర ఈ ద ర
ఇసటట ననస:94-6-228
వయససస:38
లస: ససస స

7789 AP151010477051 94-175/1117 7790 NDX2980001
పషరర: వనసకటటశసరరరవప ఈదర ఈ ద ర
పషరర: ససల
స జ ఆలలకస

7782 NDX3019544
పషరర: ఇసదదరర దేవ అవరసరర

7788 NDX0314476
పషరర: సతఖకలమమర ఈదర

94-175/1115

తసడడ:డ వనకకటటశసరరరవప ఈ ద ర
ఇసటట ననస:94-6-228
వయససస:37
లస: పప
94-175/1739

7791 NDX2753952
పషరర: నవన ఆలåకగమ

94-175/1740

భరస : బభచచబభబభ ఆలలకస
ఇసటట ననస:94-6-228
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బభచచ బభబభ ఆలåకగమ
ఇసటట ననస:94-6-228
వయససస:20
లస: పప

94-175/1741

తసడడ:డ బభచచ బభబభ ఆలåకగమ
ఇసటట ననస:94-6-228
వయససస:18
లస: పప

94-175/1118
7793 JBV0840389
పషరర: పదలజ రరవననతల రవ నన త
ల
భరస : రరమకకటటశసరరరవప రర వ నన త ల
ఇసటట ననస:94-6-229
వయససస:50
లస: ససస స

94-175/1119
7794 JBV0840371
పషరర: శరరదనదేవ రరవననతల రవ నన
తల
భరస : పపలర యఖ రర వ నన త ల
ఇసటట ననస:94-6-229
వయససస:73
లస: ససస స

94-175/1120
7795 NDX1830729
పషరర: వ ససవర సరయ వరనప
రరవననతల
తసడడ:డ వ రరమకకటటససర రరవప రరవననతల
ఇసటట ననస:94-6-229
వయససస:26
లస: పప

94-175/1121
7796 NDX1329598
పషరర: వనసకట శవ సరయ వరగణఖ
రరవననతల
తసడడ:డ రరమకకటటశసర రరవప రర వ నన త ల
ఇసటట ననస:94-6-229
వయససస:26
లస: పప

7797 JBV0849083
పషరర: వనసకట రరమ కకటటశసరరరవప
రరవననతల
తసడడ:డ పపలర యఖ రర వ నన త ల
ఇసటట ననస:94-6-229
వయససస:55
లస: పప

7798 JBV0840165
పషరర: పపలర యఖ రరవననతల

94-175/1124
7799 NDX1343482
పషరర: మధన మహన దేచరరజ దే శ
రర జ
తసడడ:డ రరమ కకషష శరరల దే శ రర జ
ఇసటట ననస:94-6-230
వయససస:61
లస: పప

94-175/1125
7800 NDX2517076
పషరర: శక ననగ వరణణ దసరర మభనసపలర

7792 NDX2753689
పషరర: పడవణ ఆలåకగమ

94-175/1123

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ రర వ నన త ల
ఇసటట ననస:94-6-229
వయససస:80
లస: పప

94-175/1122

తసడడ:డ రరమ గగపరల రరవప మభనసపలర
ఇసటట ననస:94-6-230
వయససస:53
లస: ససస స
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7801 NDX2517050
పషరర: ససరగశ కలమమర మభనసపలర

94-175/1126

7802 NDX2828101
పషరర: మదన మహన డేచరరజ

తసడడ:డ రరమ గగపరల రరవప మభనసపలర
ఇసటట ననస:94-6-230
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష డేచరరజ
ఇసటట ననస:94-6-230
వయససస:61
లస: పప

7804 AP151010480067
పషరర: షషశమకమక గభరస

7805 NDX2084150
పషరర: శకజ తషసబబటట

94-175/1127

భరస : రచచయఖવ గభ రరక
ఇసటట ననస:94-6-232
వయససస:78
లస: ససస స

94-175/1742

7803 NDX3096708
పషరర: లకలణ రరవప గసజస

94-175/1743

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరల గసజస
ఇసటట ననస:94-6-230
వయససస:32
లస: పప
94-175/1128

భరస : ససరగష తషసబబటట
ఇసటట ననస:94-6-233
వయససస:24
లస: ససస స

7806 NDX2051902
పషరర: రతన కలమమరర పషటటటట

94-175/1129

భరస : ససరగష బభబభ పషటటటట
ఇసటట ననస:94-6-233
వయససస:31
లస: ససస స

94-175/1130 7808 NDX1202738
94-175/1131
7807 NDX1754903
పషరర: కమల ననగ కలమమరర రరదనడకల
పషరర: పడసరద కలమమర దసగరరరరల దస గరర
రర ల
భరస : సతఖననరరయణ పడసరద రరదనడకల
తసడడ:డ అనసత రరమయఖ దన గరర రర ల
ఇసటట ననస:94-6-233
ఇసటట ననస:94-6-233
వయససస:40
లస: ససస స
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కర పస కల మ ర గభసటట
ఇసటట ననస:94-6-233
వయససస:36
లస: పప

94-175/1133
7810 NDX1754895
పషరర: సతఖననరరయణ పడసరద
రరదనడకల
తసడడ:డ జగదదశసర రరవప రరదనడకల
ఇసటట ననస:94-6-233
వయససస:43
లస: పప

94-175/1134

తసడడ:డ రరమయఖ తషసబబటట
ఇసటట ననస:94-6-233
వయససస:66
లస: పప

94-175/1135
7812 NDX0604041
పషరర: వనమరరడడడ ననగజజఖత వ న మ రర
డకడ
భరస : జజసఫ రరజ వ న మ రగ డడడ
ఇసటట ననస:94-6-234
వయససస:30
లస: ససస స

94-175/1136

94-175/1137
7814 NDX1417550
పషరర: ననగ సరయ లకడల అపరష
పపలపరక
భరస : వనసకట వషష
ష దదలప పపలపరక
ఇసటట ననస:94-6-234
వయససస:33
లస: ససస స

7815 AP151010480532 94-175/1138
పషరర: సససదరర వనమరరడడడ వ న మ రర
డకడ
భరస : శసకర వ న మ రగ డడడ
ఇసటట ననస:94-6-234
వయససస:53
లస: ససస స

94-175/1139

7817 JBV0842625
పషరర: శకనస వనమరరడడడ

7818 JBV0842245
పషరర: వనకకటటశసరరర వనమరరడడడ

7813 NDX0605162
పషరర: మమరర యశశద వనమరరడడడ
భరస : శకనవరసరరవప వ న మ రగ డడడ
ఇసటట ననస:94-6-234
వయససస:30
లస: ససస స
7816 NDX2084283
పషరర: రమమశ జకక
తసడడ:డ రరఘవపలల జకక
ఇసటట ననస:94-6-234
వయససస:28
లస: పప
7819 NDX0166215
పషరర: అబభదల హమద షషకવ షరక

94-175/1142

94-175/1145

7826 NDX1195445
పషరర: లకకల బరరల బరరమ
తసడడ:డ సరసబయఖ బరరమ
ఇసటట ననస:94-6-236
వయససస:47
లస: ససస స

7828 NDX2347037
పషరర: లకడల ననరరయణ బరల

7829 NDX3019551
పషరర: సతఖవత సథదపసరరలర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బరల
ఇసటట ననస:94-6-236
వయససస:24
లస: పప

94-175/1144

భరస : శరఖమ బభబభવ తషసబబటట
ఇసటట ననస:94-6-235
వయససస:33
లస: ససస స

94-175/1146 7824 NDX0314450
7823 NDX0355396
పషరర: శరఖమ బభబభ తషసబబటట తషస బబ టట
పషరర: రరసబభబభ తషసబబటట

భరస : పరసడడ రసగ రరవప రరయభడడ
ఇసటట ననస:94-6-236
వయససస:33
లస: ససస స
94-175/1151

94-175/1141

7820 AP151010477389 94-175/1143 7821 NDX0390641
పషరర: శసకర వనమరరడడడ వ న మ రర డకడ
పషరర: శకలకడల తషసబబటట

తసడడ:డ గసగయఖ తషస బబ టట
ఇసటట ననస:94-6-235
వయససస:38
లస: పప
94-175/1148

94-175/1132

తసడడ:డ శకకర వ న మ రగ డడడ
ఇసటట ననస:94-6-234
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వ న మ రగ డడడ
ఇసటట ననస:94-6-234
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ తషస బబ టట
ఇసటట ననస:94-6-235
వయససస:32
లస: పప
7825 NDX2346914
పషరర: ననగమణణ రరయభడడ

94-175/1140

తసడడ:డ శకకర వ న మ రగ డడడ
ఇసటట ననస:94-6-234
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల రరహమమనવ షషక
ఇసటట ననస:94-6-234
వయససస:42
లస: పప
7822 NDX0314500
పషరర: ససరగష తషసబబటట

7811 NDX2051548
పషరర: గసగయఖ తషసబబటట

7809 NDX2220135
పషరర: కర పస కల మమ ర గభసటట

భరస : ననగర రరడడడ సథదపసరరలర
ఇసటట ననస:94-6-236
వయససస:57
లస: ససస స

94-175/1147

తసడడ:డ గసగయఖ తషసబబటట
ఇసటట ననస:94-6-235
వయససస:38
లస: పప
94-175/1149

7827 NDX2346765
పషరర: వనసకట కకటటశసర రరవప
వనమరరడడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమరరడడ
ఇసటట ననస:94-6-236
వయససస:21
లస: పప

94-175/1150

94-175/1744

7830 NDX3019452
పషరర: వజయలకడల సతపసరరలర

94-175/1745

తసడడ:డ ననగర రరడడడ సతపసరరలర
ఇసటట ననస:94-6-236
వయససస:29
లస: ససస స
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94-175/1152

తసడడ:డ అనసతరరమయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:94-6-237
వయససస:26
లస: ససస స
7834 NDX1984112
పషరర: మమహరరననసర షషక

94-175/1153

భరస : రబభకన షషక
ఇసటట ననస:94-6-237
వయససస:33
లస: ససస స
94-175/1155

భరస : మరరసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:94-6-237
వయససస:54
లస: ససస స
7837 NDX2155480
పషరర: రహహస షషక

7832 NDX2084390
పషరర: రఫషక ససలమసనన షషక

7835 NDX1984658
పషరర: రబభకన షషక

తసడడ:డ మహమలద ఘమస షషక
ఇసటట ననస:94-6-271
వయససస:38
లస: పప

7838 NDX2066869
పషరర: వమల కలమమరర తషడడమభ

94-175/1156

94-172/851

భరస : ససబక రరవప తషడడమభ
ఇసటట ననస:94-6-277
వయససస:45
లస: ససస స

7843 AP151010477150 94-175/1163 7844 AP151010477151
పషరర: శకనవరసన పరరచనరర pishipati
పషరర: దనసరకరననధ పరరచనరర
paruchuri
తసడడ:డ శశషరచనరరఖలల పరరచనరర
తసడడ:డ శశషరచనరరఖలల పరరచనరర
ఇసటట ననస:94-6-323
ఇసటట ననస:94-6-323
వయససస:52
లస: పప
వయససస:55
లస: పప

94-175/1164

భరస : చసదడ శశఖర గగపసదేశ
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:26
లస: ససస స
7849 NDX1563056
పషరర: రరమ కకటమల గగపసదేహహ

94-174/712

94-174/715

భరస : కకసడనరరడడడવ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:65
లస: ససస స

94-174/710

94-174/1088

7856 NDX0313320
పషరర: మమమథదల అసకకరరడడడ

94-174/713

7859 JBV0911164
పషరర: శకనవరసరరవప అసకకరరడడడ
తసడడ:డ కకసడనరరడడడ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:41
లస: పప

94-175/1162

7845 NDX1883728
పషరర: ససధనరరణణ గభరకస

94-175/1165

7848 NDX1501304
పషరర: ననగమణణ గగపసదేసస

94-174/711

7851 NDX1563049
పషరర: ననగ రరజ గగపసదేహహ

94-174/714

తసడడ:డ రరధ కకషష గగపసదేశ
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:26
లస: పప
94-174/716

7854 NDX1501262
పషరర: కకషష గగపసదేసస

94-174/717

తసడడ:డ చదననయఖ గగపసదేసస
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:38
లస: పప
94-183/55

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:35
లస: ససస స
94-183/57

7842 NDX1760512
పషరర: శక వషష
ష పడఉచనరర

భరస : వజయ కలమమర గగపసదేసస
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషష గగపసదేశ
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:36
లస: ససస స
7858 AP151010492348
పషరర: అసకమల అసకకరరడવడడ

7853 NDX1425389
పషరర: చసదడశశఖర గగపసదేశ

94-175/1159

భరస : శకనవరస రరవప గభరకస
ఇసటట ననస:94-6-1545
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర గగపసదేసస
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ గగపసదేసస
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:31
లస: పప
7855 NDX2938017
పషరర: మసరసన బ కకతత
స రర

7850 NDX1417535
పషరర: మణణ గగపసదేసస

7839 JBV3208550
పషరర: బభపయఖ ననరగనવ

తసడడ:డ శకనవరసన పపప చనరర
ఇసటట ననస:94-6-323
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకషష గగపసదేశ
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర గగపసదేశ
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:30
లస: ససస స
7852 NDX1417519
పషరర: వజయ కలమమర గగపసదేసస

7847 NDX1308568
పషరర: మమదసరర గగపసదేశ

94-175/1157

తసడడ:డ అపపయఖવ ననరరన
ఇసటట ననస:94-6-312
వయససస:71
లస: పప
94-175/1161

94-174/709

7836 NDX1984666
పషరర: మహమలద ఘమస షషక
తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:94-6-237
వయససస:61
లస: పప

7840 AP151010480319 94-175/1160 7841 AP151010480092
పషరర: రజనపసడయ పరరచనరర paruchuri
పషరర: కకషషకలమమరర పరరచనరర
paruchuri
భరస : దనసరకరననద పరరచనరర
భరస : శకనవరసన పరరచనరర
ఇసటట ననస:94-6-323
ఇసటట ననస:94-6-323
వయససస:49
లస: ససస స
వయససస:54
లస: ససస స

7846 NDX1425397
పషరర: రరమకకటటసవరర గగపసదేశ

94-175/1154

తసడడ:డ మహమలద ఘమస షషక
ఇసటట ననస:94-6-237
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమలద ఘమస షషక
ఇసటట ననస:94-6-237
వయససస:34
లస: పప
94-175/1158

7833 NDX2125988
పషరర: షమల షషక

7857 NDX1034651
పషరర: ఆదదలకడల అసకకరరడడడ

94-183/56

భరస : కకసడనరరడడడ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:35
లస: ససస స
94-183/58

7860 NDX1030295
పషరర: అసకకరరడడడ కకసడనరరడడడ

94-183/59

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:70
లస: పప
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94-183/1198

భరస : రరధకకషష గగపసదేశ
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:48
లస: ససస స
7864 AP151010471180
పషరర: పసదసరసబయఖ

94-187/642

94-192/1342

7868 NDX3230091
పషరర: దదనదయమళ బభబభ అడడ గరర

94-177/811

7871 NDX1296995
పషరర: సరగజజ కకసడడడ

94-177/677

7874 NDX3008455
పషరర: మలర శసరర మలర శశటట
భరస : ఆదదననరరయణ మలర శశటట
ఇసటట ననస:94-72
వయససస:54
లస: ససస స

94-175/1171
7876 JBV3214103
పషరర: ససనత వనణభతషరరమలర
వనణబతషరరమమలర
తసడడ:డ చరసజవరచనరర వనణబతషరరమమలర
ఇసటట ననస:94/73
వయససస:35
లస: ససస స

7877 NDX0838128
పషరర: చేనసనబబ యన రమణయఖ
ఛనననబబ యన
తసడడ:డ మలర యఖ ఛనననబబ యన
ఇసటట ననస:94/73
వయససస:39
లస: పప

7879 NDX3156833
పషరర: కకషషవనణణ వననసతషరరమలర

7880 NDX1545716
పషరర: ససగభణమల మమతసగర

94-169/1187

భరస : వర బడహలచనరరఖలల
ఇసటట ననస:94-74
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శశరర మమతసగర
ఇసటట ననస:94-74
వయససస:71
లస: ససస స

94-174/1087
7882 NDX3170370
పషరర: వర బడహలచనరరఖలల
వననసతషరరమలర
భసధసవప: కకషషవనణణ వననసతషరరమలర
ఇసటట ననస:94-74
వయససస:75
లస: పప

7883 NDX0106872
పషరర: మమధవ కనగరరర కనగరరర
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:32
లస: ససస స

7885 JBV0842716
పషరర: వజయలకడల సస మభવ సస మభ

7886 JBV3213501
పషరర: మమధవ చససడనరర

Deleted

94-175/1176

భరస : వనసకటలసగసવ సస మభ
ఇసటట ననస:94-74
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరష కనగరరర
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:42
లస: ససస స
94-175/1179

94-187/641

7866 AP151010471270
పషరర: వనసకటటశసరరర పషరరబబ యన

94-187/644

తసడడ:డ గభరవయఖ పషరరబబ యన
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:78
లస: పప
94-175/1826

7869 NDX1875170
పషరర: మమరక శకపత

94-177/346

తసడడ:డ చలమయఖ శకపత
ఇసటట ననస:94-9-590
వయససస:69
లస: పప
94-179/771

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:94-68
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ మలశశటట
ఇసటట ననస:94-72
వయససస:59
లస: పప

7888 NDX1343813
పషరర: లకకల కనగరరర కనగరరర

94-187/643

తసడడ:డ కకషష మబరరస అడడ గరర
ఇసటట ననస:94-9-565
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర వల సయద
ఇసటట ననస:94-9-590
వయససస:42
లస: పప
7873 NDX3008273
పషరర: అదద ననరరయణ మలశశటట

7865 AP151010471633
పషరర: రరధనకకషష గగపసదేసస

7863 AP151010471223
పషరర: చనసరసబయఖ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ గగపసదేసస
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:52
లస: పప

భరస : నగరజ గగపపదేసస
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:22
లస: ససస స
7870 NDX2790673
పషరర: మహమలద రఫస సయద

94-187/640

తసడడ:డ పసద సరసబయఖ పషరరబబ యన
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:94-9
వయససస:47
లస: పప
7867 NDX2940278
పషరర: జజఖత గగపపదేసస

7862 JBV0843763
పషరర: వనసకయమల పషరరబబ యన

7872 NDX2592053
పషరర: వనసకట పదనలవత మలర శశటట

94-169/1014

భరస : ఆసజననయభలల మలర శశటట
ఇసటట ననస:94-72
వయససస:30
లస: ససస స
94-177/678

7875 NDX2694081
పషరర: ఆదదననరరయణ మలశశటట

94-189/1099

తసడడ:డ హనసమయఖ మలశశటట
ఇసటట ననస:94-72
వయససస:58
లస: పప
94-175/1172

94-174/767

94-175/1173
7878 JBV3208972
పషరర: చరసజవరచనరర వనణభతషరరమలర
వనణబతషరరపమమలర
తసడడ:డ తషషట బహ
డ లచనరర వనణబతషరరమమలర
ఇసటట ననస:94/73
వయససస:67
లస: పప

7881 NDX1277722
పషరర: కకరణ కలమమర పసరర

94-174/768

తసడడ:డ రరజ పసరర
ఇసటట ననస:94-74
వయససస:30
లస: పప
94-175/1174

7884 NDX1466458
పషరర: శరసత లత మభలలకలటర
మభలలకలటర
భరస : సరయ కకషష మభలలకలటర
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:36
లస: ససస స

94-175/1175

94-175/1177

7887 AP151010480511
పషరర: వజయలకడల నకక

94-175/1178

భరస : శక నగగష బభబభ నకక
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:46
లస: ససస స

94-175/1180 7890 AP151010480099
7889 JBV3213550
పషరర: కన కలడరర మమణణకరఖసబ વ మభవసવ
పషరర: కలకషషవనణణ వనణభతషరరమలర
వనణబతషరరపలర
భరస : రరధనకకషషવ మభవస
భరస : వరబడహలచనరర వనణబతషరరపలర
ఇసటట ననస:94-74
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:57
లస: ససస స
వయససస:64
లస: ససస స

94-175/1181
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7891 JBV0854166
పషరర: అరరకధత మననవ మనవ

94-175/1182

భరస : రరమచసదడరరవప మనవ
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:68
లస: ససస స
7894 NDX0015016
పషరర: శకనవరసరరడడడ దదడనడ దదడడ

94-175/1185

94-175/1188

94-175/1191

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:63
లస: పప
7903 NDX2489359
పషరర: వజయ కలమమరర మమతసగర

7895 JBV3208410
పషరర: కకరణ కలమమరવ గగకనવ

94-187/753

భరస : బభజ బభబభ మమతసగర
ఇసటట ననస:94-74
వయససస:25
లస: ససస స

7898 JBV3208022
పషరర: శకనవరసరరవప చససడనరర

7915 NDX1102417
పషరర: ససబకలకడల లమడడ

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:94|2
వయససస:40
లస: పప

94-175/1189

94-175/1197

94-175/1198

7913 NDX3015724
పషరర: రజన కలమమరర బసడదడ
డ డడ

94-175/1749

7916 NDX1101740
పషరర: కకశశరగకలమమర ladi

7919 AP151010471354
పషరర: శరఖమ బభబభ బసదదల
తసడడ:డ యకకబ బసదదల
ఇసటట ననస:94|2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లకలయఖવ సస మభ
ఇసటట ననస:94-74
వయససస:77
లస: పప
94-175/1195
7905 NDX0604074
పషరర: చదవటటకసటట మననకడ ఛదవటటక౦టట

భరస : పపనననరరవప ఛదవటటక౦టట
ఇసటట ననస:94/75
వయససస:55
లస: ససస స
7908 NDX2935864
పషరర: కలమఖణణ మననవ

94-180/2029

7911 NDX3036134
పషరర: వరమల బసడదడ
డ డడ

94-175/1747

7914 NDX2509503
పషరర: శవమల బసడదడ
డ డడ

94-175/1199

భరస : కకటటశసరరరవప బసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:94/79
వయససస:68
లస: ససస స
94-174/773

తసడడ:డ మహన రరవప ladi
ఇసటట ననస:94-194
వయససస:44
లస: పప
94-187/773

94-175/1190

భరస : సరసబ శవ రరవప బసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:94-78
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:94-78
వయససస:42
లస: ససస స
94-174/772

7899 JBV3208725
పషరర: రరధనకకషష మభవస

భరస : వనసకట రరమ శరల
ఇసటట ననస:94-75
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:94/78
వయససస:20
లస: పప

భరస : మహన రరవప లమడడ
ఇసటట ననస:94-194
వయససస:62
లస: ససస స
7918 AP151010471289
పషరర: శవకకషష పడసరద

తసడడ:డ వనసకట ససబడహలణఖస మభలలకలటర
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:44
లస: పప

94-187/1078
7904 NDX3168283
పషరర: వర బడహలచనరరఖలల
వననసతషరరమలర
భసధసవప: కకషషవనణణ వననసతషరరమలర
ఇసటట ననస:94-74
వయససస:75
లస: పప

7910 NDX2509719
పషరర: కకషష సతష బసడదడ
డ డడ

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:94-78
వయససస:49
లస: పప

94-175/1187

7902 AP151010477024 94-175/1193
పషరర: శకకకషషవరపడసరద సస మభવ సస మభ

7909 NDX2800878
పషరర: వనసకట శక వనసషషవ మననవ

94-175/1748

7896 NDX1848391
పషరర: సరయ కకషష మభలలకలటర

7901 AP151010477165 94-175/1192
పషరర: వరబడహలచనరరఖలల
వనణభతషరరనలర
తసడడ:డ తసషట బహ
డ లచనరరఖలల వనణబతషరరపలర
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ రరమచకదడరరవప మనవ
ఇసటట ననస:94/75
వయససస:52
లస: పప

7912 NDX3015641
పషరర: శకనవరస రరవప బసడదడ
డ డడ

94-175/1186

తసడడ:డ సతఖననరయణ మభవస
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస మనవ
ఇసటట ననస:94/75
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ శరల
ఇసటట ననస:94-75
వయససస:20
లస: ససస స

94-175/1184

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:49
లస: పప

94-175/1196 7907 JBV0850586
7906 JBV0849224
పషరర: అనకత పదలననభ శరల మననవ
పషరర: వనకకట రరమ శరల మననవ

94-189/1372

7893 NDX0164046
పషరర: ససరగష కలమమర కనగరరర

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శవరజવ గగ క న
ఇసటట ననస:94-74
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకకకషషవరపడసరదવ సస మభ
ఇసటట ననస:94-74
వయససస:44
లస: పప
7900 NDX1369875
పషరర: వనసకటటశసరరర కనగరరర కనగరరర

94-175/1183

భరస : రరమమరరవప అడడ
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణనరరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:94/74
వయససస:38
లస: పప
7897 AP151010477214
పషరర: వనసకటలసగస సస మభવ సస మభ

7892 JBV3213568
పషరర: సనరఖకరసతస అడడ

7917 NDX1101880
పషరర: మహన రరవప లమడడ

94-174/774

తసడడ:డ లకలణ మబరరస లమడడ
ఇసటట ననస:94-194
వయససస:68
లస: పప
94-187/774

7920 NDX0094482
పషరర: కకపరమల కకరరవ

94-187/775

భరస : మమణణకరఖల రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:94|5
వయససస:71
లస: ససస స
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94-187/797

తసడడ:డ రరఘవ రరవపવ વ
ఇసటట ననస:94|5|60
వయససస:44
లస: ససస స
7924 NDX0642322
పషరర: వనజ బభయరరడడడ

7922 JBV0840959
పషరర: పరరసతదేవવ మమమనసపరటటવ

భరస : రరఘవరరవపવ વ
ఇసటట ననస:94|5|60
వయససస:75
లస: ససస స
94-187/800

భరస : శకనవరససలల బభయరరడడడ
ఇసటట ననస:94|5|61
వయససస:48
లస: ససస స

7925 NDX0154567
పషరర: నవన రరజజ బభయరరడడ

తసడడ:డ కకటటశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:94|5|61
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బడహలయఖવ
ఇసటట ననస:94|5|62
వయససస:50
లస: పప
7933 NDX1941294
పషరర: ననగరరరజ న దనమమచదరర

7931 AP151010474232
పషరర: పడమల దమమచదరరવ

94-187/809

7934 NDX0391284
పషరర: ఆసజననయభలలવ

తసడడ:డ వనసకట రమణવ
ఇసటట ననస:94|5|66
వయససస:30
లస: ససస స
94-187/816

94-187/807

94-187/819

7945 AP151010471265
పషరర: సరసబయఖવ

94-187/822

7943 JBV0850354
పషరర: రవపడసరద మమటటరరવ વ

94-187/810

తసడడ:డ బభలరరడడడવ
ఇసటట ననస:94|5|68
వయససస:70
లస: పప

94-187/814

7949 NDX0396044
పషరర: బభలభభరత గభటట పడడయ
భరస : జ.వ.కగ.యస సరయదతస
ఇసటట ననస:94|5|72
వయససస:40
లస: ససస స

94-187/805

7932 AP151010474222
పషరర: చదసచమల దనమచదరరવ

94-187/808

7935 NDX1207133
పషరర: లకలననరరయణ దనమచరర

94-187/811

7938 AP151010474180
పషరర: సరగజనવ నలర పపવ

94-187/815

భరస : సరసబయఖવ
ఇసటట ననస:94|5|66
వయససస:65
లస: ససస స
94-187/817

7941 JBV0841379
పషరర: పదనలవతવ సససరర વ

94-187/818

భరస : సతఖననరరయణવ વ
ఇసటట ననస:94|5|67
వయససస:75
లస: ససస స
94-187/820

7944 AP151010471218
పషరర: ననగభబషణసరరడવడడ

94-187/821

తసడడ:డ సరసబరరడడడવ
ఇసటట ననస:94|5|68
వయససస:51
లస: పప
94-187/823

భరస : రవపడసరదવ
ఇసటట ననస:94|5|69
వయససస:39
లస: ససస స
94-187/825

7929 NDX0140533
పషరర: రవకకరణવ మసచనలવ

తసడడ:డ చదసచమలతలర
ఇసటట ననస:94|5|63
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవపવ વ
ఇసటట ననస:94|5|68
వయససస:45
లస: పప
7946 JBV0850362
పషరర: మమధవలతવ మమటటరరવ

94-187/802

భరస : నరసససహసવ
ఇసటట ననస:94|5|63
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణવ
ఇసటట ననస:94|5|66
వయససస:60
లస: పప

7942 JBV0840801
పషరర: సతఖననరరయణమబరరస વ
సనసరర વ
తసడడ:డ ఆదదననరరయణવ
ఇసటట ననస:94|5|67
వయససస:79
లస: పప

భరస : రసనలવ
ఇసటట ననస:94|5|71
వయససస:67
లస: ససస స

7940 NDX0144683
పషరర: వనసకట రమణ సససరర વ

7926 NDX0642348
పషరర: శకనవరససలల బభయరరడడ

తసడడ:డ బభలకకటటశసర రరవపવ
ఇసటట ననస:94|5|62
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగరరజగభపస વ
ఇసటట ననస:94|5|66
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడ రరవపવ
ఇసటట ననస:94|5|66
వయససస:31
లస: పప

7948 NDX0395970
పషరర: హజరరహబబగసવ షషకવ

94-187/804

తసడడ:డ చదసచమలతలర વ
ఇసటట ననస:94|5|63
వయససస:57
లస: పప

94-187/812 7937 AP151010474357
7936 NDX0145920
పషరర: వనసకట ననగ మసజరరવ సససరర વ
పషరర: ససగభణ అసబటటવ

94-187/799

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బభయరరడడ
ఇసటట ననస:94|5|61
వయససస:52
లస: పప

భరస : లకడలననరరయణવ
ఇసటట ననస:94|5|63
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడల ననరరయణ డక
ఇసటట ననస:94|5|63
వయససస:34
లస: పప

7939 NDX0383943
పషరర: వనసకట సరయ రఘభననధવ

94-187/801

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:94|5|62
వయససస:67
లస: ససస స
94-187/806

7923 JBV0840942
పషరర: రరఘవరరవప మమమనసపరటటવ વ

తసడడ:డ శకనవరసరరవపવ વ
ఇసటట ననస:94|5|60
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల బభయరరడడ
ఇసటట ననస:94|5|61
వయససస:29
లస: పప

94-187/803 7928 NDX0145813
7927 NDX0684092
పషరర: శవసజననయ తడననధ ననగరరజવ
పషరర: కకటటశసరమల తరరమలశశటట

7930 AP151010471558
పషరర: బభలకకటటశసరరరవప మసచనలવ

94-187/798

7947 NDX0395921
పషరర: ససవరష రతననవత మతతరర

94-187/824

భరస : చసదడశశఖర రరవప మతతరర
ఇసటట ననస:94|5|69
వయససస:39
లస: ససస స
94-187/826

7950 JBV0840454
పషరర: కమలమసబ. జવ વ

94-187/827

భరస : వదనఖసరగర శరలવ વ
ఇసటట ననస:94|5|72
వయససస:82
లస: ససస స
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7951 JBV0840397
పషరర: జ వ కర యస సరయదతస વ વ

94-187/828

తసడడ:డ వదనఖసరగరశరలવ વ
ఇసటట ననస:94|5|72
వయససస:43
లస: పప
7954 NDX1528050
పషరర: గభడడ పపడడ భభరర వ

94-187/829 7953 AP151010471177
94-187/830
7952 AP151010471011
పషరర: దథనర తేయ
పషరర: వదనఖ సరగర శరల జ వ ఎల ఎన
డ మ భభరర వ జఎస బ ఎన

తసడడ:డ వదఖసరగరశరల
ఇసటట ననస:94|5|72
వయససస:48
లస: పప
94-187/844

7955 NDX1534933
పషరర: ననగ మలలర శసరర రరదడకకల

తసడడ:డ అన ేరమడ
ఇసటట ననస:94|6|166
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:94|6|169
వయససస:46
లస: ససస స

94-187/847
7957 NDX0148460
పషరర: వనసకట సతఖ ననరరయణ
రరదనడకలరల
తసడడ:డ జగదదససర రరవప రరదనడకలరల
ఇసటట ననస:94|6|169
వయససస:38
లస: పప

7958 NDX1528167
పషరర: శరరసణణ చసదదక
డ చనవల

Deleted

7960 NDX1528084
పషరర: పపరరషజజ న చసదడ మహన
చనవల
తసడడ:డ పపరషచసదర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:94|6|170
వయససస:74
లస: పప

94-187/850

7963 NDX1535881
పషరర: రగజటట వనల

94-187/853

94-187/856

94-187/776

94-187/791

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:94|50
వయససస:45
లస: పప

7967 JBV0845040
పషరర: వనసకటలకడలવ శకధరવ

7970 JBV0847061
పషరర: వనసకటటశసరరర కదదరరવ વ

7973 NDX0391078
పషరర: శక హరర చలర ర

94-187/794

7976 AP151010474072
పషరర: అనసనయమలવ
భరస : ననజరరవలర વ
ఇసటట ననస:94|50
వయససస:71
లస: ససస స

94-187/833

7959 NDX1537028
పషరర: రరజన ఎమమ

7962 NDX1535709
పషరర: వరరసజననయభలల వరసర

94-187/854

7965 NDX1534362
పషరర: చదసతనఖ రరవ

94-187/852

94-187/855

భరస : వనణభ బభబభ
ఇసటట ననస:94|6|200
వయససస:32
లస: ససస స
94-187/857

7968 AP151010471588
పషరర: వనసకటటశసరరర చేబబడ లలવ

94-187/858

తసడడ:డ ననగయఖવ
ఇసటట ననస:94|6|216
వయససస:41
లస: పప
94-187/788

7971 JBV0849513
పషరర: రరజజరతనస గభణణజ

94-187/790

భరస : మహహసదడకలమమర
ఇసటట ననస:94|32
వయససస:43
లస: ససస స
94-187/792

7974 JBV0856229
పషరర: రరజఖలకడలવ షససడేવ

94-187/793

భరస : సతఖననరరయణరరవపવ વ
ఇసటట ననస:94|45
వయససస:59
లస: ససస స
94-187/831

7977 NDX0531368
పషరర: గగస బభషరવ షషకવ

94-187/832

తసడడ:డ గరలలబభడదવ
ఇసటట ననస:94|50
వయససస:30
లస: పప

94-187/834 7980 NDX1045467
7979 AP151010471209
పషరర: వనసకట శశష కలమమర గభసడవరపప
పషరర: పడభభకరరరవప చేవపరర

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:94|50
వయససస:47
లస: పప

94-187/849

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:94|6|180
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ననయభడడ చలర ర
ఇసటట ననస:94|40
వయససస:34
లస: పప

భరస : వరవనసకటససబభకరరవపવ વ
ఇసటట ననస:94|49
వయససస:35
లస: ససస స
7978 AP151010471226
పషరర: రవ గభసడవరపప

94-187/851

తసడడ:డ తరరపరపలలવ વ
ఇసటట ననస:94|10
వయససస:38
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:94|32
వయససస:65
లస: ససస స
7975 JBV0853879
పషరర: రరధదకવ కరకరర વ

7964 NDX1535279
పషరర: జగధదశసర రరవప రరదనడకల

94-187/846

తసడడ:డ ఎస ఆర యస ఎలవలగన ఎమమ
ఇసటట ననస:94|6|170
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటససబభకరరవపવ વ
ఇసటట ననస:94|6|216
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ గగపసదేసస
ఇసటట ననస:94|9
వయససస:37
లస: పప
7972 JBV0849539
పషరర: ననగగశసరర గభణణజ

94-187/848

తసడడ:డ పపరష జజజ న చసదడమహన
ఇసటట ననస:94|6|170
వయససస:37
లస: ససస స
7961 NDX1534412
పషరర: ఉమమ మహహశసరర వరసర

7956 NDX1534537
పషరర: జగదనసబ రరదడకకల
భరస : జగదదశసర రరవప
ఇసటట ననస:94|6|169
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస
ఇసటట ననస:94|6|189
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మభన ససజవయఖ బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:94|6|209
వయససస:53
లస: పప
7969 JBV0841296
పషరర: కకషష గగపసదేసస

94-187/845

భరస : వరరసజననయభలల
ఇసటట ననస:94|6|180
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర
ఇసటట ననస:94|6|189
వయససస:32
లస: ససస స
7966 NDX0841643
పషరర: జననరరన శశటట బబ గరరరపప

తసడడ:డ ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:94|5|72
వయససస:85
లస: పప

94-187/835

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94|50
వయససస:52
లస: పప
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7981 NDX1172147
పషరర: మమహరరననసర షషక
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94-187/836

తసడడ:డ షబకర బభష
ఇసటట ననస:94|51
వయససస:31
లస: ససస స
7984 NDX0527713
పషరర: మసరసనకવ షషకવ

94-187/839

94-187/842

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:94|51
వయససస:36
లస: పప
7990 AP151010474292
పషరర: హహపససబభ బభగర వరపపવ

94-187/860

94-187/863

94-187/866

భరస : యయససరతనసવ
ఇసటట ననస:94|69
వయససస:51
లస: ససస స
7999 JBV3198223
పషరర: వజయలకడల మమతసగరવ વ

94-187/869

తసడడ:డ శశరరવ વ
ఇసటట ననస:94|70
వయససస:59
లస: ససస స
8002 JBV0849463
పషరర: బభబభరరవ మమతసగరવ વ

94-187/872

తసడడ:డ దననయఖવ
ఇసటట ననస:94|72
వయససస:52
లస: పప

94-187/843

94-187/875

94-187/861

94-187/841

7989 JBV0840066
పషరర: ఎసససరరరరణణ బభగర వరపపવ વ

94-187/859

7992 JBV0850768
పషరర: సరగజనવ బబ గర వరపపવ

94-187/862

భరస : ఆదదపస
డ రదసવ વ
ఇసటట ననస:94|67
వయససస:60
లస: ససస స
94-187/864

7995 NDX1032002
పషరర: వజయశక తమలశశటట

94-187/865

తసడడ:డ ఆదదపస
డ రదస
ఇసటట ననస:94|67
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:94|69
వయససస:31
లస: ససస స

94-187/867
7997 NDX2046069
పషరర: శక కకషష ఆసజననయ వర పడసరద
రరవప అనశశటట
తసడడ:డ రరమమహనరరవప అనశశటట
ఇసటట ననస:94|69
వయససస:43
లస: పప

94-187/868
7998 NDX1886821
పషరర: రరమ మహన రరవప అనససటట

తసడడ:డ రరఘవయఖ అనససటట
ఇసటట ననస:94|69
వయససస:72
లస: పప

8000 NDX0391011
పషరర: బభశయఖ మమతసగరવ

8001 NDX0373803
పషరర: మలకయమరరకజ మమతసగరવ

94-187/870

8003 AP151010471150
పషరర: శశరర మమతసగరવ

8006 AP151010474320
పషరర: శరరమల పససరద

8009 NDX2890382
పషరర: వనసకటటశసరరర గగ
తసడడ:డ చదననయఖ గగ
ఇసటట ననస:94-221573
వయససస:52
లస: పప

94-187/871

తసడడ:డ శశరరવ
ఇసటట ననస:94|70
వయససస:51
లస: పప
94-187/873

8004 NDX0139287
పషరర: బభజ బభబభ మమతసగర

94-187/874

తసడడ:డ శశరర మమతసగర
ఇసటట ననస:94|71
వయససస:42
లస: పప
94-187/876

భరస : పసద బభబభ
ఇసటట ననస:94|72
వయససస:60
లస: ససస స
94-187/878

7986 NDX2112233
పషరర: హరరశసర లలళరపలర

తసడడ:డ ససగభణరరవపવ વ
ఇసటట ననస:94|67
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫషలలવ
ఇసటట ననస:94|70
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ శశరరવ
ఇసటట ననస:94|71
వయససస:44
లస: పప
8008 NDX0391037
పషరర: డేవడ రరజ పససరదવ

7988 NDX0531384
పషరర: గరలబ బభడే సరహహబવ షషకવ

7994 JBV0844761
పషరర: గభరవయఖ బబ గర వరపప

94-187/838

తసడడ:డ మబరరస ఎల వ ఎల ఎన
ఇసటట ననస:94|51
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శశరరવ
ఇసటట ననస:94|70
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శశరరવ વ
ఇసటట ననస:94|70
వయససస:59
లస: పప
8005 JBV3188042
పషరర: రఫషల మమతసగరવ

94-187/840

భరస : గభరవయఖ
ఇసటట ననస:94|67
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదపస
డ రదస
ఇసటట ననస:94|67
వయససస:43
లస: పప
7996 AP151010474562
పషరర: రరణణ వజయకలమమరర కలవటటવ

7985 NDX1512251
పషరర: శక వనసకట బభల హరరశసర
లలళరపలర
తసడడ:డ వ ఎల ఎన మబరరస లలళరపలర
ఇసటట ననస:94|51
వయససస:26
లస: పప

7991 JBV0848390
పషరర: ససతనమహలకడల బబ గర వరపప

7983 NDX1172154
పషరర: రరజజసన షషక

తసడడ:డ షబకర బభష
ఇసటట ననస:94|51
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకరવ
ఇసటట ననస:94|51
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససగభణరరవపવ
ఇసటట ననస:94|67
వయససస:40
లస: ససస స
7993 JBV0856914
పషరర: గబకరరససగ బబ గర వరపప

94-187/837

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:94|51
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బభడే సరహహబવ
ఇసటట ననస:94|51
వయససస:50
లస: ససస స
7987 NDX1399428
పషరర: ససభభన షషక

7982 NDX1399410
పషరర: మనన మహమలద

94-175/1674

94-187/877
8007 JBV3198314
పషరర: ససతతషమల పరయమయ వపదనసరఎసવ
વ
తసడడ:డ దననయఖવ વ
ఇసటట ననస:94|72
వయససస:71
లస: ససస స

8010 NDX2939627
పషరర: తరరపతమల గసగరరగగభల

94-173/1132

భరస : ననరరయణ గసగరరగగభల
ఇసటట ననస:97-7-469
వయససస:21
లస: ససస స
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8011 NDX2576056
పషరర: ధరణణ పరరశ
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94-167/515

భసధసవప: ససబక రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:98/A
వయససస:19
లస: ససస స
8014 NDX3196987
పషరర: లకడల భభరత కలనశశటట

94-173/712

94-175/1360

Deleted
94-175/1818

భరస : వనసకటటశసరరరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:101b
వయససస:47
లస: ససస స
8023 NDX2945129
పషరర: శకదేవ అతతట

8016 NDX3205507
పషరర: లకడల భభరత కలనశశటట

8018 NDX3191392
పషరర: లకడల భభరత కలనశశటట

8021 NDX2805356
పషరర: దసరర భవన తరరమలశశటట

8024 NDX2983930
పషరర: పసడయసకర తషమలల

8027 NDX3099579
పషరర: సరయ సససధనర కసడల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సరదదననన
ఇసటట ననస:103
వయససస:23
లస: ససస స
94-75/1110

95-53/942

94-29/826

తలర : పడశరసత బభలననన
ఇసటట ననస:116
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:118
వయససస:48
లస: పప

8030 SQX2222990
పషరర: రతన కలమమరర టటకక

8033 NDX2624641
పషరర: రరణణ ఎల ఎస సస పపలపరక

94-8/1255

Deleted

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:101B
వయససస:47
లస: ససస స
8019 NDX3193026
పషరర: లకడల భభరత కలనశశటట

94-175/1362

Deleted

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:101B
వయససస:47
లస: ససస స
8022 NDX2621928
పషరర: ననగ రరజ పడవణ ఇకలకరరస

8025 NDX3039179
పషరర: సరవతడ అసచే

94-10/1154

94-40/709

8028 NDX2519072
పషరర: పదనలవత పసదద సటట

94-72/936

భసధసవప: పడసరద రరవప పసదద సటట
ఇసటట ననస:103
వయససస:57
లస: పప
95-48/955

8031
పషరర: చసదడ భభనస కకగసటట

95-53/941

తసడడ:డ గగకలల చసద కకగసటట
ఇసటట ననస:103
వయససస:35
లస: పప
94-175/1235

8034 NDX2599165
పషరర: అజత బభలననన

94-29/825

తసడడ:డ సససదరరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:105 Sai Soundarya Sadan
వయససస:61
లస: ససస స

తలర : పడశరసత బభలననన
ఇసటట ననస:116
వయససస:19
లస: పప

8036 NDX2599140
పషరర: అజత బభలననన

8037 NDX2382968
పషరర: మహసకరళ వనసకయఖ
మననపరటట
తసడడ:డ వనసకటటససరరర మననపరటట
ఇసటట ననస:116
వయససస:28
లస: పప

8039 SQX1711704
పషరర: షరరఫ షషక
తసడడ:డ జజఫర షషక
ఇసటట ననస:118
వయససస:23
లస: పప

94-172/898

భరస : రసగరరరవప అసచే
ఇసటట ననస:103
వయససస:77
లస: ససస స

94-31/752

తలర : పడశరసత బభలననన
ఇసటట ననస:116
వయససస:19
లస: పప
95-92/609

94-175/1359

తసడడ:డ అసకమల రరవప ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:102
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజశశఖర చనరరఖలల టటకక
ఇసటట ననస:103
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప ఉపరపల
ఇసటట ననస:103
వయససస:31
లస: ససస స

8038 SQX1876788
పషరర: ఇసరలయల షషక

94-170/644

తసడడ:డ శకకరసత కసడల
ఇసటట ననస:103
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పరమమశ కలరక
ఇసటట ననస:103
వయససస:43
లస: ససస స

8035 NDX2599207
పషరర: అజత బభలననన

94-175/1361

Deleted

8026 NDX3178670
పషరర: రమఖ సరదదననన

8032
పషరర: సససధనర ఉపరపల

94-175/1358

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:101B
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర తషమలల
ఇసటట ననస:103
వయససస:35
లస: ససస స

8029 NDX2975233
పషరర: ససరరఖ కలరక

Deleted

8015 NDX3201167
పషరర: లకడల భభరత కలనశశటట

తసడడ:డ కకరణ కలమమర అతతట
ఇసటట ననస:102 SAI RAJ RESIDENCY
వయససస:20
లస: ససస స
94-27/1003

94-172/1027

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:101B
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బసవ శసకర కలమమర ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:102
వయససస:24
లస: ససస స
94-173/713

8013 NDX3202272
పషరర: లకడల భభరత కలనశశటట

తలర : నరరయణమల పరరశ
ఇసటట ననస:98/A Railway Quarters
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:101B
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:101B
వయససస:47
లస: ససస స
8020 NDX3218815
పషరర: లకడల భభరత కలనశశటట

94-167/598

Deleted

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:101B
వయససస:47
లస: ససస స
8017 NDX3190246
పషరర: లకడల భభరత కలనశశటట

8012 NDX3276144
పషరర: పసడయసకర పరరశ

95-212/773

8040 NDX2109990
పషరర: శకదనరరరవ కలవ

94-188/1111

94-13/722

తసడడ:డ ససబభకరరవప కలవ
ఇసటట ననస:120
వయససస:58
లస: పప
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95-17/808

తసడడ:డ లలకగశసర కరమరగతష
ఇసటట ననస:122
వయససస:19
లస: పప
8044 SQX2264281
పషరర: ఆనసద సరగర చనమరరస

95-51/488

94-225/1333

95-219/1115

94-40/1108

95-222/1228

94-88/1400

94-173/622

తసడడ:డ వనసకట రరవప గసట
ఇసటట ననస:158
వయససస:29
లస: పప
8068 AP151010468115
పషరర: శకదేవ మలనడడવ
భరస : రరమమహనరరవపવ
ఇసటట ననస:159
వయససస:42
లస: ససస స

94-74/1040

8057 NDX2977346
పషరర: కరమమశసర రరవప పసలర లరర

94-173/714

94-132/1373

8069 AP151010468118
పషరర: ధనలకడల మలనడడવ
భరస : రరమమహనరరవపવ
ఇసటట ననస:159
వయససస:72
లస: ససస స

8052 NDX3261922
పషరర: చసకక దసరర పడసరద చసకక

94-170/786

8055
పషరర: పడవణ కరకరన

94-96/631

94-170/251
8058 NDX1465872
పషరర: దసరర పడసరద రరవప కకమరవవలల

8061
పషరర: రరజగశసరర మమలపపరర

95-172/660

భరస : శకకరసత యయరరచనరరర
ఇసటట ననస:137
వయససస:57
లస: ససస స
94-173/623

8064 AP151010468406
పషరర: వనసకట శశషమల గభరకపడడయ

94-173/624

భరస : సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:152
వయససస:72
లస: ససస స
94-173/626

తసడడ:డ భరత సరహహ
ఇసటట ననస:158
వయససస:44
లస: పప
94-173/627

94-226/1282

తసడడ:డ రరమ సరసమ
ఇసటట ననస:135-84, FLAT NO-301
వయససస:60
లస: పప

8063 NDX0098996
పషరర: ఇసదదర పడభభససనવ రరచపపడడવ

8066 NDX1982983
పషరర: పడమత కలమమర సరహహ

8049 NDX2761260
పషరర: రరమ శక త మరరయమల

తసడడ:డ రరఘవయమ కరకరన
ఇసటట ననస:132
వయససస:31
లస: పప

భరస : పడసరదరరవపવ
ఇసటట ననస:152
వయససస:37
లస: ససస స
94-173/625

94-223/1042

తసడడ:డ చసకక కకషష మబరరస చసకక
ఇసటట ననస:123-10-253
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకకరసత యయరరచేరర ర
ఇసటట ననస:137
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర శరల మభళరపపడడ
ఇసటట ననస:149
వయససస:27
లస: ససస స
8065 NDX1982942
పషరర: రరజ గసట

94-172/1028

8054
పషరర: వరరణ చదదరర కసదదమళర

8060
పషరర: హహమజ యయరరచనరరర

8046 NDX2759876
పషరర: శరరష మరరయమల

తసడడ:డ శకనస మరరయమల
ఇసటట ననస:123
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పసలర లరర
ఇసటట ననస:134-11-1225
వయససస:76
లస: పప

తలర : మహహన లకడల దేవరశశటట
ఇసటట ననస:137
వయససస:23
లస: పప
8062 NDX1737917
పషరర: ససధ శక మభళరపపడడ

94-226/1281

తసడడ:డ వనసకట రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:131
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:132
వయససస:19
లస: ససస స
8059
పషరర: పపరష యశససత దేవరశశటట

8051 NDX3061025
పషరర: వనసకటటశసరరర వనమభల

95-36/607

తసడడ:డ శకనస మరరయమల
ఇసటట ననస:123
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:123-2-46
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజ న రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:126
వయససస:38
లస: పప
8056 SQX2198299
పషరర: అససలయ షషక

94-81/837

తసడడ:డ రవసదడ బభబభ యమసస
ఇసటట ననస:123
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పసతమమలమ
ఇసటట ననస:123
వయససస:24
లస: పప
8053
పషరర: రరజగశ యడర పలర

8045 NDX3118684
పషరర: రరప చటర

8048 NDX2821015
పషరర: యమసస ససవరష రరజ

8043 SQX2250033
పషరర: చసదదక
డ తషళళ
ర రర

భసధసవప: రరమ కలమమర తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:122
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చటర
ఇసటట ననస:123
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బభబభ యశస
ఇసటట ననస:123
వయససస:23
లస: పప
8050 SQX2533834
పషరర: ఎలర యఖ పసతమమలమ

95-36/606

భసధసవప: రరమ కలమమర తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:122
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ శసకర చనమరరస
ఇసటట ననస:122
వయససస:31
లస: పప
8047 NDX2939155
పషరర: ససవరష రరజ యశస

8042 SQX2191526
పషరర: అనల కలమమర తషళళ
ర రర

8067 NDX2597391
పషరర: రరబనన మహమలద

94-173/643

తసడడ:డ ఆహమదనలమర మహమలద
ఇసటట ననస:158
వయససస:18
లస: ససస స
94-173/628

94-173/629
8070 AP151010468027
పషరర: రరమమహనరరవప మమలడడવ

తసడడ:డ పసరరమమళళయఖવ
ఇసటట ననస:159
వయససస:80
లస: పప
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8071 AP151010468109
పషరర: జయలకడల పపలలకలరరવ

94-173/630

భరస : ననరరయణరరవపવ
ఇసటట ననస:160
వయససస:62
లస: ససస స
8074 AP151010468114
పషరర: ననరరయణరరవప పపలలకలరరવ

8072 AP151010468634
పషరర: భభరతమల మభదదగగసడવ

94-173/631

భరస : మలర ఖమరరజ నరరవపવ
ఇసటట ననస:160
వయససస:67
లస: ససస స
94-173/633

తసడడ:డ కరసతయఖવ
ఇసటట ననస:160
వయససస:67
లస: పప

8075 NDX2396992
పషరర: దనసరర జజసఫ

8073 AP151010468172
పషరర: గగపసకకషష పపలలకలరరવ

తసడడ:డ ననరరయణరరవపવ
ఇసటట ననస:160
వయససస:42
లస: పప
94-169/915

94-175/1364
8076 NDX3165347
పషరర: జయసత మరరయమల శకనవరస

తసడడ:డ దనసరర ఇననయఖ
తలర : ససబభకలల పపపపల
ఇసటట ననస:201, MEENAKSHI FLORA APAR ఇసటట ననస:201,yedlapalli residency
వయససస:42
లస: పప
వయససస:22
లస: పప

94-175/1365 8078 NDX3111382
8077 NDX3165305
పషరర: జయసత మరరయమల శకనవరస
పషరర: కకటటశసర రరవప కకటపరటట

తలర : ససబభకలల పపపపల
ఇసటట ననస:201,yedlapalli residency
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:203
వయససస:68
లస: పప

8080 NDX2551711
పషరర: కకషష చదసతనఖ హరరదనసస

8081 NDX0834309
పషరర: శకలకడల దేశరరజ

94-169/927

94-174/828

8079 NDX2547933
పషరర: నరసససహ రరవప మమకల

94-175/1229

8082
పషరర: వనసకటటశసర రరవప జజననలగడడ

భరస : మదన మహన దేశరరజ
ఇసటట ననస:230
వయససస:45
లస: ససస స

8083 JBV3213055
పషరర: ననగమణణదసరర శక మభనపలర

94-175/1231 8085 NDX3119591
8084 NDX0674697
పషరర: చనకకటటశసరరరవప గభరకసવ గభరస
పషరర: పరల శభకర దకలకమమలమ

94-175/1230

భరస : రరమగగపరలరరవప మబనప లల
ఇసటట ననస:231
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కరరమభలమర షషక
ఇసటట ననస:238
వయససస:54
లస: ససస స
8089 NDX2903664
పషరర: షషక శబనమ

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:251
వయససస:39
94-37/709

భసధసవప: షషక రశద
ఇసటట ననస:261
వయససస:19
లస: ససస స
8092 NDX1520585
పషరర: వనణభ గగపరల లసకపలర

94-76/661

తసడడ:డ రసగరరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:349
వయససస:41
లస: పప

8093 NDX2329902
పషరర: ఉమ ససమఖ తలకరయల

94-175/1587

8096 NDX3114576
పషరర: రసగమల కకరకపరటట
తలర : సస మమశసర
ఇసటట ననస:343
వయససస:80

94-90/1097

94-106/780

94-173/637

లస: ససస స

8091 NDX0566190
పషరర: సతష జసపరన

94-76/660

తసడడ:డ నరగసదడ బభబభ
ఇసటట ననస:289
వయససస:44
లస: పప
94-169/913

8094 NDX1087972
పషరర: రరమ కకటటశసర రరవప పలత

94-175/1584

తసడడ:డ బభచచ బభబభ రరవప పలత
ఇసటట ననస:301, Sai Raj Residency,
వయససస:58
లస: పప
94-110/1223

8097 SQX0549485
పషరర: పపషపలత వడేలવ వడేలమ

95-154/920

భరస : వనసకట ననగగశసర రరవపવ వడేలమ
ఇసటట ననస:343
వయససస:35
లస: ససస స

లస: ససస స

8099
పషరర: మధస బసదస బబ ఈసదనళళ

8088 JBV0856773
పషరర: జమమల బ సయఖద
భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:259
వయససస:45

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తలకరయల
ఇసటట ననస:293/42
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మహనరరడడడ చతనబథదనన
ఇసటట ననస:330
వయససస:35
లస: ససస స
8098 NDX2797728
పషరర: వరసససథరరవ గరసజపలర

94-173/636

లస: ససస స

8090 NDX2903482
పషరర: షషక రశద

94-169/1030

తసడడ:డ శరమభఖయయల జజన దకలకమమలమ
ఇసటట ననస:236-A
వయససస:19
లస: పప

తలర : షషక హబమభననసర
ఇసటట ననస:261
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:289
వయససస:29
లస: పప
8095 NDX3190196
పషరర: ససజజత చతనబథదనన

8087 JBV0845560
పషరర: గగససయమబబగస షషక

94-172/900

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష శరల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:231
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖવ గభ రరక
ఇసటట ననస:232
వయససస:44
లస: పప
94-173/635

94-169/926

తసడడ:డ కకషష మబరరస మమకల
ఇసటట ననస:205 B
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస హరరదనసస
ఇసటట ననస:205,krishnadeepikaenclave
వయససస:20
లస: పప

8086 NDX1725441
పషరర: పరరసన షషక

94-173/632

94-137/745

తసడడ:డ అనసత కకషష రరవప బబ ఈసదనళళ
ఇసటట ననస:359
వయససస:45
లస: ససస స

8100 NDX1563486
పషరర: కరననరర సరయ కలమమర

94-173/638

తసడడ:డ తనత రరవప
ఇసటట ననస:359
వయససస:25
లస: పప
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8101 NDX3128451
పషరర: లమజజరస అసదద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31
94-175/1588

8102 NDX3128337
పషరర: ననగ రతనస తనమననమ

94-175/1589

94-175/1590
8103 NDX2865277
పషరర: వనసకట సరయ రరఘవ బబ డడడపలర

తసడడ:డ ససశల రరవప
ఇసటట ననస:401 MANGA ENCLAVE
వయససస:66
లస: పప

భరస : లమజజరస అసదద
ఇసటట ననస:401 MANGA ENCLAVE
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరససస స బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:402-Gokul Residency
వయససస:18
లస: పప

8104 NDX2692143
పషరర: టటరరసర రరణణ సరసమ దనస

8105 JBV0846345
పషరర: అబబజర మహమలద

8106 NDX2202430
పషరర: ననగ కలమమరర పప టట
ర రర

94-173/696

భరస : రమమశ బభబభ మటటటపలర
ఇసటట ననస:402 SRISAIKALA RESIDENC
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససన మహమలద
ఇసటట ననస:445
వయససస:37
లస: పప

8107 NDX2202448
పషరర: సతష కలమమర కకలర

8108 NDX2962355
పషరర: సససత కకరసన మననస

94-16/1066

తసడడ:డ వనసకటటశస రరర కకలర
ఇసటట ననస:456
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చనననబథదన
ఇసటట ననస:502
వయససస:41
లస: పప
94-225/1457

తసడడ:డ శశషయఖ గభణషస
ఇసటట ననస:572
వయససస:46
లస: పప
8116 SQX0509927
పషరర: లలత పస కల
భరస : సరసబశవ రరవప పస కల
ఇసటట ననస:685
వయససస:32
లస: ససస స
8119 NDX2903474
పషరర: శవశసకర యమగరన

94-193/1362

భరస : శకధర లమలమ
ఇసటట ననస:1870
వయససస:49
లస: ససస స
8125 NDX3248630
పషరర: ససత రమభలల చసగ

94-175/1842

8112 NDX3158102
పషరర: దదవఖ వసజ

94-174/944

భసధసవప: ససనత వసజ
ఇసటట ననస:518.at agraharam. bhavi Center
వయససస:24
లస: ససస స

8114 NDX2823508
పషరర: రమఖ ఆకలల

8115 SQX1766062
పషరర: మరర బ షషక

94-233/1121

8117 NDX1908682
పషరర: షరరఫర బ షషక

భరస : వరల షషక
ఇసటట ననస:627
వయససస:59
94-169/914

8120 NDX2319267
పషరర: కరలలషర షషక

8123 NDX2564870
పషరర: పడవణ కలమమర పపససకలరర

8126 NDX2604692
పషరర: ననగ జజఖత గసగపటర

8129 NDX3102514
పషరర: రతన భభరత కలరపరటట
భరస : చరసజవ కలరపరటట
ఇసటట ననస:262739/93-32
వయససస:29
లస: ససస స

95-161/709

లస: ససస స

8118 NDX2735223
పషరర: డేవడ రతనస పసలర

94-174/952

తసడడ:డ డడవనసవ పడసరదరరవప పసలర
ఇసటట ననస:863-539
వయససస:57
లస: పప
94-237/747

8121 NDX2318863
పషరర: ఆరరఫ షషక

94-237/748

తసడడ:డ బభబభన షషక
ఇసటట ననస:1039
వయససస:22
లస: పప
94-172/901

8124 NDX2875938
పషరర: పవనకళళఖణ పపససకలరర

94-172/1035

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపససకలరర
ఇసటట ననస:2516-304/642
వయససస:19
లస: పప
94-172/997

భరస : ససరగష గసగపటర
ఇసటట ననస:2809, 5, line
వయససస:23
లస: ససస స
94-174/1192

94-94/1137

తసడడ:డ లకలణ రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:504, P V R Residency
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవససర రరవప పపససకలరర
ఇసటట ననస:2516-304/642
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రమభలల చసగ
ఇసటట ననస:2631-14
వయససస:51
లస: పప
8128
పషరర: వరభదడ రరవప శకపత
పసడడతనరరధసఖల
భసధసవప: వ ఆర శసకర సప
ఇసటట ననస:14698
వయససస:40
లస: పప

94-173/1003

తసడడ:డ బభబభన షషక
ఇసటట ననస:1039
వయససస:21
లస: పప
94-174/826

8109 NDX3072600
పషరర: తలతతటట నల వదనఖవత
భసధసవప: మననస సససత కకరసన
ఇసటట ననస:469
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:728
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస యమగరన
ఇసటట ననస:913
వయససస:28
లస: పప
8122 NDX2718252
పషరర: శక దేవ శరరపపరపప

94-65/1196

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:627
వయససస:19
లస: ససస స
95-7/1025

94-16/1065

భరస : సతష కలమమర కకలర
ఇసటట ననస:456
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : నల వదఖ వత తలతతటట
ఇసటట ననస:469
వయససస:22
లస: ససస స

94-169/1114 8111 NDX3105632
8110 NDX2794931
పషరర: వజయ కలమమర చనననబథదన
పషరర: హరరష కలమమర చలర పలర

8113 NDX2788776
పషరర: రసబభబభ గభణషస

94-172/891

8127
పషరర: అనల కలమమర మమడడ

94-172/1299

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమడడ
ఇసటట ననస:10015
వయససస:38
లస: పప
94-173/771

8130 NDX3257342
పషరర: దేవ బతష
స ల

94-174/1158

భరస : శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:263887/H
వయససస:40
లస: ససస స
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8131 NDX2874030
పషరర: ససశలత చదరరకలమలర
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94-169/1115

తసడడ:డ డడఎసఎ చరణ చదరరకలమలర
ఇసటట ననస:522002
వయససస:18
లస: ససస స
8134
పషరర: ఎలష బభబభ బస

8132 NDX2942878
పషరర: ననగ కరశ రరవప కకటటట

తసడడ:డ నగరజ
ఇసటట ననస:0
వయససస:20
94-173/1212

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:A15
వయససస:19
లస: పప

94-169/1025

94-167/585

భరస : మలర కరరరజ న రరవప నకకల
ఇసటట ననస:A5
వయససస:42
లస: ససస స

లస: పప

8135 NDX3256302
పషరర: బల గభరవయఖ అరవ

8133 NDX3092368
పషరర: సరయరరమ నకకల

94-174/1154

8136 NDX3283603
పషరర: లలరర మల మమకల

94-169/1224

తసడడ:డ కకటయఖ అరవ
ఇసటట ననస:Al 4545
వయససస:53
లస: పప

భసధసవప: జగసససతన
ఇసటట ననస:A.T.Agraharam
వయససస:62
లస: ససస స
8139 NDX2797934
పషరర: లకకలపత మభనపల

భరస : వనసకటటశసరరర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:ATA Nice Apartment 4-A
వయససస:63
లస: ససస స

94-172/1235
8138 NDX2893865
పషరర: కకషష కరరరసక రరమననధస
రరమననధస
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప రరమననధస రరమననధస
ఇసటట ననస:A.T.graharam 3rd line
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మభనపల
ఇసటట ననస:B - 15
వయససస:34
లస: పప

8140 NDX3138039
పషరర: రరజగశసరర రగవన

8141 NDX2739480
పషరర: సతశ ననమలకసటట

8142 NDX2567584
పషరర: సరగర బభబభ ననమలకసటట

8137 NDX3038049
పషరర: లకడలనరసమల జజననలగడడ

94-175/1762

94-174/1097

భరస : గభరరసరసమ ననగరరజ రగవన
ఇసటట ననస:C - 20
వయససస:65
లస: ససస స
8143 ABI0811696
పషరర: శకనవరస కగసడడనఖ మదనదల

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:D-3F/4 26-36-142
వయససస:21
లస: పప
94-175/1763

8144 NDX3148608
పషరర: అరరణ కలమమరర రగనశశటట

తసడడ:డ శకనవరస మదనదల
ఇసటట ననస:D NO 23-31-106 FLAT NO 10
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరస బభబభ రగనశశటట
ఇసటట ననస:D NO 25-2-2/1
వయససస:42
లస: ససస స

8146 NDX2576296
పషరర: రమదేవ తలమల

8147 NDX2887461
పషరర: వసశ తనడడశశటట

94-167/516

భరస : వననధ కలమమర తలమల
ఇసటట ననస:D NO 25-21-211
వయససస:21
లస: ససస స
8149 NDX2922375
పషరర: చదసతనఖ పడకరశ దథవ

94-172/1237

Deleted

8155 NDX2575694
పషరర: కకప వరణణ దదడడ

94-174/823

8150 NDX2922193
పషరర: చదసతనఖ పడకరశ దథవ

94-169/1019

8156 NDX2842474
పషరర: ఆనసద కలమమర తతట
తసడడ:డ జజగ రరవప తతట
ఇసటట ననస:D NO 26-27-252
వయససస:40
లస: పప

8158 NDX2459220
పషరర: పరప మణణకగ

8159 NDX2817575
పషరర: వజయ లకడల మమడడకకసడనరర

94-169/920

భరస : రవ కలమమర మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:D NO 26-28-31/B
వయససస:34
లస: ససస స

8145 NDX2893907
పషరర: ధన లకడల ఏననగసటట

94-173/1133

భరస : ససధనకర రరడడడ ఏననగసటట
ఇసటట ననస:D NO 25-16-145/B
వయససస:27
లస: ససస స
94-172/1236

8148 NDX2889103
పషరర: ననగజజఖత మలలర ల

94-173/1137

తసడడ:డ కకసడల రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:D NO 26-14-124/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-174/1098

8151 NDX2397206
పషరర: వరలకడల శకరరస

94-169/917

భరస : మలర కరరరజ న రరవప లలట శకరరస
ఇసటట ననస:D.NO.26-20-65
వయససస:76
లస: ససస స
94-169/918

తసడడ:డ కలమమర జరరరపస తషల
ఇసటట ననస:D.NO 26-27-24/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : బల ఆసథథన దదడడ
ఇసటట ననస:d.no.26-27-190,0 lane
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబక రరవప మణణకగ
ఇసటట ననస:D NO 26-27-255
వయససస:22
లస: ససస స

94-175/1764

తసడడ:డ చదసతనఖ దథవ
ఇసటట ననస:D NO 26-16-107
వయససస:19
లస: పప
8153 NDX2397297
పషరర: ఎలషర రరజ జరరరపస తషల

94-169/1020

తసడడ:డ ననమలకసటట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:D-3 F/4 R/B QUATERS
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:d no 25-22-182
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చదసతనఖ దథవ
ఇసటట ననస:D NO 26-16-107
వయససస:19
లస: పప

8152 NDX2553311
పషరర: ననగ వనసకట సరయ కలమమర
కకలర పర
తసడడ:డ వరయఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:D NO 26-20-310/B
వయససస:19
లస: పప

94-167/586

94-174/1096

8154 NDX2379220
పషరర: పడవణ కలమమర కకసదమబడడ

94-169/919

తసడడ:డ గగవసదస కకసదమబడడ
ఇసటట ననస:D NO 26-27-102
వయససస:28
లస: పప
94-169/1191

8157 NDX2842359
పషరర: మణణ తతట

94-169/1192

భరస : ఆనసద కలమమర తతట
ఇసటట ననస:D NO 26-27-252
వయససస:35
లస: ససస స
94-173/1138

8160 NDX3200755
పషరర: అనసరరధ కరటడపత

94-173/1134

భరస : శకనవరసరరవప అబకరరజ
ఇసటట ననస:D No 26 28 42
వయససస:31
లస: ససస స
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8161 NDX3212735
పషరర: అనసరరధ కరటడపత
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94-173/1135

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:D No 26 28 42
వయససస:31
లస: ససస స

8164 NDX3263811
పషరర: కకరస ర లకడల పపలలలటటకలరఠర

94-173/1188

భసధసవప: దసరర పడసరద పపలలర టకలరరస
ఇసటట ననస:dno 26-28-300
వయససస:74
లస: ససస స
8167 NDX3193604
పషరర: రతన మణణకఖస డడవ

94-172/1240

భరస : మహనరరవప డడవ
ఇసటట ననస:DNO-26-30-31
వయససస:50
లస: ససస స
8170 NDX2645851
పషరర: చసదదక
డ యరగళళ

8162 NDX3173291
పషరర: అనసరరధ కరటడపత

94-173/1136

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:D No 26 28 42
వయససస:31
లస: ససస స

8165 NDX3223294
పషరర: శవ ననగ పడసరద ఏమ వ

94-173/1162

భరస : మభరళకకషష యరగళళ
ఇసటట ననస:D. No. 26-31-4/A
వయససస:33
లస: ససస స

94-172/1238

తసడడ:డ ననసర అహమలద షషక
ఇసటట ననస:D NO 26-28-211
వయససస:69
లస: పప
8166 NDX2554137
పషరర: మభరళ కకషష తరరనవలర

తసడడ:డ పపరరషస తస మ రరవప మభలలపరర
ఇసటట ననస:D NO 26-29-31/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లకలయఖ తరరననవఅల
ఇసటట ననస:D.No.26-29-35
వయససస:50
లస: పప

8168 NDX3140803
పషరర: మభరళమహన అరరవప డడవ

8169 NDX2543262
పషరర: పవన ససతతష అననవరపప

94-175/1775

తసడడ:డ ననరరయణ మబరరస డడవ
ఇసటట ననస:DNO-26-30-31
వయససస:54
లస: పప
94-175/1354

8163 NDX2944148
పషరర: నజర షషక

8171 NDX3282639
పషరర: ఖమజ అల సయఖద

94-174/824

తసడడ:డ అననవరపప వనసకట ఫణణ కలమమర
ఇసటట ననస:D.NO.26-30-59
వయససస:21
లస: పప
94-175/1880

తసడడ:డ అసర ర అల సయఖద
ఇసటట ననస:D.NO 26/31/9
వయససస:27
లస: పప

94-175/1766 8174 ABI0984089
8173 NDX3087954
పషరర: అలవనలల మసగతనయమరర మదనదల
పషరర: హహమశక బసదస మదనదల

94-173/708

8172 ABI0892050
పషరర: శకనవరస మదనదల

94-175/1765

తసడడ:డ నరసససహచనరరఖలల యస టట వ
ఇసటట ననస:D NO 26-31-106 FLAT NO 10
వయససస:56
లస: పప
94-175/1773

8175 NDX2870178
పషరర: ఆకరశ దనసరర

94-175/1770

భరస : శకనవరస మదనదల
ఇసటట ననస:D NO 26-31-106 FLAT NO 10
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మదనదల
ఇసటట ననస:DNO 26-31-106 FLAT NO 101
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ పడకరశ దనసరర
ఇసటట ననస:D.NO. 26-31-112/A
వయససస:26
లస: పప

8176 NDX3031051
పషరర: అనసష దనసరర

8177 NDX3045051
పషరర: జయ పడకరశ రరవప దనసరర

94-175/1772

94-175/1233
8178 NDX2398808
పషరర: వనసకట ననగ సరయ పడవలర క
బసడ
తసడడ:డ బభల ససబడహలణఖస బసడ
ఇసటట ననస:DNO 26-32-5/2
వయససస:22
లస: ససస స

94-173/1140

8181 NDX3263894
పషరర: రమమశ పససడడపరటట

94-175/1771

తసడడ:డ జయ పడకరశ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:D.NO. 26-31-112/A
వయససస:24
లస: ససస స
8179 NDX3181021
పషరర: పడవణ హరర దేవప

తసడడ:డ ఆశరరసదస దనసరర
ఇసటట ననస:D.NO. 26-31-112/A,
వయససస:58
లస: పప
94-175/1768

తసడడ:డ ససతనరరమ పరమధనమ దేవప
ఇసటట ననస:D. No. 26-32-18/A
వయససస:36
లస: పప
8182 NDX2517118
పషరర: సతఖవత సతపసరళర

94-175/1234

భరస : నగరరరడడడ సతపసరళర
ఇసటట ననస:D NO 26-32-53
వయససస:56
లస: ససస స
8185 NDX2532455
పషరర: శకనవరస రరవప తనడడబబ యన

8180 NDX3210515
పషరర: ససశల గభరజజడ

తసడడ:డ వనసకటభచనరరఖలల గభరజజడ
ఇసటట ననస:D. No. 26-32-18/A, 6th lane,
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప లలటట పససడడపరటట
ఇసటట ననస:D.no.26-32-20, 6th lainu
వయససస:39
లస: పప

8183 NDX2525822
పషరర: పసడయసకర పపలపరటట

8184 NDX2532349
పషరర: శకదేవ తనడడబబ యన

తసడడ:డ పడసనన కలమమర పసరరపస గభ
ఇసటట ననస:DNO-26-36-167/1
వయససస:20
లస: పప

8188 NDX3098761
పషరర: రరయమజదదదన షషక

8189 NDX3097367
పషరర: జసషసద జహ షషక

94-170/773

94-169/921

భరస : శకనవరస రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:D NO 26-35-32
వయససస:39
లస: ససస స

8186 NDX2605111
పషరర: జశససత పడసనన పసరరపస గభ

తసడడ:డ రరఢ కకషష మబరరస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:D NO 26-35-32
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననరరల హహదన లలట షషక
ఇసటట ననస:D.NO.26-38-143/B/1
వయససస:55
లస: పప

94-172/893

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 26-34-20/A
వయససస:24
లస: ససస స
94-169/922

94-175/1859

94-167/517

8187 NDX3090792
పషరర: సససదన వల షషక

94-173/1139

తసడడ:డ పసర మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:D no 26-38-143/1A
వయససస:25
లస: పప
94-173/1141

తసడడ:డ ననరరల హహదన లలట షషక
ఇసటట ననస:D.NO.26-38-143/B/1
వయససస:57
లస: ససస స

8190 NDX3006384
పషరర: పడభభకర రరవప నరమమసత

94-169/1193

భసధసవప: కణక దసరర మసగతయమరర నరమమసత
ఇసటట ననస:DNO.26-39-7/4, LANE 7/3,
వయససస:69
లస: పప
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8191 NDX2764314
పషరర: కకసడనరరడడడ పపలచదరర
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94-172/1239

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ పపలచదరర
ఇసటట ననస:D NO 26-39-120/31
వయససస:39
లస: పప
8194 NDX2542934
పషరర: రమమదేవ కరరరమసచ

94-172/1025

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:D NO 26-39-129/218
వయససస:25
లస: ససస స

8192 NDX3300381
పషరర: ఉననస ఆదదననరరయణ

94-172/1305

8193 NDX2445476
పషరర: మణణశక జడడగభ

94-172/892

తసడడ:డ ఉననస ససబకయఖ
ఇసటట ననస:D NO 26-39-120/90/N/1
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకహరర చదరరకలరర
ఇసటట ననస:D.NO.26-39-128-A
వయససస:50
లస: ససస స

8195 NDX3259272
పషరర: యయసట ర
ష ర తరరమల

8196 NDX3285251
పషరర: యయసట ర
ష ర తరరమలకకసడ

94-172/1265

భరస : కకషష తరరమల
ఇసటట ననస:DNO-26-39-129/235
వయససస:33
లస: ససస స

94-172/1285

భరస : కకషష తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:DNO-26-39-129/235
వయససస:33
లస: ససస స

94-172/894 8198 NDX3045135
94-175/1769
8197 NDX2529873
పషరర: ససతనరరమసజననయభలల మమరరళర
పషరర: વવવવવ વવવ વવવવવ
વવવવવવવવવ વવવ વવવવવ વવવ
తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ మమరరళర
తలర : વવવવવ વવવ વવવવવવવ વવવ
ఇసటట ననస:D NO 26-39-134/12B
ఇసటట ననస:D.NO 26-41-62/A
వయససస:71
లస: పప
వయససస:24
లస: పప

భరస : శరమబఖల రరజ వడనడణస
ఇసటట ననస:D.NO.26-42-37
వయససస:48
లస: ససస స

8200 NDX2564920
పషరర: జజషస మననహర వడనడణస

8202 NDX3251394
పషరర: వనసకటటశసరరర కరర

94-172/969

తసడడ:డ శరమభఖయయల రరజ వడనడణస
ఇసటట ననస:D.NO.26-42-37
వయససస:19
లస: పప
8203 NDX3263407
పషరర: సరసబశవరరవప పపపపల

94-173/1187

94-175/1767

తసడడ:డ అబభదల నభ షషక
ఇసటట ననస:D NO 92-26-21-801
వయససస:42
లస: పప
8209 NDX2884617
పషరర: రరధదక వస

94-172/1241

8204 NDX3275500
పషరర: బల వనసకట ననగ సరయ లకడల
చసదథలల
భరస : రరకగశ కలమమర చసదథలల
ఇసటట ననస:D.NO.26-44-65/5
వయససస:22
లస: ససస స

94-31/1285

94-170/784

Deleted

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కనన
ఇసటట ననస:Door no 5-93-19A
వయససస:27
లస: పప

94-173/1143

94-172/1261

8207 NDX2524650
పషరర: బభబభ మమలపరటట

94-170/554

8205 NDX3246725
పషరర: సరసబశవరరవప పపపపల

Deleted

8208 NDX2521995
పషరర: చదనన రరవప జజజర

94-169/923

తసడడ:డ అచచయఖ జజజర
ఇసటట ననస:D NO 93-28-857
వయససస:23
లస: పప

94-175/1774 8211 NDX3121183
8210 NDX3078789
పషరర: గగపరలకకషష మబరరస రరమరరజ
పషరర: రసగ ననయకమల రరమరరజ

8213 NDX2363588
పషరర: వనసకట రరడడడ భవనస

94-175/1776

భరస : గగపరలకకషష మబరరస రరమరరజ
ఇసటట ననస:DNO94/191 F-203A
వయససస:63
లస: ససస స
94-172/895

తసడడ:డ రరమ రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:DOOR NO 26-28-69
వయససస:80
లస: పప
8216 NDX1295757
పషరర: పడవణ చటట
ట రర

94-172/1254

భసధసవప: బభచచబభబభ
ఇసటట ననస:d no 92 24 1906
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయభలల రరమరరజ
ఇసటట ననస:DNO 94/191 F-203A
వయససస:70
లస: పప

8212 NDX3260122
పషరర: ననగ శకనవరస సరయ కనన

94-172/61

తసడడ:డ మడడడ రరమయఖ కరర
ఇసటట ననస:DNO 26-42-168/A
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ పసదదనన మమలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 93/24/745
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరరసదడ బభబభ వస
ఇసటట ననస:D-No-94-8-354/2
వయససస:35
లస: ససస స

8215 NDX3141462
పషరర: కకషష మబరరస పపలలర టకలరరస

94-172/797

తసడడ:డ ననరరయణ అసదద
ఇసటట ననస:DNO 26-42-115
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: బభచచబభబభ పపపపల
ఇసటట ననస:d no 26 42 259
వయససస:49
లస: పప
8206 NDX2946523
పషరర: మమలమల షషక

8201 NDX0448803
పషరర: కరకసత కలమమర అసదద

8199 NDX2363646
పషరర: శవ కలమఖణణ వడనడణస

8214 NDX3298254
పషరర: కకరస ర లకడల పపలలర టకలరరస

94-170/807

భసధసవప: దసరర పడసరద పపలలర టకలరరస
ఇసటట ననస:door no 26-28-300 4 line
వయససస:74
లస: ససస స
94-167/431

94-175/1355
8217 NDX2674620
పషరర: సనరఖననరరయణ కసభసమమటట ట

భసధసవప: దసరర పడసరద పపలలర టకలరరస
ఇసటట ననస:door no 26-28-300 4 line
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ వ వ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:DOOR NO 26-30-2/A
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: అనల కలమమర కరవపరర
ఇసటట ననస:Door No. 26-32-36/1
వయససస:49
లస: పప

8218 NDX3296399
పషరర: అసజలదేవ చతరరల

8219 NDX2900751
పషరర: ససతననస వజడస

94-172/896
8220 NDX2363638
పషరర: వజయ కలమమర రరమనబబ యన

భరస : వనసకయఖ చతరరల
ఇసటట ననస:DOOR NO 26-36-195
వయససస:53
లస: ససస స

94-167/605

తసడడ:డ దదననదద వజడస
ఇసటట ననస:DOOR NO-33
వయససస:69
లస: పప

94-173/1142

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరమనబబ యన
ఇసటట ననస:DOOR NO 93-8-404
వయససస:30
లస: పప
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8221 NDX2535748
పషరర: అపరష చసతపలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31
94-175/1232

8222 NDX2576981
పషరర: భభగఖ లకడల పరణణదరపప

94-169/1021

8223 NDX3087459
పషరర: ససషల సససరన నలగఅలమ

94-173/1144

భరస : నరసససహ మబరరస చసతపలర
ఇసటట ననస:Door no.94-5-96, 5th Lane
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పరణణదరపప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 16-8-455
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘభ కలమమర నలగఅలమ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 26-32-21/A
వయససస:24
లస: ససస స

8224 NDX3188943
పషరర: మమమభబలమర షషక

8225 NDX2557809
పషరర: జజఖతఖత మగడ

8226 NDX2550390
పషరర: లమవణఖ శశటట

94-174/1099

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:door number 84-4/1
వయససస:53
లస: ససస స
8227 NDX2908002
పషరర: జయచసద పసలర

తసడడ:డ ననగరసదడ కలమమర మగడ
ఇసటట ననస:DR NO 26-27-198
వయససస:18
లస: ససస స
94-173/1146

తసడడ:డ డేవడ పసలర
ఇసటట ననస:DRNO 26-41-29
వయససస:36
లస: పప
8230 NDX3076239
పషరర: హహపససబ ససనల ననమభల

94-173/1145

94-174/1101

8231 NDX3163441
పషరర: తషలశ పడసనన కటభరర

8234 NDX3103785
పషరర: ననగగసదడస నల

94-175/1777

94-173/1148

భరస : రవకకషష కలమమర ఎనసమభల
ఇసటట ననస:FLAT 101 26-30-50
వయససస:48
లస: ససస స

8237 NDX3107141
పషరర: భభణభ మబరరస దదవనసల

8229 NDX3076056
పషరర: రతనవళ మకకకల

94-172/1243

భరస : దేవదననస మకకకల
ఇసటట ననస:DRNO 26-42-36
వయససస:45
లస: ససస స
94-174/1104

8232 NDX3076122
పషరర: ననసచరమల నల

94-174/1100

భరస : రరఘవపలల నల
ఇసటట ననస:DR NO 26-42-211
వయససస:57
లస: ససస స
94-174/1102

తసడడ:డ బకలల నల
ఇసటట ననస:DR NO 26-42-226
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వససత కలమమర మమరరసటట
ఇసటట ననస:DR NO 92-101
వయససస:18
లస: ససస స
8239 NDX2913481
పషరర: వనసకట అపరష లకడల బబ జజ

94-172/1242

భరస : శశధర కటభరర
ఇసటట ననస:DRNO 26-42-203
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగగసదడస నల
ఇసటట ననస:DR NO 26-42-226
వయససస:63
లస: ససస స
8236 NDX2980605
పషరర: కరవఖ మమరరసటట

8228 NDX3134954
పషరర: దేవదననస మకకకల

94-167/518

భరస : అరరణ తేజ పసనసమమక
ఇసటట ననస:Dr no 26-36-190
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస మకకకల
ఇసటట ననస:DR NO 26 -42-36
వయససస:82
లస: పప

భరస : జజషషవర డననయల మకకకల
ఇసటట ననస:DR NO 26-42-36
వయససస:34
లస: ససస స
8233 NDX3118718
పషరర: భగఖమల నల

94-169/1022

8235 NDX3095411
పషరర: రవ కలమమర నల

94-174/1103

తసడడ:డ ననగగసదడస నల
ఇసటట ననస:DR NO 26-42-226
వయససస:35
లస: పప
94-175/1778

8238 NDX2945624
పషరర: వవనక చేతన కలల
ర రర

తసడడ:డ వనసకట ససబడహలణఖస దదవనసల
ఇసటట ననస:F 504A ATA TOWERS
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ గగవరర న రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:FF-4
వయససస:21
లస: పప

8240 NDX3001633
పషరర: సరగజన దేవ నలర మల

8241 NDX3024726
పషరర: జవనద అహలద షషక

94-175/1782

94-175/1781

94-174/1106

భరస : జననరర న రరవప నలర మల
ఇసటట ననస:FLAT 101 SAHASRA HEIGHTS
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అహలద బభష షషక
ఇసటట ననస:Flat 101, Leo Apartments
వయససస:32
లస: పప

8243 NDX2622595
పషరర: జజఖత పససపపలలటట

94-175/1783

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలగపపడడ
భరస : వజయ కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:FLAT103 LAKSHMIPRIYAM APT ఇసటట ననస:flat 105 vijay durga appr
వయససస:18
లస: పప
వయససస:38
లస: ససస స

8244 NDX2936052
పషరర: వనసకట మబరరస నగరజ
యలమరపడగడ
తసడడ:డ ఇ ఏస ఆర కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:FLAT 302
వయససస:65
లస: పప

8245 NDX3179207
పషరర: మధవ లత పటభనయక ఉరర స

8247 NDX2834216
పషరర: వనసకట అశసత అడేడపలర

94-175/1784

8242 NDX3165313
పషరర: వకరశ వనలగపపడడ

94-174/1112

94-167/587

8246 NDX3220381
పషరర: కరరణకర పపలపరటట

94-175/1356

94-175/1819

భరస : ససమన బభబభ డబకరర
ఇసటట ననస:flat 403, MULLAPUDI
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కగశవపలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 404 MANGA ENCLAVE
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అడేడపలర
ఇసటట ననస:FLAT 502,MANGAENCLAVE
వయససస:20
లస: ససస స

8248 NDX2866846
పషరర: వనసకట అనసత అడేడ పలర

8249 NDX2926665
పషరర: మమధవ రరడడడ సససహదదడ

8250 NDX2926871
పషరర: శరరష సససహదదడ

94-172/1245

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అడేడపలర
ఇసటట ననస:FLAT 520 MANGAENCLAVE
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-004
వయససస:30
లస: పప

94-175/1802

94-175/1804

భరస : మమధవ రరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:FLATNO-004
వయససస:21
లస: ససస స
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94-172/1247

8252 NDX3144458
పషరర: గగరర పదలజ రరమశశటట

94-174/1111

8253 NDX3188802
పషరర: లకడల భభరత కలనశశటట

94-175/1800

Deleted

తసడడ:డ నరరసదడ బభబభ రరమశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 005, 4TH LANE
వయససస:31
లస: పప

భరస : నరరసదడ బభబభ రరమశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.005, 4TH LANE
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.101/B
వయససస:47
లస: ససస స

8254 NDX3148376
పషరర: గసగరధరస ధసరరథత

8255 NDX2921575
పషరర: శకహరర ఆతతట

8256 NDX3287711
పషరర: వనసకటటష ననతలపరటట

94-174/1107

Deleted

తసడడ:డ వరయఖ ధసరరథత
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:55
లస: పప
8257 NDX2617009
పషరర: శవ పడసరద తరరమలశశటట

తసడడ:డ కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:Flat No 102
వయససస:19
లస: పప
94-175/1357

తసడడ:డ వనసకయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:flat no 102
వయససస:58
లస: పప
8260 NDX3126844
పషరర: ఆనసద బభబభ ననయక ఎస

94-175/1796

94-175/1798

94-175/1799

94-174/1169

భరస : రరమ కకటటశసరరవప పలత
ఇసటట ననస:Flat no.301
వయససస:54
లస: ససస స

8264 NDX3250271
పషరర: శకనవ రరవప వపర

8267 NDX3044757
పషరర: సరమమజఖస దదసడపరటట

8270 NDX3211786
పషరర: సనరర బభబభ ఈమన

94-175/1843

8273 NDX2383099
పషరర: రరహనన ససలమసనన షషక

8259 NDX3139912
పషరర: భబరర బభయ మభడే

94-175/1795

8262 NDX2604106
పషరర: వనసకట నరసమల టటనననళళరర

94-169/1023

94-172/1258

8265 NDX3222676
పషరర: గగపరల కకషష చవపకలల

94-175/1820

భసధసవప: ససధఖ చవపకలల
ఇసటట ననస:Flat No - 104,
వయససస:43
లస: పప
94-174/1109

8268 NDX3196771
పషరర: అననపపరగషశసరర చలర

94-175/1786

భరస : అరరణ నరసజన చలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:30
లస: ససస స
94-175/1787

8271 NDX3216132
పషరర: ననగ రరజ కలమమరర ఈమన

94-175/1788

భరస : సనరర బభబభ ఈమన
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:53
లస: ససస స
94-169/925

8274 NDX2383081
పషరర: హహససషన సరహహబ షషక

94-170/555

భరస : హహససషన సరహహబ షషక
తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:FLAT NO 203, MENAKSHI HOM ఇసటట ననస:FLAT NO 203, MENAKSHI HOM
వయససస:46
లస: ససస స
వయససస:49
లస: పప
94-175/1801

8276 NDX3166709
పషరర: శశశలజ థసటటపఅల

94-174/1113

భరస : కరమమశసర శరససస స బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:FlatNo303A,ATATowers
వయససస:37
లస: ససస స

94-175/1790 8279 NDX3204963
8278 NDX3088622
పషరర: వనసకట శకనవరస రరవప కకతత
పషరర: అమబలఖ రరబక
స రర

తసడడ:డ రరమ శశష రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:30
లస: పప

భరస : హరర బభబభ టటనననళళరర
ఇసటట ననస:Flat No 103
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఈమన
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ మబరరస శషరషష
ఇసటట ననస:Flat No 202
వయససస:21
లస: పప
8275 NDX0268565
పషరర: శవలల పలత

94-175/1797

భరస : వనసకటటశసరరర దదసడపరటట
ఇసటట ననస:flat no 106
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:48
లస: పప
8272 NDX3248838
పషరర: సతఖ సరయ శషరషష

8261 NDX3127040
పషరర: కళళవత ఏస

94-174/1182

భరస : తషలసస ననయక మభడే
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ వపర
ఇసటట ననస:FLAT NO-104,
వయససస:52
లస: పప

భసధసవప: ఉమ మహహశసరర కలదదరరల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 105
వయససస:27
లస: పప
8269 NDX3262839
పషరర: వనసకటటశసర రరవప చదలర లరర

94-175/1785

భరస : ఆనసద బభబభ ననయక ఏస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరవప వణభకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 103A
వయససస:46
లస: ససస స
8266 NDX2892032
పషరర: కకరణ కలమమర కకసడ

8258 NDX2920973
పషరర: శకదేవ ఆతతట
తసడడ:డ కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ థనలలసష ననయక ఎస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయససస:37
లస: పప
8263 NDX2917144
పషరర: పదల వణభకలరర

94-174/1108

భరస : వజయ కలమమర అసదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:33
లస: ససస స

94-175/1791

8277 NDX2826725
పషరర: పరరరపలర శశషరవతనరమ

94-175/1789

తసడడ:డ పస ససబకరరవప
ఇసటట ననస:Flat no 303,
వయససస:50
లస: పప
8280 NDX3076502
పషరర: ససధ కకతత
స రర

94-175/1792

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:FLAT NO -401
వయససస:41
లస: ససస స
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8281 NDX2781029
పషరర: సరయ దదలప రరమశశటట

