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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-32

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 10330

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

93 / 16

1

0

0

1

2

94 / 1

1

0

0

1

3

94 / 4

3

1

0

4

4

94 / 7

3

3

0

6

5

94 / 10

0

1

0

1

6

94 / 19

1

0

0

1

7

94 / 24

2

1

0

3

8

94 / 31

1

0

0

1

9

94 / 35

1

1

0

2

10

94 / 37

1

0

0

1

11

94 / 38

4

2

0

6

12

94 / 39

1

0

0

1

13

94 / 40

4

2

0

6

14

94 / 41

4

4

0

8

15

94 / 42

3

3

0

6

16

94 / 43

1

0

0

1

17

94 / 44

1

0

0

1

18

94 / 49

5

2

0

7

19

94 / 51

3

2

0

5

20

94 / 52

2

4

0

6

21

94 / 56

1

3

0

4

22

94 / 63

0

1

0

1

23

94 / 64

5

5

0

10

24

94 / 65

1

0

0

1

25

94 / 69

0

1

0

1

26

94 / 81

1

2

0

3

27

94 / 82

1

1

0

2

28

94 / 83

1

1

0

2

29

94 / 84

1

0

0

1

30

94 / 85

1

3

0

4

31

94 / 87

0

1

0

1

32

94 / 92

0

2

0

2

33

94 / 94

7

10

0

17

34

94 / 95

1

0

0

1

35

94 / 99

0

1

0

1

36

94 / 100

3

1

0

4

37

94 / 102

2

0

0

2

38

94 / 103

2

2

0

4

39

94 / 104

0

2

0

2

40

94 / 105

4

2

0

6

41

94 / 106

1

2

0

3

42

94 / 107

2

1

0

3

43

94 / 108

0

1

0

1

44

94 / 109

53

54

0

107

45

94 / 110

65

78

0

143

46

94 / 111

56

36

0

92

47

94 / 112

3

1

0

4

48

94 / 113

3

0

0

3

49

94 / 114

1

1

0

2

50

94 / 115

500

506

0

1,006

51

94 / 116

460

434

0

894

52

94 / 117

158

162

0

320

53

94 / 118

497

547

0

1,044

54

94 / 119

442

426

1

869

55

94 / 120

187

175

0

362

56

94 / 121

248

260

0

508

57

94 / 122

303

315

0

618

58

94 / 123

266

302

0

568

59

94 / 124

417

419

0

836

60

94 / 125

402

459

0

861

61

94 / 126

161

190

1

352

62

94 / 127

14

10

0

24

63

94 / 128

1

2

0

3

64

94 / 129

103

114

0

217

65

94 / 130

68

72

0

140

66

94 / 131

1

5

0

6

67

94 / 132

175

203

0

378

68

94 / 133

311

346

0

657

69

94 / 134

3

4

0

7

70

94 / 135

1

2

0

3

71

94 / 136

0

2

0

2

72

94 / 137

4

3

0

7

73

94 / 138

0

1

0

1

74

94 / 139

0

2

0

2

75

94 / 141

5

5

0

10

76

94 / 142

1

3

0

4

77

94 / 143

1

1

0

2

78

94 / 146

0

1

0

1

79

94 / 156

1

0

0

1

80

94 / 158

33

25

0

58

81

94 / 159

2

0

0

2

82

94 / 161

1

2

0

3

83

94 / 175

1

0

0

1

84

94 / 178

0

1

0

1

85

94 / 193

0

1

0

1

86

94 / 194

0

1

0

1

87

94 / 199

1

0

0

1

88

94 / 200

1

0

0

1

89

94 / 212

2

0

0

2

90

94 / 213

1

0

0

1

91

94 / 214

1

0

0

1

92

94 / 245

1

0

0

1

93

95 / 1

0

1

0

1

94

95 / 3

0

1

0

1

95

95 / 6

2

2

0

4

96

95 / 9

0

1

0

1

97

95 / 11

1

0

0

1

98

95 / 15

1

0

0

1

99

95 / 16

1

0

0

1

100

95 / 17

1

1

0

2

101

95 / 19

3

3

0

6

102

95 / 30

1

0

0

1

103

95 / 40

1

2

0

3

104

95 / 47

1

0

0

1

105

95 / 50

0

1

0