94-167/588

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:Flat No.402
వయససస:20
లస: పప
8284 NDX3053741
పషరర: గగవరదనరరవప కలల
ర రర

94-175/1793

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:56
లస: పప
8287 NDX2946283
పషరర: వనసకట అనసత అడేడ పలర

94-175/1794

8282 NDX3062890
పషరర: షణభలఖ లకడల శవ సరయ
మటమరరక
తసడడ:డ ననగగశసర రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:flat no.402
వయససస:19
లస: పప

8285 NDX2906501
పషరర: వనసకట సరయ సరళ గభదదసటట

94-167/589

8283 NDX2877397
పషరర: పరరసత కలల
ర రర

94-174/1110

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:69
లస: ససస స
94-172/1248

8286 NDX2875656
పషరర: పప టర దసరరస చసదడకళ

94-172/1246

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కలమమర గభదదసటట
ఇసటట ననస:FLATNO 406MANGA ENCLAVE
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర పప టర దసరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 501 SAHASRA
వయససస:34
లస: ససస స

8288 NDX3026549
పషరర: మహహన బభయ వరనపలర

8289 NDX3208550
పషరర: అననపపరగషశసరర చలర

94-173/1149

94-175/1803

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప అడేడపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 502 MANGA ENCLAV
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వర వనసకట అపరపరరవప వరనపలర
ఇసటట ననస:Flat No A2 Dream home
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అరరణ నరసజన చలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 201
వయససస:30
లస: ససస స

8290 NDX2602027
పషరర: అసససనకలనన

8291 NDX3147543
పషరర: సరయ శక చటటట

8292 NDX3247111
పషరర: అమబలఖ రరబక

94-169/1024

భసధసవప: రసజత దలమయ
ఇసటట ననస:FLAT NUNBER 504
వయససస:37
లస: పప
8293 NDX2940062
పషరర: సతఖననరరయణ కపపర

భరస : రరజశశఖర ఉమలడడ
ఇసటట ననస:FLOT 102
వయససస:28
లస: ససస స
94-173/1151

8296 NDX2921377
పషరర: శకహరర ఆతతట

94-170/774

తసడడ:డ కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:FLOT NO 102
వయససస:19
లస: పప

94-174/1115

94-170/778

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:FLOT NO. 401
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ దమమలలపరటట
ఇసటట ననస:FLOT NO.403
వయససస:19
లస: పప

8297 NDX3153822
పషరర: లకడల చటటట

8298 NDX3116076
పషరర: రవ కకరణ మబరగబబ ఈనన

94-175/1805

8300 NDX3152923
పషరర: లకడల లమలస జమభలల

8303 NDX3255775
పషరర: రరమ దేవ కనసరర

8306 NDX3211901
పషరర: నరసససహ మబరరస వనదనసతస

94-174/1116

తసడడ:డ రసగ సరసమ మబరగబబ ఈనన
ఇసటట ననస:FLOT NO 202
వయససస:24
లస: పప
94-175/1806

8301 NDX2729812
పషరర: పదనలవత ననరరయణ పపరస

94-175/1807

భరస : రరమ కకటయఖ ననరరయణ పపరస
ఇసటట ననస:FLOT NO. 403
వయససస:40
లస: ససస స
94-175/1849

భరస : వనసకటటశసర రరవప కనసరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 405
వయససస:52
లస: ససస స
94-170/775

94-173/1150

తసడడ:డ పపశప రరజ
ఇసటట ననస:FLOT NO 101 3RD LINE
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప జమభలల
ఇసటట ననస:FLOT NO 401
వయససస:18
లస: ససస స
94-175/1808

8295 NDX3063096
పషరర: శరరష జ పస

తసడడ:డ పపశప రరజ
ఇసటట ననస:FLOT NO 101 3RD LANE
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరఢ కకషష మబరరస చటటట
ఇసటట ననస:FLOT NO 102
వయససస:55
లస: ససస స

8299 NDX3248473
పషరర: హరర కకషష పరలలటట

8305 NDX2975100
పషరర: పరరరపలర శశషరవతనరమ

8294 NDX3105939
పషరర: శరరష జ పస

94-175/1838

భరస : వజయ కలమమర రరబక
ఇసటట ననస:FLOT 401
వయససస:33
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ ఆదదమబరరస కపపర
ఇసటట ననస:FLOT NO.100
వయససస:22
లస: పప

8302 NDX2729788
పషరర: రవ కకరణ దమమలలపరటట

94-174/1114

8304 NDX3046836
పషరర: హరరక అననస

94-174/1117

తసడడ:డ లకలణ రరవప అననస
ఇసటట ననస:FLT NO 501 MANGA ENCLAVE
వయససస:28
లస: ససస స
94-173/1147

8307 NDX3017084
పషరర: శవ శసకర నరగసటట

94-169/1194

భసధసవప: పరరరపలర అననపపరష 1
ఇసటట ననస:FN 303, SAI SABARI TOWERS
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమచనరరఖలల వనదనసతస
ఇసటట ననస:F NO 4A 4TH FLOUR
వయససస:64
లస: పప

భసధసవప: మమధవ నరగసటట
ఇసటట ననస:FNO - 5A
వయససస:38
లస: పప

8308 NDX3164407
పషరర: ధనసజయ రరవప గభడడవరడ

8309 NDX2849073
పషరర: చసదడ శశఖర వడర మభడడ

94-173/1152
8310 NDX3053014
పషరర: వనసకట కళళఖణ శకనవరస
మసచరరజ
తసడడ:డ వనసకట బభల ససబడహలణఖస మసచరరజ
ఇసటట ననస:FNO301 Gokul Residency
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గభడడవరడ
ఇసటట ననస:F NO.55,
వయససస:39
లస: పప

94-174/1105

94-172/1244

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప వడర మభడడ
ఇసటట ననస:F.NO.101 SRI POORNAJANEYA
వయససస:57
లస: పప
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8311 NDX3064730
పషరర: అగయఖ లమమ
ర
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94-174/1118

8312 NDX3101284
పషరర: మమధసరర రవనల

94-174/1119

8313 NDX3049343
పషరర: కకషషవనణణ తతటటట సపపడడ

94-174/1120

తసడడ:డ లచచయఖ లసగ
ఇసటట ననస:FNO 304 GOKUL APARTMENT
వయససస:69
లస: పప

భరస : అగయఖ రవనల
ఇసటట ననస:FNO 304 GOKUL APARTMENT
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రరవప తతటటట సపపడడ
ఇసటట ననస:FNO 304 GOKUL APARTMENT
వయససస:33
లస: ససస స

94-175/1780
8314 NDX2729770
పషరర: వనసకట సరయ ఈశసర
దమమలలపరటట
తసడడ:డ రరమ కకటయఖ దమమలలపరటట
ఇసటట ననస:F.NO.403
వయససస:21
లస: పప

8315 NDX2827764
పషరర: ఉసరలన మహమలద

8316 NDX3129905
పషరర: లకడల దదవనసల

94-175/1779

94-175/1809

తసడడ:డ హనఫ మహమలద
ఇసటట ననస:F NO 405 MANGA ENCLAVE
వయససస:65
లస: పప

భరస : భభణభ మబరరస దదవనసల
ఇసటట ననస:FNO 504A ATA TOWERS
వయససస:51
లస: ససస స

8318 ZIO1118141
పషరర: పదలలత ఘసటశరల

8319 NNA2585552
పషరర: రవకలమమర కలగరత

94-170/776
8317 ZIO1118133
పషరర: ననగ వనసకట పడకరష బభబభ
ఘసటశరల
తసడడ:డ పషరయఖ శరససస స ఘసటశరల
ఇసటట ననస:G6,SAHITI RESIDENCY
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగ వనసకట పడకరష బభబభ ఘసటశరల
ఇసటట ననస:G6,SAHITI RESIDENCY
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: పడమల కలగరత
ఇసటట ననస:GF-4.PVR RESIDENCY
వయససస:40
లస: పప

8320 NNA2585545
పషరర: పడమల డక

8321 NDX2219533
పషరర: కకషష రరడడడ చననపరరడడడ

94-175/1810

94-173/1153

భరస : రవ కలమమర కలగరత
ఇసటట ననస:GF-4, P V R RESIDENCY
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరడడడ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:GMC N0-2307 ZEEROLINE
వయససస:34
లస: పప

94-169/1212
8322 NDX3254224
పషరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
అసబడడపపడడ
భసధసవప: మకణనల అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:I-4,A-BLOCK,SAI VILLA APPAR
వయససస:54
లస: పప

8323 NDX2935138
పషరర: రరమ లకడల మమరరళర

8324 NDX2920189
పషరర: వనసకట అనసత అడేడ పలర

8325 NDX2920023
పషరర: వనసకట అశసత అడేడపలర

94-170/777

94-175/1811

భరస : రరమయఖ మమరరళర
ఇసటట ననస:MANGA ENCLAVE
వయససస:32
లస: ససస స
8326 NDX2913135
పషరర: ఇమమమ సరహహబ షషక

94-167/519

94-175/1812

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప అడేడపలర
ఇసటట ననస:MANGA ENCLAVE
వయససస:23
లస: ససస స

94-175/1813

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప అడేడపలర
ఇసటట ననస:MANGA ENCLAVE
వయససస:20
లస: ససస స
94-174/1122

తసడడ:డ Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:NEW DOOR NO. 93-230
వయససస:46
లస: పప

94-175/1814 8328 NDX3113842
8327 NDX2958007
పషరర: మభరళమహన కలమమర అణనల
పషరర: ససరరఖ పపరరణణపరలమఖ
మరరయపప
తసడడ:డ అమరగశసర రరవప అణనల
భరస : హహచ వ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:OPPOSITE RAJU HOMES
ఇసటట ననస:PLOT G 402
వయససస:38
లస: పప
వయససస:50
లస: ససస స

8329 NDX2846087
పషరర: ఫసబబ గరకస బబ యపలర

8330 NDX2915106
పషరర: అజయ కలమమర కనద క
న లసతన

94-173/1155

94-174/1121

94-173/1156

భరస : జయమనసదస బబ యపలర
ఇసటట ననస:PLOT NO-3
వయససస:40
లస: ససస స
8332 NDX2862456
పషరర: రరజగశ సనరరశశటట

తసడడ:డ వనసకయఖ కనద క
న లసతన
ఇసటట ననస:PLOT NO 216
వయససస:29
లస: పప
94-174/1123

Deleted

తసడడ:డ వనసకటపయఖ సనరరశశటట
ఇసటట ననస:PLOT NUMBER 402
వయససస:28
లస: పప
8335 NDX3221231
పషరర: పడసరదరరవప గగరర

94-173/1154

94-169/1199

తసడడ:డ జజసఫ గగరర
ఇసటట ననస:RAJU HOMES SF 3
వయససస:63
లస: పప

8333 NDX2709566
పషరర: రరజ కలమమరర జజననకలటట

తసడడ:డ వనసకటపయఖ సనరరశశటట
ఇసటట ననస:plot no 402
వయససస:28
లస: పప
94-167/520

8334 NDX2875706
పషరర: పడకరశ కలమమర పపలవరరర

భసధసవప: మభరళమహన రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:74
లస: ససస స

భసధసవప: వరయఖ కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:47
లస: పప

8336 NDX3255924
పషరర: అనల కలమమర కనసరర

8337 NDX3021698
పషరర: రరజగశసరర తతనసగభసటర

94-170/782

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కనసరర
ఇసటట ననస:RAM RESIDENCY, FLAT 503
వయససస:32
లస: పప

94-175/1815 8339 NDX3211869
8338 NDX2945566
పషరర: అలల
పషరర: అబడహస గగరర
ర రర సరయ పపజత తరరవధద

తలర : సరవతడ తరరవధద
ఇసటట ననస:SAI SABARI TOWERS 101
వయససస:22
లస: ససస స

8331 NDX2900454
పషరర: రరజగశ సనరరశశటట

తసడడ:డ పడసరదరరవప గగరర
ఇసటట ననస:SF -3
వయససస:18
లస: పప

94-175/1816

94-173/1157

94-169/1195

భరస : టట.ఏస.ఆర.కకరన తతనసగభసటర
ఇసటట ననస:s2 Sri durga nilayam
వయససస:47
లస: ససస స
8340 NDX2927481
పషరర: అనల బభబభ కసచరర

94-174/1124

తలర : వజయ లకడల కసచరర
ఇసటట ననస:SF-3 BL-C,TEACHER ENCLAV
వయససస:37
లస: పప
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8341 NDX2906089
పషరర: అఖల ఓరరగసటట
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94-169/1196

8342
పషరర: తడననథ చదదరర కరపప

తసడడ:డ అసకయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:Sripathi smile residency
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప కరపప
ఇసటట ననస:UNIT 1414
వయససస:25
లస: పప

8344 NDX3099595
పషరర: నలర పప ససధరరరన నలర పప

8345 NDX2935096
పషరర: గరయతడ పసగభలలరర

94-173/1158

తసడడ:డ నలర పప ససధరరరన తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:Vijaylakshmi residence flat 502
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పస ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:Villa No 10
వయససస:53
లస: ససస స

8347 NDX2937795
పషరర: శవ పరరసత కకకకకలగడడ

8348 NDX2768075
పషరర: చసదడ శశఖర వడర పపడడ

94-173/1159

భరస : శకనస కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:WARD NO 7
వయససస:38
లస: ససస స

94-173/709

94-169/916

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:9642545984
వయససస:55
లస: ససస స

94-172/1249

8351 NDX3135563
పషరర: మహహన ససజజత గరసజపలర

8346 NDX3085321
పషరర: ససబకలకడల అవసర

94-174/1125

భరస : ససఎలవ శవకలమమర చదరరవప
ఇసటట ననస:VILLA No. 13
వయససస:43
లస: ససస స
94-170/643

8349 NDX2618247
పషరర: వసశ రరస వడర పపడడ

94-172/897

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వడర పపడడ
ఇసటట ననస:#101, Sri Poornanjaneya N
వయససస:28
లస: పప

94-69/591

భరస : వరసససథరరవ
ఇసటట ననస:349
వయససస:34
లస: ససస స
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2797 NDX3094653
పషరర: చసదన రరజ గభమలడడ

94-171/866

తసడడ:డ సరసబశవ రరజ గభమలడడ
ఇసటట ననస:93-3-163
వయససస:29
లస: ససస స
2800 AP151010468237
పషరర: ననగసరమమమజఖస శకఖసకకలనస

2803 NDX1982843
పషరర: రతనవలర యయచనరర

94-173/248

94-173/250

94-173/253

94-173/249

2804 AP151010468400
పషరర: పడభభకర యయచనరర

2807 JBV0840637
పషరర: జయలకడలససజజతવ కరరવ

94-170/180

94-173/251

2802 NDX3096500
పషరర: పషడమ రరజ కలమమరర గభమలడడ

2805 NDX1983155
పషరర: పడభభకర రరవప యయచనరర

94-170/178

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:62
లస: ససస స

94-173/252

94-170/179
2808 AP151010462574
పషరర: లలమసనరఖకలమమరర గభసడవరపపવ

భరస : మసజననధ శరలવ
ఇసటట ననస:93-3-167
వయససస:35
లస: ససస స

94-170/181 2811 AP151010462148
2810 NDX2538502
పషరర: వనసకట ననగ భభసకర గభసడవరపప
పషరర: జయశక వణభకలరర

2813 NDX0454876
పషరర: కళళఖణణ యరరకపడగడ

94-173/1093

తసడడ:డ రరమకకషష యయచనరర
ఇసటట ననస:93-3-164
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసజననథ శరల గభసడవరపప
ఇసటట ననస:93-3-167
వయససస:42
లస: పప
94-170/183

94-173/247

భరస : సరసబశవ రరజ గభమలడడ
ఇసటట ననస:93-3-163
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పడమద కగ.వવ વ
ఇసటట ననస:93-3-167
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసజననధ శరల
ఇసటట ననస:93-3-167
వయససస:35
లస: ససస స
2812 JBV3171014
పషరర: కలమఖణచకకవరరస వణభకలరర

2801 AP151010468189
పషరర: రరధనకకషషమబరరస శకఖసకకలనస

2799 AP151010468238
పషరర: ననగకలమమరర శకఖసకకలనస

భరస : రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-3-163
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:93-3-164
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పషరయఖ
ఇసటట ననస:93-3-164
వయససస:67
లస: పప
2809 AP151010462346
పషరర: సరవతడ గభసడవరపప

94-171/956

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:93-3-163
వయససస:82
లస: పప

భరస : రరమకకషష యయచనరర
ఇసటట ననస:93-3-164
వయససస:60
లస: ససస స
2806 AP151010468045
పషరర: రరమకకషరషరరవప యయచనరర

2798 NDX3298148
పషరర: సరధస లకడల ననరరయణ

తసడడ:డ సరధస వరరసరసమ
ఇసటట ననస:93-3-163
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-3-163
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగకదడరరడడడ
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:35
లస: పప

94-174/1126

తలర : ఉరరలల దేవ కకమలననన
ఇసటట ననస:Unit No 55
వయససస:45
లస: పప

భసధసవప: వసశ రరస
ఇసటట ననస:# 101 Poornanjaneya Nilay
వయససస:57
లస: పప

8350 JBV0841866
పషరర: ఖమశసబ షషక

8343
పషరర: మభరళ కకషష కకమలననన

94-170/182

భరస : ననగగసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:35
లస: ససస స
94-171/57

2814 NDX0454231
పషరర: రరజఖలకడల పకగరరరల

94-171/58

భరస : ననగమధససనదనస
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:65
లస: ససస స
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2815 JBV0855809
పషరర: అనల కలమమర గగపరరజ

94-171/59

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:37
లస: పప
2818 NDX0445643
పషరర: లలమవత గరదసశశటట

94-173/254

94-173/257

94-171/62

94-171/65

94-171/68

94-171/71

94-171/72

భరస : జయ చసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:93-3-172
వయససస:37
లస: ససస స

2828 NDX1086982
పషరర: ససభభన షషక

2831 NDX0701508
పషరర: షషక మహమలద ఫరద డ

2834 NDX2941326
పషరర: ననగలకడల మకకల

2837 NDX0454926
పషరర: మలర కరసబ ఆకలల

94-171/75

2840 AP151010456251
పషరర: శవపడసరద ఆకలల
తసడడ:డ రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:93-3-172
వయససస:61
లస: పప

94-173/261

94-173/256

2823 NDX0445692
పషరర: ననగ కకటటశసర రరవప మమడనరర

94-173/259

2826 NDX1769035
పషరర: అనసర బభష షషక

94-171/64

తసడడ:డ మహబబబ బభషర షషక
ఇసటట ననస:93-3-170
వయససస:24
లస: పప
94-171/66

2829 NDX0454900
పషరర: షషక జజరరనన బబగభమ

94-171/67

భరస : ససభన
ఇసటట ననస:93-3-171
వయససస:57
లస: ససస స
94-171/69

2832 NDX0701458
పషరర: మహమలద రఫస షషక

94-171/70

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93-3-171
వయససస:39
లస: పప
94-171/867

2835 JBV2561603
పషరర: ననగలకడల మకకల

94-171/868

భరస : మహమలద రఫస
ఇసటట ననస:93-3-171
వయససస:36
లస: ససస స
94-171/73

భరస : రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:93-3-172
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ గభరరననధస
ఇసటట ననస:93-3-172
వయససస:44
లస: పప
2842 NDX1366756
పషరర: కకటటశసరర ఆకలల

94-171/63

భరస : మహమలద రఫస షషక
ఇసటట ననస:93-3-171
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:93-3-172
వయససస:51
లస: ససస స
2839 JBV3164878
పషరర: ననగగశసరరరవప పసరరమమళర

2825 NDX1087014
పషరర: షరకకరర బబగస షషక

2820 NDX0383844
పషరర: మహన గగపస కకషష మమడనరర

తసడడ:డ బభల కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:93-3-171
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జజలస సరహహబ
ఇసటట ననస:93-3-171
వయససస:67
లస: పప
2836 AP151010459018
పషరర: పరరసత ఆకలల

94-173/258

తసడడ:డ జజలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:93-3-170
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:93-3-171
వయససస:36
లస: పప
2833 NDX0454405
పషరర: షషక మహబబబ ససభభన

2822 NDX0387324
పషరర: ఆసజననయభలల గరదసశశటట

94-171/61

తసడడ:డ ననగకకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:93-3-170
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93-3-170
వయససస:46
లస: పప
2830 NDX0454447
పషరర: షషక మహమమలడ సరగట

94-173/255

తసడడ:డ వనసకట ససబకయఖ
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:60
లస: పప

భరస : అదదల అహలద
ఇసటట ననస:93-3-170
వయససస:38
లస: ససస స
2827 NDX1768946
పషరర: ఆదదల అహలద షషక

2819 NDX0725309
పషరర: ననగ సతఖవత పస కల

2817 AP151010456230
పషరర: కకషషమబరరస గగపరరజ

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:64
లస: పప

భరస : జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:37
లస: పప
2824 NDX1002237
పషరర: షషక సససజజజ బబగస

94-171/60

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:93-3-169
వయససస:52
లస: ససస స
2821 NDX0725259
పషరర: బభల అసజనకలమమర మమడనరర

2816 NDX0459271
పషరర: మననజ కలమమర గగపరరజ

94-171/74
2838 NDX0957720
పషరర: సరయరరమలసగగశసరరరవప ఆకలల

తసడడ:డ శవపడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:93-3-172
వయససస:31
లస: పప
94-171/76

2841 NDX1277573
పషరర: శకరరమ లకకల మనననస

94-173/260

భరస : రరజశశకర
ఇసటట ననస:93-3-172
వయససస:33
లస: ససస స

94-173/262 2844 NDX1366731
2843 NDX2349199
పషరర: వనసకట సరయ కకషష వణభకలరర
పషరర: సరయ రరమలసగగశసర రరవప
ఆకలల
తసడడ:డ సస మ శశఖర రరవప వణభకలరర
తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:93-3-172
ఇసటట ననస:93-3-172
వయససస:21
లస: పప
వయససస:31
లస: పప

94-173/263
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94-173/264

తసడడ:డ సససగయఖ కరరక
ఇసటట ననస:93-3-172
వయససస:36
లస: పప
2848 NDX1909292
పషరర: వషష
ష కలమమర కకలసన

2846 NDX1277565
పషరర: రరజశశకర మనననస

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:93-3-172
వయససస:38
లస: పప
94-171/78

2849 AP151010459512
పషరర: వజయలకడల బబ మలశశటట

తసడడ:డ కగ బ వ ఆర కగ బ పడసరద కకలసన
ఇసటట ననస:93-3-174
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-3-175
వయససస:66
లస: ససస స

2851 NDX1853309
పషరర: శకనవరససలల రరవపరర

2852 NDX2140507
పషరర: వనసకట ససబకలకడల యడవలర

94-173/267

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరవపరర
ఇసటట ననస:93-3-175
వయససస:44
లస: పప
2854 NDX0137232
పషరర: రగణభక దేవ వరఖకరణస

94-171/82

94-171/85

94-171/88

94-173/269

94-171/89

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:93-3-181
వయససస:50
లస: ససస స

94-171/83

2864 NDX2348266
పషరర: రమణ మమలపస లల

2867 JBV3168291
పషరర: శశశలజ కకటసరరజ

94-171/92

2870 AP151010456104
పషరర: ననగరరజ కకటసరరజ

94-171/86

2873 AP151010459466
పషరర: మననకడల రరమననధపపరస
భరస : రరజబహదనర
ఇసటట ననస:93-3-181
వయససస:85
లస: ససస స

2853 NDX2051233
పషరర: సరయ శరరసన మభదదగగసడ

94-171/81

2856 AP151010459475
పషరర: ససతనమహలకడల అనననపడగడ

94-171/84

2859 NDX1301415
పషరర: శకకరసత మకకపరటట

94-171/87

తసడడ:డ భభసకరశరరల
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:52
లస: పప
94-171/661

2862 NDX2348423
పషరర: రవణమల గగరగకల

94-173/268

భరస : రరమమరరవప గగరగకల
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:24
లస: ససస స
94-173/270

2865 NDX2348381
పషరర: కకటటశసరమల పళళ

94-173/271

భరస : సతఖననరరయణ పళళ
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:48
లస: ససస స
94-171/90

2868 NDX0735282
పషరర: వనసకట రమణ కకటసరరజ

94-171/91

తసడడ:డ కరళదనసస
ఇసటట ననస:93-3-180
వయససస:36
లస: పప
94-171/93

తసడడ:డ ససతనరరమమరరవప
ఇసటట ననస:93-3-180
వయససస:43
లస: పప
94-171/95

94-173/266

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:93-3-180
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళదనసస
ఇసటట ననస:93-3-180
వయససస:41
లస: పప
2872 JBV3168499
పషరర: దసరరరభవరన రరమననధపపరస

2861 NDX2568962
పషరర: ఫణణ దనవపలలరర

2850 NDX1853291
పషరర: లకడల కలమఖణణ రరవపరర

తసడడ:డ బభచచ బభబభ మభదదగగసడ
ఇసటట ననస:93-3-177
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : భబలకడల పరసస
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళదనసస
ఇసటట ననస:93-3-180
వయససస:36
లస: ససస స
2869 AP151010456446
పషరర: శకరరమచసదడఫణణధర కకటసరరజ

94-171/80

తసడడ:డ శకనవరస సవలలరర
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద కరష
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:25
లస: ససస స
2866 JBV3168184
పషరర: రరమలకడల కకటసరరజ

2858 NDX0411553
పషరర: శకనవరసరరవప అనననపడగడ

94-171/77

భరస : శకనవరససలల రరవపరర
ఇసటట ననస:93-3-175
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖమహనరరవప
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ లలట రరమ రరవప దనవపలలరర
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:53
లస: పప
2863 NDX2348449
పషరర: అరరణ జజఖత కరష

94-171/79

తసడడ:డ రరమలసగగశసర శరల
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస దనవపలలరర
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:50
లస: ససస స
2860 NDX2329563
పషరర: srinivas దనవపలలరర

2855 NDX1173665
పషరర: కళళఖణణ లసక

2847 NDX1151083
పషరర: రరకకలణణదేవ కకలమసరన

తసడడ:డ కగబవఆరగకవ పడసరద
ఇసటట ననస:93-3-174
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:93-3-176
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : కనక పరరరరవ కలమమర శరల
ఇసటట ననస:93-3-178
వయససస:29
లస: ససస స
2857 NDX2329589
పషరర: వజయ భభరత దనవపలలరర

94-173/265

2871 AP151010456091
పషరర: కరళదనసస కకటసరరజ

94-171/94

తసడడ:డ వనసకటచలపతరరవప
ఇసటట ననస:93-3-180
వయససస:69
లస: పప
94-171/96

2874 AP151010456421
పషరర: శకనవరసస రరమననధపపరస

94-171/97

తసడడ:డ రరజ బహదనర
ఇసటట ననస:93-3-181
వయససస:52
లస: పప
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2875 AP151010456417
పషరర: వనసకటరమణ రరమననధపపరస

94-171/98

తసడడ:డ రరజ బహదనర
ఇసటట ననస:93-3-181
వయససస:55
లస: పప
2878 AP151010456361
పషరర: శకనవరస శరల తసగరరరల

94-171/101

94-171/104

తసడడ:డ పస లయఖ
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:36
లస: పప
2884 NDX1743575
పషరర: ఆదద లకడల యదదనపపడడ

94-173/274

భరస : రరమ కకషష యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:65
లస: ససస స
2887 NDX0119883
పషరర: చకకవరరస యదదనపపడ

94-173/277

తసడడ:డ రరమకకకషష రరరవప యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:33
లస: పప
2890 NDX0793927
పషరర: బ వనసకట పడసరద

94-173/280

తసడడ:డ పపలర యఖ ససధద
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:28
లస: పప
2896 NDX1983015
పషరర: శకనవరస రరవప కటభట

94-173/282

94-171/107

తసడడ:డ ఆఘరరసવ
ఇసటట ననస:93-3-185
వయససస:60
లస: పప

2882 NDX0735688
పషరర: మమనస సస మశశటట

94-173/272

2880 AP151010459531
పషరర: లలత గరదద

2883 NDX0854927
పషరర: సతఖవరణణ కకటసరరజ
భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:36
లస: ససస స

94-173/275
2885 NDX2219640
పషరర: వనసకట ససబకమల
జమభలలమడక
భరస : లకకలననరరయణ జమభలలమడక
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:74
లస: ససస స

2886 JBV3182516
పషరర: లలతమల అననపరరస
భరస : శశషరచలపతరరవప
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:81
లస: ససస స

2888 NDX0119677
పషరర: లకలణ యదదనపపడడ

2889 NDX2040053
పషరర: వనసకట రమణ కకటసరరజ

94-173/278

94-173/276

2897 NDX1884452
పషరర: సతఖనననరరయణ ధనళపరళళ

2900 AP151010459464
పషరర: రరజఖలకడల దదసదసకలరర

2903 NDX0703181
పషరర: అరరణ ఓబభలశశటట
భరస : పసచేచశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-3-186
వయససస:35
లస: ససస స

94-173/279

తసడడ:డ కరళదనసస
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:37
లస: పప

94-173/281 2892 NDX1727678
2891 NDX2219632
పషరర: లకకలననరరయణ జమభలలమడక
పషరర: వనసకట లకలమల ససధద

2894 JBV0844407
పషరర: వనసకటససబకమల అనననపడగడ

94-171/103

94-173/273

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:29
లస: ససస స

94-174/117

భరస : పపలర యఖ ససధద
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:44
లస: ససస స
94-171/105

2895 JBV0844415
పషరర: హరగగపరల అనననపడగడ

94-171/106

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-3-184
వయససస:40
లస: పప
94-173/283

2898 NDX1884486
పషరర: వనసకటటశసరరర ధనళపరళర

94-173/284

తసడడ:డ నరసససహయఖ ధనళపరళర
ఇసటట ననస:93-3-184
వయససస:66
లస: పప
94-171/108

2901 NDX0701474
పషరర: ఉమమమహహశసర రరవప
లసగసగభసటర
తసడడ:డ లకడల ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:93-3-185
వయససస:43
లస: పప

94-171/109

94-171/111

2904 NDX0163063
పషరర: శకనవరసరరవప ఓబభలశశటట

94-171/112

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:93-3-185
వయససస:52
లస: ససస స
94-171/110

94-171/100

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహయఖ ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:93-3-184
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-3-185
వయససస:39
లస: ససస స
2902 AP151010456420
పషరర: వనసకట రమణ దదసదసకలరరવ

94-171/102

భరస : ససబభకరరవప વ વ
ఇసటట ననస:93-3-184
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కటభట
ఇసటట ననస:93-3-184
వయససస:45
లస: పప
2899 NDX0600858
పషరర: మమధవ లసగసగభసటర

2879 NDX2361103
పషరర: వనసకట ననగ కకషషకలమమరర
యదదనపపడడ
భరస : లకలణ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ జమభలలమడక
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:79
లస: పప
94-174/118

2877 NDX0958033
పషరర: శకరరస తసగరరరల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-3-182
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషష రరరవప యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష మబరరస బడహలసడస
ఇసటట ననస:93-3-183
వయససస:51
లస: పప
2893 NDX1727736
పషరర: వనసకట రరవప ససధద

94-171/99

భరస : శకనవరసరరల
ఇసటట ననస:93-3-182
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకకషష కలటటసబశరససస స
ఇసటట ననస:93-3-182
వయససస:62
లస: పప
2881 NDX0020156
పషరర: శకనవరససలల పసరబబ యన

2876 AP151010459480
పషరర: పరరసత తసగరరరల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-3-186
వయససస:35
లస: పప
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2905 NDX0162073
పషరర: పసచేచశసర రరవప ఓబభలశశటట

94-171/113

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-3-186
వయససస:39
లస: పప
2908 NDX0454991
పషరర: వజయనరలల మమళళచదరరవప

94-171/115

94-169/1004

94-171/119

94-171/122

2915 NDX3031655
పషరర: రగజ రమణణ గభగరరలస

2918 NDX2731164
పషరర: హనసమసతరరవప కటట మబరర

94-171/123

2921 AP151010459493
పషరర: పడభభవత తననరర

94-171/126

2924 NDX0138420
పషరర: పరరసతమల వనలలరర

94-170/753

94-171/869

2930 JBV0845727
పషరర: రరజగభరరలకడల టట

భరస : వనసకటససబభకరరవప పడడచసరర
ఇసటట ననస:93-3-196
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-196
వయససస:65
లస: ససస స

94-171/133
2932 NDX1536822
పషరర: వనసకట రరమననధ రరడడ
మభతష
స మబలమ
తసడడ:డ ససవర శసకర రరడడడ మభతష
స మబలమ
ఇసటట ననస:93-3-196
వయససస:25
లస: పప

2933 NDX1417188
పషరర: ససతతష కలమమర పస టటట
తసడడ:డ వరరసజననయభలల పస టటట
ఇసటట ననస:93-3-196
వయససస:28
లస: పప

2913 JBV3168457
పషరర: శరరసణణ నడడసపలర

94-171/118

2916 NDX2066968
పషరర: ససబకలకడల పస లశశటట

94-171/120

2919 NDX3030301
పషరర: తపససస గభగరరలస

94-173/1094

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గభగరరలస
ఇసటట ననస:93-3-192
వయససస:23
లస: ససస స
94-171/124

2922 NDX0957597
పషరర: కళళఖణ చకకవరరస తననరర

94-171/125

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-194
వయససస:36
లస: పప
94-171/127

2925 NDX0388389
పషరర: వనలలరర పరసడడరసగరరరడడడ

94-171/128

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:93-3-195
వయససస:42
లస: పప
94-173/286

భరస : లకడల ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:93-3-195
వయససస:36
లస: ససస స
94-171/130

94-173/285

భరస : వనసకట సరసబ శవ రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:93-3-192
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ లలట
ఇసటట ననస:93-3-195
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:93-3-195
వయససస:43
లస: పప

2910 NDX2500775
పషరర: వనసషషవ మమళరచదరరవప

భరస : గణపత రరవప
ఇసటట ననస:93-3-191
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-194
వయససస:62
లస: ససస స

94-171/129 2927 NDX0099036
2926 JBV3164274
పషరర: రగఖలకకలననరరయణ రరడడడ వనలలరర
పషరర: పపషపలత వనలలరర

2929 AP151010486555
పషరర: ససనత పడడచసరర

94-171/117

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కటట మబరర
ఇసటట ననస:93-3-192
వయససస:40
లస: పప

భరస : కళళఖణ చకకవరరస
ఇసటట ననస:93-3-194
వయససస:44
లస: ససస స
2923 NDX1623579
పషరర: లకడల వనసకట పసడయమసక
మభదదసశశటట
తసడడ:డ రరమ కకషష మభదదసశశటట
ఇసటట ననస:93-3-195
వయససస:27
లస: ససస స

2912 JBV3168465
పషరర: జయసతలకడల నడడసపలర

94-169/1003

తసడడ:డ ననగగశసర శరల మమళరచదరరవప
ఇసటట ననస:93-3-188
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గభగరరలస
ఇసటట ననస:93-3-192
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప గసగరరజ
ఇసటట ననస:93-3-192
వయససస:68
లస: పప
2920 NDX1002039
పషరర: తననరర నహరరక

94-171/116

తసడడ:డ గణపతరరవప
ఇసటట ననస:93-3-191
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపతరరవప
ఇసటట ననస:93-3-191
వయససస:40
లస: పప
2917 NDX2095512
పషరర: రవ మహన గసగరరజ

2909 NDX1186352
పషరర: ననగగశసర శరల మమళళచదరరవప

2907 NDX2691608
పషరర: హరరణణ మమలరచదరరవప

తసడడ:డ ననగశసర శరల మమలరచదరరవప
ఇసటట ననస:93-3-188
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:93-3-188
వయససస:57
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప కటట మబరర
ఇసటట ననస:93-3-190
వయససస:32
లస: ససస స
2914 AP151010456511
పషరర: రరజగగపరల నడడసపలర

94-171/114

తసడడ:డ ససతనమహలకలమల
ఇసటట ననస:93-3-186
వయససస:69
లస: పప

భరస : ననగగశసరశరల
ఇసటట ననస:93-3-188
వయససస:45
లస: ససస స
2911 NDX2642494
పషరర: శవలకడల కటట మబరర

2906 AP151010456594
పషరర: గణపత రరవప నడడసపలర

2928 NDX1389220
పషరర: ననగలకకల వనలలరర

94-173/287

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:93-3-195
వయససస:37
లస: ససస స
94-171/131

2931 NDX2155134
పషరర: రరమ లకలమల పససడేల

94-171/132

భరస : కకషష మబరరస పససడేల
ఇసటట ననస:93-3-196
వయససస:71
లస: ససస స
94-171/134

2934 JBV0845719
పషరర: మబరరస టట యస ఆర కర

94-171/135

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-196
వయససస:39
లస: పప
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94-171/136 2936 JBV0845388
2935 NDX2134609
పషరర: వనసకటససబభక రరవప పడడచసరర
పషరర: శసకరరరవప తడడకమళ

తసడడ:డ వనసకటసరసమ పడడచసరర
ఇసటట ననస:93-3-196
వయససస:61
లస: పప
2938 NDX2350551
పషరర: దదననశ రరడడడ మభతష
స మబలమ

తసడడ:డ వర బభపనరరవప
ఇసటట ననస:93-3-196
వయససస:75
లస: పప
94-174/120

తసడడ:డ పస ల రరడడడ మభతష
స మబలమ
ఇసటట ననస:93-3-196
వయససస:54
లస: పప

2941 AP151010468040
పషరర: తవటయఖ లలటటట

2942 AP151010468249
పషరర: ధనలకడల పసటటల

94-173/289

తసడడ:డ ఎలర పప లలటటట
ఇసటట ననస:93-3-260
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప చగభరరపరటట
ఇసటట ననస:93-3-262
వయససస:82
లస: ససస స
2947 AP151010468380
పషరర: మసరసన బ నసబబరర
భరస : సససదన నసబబరర
ఇసటట ననస:93-3-265
వయససస:54
లస: ససస స
2950 AP151010468267
పషరర: ననగభల మరర నసబబరర

94-173/298

94-173/301

94-173/304

భరస : మశశ చరరక
ఇసటట ననస:93-3-273
వయససస:39
లస: ససస స

2951 AP151010468502
పషరర: మమబబససబభన నసబబరర

2954 AP151010468214
పషరర: వకకటరరయమ రరణణ మభపరపళళ

2957 NDX2219822
పషరర: వజయలకడల పపలలర

94-173/307

2960 NDX0445221
పషరర: రహహస షషక

94-173/296

2963 NDX1738238
పషరర: పషడమ కలమమర చరరక
తసడడ:డ మససస చరరక
ఇసటట ననస:93-3-273
వయససస:24
లస: పప

2946 AP151010468387
పషరర: నససమభననసర నసబబరర

94-173/294

2949 NDX1743534
పషరర: ఆనసద ఇసటటరర

94-173/297

తసడడ:డ శకరరమ మబరరస ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-3-265
వయససస:32
లస: పప
94-173/299

2952 AP151010468567
పషరర: సససదన నసబబరర

94-173/300

తసడడ:డ వలసరహహబ నసబబరర
ఇసటట ననస:93-3-265
వయససస:57
లస: పప
94-173/302

2955 AP151010468021
పషరర: ససరగష ఉపపలపప

94-173/303

తసడడ:డ దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:93-3-268
వయససస:41
లస: పప
94-173/305

2958 AP151010468167
పషరర: కరశసబ షషక

94-173/306

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:93-3-270
వయససస:59
లస: ససస స
94-173/308

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:93-3-270
వయససస:38
లస: పప
94-173/310

94-173/291

భరస : మమబబససబభన నసబబరర
ఇసటట ననస:93-3-265
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససధదర పపలలర
ఇసటట ననస:93-3-270
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస
ఇసటట ననస:93-3-270
వయససస:31
లస: పప
2962 NDX1814715
పషరర: లత దేవ చరరక

94-173/293

భరస : సరసబశవరరవప మభపరపళర
ఇసటట ననస:93-3-268
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : లకడల ననరరయణ సరథస
ఇసటట ననస:93-3-270
వయససస:40
లస: ససస స
2959 NDX0445262
పషరర: బశరరన షషక

2948 AP151010468382
పషరర: పసదబబ నసబబరర

2943 NDX0797522
పషరర: పసటర రగశయఖ
తసడడ:డ నరసససహహలల పసటర
ఇసటట ననస:93-3-261
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సససదన వల సరహహబ నసబబరర
ఇసటట ననస:93-3-265
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససతతష సరహహ
ఇసటట ననస:93-3-267
వయససస:26
లస: ససస స
2956 NDX1581405
పషరర: అరరణ సరథస

94-173/290

భరస : వలసరహహబ నసబబరర
ఇసటట ననస:93-3-265
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వలసరహహబ నసబబరర
ఇసటట ననస:93-3-265
వయససస:49
లస: పప
2953 NDX2448272
పషరర: ససనత సరహహ

2945 AP151010468381
పషరర: వహహదసననసర నసబబరర

94-173/288

భరస : తవటయఖ లలటటట
ఇసటట ననస:93-3-260
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగభల మరర నసబబరర
ఇసటట ననస:93-3-265
వయససస:44
లస: ససస స
94-173/295

94-174/119

భరస : ససవర శసకర రరడడ మభతష
స మబలమ
ఇసటట ననస:93-3-196
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ ననయభడడ పసటటల
ఇసటట ననస:93-3-261
వయససస:52
లస: ససస స
94-173/292

2937 NDX2278810
పషరర: రరధ మభతష
స మబలమ

94-174/121 2940 AP151010468196
2939 NDX2350585
పషరర: ససవర శసకర రరడడ మభతష
పషరర: ఈశసరమల లలటటట
స మబలమ

తసడడ:డ ససవర శసకర రరడడడ మభతష
స మబలమ
ఇసటట ననస:93-3-196
వయససస:22
లస: పప

2944 AP151010468213
పషరర: ఎరరయమల చగభరరపరటట

94-171/137

2961 AP151010468171
పషరర: మసరసన షషక

94-173/309

తసడడ:డ నబసరహహబ
ఇసటట ననస:93-3-270
వయససస:67
లస: పప
94-173/311

2964 NDX1696477
పషరర: లకడల ఆమద

94-173/312

భరస : కకటటశసర రరవప ఆమద
ఇసటట ననస:93-3-286
వయససస:31
లస: ససస స
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పషరర: మలలర శసరర ఆమద
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94-173/313

భరస : వజయ భభసకర ఆమద
ఇసటట ననస:93-3-286
వయససస:33
లస: ససస స
2968 NDX1696659
పషరర: శవ రరడడడ కకసడపప

94-173/316

94-173/318

94-173/321

94-173/324

94-173/327

94-173/330

94-173/333

భరస : రమణ గభజజల
ఇసటట ననస:93-3-329
వయససస:28
లస: ససస స

2978 JBV0844530
పషరర: ఖలల పఠరన

2981 JBV0843896
పషరర: ఇమమససరహహబ షషక

2984 AP151010468224
పషరర: శకనవరసరరడడడ అలవరల

2987 NDX3280856
పషరర: రరయమజ పఠరన

94-173/336

2990 NDX1981886
పషరర: షరరఫ షషక

94-173/325

2993 NDX0510776
పషరర: లలటటట రరజ
తలర : ఈశసరమల
ఇసటట ననస:93-3-329
వయససస:35
లస: పప

2973 NDX0996975
పషరర: రరహనన షషక

94-173/320

2976 NDX1696576
పషరర: శకకరసత మమతసగర

94-173/323

2979 AP151010468103
పషరర: ఖమశమ ఖమన పఠరన

94-173/326

తసడడ:డ మరరఖమన
ఇసటట ననస:93-3-319
వయససస:70
లస: పప
94-173/328

2982 JBV0842021
పషరర: భభరత అలవరల

94-173/329

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:93-3-322
వయససస:40
లస: ససస స
94-173/331

2985 NDX0785881
పషరర: బభజ పఠరన

94-173/332

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:93-3-323
వయససస:35
లస: ససస స
94-173/334

2988 NDX0645275
పషరర: మరరవల పఠరన

94-173/335

తసడడ:డ మభననఫ
ఇసటట ననస:93-3-323
వయససస:42
లస: పప
94-173/337

తసడడ:డ సతనసర షషక
ఇసటట ననస:93-3-328
వయససస:26
లస: పప
94-173/339

94-171/138

తసడడ:డ కరశయఖ మమతసగర
ఇసటట ననస:93-3-310
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మభననఫ
ఇసటట ననస:93-3-323
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:93-3-323
వయససస:60
లస: పప
2992 NDX1697467
పషరర: లకడల గభజజల

94-173/322

తసడడ:డ సరమమమజఖస
ఇసటట ననస:93-3-322
వయససస:45
లస: పప

భరస : మభననఫ
ఇసటట ననస:93-3-323
వయససస:54
లస: ససస స
2989 AP151010468372
పషరర: మభననఫ పఠరన

2975 NDX0996447
పషరర: అలమరభక షషక

2970 NDX2196351
పషరర: తహహర షషక

భరస : అలమరభక శరయక
ఇసటట ననస:93-3-306
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన జ
ఇసటట ననస:93-3-320
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-3-322
వయససస:72
లస: ససస స
2986 AP151010468441
పషరర: అనసరరక పఠరన

94-173/319

తసడడ:డ ఖమససయమన
ఇసటట ననస:93-3-319
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననగబర సయఖద
ఇసటట ననస:93-3-320
వయససస:29
లస: ససస స
2983 AP151010468295
పషరర: సరమమమజఖస అలవరల

2972 NDX1696451
పషరర: అజహర మహమలద

94-173/315

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93-3-301
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ షబకర శరయక
ఇసటట ననస:93-3-306
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ వనలసరల
ఇసటట ననస:93-3-314
వయససస:26
లస: పప
2980 NDX1983163
పషరర: ననసర బ సయఖద

94-173/317

తసడడ:డ యశన మహమలద
ఇసటట ననస:93-3-302
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమభలల చసగ
ఇసటట ననస:93-3-306
వయససస:24
లస: పప
2977 NDX1983130
పషరర: అశశక వనలసరల

2969 NDX2348571
పషరర: శకలత బబహరర

2967 NDX1696493
పషరర: వజయ భభసకర ఆమద

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆమద
ఇసటట ననస:93-3-286
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవ బబహరర
ఇసటట ననస:93-3-300
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల రరహమన షషక
ఇసటట ననస:93-3-301
వయససస:27
లస: పప
2974 NDX1885633
పషరర: సరయ కలమమర చసగ

94-173/314

భరస : లమలల సరహహబ
ఇసటట ననస:93-3-286
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపనన రరడడడ కకసడపప
ఇసటట ననస:93-3-288
వయససస:27
లస: పప
2971 NDX1697723
పషరర: ససభభన షషక

2966 NDX1563098
పషరర: మసరసన బ షషక

2991 AP151010468292
పషరర: ఫరరసర సయఖద

94-173/338

తసడడ:డ కరశససరహహబ
ఇసటట ననస:93-3-328
వయససస:52
లస: పప
94-173/340

2994 NDX1874420
పషరర: శకలకడల అడడససమలర

94-173/341

తసడడ:డ వనసకట రతనస అడడససమలర
ఇసటట ననస:93-3-330
వయససస:28
లస: ససస స
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2995 JBV0852954
పషరర: సకతతషస పతవరడ
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94-173/342

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:93-3-330
వయససస:33
లస: ససస స
2998 JBV0851139
పషరర: అబభదల షషక

94-173/345

94-173/348

94-173/351

3002 NDX2083772
పషరర: లకడల రరజగశసరర చకరక

3005 JBV0849000
పషరర: ననగగసదడ గభపరస చకరక

94-173/354

3008 NDX0445320
పషరర: సత దేవ పససపపలలటట

94-173/349

తసడడ:డ శకరరమభలల
ఇసటట ననస:93-3-334
వయససస:41
లస: పప

3011 NDX0445429
పషరర: సనరఖననరరయణ పససపపలలటట

3000 AP151010468096
పషరర: రసనల సయఖద

3003 JBV0849794
పషరర: లకడల చకరక

94-173/350

94-173/352

3006 JBV3182094
పషరర: బభల చదననకగశవపలల చకరక

94-173/355

3009 NDX1933085
పషరర: లకడల పసడయ బశరసల

94-173/356

తసడడ:డ గగవసద వశస బశరసల
ఇసటట ననస:93-3-334
వయససస:35
లస: పప
94-173/358

3012 NDX0997668
పషరర: ఆషర పఠరన

94-173/359

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:93-3-337
వయససస:31
లస: ససస స
3015 NDX1697756
పషరర: ననగ శరరష వనలర మ

భరస : వనసకట ననరరయణ మబరరస ససరపప
ఇసటట ననస:93-3-337
వయససస:49
లస: ససస స

94-173/361
3014 NDX1981829
పషరర: వనసకట సతఖ రవతేజశసరరరవప
ససరరపప
తసడడ:డ వ ఎన మబరరస ససరరపప
ఇసటట ననస:93-3-348
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప వనలర మ
ఇసటట ననస:93-3-352
వయససస:36
లస: ససస స

3016 NDX1563296
పషరర: వనలర సరయ ననగరరరజ న

3017 NDX0855080
పషరర: సరయ కకషష కరసత వనలర

3018 NDX1563080
పషరర: లమలల సరహహబ షషక

94-173/360

94-173/363

తసడడ:డ శశషయఖ వనళళ
ఇసటట ననస:93-3-352
వయససస:29
లస: పప
3019 NDX1725565
పషరర: అజత మభకలక
భరస : వజయ భభసకర రరవప మభకలక
ఇసటట ననస:93-3-400
వయససస:36
లస: ససస స
3022 NDX1730002
పషరర: బభబజ రరడడడ తయఖగబర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:93-3-445
వయససస:24
లస: పప

94-173/364

తసడడ:డ వ వ యస గరరర వనళళ
ఇసటట ననస:93-3-352
వయససస:30
లస: పప
94-173/366

3020 NDX2348456
పషరర: మమత కకనపరల

3023 NDX1982629
పషరర: శకదేవ రరగభల
భరస : శకనవరస బభబభ రరగభల
ఇసటట ననస:93-3-527
వయససస:46
లస: ససస స

94-173/362

94-173/365

తసడడ:డ జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:93-3-352
వయససస:73
లస: పప
94-173/367

భరస : రమమశ కకనపరల
ఇసటట ననస:93-3-402
వయససస:33
లస: ససస స
94-173/369

94-173/353

తసడడ:డ రరమ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-3-331
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-3-334
వయససస:63
లస: పప

3013 NDX1545856
పషరర: ననగ లకడల ససరపప

94-173/347

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-3-331
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-3-334
వయససస:51
లస: ససస స
94-173/357

94-173/344

తసడడ:డ ఖమశసషర
ఇసటట ననస:93-3-330
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-3-331
వయససస:36
లస: పప

భరస : పడకరశ
ఇసటట ననస:93-3-334
వయససస:33
లస: ససస స
3010 NDX0797746
పషరర: ననగరరజ పససపపలలటట

94-173/346

భరస : బభల చదననకగసవపలల చకరక
ఇసటట ననస:93-3-331
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-3-331
వయససస:55
లస: ససస స
3007 NDX0445403
పషరర: రరజగశసరర పససపపలలటట

2999 JBV0850495
పషరర: వనసకట రతనస అడడససమలర

2997 JBV0852947
పషరర: రరమకకషష పతవరడ

తసడడ:డ ననరరయణఅపపడడ
ఇసటట ననస:93-3-330
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లకలయఖ
ఇసటట ననస:93-3-330
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగగసదడ గభపస
ఇసటట ననస:93-3-331
వయససస:31
లస: ససస స
3004 JBV0849778
పషరర: వనసకట ససబకమల చకరక

94-173/343

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:93-3-330
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రసనల
ఇసటట ననస:93-3-330
వయససస:45
లస: పప
3001 NDX0098715
పషరర: చదసతనఖ లకడల చకరక

2996 JBV0850420
పషరర: పడమల అడడససమలర

3021 NDX2348464
పషరర: వజయలకడల కకనపరల

94-173/368

తసడడ:డ గభరరమబరరస కకనపరల
ఇసటట ననస:93-3-402
వయససస:50
లస: ససస స
94-173/370

3024 NDX1982447
పషరర: శకనవరస బభబభ రరగభల

94-173/371

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరగభల
ఇసటట ననస:93-3-527
వయససస:49
లస: పప
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3025 NDX2348241
పషరర: సరళ అమకతల
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94-173/372

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అమకతల
ఇసటట ననస:93-3-538
వయససస:21
లస: ససస స
3028 NDX2219939
పషరర: శకలకడల ఉపపపలలరర

94-173/375

94-187/155

94-187/158

తసడడ:డ వనసకటరతనస బసడనరర
ఇసటట ననస:93-4-88
వయససస:57
లస: పప
3037 SQX2112944
పషరర: పడతతష వనమబరర

95-1/1259

94-187/162

భరస : పవన కలమమర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:93-4-198
వయససస:44
లస: ససస స
3043 AP151010471162
పషరర: రవసదడ వనలవనట

94-187/165

తసడడ:డ అసకరరరవ వనలవనట
ఇసటట ననస:93-4-198
వయససస:40
లస: పప
3046 NDX2084051
పషరర: శరరష మలమరదద

94-174/123

తసడడ:డ రరమ రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:93-04-200
వయససస:43
లస: పప

94-187/156

94-187/169

3035 AP151010474765
పషరర: బబబ శరరద పరమభలపరటట

94-187/159

94-187/154

3033 NDX1248491
పషరర: హరరవరర న బసడనరర

94-187/157

3036 NDX3087145
పషరర: వనసకట వకరకసత వలవనటట

94-187/160

3039 JBV0857342
పషరర: మమధసరర వలవనటట

భరస : వనలవనటట వనసకట రవసదడ కటటట పస గభ
ఇసటట ననస:93-4-198
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషణస వనలవనటట
ఇసటట ననస:93-4-198
వయససస:44
లస: ససస స

3041 NDX2489466
పషరర: బబబబస రరణణ ఆదదమలర

3042 NDX2489300
పషరర: మరరయమల వలవనటట

94-187/163

94-187/161

94-187/164

భరస : వలర వనటట వనసకట ససరగసదడ ఆదదమలర
ఇసటట ననస:93-4-198
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అసకరరరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:93-4-198
వయససస:68
లస: ససస స

3044 AP151010471459
పషరర: ససరగసదడ వలవనట

3045 NDX2507762
పషరర: పవన కలమమర తనడడకకసడ

3047 NDX0010173
పషరర: అపరపరరవప కకలర

3050 NDX2489292
పషరర: అపరపరరవప కకలర

3053 NDX2656171
పషరర: మధవ లత తషరర పరటట
భరస : రసగ పడసరద తషరర పరటట
ఇసటట ననస:93-04-200
వయససస:42
లస: ససస స

94-187/1032

తసడడ:డ భబషణస వలవనటట
ఇసటట ననస:93-4-197
వయససస:35
లస: పప

94-187/166

94-187/167

తసడడ:డ ఆనసదరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:93-4-198
వయససస:55
లస: పప
94-174/124

3048 NDX2489417
పషరర: శరరష మలమరదద

94-187/168

భరస : కకలర హరర బభబభ మలమరదద
ఇసటట ననస:93-4-199
వయససస:36
లస: ససస స
94-187/170

తసడడ:డ వనసకట రతన కకలర
ఇసటట ననస:93-4-199
వయససస:68
లస: పప
94-177/479

3030 NDX0494013
పషరర: శభభకలమమరర వలవనటట

తసడడ:డ కకషష మబరరస బసడనరర
ఇసటట ననస:93-4-88
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస కకలర
ఇసటట ననస:93-4-199
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస కకలర
ఇసటట ననస:93-4-199
వయససస:46
లస: పప
3052 NDX2656338
పషరర: రసగ పడసరద తషరర పరటట

3032 NDX1248475
పషరర: వనసకట ననగ లలకగశ రతన
బసడనరర
తసడడ:డ కకషష మబరరస బసడనరర
ఇసటట ననస:93-4-88
వయససస:27
లస: పప

3038 NDX2489342
పషరర: nagendram కటటట పస గభ

94-173/374

భరస : భబషణ వలవనటట
ఇసటట ననస:93-4-87
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకర రరవప వనలవనటట
ఇసటట ననస:93-4-198
వయససస:44
లస: పప

భరస : హరర బభబభ కకలర
ఇసటట ననస:93-4-199
వయససస:36
లస: ససస స
3049 AP151010471090
పషరర: హరరబభబభ కకలర

94-174/122

భరస : మలలర శసరరరవప పరమభలపరటట
ఇసటట ననస:93-4-89
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట వకరకసత వలవనటట
ఇసటట ననస:93-4-197
వయససస:31
లస: ససస స
3040 NDX2507788
పషరర: నరజ వలవనటట

3029 NDX2066752
పషరర: జజసఫ కకరరవ

3027 NDX2219657
పషరర: మమధసరర ఉపపపలలరర

భరస : శకకకషష శకనవరస ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:93-3-610
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరక కకరరవ
ఇసటట ననస:93-4
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకషష మబరరస బసడనరర
ఇసటట ననస:93-4-88
వయససస:53
లస: ససస స
3034 NDX1248483
పషరర: కకషష మబరరస బసడనరర

94-173/373

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప దేవరశశటట
ఇసటట ననస:93-3-538
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హరరనధ శరల ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:93-3-610
వయససస:64
లస: ససస స
3031 NDX1248467
పషరర: ఝమనస లకడల బసడనరర

3026 NDX2348506
పషరర: ససనతన దేవరశశటట

3051 NDX1940650
పషరర: జజనకక రరవప ఉపపపతతలర

94-187/171

తసడడ:డ గభరరలసగస ఉపపపతతలర
ఇసటట ననస:93-4-199
వయససస:73
లస: పప
94-187/906

3054 NDX0529495
పషరర: శవ లకడల భటటటపస డ లల

94-187/172

భరస : కకషష పడసరద భటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:93-4-201
వయససస:58
లస: ససస స
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3055 NDX0534438
పషరర: ఫణణకకషష భటటటపస డ లల
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94-187/173

తసడడ:డ కకషష పడసరదస భటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:93-4-201
వయససస:35
లస: పప
3058 JBV3198835
పషరర: లకడలదేవ అడవపలర

94-187/176

94-187/179

94-187/181

94-187/184

94-187/180

3065 NDX0145789
పషరర: పదలశక బభలలసస

3068 NDX0732180
పషరర: లలతన సససదరర చతషరగసమభల

94-187/187

3071 NDX2491488
పషరర: సతఖవత ససరరపపరపప

94-187/182

3074 AP151010471506
పషరర: రరమకకషష మరరససపలర વ

3063 NDX2694552
పషరర: శరకణణవసర రరవప జరసగర

94-187/911

3066 NDX0737148
పషరర: శకనవరసరరవప బభలలసస

94-187/185

3069 JBV0845180
పషరర: వశరలమకడ తనడేపలర
భరస : సరయబభబభ తనడేపలర
ఇసటట ననస:93-4-205
వయససస:57
లస: ససస స

94-187/188

3072 NDX2135763
పషరర: వనసకటటశసరరర యలర సపలర

94-187/191

3075 NDX0093690
పషరర: రమమదేవ ససదద న

94-187/192

3076 NDX0906677
పషరర: ససమన ససదద న

94-187/194 3078 JBV0845172
3077 NDX1975459
పషరర: ననగ కకటట పవన కలమమర ససదద న
పషరర: పవన కలమమర తనడేపలర

భరస : వనసకట లకడల ననరరయణ ససదద న
ఇసటట ననస:93-4-206
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ ససదద న
ఇసటట ననస:93-4-206
వయససస:36
లస: పప

3082 JBV0855221
పషరర: మలలర శసరర తతనసగభసటర

తసడడ:డ అసకరలయఖ ససదదస
ఇసటట ననస:93-4-206
వయససస:63
లస: పప
94-187/198

భరస : వనసకట నరసససహరరవప తతనసగభటర
ఇసటట ననస:93-4-207
వయససస:70
లస: ససస స

3083 JBV0856641
పషరర: వనసకట నరసససహరరవప
తతనసగభసటర
తసడడ:డ కకషష మబరరస తతనసగభసటర
ఇసటట ననస:93-4-207
వయససస:73
లస: పప

94-187/195

తసడడ:డ సరయ బభబభ తనడేపలర
ఇసటట ననస:93-4-206
వయససస:37
లస: పప

94-187/196 3080 NDX2870962
94-187/1033 3081 JBV0846279
3079 AP151010471888
పషరర: లకడల కరసతనరరవ టట.ఎల ట.ఎల
పషరర: వనసకట లకడల ననరరయణ ససదదస
పషరర: రరజఖలకడలવ చరరలવ

తసడడ:డ పపసడరరకరకడడ ట.ఎల
ఇసటట ననస:93-4-206
వయససస:91
లస: పప

94-187/189

తసడడ:డ బభగర యఖ యలర సపలర
ఇసటట ననస:93-4-205
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణવ
ఇసటట ననస:93-4-205
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ యస.వ.యల. ననరరయణ ససదద న
ఇసటట ననస:93-4-206
వయససస:34
లస: పప

94-187/183

94-187/186

తసడడ:డ రరమ నరసససహ శరల చతషరగసదసల
ఇసటట ననస:93-4-205
వయససస:52
లస: పప
94-187/193

94-187/178

తసడడ:డ రరమలసగయఖ బభలలసస
ఇసటట ననస:93-4-204
వయససస:50
లస: పప

భరస : జజనకక రరమమరరవప ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:93-4-205
వయససస:80
లస: ససస స
94-187/190

3060 JBV0855213
పషరర: సరమమమజఖస కరకలమమనస

తసడడ:డ తపనన రరవప జరసగర
ఇసటట ననస:93-4-203
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఫణణకలమమర చతషరగసమమల
ఇసటట ననస:93-4-205
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వరణణ కరసతనరరవప నసదద రరజ
ఇసటట ననస:93-4-205
వయససస:78
లస: ససస స
3073 NDX0736694
పషరర: ఫణణ కలమమర చతషరగసదసల

3062 AP151010471894
పషరర: వనసకటటశసరరర కరకలమమనస

94-187/175

భరస : వనసకటటశఖరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:93-4-203
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగర యఖ బభలలసస
ఇసటట ననస:93-4-204
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర యలర సపలర
ఇసటట ననస:93-4-205
వయససస:42
లస: ససస స
3070 NDX2491546
పషరర: పరమమశసరర నసదదరరజ

94-187/177

తసడడ:డ ననగశసరరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:93-4-203
వయససస:80
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బభలలసస
ఇసటట ననస:93-4-204
వయససస:41
లస: ససస స
3067 NDX2135771
పషరర: ససనతన యలర సపలర

3059 NDX2458347
పషరర: కకసడయఖ అరవ

3057 NDX1536129
పషరర: కకషష పడసరద భటటటపస డ లల

తసడడ:డ తనసడవ కకషష మబరరస భటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:93-4-201
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:93-4-202
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరజయఖ గగరర
ఇసటట ననస:93-4-203
వయససస:80
లస: ససస స
3064 NDX2135821
పషరర: వజయ లకడల బభలలసస

94-187/174

తసడడ:డ కకషష పడసరదస భటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:93-4-201
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహనరరవప అదదసపలర
ఇసటట ననస:93-4-202
వయససస:52
లస: ససస స
3061 AP151010474273
పషరర: ననగరతనమల గగరర

3056 NDX0534503
పషరర: సరయ శకననథ భటటటపస డ లల

94-187/197

తసడడ:డ శశషయఖવ વ
ఇసటట ననస:93-4-207
వయససస:35
లస: ససస స
94-187/199

3084 NDX1743526
పషరర: ససవరష వనమబరర

94-187/200

భరస : లకడల కరసత రరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:93-4-208
వయససస:35
లస: ససస స
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3085 AP151010474075
పషరర: వనసకటపపషరపవత వనమబరరવ

94-187/201

భరస : రరఘవరరవపવ
ఇసటట ననస:93-4-208
వయససస:61
లస: ససస స

3086 NDX0529701
పషరర: లకడలવ అకరకళళવ

భరస : మహనరరవపવ
ఇసటట ననస:93-4-208
వయససస:63
లస: ససస స

3088 NDX0145797
పషరర: శకనవరస ఆకరళళ

94-187/204

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:93-4-208
వయససస:32
లస: పప

3089 NDX2317212
పషరర: ససబడహలణఖస అకగలర

94-187/207

తసడడ:డ వనసకటశసరరర
ఇసటట ననస:93-4-208
వయససస:70
లస: పప

3092 NDX1181650
పషరర: రరజఖలకకల కరణస

94-187/210

తసడడ:డ పడసరదరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:93-4-210
వయససస:44
లస: పప
3097 NDX1563478
పషరర: అనల కలమమర తషరరమమళళ

94-174/127

3095 NDX1562934
పషరర: మమరరత పదలజ తషరరమమళళ

భరస : ఉమమకరసత రరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:93-4-211
వయససస:67
లస: ససస స
94-187/215

3104 NDX3032117
పషరర: సతఖ ననరరయణ కలసచల

తసడడ:డ వనసకట ససబకయఖ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:93-4-211
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస కలసచల
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:42
లస: పప

3106 NDX3027356
పషరర: దసరర పడసరద కలసచల

3107 AP151010474216
పషరర: ససతమహలకడల ఇససకపలర

94-173/1096

తసడడ:డ కకషష మబరరస కలసచల
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:45
లస: పప

94-174/125

94-174/128

భరస : వనసకటటశసరర కలల
ర రర
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:52
లస: ససస స

94-187/213

3096 NDX0854653
పషరర: రతనకలమమరర రరవననతల

3110 JBV0840181
పషరర: సతఖవరణణ యనమసడడ

3113 AP151010471259
పషరర: వనణభగగపల ఇససకపలర
తసడడ:డ పరపయఖ ఇససకపలర
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:57
లస: పప

94-174/126

94-187/211

3102 NDX0367326
పషరర: వనసకటటశసరరర చరరకవపరర

94-187/214

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ చరరకవపరర
ఇసటట ననస:93-4-211
వయససస:57
లస: పప
94-170/754

3105 NDX3026028
పషరర: కకషష మబరరస కలసచల

94-173/1095

భసధసవప: రమదేవ కలసచల
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:72
లస: పప
94-187/216

3108 JBV0840520
పషరర: సతఖవరణ యనమసడడ

94-187/217

తసడడ:డ లకకలననరరయణశరల యనమసడడ
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:51
లస: ససస స
94-187/219

భరస : కకషరషపడసరద యనమసడడ
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:52
లస: ససస స
94-187/221

94-187/209

తసడడ:డ ఉమమకరసతరరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:93-4-211
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనణభగగపరల ఇససకపలర
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:46
లస: ససస స
94-187/218

94-187/206

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:93-4-209
వయససస:46
లస: పప

భరస : సనరఖననరరయణ చరరకవపరర
ఇసటట ననస:93-4-211
వయససస:79
లస: ససస స

3103 NDX2489458
పషరర: ఉమమ కరసతనరరవప తషరరమమళళ

3093 NDX0534602
పషరర: చసదడ శశఖర కరణస

3099 JBV3198678
పషరర: మమరరతపదలజ తషరరమమళళ

3101 NDX0367532
పషరర: వనసకట లకడల చరరకవపర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మభవరస
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:56
లస: పప

94-187/208

3098 NDX0854786
పషరర: ఉమమకరసతరరవప తషరరమమళళ

3100 JBV3198686
పషరర: రతనకలమరర తషరరమమళళ

94-187/203

తసడడ:డ రరఘవనసదడరరవ వనమబరర
ఇసటట ననస:93-4-208
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఉమమకరసతరరవప రరవననతల
ఇసటట ననస:93-4-211
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబకయఖ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:93-4-211
వయససస:33
లస: పప

94-187/212

3090 NDX0534701
పషరర: లకడల కరసతనరరవప వనమబరర

తసడడ:డ ఉమ కరసతన రరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:93-4-211
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమ కరసత రరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:93-4-211
వయససస:38
లస: పప

3112 NDX0144733
పషరర: ససబడహలణఖస మభవరస

94-187/205

భరస : ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:93-4-209
వయససస:72
లస: ససస స

3094 NDX0532580
పషరర: శశకరసత ఫణణ అననవరపప

3087 NDX1815150
పషరర: వనసకట సరయరరస వనలలగబరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలలగబరర
ఇసటట ననస:93-4-208
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప అకగలర
ఇసటట ననస:93-4-208
వయససస:34
లస: పప

3091 AP151010471319
పషరర: రరఘవనసదడరరవప వనమబరర

3109 AP151010474604
పషరర: భభగరరధదకలమమరర కలల
ర రర

94-187/202

3111 JBV0840512
పషరర: ససతనమహలకడల యనమసడడ

94-187/220

భరస : లకడలననరరయణ యనమసడడ
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:73
లస: ససస స
94-187/222

3114 JBV0840173
పషరర: కకషషపడసరద యనమసడడ

94-187/223

తసడడ:డ లకకలననరరయణశరల యనమసడడ
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:58
లస: పప
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94-187/224 3116 AP151010474606
3115 JBV0840751
పషరర: లకకలననరరయణశరల యనమసడడ
పషరర: ససతనరరవమల కకతనવ

తసడడ:డ పడసరదరరవ యనమసడడ
ఇసటట ననస:93-4-212
వయససస:79
లస: పప

భరస : కనకయఖવ
ఇసటట ననస:93-4-213
వయససస:83
లస: ససస స

3118 NDX2349215
పషరర: డన. ననగ ససతతష కలమమర
కలల
ర రర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలల
ర రర
ఇసటట ననస:93-4-214
వయససస:35
లస: పప

94-173/377

3121 NDX2196419
పషరర: రరజగశ బభబభ పపసపరటట

94-187/228

94-187/231

94-187/234

94-187/237

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కకలసన
ఇసటట ననస:93-4-216/1
వయససస:62
లస: పప
3133 NDX1941054
పషరర: సనరఖకలమమరర సరరకజ

94-187/227
3120 NDX0738369
పషరర: వరవనసకట ననగససతతషషకమమరવ
కలల
ర రరવ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరવ
ఇసటట ననస:93-4-214
వయససస:34
లస: పప

94-187/229

3123 NDX1380518
పషరర: ససనలమ బభయ లసబభ

94-187/230

భరస : గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:93-4-215
వయససస:60
లస: ససస స

94-187/232 3126 NDX2489425
3125 AP151010471409
పషరర: సతఖననరరయణ మభరరస కలల
పషరర: ససనత పపలవరరస
ర రరવ

తసడడ:డ వరభదసడడడવ
ఇసటట ననస:93-4-215
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణવ વ
ఇసటట ననస:93-4-216
వయససస:34
లస: ససస స
3130 NDX2317113
పషరర: చదననకగశసరరర కకలసన

3122 NDX0732867
పషరర: శరరష బવ

3128 AP151010474607
పషరర: భభవననశసరర కలలరరવ

94-187/233

భరస : రరజగష బభబభ పపలవరరస
ఇసటట ననస:93-4-215/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-187/235

3129 NDX2316776
పషరర: అరరణ కలమమరర కకలసరన

భరస : సతఖననరరయణવ
ఇసటట ననస:93-4-216
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : చదననకగశసరరర కకలసరన
ఇసటట ననస:93-4-216/1
వయససస:57
లస: ససస స

94-173/378
3131 NDX2349785
పషరర: వనసకట బభల మభరళ కకషష
సరరకజ
తసడడ:డ వనసకట పపసడనరర కరక శరల సరరకజ
ఇసటట ననస:93-4-217
వయససస:43
లస: పప

3132 NDX0529677
పషరర: లకడల పడసననવ పసવ
భరస : ఉదయ భభసకర శరలવ
ఇసటట ననస:93-4-217
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకట పపసడరరకరక శరల సరరకజ
ఇసటట ననస:93-4-217
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:93-4-217
వయససస:60
లస: పప

3136 JBV3198645
పషరర: మమధవ దేవવ చదరరకలమలర વ

3137 NDX1032317
పషరర: లకకలరమణ మణఖస

3138 JBV3198652
పషరర: సరవతడવ కలరరమదనదలવ

94-187/242

భరస : దసరరరశసకర చరణવ વ
ఇసటట ననస:93-4-219
వయససస:45
లస: ససస స
3139 JBV0851386
పషరర: మసరసననడవప పరమభలపరటటવ વ

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:93-4-219
వయససస:45
లస: ససస స
94-187/245

తసడడ:డ కకటటశసరరరవపવ વ
ఇసటట ననస:93-4-219
వయససస:50
లస: పప
3142 NDX2349405
పషరర: వనసకట శశష మమరరత చనరరల
భరస : తనఖగరరజ చనరరల
ఇసటట ననస:93-4-220
వయససస:52
లస: ససస స

94-187/243

3140 JBV3188273
పషరర: దసరరర శసకర చరణ చదరరకలపలర

3143 NDX2349330
పషరర: వనసకట లకడల నరసససహ రరస
గగపరల చరర
తసడడ:డ తనఖగరరజ చనరరల
ఇసటట ననస:93-4-220
వయససస:21
లస: పప

3135 NDX2170900
పషరర: ననగరరజజ రరవప చససడనరర

94-187/241

94-187/244

భరస : రరమకకషషવ વ
ఇసటట ననస:93-4-219
వయససస:70
లస: ససస స
94-187/246

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-4-219
వయససస:50
లస: పప
94-173/379

94-187/236

94-187/238

94-187/240
3134 NDX1756446
పషరర: వనసకట లకడల నరసససహ రరవప
సరరకజ
తసడడ:డ వనసకటపపసడరరకరక శరల సరరకజ
ఇసటట ననస:93-4-217
వయససస:49
లస: పప

94-187/239

94-173/376

94-187/226

భరస : రమమశવ
ఇసటట ననస:93-4-215
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ శరలવ
ఇసటట ననస:93-4-215
వయససస:60
లస: పప
3127 JBV0851493
పషరర: పదనలవతવ కలల
ర రరવ

3119 JBV0851519
పషరర: వరన ససభదడવ కలల
ర రరવ

3117 NDX2349066
పషరర: సరయ కళళఖణ దదపసస కరవపరర

భరస : డన. కగ వ వ ననగ ససతతష కలమమర కర
ఇసటట ననస:93-4-214
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరવ વ
ఇసటట ననస:93-4-214
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పస బ ఆచనరర
ఇసటట ననస:93-4-214
వయససస:37
లస: పప
3124 NDX0534966
పషరర: ఉదయ భభసకర శరలવ పసવ

94-187/225

3141 JBV3188265
పషరర: రరమకకషషకలరర మదనదలવ વ

94-187/247

తసడడ:డ పరమమశసరరరవపવ વ
ఇసటట ననస:93-4-219
వయససస:75
లస: పప
94-173/380

3144 NDX2349181
పషరర: తనఖగ రరజ చరరల

94-173/381

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ మబరరస చరరల
ఇసటట ననస:93-4-220
వయససస:56
లస: పప
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3145 JBV3200037
పషరర: కకషషకలమమరరવ జగభరరવ

94-187/248

భరస : శకనవరసવ વ
ఇసటట ననస:93-4-220
వయససస:50
లస: ససస స
3148 NDX2348688
పషరర: ననగ శరరష నమలల

94-173/383

94-187/250

94-187/253

3152 JBV3188729
పషరర: శకనవరసరరవప నమలలવ વ

3155 JBV3199007
పషరర: శకలసతల ధనర

94-187/256

3158 JBV3188976
పషరర: సతఖననరరయణశరససస స ధనరర

94-187/251

3150 NDX1277805
పషరర: ససతనరరమ నమలల

94-174/129

3153 NDX0140160
పషరర: మలర ఖమరరజ నరరవప నమలలવ

94-187/254

3156 JBV3198496
పషరర: అననపపరష વ ననరరવ

94-187/255

భరస : ననగరరజనવ વ
ఇసటట ననస:93-4-224
వయససస:65
లస: ససస స
94-187/257

3159 NDX1943316
పషరర: బభల కకషష మబరరస దేశరరజ

భరస : మహన రరవపવ
ఇసటట ననస:93-4-225
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మబరరస
ఇసటట ననస:93-4-225
వయససస:63
లస: ససస స

94-187/262
3163 NDX0139576
పషరర: వనసకట సనరఖననరరయణ మబరరసવ
శకధరવ
తసడడ:డ ససబడహలణఖసવ
ఇసటట ననస:93-4-225
వయససస:69
లస: పప

94-187/263 3165 JBV0854893
3164 JBV0854786
పషరర: వనసకటననగకకరణలయવ కలరరవనళళવ
పషరర: జగనపరమమశసరరવ కలరరమమళళવ

తసడడ:డ కకషరషరరవపવ વ
ఇసటట ననస:93-4-226
వయససస:45
లస: పప
3169 JBV3199262
పషరర: శకలసతల భటటటపస డ లల

తసడడ:డ కకషరషరరవపવ વ
ఇసటట ననస:93-4-226
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప భటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:93-4-227
వయససస:55
లస: ససస స
3172 NDX0511014
పషరర: సరవతడ దేవ తషరరమమళళ
భరస : లకడల ననరరయణ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:93-4-229
వయససస:72
లస: ససస స

94-174/130

3170 JBV3189230
పషరర: నరసససహరరవప భటటటపస డ లల

94-187/264

భరస : కకషరషరరవపવ વ
ఇసటట ననస:93-4-226
వయససస:73
లస: ససస స
94-187/266

3168 JBV0852145
పషరర: కకషరషరరవప కలరరవనళళ

94-187/267

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-4-226
వయససస:77
లస: పప
94-187/269

3171 NDX0835751
పషరర: భభనసమత మవరసવ

తసడడ:డ తనసడవకకషషమబరరసવ భటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:93-4-227
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖననరరయణવ
ఇసటట ననస:93-4-228
వయససస:68
లస: ససస స

3173 NDX1817016
పషరర: అననరరధ కరపప

3174 JBV0845404
పషరర: లకడల పససపరటట

భరస : ఉమమమహహశసరరరరవ కరపప
ఇసటట ననస:93-4-230
వయససస:44
లస: ససస స

94-187/261

తసడడ:డ వనసకట సనరఖననరరయణ మబరరసવ
ఇసటట ననస:93-4-225
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:93-4-226
వయససస:76
లస: పప
94-187/268

94-187/258

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దేశరరజ
ఇసటట ననస:93-4-224
వయససస:67
లస: పప

94-187/260 3162 NDX0144907
3161 NDX0731679
పషరర: వనసకట లకడల సతఖవత ససదద నసత
పషరర: వనసకట కకకషషమహన శకధరવ

94-187/265 3167 NDX0532598
3166 JBV0855437
పషరర: వనసకటకకటససరగష కలరరవనళళવ વ
పషరర: బభలససబడమణఖస

94-187/252

తసడడ:డ యలర మసదવ
ఇసటట ననస:93-4-223
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరశరససస స ధనరర
ఇసటట ననస:93-4-224
వయససస:56
లస: పప
94-187/259

94-173/382

భరస : మలర కరరరజ న రరవప నమలల
ఇసటట ననస:93-4-223
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణశరసస స ధనర
ఇసటట ననస:93-4-224
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయణ మమదదరరజ
ఇసటట ననస:93-4-224
వయససస:49
లస: పప
3160 AP151010474506
పషరర: లకడల యడవలర વ

94-173/384

తసడడ:డ యలమసదવ વ
ఇసటట ననస:93-4-223
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప మమదదరరజ
ఇసటట ననస:93-4-224
వయససస:38
లస: ససస స
3157 NDX2491629
పషరర: వనసకటటససర రరవప మమదదరరజ

3149 NDX2348639
పషరర: బభల గభరవమల నమలల

3147 NDX2349207
పషరర: అసక రరవప అరగటట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అరగటట
ఇసటట ననస:93-4-220/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : యలర మసద నమలల
ఇసటట ననస:93-4-223
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరసવ વ
ఇసటట ననస:93-4-223
వయససస:34
లస: ససస స
3154 NDX2491587
పషరర: వసససదర దేవ మమదదరరజ

94-187/249

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరવ વ
ఇసటట ననస:93-4-220
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నమలల
ఇసటట ననస:93-4-223
వయససస:35
లస: ససస స
3151 JBV3198504
పషరర: శరరషવ నమలలવ

3146 JBV3190196
పషరర: శకనవరస జగభరరવ વ

94-187/271

94-187/270

94-174/131

తసడడ:డ లకకలకరసతనరరవప పససపరటట
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:39
లస: ససస స
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3175 NDX0010256
పషరర: లలమ దసరరరసబ పససపరటట

94-174/133

భరస : లకకలకరసతరరవప పససపరటట
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:63
లస: ససస స
3178 NDX2135813
పషరర: వనసకట శక జజఖత చేవపరర

3176 NDX0102749
పషరర: ననగరనసథ పససపరటట

94-174/134

తసడడ:డ శత రరమ శరససస స పససపరటట
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:52
లస: పప
94-187/272

3179 NDX2451482
పషరర: వరససధ కగటభ

3177 NDX0010249
పషరర: లకకలకరసతరరవప పససపరటట

తసడడ:డ వనసకట రరవప పససపరటట
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:68
లస: పప
94-187/273

3180 NDX2451466
పషరర: లకడల పససపరటట

94-187/274

భరస : వనసకట రరఘవనసదడ కలమమర చేవపరర
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట అనసత రరఘవ కలమమర కగటభ
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అశసన కలమమర బ
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:41
లస: ససస స

3181 NDX0732107
పషరర: సతఖలకడల చేవపరరવ

3182 JBV0845297
పషరర: లలమదసరరదసబ పససపరటట

3183 NDX1172022
పషరర: సరసబశవ రరవప చననబతన

94-187/275

భరస : వనసకట కకషష పడసరదવ
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మ శశఖర రరవప వణభకలరర
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకషషపడసరద
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:29
లస: పప

3187 NDX1248517
పషరర: అజయయ కలమమర చననతన

3188 NDX2451433
పషరర: అశసన కలమమర బబ లమర పడగడ

94-187/281

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చననబతన
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:44
లస: పప
3190 NDX0391144
పషరర: వనసకట కకషషపడసరద చేవపరరવ

94-187/284

94-187/286

3194 JBV3198827
పషరర: ససధనఖ రరణణ పస చసచదరర

94-187/289

3197 AP151010474559
పషరర: భభనస పడకరష వపపడపప
భరస : శవయఖ గరరర వపపడపప
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:68
లస: ససస స

3199 NDX0148577
పషరర: ఈశసరరరవప లలటటట

3200 JBV3189412
పషరర: గభరరరరజ మమరరకపపర

94-187/292

తసడడ:డ తవతయఖ లలటటట
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పస చసచరర
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:57
లస: పప

3186 NDX0391235
పషరర: వనసకట రరఘవనసదడ కలమమరવ
చేవపరరવ
తసడడ:డ వనసకట కకషష పడసరదવ
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:32
లస: పప

94-187/280

94-187/282

3189 NDX2458321
పషరర: వనసకట అనసత రరఘవ
కలమమర కగటభ
తసడడ:డ శకనవరస శరససస స కగటభ
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:44
లస: పప

94-187/283

94-187/285

94-187/912
3192 NDX2657005
పషరర: వనసకట అనసత రరఘవ కలమమర
కగత
తసడడ:డ శకనవరస కగత
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:43
లస: పప

94-187/287

3195 NDX0093609
పషరర: ససజజత వపపడపప

భరస : భభనస పడకరష పస చసచదరర
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ననరరయణనచనరరఖలల మమరరకపపరస
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:66
లస: ససస స

3202 JBV3188588
పషరర: వపపదపప శవయఖ పస చసచరర

94-187/279

తసడడ:డ వనసకరటరరవ పససపరటట
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటభడవ బబ టటటశశటట
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:46
లస: ససస స
3196 AP151010474519
పషరర: ననగమణణ మమరరకపపరస

3191 NDX2451367
పషరర: లకడల కరసత రరవప పససపరటట

94-187/295

94-187/288

భరస : ససబడమణఖస వపపడపప
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:56
లస: ససస స
94-187/290

94-187/291
3198 AP151010474558
పషరర: వపపడపప రమమదేవ వపపడపప

భరస : శవయఖ గరరర వపపడపప
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:84
లస: ససస స
94-187/293

3201 AP151010471220
పషరర: వనసకటభడవప బబ టటటశశటట

తసడడ:డ ననరరయణచనరరఖల మమరరకపపరస
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణమబరరస బబ టటటశశటట
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:56
లస: పప

3203 AP151010471625
పషరర: వసశ కకషష వపపడపప

3204 AP151010471557
పషరర: ననరరయణనచనరరఖలల
మమరరకపపరస
తసడడ:డ రరమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ రమమపడసరదరరవప వపపడపప
ఇసటట ననస:93-4-232
వయససస:70
లస: పప

94-187/277

తసడడ:డ అసతయఖ చననబతన
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప బబ లమర పడగడ
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవపવ
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:62
లస: పప
3193 AP151010474060
పషరర: ననగగశసరర బబ టటటశశటట

94-187/276

భరస : లకకలకరసతనరరవప
ఇసటట ననస:93-4-231
వయససస:60
లస: ససస స

94-187/278 3185 NDX1046036
3184 NDX2451383
పషరర: వనసకట సరయ కకషష వణభకలరర
పషరర: సరయకకరణ చేవపరర

94-174/135

94-187/296

94-187/294

94-187/297
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94-173/385
3205 NDX2349587
పషరర: రరమలకడల సరససత
మమరరకపపరస
భరస : భభరత గభరరరరజ మమరరకపపరస
ఇసటట ననస:93-4-233
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప బబ టటటససటట
ఇసటట ననస:93-4-233
వయససస:32
లస: పప

3208 AP151010471100
పషరర: మరరయదనస

3209 NDX1589862
పషరర: ససససలత శషరషష

94-187/300

తసడడ:డ ససగభణనరరవప
ఇసటట ననస:93-4-234
వయససస:45
లస: పప
3211 NDX1589888
పషరర: యమమన ససధ శషరషష

94-174/138

94-174/141

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర శషరషష
ఇసటట ననస:93-4-235
వయససస:36
లస: పప
3217 AP151010471446
పషరర: ననగగశసరరరవప ఎడవలర

94-187/303

94-187/306

94-173/1098

భరస : కలమఖణ చకకవత పషరస
ఇసటట ననస:93-4-237
వయససస:33
లస: ససస స
3226 JBV0848168
పషరర: అరరణకలమమరర పరమభలపరట

94-187/310

తసడడ:డ గసగర రరవప
ఇసటట ననస:93-4-237
వయససస:42
లస: పప
3232 NDX2839413
పషరర: వ ఏల ఏన శక లత నడడసపలర
భరస : వ ఏస సతఖ సరయ నడడసపలర
ఇసటట ననస:93-4-239
వయససస:44
లస: ససస స

3215 AP151010474505
పషరర: సరగజ ఎడవలర

94-187/301

94-187/304

3213 NDX1589870
పషరర: కరమమశసర మణణ కలమమర శషరషష

3216 JBV0843037
పషరర: శశషశకనవరస కరశ కరశ

94-187/302

3219 NDX0835785
పషరర: ససత మభసదససచ

94-187/305

94-187/307

3222 NDX3045747
పషరర: రజన పషడమ లత పషరస

94-173/1097

తసడడ:డ వ వ సతఖనననరరయణ మబడడసబ
ఇసటట ననస:93-4-236
వయససస:48
లస: పప

భరస : కలమఖణ చకకవరరస పషరస
ఇసటట ననస:93-4-237
వయససస:33
లస: ససస స

3224 JBV3198769
పషరర: పరవన కలమమర కకసడదడ
డ డడ

3225 AP151010474027
పషరర: మమధవ పలగరన

3227 AP151010474560
పషరర: గగసమల బగరరవరపప

3230 AP151010471060
పషరర: గరసగరరరవప పలగరన

3233 NDX3029535
పషరర: వనసకట శశష సతఖ సరయ
నడడసపలర
తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:93-4-239
వయససస:48
లస: పప

94-174/140

భరస : శకకకషష మభసదససచ
ఇసటట ననస:93-4-236
వయససస:44
లస: ససస స

94-187/308

94-187/309

భరస : గసగరరరవ పలగరన
ఇసటట ననస:93-4-237
వయససస:61
లస: ససస స
94-187/311

3228 NDX2193225
పషరర: రహమమతషలర షషక

94-187/312

తసడడ:డ ననసర వల షషక
ఇసటట ననస:93-4-237
వయససస:24
లస: పప
94-187/314

తసడడ:డ లకలయఖ పలగరన
ఇసటట ననస:93-4-237
వయససస:70
లస: పప
94-171/871

94-174/137

తసడడ:డ ససబభకరరవప కరశ
ఇసటట ననస:93-4-235
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససగభణరరవప బగరరవరపప
ఇసటట ననస:93-4-237
వయససస:66
లస: ససస స
94-187/313

3210 NDX1589847
పషరర: ససజనఖ శషరషష

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర శషరషష
ఇసటట ననస:93-4-235
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదసరసమ కకసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:93-4-237
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష పరమభలపరటట
ఇసటట ననస:93-4-237
వయససస:63
లస: ససస స
3229 AP151010471664
పషరర: లకలణ కలమమర

94-174/139

3221 JBV0845115
పషరర: శకకకషష మబడడసబ

94-187/299

తసడడ:డ వనసకట ససబభకరరయభడడ శషరషష
ఇసటట ననస:93-4-235
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:93-4-235
వయససస:61
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ మబడసబ
ఇసటట ననస:93-4-236
వయససస:80
లస: ససస స
3223 NDX3045903
పషరర: రజన పషడమ లత పషరస

94-174/136

3212 NDX1589839
పషరర: లకడల సరవతడ అననపపరష దేవ
పడభల
భరస : వనసకటటశసరరర శషరషష
ఇసటట ననస:93-4-235
వయససస:59
లస: ససస స

3218 NDX1536707
పషరర: కరరమభలమర షషక

3207 NDX0644377
పషరర: శకకరసత బబ తస శశటట

తసడడ:డ వనసకరటరరవప బబ టటటససటట
ఇసటట ననస:93-4-233
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగగశసర రరవప ఎడవలర
ఇసటట ననస:93-4-235
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శరబయఖ ఎడవలర
ఇసటట ననస:93-4-235
వయససస:57
లస: పప
3220 JBV0845123
పషరర: తరరమల దేవ మబడసబ

94-187/298

భరస : కరమమశసర మణణ కలమమర శషరషష
ఇసటట ననస:93-4-235
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర శషరషష
ఇసటట ననస:93-4-235
వయససస:39
లస: ససస స
3214 NDX1589854
పషరర: వనసకట ససబభకరరయభడడ శషరషష

3206 NDX1266832
పషరర: అనల బభబభ బబ టటటససటట

94-173/1099

3231 NDX2851046
పషరర: వనసకట శశష సతఖ సరయ
నడడసపలర
తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:93-4-239
వయససస:48
లస: పప

94-171/870

94-173/1100
3234 NDX3028727
పషరర: వనసకట కరమమశసరర శవ జజఖతఖత
రగటటరర
భరస : కకషష సరయ రగటటరర
ఇసటట ననస:93-4-239
వయససస:43
లస: ససస స
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3235 NDX2491553
పషరర: గభణ సరయ దదపసకర రగటటరర

94-187/315

తసడడ:డ కకషష సరయ రగటటరర
ఇసటట ననస:93-4-239
వయససస:20
లస: ససస స
3238 NDX2507754
పషరర: హరర రరమకకషష నడడసపలర

3236 NDX2491595
పషరర: వనసషషవ రగటటరర

94-187/318

3239 NDX2659985
పషరర: వనసషషవ రగటటరర
తసడడ:డ కకషష సరయ రగటటరర
ఇసటట ననస:93-4-239
వయససస:22
లస: ససస స

3241 NDX2657088
పషరర: వనసకట కరమమశసరర శవ జజఖసస త
రగటటరర
భరస : కకషష సరయ రగటటరర
ఇసటట ననస:93-4-239
వయససస:43
లస: ససస స

94-238/964

3242 NDX3029402
పషరర: పడభభకర రరవప చేపపరర

3244 NDX0395012
పషరర: ఆదదలకడల చేవపరర

94-187/319

94-187/322

94-174/144

94-187/326

94-187/329

94-173/1101

3245 NDX2451524
పషరర: శవకలమమరర ధనకకసడన

3248 NDX2451490
పషరర: శబరరష ధన కకసడన

3251 NDX0010009
పషరర: రరమమరరవప చదననసశశటట

3254 AP151010474499
పషరర: జరమమమ జజననలగడడ

3257 NDX1210053
పషరర: హహమ లత యళళ

94-187/331

3260 NDX2489284
పషరర: బభణస తేజ కలనన

94-187/320

3263 NDX1417428
పషరర: అనల కలమమర కకకసనరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకకసనరర
ఇసటట ననస:93-4-244
వయససస:31
లస: పప

94-174/142

3246 NDX0395426
పషరర: ననగలకల ధనళళపరళళ

94-187/321

తసడడ:డ మమధవ ధనళపరళర
ఇసటట ననస:93-4-240
వయససస:53
లస: ససస స
94-187/323

3249 NDX2451516
పషరర: ననగగశసరరరవప ధన కకసడన

94-187/324

తసడడ:డ గసగరధర రరవప ధనకకసడన
ఇసటట ననస:93-4-240
వయససస:49
లస: పప
94-174/145

3252 AP151010474278
పషరర: రతస మల చదననసశశటట

94-187/325

భరస : అరరజ నరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:93-4-241
వయససస:81
లస: ససస స
94-187/327

3255 NDX1551580
పషరర: జజననలగడడ ఆరగగఖస

94-187/328

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-4-242
వయససస:81
లస: ససస స
94-188/1078

3258 JBV0851550
పషరర: షరరలలరరణణ కగ గభడడ

94-187/330

తసడడ:డ దశరదరరమయఖ గభడడ
ఇసటట ననస:93-4-243
వయససస:34
లస: ససస స
94-187/332

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కలనన
ఇసటట ననస:93-4-243
వయససస:22
లస: పప
94-174/146

3243 NDX1983783
పషరర: కగసలఖ దేవ ధనకకసడన
తసడడ:డ ననగగశసర రరవప ధనకకసడన
ఇసటట ననస:93-4-240
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సససమన రరజ యళళ
ఇసటట ననస:93/4/242
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : దశరధరరవయఖ గభడడ
ఇసటట ననస:93-4-243
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకకసనరర
ఇసటట ననస:93-4-244
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషష సరయ రగటటరర
ఇసటట ననస:93-4-239
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శరఖమలరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:93-4-242
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దయరతనస
ఇసటట ననస:93-4-242
వయససస:57
లస: పప

3262 NDX1725169
పషరర: ససరగష కలమమర కకకసనరర

94-187/914

తసడడ:డ రరమమరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:93-4-241
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అరరజ న రరవప
ఇసటట ననస:93-4-241
వయససస:58
లస: పప

3259 AP151010474618
పషరర: లకడలదేవ గభడడ

3240 NDX2633055
పషరర: గభణ సరయ దదపసక రగటటరర

తసడడ:డ ననగగసరసరరవ ధనకకసడన
ఇసటట ననస:93-4-240
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమమరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:93-4-241
వయససస:51
లస: ససస స

3256 AP151010471543
పషరర: శరఖమలరరవ

94-187/913

భరస : ననగగసరసరరవ ధనకకసడన
ఇసటట ననస:93-4-240
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకడలననరరయణ ధనళపరళర
ఇసటట ననస:93-4-240
వయససస:74
లస: ససస స

3253 AP151010471032
పషరర: రరమ రరవప

94-187/317

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చేపపరర
ఇసటట ననస:93-4-240
వయససస:52
లస: పప

భరస : పడభభకరరరవప చేవపరర
ఇసటట ననస:93-4-240
వయససస:44
లస: ససస స

3250 NDX0010025
పషరర: ససశల చదననసశశటట

3237 NDX2491603
పషరర: వనసకట కరవఖ శక శవ జజఖతనసత
రగటటరర
భరస : కకషష సరయ రగటటరర
ఇసటట ననస:93-4-239
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష సరయ రగటటరర
ఇసటట ననస:93-4-239
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శశష సతఖ సరయ నడడసపలర
ఇసటట ననస:93-4-239
వయససస:22
లస: పప

3247 NDX0395376
పషరర: మమధవ ధనళళపరళళ

94-187/316

3261 AP151010471667
పషరర: దశరధరరమయఖ గభడడ

94-187/333

తసడడ:డ యమనరరశశటట
ఇసటట ననస:93-4-243
వయససస:71
లస: పప
94-174/147

3264 NDX0395467
పషరర: రరమలకడల కకసనరర

94-187/334

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-4-244
వయససస:41
లస: ససస స
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3265 NDX1266857
పషరర: శవ రరమ కలమమర కకకసనరర

94-187/335

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకకసనరర
ఇసటట ననస:93-4-244
వయససస:31
లస: పప
3268 AP151010471145
పషరర: సరసబశవరరపప కకకసనరర

94-187/338

3269 AP151010126097
పషరర: హహమలత యమళర

94-187/341

3272 NDX2317048
పషరర: దదపసస ననతలపరటట

94-187/339

భరస : ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-4-246
వయససస:62
లస: ససస స

3275 NDX2489409
పషరర: ససపత కలమమర ననతలపరటట

94-187/337

3270 JBV0857177
పషరర: పడశరసత యమళళ

94-187/340

తసడడ:డ సససమననడజ యమళళ
ఇసటట ననస:93-4-245
వయససస:37
లస: పప
94-187/342

తసడడ:డ ససపత కలమమర ననతలపరటట
ఇసటట ననస:93-4-246
వయససస:23
లస: ససస స
94-187/344

3267 NDX0541813
పషరర: వనస రరసబభబభ

తసడడ:డ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:93-4-244
వయససస:41
లస: పప

భరస : సససమన రరజ యమళర
ఇసటట ననస:93-4-245
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభకరరవప యమళళ
ఇసటట ననస:93-4-245
వయససస:66
లస: పప
3274 NDX0395517
పషరర: రరజగశసరర పసదద ననన

94-187/336

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:93-4-244
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:93-4-244
వయససస:72
లస: పప
3271 AP151010123396
పషరర: సససమన రరజ యళళ

3266 NDX1388750
పషరర: అనల కలమమర కకకసనరర

3273 NDX2489383
పషరర: పదలజజకడ ననతలపరటట
భరస : ససపత కలమమర ననతలపరటట
ఇసటట ననస:93-4-246
వయససస:49
లస: ససస స

94-187/345

తసడడ:డ చదననకగశవ రరవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:93-4-246
వయససస:52
లస: పప

3276 NDX2489318
పషరర: ససబభకరరవప పసదద ననన

94-187/346

తసడడ:డ కరసతయఖ పసదద ననన
ఇసటట ననస:93-4-246
వయససస:70
లస: పప

94-174/148 3278 NDX1397901
94-187/347
3277 NDX1308543
పషరర: ననగ కలససమ బభయ చససబలకర
పషరర: పదనలవతబభయ
చసమబలమకరరవప
భరస : పపరరషస తస స రరవప చససబలకర
భరస : కక ననగరరజ రరవప చసమబలమకరరవప
ఇసటట ననస:93-4-247
ఇసటట ననస:93-4-247
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజజరరవప
ఇసటట ననస:93-4-247
వయససస:40
లస: పప

94-187/349 3281 NDX1975566
3280 NDX1045806
పషరర: పపరరషస తస మరరవప జయల కర
పషరర: ఫణణ గరయతడ నడడసపలర

3282 AP151010474272
పషరర: శకలత నడడసపల

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:93-4-247
వయససస:42
లస: పప
3283 AP151010471085
పషరర: వ.ఎస.ఎస.సరయ

94-187/352

తసడడ:డ రరమకకషషరరవప
ఇసటట ననస:93-4-249
వయససస:47
లస: పప
3286 NDX2219616
పషరర: శకలసతలమదేవ మభపరపళర
భరస : సనరఖపడసరద మభపరపళర
ఇసటట ననస:93-5-70
వయససస:67
లస: ససస స
3289 NDX2219756
పషరర: మమధసరర అసబటటపపడడ

94-173/389

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:93-5-177
వయససస:64
లస: పప

భరస : వ.ఎస.ఎస. సరయ
ఇసటట ననస:93-4-249
వయససస:43
లస: ససస స

3284 JBV0843508
పషరర: చకకధరరరవప లకకరరజ

3285 NDX0527853
పషరర: వజయలకడల ఏ

94-187/353

3287 NDX2219624
పషరర: వజయకలమమర చననబటటటన

3290 NDX2219731
పషరర: శవరరమకకషషమబరరస చసతపలర

3293 NDX2219608
పషరర: నట రరజ కలమమర మమచరరజ
తసడడ:డ ససబభకరరవప మమచరరజ
ఇసటట ననస:93-5-210
వయససస:56
లస: పప

94-187/348

94-187/351

94-187/354

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:93-4-304
వయససస:66
లస: ససస స
94-173/387

3288 NDX2219749
పషరర: సనరఖపడసరద మభపరపళర

94-173/388

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ మభపరపళర
ఇసటట ననస:93-5-70
వయససస:67
లస: పప
94-173/390

తసడడ:డ చసదడశశఖర శరససస స చసతపలర
ఇసటట ననస:93-5-88
వయససస:68
లస: పప
94-173/392

3279 AP151010471135
పషరర: ననగగణణష చససబలకర

తసడడ:డ ఎన యస యస సరయ నడడసపలర
ఇసటట ననస:93-4-249
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయకలమమర చననబటటటన
ఇసటట ననస:93-5-70
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మధసరర అసఒటటఫపడక
ఇసటట ననస:93-5-88
వయససస:31
లస: ససస స
3292 NDX0098608
పషరర: ససధనకర రరవప గసధస

94-187/350

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:93-4-249
వయససస:76
లస: పప
94-173/386

94-187/343

3291 NDX2448611
పషరర: ససరష వరన కరళసగర

94-173/391

భరస : రవ కలమమర కరళసగర
ఇసటట ననస:93-5-155
వయససస:42
లస: ససస స
94-173/393

3294 NDX2349629
పషరర: షబన షషక

94-173/394

భరస : అబభదల సతనసర షషక
ఇసటట ననస:93-5-228
వయససస:23
లస: ససస స

Page 175 of 283

3295 NDX2398485
పషరర: జలల షషక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31
94-173/395

తసడడ:డ ఖమససస లలట షషక
ఇసటట ననస:93-5-232
వయససస:53
లస: పప
3298 NDX2973568
పషరర: అబభదల కరరస సయఖద

94-170/756

3299 NDX2978377
పషరర: హససనన సయఖద

94-171/139

3302 NDX1417162
పషరర: మణణకసఠ దదననశ ససగబతష
స ల

3305 NDX0812669
పషరర: జ కలమమరర

తసడడ:డ కర వ ఆర యన పడసరద శరల కలసదేటట
ఇసటట ననస:93-5-254
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-5-254
వయససస:55
లస: ససస స

3307 NDX0010017
పషరర: సజవ కలమమర తనడడగరరర

3308 NDX0519686
పషరర: శకహరర చదరరకలరర

94-172/138

తసడడ:డ పడసరద తనడడగరరర
ఇసటట ననస:93-5-254
వయససస:34
లస: పప
3310 AP151010468248
పషరర: ఖమరరననసర షషక

94-173/399

94-173/402

94-169/241

తసడడ:డ గరలబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:25
లస: పప

94-172/136

3317 NDX1173368
పషరర: షకకర బబగస సయఖద

94-173/404

3320 NDX1737768
పషరర: రరబయమ బససరర మహమలద

94-172/139

3323 NDX1590018
పషరర: అరరద అహమలద షషక
తసడడ:డ కరరమభలమర షషక
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:24
లస: పప

3303 NDX0762427
పషరర: ససపన తనడడగరరర

94-172/134

3306 NDX0008722
పషరర: ఎలజ బబత రరణణ తనడడగరరర

94-172/137

3309 NDX0997155
పషరర: షరహహనన షషక

94-173/398

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:93-5-255
వయససస:32
లస: ససస స
94-173/400

3312 NDX0098731
పషరర: ననగబర షషక

94-173/401

తసడడ:డ చనన ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:93-5-255
వయససస:35
లస: పప
94-173/403

3315 NDX2278893
పషరర: బభజద బ షషక

94-174/149

భరస : మహబబబ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93-5-255
వయససస:39
లస: ససస స
94-171/141

3318 NDX0163865
పషరర: శవ రసగ ఈశసర గగడ కసచరర

94-171/142

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:25
లస: పప
94-173/405

భరస : సలస మహమలద
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:53
లస: ససస స
94-173/407

94-177/648

భరస : పడసరద తనడడగరరర
ఇసటట ననస:93-5-254
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఇమమస సయఖద
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గరలబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:42
లస: ససస స
3322 NDX1563213
పషరర: పఠరన నదదస ఖమన

3314 AP151010468106
పషరర: చన ఖమససస షషక

3300 NDX2973592
పషరర: రబయమ బససడ సయఖద

తసడడ:డ పడసరద తనడడగరరర
ఇసటట ననస:93-5-254
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హసషమపరర షషక
ఇసటట ననస:93-5-255
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పఠరన గరలబ ఖమన
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:20
లస: పప
3319 NDX1678541
పషరర: నజరరననసర పఠరన

94-171/140

తసడడ:డ చనన ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:93-5-255
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చననఖమససస షషక
ఇసటట ననస:93-5-255
వయససస:39
లస: పప
3316 NDX2520112
పషరర: పఠరన ఖమన

3311 NDX0098574
పషరర: హహసషన బభషర షషక

94-173/397

తసడడ:డ అబభదల కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:93-5-251
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణశసర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:93-5-254
వయససస:49
లస: పప

భరస : చన ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:93-5-255
వయససస:52
లస: ససస స
3313 AP151010468578
పషరర: మహబబబ ససభభన షషక

94-170/757

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససగబతష
స ల
ఇసటట ననస:93-5-252
వయససస:27
లస: పప
94-172/135

3297 NDX2349124
పషరర: ససధనకర రరవప చలకరబతస న

తసడడ:డ వరయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:93-5-238
వయససస:43
లస: పప

భరస : అబభదల కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:93-5-251
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససగబతష
స ల
ఇసటట ననస:93-5-252
వయససస:26
లస: పప
3304 NDX0519785
పషరర: అననపపరష కలసదేటట

94-173/396

భరస : రరజ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:93-5-238
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:93-5-251
వయససస:69
లస: పప
3301 NDX1417212
పషరర: ససవర సరయ ససగబతష
స ల

3296 NDX2348332
పషరర: భభరత చలకరబతస న

3321 JBV0854885
పషరర: మహహబబబవపననసర సయఖద

94-173/406

భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:65
లస: ససస స
94-173/408

3324 NDX1590075
పషరర: నదదమ ఖమన షషక

94-173/409

తసడడ:డ గరలబ ఖమన షషక
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:25
లస: పప
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94-173/410

తసడడ:డ గరలబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:27
లస: పప
3328 NDX1678582
పషరర: గరలబ ఖమన పఠరన

94-173/413

94-173/416

94-171/144

94-173/705

తసడడ:డ దసరర పడసరద రతన
ఇసటట ననస:93-5-263
వయససస:22
లస: పప
3340 NDX2185826
పషరర: పవన కలమమర రతననకరస

3332 NDX2348472
పషరర: ససనతన అవరసరర

3338 NDX2347797
పషరర: రతనసరయ గణణశ మసతడవరదద

94-175/923

3341 NDX2349488
పషరర: దేవ కకషష చదరరకలరర

3343 NDX0997023
పషరర: జరరననబ షషక

3344 NDX0997163
పషరర: రరహనన షషక

94-173/420

భరస : మభనర బభషర
ఇసటట ననస:93-5-324
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దరరరవల
ఇసటట ననస:93-5-324
వయససస:41
లస: ససస స
94-173/426

తసడడ:డ దరరరసరహహబ
ఇసటట ననస:93-5-324
వయససస:72
లస: పప

3350 JBV3182391
పషరర: బకరరర షషక

94-173/418

3353 AP151010468186
పషరర: అననపపరష మమసడ
భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-5-326
వయససస:49
లస: ససస స

94-171/143

3336 NDX3269032
పషరర: అననపపరష మసతడవరదద

94-169/1221

3339 NDX0333526
పషరర: కగసర షషక

94-171/145

3342 JBV3182185
పషరర: షహననజ షషక

94-173/419

తసడడ:డ అబభదల
ఇసటట ననస:93-5-324
వయససస:33
లస: ససస స
94-173/421

3345 AP151010468484
పషరర: ఆరరఫర షషక

94-173/422

భరస : బభడేసరహహబ
ఇసటట ననస:93-5-324
వయససస:41
లస: ససస స
94-173/424

3348 AP151010468443
పషరర: మతబ షషక

94-173/425

భరస : మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:93-5-324
వయససస:52
లస: ససస స
94-173/427

తసడడ:డ బభడేసరహహబ
ఇసటట ననస:93-5-324
వయససస:42
లస: పప
94-173/429

3333 NDX1808536
పషరర: షరరలల షషక

భరస : హహసషసన వల షషక
ఇసటట ననస:93-5-265
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బభడే సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-5-324
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చననబభడేసరహహబ
ఇసటట ననస:93-5-324
వయససస:66
లస: ససస స
3352 AP151010468130
పషరర: చననబభడేసరహహబ షషక

3347 NDX1983098
పషరర: అబభదల రవపఫ షషక

94-173/415

భరస : దసరర పడసరద మసతడవరదద
ఇసటట ననస:93-5-263
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కరరమభలమర
ఇసటట ననస:93-5-324
వయససస:36
లస: ససస స
94-173/423

3330 NDX2348399
పషరర: కమల బబ లమరపలర

తసడడ:డ బభబభ షషక
ఇసటట ననస:93-5-262
వయససస:26
లస: ససస స
94-30/1107

తసడడ:డ ఆసజననయభలల చననపతస
ఇసటట ననస:93-5-270
వయససస:22
లస: ససస స

3349 AP151010468119
పషరర: కరరసబ షషక

94-173/417

తసడడ:డ పడసరద మసతడవరదద
ఇసటట ననస:93-5-263 FLOT NO 2
వయససస:23
లస: పప
94-171/146

94-173/412

భరస : కకరణ బబ లమరపలర
ఇసటట ననస:93-5-258
వయససస:36
లస: ససస స

3335 NDX2588598
పషరర: బ వ ఏస యభ మహహశసరర
కకమభలరర
తసడడ:డ కకషష మబరరస కకమభలరర
ఇసటట ననస:93-5-263
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస చనరరఖలల రతననకరస
ఇసటట ననస:93-5-265
వయససస:32
లస: పప

3346 JBV3182169
పషరర: షరహహనన షషక

94-173/414

తసడడ:డ మహన అవరసరర
ఇసటట ననస:93-5-259
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:93-5-262
వయససస:33
లస: పప
3337 NDX2580439
పషరర: సరయ గణణశ మసతడవరదద రతన

3329 NDX2536589
పషరర: ఖమన పఠరన

3327 NDX1981936
పషరర: హజ అల మహమలద

తసడడ:డ సలస మహమలద
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసమ గభరకపప
ఇసటట ననస:93-5-258
వయససస:71
లస: ససస స
3334 NDX1849183
పషరర: బభబభ షషక

94-173/411

తసడడ:డ సలస మహమలద
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:93-5-257
వయససస:53
లస: పప
3331 NDX2348373
పషరర: నసదనలమల గభరకపప

3326 NDX1981910
పషరర: జహసగరర బభషర మహమలద

3351 NDX0888909
పషరర: మరరసరహహబ షషక

94-173/428

తసడడ:డ ఖమశమ సరహహబ
ఇసటట ననస:93-5-324
వయససస:62
లస: పప
94-173/430

3354 AP151010468222
పషరర: సనరఖననరరయణ మమసడ

94-173/431

తసడడ:డ నలమదదడ
ఇసటట ననస:93-5-326
వయససస:54
లస: పప
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3355 NDX1383918
పషరర: మమహరరననసర సయఖద

94-173/432

భరస : అబభదల కరరస
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:28
లస: ససస స
3358 NDX1102391
పషరర: మభబనన షషక

94-173/435

94-173/438

94-173/441

94-173/444

94-174/150

94-173/447

94-173/450

తసడడ:డ గగపరల కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:41
లస: పప

3368 NDX2219707
పషరర: పపషరపసజల ఆరగటట

3371 NDX1377787
పషరర: నలగరరర రరవప రరమనబబ యన

3374 NDX1379973
పషరర: శరకవణ కలమమరర కరశబబ యన

94-173/453

3363 AP151010468282
పషరర: హహసషసన బ షషక

3366 NDX1102136
పషరర: జలమన షషక

94-173/443

3369 NDX2219723
పషరర: షణభలఖ వనసకట రరఘవనసదడ
చససడనరర
తసడడ:డ ననగరరజజ రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:93-5-603
వయససస:21
లస: పప

94-173/446

94-171/147

3372 NDX1301365
పషరర: మలన షషక

94-171/148

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:93-6-255
వయససస:30
లస: ససస స
94-173/448

3375 NDX0510859
పషరర: శకలకడల రమనబబ యన

94-173/449

భరస : మభరళ కకషష
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:34
లస: ససస స

94-173/451 3378 AP151010468199
3377 NDX0510685
పషరర: కరససబబ యన కలససమ కలమమరర
పషరర: వరమల ఆల

94-173/452

భరస : గగపరల కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:60
లస: ససస స

94-173/454 3381 JBV0846477
3380 NDX1379981
పషరర: నరసససహ రరవప రమనబబ యన
పషరర: మభరళకకషష రమనబబ యన

3383 AP151010468188
పషరర: వనసకట చలపత రరవప
రమనబబ యన
తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:42
లస: పప

94-173/440

94-173/445

తసడడ:డ రతస యఖ రమనబబ యన
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:37
లస: పప
94-173/456

94-173/437

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:63
లస: ససస స
3382 AP151010468073
పషరర: ననగ గసగరధర రరజ ఆల

94-173/442

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరశబబ యన
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:35
లస: ససస స
3379 NDX0510842
పషరర: ససశలమల రమనబబ యన

3365 NDX2083871
పషరర: సలస షషక

3360 JBV0849745
పషరర: ఆషర షషక

భరస : ఫరరసర
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:93-6-226
వయససస:35
లస: పప

తలర : కలససమ కలమమరర కరససబబ యన
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:24
లస: ససస స
3376 NDX1379965
పషరర: పరరసత రమనబబ యన

94-173/439

భరస : అసకరరరవప ఆరగటట
ఇసటట ననస:93-5-603
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరలయల షషక
ఇసటట ననస:93-6-176
వయససస:26
లస: పప
3373 NDX1903344
పషరర: సరయ లకడల కరససబబ యన

3362 AP151010468480
పషరర: మసరసన బ సయఖద

94-173/434

భరస : అబభదల
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప షషక
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చనననసహహబ
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:44
లస: పప
3370 NDX1915042
పషరర: అబభదల కలస షషక

94-173/436

భరస : సదన
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రసనల
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:48
లస: ససస స
3367 JBV3182151
పషరర: మమలమల షషక

3359 JBV0849760
పషరర: జజకకరర షషక

3357 NDX0098525
పషరర: ననరజ హన సయఖద

తసడడ:డ అబభదల గఫపర
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:44
లస: ససస స
3364 AP151010468269
పషరర: మదనరరక సయఖద

94-173/433

భరస : బకరరర
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:93-5-330
వయససస:34
లస: ససస స
3361 JBV0850404
పషరర: మసరసన బ షషక

3356 NDX0099010
పషరర: రరహనన సయఖద

94-173/455

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:38
లస: పప
94-173/457

3384 AP151010468647
పషరర: గగపరల కకషష మబరరస ఆలమ

94-173/458

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:68
లస: పప
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3385 AP151010468565
పషరర: రతస యఖ రమనబబ యన

94-173/459

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:93-6-266
వయససస:76
లస: పప
3388 NDX2083640
పషరర: మభనసర బబగస షషక

94-172/142

94-171/150

94-172/145

94-172/148

94-172/151

94-172/154

94-171/154

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:93-6-273
వయససస:57
లస: పప

3398 JBV0849984
పషరర: రవకలమమర చలక

3401 JBV3177326
పషరర: మసరసనమల షషక

3404 AP151010465479
పషరర: అనసదరరవప దసనన

3407 AP151010465262
పషరర: హహసషసనక షషక

94-172/158

3410 JBV0840348
పషరర: సతనఖనసదస కతస

94-172/149

3413 NDX1770784
పషరర: ఖలల షషక
తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:93-6-274
వయససస:43
లస: పప

94-172/144

3396 NDX2134716
పషరర: అనల రరజ చలలక

94-172/147

3399 JBV0853143
పషరర: సనరఖకలమమరర మభపపన

94-172/150

భరస : గగవసదరరవప
ఇసటట ననస:93-6-272
వయససస:33
లస: ససస స
94-172/152

3402 NDX0412148
పషరర: నవన యమపరరస

94-172/153

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప యమపరరస
ఇసటట ననస:93-6-272
వయససస:32
లస: పప
94-172/155

3405 NDX1610451
పషరర: సన షషక

94-171/152

భరస : జజన బభషర షషక
ఇసటట ననస:93-6-273
వయససస:27
లస: ససస స
94-172/156

3408 AP151010465400
పషరర: ఏసమల కతస

94-172/157

భరస : మభతనఖలల కతస
ఇసటట ననస:93-6-273
వయససస:52
లస: ససస స
94-172/159

తసడడ:డ మభతనఖలల
ఇసటట ననస:93-6-273
వయససస:37
లస: పప
94-172/161

3393 NDX2042943
పషరర: దనడకకవలర చలక

తసడడ:డ రవ కలమమర చలలక
ఇసటట ననస:93-6-271
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససబభన
ఇసటట ననస:93-6-273
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మభతనఖలల
ఇసటట ననస:93-6-273
వయససస:34
లస: పప
3412 AP151010465568
పషరర: ససబభన షషక

94-172/146

తసడడ:డ రరమయఖ దసనన
ఇసటట ననస:93-6-272
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93-6-273
వయససస:31
లస: పప
3409 JBV3178035
పషరర: తరరపరల కతస

3395 AP151010465258
పషరర: సరగజన చలక

94-171/149

భరస : కకషస ర చలకర
ఇసటట ననస:93-6-271
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లమల అహలద షషక
ఇసటట ననస:93-6-272
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శ
ఇసటట ననస:93-6-272
వయససస:38
లస: పప
3406 NDX1610352
పషరర: జజన బభషర షషక

94-171/151

తసడడ:డ దననయఖ చలక
ఇసటట ననస:93-6-271
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:93-6-272
వయససస:40
లస: ససస స
3403 JBV0853135
పషరర: గగవసదరరవప మభపపన

3392 NDX0489310
పషరర: జరసన బ షషక

3390 NDX1757261
పషరర: మమధసరర చలలక
తసడడ:డ రవకలమమర చలలక
ఇసటట ననస:93-6-271
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప చలక
ఇసటట ననస:93-6-271
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప చలక
ఇసటట ననస:93-6-271
వయససస:37
లస: పప
3400 JBV3177797
పషరర: జజన బ షషక

94-172/143

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:93-6-271
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర చలక
ఇసటట ననస:93-6-271
వయససస:54
లస: ససస స
3397 JBV0841783
పషరర: కకషస ర చలక

3389 NDX1395673
పషరర: అబభదల సమద షషక

94-172/141
3387 NDX2083509
పషరర: సబయమ ససలమసనన మహమలద

తసడడ:డ షరరరక మహమలద
ఇసటట ననస:93-6-270
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమభలదదదన షషక
ఇసటట ననస:93-6-270
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర చలలక
ఇసటట ననస:93-6-271
వయససస:27
లస: ససస స
3394 JBV0850032
పషరర: అననమమరర చలక

94-172/140

తసడడ:డ అబభదల సమద షషక
ఇసటట ననస:93-6-270
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబభదల సమద షషక
ఇసటట ననస:93-6-270
వయససస:54
లస: ససస స
3391 NDX1610360
పషరర: పసడయమసక చలలక

3386 NDX2083533
పషరర: సలమల ససలమసనన షషక

3411 JBV3177821
పషరర: అపపలరరజ చసతపలర

94-172/160

తసడడ:డ అపరపరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:93-6-273
వయససస:52
లస: పప
94-171/155

3414 NDX1691196
పషరర: మణణ కలమమర చలక

94-171/156

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప చలక
ఇసటట ననస:93-6-275
వయససస:24
లస: పప
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94-172/162

Deleted

భరస : శశఖర బభబభ చలక
ఇసటట ననస:93-6-275
వయససస:32
లస: ససస స
3418 JBV3177110
పషరర: శశఖర బభబభ చలకర

94-172/165

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-6-275
వయససస:35
లస: పప
3421 AP151010465264
పషరర: వనసకటససబకమల వడేడ పలర

94-172/168

94-172/172

94-172/174

94-172/177

94-172/180

94-172/183

తసడడ:డ ఫకకరయఖ
ఇసటట ననస:93-6-282
వయససస:38
లస: పప

3425 JBV3177979
పషరర: ఏగయఖ వడేడ పలర

3428 NDX1766056
పషరర: షరహహన షషక

3431 NDX1082940
పషరర: మహబబబ బ సయఖద

3434 NDX1082791
పషరర: నయమజ అహలద సయఖద

3437 NDX1083047
పషరర: ఇమమస సయఖద

94-172/186

3440 JBV0840306
పషరర: శకదేవ పగడనల

94-172/173

3443 JBV3178027
పషరర: శకనస పగడనల
తసడడ:డ పకకరయఖ
ఇసటట ననస:93-6-282
వయససస:39
లస: పప

94-172/167

3423 JBV0842732
పషరర: రమమష వడేడ పలర

94-172/170

3426 NDX1173327
పషరర: మమతన వడేడపలర

94-171/157

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:93-6-277
వయససస:35
లస: ససస స
94-172/175

3429 NDX1082965
పషరర: యమససలన బబగస సయఖద

94-172/176

భరస : జజనబభషర సయఖద
ఇసటట ననస:93-6-281
వయససస:41
లస: ససస స
94-172/178

3432 NDX0431015
పషరర: సలస భభషర షషక

94-172/179

తసడడ:డ సససదన షషక
ఇసటట ననస:93-6-281
వయససస:32
లస: పప
94-172/181

3435 NDX1083005
పషరర: జజనబభషర సయఖద

94-172/182

తసడడ:డ ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:93-6-281
వయససస:42
లస: పప
94-172/184

3438 JBV0842237
పషరర: లకడల దసరర పగడనల

94-172/185

భరస : దసరరరరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:93-06-282
వయససస:34
లస: ససస స
94-172/187

భరస : ఈశసర
ఇసటట ననస:93-06-282
వయససస:34
లస: ససస స
94-172/189

3420 JBV0851428
పషరర: అరరణ వడేడ పలర

తసడడ:డ ఏగయఖ వడేడ పలర
ఇసటట ననస:93-6-276
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బభరహన సయఖద
ఇసటట ననస:93-6-281
వయససస:79
లస: పప

భరస : శకనస పగడనల
ఇసటట ననస:93-6-282
వయససస:34
లస: ససస స
3442 JBV0840314
పషరర: ఈశసర పగడనల

94-172/169

తసడడ:డ ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:93-6-281
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖమసససపసరర షషక
ఇసటట ననస:93-6-281
వయససస:47
లస: పప
3439 JBV3178019
పషరర: లకకల పగడనల

3422 AP151010465502
పషరర: వరమల వడేడ పలర

94-172/164

భరస : ననగగశసరరరవప వడేడపలర
ఇసటట ననస:93-6-276
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:93-6-281
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదన షషక
ఇసటట ననస:93-6-281
వయససస:33
లస: పప
3436 NDX1082890
పషరర: ససభభన షషక

94-172/166

భరస : నయమజ అహమలద సయఖద
ఇసటట ననస:93-6-281
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93-6-281
వయససస:44
లస: ససస స
3433 NDX0436709
పషరర: జజన భభషర షషక

3419 NDX2046002
పషరర: ననగగశసర రరవప చలక

3417 NDX0518936
పషరర: మలర క ఎరరససస

తసడడ:డ గసగరధర
ఇసటట ననస:93-6-275
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ వడేడపలర
ఇసటట ననస:93-6-276
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ తషడడమభ
ఇసటట ననస:93-6-277
వయససస:47
లస: పప
3430 NDX1082817
పషరర: రగషల షషక

భరస : ననగగశసర రరవప చలక
ఇసటట ననస:93-6-275
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఏగయఖ వడేడ పలర
ఇసటట ననస:93-6-276
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏగయఖ వడేడ పలర
ఇసటట ననస:93-6-276
వయససస:41
లస: పప
3427 NDX2066851
పషరర: ససబభకరరవప తషడడమభ

94-172/163

తసడడ:డ ఆదస చలక
ఇసటట ననస:93-6-275
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఏగయఖ వడేడ పలర
ఇసటట ననస:93-6-276
వయససస:57
లస: ససస స
3424 JBV3177250
పషరర: ననగగశసరరరవప వడేడ పలర

3416 NDX2045996
పషరర: వమల చలక

3441 AP151010465147
పషరర: గగవసదమల పగడనల

94-172/188

భరస : పకకరయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:93-6-282
వయససస:52
లస: ససస స
94-172/190

3444 JBV0841668
పషరర: దసరరరరరవప పగడనల

94-172/191

తసడడ:డ ఫకకరయఖ
ఇసటట ననస:93-6-283
వయససస:37
లస: పప
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94-172/192

తసడడ:డ గణణశ కసససకకట
ఇసటట ననస:93-6-284
వయససస:34
లస: ససస స
3448 NDX0448043
పషరర: ననరరయణ రరవప కరసససకకటట

94-172/195

94-172/198

94-172/201

94-171/873

94-172/205

94-174/153

94-172/208

తసడడ:డ ససభభన మహమలద
ఇసటట ననస:93-6-292
వయససస:32
లస: పప

3458 NDX2102986
పషరర: గగరమల పస టటనరర

3461 JBV0857482
పషరర: చటటట మల కకసడపప

3464 AP151010465413
పషరర: జయమల జజననలగడడ

3467 NDX2134658
పషరర: హహససషన బ షషక

94-172/211

3470 JBV0851675
పషరర: జలలఖ షషక

94-172/204

3473 JBV0847368
పషరర: కరరమభలమర షషక
తసడడ:డ ఖమససనన షషక
ఇసటట ననస:93-6-292
వయససస:37
లస: పప

3453 NDX2101897
పషరర: జయలకడల కకడమటట

94-172/200

3456 NDX0154971
పషరర: యరకయఖ రరడడడ కకడమటట

94-172/203

3459 NDX2398576
పషరర: నరరపమ జగనన

94-174/151

భరస : బససత కలమమర జగనన
ఇసటట ననస:93-6-288
వయససస:49
లస: ససస స
94-172/206

3462 NDX2155340
పషరర: చటటట బభబభ కకయ

94-174/152

తసడడ:డ రరమభ కకయ
ఇసటట ననస:93-6-289
వయససస:36
లస: పప
94-172/207

3465 NDX1809666
పషరర: ఇసరలయల షషక

94-171/158

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:93-6-291
వయససస:24
లస: పప
94-172/209

3468 NDX2108265
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-172/210

తసడడ:డ కససస షషక
ఇసటట ననస:93-6-291
వయససస:53
లస: పప
94-172/212

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93-6-292
వయససస:45
లస: ససస స
94-172/214

94-172/197

తసడడ:డ సనరఖరరవప కకడమటట
ఇసటట ననస:93-06-286
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:93-6-291
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:93-6-292
వయససస:34
లస: ససస స
3472 NDX0107508
పషరర: షరరఫ పఠరన మహమలద

94-172/202

భరస : పషతషరర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:93-6-290
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:93-6-291
వయససస:45
లస: ససస స
3469 JBV0851584
పషరర: ఆషర షషక

3455 AP151010465135
పషరర: ఆదసబ షషక

3450 AP151010465343
పషరర: గణణష కసససకకట

భరస : యరకయఖ రరడడడ కకడమటట
ఇసటట ననస:93-6-286
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అపపననరరడడడ కకసడపప
ఇసటట ననస:93-6-289
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపనన రరడడ కకసదపప
ఇసటట ననస:93-6-289
వయససస:66
లస: పప
3466 NDX2105881
పషరర: మభసతనజ షషక

94-172/199

భరస : ధరల రరవప పస టటనరర
ఇసటట ననస:93-06-288
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపననరరడడడ కకసడపప
ఇసటట ననస:93-6-289
వయససస:34
లస: ససస స
3463 NDX2155332
పషరర: అపపనన రరడడ కకసదపప

3452 AP151010465368
పషరర: జయలకడల కకడమటట

94-172/194

తసడడ:డ ననలపపయఖ కసససకకట
ఇసటట ననస:93-6-284
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఇబడహస షషక
ఇసటట ననస:93-6-286
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ గగలలచన బహరర మసతడ
ఇసటట ననస:93-6-288
వయససస:32
లస: పప
3460 JBV0857490
పషరర: యలర యఖమల కకసడపప

94-172/196

భరస : ఎరకయఖరరడడడ కకడమటట
ఇసటట ననస:93-06-286
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సససదసలల షషక
ఇసటట ననస:93-6-286
వయససస:47
లస: ససస స
3457 NDX3162419
పషరర: నరసజన మసతడ

3449 NDX0412197
పషరర: రరజజరరవప కసససకకట

3447 AP151010465601
పషరర: శవ కలమమరర ననదసరర

భరస : యరకయఖ రరడడడ ననదసరర
ఇసటట ననస:93-6-284
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణశ కసససకకట
ఇసటట ననస:93-6-284
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యరకయఖ రరడడడ కకడమటట
ఇసటట ననస:93-06-286
వయససస:25
లస: ససస స
3454 AP151010465136
పషరర: ఖమశసబ షషక

94-172/193

భరస : గణణష కసససకకట
ఇసటట ననస:93-6-284
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణశ కసససకకట
ఇసటట ననస:93-6-284
వయససస:32
లస: పప
3451 NDX2039007
పషరర: ఎరరన కనక కలమమరర కకడమటట

3446 AP151010465137
పషరర: ఈశరసరమమల కసససకకట

3471 JBV0848879
పషరర: మదనర బ షషక

94-172/213

భరస : ఖమససనన షషక
ఇసటట ననస:93-6-292
వయససస:60
లస: ససస స
94-172/215

3474 JBV0852988
పషరర: దసస గరరర షషక

94-172/216

తసడడ:డ ఖమససనన షషక
ఇసటట ననస:93-6-292
వయససస:40
లస: పప
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3475 AP151010462224
పషరర: భభగఖలకడల ఆవలવ

94-171/159

భరస : బడహలస
ఇసటట ననస:93-6-293
వయససస:45
లస: ససస స
94-171/162

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:93-6-293
వయససస:67
లస: పప
94-172/218

భరస : ననగబర షషక
ఇసటట ననస:93-6-293
వయససస:34
లస: ససస స
94-172/221

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:93-6-293
వయససస:39
లస: పప
94-173/1106

94-172/219

3485 NDX3145893
పషరర: మహరణ బబత

3488 NDX1809120
పషరర: వససత కలమమరర పససపపలలటట

94-171/166

3493 AP151010465240
పషరర: బబజజన సయఖద

94-172/223

3491 AP151010462218
పషరర: బడహలస ఆవలવ

94-169/1174

భరస : హహనననరరసహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:93-6-298
వయససస:67
లస: ససస స

94-171/164

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:93-6-298
వయససస:37
లస: ససస స

3497 NDX1628348
పషరర: మమబ షషక

94-171/167

తసడడ:డ బభనసపరణణ సరహహ
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:35
లస: పప

3500 NDX2033231
పషరర: నయమన ననయక

94-172/224

3503 AP151010465294
పషరర: సతనసబ షషక
భరస : హసనసల షషక
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:52
లస: ససస స

3486 NDX2539385
పషరర: కకశశర సరహహ

94-171/163

3489 NDX1810226
పషరర: గగపస వనయ పససపపలలటట

94-171/165

3492 AP151010465657
పషరర: రగషల సయఖద

94-172/222

3495 NDX2448306
పషరర: షషక సలమల

94-173/460

భరస : షషక రఫస
ఇసటట ననస:93-6-298
వయససస:37
లస: ససస స
94-171/168

3498 NDX0545731
పషరర: రరమ ఎసటడసడడ

94-171/169

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:32
లస: ససస స
94-172/225

భరస : ననరరయణ ననయక
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:34
లస: ససస స
94-172/227

94-172/220

భరస : అబబష రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:93-6-298
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఆసన షషక
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:27
లస: ససస స
94-171/663

3483 NDX2022200
పషరర: షరరఫ షషక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-6-295
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హహనననరరసహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:93-6-298
వయససస:45
లస: పప
94-173/461

94-172/217

తసడడ:డ శసకర సరహహ
ఇసటట ననస:93-6-294
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖવ
ఇసటట ననస:93-6-295
వయససస:49
లస: పప
3494 AP151010465527
పషరర: అబభదల రహహస సయఖద

3480 NDX0519801
పషరర: గగససయమ షషక

తసడడ:డ అబభదలమర షషక
ఇసటట ననస:93-6-293
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-6-295
వయససస:53
లస: ససస స

3490 NDX0958157
పషరర: తరరమల శవకలమమర
పససపపలలటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-6-295
వయససస:30
లస: పప

భరస : పరచనసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:42
లస: ససస స

3482 NDX2108760
పషరర: గగస బ షషక

94-171/161

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:93-6-293
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : శశఖర మహరణ
ఇసటట ననస:93-6-294
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కలమమర మహరణ
ఇసటట ననస:93-6-294
వయససస:45
లస: పప

3502 AP151010465295
పషరర: ఖమశసబ షషక

94-171/662

భరస : మభసస ఫర షషక
ఇసటట ననస:93-6-293
వయససస:59
లస: ససస స

3484 JBV0844290
పషరర: ననగబర షషక

3499 NDX2701217
పషరర: భగవరన సరహహ

3479 NDX2594240
పషరర: యభసఫ షషక

3477 NDX2329324
పషరర: ఉడమమ పడదననన

తసడడ:డ మటల పడదననన
ఇసటట ననస:93-6-293
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలమర షషక
ఇసటట ననస:93-6-293
వయససస:19
లస: పప

3481 JBV0848945
పషరర: కరరమభనన షషక

3496 NDX2500866
పషరర: సలమమ షషక

94-171/160

భరస : బభబబరరవపવ ఐలమ
ఇసటట ననస:93-6-293
వయససస:65
లస: ససస స

3478 AP151010462041
పషరర: బభబబరరవప ఐలమ

3487 NDX3147683
పషరర: చసదడ శకర మహరణ

3476 AP151010462209
పషరర: వనసకటరమణమల ఐలమવ

3501 JBV3177623
పషరర: లకడల లలద

94-172/226

భరస : అపపల రరవప లలద
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:33
లస: ససస స
94-172/228

3504 AP151010465296
పషరర: మసరసనక షషక

94-172/229

భరస : మమబభససబభన షషక
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:62
లస: ససస స
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3505 NDX0518555
పషరర: యలమరరరవప లలటటట
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94-172/230

తసడడ:డ లకడలరరవప లలటటట
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:30
లస: పప
3508 JBV3177615
పషరర: అపరపలరరమభ లలద

94-172/233

94-179/167

94-173/463

94-173/466

94-173/469

94-171/172

94-172/238

తసడడ:డ అబభదలఅజజ షషక
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:67
లస: పప

3518 NDX2349264
పషరర: శవ బబహరర

3521 NDX2185883
పషరర: నగరన మహమలద

3524 NDX0448100
పషరర: హరరతషన మహమలద

3527 AP151010465435
పషరర: జజన బ షషక

94-172/241

3530 JBV3177342
పషరర: అకకర బభషర షషక

94-173/467

3533 NDX2887933
పషరర: అజహర మహమబద
తసడడ:డ యశన మహమబద
ఇసటట ననస:93-06-301
వయససస:27
లస: పప

3513 NDX2349082
పషరర: లకడల బబహరర

94-173/462

3516 NDX2349108
పషరర: జరమభన బబహరర

94-173/465

3519 NDX2349272
పషరర: ననరరయణ బబహరర

94-173/468

తసడడ:డ ససభభష బబతమ
ఇసటట ననస:93-6-300
వయససస:39
లస: పప
94-171/170

3522 NDX2185909
పషరర: హససనన మహమలద

94-171/171

భరస : కలస మహమలద
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:34
లస: ససస స
94-172/236

3525 JBV3177359
పషరర: గభలకహర షషక

94-172/237

భరస : అకకర భభషర షషక
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:35
లస: ససస స
94-172/239

3528 AP151010465203
పషరర: అకస రరననసర షషక

94-172/240

భరస : మహలదనఖషసన షషక
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:57
లస: ససస స
94-172/242

తసడడ:డ మహలద యమషసన షషక
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:42
లస: పప
94-172/244

94-172/235

భరస : కగర ఓવ ససభభష బ
ఇసటట ననస:93-6-300
వయససస:91
లస: ససస స

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససన మహమలద
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:33
లస: పప
3532 AP151010465065
పషరర: మహలద యమససన షషక

94-173/464

భరస : అబభజర మహమలద
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబభదలలడ హమమ షషక
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:49
లస: ససస స
3529 JBV0846352
పషరర: కలమన మహమలద

3515 NDX2348555
పషరర: లకడల బబహరర

3510 AP151010465035
పషరర: హసనసల షషక

భరస : జగనననథస బబహరర
ఇసటట ననస:93-6-300
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అజహర మహమలద
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల రహమమన షషక
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:26
లస: పప
3526 AP151010465205
పషరర: అజమభననసర షషక

94-179/168

తసడడ:డ ససభభష బబహరర
ఇసటట ననస:93-6-300
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బకకక బబహరర
ఇసటట ననస:93-6-300
వయససస:58
లస: పప
3523 NDX1610428
పషరర: ససభభన షషక

3512 NDX2450385
పషరర: లకడల లలటటట

94-172/232

తసడడ:డ జజననసహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససభభష బబహరర
ఇసటట ననస:93-6-300
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభష బబహరర
ఇసటట ననస:93-6-300
వయససస:31
లస: పప
3520 NDX2349249
పషరర: ససభభష బబహరర

94-172/234

భరస : లకలణ రరవప లలటటట
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ బబహరర
ఇసటట ననస:93-6-300
వయససస:29
లస: ససస స
3517 NDX2349769
పషరర: జగనననదర బబహరర

3509 NDX2033207
పషరర: ననరరయణ ననయక

3507 AP151010465018
పషరర: మమబభససబభన షషక

తసడడ:డ హసనసల షషక
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరశననథ ననయక
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:43
లస: పప

భరస : సనరర బభబభ లలటటట
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:25
లస: ససస స
3514 NDX2348530
పషరర: బనత బబహరర

94-172/231

తసడడ:డ గభరరమబరరస కర
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఎసడడయఖ లలద
ఇసటట ననస:93-6-299
వయససస:40
లస: పప
3511 NDX2450393
పషరర: సతఖవత లలటటట

3506 NDX0812222
పషరర: రమమష కర

3531 AP151010465324
పషరర: అబభదలలడ హమమ షషక

94-172/243

తసడడ:డ అబభదలఅజజ షషక
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:62
లస: పప
94-172/1187

3534 NDX2887990
పషరర: అబభజజర మహమబద

94-172/1220

తసడడ:డ యశన మహమబద
ఇసటట ననస:93-6-301
వయససస:40
లస: పప
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94-173/470

భరస : ననరరయణ రరవప రగతష
ఇసటట ననస:93-6-301/A
వయససస:42
లస: ససస స
3538 NDX0922856
పషరర: పరతతడ బభబభ

94-171/174

94-172/247

94-172/250

94-172/253

94-172/256

94-172/259

94-172/262

భరస : ఖమశసపసరరવ
ఇసటట ననస:93-6-306
వయససస:67
లస: ససస స

3548 NDX2083574
పషరర: బభజజన మహమలద

3551 JBV0844639
పషరర: రరజగసదడ పతతడ

3554 JBV0842591
పషరర: ఏకరదశ ననయక

3557 AP151010465480
పషరర: మహన పతతడ

94-173/472

3560 AP151010468257
పషరర: హమదసన షషకવ

94-172/254

3563 NDX3145026
పషరర: జజనభభషర షషక
తసడడ:డ చనహహససససన షషక
ఇసటట ననస:93-6-307
వయససస:44
లస: పప

3543 NDX2083624
పషరర: పడమల కలమమరర పరతతడ

94-172/249

3546 JBV0848192
పషరర: ఉదనఖ బబహరర

94-172/252

3549 NDX0518878
పషరర: ననర రహమమన

94-172/255

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:31
లస: పప
94-172/257

3552 JBV0841965
పషరర: భకస చరణ ననయక

94-172/258

తసడడ:డ ధరరలనకద
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:38
లస: పప
94-172/260

3555 AP151010465073
పషరర: గణణష పతతడ

94-172/261

తసడడ:డ కసతత పతతడ
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:47
లస: పప
94-172/263

3558 NDX3153939
పషరర: అబభదల రహమన షషక

94-186/1308

తసడడ:డ ఇసరలయల షషక
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:21
లస: పప
94-173/473

భరస : మభనరరવ
ఇసటట ననస:93-6-306
వయససస:47
లస: ససస స
94-173/475

94-172/246

తసడడ:డ నకదనఖ
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కసతత పతతడ
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:57
లస: పప

తలర : షకగల షషక
ఇసటట ననస:93-6-306
వయససస:27
లస: ససస స
3562 AP151010468136
పషరర: ఫరతమమ షషకવ

94-172/251

తసడడ:డ జగనననద
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ దదకడనసస
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:50
లస: పప
3559 NDX1696675
పషరర: ఎసలల షషక

3545 JBV0847285
పషరర: రకజ బబహరర

3540 NDX2083608
పషరర: బబ పఠరన

భరస : పపరష చసదడ పరతతడ
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన పరతతడ
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మభరరరర పరతడ
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:38
లస: పప
3556 JBV0853960
పషరర: పససత బబహరర

94-172/248

తసడడ:డ షషకలర
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మదదన సరహహబ
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:32
లస: పప
3553 NDX2083186
పషరర: అరరణ పరతడ

3542 JBV0857003
పషరర: దసస గరరర షషక

94-171/173

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:93-6-302
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఉదనఖ
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహన పతతడ
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:52
లస: ససస స
3550 NDX0518589
పషరర: రరయమజ షషక

94-172/245

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-6-302
వయససస:55
లస: పప

భరస : పససత
ఇసటట ననస:93-6-305
వయససస:39
లస: ససస స
3547 AP151010465482
పషరర: సరవతడ పతతడ

3539 JBV0847798
పషరర: ఆలకబ షషక

3537 NDX1610261
పషరర: కరమభ
స లర పఠరన

తసడడ:డ ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:93-6-302
వయససస:30
లస: పప

భరస : దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:93-6-302
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గసగరధర సరహహ
ఇసటట ననస:93-6-302
వయససస:64
లస: ససస స
3544 JBV0847277
పషరర: పపనననసస బబహరర

94-173/471

తసడడ:డ శశత రరమభలల రగతష
ఇసటట ననస:93-6-301/A
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రఘభ
ఇసటట ననస:93-6-302
వయససస:40
లస: పప
3541 JBV0844456
పషరర: లలత సరహహ

3536 NDX2349850
పషరర: ననరరయణ రరవప రగతష

3561 NDX1696725
పషరర: షకగలమ షషక

94-173/474

భరస : ఖమదర హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:93-6-306
వయససస:50
లస: ససస స
94-169/1175

3564 NDX3155603
పషరర: చనన జన షషక

94-169/1176

తసడడ:డ చనన హహసససన షషక
ఇసటట ననస:93-6-307
వయససస:36
లస: పప
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94-171/874

భరస : చనన జన షషక
ఇసటట ననస:93-6-307
వయససస:30
లస: ససస స
3568 NDX3153491
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-169/1177

94-173/479

94-173/481

3572 NDX1151042
పషరర: సస మశశఖర శకనవరసస బసడనరర

3575 JBV0853481
పషరర: ససనతన రరలర

94-173/484

3578 JBV0853473
పషరర: రరజ రరలర

3581 NDX2694115
పషరర: శకనవరస కలమమర మడదస

భరస : సస మ శశఖర శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:93-6-309
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మడదస
ఇసటట ననస:93-6-309
వయససస:37
లస: పప

3583 NDX1623272
పషరర: వమల బసడనరర

3584 NDX1623215
పషరర: జయ లకడల బసడనరర

94-171/175

భరస : రరమచసదడరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:93-6-310
వయససస:39
లస: ససస స
3586 NDX1623231
పషరర: రరమచసదడరరవప బసడనరర

94-171/178

భరస : అబభబకర
ఇసటట ననస:93-6-313
వయససస:34
లస: ససస స

94-173/482

94-173/488

3590 NDX1536368
పషరర: రమఖ శక కకసడవటట

94-173/485

3593 NDX0155812
పషరర: ససనత యయససపస గభ
తసడడ:డ బభబభరరవప
ఇసటట ననస:93-6-313
వయససస:34
లస: ససస స

3573 NDX1277557
పషరర: అసరల షసక

94-173/480

3576 AP151010468466
పషరర: హఫసజన షషకવ

94-173/483

3579 NDX1606831
పషరర: షషక మహహదద న సరహహబ

94-173/486

తసడడ:డ కససస సరహహబ
ఇసటట ననస:93-6-309
వయససస:76
లస: పప
94-187/915

3582 NDX2693976
పషరర: శరరష మడదస

94-189/1097

భరస : శకనవరస కలమమర మడదస
ఇసటట ననస:93-6-309
వయససస:33
లస: ససస స
94-171/176

3585 NDX1623389
పషరర: సస మ శశఖర శకనవరస రరవప
బసడనరర
తసడడ:డ రరమ కకషష బసడనరర
ఇసటట ననస:93-6-310
వయససస:28
లస: పప

94-171/177

94-171/179

3588 NDX1563171
పషరర: వనసకట కకషష మహనరరవప
కకసడవటట
తసడడ:డ రరమ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:93-6-310
వయససస:51
లస: పప

94-173/487

94-172/265

3591 NDX0155531
పషరర: ఇసదదర యయససపస గభવ

94-172/266

తసడడ:డ కకషష మహన
ఇసటట ననస:93-6-313
వయససస:29
లస: ససస స
94-172/267

94-173/478

భరస : మహహదదదనવ
ఇసటట ననస:93-6-309
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససగ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:93-6-310
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ తడననధ బబహరర
ఇసటట ననస:93-6-312/1
వయససస:29
లస: ససస స
3592 JBV0850529
పషరర: సకజదన షషక

3587 NDX1623066
పషరర: రరమ కకషష బసడనరర

3570 NDX0871566
పషరర: లకడల ఊదరવ

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:93-6-309
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష బసడనరర
ఇసటట ననస:93-6-310
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష బసడనరర
ఇసటట ననస:93-6-310
వయససస:43
లస: పప
3589 NDX2349900
పషరర: గరత బబహరర

94-172/264

తసడడ:డ అసడయఖ రరలర
ఇసటట ననస:93-6-309
వయససస:46
లస: పప
94-174/154

94-173/477

భరస : యమగయఖવ
ఇసటట ననస:93-6-308
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరజ రరలర
ఇసటట ననస:93-6-309
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ యమగయఖવ
ఇసటట ననస:93-6-309
వయససస:32
లస: పప
3580 NDX2278877
పషరర: దసరర పరవన బసడనరర

94-171/875

తసడడ:డ రరమకకషష బసడనరర
ఇసటట ననస:93-6-309
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ యమగయఖવ
ఇసటట ననస:93-6-309
వయససస:37
లస: ససస స
3577 NDX0871541
పషరర: నరసససహరరవప ఊదరવ

3569 NDX3158045
పషరర: శలమర బ షషక

3567 NDX1607011
పషరర: షషక మమబభ ససభభన

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:93-6-307
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: కససరససకరసరకస షషక
ఇసటట ననస:93-6-308
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరવర
ఇసటట ననస:93-6-308
వయససస:57
లస: పప
3574 NDX0871483
పషరర: మసగమల ఊదరવ

94-173/476

భరస : మహహనసదదననస
ఇసటట ననస:93-6-307
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శలమర షషక
ఇసటట ననస:93-6-308
వయససస:52
లస: పప
3571 AP151010468549
పషరర: మహబబబ షషకવ

3566 NDX1607003
పషరర: షషక హఫసజననసర

తసడడ:డ బభబభరరవపવ
ఇసటట ననస:93-6-313
వయససస:31
లస: ససస స
94-172/268

3594 JBV3178043
పషరర: ననగమణణ ఏససపస గభ

94-172/269

తసడడ:డ బభబభరరవప
ఇసటట ననస:93-6-313
వయససస:35
లస: ససస స
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3595 AP151010465283
పషరర: శకలకడల పలలర బబ యన

94-172/270

భరస : వనసకటననగగశసరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-6-313
వయససస:47
లస: ససస స
3598 NDX0153171
పషరర: కకషస ర బభబభ యయససపస గభ

94-172/273

94-173/489

94-171/180

94-173/492

94-174/155

94-170/759

94-170/185

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:93-6-329
వయససస:47
లస: ససస స

3608 NDX2543940
పషరర: అబభదల సతస ర షషక

3611 NDX0923946
పషరర: మమడ జజఖత

3614 NDX2721397
పషరర: కలమఖణణ మమడడపలర

3617 NDX2481224
పషరర: లకడల రరజగశసరర చకక

94-171/877

3620 NDX2448322
పషరర: షషక కలమస

94-173/706

3623 JBV3724523
పషరర: చదననమల గసటటపరటట
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-6-330
వయససస:47
లస: ససస స

94-173/491
3603 NDX1737859
పషరర: మసన
డ ర అహమలద ఖమన పఠరన

3606 NDX0138586
పషరర: సఫసన ససలమసనన పఠరన

94-171/182

3609 NDX2544062
పషరర: షబన షషక

94-173/707

భరస : అబభదల సతస ర షషక
ఇసటట ననస:93-6-321
వయససస:31
లస: ససస స
94-171/183

3612 NDX0923896
పషరర: మమడ మహహశసరర

94-171/184

తలర : అననపపరష
ఇసటట ననస:93-6-322
వయససస:35
లస: ససస స
94-174/1046

3615 NDX2445161
పషరర: లకడల తసగగటట

94-170/184

భరస : రవ శసకర డక
ఇసటట ననస:93-6-326
వయససస:35
లస: ససస స
94-174/156

3618 NDX3063898
పషరర: సలమహ షషక

94-171/876

తసడడ:డ సతస ర షషక
ఇసటట ననస:93-6-328
వయససస:30
లస: పప
94-173/493

తలర : షషక ననరజ హన
ఇసటట ననస:93-6-328
వయససస:32
లస: పప
94-170/186

94-172/275

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:93-6-319
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బభల ససబడహలణఖస చకక
ఇసటట ననస:93-6-327
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కలమమ షషక
ఇసటట ననస:93-6-328
వయససస:26
లస: ససస స
3622 JBV3724192
పషరర: ససశల మనకర

94-171/181

భరస : దసరరర పడసరద శరససస స మమడడపలర
ఇసటట ననస:93-6-325
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:93-6-326
వయససస:22
లస: పప
3619 NDX2911279
పషరర: గగససయమ షషక

3605 NDX0494419
పషరర: వనసకట రరవప బసడనరర

3600 AP151010465021
పషరర: బభబభరరవప ఏససపస గభ

తసడడ:డ మహబబబ అహమలద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:93-6-317
వయససస:25
లస: పప

తలర : అననపపరష
ఇసటట ననస:93-6-322
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మబరరస మమడడపలర
ఇసటట ననస:93-6-325
వయససస:50
లస: పప
3616 NDX2445237
పషరర: చసద బభషర షషక

94-173/490

తసడడ:డ చన బభడద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-6-321
వయససస:34
లస: పప

భరస : బకరరర షషక
ఇసటట ననస:93-6-321
వయససస:35
లస: ససస స
3613 NDX2839942
పషరర: దసరరర పడసరద శరససస స మమడడపలర

3602 NDX1696766
పషరర: ననగబర బ షషక

94-172/272

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:93-6-313
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ యరకపపడడ
ఇసటట ననస:93-6-318
వయససస:35
లస: పప

తలర : కరరణ బ షషక
ఇసటట ననస:93-6-321
వయససస:26
లస: పప
3610 NDX2278919
పషరర: బషసరరన షషక

94-172/274

భరస : ఇమమసస షషక
ఇసటట ననస:93-6-316
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:93-6-318
వయససస:31
లస: ససస స
3607 NDX2349892
పషరర: అబభదల సతనసర షషక

3599 JBV0854216
పషరర: అబబబకర షషక

3597 JBV0844910
పషరర: జరసననబ షషక

భరస : అజహర
ఇసటట ననస:93-6-313
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అజహర
ఇసటట ననస:93-6-313
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపలర యఖ వనలసల
ఇసటట ననస:93-6-314
వయససస:52
లస: ససస స
3604 NDX0545772
పషరర: ఉమమలకడల బసడనరర

94-172/271

భరస : బభబభరరవప
ఇసటట ననస:93-6-313
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబభరరవప
ఇసటట ననస:93-6-313
వయససస:32
లస: పప
3601 NDX1982850
పషరర: అలవనలల వనలసల

3596 AP151010465281
పషరర: ననగలకడల ఏససపస గభ

3621 NDX2421626
పషరర: ననరజ హన షషక

94-174/157

భరస : సతనసర లలట షషక
ఇసటట ననస:93-6-328
వయససస:49
లస: ససస స
94-170/187

3624 NDX1174036
పషరర: రతనకలమమర గసటటపరటట

94-170/188

తలర : చదననమల
ఇసటట ననస:93-6-330
వయససస:47
లస: పప
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3625 NDX2470045
పషరర: అబభదల గఫరర సయఖద

94-173/494

తసడడ:డ రసనల సయఖద
ఇసటట ననస:93-6-330
వయససస:36
లస: పప
3628 NDX0155259
పషరర: కలమమరర పరతతడ

94-172/277

94-172/280

94-172/283

94-172/286

94-174/159

94-173/497

3638 AP151010465629
పషరర: ఇసరలయల షషక

3641 AP151010468435
పషరర: కనకదసరర పపలగలવ

3644 AP151010468434
పషరర: మమధవరరవప పపలగలવ

94-173/500

94-180/1991

3647 NDX2468155
పషరర: శరత కలమఖణ కరమమశసర
కనకదసడడలమ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర కనకదసడడలమ
ఇసటట ననస:93-7-331
వయససస:32
లస: పప
3650 NDX3068749
పషరర: పదనలవత పససపపలలటట

తసడడ:డ వ ఏస ననయభడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-334
వయససస:68
లస: పప

భరస : దేశపప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-334
వయససస:62
లస: ససస స

3652 NDX2155175
పషరర: లకడల పడసనన కకట

3653 NDX2066927
పషరర: శకలకకల కకట

భరస : కకరణ కలమమర కకట
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:32
లస: ససస స

94-172/284

94-171/188

భరస : ననగగశసర రరవప కకట
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:33
లస: ససస స

94-172/279

3633 AP151010465528
పషరర: హహసషసన షషక

94-172/282

3636 AP151010465195
పషరర: ననరర షషక

94-172/285

భరస : ఇసరలయల
ఇసటట ననస:93-6-616
వయససస:43
లస: ససస స
94-172/287

3639 NDX1738220
పషరర: శవమబరరస పససపపలలటట

94-174/158

తసడడ:డ మభనససరసమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-260
వయససస:29
లస: పప
94-173/495

3642 JBV0850743
పషరర: సరగజనવ కనకదకడడలమવ

94-173/496

భరస : వఠల శరససస વస વ
ఇసటట ననస:93/7/331
వయససస:81
లస: ససస స
94-173/498

తసడడ:డ ససబభకరరవపવ
ఇసటట ననస:93/7/331
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలరరసવ વ
ఇసటట ననస:93/7/331
వయససస:84
లస: పప
3649 NDX3069523
పషరర: దేశపప పససపపలలటట

3635 AP151010465199
పషరర: గగససయమబబగస షషక

3630 JBV3177045
పషరర: రహహనన బబగస షషక

తసడడ:డ జజనఅహలద
ఇసటట ననస:93-6-615
వయససస:67
లస: పప

భరస : మమధవరరవపવ
ఇసటట ననస:93/7/331
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:93/7/331
వయససస:30
లస: పప
3646 JBV0850735
పషరర: వఠల శరససస વస కనకదకడడలమવ

94-172/281

తసడడ:డ అలమరభకడ
ఇసటట ననస:93-6-616
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససలలమమన షషక
ఇసటట ననస:93-7-269
వయససస:34
లస: ససస స
3643 NDX0997510
పషరర: తేజ పపలగల

3632 AP151010465169
పషరర: మలలర షష గభజజల

94-172/276

భరస : సలమమ
ఇసటట ననస:93-6-615
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : షబకర
ఇసటట ననస:93-6-616
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరభక
ఇసటట ననస:93-6-616
వయససస:41
లస: పప
3640 NDX1739087
పషరర: జజన బ బబగస షషక

94-172/278

తసడడ:డ దనలయఖ
ఇసటట ననస:93-6-615
వయససస:60
లస: పప

భరస : బభబభ
ఇసటట ననస:93-6-616
వయససస:36
లస: ససస స
3637 NDX0412015
పషరర: బభబభ షషక

3629 NDX0518696
పషరర: ననగబర బ షషక

3627 AP151010465582
పషరర: మహలకడల బతష
స ల

భరస : ఇశరకయయలల
ఇసటట ననస:93-6-546
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:93-6-615
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మలలర షష
ఇసటట ననస:93-6-615
వయససస:64
లస: ససస స
3634 NDX0411967
పషరర: షకకలమ షషక

94-170/189

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:93-6-334
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరజగసదడ
ఇసటట ననస:93-6-615
వయససస:33
లస: ససస స
3631 AP151010465293
పషరర: శరసతమల గభజజల

3626 JBV3724424
పషరర: పపననమల కరటమమల

3645 NDX0510719
పషరర: ననరరడర ససబభకరరడడ વ

94-173/499

తసడడ:డ నరరస రరడడడવ
ఇసటట ననస:93/7/331
వయససస:58
లస: పప
94-174/160

3648 NDX1001957
పషరర: ససజకరస బబహరర

94-171/186

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:93-7-334
వయససస:36
లస: ససస స
94-180/1992

3651 NDX2066919
పషరర: బబబ ససజన పసడయ కకట

94-171/187

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప కకట
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:28
లస: ససస స
94-171/189

3654 NDX2066893
పషరర: చదసతనఖ కలమమర కకట

94-171/190

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కకట
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:24
లస: పప
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94-171/191

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప కకట
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:25
లస: పప
3658 NDX2066885
పషరర: వనసకటటశసర రరవప కకట

94-171/194

94-173/503

తసడడ:డ రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:34
లస: పప
3667 NDX2051308
పషరర: ఆదదలకడల మమమడనల
భరస : శకనవరసరరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:93-7-337
వయససస:33
లస: ససస స
3670 NDX2029354
పషరర: శకనవరసరరవప మమమడనల

94-171/200

94-171/202

94-171/205

తసడడ:డ చదసబరస శకధర
ఇసటట ననస:93-7-339
వయససస:87
లస: పప

3668 AP151010462419
పషరర: మసగమల రరడరదదననన

3671 AP151010462153
పషరర: గభరరసరసమ రరడరదదననన

3674 NDX0489294
పషరర: శరరష వరదన

3677 NDX0518753
పషరర: ననగగసదడ రరవప వరదన

94-171/207

3680 NDX2185834
పషరర: కకశశర పససమరరస

94-171/198

3683 NDX1981563
పషరర: ఉష రరణణ కరట
భరస : సరసబశవ రరవప కరట
ఇసటట ననస:93-7-339
వయససస:52
లస: ససస స

3666 NDX0445452
పషరర: రరమ మబరరస పససపపలలటట

94-173/509

3669 NDX0835124
పషరర: చదననకగశవ రరడడడదదననన

94-171/199

తసడడ:డ గభరరసరసమ
ఇసటట ననస:93-7-337
వయససస:33
లస: పప
94-171/201

3672 NDX2614030
పషరర: లకడల రరడరదదననన

94-171/664

భరస : కగశవయఖ రరడరదదననన
ఇసటట ననస:93-7-337
వయససస:27
లస: ససస స
94-171/203

3675 NDX0489088
పషరర: హహమబసదస వరదన

94-171/204

తసడడ:డ ననగగసదడ రరవప
ఇసటట ననస:93-7-338
వయససస:33
లస: ససస స
94-172/288

3678 JBV3171428
పషరర: జయలలత శకధర

94-171/206

భరస : మభరళకకషష
ఇసటట ననస:93-7-339
వయససస:49
లస: ససస స
94-171/208

తసడడ:డ బడహలనసదస లలట పససమరరస
ఇసటట ననస:93-7-339
వయససస:42
లస: పప
94-171/210

94-173/505

తసడడ:డ వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప వరదన
ఇసటట ననస:93-7-338
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససబడహలణఖస
ఇసటట ననస:93-7-339
వయససస:69
లస: ససస స
3682 NDX0835306
పషరర: ససబడహలణఖస శకధర

94-173/508

తసడడ:డ ననగగసదడ రరవప వరదన
ఇసటట ననస:93-7-338
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగగసదడ రరవప
ఇసటట ననస:93-7-338
వయససస:56
లస: ససస స
3679 NDX1002260
పషరర: శకధర రరజగశసరర

3665 NDX2185982
పషరర: కకషష మబరరస కనకడసడడల

3663 NDX0445486
పషరర: మననకమల పససపపలలటట
భరస : రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గభరరవయఖ
ఇసటట ననస:93-7-337
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ననగగసదడ రరవప వరదన
ఇసటట ననస:93-7-338
వయససస:31
లస: ససస స
3676 NDX0489112
పషరర: ససభభషసణణ వరద

94-173/504

భరస : గభరరసరసమ
ఇసటట ననస:93-7-337
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథస మమమడనల
ఇసటట ననస:93-7-337
వయససస:36
లస: పప
3673 NDX0642843
పషరర: శకలకడల వరదన

3662 NDX2185974
పషరర: జయ సరగజ కనకడసడడల

94-173/502

తసడడ:డ కకషష మబరరస కనకడసడడల
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వఠల శరససస స కనకడసడడల
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:57
లస: పప
94-171/197

94-171/193

94-173/501 3660 NDX2186014
3659 NDX2195270
పషరర: లకడల తరరపతమల పససపపలలటట
పషరర: ననగ లలత శక కనకడసడడల

భరస : కకషష మబరరస కనకడసడడల
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:51
లస: ససస స
94-173/506

3657 NDX2066935
పషరర: ననగగశసరరరవప కకట

తసడడ:డ వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:34
లస: ససస స
3664 NDX0445585
పషరర: హరరబభబభ పససపపలలటట

94-171/192

తసడడ:డ లమల ఖమన વ
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకట
ఇసటట ననస:93-7-335
వయససస:61
లస: పప
3661 NDX0445502
పషరర: రరధదక పససపపలలటట

3656 JBV0853424
పషరర: మసరసన వల పఠరన

3681 NDX0701557
పషరర: మభరళకకషష శకధర

94-171/209

తసడడ:డ ససబడమణఖస శకధర
ఇసటట ననస:93-7-339
వయససస:55
లస: పప
94-172/289

94-174/161
3684 NDX2448660
పషరర: వనసకట సరయ హరర కలమఖణ శకధర

తసడడ:డ ఎల వ మభరళ కకషష శకధర
ఇసటట ననస:93-7-339
వయససస:26
లస: పప
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పషరర: ససబకరతనస ేరవపరర
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94-171/211

భరస : ననగగశసర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:93-7-340
వయససస:45
లస: ససస స
3688 JBV0849885
పషరర: రషసదస షషక

94-171/214

94-174/162

94-174/165

94-174/168

94-171/219

3695 NDX2024271
పషరర: మసనద అల సయఖద

3698 AP151010462179
పషరర: బభలసరససత మమగభలలరర

3701 AP151010462599
పషరర: కళళఖణచకకవరరస మమగభలలరర

94-171/222

3704 NDX2329498
పషరర: అననపపరష వసజల

94-174/166

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-7-343
వయససస:44
లస: పప

3707 NDX1301340
పషరర: దనడకయమన ససరపప

94-171/217

3693 NDX2513919
పషరర: అమరరన సయఖద

94-174/164

3696 NDX2361129
పషరర: దనడఖమలసదడ సయఖద

94-174/167

3699 NDX1437145
పషరర: ఇచచన రబసదడ పటభడ

94-171/218

తసడడ:డ రరజగసదడ పటభడ
ఇసటట ననస:93-7-342
వయససస:30
లస: పప
94-171/220

3702 NDX1551671
పషరర: ఇచచన రరజగసదడ పటభడ

94-171/221

తసడడ:డ పపరరషస తస స పటభడ
ఇసటట ననస:93-7-342
వయససస:56
లస: పప
94-171/223

3705 NDX0388322
పషరర: పఠరన జజనવ

94-171/224

తసడడ:డ బభబభવ
ఇసటట ననస:93-7-343
వయససస:35
లస: పప
94-171/226

తసడడ:డ ఏస వ ఏన మబరరస
ఇసటట ననస:93-7-344
వయససస:27
లస: ససస స

94-171/227
3708 AP151010462319
పషరర: వనసకటననరరయణమబరరస ససరపప

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-7-344
వయససస:50
లస: పప

94-174/169 3710 NDX2406825
94-174/170 3711 NDX1173640
3709 NDX2406833
పషరర: మలర కరరరజ న రరవప గగటటటమభకకల
పషరర: బడమరగశసర రరవప గగటటటమభకకల
పషరర: అనత కటభ

తసడడ:డ మబగయఖ గగటటటమభకకల
ఇసటట ననస:93-7-344
వయససస:34
లస: పప
3712 NDX1501171
పషరర: తరరపత రరవప కరతన
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరతన
ఇసటట ననస:93-7-345
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మబగయఖ గగటటటమభకకల
ఇసటట ననస:93-7-344
వయససస:37
లస: పప
94-171/229

3713 AP151010462597
పషరర: సరసబశవరరవప కరట
తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:93-7-345
వయససస:58
లస: పప

94-171/216

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:93-7-341
వయససస:38
లస: పప

భరస : సస మయఖ వసజల
ఇసటట ననస:93-7-343
వయససస:52
లస: ససస స
94-171/225

3690 AP151010462174
పషరర: జజన షషక

భరస : దనదన కరలలసదర సయఖద
ఇసటట ననస:93-7-341
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అగసషస శసరరరవప
ఇసటట ననస:93-7-342
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-7-343
వయససస:40
లస: ససస స
3706 JBV3171584
పషరర: రరధనకకషషమబరరస నలబబ తష

94-174/163

భరస : అగససస శసరరరవప
ఇసటట ననస:93-7-342
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అగససస శసరరరవప
ఇసటట ననస:93-7-342
వయససస:40
లస: పప
3703 JBV0843516
పషరర: అరరణకలమమరర నలర బబ తష

3692 NDX2351021
పషరర: రరధదక పటభళపఅల

94-171/213

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:93-7-341
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:93-7-341
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బభడే సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:93-7-341
వయససస:69
లస: పప
3700 AP151010462099
పషరర: రరమమనసదసరగర మమగభలలరర

94-171/215

భరస : తేజశస పటభళపఅల
ఇసటట ననస:93-7-341
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:93-7-341
వయససస:27
లస: పప
3697 NDX0902072
పషరర: ఖమదర వల సయఖద

3689 JBV3171683
పషరర: ననగగశసరరరవప ేరవపరర

3687 AP151010462356
పషరర: అసలతషననసర షషక

భరస : అబభదలసలమస
ఇసటట ననస:93-7-340
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనకకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-7-340
వయససస:59
లస: పప

భరస : మసనద అల సయఖద
ఇసటట ననస:93-7-341
వయససస:27
లస: ససస స
3694 NDX1725706
పషరర: ననగబర వల సయఖద

94-171/212

భరస : అహలద sheik
ఇసటట ననస:93-7-340
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమమ વ
ఇసటట ననస:93-7-340
వయససస:33
లస: పప
3691 NDX2513885
పషరర: సస న సయఖద

3686 JBV0841452
పషరర: బబజ షషక

94-171/228

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-7-345
వయససస:30
లస: ససస స
94-171/230

3714 AP151010462478
పషరర: దనడకకయణణ అసగడడ

94-171/231

భరస : రరమచసదసడడడ
ఇసటట ననస:93-7-346
వయససస:51
లస: ససస స
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పషరర: కకపమల సససబబ తషల
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94-171/232

భరస : బభలల సససబబ తషల
ఇసటట ననస:93-7-346
వయససస:69
లస: ససస స
94-171/235

తసడడ:డ రసగయఖ శశటట
ఇసటట ననస:93-7-346
వయససస:61
లస: పప
94-171/238

భరస : సతఖరరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:93-7-347
వయససస:57
లస: ససస స

94-187/998

1879 AP151010477610
పషరర: అబభదల ఖయఖస షషకવ

94-192/747

3720 NDX1677741
పషరర: ననగ శరరష వనళ

94-171/237

తసడడ:డ సతనతసమలహనరరవ వనళ
ఇసటట ననస:93-7-347
వయససస:36
లస: ససస స

3722 JBV0841502
పషరర: సరయకకషష వనలర

94-171/239

3723 AP151010462026
పషరర: సతఖననగమహనరరవప వనలర మ

1874 NDX2803989
పషరర: రరజ శల

1877 NDX0158923
పషరర: గగపరలరరవప గబడపరటటવ

94-192/750

94-192/754

భరస : వనసకటటశసరరరવ
ఇసటట ననస:92-27-2237
వయససస:53
లస: ససస స

94-189/1322

94-192/748

భరస : రసనలવ
ఇసటట ననస:92-27-2239
వయససస:30
లస: ససస స

94-192/752

1883 JBV0845255
పషరర: ఇసదసమత గభసడవరపపવ વ

94-192/755

భరస : ససబభనવ વ
ఇసటట ననస:92-27-2239
వయససస:48
లస: ససస స

1889 NDX2097765
పషరర: మమబ పటభన

1892 AP151010477235
పషరర: మహమలదడఫస షషకવ
తసడడ:డ ఖమశసવ
ఇసటట ననస:92-27-2239
వయససస:46
లస: పప

94-192/749

1881 JBV0852855
పషరర: హనఫర షషకવ વ

94-192/753

1884 AP151010477241
పషరర: వనసకటరరవప గభసడవరపపવ

94-192/756

తసడడ:డ రరమకకషషమబరరసવ
ఇసటట ననస:92-27-2237
వయససస:62
లస: పప
94-192/767

1887 JBV0851873
పషరర: ఆషర షషకવ વ

94-192/768

భరస : రఫసવ વ
ఇసటట ననస:92-27-2239
వయససస:41
లస: ససస స
94-192/770

భరస : మమబభ ఖమన లలట పటభన
ఇసటట ననస:92-27-2239
వయససస:55
లస: ససస స
94-192/772

1878 AP151010477346
పషరర: వనసకటటశసరరర చసతల

భరస : బభషరવ વ
ఇసటట ననస:92-27-2237
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పఠరన జజన బభషర
ఇసటట ననస:92-27-2239
వయససస:35
లస: ససస స
94-192/769

94-192/1295

తసడడ:డ వరయఖ చసతల
ఇసటట ననస:92-27-2235
వయససస:64
లస: పప

1880 NDX0108423
పషరర: బసదస మమధవ లకడలવ
గభసడవరపపવ
తసడడ:డ వనసకటరరవపવ
ఇసటట ననస:92-27-2237
వయససస:36
లస: ససస స

1886 NDX2022234
పషరర: పఠరన బబగస

1875 NDX2887073
పషరర: జజన షషక

తసడడ:డ ససబభన షషక
ఇసటట ననస:92-27-2226
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటభడవపવ વ
ఇసటట ననస:92-27-2237
వయససస:53
లస: ససస స
94-192/766

94-171/240

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:93-7-347
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ భబషయఖવ
ఇసటట ననస:92-27-2234
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బభబభసరహహబવ
ఇసటట ననస:92-27-2235
వయససస:72
లస: పప

భరస : అబభదల రషసదવ
ఇసటట ననస:92-27-2239
వయససస:57
లస: ససస స

94-171/236

తసడడ:డ వనసకట రరవప శల
ఇసటట ననస:92-27-2226
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లకకలననరరయణવ
ఇసటట ననస:92-27-2234
వయససస:47
లస: పప

1891 NDX0524504
పషరర: షషక గగహర జహવ

94-171/234
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1876 NDX0770875
పషరర: వనసకటటశసర రరవప ఉననవવ

1888 JBV0851576
పషరర: హససనన షషకવ વ

3719 NDX2329308
పషరర: రమమదేవ వనలర ల

తసడడ:డ సతఖ ననగమహన రరవప వనలర
ఇసటట ననస:93-7-347
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ పరసడడసకక
ఇసటట ననస:92-27-2226
వయససస:38
లస: పప

1885 NDX0524447
పషరర: షకకల షషకવ

3717 NDX2329159
పషరర: మననజ అసగడక

తసడడ:డ రరమచసదసడడడ అసగడక
ఇసటట ననస:93-7-346
వయససస:24
లస: పప

భరస : శక సరయ కకషష వనలర ల
ఇసటట ననస:93-7-347
వయససస:35
లస: ససస స

3721 AP151010462144
పషరర: పదల వనలర మ

1882 JBV0844449
పషరర: పడమల చసతలવ

94-171/233

తసడడ:డ రరమచసదసడడడ అసగడక
ఇసటట ననస:93-7-346
వయససస:24
లస: పప

3718 AP151010462466
పషరర: రరమచసదసడడడ అసగడడ

1873 NDX2870582
పషరర: రరమభ పరసడడసకక

3716 NDX2329134
పషరర: మహహశ అసగడక

1890 NDX1606039
పషరర: బబజజన షషక

94-192/771

భరస : ఇసనబ
ఇసటట ననస:92-27-2239
వయససస:56
లస: ససస స
94-192/773

1893 NDX0315085
పషరర: ససబభన షషకવ

94-192/774

తసడడ:డ ఖమశసવ
ఇసటట ననస:92-27-2239
వయససస:57
లస: పప
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1894 NDX1907825
పషరర: మహబబబ రరహనన షషక

94-192/783

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:92-27-2244
వయససస:24
లస: ససస స
1897 NDX1568718
పషరర: గసగరరజ దసరర కలమఖణణ

94-192/786

94-192/1306

94-192/1309

94-187/123

94-192/826

భరస : రరకలలదదదన షషక
ఇసటట ననస:92-65
వయససస:56
లస: ససస స
1912 AP151010477143
పషరర: బభలకకరణభకమమర ఆదనరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:92-65
వయససస:42
లస: పప
94-177/23

భరస : వనసకట పవన కలమమర పససమరరస
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:40
లస: ససస స

1904 NDX3018108
పషరర: వనసకట కకషష కలలపలర

94-187/999

94-192/788

1902 NDX2757151
పషరర: ససబకలకడల అదనరర

94-192/1308

1905 NDX1942979
పషరర: రరజగశసరర నమలగడడ

94-187/122

భరస : వర వససథ రరవప నమలగడడ
ఇసటట ననస:92-65
వయససస:65
లస: ససస స

1907 NDX1567991
పషరర: నమలగడడ సరయచనసద

94-187/125

తసడడ:డ వ ఆర వరపడసరద సరయచనసద
ఇసటట ననస:92-65
వయససస:26
లస: పప

1908 NDX0650283
పషరర: వనసకట రమణ వర పడసరద
నమలగడడ
తసడడ:డ ననగగశసరరరవప నమలగడడ
ఇసటట ననస:92-65
వయససస:57
లస: పప

1910 NDX0391128
పషరర: ససబకలకడల ఆదనరర

1911 NDX1236058
పషరర: ఫయమజదదదన షషక

94-192/828

94-187/124

94-192/827

తసడడ:డ రరకలదదదన
ఇసటట ననస:92-65
వయససస:27
లస: పప

1913 AP151010477142
పషరర: సతఖననరరయణ ఆమమరర

94-192/831

94-179/151

భరస : నరగష మమమలమ
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ ననగగశసరరరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప పప నననరర
ఇసటట ననస:92/66
వయససస:48
లస: ససస స

1921 NDX3027729
పషరర: భవన జయలకడల పప నననరర

1922 NDX3020278
పషరర: కకషష బభలమజ పప నననరర

1914 NDX2788750
పషరర: మహహదదదన షషక

94-192/1317

తసడడ:డ హహసషన
ఇసటట ననస:92-65
వయససస:31
లస: పప

1916 NDX2279453
పషరర: రమమ దేవ మమమలమ

94-179/153 1919 NDX2279834
1918 NDX2279420
పషరర: వనసకట పవన కలమమర పససమరరస
పషరర: వజయలకడల పప నననరర

94-188/1474

1899 JBV0851998
పషరర: రజమభలమరવ మహమలదવ

భరస : సతఖ ననరరయణ అదనరర
ఇసటట ననస:92-27-2249
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:92-65
వయససస:67
లస: పప

1915 NDX2279198
పషరర: ననగ వనసకటలకడల పససమరరస

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పప నననరర
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:19
లస: ససస స

94-192/1307

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:92-65
వయససస:56
లస: ససస స
94-192/830

94-192/785

తసడడ:డ ఇసరలయలવ વ
ఇసటట ననస:92-27-2244
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కలలపలర
ఇసటట ననస:92-27-2250
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనలననడడ ససబభక రరవప వనలననడడ
ఇసటట ననస:92-65
వయససస:76
లస: ససస స
1909 NDX1977471
పషరర: షమ షషననసర బబగమ షషక

94-192/787

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:92-27-2246
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ అదనరర
ఇసటట ననస:92-27-2249
వయససస:43
లస: పప
1906 NDX1568361
పషరర: వససమత వనలననడడ

1898 NDX1568676
పషరర: షషక మహబబబ ససభభన

1901 NDX2734200
పషరర: శస షసరరన శరక

1896 NDX1568684
పషరర: షషక ఫయజజ బబగమ

భరస : మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:92-27-2244
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:92-27-2244
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ అదనరర
ఇసటట ననస:92-27-2246
వయససస:73
లస: పప
1903 NDX2757144
పషరర: బల కకరణ అదనరర

94-192/784

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:92-27-2244
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చకకధర రరవప
ఇసటట ననస:92-27-2244
వయససస:45
లస: ససస స
1900 NDX2775112
పషరర: సతఖననరరయణ అదనరర

1895 NDX1568692
పషరర: షషక మహబబబ ఫరరర నన

1917 NDX2279438
పషరర: నరగష మమమలమ

94-179/152

తసడడ:డ సరయ బభబభ లలట మమమలమ
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:33
లస: పప
94-188/1073

1920 NDX2279826
పషరర: వనసకటటశసర రరవప పప నననరర

94-188/1074

తసడడ:డ కకషషయఖ లలట పప నననరర
ఇసటట ననస:92/66
వయససస:49
లస: పప
94-188/1475

తసడడ:డ వనసకటటశసరర రరవప పప నననరర
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:18
లస: పప

1923 NDX0878702
పషరర: బభజద బ షషక

94-192/833

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:38
లస: ససస స
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94-192/834

భరస : వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:49
లస: ససస స
94-192/837

తసడడ:డ హహసషనવ વ
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:34
లస: పప
94-192/1318

94-175/157

1936 NDX0740878
పషరర: పడసరద రరవప శరయన శయన

94-175/160

94-192/840

94-192/843

94-175/158

1937 NDX1018662
పషరర: వనసగళరరవప దనరర దనరర

1940 NDX0878686
పషరర: సబత బభయ బబ సదదల

1943 AP151010477093
పషరర: వనసకటససబకయఖ గభసటటరరવ

94-187/127

1946 NDX0491084
పషరర: శకనవరసరరవప మగలలరరવ

తసడడ:డ ననగయఖવ
ఇసటట ననస:92-70
వయససస:39
లస: పప

1949 AP151010477354
పషరర: రరసబభబభ చదననసశశటట વ

1952 NDX0733691
పషరర: ససధన దేవ ఓరరగసటటવ
భరస : అసకయఖવ
ఇసటట ననస:92-71
వయససస:39
లస: ససస స

94-175/156

1935 NDX1369628
పషరర: కకషస ర సరగసపలర సరగసపలర

94-175/159

1938 NDX0741033
పషరర: వనసకటటశసర రరవప శరయన
శయన
తసడడ:డ కకషరషరరవప శయన
ఇసటట ననస:92/67
వయససస:71
లస: పప

94-175/162

94-192/841

1941 NDX0643338
పషరర: రరజగసదడసససగવ బబ సదదలવ

94-192/842

తసడడ:డ సదనశకమనననరరయణసససగવ
ఇసటట ననస:92-68
వయససస:52
లస: పప
94-192/844

1944 NDX0094490
పషరర: మసరసన బ షషక

94-187/126

తసడడ:డ సససద షషక
ఇసటట ననస:92-70
వయససస:29
లస: ససస స
94-192/845

1947 JBV0851022
పషరర: పవన కలమమర కకతస మమసస

94-192/846

తసడడ:డ వనకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:92-70
వయససస:36
లస: పప
94-192/848

తసడడ:డ ససబభకరరవపવ
ఇసటట ననస:92-70
వయససస:54
లస: పప
94-192/1319

1932 NDX1116854
పషరర: శకలకడల సరయన సరయన

94-175/161

తసడడ:డ సతఖననరరయణવ
ఇసటట ననస:92-70
వయససస:29
లస: పప
94-192/847

94-192/839

తసడడ:డ రమణయఖ సరగసపలర
ఇసటట ననస:92/67
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగయఖવ
ఇసటట ననస:92-69
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస మసతడవరదద
ఇసటట ననస:92-70
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:92-70
వయససస:18
లస: పప

1934 NDX1018704
పషరర: కరకసతకలమమర దనరర దనరర

1929 AP151010477263
పషరర: బభజ షషకવ

భరస : పడసరద రరవప సరయన
ఇసటట ననస:92/67
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:92-68
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:92-69
వయససస:28
లస: పప

1951 NDX2886992
పషరర: అఖల ఓరరగసటట

94-175/155

తసడడ:డ ఆదదననరరయణదనసస దనరర
ఇసటట ననస:92/67
వయససస:55
లస: పప

భరస : కరరమభలమర
ఇసటట ననస:92-67
వయససస:32
లస: ససస స

1948 NDX0745851
పషరర: అసకయఖ ఓరరగసటటવ

1931 NDX2103133
పషరర: పరరసత సరగసపలర

94-192/836

తసడడ:డ హహసససనવ
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసగళరరవప దనరర
ఇసటట ననస:92/67
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప శయన
ఇసటట ననస:92/67
వయససస:39
లస: పప

1945 NDX0147090
పషరర: వనసకట కకషష మసతడవరదద

94-192/838

భరస : కకషస ర సరగసపలర
ఇసటట ననస:92/67
వయససస:29
లస: ససస స

1933 JBV3214111
పషరర: వరలకడల వనణభతషరరమలర
వనణబతషరరమమలర
భరస : చరసజవరచనరర వనణబతషరరమమలర
ఇసటట ననస:92/67
వయససస:61
లస: ససస స

1942 NDX1391325
పషరర: లలమ ననగ కలమమర కకట

1928 NDX0314690
పషరర: శవ ననలర లరరવ

1926 NDX0160788
పషరర: ననగరరజ కలలగబరర

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరવ
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గభరవయఖ పసచకటర
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:59
లస: పప

1939 NDX1195528
పషరర: మరరబ షషక

94-192/835

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:92-66
వయససస:29
లస: పప

1927 JBV3208543
పషరర: కరరమభలమరવ షషకવ

1930 NDX2887354
పషరర: బభల గభరవయఖ పసచకటర

1925 NDX0161182
పషరర: ననగగసదడ కలలగబరర

1950 AP151010477362
పషరర: ఇసరలయల మహమలదવ

94-192/849

తసడడ:డ అబభదలలసబభనવ
ఇసటట ననస:92-70
వయససస:61
లస: పప
94-192/850

1953 JBV3213048
పషరర: ఇకదనడణణ పప నననకసటటવ વ

94-192/851

భరస : ఫణణకకరణ కలమమరવ વ
ఇసటట ననస:92-72
వయససస:43
లస: ససస స
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94-192/852

భరస : వనసకటటశసర రరవపવ
ఇసటట ననస:92-72
వయససస:64
లస: ససస స
1957 NDX1097401
పషరర: సససదన షషక