1

106

95 / 53

0

1

0

1

107

95 / 58

1

0

0

1

108

95 / 59

0

1

0

1

109

95 / 62

0

1

0

1

110

95 / 69

1

0

0

1

111

95 / 77

0

1

0

1

112

95 / 87

0

1

0

1

113

95 / 90

0

1

0

1

114

95 / 91

1

0

0

1

115

95 / 94

0

1

0

1

116

95 / 95

0

1

0

1

117

95 / 101

3

1

0

4

118

95 / 109

1

1

0

2

119

95 / 115

1

0

0

1

120

95 / 118

0

1

0

1

121

95 / 122

1

1

0

2

122

95 / 133

1

2

0

3

123

95 / 156

1

0

0

1

124

95 / 159

0

2

0

2

125

95 / 166

1

1

0

2

126

95 / 191

1

0

0

1

127

95 / 198

2

0

0

2

128

95 / 218

0

1

0

1

129

95 / 223

0

1

0

1

130

1,094 / 123

1

2

0

3

131

1,094 / 125

0

3

0

3

132

1,094 / 129

3

3

0

6

133

1,094 / 130

2

0

0

2

134

1,094 / 131

1

1

0

2

135

1,094 / 132

2

5

0

7

136

1,094 / 133

0

2

0

2

137

1,094 / 135

1

1

0

2

138

1,094 / 138

1

2

0

3

139

1,094 / 144

1

1

0

2

140

1,094 / 172

0

1

0

1

5,070

5,291

2

10,363

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

9309 NDX2298586
పపరర: షరరరల పఠరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32
94-125/698

భరస : మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:21
లస: ససస స
9312 NDX2405157
పపరర: రరహనన షపక

94-125/701

94-125/704

94-125/707

94-125/710

94-125/713

94-125/1047

94-124/932

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:30-6-835
వయససస:50
లస: ససస స

9322 NDX1653071
పపరర: రబబబన షపక

9325 NDX1379536
పపరర: అహమరద బషసర షపక

9328 NDX3262946
పపరర: సయద అకబర అల సయద

9331 AP151010294345
పపరర: భబరత ఇరరగర

94-125/717

9334 NDX2876647
పపరర: రమదదవ కలలలపపడడ

94-125/711

9337 AP151010294026
పపరర: తహరరననసర షపక
భరస : బబలసససదనవల
ఇసటట ననస:30-6-836
వయససస:43
లస: ససస స

9317 AP151010294084
పపరర: బబచనచబ సయఖద

94-125/706

9320 NDX1211424
పపరర: అబబబల ఖసదద
బ స షపక

94-125/709

9323 JBV1093178
పపరర: ననగరరజ చసతనబతస న

94-125/712

తసడడ:డ రరమయఖ చసతబతస న
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:47
లస: పప
94-125/714

9326 NDX3183902
పపరర: అనవర అల సయద

94-125/1046

తసడడ:డ మమజల అల సయద
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:54
లస: పప
94-125/1137

9329 NDX2849115
పపరర: జగదదశశరర దదవ చసదదలల

94-117/741

భరస : ససధదర బబబబ చసదదలల
ఇసటట ననస:30-6-835
వయససస:22
లస: ససస స
94-125/715

9332 MLJ0815696
పపరర: రమలదదవ కకళళపపడడ

94-125/716

భరస : హరననథబబబబ
ఇసటట ననస:30-6-835
వయససస:71
లస: ససస స
94-125/1048

భరస : హరరననథ బబబబ
ఇసటట ననస:30-6-835
వయససస:70
లస: ససస స
94-125/1050

94-125/703

తసడడ:డ అబబబలలర
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమబలల ఇ
ఇసటట ననస:30-6-835
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:30-6-835
వయససస:77
లస: పప
9336 NDX2879849
పపరర: శరరద చసదదలల

94-125/708

భసధసవప: సయద షకకల సయద
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అలయఖ
ఇసటట ననస:30-6-835
వయససస:54
లస: పప
9333 NDX2024636
పపరర: హరననథ బబబబ కకలర పపడడ

9319 NDX1379478
పపరర: ఆరరఫ అహమరద షపక

9314 AP151010294220
పపరర: గగసస బ షపక

భరస : ఇమలమ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:28
లస: పప
9330 NDX2878312
పపరర: రరజ చసదదలల

94-125/705

తలర : మబసటబజ షపక
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజవల
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:50
లస: పప
9327 NDX3203973
పపరర: రఫస షపక

9316 NDX1379528
పపరర: జజకకర షపక

94-125/700

భరస : అబబబలలర షపక
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలలర
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహమరద బషసర షపక
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:29
లస: పప
9324 JBV2421469
పపరర: షపక అబబబలలర ఉరకఫ నజర

94-125/702

భరస : అహమరద బషసర షపక
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:21
లస: పప
9321 NDX1379510
పపరర: నయలజ షపక

9313 NDX1379502
పపరర: దదల షరద షపక

9311 NDX1379460
పపరర: ఆరరఫర షపక

తసడడ:డ అబబబలలర
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమరద షపక
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:48
లస: ససస స
9318 NDX2298578
పపరర: సమర పఠరన

94-125/699

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:30-6-834
వయససస:28
లస: ససస స
9315 NDX0140699
పపరర: వజయలకడర చసతనబతస న

9310 NDX1653097
పపరర: గగశయ షపక

9335 NDX2876704
పపరర: హరరననథ బబబబ కలలలపపడడ

94-125/1049

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ
ఇసటట ననస:30-6-835
వయససస:70
లస: పప
94-125/718

9338 NDX1830919
పపరర: రరయలజ షపక

94-125/719

తసడడ:డ బబల సససదన వరల షపక
ఇసటట ననస:30-6-836
వయససస:24
లస: పప
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9339 NDX1645839
పపరర: నవరజ షరరఫ షపక
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94-125/720

తసడడ:డ బబల సససదన వల షపక
ఇసటట ననస:30-6-836
వయససస:26
లస: పప
9342 NDX1980987
పపరర: హబ మబనశర సయఖద

94-125/723

94-125/726

94-125/729

94-125/731

94-125/734

94-125/844

94-125/1052

94-129/741

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:30-06-839
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:24
లస: ససస స

9352 NDX1981019
పపరర: లకడర కసపసటట

94-125/732

9355 JBV2421733
పపరర: ననగగశశరరరవప కకట

9358 NDX2781102
పపరర: కకరణ పగడనల

9361 NDX2878635
పపరర: జజఖత పగడల

94-125/735

94-125/901

9367 NDX0993097
పపరర: నజమల షపక
తలర : మబనన
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:28
లస: ససస స

94-125/728

9350 NDX1453604
పపరర: లకడర మలధసరర కకట

94-125/730

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:30
లస: ససస స
9353 AP151010294085
పపరర: కలమలరర కకట

94-125/733

9356 NDX2605673
పపరర: వనసకట ససబబమర పగడల

94-125/843

9359 NDX2778801
పపరర: శకనస పగడల

94-125/1051

తసడడ:డ సరయ బబబ
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:45
లస: పప
94-125/1053

9362 NDX2878668
పపరర: కకరణ పగడల

94-125/1054

Deleted

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:18
లస: పప
94-125/736

తసడడ:డ ఫకకర నదర బబషర షససక
ఇసటట ననస:30-6-842
వయససస:41
లస: పప
94-125/737

9347 AP151010294180
పపరర: రరజననదదర వడడడ

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:19
లస: ససస స
9364 AP151010294257
పపరర: రసదల షపక

94-125/725

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:30-06-839
వయససస:18
లస: పప

Deleted

9366 NDX1864058
పపరర: అశకక షపక

94-104/762

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:25
లస: ససస స

9363 NDX2781086
పపరర: జజఖత పగడనల

9349 NDX2646040
పపరర: సరయ లకడర పగడల

9344 AP151010294319
పపరర: అమలరజ వలశశటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-6-837
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససవర లసగస కసపసటట
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:18
లస: పప
9360 NDX2878601
పపరర: సరయ లకడర పగడల

94-125/727

Deleted

భరస : మదనగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:76
లస: ససస స
9357 NDX2605897
పపరర: రరమకకషష మలలర ల

9346 JBV2421139
పపరర: శశదర వలశశటట

94-125/722

భరస : దదవదనససగరసధద వలశశటట
ఇసటట ననస:30-6-837
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనస మలలర ల
ఇసటట ననస:30-6-839
వయససస:40
లస: ససస స
9354 JBV2421998
పపరర: సరసబబడజఖస నసననన