94-192/855

94-192/858

1963 NDX0107490
పషరర: మమధవ పసదద రరజવ

94-192/861

భరస : ఏ. వ. జ కకషష
ఇసటట ననస:92-76
వయససస:41
లస: ససస స
94-192/867

94-192/870

94-192/873

తసడడ:డ బభలకకషష మబరరస సననధననస
ఇసటట ననస:92-78
వయససస:31
లస: పప

1967 JBV0853648
పషరర: లకకల పరరసత అబబకరర

1970 AP151010477112
పషరర: పపరషచసదడరరవప అబభకరర

1973 JBV0846915
పషరర: వమల వసగర

94-187/1008

94-192/865

1982 NDX0162354
పషరర: బభలకకషషమబరరస సననధననసવ
తసడడ:డ ససతనరరమశరససస વస
ఇసటట ననస:92-78
వయససస:65
లస: పప

94-192/863

1968 JBV0853622
పషరర: పషడమ కలమమర దదటటకవ

94-192/866

తసడడ:డ ససబకరరజ
ఇసటట ననస:92-76
వయససస:49
లస: పప
94-192/868

1971 NDX1000587
పషరర: షణభలఖ వరలకకల వసగర

94-192/869

తసడడ:డ ఓసకరరగశసర వరపడసరద
ఇసటట ననస:92-77
వయససస:30
లస: ససస స
94-192/871

1974 NDX1018621
పషరర: ననగదసరర శరతచసదడ వసగర

94-192/872

తసడడ:డ ఓసకరరగశసర వరపడసరద
ఇసటట ననస:92-77
వయససస:29
లస: పప
94-172/1184

భరస : బల కకషష మబరరస సననధననస
ఇసటట ననస:92-78
వయససస:55
లస: ససస స
94-192/875

భరస : బభలకకషష మబరరస సననధననస
ఇసటట ననస:92-78
వయససస:56
లస: ససస స
94-192/877

1965 JBV0853630
పషరర: వనసకట జజనకక అబబకరర

94-192/874 1977 NDX2887560
1976 JBV0845883
పషరర: ఓసకరరగశసర వరపడసరదస వసగర
పషరర: శత మహ లకడల సననధననస

1979 NDX0604306
పషరర: ససతనమహ లకడల సననధననస

94-192/860

భరస : పషడమకలమమర ధదతసకవ
ఇసటట ననస:92-76
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:92-77
వయససస:65
లస: పప

భరస : బభల కకషష మబరరస సననధననస
ఇసటట ననస:92-78
వయససస:55
లస: ససస స
1981 NDX0159293
పషరర: నరసససహ మబరరస సననధననస

94-192/862

భరస : కగ.వ .ససబడహలననఖశశసససస
ఇసటట ననస:92-77
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడల ననరరయణ మబరరస
ఇసటట ననస:92-77
వయససస:45
లస: పప
1978 NDX2943413
పషరర: ససత మహ లకడల సననధననస

1964 JBV0853119
పషరర: వనసకటననగససవరణణ అబబకరర

1962 JBV3208683
పషరర: శశషగరరరరరవప కరర పరలలసવ
తసడడ:డ రతనమమణణకఖరరవపવ
ఇసటట ననస:92-74
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:92-76
వయససస:77
లస: పప

భరస : ఓసకరరగశసరవరపడసరదసવ વ
ఇసటట ననస:92-77
వయససస:63
లస: ససస స
1975 NDX0491167
పషరర: శకనవరస శరల కర

94-192/859

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:92-76
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:92-76
వయససస:50
లస: పప
1972 JBV0845891
పషరర: వనసకటరమణવ వసగరવ

1961 NDX1835158
పషరర: సరయ శరత కనసపరరస

94-192/857

తసడడ:డ శకరరమభలల
ఇసటట ననస:92-72
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటరమమష
ఇసటట ననస:92-76
వయససస:39
లస: ససస స
94-192/864

94-192/854

94-192/856 1959 JBV0851006
1958 JBV3208097
పషరర: ఫణణకకరణ కలమమరવ పస నననకసటటવ
పషరర: వనకకటటశసరరరవప కకతస మమసస

తసడడ:డ భభనసమబరరస కనసపరరస
ఇసటట ననస:92-74
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:92-75
వయససస:51
లస: ససస స

1956 JBV0843169
పషరర: అనసనయ పప నననకసటటવ વ

భరస : శకనవరసరరవపવ વ
ఇసటట ననస:92-72
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవపવ વ
ఇసటట ననస:92-72
వయససస:44
లస: పప

1960 JBV3213493
పషరర: వనసకట లకడల సరససత વ
కరర పలలసવ
భరస : శశషగరరరరరవపવ વ
ఇసటట ననస:92-74
వయససస:52
లస: ససస స

1969 AP151010477169
పషరర: వనసకటరమమష అబభకరర

94-192/853

భరస : మదనర
ఇసటట ననస:92-72
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనర హహసషసన
ఇసటట ననస:92-72
వయససస:31
లస: పప

1966 JBV0853101
పషరర: పదలజ అబబకరర

1955 NDX1116557
పషరర: ఖమసససబ షషక

1980 NDX0314666
పషరర: ఆసజననయభలల సననధననస

94-192/876

తసడడ:డ బభలకకషష మబరరస సననధననస
ఇసటట ననస:92-78
వయససస:30
లస: పప
94-192/878

94-192/1320
1983 NDX2943470
పషరర: నరసససహ మబరరస సననధననస

తసడడ:డ బభల కకషష మబరరస సననధననస
ఇసటట ననస:92-78
వయససస:30
లస: పప
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1984 NDX2943454
పషరర: ఆసజననయభలల సననధననస

94-192/1321

తసడడ:డ బభల కకషష మబరరస సననధననస
ఇసటట ననస:92-78
వయససస:29
లస: పప
1987 JBV3208931
పషరర: శకకరకతવ కకడనలવ

తసడడ:డ బభల కకషష మబరరస సననధననస
ఇసటట ననస:92-78
వయససస:27
లస: ససస స
94-192/880

తసడడ:డ హనసమకతరరవపવ વ
ఇసటట ననస:92-79
వయససస:35
లస: పప
1990 NDX2888790
పషరర: రరజఖలకడల పస

94-192/1323

భరస : వఖమనసర చనరరఖలల పస
ఇసటట ననస:92-79
వయససస:67
లస: ససస స
1993 NDX0390807
పషరర: జయశక వడర పలర

94-192/884

భరస : ననగగసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:92-80
వయససస:70
లస: ససస స
1996 NDX0880161
పషరర: రరమకకకషష రరరవప సనరఖదేవర

94-192/887

94-192/889

తసడడ:డ నరసససహ చనరరఖలల ననరరయణస
ఇసటట ననస:92-79
వయససస:68
లస: పప

1991 NDX1812347
పషరర: వ జ యస ఎన మమఘన
వడడ వలర
తసడడ:డ ననగగసదడ పడసరద వడడ వలర
ఇసటట ననస:92-80
వయససస:27
లస: ససస స

94-192/882

1992 NDX0880153
పషరర: ఉషరరరణణવ కనననగసటటવ

1994 NDX0880146
పషరర: కనకదసరర వడడ వలర

94-192/885

2003 NDX2066604
పషరర: పదలజ వపర
భరస : ననగగశసర రరవప వపర
ఇసటట ననస:92-83
వయససస:44
లస: ససస స

2005 NDX2804680
పషరర: ససబడమణణఖశసరర అడనడల

2006 NDX2804524
పషరర: పరసడడరసగరరరవప అడనడల

94-180/1967

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:92-83
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అనల రరజ పయమరర
ఇసటట ననస:92-84
వయససస:29
లస: ససస స
2011 NDX1153949
పషరర: కకషష పసడయమ ఎస
తసడడ:డ శశషరచనరఖ
ఇసటట ననస:92/85
వయససస:32
లస: ససస స

94-187/128

2009 NDX2726248
పషరర: సరయ శశల పడణణత పపరర

94-192/890

2012 NDX1153931
పషరర: అరరణనకలమమరర ఎస
భరస : శశషచనరఖ
ఇసటట ననస:92/85
వయససస:55
లస: ససస స

1998 NDX1391341
పషరర: ససరగఖ పరల దనకలమలర

94-192/888

2001 NDX0364331
పషరర: నరలలమదేవ కసచరర

94-192/891

భరస : మమరరటన లలధర పరల
ఇసటట ననస:92-81
వయససస:64
లస: ససస స
94-174/83

2004 NDX2066596
పషరర: ననగగశసర రరవప వపర

94-174/84

తసడడ:డ కకటయఖ వపర
ఇసటట ననస:92-83
వయససస:49
లస: పప
94-181/1469

2007 NDX1904698
పషరర: వనసకట ససవర ననగ మణణ
కలమమర గరరకకపరటట
తసడడ:డ మలర కరరరజ నరరవప గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:92-83
వయససస:25
లస: పప

94-187/129

94-192/1325

2010 NDX1153956
పషరర: పడతషఖష మమడభబషస

94-192/919

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:92-84
వయససస:21
లస: ససస స
94-192/920

94-192/886

తసడడ:డ మమరరటన లలధర పరల
ఇసటట ననస:92-81
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతరరవప
ఇసటట ననస:92-83
వయససస:45
లస: పప
94-192/1324

1995 AP151010477534
పషరర: ననగగసదడపస
డ రద వడడ వలర
తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:92-80
వయససస:52
లస: పప

1997 NDX1887167
పషరర: హరర తేజ అటట
ర రర

2000 NDX0390971
పషరర: రగణభకరదేవ అబబకరర

94-192/883

భరస : రరమకకకషష రరరవపવ సనరఖదేవరવ
ఇసటట ననస:92-80
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఏ.యస కనకరతనస
ఇసటట ననస:92-81
వయససస:64
లస: ససస స
94-192/892

94-192/1125
1989 NDX2667996
పషరర: వఖమనసర చనరరఖలల ననరరయణస

తసడడ:డ వఖమనసరచనరరఖలల ననరరయణమ
ఇసటట ననస:92-79
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మమరరటన లలథర పరల దకలకమలర
ఇసటట ననస:92-81
వయససస:26
లస: పప

2008 NDX2888048
పషరర: ససరరఖ జననభభతనర

94-192/881

తసడడ:డ రరమ కకషష మహన అటట
ర రర
ఇసటట ననస:92-81
వయససస:24
లస: పప

భరస : పససటట బభడే
ఇసటట ననస:92-81
వయససస:49
లస: ససస స
2002 NDX2097823
పషరర: ససరగసదడ పరల దకలకమలర

1988 NDX2097922
పషరర: చకకధర ననరరయణమ

94-192/879

భరస : చకకధర ననరరయణమ
ఇసటట ననస:92-79
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:92-80
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:92-80
వయససస:73
లస: పప
1999 NDX1056506
పషరర: బకకలర షషక సససదనబ

94-192/1322 1986 NDX2097955
1985 NDX2943439
పషరర: శక లకడల అనససయ సననధననస
పషరర: యమమన ననరరయణమ

తసడడ:డ శశషరచనరఖ
ఇసటట ననస:92/85
వయససస:28
లస: ససస స
94-192/921

2013 NDX1150945
పషరర: శశషరచనరఖ ఎస

94-192/922

తసడడ:డ దనసరకరననథ
ఇసటట ననస:92/85
వయససస:57
లస: పప
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94-185/1407 2015 NDX3169224
2014 NDX3200789
పషరర: సరయ హహ
పషరర: వనసకట హరరరత అబబకరర
హ దయమసథ అబబకరర

తసడడ:డ వనసకట వనణభ గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:92-85-43
వయససస:22
లస: పప
2017 NDX1835281
పషరర: అరరణ శకధర

తసడడ:డ వనసకట వనణభ గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:92-85-43
వయససస:20
లస: ససస స
94-192/923

భరస : రరజగసదడననథ శకధర
ఇసటట ననస:92/86
వయససస:36
లస: ససస స
2020 NDX0390864
పషరర: జయలకడల కసచવ

94-192/926

భరస : పడసరదరరవప యలవరరసపరటట
ఇసటట ననస:92/89
వయససస:49
లస: ససస స
2026 NDX0674796
పషరర: కకషరషరరవప నటటకలల

94-192/933

94-192/937

94-189/1344

94-180/1185

భరస : అజయ బభబభ బసడడ
ఇసటట ననస:92-101
వయససస:33
లస: ససస స

94-192/931

2027 NDX1682286
పషరర: పడసరద రరవప యలవరరసపరటట

2036 NDX0726091
పషరర: పడసనన ననగళళ

94-180/1713

2039 NDX2795920
పషరర: కవఖ మమరèథత

94-192/935

2042 NDX2871416
పషరర: ససత మహలకడల రగనసగసటభర
భరస : వనననకటరరమయమ రగనసగసటభర
ఇసటట ననస:92-257/1
వయససస:68
లస: ససస స

2022 NDX1682328
పషరర: మమనక సరయ యలవరరసపరటట

94-192/928

2025 NDX0390765
పషరర: కకటటశసరమల కసచવ

94-192/932

2028 JBV3213287
పషరర: జయలకడల యలమరపడగడ

94-192/936

భరస : ససబడహలణఖస
ఇసటట ననస:92/90
వయససస:42
లస: ససస స
94-192/938

2031 NDX2801991
పషరర: కరరరసక వనలలచరర

94-189/1343

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:92-90-19/1713
వయససస:27
లస: పప
94-180/1183

2034 JBV0922336
పషరర: ససనల దేన మకకకల

94-180/1184

తసడడ:డ జజసఫ రరజ
ఇసటట ననస:92/93
వయససస:36
లస: పప
94-180/1186

2037 JBV0916874
పషరర: నవన ననగళళ

94-180/1187

తసడడ:డ మమఖతతఖస
ఇసటట ననస:92/96
వయససస:36
లస: పప
94-180/1714

తసడడ:డ వససత కలమమర మమరèథత
ఇసటట ననస:92-101
వయససస:18
లస: ససస స
94-192/1197

94-192/925

భరస : గసగరధర శరససస વస
ఇసటట ననస:92/89
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : నవన
ఇసటట ననస:92/96
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయమనసద రరవప
ఇసటట ననస:92-101
వయససస:44
లస: పప
2041 NDX2722130
పషరర: ససజజత బసడడ

2024 JBV3213485
పషరర: మలర కరసబ గభసటటపలర

2033 AP151010489255
పషరర: గగవసదమల మకకకల

2019 NDX0106518
పషరర: రరహన షషకવ

తసడడ:డ పడసరద రరవప యలవరరసపరటట
ఇసటట ననస:92/89
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజససఫ
ఇసటట ననస:92/93
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దేవయఖવ વ
ఇసటట ననస:92/93
వయససస:54
లస: పప
2038 NDX2833598
పషరర: మమమఖగల డేవడ ఆలకరట

94-192/927

తసడడ:డ సతఖమబరరస
ఇసటట ననస:92/90
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:92-90-19/1713
వయససస:22
లస: ససస స
2035 JBV0922328
పషరర: జజసఫరడజ మకకకలવ વ

2021 AP151010477220
పషరర: శకనవరసస కసచવ

2030 JBV0843540
పషరర: ససబడహలణఖస యలమరపడగడ

94-189/1013

భరస : జజనబభషరવ
ఇసటట ననస:92/87
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబడహలచనరర యలవరరసపరటట
ఇసటట ననస:92/89
వయససస:55
లస: పప

భరస : సతఖమబరరస
ఇసటట ననస:92/90
వయససస:65
లస: ససస స
2032 NDX2801983
పషరర: రరధన వనలలచరర

94-192/924

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:92/89
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆకజననయభలల
ఇసటట ననస:92/89
వయససస:46
లస: పప
2029 JBV0846337
పషరర: ససబకలకడల యలమరపడగడ

2018 NDX1835349
పషరర: రరజగసదడననథ శకధర

తసడడ:డ గసగధరశరససస વస
ఇసటట ననస:92/88
వయససస:46
లస: పప
94-192/930

2016 NDX0757690
పషరర: భభనసమత పపననపలర

భరస : శకనవరసరరవప పపననపలర
ఇసటట ననస:92-85-2084
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ రరవప శకధర
ఇసటట ననస:92/86
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసવ
ఇసటట ననస:92/87
వయససస:39
లస: ససస స
2023 NDX1682302
పషరర: శవకకటటశసరర యలవరరసపరటట

94-187/1009

2040 NDX2722122
పషరర: అజయ బభబభ బసడడ

94-192/1196

తసడడ:డ జగమస బసడడ
ఇసటట ననస:92-101
వయససస:35
లస: పప
94-180/1932

94-180/1933
2043 NDX2871374
పషరర: ఉమ మహహశసర రరవప రగనసగసటభర

తసడడ:డ వనననకటరరమయమ రగనసగసటభర
ఇసటట ననస:92-257/1
వయససస:40
లస: పప
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94-180/1934

94-180/1935 2046 NDX1563528
94-175/163
2045 NDX2871341
పషరర: వనసకట నరసససహరరవప రగనగసటభర
పషరర: పఠరన ఇసరలయల ఖమన పఠరన

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప రగనగసటభర
ఇసటట ననస:92-257/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనననకటరరమయమ రగనగసటభర
ఇసటట ననస:92-257/1
వయససస:36
లస: పప

2047 NDX2936060
పషరర: లకడల జనపత

2048 NDX2943082
పషరర: వహహద షషక

94-184/1340

భరస : పడసనన ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:92-5384
వయససస:54
లస: ససస స
2050 NDX0858712
పషరర: పఠరన నజర

94-180/1194

94-169/54

94-169/57

94-169/60

94-169/63

94-169/66

తసడడ:డ ససబభకరరవప బబ గరససమ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:26
లస: ససస స

94-169/58

2060 AP151010456323
పషరర: తడననధ తరరమలశశటట

2063 NDX1899584
పషరర: అసజమల కడనరర

2066 NDX1888660
పషరర: రరసబభబభ నలస

94-170/40

2069 JBV3723111
పషరర: జజనక సయఖద

94-169/61

2072 NDX2134526
పషరర: మసరసన బ షషక
భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:28
లస: ససస స

2055 AP151010459196
పషరర: భవరన తరరమలశశటట

94-169/56

2058 NDX0453167
పషరర: సతష కలమమర గసజబబ యన

94-169/59

2061 NDX1774398
పషరర: ససరష మభచచరర

94-169/62

భరస : మహహష మభచచరర
ఇసటట ననస:93/1/2
వయససస:30
లస: ససస స
94-169/64

2064 JBV3723137
పషరర: వజడమలવ చలకరવ

94-169/65

భరస : పడసరదવ
ఇసటట ననస:93/1/2
వయససస:59
లస: ససస స
94-169/67

2067 NDX1785411
పషరర: కకటయఖ కడరర

94-169/68

తసడడ:డ మలర యఖ కడరర
ఇసటట ననస:93/1/2
వయససస:73
లస: పప
94-169/69

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:93/1/3
వయససస:53
లస: ససస స
94-169/71

94-169/53

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:93/1/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకమరయఖ నలస
ఇసటట ననస:93/1/2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బభజ సయఖద
ఇసటట ననస:93-1-2
వయససస:27
లస: పప
2071 NDX1908906
పషరర: రజన బబ గరససమ

2057 NDX0660373
పషరర: రరమకకకషష తరరమలశశటట વ

2052 AP151010456076
పషరర: మసరసన వలવ

భరస : తడననధ
ఇసటట ననస:93/1/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ కడనరర
ఇసటట ననస:93/1/2
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కడనరర
ఇసటట ననస:93/1/2
వయససస:24
లస: పప
2068 NDX1980011
పషరర: సరదదక సయఖద

94-169/55

తసడడ:డ ననగససబకయఖ
ఇసటట ననస:93/1/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయభలలવ
ఇసటట ననస:93/1/2
వయససస:32
లస: ససస స
2065 NDX1788332
పషరర: గగపస కడనరర

2054 JBV3723376
పషరర: మలలర శసరర గసజనబబ యన

94-180/1848

తసడడ:డ బభబభ సరహహబવ
ఇసటట ననస:93/1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ తడననధવ
ఇసటట ననస:93/1/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కలమమససరహహబવ
ఇసటట ననస:93/1/1
వయససస:45
లస: పప
2062 JBV3724002
పషరర: మమధవવ ఆరరకటర વ

94-169/52

భరస : సతషషకమమర
ఇసటట ననస:93/1/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసర షషక
ఇసటట ననస:93/1/1
వయససస:25
లస: పప
2059 AP151010456353
పషరర: మసరసన వల షషకવ

2051 JBV0848796
పషరర: మసరసన వల షషక

2049 NDX2765527
పషరర: శరకవణణ పదల పసడయ కపపల
తసడడ:డ మహహశసర రరవప కపపల
ఇసటట ననస:92-141319
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:93/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ తడననధ
ఇసటట ననస:93/1/1
వయససస:31
లస: ససస స
2056 NDX1785452
పషరర: ససభభన షషక

94-179/1099

భరస : సససదన షషక
ఇసటట ననస:92-6420-26
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బక
ఇసటట ననస:92-171563
వయససస:45
లస: పప
2053 JBV3723087
పషరర: పరరసత తరరమలశశటట

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:92-4258
వయససస:26
లస: పప

2070 NDX1908971
పషరర: ససధఖ రరణణ బబ గరసమ

94-169/70

తసడడ:డ ససబభకరరవప బబ గరసమ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:26
లస: ససస స
94-169/72

2073 JBV3723475
పషరర: మహమలదવ రహహమభన વ

94-169/73

తసడడ:డ గషరర బబగવ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:30
లస: ససస స
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2074 JBV3723558
పషరర: ధనలకడల బబ గరససమ
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94-169/74

భరస : ససబక రరవప బబ గరససమ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:45
లస: ససస స
2077 AP151010459067
పషరర: వనసకరయమల శకపతવ

94-169/77

94-169/80

94-169/83

94-169/86

94-169/89

94-169/92

94-169/95

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93/1/6
వయససస:67
లస: పప

2087 AP151010456066
పషరర: హహసషసనવ షషకવ

2090 JBV3724788
పషరర: పదల బబ గరశశస

2093 NDX2495315
పషరర: నజయమ బబగస షషక

2096 NDX0673152
పషరర: అజమ షషకવ

94-169/98

2099 JBV0847186
పషరర: ఖమజజ మహహదద న షషక

94-169/87

2102 NDX2495299
పషరర: రగషసణణ షషక
తసడడ:డ రహహస షషక
ఇసటట ననస:93-1-7
వయససస:19
లస: ససస స

2082 NDX0453126
పషరర: పడసరదવ శకపతવ

94-169/82

2085 NDX0690164
పషరర: ససబభకరరవప బబ గరసస

94-169/85

2088 NDX1979832
పషరర: శక కనకదసరరరదేవ బబ గరశస

94-169/88

భరస : రరజశశఖర బబ గరశస
ఇసటట ననస:93/1/5
వయససస:30
లస: ససస స
94-169/90

2091 NDX2278752
పషరర: అలర భ షషక

94-169/91

భరస : బభబభ సరహహబ లలట షషక
ఇసటట ననస:93-1-5
వయససస:83
లస: ససస స
94-169/93

2094 NDX1979568
పషరర: షమమభననస షషక

94-169/94

భరస : రహహస షషక
ఇసటట ననస:93/1/6
వయససస:38
లస: ససస స
94-169/96

2097 NDX1787680
పషరర: షబకర నమజ షషక

94-169/97

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:93/1/6
వయససస:35
లస: పప
94-169/99

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:93/1/6
వయససస:37
లస: పప
94-169/101

94-169/79

తసడడ:డ ససబభకలల
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహసવ
ఇసటట ననస:93/1/6
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహసવ
ఇసటట ననస:93/1/6
వయససస:35
లస: పప
2101 NDX1979741
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-169/84

భరస : ఖజ మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:93-1-6
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:93/1/6
వయససస:54
లస: ససస స
2098 NDX0690230
పషరర: హనసన షషకવ

2084 JBV3722527
పషరర: రరజశశఖర బబ గరసస

2079 NDX1184118
పషరర: సతఖననరరయణ బబ సతష

తసడడ:డ ససబడమణఖసવ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:40
లస: పప

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:93/1/5
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : షబకర నమమజ షషక
ఇసటట ననస:93-1-6
వయససస:27
లస: ససస స
2095 JBV0848432
పషరర: కరరమబన షషక

94-169/81

తసడడ:డ బకరరరసరహహబવ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:75
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:93/1/5
వయససస:30
లస: ససస స
2092 NDX2495380
పషరర: హససననఖమతతన షషక

2081 NDX2134534
పషరర: హహసషసన షషక

94-169/76

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖવ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:64
లస: పప
2089 NDX1494798
పషరర: రగశరల షషక

94-169/78

తసడడ:డ బభషర షషక
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:41
లస: పప
2086 AP151010456065
పషరర: వనసకటటశసరరరవప శకపతવ

2078 AP151010459021
పషరర: ననగగసదడమల శకపతવ

2076 AP151010459070
పషరర: హహహమవతమల శకపతવ

భరస : వనసకటటశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకటయఖવ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ బభష
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:32
లస: పప
2083 AP151010456195
పషరర: రరధనకకషష శకపతવ

94-169/75

భరస : పరరర సరరధదવ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖసવ
ఇసటట ననస:93/1/4
వయససస:67
లస: ససస స
2080 NDX1373364
పషరర: హహసషసన షషక

2075 JBV3724887
పషరర: పదలવ శకపతવ

2100 JBV0848911
పషరర: రహహసવ షషకવ

94-169/100

తసడడ:డ అమన గగరరવ વ
ఇసటట ననస:93/1/6
వయససస:49
లస: పప
94-169/102

2103 NDX2495364
పషరర: షరహహనన మహమలద

94-169/103

తసడడ:డ జలమన మహమలద
ఇసటట ననస:93-1-7
వయససస:19
లస: ససస స
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2104 NDX2495372
పషరర: ఫరజన మహమలద
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94-169/104

తసడడ:డ జలమన మహమలద
ఇసటట ననస:93-1-7
వయససస:20
లస: ససస స
2107 AP151010459315
పషరర: మహబబబ బ షషకવ

94-169/107

94-169/1130

94-169/112

94-170/721

94-169/115

94-169/118

94-173/36

తసడడ:డ మరర వల సయఖద
ఇసటట ననస:93-1-10
వయససస:25
లస: పప

2117 NDX2700938
పషరర: అపసనన పటభన

2120 NDX1979550
పషరర: జరరనన షషక

2123 NDX2348498
పషరర: యమససలన షషక

2126 AP151010459157
పషరర: అపసర సయఖదવ

94-170/42

2129 NDX1980706
పషరర: మభఖమన షషక

94-181/1231

2132 NDX1980144
పషరర: మహబబబ బభషర సయఖద
తసడడ:డ మరర వల సయఖద
ఇసటట ననస:93-1-10
వయససస:28
లస: పప

2112 JBV3723103
పషరర: జయకలమమరరવ నననసવ

94-169/111

2115 NDX1979709
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-169/114

2118 NDX2694016
పషరర: మమలమల పటభన

94-189/1096

తసడడ:డ జనన పటభన
ఇసటట ననస:93-1-8
వయససస:45
లస: పప
94-169/116

2121 JBV0847731
పషరర: వనసఢనరఖస సర నల

94-169/117

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:93/1/9
వయససస:65
లస: ససస స
94-173/34

2124 NDX2350023
పషరర: రరమలకడల మదదదల

94-173/35

భరస : గగపరల రరవప మదదదల
ఇసటట ననస:93-1-9
వయససస:39
లస: ససస స
94-169/119

2127 NDX1730176
పషరర: ననగ పడతతఖష పసలర

94-170/41

భరస : ససధదర కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:93-1-10
వయససస:27
లస: ససస స
94-170/43

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:93-1-10
వయససస:45
లస: ససస స
94-170/45

94-169/109

తసడడ:డ ఇసరలయల షషక
ఇసటట ననస:93/1/8
వయససస:65
లస: పప

భరస : బభజવ
ఇసటట ననస:93/1/10
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:93-1-10
వయససస:36
లస: ససస స
2131 NDX1980094
పషరర: సలస సయఖద

94-169/113

భరస : ఫయమజ అహ మమద షషక
ఇసటట ననస:93-1-9
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనయఖ మదనదల
ఇసటట ననస:93-1-9
వయససస:45
లస: పప
2128 NDX1980581
పషరర: కలరరషసద షషక

2114 NDX1979600
పషరర: సలస షషక

2109 JBV3722535
పషరర: దసస గరరర ఉదయగరరવర

భరస : ననగరరజવ
ఇసటట ననస:93/1/8
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:93/1/9
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబభ షషక
ఇసటట ననస:93/1/9
వయససస:44
లస: పప
2125 NDX2349876
పషరర: గగపరల రరవప మదనదల

94-169/110

భరస : మమలమల పటభన
ఇసటట ననస:93-1-8
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:93/1/9
వయససస:33
లస: ససస స
2122 NDX1979436
పషరర: రఫస షషక

2111 JBV3723806
పషరర: నరజ లమవణఖવ కరసరభభవવ

94-169/106

తసడడ:డ గగసવ
ఇసటట ననస:93/1/7
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:93/1/8
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటట చసదడస పప నసగభబత
ఇసటట ననస:93-1-8
వయససస:68
లస: పప
2119 JBV0847749
పషరర: ససరష లత సరనల

94-169/108

భరస : శవకలమమరવ
ఇసటట ననస:93/1/8
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:93/1/8
వయససస:52
లస: ససస స
2116 NDX2891919
పషరర: వర సరసమ పప నసగభబత

2108 JBV3722543
పషరర: జలమనવ ఉదయగరరరવ

2106 JBV0855064
పషరర: హబబభવ વ

భరస : దసస గరరવర વ
ఇసటట ననస:93/1/7
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గగససવ
ఇసటట ననస:93/1/7
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర మహమలద
ఇసటట ననస:93-1-7
వయససస:23
లస: పప
2113 NDX1979345
పషరర: మసరసన బ షషక

94-169/105

భరస : జలమనવ
ఇసటట ననస:93/1/7
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గగససવ
ఇసటట ననస:93/1/7
వయససస:77
లస: ససస స
2110 NDX3025558
పషరర: బలమల మహమలద

2105 JBV0855056
పషరర: ననగభరరకવ యదయగరరరવ

2130 NDX1980664
పషరర: మరర బ షషక

94-170/44

భరస : ననసర వరల
ఇసటట ననస:93-1-10
వయససస:60
లస: ససస స
94-170/46

2133 NDX1980029
పషరర: హససన షషక

94-170/47

తసడడ:డ ననసర వల షషక
ఇసటట ననస:93-1-10
వయససస:36
లస: పప
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2134 NDX1980037
పషరర: ఖమససస సరహహబ షషక
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94-170/48

తసడడ:డ ననసర వల షషక
ఇసటట ననస:93-1-10
వయససస:40
లస: పప
2137 AP151010459318
పషరర: లకడల చదననస

94-169/121

94-169/124

94-169/126

94-169/129

94-173/39

94-170/718

94-169/132

భరస : ననసరయఖ
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:57
లస: ససస స

2147 NDX2559946
పషరర: శవ ననగరసదడ బభబభ చదననస

2150 NDX2500759
పషరర: శవ ననగగసదడ బభబభ చదననస

2153 NDX2278760
పషరర: ససవరష సలల
ర రర

2156 JBV3723707
పషరర: మభసతనజ షషక

94-169/135

2159 AP151010459204
పషరర: పస లమల మనకర

94-169/990

2162 NDX1785346
పషరర: వనసకట గగపస దనసరర
తసడడ:డ శకనవరస దనసరర
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:24
లస: పప

2142 NDX1979386
పషరర: వజయశరసత చదననస

94-169/125

2145 AP151010456483
పషరర: వనసకటససబభకరరవప చదననస

94-169/128

2148 NDX2559953
పషరర: హహమసత కలమమర చదననస

94-169/991

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:93-1-12
వయససస:18
లస: పప
94-173/40

2151 NDX2887594
పషరర: బభష సయఖద

94-170/717

తసడడ:డ బభజ సయఖద
ఇసటట ననస:93-1-13
వయససస:28
లస: పప
94-169/130

2154 NDX1788191
పషరర: రరణణ సలల
ర రర

94-169/131

తలర : పస లమల సలల
ర రర
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:25
లస: ససస స
94-169/133

2157 NDX2155019
పషరర: ననగలకడల యరకసశశటట

94-169/134

భరస : నరసససహ రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:38
లస: ససస స
94-169/136

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:42
లస: ససస స
94-169/138

94-169/123

తసడడ:డ శవననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93/1/12
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఆలమరధదరన
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:38
లస: ససస స
2161 AP151010459080
పషరర: ననగమల మనకర

94-169/127

భరస : మరరయబభబభ సలల
ర రర
ఇసటట ననస:93-1-19
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:30
లస: ససస స
2158 JBV3723756
పషరర: భభరత పదల దనసరర

2144 JBV3168028
పషరర: శవననగగసదడస చదననస

2139 AP151010456156
పషరర: వనసకటససతనరరమయఖ చదననస

భరస : వనసకట ససబభకరరవప చదననస
ఇసటట ననస:93/1/12
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:93-01-12
వయససస:22
లస: పప

భరస : బభష సయఖద
ఇసటట ననస:93-1-13
వయససస:26
లస: ససస స
2155 JBV3723731
పషరర: సరయ దసరర વ పరరరమలర વ

94-173/38

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:93-1-12
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:93-01-12
వయససస:19
లస: పప
2152 NDX2887586
పషరర: నగరనన సయఖద

2141 NDX2500791
పషరర: అనత చదననస

94-169/120

తసడడ:డ మలర ఖమరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:93/1/11
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93/1/12
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93/1/12
వయససస:45
లస: పప
2149 NDX2500809
పషరర: హహమసత కలమమర చదననస

94-169/122

భరస : అరరణ కలమమర చదననస
ఇసటట ననస:93-01-11
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:93/1/12
వయససస:41
లస: ససస స
2146 JBV3164076
పషరర: వనసకటటశసరరరవప చదననస

2138 JBV3164068
పషరర: అరరణభకమమర చదననస

2136 NDX1097229
పషరర: ననగవనత చదననస

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:93/1/11
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:93/1/11
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసదవనసకయఖ
ఇసటట ననస:93/1/11
వయససస:64
లస: పప
2143 NDX1979535
పషరర: లకడల చదననస

94-173/37

భరస : సరరసగ ననయక
ఇసటట ననస:93-1-10
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:93/1/11
వయససస:60
లస: ససస స
2140 AP151010456234
పషరర: మలర ఖమరరజ నరరవప చదననస

2135 NDX2398279
పషరర: అహలమఖ ననయక

2160 JBV3723749
పషరర: లకడలવ పరరరమలర વ

94-169/137

భరస : వనసకటటశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:47
లస: ససస స
94-169/139

2163 NDX1173947
పషరర: మమరరయమ బభబభ సలల
ర రర

94-169/140

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:28
లస: పప
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2164 NDX1494830
పషరర: రవ కలమమర సలల
ర రర
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94-169/141

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల సలల
ర రర
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:30
లస: పప
2167 NDX2931392
పషరర: శకనవరస యరకసశశటట

94-169/1126

2170 NDX1774257
పషరర: అలమరఉదదదన ససభభన షషక

2173 JBV0844316
పషరర: చనన వనసకరయమల ననలస

94-169/146

94-169/148

94-169/151

94-169/154

94-127/833

94-169/149

2177 JBV3168317
పషరర: ననగమణణ మమమదసకలరర

2180 NDX2871028
పషరర: రవ వరల కరర
క ఠర

2183 NDX1589201
పషరర: కలపన చసతకకకసదద

94-169/157

2186 NDX2067008
పషరర: మమమమభన షషక

94-169/152

భరస : చననహసన
ఇసటట ననస:93/1/28
వయససస:62
లస: ససస స

2189 NDX1788274
పషరర: మహబభ ససభభన షషక

94-181/1483

2192 JBV0846428
పషరర: హహసషసన షషక
తసడడ:డ ననగబర వల
ఇసటట ననస:93/1/28
వయససస:36
లస: పప

94-173/1039

2175 NDX2185594
పషరర: దదవఖ వరణణ జగషట

94-169/150

2178 NDX2470037
పషరర: అదద బభబభ మమమదసకలరర

94-169/153

2181 NDX2871069
పషరర: రసబభబభ కరర
క ఠర

94-187/1010

తసడడ:డ పససటమల ననయభడడ కరర
క ఠర
ఇసటట ననస:93-1-23/1
వయససస:45
లస: పప
94-169/155

2184 NDX1589193
పషరర: లకడల చసతకకకసదద

94-169/156

భరస : సనరరఖపడకరశ రరవప చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:93/1/27
వయససస:54
లస: ససస స
94-169/158

2187 AP151010459140
పషరర: ఇసతయమజ షషక

94-169/159

భరస : అబభదల గఫరర
ఇసటట ననస:93/1/28
వయససస:47
లస: ససస స
94-169/161

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93/1/28
వయససస:25
లస: పప
94-169/163

2172 NDX2834067
పషరర: ఇసతయమజ షషక

తసడడ:డ రమమష కలమమర మమమదసకలరర
ఇసటట ననస:93-1-23
వయససస:20
లస: పప

భరస : మహమలద హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:93/1/28
వయససస:40
లస: ససస స
94-169/160

94-169/145

తసడడ:డ మరఖనన జగషట
ఇసటట ననస:93-1-23
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:93/1/27
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖపడకరశ రరవప చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:93/1/27
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చన హహసషసనવ વ
ఇసటట ననస:93/1/28
వయససస:33
లస: పప

2174 AP151010456466
పషరర: అనల మహన

2169 AP151010459084
పషరర: జజన బ షషకવ

తసడడ:డ జన బభష షషక
ఇసటట ననస:93-1-20
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రసబభబభ కరర
క ఠర
ఇసటట ననస:93-1-23/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలమర షషక
ఇసటట ననస:93-1-25
వయససస:38
లస: పప
2185 NDX0161935
పషరర: తరరపత రరవప చసతకకకసదద

94-169/147

భరస : రమమశ కలమమర మమమదసకలరర
ఇసటట ననస:93-1-23
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:93-1-23
వయససస:50
లస: పప
2182 NDX2299162
పషరర: హహసషసన షషక

2171 JBV3164837
పషరర: పసదదననగబర షషక

94-169/143

భరస : జబభకరવ
ఇసటట ననస:93/1/20
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:93/1/22
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రమమష కలమమర మమమదసకలరర
ఇసటట ననస:93-1-23
వయససస:24
లస: ససస స
2179 AP151010456073
పషరర: రమమష కలమమర మమమదసకలరర

94-169/144

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:93/1/20
వయససస:38
లస: పప

భరస : అనల
ఇసటట ననస:93/1/22
వయససస:35
లస: ససస స
2176 NDX1786674
పషరర: అననష రరణణ మమమదసకలరర

2168 NDX1297753
పషరర: షషక మహమలద బ

2166 AP151010456085
పషరర: ననసరయఖ మనకరવ

తసడడ:డ పస లయఖવ
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:72
లస: పప

భరస : సససయమలడ సససదన
ఇసటట ననస:93/1/20
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93/1/20
వయససస:37
లస: పప

2191 JBV3164282
పషరర: మహలద హహసషసనવ షషకવ

94-169/142

తసడడ:డ చననబభకయ
ఇసటట ననస:93/1/19
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:93-1-19
వయససస:18
లస: పప

2188 AP151010459063
పషరర: ఖమసససబ షషక

2165 NDX0494526
పషరర: శకనవరసరరవప దనసరర

2190 NDX2067040
పషరర: ఖమససస వల షషక

94-169/162

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:93/1/28
వయససస:28
లస: పప
94-169/164

2193 AP151010456114
పషరర: మసరసనసలવ

94-169/165

తసడడ:డ చనమసరసనసలવ
ఇసటట ననస:93/1/28
వయససస:43
లస: పప
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2194 AP151010456028
పషరర: చననమసరసనసల షషకવ

94-169/166

తసడడ:డ ఖమసససવ
ఇసటట ననస:93/1/28
వయససస:70
లస: పప
2197 NDX2349694
పషరర: మమబభ ససబభన మతనదస

94-173/43

94-169/168

94-169/171

94-169/174

94-169/177

94-169/180

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:42
లస: ససస స

2204 NDX1758673
పషరర: రరయమజ షషక

2207 NDX0906495
పషరర: వనసకటటశసర రరవప బబ సతల

2210 NDX1787441
పషరర: లలత మసడదపపలసక

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:30
లస: పప
2221 JBV0843441
పషరర: ఖమదరరభభష షషక
తసడడ:డ రసనల
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:35
లస: పప

94-169/172

94-169/175

94-169/170

2205 NDX1384957
పషరర: ఆల షషక

94-169/173

2208 AP151010456274
పషరర: అదనసషఫస షషకવ

94-169/178

2211 JBV3723152
పషరర: మహబబబ షషక

94-169/179

భరస : ఖమదర భభష
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:31
లస: ససస స

2213 JBV3168481
పషరర: హలమబ షషక

2214 AP151010459467
పషరర: సరరరబ షషక

2219 NDX0699256
పషరర: ఫయమజ అహలద షషక

2222 JBV0852087
పషరర: మరర వరల సయఖద
తసడడ:డ మరర సయఖద
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:46
లస: పప

94-169/176

తసడడ:డ బభబబసరహహబવ
ఇసటట ననస:93/1/29
వయససస:49
లస: పప

94-169/181

94-169/182

భరస : రసనల
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:50
లస: ససస స
94-169/184

2217 NDX1297860
పషరర: ఖమధర బభష షషక

94-169/185

తసడడ:డ ఇబభడహహస
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:27
లస: పప
94-169/187

తసడడ:డ బభజ
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:30
లస: పప
94-169/189

2202 NDX2154979
పషరర: ఆశరવేసన షషక

తసడడ:డ రసనల షషక
ఇసటట ననస:93/1/29
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:60
లస: ససస స
94-169/186

94-169/167

భరస : మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:93/1/29
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బకరరరసరహహబ
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమమసజననయభలల
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:54
లస: ససస స

2199 NDX1788092
పషరర: రగషసన షషక

భరస : సతఖ శకనవరసరరవప మసడదపపలసక
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:28
లస: ససస స

94-169/183 2216 AP151010459079
2215 NDX1002229
పషరర: మసడడపపలసక మభతనఖలమల
పషరర: హలమమ షషక

2218 NDX0699587
పషరర: షబర బభషర షషక

94-169/169

తసడడ:డ బబ సతల
ఇసటట ననస:93/1/29
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:24
లస: ససస స
2212 JBV3722758
పషరర: సలమల షషక

2201 JBV3722741
పషరర: అనసత లకడల బવేసతష

94-173/42

తసడడ:డ అబభదల గఫరర షషక
ఇసటట ననస:93/1/29
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల గఫరర షషక
ఇసటట ననస:93/1/29
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:93/1/29
వయససస:31
లస: పప
2209 NDX1787763
పషరర: సలమల షషక

94-173/44

భరస : వనసకటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93/1/29
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బభబభసరహహబ
ఇసటట ననస:93/1/29
వయససస:77
లస: ససస స
2206 NDX2154961
పషరర: బభబభ షషక

2198 NDX2350056
పషరర: ననజరరదదన మతడడ

2196 NDX2349561
పషరర: హససనన మటభడడ

భరస : నజరరదવదదన మటభడడ
ఇసటట ననస:93-1-28
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద జమమల మతడడ
ఇసటట ననస:93-1-28
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల గఫరసర షషక
ఇసటట ననస:93/1/29
వయససస:27
లస: ససస స
2203 AP151010459007
పషరర: అలమరబ షషక

94-173/41

తసడడ:డ నజరరదదదన మటభడడ
ఇసటట ననస:93-1-28
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నజరరదదదన మతనదస
ఇసటట ననస:93-1-28
వయససస:23
లస: పప
2200 NDX1696261
పషరర: జమర బభషర షషక

2195 NDX2349462
పషరర: మహబభ బ మటభడడ

2220 NDX1186592
పషరర: మమలమల షషక

94-169/188

తసడడ:డ బకరరర షషక
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:31
లస: పప
94-169/190

2223 JBV0846188
పషరర: అబభదలమర గఫరర షషక

94-169/191

తసడడ:డ బఖమరర
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:50
లస: పప
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94-169/192

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:50
లస: పప
2227 NDX1979311
పషరర: రగషల షషక

94-169/195

94-169/198

తసడడ:డ మజగషવ
ఇసటట ననస:93/1/31
వయససస:46
లస: పప
2236 NDX1677196
పషరర: హససనన షషక
భరస : బభడే షషక
ఇసటట ననస:93/1/33
వయససస:33
లస: ససస స
2239 AP151010459445
పషరర: బబగస సయఖద

94-169/207

94-169/210

94-169/213

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93/1/35
వయససస:60
లస: ససస స

2237 NDX2053965
పషరర: ఫరరదన బబగమ సయఖద

2240 AP151010459107
పషరర: దరరయమబ సయఖద

2243 AP151010456141
పషరర: ససబభన షషకવ

2246 NDX1980680
పషరర: రరజజసన షషక

94-170/51

2249 NDX2891869
పషరర: సరసబడజఖస వపలలసగభలమ

94-169/205

2252 AP151010459103
పషరర: పఠరన మహహదద న బવ
భరస : ఇబడహహసવ
ఇసటట ననస:93/1/35
వయససస:72
లస: ససస స

2235 NDX2082824
పషరర: బభషర షషక

94-169/203

2238 JBV3724028
పషరర: సససదమలવ మమలపరటటવ

94-169/206

భరస : దదనబభబభવ
ఇసటట ననస:93/1/34
వయససస:41
లస: ససస స
94-169/208

2241 NDX1677154
పషరర: బభడే షషక

94-169/209

తసడడ:డ ఖమససస పసరర షషక
ఇసటట ననస:93/1/34
వయససస:38
లస: పప
94-169/211

2244 NDX1979618
పషరర: ససభభన సయఖద

94-169/212

తసడడ:డ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:93/1/34
వయససస:59
లస: పప
94-170/49

2247 NDX1980748
పషరర: ననగరన షషక

94-170/50

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:93-1-34
వయససస:28
లస: ససస స
94-170/719

భరస : రరఘవయఖ వపలలసగభలమ
ఇసటట ననస:93-1-34
వయససస:66
లస: ససస స
94-169/215

94-169/200

తసడడ:డ మమబభ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93/1/31
వయససస:58
లస: పప

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:93-1-34
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన సర
ఇసటట ననస:93-1-34
వయససస:28
లస: ససస స
2251 NDX2154987
పషరర: ఖమససస బ షషక

94-169/202

తసడడ:డ చనసససదనવ
ఇసటట ననస:93/1/34
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:93/1/34
వయససస:75
లస: పప
2248 NDX1980730
పషరర: గగససయమ షషక

2234 NDX1979428
పషరర: బభషర షషక

2232 NDX1186584
పషరర: సరసబశవరరవప పరగగలల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93/1/31
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహహదదదన
ఇసటట ననస:93/1/34
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:93/1/34
వయససస:44
లస: పప
2245 NDX1979923
పషరర: మహహదదదన సర సయఖద

94-169/199

భరస : తనజదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:93/1/34
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:93/1/34
వయససస:42
లస: ససస స
2242 NDX2045962
పషరర: తనజదదదన సయఖద

2231 NDX2154912
పషరర: అబభదల ఖమదర షషక

94-169/197

భరస : భభషరવ
ఇసటట ననస:93/1/31
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:93/1/31
వయససస:51
లస: పప
94-169/204

94-169/194

94-169/196 2229 AP151010459496
2228 JBV3724705
పషరర: వనసకటరరధనకలమమరరવ పరగగల વ
పషరర: కలరరర ద షషకવ

తసడడ:డ అబభదల గఫపర షషక
ఇసటట ననస:93/1/31
వయససస:36
లస: పప
94-169/201

2226 NDX0958124
పషరర: రరమమసజననయభలల డడ

తసడడ:డ మభతనఖలల
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవపવ
ఇసటట ననస:93/1/31
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ భభషరવ
ఇసటట ననస:93/1/31
వయససస:30
లస: పప
2233 NDX0690222
పషరర: దదనబభబభ మమలపరటటવ

94-169/193

తసడడ:డ మమలమలવ
ఇసటట ననస:93/1/30
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరలయల షషక
ఇసటట ననస:93/1/31
వయససస:26
లస: ససస స
2230 NDX0008995
పషరర: ఇసరలయలવ షషకવ

2225 AP151010456173
పషరర: సససదనવ షషకવ

2250 AP151010459102
పషరర: హజర పఠరనવ

94-169/214

భరస : మసరసన వలવ
ఇసటట ననస:93/1/35
వయససస:41
లస: ససస స
94-169/216

2253 NDX0690248
పషరర: మౘే్బబల షషకવ

94-169/217

తసడడ:డ ససభభనવ
ఇసటట ననస:93/1/35
వయససస:32
లస: పప
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94-169/218

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:34
లస: ససస స
2257 NDX1979956
పషరర: మమలమబ సయఖద

94-169/221

94-169/224

94-169/227

94-169/230

94-169/233

94-187/135

94-187/138

భరస : మలర ఖమరరజ నరరవప యడవలర
ఇసటట ననస:93-1-94
వయససస:35
లస: ససస స

2267 AP151010459224
పషరర: ససతనరరవమల మమదదనననવ

2270 NDX1979485
పషరర: జబభకర షషక

2273 JBV0855841
పషరర: సతఖవత గభసడనరపప

2276 NDX2138841
పషరర: పదల కలమమరర కకసన

94-187/141

2279 NDX2138833
పషరర: శవ వరరసజననయభలల కకసన

94-169/231

2282 JBV3200011
పషరర: లలత కలమలమబరర
భరస : కకషషమబరరస కలమలమబరర
ఇసటట ననస:93-1-94
వయససస:44
లస: ససస స

2262 NDX1979766
పషరర: జజన షషక

94-169/226

2265 JBV0849521
పషరర: సరసబయఖ మమరరచసવ વ

94-169/229

2268 AP151010456153
పషరర: శసకరరరవప మమదదననన

94-169/232

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:93/1/77
వయససస:67
లస: పప
94-169/234

2271 JBV3190147
పషరర: కకషషమబరరస కలమలమబరరવ વ

94-187/134

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప વ વ
ఇసటట ననస:93-1-92
వయససస:46
లస: పప
94-187/136

2274 AP151010474595
పషరర: ససనత పరసతనననવ

94-187/137

భరస : వఠల పరసడడరసగరరరవపવ
ఇసటట ననస:93-1-93
వయససస:45
లస: ససస స
94-187/139

2277 NDX2138858
పషరర: అనల కలమమర కకసన

94-187/140

తసడడ:డ శవ వరరసజననయభలల కకసన
ఇసటట ననస:93-1-93
వయససస:27
లస: పప
94-187/142

తసడడ:డ అచచయఖ కకసన
ఇసటట ననస:93-1-93
వయససస:51
లస: పప
94-187/144

94-169/223

తసడడ:డ రరమయఖવ વ
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:73
లస: పప

భరస : శవ వరరసజననయభలల కకసన
ఇసటట ననస:93-1-93
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవ
ఇసటట ననస:93-1-93
వయససస:40
లస: పప
2281 NDX0690396
పషరర: మమధవలత యడవలర

94-169/228

భరస : ససబభకరరవప గభసడనరపప
ఇసటట ననస:93-1-93
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర ఏలలచరర
ఇసటట ననస:93-1-93
వయససస:46
లస: ససస స
2278 AP151010471520
పషరర: వరవనసకటససబభకరరవ

2264 AP151010456312
పషరర: యమకలబ మహమలదવ

2259 NDX2154870
పషరర: ననగబర బభజ షషక

తసడడ:డ మహమలద ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సససదన షషక
ఇసటట ననస:93/1/78
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవ వరరసజననయభలల కకసన
ఇసటట ననస:93-1-93
వయససస:25
లస: ససస స
2275 NDX1975673
పషరర: ససభదడ ఏలలచరర

94-169/225

భరస : శసకరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/1/77
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:93/1/78
వయససస:41
లస: ససస స
2272 NDX2138874
పషరర: పపజత కకసన

2261 AP151010456229
పషరర: జజనబభషర షషక

94-169/220

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలర పపరવ
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసననసహహబ
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:74
లస: పప
2269 NDX1979949
పషరర: హససనన షషక

94-169/222

తసడడ:డ అబభదలర ఫపర
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:47
లస: పప
2266 AP151010456314
పషరర: అబభదలర ఫపర షషక

2258 NDX1185859
పషరర: వనసకరయమల మమరరచస

2256 NDX1979303
పషరర: మసరసన బ షషక

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల గఫపర
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:34
లస: పప
2263 NDX2154896
పషరర: వనసకటటశసరరర లసగరల

94-169/219

భరస : మభసస ఫర
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పసదద ససలమర సయఖద
ఇసటట ననస:93/1/36
వయససస:58
లస: ససస స
2260 JBV3164647
పషరర: అమన షషక

2255 NDX0839720
పషరర: రరయమన షషక

2280 AP151010471127
పషరర: సరసబశవరరవప కరకర

94-187/143

తసడడ:డ ససబకయఖવ కరకర
ఇసటట ననస:93-1-93
వయససస:64
లస: పప
94-187/145

2283 NDX0153106
పషరర: శకకరసత

94-172/117

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-2-10
వయససస:44
లస: పప
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94-172/118

తసడడ:డ శశషయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:93-2-10
వయససస:65
లస: పప
2287 NDX2040145
పషరర: సరసబశవ రరవప తరరమలశశటట

94-173/46

94-170/52

94-173/50

94-173/53

94-173/56

94-173/59

94-173/62

భరస : ససరగష బభబభ
ఇసటట ననస:93-2-43
వయససస:42
లస: ససస స

2297 AP151010468006
పషరర: లలతనసబ రరజవరపప

2300 JBV0843524
పషరర: రరమసరసమ రరజవరపప

2303 JBV0855338
పషరర: రరఘవనసదడరరవప రరజజరపప

2306 AP151010468054
పషరర: భదడయఖ రరజజరపప

94-169/1223

2309 NDX1403815
పషరర: సలస సయఖద

94-173/54

2312 AP151010468732
పషరర: అననపపరష పపలలర టటకలరరస
భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:93-2-43
వయససస:47
లస: ససస స

2292 NDX0866152
పషరర: వనసకట శరకవణణ పరరచనరర

94-173/49

2295 JBV3182599
పషరర: ననగగసదడమల రరజవరపప

94-173/52

2298 JBV3182243
పషరర: ఆసజననయభలల రరజవరపప

94-173/55

భరస : రరమసరసమ
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:69
లస: ససస స
94-173/57

2301 JBV3182425
పషరర: శకనవరసరరవప రరజజరపప

94-173/58

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:42
లస: పప
94-173/60

2304 AP151010468559
పషరర: బబలరమయఖ రరజవరపప

94-173/61

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:60
లస: పప
94-173/63

2307 NDX3281367
పషరర: రరస బహదనర

94-169/1222

తసడడ:డ పషడమ బహదనర
ఇసటట ననస:93-2-43
వయససస:40
లస: పప
94-170/54

తసడడ:డ జరలమన సయఖద
ఇసటట ననస:93-2-43
వయససస:26
లస: పప
94-173/65

94-173/48

భరస : బబలరమయఖ
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరస బహదనర
ఇసటట ననస:93-2-43
వయససస:30
లస: ససస స
2311 NDX0871517
పషరర: దదవఖపసడయ పపలలర టటకలరరస

94-173/51

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ చససడనరర
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:61
లస: పప
2308 NDX3281375
పషరర: ధన లకడల

2294 NDX0098814
పషరర: వనసకట రమణణ రరజవరపప

2289 NDX1724658
పషరర: రరస పడసరద ఇమడనబతష
స న

తసడడ:డ వనసకట ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరమయఖ
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమబరరస దేవపలపలర
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:48
లస: పప
2305 NDX0099200
పషరర: వనసకటటశసర రరవప చససడనరర

94-170/53

భరస : ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరమయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:28
లస: పప
2302 NDX1737941
పషరర: రరమకకషష శరససస స దేవపలపలర

2291 NDX1719964
పషరర: శకనవరస రరవప మమజగటట

94-173/1065

తసడడ:డ మహన రరవప ఇమడనబతష
స న
ఇసటట ననస:93-2-40
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:51
లస: ససస స
2299 NDX1982827
పషరర: కరమమశసరర రరజవరపప

94-173/47

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మమజగటట
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరమకకషష శరససస స దేవపలపలర
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:37
లస: ససస స
2296 NDX0098616
పషరర: ననగ రరజకలమమరర చససడనరర

2288 NDX1858416
పషరర: సరయ గరత మభపరపళర

2286 NDX3028636
పషరర: లకడల శరరదనసబ చవల

భరస : చసదడ మభరళమహన చవల
ఇసటట ననస:93-2-24
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శవరరమ కకషష మభపరపళర
ఇసటట ననస:93-2-40
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:93-2-42
వయససస:50
లస: ససస స
2293 NDX1737925
పషరర: నరలల దేవ దేవపలపలర

94-173/45

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఆరగటట
ఇసటట ననస:93-2-17/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:93-2-37
వయససస:33
లస: పప
2290 NDX2155068
పషరర: వజయ లకడల మమజగటట

2285 NDX2219699
పషరర: అసకరరరవప ఆరగటట

2310 NDX1809013
పషరర: సససదనరరడడడ కరయత

94-171/11

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ కరయత
ఇసటట ననస:93-2-43
వయససస:61
లస: పప
94-173/66

2313 AP151010468653
పషరర: పడసరద పపలలర టటకలరరస

94-173/67

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-2-43
వయససస:44
లస: పప
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94-173/68

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-2-43
వయససస:49
లస: పప
2317 AP151010468652
పషరర: కకషషమబరరస పపలలర టటకలరరస

94-173/70

94-170/58

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:93-2-45
వయససస:34
లస: ససస స
2326 NDX0997544
పషరర: హరరకకషష తసడవరసస

2332 NDX2919215
పషరర: లకడల బబజవరడ

94-173/75

94-170/61

94-171/852

తసడడ:డ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:93-2-50
వయససస:57
లస: పప

2327 AP151010468648
పషరర: వనసకటకకషరషరరవప పసదద సటట

2330 NDX1384890
పషరర: పడసరద భరస వరపప

2333 AP151010459438
పషరర: ఇసదసమత అబకరరజ

94-170/65

2336 NDX1465930
పషరర: మమణణకఖస భరస వరపప

94-173/73

2339 NDX2279297
పషరర: ససతమల భరస వరపప

94-173/76

2342 NDX3268331
పషరర: పడసనన పడశరసత అపపరరజ
భరస : వరససదేవరరవప
ఇసటట ననస:93-2-50
వయససస:50
లస: ససస స

2322 JBV0854497
పషరర: శకకర పసదద సటట

94-173/71

2325 NDX0888883
పషరర: శకకరసత పసదద సటట

94-173/74

2328 NDX1384908
పషరర: ససతమల భరస వరపప

94-170/60

భరస : ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-2-47
వయససస:34
లస: ససస స
94-170/62

2331 NDX2919249
పషరర: వనసకట లకడల సతఖననరరయణ
బబజవరడ
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:93-2-47
వయససస:53
లస: పప

94-170/63

2334 NDX0957951
పషరర: శకనవరసరరవప అబకరరజ

94-171/851

94-170/64

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:93-2-48
వయససస:34
లస: పప
94-171/12

2337 NDX1465914
పషరర: ససదనకర భరస వరపప

94-171/13

తసడడ:డ ససబక రరవప
ఇసటట ననస:93-2-48
వయససస:38
లస: పప
94-179/155

భరస : ససబకరరవప భరస వరపప
ఇసటట ననస:93-2-48
వయససస:59
లస: ససస స
94-169/1215

94-170/57

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:93-2-45
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:93-2-48
వయససస:35
లస: ససస స
94-179/154

2319 NDX1372853
పషరర: ఊషర రరణణ జననభటర

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:93-2-45
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:93-2-48
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడసరద భరస వరపప
ఇసటట ననస:93-2-48
వయససస:30
లస: ససస స
2341 NDX3260692
పషరర: వరససదేవరరవప అపపరరజ

94-170/59

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-2-47
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దకడణ మబరరస
ఇసటట ననస:93-2-48
వయససస:34
లస: పప
2338 NDX2279339
పషరర: అరరణ భరస వరపప

2321 NDX1372861
పషరర: సతఖ ననరరయణ మబరరస శశషగరరర

2324 AP151010468651
పషరర: రమమదేవ పసదద సటట

94-173/69

భరస : సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:93-2-45
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసదయఖ
ఇసటట ననస:93-2-45
వయససస:63
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ బబజవరడ
ఇసటట ననస:93-2-47
వయససస:43
లస: ససస స
2335 AP151010456603
పషరర: అబకరరజ రరమచసదడరరవప

94-170/56

భరస : వనసకట కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:93-2-45
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:93-2-45
వయససస:42
లస: పప
2329 NDX2331205
పషరర: మమరరత వనసకట శక సరయ
చదలవరడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:93-2-47
వయససస:22
లస: పప

2318 AP151010459462
పషరర: శకలకడల జనననబటర

తసడడ:డ సతఖ నరయమనన మబరరస
ఇసటట ననస:93-2-45
వయససస:34
లస: పప
94-173/72

2316 AP151010468650
పషరర: కకరస ల
ర కడల పపలలర టటకలరరస

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-2-44
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : పపరరషస తస మ శరల
ఇసటట ననస:93-2-45
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మరరజ కరకరర
ఇసటట ననస:93-2-45
వయససస:34
లస: పప
2323 NDX0876359
పషరర: శరరషర వసదవరసస

94-170/55

భరస : లలకగససరరరవప
ఇసటట ననస:93-2-44
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:93-2-44
వయససస:81
లస: పప
2320 NDX1403831
పషరర: గణణష కరకరర

2315 JBV3168069
పషరర: భభరత అలర సపలర

2340 NDX2279313
పషరర: పడసరద భరస వరపప

94-179/156

తసడడ:డ ససబకరరవప భరస వరపప
ఇసటట ననస:93-2-48
వయససస:35
లస: పప
94-169/1220

2343 NDX1397760
పషరర: శక రరజ రరజగశసరర లలలమర

94-179/157

భరస : వర రఘభరరమ లలలమర
ఇసటట ననస:93-2-52
వయససస:43
లస: ససస స
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2344 NDX1397745
పషరర: వర రఘభరరమ లలలమర
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94-179/158

తసడడ:డ నరసససహ మబరరస లలలమర
ఇసటట ననస:93-2-52
వయససస:49
లస: పప
94-170/66

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-2-53
వయససస:34
లస: ససస స
94-173/1074

2348 NDX0600940
పషరర: అననరరధ కసదసల

2353 NDX3263092
పషరర: మణణకఖస పపటట

94-170/67

94-170/787

94-171/16

94-170/72

94-170/74

94-170/77

94-170/70

2363 NDX1909052
పషరర: ఈశసర రరడడడ యయనసమభల

2366 AP151010459302
పషరర: యశశధర చేరరల

94-173/79

2369 NDX2504025
పషరర: అనసరరధ మమడడడ

94-173/77

2372 NDX1181221
పషరర: ససబభశవ రరవప ఘసటభ
తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:93-2-60
వయససస:24
లస: పప

94-170/69

2355 NDX1677832
పషరర: శకధర రరమరరజ

94-171/15

2358 NDX0924001
పషరర: ససకర చసదనడవత

94-170/71

2361 NDX0546127
పషరర: శకమభఖ ఇనసమభల

94-170/73

భరస : భభసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-56
వయససస:34
లస: ససస స
94-170/75

2364 NDX0494328
పషరర: భభసకర రరడడడ ఎనసమభల

94-170/76

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-56
వయససస:34
లస: పప
94-170/78

2367 NDX2348431
పషరర: అననపపరష మల కకతత
స రర

94-173/78

భరస : రరమమరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:93-2-57
వయససస:67
లస: ససస స
94-179/159

భరస : సతఖననరరయణ మమడడడ
ఇసటట ననస:93-2-59
వయససస:48
లస: ససస స
94-170/80

2352 NDX2185776
పషరర: శరర ఓన రసజత కలదనరర

భరస : రరఘవనసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:93-2-55
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:93-2-57
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:93-2-58
వయససస:22
లస: పప
2371 JBV0845024
పషరర: సతఖననరరయణ తషమలలపససట

2360 NDX2349611
పషరర: శక వనసషషవ రరమననధపపరస

94-170/68

తసడడ:డ శవరనసద మబరరస రరమరరజ
ఇసటట ననస:93-2-54
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ భభసకర రరడడడ యయనసమభల
ఇసటట ననస:93-2-56
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ మరరక
ఇసటట ననస:93-2-56
వయససస:52
లస: పప
2368 NDX2186030
పషరర: లల దసరర పడసరద రరడడడ కసదసల

94-171/14

తసడడ:డ శకనవరస రరమననధపపరస
ఇసటట ననస:93-2-55
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:93-2-56
వయససస:48
లస: ససస స
2365 NDX2445104
పషరర: వనసకట రరడడడ మరరక

2357 NDX0138578
పషరర: శకలసతల జసదనఖల

2349 NDX0494310
పషరర: వనసకట రరడడడ

తసడడ:డ భభణభ రసజత కలదనరర
ఇసటట ననస:93-2-54
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-2-55
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధన కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:93-2-55
వయససస:34
లస: పప
2362 NDX2445070
పషరర: రమణ మరరక

94-173/1075

తసడడ:డ శవరనసద మబరరస
ఇసటట ననస:93-2-54
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:93-2-54
వయససస:68
లస: పప
2359 NDX0162529
పషరర: సతఖననరరయణ శరల జసదనఖల

2354 NDX1492974
పషరర: ననగ రరజ రరమ రరజ

94-179/1105

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-53
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అనసత పదలననబ సరసమ పసదద
ఇసటట ననస:93-2-53
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : భభణభ రసజత కలడనరర
ఇసటట ననస:93-2-54
వయససస:62
లస: ససస స
2356 NDX1492966
పషరర: శవరనసద మబరరస రరమ రరజ

2351 NDX3030863
పషరర: వరలకడల పసదద

2346 NDX3049400
పషరర: శవ పడసరద కకలర మరర

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కకలర మరర
ఇసటట ననస:93-2-52
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-53
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసదద
ఇసటట ననస:93-2-53
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-2-60
వయససస:37
లస: పప

94-179/1104

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కకలర మరర
ఇసటట ననస:93-2-52
వయససస:62
లస: పప

2347 NDX1173632
పషరర: లకకల శకపన

2350 NDX3023629
పషరర: రరజగశసరర పసదద

2345 NDX3071115
పషరర: రఘభననథ బభబభ కకలర మరర

2370 AP151010462114
పషరర: వజయలకడల తషమలలపససట

94-170/79

భరస : ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93-2-60
వయససస:37
లస: ససస స
94-170/81

2373 NDX1298710
పషరర: ససబభక రరవప తషమలలపససట

94-170/82

తసడడ:డ పషరయఖ
ఇసటట ననస:93-2-60
వయససస:37
లస: పప
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94-173/1076 2375 NDX2996460
94-184/1349 2376 NDX0923953
2374 NDX2996122
పషరర: హనసమసత రరవప పససపపలమటట
పషరర: హనసమమయమల పససపపలమటట
పషరర: సససగస శకదేవ

తసడడ:డ ససబకయఖ పససపపలమటట
ఇసటట ననస:93-2-60
వయససస:80
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప పససపపలమటట
ఇసటట ననస:93-2-60
వయససస:70
లస: ససస స

2377 NDX1392679
పషరర: ఝమనస రరణణ కలసదనరర

94-169/235

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:93/2/62
వయససస:36
లస: ససస స
2380 AP151010462528
పషరర: లకడలమభననసగర

94-170/85

భరస : మభతనఖలరరడడ
ఇసటట ననస:93-2-62
వయససస:24
లస: ససస స
94-170/87

భరస : వజయరరమయఖ
ఇసటట ననస:93-2-64
వయససస:37
లస: ససస స
94-173/81

తసడడ:డ వజయమరరమయఖ భభవనగరరర
ఇసటట ననస:93-2-64
వయససస:37
లస: పప
94-172/119

తసడడ:డ శవ రరమకకషష నషరదస
ఇసటట ననస:93-2-72
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ పమడడఘటస
ఇసటట ననస:93-2-75
వయససస:48
లస: ససస స
2398 NDX3022258
పషరర: ససతతశ లసగసగభసటర

2381 NDX1871475
పషరర: శరరసన మణణకకరణ ససతసరరజ

2382 NDX1392695
పషరర: రరధదక భవనగరరర

94-170/86

2384 NDX0454108
పషరర: ఉమమమహహశసరర గకగరశశటట

2387 NDX1689233
పషరర: రరమమసజయఖ గసజ

2390 NDX1141068
పషరర: ననగగసదడ రరడడడ వణభకలరర

94-170/88

94-169/238

94-173/80

2388 NDX1770867
పషరర: అరరణ అపసపశశటట

94-171/17

భరస : శకకరసత డేగల
ఇసటట ననస:93-2-68
వయససస:38
లస: ససస స
94-172/120

2393 NDX2481554
పషరర: యమమన గరరకపరటట

2396 NDX0854620
పషరర: వనసకట రమణ పమడడఘటస

2399 NDX2486603
పషరర: గగరరజవవలల పడవణ

2385 NDX2448264
పషరర: ససధ మమధసరర భభవనగరరర
భరస : అనల కలమమర భభవనగరరర
ఇసటట ననస:93-2-64
వయససస:28
లస: ససస స

2391 NDX1397927
పషరర: శరకవణణ ననసషదస

94-172/121

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష ననసషదస
ఇసటట ననస:93-2-72
వయససస:26
లస: ససస స
94-170/89

2394 NDX1545708
పషరర: వ లకడల సరయ బసదస
పమడడఘటస
తసడడ:డ వనసకట రమణ పమడడఘటస
ఇసటట ననస:93-2-75
వయససస:26
లస: ససస స

94-173/84

2397 NDX3022308
పషరర: మమఘన లసగసగభసటర

తసడడ:డ రరమకకటటశసరరరవప పమడడగరతస
ఇసటట ననస:93-2-75
వయససస:54
లస: పప
94-175/1661

94-169/237

భరస : అరరణ కకరణ
ఇసటట ననస:93/2/64
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:93-2-73
వయససస:20
లస: ససస స
94-173/83

94-170/84

భరస : శరసన మణణకకరణ ససతసరరజ
ఇసటట ననస:93-2-62
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వణభకలరర
ఇసటట ననస:93-2-70
వయససస:64
లస: పప
94-172/122

2379 NDX1730135
పషరర: లకడల పడశరసత ననరర

తసడడ:డ వనసకట సతఖ సనరఖ ననరరయణ మబరరస
ఇసటట ననస:93/2/62
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చనన ససబభకరరవప గసజ
ఇసటట ననస:93/2/65
వయససస:40
లస: పప

భరస : హరర గగపరల వపడత
ఇసటట ననస:93-2-70
వయససస:33
లస: ససస స

2395 NDX0854596
పషరర: ననగమలలర శసరర పమడడఘటస

94-169/236

భరస : వనకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-2-64
వయససస:37
లస: ససస స

2386 NDX2448256
పషరర: అనల కలమమర భభవనగరరర

2392 NDX1808668
పషరర: సషనహదదప నషరదస

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:93-2-61
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫణణ భబషణ బభబభ ససతసరరజ
ఇసటట ననస:93-2-62
వయససస:37
లస: పప

2383 JBV3171113
పషరర: లకడల భభవనగరరర

2389 NDX1981415
పషరర: హహమ రసజత వపడత

2378 NDX1392653
పషరర: శశ కకరణ పససపరటట

94-170/83

94-173/82

94-169/1160

తసడడ:డ ఉమ మహహశసరరరవప లసగసగభసటర
ఇసటట ననస:93-2-76
వయససస:19
లస: ససస స
94-170/90

2400 NDX2486587
పషరర: రరమననన పదనలవత

94-170/91

తసడడ:డ ఉమ మహహశసరరరవప లసగసగభసటర
ఇసటట ననస:93-2-76
వయససస:19
లస: పప

భరస : గగరరజవవలల శకధర
ఇసటట ననస:93-2-77 OLD# 26-28-60/2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గరరరజవవలల బభపసనడడ
ఇసటట ననస:93-2-77 OLD# 26-28-60/2
వయససస:70
లస: ససస స

2401 NDX2486595
పషరర: గగరరజవవలల శకధర

2402 NDX2486611
పషరర: గగరరజవవలల బభపసనడడ

2403 NDX1979402
పషరర: గగసరఖ షషక

94-170/92

తసడడ:డ గగరరజవవలల బభపసనడడ
ఇసటట ననస:93-2-77 OLD# 26-28-60/2
వయససస:46
లస: పప

94-170/93

తసడడ:డ గగరరజవవలల జజఖతయఖ
ఇసటట ననస:93-2-77 OLD# 26-28-60/2
వయససస:78
లస: పప

94-169/239

భరస : జబభకర షషక
ఇసటట ననస:93/2/78
వయససస:35
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31
94-170/94

భరస : షరరఫવ વ
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:41
లస: ససస స
2407 JBV0845701
పషరర: చననఆదకబવ షషకવ

94-170/97

94-170/100

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:36
లస: పప
94-172/123

2419 NDX1765140
పషరర: దసరర రగసస

94-172/125

94-172/1216

94-173/1081

2417 NDX1298728
పషరర: వజయ లకకల తషమలలపససట

94-171/857

తసడడ:డ సససదర శశఖర బభబభ ఈద
ఇసటట ననస:93-2-82
వయససస:22
లస: పప

94-172/126

94-180/1988

2426 NDX2982973
పషరర: నగరరరడడడ పరలలగభళర

2429 JBV0853945
పషరర: అసబరరశ కరమర మమజగటట

తసడడ:డ రరమమనసజ హనసమసతరరవప93-2-83
ఇసటట ననస:93-2-83
వయససస:48
లస: పప

2432 NDX1720102
పషరర: మణణ కలశస
భరస : ససరగష కలశస
ఇసటట ననస:93-2-84
వయససస:26
లస: ససస స

94-173/86

2415 NDX3067568
పషరర: పరవన షషక

94-173/1082

2418 NDX1981514
పషరర: లకడల ఇయభన

94-172/124

2421 NDX1725623
పషరర: పడతషఖష దథమ

94-173/87

తసడడ:డ రమమష దథమ
ఇసటట ననస:93-2-80
వయససస:25
లస: ససస స
2424 NDX2991909
పషరర: శకదేవ పరలలగభళర

94-169/1162

భరస : ననగరరరడడడ పరలలగభళర
ఇసటట ననస:93-2-82
వయససస:39
లస: ససస స
94-171/858

2427 NDX2933877
పషరర: శకదేవ పరలలగభళర

94-171/859

భరస : నగరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-82
వయససస:39
లస: ససస స
94-170/102

తసడడ:డ రరమమనసజ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:93-2-83
వయససస:41
లస: పప
94-170/104

2412 NDX2219673
పషరర: లకడల కరసతరరవప పడభల

భరస : కకరణ ఇయభన
ఇసటట ననస:93-2-80
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ పరలలగభళర
ఇసటట ననస:93-2-82
వయససస:41
లస: పప
94-171/860

94-170/99

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:19
లస: ససస స
94-170/101

2420 NDX0155317
పషరర: ఫణణ కకషష కకశశర కకడడపరటట

2423 NDX2955169
పషరర: కలమమరర వనస

2409 JBV0856815
పషరర: షరరఫ షషక

తలర : వనసకట రతనమల పడభల
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:89
లస: పప

భరస : కకటయఖ పటభనయక
ఇసటట ననస:93-2-81
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-82
వయససస:41
లస: పప

2431 JBV0851840
పషరర: రమమకరసత మమజగటట

94-173/85

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ కకడడపరటట
ఇసటట ననస:93-2-80
వయససస:34
లస: పప

భరస : కలశల కలమమర
ఇసటట ననస:93-2-81
వయససస:37
లస: ససస స

2428 NDX2940211
పషరర: సససదర ససదదప ఈద

2411 NDX2219665
పషరర: పదనలవత అసబటటపపడడ

2414 NDX3015005
పషరర: SIVA KUMARI SHAIK

94-170/96

తసడడ:డ ననననసరహహబ
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబభక రరవప
ఇసటట ననస:93-2-80
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనస రగసస
ఇసటట ననస:93-2-80
వయససస:32
లస: ససస స

2425 NDX2933893
పషరర: ననగరరరడడడ పలలగబలమర

94-170/98

భరస : MOHAMMAD RAFI SHAIK
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:31
లస: ససస స

2416 NDX0827105
పషరర: సతఖ సనరఖ కలమమరర
మరపబభల
భరస : వనసకట రరవప మరపబభల
ఇసటట ననస:93-2-79
వయససస:68
లస: ససస స

2422 NDX3021177
పషరర: కరరణ శక వనస

2408 AP151010462244
పషరర: ఆదసషర షషక

భరస : సతఖస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:51
లస: ససస స
94-173/1080

2406 AP151010462349
పషరర: ఆదసబ షషక

భరస : ఖమశస సరహహబ
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభన
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:37
లస: పప
2413 NDX3015179
పషరర: మహమలద రఫస షషక

94-170/95

భరస : ఆదసషర
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజజసరహహబવ વ
ఇసటట ననస:93-2-78
వయససస:41
లస: ససస స
2410 AP151010462243
పషరర: ఖమససససరహహబ షషక

2405 JBV0847301
పషరర: ననగభర బ షషక

2430 NDX0162610
పషరర: శవ ననగ చసదడరరవప నసననన

94-170/103

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:93-2-83
వయససస:47
లస: పప
94-170/105

2433 NDX0459321
పషరర: శకవరణణదేవ ఆకరళళ

94-170/106

భరస : మలర సస మయమజలల
ఇసటట ననస:93-2-84
వయససస:57
లస: ససస స

Page 208 of 283

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31

2434 NDX1589318
పషరర: శశరసక శశఖర శరల చసతపలర

94-170/107

తసడడ:డ నరసససహ మబరరస చసతపలర
ఇసటట ననస:93-2-84
వయససస:27
లస: పప
2437 NDX0459305
పషరర: మలలర సస మయమజలల ఆకరళళ

94-170/110

94-170/113

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:38
లస: పప
2446 NDX2339992
పషరర: లకడల ససజనఖ బబహరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబహరర
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:25
లస: ససస స
2449 NDX2504033
పషరర: అననపపరషమల కకతత
స రర

94-170/114 2442 NDX1362219
94-170/115
2441 NDX1362193
పషరర: బభల తడపపర సససదరర కరటడపరటట
పషరర: సతఖ ననగ మలలశసరర కవ కకసడ

2444 NDX2504058
పషరర: మమనస దేవ బబహరర

94-179/165

Deleted

2447 NDX2220440
పషరర: జయలకడల బబహహర

94-172/127

2450 NDX2504215
పషరర: రరమమరరవప కకతత
స రర

94-179/160

2453 NDX0153254
పషరర: శశఖర బభబభ సససదర
తసడడ:డ వనసకనన సససదర
ఇసటట ననస:93-2-87
వయససస:41
లస: పప

94-170/117
2455 NDX2503324
పషరర: హరర శరరష హహరణలయ
అనసమరర పపడడ
తసడడ:డ శకనవరస పడసరద అనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:93-2-89
వయససస:20
లస: ససస స

2456 NDX1001734
పషరర: వరలకడల అనసమరర పపడడ

94-172/129

భరస : దనమమశసర పడసరద అనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:93-2-89
వయససస:45
లస: ససస స

2445 NDX1564245
పషరర: బబహహర లకడల ససజనఖ

94-179/161

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:25
లస: ససస స
94-179/163

2448 NDX2339976
పషరర: జయ లకడల శరఖమబరర

94-179/164

భరస : సతఖననరరయణ బబహరర
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:48
లస: ససస స
94-179/166

2451 NDX3227634
పషరర: బభచచ రరమ భభసకర రరవప
కవకకసడల
తసడడ:డ వనసకట రరవప కవకకసడల
ఇసటట ననస:93-2-87
వయససస:73
లస: పప

94-172/128

94-173/1086
2454 NDX3020237
పషరర: రరమ భభసకర రరవప కవకకసడల

తసడడ:డ వరయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:67
లస: పప

భరస : శశఖర బభబభ సససదర
ఇసటట ననస:93-2-87
వయససస:44
లస: ససస స

2458 NDX1876426
పషరర: రరజఖలకడల అనసమరర పపడడ

భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ బబహహర
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:67
లస: ససస స

2452 NDX0155465
పషరర: ససభభషసణణ సససదర

తసడడ:డ కకకషషమబరరస కకమలమబరర
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబహరర
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:20
లస: ససస స
94-179/162

94-170/109

94-170/111 2439 NDX1298785
94-170/112
2438 NDX0603191
పషరర: దసరర పడసరదరరవప ఆమభదనలపలర
పషరర: శక లకకల కరమమశసరర కకమలమబరర

తసడడ:డ పదలననభ రరవప
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:46
లస: ససస స
94-170/116

2436 NDX0957977
పషరర: సరసబశవరరవప కలసస

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-2-84
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:93-2-85
వయససస:26
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:93-2-86
వయససస:34
లస: ససస స
2443 NDX1362201
పషరర: సతఖ ననరరయణ మననవ

94-170/108

తసడడ:డ సరసబ ససవర శరల చసతపలర
ఇసటట ననస:93-2-84
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనకకట ససబడమణఖశరససస స
ఇసటట ననస:93-2-84
వయససస:68
లస: పప
2440 NDX1362185
పషరర: శకవలర కరటడపరటట

2435 NDX1417071
పషరర: మలర కరరరజ న కకరణ చసతపలర

94-171/917

తసడడ:డ వనసకటరరవప కవకకసడల
ఇసటట ననస:93-2-87
వయససస:73
లస: పప
94-170/118

భరస : శకనవరస పడసరద అనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:93-2-89
వయససస:44
లస: ససస స

2457 NDX3236049
పషరర: రగహహత అనసమరర పపడడ

94-171/925

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద అనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:93-2-89
వయససస:22
లస: పప

94-172/130 2460 NDX1876368
94-172/131
2459 NDX1876418
పషరర: ససతన మహలకడల అనసమరర పపడడ
పషరర: భభవననశసర PRASAD
అనసమరర పపడడ
భరస : గగపరలకకషష మబరరస అనసమరర పపడడ
తలర : ససతన మహలకడల అనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:93-2-89
ఇసటట ననస:93-2-89
వయససస:65
లస: ససస స
వయససస:45
లస: పప

94-172/132 2462 NDX3173960
94-172/1217
2461 NDX1876335
పషరర: దనమమశసర పడసరద అనసమరర పపడడ
పషరర: વવવવવવવવવવવવ વવવવવ
વવવવવવવવવવવવ
తసడడ:డ ససతన మహలకడల అనసమరర పపడడ
తసడడ:డ વવવવ વવવવવવવવવ વવવવવવ
ఇసటట ననస:93-2-89
ఇసటట ననస:93-2-89
వయససస:47
లస: పప
వయససస:22
లస: పప

2463 NDX0997866
పషరర: ససధఖరరణణ మననవ

94-173/88

భరస : సతఖననరరయణ మననవ
ఇసటట ననస:93-2-90
వయససస:36
లస: ససస స
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2464 NDX3064672
పషరర: యశశద దేవ శక భభషఖస

94-169/1167

భరస : ససధకర
ఇసటట ననస:93-2-91
వయససస:69
లస: ససస స
2467 NDX1751883
పషరర: లకడల సససదరమల పరటటబసడ

తసడడ:డ గగపరలకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-2-91
వయససస:51
లస: పప
94-171/19

భరస : గగపరల కకషష మబరరస పరటటబసడ
ఇసటట ననస:93-2-91
వయససస:75
లస: ససస స
2470 NDX0957704
పషరర: పరపరరరవప కగవశశటట

94-170/120

94-170/123

94-170/126

94-170/129

94-170/132

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:50
లస: పప
2485 JBV3168507
పషరర: పడతషఖష కలసదనరర

94-170/134

తసడడ:డ అచచరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:50
లస: పప

94-170/124

2477 AP151010459023
పషరర: యశశదనదేవ శకభభషఖస

2480 NDX1720144
పషరర: అనల కలమమర పరటటబసడ

94-170/137

94-170/127

94-170/122

2475 NDX1402437
పషరర: చససడనరర నరలల

94-170/125

2478 NDX1589300
పషరర: అయఖపప రరడడ మతశరన

94-170/128

తసడడ:డ ననగరరరడడడ మతశరన
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:31
లస: పప
94-170/130

2481 AP151010456023
పషరర: ససధనకర శకభభషఖస

94-170/131

తసడడ:డ గగపరల కకషష మబరరస పరటటబసడ
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అశసనకలమమర
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:47
లస: పప

2483 NDX1402353
పషరర: చససడనరర ససబక రరవప

94-172/133
2484 NDX1466094
పషరర: వనసకట రరమ కకషష రరడడడ మమరరడడడ

94-170/133

2486 AP151010459442
పషరర: వరలకడల కలసదనరర

తసడడ:డ అసజ రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:73
లస: పప
94-170/135

2489 NDX1181197
పషరర: గగవరదన రరడడడ కలసదసరర

2492 NDX1181189
పషరర: అసజ రగడకడ కలసడనరర
తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:50
లస: పప

2487 AP151010459441
పషరర: శవలకడల కలసదనరర

94-170/136

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:50
లస: ససస స
94-170/138

తసడడ:డ అచచ రగడకడ
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:50
లస: పప
94-170/140

2472 NDX1417022
పషరర: చససడనరర ఎల సరయ కరకసత

భరస : చససడనరర ససబక రరవప
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అచచరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:24
లస: పప
2491 JBV3164589
పషరర: ననగశవరరరడడడ కలస దసరర

2474 NDX0924050
పషరర: పపపపల వజయ

94-172/1219

తసడడ:డ చససడనరర ససబక రరవప
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చససడనరర పపళర రరవప
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:50
లస: ససస స
2488 NDX1909128
పషరర: ననగగసదడ రరడడడ పపపపల

94-170/121

భరస : అశసనకలమమర
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకక రరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:36
లస: పప
2482 NDX0922708
పషరర: పపపప రవరరడడడ

2471 NDX2445419
పషరర: ససత మహలకడల పపపపల

2469 NDX3065133
పషరర: శకవరణణ శక భభషఖస
భరస : ససధకర
ఇసటట ననస:93-2-91
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గరలరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబక రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:50
లస: ససస స
2479 NDX1492750
పషరర: వనసకట రరడడడ మతసరన

94-172/1218

తసడడ:డ రరమరరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభక ఆరఏఓ చససడనరర
ఇసటట ననస:93-2-93
వయససస:29
లస: ససస స
2476 NDX1757352
పషరర: నరలల చససడనరర

2468 NDX2758498
పషరర: లకడల నరరయణమల

94-171/18

భరస : అనల కలమమర పరటటబసడ
ఇసటట ననస:93-2-91
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరసజననయభలల
ఇసటట ననస:93-2-91
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-2-92
వయససస:59
లస: పప
2473 NDX1298835
పషరర: ఎల సరయ కరకసత చససడనరర

94-170/119 2466 NDX1751891
2465 NDX0957878
పషరర: శకనవరస పడసరద అనసమరర పపడడ
పషరర: కలపన పరటటబసడ

2490 NDX1181205
పషరర: ఆయఖపరప రగడడ క కలసదసరర

94-170/139

తసడడ:డ అచచ రగడకడ
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:50
లస: పప
94-170/141

2493 AP151010456344
పషరర: అసజరరడడడ కలసదనరర

94-170/142

తసడడ:డ ససబభకరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:50
లస: పప
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2494 AP151010456388
పషరర: సరసబరరడడడ కలసదనరర

94-170/143

తసడడ:డ ససబభకరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:50
లస: పప
2497 NDX3020070
పషరర: లలత శక యడనరర

94-174/1043

2498 NDX3017894
పషరర: వనసకటటష కకసడపలర

94-171/20

భరస : వనసకటటశసరరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:93-2-98
వయససస:33
లస: ససస స

2504 NDX2445203
పషరర: శవరరమకకషష పలవలర

94-170/148 2510 NDX0958116
2509 NDX2155043
పషరర: రరస మహన దేశరయ కలసచనల
పషరర: శకధర రరడడడ యల

తసడడ:డ కకషషమబరరస అబబకరర
ఇసటట ననస:93-2-103
వయససస:73
లస: పప
2515 NDX1186022
పషరర: హరరత ననగరన

తసడడ:డ భరతయఖ మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:93-2-106
వయససస:40
లస: పప

2513 NDX1001882
పషరర: కకమల ఆరరశశటట

94-170/154

2516 NDX1001619
పషరర: పడమలమదేవ లలకకరరడడడ

94-170/146

2519 AP151010456337
పషరర: భభనస రసజత కలడనరర

94-170/149

94-171/22

2508 NDX1677428
పషరర: రమమదేవ కలసచనల

94-170/147

2511 NDX0957860
పషరర: వరరరరడడడ యల

94-170/150

తసడడ:డ అచచరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-103
వయససస:30
లస: పప
94-170/152

2514 NDX1186014
పషరర: శశసత మమనస పస లలరర

94-170/153

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:93-2-106
వయససస:43
లస: ససస స
94-170/155

2517 NDX1252196
పషరర: వరరసజననయ శరల పరటటబసడర

94-170/156

తసడడ:డ కకషషశరల
ఇసటట ననస:93-2-106
వయససస:40
లస: పప
94-170/158

తసడడ:డ సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:93-2-106
వయససస:40
లస: పప

94-170/159 2522 NDX1900837
2521 NDX0494252
పషరర: ఇసరలయల జజజ న సరగర కకడనల
పషరర: వనసకటటససరరర వషష
ష భభటర

తసడడ:డ మమరర વే్లమరర సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:93-2-108
వయససస:40
లస: పప

2505 NDX2445443
పషరర: ససశల పలవలర

భరస : కకషష మబరరస కలసచనల
ఇసటట ననస:93-2-103
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-106
వయససస:43
లస: ససస స
94-170/157

94-171/861

భరస : వజయ కలమమర పలవలర
ఇసటట ననస:93-02-99
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:93-2-104
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:93-2-106
వయససస:43
లస: ససస స
2518 NDX1298587
పషరర: రవ కలమమర మమడడకకసడనరర

94-170/144

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-103
వయససస:24
లస: పప
94-170/151

94-169/240

భరస : గణపత శరల గరరమమళళ
ఇసటట ననస:93-2-97
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : గణణశ బబ డడడ
ఇసటట ననస:93-2-103
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరస కలసచనల
ఇసటట ననస:93-2-103
వయససస:43
లస: పప

2499 NDX1392638
పషరర: అననష రరడడడ కలసదనరర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:93/2/95
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర పలవలర
ఇసటట ననస:93-02-99
వయససస:33
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కలసచనల
ఇసటట ననస:93-2-103
వయససస:27
లస: ససస స

94-173/702

94-171/21 2502 NDX2855393
2501 NDX2155142
పషరర: రరమ సతఖ ఫణణ శరల గరరమమళర
పషరర: లలత కలమమరర చరరకవపరర

94-170/145 2507 NDX1837345
2506 NDX1677527
పషరర: వనసకట సరయ పదలజ కలసచనల
పషరర: శవ పరరసత బబ డడడ

2512 JBV0845966
పషరర: రరమ రరవప అబబకరర

94-174/1044

తసడడ:డ గణపత గరరమమళర
ఇసటట ననస:93-2-97
వయససస:23
లస: పప
94-171/654

2496 NDX2690170
పషరర: లలత ఫపడ కకసడపలర

భరస : వనసకటటష కకసడపలర
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతఖ కలమమర వలవనటట
ఇసటట ననస:93-2-97
వయససస:38
లస: ససస స
2503 NDX2619476
పషరర: లకకల లలత గరరకపరటట

94-173/701

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటష కకసడపలర
ఇసటట ననస:93-2-94
వయససస:29
లస: ససస స
2500 NDX1751909
పషరర: వమల కలమమరర వలవనటట

2495 NDX2706489
పషరర: వనసకటటష కకసడపలర

తసడడ:డ సనరరఖ ననరరయణ వషష
ష భభటర
ఇసటట ననస:93-2-108
వయససస:60
లస: పప

2520 NDX2442507
పషరర: వరడపలర వశసననధ

94-185/35

తసడడ:డ మలర కరరరజ న రరవప వరడపలర
ఇసటట ననస:93-2-107
వయససస:49
లస: పప
94-171/23

2523 NDX2532646
పషరర: శరరష గసగరరరడడడ

94-171/24

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-108
వయససస:20
లస: ససస స
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పషరర: శకకరసత రరడడడ గసగరరరడడడ
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94-171/843