94-125/724

తసడడ:డ దదవదనససగరసధద వలశశటట
ఇసటట ననస:30-6-837
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వలశశటట
ఇసటట ననస:30-6-837
వయససస:65
లస: పప
9351 NDX1664094
పపరర: సతఖవత మలలర ల

9343 AP151010294236
పపరర: ఝలనసదదర వడడడ

9341 NDX1086792
పపరర: అసబక వలశశటట

భరస : శశధర వలశశటట
ఇసటట ననస:30-6-837
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరజననదదర
ఇసటట ననస:30-6-837
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలర బకలక సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-837
వయససస:39
లస: పప
9348 JBV2421147
పపరర: దదవదనససగరసధద వలశశటట

94-125/721

తసడడ:డ రహసతషలలర షపక
ఇసటట ననస:30-6-836
వయససస:48
లస: పప

భరస : కమల హసన సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-837
వయససస:36
లస: ససస స
9345 NDX1981001
పపరర: కమల హసఅన సయఖద

9340 AP151010294255
పపరర: బబల సససదనవల షపక

9365 NDX2559805
పపరర: హజరత వల నదరబబష

94-125/845

తసడడ:డ రసదల నదరబబష
ఇసటట ననస:30-6-842
వయససస:18
లస: పప
94-125/738

9368 NDX0062166
పపరర: నగగనన మహమరద

94-125/739

భరస : సమఉలలర ఖలన
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:30
లస: ససస స
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9369 JBV2421717
పపరర: మలబబలల షపక
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94-125/740

భరస : ఖలససస వరల షపక
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:39
లస: ససస స
9372 AP151010294128
పపరర: జయననబ షపక

94-125/743

94-125/746

9378 NDX0992990
పపరర: నదర బబషర అదసబ

94-125/749

9376 JBV2421709
పపరర: ఖలససస వల షపక

9379 JBV2421766
పపరర: హససనన నదరరబషర

94-125/752

9382 JBV2422020
పపరర: ననగబరరవల నదరరబషర

తసడడ:డ ననగబల మర
ఇసటట ననస:30-6-844
వయససస:18
లస: ససస స

9385 NDX2496560
పపరర: నససన
డ షపక

94-125/757

9388 AP151010294121
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

94-125/750

9391 NDX2128701
పపరర: చసదడ శశఖర వసరరపప

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:30-6-845
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ వసరరపప
ఇసటట ననస:30-6-845
వయససస:42
లస: పప

94-122/547
9393 NDX1561860
పపరర: హహమసత కలమలర రరడడ మలరస
రరడడడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:25
లస: పప

9394 NDX2496446
పపరర: ససధఖ రరణణ కలశశటట
భరస : కకరణ కలమలర కలశశటట
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:31
లస: ససస స

9396 NDX2496412
పపరర: సరసబ శవ రరవప గరసటటడతష

9397 NDX2520146
పపరర: ఉపపసదడ రగకటట

94-125/764

తసడడ:డ జగననధస రగకటట
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:37
లస: పప

94-125/745

9377 AP151010294018
పపరర: ఖలససస మహమమడ

94-125/748

9380 NDX0992917
పపరర: మసరసన బ షపక

94-125/751

భరస : సససదనవల షపక
ఇసటట ననస:30-6-844
వయససస:52
లస: ససస స
94-125/753

9383 NDX0992867
పపరర: నదర బబషర ససస దన వ ల

94-125/754

తసడడ:డ హసరన సరహహబ ససస దన వ ల
ఇసటట ననస:30-6-844
వయససస:54
లస: పప
94-125/755

9386 NDX1183334
పపరర: రజయల ససలలసనన షపక

94-125/756

తసడడ:డ సలమ షపక
ఇసటట ననస:30-6-845
వయససస:31
లస: ససస స
94-125/758

భరస : సలమ షపక
ఇసటట ననస:30-6-845
వయససస:46
లస: ససస స
94-125/760

9374 NDX2396844
పపరర: శరహహఢ నదర బబషర

తసడడ:డ బడదసర మ హ మర ద
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:30-6-845
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర వసరరపప
ఇసటట ననస:30-6-845
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గరసటటడతష
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:49
లస: పప

94-125/747

తసడడ:డ సససదనవల
ఇసటట ననస:30-6-844
వయససస:35
లస: పప
94-125/1055

94-125/742

తసడడ:డ రసదల నదర బబషర
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగబరరమరరవల �
ఇసటట ననస:30-6-844
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదనవల బబషర
ఇసటట ననస:30-6-844
వయససస:30
లస: ససస స

9390 NDX0389023
పపరర: మహమరద రఫస షపక

94-125/744

తసడడ:డ పసరరసహహబ షపక
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగబల మరరవల అదసబ
ఇసటట ననస:30-6-844
వయససస:31
లస: ససస స

9387 NDX2128685
పపరర: శవ కలమలరర వసరరపప

9373 NDX0992974
పపరర: మధనర బ షపక

9371 AP151010294126
పపరర: మబననబబగస మ హ మర ద

భరస : ఖలససస మ హ మర ద
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబబబల ఖలల
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:65
లస: ససస స

9375 NDX2298602
పపరర: సమమబలలరహ ఖలన
మహమరద
తసడడ:డ ఖలన మహమరద
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:41
లస: పప

9384 NDX2879567
పపరర: కరరశరర ఎనబ

94-125/741

భరస : రసదల షపక
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పకకర
ఇసటట ననస:30-6-843
వయససస:61
లస: ససస స

9381 NDX0992883
పపరర: షరకకరర పరగశన నదరభబషర

9370 JBV2421063
పపరర: షకకలల నదరరబబషర

9389 NDX1183326
పపరర: అజమ షపక

94-125/759

తసడడ:డ సలమ షపక
ఇసటట ననస:30-6-845
వయససస:29
లస: పప
94-125/761

9392 NDX3140431
పపరర: గసతతడఠఠ గసతతడఠఠ

94-121/483

తసడడ:డ ససబబ రరవప గసతతడఠఠ
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:48
లస: పప
94-125/762

9395 NDX2496420
పపరర: కకరణ కలమలర కలశశటట

94-125/763

తసడడ:డ వర రరఘవపలల కలశశటట
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:34
లస: పప
94-125/765

9398 NDX2520153
పపరర: వనసకట లకడర పడసనన రగకటట

94-125/767

భరస : ఉపపసదడ రగకటట
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:32
లస: ససస స
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94-125/1056

భరస : సరసబశవ రరవప గసతతడఠఠ
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:45
లస: ససస స
9402 NDX3018470
పపరర: పదరజ మమమననన

94-129/751

94-125/769

94-125/772

94-125/1061

94-125/774

94-125/777

భరస : తరరపతరరడడబ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:30-6-851
వయససస:62
లస: ససస స
9420 JBV1093608
పపరర: ననగ రరకకరణణ శరగష వసగర

94-125/779

94-125/782

తసడడ:డ రతస యఖ మబవరశ
ఇసటట ననస:30-6-854
వయససస:70
లస: పప
9426 NDX0389551
పపరర: మలధవలతన ననల
భరస : వనసకట రవ కలమలర ననల
ఇసటట ననస:30-6-855
వయససస:42
లస: ససస స

9409 NDX2819191
పపరర: కకకషష కకషష ర కలరరక

9412 NDX2753036
పపరర: శశశలజ పపరర

94-125/1059

94-125/768

9407 NDX0389254
పపరర: గరరగశ కలమలర వపయర

94-125/771

9410 NDX2745073
పపరర: కకషష కకషష ర కలరరక

94-125/1060

Deleted

తసడడ:డ గబరరననథ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:30-6-848
వయససస:47
లస: పప
94-125/1062

9413 NDX2122588
పపరర: మమఘన రరడడడ మరరసరరడడడ

94-125/773

భరస : కకషష కకషష ర కలరరక
ఇసటట ననస:30-6-848
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ మలరసరరడడడ
ఇసటట ననస:30-6-850
వయససస:23
లస: ససస స

94-125/775
9415 NDX1612127
పపరర: హహమసత కలమలర రరడడ మలరస
రరడడడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ మలరస రరడడ
ఇసటట ననస:30-6-850
వయససస:25
లస: పప

9416 JBV1094697
పపరర: వనసకటరమణనరరడడడ మలరస రరడడడ
తసడడ:డ తరరపతరరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:30-6-850
వయససస:47
లస: పప