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-108
వయససస:21
లస: పప

2525 NDX2888758
పషరర: శకకరసత రరడడడ గసగరరరడడడ

94-172/1210

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-108
వయససస:21
లస: పప

2527 NDX1811851
పషరర: లకడల భభరత కరనసకకలనస

94-171/25

2526 JBV0855551
పషరర: అనలలకమమర ఏ

94-170/160

తసడడ:డ రరమమబరరస
ఇసటట ననస:93-2-109
వయససస:40
లస: పప

2528 NDX1808916
పషరర: వవనకరనసద బభబభ కరనసకకలనస

94-171/26

2529 NDX2875128
పషరర: సరసబ మబరరస కకట

94-169/1135

భరస : వవనకరనసద బభబభ కరనసకకలనస
ఇసటట ననస:93-2-109
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకతకననరరయణ కరనసకకలనస
ఇసటట ననస:93-2-109
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ కకట ససబక రరవప లమతే
ఇసటట ననస:93-2-111
వయససస:65
లస: పప

2530 NDX3020179
పషరర: ససబడమణఖస యలర సపలర

2531 NDX2875144
పషరర: శవ కలమమర కకట

2532 NDX2448231
పషరర: రరఘవనసదడ కరరరసక అలమబరర

94-173/1062

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర యలర సపలర
ఇసటట ననస:93-2-111
వయససస:19
లస: పప
2533 AP151010456002
పషరర: వనసకటరరడడడ పసడపరరస

తసడడ:డ సరసబ మబరరస కకట
ఇసటట ననస:93-2-111
వయససస:39
లస: పప
94-171/27

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:93-2-169
వయససస:82
లస: పప
2536 NDX2458339
పషరర: జయలకడల అరవ

94-187/152

భరస : కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:93-2-202
వయససస:53
లస: ససస స
2539 NDX1102508
పషరర: నసజరసత బతషల షషక

94-173/92

94-173/95

94-173/98

తసడడ:డ ఆదమషర షషక
ఇసటట ననస:93-2-178
వయససస:25
లస: పప

2537 NDX2414654
పషరర: గరయతడ బబ టటటశశటట

2538 NDX2112027
పషరర: నససడత బతతల షషక

94-175/164

2543 JBV0849182
పషరర: లమల అహలద షషక

2546 NDX1101823
పషరర: బభజ షషక

2549 JBV0848226
పషరర: ననరజ హన మహమలద

తసడడ:డ ఇసరలయల
ఇసటట ననస:93-2-255
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇసరలయల
ఇసటట ననస:93-2-255
వయససస:60
లస: ససస స

94-173/104
2551 NDX1737834
పషరర: ససతన రరమమసజననయభలల
ఘటట మననన
తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఘటట మననన
ఇసటట ననస:93-2-257
వయససస:68
లస: పప

2552 NDX2219814
పషరర: లకడల లకకరరజ
భరస : శవశరల లకకరరజ
ఇసటట ననస:93-2-265
వయససస:67
లస: ససస స

94-171/28

94-173/91

తసడడ:డ బభజ షషక
ఇసటట ననస:93-2-251
వయససస:24
లస: ససస స
94-173/93

2541 NDX1102466
పషరర: షఫసమభననసర బబగస షషక

94-173/94

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:93-2-251
వయససస:49
లస: ససస స
94-173/96

2544 NDX1332717
పషరర: మరరవల షషక

94-173/97

తలర : అమననబ షషక
ఇసటట ననస:93-2-251
వయససస:40
లస: పప
94-173/99

తసడడ:డ జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:93-2-251
వయససస:53
లస: పప
94-173/101

2535 NDX1677642
పషరర: సలస షషక

భరస : శక రరమ చసదడ మబరరస గభడడపపడడ
ఇసటట ననస:93-2-170
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:93-2-251
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:93-2-251
వయససస:44
లస: పప
2548 JBV0848234
పషరర: ఆరరఫరతబసనక మహమలద

94-173/90

భరస : జహర
ఇసటట ననస:93-2-251
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:93-2-251
వయససస:71
లస: ససస స
2545 JBV0845578
పషరర: బభజ షషక

2534 NDX2220010
పషరర: సతఖ శక గభడడపపడడ

2540 NDX0445825
పషరర: హససనన సయఖద

94-173/89

తసడడ:డ శవ లల పడసరద అలమబరర
ఇసటట ననస:93-2-160
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకకరసత బబ టటటశశటట
ఇసటట ననస:93-2-233
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ
ఇసటట ననస:93-2-251
వయససస:26
లస: ససస స
2542 JBV0846154
పషరర: చదతస నబ షషక

94-175/1656

2547 NDX0445833
పషరర: జహహర సయఖద

94-173/100

తసడడ:డ ఎస.ఈ.అజమ
ఇసటట ననస:93-2-251
వయససస:55
లస: పప
94-173/102

2550 JBV0842963
పషరర: ఇసరలయల మహమలద

94-173/103

తసడడ:డ మహమలద ఖమలక
ఇసటట ననస:93-2-255
వయససస:60
లస: పప
94-173/105

2553 NDX2219806
పషరర: హరరశరల లకకరరజ

94-173/106

తసడడ:డ శవశరల లకకరరజ
ఇసటట ననస:93-2-265
వయససస:40
లస: పప
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2554 NDX2219855
పషరర: రరఘవనసదడ కరరరసకగయ శరల
ఆలమబరర
తసడడ:డ శవ లలమ పడసరద ఆలమబరర
ఇసటట ననస:93-2-273
వయససస:29
లస: పప

94-173/107

2557 NDX1563015
పషరర: లకడల బనశశటట

94-173/110

2558 NDX1563023
పషరర: శవ శసకరస మసడలకస

94-173/113

2561 NDX2448207
పషరర: శక గభరరవరర న రరగస

2564 NDX2349504
పషరర: ఆగగనసస యయరకగసడర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస గరరమమలర
ఇసటట ననస:93-2-1997
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరమయఖ యయరకగసడర
ఇసటట ననస:93-3-01
వయససస:49
లస: ససస స

2566 NDX1766288
పషరర: లకడల మమనస మమచరరజ

2567 NDX1724922
పషరర: ననగ పడశరసత గబడనరర

94-173/117

తసడడ:డ నటరరజ కలమమర మమచరరజ
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:24
లస: ససస స
2569 NDX1724906
పషరర: ససధన రరణణ తషసగల

94-173/120

94-173/123

94-173/126

తసడడ:డ వ యస శరల చనగసటట
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:58
లస: పప
2578 JBV0853564
పషరర: వనసకట ననగ మలర క గసగరశశటట

94-170/161

భరస : వనసకట ససబడహలణఖస
ఇసటట ననస:93-3-63
వయససస:27
లస: ససస స
2581 JBV3171139
పషరర: అరరణ కకరణ భభవనగరరర
తసడడ:డ వజయరరమయఖ
ఇసటట ననస:93-3-64
వయససస:27
లస: పప

94-173/114

2573 NDX2037654
పషరర: ససత రరమమల పస చరరజ

94-173/115

2562 NDX2573723
పషరర: శరరద మమకల

94-173/118

94-173/116

2568 NDX1724872
పషరర: రరధదక కకదనడ

94-173/119

భరస : కకషస ర కకదనడ
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:34
లస: ససస స
94-173/121

2571 NDX1724914
పషరర: వనసకటలకడల చనగసటట

94-173/122

భరస : షణభలఖరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:49
లస: ససస స
94-173/124

2574 NDX1765744
పషరర: శకనవరస రరవప చళళ
తసడడ:డ గభరవయఖ చళళ
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:48
లస: పప

2576 NDX1696626
పషరర: వనసకట మమరరత ననగరరజ
యలమరపడగడ
తసడడ:డ కకషష మబరరస యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:66
లస: పప

94-173/127

2577 NDX2349348
పషరర: దేవ కలమమర మణణకగ

2579 NDX1495010
పషరర: రరధదక భభవనగరరర

94-170/162

తసడడ:డ వనకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-64
వయససస:27
లస: పప

94-172/1018

2565 NDX1766429
పషరర: సరయ హరరరత చళళ

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప పస చరరజ
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:68
లస: ససస స

2582 JBV0853572
పషరర: వనసకటససబడమణఖక గకగరశశటట

94-173/112

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చళళ
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:24
లస: ససస స

94-173/125

94-173/128

తసడడ:డ ఆనసద మణణకగ
ఇసటట ననస:93-3-49
వయససస:21
లస: పప

భరస : అరరణ కకరణ భభవనగరరర
ఇసటట ననస:93-3-64
వయససస:31
లస: ససస స
94-170/164

2559 NDX1563031
పషరర: వనసకటటశసరరర మసడలకస

భరస : జజజ బభబభ మమకల
ఇసటట ననస:93-2-795
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప వదసత
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నటరరజ కలమమర మమచరరజ
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:51
లస: ససస స
2575 NDX1724765
పషరర: షణభలఖ రరవప చనగసటట

2570 NDX1766379
పషరర: శశశలజ చళళ

94-173/109

తసడడ:డ గణణష మమసడలకస
ఇసటట ననస:93-2-290
వయససస:30
లస: పప

భరస : లకకలననరరయణ గబడనరర
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప తషసగల
ఇసటట ననస:93-3-38
వయససస:41
లస: ససస స
2572 NDX1766247
పషరర: పదనలవత మమచరరజ

94-173/111

తసడడ:డ వర వనసకటటససర రరవప రరగస
ఇసటట ననస:93-2-650
వయససస:21
లస: పప
94-171/848

2556 NDX1853093
పషరర: మమనక తలమరర

తసడడ:డ దసరర యఖ తలమరర
ఇసటట ననస:93-2-290
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణష మమసడలకస
ఇసటట ననస:93-2-290
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:93-2-291
వయససస:26
లస: పప
2563 NDX2911212
పషరర: గణపత శరల గరరమమళళ

94-173/108

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆమద
ఇసటట ననస:93-2-289
వయససస:33
లస: పప

భరస : చనన రరవప బనశశటట
ఇసటట ననస:93-2-290
వయససస:54
లస: ససస స
2560 NDX1277474
పషరర: అబభదల రహమమన షషక

2555 NDX1696436
పషరర: కకటటశసర రరవప ఆమద

2580 NDX1173715
పషరర: పవన S N V S

94-170/163

తసడడ:డ రరఘవనసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:93-3-64
వయససస:27
లస: పప
94-170/165

2583 JBV3171105
పషరర: వజయరరమయఖ భభవనగరరర

94-170/166

తసడడ:డ పటభటభరరమశరససస స
ఇసటట ననస:93-3-64
వయససస:27
లస: పప
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2584 JBV3171709
పషరర: వనకకటటశసరరరవప గకగరశశటట

94-170/167

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:93-3-64
వయససస:27
లస: పప
2587 NDX1002021
పషరర: మనఖస రరజఖ ససబకలకడల

94-170/170

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:93-3-71
వయససస:39
లస: ససస స
2590 NDX0453746
పషరర: శవరరమకకషష ననసషదస

94-170/173

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-72
వయససస:28
లస: పప
2593 NDX1139005
పషరర: వనసకటటశసర రరవప గరరకపరటట

94-170/176

94-171/29

తసడడ:డ రరమమరరవప కరససల
ఇసటట ననస:93-3-116
వయససస:49
లస: పప
2602 NDX2040012
పషరర: శరకవణణ అలపరరస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:93-3-117
వయససస:25
లస: ససస స
2605 AP151010468661
పషరర: ఈశసరమల అలపరరస

94-173/133

తలర : ఈశసరమల
ఇసటట ననస:93-3-118
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవరరమకకకషష
ఇసటట ననస:93-3-72
వయససస:28
లస: ససస స

2591 NDX1186055
పషరర: నరలలమజజఖత గరరకకపరటట

2592 NDX1208941
పషరర: శవపరరసత జజససస

94-170/174

94-173/136

94-170/175

94-170/177 2595 NDX2881530
94-181/1492
2594 NDX1425694
పషరర: వనసకట జయ కకషష బకసదనవనస
పషరర: బభరరక వనసకట శశష సరయ బభరరక

2597 AP151010459506
పషరర: ససతనరరవమల కరశల

తసడడ:డ బభరరక కమలమకర రరవప బభరరక రరమచసదడ ర
ఇసటట ననస:93-3-80
వయససస:25
లస: పప
94-171/30

2600 NDX0494492
పషరర: వనసకటటశసరరర చటటటపస డ లల

2603 NDX0854919
పషరర: శకలకడల అలపరరస

2606 NDX2040038
పషరర: సరమమమజఖస అలపరరస

2609 AP151010468364
పషరర: శకనవరస అలపరరస

2612 NDX0445874
పషరర: పదనలవత శనగవరపప
భరస : ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:93-3-119
వయససస:46
లస: ససస స

2598 NDX1301514
పషరర: వసశకకషష కసనలమ

94-171/31

తసడడ:డ గభరరపడసరద
ఇసటట ననస:93-3-116
వయససస:28
లస: పప
94-171/33

2601 NDX0510974
పషరర: చటటటపస డ లల పదనలవత

94-173/129

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-3-116
వయససస:58
లస: ససస స
94-173/131

2604 AP151010468097
పషరర: కకకకల అలపరరస

94-173/132

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:93-3-117
వయససస:45
లస: ససస స
94-173/134

2607 NDX0854604
పషరర: మహన అలపరరస

94-173/135

తలర : ఈశసరమల
ఇసటట ననస:93-3-117
వయససస:36
లస: పప
94-173/137

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:93-3-117
వయససస:55
లస: పప
94-173/138

94-170/172

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-3-73
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:93-3-117
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:93-3-117
వయససస:42
లస: పప
2611 NDX0797480
పషరర: అలపరరస చసదడశశఖర

2589 NDX0454181
పషరర: లలతనససరష కలమమరర ననసషదస

భరస : గగవరర న రరవప
ఇసటట ననస:93-3-117
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-3-117
వయససస:51
లస: ససస స
2608 NDX0854752
పషరర: గగవరరన రరవప అలపరరస

94-170/171
2588 NDX1536285
పషరర: వ హనసమసత సరయ తేజ
పమడడఘసటభఎస
తసడడ:డ వనసకట రమణ పమడడఘసటభఎస
ఇసటట ననస:93-3-71
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పసదదనన
ఇసటట ననస:93-3-116
వయససస:62
లస: పప
94-173/130

94-170/169

తసడడ:డ వజయ భభసకర రరవప గగపరలస
ఇసటట ననస:93-3-68
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:93-3-116
వయససస:62
లస: ససస స
94-171/32

2586 NDX2051266
పషరర: హరరకకషష గగపరలస

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:93-3-67
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మహన అయఖసగరరర
ఇసటట ననస:93-3-74
వయససస:25
లస: పప

భరస : గభరరపడసరద
ఇసటట ననస:93-3-116
వయససస:44
లస: ససస స
2599 AP151010456493
పషరర: గభరరపడసరద కరససల

94-170/168

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-3-73
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-3-73
వయససస:41
లస: పప
2596 AP151010459510
పషరర: జయమమధసరర

2585 AP151010462019
పషరర: మహనకకషస ర వడర మబడడ

2610 NDX1874602
పషరర: లమవణఖ అలపరరస

95-210/492

భరస : మభరళమహన అలపరరస
ఇసటట ననస:93-3-117
వయససస:30
లస: ససస స
94-173/139

2613 AP151010468663
పషరర: కనకదసరర గకసధస

94-173/140

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-119
వయససస:47
లస: ససస స
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2614 JBV0847772
పషరర: వరరసజననయభలల మమడన

94-173/142

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:93-3-119
వయససస:33
లస: పప
2617 NDX0737593
పషరర: వనసకట ససతనరరమ ఫణణ కలమమర
మబలలపరర
తసడడ:డ వనసకట పపరరషస తస మరరవప
ఇసటట ననస:93-3-120
వయససస:36
లస: పప
2620 NDX2037662
పషరర: ననగ పడసనన చలమర

94-171/34

94-173/145

94-173/148

94-173/151

94-173/154

94-173/157

94-173/160

తసడడ:డ ససబభక రరవప
ఇసటట ననస:93-3-127
వయససస:40
లస: పప

94-173/149

2627 NDX0888982
పషరర: పడసరదస చలమర

2630 NDX1383934
పషరర: శకధర కలమమర చటటటల

2633 AP151010468052
పషరర: శకనవరస పడవణ కలమమర
సమలహహనవస
తసడడ:డ వనసకటరమణనరరవప
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:50
లస: పప
2636 NDX2821189
పషరర: శశశలజ గణపతరరజ

94-174/87

2639 NDX2464071
పషరర: ససబకలకడల నసబబరర

94-173/152

2642 NDX1389238
పషరర: ససబభకరరవప చదరరకలరర
తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:93-3-127
వయససస:60
లస: పప

2622 NDX1383926
పషరర: వనసకట హహమలత గభడడపరటట

94-173/147

2625 AP151010468671
పషరర: శశషగరరమల సమలహహనవస

94-173/150

2628 NDX0387217
పషరర: కకషష చలమర

94-173/153

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:40
లస: పప
94-173/155

2631 AP151010468152
పషరర: వనసకటససబడహలణఖపడసరదస
సమలహహనవస
తసడడ:డ వనసకటరమణనరరవప
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:45
లస: పప

94-173/156

94-173/158

2634 AP151010468498
పషరర: బభలవనసకటటశసరరర చలమర

94-173/159

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:50
లస: పప
94-173/1088

2637 NDX2037688
పషరర: గగరర లకడల చలమర

94-174/86

తసడడ:డ ఝమ నకక రరమభడడ చలమర
ఇసటట ననస:93-3-125
వయససస:24
లస: ససస స
94-174/88

భరస : మమరరత ననగరరజ నసబబరర
ఇసటట ననస:93-3-126
వయససస:56
లస: ససస స
94-173/162

94-171/35

భరస : వనసకటరమణనరరవప
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ఏన వ ఏస పడసరద
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ కలసకలననరర
ఇసటట ననస:93-3-126
వయససస:24
లస: ససస స
2641 NDX1389253
పషరర: ఆసజననయభలల చదరరకలరర

2624 AP151010468737
పషరర: అరరణ చలమర

2619 NDX1492941
పషరర: నరగసదడ కలమమర చలమర

భరస : శకధర కలమమర చటటట ల
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబకరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబకరరమయఖ
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:62
లస: పప
2638 NDX1895962
పషరర: ననగ భవరన కలసకలననరర

94-173/146

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:48
లస: పప
2635 AP151010468429
పషరర: కరశరరవప చదననన

2621 NDX0445890
పషరర: మలలర శసరర చలమర

94-187/153

తసడడ:డ జజనకక రరమభ
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:26
లస: పప

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశరరవప
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:41
లస: పప
2632 AP151010468365
పషరర: జజనకకరరమ చలమర

94-173/144

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకక రరమభడడ చలమర
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:26
లస: పప
2629 AP151010468552
పషరర: రవకలమమర చదననన

2618 AP151010468550
పషరర: భభగఖలకడల చదననన

2616 NDX2489433
పషరర: లకడల అలలఖఖ శనగ వరపప

తసడడ:డ ఆసజననయభలల శనగ వరపప
ఇసటట ననస:93-3-119
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కరశరరవప
ఇసటట ననస:93-3-122
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జజనకకరరమ
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:45
లస: ససస స
2626 NDX1383942
పషరర: చలమర నరగసదడ కలమమర

94-173/143

తసడడ:డ లకకలమహనరరవప
ఇసటట ననస:93-3-119
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద చలమర
ఇసటట ననస:93-3-124
వయససస:26
లస: ససస స
2623 AP151010468098
పషరర: తరరపతమల చలమర

2615 NDX0934265
పషరర: ఆసజననయభలల శనగవరపప

2640 NDX1389246
పషరర: ససబభకయమల చదరరకలరర

94-173/161

భరస : ససబభక రరవప
ఇసటట ననస:93-3-127
వయససస:55
లస: ససస స
94-173/163

2643 NDX2329621
పషరర: అననరరధ పరమరరస

94-171/37

భరస : డడ డడ పడభభకర పరత
ఇసటట ననస:93-3-128
వయససస:62
లస: ససస స
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2644 NDX2329654
పషరర: దయమశల డేవడ పడభభకర పరత

94-171/38

తసడడ:డ బభల సససదరస పరత
ఇసటట ననస:93-3-128
వయససస:63
లస: పప
2647 JBV3182029
పషరర: ససపన కళళఖణస

94-173/164

94-173/167

94-173/169

94-173/172

94-173/176

94-174/89

94-174/92

భరస : లయర బభబభ
ఇసటట ననస:93-3-132
వయససస:36
లస: ససస స

2657 NDX2448587
పషరర: శక లకడల ఉపపపలలరర

2660 NDX1743641
పషరర: మభరళ కకషష అదేదపలర

2663 NDX1904763
పషరర: సతఖ కకషష తరరణవలర

2666 JBV0842526
పషరర: ససబకలకడల కకసడడశశటట

94-173/181

2669 JBV0853291
పషరర: ససరగష కలడల

94-173/173

2672 NDX0388363
పషరర: వనసకట వమల బభబభ కకరరవ
తసడడ:డ ససధనకరమబరరస
ఇసటట ననస:93-3-132
వయససస:42
లస: పప

2652 JBV0855742
పషరర: రరజఖలకడల గభసడడమమడ

94-173/168

2655 NDX0445999
పషరర: రరధదక కరసడనరర

94-173/171

2658 NDX0445965
పషరర: శశషసరయ కరసడనరర

94-173/174

భరస : వనసకటశశషరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:93-3-130
వయససస:67
లస: ససస స
94-173/177

2661 NDX0445932
పషరర: వనసకటశశషరచనరరఖలల కరసడనరర

94-173/178

తసడడ:డ రరఘవరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:93-3-130
వయససస:71
లస: పప
94-174/90

2664 NDX2356194
పషరర: వసససట టట

94-174/91

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరణవలర
ఇసటట ననస:93-3-130
వయససస:25
లస: పప
94-173/179

2667 JBV0840694
పషరర: రమమమణణ కలడల

94-173/180

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:93-3-131
వయససస:60
లస: ససస స
94-173/182

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:93-3-131
వయససస:39
లస: పప
94-171/39

94-173/166

భరస : వనసకటశశషరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:93-3-130
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆదదశశషరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-131
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-131
వయససస:36
లస: పప
2671 NDX0455048
పషరర: వజయ లకడల కగ

94-173/170

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరణవలర
ఇసటట ననస:93-3-130
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకలయఖ తరరణవలర
ఇసటట ననస:93-3-130
వయససస:53
లస: పప
2668 JBV0840140
పషరర: కరమమశసరరరవప కకసడడశశటట

2654 JBV0855700
పషరర: భరతషడడ గభసడడమమడ

2649 AP151010468415
పషరర: రగణభకర కలమఖణస

భరస : ధనఖనసకస
ఇసటట ననస:93-3-129
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరప రరవప అదేదపలర
ఇసటట ననస:93-3-130
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తరరణవలర
ఇసటట ననస:93-3-130
వయససస:53
లస: ససస స
2665 AP151010468757
పషరర: శకనవరస రరవప తరరణవలర

94-177/485

భరస : హరరననథ ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:93-3-130
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రసనల
ఇసటట ననస:93-3-130
వయససస:34
లస: పప
2662 AP151010468761
పషరర: లకడల రసగ మణణ తరరణవలర

2651 NDX2652477
పషరర: రరణభకమల కలమఖణస

94-171/926

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-128
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనఖనసకస
ఇసటట ననస:93-3-129
వయససస:55
లస: పప

భరస : మభరళ కకషష అదేదపలర
ఇసటట ననస:93-3-130
వయససస:45
లస: ససస స
2659 NDX0445205
పషరర: అబభదల గఫపర సయఖద

94-173/165

భరస : ననగగశసర రరవప కలమఖణస
ఇసటట ననస:93-3-128
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనఖనసకస
ఇసటట ననస:93-3-129
వయససస:49
లస: పప
2656 NDX1743633
పషరర: కరతనఖయన అదేదపలర

2648 AP151010468258
పషరర: లలత కలమఖణస

2646 NDX3236072
పషరర: రరణభకమల కలమఖణస

భరస : ననగగశసర రరవప కలమఖణస
ఇసటట ననస:93-3-128
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-128
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:93-3-128
వయససస:62
లస: పప
2653 JBV3182227
పషరర: గరరరధరకకషష గభసడడమమడ

94-171/656

తసడడ:డ రరగవయఖ కలమఖణస
ఇసటట ననస:93-3-128
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-128
వయససస:37
లస: ససస స
2650 AP151010468240
పషరర: ననగగశసరరరవప కలమఖణస

2645 NDX2592665
పషరర: ననగగశసర రరవప కలమఖణస

2670 JBV0840223
పషరర: ననగరరజ కలడల

94-173/183

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:93-3-131
వయససస:43
లస: పప
94-171/40

2673 NDX0446021
పషరర: ఇసదదరరమణణ కగ

94-173/184

భరస : కకషషమబరరస కగ
ఇసటట ననస:93-3-132
వయససస:35
లస: ససస స
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94-173/185

భరస : ససధనకర మబరరస
ఇసటట ననస:93-3-132
వయససస:64
లస: ససస స

2675 NDX0387381
పషరర: కకషష మబరరస కగ.వ.యన.యస

94-173/186

తసడడ:డ ససధనకర మబరరస కగ.వ.యస.యస
ఇసటట ననస:93-3-132
వయససస:45
లస: పప

94-180/1989 2678 NDX1983593
2677 NDX2768679
పషరర: అనల కలమమర శరల చసతలపరటట
పషరర: లకడల అపరష ఇసటటరర

తసడడ:డ శవరరమయఖ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:93-3-133
వయససస:31
లస: పప
2680 NDX0852830
పషరర: రరసపడసరద ఇసటటరర

తసడడ:డ రరస పడసరద ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-3-134
వయససస:28
లస: ససస స
94-174/95

తసడడ:డ రరసపడసరద ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-3-134
వయససస:57
లస: పప
2683 NDX0600817
పషరర: ననగమణణ పసతషల

94-174/93

భరస : వనసకట కకషష మహన
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:38
లస: ససస స

2681 NDX1623314
పషరర: భభరత మమజగటట

94-171/41

2684 NDX1001585
పషరర: నసననన పరరసత

94-171/44

94-171/47

తసడడ:డ మసరసనయఖ
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:77
లస: పప
94-174/97

2679 NDX0797761
పషరర: శకనవరస సరయ ఇసటటరర

94-174/94

2682 NDX1301464
పషరర: మసజల కకమమలమబరర

94-171/42

2685 NDX1301472
పషరర: వనసకట ససబభకరరవప ససక

94-171/45

తసడడ:డ బభబబరరవప
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:44
లస: పప

94-171/46 2687 NDX0454512
2686 NDX2134641
పషరర: ససవర ననగ చసదడ రరవప నసనన
పషరర: జగనననథరరవప కరమశశటట

2689 JBV3182250
పషరర: కకరణలయ కకతస మమసస

తసడడ:డ శరల
ఇసటట ననస:93-3-132
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవ ననగ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప నసనన
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:45
లస: పప

94-173/187

తసడడ:డ రరస పడసరద
ఇసటట ననస:93-3-134
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:29
లస: ససస స
94-171/43

2676 NDX0446146
పషరర: ససధనకర మబరరస కగ.వ

2688 NDX0996868
పషరర: ససధఖ చకరక

94-174/96

భరస : కకరణ కలమమర చకరక
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:39
లస: ససస స

2690 NDX0996462
పషరర: అననపపరష పసతషలల

94-174/98

2691 NDX0446260
పషరర: లకడల కకటమల కరమశశటట

94-174/99

భరస : బభలవనకకటరరఘవరరవప కకతస మసస
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పస వ ఎస భభసకరరరవప పసతషలల
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జననరర న రరవప కమశశటట
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:67
లస: ససస స

2692 NDX0888966
పషరర: లకకలకలమమరర కకతస మమసస

2693 NDX0996900
పషరర: కకరణ కలమమర చకక

94-174/102
2694 AP151010468124
పషరర: బభలవనసకటరరఘవరరవప
కకతస మమసస
తసడడ:డ రరమమహనరరవప కకతస మసస
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:43
లస: పప

94-174/100

94-174/101

భరస : రరమమహనరరవప కకతస మసస
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస ననరరయణ చకక
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:42
లస: పప

94-174/103
2695 NDX0996694
పషరర: వనసకట సతఖ భభసకరరరవప
పసతషల
తసడడ:డ వనసకట ససబకయఖశరససస స పసతషలల
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:71
లస: పప

94-174/104 2697 NDX0454553
2696 NDX0888958
పషరర: రరమమహన రరవ కకతస మమసస
పషరర: సరసబరరడడడ సససకర

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకతస మసస
ఇసటట ననస:93-3-140
వయససస:77
లస: పప

2698 NDX0876458
పషరర: రగహహణణలకడల ససకకర

2699 NDX0446294
పషరర: ససగభణ ససకకర

94-174/105

భరస : రరమకకషరషరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:93-3-141
వయససస:37
లస: ససస స
2701 NDX0098442
పషరర: సరసబ రరడడడ ససకర
తసడడ:డ చసదద రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:93-3-141
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:93-3-141
వయససస:82
లస: పప
94-174/106

భరస : సరకబరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:93-3-141
వయససస:70
లస: ససస స
94-174/108

2702 NDX1277607
పషరర: ధనలకడల కకలమరర
భరస : ఆసజననయవర పడసరద కకలమరర
ఇసటట ననస:93-3-143
వయససస:39
లస: ససస స

94-171/48

2700 AP151010468566
పషరర: రరమకకషరషరరడడడ సససకర

94-174/107

తసడడ:డ సరసబరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:93-3-141
వయససస:49
లస: పప
94-174/109

2703 NDX0735241
పషరర: రరధనరరణణ రపస డ లల

94-174/110

భరస : సతఖననరరయణ రపస డ లల
ఇసటట ననస:93-3-143
వయససస:46
లస: ససస స
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2704 NDX1278258
పషరర: వజయలకడల గగలర పపడడ

94-174/111

భరస : ససబడమణఖస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:93-3-143
వయససస:73
లస: ససస స
2707 NDX1278274
పషరర: కరమమశసర శరల మభకరకమల

2705 NDX1278266
పషరర: ససవరచల మభకరకమల

భరస : కరమమశసర శరల మభకరకమల
ఇసటట ననస:93-3-143
వయససస:73
లస: ససస స
94-174/114

2708 NDX1539925
పషరర: సరయ లకడల మరరయమల

తసడడ:డ భవరన శసకర రరవప మభకరకమల
ఇసటట ననస:93-3-143
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:93-3-144
వయససస:26
లస: ససస స

2710 NDX0494468
పషరర: శకనవరసరరవ గసజజస

2711 JBV0854992
పషరర: శరరద పరమరరస

94-171/49

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-3-146
వయససస:53
లస: పప
94-173/190

2716 NDX1885997
పషరర: కకషష పసడయమసక గరరకపరటట

94-173/192

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:93-3-147
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:93-3-147
వయససస:18
లస: పప
2722 NDX0098517
పషరర: హహమలత పసదద రరజ

94-173/195

94-173/198

94-171/863

తసడడ:డ లలరదయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:93-3-150
వయససస:36
లస: పప
2731 NDX2798510
పషరర: కకరస ర కసగరన
భరస : కసగరన కకషష
ఇసటట ననస:93-3-151
వయససస:28
లస: ససస స

94-173/191

2717 JBV0854331
పషరర: శరరషర గరరకపరటట

94-173/193

2723 NDX0098590
పషరర: నరసససహరరవప పసదద రరజ

2726 NDX1768185
పషరర: బభల ససబడహలనఖ శక కరసత
మభళరపపడడ
తసడడ:డ రరజశశఖర శరల మభళరపపడడ
ఇసటట ననస:93-3-149
వయససస:26
లస: పప
2729 NDX2750065
పషరర: ససజనఖ ఉపపప

2732 NDX0076109
పషరర: సబత చలర గరల
భరస : కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:93-3-152
వయససస:40
లస: ససస స

94-174/116

2712 NDX0444885
పషరర: వనసకట లలమవత శసకరమసచ

94-173/189

2715 NDX2566172
పషరర: సరయ వరర న గరరకపరటట

94-171/657

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:93-3-147
వయససస:19
లస: పప
2718 JBV0853416
పషరర: శకనవరసరరవప గరరకపరటట

94-173/194

తసడడ:డ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:93-3-147
వయససస:51
లస: పప
94-171/51

2721 NDX1809468
పషరర: శశష సరయ కకరగనపరటట

94-171/52

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:93-3-148
వయససస:49
లస: పప
94-173/196

2724 AP151010468560
పషరర: బభలకకటటశసరరరవప కకరరనపరటట

94-173/197

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:93-3-148
వయససస:53
లస: పప
94-171/53

2727 AP151010468454
పషరర: పరమమశసరర మభళళపపడడ

94-173/199

భరస : ససబడహలణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:93-3-149
వయససస:79
లస: ససస స
94-171/864

భరస : రవ కలమమర ఉపపప
ఇసటట ననస:93-3-150
వయససస:30
లస: ససస స
94-173/1089

2709 JBV0851360
పషరర: ససహససన మరరయమల

భరస : ససబడహలణఖస
ఇసటట ననస:93-3-146
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-3-148
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-3-148
వయససస:24
లస: పప
2728 NDX2750966
పషరర: రవ కలమమర ఉపపప

94-173/188

2714 AP151010468031
పషరర: యస.ఎల.యనఖ పడసరద
శసకరమసచ
తసడడ:డ ససబడహలణఖస
ఇసటట ననస:93-3-146
వయససస:40
లస: పప

2720 NDX1809526
పషరర: సతఖవరణణ కకరగనపరటట

94-174/113

భరస : ననగగశసర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:93-3-144
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శశషసరయ కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:93-3-148
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:93-3-148
వయససస:42
లస: ససస స
2725 AP151010468483
పషరర: ససబడహలణఖస శసకరమసచ

94-174/115

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-3-147
వయససస:43
లస: ససస స
94-173/703

2706 NDX1278282
పషరర: గగపరలకకషష మభకరకమల

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప మభకరకమల
ఇసటట ననస:93-3-143
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-146
వయససస:34
లస: ససస స

2713 JBV0848382
పషరర: వనసకట కకరణ కలమమర
శసకరమసచ
తసడడ:డ ససబడహలణఖస
ఇసటట ననస:93-3-146
వయససస:38
లస: పప

2719 NDX2580264
పషరర: సరయ వరర న గరరకపరటట

94-174/112

2730 NDX2349645
పషరర: రఘభరరస మబలలపర

94-173/200

తసడడ:డ జగన మహన కలమమర శరల మబలప
ఇసటట ననస:93-3-151
వయససస:52
లస: పప
94-173/201

2733 NDX0076083
పషరర: వజయలకడల చలర గరల

94-173/202

భరస : కళళఖణ కలమమర
ఇసటట ననస:93-3-152
వయససస:44
లస: ససస స
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94-173/203

భరస : దేవదనసస
ఇసటట ననస:93-3-152
వయససస:72
లస: ససస స
2737 NDX0076091
పషరర: కళళఖణ కలమమర చలర గరల

94-173/206

94-173/208

94-126/930

94-171/658

94-173/213

94-173/216

94-173/219

తసడడ:డ గభరవయఖવ વ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:50
లస: పప

94-126/931

2750 JBV0851618
పషరర: నససమమવ షషకવ

2753 NDX0010090
పషరర: సరగజనવ అకకలવ

2756 JBV3182615
పషరర: జయకలమమరવ ననరరససવ

94-173/222

2759 JBV0854117
పషరర: అబభదలమరવ షషకવ

94-173/211

2762 JBV0849968
పషరర: ేరమలహననరరవపવ ననరరససવ
తసడడ:డ కకటటశసరరరవపવ વ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:67
లస: పప

94-173/210

2745 NDX1465906
పషరర: ససరగష నలస

94-171/54

2748 NDX2448629
పషరర: ససరరష దదపసక కరళసగర

94-173/212

తసడడ:డ రవ కలమమర కరళసగర
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:25
లస: ససస స
94-173/214

2751 JBV0854026
పషరర: కలమమరర అడడపష

94-173/215

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:45
లస: ససస స
94-173/217

2754 NDX2127729
పషరర: అనల కలమమర అడడపష

94-173/218

తసడడ:డ పరపయఖ అడడపష
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:25
లస: పప
94-173/220

2757 NDX0010124
పషరర: ససభభనવ షషకવ

94-173/221

తసడడ:డ అజజવ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:36
లస: పప
94-173/223

తసడడ:డ మమబభభభషరવ વ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:42
లస: పప
94-173/225

2742 AP151010468350
పషరర: ఆసజననయశరల గభరకపడడయ

తసడడ:డ ససబక రరవప
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవపવ વ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ేరమలహననరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:38
లస: పప
2761 JBV0848341
పషరర: పరపయఖવ అడడపషવ

2747 NDX2348365
పషరర: మమనక కరళసగర

94-174/1045

తసడడ:డ సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:93-3-153
వయససస:70
లస: పప

భరస : జజజ నననసదసવ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ నననసదసવ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:34
లస: పప
2758 JBV0852137
పషరర: ససరగష కలమమర ననరరసస

94-173/209

భరస : అబభదలమరવ વ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ేరమలహననరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:60
లస: ససస స
2755 NDX0010082
పషరర: కకషస రવ అకకలવ

2744 NDX0983817
పషరర: మహహష బభబభ గగగభల

2739 NDX2745016
పషరర: రమణమల అలజసగర

Deleted

తసడడ:డ రవ కలమమర కరళసగర
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససభభనવ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:33
లస: ససస స
2752 JBV0853507
పషరర: కసన
స రర ననరరసస

2741 JBV3182011
పషరర: సతఖసరయ గభరకపడడయ

94-173/205

భరస : రరమభ అలజసగర
ఇసటట ననస:93-3-152/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:93-3-154
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: భభరర వ కలమమర మకరకన
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:21
లస: పప
2749 NDX0099101
పషరర: రగషలવ షషకવ

94-173/207

తసడడ:డ ఆసజననయశరల
ఇసటట ననస:93-3-153
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:93-3-154
వయససస:33
లస: పప
2746 NDX2588994
పషరర: ససమసత చదదరర బబ డడడ ళళరర

2738 NDX0076042
పషరర: దేవదనస చలర గరల

2736 NDX0076075
పషరర: కకశశర కలమమర చలర గరల

తసడడ:డ దేవదనస
ఇసటట ననస:93-3-152
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:93-3-152
వయససస:73
లస: పప

భరస : ఆసజననయ శరల
ఇసటట ననస:93-3-153
వయససస:64
లస: ససస స
2743 NDX0983791
పషరర: శకహరర గగగభల

94-173/204

తసడడ:డ దేవదనస
ఇసటట ననస:93-3-152
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దేవదనస
ఇసటట ననస:93-3-152
వయససస:44
లస: పప
2740 AP151010468640
పషరర: శరఖమల గభరకపడడయ

2735 NDX0076117
పషరర: కకరణ కలమమర చలర గరల

2760 NDX2349132
పషరర: రవ కలమమర కరళసగర

94-173/224

తసడడ:డ గభరవయఖ కరళసగర
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:47
లస: పప
94-173/226

2763 NDX0010140
పషరర: జజజ నననసదసવ అకకలવ

94-173/227

తసడడ:డ ఆనసదరరవపવ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:81
లస: పప
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2764 NDX3030962
పషరర: జననరరనరరవప గరరకరపతషఇ

94-173/1090

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:72
లస: పప
2767 NDX2299030
పషరర: సరయ దసరర రగపలర

94-127/834

94-173/228

94-127/835

2771 NDX1737974
పషరర: వజయకలమమరర భమనపలర

94-173/231

2774 NDX1738113
పషరర: భబషననదదడ భమనపలర

94-173/229

2769 NDX2299105
పషరర: పడసరద రగపలర

94-127/836

2772 NDX1737990
పషరర: వనసకటససబకమల భమనపలర

94-173/230

భరస : లలట వనసకటటశసరరలల భమనపలర
ఇసటట ననస:93-3-157
వయససస:64
లస: ససస స
94-173/232

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర భమనపలర
ఇసటట ననస:93-3-157
వయససస:40
లస: పప
94-173/234

94-173/1092

తసడడ:డ వరరసజననయ రగపలలర
ఇసటట ననస:93-3-156
వయససస:48
లస: పప

భరస : భబషననదదడ భమనపలర
ఇసటట ననస:93-3--157
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవపવ
ఇసటట ననస:93-3--157
వయససస:35
లస: పప
2776 NDX2040277
పషరర: మమధసరర అనసమభకకసడ

2768 NDX2471027
పషరర: శరసత ససరరప రరణణ అడడపష

2766 NDX3029386
పషరర: రరజత గరరకపపడడ

తసడడ:డ జననరరన రరవప గరరకపపడడ
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అడడపష అనల కలమమర
ఇసటట ననస:93-3-156
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ బభరగ
ఇసటట ననస:93-3-156
వయససస:30
లస: పప
2773 NDX0444968
పషరర: సకజనવ శకపపరసવ

94-173/1091

భరస : జననరర న రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:93-3-155
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రగపలలర
ఇసటట ననస:93-3-156
వయససస:21
లస: ససస స
2770 NDX1853424
పషరర: జజన బభరగ

2765 NDX3028255
పషరర: రరపవత గరరకపరటట

2775 AP151010468431
పషరర: మహనరరవప శకపపరసવ

94-173/233

తసడడ:డ రసగననయకలలలવ
ఇసటట ననస:93-3-157
వయససస:40
లస: పప

94-173/235 2778 JBV3182060
2777 NDX2040269
పషరర: వనసకటటశసర రరవప అనసమభకకసడ
పషరర: శశషషదసరర కకననరర

94-173/236

భరస : వనసకటటశసర రరవప అనసమభకకసడ
ఇసటట ననస:93-3-158
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ రరవప అనసమకకసడ
ఇసటట ననస:93-3-158
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటశశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-159
వయససస:49
లస: ససస స

2779 AP151010468533
పషరర: రరజగశసరర కకననరర

2780 NDX1401488
పషరర: వనసకట సరయ పడవణ కకననరర

94-173/239
2781 NDX0098699
పషరర: వనసకట పవన కలమమర కకననరర

94-173/237

భరస : రమణమబరరస
ఇసటట ననస:93-3-159
వయససస:54
లస: ససస స
2782 JBV3182052
పషరర: వనసకటశశషగరరరరరవప కకననరర

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరరరరవప కకననరర
ఇసటట ననస:93-3-159
వయససస:26
లస: పప
94-173/240

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-3-159
వయససస:52
లస: పప
2785 NDX1102375
పషరర: ననగ ససనగగర ష వడర పపడడ

94-173/238

2783 NDX1934893
పషరర: మమధవ కసచరర

తసడడ:డ వనసకట రమణ మబరరస
ఇసటట ననస:93-3-159
వయససస:35
లస: పప
94-173/241

భరస : పడకరష బభబభ కసచరర
ఇసటట ననస:93-3-160
వయససస:33
లస: ససస స
94-173/243

2786 NDX1934752
పషరర: పడకరష బభబభ కసచరర

2784 NDX0726695
పషరర: పదలజ పపలలకలరర

94-173/242

భరస : గగపసకకషష
ఇసటట ననస:93-3-160
వయససస:40
లస: ససస స
94-173/244

2787 AP151010468637
పషరర: రగవతపడసరద వడర మబడడ

తసడడ:డ చదసబరగశసర రరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:93-3-160
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర కసచరర
ఇసటట ననస:93-3-160
వయససస:40
లస: పప

94-173/246
2788 NDX2349736
పషరర: వనసకట లకడల ఫణణ కలమమర
చదరరవప
తసడడ:డ వనసకట ససబడహలణఖస చదరరవప
ఇసటట ననస:93-3-161
వయససస:48
లస: పప

2789 NDX1623074
పషరర: ఆధద లకడల తషనసగభసటర

భరస : లకడల వనసకట ససధనకర తషనసగభసటర
ఇసటట ననస:93-3-162
వయససస:36
లస: ససస స

2790 NDX1623082
పషరర: లకడల వనసకట ససదకర
తషనసగభసటర
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప తషనసగభసటర
ఇసటట ననస:93-3-162
వయససస:42
లస: పప

2791 NDX2630457
పషరర: రమణమల అలజసగర

2792 NDX2578243
పషరర: రరమభ అలజగర

2793 NDX2875441
పషరర: రరమభ అలజసగర

భరస : రరమభ అలజసగర
ఇసటట ననస:93-3-162/1
వయససస:31
లస: ససస స

94-114/855

తసడడ:డ రమభలల అలజగర
ఇసటట ననస:93-3-162/1
వయససస:38
లస: పప

94-173/245

తసడడ:డ ననగభబషణనచనరర
ఇసటట ననస:93-3-160
వయససస:44
లస: పప
94-171/55

94-171/659

94-171/56

94-171/865

తసడడ:డ రమభలల అలజసగర
ఇసటట ననస:93-3-162/1
వయససస:38
లస: పప
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94-172/1019

భరస : వనసకటటష బతషల
ఇసటట ననస:93-3-162/1
వయససస:33
లస: ససస స

5583 NDX1001775
పషరర: డథలమ మరరయరరణణ

2796 NDX2573327
పషరర: రవణమల అలజసగర

94-171/660

భరస : రరమభ అలజసగర
ఇసటట ననస:93-3-162/2
వయససస:31
లస: ససస స
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5586 JBV0847483
పషరర: పసలలలరర అసదసగల

94-169/617

5589 NDX2330181
పషరర: కకసడయఖ కలసడనరర

94-169/620

94-169/623

94-169/626

94-169/629

94-169/1001

94-169/624

5593 NDX2330058
పషరర: శరరష కలసడనరర

5596 AP151010456305
పషరర: ఆనసదరరవప మనకర

5599 NDX1787136
పషరర: ససరరప కసచరర

94-169/634

5602 NDX1622662
పషరర: అనల మహన పగరడడపఅల

94-169/627

తసడడ:డ చన రరమభలలવ
ఇసటట ననస:93/27/848
వయససస:33
లస: పప

5605 NDX1908724
పషరర: కకషస ర బభబభ కసచరర

94-169/630

5608 NDX2330017
పషరర: లకడల దసరర కలసభభ
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలసభభ
ఇసటట ననస:93-27-848/A
వయససస:27
లస: పప

5591 NDX2330637
పషరర: రరమమసజననయభలల గభసతతటట

94-169/625

5594 AP151010459222
పషరర: లకడల మనకరવ

94-169/628

5597 NDX2531325
పషరర: దేవ కలమమర

94-169/631

తసడడ:డ ఆనసద
ఇసటట ననస:93-27-846
వయససస:20
లస: పప
94-169/632

5600 JBV3723319
పషరర: మమరరવ పగరడడపలర વ

94-169/633

భరస : మసగయఖવ
ఇసటట ననస:93/27/848
వయససస:32
లస: ససస స
94-169/635

5603 NDX0699603
పషరర: అరరణ బభబభ పగరడడపలర વ

94-169/636

తసడడ:డ చనన రరమభలలવ
ఇసటట ననస:93/27/848
వయససస:31
లస: పప
94-169/638

తసడడ:డ లకలయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:93/27/848
వయససస:39
లస: పప
94-169/639

94-169/622

భరస : ఆనసదరరవపવ
ఇసటట ననస:93/27/846
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమభలల పగరడడపఅల
ఇసటట ననస:93/27/848
వయససస:28
లస: పప
94-169/637

5588 NDX0957746
పషరర: శకనవరసరరవప డథలమ

తసడడ:డ ససబక రరవప గభసతతటట
ఇసటట ననస:93-27-845
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకషస ర బభబభ కసచరర
ఇసటట ననస:93/27/848
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనరరమభలల
ఇసటట ననస:93/27/848
వయససస:42
లస: ససస స
5604 NDX0452904
పషరర: మసగయఖવ పగరడడపలర વ

5590 JBV0846113
పషరర: రమమషష బభబభ అసదసగభల

94-169/619

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:93/27/845
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరబబన
ఇసటట ననస:93/27/846
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద మణణకగ
ఇసటట ననస:93-27-847
వయససస:18
లస: పప
5601 AP151010459326
పషరర: గభరవమల పగరడడపలర

94-169/621

తలర : మమరరయమ దనస కలసడనరర
ఇసటట ననస:93-27-846
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదనసવ વ
ఇసటట ననస:93/27/846
వయససస:28
లస: పప
5598 NDX2541472
పషరర: జవన బభబభ మణణకగ

5587 NDX1787243
పషరర: ససతతష కలమమర అసదసగభల

5585 AP151010459535
పషరర: సరలమల అసదసగభలવ

భరస : రమమష బభబభવ
ఇసటట ననస:93/27/845
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93/27/845
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93/27/845
వయససస:49
లస: పప
5595 JBV3164662
పషరర: శకనవరసరరవపવ కలసదనరరવ

94-169/618

తసడడ:డ రమమష బభబభ అసదసగభల
ఇసటట ననస:93/27/845
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమ కలసడనరర
ఇసటట ననస:93-27-845
వయససస:38
లస: పప
5592 AP151010456191
పషరర: కకటటశసరరరవప అసదసగభల

5584 NDX0379123
పషరర: కకటటశసరర అసదసగల

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93/27/845
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:93/27/845
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అరరణ బభబభ పగరడడపలర
ఇసటట ననస:93-27-848/2
వయససస:27
లస: ససస స

94-178/741

తసడడ:డ రమభలల అలజసగర
ఇసటట ననస:93-3-162/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93/27/845
వయససస:27
లస: ససస స

5607 NDX2418788
పషరర: లకడలదసరర కలసభ

2795 NDX2654895
పషరర: రరమభ అలజసగర

5606 NDX2921823
పషరర: ఆసజననయలల మమలమపప లల

94-171/855

తసడడ:డ ససగరతరరవప మమలమపప లల
ఇసటట ననస:93-27-848
వయససస:38
లస: పప
94-169/640

5609 NDX2330389
పషరర: అసకమల రరవప వలల
ర రర

94-169/641

తసడడ:డ చననపప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:93-27-848/A
వయససస:28
లస: పప
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పషరర: అననమల దనసస
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94-170/514

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:93-27-870
వయససస:47
లస: ససస స
5613 NDX1185867
పషరర: గభరవమల పగరడడపలర

94-169/643

94-169/646

భరస : కకసడన రరవప మమడబలమ
ఇసటట ననస:93/28/851
వయససస:27
లస: ససస స
5622 NDX0690123
పషరర: కకసడనరరవప మమడబలమ
తసడడ:డ ససజవయఖ
ఇసటట ననస:93/28/851
వయససస:32
లస: పప
5625 JBV3168440
పషరర: ససతવ మమడబలమવ

94-169/655

94-169/658

94-169/661

భరస : భభలసరసమ
ఇసటట ననస:93/28/854
వయససస:52
లస: ససస స

5623 AP151010456233
పషరర: ససజవయఖ మమడబలమ

5626 NDX1788365
పషరర: చనసద బ షషక

5629 NDX1899519
పషరర: బభలల దనర

5632 AP151010459259
పషరర: మమధవలత మమతసగర

94-169/664

5635 JBV3723798
పషరర: జజఖతવ కવరబసడడવ

94-169/653

5638 NDX1774331
పషరర: చనన రరజ కకరబసడడ
తసడడ:డ బభలసరసమ కకరబసడడ
ఇసటట ననస:93/28/854
వయససస:27
లస: పప

5621 NDX0690073
పషరర: శకనస మమడబలమ

94-169/651

5624 NDX0004077
పషరర: దదనమల రరయపపడడ

94-169/654

తసడడ:డ బభబభరరవప
ఇసటట ననస:93/28/852
వయససస:30
లస: ససస స
94-169/656

5627 NDX0004150
పషరర: లల సరలలరర

94-169/657

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:93/28/852
వయససస:49
లస: ససస స
94-169/659

5630 AP151010456294
పషరర: బభబబరరవప రరయపపడడ

94-169/660

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:93/28/852
వయససస:57
లస: పప
94-169/662

5633 JBV3168176
పషరర: ఉమવ మమతసగరવ

94-169/663

భరస : శకకరసత વ વ
ఇసటట ననస:93/28/853
వయససస:46
లస: ససస స
94-169/665

తలర : ననగమణణવ
ఇసటట ననస:93/28/854
వయససస:31
లస: ససస స
94-169/667

94-169/648

తసడడ:డ ససజవయఖ
ఇసటట ననస:93/28/851
వయససస:31
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:93/28/853
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/28/853
వయససస:67
లస: ససస స
5637 AP151010459148
పషరర: ననగమణణ కకరబసడడ

94-169/650

తసడడ:డ ననగ రరజ దనర
ఇసటట ననస:93/28/852
వయససస:25
లస: పప

భరస : రతనస రరజ
ఇసటట ననస:93/28/853
వయససస:41
లస: ససస స
5634 AP151010459179
పషరర: దేవమణణ మమతసగరવ

5620 AP151010459210
పషరర: కకటమల మమడబలమ

5618 NDX1676065
పషరర: చలకమల మమడబలమ
భరస : శకనస మమడబలమ
ఇసటట ననస:93/28/851
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:93/28/852
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభబబరరవప
ఇసటట ననస:93/28/852
వయససస:52
లస: ససస స
5631 NDX1297746
పషరర: వజయ జరరరకపస తష

94-169/647

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93/28/851
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససజవయఖ વ વ
ఇసటట ననస:93/28/852
వయససస:33
లస: ససస స
5628 AP151010459201
పషరర: మమరస మల రరయపపడడ

5617 NDX0835256
పషరర: వజయ భభసకర నలర మతషવ

94-169/645

భరస : శకనవరసరరవపવ
ఇసటట ననస:93/28/849
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససజవయఖ
ఇసటట ననస:93/28/851
వయససస:50
లస: ససస స
94-169/652

94-169/642

94-169/644 5615 AP151010459212
5614 JBV3168267
పషరర: లకకలతరరపతమలવ అమకతలવ
పషరర: వజడస అమకతషలવ

తసడడ:డ మభతస యఖવ
ఇసటట ననస:93/28/850
వయససస:35
లస: పప
94-169/649

5612 NDX1492636
పషరర: జజఖతర పదరర

భరస : రరజజ గగపరల
ఇసటట ననస:93/28/89
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చదననయఖ વ વ
ఇసటట ననస:93/28/849
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/28/849
వయససస:42
లస: పప
5619 NDX1610253
పషరర: పదల మమడబలమ

94-170/515

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:93-27-870
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమభలల
ఇసటట ననస:93/28/827
వయససస:45
లస: ససస స
5616 AP151010456451
పషరర: చదననయఖ అమకతషలવ

5611 JBV0842302
పషరర: రవకలమమర దనసస

5636 JBV0840934
పషరర: ననగగసదడసવ సలగరలવ

94-169/666

భరస : ఆదదయఖવ
ఇసటట ననస:93/28/854
వయససస:33
లస: ససస స
94-169/668

5639 NDX0690149
పషరర: పసదదరరజ కరరబసడడવ

94-169/669

తసడడ:డ బభలసరసమવ
ఇసటట ననస:93/28/854
వయససస:30
లస: పప
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పషరర: ఆదదయఖવ సలగరలવ
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94-169/670

తసడడ:డ ససబభకరరవపવ વ
ఇసటట ననస:93/28/854
వయససస:38
లస: పప
5643 JBV3723772
పషరర: రరణణવ మటటటపలర વ

94-169/673

94-169/676

94-169/679

94-169/682

94-169/685

94-169/688

94-169/691

5653 NDX1297621
పషరర: గగవసదమల జజజర

5656 NDX0710202
పషరర: ఏగమల మమడబలమ

5659 JBV0841411
పషరర: మరరయమలવ వనలలపరరવ

5662 NDX0138610
పషరర: రజన కలమమరర చేబబడ లల

94-169/1163

5665 NDX2890598
పషరర: పకథదస చేబబడ లల

94-169/683

భరస : డేవడ మననరసజన బభబభ ననలటటరర
ఇసటట ననస:93-28-861
వయససస:46
లస: ససస స

5668 AP151010459394
పషరర: వజయ బభరసడడన గగరర
భరస : పసటరర ననలటటరర
ఇసటట ననస:93/28/861
వయససస:83
లస: ససస స

5648 AP151010456405
పషరర: సససగరయఖ ఇసరసరવ

94-169/678

5651 JBV0848036
పషరర: నగగమతశసరరకజ నసధనరరવ વ

94-169/681

5654 NDX1297605
పషరర: చేననన రరవప జజజర

94-169/684

తసడడ:డ పషదన అచచయఖ
ఇసటట ననస:93/28/857
వయససస:30
లస: పప
94-169/686

5657 JBV0841353
పషరర: బభలయఖવ ఏలలచరరવ

94-169/687

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరવ વ
ఇసటట ననస:93/28/858
వయససస:39
లస: పప
94-169/689

5660 NDX2134542
పషరర: బబసజ మమన పరదనరర

94-169/690

తసడడ:డ రఫయయలల పరదనరర
ఇసటట ననస:93/28/859
వయససస:33
లస: పప
94-169/692

5663 JBV3164795
పషరర: శకనవరసరరవప ఇళళళવ વ

94-169/693

తలర : శకరరమభలల વ વ
ఇసటట ననస:93/28/860
వయససస:49
లస: పప
94-169/1164

తసడడ:డ శశఖర బభబభ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:93-28-860
వయససస:24
లస: పప
94-169/695

94-169/675

తసడడ:డ పరరకమలహరరజવ વ
ఇసటట ననస:93/28/856
వయససస:41
లస: పప

భరస : శశఖర బభబభ
ఇసటట ననస:93/28/860
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర బభబభ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:93-28-860
వయససస:25
లస: ససస స
5667 JBV0849901
పషరర: ససమ ననలటటరర

94-169/680

భరస : బభలయఖ વ વ
ఇసటట ననస:93/28/859
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫయయలల
ఇసటట ననస:93/28/859
వయససస:38
లస: పప
5664 NDX2890622
పషరర: ససషల చేబబడ లల

5650 AP151010459207
పషరర: రసగమల నసడనరరવ

5645 AP151010459239
పషరర: మణణకలమమరర మటటటపలర

తసడడ:డ గభరవయఖવ
ఇసటట ననస:93/28/855
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93/28/858
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబసజ మమన పరదనరర
ఇసటట ననస:93/28/859
వయససస:31
లస: ససస స
5661 NDX1151117
పషరర: రరజగగపరల పరదరర

94-169/677

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:93/28/857
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవపવ
ఇసటట ననస:93/28/857
వయససస:33
లస: పప
5658 NDX2134559
పషరర: కకమల పదడష

5647 AP151010456527
పషరర: నరసససహరరవప మటటటపలర વ

94-169/672

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:93/28/855
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పరరకణమహరరజવ
ఇసటట ననస:93/28/856
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద అచచయఖ
ఇసటట ననస:93/28/857
వయససస:27
లస: ససస స
5655 NDX0906487
పషరర: రతనబభబభ మమటట టపలర વ

94-169/674

తసడడ:డ అబడహసવ
ఇసటట ననస:93/28/855
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగమహహశసరరరజ વ વ
ఇసటట ననస:93/28/856
వయససస:40
లస: ససస స
5652 NDX1297548
పషరర: చనన చదననమల జజజర

5644 JBV3722808
పషరర: భభగఖస మటటటపలర વ

5642 NDX1914465
పషరర: దదవఖ ఉససటల

తసడడ:డ సససగరరయఖ ఉససటల
ఇసటట ననస:93/28/855
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబడహసવ
ఇసటట ననస:93/28/855
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సససగరయఖવ
ఇసటట ననస:93/28/855
వయససస:52
లస: ససస స
5649 JBV0844837
పషరర: కనకదసరర నసడనరరવ વ

94-169/671

తసడడ:డ లకలయఖવ
ఇసటట ననస:93/28/854
వయససస:62
లస: పప

తలర : మణణకలమమరరવ
ఇసటట ననస:93/28/855
వయససస:30
లస: ససస స
5646 AP151010459411
పషరర: ననసచనరమల ఇసరసరવ

5641 AP151010456142
పషరర: బభలసరసమ కకరబసడడવ

5666 NDX1696212
పషరర: అనన ఎసషస ర గగర

94-169/694

తసడడ:డ ససవరష రరజ గగర
ఇసటట ననస:93/28/861
వయససస:30
లస: ససస స
94-169/696

5669 NDX1696360
పషరర: జజసఫ రవ చదసతనఖ గగరర

94-169/697

తసడడ:డ ససవరష రరజ గగరర
ఇసటట ననస:93/28/861
వయససస:29
లస: పప
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5670 AP151010456435
పషరర: డేవడ మననరసజన బభబభ
ననలటటరర
తసడడ:డ పసటర ననలటటరర
ఇసటట ననస:93-28-861
వయససస:50
లస: పప
5673 NDX2278711
పషరర: రతనకలమమరర మణణకగ

94-169/698

94-167/43

94-169/702

94-169/705

94-169/708

94-169/711

94-169/714

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:47
లస: పప

5683 NDX1465740
పషరర: పడవణ పడకరష రరయరరల

5686 JBV3164670
పషరర: చననయఖ మణణకగ

5689 JBV3164506
పషరర: అలమరబకવ షషకવ

5692 AP151010456037
పషరర: ఏససదయ మనకరવ

94-169/720 5695 NDX1589235
5694 NDX1373349
పషరర: పడసనన కలమమరర గభసటటమభకకల
పషరర: రరణణ

5697 NDX1589243
పషరర: వజడస అమబరరసల
భరస : శకనవరస రరవప అమబరరసల
ఇసటట ననస:93/28/863
వయససస:49
లస: ససస స

94-169/709

94-169/704

5698 AP151010459211
పషరర: జయమల బబతసવ
భరస : పషరయఖવ
ఇసటట ననస:93/28/863
వయససస:52
లస: ససస స

94-169/707

5684 NDX1677287
పషరర: మమరరయమ కలమమర మమకల

94-169/710

తసడడ:డ బభలసవరర మమకల
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:27
లస: పప
94-169/712

5687 JBV3165008
పషరర: దననయయలల మనకరવ

94-169/713

తసడడ:డ ఏససదయવ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:45
లస: పప
94-169/715

5690 AP151010456521
పషరర: బభలశశరర మమకలવ

94-169/716

తసడడ:డ చననపపવ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:47
లస: పప
94-169/718

5693 NDX1610246
పషరర: సరసబడజఖస అమకతల

94-169/719

భరస : గగతస అమకతల
ఇసటట ననస:93/28/863
వయససస:29
లస: ససస స
94-169/721

భరస : ససబక రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:93/28/863
వయససస:32
లస: ససస స
94-169/723

5678 JBV3724895
పషరర: లలమల సలల
ర రర

భరస : ఏససదయ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకరనసదసવ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:72
లస: పప

భరస : చదననకగశవపలల
ఇసటట ననస:93/28/863
వయససస:29
లస: ససస స

94-169/701

94-169/706 5681 AP151010459492
5680 JBV3722824
పషరర: అరరణన కలమమరరવ ననతలపరటటવ
పషరర: మమణణకఖమల మనకర

తసడడ:డ జబభకరવ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:47
లస: పప
94-169/717

5675 NDX1465732
పషరర: పడహరరరణణ రరయరరల

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదయ మణణకగ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఏససదయ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:47
లస: పప
5691 NDX0888263
పషరర: శరత బభబభ ననతలపరటట

94-169/703

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శరత బభబభ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:27
లస: పప
5688 AP151010456123
పషరర: లలకరనసదస మనకర

5677 AP151010459504
పషరర: ఏసమల మమకలવ

94-169/1002

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవపવ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చననపపવ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:62
లస: ససస స
5685 NDX1465757
పషరర: మణణ సనహహత ననతలపరటట

94-169/700

భరస : బభలశశరరવ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లలకరనసదస
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:46
లస: ససస స
5682 AP151010459231
పషరర: తనమమసమల మమకలવ

5674 NDX2330728
పషరర: రతన సరగరర మమనకగ

5672 NDX2702223
పషరర: కగరమమనట రరఫస ననలటటరర

తసడడ:డ డేవడ మననరసజన బభబభ ననలటటరర
ఇసటట ననస:93-28-861
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ లలకరనసదస మమనకగ
ఇసటట ననస:93-28-862
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శరతనకబభ
ఇసటట ననస:93/28/862
వయససస:42
లస: ససస స
5679 AP151010459219
పషరర: జజన మమరర మనకర

94-169/699

తసడడ:డ పషడమయఖ
ఇసటట ననస:93/28/861
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ దననయయలల మణణకగ
ఇసటట ననస:93-28-862
వయససస:22
లస: ససస స
5676 AP151010459362
పషరర: జయశక ననతలపరటట

5671 AP151010456245
పషరర: ససవరష రరజ గగరర

5696 NDX1948092
పషరర: బభజజ గగద

94-169/722

భరస : శవ ననగ హనసమసత పడసరద
ఇసటట ననస:93/28/863
వయససస:33
లస: ససస స
94-169/724

5699 NDX0008979
పషరర: గగతమવ అమకతలવ

94-169/725

తలర : వజడసવ
ఇసటట ననస:93/28/863
వయససస:30
లస: పప
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94-169/726

తసడడ:డ ననగగశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/28/863
వయససస:30
లస: పప
5703 AP151010459402
పషరర: పదనలవత బబ మలతతటట

94-169/729

94-169/732

94-169/735

94-169/738

94-169/741

94-169/744

94-169/747

తసడడ:డ ససగరతరరవప మమలమపప లల
ఇసటట ననస:93-28-866
వయససస:37
లస: పప

5713 NDX1173186
పషరర: జసససత మమకల

5716 NDX1208990
పషరర: వజయ సరగర మమడడగభల

5719 JBV3164639
పషరర: జజజ నయఖવ దనరర વ

5722 NDX0004283
పషరర: శవకలమమరర పరశస

94-169/750

5725 NDX0690099
పషరర: ఏససવ సలల
ర రరવ

94-169/739

5728 NDX2947695
పషరర: ననగగశసర రరవప పరశస

94-169/742

94-169/734

5711 NDX1908930
పషరర: శరసత రరణణ మమకల

94-169/737

5714 NDX1185792
పషరర: బభలననగమల దనరర

94-169/740

5717 NDX1297563
పషరర: పపరష యఖ దనరర

94-169/743

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:33
లస: పప
94-169/745

5720 JBV3722501
పషరర: ససజనఖ కలమమర జరరరపస తషలવ

94-169/746

తసడడ:డ చరసజవવ
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:46
లస: పప
94-169/748

5723 NDX0004127
పషరర: అదద లకడల పసస

94-169/749

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:93/28/866
వయససస:45
లస: ససస స
94-169/751

5726 AP151010456122
పషరర: కకటయఖ పరశసવ

94-169/752

తసడడ:డ వనసకయఖવ
ఇసటట ననస:93/28/866
వయససస:52
లస: పప
94-169/1166

Deleted

తసడడ:డ కకటయఖ పరశస
ఇసటట ననస:93-28-866
వయససస:22
లస: పప

5708 JBV3723723
పషరర: శరరమల సరతషలలరర

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన అసజయఖવ
ఇసటట ననస:93/28/866
వయససస:51
లస: పప
94-169/1165

94-169/731

తసడడ:డ గగపయఖ మమకల
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93/28/866
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటయఖવ
ఇసటట ననస:93/28/866
వయససస:52
లస: ససస స
5727 NDX2952588
పషరర: ఆసజననయభలల మమలమపప లల

94-169/736

తసడడ:డ బడహలయఖવ વ
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబకయఖ మమడడగభల
ఇసటట ననస:93-28-865
వయససస:51
లస: పప
5724 AP151010459209
పషరర: భబలకడల పరశసવ

5710 NDX1173194
పషరర: అనసపమ మమకల

5705 AP151010456449
పషరర: తరరపతరరవప బబ మలతతటట

భరస : పడకరష
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:37
లస: పప
5721 NDX2330769
పషరర: తరరపతయఖ మమడడగభల

94-169/733

తసడడ:డ గగపయమఖ
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:30
లస: పప
5718 NDX1979725
పషరర: పడకరశస సరతషలలరర

5707 NDX1787045
పషరర: కకటట రతనస రరజవరపప

94-169/728

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:93/28/864
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ గగపయమఖ
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససజనఖకలమమరવ
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:42
లస: ససస స
5715 NDX1297738
పషరర: మమరరయమ బభబభ దనరర

94-169/730

భరస : శకనస రరజవరపప
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జజజ నయఖ
વવ
ఇసటట ననస:93/28/865
వయససస:37
లస: ససస స
5712 JBV3722618
పషరర: కలమమరర జరరరకపస తషలવ

5704 AP151010459403
పషరర: చసదడకళ బబ మలతతటటવ

5702 AP151010456205
పషరర: పషరయఖ బబతసવ

తసడడ:డ వనసకటయఖવ
ఇసటట ననస:93/28/863
వయససస:57
లస: పప

భరస : తరరపతరరవపવ
ఇసటట ననస:93/28/864
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖવ
ఇసటట ననస:93/28/864
వయససస:49
లస: పప
5709 JBV3168275
పషరర: నవరరణణવ దనరర વ

94-169/727

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:93/28/863
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:93/28/864
వయససస:42
లస: ససస స
5706 AP151010456189
పషరర: ఏడడకకసడలల బబ మలతతటటવ

5701 NDX1373331
పషరర: చదననకగశవపలల గగటటట మభకకల

5729 NDX2959047
పషరర: రమణ మమలమపప లల

94-173/1087

భరస : ఆసజననయభలల మమలమపప లల
ఇసటట ననస:93-28-866
వయససస:32
లస: ససస స
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94-181/1491

తసడడ:డ కకటయఖ పరశస
ఇసటట ననస:93-28-866
వయససస:22
లస: పప
5733 NDX1492461
పషరర: మసరసన భ షషక

94-169/755

94-169/758

94-170/752

94-169/763

94-169/766

94-169/768

94-187/1030

తసడడ:డ రరజగశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/29/867
వయససస:50
లస: పప

5743 NDX2082923
పషరర: బభబభ షషక

5746 NDX2154920
పషరర: అనసర షషక

5749 NDX2947794
పషరర: మమరర దేవళర

5752 NDX2870657
పషరర: గగపస దేవపళర

94-169/770

5755 NDX2481885
పషరర: రతన రరజ manne

94-169/764

5758 NDX2890465
పషరర: ఆనసద భబషణ కరర పపడడ
తసడడ:డ ఆనసద రరవప కవరరపపడక
ఇసటట ననస:93-29-867
వయససస:45
లస: పప

5738 JBV0850792
పషరర: సససదరరరవప దనసరరવ વ

94-169/760

5741 NDX2082907
పషరర: అలమర బ షషక

94-169/762

5744 JBV3723632
పషరర: ఖమరరననసరવ

94-169/765

భరస : అనసర భభషరવ
ఇసటట ననస:93/29/83
వయససస:39
లస: ససస స
94-169/767

5747 NDX2940898
పషరర: శరకవణణ పరగరల

94-171/862

తసడడ:డ ససధనకర పరగరల
ఇసటట ననస:93-29-832
వయససస:20
లస: ససస స
94-169/1168

5750 NDX2872166
పషరర: ఫరతమ సయఖద

94-187/1029

భరస : హహసషన సయఖద
ఇసటట ననస:93-29-861
వయససస:28
లస: ససస స
94-187/1031

5753 AP151010459150
పషరర: జయమణణ మనననવ

94-169/769

భరస : మతస యఖવ
ఇసటట ననస:93/29/867
వయససస:42
లస: ససస స
94-169/771

తసడడ:డ రవ మననన
ఇసటట ననస:93-29-867
వయససస:28
లస: పప
94-169/773

94-169/757

భరస : బభషర షషక
ఇసటట ననస:93/29/82
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ దేవపళర
ఇసటట ననస:93-29-861
వయససస:21
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:93/29/867
వయససస:46
లస: ససస స
5757 AP151010456068
పషరర: రవ మనననવ

94-169/761

భరస : బభలమజ దేవళర
ఇసటట ననస:93-29-861
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ తతట
ఇసటట ననస:93-29-861
వయససస:24
లస: ససస స
5754 AP151010459149
పషరర: వజయకలమమరర మననన

5740 NDX2140903
పషరర: షహననజ షషక

5735 JBV0848887
పషరర: పదల దనసరర વ વ

తసడడ:డ రరమమబరరసવ વ
ఇసటట ననస:93/29
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల జబర షషక
ఇసటట ననస:93/29/83
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససవరషరరజ
ఇసటట ననస:93/29/861
వయససస:55
లస: ససస స
5751 NDX2872349
పషరర: శశభరరణణ తతట

94-169/759

తసడడ:డ మహబభ షషక
ఇసటట ననస:93/29/82
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఫరరదવ
ఇసటట ననస:93/29/83
వయససస:50
లస: ససస స
5748 AP151010459333
పషరర: ఉషరరరణణ గగరర

5737 NDX1979162
పషరర: జజన బభషర షషక

94-169/754

తసడడ:డ సససదరరరవప વ વ
ఇసటట ననస:93/29
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శమససదదదన షషక
ఇసటట ననస:93/29/72
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బభబభ
ఇసటట ననస:93/29/82
వయససస:39
లస: ససస స
5745 AP151010459137
పషరర: ఇమమసబ షషకવ

94-169/756

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93/29
వయససస:37
లస: పప

భరస : రసబభబభ కరర
క ఠర
ఇసటట ననస:93-29-23/1
వయససస:41
లస: ససస స
5742 JBV3723640
పషరర: బబగస షషక

5734 NDX1786930
పషరర: జరసబభన షషక

5732 NDX1979188
పషరర: ఖమజజబ షషక

భరస : జజన బభషర షషక
ఇసటట ననస:93/29
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93/29
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమర బక షషక
ఇసటట ననస:93/29
వయససస:42
లస: పప
5739 NDX2872059
పషరర: గగరర లకడల కరర
క ఠర

94-169/753

తసడడ:డ యయసస రతనసવ
ఇసటట ననస:93/28/867
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అలమరబకలర
ఇసటట ననస:93/29
వయససస:41
లస: ససస స
5736 NDX1773945
పషరర: పసదద జబభకర షషక

5731 NDX0137000
పషరర: జజఖతવ కలతతటటવ

5756 AP151010456343
పషరర: మభతస యఖ మనననવ

94-169/772

తసడడ:డ రరజగశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:93/29/867
వయససస:45
లస: పప
94-169/1169

5759 NDX2947356
పషరర: మరరయమల కరర పపడడ

94-169/1170

భరస : అనద భబషణ కవరరపపడక
ఇసటట ననస:93-29-867
వయససస:39
లస: ససస స
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94-182/1572

తసడడ:డ రవ మననన
ఇసటట ననస:93-29-867
వయససస:28
లస: పప
5763 JBV3724382
పషరర: రరజజసననવ షషకવ

94-169/776

94-169/779

94-169/782

94-169/785

94-169/788

94-170/629

94-169/791

భరస : పసదద రరజવ વ
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:39
లస: ససస స

5773 NDX1536236
పషరర: రరమసరసమ తతగరటట

5776 AP151010456226
పషరర: రసనల పఠరనવ

5779 NDX3085123
పషరర: శసషషదదదన షషక

5782 NDX1416974
పషరర: దేవమణణ గగరర

94-169/794

5785 JBV3168549
పషరర: మమరరવ గగరరવ

94-169/786

5788 JBV3724242
పషరర: మలలర శసరర ఆసరర నసવ
భరస : గగరర బబనర రరకబభવ
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:64
లస: ససస స

5768 NDX2140986
పషరర: మగర లబ షషక

94-169/781

5771 NDX2495281
పషరర: వజయ కలమమర సలల
ర రర

94-169/784

5774 NDX1786922
పషరర: బభజజ షషక

94-169/787

తసడడ:డ రహహస షషక
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:38
లస: పప
94-169/789

5777 NDX2067032
పషరర: హహసషసన పఠరన

94-169/790

తసడడ:డ ఖమససస స పఠరన
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:65
లస: పప
94-169/1171

5780 NDX2705382
పషరర: మహమలద ఖససస షషక

94-171/655

తసడడ:డ శలమర మహమలద షషక
ఇసటట ననస:93-29-872
వయససస:45
లస: పప
94-169/792

5783 JBV3724259
పషరర: యన దదవఖ దదపసస గగరర

94-169/793

తసడడ:డ బబనర ర బభబభ
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:32
లస: ససస స
94-169/795

భరస : భమయఖવ વ
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:36
లస: ససస స
94-169/797

94-169/778

తసడడ:డ యయసస సలల
ర రర
ఇసటట ననస:93-29-869
వయససస:24
లస: పప

భరస : పడసనన బభబభ గగరర
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబనర నర బభబభ గగరర
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:35
లస: ససస స
5787 JBV3168523
పషరర: సలలమવ గగరరવ

94-169/783

తసడడ:డ చనన శలమర మహనద షషక
ఇసటట ననస:93-29-872
వయససస:47
లస: పప

భరస : పషదద రరజ
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:26
లస: ససస స
5784 NDX1840892
పషరర: ఏన దదవఖ కరసత గగరర

5770 AP151010459118
పషరర: చదతస నబવ

5765 NDX1785676
పషరర: బభజద బ షషక

భరస : లమల షషక
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబવ
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:93-29-871
వయససస:18
లస: ససస స
5781 NDX1297696
పషరర: ససరగఖమ రరయపపడడ

94-169/780

తసడడ:డ ధరలయఖ తతగరటట
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అపరపలసరసమ నమలల
ఇసటట ననస:93-29-869
వయససస:52
లస: పప
5778 NDX2692754
పషరర: వరససత దనసస

5767 NDX2067024
పషరర: మబబబ పఠరన

94-169/775

భరస : బభజజ షషక
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరశససరహహబવ
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ రసనల పఠరన
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:25
లస: పప
5775 NDX2330561
పషరర: సతఖననరరయణ నమలల

94-169/777

భరస : హహసషసన పఠరన
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మరరసరహహబવ
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:77
లస: ససస స
5772 NDX1786542
పషరర: అకకర వల పఠరన

5764 NDX1536079
పషరర: పదల తతగరటట

5762 JBV3724200
పషరర: షరబరరવ షషకવ

భరస : మరర సరహహబવ
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమసరసమ తతగరటట
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏససరతనసવ
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:28
లస: ససస స
5769 AP151010459125
పషరర: షరరఫరబ షషకવ

94-169/774

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:93/29/868
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖసదన
ర షવ
ఇసటట ననస:93/29/869
వయససస:31
లస: ససస స
5766 NDX0004218
పషరర: లకడల పయరర વ

5761 NDX2140978
పషరర: కరరమభన షషక

5786 JBV3168531
పషరర: నరలల గగరర

94-169/796

భరస : జజసఫ రరజ
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:37
లస: ససస స
94-169/798

5789 NDX0688846
పషరర: ససమసత పరలવ గగరరવ

94-169/799

తసడడ:డ బబనర ర బభబభવ
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:29
లస: పప
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5790 NDX0008896
పషరర: పడసననబభబభવ గగరరવ
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94-169/800

తలర : బభరసడడనమలવ
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:37
లస: పప
5793 NDX0688820
పషరర: బబనర ర బభబభ గగరరવ

94-169/803

94-169/806

94-169/809

94-169/812

94-169/815

94-169/818

94-169/810

5803 AP151010459281
పషరర: సరమమమజఖస రరయపపడడવ

5806 NDX2495307
పషరర: భమయఖ గగరర

5809 AP151010459198
పషరర: దదనమమల మడడగభలమ

94-169/821

5812 JBV3723764
పషరర: సరగరరకવ మమడడగభలવ

94-169/813

94-169/824

5817 NDX2695864
పషరర: రవసదడ బభబభ వరర

94-170/630

5815 NDX2700003
పషరర: చసదడ శశఖర అమకథనలమ

94-169/816

భరస : రవసదడ బభబభ వరర
ఇసటట ననస:93-34/1
వయససస:36
లస: ససస స

94-169/808

5801 NDX1297704
పషరర: ససనత రరయపపడడ

94-169/811

5804 JBV3164811
పషరర: చనరరజ વ రరయపపడడવ

94-169/814

5807 NDX0004051
పషరర: రరణణ తషరకరવ

94-169/817

తసడడ:డ సససగయఖવ
ఇసటట ననస:93/29/879
వయససస:34
లస: ససస స
94-169/819

5810 AP151010459197
పషరర: రగజజనమల మమడడగభలવ

94-169/820

భరస : ససబకయఖવ
ఇసటట ననస:93/30
వయససస:72
లస: ససస స
94-169/822

5813 NDX2082972
పషరర: అరవసధ బభబభ జరరరకపస తత

94-169/823

తసడడ:డ రతనరరజ జరరరకపస తత
ఇసటట ననస:93/31
వయససస:27
లస: పప
94-169/1005

తసడడ:డ చదననయఖ అమకథనలమ
ఇసటట ననస:93-32
వయససస:18
లస: పప
5818 NDX2695278
పషరర: రమదేవ వరర

5798 NDX0722975
పషరర: నరసయఖ తషరకరવ

తసడడ:డ పసద నరసయఖવ વ
ఇసటట ననస:93/29/876
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖવ
ఇసటట ననస:93/31
వయససస:31
లస: ససస స

5814 NDX0008821
పషరర: వజయ కలమమర బభబజ વ
తలమమలવ
తసడడ:డ సరసమ దనససવ
ఇసటట ననస:93/32
వయససస:49
లస: పప

94-169/805

భరస : చనన రరజ
ఇసటట ననస:93/29/876
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:93/30
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర జరరరపస తషల
ఇసటట ననస:93/31
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ
ద జ వరర
ఇసటట ననస:93-34/1
వయససస:46
లస: పప

5800 AP151010456292
పషరర: రరజ రరయపపడడ

5795 JBV3722626
పషరర: జజఖత વ రరయపపడడવ

తసడడ:డ సససగయఖવ
ఇసటట ననస:93/29/875
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబభకరరవప గగరర
ఇసటట ననస:93-29-876
వయససస:43
లస: పప

భరస : సససగయఖવ
ఇసటట ననస:93/29/879
వయససస:50
లస: ససస స
5811 NDX1622704
పషరర: హరత పసడయమ జరరరపస తషల

94-169/807

భరస : పసదనరసయఖવ
ఇసటట ననస:93/29/876
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద నరసయఖવ વ
ఇసటట ననస:93/29/876
వయససస:34
లస: పప
5808 AP151010459358
పషరర: శరగమణణવ తషరకવ

5797 NDX0008912
పషరర: ససనల కలమమరવ తషరకరવ

94-169/802

భరస : మననబభబభવ
ఇసటట ననస:93/29/875
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చననరసయఖ
ఇసటట ననస:93/29/875
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:93/29/876
వయససస:31
లస: ససస స
5805 JBV3165149
పషరర: పసద రరజ વ రరయపపడడવ

94-169/804

తసడడ:డ సససగయఖવ
ఇసటట ననస:93/29/875
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చననరసయఖ
ఇసటట ననస:93/29/875
వయససస:45
లస: పప
5802 NDX1185966
పషరర: రజన తతకల

5794 NDX1384940
పషరర: శరఖమల రరయపపడడ

5792 NDX0958181
పషరర: పసదదరరజ గగరర

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:93/29/875
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చననరసయఖવ
ఇసటట ననస:93/29/875
వయససస:62
లస: ససస స
5799 AP151010456370
పషరర: మణణబభబభ రరయపపడడ

94-169/801

తసడడ:డ ససబక రరవప
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పషడమయఖવ
ఇసటట ననస:93/29/874
వయససస:62
లస: పప
5796 AP151010459200
పషరర: దననమల రరయపపడడવ

5791 JBV3165180
పషరర: జజసఫ రరజ గగరర

5816 NDX2695294
పషరర: లమవణఖ బబ మలథదటట

94-169/1006

తసడడ:డ తరరపత రరవప బబ మలథదటట
ఇసటట ననస:93-33
వయససస:20
లస: ససస స
94-170/631

5819 NDX1787615
పషరర: కకటటశసరర కరబసడడ

94-169/825

తలర : శశరరరతనస కకరరవ
ఇసటట ననస:93/37
వయససస:24
లస: ససస స
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5820 NDX2330256
పషరర: దదపసస పగరడడపలర
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94-169/826

తసడడ:డ పసదద రరమభలల పగరడడపలర
ఇసటట ననస:93-37
వయససస:32
లస: ససస స
5823 AP151010459451
పషరర: భబలకడల బబ సతવ

94-169/829

94-169/832

94-169/835

94-169/838

94-169/1172

94-169/841

94-169/844

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప తలకరయల
ఇసటట ననస:93/42
వయససస:20
లస: ససస స
5844 AP151010459298
పషరర: కకపరవరమల మసడే

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప టట
ఇసటట ననస:93/42
వయససస:18
లస: పప

94-169/836

5833 AP151010456133
పషరర: శశరరబభబభ కకరరవ

5836 NDX3227618
పషరర: రరమకకటట పలలర

5839 NDX2114890
పషరర: కలమఖణణ మమమడడ

94-169/847

94-169/839

5831 AP151010459115
పషరర: కమల కకరరవ

5834 NDX2947331
పషరర: అరరణ తలతతటట

94-169/1202

5837 NDX1719212
పషరర: శరసత పలలర

94-169/840

భరస : పడవణ కలమమర పలలర
ఇసటట ననస:93/41
వయససస:30
లస: ససస స
94-169/842

5840 NDX2067016
పషరర: రవ కలమమర పలలర

94-169/843

5842 NDX2417269
పషరర: ఉమమ ససమఖ తలకరయల

5843 JBV0851543
పషరర: పదనలవతવ తలకరయలવ

తసడడ:డ యయడడకకసడలల
ఇసటట ననస:93/43
వయససస:26
లస: ససస స

94-169/837

94-169/1124

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పలలర
ఇసటట ననస:93/41
వయససస:30
లస: పప

5848 NDX1297886
పషరర: మమనస కకలమకలల
ర రర

94-169/834

భరస : బల రరజ తలతతటట
ఇసటట ననస:93/40
వయససస:31
లస: ససస స

94-169/845

94-169/846

భరస : కకటటశసరరరవప વ
ఇసటట ననస:93/42
వయససస:35
లస: ససస స
94-169/848

భరస : సరమయయలల
ఇసటట ననస:93/42
వయససస:60
లస: ససస స
95-1/1256

5828 NDX2330496
పషరర: మధన మహన పగరడడపలర

భరస : ఆనసద పడకరశ ననరరయణ మమమడడ
ఇసటట ననస:93/41
వయససస:37
లస: ససస స

5845 AP151010459305
పషరర: ననగరతనస తలకరయల

94-169/831

భరస : శశరరబభబభ
ఇసటట ననస:93/39
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తలకరయల
ఇసటట ననస:93-42
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఆదనస
ఇసటట ననస:93/42
వయససస:57
లస: ససస స
5847 SQX2107670
పషరర: మననజ తేజ తలకరయల

5830 AP151010456605
పషరర: లకలయఖ చసతమలర

5825 AP151010459372
పషరర: ననగగసదడస మసడడવ

తసడడ:డ పసదద రరమభలల పగరడడపలర
ఇసటట ననస:93-37
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ పలలర
ఇసటట ననస:93-40
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93/41
వయససస:32
లస: ససస స
5841 NDX2495356
పషరర: నవఖ కకరస ర తలకరయల

94-169/833

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:93/39
వయససస:42
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:93-40
వయససస:77
లస: ససస స
5838 NDX1492487
పషరర: ననగమలలర శసరర పలలర

5827 NDX0888222
పషరర: బభజజబభబభ చసతమలర વ

94-169/828

భరస : లసగయఖવ
ఇసటట ననస:93/37
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:93/37
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శశరర బభబభ కకరరవ
ఇసటట ననస:93-39
వయససస:20
లస: పప
5835 NDX2947349
పషరర: రరజమల తలతతటట

94-169/830

తసడడ:డ లకలయఖવ
ఇసటట ననస:93/37
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజససఫ
ఇసటట ననస:93/37
వయససస:51
లస: పప
5832 NDX2495323
పషరర: జజజబభబభ కకరరవ

5824 JBV3722667
పషరర: కకటటశసరమల చసతపలర વ

5822 NDX2330595
పషరర: భబలకడల పగరడడపలర

భరస : పసదద రరమభలల పగరడడపలర
ఇసటట ననస:93-37
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లకలయఖવ
ఇసటట ననస:93/37
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర బబ నస
ఇసటట ననస:93/37
వయససస:25
లస: పప
5829 NDX1186626
పషరర: శశరరబభబభ కకరబసడడ

94-169/827

తసడడ:డ లకలయఖ
ఇసటట ననస:93/37
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శశరరવ
ఇసటట ననస:93/37
వయససస:47
లస: ససస స
5826 NDX1622688
పషరర: అచచయఖ బబ నస

5821 JBV0842765
పషరర: కలమమరర చసతపలర

5846 NDX1786856
పషరర: పడవణ కలమమర పలలర

94-169/849

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పలలర
ఇసటట ననస:93/42
వయససస:40
లస: పప
94-169/850

5849 NDX2144392
పషరర: తేరరసరస కకలకలలరర

94-169/851

భరస : కకశశర కకలకలలరర
ఇసటట ననస:93/43
వయససస:29
లస: ససస స
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పషరర: రరజమణణ కకలకలలరర
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94-169/852

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:93/43
వయససస:45
లస: ససస స
5853 NDX1425801
పషరర: పడవణ కలమమర కకసడమబడడ

94-169/855

94-170/755

94-173/1104

5857 NDX2819597
పషరర: ననగమలలర శసరర గసజ మల

5860 NDX2819712
పషరర: రవతేజ గసజ మల

94-169/859

94-173/590

94-169/854

5855 NDX2045970
పషరర: గగవసదస కకసడమభదద

94-169/857

తసడడ:డ శకరరమభలల కకసడమభదద
ఇసటట ననస:93/43
వయససస:50
లస: పప
94-173/1102

5858 NDX2819571
పషరర: ససరగష మదసద

94-173/1103

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-43
వయససస:34
లస: పప
94-173/1105

తసడడ:డ యయషయఖ
ఇసటట ననస:93-43
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గభరవయఖ గరలరపస గభ
ఇసటట ననస:93/44
వయససస:35
లస: పప
5865 NDX2501971
పషరర: మనకర అపసపరరడడ

94-169/856

భరస : యయషయఖ
ఇసటట ననస:93-43
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:93-43
వయససస:30
లస: ససస స
5862 NDX1719162
పషరర: రవ గరలరపస గభ

5854 NDX1492677
పషరర: కకలకలలరర వనసకట కకషస ర

5852 NDX2154995
పషరర: రరసబభబభ వవనన
ర రర

తసడడ:డ రమమశ వవనన
ర రర
ఇసటట ననస:93/43
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:93/43
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ యయషయఖ
ఇసటట ననస:93-43
వయససస:19
లస: పప
5859 NDX2819589
పషరర: ఆశ మదసద

94-169/853

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:93/43
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:93/43
వయససస:28
లస: పప
5856 NDX2937399
పషరర: పషడమ తేజ గసజ మల

5851 JBV3723442
పషరర: మరరయమల కకసడమబరర

5861 NDX1719147
పషరర: నవఖ పడవలర క గరలరపస గభ

94-169/858

భరస : రవ గరలరపస గభ
ఇసటట ననస:93/44
వయససస:28
లస: ససస స

5863 NDX1536509
పషరర: హననమమత పడసరద రరవప
అపసపచరర
తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప అపసపచరర
ఇసటట ననస:93-45
వయససస:52
లస: పప

94-187/361

5866 NDX2501997
పషరర: పరరరసరరధద రరడడడ అపసపరరడడడ

94-173/591

5864 NDX2465565
పషరర: అసకమల రరవప చదలర మ

94-173/589

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చదలర మ
ఇసటట ననస:93-48-2 1/3TH LINE
వయససస:28
లస: పప
5867 NDX2870244
పషరర: భభసకర బబ డడ మసచ

94-169/1173

తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ రరడడ అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:93-49
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ రరడడ అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:93-49
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ బబ డడ మసచ
ఇసటట ననస:93-51
వయససస:27
లస: పప

5868 NDX2871960
పషరర: బసగరమల బబ డడ మసచ

5869 NDX1826587
పషరర: వనసకరయమల వడర మబడడ

5870 NDX1826546
పషరర: సరసబశవరరవప వడర మబడడ

94-187/1034

భరస : సతఖ ననరరయణ బబ డడ మసచ
ఇసటట ననస:93-51
వయససస:42
లస: ససస స
5871 JBV0847038
పషరర: రమణ లమవనటట

భరస : సరసబశవరరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:93-52
వయససస:62
లస: ససస స
94-171/485

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-52
వయససస:45
లస: ససస స
5874 JBV3190139
పషరర: బభచచబభబభ మభదదగగసడ