9418 NDX1134303
పపరర: లలకగష రరడడడ మరరసరరడడడ

9419 NDX2571180
పపరర: ఇరరవపరగ సరయ చరణ రరడడ

94-125/778

9421 AP151010294014
పపరర: వనసకట ననగవలర రరజఖ లకడర
వసగర
తసడడ:డ రరధన కకషష మమరరస వసగర
ఇసటట ననస:30-6-852
వయససస:55
లస: ససస స

94-125/780

9424 AP151010294580
పపరర: పదనరవత ననల

94-125/783

9427 AP151010294165
పపరర: అచచమర ననల
భరస : గసగరరజ ననల
ఇసటట ననస:30-6-855
వయససస:71
లస: ససస స

94-125/776

94-125/846

తసడడ:డ లకడర నరస రరడడ ఇరరవపరగ
ఇసటట ననస:30-6-851
వయససస:19
లస: ససస స
9422 AP151010294167
పపరర: వనసకటరతనస మబవరశ

94-125/781

భరస : ధరరరరజ
ఇసటట ననస:30-6-854
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ననల
ఇసటట ననస:30-6-855
వయససస:41
లస: ససస స
94-125/785

9404 AP151010294283
పపరర: మలలర సవరగ వపయర

తసడడ:డ శరఖమ వర పడసరద వపయర
ఇసటట ననస:30-6-847
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:30-6-851
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస వసగర
ఇసటట ననస:30-6-852
వయససస:38
లస: ససస స
9423 NDX0389403
పపరర: ధరరరరజ మబవరశ

94-125/770

Deleted

భరస : వనసకటరమణనరరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:30-6-850
వయససస:42
లస: ససస స
9417 AP151010294183
పపరర: వనసకటససబబమర మరరసరరడడడ

9406 NDX0442053
పపరర: అనల కలమలర వపయర

94-125/1058

భరస : యస వ పడసరద వపయర
ఇసటట ననస:30-6-847
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరననథ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:30-6-848
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకకషష కకశశర కలరరక
ఇసటట ననస:30-6-848
వయససస:45
లస: ససస స
9414 JBV1094689
పపరర: శకలకడర మలరస రరడడ

94-129/752

తసడడ:డ యస వ పడసరద వపయర
ఇసటట ననస:30-6-847
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ వపయర
ఇసటట ననస:30-6-847
వయససస:63
లస: పప
9411 NDX2819605
పపరర: శశశలజ పపరర

9403 NDX3130903
పపరర: ససదఖ రరణణ కలశశటట

9401 NDX3097466
పపరర: కకరణ కలమలర కలశశటట

తసడడ:డ వర రరగవయఖ కలశశటట
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకరణ కలమలర కలశశటట
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ యస వ పడసరద వపయర
ఇసటట ననస:30-6-847
వయససస:37
లస: పప
9408 AP151010294666
పపరర: శరఖమ వర పడసరద వపయర

94-125/1057

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ శవరస
ఇసటట ననస:30-6-846
వయససస:37
లస: ససస స
9405 NDX0441998
పపరర: కకశశర కలమలర వపయర

9400 NDX3018488
పపరర: ననగ ఫణణ కలమలర మమమననన

9425 JBV2422038
పపరర: రరజఖలకడర ననల

94-125/784

భరస : శవసరయపడసరద ననల
ఇసటట ననస:30-6-855
వయససస:42
లస: ససస స
94-125/786

9428 NDX2396760
పపరర: హహమసత ననల

94-125/787

తసడడ:డ వనసకట శవ సరయ పడసరద ననల
ఇసటట ననస:30-6-855
వయససస:24
లస: పప
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9429 AP151010294281
పపరర: రవకలమలర ననల

94-125/788

తసడడ:డ గసగరరజ ననల
ఇసటట ననస:30-6-855
వయససస:43
లస: పప
9432 NDX0278481
పపరర: శశకలమలరర చనవర

94-125/791

94-125/1063

9436 NDX2779585
పపరర: శకరరస రరవపరటట

94-125/1066

94-125/1069

తసడడ:డ శకరరస రరవపరటట
ఇసటట ననస:30-6-856
వయససస:19
లస: పప

9439 NDX2779577
పపరర: ననగమణణ రరవపరటట

తసడడ:డ అపపయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:30-6-857
వయససస:55
లస: పప
94-129/538