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:93-53
వయససస:72
లస: పప

5872 NDX2083160
పషరర: వజయ కకషష లమవనటట

94-187/362

5875 NDX0532721
పషరర: గరరరశ కలమమర గకసధద

94-171/487

5878 NDX2431385
పషరర: కకటటశసరర దదడనడ
భరస : శవర రరడడడ దదడనడ
ఇసటట ననస:93-54
వయససస:42
లస: ససస స

5873 JBV0847053
పషరర: శకనవరసరరవప లమవనటట

94-171/488

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:93-52
వయససస:52
లస: పప
94-187/363

తసడడ:డ వనసకటభదదడ
ఇసటట ననస:93-53
వయససస:32
లస: పప
94-187/365

94-30/763

తసడడ:డ బసవయఖ వడర మబడడ
ఇసటట ననస:93-52
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లమవనటట
ఇసటట ననస:93-52
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:93-52
వయససస:60
లస: పప
5877 AP151010471327
పషరర: కకటటశసరరరవప రరవ

94-30/762

5876 NDX0140335
పషరర: మలర కరరరజ నరరవప యడర పలర

94-187/364

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:93-53
వయససస:45
లస: పప
94-30/764

5879 NDX2505030
పషరర: వనసకట దసరర ఫణణసదడ రరడడడ దదడడ

94-30/765

తసడడ:డ శవ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:93-54
వయససస:20
లస: పప
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పషరర: శవర రరడడడ దదడనడ
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94-30/766

తసడడ:డ శసకర రరడడడ దదడనడ
ఇసటట ననస:93-54
వయససస:51
లస: పప

5881 NDX2467611
పషరర: కలపణ

94-93/1284

94-171/489

భరస : శకనస ననయక
ఇసటట ననస:93-54
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నకకనర దససపల
ఇసటట ననస:93-54
వయససస:24
లస: పప

5884 AP151010462465
పషరర: నకకననర దససపల

94-171/490

తసడడ:డ శరమబఖల రరడడడવ
ఇసటట ననస:93-54
వయససస:57
లస: పప

5886 NDX2468296
పషరర: పషడమ చసద

94-195/675

భసధసవప: కలపణ
ఇసటట ననస:93-54
వయససస:55
లస: పప
94-30/769

తసడడ:డ ససబక రరడడడ పడనల
ఇసటట ననస:93-55
వయససస:28
లస: పప

5887 NDX2251916
పషరర: అననపపరష పడనల

94-30/767

94-30/772

5890 NDX0629600
పషరర: ససబభకరరడడడવ పడనలવ

94-30/770

5893 NDX0595181
పషరర: మసజ అగరరసల

94-30/773

తసడడ:డ బభలకకషష అగరరసల అగరరసల
ఇసటట ననస:93-56
వయససస:63
లస: ససస స

5895 NDX0595421
పషరర: పడశరసత అగరరసల

5896 AP151010135284
పషరర: ననరరయణ అగరరసల
తసడడ:డ బభలకకషష అగరరసల అగరరసల
ఇసటట ననస:93-56
వయససస:53
లస: పప

5898 NDX0595157
పషరర: వననద కలమమర అగరరసల

5899 AP151010135282
పషరర: వజయ కకషష అగరరసల

తసడడ:డ బభలకకషష అగరరసల అగరరసల
ఇసటట ననస:93-56
వయససస:60
లస: పప
5901 NDX1940452
పషరర: శక లకడల కరసస
తసడడ:డ శవ సరసబ రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:93-57
వయససస:24
లస: ససస స
5904 NDX0718916
పషరర: శవ సరసబ రరడడ కరసస

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-59
వయససస:42
లస: ససస స

94-30/779

94-30/784

5905 NDX2536258
పషరర: జజన సరహహబ షషక

94-30/782

5908 NDX2953669
పషరర: లమవణఖ తడడకమళర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-59
వయససస:23
లస: ససస స

5894 NDX1070929
పషరర: యగగశ అగరరసల

94-30/774

5897 AP151010135285
పషరర: భభరత కలమమర అగరరసల

94-30/777

5900 AP151010135745
పషరర: బభలకకషష అగరరసల

94-30/780

5903 NDX0985218
పషరర: వరణణ కలమమరర మమటట ట

94-30/783

భరస : కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:93-57
వయససస:70
లస: ససస స
94-171/491

తసడడ:డ బల సయఖద షషక
ఇసటట ననస:93-57
వయససస:68
లస: పప
94-180/1990

94-30/771

తసడడ:డ ససతనరరస అగరరసల అగరరసల
ఇసటట ననస:93-56
వయససస:88
లస: పప

భరస : శవ సరసబ రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:93-57
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ భమమ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:93-57
వయససస:47
లస: పప
5907 NDX2953628
పషరర: లకడల రరజగశసరర తడడకమళర

5902 NDX0719914
పషరర: పదనలవత కరసస

5891 NDX0629626
పషరర: మలమరరరడવడడ మమడడకకసడવ

తసడడ:డ బభలకకషష అగరరసల అగరరసల
ఇసటట ననస:93-56
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బభలకకషష అగరరసల అగరరసల
ఇసటట ననస:93-56
వయససస:68
లస: పప
94-30/781

94-30/768

తసడడ:డ వజయ కకషష అగరరసల
ఇసటట ననస:93-56
వయససస:28
లస: పప
94-30/776

తసడడ:డ వజయ కకషష అగరరసల అగరరసల
ఇసటట ననస:93-56
వయససస:31
లస: పప
94-30/778

5888 NDX0602268
పషరర: ధనలకడలવ పడనలવ

తసడడ:డ వనసకకరరడવడడ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:93-55
వయససస:85
లస: పప

భరస : వజయ కకషష అగరరసల అగరరసల
ఇసటట ననస:93-56
వయససస:60
లస: ససస స
94-30/775

94-171/872

భరస : ససబభకరరడడడવ పడనల
ఇసటట ననస:93-55
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరడવడడ పడనల
ఇసటట ననస:93-55
వయససస:52
లస: పప

5892 NDX1501908
పషరర: శశ అగరరసల

5885 NDX2808616
పషరర: శరమభఖయయల దససపల
తసడడ:డ నకకనర దససపల
ఇసటట ననస:93-54
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబక రరడడడ పడనల
ఇసటట ననస:93-55
వయససస:26
లస: ససస స

5889 NDX2251924
పషరర: కరరరసక రరడడడ పడనల

94-170/758

Deleted

భరస : పషడమ చసద
ఇసటట ననస:93-54
వయససస:42
లస: ససస స

5883 NDX1536384
పషరర: వజయ కలమమరర జరపరల

5882 NDX2941425
పషరర: జజషషవర రరడడడ దససపల

5906 NDX2051357
పషరర: భభరత సరహహ

94-171/492

భరస : పడమద సరహహ
ఇసటట ననస:93-59
వయససస:39
లస: ససస స
94-182/1573

5909 NDX2953651
పషరర: రవళ తడడకమళర

94-182/1574

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-59
వయససస:22
లస: ససస స
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5910 NDX2953636
పషరర: సరసబశవరరవప తడడకమళర

94-183/1036

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:93-59
వయససస:53
లస: పప
5913 AP151010462093
పషరర: శరరమల పస వపరర

94-171/494

94-172/1251

94-174/463

94-169/1178

94-172/782

5920 NDX2703353
పషరర: ననగమణణ పషదర ేటట

5923 NDX1306984
పషరర: ఈశసరర గరగర

5926 NDX0154484
పషరర: పదనలవత దనసరర

94-172/785

5929 NDX0154021
పషరర: శసకర సరయ బభబభ కరరకలర

94-180/1372

5932 NDX1377027
పషరర: పడదదప కలమమర దేవరకకసడ

94-171/496

5918 NDX2348548
పషరర: హహపససబభ పసదద ేటట

94-174/462

5921 NDX2051423
పషరర: ననగబర బ షషక

94-174/464

తసడడ:డ ననననవరల షషక
ఇసటట ననస:93-65
వయససస:27
లస: ససస స
94-172/780

5924 NDX1306992
పషరర: లతన దేవ కరరకల

94-172/781

భరస : ధన లకకల పడసరద
ఇసటట ననస:93-74
వయససస:30
లస: ససస స
94-172/783

5927 NDX0155069
పషరర: రరజఖమ రరగగలల

94-172/784

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:93-74
వయససస:45
లస: ససస స
94-172/786

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-74
వయససస:33
లస: పప
94-172/788

5915 NDX0454074
పషరర: వనసకటటశసరరరవప పప వపరరવ

తసడడ:డ అషప క కలమమర పసదద ేటట
ఇసటట ననస:93-64
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మభరళ నసద కకశశర
ఇసటట ననస:93-74
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:93-74
వయససస:54
లస: ససస స
5931 NDX1377035
పషరర: దేవ కకప దేవరకకసడ

94-172/84

భరస : మలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:93-74
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:93-74
వయససస:31
లస: ససస స
5928 AP151010465412
పషరర: లకడ కరరలర

5917 NDX1082775
పషరర: ససమ మదసద

94-171/493

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:93-61
వయససస:87
లస: పప

భరస : పషదేరటట నగరజ
ఇసటట ననస:93-64
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లకలణ రరవప లలటటట
ఇసటట ననస:93-73-66
వయససస:36
లస: పప
5925 NDX0153700
పషరర: ఈశసరర రరగగలల

94-171/495

తసడడ:డ బభల యయసస మదసద
ఇసటట ననస:93-62
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర పసడేడటట
ఇసటట ననస:93-64
వయససస:31
లస: పప
5922 NDX3173531
పషరర: ససరర బభబభ లలటటట

5914 AP151010462515
పషరర: రరమమహనరరవప పప వపరర

5912 NDX0454736
పషరర: పదనలవతવ పస వపరరવ

భరస : రరమమహననరరవపવ
ఇసటట ననస:93-61
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవపવ
ఇసటట ననస:93-61
వయససస:46
లస: పప

భరస : గణపత పసలర
ఇసటట ననస:93-61
వయససస:24
లస: ససస స
5919 NDX2348761
పషరర: ననగ రరజ పసడడ ేటట

94-183/1037

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:93-59
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-61
వయససస:81
లస: ససస స
5916 NDX3230257
పషరర: శరసత రతనమ పసలర

5911 NDX2953644
పషరర: ననగ ససరగష తడడకమళర

5930 JBV0841874
పషరర: ధనలకడలపడసరద కరరకళ

94-172/787

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-74
వయససస:34
లస: పప
94-172/789

5933 NDX1725599
పషరర: శకపద
డ సషగభ

94-172/849

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:93-74 PVR RESIDENCY
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:93-74 PVR RESIDENCY
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససరగష గరమన
ఇసటట ననస:93-74, PVR RESIDENCY
వయససస:42
లస: ససస స

5934 NDX1972828
పషరర: కనక మమధసరర కటటటమభరర

5935 AP151000336544
పషరర: దేవ కటట మబరర

5936 NDX1973495
పషరర: శసకర రరవప కటట మబరర

94-161/23

తసడడ:డ శసకర రరవప కటట మబరర
ఇసటట ననస:93-75
వయససస:27
లస: ససస స
5937 NDX1306943
పషరర: రరమబలమమల గరగర
భరస : అజరయఖ
ఇసటట ననస:93-75
వయససస:63
లస: ససస స

94-161/24

భరస : కనకయఖ కటట మబరర
ఇసటట ననస:93-75
వయససస:45
లస: ససస స
94-172/790

5938 NDX0156240
పషరర: రరమమరరవప గగరరకల
తసడడ:డ అససరయఖ
ఇసటట ననస:93-75
వయససస:31
లస: పప

94-161/25

తసడడ:డ కనకయఖ కటట మబరర
ఇసటట ననస:93-75
వయససస:49
లస: పప
94-172/791

5939 JBV0852400
పషరర: గగపరలకకకషష గగరరకల

94-172/792

తసడడ:డ అసరయఖ
ఇసటట ననస:93-75
వయససస:34
లస: పప
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94-172/793

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:93-75
వయససస:37
లస: పప
5943 NDX3250743
పషరర: చపరత ఈశసరరరవప

94-161/822

5944 NDX1983734
పషరర: ఉమమమహహశసరర అడపరల

94-174/467

5947 NDX1983403
పషరర: శశషష బభబభ పగడనల

94-174/465

5950 NDX3021144
పషరర: మనమహన మకకపరటట

94-172/795

5945 NDX1983718
పషరర: పడసనన లకడల అడపరల

94-174/468

94-174/1049

5948 NDX3021136
పషరర: ససతనరరమమసజననయభలల
మకకపరటట
తసడడ:డ శవపడసరద మకకపరటట
ఇసటట ననస:93-76
వయససస:70
లస: పప

94-174/1047

5951 NDX3021169
పషరర: వజయ లకడల మకకపరటట

94-174/1050

భరస : ససతనరరమసజననయభలల మకకపరటట
ఇసటట ననస:93-76
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమసజననయభలల మకకపరటట
ఇసటట ననస:93-76
వయససస:38
లస: పప

భరస : మనమహన మకకపరటట
ఇసటట ననస:93-76
వయససస:31
లస: ససస స

5952 NDX2279321
పషరర: శవ కలమఖణణ కనదస

5953 NDX2279347
పషరర: శవ రరఘవనసదడ రరవప కనదస

5954 NDX3251493
పషరర: చపరత చసదడకల

94-179/176

భరస : శవ రరఘవనసదడ రరవప కనదస
ఇసటట ననస:93/76
వయససస:31
లస: ససస స
5955 NDX1001510
పషరర: అదేపలర వజడమల
భరస : ఆనసద వకటర పరల
ఇసటట ననస:93-76 PVR APART
వయససస:63
లస: ససస స
5958 NDX1725250
పషరర: ససరగష గరమన

5956 NDX0957795
పషరర: ఆనసద వకటర పరల యమ

94-171/576

5959 NDX1724211
పషరర: ససజజత పరదరరర
భరస : సతఖననరరయణ పరదరరర
ఇసటట ననస:93-77
వయససస:54
లస: ససస స

5961 NDX1723965
పషరర: సతఖననరరయణ పరదరరస

5962 NDX0448720
పషరర: దదనమల అసదద

94-161/28

తసడడ:డ లకడల ననరరయణ పరదరరస
ఇసటట ననస:93-77
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ అసదద
ఇసటట ననస:93-77
వయససస:25
లస: ససస స
5967 NDX2351039
పషరర: సస రరనన బభననకకరర
భరస : ససలర మహరరజ బభననకకఠర
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:31
లస: ససస స

94-171/498

5965 NDX1895921
పషరర: హరరక మమదదశశటట

94-161/26

94-172/796

5968 NDX1374115
పషరర: ససజజత దసగరరరరల
భరస : రవ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:39
లస: ససస స

94-169/1010

5960 NDX1587635
పషరర: వ యస యస మణణకసఠ
పరదరరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరదరరర
ఇసటట ననస:93-77
వయససస:25
లస: పప
5963 NDX0448753
పషరర: ననరరయణ అసదద

94-161/27

94-172/798

తసడడ:డ భకకలల అసదద
ఇసటట ననస:93-77
వయససస:58
లస: పప
94-174/470

తసడడ:డ పడభభకర రరవప మమదదశశటట
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:24
లస: ససస స
94-174/472

5957 NDX2593382
పషరర: నజష పఠరన

తసడడ:డ నజర పఠరన
ఇసటట ననస:93-76 PVR RESIDENCY FF-01
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ అసదద
ఇసటట ననస:93-77
వయససస:54
లస: ససస స
94-174/469

94-188/1531

తసడడ:డ చపరత ఈశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-76
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయమ
ఇసటట ననస:93-76 PVR APART
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమమసజననయభలల గరమన
ఇసటట ననస:93-76,P V R APARTMENTS
వయససస:45
లస: పప

5964 NDX1831289
పషరర: మరరయ జజఖత అసదద

94-179/177

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కనదస
ఇసటట ననస:93/76
వయససస:35
లస: పప
94-171/497

94-174/466

భరస : ననరరయణ రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:93-76
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరజలల పగడనల
ఇసటట ననస:93-76
వయససస:66
లస: పప
94-174/1048

5942 JBV0857227
పషరర: అసరయఖ గగరరకల

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:93-75
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:93-76
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ అడపరల
ఇసటట ననస:93-76
వయససస:27
లస: పప
5949 NDX3021185
పషరర: ససతనరరమ లకడల మకకపరటట

94-172/794

తసడడ:డ అసరయఖ
ఇసటట ననస:93-75
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చపరత వరరజ
ఇసటట ననస:93-76
వయససస:32
లస: పప
5946 NDX1983320
పషరర: బభలమజ అడపరల

5941 JBV0846766
పషరర: అపరపరరవప గగరరకల

5966 NDX2351054
పషరర: కరరనఖ చకరకల

94-174/471

తసడడ:డ రతన బభబభ చకరకల
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:23
లస: ససస స
94-174/473

5969 NDX2347912
పషరర: ననగ జజఖత అనసతననన

94-174/474

భరస : రరఘవ సరసమ అనసతననన
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:43
లస: ససస స
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5970 NDX1895954
పషరర: పరరరజజతస అమరస లలరర

94-174/475

భరస : శరఖమ బభబభ యమరరస
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:45
లస: ససస స

5971 NDX0998112
పషరర: వరణణ దసగరరరరల

భరస : కకరణ కలమమర దసగరరరరల
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:47
లస: ససస స

5973 NDX1895947
పషరర: భవరన మమదదశశటట

94-174/478

భరస : పడభభకర రరవప మమదదశశటట
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:56
లస: ససస స

5974 NDX2347888
పషరర: అహలఖవత పరలడడగభ

94-174/481

తసడడ:డ జజసఫ కలమమర గడదస
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:20
లస: పప

5977 NDX0740894
పషరర: మననజ చసతల

తసడడ:డ బభబభ రరవప అనసతననన
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:47
లస: పప
94-174/487

తసడడ:డ జజరజ గడదస
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:54
లస: పప
94-174/490

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరలడడగభ
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:62
లస: పప
94-174/1052

తసడడ:డ రరజరరవప యమమరరస
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:44
లస: పప

5986 NDX2350270
పషరర: హననమసథరరయపర కరసకరర
మమరపప
తసడడ:డ మమరపప కరసకరర మమరపప
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:67
లస: పప
5989 NDX3017795
పషరర: జజషషవ గడడ స

94-174/1055

94-172/850

5992 NDX2437846
పషరర: ధన లకడల బబ కకసస

94-174/480

5978 NDX2350262
పషరర: ససరరప రరయ కగ ఎస హహచ

94-174/483

94-174/485

5981 NDX2024297
పషరర: వ ఎల శవ ననరరయణ రరవప
మభసడర పరటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మభసడర పరటట
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:51
లస: పప

94-174/486

94-174/488

5984 NDX2134856
పషరర: ఏడడకకసదలల చసతల

94-174/489

తసడడ:డ పసద రరమభలల చసతల
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:58
లస: పప
94-174/491

5987 NDX3017779
పషరర: వజయ లకడల కరవపరర

94-174/1051

భరస : జజసఫ కలమమర గడడ స
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:48
లస: ససస స
94-174/1053

5990 NDX2889905
పషరర: ఆరరస దసగరరరరల

94-174/1054

తసడడ:డ రవ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:18
లస: ససస స
94-174/492

5993 NDX2437838
పషరర: పడసరద రరవప బబ కకసస

94-174/678

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ కకసస
ఇసటట ననస:93-79 F.NO.D-3 SWAPAN SOU
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ బబ కకసస
ఇసటట ననస:93-79,F.NO.D-3 SWAPAN SOU
వయససస:78
లస: పప

5995 NDX0115618
పషరర: కకలపరకలల ఈశసరమలવ

5996 NDX1306935
పషరర: లకకల పసడయమ సరహహ

తసడడ:డ పడభభకర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:93-79,S SWAPNA SOUDHA
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వర ఆసజననయభలలવ
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:66
లస: ససస స

5997 AP151010465226
పషరర: రగజజలమల యనమమల

5998 NDX1101724
పషరర: ససజజత కరరక

94-172/800

5975 NDX2134799
పషరర: శవ మలలర శసరర చసతల

తసడడ:డ హననమసథరరయపర కగ ఎస హహచ
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ కలమమర గడడ స
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:19
లస: పప

భరస : గడడ స జజససఫ కలమమర
ఇసటట ననస:93-79 FLAT NO A1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శశరయఖ
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:77
లస: ససస స

94-174/482

తసడడ:డ చలమయఖ మమదదశశటట
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:60
లస: పప

5985 NDX2348696
పషరర: పపరష చసదడ శశఖర పరలడడగభ

5994 NDX2196575
పషరర: జవన మమడడశశటట

5983 NDX1895988
పషరర: పడభభకర రరవప మమదదశశటట

94-174/477

భరస : ఏడడకకసదలల చసతల
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస దసగరరరరల
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:49
లస: పప

5982 NDX2348647
పషరర: జజసఫ కలమమర గడదస

5991 NDX2860203
పషరర: కరవపరర వజయ లకకల

94-174/479

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చసతల
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:29
లస: పప

94-174/484 5980 AP151010468698
5979 NDX2348704
పషరర: వర రరఘవ సరసమ అనసతననన
పషరర: కకరణ కలమమర దసగరరరరల

5972 NDX2024420
పషరర: వరణణ చపసపడడ

భరస : వ ఎల శవ ననరరయణ రరవప మభసడర పరటట
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ శశఖర పరలడడగభ
ఇసటట ననస:93-79
వయససస:55
లస: ససస స

5976 NDX2348662
పషరర: పరల పడసనన కలమమర గడదస

5988 NDX3017860
పషరర: శరఖస బభబభ యమమరరస

94-174/476

భరస : మలలర శసర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:30
లస: ససస స

94-162/266

94-172/799

భరస : ఉమమశ కలమమర
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:33
లస: ససస స
94-174/493

5999 NDX2350783
పషరర: ససమ లత గభరరపత

94-174/494

భరస : సరయ కకరణ గభరరపత
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:33
లస: ససస స
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పషరర: పదల కరరక
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94-174/495

భరస : ననగరరజ కరరక
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:40
లస: ససస స
6003 NDX2350379
పషరర: ససరజ భభణభ మసదనడడ

94-174/498

94-174/501

94-172/803

94-174/503

94-162/267

94-161/33

తసడడ:డ లలట వరరసరసమ కరసరబభద
ఇసటట ననస:93-84
వయససస:46
లస: పప

6010 AP151010465466
పషరర: లలరరర రరజ యనమమల

6013 JBV0850826
పషరర: జజజ ననశసర రరవప పపలగస

6016 NDX0165753
పషరర: వనసకరటరమణ కరసరబభద

భరస : అమర సససగ బబ స దదల
ఇసటట ననస:93-85
వయససస:44
లస: ససస స
6027 JBV3182458
పషరర: హససనన బబగస షషక
భరస : అహలద భభషర షషక
ఇసటట ననస:93-85
వయససస:46
లస: ససస స

94-172/804

6011 JBV0850958
పషరర: శకదసరరరభవరన పపలగస

94-174/504

94-161/31

6017 NDX2406155
పషరర: పపలమరరరవప గభమలడడదనల

6020 NDX2317162
పషరర: హహహమమవత గరరడ

తసడడ:డ జజనభభషర షషక
ఇసటట ననస:93-85
వయససస:52
లస: పప

94-174/502

6014 AP151010468747
పషరర: వజయకలమమర పపలసగసేస
పపలగస
తసడడ:డ వససతరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:93-82
వయససస:67
లస: పప

6019 NDX1051531
పషరర: వనoకట ససబడమణఖo కరసరబడ

6028 JBV3182441
పషరర: అహలద భభషర షషక

94-172/802

తసడడ:డ వజయకలమమర పపలగస
ఇసటట ననస:93-82
వయససస:33
లస: ససస స

94-161/34

94-174/505

94-161/32

94-187/366

భరస : వనసకట సతఖ సరయ కకశశర గరరడ
ఇసటట ననస:93-84
వయససస:46
లస: ససస స
94-187/368

6023 NDX1402635
పషరర: మహన మమధసరర బబ సదఇల

94-161/35

తసడడ:డ అమరరససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:93-85
వయససస:27
లస: ససస స
94-161/37

6026 NDX2186121
పషరర: ఆఫసడన తనబభసరస షషక

94-174/506

Deleted

తసడడ:డ అమర సససగ బబ స దదల
ఇసటట ననస:93-85
వయససస:25
లస: పప
94-174/507

6008 AP151010465229
పషరర: మరరయమల యనమమల

తసడడ:డ గభసటటరర గభసటటరర
ఇసటట ననస:93-84
వయససస:41
లస: పప

6025 NDX1402643
పషరర: మహహసదర సససగ బబ సదదల

94-174/500

భరస : లలరరర రరజ
ఇసటట ననస:93-81
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరసమ కరసర బడ
ఇసటట ననస:93-84
వయససస:65
లస: పప

94-161/36

6005 JBV0855148
పషరర: ననగరరజ కరరక

భరస : వనసకట ససబభడమ నఖస కరసరబభద
ఇసటట ననస:93-84
వయససస:54
లస: ససస స

94-187/367 6022 NDX2317600
6021 NDX2315729
పషరర: వర వనసకట మమహర గణణష వనతనస
పషరర: వనసకట సతఖ సరయ కకశశర
గరరడడ
తసడడ:డ గభనననశసరరరవప వనతనస
తసడడ:డ మసగననధస గరరడ
ఇసటట ననస:93-84
ఇసటట ననస:93-84
వయససస:23
లస: పప
వయససస:46
లస: పప

6024 NDX1402650
పషరర: లలత బభయ బబ సదదల

94-172/801

తసడడ:డ వజయకలమమర పపలగస
ఇసటట ననస:93-82
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రసగసరసమ
ఇసటట ననస:93-83
వయససస:29
లస: పప
6018 NDX1508797
పషరర: శవకలమమర కరసరబభద

6007 AP151010465310
పషరర: మమరర యనమమల

94-174/497

తసడడ:డ పడసరదరరవప కరరక
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బభలశశరర
ఇసటట ననస:93-81
వయససస:50
లస: పప

భరస : వజయకలమమర పపలగస
ఇసటట ననస:93-82
వయససస:57
లస: ససస స
6015 NDX1271998
పషరర: రసగ ననయకలలల జజదస

94-174/499

భరస : జజజపప
ఇసటట ననస:93-81
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలశశరర
ఇసటట ననస:93-81
వయససస:47
లస: పప
6012 AP151010468359
పషరర: వరలకడల పపలగస

6004 NDX2350601
పషరర: సరయ కకరణ గగరరపరరరస

6002 NDX2350304
పషరర: ససరగష అసబటట

తసడడ:డ బభబభరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:32
లస: పప

తలర : అనసససయమల గగరరపరరరస
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప కరరక
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:54
లస: పప
6009 AP151010465316
పషరర: జజజపప యనమమల

94-174/496

తసడడ:డ ననగరరజ కరరక
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజజ బభబభ మసదనడడ
ఇసటట ననస:93-80
వయససస:33
లస: పప
6006 NDX1102151
పషరర: మలలర శసర రరవప కరరక

6001 NDX2278927
పషరర: కకరణ కలమమర కరరక

తసడడ:డ అహలద బభషర షషక
ఇసటట ననస:93-85
వయససస:23
లస: ససస స
94-174/508

6029 NDX2415230
పషరర: మమరరత అకకకనపడగడ

94-161/38

భరస : సరయ శవ శశషగరరర రరవప అకకకన పడగడ
ఇసటట ననస:93-86
వయససస:63
లస: ససస స
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94-174/509

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వరమళళ
ఇసటట ననస:93-86
వయససస:32
లస: ససస స
6033 NDX0098913
పషరర: సరసబశవరరవప వరమళళ

94-174/512

6042 NDX1767377
పషరర: అశశక చకకవరరస గభబక

94-187/369

94-187/372

94-161/41

94-162/270

94-174/514

భరస : రహమమన జజన షషక
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:41
లస: ససస స
6054 NDX1278142
పషరర: ఇబడహహస బబగ
తసడడ:డ ఖమససస బబగ
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:39
లస: పప
6057 AP151010468059
పషరర: జయరరవప పపలర గబర
తసడడ:డ యయసస బభ పపలర గబర
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:61
లస: పప

6040 NDX1766528
పషరర: శశ రగఖ గభబక

6041 NDX1767419
పషరర: చసదడకరసత గభబక

94-161/39

6043 NDX0114918
పషరర: దనసరర గగరరరવ

6046 NDX0454819
పషరర: చసదడశశఖర గభఱఱ స

6049 NDX1278159
పషరర: ఖమదదరర బబగస బబగ

6052 NDX0098491
పషరర: పడభభవత గభఱఱ స

6055 NDX1278175
పషరర: కరరమభలమర షషక

94-162/268

6058 NDX1563304
పషరర: చసదడమమళ శరల శకససస
తసడడ:డ రరఘవ శరససస స శకససటట
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:67
లస: పప

94-161/40

6044 NDX0115386
పషరర: దనసరర వనసకయఖવ

94-162/269

తలర : ననగగసదడమలવ
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:32
లస: పప
94-172/805

6047 NDX0383851
పషరర: పడకరష రరవప గభఱఱ స

94-172/806

తసడడ:డ దేవసహయస గభఱఱ స
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:54
లస: పప
94-174/515

6050 NDX1278183
పషరర: సరస జ షషక

94-174/516

భరస : కరరమభలమర షషక
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:40
లస: ససస స
94-174/518

6053 NDX1563312
పషరర: ససత శకససస

94-174/519

భరస : చసదడమమళ శరల శకససటట
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:65
లస: ససస స
94-174/521

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:45
లస: పప
94-174/523

94-187/371

తసడడ:డ రమమష బభబభ గభబక
ఇసటట ననస:93-87
వయససస:31
లస: పప

భరస : పడకరశరరవప గభఱఱ స
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:56
లస: ససస స
94-174/520

94-174/1066

భరస : చనన ససబక రరయభడడ పసనగమబరర
ఇసటట ననస:93-86
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ఇబభడహహస బబగ
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:35
లస: ససస స
94-174/517

6035 NDX3017811
పషరర: శరరష వడదడ సపపడడ

6038 NDX2316743
పషరర: సరసబశవ శశషగరరరరరవప
అకరకనపడగడడ
తసడడ:డ ననగభబషణస అకరకనపడగడడ
ఇసటట ననస:93-86
వయససస:72
లస: పప

94-187/370

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరహమమన జజన షషక
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:24
లస: ససస స
6051 NDX0098806
పషరర: బభజ బబగస షషక

6037 NDX2317097
పషరర: రరజఖలకడల పసనగమబరర

94-174/511

భరస : పడసరద వరమలలర
ఇసటట ననస:93-86
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబకయఖવ
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ యజવ
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:47
లస: పప
6048 NDX1915026
పషరర: రగషల షషక

94-174/513

తసడడ:డ రమమష బభబభ గభబక
ఇసటట ననస:93-87
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బభబభ గభబక
ఇసటట ననస:93-87
వయససస:32
లస: పప
6045 NDX0115592
పషరర: దనసరర ససబకయఖવ

6034 AP151000330414
పషరర: ననగగశసర రరవప వరమళళ

6032 NDX0098855
పషరర: పడసరద వరమలర

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప వరమలర
ఇసటట ననస:93-86
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అనసతయఖ వరమళళ
ఇసటట ననస:93-86
వయససస:65
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప అకరకనపడగడడ
ఇసటట ననస:93-86
వయససస:69
లస: ససస స
6039 NDX2317543
పషరర: చనన ససబకరరయభడడ
పసనగమబరర
తసడడ:డ రరఘవయఖ పసనగమబరర
ఇసటట ననస:93-86
వయససస:80
లస: పప

94-174/510

భరస : ననగగశసరరరవప వరమళళ
ఇసటట ననస:93-86
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప వరమళళ
ఇసటట ననస:93-86
వయససస:35
లస: పప
6036 NDX2317204
పషరర: మమరరత అకరకనపడగడడ

6031 AP151000336138
పషరర: వరలకడల వరమళళ

6056 NDX0099192
పషరర: రహమమన జజన షషక

94-174/522

తసడడ:డ అబభదల రషసద షషక
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:48
లస: పప
94-174/524

6059 NDX0098632
పషరర: పడకరశరరవప గభఱఱ స

94-174/525

తసడడ:డ దేవ సహయస గభఱఱ స
ఇసటట ననస:93-88
వయససస:69
లస: పప
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94-174/526

తసడడ:డ సససదరరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:93-89
వయససస:40
లస: ససస స
6063 NDX1384031
పషరర: మననజ కలమమర బబ రరగడడ

94-174/529

94-161/42

94-162/271

94-174/534

94-174/537

94-174/540

94-174/543

భరస : మభరళమహన రరవప శకపత
ఇసటట ననస:93-93
వయససస:40
లస: ససస స

6073 JBV0850107
పషరర: జగననలహనరరవ కకరగకటట

6076 AP151010468491
పషరర: వరదననమల పసలర

6079 AP151010468523
పషరర: శశఖర పసలర

6082 AP151010468263
పషరర: భభగఖమల నల

94-174/546

6085 AP151010468685
పషరర: రరజకలమమర నల

94-174/535

6088 NDX1501007
పషరర: అసజలదేవ తతమభలలరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:93-93
వయససస:28
లస: ససస స

6068 NDX0741892
పషరర: వనసకట ససరగష మభసజలలరర

94-161/44

6071 NDX1102276
పషరర: మరరయమల మమరరగర

94-174/533

6074 AP151010468018
పషరర: రరజజరరవప మమరరగ మమరరగర

94-174/536

తసడడ:డ యయసస బభ meruga
ఇసటట ననస:93-90
వయససస:54
లస: పప
94-174/538

6077 JBV0848267
పషరర: జయ పడసరద పసలర

94-174/539

తసడడ:డ శశఖర పసలర
ఇసటట ననస:93-91
వయససస:37
లస: పప
94-174/541

6080 NDX1278084
పషరర: రరణణ నల

94-174/542

తసడడ:డ రరఘవలల నల
ఇసటట ననస:93-92
వయససస:29
లస: ససస స
94-174/544

6083 AP151010468493
పషరర: ననసచనరమల నల

94-174/545

భరస : రరఘవపలల నల
ఇసటట ననస:93-92
వయససస:55
లస: ససస స
94-174/547

తసడడ:డ రరఘవపలల నల
ఇసటట ననస:93-92
వయససస:41
లస: పప
94-161/45

94-174/531

భరస : రమమష meruga
ఇసటట ననస:93-90
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగగసదడస నల
ఇసటట ననస:93-92
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడస నల
ఇసటట ననస:93-92
వయససస:34
లస: పప
6087 NDX0166223
పషరర: ననగమణణ శకపత

94-174/532

తసడడ:డ చసపసరయఖ పసలర
ఇసటట ననస:93-91
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరజ కలమమర నల
ఇసటట ననస:93-92
వయససస:34
లస: ససస స
6084 NDX0785857
పషరర: రవకలమమర నల

6070 NDX1914960
పషరర: ససమ మమరరగ

6065 NDX0952408
పషరర: కకషస ర నమ

తసడడ:డ ననరరయణ మభసజలలరర
ఇసటట ననస:93-90
వయససస:42
లస: పప

భరస : శశఖర పసలర
ఇసటట ననస:93-91
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర పసలర
ఇసటట ననస:93-91
వయససస:41
లస: పప
6081 NDX0934356
పషరర: మరరయకలమమరర నల

94-161/43

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కకరగకటట
ఇసటట ననస:93-90
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జయ పడసరద పసలర
ఇసటట ననస:93-91
వయససస:36
లస: ససస స
6078 AP151010468496
పషరర: దేవపడసరద పసలర

6067 NDX0734764
పషరర: లకడల మభసజలలరర

94-174/528

తసడడ:డ దేవ నమ
ఇసటట ననస:93-89
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:93-90
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప meruga
ఇసటట ననస:93-90
వయససస:50
లస: ససస స
6075 NDX1278100
పషరర: మమరర ససజన కలమమరర పసలర

94-174/530

భరస : ననరరయణరరవప మభసజలలరర
ఇసటట ననస:93-90
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరసమવ
ఇసటట ననస:93-90
వయససస:46
లస: పప
6072 AP151010468266
పషరర: లకడల మమరరగర

6064 NDX0888941
పషరర: రరజగసదడపస
డ రద బబ రరగడడ

6062 NDX1747411
పషరర: తేజజ సససదర బబ రరగడడ

తసడడ:డ శవ పరరసత రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:93-89
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:93-89
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట ససరగష మభసజలలరర
ఇసటట ననస:93-90
వయససస:40
లస: ససస స
6069 NDX0114710
పషరర: కరసరబభద శవకలమమరવ

94-174/527

భరస : శవ పరరసత రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:93-89
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరసత రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:93-89
వయససస:33
లస: పప
6066 NDX0734798
పషరర: పదలజ మభసజలలరర

6061 NDX0888925
పషరర: వరసవ దేవ బబ రరగడడ

6086 NDX0446963
పషరర: రరఘవపలల నల

94-174/548

తసడడ:డ భకకలల నల
ఇసటట ననస:93-92
వయససస:60
లస: పప
94-162/272

6089 NDX1278092
పషరర: బసవపపననమల కసబగరరర

94-174/549

భరస : శవరరస కసబగరరర
ఇసటట ననస:93-93
వయససస:36
లస: ససస స
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94-174/550

తసడడ:డ కసబయఖ కసబగరరర
ఇసటట ననస:93-93
వయససస:41
లస: పప

6091 NDX0395053
పషరర: ససభభగఖమల రరవ

94-187/373

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-93
వయససస:59
లస: ససస స

6092 NDX1045897
పషరర: వనసకటభదదడ గకసధద

94-187/374

తసడడ:డ ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:93-93
వయససస:54
లస: పప

94-161/687 6094 NDX3069796
94-161/688 6095 NDX1099357
6093 NDX3082195
పషరర: ససపపరష శవ గగరర ననతలపరటట
పషరర: శవ మణణ కలమమరర ననతలపత
పషరర: రజన సనరరశశటట సనరరశశటట

భరస : సతనఖదేవలల
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:50
లస: ససస స
6096 NDX3069986
పషరర: సతనఖదేవలల ననతలపరటట

94-173/1110

తసడడ:డ రరమమబరరస ననతలపరటట
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:54
లస: పప
6099 NDX1789934
పషరర: సరణఖ ఇసటట

94-187/376

భరస : సతష కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:27
లస: ససస స
6102 NDX1172170
పషరర: పరరసత ఓరరగసటట

94-187/379

94-187/382

94-187/385

94-187/1039

తసడడ:డ శరమబఖల రరజ వడనడణస
ఇసటట ననస:93-97
వయససస:24
లస: ససస స

6100 NDX1111897
పషరర: రమఖ శక యయలలచరర

6101 NDX1181676
పషరర: లకడల అనశశటట

94-187/377

6103 NDX1018217
పషరర: కవత నగరళళ

6106 NDX1975590
పషరర: శక రరస కలమమర గకసథద

6109 NDX1248707
పషరర: రమమష తడరరమలమ సషటట

6112 NDX0735415
పషరర: మకదస భభషసణణ మభగల

94-161/46

6115 NDX2165414
పషరర: కకషష కలమమరర చదదళర

94-187/380

6118 NDX1747452
పషరర: రజన మసదనడడ
భరస : ససరజ భభనస మసదనడడ
ఇసటట ననస:93-97
వయససస:33
లస: ససస స

94-187/378

6104 NDX1975574
పషరర: కకషష కలమమరర గకసథద

94-187/381

భరస : వనసకటభదదడ గకసథద
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:45
లస: ససస స
94-187/383

6107 NDX1248699
పషరర: సతష కలమమర తరరమలశశటట

94-187/384

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:38
లస: పప
94-187/386

94-187/387
6110 JBV3190154
పషరర: కరమమశసరరరవప కలమలమబరరવ
વ
తసడడ:డ కకషషమబరరసવ વ
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:77
లస: పప

94-174/551

6113 NDX0735647
పషరర: పదలరరజ మభగల

94-174/552

తసడడ:డ సరలలన మభగల
ఇసటట ననస:93-96
వయససస:51
లస: పప
94-161/47

భరస : ససబక రరవప చదదళర
ఇసటట ననస:93-97
వయససస:57
లస: ససస స
94-174/553

94-187/375

భరస : వనసకటటశసరరర అనశశటట
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పదలరరజ మభగల
ఇసటట ననస:93-96
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ పడసరద ఛదదళళ
ఇసటట ననస:93-97
వయససస:32
లస: ససస స
6117 NDX2398675
పషరర: మమరర జజనస వడనడణస

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఏలలచరర
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మభరళమహన రరవప శకపత
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:18
లస: ససస స
6114 NDX1972869
పషరర: వనసకట ననగ లకడల చేదేలర

6098 NDX1743583
పషరర: మమనక ఏలలచరర

తసడడ:డ వనసకటభదదడ గకసథద
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:50
లస: పప
6111 NDX2938231
పషరర: గగతమ శకపత

94-183/1038
6097 NDX2964427
పషరర: మభరళ మభరళమహన రరవప
శకపత
తసడడ:డ లసగయఖ శకపత
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:54
లస: ససస స
6108 NDX0583914
పషరర: వనసకటటశసరరర యయలలచరర

తసడడ:డ వనసకట రమణమబరరస సనరరశశటట
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చదసచనరరవప
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:39
లస: ససస స
6105 NDX1181684
పషరర: లలమవత తరరమల శశటట

తసడడ:డ సతనఖదేవలల ననతలపరటట
ఇసటట ననస:93-94
వయససస:29
లస: పప

94-162/273

6116 NDX2165430
పషరర: ససబభక రరవప చదదళర

94-161/48

తసడడ:డ వనసకటటససరరర చదదళర
ఇసటట ననస:93-97
వయససస:64
లస: పప
94-174/554

6119 NDX2350668
పషరర: దయమమణణ మసదనడడ

94-174/555

భరస : జజజ బభబభ మసదనడడ
ఇసటట ననస:93-97
వయససస:57
లస: ససస స
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6120 NDX0454983
పషరర: కనఖక పరమమశసరర చదదళర

94-161/49

భరస : సరసబశవరరవప ఛదదళళ
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:51
లస: ససస స
6123 NDX1450071
పషరర: జజఖత చదదళళ

94-162/274

94-174/557

94-174/560

94-174/563

94-174/566

94-161/52

94-161/690

భరస : దదరసరసమ కచచల
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:63
లస: ససస స

6133 AP151010468394
పషరర: వససతరరవప కసదసకలరర

6136 NDX1537168
పషరర: అపపల సరసమ ఆలస

6139 NDX1695990
పషరర: సరయ వనసకటటష చదదళర

6142 NDX2778389
పషరర: మహలకడల కలమమర చడల

94-161/693

6145 NDX2134765
పషరర: ఉమ నడడసపలర

94-174/564

6148 NDX2134831
పషరర: గగపస నడడసపలర
తసడడ:డ వనసకట సరసమ నడడసపలర
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:27
లస: పప

6128 NDX2501302
పషరర: ససజనఖ కసదసకలరర

94-174/559

6131 NDX1816356
పషరర: గగవరర న కలమమరర బసడడకటటటలల

94-174/562

6134 NDX0098830
పషరర: హరర బభబభ వనడడక

94-174/565

తసడడ:డ ససదదయఖ veduks
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:49
లస: పప
94-187/388

6137 NDX1695974
పషరర: ఉష రరణణ చదదళళ

94-161/51

భరస : కకషష రరవప చదదళర
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:46
లస: ససస స
94-161/53

6140 NDX1696048
పషరర: కకషష రరవప చదదళర

94-161/54

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చదదళర
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:54
లస: పప
94-161/691

6143 NDX2778157
పషరర: దసరర పడవణ చడేలమ

94-161/692

తసడడ:డ తషలశ రరమ రరవప చడల
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:30
లస: పప
94-174/567

భరస : వనసకట సరసమ నడడసపలర
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:35
లస: ససస స
94-174/569

94-174/556

భరస : హనసమసత రరవప బసడడకటటటలల
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : తషలశ రరమ రరవప చడల
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలశ రరమ రరవప చడేలమ
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:30
లస: ససస స
6147 JBV0854380
పషరర: కననమల కచనచల

94-174/561

తసడడ:డ కకషష రరవప చదదళర
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చడేలమ
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:65
లస: పప
6144 NDX2788487
పషరర: దసరర భవన చడేలమ

6130 JBV0842534
పషరర: దేవ కసదసకలరర

6125 NDX2501310
పషరర: శరరద కసదసకలరర

తసడడ:డ వససత రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ ఆలస
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప చదదళర
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:25
లస: పప
6141 NDX2814978
పషరర: తషలశ రరమ రరవప చడేలమ

94-174/558

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బడహలయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:82
లస: పప
6138 NDX1696022
పషరర: ఉపషసదడ చదదళర

6127 NDX2448652
పషరర: వనసకట లకడల గదదద

94-161/689

తసడడ:డ వనసకట రమణ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వససత రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:45
లస: పప
6135 AP151010468390
పషరర: ననగగశసరరరవప కసదసకలరర

94-162/275

భరస : వజయ కలమమర గదదద
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:41
లస: ససస స
6132 AP151010468389
పషరర: వనసకటరమణ కసదసకలరర

6124 NDX1450089
పషరర: భభరర వ చదదళళ

6122 NDX2788289
పషరర: భభరర వ చదదళర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చదదళర
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:24
లస: ససస స
6129 JBV0842559
పషరర: భమమశసరమల కసదసకలరర

94-161/50

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఛదదళళ
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:93-98
వయససస:28
లస: ససస స
6126 NDX1816315
పషరర: వశశసశసరర కసదసకలరర

6121 NDX0450569
పషరర: సరసబశవరరవప చదదళర

6146 JBV0849174
పషరర: వనకకటరమణ కచనచల

94-174/568

భరస : కకషష కచచల
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:41
లస: ససస స
94-174/570

6149 JBV0846451
పషరర: మహదేవన కచనచల

94-174/571

తసడడ:డ దదరసరసమ కచచల
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:37
లస: పప
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6150 JBV0854539
పషరర: శకకర కచనచల
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94-174/572

తసడడ:డ దదరసరసమ కచచల
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:39
లస: పప
6153 NDX3069929
పషరర: జనఆ తతషస అసదద

94-174/1016

6154 NDX1979592
పషరర: మసరసన బ షషక

94-169/862

6157 NDX2278737
పషరర: షసషరద బబగస షషక

భరస : జజనసత బభబభવ
ఇసటట ననస:93/110
వయససస:47
లస: ససస స
94-169/867

94-173/593

94-172/822

94-172/825

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:46
లస: పప

94-169/868

6169 JBV0852624
పషరర: యహనస నకరక

6172 NDX0672725
పషరర: ఉషరరరణణ వడనడణస

94-172/828

6175 NDX2039023
పషరర: ససదదప చేబబడ లల

94-192/950

6178 AP151010465642
పషరర: చసదడన వడనడణస
తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:52
లస: పప

6158 NDX2278745
పషరర: మసరసన వల షషక

94-169/873

తసడడ:డ పసదద మసరసన షషక
ఇసటట ననస:93-109, A T AGRAHARAM
వయససస:37
లస: పప
6161 JBV3722550
పషరర: చసదడయఖ సరనల

94-169/866

6164 NDX2448298
పషరర: లల కలమఖణణ మననన

94-173/592

6167 JBV0854422
పషరర: కకషషకలమమరర మభనగపరటట

94-172/821

భరస : మలర ఖమరరజ నరరవప
ఇసటట ననస:93-144
వయససస:53
లస: ససస స
94-172/823

94-172/824
6170 JBV0857219
పషరర: మలర ఖమరరజ నరరవప మభనగపరటట

తసడడ:డ నరససకహరరవప
ఇసటట ననస:93-144
వయససస:55
లస: పప
94-172/826

6173 AP151010465643
పషరర: పసడయవరణణ వడనడణస

94-172/827

భరస : చసదడస
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:47
లస: ససస స
94-172/829

తలర : వనజ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:33
లస: పప
94-172/831

94-169/861

తసడడ:డ మమతయఖ మననన
ఇసటట ననస:93-116
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:50
లస: ససస స
6177 AP151010465477
పషరర: మననహర వడనడణస

6166 NDX2413078
పషరర: తరరమల పడసరద పసదద

6155 NDX1979659
పషరర: హహసషసన షషక

తసడడ:డ కకటటలసగస
ఇసటట ననస:93/110
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ సలలమమనస
ఇసటట ననస:93-144
వయససస:52
లస: పప

భరస : మననహర
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:39
లస: ససస స
6174 AP151010465507
పషరర: జయదేవ వడనడణస

94-169/865

తసడడ:డ వనసకట సరసమ పసదద
ఇసటట ననస:93-143
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:93-144
వయససస:33
లస: పప
6171 NDX0672972
పషరర: శభ వడనడణస

94-169/863

తసడడ:డ జవరతనసવ
ఇసటట ననస:93/111
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మతస యఖ మననన
ఇసటట ననస:93-116
వయససస:23
లస: పప
6168 JBV0852616
పషరర: రవ నకరక

6163 NDX0672873
పషరర: జజనసన బభబభ పపలపరటటવ

94-174/574

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93/109
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:93/110
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవపવ
ఇసటట ననస:93/111
వయససస:35
లస: పప
6165 NDX2448314
పషరర: హహమసత మననన

94-169/860

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93-109 A T AGRAHARAM
వయససస:35
లస: ససస స

94-169/864 6160 NDX0957738
6159 JBV3723129
పషరర: సరరసన సతఖవనదసવ పపలపరటటવ
పషరర: రరఘవనసదడ శరననల

6152 JBV0851972
పషరర: దదరసరసమ కచనచల

తసడడ:డ పసరరమమళమదల కచచల
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:71
లస: పప

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93/109
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:93/109
వయససస:32
లస: పప

6162 NDX0672782
పషరర: శశధర చలకరવ

94-174/573

తసడడ:డ దదరసరసమ కచచల
ఇసటట ననస:93-99
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జనఆ తతషస అసదద
ఇసటట ననస:93-100,PLOT NO 501
వయససస:57
లస: పప
6156 NDX1569633
పషరర: రహహమమన షషక

6151 JBV0848093
పషరర: కకషష కచనచల

6176 NDX2039031
పషరర: హహమసత కళళఖణ చేబబడ లల

94-172/830

తలర : వనజ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:35
లస: పప
94-172/832

6179 AP151010465593
పషరర: రవ వడనడణస

94-172/833

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:54
లస: పప
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6180 NDX1562991
పషరర: అలలక బబహహర
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94-174/594

తసడడ:డ బసధస బబహహర
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:34
లస: పప
6183 JBV3198603
పషరర: రరజగశసర మమడడకకసడనర

94-187/391

94-187/394

94-172/834

తసడడ:డ బసవయఖ కలసకలగభసట
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:48
లస: పప
6192 NDX2888907
పషరర: దదపక ఇసటటరర
తసడడ:డ శవ రరమ కకషష ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:24
లస: పప
6195 NDX1983239
పషరర: కకరస ర కకరరత చేబబడ లల

94-174/598

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమధన
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:30
లస: పప
94-192/1328

94-187/396

6191 NDX2889079
పషరర: పదల ఇసటటరర

94-172/1190

6193 NDX0387142
పషరర: వనసకట లకడల కలరగసటట

6196 NDX0387175
పషరర: ససరగష కలరగసటట

6199 NDX2105972
పషరర: ససజజత భభవనగరరర

6205 NDX2105964
పషరర: ఏడడకకసదలల భభవనగరరర

94-174/596

94-174/597
6194 NDX2084036
పషరర: శవకకషష కలమమరర కలసకలగభసట

భరస : రరజజ శశఖర కసకర గభసట
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:40
లస: ససస స
94-174/599

6197 NDX2083954
పషరర: సరసధదన శశటట

94-174/600

తసడడ:డ ఇసఢడమమణణ శశటట
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:42
లస: పప
94-187/397

6200 NDX2135797
పషరర: లకడల మద

94-187/398

భరస : వనసకట ననగరరజ మద
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:43
లస: ససస స
94-187/400

6203 NDX1512236
పషరర: జజనకక రరస మదన

94-187/401

తలర : ననగమణణ మదన
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:28
లస: పప
94-187/403

6206 JBV0850339
పషరర: వనసకటటశసరరరవప మమజగటట

తసడడ:డ లలట మమలకకసడయఖ భభవనగరరర
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ భభసకరరరవ మమజగటట
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:54
లస: పప

6208 NDX2350692
పషరర: వమలమల గభసడడ

6209 NDX2350353
పషరర: దేవరరజ గభసడడ

భరస : దేవరరజ గభసడడ
ఇసటట ననస:93-147
వయససస:63
లస: ససస స

94-172/1191

భరస : శవ రరమ కకషష ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:49
లస: ససస స
94-187/402

6188 JBV0843789
పషరర: శవయఖ వపపడపప

6190 NDX2952711
పషరర: శవ రరమ కకషష ఇసటటరర

6202 JBV0850321
పషరర: అసజనకలమమర మమజగటట

భరస : శకనవరసరరవ మమడ
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:48
లస: ససస స

94-187/393

తసడడ:డ అకకమలననయభడడ వపపడపప
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:65
లస: పప

6201 JBV3199650
పషరర: ననగమణణ మమడ

94-187/399

6185 JBV0845487
పషరర: వసశకకషష వపపడపప

తసడడ:డ పపసడరరకరకరరవప మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఏడడకకసదలల భభవనగరరర
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:29
లస: ససస స

6207 NDX2967511
పషరర: ఇమమనసయయల పరల పషడమ
కలమమర థసమత
తసడడ:డ జజసఫ థసమత
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:65
లస: పప

94-187/395

తసడడ:డ దేవదననస కలరగసటట
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:39
లస: పప
94-175/1654

94-187/390

తసడడ:డ శవయఖ వపపడపప
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:37
లస: పప

6187 JBV3188695
పషరర: శకనవరస రరవప మమడడకకసడనరర

భరస : ఇమమనసయయల పరల పషడమ కలమమర థసమత
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:65
లస: ససస స

6204 NDX0142778
పషరర: వనసకట రరమ మమధన

94-187/392

భరస : ససరగష కలరగసటట
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : వనజ చేబబడ లల
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:37
లస: పప
6198 NDX2887818
పషరర: హహలడ బతషల

6184 AP151010474251
పషరర: శకలసతల దేవ పరష స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-146
వయససస:44
లస: పప
94-172/1192

6182 JBV0845461
పషరర: ససజజత వపపడపప

తసడడ:డ శవయఖ వపపడపప
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హనససతరరవప పరష స
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ వపపడపప
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:38
లస: పప
6189 NDX2083202
పషరర: రరజజ శశఖర కలసకలగభసట

94-174/595

తసడడ:డ భమమసషన పడధనన
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవ మమడడకకసడనర
ఇసటట ననస:93-145
వయససస:52
లస: ససస స
6186 JBV0843797
పషరర: భభనసపడకరష వపపడపప

6181 NDX1983460
పషరర: మననరసజన పడధనన

94-174/601

94-187/404

94-174/602

తసడడ:డ రరమసరసమ గభసడడ
ఇసటట ననస:93-147
వయససస:65
లస: పప
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6210 AP151010474338
పషరర: కరమమకడ తషమలల

94-187/405

భరస : వనసకటరరమరరవప తషమలల
ఇసటట ననస:93-147
వయససస:49
లస: ససస స
6213 NDX2628972
పషరర: ససజజత తషలతతటట

94-187/907

94-172/836

94-171/500

94-172/838

94-172/841

6220 NDX0923912
పషరర: కసదసననరర వజయలకడల

6223 AP151010465242
పషరర: లలరరజ రరజ రరమభనబబ యన

6226 NDX1466052
పషరర: వషరల శశభన మపరరస

94-171/504

6229 NDX1307024
పషరర: ససతసషష రరయ ననగభలపరటట

తసడడ:డ ససతయ
ఇసటట ననస:93-152
వయససస:82
లస: పప
94-187/410

భరస : ససబభకరరయభద చలమర
ఇసటట ననస:93-153
వయససస:66
లస: ససస స

6235 AP151010471149
పషరర: చసదమమళ జజషసట

94-172/839

6238 NDX1831008
పషరర: జగన మహన చదలవరడ
తసడడ:డ రవసదడననథ చదలవరడ
ఇసటట ననస:93-153
వయససస:29
లస: పప

6218 NDX2799336
పషరర: నగరన షషక

94-189/1357

6221 NDX1859331
పషరర: శరరష కలరగసటట

94-172/837

6224 AP151010465044
పషరర: జవమల పరలడడగభ

94-172/840

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:93-151
వయససస:62
లస: ససస స
94-171/502

6227 NDX1466060
పషరర: వకకమ పడకరష మపరరస

94-171/503

తసడడ:డ రతన వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:93-152
వయససస:30
లస: పప
94-172/842

6230 NDX0672584
పషరర: రతనవజయ కలమమర మపరరస

94-172/843

తసడడ:డ పరల
ఇసటట ననస:93-152
వయససస:60
లస: పప
94-187/408

6233 JBV3198058
పషరర: జజఖత ఆణణమళళ

94-187/409

భరస : శశషహనసమమన ఆణణమళళ
ఇసటట ననస:93-152
వయససస:49
లస: ససస స
94-187/411

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జజషసట
ఇసటట ననస:93-152
వయససస:60
లస: పప
94-187/413

94-172/835

భరస : జగన మహన కలరగసటట
ఇసటట ననస:93-149
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర దదడడడ
ఇసటట ననస:93-152
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమననధస ఆణణమళళ
ఇసటట ననస:93-152
వయససస:55
లస: పప
6237 JBV3198207
పషరర: జజనకమల చలమర

94-171/501

తసడడ:డ వజయమ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:93-152
వయససస:40
లస: పప

94-172/844 6232 JBV3199668
6231 NDX1307016
పషరర: వజయమనసద రరవప ననగభలపరటట
పషరర: పదలవత దదడడడ

6215 JBV3178092
పషరర: వనకకటలకడల కకదసననరర

భరస : మర మసరసన
ఇసటట ననస:93-148
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:93-152
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రతన వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:93-152
వయససస:32
లస: పప

6234 JBV3188075
పషరర: శశషహనసమమన ఆణణమళళ

94-174/603

తసడడ:డ ఫరడనసస రరమభనబబ యన
ఇసటట ననస:93-149
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-151
వయససస:67
లస: పప
6228 NDX1466078
పషరర: వజయ గగపరల మపరరస

6217 NDX1727744
పషరర: గభరవయఖ పపరస

94-187/407

తసడడ:డ వనకకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-148
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-149
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లలరరజ రరజ రరమభనబబ యన
ఇసటట ననస:93-149
వయససస:49
లస: ససస స
6225 AP151010465045
పషరర: ననగయఖ పరలడడగభ

94-171/499

తసడడ:డ బభలయఖ పపరస
ఇసటట ననస:93-148
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-149
వయససస:30
లస: ససస స
6222 AP151010465536
పషరర: పపననమల రరమభనబబ యన

6214 NDX1980912
పషరర: పడసరద తేలలగబరర

6212 AP151010471204
పషరర: వనసకటరరమమరరవప తషమలల

తసడడ:డ చసదడశశఖర తషమలల
ఇసటట ననస:93-147
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర తేలలగబరర
ఇసటట ననస:93-148
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:93-148
వయససస:47
లస: ససస స
6219 NDX0923961
పషరర: కసదసననరర దదపసస

94-187/406

తసడడ:డ వనసకటభరమయఖ మమడన
ఇసటట ననస:93-147
వయససస:49
లస: పప

భరస : రతన కలమమరర పరమభల
ఇసటట ననస:93-147
వయససస:36
లస: ససస స
6216 AP151010465078
పషరర: వజయలకడల కసదసనసరర

6211 AP151010471891
పషరర: వనసకట ననగరరజ మమడన

6236 AP151010474447
పషరర: మలలశసరర జజషసట

94-187/412

భరస : చసదడమమళવ జజషసట
ఇసటట ననస:93-153
వయససస:49
లస: ససస స
94-187/414

6239 AP151010471350
పషరర: ననగరరజజ కలమమర

94-187/415

తసడడ:డ పసదదససబభకననయభడ
ఇసటట ననస:93-153
వయససస:44
లస: పప

Page 242 of 283

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31

6240 AP151010471507
పషరర: రవసదడననధ చదలవరడ

94-187/416

తసడడ:డ జగనననదస చదలవరడ
ఇసటట ననస:93-153
వయససస:65
లస: పప
94-171/507

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:78
లస: ససస స
6246 AP151010462219
పషరర: వనసకటరరమమరరవప చగపపరపప

94-171/510

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:51
లస: పప
94-171/513

భరస : రరఘవనసదడ పడసరద కకటటకలపపడడ
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:53
లస: ససస స
94-187/417

తసడడ:డ ససబకయఖ చలమర
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:76
లస: పప
94-174/1159

94-174/604

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కళళస
ఇసటట ననస:93-157
వయససస:50
లస: పప
6264 JBV3171816
పషరర: రతనకలమమరర లసగమలలర
భరస : పడభభవరస
ఇసటట ననస:93-159
వయససస:41
లస: ససస స
6267 NDX1281724
పషరర: మమనక పసనసమబడడ
తసడడ:డ దేవపడసరద
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:30
లస: ససస స

6248 NDX0957829
పషరర: ననరరయణరరవప చగపపరపప

94-171/511

94-171/512

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:85
లస: పప

94-171/514 6251 NDX2550556
6250 NDX2536316
పషరర: రరఘవనసదడ పడసరద కకటటకలపపడడ
పషరర: సరయ కకషష కకటటకలపపడడ

94-171/643

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ కకటటకలపపడడ
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడ పడసరద కకటటకలపపడడ
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:26
లస: పప

6253 NDX1001684
పషరర: కరరక రరజఖస

6254 NDX0957761
పషరర: అసకరరరవప కరరక

94-171/515

6256 NDX3092749
పషరర: జరరనన షషక

6259 NDX0785907
పషరర: మమరర ససభభషసణణ కళళర స

6262 NDX1747437
పషరర: వనసకరయమమల కరరక

6265 JBV3171485
పషరర: పడభభవరస లసగమలలర

6268 NDX1281708
పషరర: ససమత పసనసమబడడ
భరస : శరససస స
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:32
లస: ససస స

94-171/516

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:93-156
వయససస:37
లస: పప
94-181/1484

6257 NDX2732519
పషరర: శవయఖ అలదద

94-188/1492

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అలదద
ఇసటట ననస:93-156
వయససస:58
లస: పప
94-174/605

6260 NDX0723676
పషరర: యయసస దయమమల కళరస

94-174/606

భరస : వనసకటటశసరరర కళళస
ఇసటట ననస:93-157
వయససస:65
లస: ససస స
94-174/608

6263 NDX2379568
పషరర: ససవర పరరసత లసగమలలర

94-171/517

తసడడ:డ లసగమలలర లసగమలలర
ఇసటట ననస:93-159
వయససస:23
లస: ససస స
94-171/519

తసడడ:డ కరమశశటట
ఇసటట ననస:93-159
వయససస:44
లస: పప
94-171/521

94-171/509

6247 NDX1610410
పషరర: రమమష బభబభ దదపపలపపడడ

తసడడ:డ సససగయఖ కరరక
ఇసటట ననస:93-158
వయససస:41
లస: ససస స
94-171/518

6245 NDX1610378
పషరర: శకకరసత దదపపలపపడడ
తసడడ:డ రమమష దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:28
లస: పప

భరస : అమకత రరవప కళళర స
ఇసటట ననస:93-157
వయససస:39
లస: ససస స
94-174/607

94-171/506

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప చగపపరపప
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:24
లస: పప

తలర : మహబబబభకశర షషక
ఇసటట ననస:93-156
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకత రరవప కళళర స
ఇసటట ననస:93-157
వయససస:21
లస: ససస స
6261 NDX0723700
పషరర: అమకతరరవప కళరస

94-171/508

భరస : సస మయఖ
ఇసటట ననస:93-156
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:93-156
వయససస:20
లస: ససస స
6258 NDX2350700
పషరర: శరకవణణ కళళర స

6244 NDX2397669
పషరర: అరవసద చగపపరపప

6242 NDX1610386
పషరర: శక లకడల దదపపలపపడడ

భరస : రమమష బభబభ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభక రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:59
లస: పప

6249 NDX2536332
పషరర: శకదేవ కకటటకలపపడడ

6255 NDX3257441
పషరర: శశభ రరణణ పపలర గబర

94-171/505

తసడడ:డ రమమష బభబభ
ఇసటట ననస:93-154
వయససస:29
లస: ససస స

6243 AP151010462085
పషరర: వరలకడల చగపపరపప

6252 AP151010471568
పషరర: పసదదససబకరరయభడడ చలమర

6241 NDX1203587
పషరర: శరసత దదపపలపపడడ

6266 NDX1281740
పషరర: దదవఖభభరత పసనసమబడడ

94-171/520

తసడడ:డ దేవపడసరద
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:28
లస: ససస స
94-171/522

6269 JBV3172178
పషరర: ససషల వషష
ష పసడయ
ననడసగసబసడనరర
తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:38
లస: ససస స

94-171/523

Page 243 of 283

6270 NDX1281690
పషరర: పదనల పసనసమబడడ
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94-171/524

భరస : దేవపడసరద
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:44
లస: ససస స
6273 NDX1173400
పషరర: వర రరజగశసరర నరహరరశశటట

94-171/525

భరస : శకనవరస బభలమజ ససదద నబతష
స న
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:49
లస: ససస స
94-171/527

భరస : కలమమర కకషషరరవప
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:64
లస: ససస స
6276 NDX1151182
పషరర: సరయళకకరణ ససదదబతషన

6271 NDX0455105
పషరర: ససధ వరన ససదద నబతష
స న

తసడడ:డ శకనవరస బభలమజ
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:28
లస: పప

6274 NDX2134633
పషరర: రగహహత ససదద నబతష
స న

6277 NDX1281716
పషరర: శరససస స పసనసమబడడ

94-171/536

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:66
లస: పప
6285 NDX3046463
పషరర: వర లకడల టటపపరమఅల

94-174/1025

భరస : ససధకర రరవప టటపపరమఅల
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:33
లస: ససస స
94-174/609

6291 NDX0715045
పషరర: మహమలద బభషర పఠరన

94-172/848

94-174/809

తసడడ:డ పసదద సరసబయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:93-163
వయససస:56
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:32
లస: ససస స

94-171/531

6278 NDX1173855
పషరర: చసదడశశఖర నరహరరశశటట

94-171/532

94-171/534

తసడడ:డ యయలరయఖ
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:56
లస: పప

6283 NDX1173863
పషరర: కలమమరకకషషరరవప నరహరరశశటట

6284 NDX1933960
పషరర: భభగఖ లకడల ఆకలల

94-171/537

94-171/535

94-172/845

తసడడ:డ వనసకటససబభకరరవప నరహరరశశటట
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససవర ననగమలలర ససర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:43
లస: ససస స

6286 NDX1610436
పషరర: అననరరధ దదలతబభద

94-171/539
6287 NDX1610345
పషరర: హనసమసత కకశశర దదలతనబభద

94-171/538

6289 NDX1981233
పషరర: రరప ససమఖ గరజల

తసడడ:డ వనసకట ససతన రరమ చసదడ రరవప దదలతనబభ
ఇసటట ననస:93-162
వయససస:50
లస: పప
94-172/846

6292 NDX2729739
పషరర: ససబక రతనమ రరవపరర

6290 NDX1481811
పషరర: శవ ననగగశసర రరవప గరజల

94-172/847

తసడడ:డ శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:93-163
వయససస:40
లస: పప
94-172/1193

6293 NDX1725201
పషరర: శసకరరరవప యరక

94-174/610

భరస : వనసకట ననగగశసర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:93-163
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ తవటయఖ యరక
ఇసటట ననస:93-163
వయససస:29
లస: పప

6295 NDX3020120
పషరర: నరలల అదదసకక

94-174/1027
6296 NDX2729713
పషరర: వనసకట గగపరల పపరరషస తస స రరవప
రరవపరర
తసడడ:డ వనసకట ననగగశసర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:93-163
వయససస:20
లస: పప

94-174/1026

Deleted

భరస : సతఖననరరయణ రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:93-163
వయససస:40
లస: ససస స
94-171/540

6281 NDX1281682
పషరర: దేవ పడసరద పసనసమబడడ

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప ససదద నబతష
స న
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:53
లస: పప

భరస : శవ ననగగశసర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:93-163
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:93-163
వయససస:43
లస: పప

6297 NDX1186105
పషరర: నలన ననగస

94-171/529

భరస : హనసమసత కకషస ర దదలతబభద
ఇసటట ననస:93-162
వయససస:44
లస: ససస స

6288 NDX1765801
పషరర: శవ ననగ మలలర శసర రరవప
ఆకలల
తసడడ:డ రరమయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:93-162
వయససస:47
లస: పప

6294 NDX2689149
పషరర: సతఖననరరయణ రరవప అదదసకక

6275 NDX1635327
పషరర: వనసకట ససవర ననగ మణణ
కలమమర గరరకకపరటట
తసడడ:డ మలర కరరరజ న రరవప గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర కకషషరరవప
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:33
లస: పప

94-171/533 6280 NDX0454652
6279 JBV3171188
పషరర: కరరరసక కలమమర నదసగసబసడనరర
పషరర: శకనవరస బభలమజ ససదద నబతష
స న

6282 NDX1139062
పషరర: వనసకటటశసరరర డడ

94-171/528

తసడడ:డ దేవపడసరద
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:34
లస: పప

94-171/526

భరస : ససతన రరమమసజననయ కరశఖప ఘమటభడజ
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస బభలమజ ససదద నబతష
స న
ఇసటట ననస:93-160
వయససస:23
లస: పప
94-171/530

6272 NDX2397594
పషరర: లలమవత ఘమటభడజ

6298 NDX0489617
పషరర: షకకల మమగభలలరర
భరస : రరమమనసద సరగర
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:34
లస: ససస స

94-171/541

6299 NDX0924100
పషరర: సరగజ

94-171/542

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:34
లస: ససస స
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6300 NDX0455238
పషరర: అసడఫపన పఠరన
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94-171/543

తసడడ:డ బభషర
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:38
లస: ససస స
6303 NDX1185933
పషరర: అలవనలల అదదసకక

94-171/546

94-171/549

94-171/552

94-171/644

94-171/555

94-171/557

94-171/560

తసడడ:డ మమధవరరవప పపలగల
ఇసటట ననస:93-174
వయససస:26
లస: ససస స

6313 NDX2754596
పషరర: ససరర చసదన అదదసకక

6316 NDX2051514
పషరర: బభబభల బబహహర

6319 AP151010462376
పషరర: వనసకటలకలమల జసపన

6322 NDX1738196
పషరర: కకకషషవనణణ కగసరన

94-173/596

6325 NDX2871465
పషరర: కలమమరర కరలలగబరర

94-171/827

6328 NDX2640688
పషరర: కరరరసక ససయన
తలర : ననతడ ససయన
ఇసటట ననస:93-175A/22
వయససస:44
లస: పప

6308 JBV3171477
పషరర: కకటటశసరరరవప అదదసకక

94-171/551

6311 AP151010462040
పషరర: పసదదసరసబయఖ అదదసకక

94-171/554

6314 NDX2892438
పషరర: కరజల సరహహ

94-174/1028

తసడడ:డ సససహచలస సరహహ
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:18
లస: ససస స
94-171/556

6317 JBV3164753
పషరర: సరసబశవరరవప సససగభવ

94-169/869

తసడడ:డ రరమయఖવ
ఇసటట ననస:93/166
వయససస:52
లస: పప
94-171/558

6320 NDX1501197
పషరర: శకనవరస మబరరస జసపన

94-171/559

తసడడ:డ యగరననదస జసపన
ఇసటట ననస:93-166
వయససస:45
లస: పప
94-173/594

6323 NDX1738162
పషరర: ససబడహలణఖస కగసరన

94-173/595

తసడడ:డ రరమయఖ కగసరన
ఇసటట ననస:93/168
వయససస:50
లస: పప
94-187/1014

భరస : ననగరసదడ కరలలగబరర
ఇసటట ననస:93-170
వయససస:31
లస: ససస స
94-171/561

94-171/548

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:75
లస: పప

భరస : ససబడహలణఖస కగసరన
ఇసటట ననస:93/168
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబభకరరవపવ
ఇసటట ననస:93/169
వయససస:72
లస: ససస స
6327 NDX1622936
పషరర: తేజససస పపలగల

94-171/553

భరస : యగరనసదస
ఇసటట ననస:93-166
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననధస
ఇసటట ననస:93-166
వయససస:47
లస: పప
6324 NDX0445601
పషరర: వనసకటటశసరమల చదననసశశటట વ

6310 NDX0922831
పషరర: సతఖననరరయణ అదదసకక

6305 NDX1466037
పషరర: వనసకట ససదదప అదదసకక

తసడడ:డ పసదదసరకబయఖ
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ తడననధ బబహహర
ఇసటట ననస:93-165
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస మబరరస జసపన
ఇసటట ననస:93-166
వయససస:39
లస: ససస స
6321 AP151010462310
పషరర: ననరరయణ మయబఖరర

94-171/550

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ దదల ననయక
ఇసటట ననస:93-165
వయససస:31
లస: పప
6318 NDX1501205
పషరర: లకడల మమరరత జసపన

6307 NDX1139120
పషరర: హనసమసతరరవప ననగస

94-171/545

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పసద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ తడననథ సరహహ
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:19
లస: పప
6315 NDX1173905
పషరర: అశశక ననయక

94-171/547

తసడడ:డ దనమదర రరవప
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పసదదసరసబయఖ
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:52
లస: పప
6312 NDX2591410
పషరర: చసదన సరహహ

6304 AP151010462094
పషరర: రరజఖలకడల అదదసకక

6302 JBV3171436
పషరర: ననగలకడల అదదసకక

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పసదదసరసబయఖ
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబభ
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:32
లస: పప
6309 NDX0690172
పషరర: కకషషపడసరద అదదసకక

94-171/544

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:93-164
వయససస:46
లస: ససస స
6306 NDX0922617
పషరర: గరల పస తషరరజ

6301 NDX0923920
పషరర: నరలల అదదసకక

6326 NDX2871408
పషరర: ననగమణణ కరలలగబరర

94-187/1015

భరస : నగరజ కరలలగబరర
ఇసటట ననస:93-170
వయససస:22
లస: ససస స
94-2/1264

6329 NDX2185800
పషరర: షబన అజమ సయఖద

94-171/562

తసడడ:డ జహహర మహమలద సయఖద
ఇసటట ననస:93-176
వయససస:24
లస: ససస స
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94-174/611

భరస : వనసకటటశసరరర అసకరల
ఇసటట ననస:93-176
వయససస:47
లస: ససస స
6333 NDX2417343
పషరర: ననగరరజ కలమమరర చససడనరర

94-171/565

94-173/1046

6337 SQX1841154
పషరర: ఆలలఖఖ చససడనరర

94-171/569 6340 NDX2707941
6339 NDX1301530
పషరర: వమలమ కలససమనజఅల రరజరపప
పషరర: ససభభషసణ నలమ

భరస : ననగగశసర రరవప మభననలలరర
ఇసటట ననస:93-193
వయససస:24
లస: ససస స
6345 NDX2278786
పషరర: పరవన కకట

94-171/570

94-171/573

94-174/616

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:29
లస: పప

6349 NDX1277755
పషరర: శరరశస కరసడడత

6352 NDX1545690
పషరర: ససతనలకడల రరళళబసడడ

94-174/619

6355 NDX2689172
పషరర: రరమచసదడరరవప ససద

94-174/613

6358 NDX2689099
పషరర: మమనక ససద
తసడడ:డ రరమ చసదడ
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:27
లస: ససస స

6341 NDX2600518
పషరర: జజషషవర పడకరష కకణతస

94-30/1106

6344 NDX2491520
పషరర: ససత లకడల రరళరబసడడ

94-187/418

భరస : సతఖ ననరరయణ శరల రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:93-193
వయససస:65
లస: ససస స
94-171/571

6347 NDX2278794
పషరర: కకషష పడసరద కకట

94-171/572

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకట
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:45
లస: పప
94-174/614

6350 NDX1501213
పషరర: రరధదక లమడక

94-174/615

భరస : కకశశర కలమమర లమడక
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:33
లస: ససస స
94-174/617

6353 NDX1747387
పషరర: కకటటశసర రరవప తషసగల

94-174/618

తసడడ:డ కకషష మబరరస తషసగల
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:47
లస: పప
94-174/810

తసడడ:డ వనసకటటశసరరలల
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:56
లస: పప
94-174/812

94-171/568

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:93-191 FLAT No. 201
వయససస:19
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:47
లస: పప
6357 NDX2689164
పషరర: కలమఖణ చకకవరరస ససద

94-32/1021

తసడడ:డ అపరప రరవప కరసడడత
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చదసచన రరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:39
లస: ససస స
6354 NDX1277748
పషరర: చదసచనరరవప ఓరరగసటట

6346 NDX2241875
పషరర: ససవతసల బబ మలరరడడ

6338 NDX1301522
పషరర: సరసత రరజరపప
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-185
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ బబ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ బబ మమల రరడడ
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:58
లస: పప
6351 NDX1277763
పషరర: పరరసత ఒరరగసటట

95-171/724

తసడడ:డ ససబక రరవప మభననలలరర
ఇసటట ననస:93-193
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకషష పడసరద కకట
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:41
లస: ససస స
6348 NDX2241867
పషరర: శకనవరస రరడడడ బబ మమలరరడడ

6343 NDX2186147
పషరర: ననగగశసర రరవప మభననలలరర

94-171/567

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:93-184
వయససస:32
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:93-191 F 201
వయససస:46
లస: ససస స
94-174/612

94-171/564

94-171/566 6335 NDX2417335
6334 NDX1173814
పషరర: ఓసకరర ననధ గభపరస చససడనరర
పషరర: అమరరనధ చససడనరర

భరస : ఓసకరర ననధ గభపరస చససడనరర
ఇసటట ననస:93-184
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరఘవననదర
న రవప
ఇసటట ననస:93-185
వయససస:41
లస: ససస స

6332 NDX2417145
పషరర: ఆలలఖఖ చససడనరర

భరస : ఓసకరర ననధ గభపరస చససడనరర
ఇసటట ననస:93-184
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:93-184
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ చససడనరర
ఇసటట ననస:93-184
వయససస:60
లస: పప

6342 NDX2186154
పషరర: సరయ ససషల మభననలలరర

94-171/563

భరస : అమరరనధ చససడనరర
ఇసటట ననస:93-184
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:93-184
వయససస:52
లస: ససస స
6336 NDX2817328
పషరర: వనసకటటశసర రరవప చససడనరర

6331 NDX2417350
పషరర: పరవన చససడనరర

6356 NDX2689107
పషరర: అసజన దేవ ససద

94-174/811

భరస : రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:45
లస: ససస స
94-174/813

6359 NDX2689156
పషరర: మణణదదప ఓరరగసటట

94-174/814

తసడడ:డ చేననచ రరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:19
లస: పప
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6360 NDX2689115
పషరర: శక లమవణఖ లహరర ఓరరగసటట

94-174/815

తసడడ:డ చేననచ రరవప
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:18
లస: ససస స
94-187/420

భరస : బసవ శసకర కలమమర ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:25
లస: ససస స
94-187/423

94-175/1655

95-40/1315

94-187/425

6370 NDX3084746
పషరర: సరసబడజఖస ననతకకక

6373 NDX2032829
పషరర: అసజనన దేవ చదలవరడ

6376 NDX2562742
పషరర: కకషష చలమర

94-188/99

94-174/1031

6379 NDX3209582
పషరర: కహహలరర షషక

6365 NDX2316800
పషరర: వనసకట లకడల చనగసటట

94-187/422

6368 NDX2032688
పషరర: వనసకట మణణ భవఖసత మమడ

94-181/1485

6371 NDX3107794
పషరర: ససరగక హహరరమమతన

94-187/1017

తలర : నగరజ హహరరమమతన
ఇసటట ననస:93-195
వయససస:36
లస: ససస స
94-174/621

6374 NDX2032647
పషరర: శవ నరగష మదనదల

94-174/622

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మదనదల
ఇసటట ననస:93-196
వయససస:36
లస: పప
94-171/650

6377 NDX3263837
పషరర: ససరరసదడ కలమమర పరపరతననన

94-169/1134

6380 NDX3178829
పషరర: కహహలరర షషక

94-174/1030

Deleted

తసడడ:డ హహసషన షషక
ఇసటట ననస:93-199, Near Bose Statue
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషన షషక
ఇసటట ననస:93-199, Near Bose Statue
వయససస:41
లస: ససస స

6382 NDX3114055
పషరర: నగగశ కలమమర చలమర

6383 JBV0853655
పషరర: సరరత చలమర

94-181/1486

94-187/426

తసడడ:డ కకషష చలమర
ఇసటట ననస:93-199, Near Bose Statue
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:93-200
వయససస:34
లస: ససస స

6384 NDX1032440
పషరర: అరరసధత పరసతననన

94-187/428
6385 JBV0842146
పషరర: బభలవనసకటటశసరరరవప
ససగరబతష
స న
తసడడ:డ గగపరల కకషషయఖ ససగరబతష
స న
ఇసటట ననస:93-200
వయససస:53
లస: పప

6386 NDX2902831
పషరర: బల తడపపర సససదరర వనమబరర

భరస : పరసడడరసగరరరవప పరసతననన
ఇసటట ననస:93-200
వయససస:75
లస: ససస స
6387 NDX3179132
పషరర: బల తడపపర సససదరర వనమబరర

94-173/1059

భరస : అననన పపరష నసద రరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:58
లస: ససస స

94-171/941

తసడడ:డ ఉనన కకషష పరపరతననన
ఇసటట ననస:93-199
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హహసషన షషక
ఇసటట ననస:93-199, Near Bose Statue
వయససస:29
లస: ససస స
94-187/427

94-174/620

తసడడ:డ వనసకట ననగరరజ మమడ
ఇసటట ననస:93-195
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: నగగష కలమమర చలమర
ఇసటట ననస:93-199
వయససస:67
లస: పప

భరస : నగగశ కలమమర చలమర
ఇసటట ననస:93-199
వయససస:34
లస: ససస స
6381 NDX3189214
పషరర: హఫరస తబసససస షషక

94-187/424

భరస : రవసదడననథ చదలవరడ
ఇసటట ననస:93-196
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడననథ చదలవరడ
ఇసటట ననస:93/196
వయససస:34
లస: పప
6378 NDX1897810
పషరర: సరరసజ షసక

6367 NDX2316479
పషరర: కకటటశసరరరవప తషసగల

94-187/419

భరస : షణభలఖ రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : సరసబ శవ రరవప ననతకకక
ఇసటట ననస:93-195
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ యగర హహరరమమతన
ఇసటట ననస:93-195
వయససస:47
లస: పప
6375 NDX0143685
పషరర: ననగరరరజ న చదలవరడ

94-187/421

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస తషసగల
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వసకటయఖ కమల
ఇసటట ననస:93-195
వయససస:50
లస: పప
6372 SQX2433845
పషరర: ననగ రరజ హహరరమమతన

6364 NDX2316990
పషరర: ససధ రరణణ తషసగల

6362 NDX2316461
పషరర: ననగ జజఖత తషసగల

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తషసగల
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప తషసగల
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటభదదడ గకసథద
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:49
లస: ససస స
6369 NDX3188620
పషరర: శకనసవరసరరవప కమల

94-174/1029

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:93-194
వయససస:20
లస: పప

6363 NDX2316446
పషరర: దసరర భవరన తరరమలశశటట

6366 NDX2316388
పషరర: కకషష కలమమరర గకసథద

6361 NDX2935286
పషరర: ననగరజ చటటట పస తషల

భరస : అనననపపరనఆనసద రరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:59
లస: ససస స

94-173/1060 6389 NDX1195239
6388 NDX3025293
పషరర: బల తడపపర సససదరర వనమబరర
పషరర: మసజల జవరసదద

భరస : అనననపపరనసదన రరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:58
లస: ససస స

94-171/842

94-174/623

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప జవరసదద
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:28
లస: ససస స
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94-174/624

భరస : కకషష చదసతనఖ వనమబరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:31
లస: ససస స
6393 NDX1545633
పషరర: ససనత ఆలలరర

94-174/627

94-174/630

6399 NDX2513927
పషరర: బడహలస వనసకకసడ

94-174/633

తసడడ:డ పరపయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:39
లస: పప
94-174/636

94-187/430

94-187/433

భరస : రవకరసత రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:31
లస: ససస స
94-187/436

భరస : హరర పడసరద కకట
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:49
లస: ససస స
6414 AP151010474254
పషరర: రతననదేవ కకట

6397 NDX1539990
పషరర: అరరసధత పరసతననన

94-174/631

6395 NDX2134807
పషరర: ఉష కలమమరర శషరట

94-174/629

6398 NDX1598962
పషరర: కకషష చదసతనఖ వనమబరర

94-174/632

భరస : వటల పరసడడ రసగ రరవప పరసతననన
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మబరరస వనమబరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:36
లస: పప

6400 NDX1983429
పషరర: మధస ననతలపరటట

6401 NDX0355040
పషరర: వనసకటటశసర రరవప జవరసదద

94-174/634

6403 NDX2650786
పషరర: సహహత అమర

6406 NDX2317386
పషరర: శకలత కకట

94-174/816

6404 NDX2316131
పషరర: మఉనక జవరసదద

94-187/429

తసడడ:డ వనసకటటససరరరరవ జవరసదద
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:24
లస: ససస స
94-187/431

6407 NDX1847674
పషరర: సరయ ససపసడయ పలత

94-187/432

తసడడ:డ వజయ రరమచసదడ రరవప కకట
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : టభసడన కలమమర పపలర గబర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:31
లస: ససస స

6409 JBV0842138
పషరర: హహహమమవత సఙర హభకలసన

6410 NDX2315828
పషరర: పదనలవత మమచరరజ

94-187/434

94-187/435

భరస : బభలవనసకటటశసరరరవ సఙర హభకలసన
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నటరరజ కలమమర మమచరరజ
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:49
లస: ససస స

6412 NDX2316107
పషరర: ఉష కలమమరర శషరట

6413 NDX2316917
పషరర: అదదలకడల దేవ అసదద

6415 NDX2316826
పషరర: లకడల జవరసదద

భరస : రరమచసదడ రరవప కకట
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప జవరసదద
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:57
లస: ససస స

94-187/442
6417 NDX2315877
పషరర: లలత కళళళ వనసకట రమణమల
రరళళబసడడ
భరస : శకరరమ చసదడ మబరరస వనమబరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:64
లస: ససస స

6418 NDX2316248
పషరర: ససశల మరననన
భరస : రరమమరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:69
లస: ససస స

94-174/635

తసడడ:డ మసరసనయఖ జవరసదద
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:57
లస: పప

94-187/437

భరస : వజయ సరరధద శషరట
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:56
లస: ససస స
94-187/439

94-174/626

భరస : వజయ సరరదద శషరట
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అమర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నటరరజ కలమమర మమచరరజ
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:24
లస: ససస స

6411 AP151010474252
పషరర: రమమదేవ కకట

94-174/628

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప శషట
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:64
లస: పప

6408 NDX2317436
పషరర: రగఖ కలమమరర బడడ గరరర

6394 NDX0434811
పషరర: లకడల జవరసదద

6392 NDX1983635
పషరర: ససరష లత పసలర

భరస : మధస పసలర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప జవరసదద
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:49
లస: ససస స

6396 NDX1783357
పషరర: లలతకళళ వనసకట రమణమల
రరళళబసడడ
భరస : శక రరమ చసదడ మబరరస వనమబరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:64
లస: ససస స

6405 NDX2316925
పషరర: లకడల మమనస మమచరరజ

94-174/625

భరస : బడహలస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమమష ఆలలరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:47
లస: ససస స

6402 NDX0467035
పషరర: వజయసరరధద శషరట

6391 NDX2513877
పషరర: యలమసదమల వనసకకసడ

94-187/438

భరస : లకడల వనసకటటశసరరరవప అసదద
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:55
లస: ససస స
94-187/440

6416 NDX2316404
పషరర: పరరసత దేవ మమదదరరడడ

94-187/441

భరస : ననసచనరర రరడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:60
లస: ససస స
94-187/443

6419 NDX2315810
పషరర: ససశల చదద రరణణ పపటట గభసట

94-187/444

భరస : శసకర రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:76
లస: ససస స
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6420 AP151010474253
పషరర: కరమమశసరమల కకట

94-187/445

భరస : శకరరమభల కకట
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:76
లస: ససస స
94-187/448

తసడడ:డ బభబభ రరవప బబతనల
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:40
లస: పప
94-187/451

తసడడ:డ కరమమశసరమల కకట
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:52
లస: పప
94-187/454

తసడడ:డ వనసకట ససబభకరరవప అసదద
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:62
లస: పప
94-187/457

తసడడ:డ పసదద గరల రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:67
లస: పప

94-187/452

6430 AP151010471182
పషరర: వజయరరమచసదడరరవప కకట

6433 NDX2317170
పషరర: రరమమరరవప ఆవపల

94-187/1018

94-174/817

భరస : ససబభకరరవప బబతనళ
ఇసటట ననస:93-201,FLAT NO 302
వయససస:34
లస: ససస స

94-187/455

భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:93-202
వయససస:49
లస: ససస స

94-187/458

భరస : వరయఖ శకసగవరపప
ఇసటట ననస:93-204
వయససస:61
లస: ససస స
94-187/462

6428 NDX2316842
పషరర: వనసకటటశసరరరవప జవరసదద

94-187/453

94-187/456
6431 NDX2315786
పషరర: శకరరమ చసదడ మబరరస వనమబరర

6434 NDX2315752
పషరర: శసకర రరవప చదరరకలరర

94-187/459

తసడడ:డ కకటయఖ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:77
లస: పప

94-187/1019 6437 NDX3016052
6436 NDX3015807
పషరర: అనననపపరనసదన రరవప వనమబరర
పషరర: బల తడపపర సససదరర వనమబరర

94-187/1020

తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ మబరరస వనమబరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:60
లస: పప

భరస : అననన పపరనననసదనరరవ వనమబరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:60
లస: ససస స

6439 NDX1563189
పషరర: ఝమనస రరణణ పరవపలలరర

6440 NDX1563163
పషరర: శవ నననరరయణ రరమననన

94-174/638

6442 NDX1677865
పషరర: మభరళ కకషష కకసపసలర

6445 NDX1589805
పషరర: వరయఖ శకసగవరపప

94-174/639

తసడడ:డ ససబభక రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:93-202
వయససస:58
లస: పప
94-171/574

తసడడ:డ శకనస కకసపసలర
ఇసటట ననస:93-204
వయససస:25
లస: పప
94-174/640

94-187/450

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ వనమబరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:65
లస: పప

భరస : శవ నననరరయమణ రరమననన
ఇసటట ననస:93-202
వయససస:52
లస: ససస స
94-187/460

6425 AP151010471817
పషరర: సతఖననరరయణమబరస కకట

తసడడ:డ మసరసనయఖ జవరసదద
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:67
లస: పప

6438 NDX2555274
పషరర: ససనత జలర

భరస : బభలగభరవయఖવ
ఇసటట ననస:93-204
వయససస:56
లస: ససస స

6427 NDX2316875
పషరర: నటరరజ కలమమర మమచరరజ

94-187/447

తసడడ:డ కరమమశసరమల కకట
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశసరమల కకట
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:62
లస: పప

6432 NDX2316529
పషరర: ననసచనరర రరడడడ మమదదరరడడడ

6447 AP151010474598
పషరర: జయలకడల గభతనసવ

94-187/449

తసడడ:డ ససబభకరరవప మమచరరజ
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:54
లస: పప

6429 NDX2317055
పషరర: లకడల వనసకటటశసరరర అసదద

6444 NDX1589821
పషరర: ఈశసరమల శకసగవరపప

6424 NDX2316271
పషరర: రవకరసత రరడడడ మమదదరరడడడ

6422 JBV2711646
పషరర: శవరరమకకషష మభపరపళళ

తసడడ:డ సనరఖపడసరద మభపరపళర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరర రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:41
లస: పప

6426 JBV0843144
పషరర: హరరపస
డ రద కకట

6441 JBV0843730
పషరర: గరయతడ దేవ రరచమలలర

94-187/446

తసడడ:డ లకడల వనసకటటశసరరర అసదద
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:32
లస: పప

6423 NDX1233394
పషరర: ససబభకరరవప బబతనల

6435 NDX2797249
పషరర: అనననపపరరననసడన రరవప
వనమబరర
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ వనమబరర
ఇసటట ననస:93-201
వయససస:60
లస: పప