94-129/542

94-129/753

94-137/50

9454 NDX2315166
పపరర: ధన లకడర నరరకవపల

94-122/679

Deleted

9457 NDX2315000
పపరర: వనసకటటశ నరరకవపల
తసడడ:డ లకరయఖ నరరకవపల
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:40
లస: పప

94-125/1065

తసడడ:డ బల గగవసద చచనన
ఇసటట ననస:30-6-856
వయససస:41
లస: పప
9440 NDX2819621
పపరర: ననగమణణ రరవపరటట

94-125/1068

9443 NDX0062364
పపరర: అసకలకడర పససపపలలటట

94-125/794

9446 NDX2300176
పపరర: వనసకట లకడర అరరయలరరమ

94-129/537

భరస : కకషటయఖ అరరయలరరమ
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:29
లస: ససస స
94-129/539

9449 NDX2300374
పపరర: హరర సససదరర ససదబ దననన

94-129/540

భరస : శకనవరసరరవప ససదబ దననన
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:53
లస: ససస స
94-129/543

9452 NDX2300184
పపరర: కకషష మమరరస చదబబడ లల

94-129/544

తసడడ:డ పదనరరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:44
లస: పప
94-137/51

భరస : వనసకటటశ నరరకవపల
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:33
లస: ససస స
94-137/53

9437 NDX2823516
పపరర: గగవసద సరశమ చచనన

భరస : ననగ మహన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:30-6-857
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ అరరయలరరమ
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఉపపసదడ రగకటట
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననధస రగకటట
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:37
లస: పప

9451 NDX2300168
పపరర: కకషటయఖ అరరయలరరమ

94-125/793

Deleted

భరస : రమమష బబబబ చదలవరడ
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:34
లస: పప

9456 NDX2314979
పపరర: ఉపపసదడ రగకటట

9448 NDX0387373
పపరర: శవననగలకడర చదలవరడ

9434 NDX0356808
పపరర: జయకకషష చనవర

భరస : శకరరస రరవపరటట
ఇసటట ననస:30-6-856
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ నతతరగ
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససరగష రరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:34
లస: ససస స

9453 NDX2315034
పపరర: వనసకట లకడర రగకటట

94-125/1067

భరస : గగవసద సరశమ చచనన
ఇసటట ననస:30-6-856
వయససస:39
లస: ససస స

94-125/795 9445 NDX2730505
9444 NDX0062059
పపరర: ననగ మహనరరవప పససపపలలటట
పపరర: నరసమర నతతరగ

9450 NDX2360584
పపరర: ససరగష రరడడడ గసటబ

94-125/1064

భరస : శకరరస రరవపరటట
ఇసటట ననస:30-6-856
వయససస:38
లస: ససస స
9442 NDX2909141
పపరర: రరణబక చచనన

94-125/790

తసడడ:డ రసగరరరవప చవర
ఇసటట ననస:30-6-856
వయససస:47
లస: పప

Deleted

Deleted

9447 NDX2360576
పపరర: శవ లకడర గసటబ

94-125/792

తసడడ:డ జగననధస రరవపరటట
ఇసటట ననస:30-6-856
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బల గగవసద చచనన
ఇసటట ననస:30-6-856
వయససస:41
లస: పప
9441 NDX2744050
పపరర: జయదదప రరవపరటట

9433 NDX2419257
పపరర: పవన చనవర

9431 AP151010294419
పపరర: శకనవరసరరవప ననల

తసడడ:డ గసగరరజ ననల
ఇసటట ననస:30-6-855
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జయకకషష చనవర
ఇసటట ననస:30-6-856
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జగననధస రరవపరటట
ఇసటట ననస:30-6-856
వయససస:46
లస: పప
9438 NDX2762193
పపరర: గగవసద సరశమ చచనన

94-125/789

తసడడ:డ గసగరరజ ననల
ఇసటట ననస:30-6-855
వయససస:47
లస: పప

భరస : జయకకషష చవర
ఇసటట ననస:30-6-856
వయససస:45
లస: ససస స
9435 NDX2819613
పపరర: శకరరస రరవపరటట