6421 NDX2316867
పషరర: శవ కలమమర అసదద

6443 NDX1677782
పషరర: ననగ రరజ కకసపసలర

94-171/575

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసపసలర
ఇసటట ననస:93-204
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబకయఖ శకసగవరపప
ఇసటట ననస:93-204
వయససస:64
లస: పప

94-187/461
6446 JBV3198371
పషరర: ననగ వనసకట శశభభరరణణ
శకసగవరపప
భరస : వనసకట ససబభకరరవప శకసగవరపప
ఇసటట ననస:93-204
వయససస:41
లస: ససస స

6448 JBV3189818
పషరర: కకరణ కలమమర గభతనసવ વ

94-187/464
6449 JBV3188406
పషరర: వనసకటససబభకరరవప శకసగవరపప

తసడడ:డ బభలగభరవయఖવ વ
ఇసటట ననస:93-204
వయససస:39
లస: పప

94-174/641

94-187/463

తసడడ:డ వరయఖ శకసగవరపప
ఇసటట ననస:93-204
వయససస:49
లస: పప
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6450 NDX2867281
పషరర: దసరర బసడర
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94-187/1021

భరస : మనలద బసడర
ఇసటట ననస:93-204
వయససస:35
లస: ససస స
6453 NDX2220051
పషరర: సతఖ శకనవరసస మవస

94-174/642

94-187/468

94-187/471

6457 JBV0846683
పషరర: శశకళ రసగరవఝభల

94-187/474

94-187/469

తసడడ:డ నరసససహరరవప తతనసగభసటర
ఇసటట ననస:93-215
వయససస:44
లస: పప

6455 NDX1111962
పషరర: గరరరజజకలమమరర వసగరవరపప

94-187/467

6458 NDX1975632
పషరర: లకడల దసరర కకసడనరర

94-187/470

భరస : నరసససహ రరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:93-212
వయససస:70
లస: ససస స

94-187/472 6461 JBV0846444
6460 AP151010474241
పషరర: ససబభకయమల మనననట మనననటట
పషరర: శకరరమమబరరస రసగవ జల

6463 AP151010474600
పషరర: ససజవమల కరరణస

6466 NDX2870202
పషరర: నవఖ పడతషఖష తతగసటభర

94-187/473

తసడడ:డ పసచచయఖశరససస స రసగవ జల
ఇసటట ననస:93-212
వయససస:76
లస: పప
94-187/475

భరస : హనసమయఖ కరరణస
ఇసటట ననస:93-213
వయససస:78
లస: ససస స
94-187/477

94-187/465

భరస : కకరసరగర
ఇసటట ననస:93-208
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ససబభకరరవ మనననటట
ఇసటట ననస:93-212
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరస వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:93-212
వయససస:76
లస: పప
6465 JBV0854448
పషరర: రరమమరరవప తతనసగభసటర

94-187/466

భరస : వనసకటసతఖననరరయణ రసగరవఝభల
ఇసటట ననస:93-212
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకరరమబలరరస రసగరవఝభల
ఇసటట ననస:93-212
వయససస:71
లస: ససస స
6462 NDX1248715
పషరర: కకరసరగర వసగరపపరపప

6454 AP151010474599
పషరర: రమమదేవ నసడనరరવ

6452 NDX1680264
పషరర: సససధనర దేవరశశటట

భరస : వవనకరనసద దేవరశశటట
ఇసటట ననస:93-205
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజనకకరరమయఖવ
ఇసటట ననస:93-208
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ రరననటట
ఇసటట ననస:93-211
వయససస:82
లస: పప
6459 JBV0849398
పషరర: మననకడ రసగరవఝభల

94-187/1022

భరస : ననగ రరజ కకసపసలర
ఇసటట ననస:93-204
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధన కకషష మవస
ఇసటట ననస:93-206
వయససస:41
లస: పప
6456 AP151010471083
పషరర: ససబకరరవప రరననటట

6451 NDX2743268
పషరర: మమనక కకసపసలర

6464 JBV0856666
పషరర: లకలణరరవప తతనసగభసటర

94-187/476

తసడడ:డ నరసససహరరవ తతనసగభసటర
ఇసటట ననస:93-215
వయససస:44
లస: పప
94-187/1023

తసడడ:డ రమమరరవప తతగసటభర
ఇసటట ననస:93-215
వయససస:20
లస: ససస స

6467 NDX1947854
పషరర: జజఖతఖత కలమమరర పపలపరటట

94-174/643

భరస : చనన ఆసజననయభలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:93-218
వయససస:56
లస: ససస స

94-174/644 6469 NDX2491504
94-187/478 6470 NDX2659951
6468 NDX1947979
పషరర: చనన ఆసజననయభలల పపలపరటట
పషరర: చనన ఆసజననయభలల పపలపరటట
పషరర: జజఖతఖత కలమమరర పపలపరటట

తసడడ:డ వనసకట ససబయఖ పపలపరటట
ఇసటట ననస:93-218
వయససస:57
లస: పప
6471 NDX1842765
పషరర: వనననల రతన వనలలగబరర

తసడడ:డ ససబకయఖ పపలపరటట
ఇసటట ననస:93-218
వయససస:58
లస: పప
94-174/645

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలలగబరర
ఇసటట ననస:93-223
వయససస:27
లస: ససస స
6474 NDX3019882
పషరర: శరరసణణ చసదదక
డ చవల

94-174/1034

భరస : మభకలసద కకలచమమలమ
ఇసటట ననస:93-223
వయససస:36
లస: ససస స
6477 NDX3024338
పషరర: శరత చసదదక
డ చవల
తసడడ:డ చసదడ మభరళమహన చవల
ఇసటట ననస:93-224
వయససస:39
లస: ససస స

94-173/1064

6472 NDX0854992
పషరర: అసజనకలమమరర వనలలగభరర

94-187/909

భరస : చనన ఆసజననయభలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:93-218
వయససస:55
లస: ససస స
94-174/646

6473 NDX0854984
పషరర: శకనవరసరరవప వనలలగభరర

94-174/647

భరస : శకనవరసరరవప వనలలగభరర
ఇసటట ననస:93-223
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వనలలగభరర
ఇసటట ననస:93-223
వయససస:54
లస: పప

94-187/1024
6475 NDX3017977
పషరర: వనసకట హనసమసత పడసరద
కకలమవసస
తసడడ:డ వనసకట దశరథ రరమ రరవప కకలమవసస
ఇసటట ననస:93-223
వయససస:52
లస: పప

6476 NDX3015963
పషరర: ససత మహలకడల కకలమవసస

భరస : వనసకట హనసమసత పడసరద కకలమవసస
ఇసటట ననస:93-223
వయససస:45
లస: ససస స

6478 NDX1563437
పషరర: అననరరధ మమక

6479 NDX1277615
పషరర: సరమమమజఖస బడే

భరస : వనసకట రరమ రరడడడ మమక
ఇసటట ననస:93-224
వయససస:38
లస: ససస స

94-174/648

94-187/1025

94-174/649

భరస : రసగయఖ బడే
ఇసటట ననస:93-224
వయససస:89
లస: ససస స
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6480 NDX3019890
పషరర: పపరష గరనన చసదడమహన
చనవల
తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప చనవల
ఇసటట ననస:93-224
వయససస:73
లస: పప

94-174/1035

6483 NDX2591675
పషరర: బబఖల కకసడపరటటరర

94-172/1017

తసడడ:డ బబఖల శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:20
లస: ససస స
6486 NDX2497832
పషరర: మమధవ దేవకక

94-175/165

94-187/479

భరస : గణణశన రరచగగపరల
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:34
లస: ససస స
6495 NDX2317303
పషరర: రతన మసజల మలర వరపప
భరస : రరజగసదడ పడసరద పస రరగగసడ
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:50
లస: ససస స
6498 NDX2315901
పషరర: పదనలవత ఏక

6485 NDX3021201
పషరర: లకడల కలమమర వరమలలర

6487 NDX2450765
పషరర: పసడయమసక ననలదద

6490 NDX2317345
పషరర: ససపన దేవపలమర

6493 NDX2491462
పషరర: మమధవ జజఖత పషరస

6496 NDX2476638
పషరర: ఆదదలకడల కసచరర

94-187/488

6499 NDX2316081
పషరర: వనసకట లకడల చసతన

94-187/491

6502 NDX2316057
పషరర: పపషప రరణణ పసటట
తసడడ:డ నరరససహరరవప గబడదస
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:64
లస: ససస స

94-187/494
6504 NDX2315968
పషరర: సరయ వనసకట మణణకసఠ గగతస
జలమదద
తసడడ:డ రసగరరరవప జలమదద
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:23
లస: పప

6505 NDX2316024
పషరర: ఈశసర తేజ గరమన
తసడడ:డ రరమ కకటటశసరరరవప గరమన
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:24
లస: పప

6507 NDX2491470
పషరర: పడవణ దేవరకకసడ

6508 NDX2315844
పషరర: రరకగశ శరల అక

94-187/497

94-174/1039

భరస : పపలర యఖ వరమలలర
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:64
లస: ససస స
94-181/1083

6488 NDX2700342
పషరర: పసళయఖ వరమలలర

94-181/1236

తసడడ:డ శరభ రరజ వరమలలర
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:72
లస: పప
94-187/480

6491 NDX2476653
పషరర: ఝమనస రరణణ పషరరసస మభల

94-187/481

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పషరరసస మభల
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:24
లస: ససస స
94-187/483

6494 NDX2316198
పషరర: మమత గసగవరపప

94-187/484

భరస : ననగ ససరగష గసగవరపప
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:39
లస: ససస స
94-187/486

6497 NDX2316032
పషరర: శశశలజ కలమమరర గరమన

94-187/487

భరస : కకటటశసరరరవప గరమన
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:51
లస: ససస స
94-187/489

భరస : రరమ మహన చసతన
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : భభసకర రరవప దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకర రరవప దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:26
లస: పప

94-174/1038

భరస : ఏడడకకసడలల కసచరర
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : దసడయఖ ఏక
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:53
లస: ససస స
6501 NDX2491561
పషరర: శకనవరస కలమమరర దేవరకకసడ

6484 NDX3017738
పషరర: పపలర యఖ వరమలలర

భరస : రరజగష దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:34
లస: ససస స
94-187/485

94-174/1037

తసడడ:డ పపరష గరనన చసదడమహన చవల
ఇసటట ననస:93-224
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస దేవపలమర
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:23
లస: ససస స
94-187/482

6482 NDX3017886
పషరర: శరత చసదదక
డ చవల

భరస : పపరష గరనన చసదడమహన చవల
ఇసటట ననస:93-224
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరవప ననలదద
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దసడయఖ అక
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:23
లస: ససస స
6492 NDX2315935
పషరర: శవకమ గణణషన

94-174/1036

తసడడ:డ శరభరరజ వరమలలర
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:72
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద దేవకక
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:50
లస: ససస స
6489 NDX2317253
పషరర: ఉదయ భభనస అక

6481 NDX3019817
పషరర: లకడల శరరదనసబ చవల

6500 NDX2458370
పషరర: రతనకలమమరర కరరరమసచ

94-187/490

భరస : చనన రరవప నలమదద
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:53
లస: ససస స
94-187/492

6503 NDX2489201
పషరర: కలససమ కలమమరర దేవకక

94-187/493

భరస : వనసకట నరగనద న కలమమర దేవకక
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:75
లస: ససస స
94-187/495

6506 NDX2458354
పషరర: రరజకకషస ర నలమదద

94-187/496

తసడడ:డ చనన రరవప ననలమదద
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:24
లస: పప
94-187/498

తసడడ:డ వ ఆర యస దసడయఖ అక
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:27
లస: పప

6509 NDX2315885
పషరర: చదసతనఖ చసతన

94-187/499

తసడడ:డ రరమ మహన చసతన
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:32
లస: పప
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94-187/500

తసడడ:డ భభసకర రరవప దేవరకకసడ
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:33
లస: పప

94-187/501

తసడడ:డ రరజజ గగపరల రచనగగపరల
ఇసటట ననస:93/229
వయససస:37
లస: పప

6513 NDX2476620
పషరర: ఏడడకకసడలల కసచరర

94-187/503

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కసచరర
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:56
లస: పప

6514 NDX2317006
పషరర: రరమ మహన చసతన

94-187/506

తసడడ:డ జజరజ నలమదద
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:62
లస: పప

6517 NDX2489367
పషరర: రరమ కకటటశసరరవప గరమన

94-187/504

94-238/963

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప గరమన
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:27
లస: ససస స

6520 NDX2448645
పషరర: మమఘ ననగ మననజ బసడడకటర

94-187/507

6515 NDX2489227
పషరర: దసరర పడసరద పసనసగగసడ

6518 NDX2317568
పషరర: చసదడ శశఖర పసనననల

94-187/508

94-174/650

6521 NDX2437853
పషరర: ఈశసర ససదదప బసడడకటర

తసడడ:డ సలస ఖమన షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:26
లస: ససస స
6525 NDX2134864
పషరర: మగ లబ షషక

తసడడ:డ సససదన షససక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:32
లస: ససస స
94-174/655

భరస : సలస ఖమన షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:48
లస: ససస స
6528 NDX0797431
పషరర: రరయమజ షషక

94-174/658

94-174/661

తసడడ:డ చసదడ శశఖర సససగ కతడ
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:35
లస: ససస స

6529 NDX2134815
పషరర: జహహర సరహహబ షషక

6532 NDX0854778
పషరర: హహసషసన షరరఫ షససక

94-175/1660

6535 NDX3047354
పషరర: బభజ సరహహబ షషక

94-174/659

6538 AP151010474329
పషరర: బబ
భరస : ఇమమసషర
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:45
లస: ససస స

6527 NDX1782607
పషరర: మహబబబ ససభభన షషక

94-174/657

6530 NDX2134823
పషరర: ఫసరగజ బభబభ పరలమగరరర

94-174/660

తసడడ:డ మౘబభల సరహహబ పరలమగరరర
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:36
లస: పప
94-174/662

6533 NDX2134773
పషరర: జజన సరహహబ షషక

94-174/663

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:50
లస: పప
94-181/1488

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:35
లస: పప
94-187/510

94-174/654

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసరహలద షససక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:38
లస: పప

భరస : జజన సరహహబ సహయక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:58
లస: ససస స
6537 NDX1568981
పషరర: రమఖ జజఖతఖత కతడ

94-174/656

తసడడ:డ బభబభ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మబరరసజజ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:37
లస: పప
6534 NDX3058450
పషరర: మదర బఇవనస షషక

6526 NDX2134757
పషరర: ననగబర భ షషక

6524 NDX2134740
పషరర: మలర క షషక

భరస : జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సససదన షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:28
లస: పప
6531 NDX2134781
పషరర: నజర బభబభ షషక

94-174/653

94-174/651

తసడడ:డ బభల వనసకట సరయ కకశశర బసడడకటర
ఇసటట ననస:93-229 FLAT NO 402
వయససస:30
లస: పప
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6523 NDX0797142
పషరర: రగజనన షససక

94-187/505

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పసనననల
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ బభల వనసకట సరయ కకశశర బసడడకటర
ఇసటట ననస:93-229 FLAT NO 402
వయససస:28
లస: పప

94-174/652

94-187/502

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బడహలయఖ గరమన
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:63
లస: పప

6519 NDX2655561
పషరర: లకడల శరరష గరమన

6512 NDX2317501
పషరర: ననగ ససరగష గసగవరపప

తసడడ:డ మభరళ కకషష మహన గసగవరపప
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చసతన
ఇసటట ననస:93-229
వయససస:58
లస: పప

6516 NDX2458362
పషరర: చననరరవప నలమదద

6522 NDX2134849
పషరర: షషరరన షషక

6511 NDX2316073
పషరర: గణణషన రరచగగపరల

6536 NDX2316164
పషరర: రగషల షషక

94-187/509

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:23
లస: ససస స
94-187/511

6539 AP151010474557
పషరర: మహబబబ బ షషక షషక

94-187/512

భరస : షకకర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:56
లస: ససస స
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94-187/513

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప కరపప
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:26
లస: పప
6543 NDX0684076
పషరర: ఇమమసషర షషక షషక

94-187/516

94-174/664

భరస : వనసకటటశసర రరవప మమదదరరజ
ఇసటట ననస:93-231
వయససస:38
లస: ససస స
94-174/667

భరస : సరసబశవ రరవప చననబటటటన
ఇసటట ననస:93-231
వయససస:60
లస: ససస స
94-174/670

తసడడ:డ అసతయఖ చనననబతస న
ఇసటట ననస:93-231
వయససస:66
లస: పప

94-174/665

6550 NDX1346808
పషరర: హకదయ పడకరష చనన బతస న

6553 NDX1277698
పషరర: సరసబశవ రరవప చననబటటటన

94-187/1027

6558 NDX0997130
పషరర: ససతనరరవమల చేబబడ లల

94-174/668

భరస : అజయ కలమమర చేబబడ లల
ఇసటట ననస:93-232
వయససస:45
లస: ససస స

94-174/671

భరస : వనసకటటశసర కలమమర ÌÁÜÌáÑÚ
ఇసటట ననస:93-232
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గభరవయఖ బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:93-235
వయససస:21
లస: పప

94-174/674

6562 NDX2299063
పషరర: వనసకట రరవప బబ టటటశశటట

6565 NDX2489235
పషరర: రరజగశసరర గబకర సససగ

6568 NDX2507770
పషరర: పవన వనలవల
తసడడ:డ గగపరల కకషష వనలవల
ఇసటట ననస:93-236
వయససస:21
లస: పప

94-174/669

6554 NDX3021128
పషరర: లలకగశ చనననబతష
స న

94-174/1040

94-174/672

6560 NDX0996421
పషరర: రరమకకషష కణణత

94-174/675

తసడడ:డ ససతనరరమమచనరరఖలల కణణత
ఇసటట ననస:93-232
వయససస:45
లస: పప
94-127/840

6563 NDX1747429
పషరర: సససధస లత బబ టటటశశటట

94-174/676

భరస : అనల బభబభ బబ టటటశశటట
ఇసటట ననస:93-233
వయససస:30
లస: ససస స
94-187/519

భరస : గబకర సససగ బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:93-235
వయససస:33
లస: ససస స
94-187/521

6551 NDX1563064
పషరర: వనసకటటశసర రరవప మమదదరరజ

భరస : అశశక కలమమర కలచేటట
ఇసటట ననస:93-232
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ మబరరస బబ టటటశశటట
ఇసటట ననస:93-233
వయససస:55
లస: పప
94-174/677

94-174/666

తసడడ:డ హకదయ పడకరశ చనననబతష
స న
ఇసటట ననస:93-231
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ వపపడపప
ఇసటట ననస:93-232
వయససస:36
లస: పప
94-174/1041

6548 NDX1346816
పషరర: అనత చననబటటటన

94-169/1141 6557 NDX1417469
6556 NDX3079555
పషరర: వనసకటటశసర కలమమర మణణమమలమ
పషరర: ససధఖ రరణణ కలచేటట

6559 NDX2032753
పషరర: భభణభ పడకరశ వపపడపప

94-187/518

తసడడ:డ యస యమన మబరరస మమదదరరజ
ఇసటట ననస:93-231
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప మణణమమలమ
ఇసటట ననస:93-232
వయససస:39
లస: పప
94-174/673

6545 AP151010471814
పషరర: పకకరర సస హహబ సరహహబ

భరస : హకదయ పడకరష చననబతస న
ఇసటట ననస:93-231
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అసతస యఖ చననబటటటన
ఇసటట ననస:93-231
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర చనననబథదన
ఇసటట ననస:93-231
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమ మహనరరవప అనససటట
ఇసటట ననస:93-236
వయససస:70
లస: ససస స

6547 NDX2278836
పషరర: జజఖత మమడసన

94-187/515

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ సరహహబ
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చనన బతస న
ఇసటట ననస:93-231
వయససస:42
లస: పప

6552 NDX1983452
పషరర: సరసబశవ రరవప చనననబతస న

6567 NDX2491579
పషరర: వనసకట రమణమల అనససటట

94-187/517

భరస : వజయ కలమమర చనననబతన
ఇసటట ననస:93-231
వయససస:40
లస: ససస స

6549 NDX1277706
పషరర: మమరర ససశల చననబటటటన

6564 NDX2348746
పషరర: ఆదదపస
డ రదస బబ గరరరపప

6544 AP151010471560
పషరర: అలయమస సససదన సససదసలల

6542 AP151010471529
పషరర: సలమమఖమన షషక

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ సససదసలల
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:51
లస: పప

6546 NDX1563072
పషరర: వరసససధర దేవ మమదదరరజ

6561 NDX3078359
పషరర: శకలకడల ÌÁÜÌáÑÚ

94-187/514

తసడడ:డ బభబబససభభన
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమబబససబభన షషక
ఇసటట ననస:93-230
వయససస:47
లస: పప

6555 NDX2750172
పషరర: వకకమ చనననబథదన

6541 NDX0684167
పషరర: హహసషసననసహహబ

94-187/520
6566 NDX2491496
పషరర: వనసకట ససత ననగ లకడల వనలవల

భరస : గగపరల కకషష వనలవల
ఇసటట ననస:93-236
వయససస:46
లస: ససస స
94-187/522

6569 NDX2491512
పషరర: గగపరల కకషష వనలవల

94-187/523

తసడడ:డ ననగ బసవయఖ వనలవల
ఇసటట ననస:93-236
వయససస:59
లస: పప
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6570 NDX0077834
పషరర: వనసకటటశసర రరవప బటభడజ

94-170/516

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:93-286
వయససస:74
లస: పప
6573 AP151010456105
పషరర: పపలర యఖ వసగబరర

94-169/872

94-175/1334

94-162/871

94-187/527

94-187/530

94-187/533

94-175/167

తసడడ:డ ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:94-1-3
వయససస:60
లస: పప

6583 NDX1331453
పషరర: రరజగష బ

6586 JBV0852004
పషరర: అనల కలమమర పససరద

6589 AP151010471630
పషరర: రరజజరరవప పతస పరటట

6592 NDX2509750
పషరర: కకషరషరరజ న రరవప యడవలర

94-187/535

6595 NDX2051704
పషరర: అనతన దేవ కకసడపలర

94-187/528

6598 NDX2509446
పషరర: ఉమమమహహశసరర చమట
భరస : కకటటశసర రరవప చమట
ఇసటట ననస:94-1-9
వయససస:64
లస: ససస స

6578 AP151010471328
పషరర: శకనవరస కలమమరવ

94-187/783

6581 AP151010474339
పషరర: శరసతకలమమరర

94-187/526

6584 NDX1045301
పషరర: కకపరకరసత బసదదల

94-187/529

తసడడ:డ ఇసరలయల B
ఇసటట ననస:94-1
వయససస:28
లస: పప
94-187/531

94-187/532
6587 AP151010471227
పషరర: ఇసరలయల బసదదల ఇసరలయల
బసదదల
తసడడ:డ యరగబ యరగబ
ఇసటట ననస:94-1
వయససస:52
లస: పప

94-187/534

6590 NDX2470557
పషరర: దదడడడ లకడల చసదదక
డ

94-175/166

తసడడ:డ దదడడడ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:94-1-2
వయససస:20
లస: ససస స
94-175/168

94-175/1335
6593 NDX2691095
పషరర: వనసకట సరయ తేజశసన తమలన

తసడడ:డ రరమ లసగగశసర రరవప తమలన
ఇసటట ననస:94-01-3
వయససస:19
లస: ససస స
94-187/536

భరస : వనసకట రరమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:94-1-3
వయససస:39
లస: ససస స
94-187/538

94-169/1008

భరస : ఇసరలయయలల
ఇసటట ననస:94-1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:94-1-2
వయససస:69
లస: పప

భరస : ననగరరజ డేగల
ఇసటట ననస:94-1-3
వయససస:28
లస: ససస స
6597 AP151010471329
పషరర: ఆసజననయభలల డేగల

94-187/525

తసడడ:డ జజనయఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:94-1
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకషరషరరజ న రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:94-1-2
వయససస:59
లస: ససస స
6594 NDX1813907
పషరర: అననష డేగల

6580 JBV3198470
పషరర: యయససమరరయమల

6575 NDX2690832
పషరర: కరరణ గసగవరపప

తసడడ:డ పసదదససబభకననయభడడવ
ఇసటట ననస:93|153
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లలధరరపల ఫససరద
ఇసటట ననస:94-1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకపరదననస ఫససరర
ఇసటట ననస:94-1
వయససస:62
లస: పప
6591 NDX2509735
పషరర: ససబభకయమల యడవలర

94-187/787

తసడడ:డ ఇసరలయల బ
ఇసటట ననస:94-1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ యకలబ పషరర
ఇసటట ననస:94-1
వయససస:40
లస: పప
6588 AP151010471629
పషరర: పడయరర పససరర

6577 NDX1102326
పషరర: వజయకలమమర తరరమలశశటట

94-169/871

భరస : బసగరర రరజ గసగవరపప
ఇసటట ననస:93-455
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరఖసబభబభ
ఇసటట ననస:94-1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లలధరకపరల ఫసర
స ద
ఇసటట ననస:94-1
వయససస:59
లస: ససస స
6585 AP151010471352
పషరర: అమద పషరర

94-169/1007

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:93|94
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగయఖવ
ఇసటట ననస:93|208
వయససస:72
లస: ససస స
6582 JBV3198306
పషరర: మమరమల పససరద

6574 NDX2692747
పషరర: ననజనద న
న వసగబరర

6572 NDX0453092
పషరర: కరరణనకర వసగబరర

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:93/455
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపలర యఖ వసగబరర
ఇసటట ననస:93-455
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కరలల
ఇసటట ననస:93-845
వయససస:60
లస: ససస స
6579 AP151000339408
పషరర: అసజమల సరతషపడడવ

94-169/870

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:93/455
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసయఖ
ఇసటట ననస:93/455
వయససస:74
లస: పప
6576 NDX2654325
పషరర: మహలకడల కరలల

6571 AP151010459428
పషరర: నకతడమల వసగబరర

6596 NDX0465187
పషరర: ననగరరజ డేగల

94-187/537

తసడడ:డ ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:94-1-3
వయససస:36
లస: పప
94-175/169

6599 NDX2509685
పషరర: కకటటశసర రరవప చమట

94-175/170

తసడడ:డ పసచచయఖ చమట
ఇసటట ననస:94-1-9
వయససస:73
లస: పప
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పషరర: భమమమహ భమ
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94-170/636

భసధసవప: శకవనణణ భమ
ఇసటట ననస:94-1-501
వయససస:50
లస: పప
6603 JBV0840074
పషరర: శకలసతలવ బబ గరరరపపવ

94-187/539

94-187/542

94-187/545

తసడడ:డ సనరరససనసదసવ વ
ఇసటట ననస:94-2
వయససస:81
లస: ససస స
6612 NDX2193647
పషరర: నవఖ చరరత పపలపరక

6604 JBV0840082
పషరర: ససజజతવ బబ గరరరపపવ

94-175/171

6607 AP151010474347
పషరర: రగజజరమణణ పతస పరట

6602 NDX1101609
పషరర: కళళఖణణ బబ గర రపప

94-174/680

భరస : వజయకలమమర బబ గర రపప
ఇసటట ననస:94-2
వయససస:34
లస: ససస స
94-187/540

తసడడ:డ వజయకలమమరવ વ
ఇసటట ననస:94-2
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవకకషష పడసరద పతస పరటట
ఇసటట ననస:94-2
వయససస:35
లస: ససస స
6609 JBV3198025
పషరర: గభరరవమల బబ గరరరపపવ વ

94-174/679

తసడడ:డ వజయకలమమర బబ గర రపప
ఇసటట ననస:94-2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయకలమమరવ વ
ఇసటట ననస:94-2
వయససస:34
లస: ససస స
6606 NDX0394700
పషరర: జజఖత పతస పరటట

6601 NDX1102482
పషరర: చదసతనఖశక బబ గర రపప

6605 JBV0841072
పషరర: పలర వ పతస పరటట

94-187/541

తసడడ:డ రరజజరరవప పతస పరటట
ఇసటట ననస:94-2
వయససస:35
లస: ససస స
94-187/543

6608 AP151010474349
పషరర: చదనననమల బతష
స ల

భరస : రరజజరరవ బసదదల
ఇసటట ననస:94-2
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-2
వయససస:75
లస: ససస స

94-187/546
6610 JBV3188158
పషరర: యమదగరరరలకకలనరసససహరరవప વ
పతస పరటటવ
తసడడ:డ రరజజరరవపવ વ
ఇసటట ననస:94-2
వయససస:34
లస: పప

6611 AP151010471484
పషరర: వజయకలమమర బబ గరరరపపવ

6613 NDX1417360
పషరర: దదవఖ పపలపరక

94-175/172

94-175/173
6614 NDX0108712
పషరర: ఇసదదరర పసడయదరరరన రరళళబసడడવ
రర ళళ బస డడ
తసడడ:డ సనరఖపడకరశరరవపવ రర ళళ బస డడ
ఇసటట ననస:94-2-10
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ మహన రరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:94-2-10
వయససస:26
లస: ససస స

6615 NDX2509636
పషరర: వసససధర డడ

94-175/175 6617 NDX1153907
6616 JBV0845438
పషరర: వసససదర తషళళళరర తత ళళ
పషరర: హనసమమయమల వఝబ
ర రర
వవఙఝ
తసడడ:డ నరసససహస తత ళళ
ర రర
భరస : పపరషచసదడ రరవప వవఙఝ
ఇసటట ననస:94-2-10
ఇసటట ననస:94-2-10
వయససస:50
లస: ససస స
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వ వ ఎస తలప సరయ డడ
ఇసటట ననస:94-2-10
వయససస:49
లస: ససస స

94-175/177 6619 JBV0843003
6618 NDX2509545
పషరర: వ వ ఎస టట సరయ దేవలరరజ
పషరర: రరమకకషషવ ససగ

తసడడ:డ వరరసజననయభలల దేవలరరజ
ఇసటట ననస:94-2-10
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరససకహమబరరసવ ససగ
ఇసటట ననస:94-2-10
వయససస:37
లస: పప

94-175/180
6621 JBV0846436
పషరర: పరసడడరసగరరరవప మటటటగభసటવ
మటటట గభసట
తసడడ:డ ససబభకరరవపવ మటటట గభసటట
ఇసటట ననస:94-2-10
వయససస:82
లస: పప

6622 NDX2509610
పషరర: వనసకట సతఖవత పపలలగభరస
భరస : రరమకకషష రరవప పపలలగభరస
ఇసటట ననస:94-2-13
వయససస:64
లస: ససస స

6624 NDX2509776
పషరర: వనసకట రమణ పపలలగభరరస

6625 JBV3213089
పషరర: దసరర అవరసరరવ అవస రర

94-175/183

తసడడ:డ రరమకకషష పపలలగభరరస
ఇసటట ననస:94-2-13
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరવ అవస రర
ఇసటట ననస:94-2-14
వయససస:33
లస: ససస స

94-175/186
6627 AP151010480494
పషరర: హహసమమవత మటటటగభసటવ మటటట
గభసట
భరస : పరసడడరసగరరరవపવ మటటట గభసటట
ఇసటట ననస:94-2-14
వయససస:70
లస: ససస స

6628 JBV3208733
పషరర: పవన కలమమరવ ఇకటటరరવ
తసడడ:డ కకషషమబరరసવ ఇస టట రర
ఇసటట ననస:94-2-14
వయససస:34
లస: పప

94-175/178

94-187/547

తసడడ:డ సనరరససనసదવ
ఇసటట ననస:94-2
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పస వ ఆర మహన రరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:94-2-10
వయససస:23
లస: ససస స
94-175/174

94-187/544

94-175/176

94-175/179
6620 NDX0313379
పషరర: వనసకట రరమ మహన పపలపరక

తసడడ:డ కకదకడ ససతనరరమ శరల పపలపరక
ఇసటట ననస:94-2-10
వయససస:55
లస: పప
94-175/181

6623 NDX2509701
పషరర: ఎస వ ఎస ఎస అనసత
పదలననభస గగటటటట
తసడడ:డ ససబభకరరవప గగటటటట
ఇసటట ననస:94-2-13
వయససస:20
లస: పప

94-175/184

94-175/185
6626 JBV0847558
పషరర: వనసకటలకడల మటటటగభసటવ మటటట
గభసట
భరస : శకనవరససવ మటటట గభసటట
ఇసటట ననస:94-2-14
వయససస:40
లస: ససస స

94-175/187

94-175/188
6629 JBV3208147
పషరర: శకనవరసస మటటటగభసటવ మటటట
గభసట
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవపવ మటటట గభసటట
ఇసటట ననస:94-2-14
వయససస:45
లస: పప

94-175/182
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6630 NDX1417170
పషరర: ననగ లకడల దసగరరరరల
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94-175/189

భరస : డక వ ఆర వ పడసరద దసగరరరరల
ఇసటట ననస:94-2-19
వయససస:49
లస: ససస స
94-175/192
6633 NDX1417154
పషరర: వనసకట రరమమసజననయ వరపడసరద
దసగరరరరల
తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప దసగరరరరల
ఇసటట ననస:94-2-19
వయససస:49
లస: పప

6636 NDX0972463
పషరర: షణభలఖ శవరరమ తనడేపలర
తనడేపలర
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప తనడేపలర
ఇసటట ననస:94-2-24
వయససస:31
లస: పప

94-175/195

6631 AP151010480034
పషరర: ససదనవరణణ దనవపలమరరવ దన వప
లమ రర
భరస : శకనవరసరరవపવ దన వప లమ రర
ఇసటట ననస:94-2-19
వయససస:50
లస: ససస స

94-175/190

94-175/191
6632 AP151010480055
పషరర: శకలసతల దనవపలమరరવ దన వప లమ
రర
భరస : ననసకట ససబడహలణఖసવ దన వప లమ రర
ఇసటట ననస:94-2-19
వయససస:73
లస: ససస స

6634 NDX1056480
పషరర: చసదన తనడేపలర తనడేపలర

94-175/193

6635 NDX1056597
పషరర: సనరఖలకడల కకనకక కకనఖ

భరస : షణభలఖ శవరరమ తనడేపలర
ఇసటట ననస:94-2-24
వయససస:28
లస: ససస స
6637 JBV3213576
పషరర: అపరష చదలవరడ

94-175/194

భరస : శకనవరస కకనఖ
ఇసటట ననస:94-2-24
వయససస:39
లస: ససస స
94-175/196

6638 JBV3213584
పషరర: రసగననయకమల చదలవరడ

94-175/197

తసడడ:డ రరమలహనరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-2-25
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమలహనరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-2-25
వయససస:42
లస: ససస స

94-175/198
6639 AP151010480461
పషరర: బభలతడపపరసససదరర చదలవరడ
చదలవరడ
భరస : రరమమననహరరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-2-25
వయససస:66
లస: ససస స

94-175/199
6640 NDX1097476
పషరర: ససబభకరరవప చదలవరడ
చదలవరడ
తసడడ:డ రరమ మననహరరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:94-2-25
వయససస:40
లస: పప

6641 JBV0844852
పషరర: ససతనరరకకలణణ మగభలలరరવ
మఘళళరర
భరస : నరసససహరరవపવ మఘళళరర
ఇసటట ననస:94-2-26
వయససస:77
లస: ససస స

6642 JBV0844845
పషరర: శక రరమ చకదడమబరరసવ
మగభలలరరવ
తసడడ:డ నరససకహరరవపવ మఘళళరర
ఇసటట ననస:94-2-26
వయససస:45
లస: పప

94-175/201

6643 JBV0844274
పషరర: ననగగశసరరరవపવ మ గభలలరరવ

94-175/203
6644 JBV0844282
పషరర: నరససకహరరవపવ మ గభలలరరવ

6645 NDX1590109
పషరర: ననవరన ససలమసనన షషక

94-175/204

తసడడ:డ నరససకహరరవపવ మఘళళరర
ఇసటట ననస:94-2-26
వయససస:48
లస: పప

భరస : అఝర అల మహమలద
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:28
లస: ససస స
6648 JBV0846162
పషరర: సరబరరననసర షషక షషక

94-175/208

94-175/211

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:28
లస: పప
6654 NDX0313494
పషరర: అనసర బభషరવ షషకવ
తసడడ:డ ననగభల మరరવ షషక
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:36
లస: పప

6646 NDX0108480
పషరర: సరజదన బబగస షషక షషక

94-175/214

6649 NDX2168004
పషరర: సరగజన దేవ చదలర లరర

94-175/205

6647 NDX0603878
పషరర: ఆదదలకడల రరచ

94-175/206

తసడడ:డ కకటటశసర రరవపવ రరచ
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:34
లస: ససస స
94-175/209

6650 NDX1810622
పషరర: శకలసతల అయమచతషల

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ చదలర లరర
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర అయమచతషల
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:74
లస: ససస స

6652 NDX0313544
పషరర: ఇరరర ద అల మహమలద
మహమలద
తసడడ:డ ససభభన మహ మద
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:33
లస: పప

94-175/212

6653 JBV0846063
పషరర: మహమలద అజహర అల

6655 NDX0313460
పషరర: రవకలమమర దదడడడ

94-175/215

తసడడ:డ వననయకరరవప దద ఢకజ
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:68
లస: పప

94-175/210

94-175/213

తసడడ:డ మహబబబ ససబభన మహమలద
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప దథ ఢకజ
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:41
లస: పప

94-175/218 6658 JBV3208915
6657 NDX1300490
పషరర: రసగ ననయకలలల సకలమ సకల
పషరర: నరరససకహరరవప దదడడడ

తసడడ:డ ఆసజననయభలల సకల
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ లకడలననరరయణવ మఘళళరర
ఇసటట ననస:94-2-26
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ ననగభల మరర షషక
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమహబబబభసబభన షషక
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:60
లస: ససస స
6651 NDX1828583
పషరర: సరధదక అల మహమలద

94-175/202

94-175/200

6656 JBV3208600
పషరర: పరరర సరరదద దదడడడ

94-175/217

తసడడ:డ నరససకహరరవప
ఇసటట ననస:94-2-28
వయససస:45
లస: పప
94-175/219

6659 NDX1300201
పషరర: ససజనఖ పషరర ర పషరర

94-175/220

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పషరర
ఇసటట ననస:94-2-29
వయససస:26
లస: ససస స
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94-175/221

భరస : పరరరసరరధద దద ఢకజ
ఇసటట ననస:94-2-29
వయససస:35
లస: ససస స
6663 NDX1300227
పషరర: జజఖత రరఘవనసదడ పషరర ర పషరర

94-175/224

94-175/227

94-169/874

94-175/232

తసడడ:డ లమజరస అసదద
ఇసటట ననస:94-3-5
వయససస:36
లస: పప
6675 NDX1848383
పషరర: నటటష ఆనసద రరజ

94-175/235

తసడడ:డ ఆనసద రరజ గగవసద సరసమ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:25
లస: ససస స
6678 NDX1417097
పషరర: అమబలఖ రగబభక

94-175/238

94-175/241

94-175/244

భరస : ససధనకర పరరచ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:49
లస: ససస స

94-175/229

94-175/230

6671 NDX1300086
పషరర: శవ పరరసత అడపర అడపర

94-175/231

భరస : వర రరఘవనసదడ బభబభ రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:94-2-234
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప అడపర
ఇసటట ననస:94-3-5
వయససస:59
లస: ససస స

6673 NDX2509578
పషరర: వనసకట అశసత అదేదపలర

6674 NDX2509453
పషరర: వనసకట అనసత అదేదపలర

94-175/233

94-175/234

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప అదేదపలర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకలత శకనవరస అదేదపలర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:24
లస: ససస స

6676 NDX2084473
పషరర: శవకలమమరర ఆవపల

94-175/236

6677 NDX0798355
పషరర: యల హహచ ససజనఖ చసతపలర
చసతపలర
తసడడ:డ శకరరసమబరరస చసతపలర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:30
లస: ససస స

94-175/237

94-175/239

6680 NDX1300052
పషరర: మణణ పసడయ అడపర అడపర

94-175/240

6679 NDX1984062
పషరర: ససజనఖ ఇపసప

6682 NDX0834887
పషరర: జ సరయ కలమమరర జ

భరస : శశధర అడపర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:31
లస: ససస స
94-175/242

6685 NDX0736736
పషరర: వరణణ సనరర ససరర

6688 NDX2084499
పషరర: దమయసత ఆవపల
భరస : శకనవరసరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:49
లస: ససస స

6683 JBV3213162
పషరర: కకమల అదేదపలర అదదదపలర

94-175/243

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప అదదదపలర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:41
లస: ససస స
94-175/245

భరస : వఘఘనశసర రరవప ససరర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:45
లస: ససస స
94-175/247

94-175/226

6668 NDX1537036
పషరర: మభరళ మహన రరవప
యణడ వలర
తసడడ:డ హనసమసత రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:94-2-30
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట కకశశర కలమమర జ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప మతడక
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:44
లస: ససస స
6687 NDX1116730
పషరర: మమధవ పరరచ పరరచ

6670 NDX1546334
పషరర: యమమన ఎలశసరపప

6665 NDX1937558
పషరర: రజన మటభట

94-175/228

భరస : నవన కలమమర ఇపసప
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర రగ బ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:33
లస: ససస స
6684 AP151010480011
పషరర: కలమఖణణ మతడక మతడక

6667 NDX1937459
పషరర: రరజబభబభ మటభట

94-175/223

భరస : రరజబభబభ మటభట
ఇసటట ననస:94-2-30
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకరరమమబరరస ఆవపల
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబభ రరవప రగబభక
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:33
లస: ససస స
6681 NDX1336817
పషరర: అమబలఖ రరబక రగ బ

94-175/225

తసడడ:డ పపలర యఖ మటభట
ఇసటట ననస:94-2-30
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమమసజయఖ గసజ
ఇసటట ననస:94/2/65
వయససస:35
లస: ససస స
6672 NDX1300532
పషరర: వజయ కలమమర అసదద

6664 NDX1760231
పషరర: అసజన దేవ ననగళర

6662 NDX1299965
పషరర: భరత కలమమర పషరర పషరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పషరర
ఇసటట ననస:94-2-29
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసమ అయఖపప ననగళర
ఇసటట ననస:94-2-30
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ కకమరననన
ఇసటట ననస:94-2-30
వయససస:51
లస: ససస స
6669 NDX1689241
పషరర: కళళఖణణ గసజ

94-175/222

భరస : నరసససహరరవప ధథ డకడ
ఇసటట ననస:94-2-29
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పషరర
ఇసటట ననస:94-2-29
వయససస:31
లస: పప
6666 NDX1937699
పషరర: ఉషర రరణణ కకమరననన

6661 JBV3214079
పషరర: హహహమమవత దదడడడ దద ఢకజ

6686 NDX1300565
పషరర: శరసత సరరనన ఖమన ఖమన

94-175/246

భరస : మహహదదదన సతనసర ఖమన
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:48
లస: ససస స
94-175/248

6689 JBV3698586
పషరర: లకడల ఇపసప

94-175/249

భరస : జగనలహనన రరవప రగ బభభ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:50
లస: ససస స
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6690 NDX1848433
పషరర: ససబభక లకడల ఆనసద రరజ

94-175/250

భరస : ఆనసద రరజ గగవసద సరసమ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:51
లస: ససస స
6693 NDX1195247
పషరర: ననగరతనస తమనస తమనస

94-175/253

భరస : అసదే లమజరరస తమనస
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:63
లస: ససస స
6696 NDX2509594
పషరర: వనసకట రరవమల చసతపలర

94-175/256

భరస : అయఖసబబ టర శరససట న చసతపలర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:85
లస: ససస స
6699 JBV3698610
పషరర: నవన కలమమర ఇపసప

6691 NDX1984591
పషరర: రరజఖలకడల పసదదరర

94-175/254
6694 NDX1466482
పషరర: రరమ ససబకమల చసతలపపడడ
చసతళళపపఢక
భరస : సతఖననరరయణ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:76
లస: ససస స

6695 AP151010480024
పషరర: శరరద మతడక మతడక
భరస : వనసకటటశసరరరవప మతడక
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:78
లస: ససస స

6697 NDX2509560
పషరర: శవ సరయ కకషష ససరగ

94-175/258
6698 NDX0740951
పషరర: వనసకట సరయరరస సనరర సన రగ

6700 JBV3698602
పషరర: ఉమమ మహహశ బభబభ యపషప
తసడడ:డ జగన మహన రరవప ఐపసప
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:31
లస: పప

94-175/262
6702 NDX0798652
పషరర: యల యన పస కలమమర చసతపలర
చసతపలర
తసడడ:డ శకరరస మబరరస చసతపలర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:34
లస: పప

6703 NDX1202621
పషరర: అజయ కలమమర అసదద అసదే

94-175/260

6701 NDX2084416
పషరర: శకరరమ మబరరస ఆవపల

94-175/261

తలర : దమయసత ఆవపల
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:33
లస: పప
94-175/263

తసడడ:డ లమజరస అసదే
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:34
లస: పప

94-175/264
6704 NDX0800698
పషరర: చకకవరరస సరమవనదసવ సరమవనదస

తసడడ:డ ససపత కలమమరવ సరమవనదస
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:40
లస: పప
94-175/266

6707 AP151010477488
పషరర: వనసకట కకషస ర కలమమర అదేదపలర
అదదద పలర
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ అదేదపలర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:46
లస: పప

94-175/267

94-175/268

6709 NDX0741066
పషరర: వఘఘనశసర రరవప సనరర

94-175/269

6710 NDX1097195
పషరర: ససధనకర పరరచ పరరచ

94-175/270

తసడడ:డ కకషషమబరరస ససరర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:54
లస: పప

6711 JBV3698578
పషరర: జగన మహన రరవప యపషప
ఐపసప
తసడడ:డ శశరయఖ ఐపసప
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:55
లస: పప

94-175/271

6714 NDX1202613
పషరర: లమజరస అసదద అసదే

94-175/274

తసడడ:డ ససశల రరవప అసదే
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ చసతపలర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:89
లస: పప

తసడడ:డ వఘఘనశసర రరవప ససరర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:29
లస: పప

6706 AP151010477613
పషరర: వనసకటశకనవరసరరవప అదేదపలర
అదేపలర
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ అదదపలర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవ నసదదరరజ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:50
లస: పప

6717 NDX2509693
పషరర: అయఖభభటర శరససట న చసతపలర

94-175/257

94-175/255

94-175/265

తసడడ:డ వరభదడరరవపવ పప తతరరల
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:44
లస: పప
6708 NDX0163444
పషరర: చసదడ వఠల నసదదరరజ

94-175/252

భరస : రరమ మబరరస చసతపలర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వఘఘనశసరరరవప ససరగ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:23
లస: పప
94-175/259

6692 NDX2509461
పషరర: పదనలవత చసతపలర

భరస : ననగరరరజ న రరడడడ పసదదరర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననలహన రరవప ఐపసప
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:30
లస: పప

6705 AP151010477492
పషరర: రమమష పప తత
స రరવ పస తత రర

94-175/251

94-175/277

6712 NDX1150986
పషరర: రరమకకటటశసర రరవప ఆర ఆర

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణరరవప పరరచ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:54
లస: పప
94-175/272

94-175/273
6713 NDX0798660
పషరర: శకరరస మబరరస చసతపలర చసతపలర

తసడడ:డ ససబభకరరవప అర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అయఖపస త శరససస స చసతపలర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:62
లస: పప

94-175/275
6715 AP151010477491
పషరర: వరభదడరరవప పప తత
స రరવ పస తత
రర
తసడడ:డ నరసససహరరవపવ పప తతరరల
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:72
లస: పప

6716 JBV2191419
పషరర: సతఖననరరయణ చసతలపపడడ

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస చసతళళపపఢక
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:80
లస: పప

6718 NDX2796746
పషరర: దతనసతేయ
డ
సరయ పప టట
ట రర

6719 NDX2799583
పషరర: శరరద పప టట
ట రర

తసడడ:డ పస ఏల ననరరయణ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:64
లస: పప

94-175/1678

94-175/276

94-175/1679

భరస : దతనసతేయ
డ
సరయ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:60
లస: ససస స
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6720 NDX2740637
పషరర: రరమయఖ మమరరళర
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94-184/1526

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:35
లస: పప
6723 NDX2871507
పషరర: కలపణ గభసటక

94-187/1061

94-175/1873

94-175/279

భరస : రమమషసమభదనడలવ సమభదడల
ఇసటట ననస:94-3-20
వయససస:36
లస: ససస స
6732 NDX0164723
పషరర: రమమషવ సమభదనడల

94-175/282

తసడడ:డ భబషణసવ సమభదడల
ఇసటట ననస:94-3-20
వయససస:40
లస: పప
6735 NDX1983858
పషరర: వజయ కలమమరర కకరరవ

94-174/681

94-187/554

94-175/286

94-175/290

భరస : శకనవరసరరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:33
లస: ససస స
6747 NDX1359371
పషరర: పదనలవత మదసకలరర
భరస : సరయ కలమమరర మదసకలరర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:39
లస: ససస స

94-175/1874

94-175/293

6725 NDX3281391
పషరర: శశషగరరర రరవప చనవల

94-175/1872

6728 NDX3281425
పషరర: రరధదకర దేవ చనవల

94-175/1875

భరస : శశషగరరర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:94-3-18
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:94-3-18
వయససస:49
లస: ససస స

94-175/280
6730 NDX0106674
పషరర: మననకడ వఠల నసదదరరజવ నసదద
రరజ
భరస : చసదడ వఠలવ నసదద రరజ
ఇసటట ననస:94-3-20
వయససస:45
లస: ససస స

6731 NDX1097153
పషరర: శశధర అడప
తసడడ:డ ననగగశసర రరవప అడప
ఇసటట ననస:94-3-20
వయససస:40
లస: పప

6733 NDX2489177
పషరర: రమమష కతడయ

6734 NDX2489219
పషరర: ససనత కతడయ

94-168/783

6736 NDX1782698
పషరర: పడభభకర కకరరవ

6739 NDX3252947
పషరర: శక కలమమర శసకరపలర

6742 NDX1760439
పషరర: గరయతడ ఇపసప

94-175/281

94-187/552

భరస : రమమష కతడయ
ఇసటట ననస:94-3-24
వయససస:42
లస: ససస స
94-174/682

6737 NDX1983304
పషరర: రవ కలమమర కకరరవ

94-174/683

తసడడ:డ జజసఫ కరగవ
ఇసటట ననస:94-4
వయససస:26
లస: పప
94-172/1262

తసడడ:డ ననరరయణ దనసస శసకరపలర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రవ శసకర కకసడదపప
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:27
లస: ససస స
6744 NDX1812404
పషరర: శరరద బబ గర వరపప

6727 NDX3281417
పషరర: ససమత దేవ చనవల

94-187/1060

తసడడ:డ వరగయ శరల చనవల
ఇసటట ననస:94-3-18
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ కకరరవ
ఇసటట ననస:94-4
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమరరక కకరరవ
ఇసటట ననస:94-4
వయససస:47
లస: పప
6741 NDX1792952
పషరర: జజహనవ కకసడదపప

94-175/278

తసడడ:డ శవనననరరయణ కతడయ
ఇసటట ననస:94-3-24
వయససస:46
లస: పప

భరస : జజసఫ కకరరవ
ఇసటట ననస:94-4
వయససస:42
లస: ససస స
6738 AP151010471036
పషరర: జజసఫ కకరరవ

6724 NDX1097096
పషరర: శకధర అడపర ఆఢప

6722 NDX2771657
పషరర: గభసటక శశషస రరడడడ

తసడడ:డ గభసటక అచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప ఆఢప
ఇసటట ననస:94-3-16
వయససస:38
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:94-3-18
వయససస:72
లస: ససస స
6729 NDX0106831
పషరర: మణణ సమభదనడలવ సమభదనడల

94-187/1059

భరస : తరరపత రరడడడ పరసతస
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శశషస రరడడడ గభసటక
ఇసటట ననస:94-3-15
వయససస:30
లస: ససస స
6726 NDX3281409
పషరర: ససమత దేవ చనవల

6721 NDX3034626
పషరర: అననపపరష మల పరసతస

6740 NDX1793034
పషరర: మనశసన కసదదపప

94-175/285

తసడడ:డ రవ శసకర కసదదపప
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:26
లస: ససస స
94-175/287

6743 NDX2125921
పషరర: ససధఖ రరణణ శనగపరటట

94-175/288

భరస : ఉమ మహహశ బభబభ ఇపసప
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రరవప శనగపరటట
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:32
లస: ససస స

94-175/291
6745 NDX1300474
పషరర: అరరణ అమకతలలరర ఆమకతలల
రర
భరస : ససబడమణణఖశసర రరవప ఆమక త లల రర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:34
లస: ససస స

6746 NDX1378660
పషరర: హరత తనడేపలర తనడేపలర
భరస : వజయ ఆదదతఖ తనడేపలర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:35
లస: ససస స

6748 NDX1590307
పషరర: లకడల పరడపపరష చసతలపపడడ

6749 NDX1378710
పషరర: వజయ కలమమరర మమకకననన

భరస : శకనవరససలల చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:40
లస: ససస స

94-175/294

94-175/292

94-175/295

తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ మమకకననన
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:41
లస: ససస స
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6750 NDX1378678
పషరర: గరయతడ దేవ పతడ పతడ
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94-175/296

భరస : లలత బభబభ పతడ
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:43
లస: ససస స
6753 NDX1793158
పషరర: పదలజ కసదదపప

94-175/299

94-175/302

94-175/305

94-175/308

తసడడ:డ లమజరస అసదద
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:28
లస: పప

6757 NDX1378728
పషరర: ననగ మలలర శసరర మమకకననన

6760 NDX1811695
పషరర: శకకర చసతలపరటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:45
లస: పప
6771 NDX1300292
పషరర: ఈశసర పడసరద రగలసగర రరలసజ

94-175/317

94-175/304

6761 NDX1590455
పషరర: తేజశస కలమమర జనపత

94-175/307

6763 NDX1378652
పషరర: వసశ మహన కకషష తనడేపలర

94-175/309

94-175/310
6764 NDX1300383
పషరర: సరయ కకషష అమకతలలరర
ఆమకతలల రర
తసడడ:డ ససబడమణణఖశసర రరవప ఆమక త లల రర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:38
లస: పప

94-175/312

6767 NDX2022002
పషరర: ససరగష కలమమర బచసచ

94-175/313

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బచసచ
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:40
లస: పప

94-175/315 6770 NDX1378686
6769 NDX0355214
పషరర: రరజగసదడ పడసరద రరడడ మభదదయస
పషరర: లలత బభబభ పతడ ప తడ

6772 NDX1417246
పషరర: సరయకలమమర మదసకలరర

6778 NDX1378736
పషరర: సనరఖ ననరరయణ మమకకననన
తసడడ:డ ససబకయఖ మమకకననన
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:68
లస: పప

94-175/316

తసడడ:డ భమమ రరవప పతడ
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:46
లస: పప
94-175/318

6773 AP151010477224
పషరర: వజయకలమమర తళరస

94-175/319

తసడడ:డ సతఖననరయణ తనళస
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:52
లస: పప
94-175/321

తసడడ:డ అచచయఖ కసదదపప
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:56
లస: పప
94-175/323

6758 NDX2167956
పషరర: హనసమమయమల సనరరశశటట

తసడడ:డ ససబడమణఖ ఎస లలట జనపత
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:28
లస: పప

94-175/320 6775 NDX1793216
6774 AP151010477086
పషరర: హరగ కకషష గగపరల చసతలపరటట
పషరర: రవ శసకర కసదదపప

తసడడ:డ మలర ఖమరరజ న చనరరఖలల మనవ
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:65
లస: పప

94-175/306

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మదసకలరర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:53
లస: పప

94-175/301

భరస : సరసబశవరరవప సనరరశశటట
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరరసరరడడడ మభదదయస
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గణణష రగలసజ
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:48
లస: పప

6777 NDX1300466
పషరర: ససబడమణణఖశసర రరవప మనవ

94-175/303

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:39
లస: పప
94-175/314

6755 NDX1300334
పషరర: అరరణ ఆమకతలలరర
భరస : ససబడమణఖ శరరల అమకతలలరర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస తనడేపలర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఏలససటట
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:39
లస: పప

94-175/298

తసడడ:డ హరగ కకషష గగపరల చసతలపరటట
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:24
లస: పప

94-175/311 6766 NDX1758921
6765 JBV3188208
పషరర: ఆనసద వనసకట శకనవరస ఎలశశటట
పషరర: శకనవరస రరవప బబ గర వరపప

6768 NDX1590299
పషరర: శకనవరససలల చసతలపపడడ

94-175/300

భరస : సనరఖ ననరరయణ మమకకననన
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ తషలమబసదసల
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:76
లస: ససస స
6762 NDX1300508
పషరర: వనయ కలమమర అసదద

6754 NDX1625781
పషరర: పదల శక పపలజల

6752 JBV0855395
పషరర: పదనలవత ననమలలలరర

భరస : శక రరమ చసదడ మబరరస ననమలలలరర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : లలసలమ వసగర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర బచసచ
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:62
లస: ససస స
6759 NDX2022028
పషరర: అనసనయమల తషలమబసదసల

94-175/297

భరస : ఈశసర పడసరదస రగలసగర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర కసదదపప
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:54
లస: ససస స
6756 NDX2022036
పషరర: రసగ ననయకమల బచసచ

6751 NDX1300235
పషరర: కరతనఖయన రగలసగర రర లస జ

6776 JBV0855403
పషరర: శక రరమచసదడ మబరరస

94-175/322

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మబరరస ననమలలలరర
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:57
లస: పప
94-175/324

6779 NDX3252285
పషరర: ననగమణణ చసతకలసట

94-175/1845

భరస : శక కలమమర చసతకలసట
ఇసటట ననస:94-4-27
వయససస:40
లస: ససస స
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6780 NDX2193613
పషరర: అనసదదపప రరజ బసవరరజ

94-175/325

తసడడ:డ అమరగశసర రరజ బసవరరజ
ఇసటట ననస:94-4-41
వయససస:22
లస: పప
6783 AP151010480033
పషరర: ఝమనస లకడల దనమવ దన మ

94-175/328

భరస : కకషషવ దన మమ
ఇసటట ననస:94-4-98
వయససస:39
లస: ససస స
6786 NDX0808030
పషరర: రరవ కకషరషరరవప రరవ

94-175/331

94-175/334

94-175/337

భరస : వనసకట ససబభకరరవప రవ
ఇసటట ననస:94-4-258
వయససస:46
లస: ససస స

6798 NDX1417345
పషరర: మహమలద ఖమన పఠరన

6784 AP151010480300
పషరర: లకడలసరవతడ తనడేపలర తనడేపలర

6785 AP151010480197
పషరర: శరరద రరళళబసడ

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:94-4-258
వయససస:57
లస: పప
6801 NDX2186048
పషరర: అచసఖత కలమమర కరపప

6787 NDX0314328
పషరర: శకనవరసరరవప గగనగభకట

6790 NDX1563494
పషరర: పఠరన హహససససబ పఠరన

94-174/686

94-187/559

భరస : సతఖ భభసకర రరవప లలచరర
ఇసటట ననస:94-5-30
వయససస:39
లస: ససస స

94-175/335

6791 NDX1417378
పషరర: నససమమ పఠరన

94-175/338
6793 NDX0108894
పషరర: మహమలద దదలర మదવ
మహమలద
భరస : ఇరరన మహమలదવ మహ మద
ఇసటట ననస:94-4-258
వయససస:58
లస: ససస స

6794 NDX1417477
పషరర: యబససఫ ఖమన పఠరన

6802 NDX1725086
పషరర: వనసకటటశసరరర కరపప

6805 AP151010471154
పషరర: హనసమసతరరవప అలర సశశటట ట

6808 NDX1760280
పషరర: రరప లమవణఖ దసరరసరల
భరస : రసజత కలమమర అసచ
ఇసటట ననస:94--5-30
వయససస:28
లస: ససస స

94-175/333

94-175/336

భరస : మహమలద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:94-4-258
వయససస:47
లస: ససస స

94-175/341

94-175/339

తసడడ:డ మహమలద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:94-4-258
వయససస:27
లస: పప
94-175/342
6797 NDX1563510
పషరర: పఠరన మకలకల ఖమన పఠరన

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:94-4-258
వయససస:41
లస: పప
94-174/684

6800 NDX1725334
పషరర: ససభ గరత కరపప

94-174/685

భరస : వనసకటటశసరరర కరపప
ఇసటట ననస:94-5
వయససస:77
లస: ససస స
94-174/687

6803 NDX0367607
పషరర: కకషస ర కకరరవ

94-187/558

తసడడ:డ మమణణకరఖలరరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:94-5
వయససస:45
లస: పప
94-187/560

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:94-5-28
వయససస:48
లస: పప
94-115/1206

6788 NDX1286301
పషరర: ఓబభల రరడడడ ససగన ససగన
తసడడ:డ ససబభకరరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:94-4-98
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ కరపప
ఇసటట ననస:94-5
వయససస:77
లస: పప

భరస : భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:94-5-28
వయససస:49
లస: ససస స
6807 NDX3262938
పషరర: రరణణ లలచరర

94-175/332

భరస : మకలకల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:94-4-258
వయససస:36
లస: ససస స

6799 NDX2186071
పషరర: వనసకట పదనలవత చదనసనపరటట

94-175/330

భరస : పడకరశరరవప రరళళబసడ
ఇసటట ననస:94-4-98
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అచసఖత కలమమర చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:94-5
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరపప
ఇసటట ననస:94-5
వయససస:53
లస: పప
6804 AP151010474459
పషరర: అహలఖ అలర సససటట

94-175/329

తసడడ:డ జజన తడడకకసద
ఇసటట ననస:94-4-258
వయససస:38
లస: పప
94-175/343

94-175/327

భరస : కకషరషరరవప రరవ
ఇసటట ననస:94-4-98
వయససస:35
లస: ససస స

94-175/340 6796 NDX1948175
6795 NDX1018696
పషరర: అబభదల ననర రరహమమన షషక షషక
పషరర: ససద
స న వరల తడడకకసద

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:94-4-258
వయససస:31
లస: పప

6782 NDX0809996
పషరర: అనత రరవ రరవ

భరస : యల యస వనసకట కలమమర నడడసపలర
ఇసటట ననస:94-4-98
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల గభనగభసట
ఇసటట ననస:94-4-98
వయససస:41
లస: పప

భరస : సససదనవల షషక
ఇసటట ననస:94-4-258
వయససస:33
లస: ససస స
6792 NDX1690776
పషరర: రరమ రవ

94-175/326

భరస : పరసడడరసగరరరవప tadepalli
ఇసటట ననస:94-4-98
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ రరవ
ఇసటట ననస:94-4-98
వయససస:38
లస: పప
6789 NDX1300011
పషరర: ఫరతమమ షషక

6781 NDX2051647
పషరర: శకలత నడడసపలర

6806 AP151010471670
పషరర: ఆసజననయభలల ఎనననబతష
స న

94-187/561

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-5-29
వయససస:60
లస: పప
94-175/344

6809 NDX3252699
పషరర: సతఖ భభసకర రరవప లలచరర

94-175/1848

తసడడ:డ తడననథ రరవప లలచరర
ఇసటట ననస:94-5-30
వయససస:41
లస: పప
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6810 NDX1699232
పషరర: ననగమణణ కరవటట
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94-187/562

భరస : కకటటశసర రరవప కరవత
ఇసటట ననస:94-5-30
వయససస:45
లస: ససస స
6813 AP151010474866
పషరర: ససజజత అసచ

94-187/565

94-187/923

భరస : ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:94-5-31
వయససస:64
లస: ససస స
6822 JBV0840041
పషరర: శరఖమల యయరరవ

6814 NDX2548139
పషరర: రమణ రరడడడ మసడదదద స

94-187/921

6817 NDX2347003
పషరర: ససత కలమమరర చనమరరస

6820 NDX2848950
పషరర: రమమదేవ యయరరవ

94-175/345

94-172/1229

భరస : వర రరఘవ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:94-5-32
వయససస:59
లస: ససస స
94-187/567

భరస : వరరరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:94-5-32
వయససస:37
లస: ససస స

94-187/564

6815 NDX2561686
పషరర: వనసకట ససబభకలల మసడదదద స

94-187/922

భరస : రమణ రరడడడ మసడదదద స
ఇసటట ననస:94-5-30
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబక రరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:94-5-31
వయససస:67
లస: ససస స
94-187/566

6812 NDX0732297
పషరర: రరధమల శరఖమబరర

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:94-5-30
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కరశ రరడడ మసడదదద స
ఇసటట ననస:94-5-30
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరడడడ మసడదదద స
ఇసటట ననస:94-5-30
వయససస:19
లస: ససస స
6819 AP151010474006
పషరర: ససతనకలమమరర చనమరరస

94-187/563

భరస : ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:94-5-30
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవపడసరదస
ఇసటట ననస:94-5-30
వయససస:57
లస: ససస స
6816 NDX2561678
పషరర: ససషసలథ మసడదదద స

6811 AP151010474623
పషరర: కకటటశసరమల యనననబతస న

94-175/346
6818 NDX1343466
పషరర: బభల వనసకట ఆనసద భరదనసజ
గగససకకసడ
తసడడ:డ వనసదఖననధ శరరల గగసస కకసడ
ఇసటట ననస:94-5-31
వయససస:31
లస: పప

6821 NDX2827780
పషరర: వర రరఘవ రరడడడ యయరరవ

94-175/1684

తసడడ:డ గగపరల కకషష రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:94-5-32
వయససస:69
లస: పప

6823 JBV0840157
పషరర: రరమమ దేవ యయరరవ

94-187/568

6824 JBV0840033
పషరర: వర రరఘవ రరడడ యయరరవ

94-187/569

భరస : వర రరఘవ రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:94-5-32
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషష రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:94-5-32
వయససస:69
లస: పప
94-187/571
6827 NDX0532622
పషరర: వనసకట నరసససహరరవప ఉలర గసటట

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప వపలర గసటట
ఇసటట ననస:94-5-33
వయససస:64
లస: ససస స

94-187/570
6826 NDX0528752
పషరర: లల వనసకట కకషష వనణణ
వపలర గసటట
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప వపలర గసటట
ఇసటట ననస:94-5-33
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గభరవయఖ
ఇసటట ననస:94-5-33
వయససస:73
లస: పప

6828 NDX1884627
పషరర: అనసనయ మభననస

6829 NDX1590372
పషరర: రరసబభబభ యనననబతస న

6830 NDX1884700
పషరర: వనసకట రమణన రరడడడ మభననస

6825 NDX2448702
పషరర: లకడల సరసబభడజఖస వపలర గసటట

94-175/347

94-175/348

భరస : వనసకట రమణన రరడడడ మభననస
ఇసటట ననస:94-5-34
వయససస:40
లస: ససస స
6831 NDX3111580
పషరర: కకటటశసరమల చేసబబటట

94-175/1685

భరస : ససబకరరవప చేసబబటట
ఇసటట ననస:94-5-35
వయససస:78
లస: ససస స
6834 NDX1984278
పషరర: రరధ కకలచలమ

94-175/351

భరస : పపరష చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:94-5-36
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ మభననస
ఇసటట ననస:94-5-34
వయససస:51
లస: పప

6832 NDX3141744
పషరర: దేవపడసరద చేసబభటట

6833 NDX3105723
పషరర: ఇసదదరర చేసబబటట

94-175/1686

6835 NDX1984369
పషరర: అనసనయ కకలచలమ

6838 NDX1983585
పషరర: అరరణన కకలల
ర రర
భరస : శకనవరస రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-5-37
వయససస:33
లస: ససస స

94-175/1687

భరస : దేవపడసరద చేసబబటట
ఇసటట ననస:94-5-35
వయససస:42
లస: ససస స
94-175/352

తసడడ:డ రరమకకకషష కకలచలమ
ఇసటట ననస:94-5-36
వయససస:69
లస: ససస స
94-175/1688

94-175/350

తసడడ:డ ఆసజననయభలల యనననబతస న
ఇసటట ననస:94-5-34
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబకరరవప చేసబభటట
ఇసటట ననస:94-5-35
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమకకకషష కకలచలమ
ఇసటట ననస:94-5-36
వయససస:46
లస: ససస స
6837 NDX3029477
పషరర: రరధదక చసతకలసట

94-175/349

6836 NDX1329556
పషరర: మభకలసద కకలచలమ

94-175/353

తసడడ:డ రరమకకషష కకలమచలస
ఇసటట ననస:94--5-36
వయససస:36
లస: పప
94-174/688

6839 NDX1984468
పషరర: మభసకకన షషక

94-175/354

తసడడ:డ అబభదల రగఫ షషక
ఇసటట ననస:94-5-37
వయససస:24
లస: ససస స
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పషరర: నససస జహ షషక
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94-175/355

భరస : అబభదల రగఫ షషక
ఇసటట ననస:94-5-37
వయససస:47
లస: ససస స
6843 NDX1984617
పషరర: అబభదల రరఫ షషక

94-175/358

94-175/360

94-187/575

94-175/361

94-175/364

94-187/579

94-187/581

తసడడ:డ సనరజ బబగ
ఇసటట ననస:94-5-41
వయససస:20
లస: పప

6853 NDX1598079
పషరర: వననద కలమమర అన ేరల

6856 JBV0840199
పషరర: లకడల లలళళ

6859 NDX2692192
పషరర: ససషల తరరమలశశటట

6862 JBV0840124
పషరర: మసగమల వనగ

94-187/584

6865 NDX0143982
పషరర: వనసకటభచలస రరవననతల

94-175/362

6868 NDX2509644
పషరర: రగషన బబగ
తసడడ:డ సనరజ బబగ
ఇసటట ననస:94-5-41
వయససస:21
లస: పప

6848 NDX0765487
పషరర: శవతేజ అసకరల

94-187/574

6851 NDX2761765
పషరర: హహమలత మరక

94-187/1069

6854 NDX1097500
పషరర: రరజశశఖర లలమ ల ల

94-175/363

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ల ల
ఇసటట ననస:94--5-39
వయససస:34
లస: పప
94-187/577

6857 AP151010474626
పషరర: జయమల లలళళ

94-187/578

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:94-5-39
వయససస:64
లస: ససస స
94-175/1339

6860 NDX0733071
పషరర: బసవరరజ గగరర

94-187/580

భరస : అమరగశసర రరవప
ఇసటట ననస:94-5-40
వయససస:49
లస: ససస స
94-187/582

6863 NDX0738302
పషరర: అమరగశసరరరజ బసవరరజ

94-187/583

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:94-5-40
వయససస:51
లస: పప
94-187/585

తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ
ఇసటట ననస:94-5-40
వయససస:73
లస: పప
94-175/365

94-175/359

భరస : శవ తేజ మరక
ఇసటట ననస:94-5-38
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:94-5-40
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ గభరవయఖ
ఇసటట ననస:94-5-40
వయససస:70
లస: పప
6867 NDX2509602
పషరర: రరహహల బబగ

94-187/576

భరస : రరఘవరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:94-5-40
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబభకరరవప
ఇసటట ననస:94-5-40
వయససస:55
లస: ససస స
6864 JBV0843060
పషరర: ససబభకరరవప మభడడయస

6850 JBV0842674
పషరర: బయఖనన అసకరల

6845 NDX2347482
పషరర: శరహన బబగమ షషక

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:94-5-38
వయససస:28
లస: పప

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:94-5-39
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశసరయఖ
ఇసటట ననస:94-5-39
వయససస:69
లస: పప
6861 JBV0843078
పషరర: లకడల మభడడయస

94-187/573

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అన ేరల
ఇసటట ననస:94-5-39
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరస ట ల
ఇసటట ననస:94-5-39
వయససస:27
లస: పప
6858 AP151010471385
పషరర: సరసబశవరరవప లలళళ

6847 JBV0842617
పషరర: ఆదదలకడల అసకరల

94-175/357

భరస : నజర హహసససన షషక
ఇసటట ననస:94-5-38
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచనన
ఇసటట ననస:94-5-38
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అన ేరల
ఇసటట ననస:94-5-39
వయససస:27
లస: పప
6855 NDX0165456
పషరర: వరపడసరద రరసటల

94-187/572

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:94-5-38
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బయఖనన
ఇసటట ననస:94-5-38
వయససస:51
లస: పప
6852 NDX1597972
పషరర: నవన కలమమర అన ేరల

6844 AP151010474625
పషరర: సరగజన కకలల
ర రర

6842 NDX1984484
పషరర: అబభదల హఫసజ షషక

తసడడ:డ అబభదల రగఫ షషక
ఇసటట ననస:94-5-37
వయససస:28
లస: పప

భరస : కరసయఖ
ఇసటట ననస:94-5-37
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల అసకరల
ఇసటట ననస:94-5-38
వయససస:26
లస: పప
6849 JBV0841007
పషరర: శకనవరససలల అసకరల

94-175/356

తసడడ:డ రగఫ షషక అబభదల
ఇసటట ననస:94-5-37
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:94-5-37
వయససస:59
లస: పప
6846 NDX1810697
పషరర: భవరన శసకర అసకరల

6841 NDX1859109
పషరర: హయమజ షషక అబభదల

6866 NDX2576833
పషరర: లకడల శరకవణణ వనసపరటట

94-153/628

తసడడ:డ వ కగ సనరగష వనసపరటట
ఇసటట ననస:94-5-41
వయససస:25
లస: ససస స
94-175/366

6869 NDX1665621
పషరర: ఇసదడజ బసవరరజ

94-175/1200

తసడడ:డ అమరగశసర రరజ బసవరరజ
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:26
లస: ససస స
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94-175/1201 6871 NDX1883660
6870 NDX1650879
పషరర: లకకల శరకవణణ వనసపరటట వనసపరటట
పషరర: సఫసనన అహలద

తసడడ:డ వనసకట కకషరషనసద ససరగష వనసపటట
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బషసర అహలద
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:42
లస: ససస స

6873 NDX1936477
పషరర: వనసకట నరసమల ఈదర

6874 NDX1884197
పషరర: కరశమల గగదన

94-175/1204

భరస : ససబక రరడడడ ఈదర
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:48
లస: ససస స
6876 NDX1018746
పషరర: శకకరసత రరడడడ ఈదర

94-175/1202

భరస : అనసత లకడల వర పడసరద రరసటభల
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:43
లస: ససస స
94-175/1205

6875 NDX0781195
పషరర: వహహదన బబగస మహమలద
మహమలద
భరస : ఇసరలయల మహమలద
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:54
లస: ససస స

94-175/1208

94-175/1209
6878 NDX1810317
పషరర: ససబడహలణఖ రరయలల జకకరరజ

భరస : బడహలయఖ గగదన
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:48
లస: ససస స
94-175/1207

6877 NDX1563502
పషరర: గజనఫర ఫససక షషక

94-175/1203
6872 NDX0107649
పషరర: శక రరజరరజగశసరర రరసటభల రరసటభల

తసడడ:డ ససబరరడడడ ఈదర
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరలయల షషక
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:28
లస: పప

94-175/1210
6879 NDX1829391
పషరర: వనసకట సతఖ మమధవ రరయలల
జకకరరజ
తసడడ:డ నరసససహరరవప జకకరరజ
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:41
లస: పప

94-175/1211 6881 NDX1884213
6880 NDX1754861
పషరర: పపరష చసదడ శశఖర చసతకలసట
పషరర: బడహలయఖ గగదన

తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ చసతకలసట
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కగసయఖ గగదన
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:50
లస: పప

6882 NDX1189844
పషరర: ససబభకరరడడడ ఈదర ఈ ద ర

6883 NDX1884742
పషరర: బషసర అహలద మహమలద

6884 NDX2650463
పషరర: రరధ మధవ లత వనసపరటట

94-175/1213

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ ఈదర
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:51
లస: పప
6885 NDX2654507
పషరర: రరధ వనసపరటట
భరస : వ కగ ససరగష వనసపరటట
ఇసటట ననస:94-5-41
వయససస:47
లస: ససస స
6888 NDX1886987
పషరర: గగససయమ పడవణ షషక

94-187/587

94-187/599

భరస : గరరరష నలర గటర
ఇసటట ననస:94-5 44
వయససస:29
లస: ససస స

94-175/1689

6889 NDX1887019
పషరర: ససరజ బబగ

6892 NDX0413666
పషరర: శరఖమలగగరర బభలజగపలర

94-187/602

6895 NDX0413427
పషరర: ననగరరజ బలజగపలర

6898 NDX1369404
పషరర: జయలకకల గగలర గగలర
భరస : దనమదరరవప గగలర
ఇసటట ననస:94-5 44
వయససస:61
లస: ససస స

6887 NDX1248590
పషరర: షరజదన బబగమ

94-187/586

94-187/588

6890 NDX0147348
పషరర: వనసకట కకషరషనసద ససరగష
వనసపరటట
తసడడ:డ రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:94-5-41
వయససస:54
లస: పప

94-187/589

94-187/600

6893 AP151010474105
పషరర: సమమబన సయఖద

94-187/601

భరస : సససదన
ఇసటట ననస:94-5-42
వయససస:53
లస: ససస స
94-187/603

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:94-5-42
వయససస:43
లస: పప
94-175/1215

94-175/1340

భరస : ససరజ బబసగ
ఇసటట ననస:94-5-41
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:94-5-42
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:94-5-42
వయససస:40
లస: పప
6897 NDX1116664
పషరర: ససశల నలర గటర నలర గటర

6886 NDX3011848
పషరర: సమరరన అహలద

94-175/1212

భరస : రరధ కకషష మబరరస వనసపరటట
ఇసటట ననస:94-5-41
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ బబగ
ఇసటట ననస:94-5-41
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:94-5-42
వయససస:33
లస: ససస స
6894 AP151010471044
పషరర: సలమ సయఖద

94-175/1214

తసడడ:డ బశఏర అహలఫ
ఇసటట ననస:94-5-41
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మరర షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:94-5-41
వయససస:48
లస: ససస స
6891 NDX0413716
పషరర: అనత బభలజగపలర

తసడడ:డ నరసససహరరవప జకకరరజ
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గగస మహమలద
ఇసటట ననస:94-5 41
వయససస:54
లస: పప
94-175/1341

94-175/1206

6896 NDX0147504
పషరర: శకనవరసరరవప బలజగపలర

94-187/604

తసడడ:డ వనసకట ససబడహలణఖస
ఇసటట ననస:94-5-42
వయససస:47
లస: పప
94-175/1216

6899 NDX1590364
పషరర: రరమచసదడ రరవప గగరర

94-175/1217

తసడడ:డ వనసకటటససరరర గగరర
ఇసటట ననస:94-5 44
వయససస:41
లస: పప
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94-175/1218

తసడడ:డ తరరమలయఖ గగలర
ఇసటట ననస:94-5 44
వయససస:71
లస: పప
94-187/606

తసడడ:డ బభచదచయఖ
ఇసటట ననస:94-5-48
వయససస:67
లస: పప
6906 NDX0694547
పషరర: శకలలఖ పరరచనరర

94-175/367

తసడడ:డ శకనవరసన ప రర చన రర
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:30
లస: ససస స
6909 NDX1300581
పషరర: రరఘవ దేవ పసనసమబడడ పసనస
మభడడ
భరస : వనసకటటశసర రరవప పసనస మభడడ
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:53
లస: ససస స

94-175/370

6912 NDX1300607
పషరర: వనసకటటశసర రరవప పసనసమబడడ
పసనస మభడడ
తసడడ:డ రరమకకషష పసనస మభడడ
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:56
లస: పప

94-175/373

6915 AP151010477025
పషరర: సనరఖపడకరశరరవప రరళళబసడడ
రరళరబసడడ
తసడడ:డ కకషషమబరరస రర ళళ బస డడ
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:68
లస: పప

94-175/376

6918 AP151010474632
పషరర: వనసకటరమణమల బచచగరరర

94-187/607

94-187/1070

94-175/368
6907 AP151010480195
పషరర: పదలపసడయ మభకరకమల
మభకరకమల
భరస : బభలచదడేశసరరరవప మభకరకమల
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:45
లస: ససస స

6908 NDX1664961
పషరర: అనసశర బబ నస

6910 NDX1664888
పషరర: అరరణ కలమమర రరడడ చలకల

94-187/605

94-187/1071

తసడడ:డ గగవసదస రరజ కలసచల
ఇసటట ననస:94-5-48
వయససస:25
లస: పప
94-175/369

భరస : వజయ భభసకర రరడడ బబ నస
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:53
లస: ససస స

94-175/371

94-175/372
6911 NDX1299759
పషరర: శరకవణ కలమమర పసనసమబడడ పసనస
మభడడ
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పసనస మభడడ
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:30
లస: పప

94-175/374

94-175/375
6914 AP151010294578
పషరర: ఉదఖహసకరరరసఘ బబ నడ లలనવ బబ నద
లలన
తసడడ:డ ననరరయణణససహવ బబ నద lలలన
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:58
లస: పప

6916 AP151010477097
పషరర: రరమభలల నలర మతష నలర
మతత
తసడడ:డ ససబభకరరవప నలర మతత
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:71
లస: పప

94-175/377

6917 NDX1625666
పషరర: సరయ శకనవరస అరరపసరరల

6919 JBV0849729
పషరర: పడభభకర అలర సశశటట

94-187/608

6913 NDX1664946
పషరర: భభసకర రరడడడ బబ నస

6922 NDX0145714
పషరర: వనసకట సరయ కళళఖణణવ
మసతడవరదదવ
భరస : ససబడమణఖసવ
ఇసటట ననస:94-5-51
వయససస:59
లస: ససస స

94-175/1220

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప లలట అరరపసరరల
ఇసటట ననస:94-5 49
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవసతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:36
లస: పప
94-187/610

6905 NDX3015708
పషరర: మరరయ దనస కలసచల

భరస : శవ కలసచల
ఇసటట ననస:94-5-48
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ బబ నస
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:58
లస: పప

భరస : రసగమహన
ఇసటట ననస:94-5-51
వయససస:39
లస: ససస స

6920 JBV0856922
పషరర: శవసతఖననరరయణ అలర సశశటట

94-187/609

తసడడ:డ దనమదరస
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:60
లస: పప
94-187/611

94-175/1221
6923 NDX1848425
పషరర: పడసనన రరజఖ లకడల బభచగరరర

భరస : పడదదప వనసకట రసగరరరవప బభచగరరర
ఇసటట ననస:94-5 52
వయససస:28
లస: ససస స

94-175/1222

94-175/1223 6926 NDX2096023
94-175/1224
6925 NDX1018670
పషరర: సరయకలమమర బభచగరరర బభచగరరర
పషరర: వనసకట రసగ సరయ కలమమర
బభచగరరర
తసడడ:డ రసగననయకలలల బభచగరరర
తసడడ:డ రసగననయకలలల బభచగరరర
ఇసటట ననస:94-5 52
ఇసటట ననస:94-5 52
వయససస:31
లస: పప
వయససస:33
లస: పప

94-175/1225

6928 NDX1664896
పషరర: రసగయఖ గళర

భరస : రసగననయకలలల బభచగరరర
ఇసటట ననస:94-5 52
వయససస:50
లస: ససస స
6927 NDX1848409
పషరర: పడదదప వనసకట రసగరరరవప
బభచగరరర
తసడడ:డ రసగననయకలలల బభచగరరర
ఇసటట ననస:94-5 52
వయససస:35
లస: పప

6904 NDX3015781
పషరర: ససలలచన కలసచల

6902 JBV0852962
పషరర: మమధవలత జజననలగడడ

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:94-5-45
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భభసకర రరడడ బబ నస
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:26
లస: పప

భరస : రసగశరయ
ఇసటట ననస:94-5-49
వయససస:46
లస: ససస స

6924 NDX1000413
పషరర: ధనలకడల బభచగరరర బభచగరరర

94-175/1219

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరష గగలర
ఇసటట ననస:94-5 44
వయససస:41
లస: పప

6903 AP151010471093
పషరర: శరయ వశసననధస

6921 AP151010474633
పషరర: పదనలవత బచచగరరర

6901 NDX1369396
పషరర: రరమ చసదడరరవప గగరర

తసడడ:డ రగశయఖ గళర
ఇసటట ననస:94-5 52
వయససస:68
లస: పప

94-175/1226

6929 NDX1410646
పషరర: అజయభకమమర బభచగరరర

94-187/612

తసడడ:డ రసగననయకలలల బభచగరరర
ఇసటట ననస:94-5-52
వయససస:29
లస: పప
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6930 NDX1239342
పషరర: అజయ కలమమర బచచగరరర

94-187/613

తసడడ:డ రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:94-5-52
వయససస:29
లస: పప
94-187/615

భరస : అదద శశషయఖ
ఇసటట ననస:94-5-56
వయససస:78
లస: ససస స
94-175/1691

6934 NDX0391326
పషరర: ఛనతనడపత రరవప కటభట

6937 NDX2734127
పషరర: మభరళ కకషష తనడేపలర

94-187/616

6940 NDX3016060
పషరర: మమఘన లసగసగభసటర

6935 NDX3012416
పషరర: ఉష రరణణ తనడేపలర

94-175/1690

భరస : మభరళ కకషష తనడేపలర
ఇసటట ననస:94-5-57
వయససస:49
లస: ససస స
94-181/1505

తసడడ:డ గగపరల కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:94-5-57
వయససస:59
లస: పప
94-187/1072

94-179/1226
6932 NDX2779130
పషరర: వనసకట శకనవరసరరవప బసడనరర

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:94-5-56
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప కటభట
ఇసటట ననస:94-5-56
వయససస:47
లస: పప

భరస : మబరరలకకశన
ఇసటట ననస:94-5-57
వయససస:49
లస: ససస స
6939 NDX3018025
పషరర: ససతతష లసగసగభసటర

94-187/614

తసడడ:డ రసగయఖવ
ఇసటట ననస:94-5-52
వయససస:50
లస: పప

6933 NDX0395764
పషరర: లకడల కరసతమల దనమరర

6936 NDX2935930
పషరర: ఉష రరణణ తనడేపలర

6931 AP151010471549
పషరర: రసగననయకలలల బభచచగరరర

6938 NDX2734135
పషరర: వమలమ తనడేపలర

94-184/1535

భరస : గగపరల కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:94-5-57
వయససస:52
లస: ససస స
94-187/1073

6941 NDX2903128
పషరర: శకనవరస రరవప బసడనరర

94-175/1692

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప లసగసగభసటర
ఇసటట ననస:94-5-57
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప లసగసగభసటర
ఇసటట ననస:94-5-57
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:94-5-58
వయససస:49
లస: పప

6942 NDX2903110
పషరర: శకనవరస రరవప బసడనరర

6943 NDX2804961
పషరర: లకడల ససపపరష బసడనరర

94-175/1695
6944 NDX2945632
పషరర: వనసకట శకనవరసరరవప బసడరర

94-175/1693

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:94-5-58
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:94-5-58
వయససస:41
లస: ససస స

6945 NDX2341311
పషరర: జవన జజఖత మలర శశటట

94-179/180

భరస : ససనల కలమమర మలర శశటట
ఇసటట ననస:94-5-58
వయససస:26
లస: ససస స
94-179/925

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:94-5-58
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప అమలశశటట
ఇసటట ననస:94-5-59
వయససస:32
లస: పప

6949 NDX2780039
పషరర: శకనవరస రరవప బసడనరర

94-179/1229

6952 NDX1298934
పషరర: శవకలమమరర మలశశటట

94-175/379

6947 NDX2340974
పషరర: ననగగశసర రరవప మలర శశటట

94-179/1227

6950 NDX2779122
పషరర: శకనవరస రరవప బసడనరర

94-179/1228

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:94-5-58
వయససస:49
లస: పప
94-186/301

6953 NDX1880468
పషరర: హహమలత అమలశశటట

94-175/378

భరస : శవ దసరరర పడసరద అమలశశటట
ఇసటట ననస:94-5-59
వయససస:30
లస: ససస స

94-175/1696 6956 NDX0395798
6955 NDX2871176
పషరర: మలర కరరరజ న రరవప పపతపపపలమ
పషరర: శకదేవ అమలససటట

తసడడ:డ ఇననయఖ పపతపపపలమ
ఇసటట ననస:94-5-59
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగగసదడరరవప గభగరరలస
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:28
లస: ససస స

94-179/182

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మలర శశటట
ఇసటట ననస:94-5-58
వయససస:62
లస: పప

భరస : ననగగశసరరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:94-5-58/1A
వయససస:54
లస: ససస స

94-187/618 6958 NDX1000397
6957 NDX1536467
పషరర: చనన శసకర రరవప అమలశశటట
పషరర: భభవన గభగరరలస గభగరరలస

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:94-5-59
వయససస:53
లస: పప

94-179/181

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:94-5-58
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:94-5-58
వయససస:49
లస: పప
6954 NDX1884676
పషరర: శవ దసరరర పడసరద అమలశశటట

6946 NDX2341022
పషరర: ససనల కలమమర మలర శశటట

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:94-5-58
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప మలర శశటట
ఇసటట ననస:94-5-58
వయససస:36
లస: పప

6948 NDX2610673
పషరర: వనసకట దసరర పడతషఖష బసడనరర

6951 NDX2779189
పషరర: శకనవరస రరవప బసడనరర

94-175/1694

94-187/617

భరస : చన శసకరరరవప
ఇసటట ననస:94-5-59
వయససస:51
లస: ససస స
94-175/381

6959 NDX1984229
పషరర: రమఖ శక త పససపపలలటట

94-175/382

తసడడ:డ వనసకట ససబభకరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:31
లస: ససస స
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94-175/383
6960 NDX1576828
పషరర: శక కకషష పసడయ దసళర పరళళ ధసళళ
పర ల
తసడడ:డ దతనసతేయ
డ భలల దస ళ పర ళళ
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:37
లస: ససస స

94-175/384 6962 NDX2167907
6961 NDX0834788
పషరర: కరరసచేటట లకకలశరరషવ కరస చే టట
పషరర: వజయ లకడల గభజజ ల

భరస : శవరరస పడసరదવ కరస చే టట
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:40
లస: ససస స

94-175/385

భరస : ననగభబషణ రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:42
లస: ససస స

94-175/386 6964 NDX2193654
6963 NDX1466474
పషరర: కకటటశసరర చదననసశశటట చదననకససటట
పషరర: మహన మలర కరరరజ న రరడడడ
నలర పప
భరస : రమణ రరవప చదనననస చదటట ట
తసడడ:డ ననగభబషణ రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:94-5-61
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:49
లస: ససస స
వయససస:22
లస: పప

94-175/387

6966 NDX1018340
పషరర: మమటట ట ఎసరససత మమ టట

94-175/390

6968 NDX1984732
పషరర: వనసకట ససబభకరరవప
పససపపలలటట
తసడడ:డ ననగభబషణస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:40
లస: పప

94-175/391

94-175/393

6971 NDX2084226
పషరర: ఆసేసదనడజ గగవసదసరసమ

94-175/394

94-175/389

6967 NDX1811018
పషరర: వనసకటటష మమటట ట
తసడడ:డ ననగగశసర రరవప మమటట ట
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:29
లస: పప

94-175/392
6969 NDX0837781
పషరర: శవరరసపడసరద కరరసచేటట కరరస చే
టట
తసడడ:డ కలమమర ససబడమణఖస కరస చే టట
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:43
లస: పప

6970 NDX1809476
పషరర: తషలసస భవరన సససగ బబ సదదల
తసడడ:డ అనసత రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:49
లస: పప

6972 JBV3208352
పషరర: కకషన కరకరర

6973 NDX1625351
పషరర: శకధర కరసచరర

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:57
లస: పప
6975 AP151010477074
పషరర: ధనమస ఎమવ ఎస
తసడడ:డ యమకకబવ ఎస
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:67
లస: పప

6976 NDX1336890
పషరర: తేజజ భరదనసజ సససరర తే జజ

తసడడ:డ అయఖలర యఖ చే వ టట
ఇసటట ననస:94-5-64
వయససస:41
లస: పప
94-175/1697

భరస : ననగరసదడ రరవప గభగరరలస
ఇసటట ననస:94-5-66
వయససస:52
లస: ససస స
94-175/1700

భరస : బభలససబడమణఖస చలర
ఇసటట ననస:94-5-66
వయససస:46
లస: ససస స
6987 NDX1760223
పషరర: అఫసయ షషక
తసడడ:డ మహమలద షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:94-5-67
వయససస:46
లస: ససస స

6982 NDX2723674
పషరర: ననగ లకడల గభగరరలస

94-175/399

6977 NDX1625617
పషరర: సరవతడ బసడడకరటర
భరస : వనసకట ససబకయఖ బసడడకరటర
ఇసటట ననస:94-5-64
వయససస:67
లస: ససస స

94-175/1342

94-175/1343
6980 NDX2692242
పషరర: వనసకట సరయ రఘభననథ గభగరరలస

తసడడ:డ ననగరసదడ రరవప గభగరరలస
ఇసటట ననస:94-5-66
వయససస:31
లస: పప
94-175/1698

6983 NDX2932457
పషరర: ననగ లకడల గభగరరలస

94-175/1699

భరస : ననగరసదడ రరవప గభగరరలస
ఇసటట ననస:94-5-66
వయససస:52
లస: ససస స
94-187/619

భరస : తషలసస భవరన సససగ
ఇసటట ననస:94-5-66
వయససస:41
లస: ససస స

94-175/403 6989 NDX1518044
6988 NDX1299981
పషరర: అశసన కలమమర చేపపరర చే పప రర
పషరర: లకడల చసదడ పడభ రరయడ

తసడడ:డ పడసరద చే పప రర
ఇసటట ననస:94-5-67
వయససస:29
లస: పప

94-175/397

94-175/400

94-175/1701 6986 NDX1139229
6985 NDX2833754
పషరర: వనసకట సరయ రఘభననథ గభగరరలస
పషరర: లత బభయ బబ సదదల

తసడడ:డ ననగరసదడ రరవప గభగరరలస
ఇసటట ననస:94-5-66
వయససస:31
లస: పప
94-175/402

6974 NDX1417568
పషరర: సతఖననరరయణ పపలపరక
తసడడ:డ ససబక రరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ హననమథ రరవప గభగరరలస
ఇసటట ననస:94-5-66
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గభగరరలస
ఇసటట ననస:94-5-66
వయససస:64
లస: పప
6984 NDX2733236
పషరర: ససరరజఖ లకడల చలర

94-175/396

తసడడ:డ వనసకట రమణ తే జజ
ఇసటట ననస:94-5-62
వయససస:28
లస: పప

94-175/401 6979 NDX2704179
6978 NDX1286384
పషరర: వనసకట ననరరయణ చదవటట చే వ టట
పషరర: ననగగసదడరరవప గభగరరలస

6981 NDX2745743
పషరర: ననగరసదడ రరవప గభగరరలస

తసడడ:డ గగవసద సరసమ తగ రరజన
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ లచచయఖ కరసచరర
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:59
లస: పప
94-175/398

94-175/388

తసడడ:డ శకనవరససలల బభయరరడడ
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప మమ టట
ఇసటట ననస:94-5-61
వయససస:27
లస: పప

94-175/395

6965 NDX1625518
పషరర: సరయ భభరత బభయరరడడ

94-175/404

భరస : పడదదప కలమమర రరయడ
ఇసటట ననస:94-5-69
వయససస:43
లస: ససస స
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6990 NDX1518036
పషరర: పడదదప కలమమర రరయడ

94-175/405

తసడడ:డ శవరలసగగససర రరవప రరయడ
ఇసటట ననస:94-5-69
వయససస:44
లస: పప
6993 NDX2346617
పషరర: కమలమసబ గభర రపరడడయమ

6991 NDX3007788
పషరర: అశశక రరవపరర

94-175/1702

తసడడ:డ సలమలన రరవపరర
ఇసటట ననస:94-5-69
వయససస:33
లస: పప

6992 NDX3007937
పషరర: అమల రరవపరర

94-175/1703

భరస : అశశక రరవపరర
ఇసటట ననస:94-5-69
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వ ఎల ఎన వదనఖ సరగర శరల గభర రప
ఇసటట ననస:94-5-72
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ వ ఎల ఎన వదనఖ సరగర శరల గభర ర
ఇసటట ననస:94-5-72
వయససస:45
లస: పప

94-175/408
6995 NDX2346633
పషరర: యస బ ఎన డక భభరర వ గభర
రపదదయమ
తసడడ:డ వ ఏల ఏన వదనఖసరగర శరల గభరకపపడడయ
ఇసటట ననస:94-5-72
వయససస:49
లస: పప

94-175/409
6996 NDX2346591
పషరర: వ ఎల ఎన వదనఖ సరగరర
శరల గభర రపరడడయమ
తసడడ:డ ఆసజజననయభలలఖ గభర రరదదయమ
ఇసటట ననస:94-5-72
వయససస:87
లస: పప

6997 NDX2904381
పషరర: బభలభభరత గభరకపపడడయమ

6998 NDX3020047
పషరర: బభల భభరర వ కససకలరరస

భరస : వ కగ ఏస సరయ దటట గభరకపపడడయమ
ఇసటట ననస:94-5-72,Oldno.26-31-18/6
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరత ఈశసర పడసరద కససకలరరస పడసరద
ఇసటట ననస:94-5-73
వయససస:19
లస: ససస స

6999 JBV3182300
పషరర: ససనత పపలగస

7000 JBV3182318
పషరర: శకనవరసరరడడడ పపలగస

7001 NDX2170959
పషరర: మధస కళళఖణ రరడడ పపలగస

94-175/406

94-174/689

భరస : శకనవరసరరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:94-5-74
వయససస:43
లస: ససస స
7002 NDX1045624
పషరర: ఈశసరరరడడడ గరల గరల

94-188/1084

తసడడ:డ మలమరరరడడడ గరల
ఇసటట ననస:94/5/76
వయససస:56
లస: పప
94-175/412
7005 AP151010480180
పషరర: శవకలమమరర యడర పలర య డనర ప
లర
భరస : వనసకటరతస యఖ య డనర ప లర
ఇసటట ననస:94-5-77
వయససస:69
లస: ససస స

7008 NDX0165118
పషరర: వనసకటటశసర రరవప యడర పలర

94-175/415

తసడడ:డ వనసకట ససబకయఖ య డనర ప లర
ఇసటట ననస:94-5-77
వయససస:66
లస: పప
7011 NDX2753937
పషరర: వజయ లకడల ఆతతట

94-175/1707

భరస : వనసకట రమణ మభలగ
ఇసటట ననస:94-5-77
వయససస:58
లస: ససస స
7014 NDX1056498
పషరర: అరరణ శకషట స శక షసట

94-175/418

భరస : మధస శక షసట
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:29
లస: ససస స
7017 NDX1884163
పషరర: అసబక బచసచ
భరస : ససరగష కలమమర బచసచ
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:33
లస: ససస స

6994 NDX2346690
పషరర: వ కగ ఏస సససదతస గభరకపపడడయ

94-175/1704

94-174/690

94-175/1705

94-188/1083

తసడడ:డ తనతరరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:94-5-74
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ పపలగస
ఇసటట ననస:94/5/74
వయససస:25
లస: పప

94-175/410
7003 JBV0855197
పషరర: రమమదేవ యడర పలర య డనర ప
లర
తసడడ:డ రరమమహన య డనర ప లర
ఇసటట ననస:94-5-77
వయససస:41
లస: ససస స

94-175/411
7004 AP151010480181
పషరర: ఉమమదేవ యడర పలర య డనర ప లర

7006 JBV0853010
పషరర: శకనవరసరరవప యడర పలర

94-175/413

తసడడ:డ వనకకటటశసరరరవప య డనర ప లర
ఇసటట ననస:94-5-77
వయససస:39
లస: పప
94-175/416
7009 AP151010477310
పషరర: వనసకటరతస యఖ యడర పలర య డనర
ప లర
తసడడ:డ వనసకటససబకయఖ య డనర ప లర
ఇసటట ననస:94-5-77
వయససస:79
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప య డనర ప లర
ఇసటట ననస:94-5-77
వయససస:58
లస: ససస స
94-175/414
7007 AP151010477311
పషరర: రరమమహన యడర పలర య డనర
ప లర
తసడడ:డ వనసకటరతస యఖ య డనర ప లర
ఇసటట ననస:94-5-77
వయససస:50
లస: పప

7010 NDX2753820
పషరర: వనసకట రమణ మభలలగభ

94-175/1706

తసడడ:డ బల కకటటశసర రరవప మభలలగభ
ఇసటట ననస:94-5-77
వయససస:63
లస: పప

94-175/1708 7013 NDX1417204
94-175/417
7012 NDX2753770
పషరర: ననగ బల జజసల శశసత మభలలగభ
పషరర: ననగ వనసకట సరయ దేవ
పప నననరర
తసడడ:డ వనసకట రమణ మభలలగభ
భరస : వనసకట ససబక రరవప పప నననరర
ఇసటట ననస:94-5-77
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:28
లస: ససస స

7015 NDX0603886
పషరర: నడడసపలర భవరన నడడసపలర
భరస : రవ కలమమర నడడసపలర
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:30
లస: ససస స

94-175/421

94-175/407

94-175/419

7016 NDX2466720
పషరర: శకవదఖ పపలలర ల

94-175/420

భరస : అరవసద పపలలర ల
ఇసటట ననస:94-5-79
వయససస:33
లస: ససస స

94-175/422 7019 NDX1417238
7018 NDX1938028
పషరర: కలమఖణణ పసడయదరరరన గరరకకపరటట
పషరర: రగజజ కలమమరర పప నననరర

భరస : వనసకట రరసబభబభ గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:36
లస: ససస స

94-175/423

భరస : వ యస ఎన ససబభకరరవప పప నననరర
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:38
లస: ససస స
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94-175/424

భరస : రవ కలమమర తదలగననన
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:38
లస: ససస స

7021 NDX1546151
పషరర: ససత ననగగశసరర నడడసపలర

భరస : రవ కలమమర నడడసపలర
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:49
లస: ససస స

7023 NDX1000264
పషరర: లకకల తషలసస నడడమలల
నఢడమలల
భరస : వనసకట శవరరమ నఢడ మళళ
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:57
లస: ససస స

94-175/427

7026 NDX1195346
పషరర: రరజగశసరర శనగపరటట

94-175/430

94-175/431

7028 NDX1097179
పషరర: ససధదర రరడడడ చసతలపపడడ
చసతళళపపఢక
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:26
లస: పప

94-175/434

94-175/435
7031 NDX1202662
పషరర: మభరళ శనగపరటట శ న గ పర టట

7030 NDX1546250
పషరర: శకనవరస ననయభడడ నడడసపలర
తసడడ:డ రవ కలమమర నడడసపలర
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:29
లస: పప

7032 NDX1202639
పషరర: చసదడశశఖర శనగపరటట

7033 NDX1202647
పషరర: ననగమలలశసరరరవప శనగపరటట

94-175/439

94-175/442

94-175/445

94-175/438
7034 NDX1018522
పషరర: వనసకట ససబభకరరవప పప నననరర
పస ననన రర
తసడడ:డ ఈశసర పడసరద పస ననన రర
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:38
లస: పప

94-175/440

94-175/441
7037 NDX1097211
పషరర: ససబభకరరవప పస వ యస ఎన పస
వ యస న
తసడడ:డ ఈశసర పడసరద పస వ యస న
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:42
లస: పప

94-175/443 7040 NDX0491324
94-175/444
7039 NDX1390343
పషరర: మభరళ కకషష పపలజల పపలర జళ
పషరర: రవ కలమమర నడడసపలర నడడసపలర

తసడడ:డ వనసకట మహన శరల పపలర జళ
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ నడడసపలర
ఇసటట ననస:94-5-79
వయససస:53
లస: పప

7042 NDX1018720
పషరర: బభలరరడడడ బబససరరడడడ

94-175/446

94-175/447
7043 NDX1336767
పషరర: సతఖననరరయణ మబరరస పపలలర ల
పపలలర ల
తసడడ:డ అగరనహహ తర చదసనసలల పపలలర ల
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:67
లస: పప

94-175/449

7046 NDX3149788
పషరర: భభరత దేవ ససరగపలర

94-175/448
7044 NDX1018589
పషరర: ఈశసర పడసరద పప నననరర పస
ననన రర
తసడడ:డ వనసకట ససబభకరరవప పస ననన రర
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజ న రరవప శనగపరటట
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:68
లస: పప

7047 NDX2910487
పషరర: రరజగశ సనరరశశటట

7048 NDX3228087
పషరర: రరజగశ సనరరశశటట

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ సనరరశశటట
ఇసటట ననస:94-5-79
వయససస:28
లస: పప

94-175/432

94-175/437

తసడడ:డ రసగనన బబససరరడడడ
ఇసటట ననస:94-5-79
వయససస:62
లస: పప

94-175/1710

94-175/429

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప శ న గ పర టట
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడయఖ తదలగననన
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:43
లస: పప
7041 NDX1018464
పషరర: వనసకట శవరరమ నడడమలల
నఢడమలల
తసడడ:డ మమధవరరవప నఢడమలల
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:58
లస: పప

7036 NDX1937905
పషరర: వనసకట రరసబభబభ గరరకకపరటట

7025 JBV2357523
పషరర: రసగననయకమల బచసచ
భరస : వనసకటటశసరరర బచసచ
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప శ న గ పర టట
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపనననరరవపવ దనసరర
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:59
లస: పప
7038 NDX1665969
పషరర: రవ కలమమర తదలగననన

భరస : బభలరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:57
లస: ససస స

7027 NDX1809377
పషరర: ఇసదదర దేవ గసడడకకట

94-175/433
7029 NDX1829516
పషరర: బభల శవ రరమ కకషష సరయ
కలరరవనళ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస కలరరవనళ
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప శనగపరటట
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:35
లస: పప

94-175/426

94-175/428

భరస : ససబడహలణఖస గసడడకకట
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:70
లస: ససస స

94-175/436

7022 NDX1000546
పషరర: కకషషకలమమరర కకసడ కకసడ

7024 NDX1000272
పషరర: పస యన వ యల కలమమరర పస
యన వ యల
భరస : ఈశసర పడసరద పస న వ యల
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప శనగపరటట
ఇసటట ననస:94--5-79
వయససస:64
లస: ససస స

7035 NDX0740985
పషరర: మసజననధ దనసరరવ దన స రర

94-175/425

7045 NDX1202654
పషరర: సరసబశవరరవప శనగపరటట

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ సనరరశశటట
ఇసటట ననస:94-5-79
వయససస:28
లస: పప

94-175/1709

భరస : రరజశశఖర ససరగపలర
ఇసటట ననస:94-5-79
వయససస:44
లస: ససస స
94-187/1091

7049 NDX3082559
పషరర: కకరణ కలమమర మబరగబనననష

94-175/1711

తసడడ:డ సస మయఖ మబరగబనననష
ఇసటట ననస:94-5-79, Ward No.26
వయససస:35
లస: పప
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7050 NDX3074846
పషరర: రరధదక మబరగబనననష

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31
94-175/1712

భరస : కకరణ కలమమర మబరగబనననష
ఇసటట ననస:94-5-79,Ward No.26
వయససస:30
లస: ససస స
7053 NDX1829078
పషరర: అనసపమ ననగరశశటట

7051 NDX3171766
పషరర: రరమ కకటయఖ దమలలపరటట

94-172/1231

తసడడ:డ మభతనఖలల దమలలపరటట
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:54
లస: పప
94-175/452

7054 NDX1937046
పషరర: హహహమమవత చథరరజపఅల

7052 NDX1829045
పషరర: అనసశర ననగరశశటట

94-175/451

తసడడ:డ పడసరద యస ఆర కగ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:28
లస: ససస స
94-175/453

7055 NDX1984443
పషరర: పదలజ రరణణ ననతషలపరటట

94-175/454

తసడడ:డ యస ఆర కగ పడసరద ననగరశశటట
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భభణభ పడసరద చథరరజపఅల
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ ననతషలపరటట
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:46
లస: ససస స

7056 NDX2509479
పషరర: ససజజత మదదవనమభల

94-175/456
7057 NDX0390187
పషరర: వరణణ మమమమచరరజવ మ మ చ
రర జ
భరస : పరనకరలరరవపવ మ మ చ రర జ
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:47
లస: ససస స

7058 NDX1812297
పషరర: శరరద ననగరశశటట

భరస : శవ రరమ కకషష పడసరద ననగరశశటట
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:51
లస: ససస స

7060 NDX1984757
పషరర: ననగరరజ ననతషలపరటట

7061 NDX1828906
పషరర: భభణభ పడసరద చథరరజపఅల

94-175/455

భరస : వనసకట ననరరయణ రరడడడ మదదవనమభల
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:47
లస: ససస స
94-175/458
7059 NDX1665902
పషరర: అలల
ర రర సరయ చదసతనఖ కలమమర
తరరవధద
తసడడ:డ చసదడమమళ తరరవధద
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ననతషలపరటట
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:50
లస: పప

94-175/461 7063 NDX1828997
7062 NDX2509669
పషరర: వనసకట ననరరయణ మదదవనమభల
పషరర: ససవర రరమ కకషష పడసరద
ననగరశశటట
తసడడ:డ ససజవ మదదవనమభల
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:94-5-80
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:53
లస: పప
వయససస:56
లస: పప

7065 NDX1343847
పషరర: రరమ మహన రరవప దేశరరజ
దదశరరజ
తసడడ:డ చలపత రరవప దదసరరజ
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:66
లస: పప

94-175/464

7068 NDX0107243
పషరర: లకకలకలమమరర ధనવేసపరళ

94-175/466

94-175/469

భరస : హరర పడసరద వడర మనస
ఇసటట ననస:94-5-83
వయససస:35
లస: ససస స

94-175/1713

7072 NDX0390237
పషరర: లకడల పడసనన వడడ మమనస

94-175/472

94-175/475

తసడడ:డ ఏడడకకసదల రరవప చథరరజపఅల
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:52
లస: పప
7064 NDX1828617
పషరర: వనసకటటససర రరవప అపడశశరరవప

94-175/463

7067 NDX1828567
పషరర: రగశరల షషక

94-175/465

భరస : శబకర షషక
ఇసటట ననస:94-5-81
వయససస:25
లస: ససస స
94-175/467

7070 NDX1758632
పషరర: ఎలర స ననయభడడ ననజజన

94-175/468

తసడడ:డ సనరపపడడ ననజజన
ఇసటట ననస:94-5-81
వయససస:38
లస: పప
94-175/470

భరస : రరజజరరవప వడర మనస
ఇసటట ననస:94-5-82
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:94-5-82
వయససస:27
లస: పప
7077 NDX0390252
పషరర: కరశ వశరలమకడ వడర మబడడ

7069 NDX1590182
పషరర: సరయ సససదర పపవరసడ

94-175/460

తసడడ:డ ననగభబషణ రరవప అపడశశరరవప
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప పపవరసడ
ఇసటట ననస:94-5-81
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ సనరరశశటట
ఇసటట ననస:94-5-81
వయససస:84
లస: పప
7074 NDX0165514
పషరర: దతనతేయ
డ భలల ధనళపరళ

7066 NDX3148053
పషరర: పదనలవత ననరరయణపపరస

94-175/462

భరస : రరమకకటయఖ హససకసడ
ఇసటట ననస:94-5-80
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దతనసతేయ
డ భలల దస ళ పర ళళ
ఇసటట ననస:94-5-81
వయససస:56
లస: ససస స
7071 NDX2347318
పషరర: సరసబశవ రరవప సనరరశశటట

94-175/459

94-175/457

7073 NDX1546433
పషరర: బభల సరససత పపవరసడ

94-175/471

భరస : వనసకట హనసమసత రరవప పపవరసడ
ఇసటట ననస:94-5-82
వయససస:64
లస: ససస స

7075 NDX1546474
పషరర: వనసకట హనసమసత రరవప
పపవరసడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపవరసడ
ఇసటట ననస:94-5-82
వయససస:65
లస: పప

94-175/473

7078 NDX1810663
పషరర: రరధదక కకసనరర

94-175/476

7076 NDX1625567
పషరర: సరయహరరక అననపరరస

94-175/474

తసడడ:డ వనసకట లకకలననగగశసరరరవప అననపరరస
ఇసటట ననస:94-5-83
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవకలమమర వడర మబడడ కకసనరర
ఇసటట ననస:94-5-83
వయససస:39
లస: ససస స

7079 NDX0834549
పషరర: గగల వజయలకడల గగల

94-175/477

భరస : హనసమత శరససస న గగల
ఇసటట ననస:94-5-83
వయససస:54
లస: ససస స
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7080 JBV3182524
పషరర: సనరఖ భభసకరస అననపరరస

94-175/478

భరస : వనకకట లకడల ననగగశసరరరవప అననపరరస
ఇసటట ననస:94-5-83
వయససస:61
లస: ససస స
7083 NDX1699489
పషరర: శవకలమమర వడర మబడడ

94-175/481

తసడడ:డ శసకర రరవప వడర మబ డడ
ఇసటట ననస:94-5-83
వయససస:43
లస: పప
7086 NDX0143560
పషరర: మసరసన વ షషక

94-188/1086

తసడడ:డ ఖమమల సరయబభવ షషక
ఇసటట ననస:94/5/83
వయససస:51
లస: పప
7089 NDX0139824
పషరర: రరజఖలకడల కకననరర

94-175/483

భరస : హహమసత కలమమర కకనన రర
ఇసటట ననస:94-5-88
వయససస:33
లస: ససస స
7092 NDX0158121
పషరర: ససబభకరరవప కకననరర

94-175/486

94-175/487

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:94-5-89
వయససస:25
లస: ససస స
7098 NDX0767822
పషరర: పడమద ననథ రరటటడడ

7084 JBV3182508
పషరర: వనసకట లకకలననగగశసరరరవప
అననపరరస
తసడడ:డ శశషరచలపతరరవప అననపరరస
ఇసటట ననస:94-5-83
వయససస:61
లస: పప

94-175/482

94-175/490

తసడడ:డ హనసమసతరరవప రర ట డడ
ఇసటట ననస:94-5-89
వయససస:30
లస: పప

7082 NDX1313303
పషరర: కకరణ కలమమర అఇతపప

తసడడ:డ కకరణ కలమమర అఇతపప
ఇసటట ననస:94-5-83
వయససస:41
లస: పప
7085 JBV0841809
పషరర: శకనవరససలల పరరల

94-188/1085

94-175/1714 7088 NDX2911543
7087 NDX2801819
పషరర: వనసకట శవ ససధకర పపలపరటట
పషరర: పపరరషమ పపలపరటట

94-175/1715

తసడడ:డ చనన ఆసజననయభలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:94-5-86
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట శవ ససధకర పపలపరటట
ఇసటట ననస:94-5-86
వయససస:28
లస: ససస స

7090 NDX0139725
పషరర: అననరరధ కకననరర

7091 NDX0161786
పషరర: హహమసత కలమమర కకననరర

7093 NDX2929743
పషరర: ధన లకడల దేగరలమ

94-175/480

తసడడ:డ చదలమయఖવ పరరల
ఇసటట ననస:94/5/83
వయససస:37
లస: పప

94-175/484

భరస : ససబభకరరవప కక నన రర
ఇసటట ననస:94-5-88
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:94-5-88
వయససస:63
లస: పప
7095 NDX1300391
పషరర: నవఖ శక యడవలర

94-175/479
7081 AP151010480288
పషరర: ససబభకయమల వడర మబడడ వడర
మబ డడ
భరస : శసకర రరవప వడర మబ డడ
ఇసటట ననస:94-5-83
వయససస:73
లస: ససస స

94-175/485

తసడడ:డ ససబభకరరవప కక నన రర
ఇసటట ననస:94-5-88
వయససస:36
లస: పప
94-175/1716

7094 NDX3289428
పషరర: పపషప లత మదస

94-175/1887

భరస : పపరష చసదడ రరవప దేగరలమ
ఇసటట ననస:94-5-88
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:94-5-88
వయససస:32
లస: ససస స

94-175/488
7096 AP151010480037
పషరర: ససజజత బసడర మభడడવ బస డనర
మబ డక
భరస : శకనవరసరరవపવ బస డనర మబ డక
ఇసటట ననస:94-5-89
వయససస:37
లస: ససస స

7097 NDX0640797
పషరర: శసషరద బబగస బబగస
భరస : మభననర ఖమన బబ గస
ఇసటట ననస:94-5-89
వయససస:47
లస: ససస స

7099 NDX0140665
పషరర: గగపసకకషష అలపరటట

94-175/492
7100 NDX1829474
పషరర: రరమననరరయణ రరవప అలపరటట

94-175/491

తసడడ:డ వనసకట రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:94-5-89
వయససస:34
లస: పప

94-175/494 7102 JBV3171055
7101 NDX0906412
పషరర: పసదద వనసకట రరవపવ నమలలజવ
పషరర: వనసకట రరవప ఆలపరటట

తసడడ:డ కకటటశసరరరవపવ నమల ల జ
ఇసటట ననస:94-5-89
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శశషరదదర
డ రవప అల పర టట
ఇసటట ననస:94-5-89
వయససస:67
లస: పప

94-175/497
7104 NDX0972224
పషరర: సరయ పవన తపసపశశటట త పసప శశ
టటట
తసడడ:డ రసగరరరవప త పసప శశటట
ఇసటట ననస:94-5-91
వయససస:33
లస: పప

7105 NDX1018472
పషరర: రవకలమమర నలర మతష నలర
మతత
తసడడ:డ గగరర శసకర నలర మతత
ఇసటట ననస:94-5-91
వయససస:36
లస: పప

94-175/500 7108 AP151010480047
7107 AP151010480427
పషరర: పదల నలర మతషવ నలర మతత
పషరర: దనలకడల నలర మమతషવ నలర
మతత
భరస : గగరరశసకరવ నలర మతత
భరస : రరమభలలવ నలర మతత
ఇసటట ననస:94-5-92
ఇసటట ననస:94-5-92
వయససస:55
లస: ససస స
వయససస:57
లస: ససస స

94-175/489

తసడడ:డ వనసకట రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:94-5-89
వయససస:36
లస: పప
94-175/495

7103 NDX1626003
పషరర: రమమదేవ నలర మతష

94-175/496

భరస : రవ కలమమర నలర మతష
ఇసటట ననస:94-5-91
వయససస:32
లస: ససస స
94-175/498

94-175/499
7106 JBV0846808
పషరర: శశశలజ నలర మతష నలర మతత

భరస : వనసకటటశసరరరవప నలర మతత
ఇసటట ననస:94-5-92
వయససస:33
లస: ససస స
94-175/501

7109 JBV0850677
పషరర: వనకకటటశసరరరవప నలర మతష

94-175/502

తసడడ:డ రరమభలల నలర మతత
ఇసటట ననస:94-5-92
వయససస:37
లస: పప
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7110 AP151010477172
పషరర: శవరరమ కకషష దనసస

94-175/503

తసడడ:డ ససబభకరరవప దనసస
ఇసటట ననస:94-5-92
వయససస:47
లస: పప
7113 AP151010480217
పషరర: అననపపరషమలવ కలచభటర વ

7111 NDX1000520
పషరర: మలలర శసరర రరటటడడ రగటర డడ

94-175/504

భరస : హనసమసతరరవప రగటర ఢక
ఇసటట ననస:94-5-93
వయససస:46
లస: ససస స
94-175/506

94-175/505
7112 JBV0856369
పషరర: శశషషకలమమరర తతమభలలరరવ తష
మబ లల రర
భరస : రరమమసజననయశరససస વస తత మభ లల రర
ఇసటట ననస:94-5-93
వయససస:55
లస: ససస స

94-175/507 7115 NDX1018548
94-175/508
7114 JBV3208717
పషరర: పవన కలమమరવ తతమభలలరరવ
పషరర: హనసమసతరరవప రరటటడడ రగ టర ఢక

భరస : ససబడహలణఖశరససస વస తష చ బభ టర
ఇసటట ననస:94-5-93
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజననయ శరలવ తష మబ లల రర
ఇసటట ననస:94-5-93
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బడహలయఖ రగటర ఢక
ఇసటట ననస:94-5-93
వయససస:36
లస: పప

94-175/509
7116 NDX1610337
పషరర: జయ రరమ రరడడ రరచసమలర రర
చస మమ ళళ
తసడడ:డ బయపప రరడడడ రరచసమలర రర చస మ ళళ
ఇసటట ననస:94-5-93
వయససస:69
లస: పప

7117 JBV0844167
పషరర: భభరత ననగస ననగస

7118 JBV0852491
పషరర: ససబడహలనఖ కరరసక ననగక

భరస : హరరపస
డ రద రరవప ననగస
ఇసటట ననస:94-5-94
వయససస:53
లస: ససస స

94-175/512
7119 AP151010477234
పషరర: శవరరమకకషష కసచభభటర కరస చస
బబ టర
తసడడ:డ పపరరషనసదశరససస స కరస చ బబ టర
ఇసటట ననస:94-5-94
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబభకరరవప నన గస
ఇసటట ననస:94-5-94
వయససస:60
లస: పప

7122 NDX3196649
పషరర: శఖమల కకమల

7123 NDX3236098
పషరర: లకడల కసదసల

94-175/1717

భరస : శకకరసత రరడడడ శకకరసత రరడడడ
ఇసటట ననస:94-5-94/1
వయససస:21
లస: ససస స
7125 NDX3206695
పషరర: శకకరసత రరడడడ కసదసల

94-175/510

తసడడ:డ హరరపస
డ రద ననగస
ఇసటట ననస:94-5-94
వయససస:33
లస: పప

7120 JBV0845149
పషరర: హరరపస
డ రదనడవప ననగస

94-175/513

తసడడ:డ వనణభ గగపరల రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:94-5-94/1
వయససస:26
లస: పప

94-175/1832

7126 NDX2084697
పషరర: ననగ కలమఖణణ వషష
ష భటర

94-175/516 7129 AP151010477305
7128 AP151010480041
పషరర: సరవతడ కసచబబ టర కరస చస బబ టర
పషరర: జజషరరరవప మమమడడ

7131 NDX1604140
పషరర: మమఘన మదదదననన
తసడడ:డ కకషష మహన మదదదననన
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:25
లస: ససస స
7134 NDX1604173
పషరర: లకడల మదదదననన

94-175/522

భరస : కకషష మహన మదదదననన
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:52
లస: ససస స
7137 NDX1425298
పషరర: లకడల సరగజ మమడభబషస

94-175/517

94-175/518
7130 NDX1558420
పషరర: యమరర గడడ హహమజ యఱళ గడడ

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ యరర గడడ
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:25
లస: ససస స

94-175/520 7133 NDX1343656
7132 NDX1369834
పషరర: వనసకట కనక దసరర అనసమమలశశటట
పషరర: అరరణ కలమమరర రరడడ రర డకడ

భరస : ఏ ఎల కగ రరమ పడసరద హనస మల శశటట
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల రర డకడ
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:44
లస: ససస స

7135 NDX2053130
పషరర: కకషష మహన మదదదననన

7136 NDX1000710
పషరర: పపషరపవత ససకర

భరస : లకడల ననరరయణ చనరరఖలల మమడభబషస
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:78
లస: ససస స

7138 NDX1329614
పషరర: రవతేజ యమరర గడడ
తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ యఱళ గడడ
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:27
లస: పప

94-175/1833

94-175/515
7127 AP151010480249
పషరర: వనసకటకనకదసరర మమమడడવ మమ
మ డడ
భరస : జజషరరరవపવ మమ మ డడ
ఇసటట ననస:94-5-95
వయససస:55
లస: ససస స

94-175/523

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ మదదదననన
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:56
లస: ససస స
94-175/525

7124 NDX3236122
పషరర: వనణభగగపరల రరడడ కసదసల

94-175/514

తసడడ:డ జననరద నరరవపવ మమమడడ
ఇసటట ననస:94-5-96
వయససస:57
లస: పప
94-175/519

94-169/1186

తసడడ:డ పసచ రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:94-5-94/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర వషష
ష భటర
ఇసటట ననస:94-5-95
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పపరరషనసదశరససస స కరస చ బబ టర
ఇసటట ననస:94-5-95
వయససస:66
లస: ససస స

7121 NDX3194644
పషరర: శకకరసత రరడడడ కసదసల
తసడడ:డ వనణభ గగపరల రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:94-5-94/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనణభగగపరల రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:94-5-94/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-193/1367

94-175/511

94-175/521

94-175/524

భరస : షణభలఖ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:62
లస: ససస స
94-175/526

7139 JBV0851782
పషరర: చకదడశశఖర ససకర

94-175/527

తసడడ:డ షణభలఖరరవప ససకర
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:38
లస: పప
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94-175/528
7140 NDX1884544
పషరర: వనసకట హనసమ కరమమశసర
శరససస స బబ డడడపలర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరససస స బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:47
లస: పప

7143 AP151010477289
పషరర: వనసకటటశసరరర గగపవరపప గగపర
వరర పప
తసడడ:డ బడహలయఖ గగపర వవరపప
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:66
లస: పప

94-175/531

7141 NDX1343680
పషరర: శకనవరససలల రరడడడ రరడడడ

94-175/529

7142 NDX1343623
పషరర: సనరఖ ననరరయణ యరర గడడ
యఱళ గడడ
తసడడ:డ ఖబర దనస యఱళ గడడ
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:57
లస: పప

94-175/532

94-175/533
7145 NDX1425231
పషరర: లకడల ననరరయణ చనరరఖలల
మమడభబషస
తసడడ:డ వనసకట మసగయఖ చనరరఖలల మమడభబషస
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ చననయమఖ రరడడ
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:48
లస: పప
7144 NDX1018480
పషరర: షణభలఖరరవప ససకర సస క
తసడడ:డ గభరరననధస సస క
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:68
లస: పప

94-175/1718
7146 NDX3019619
పషరర: లల కకదసడ రరస పడసరద
అనసమలశశటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ గభపరస అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:49
లస: పప

7147 NDX3019684
పషరర: వనసకటటశసర రరవప కలనశశటట

94-175/1719

7148 NDX3019601
పషరర: శకనవరస కలనశశటట

94-175/1720

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:23
లస: పప
7151 NDX2509651
పషరర: నససమ బబగ

తలర : వనసకట కణక దసరర అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:19
లస: ససస స

94-178/1099
7150 NDX2783231
పషరర: లల కకదసడ రరమ పడసరద
అనసమలశశటట
భసధసవప: వనసకట కణక దసరర అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:94-5-97
వయససస:49
లస: పప

7152 NDX1760447
పషరర: లకడల పరరసత చకరక

7153 JBV3213931
పషరర: పదనలవత దసటట

7149 NDX2747525
పషరర: తేజశస అనసమలశశటట

94-175/1721

94-175/535

భరస : పపరష చసదడ రరవప చకరక
ఇసటట ననస:94-5-98
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయభలలવ దసటట
ఇసటట ననస:94-5-98
వయససస:52
లస: ససస స

94-175/538
7155 NDX2051670
పషరర: లమల సససహ ననయక
రరమమవతష
తసడడ:డ మతలమల ననయక రరమమవతష
ఇసటట ననస:94-5-98
వయససస:28
లస: పప

7156 NDX2509487
పషరర: హసన బబగ

94-175/530

94-175/534

భరస : హసన బబగ
ఇసటట ననస:94-5-98
వయససస:36
లస: ససస స

94-175/536

7154 AP151010480222
పషరర: లకకలకలమమరర గగపవరపప గగపర
వరర పప
భరస : వనసకటటశసరరరవప గగపర వవరపప
ఇసటట ననస:94-5-98
వయససస:67
లస: ససస స

94-175/537

94-175/539

7157 JBV0850172
పషరర: వరరకజననయభలలવ ధసతషવ

94-175/540

తసడడ:డ జరసలబ బబగ
ఇసటట ననస:94-5-98
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవపવ గగపర వవరపప
ఇసటట ననస:94-5-98
వయససస:54
లస: పప

94-175/1722

తసడడ:డ హనసమసత శరససస స గగల
ఇసటట ననస:94-5-98
వయససస:21
లస: పప

94-175/541
7159 NDX0107425
పషరర: పడమల రరణణ తతనసగభసటర વ
తతనన గభసటలల
భరస : ననగమలలర శసర రరవపવ తతననగభసటలల
ఇసటట ననస:94-5-99
వయససస:50
లస: ససస స

94-175/542
7160 NDX0158469
పషరర: పవన కకషష తతనసగభసటర વ
తతనన గభసటలల
తసడడ:డ ననగమలలర శసరరరవపવ తతననగభసటలల
ఇసటట ననస:94-5-99
వయససస:32
లస: పప

94-175/543
7161 NDX0159038
పషరర: జసససత శవ తతనసగభసటర વ
తతనన గభసటలల
తసడడ:డ ననగ మలలర శసరరరవపવ తతననగభసటలల
ఇసటట ననస:94-5-99
వయససస:32
లస: పప

94-175/544
7162 NDX0355115
పషరర: వ. ననగగశసరరరవప గగగభలવ గగగబ
ల
తసడడ:డ శకరరమమబరరసવ గగగబ ల
ఇసటట ననస:94-5-99
వయససస:54
లస: పప

94-175/545
7163 NDX0165589
పషరర: ననగమలలర శసరరరవపવ
తతనసగభసటర વ
తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరసવ తతననగభసటలల
ఇసటట ననస:94-5-99
వయససస:55
లస: పప

7164 NDX3030814
పషరర: పవన లకడల శకవఖ రసగసజజ లమ

94-175/546
7165 NDX1590414
పషరర: వనసకట సరయ కకరన మయయ
గగగభల
తసడడ:డ వనసకట ననగగశసర రరవప గగగభల
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:25
లస: ససస స

7166 NDX1812412
పషరర: హరరక దసతష
తసడడ:డ వరరసజననయభలల దసతష
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:25
లస: ససస స

7168 NDX0390302
పషరర: ససత మహలకడల రసగరవఝల

7169 NDX0834507
పషరర: కపపర వరరర న కపపర

7158 NDX3019429
పషరర: ననగ సససదర ససరరప గగల

94-173/1125

తసడడ:డ మభరళ కకషష రసగసజజ లమ
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:20
లస: ససస స
7167 NDX1369891
పషరర: అసజల పరదరరస పఢరరర
భరస : ససధనకర పర ధరరర
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:27
లస: ససస స

94-175/548

భరస : మభరళ కకషష రసగవరజళ
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:40
లస: ససస స

94-175/549

94-175/547

94-175/550

భరస : ఆదదమబరరస కపపర
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:52
లస: ససస స
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7170 NDX1590380
పషరర: సరయ కలమమరర బటర పసనసమరరర

94-175/551

భరస : కకషష మబరరస బటర పసనసమరరర
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:69
లస: ససస స
7173 NDX1396713
పషరర: ననగ సససదర హససత గగల

94-175/554

94-175/557

94-175/555

7177 NDX0313700
పషరర: హననమసతష శరససస స శరససస స

94-175/560

94-175/561

భరస : ననహహ హబభబభવ વ
ఇసటట ననస:94-5-102
వయససస:42
లస: ససస స

7180 NDX3021151
పషరర: శకవఖ రసగసజజ లమ

7175 JBV3208709
పషరర: యగరనకదવ ననరగనવ

94-175/556

94-175/558

7178 NDX0838060
పషరర: కపపర ఆదదమబరరస కకపపర

94-175/1681

7181 NDX1736463
పషరర: మమనక జవరసదద

94-188/1087

తసడడ:డ మభరళకకషష
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప జవరసదద
ఇసటట ననస:94/5/101
వయససస:26
లస: ససస స

94-175/562
7183 AP151010480172
పషరర: sivasuryanarayana చే నసనక
పర టట
భరస : శవసనరఖననరరయణવ చే నసనక పర టట
ఇసటట ననస:94-5-102
వయససస:58
లస: ససస స

7184 NDX2347201
పషరర: ఉమమదేవ అనననపరరరస

94-175/563

భరస : వనసకట ససబక రరవప అనననపరరరస
ఇసటట ననస:94-5-102
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడలననరరయణવ ravipudi
ఇసటట ననస:94-5-102
వయససస:43
లస: పప

7188 JBV0852541
పషరర: సరకబమబరరసવ భవరరવ

7190 NDX1625732
పషరర: రరజలకడల కరరపపనఅన

తసడడ:డ సరకబమబరరసવ భభ వరర
ఇసటట ననస:94-5-102
వయససస:51
లస: పప
7191 AP151010480207
పషరర: బబబరరణణ దరరలવ దసస

94-175/571

భరస : శశన
క వరసరరవపવ దరరర
ఇసటట ననస:94-5-103
వయససస:50
లస: ససస స
7194 NDX1625708
పషరర: రరమమసరమ బబ మలనఇకర

7189 NDX1563544
పషరర: రరజఖలకడల కరరపనన కరరర
పకనస
భరస : రరజశశఖర కరరర పర ననన
ఇసటట ననస:94-5-103
వయససస:35
లస: ససస స

94-175/569

7192 NDX1563551
పషరర: సతష కలమమర పసననఖ పసనఖ

94-175/572

7195 NDX1984708
పషరర: రరమసరసమ బబ మల

తసడడ:డ బబ మలనఇకర బబ మలనఇకర
ఇసటట ననస:94-5-103
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననయకర బబ మల
ఇసటట ననస:94-5-103
వయససస:31
లస: పప

94-175/577
7197 JBV3208642
పషరర: చనన పసరసబభదనరరવ పస రస బభ
దస రర
తసడడ:డ రసగరరరవపવ పస రస బభ దస రర
ఇసటట ననస:94-5-104
వయససస:45
లస: పప

7198 NDX2509628
పషరర: వనసకట లమవణఖ కకరస ర తరరనగరర
తసడడ:డ శకనవరససలల తరరనగరర
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:20
లస: ససస స

7187 JBV0849364
పషరర: రరమకకషషવ రరవపపడడવ

94-175/566

94-175/570

భరస : రరజశశఖర కరరపపనఅన
ఇసటట ననస:94-5-103
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసమ పష నఖ
ఇసటట ననస:94-5-103
వయససస:25
లస: పప
94-175/574

94-175/559

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకపపర
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:59
లస: పప

94-175/564 7186 NDX2346724
94-175/565
7185 NDX1097062
పషరర: చదసతనఖ వడర మబడడ వడర మబ డడ
పషరర: అనసత శశష చలపత రరవప
అనపరరస
తసడడ:డ రఘభరరస వడర మబ డడ8
తసడడ:డ వనసకట ససబక రరవప అనననపరరరస
ఇసటట ననస:94-5-102
ఇసటట ననస:94-5-102
వయససస:29
లస: పప
వయససస:32
లస: పప
94-175/567

94-175/553

తసడడ:డ కకషషమబరరసવ ననరరన
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ శషసడ
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఐలమలવ ననరరన
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:87
లస: పప
7182 JBV0852566
పషరర: వజయలకడల భవరరવ భభ వరర

7174 NDX1369354
పషరర: ససధనకర పరదరరస పరద రరట

7172 AP151010480284
పషరర: శమసతకమణణ ననరరવ ననరర

భరస : వనసకట ఆసజననయ శరశకવ ననరర
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ పఢరరట
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ మబరరసવ శషసడ
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:47
లస: పప
7179 AP151010477247
పషరర: కకషషమబరరస ననరరన

94-175/552

భరస : కకటయఖવ శకపత
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమత శరససస స గగల
ఇసటట ననస:94-5-100
వయససస:27
లస: పప
7176 NDX0313841
పషరర: మభరళకకషషવ శషసడ

7171 AP151010480489
పషరర: మహలకలమల శకపతવ శక పత

7193 NDX1625864
పషరర: సతష కలమమర పసరరయమసరమ

94-175/573

తసడడ:డ పసరరయమసరమ పసరరయమసరమ
ఇసటట ననస:94-5-103
వయససస:25
లస: పప
94-175/575

7196 NDX1417436
పషరర: బబటట రరజగశ జసగస

94-175/576

తసడడ:డ సససదరరకవప జసగస
ఇసటట ననస:94-5-104
వయససస:37
లస: పప
94-175/578

7199 NDX1793505
పషరర: ఖమదర బ షషక

94-175/579

భరస : బభషర షషక
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:26
లస: ససస స
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7200 JBV3214178
పషరర: ససనత యమపరరసવ త మ నస

94-175/580

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవపવ త మ నస
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:34
లస: ససస స
7203 NDX2449627
పషరర: శకవరణణ తరరనగరర

94-175/583

తసడడ:డ శకనవరససలల తరరనగరర
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:39
లస: ససస స
7206 JBV3208618
పషరర: ససశల రరవపવ గభడడ గగసదల

94-175/586

વ

తసడడ:డ దనససવ గభడడ గగ దనల
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:33
లస: పప
7209 NDX1666165
పషరర: గసగరధర రరదనడకలరల

94-175/589

94-175/592

తసడడ:డ పపననయఖ మకకల
ఇసటట ననస:94-5-106
వయససస:35
లస: పప
7218 NDX0603894
పషరర: చవల శకదసరర శక దసరర

94-175/598

94-175/600

తసడడ:డ లకకలననరరయణવ చ థ ళళ
ఇసటట ననస:94-5-110
వయససస:48
లస: పప
7224 JBV0847509
పషరర: సతఖవత బబకకసటటવ బబ కస టట

94-175/584
7204 JBV3214053
పషరర: లకడల గభడడకసదసలવ గభడడ కరస దస
ల
భరస : దనససવ గభడడ కరస దస ల
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:57
లస: ససస స

7205 NDX1905506
పషరర: సరయకకషష చనవలమ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర చనవలమ
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:26
లస: పప

7207 NDX1984724
పషరర: రమమష తమనస

7208 AP151010477027
పషరర: కకశశర పషరమకదనర

94-175/587

7210 NDX2449684
పషరర: శకనవరసరరవప తరరనగరరర

7213 JBV0847392
పషరర: మత షషక షషక

7216 NDX1810846
పషరర: హహసషసన బ షషక

94-175/603

7219 NDX3035763
పషరర: కకశశర పషరమకదనర

94-175/585

94-175/590

7211 NDX0015024
పషరర: కరరమభలమర షషక షషక
తసడడ:డ ఖమదర షషక
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:53
లస: పప

94-175/593

7214 NDX2414563
పషరర: యశశద మకకల

94-175/594

భరస : పపననయఖ మకకల
ఇసటట ననస:94-5-106
వయససస:53
లస: ససస స
94-175/596

7217 NDX1810911
పషరర: వరల షషక

94-175/597

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:94-5-107
వయససస:42
లస: పప
94-187/1066

7220 NDX2414613
పషరర: వననద కలమమర చనవల

94-175/599

తసడడ:డ శవయఖ చనవల
ఇసటట ననస:94-5-108/B
వయససస:23
లస: పప

94-175/601
7222 JBV0844340
పషరర: అననపపరష దథననపపడడવ దథ నన పప
డడ
భరస : రమమషવ దథన పప డడ
ఇసటట ననస:94-5-111
వయససస:38
లస: ససస స

7223 JBV0844357
పషరర: పదనలవత కరటવ బబ కస టట
భరస : రరగవరరడવడడ బబ కస టట
ఇసటట ననస:94-5-111
వయససస:40
లస: ససస స

7225 JBV0850180
పషరర: కకటటశసరరరవపచదవల చద వప ల

7226 JBV0843326
పషరర: రమమషવ దథననపపడడવ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చద వప ల
ఇసటట ననస:94-5-111
వయససస:38
లస: పప

94-175/606
7227 AP151010477144
పషరర: శకనవరసరరవప కకలల
ర రరવ కక ళళ
ర
రర
తసడడ:డ కరశయఖવ కక ళళ
ర రర
ఇసటట ననస:94-5-112
వయససస:38
లస: పప

7228 NDX0354944
పషరర: శకనవరసવ కવలల
ర రరવ
తసడడ:డ కరశయఖવ కక ళళ
ర రర
ఇసటట ననస:94-5-112
వయససస:38
లస: పప

94-175/588

94-175/591

తసడడ:డ రసగ రరవప పషరమకదనర
ఇసటట ననస:94-5-108
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటననరరయమવ బబ కస టట
ఇసటట ననస:94-5-111
వయససస:40
లస: ససస స

94-175/582

తసడడ:డ రసగరరరవప పస రస బభ దస రర
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:43
లస: పప

భరస : వరల షషక
ఇసటట ననస:94-5-107
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప శక దసరర
ఇసటట ననస:94-5-108
వయససస:33
లస: ససస స
7221 JBV0843342
పషరర: శకనవరసరరవప చదళర

భరస : కకశశర పసరసబదనర
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరరమభలమర షషక
ఇసటట ననస:94-5-106
వయససస:46
లస: ససస స
94-175/595

7202 NDX2347573
పషరర: ఝమనస లకడల పసరసబదనర

భరస : రమమష త మ నస
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరరరవ తరరనగరరర
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మకకల
ఇసటట ననస:94-5-106
వయససస:32
లస: ససస స
7215 NDX2414639
పషరర: శకనవరసరరవప మకకల

94-175/581

తసడడ:డ పసదద కకటటశసరరవప తమనస
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జగదదససర రరవప రరదనడకలరల
ఇసటట ననస:94-5-105
వయససస:44
లస: పప
7212 NDX2509552
పషరర: ససజజత మకకల

7201 NDX2017706
పషరర: ససజజత తమనస త మ నస

94-175/604

94-175/602

94-175/605

తసడడ:డ పరకడడ రకగరరరవపવ చద వప ల
ఇసటట ననస:94-5-111
వయససస:43
లస: పప
94-175/607

94-175/608
7229 NDX2347367
పషరర: యస రరవప రర లకడల రరచకకసడ

తసడడ:డ శక చరణ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:94-5-113
వయససస:26
లస: ససస స
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7230 AP151010480226
పషరర: ననగమణణ ఆననల ఆ నన ల

94-175/609

భరస : శవయఖ ఆ నన ల
ఇసటట ననస:94-5-113
వయససస:48
లస: ససస స
7233 NDX1984914
పషరర: మణణ మమల భబమరరడడ

94-175/612

7234 JBV3213196
పషరర: పదనలవత ఆననల ఆ నన ల

94-175/615

7237 JBV3208212
పషరర: శకనవరసరరవప అరల ఆ నన ల

తసడడ:డ మరరకయఖ ఆ నన ల
ఇసటట ననస:94-5-114
వయససస:75
లస: పప
94-175/621

94-175/1682

94-175/626

తసడడ:డ రతనస గదదద
ఇసటట ననస:94-5-117
వయససస:42
లస: పప
7251 NDX2193639
పషరర: ససజజత కరరసకక

94-175/616

94-175/629

భరస : ససజన బభబభ కరరసకక
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:32
లస: ససస స

7246 NDX1664870
పషరర: కకపరవత గదదద

7235 NDX1116706
పషరర: ననగరన ఆననల ఆ నన ల

94-175/619

7238 AP151010477064
పషరర: శవయఖ ఆననల ఆ నన ల

7241 NDX1938267
పషరర: రరసబభబభ కలశస

94-175/620

94-175/622

7244 NDX1884775
పషరర: అమరగశసర రరవప ఆననల

94-175/624

7247 NDX0694083
పషరర: సరమమమజఖస ఆననల ఆ నన ల

తసడడ:డ కరరణనకర రరవప గదదద
ఇసటట ననస:94-5-116
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరసమ ఆ నన ల
ఇసటట ననస:94-5-116
వయససస:60
లస: ససస స

94-175/627
7249 NDX1202670
పషరర: సతఖననరరయణ కలసచనల కలస చన
ల
తసడడ:డ కకషష మబరరస కలస చన ల
ఇసటట ననస:94-5-118
వయససస:42
లస: పప

7250 NDX1202688
పషరర: కకషష మబరరస కలసచనల
తసడడ:డ వశసననథ కలసచనల
ఇసటట ననస:94-5-118
వయససస:73
లస: పప

7252 AP151010480165
పషరర: శకలకడల కరరసకకવ కరరస కక

7253 NDX1883371
పషరర: లకడల దదసతరరడడడ

94-175/630

తసడడ:డ బసవయఖવ కరస కక
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:36
లస: పప

7258 NDX2193621
పషరర: ససజన బభబభ కరరసకక
తసడడ:డ బసవ పపననయఖ కరరసకక
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:39
లస: పప

94-175/625

94-175/628

94-175/631

భరస : వనసకట రరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప త ట వలరరర
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:65
లస: ససస స
94-175/635

94-175/623

తసడడ:డ వనసకట సరసమ ఆననల
ఇసటట ననస:94-5-115
వయససస:66
లస: పప

94-175/632 7255 JBV3214186
94-175/633 7256 NDX0694315
7254 AP151010480166
పషరర: ననగగశసరమల కరరసకకવ కరరస కక
పషరర: లకకలకలమమరర తటవరరస త ట వలరరర
పషరర: భడమరరసబવ తషరరమమళళવ

7257 NDX0355065
పషరర: ససజన బభబభવ కరరకకకવ

94-175/617

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కలశస
ఇసటట ననస:94-5-115
వయససస:38
లస: పప

భరస : బసవయఖવ కరస కక
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బసవయఖવ కరరస కక
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:58
లస: ససస స

94-175/614

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆ నన ల
ఇసటట ననస:94-5-114
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అమరగశసరరరవప ఆ నన ల
ఇసటట ననస:94-5-115
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:94-5-115/26
వయససస:69
లస: పప
7248 NDX1664854
పషరర: కరరణనకర రరవప గదదద

7243 NDX0355362
పషరర: మహన కలమమ అననల

94-175/611

భరస : అమరగశసర రరవప ఆ నన ల
ఇసటట ననస:94-5-114
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరసబభబభ కలశస
ఇసటట ననస:94-5-115
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరగశసరరరవప ఆ నన ల
ఇసటట ననస:94-5-115
వయససస:37
లస: పప
7245 NDX2922896
పషరర: ఏడడకకసడలల పస తషరరజ

94-175/613

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆ నన ల
ఇసటట ననస:94-5-114
వయససస:42
లస: పప

94-175/618 7240 NDX1938333
7239 AP151010477065
పషరర: సరసబశవరరవప ఆననల ఆ నన ల
పషరర: ననగలకడల కలశస

7232 NDX1625963
పషరర: వననద అననల

తసడడ:డ శవ రరజ అననల
ఇసటట ననస:94-5-113
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆ నన ల
ఇసటట ననస:94-5-114
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:94-5-114
వయససస:29
లస: పప

7242 NDX0355487
పషరర: ఉదయకలమమర ఆననల

94-175/610

భరస : సరసబశవరరవప ఆ నన ల
ఇసటట ననస:94-5-113
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ జల రరడడడ భబమరరడడడ
ఇసటట ననస:94-5-114
వయససస:28
లస: ససస స
7236 NDX1811406
పషరర: శక చరణ రరచకకసడ

7231 AP151010480247
పషరర: వరమల ఆననల ఆ నన ల

94-175/634

భరస : వనసకట హనసమసతరరవపવ తష రర మమ ళళ
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:67
లస: ససస స
94-175/636

7259 AP151010477312
పషరర: శకనవరసరరవప కరరసకకવ కరస కక

94-175/637

తసడడ:డ బసవయఖવ కరస కక
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:40
లస: పప
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7260 JBV3208246
పషరర: హననమసతనడఘవనసదడబభబభ
రరళరబకడడ
తసడడ:డ సనరఖపడకరశరరవప రర ళళ
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:40
లస: పప

94-175/638

7261 AP151010477081
పషరర: శకధర బభబభ చరరకవపరర
చరరవపరర
తసడడ:డ ఆసజననయశరల చరరవపరర
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:42
లస: పప

94-175/639

7262 JBV3208485
పషరర: ఇ. వ.ఏన శకనవరసరరవప
తటవరరస
తసడడ:డ పరకడడరకగరరరవప త ట వలరరర
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:47
లస: పప

94-175/640

7263 JBV3208204
పషరర: వనకకట సతఖ పడసరదવ
మటటటగభసడడવ
తసడడ:డ భరతమబరరసવ మమ టట గభస డడ
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:50
లస: పప

94-175/641

7264 AP151010477005
పషరర: బసవయఖ కరరసకక

94-175/642

7265 NDX1563536
పషరర: శరరష దసటట దన టట

94-175/643

7266 NDX0753228
పషరర: ససజజత అతస లવ అతస ల

94-175/644

భరస : సనరఖననరరయణવ అతస ల
ఇసటట ననస:94-5-120
వయససస:58
లస: ససస స
7269 NDX1884445
పషరర: వనసకట రరడడడ దదసతరరడడడ

94-175/647

తసడడ:డ రరమచసదనడ రరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:94-5-120
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖવ కరరసకక
ఇసటట ననస:94-5-119
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడ దన టట
ఇసటట ననస:94-5-120
వయససస:32
లస: ససస స

94-175/645
7267 NDX0657254
పషరర: నరగసదడరరడడడ దదసతరరడడడવ దదదదసత రర
డడడ
తసడడ:డ వనసకట రరడવడడ దదస త రర డడడ
ఇసటట ననస:94-5-120
వయససస:31
లస: పప

7268 NDX1810986
పషరర: శకనవరస రరడడ దదసతరరడడడ
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:94-5-120
వయససస:34
లస: పప

7270 NDX1905258
పషరర: దదవఖ వరణణ కకతత
స రర

7271 NDX1842518
పషరర: యమమన కకషష కరళగగటభర

94-175/648

94-175/646

94-175/649

భరస : పడదదప కలమమర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:94-5-121
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కలమమర కరళగగటభర
ఇసటట ననస:94-5-121
వయససస:30
లస: ససస స

94-175/650

94-175/651
7273 JBV3213121
పషరర: ససజజత మటటటగభసటવ మటటట
గభసట
భరస : వనసకటసతఖపడసరదવ మటటట గభసటట
ఇసటట ననస:94-5-121
వయససస:45
లస: ససస స

94-175/652
7274 NDX0434969
పషరర: ససనతసలమదేవ నకరరకసటట ననకక
రర కసటట
తసడడ:డ లకకలనరసససహమబరరస ననకక రర కరస టట
ఇసటట ననస:94-5-121
వయససస:47
లస: ససస స

94-175/653

94-175/654
7276 NDX0390369
పషరర: గరరరజజకలమమరర నకరరకసటట ననకక రర
కసటట
భరస : లకకలనరసససహమబరరస ననకక రర కరస టట
ఇసటట ననస:94-5-121
వయససస:61
లస: ససస స

7277 NDX0159178
పషరర: రవ కకషష పడసరద నకకరరకసటట

తసడడ:డ లకడల నరసససహమబరరస ననకక రర కరస టట
ఇసటట ననస:94-5-121
వయససస:42
లస: పప

94-175/656

7279 AP151010480513
పషరర: ననగమణణమల కఠరవరపపવ కటట
వరపప
భరస : కకషరషరరవపવ కకఠర వరపప
ఇసటట ననస:94-5-122
వయససస:61
లస: ససస స

94-175/657

7280 NDX0158683
పషరర: జగదదష వనసకట ఫణణ కలమమర
కఠరవరపప
తసడడ:డ కకషరషరరవప కఠరవరపప
ఇసటట ననస:94-5-122
వయససస:30
లస: పప

7281 AP151010477190
పషరర: కకషరషరరవప కఠరవరపపવ కటట
వరపప
తసడడ:డ శకరరమమబరరసવ కకఠర వరపప
ఇసటట ననస:94-5-122
వయససస:64
లస: పప

94-175/659

7282 NDX1001015
పషరర: ననగమణణ ఆననల

94-175/660

94-175/661
7283 NDX0772384
పషరర: కలమమరర గరరకపరటట గరరర క పరటట

7284 NDX2347433
పషరర: ససబభకలల పస తషరరజ

94-175/662

7272 NDX1760538
పషరర: హహజర షషక
భరస : కరరమభలమర షషక
ఇసటట ననస:94-5-121
వయససస:34
లస: ససస స
7275 NDX1936881
పషరర: ధన లకడల కటట మబరర
భరస : కరమమశసర రరవప కటట మబరర
ఇసటట ననస:94-5-121
వయససస:51
లస: ససస స
7278 NDX1936576
పషరర: కరమమశసర రరవప కటట మబరర
తసడడ:డ కనకయఖ కటట మబరర
ఇసటట ననస:94-5-121
వయససస:55
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ఆననల
ఇసటట ననస:94-5-123
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసదలల పస తషరరజ
ఇసటట ననస:94-5-123
వయససస:56
లస: ససస స
7287 NDX1417394
పషరర: శకనవరస రరడడడ చలలకలరర
తసడడ:డ రరమ రరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:94-5-123
వయససస:47
లస: పప

7285 NDX1018605
పషరర: నవన ఆననల అననలమ

7288 AP151010477068
పషరర: రరమమరరవప వసజనసపరటట వ
జన.పర టట
తసడడ:డ శవరరమయఖ వ జనస పర టట
ఇసటట ననస:94-5-123
వయససస:52
లస: పప

94-175/658

భరస : శశషషబభబభ గరరక పరటట
ఇసటట ననస:94-5-123
వయససస:54
లస: ససస స
94-175/663

తసడడ:డ శవరరజ ఆ నన ల
ఇసటట ననస:94-5-123
వయససస:28
లస: పప
94-175/665

94-175/655

7286 NDX1018597
పషరర: మహహష ఆననల

94-175/664

తసడడ:డ శవరరజ ఆననల
ఇసటట ననస:94-5-123
వయససస:29
లస: పప
94-175/666

7289 NDX2448728
పషరర: వజయ లకడల బభలలసస

94-175/667

భరస : శకనవరస రరవప బభలలసస
ఇసటట ననస:94-5-124
వయససస:41
లస: ససస స
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7290 NDX2448736
పషరర: శకనవరస రరవప బభలలసస

94-175/668

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ బభలలసస
ఇసటట ననస:94-5-124
వయససస:50
లస: పప
7293 NDX2346955
పషరర: కనక దసరర తననడ పస

7291 NDX3035706
పషరర: రరజగశసరర రరమ రరజ

భరస : కకషష మబరరస రరమ రరజ
ఇసటట ననస:94-5-124
వయససస:65
లస: ససస స
94-175/669

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప తననడ పస
ఇసటట ననస:94-5-129
వయససస:47
లస: ససస స

7294 NDX2347847
పషరర: దమయసత మసచరర

తసడడ:డ రరమమరరవప వసజనసపరటట
ఇసటట ననస:94-5-133
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర దేశరరజ
ఇసటట ననస:94-5-133
వయససస:25
లస: పప
7302 NDX0906545
పషరర: సతఖ పసడయమసక కకరగనపరటట

94-175/673

7298 NDX1116284
పషరర: సతఖవరణణ కకరగనపరటట

94-175/674

భరస : మలర కరరరజ న రరవప కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:94-5-133
వయససస:57
లస: ససస స
94-175/676

7301 NDX2125905
పషరర: సతఖ శక మమటటటట

94-175/677

94-175/679
7303 NDX1300250
పషరర: లకకల ససజజతన కకరరనపరటట కకరరన
పరటట
భరస : ససబభకరరవప కకరరన పర టట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:31
లస: ససస స

94-175/680
7304 NDX1116839
పషరర: ససనతన రరణణ కపపగసతషల కపప
గసతషలల
భరస : శసకరపడసరద కపప గసతషలల
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:39
లస: ససస స

94-175/681

7306 NDX0694620
పషరర: తషలసస కకరరనపరటట కకరరన పరటట

94-175/682

7307 AP151010480009
పషరర: రమమదేవ వసజనసపరటట వ
జన.పర టట
భరస : రరమమరరవప వఝననస పరట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:48
లస: ససస స

94-175/683

94-175/685

7310 AP151010480277
పషరర: ననగమలలర శసరర కకరరనపరటట కకరరన
పరటట
భరస : వఠల రరవప కకరరన పర టట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:49
లస: ససస స

94-175/686

7312 AP151010480049
పషరర: వజయలకడల కకరరనపరటట కకరరన
పరటట
భరస : వఠల రరవప కకరరన పర టట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:69
లస: ససస స

94-175/688

7313 AP151010480008
పషరర: రసగననయకమల కకరరనపరటటવ
కకరరన పరటట
భరస : ననరరయణ రరవపવ కకరరన పర టట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:73
లస: ససస స

94-175/689

7315 NDX1461219
పషరర: చసదడ శశఖర మసచలర

94-175/691

94-175/692
7316 NDX2347417
పషరర: వననకత సతఖననరరయణ అపరడజ

భరస : కకషషకకషస ర కకరరన పర టట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:45
లస: ససస స
94-175/684

7309 NDX0106419
పషరర: సరయ కలమమరర కకరగనపరటట
భరస : శకనవరసరరవప కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:49
లస: ససస స

94-175/687

94-175/690
7314 NDX0314013
పషరర: ననగ పపరష వనకకట ససబభకరరవప
కવరరనపరటట
తసడడ:డ ననరరయణరరవప కకరరన పర టట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపనన రరవప మసచలర
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:35
లస: పప

7317 NDX1300243
పషరర: కకషష కకషస ర కలమమర కకరరనపరటట

7318 AP151010477008
పషరర: శకనవరసరరవప కకరగనపరటట

తసడడ:డ వఠసలరరవప కపప గసతషలల
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మభరహరర రరవప తసడపస
ఇసటట ననస:94-5-129
వయససస:53
లస: పప

94-175/678

భరస : చసదడ శశఖర దేశరరజ
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:48
లస: ససస స
7311 AP151010480175
పషరర: అననపపరష కకరరనపరటటવ కకరరన
పరటట
భరస : ననగగశసరరరవపવ కకరరన పర టట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:51
లస: ససస స

94-175/671
7295 NDX2347391
పషరర: వనసకట శకనవరస రరవప తసడపస

తసడడ:డ ససభభష చసదడ బబ స బభబభ మమటటటట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వఠల రరవప కకరరన పర టట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:45
లస: ససస స
7308 NDX1116771
పషరర: ననగ భవరన దేశరరజ

7300 NDX1097302
పషరర: చసదడ శశఖర దేశరరజ

94-187/1068

తసడడ:డ చలపత రరవప దేశరరజ
ఇసటట ననస:94-5-133
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:29
లస: ససస స
7305 AP151010480276
పషరర: శశబభరరణణ కకరరనపరటట కకర

94-175/670

భరస : ననగరరజ పస
ఇసటట ననస:94-5-133
వయససస:36
లస: ససస స
94-175/675

7292 NDX3016169
పషరర: శకలత నడడసపలర

భరస : వనసకట కలమమర నడడసపలర
ఇసటట ననస:94-5-124
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప మసచరర
ఇసటట ననస:94-5-129
వయససస:76
లస: ససస స

94-175/672 7297 NDX1195387
7296 NDX1754887
పషరర: బసదస మహలకడల వసజనసపరటట
పషరర: తరరపతమల పస పస

7299 NDX1665936
పషరర: సరయరరస దేశరరజ

94-187/1067

94-175/693

తసడడ:డ ననరరయణరరవప కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ అపరడజ
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:49
లస: పప
94-175/694

94-175/695
7319 AP151010477255
పషరర: ననగగశసరరరవప కకరరనపరటట కకరరన
పరటట
తసడడ:డ ననరరయణరరవప కకరరన పర టట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:55
లస: పప
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94-175/696 7321 AP151010480439
7320 AP151010477067
పషరర: వఠలమడవప కకరరనపరటట కకరరన పరటట
పషరర: అరరణ అసగడడ అసగడడ

తసడడ:డ ససబభకరరవప కకరరన పర టట
ఇసటట ననస:94-5-134
వయససస:67
లస: పప
7323 AP151010480438
పషరర: మసగమల అసగడడ అసగడడ

తసడడ:డ చదననయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:94-5-135
వయససస:38
లస: ససస స
94-175/699

భరస : శకనవరసరరవప అసగడడ
ఇసటట ననస:94-5-135
వయససస:45
లస: ససస స
7326 NDX0158790
పషరర: పడవణ కలమమరర అసగడక

94-175/702

7327 NDX0491290
పషరర: రరజశశఖర అసగడడ అసగడడ

94-175/705

7330 JBV3208493
పషరర: శకనవరసరరవప అసగడడ అసగడడ

94-175/708

7333 NDX1984039
పషరర: కరశయఖ కకలల
ర రర

తసడడ:డ లకడల నరసససహరరవపવ పపళళళ
ఇసటట ననస:94-5-178
వయససస:73
లస: పప

భరస : దయమనసదబభబభ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస మదసదల
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:44
లస: పప

7342 AP151010111172
పషరర: దయమనసదబభబభ రరయపపదద

94-183/44

7345 NDX0605832
పషరర: గరయతడ రరదడవరపపવ

94-175/709

7348 NDX0488114
పషరర: శవకలమమర రరదడవరపపવ
తసడడ:డ వనసకటభచనరరવ రరదడవరపప
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:47
లస: పప

94-175/704
7328 NDX1650853
పషరర: పడదదప కలమమర అసగడడ అసగడడ

7331 AP151010480437
పషరర: దనలకడల అసగడడ అసగడడ

94-175/707

7334 NDX2346716
పషరర: అలమరరమల మమసరల

94-175/710

భరస : చదననయఖ మమసరల
ఇసటట ననస:94-5-145
వయససస:57
లస: ససస స
94-175/712

7337 NDX0313619
పషరర: మధస పలలర વ ఫపళళళ

94-175/713

తసడడ:డ శవరరమకకషషమబరరసવ పపళళళ
ఇసటట ననస:94-5-178
వయససస:43
లస: పప
94-174/691

7340 NDX1366889
పషరర: జజఖసన రరయపపదద

94-174/692

తసడడ:డ దయమనసద బభబభ రరయపపదద
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:27
లస: ససస స
94-174/694

7343 JBV0920645
పషరర: ననరరయణమలવ పరతకకటવ

94-183/43

భరస : ససబభకరరడడడવ పరతకకట
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:35
లస: ససస స
94-183/45

భరస : శవకలమమరવ రరదడవరపప
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:41
లస: ససస స
94-183/47

94-175/701

భరస : పపననయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:94-5-136
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ రరయపపదద
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:51
లస: పప

భరస : బభబభ రరవప మదసదల
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:38
లస: ససస స
7347 NDX1987629
పషరర: బభబభ రరవప మదసదల

94-175/706

తసడడ:డ దయమనసద బభబభ రరయపపదద
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:26
లస: ససస స
94-174/693

7325 NDX1829243
పషరర: సరయననథ కకరగనపరటట

తసడడ:డ పపననయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:94-5-135
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరసવ పస న వ యల
ఇసటట ననస:94-5-178
వయససస:41
లస: పప

94-175/714 7339 NDX1366871
7338 NDX0313668
పషరర: శవరరమకకకషష మబరరస పలలర વ ఫపలల
పషరర: ససపన రరయపపదద

7344 NDX1987728
పషరర: మలలర సవరర మదసదల

94-175/703

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:94-5-137
వయససస:75
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మడ సరన
ఇసటట ననస:94-5-178
వయససస:46
లస: ససస స

94-175/698

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:94-5-135
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:94-5-135
వయససస:48
లస: పప

94-175/711 7336 NDX0491365
7335 NDX1369867
పషరర: శవ పరరసత మడసరన మడ సరన
పషరర: ససధదర పసવ పస యన వ యల

7341 AP151010111171
పషరర: శరగమణణ రరయపపడడ

94-175/700

తసడడ:డ పపననయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:94-5-135
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ అసగడక
ఇసటట ననస:94-5-135
వయససస:38
లస: పప
7332 NDX1116326
పషరర: గభరరలకడల పస తషలలరర
పస తషలలరర
భరస : సరసబశవరరవప పస తషలలరర
ఇసటట ననస:94-5-137
వయససస:53
లస: ససస స

7324 AP151010480436
పషరర: శకలసతల అసగడడ అసగడడ

7322 AP151010480440
పషరర: నరలల అసగడడ అసగడడ

తసడడ:డ చదననయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:94-5-135
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చదననయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:94-5-135
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసగడడ
ఇసటట ననస:94-5-135
వయససస:29
లస: పప
7329 JBV3208295
పషరర: కకరణ కలమమర అసగడక

94-175/697

7346 JBV0920553
పషరర: ససబభకరరడడడવ పరతకకటવ

94-183/46

తసడడ:డ కరశరరడడడવ పరతకకట
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:35
లస: పప
94-183/48

7349 AP151010474070
పషరర: ససశల గగపసదేవ

94-187/620

భరస : చదననకగశవపలల
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:41
లస: ససస స
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7350 AP151010474023
పషరర: అననపపరష రగవళళ

94-187/621

భరస : కకపరరరవప రగవళర
ఇసటట ననస:94-6
వయససస:66
లస: ససస స

7351 NDX1754911
పషరర: శకవరణణ అగరనగభసడనల

94-175/715

భరస : ఫనష అగరనగభసడనల
ఇసటట ననస:94-6-39
వయససస:31
లస: ససస స

7353 AP151010483214
పషరర: చన వనసకటటశసరరరవప శశటట વ

94-176/51

తసడడ:డ ఆదదయఖવ
ఇసటట ననస:94-6-135
వయససస:51
లస: పప

7354 AP151010480072
పషరర: కకటటశసరమల శశటట శశటట

94-175/717

తసడడ:డ అనల కలమమర శశటట
ఇసటట ననస:94-6-137
వయససస:29
లస: ససస స

7357 NDX0390393
పషరర: కరమమశసరర శశటట శశటట

94-175/716

94-175/720

భరస : వనసకట రమణ శశటట
ఇసటట ననస:94-6-137
వయససస:43
లస: ససస స

7360 AP151010480073
పషరర: ససబభకలల శశటట

94-175/718

94-175/723

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర శశటట
ఇసటట ననస:94-6-137
వయససస:42
లస: పప

7363 AP151010477044
పషరర: వనసకటటశసరరర శశటట

94-175/721

94-174/695

తసడడ:డ జజసఫ అల కలమమర శశటట
ఇసటట ననస:94-6-138
వయససస:27
లస: ససస స

7366 AP151010477328
పషరర: వనసకటరమణ శశటట శశటట

94-175/724

94-175/728

7369 JBV0840868
పషరర: శకరరక కకలర మరర

94-175/719

7361 AP151010480205
పషరర: ననగగసదడ శశటట

94-175/722

7364 AP151010477059
పషరర: హనసమయఖ శశటట శశటట

94-175/725

తసడడ:డ ఆదదయఖ శశటట
ఇసటట ననస:94-6-137
వయససస:72
లస: పప
94-175/726

తసడడ:డ హనసమయఖ శశటట
ఇసటట ననస:94-6-138
వయససస:47
లస: పప

7368 AP151010480583
పషరర: ససతనరరమమల భటభడజ భటభడజ

7358 NDX0936153
పషరర: మమధవలత శశటట శశటట

భరస : హనసమయఖ శశటట
ఇసటట ననస:94-6-137
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదయఖ శశటట
ఇసటట ననస:94-6-137
వయససస:62
లస: పప

7365 NDX1760264
పషరర: బభల సరససత శశటట

94-175/1723

భరస : ఏడడకకసడలల శశటట
ఇసటట ననస:94-6-137
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరర
ర శశటట
ఇసటట ననస:94-6-137
వయససస:56
లస: ససస స

7362 AP151010477114
పషరర: ఏడడకకసడలల శశటట

7355 NDX2940203
పషరర: వనసకటటశసరరర శశటట
తసడడ:డ ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:94-6-136
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనస శశటట
ఇసటట ననస:94-6-137
వయససస:35
లస: ససస స

7359 AP151010480314
పషరర: శశభరరణణ శశటట శశటట

94-176/50

భరస : చన వనసకటటశసరరరવ વ
ఇసటట ననస:94-6-135
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర శశటట
ఇసటట ననస:94-6-136
వయససస:59
లస: ససస స

7356 NDX1760454
పషరర: హటట పసడయమ శశటట

7352 JBV0912998
పషరర: ననగమణణવ ఏచ.વ

7367 NDX1810283
పషరర: వజయ లకడల అగరనగభసడనల

94-175/727

భరస : వనసకటటశసరరరవప అగరనగభసడనల
ఇసటట ననస:94-6-139
వయససస:61
లస: ససస స
94-175/729

7370 JBV0840876
పషరర: రతననకర కకలర మరర

94-175/730

భరస : మదన శవ గగపరలరరవప భటభడజ
ఇసటట ననస:94-6-139
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన శవ గగపరలరరవప శశటట
ఇసటట ననస:94-6-139
వయససస:33
లస: పప

94-175/731
7371 NDX2051555
పషరర: వ ఆర ఆర ఎన యస ఫణణశ
అగరనగభసడనల
తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప అగరనగభసడనల
ఇసటట ననస:94-6-139
వయససస:37
లస: పప

94-175/732 7373 AP151010477004
94-175/733
7372 NDX1810234
పషరర: వనసకటటశసర రరవప అగరనగభసడనల
పషరర: మదనశవగగపరలరరవప కకలర మరర
కకళళమరల
తసడడ:డ ననరరయణ అగరనగభసడనల
తసడడ:డ శకరరమభలల కకళళమరల
ఇసటట ననస:94-6-139
ఇసటట ననస:94-6-139
వయససస:66
లస: పప
వయససస:67
లస: పప

7374 NDX1938895
పషరర: మలర క భడమరరసబ పప దసగభ

7375 NDX1940304
పషరర: లల సససదర రరవప పప దసగభ

94-176/52

తసడడ:డ మధస బభబభ పప దసగభ
ఇసటట ననస:94-6-141
వయససస:30
లస: ససస స
7377 NDX3109592
పషరర: తరరపటమమల గభనన
తసడడ:డ శకనస గభనన
ఇసటట ననస:94-6-142
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన శవ గగపరలరరవప శశటట
ఇసటట ననస:94-6-139
వయససస:35
లస: పప

94-176/53

తసడడ:డ మధస బభబభ పప దసగభ
ఇసటట ననస:94-6-141
వయససస:31
లస: పప
94-175/1725

7378 JBV0853374
పషరర: బభలవజయ కరరసకక కరరస కక
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర క రరస కక
ఇసటట ననస:94-6-144
వయససస:36
లస: ససస స

7376 NDX3018934
పషరర: నగరజ ఒరరస

94-175/1724

తసడడ:డ నగరజ అరర
జ
ఇసటట ననస:94-6-142
వయససస:28
లస: పప
94-175/734

7379 JBV0853127
పషరర: కగదనరగశసరర కరరసకక

94-175/735

భరస : వనసకటటశసరరర క రరస కక
ఇసటట ననస:94-6-144
వయససస:50
లస: ససస స
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7380 NDX1936196
పషరర: వనసకట లకడల జజనపలర

94-175/736

భరస : ననగగశసరరరవప జజనపలర
ఇసటట ననస:94-6-144
వయససస:53
లస: ససస స
7383 JBV0853358
పషరర: వనకకటటశసరరర కరరరసకక

7385 NDX1097344
పషరర: శవననగరరజ కరరరసపపడడ
కరరరసపపడడ
తసడడ:డ హరరకకషరషరరవప కరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:94-6-145
వయససస:27
లస: పప

94-175/741

94-175/742

7387 NDX0674887
పషరర: హరర కకషస ర అరరకటట

94-175/743

7388 JBV0855817
పషరర: శకనవరసరరవప నసససమల

94-175/744

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అరరకరటట
ఇసటట ననస:94-6-145
వయససస:33
లస: పప
94-175/745

94-175/1344

94-175/750

94-158/383

94-175/756

తసడడ:డ వనసకటటససరరర గసజ
ఇసటట ననస:94-6-148
వయససస:33
లస: పప

7393 NDX1760272
పషరర: చనమసడేశసరర వనమవరపప

94-175/748

7396 NDX1984070
పషరర: వజయ లకడల వనమవరపప

7399 NDX2155456
పషరర: లకడల గభనజ

7402 NDX2346435
పషరర: మసగమల గసజ

94-175/759

7405 NDX2347052
పషరర: వనసకటటససర రరవప గసజ

7408 NDX0166470
పషరర: లకడల శరఖమ సససదరવ
వనమవరపపવ
తసడడ:డ రరమమరరవప వనమమవరపప
ఇసటట ననస:94-6-148
వయససస:52
లస: పప

94-175/747

7394 NDX2084424
పషరర: పదల తషసబబటట

94-175/749

భరస : లలట చదననయఖ తషసబబటట
ఇసటట ననస:94-6-146
వయససస:46
లస: ససస స
94-175/751

7397 NDX1754788
పషరర: అజయ రరమ కకషరషరరడడడ
ఆరరమళర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:94-6-146
వయససస:24
లస: పప

94-175/752

94-175/754

7400 NDX2346401
పషరర: ససవర ననగగసదడఎస గసజ

94-175/755

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:94-6-147
వయససస:30
లస: ససస స
94-175/757

7403 NDX2346393
పషరర: వనసకట రమణ గసజ

94-175/758

భరస : వనసకటటససర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:94-6-147
వయససస:55
లస: ససస స
94-175/760

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గసజ
ఇసటట ననస:94-6-147
వయససస:61
లస: పప
94-175/762

7391 NDX2346708
పషరర: చదననయఖ మసరల
తసడడ:డ చదననయఖ మసరల
ఇసటట ననస:94-6-145
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటససర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:94-6-147
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర గభసజ
ఇసటట ననస:94-6-147
వయససస:33
లస: పప
7407 NDX2346971
పషరర: వరసస గసజ

94-175/746

భరస : వరసస గభనజ
ఇసటట ననస:94-6-147
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరసస గసజ
ఇసటట ననస:94-6-147
వయససస:30
లస: ససస స
7404 NDX2155449
పషరర: వరసస గభసజ

7390 NDX1097237
పషరర: హరరకకషరషరరవప కరరరసపపడడ
కరరరసపపడడ
తసడడ:డ అపపయఖ కరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:94-6-145
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరమమరరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:94-6-146
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:94-6-147
వయససస:36
లస: పప
7401 NDX2347235
పషరర: లకడల గసజ

తసడడ:డ లకలయఖવ నసససమళ
ఇసటట ననస:94-6-145
వయససస:44
లస: పప

భరస : సససదర వనమవరపప
ఇసటట ననస:94-6-146
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:94-6-146
వయససస:60
లస: ససస స
7398 NDX3241676
పషరర: శసకరరకవప గభసజ

తసడడ:డ జజసఫ పక దద
ఇసటట ననస:94-6-144
వయససస:45
లస: పప
94-175/740

భరస : వనసకటటశసరరర సవరల
ఇసటట ననస:94-6-145/26
వయససస:64
లస: ససస స
7395 AP151010480495
పషరర: రమణమల ఈదర ఈదర

94-175/738

7384 NDX1116342
పషరర: వనసకట రమణ కరరసపపడడ
కరరరసపపడడ
భరస : హరరకకషరషరరవప కరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:94-6-145
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబకయఖ కరసరరస కసరరస
ఇసటట ననస:94-6-145
వయససస:57
లస: పప
7392 NDX2706620
పషరర: వనసకట ససబకమల సవరల

7382 AP151010477370
పషరర: రమమష పసదద పక దద

94-175/739

తసడడ:డ యమదగరరర రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:94-6-145
వయససస:33
లస: పప
7389 NDX1379940
పషరర: శకనవరససలల కరసరరస కసరరస

94-175/737

తసడడ:డ జజసఫ పక దద
ఇసటట ననస:94-6-144
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ క రరస కక
ఇసటట ననస:94-6-144
వయససస:65
లస: పప
7386 NDX1396374
పషరర: కరకసత కలమమర కకలశశటట

7381 NDX3280872
పషరర: సతష పసదద పక దద

7406 NDX2346526
పషరర: ససజజత అసబభ

94-175/761

భరస : గభరర పడసరద అసబభ
ఇసటట ననస:94-6-148
వయససస:47
లస: ససస స
94-175/763

7409 NDX2346500
పషరర: గభరర పడసరద అసబభ

94-175/764

తసడడ:డ శసకర సరరస అసబభ
ఇసటట ననస:94-6-148
వయససస:67
లస: పప

Page 281 of 283

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-31

94-175/765
7410 JBV0848762
పషరర: లలతనననగజజఖత తతపరటట
tumati
భరస : వనసకటనరసససహమబరరస తత మమ టట
ఇసటట ననస:94-6-149
వయససస:42
లస: ససస స

94-175/766
7411 NDX1754804
పషరర: కకషష సతఖ సరయ గగతమ
తతమటట
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ మబరరస తతమటట
ఇసటట ననస:94-6-149
వయససస:25
లస: పప

94-175/768 7414 NDX2341436
7413 NDX2346484
పషరర: ననరరయణ చనరరఖలల కసదలఎస
పషరర: అలవనలల మసగ కసదలమమ

94-179/185

94-175/767
7412 JBV0848747
పషరర: వనకకట నరసససహమబరరస తతమమటట

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ తత మమ టట
ఇసటట ననస:94-6-149
వయససస:50
లస: పప
7415 JBV0845602
పషరర: రరదదక పరలపరరసવ పరలపరగస

94-175/769

తసడడ:డ గగపరల కకషష చనరరఖలల కసదలఎస
ఇసటట ననస:94-6-149
వయససస:66
లస: పప

భరస : ననరరయణ చనరరఖలల కసదలమమ
ఇసటట ననస:94-6-149
వయససస:61
లస: ససస స

7416 NDX0834739
పషరర: కకలవరసస లకడల పడసనన కకలమ
వరసస
భరస : లకడల పడసనన కకలమ వరసస
ఇసటట ననస:94-6-150
వయససస:46
లస: ససస స

94-175/770

94-175/771 7418 JBV0852350
7417 JBV0855528
పషరర: పరరసత జజషషఖలવ జజష యభ ల
పషరర: ససవతసల దేన పరలపరరసવ
పరలపరగస
భరస : శవరరమశరససస વస ఝషషకళ
భరస : శశషగరరరరరవపવ పరలపరగస
ఇసటట ననస:94-6-150
ఇసటట ననస:94-6-150
వయససస:55
లస: ససస స
వయససస:70
లస: ససస స

94-175/772

7419 NDX2084515
పషరర: సతఖ శసకర శరససస స అసబభ

94-175/773

7420 AP151010477503
పషరర: రవశసకర పరలపరరసવ పరలపరగస

94-175/775

తసడడ:డ గభరర పడసరద అసబభ
ఇసటట ననస:94-6-150
వయససస:32
లస: పప

94-175/774

తసడడ:డ శశషగరరరరరవపવ పరలపరగస
ఇసటట ననస:94-6-150
వయససస:46
లస: పప

భరస : మభరళకకషషવ పరలపరగస
ఇసటట ననస:94-6-150
వయససస:41
లస: ససస స

7421 JBV0850263
పషరర: మభరళకకకషష పరలపరరసવ పరలపరగస
తసడడ:డ శశషగరరరరరవపવ పరలపరగస
ఇసటట ననస:94-6-150
వయససస:47
లస: పప

94-175/776 7423 JBV0840678
94-175/777 7424 JBV0849927
7422 AP151010477013
పషరర: శశషగరరరరరవప పరలపరరసવ పరలపరగస
పషరర: వజయలకడల పసశపరటట pishipati
పషరర: రరమకకషష વ కలపపવ

తసడడ:డ నరసససహహ రరవపવ పరలపరగస
ఇసటట ననస:94-6-150
వయససస:80
లస: పప
7425 NDX0491738
పషరర: అనసత కలమమరવ వనలలవలવ

భరస : ససబడహలణఖశరససస స పస శ పర టట
ఇసటట ననస:94-6-153
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయలకడలવ కలపప
ఇసటట ననస:94-6-153
వయససస:37
లస: పప
94-175/780

తసడడ:డ ససబడమణఖ జగననలహనరరవపવ వనలల వరల
ఇసటట ననస:94-6-153
వయససస:42
లస: పప

7426 NDX0643627
పషరర: ససబడమణఖ జగననలహనరరవపવ
వనలల వల
తసడడ:డ సససదరరశవరరవపવ వలల వల
ఇసటట ననస:94-6-153
వయససస:74
లస: పప

7428 JBV0843490
పషరర: ససనత కతడయ క తడ య

7429 JBV0841114
పషరర: pulla పపల

94-175/783

94-175/779

94-175/782

భరస : రమమష క తడ య
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:40
లస: ససస స
7431 JBV0841106
పషరర: దయమల పపలమర పపలర
తసడడ:డ ఫసలఫ పపలర
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:77
లస: ససస స
7434 JBV3208634
పషరర: ఏ వ సరసబశవరరవવ ఏ వ

94-175/788

తసడడ:డ ఫసలప పపలర
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:45
లస: పప

7435 NDX1625278
పషరర: శకనవరస రరవప అననమననన

94-175/786

7438 NDX1650796
పషరర: శకనవరస రరవప గభరకస గభరకస
తసడడ:డ వనసకట రరయభడడ గభరకమభ
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:46
లస: పప

7430 NDX1650788
పషరర: అసజమల గభరకస గభరకమభ

94-175/784

7433 JBV0852301
పషరర: బళహరరવ దదపపలపపడడવ

94-175/787

తసడడ:డ ససకగయఖવ దథ పప ల పప డక
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:33
లస: పప
94-175/789

తసడడ:డ భభసకర రరవప అననమననన
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:40
లస: పప
94-175/791

94-175/781

భరస : వనసకట రరయభడడ గభరకమభ
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పస లలకకసడ
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖવ ఏ వ
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:35
లస: పప
7437 JBV0841098
పషరర: శరఖక బభబభ పపలర

7432 NDX0164079
పషరర: ససదదదలలశసర రరవప పస లలకకసడ

7427 NDX1625229
పషరర: వనసకట ససజజత అననమననన
భరస : శకనవరస రరవప అననమననన
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శరఖసబభబభ పపలర
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:43
లస: ససస స
94-175/785

94-175/778

7436 JBV0843482
పషరర: రమమష కతడయ

94-175/790

తసడడ:డ శవననరరయణ సససగ క తడ య
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:44
లస: పప
94-175/792

7439 NDX1650861
పషరర: వనసకట రరయభడడ గభరకస
గభరకమభ
తసడడ:డ కకటయఖ గభరకమభ
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:72
లస: పప

94-175/793
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94-175/794
7440 NDX0491779
పషరర: యస వ యస యల యన శరల
శకషట స పస వ యస న
తసడడ:డ శకషట స సరసమ శరససస స యస వ యస న
ఇసటట ననస:94-6-154
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప పస లలకకసడ
ఇసటట ననస:94-6-155
వయససస:54
లస: ససస స

7443 NDX1343516
పషరర: శరసత లకడల కకట కకటట

7444 NDX1535295
పషరర: తనరర చసదదక
డ శకషట స

94-175/796

భరస : వజయ కకటట
ఇసటట ననస:94-6-155
వయససస:38
లస: ససస స

7441 NDX0099176
పషరర: అనసత లకడల పస లలకకసడ

94-174/696

7442 JBV0849919
పషరర: venkatasujatha పప సదనరర

94-175/795

తసడడ:డ ననగగశసరరరవపવ పప సదనరర
ఇసటట ననస:94-6-155
వయససస:33
లస: ససస స
94-175/797

7445 NDX0390401
పషరర: శవ కలమమరరવ పప సదనరరવ

94-175/798

భరస : వనసకటటశసరరర శక షసట
ఇసటట ననస:94-6-155
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవపવ పప సదనరర
ఇసటట ననస:94-6-155
వయససస:57
లస: ససస స
7448 NDX0491829
పషరర: శకషట స వనసకటటశసరరర శక షసట

భరస : వ యస యల యన శరల శక షసట
ఇసటట ననస:94-6-155
వయససస:69
లస: ససస స

94-175/800
7447 AP151010477403
పషరర: సతష కలమమర పప సదనరరવ పప స
దన రర
తసడడ:డ ననగగశసరరరవపવ పప సదనరర
ఇసటట ననస:94-6-155
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ యస వ యస యల యన శరల శక షసట
ఇసటట ననస:94-6-155
వయససస:49
లస: పప

7449 NDX2936953
పషరర: లకడల తషలశ కకలమవసస

7450 NDX1811794
పషరర: రజన కరశమళర

7451 NDX2346450
పషరర: వనజజకడ పపపపల

7446 NDX0503532
పషరర: వరలకడల శకషట స శక షసట

94-175/799

94-175/1726

భరస : వనసకట దశరథ రరమయఖ
ఇసటట ననస:94-6-155
వయససస:72
లస: ససస స
7452 NDX1935768
పషరర: ననగజజఖత బబ డపరటట

తలర : రరజగశసరర కరశమళర
ఇసటట ననస:94-6-156
వయససస:24
లస: ససస స
94-175/804

భరస : అపరపరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:94-6-156
వయససస:33
లస: ససస స
7455 NDX1343508
పషరర: వజయ కకట కకటట

94-175/802

7453 NDX1812586
పషరర: రరజగశసరర కరశమళర

94-175/801

94-175/803

తసడడ:డ లచమ ననయభడడ పపపపల
ఇసటట ననస:94-6-156
వయససస:24
లస: ససస స
94-175/805

తలర : ననగజజఖత బబ డపరటట
ఇసటట ననస:94-6-156
వయససస:51
లస: ససస స

7454 NDX1590471
పషరర: అపరపరరవప బబ డపత

94-175/806

తసడడ:డ వనససరసపత బబ డపత
ఇసటట ననస:94-6-156
వయససస:41
లస: పప

94-175/807

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకటట
ఇసటట ననస:94-6-156
వయససస:40
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,144

ససత సలల
4,207

మతత స
8,351

4,144

4,207

8,351
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