9430 NDX0666214
పపరర: శవసరయపడసరద ననల

9455 NDX2360840
పపరర: కకషటయఖ అరరయలరరస

94-137/52

తసడడ:డ కకసడయఖ అరరయలరరస
ఇసటట ననస:30-6-858
వయససస:33
లస: పప
94-137/54

9458 NDX1304161
పపరర: వనసకట హహమలత ఆరరపసరళళ

94-129/546

భరస : చసడడ శశఖర ఆరరపసరళళ
ఇసటట ననస:30-6-859
వయససస:41
లస: ససస స
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94-129/547 9460 NDX1385889
9459 NDX1984559
పపరర: వనసకట ససజన జజఖత రరచకకసడ
పపరర: చసదడ శశఖర అరరపసరరల

భరస : వనసకట రమణ మమరరస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:30-6-859
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:30-6-859
వయససస:47
లస: పప

9462 NDX2216752
పపరర: బసపప పప టట

9463 JBV1051747
పపరర: పపరరషమలదదవ ఇసదడకసటట

94-129/550

తసడడ:డ బబలపప పప టట
ఇసటట ననస:30-6-860
వయససస:38
లస: పప
9465 JBV1051739
పపరర: వరభదడయఖ ఇసదడకసటట

94-129/553

94-129/560

94-129/563

94-129/742

94-129/758

94-129/566

తసడడ:డ మబతస యఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:30-6-871
వయససస:41
లస: పప

94-129/559

9469 NDX2277382
పపరర: వనసకటటసశరరర కకసడన

తసడడ:డ కకషష మమరరస హరర
ఇసటట ననస:30-6-862/1
వయససస:52
లస: పప
94-129/561

9472 NDX3006376
పపరర: వజయ లకడర పష లశశటట

9475 NDX2949584
పపరర: లకడర శరణఖ పపనదరర

9478 NDX0392563
పపరర: రరజఖలకడర వనలరసకక

9481 AP151010336240
పపరర: ససరగష బబబబ పసరరకల

94-129/569

9484 AP151010336453
పపరర: పదనరవత అరరకరపపడడ

94-129/754

9487 JBV2689370
పపరర: పడభబకరరరవప అరరకరపపడడ
తసడడ:డ ననగయఖ అరరకరపపడడ
ఇసటట ననస:30-6-871
వయససస:65
లస: పప

94-129/562

9473 NDX3113784
పపరర: సరసబ శవ రరవప నలబబ ఠఠ

94-129/755

తసడడ:డ వజయ లకడర
ఇసటట ననస:30-6-867
వయససస:52
లస: పప
94-129/756

9476 NDX2791192
పపరర: యశశశన రమణణ కసససరర

94-129/757

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసససరర
ఇసటట ననస:30-6-868
వయససస:18
లస: ససస స
94-129/564

9479 NDX0206383
పపరర: ససనత పసరరకల

94-129/565

భరస : ససబబబరరవప పసరరకల
ఇసటట ననస:30-6-870
వయససస:46
లస: ససస స
94-129/567

9482 AP151010336126
పపరర: రతనబబబబ పసరరకల

94-129/568

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసరరకల
ఇసటట ననస:30-6-870
వయససస:49
లస: పప
94-129/570

భరస : పడభబకరరరవప అరరకరపపడడ
ఇసటట ననస:30-6-871
వయససస:63
లస: ససస స
94-129/572

9470 NDX2497717
పపరర: చనననరర జజరరగ
భరస : గణణష జజరరగ
ఇసటట ననస:30-6-867
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసరరకల
ఇసటట ననస:30-6-870
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస నలర పరటట
ఇసటట ననస:30-6-871
వయససస:38
లస: ససస స
9486 NDX2413268
పపరర: శకనవరస నలర పరటట

9467 NDX2135359
పపరర: శకనవరస రరవప హరర

భరస : వనసకటటసశరరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:30-6-869
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప పసరరకల
ఇసటట ననస:30-6-870
వయససస:71
లస: ససస స
9483 NDX0390757
పపరర: హరరత చచదరర అరరకపపడడ

94-129/555

తసడడ:డ మలధవ రరడడడ పపనదరర
ఇసటట ననస:30-6-868
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రరడడడ పనదనరర
ఇసటట ననస:30-6-868
వయససస:18
లస: ససస స
9480 AP151010336262
పపరర: ఇసదడవనణమర పసరరకల

94-129/552

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:30-6-867
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ పనదనరర
ఇసటట ననస:30-06-868
వయససస:40
లస: ససస స
9477 NDX2790111
పపరర: హరరణణ పనదనరర

9464 JBV1051309
పపరర: వనసకట లకడర నరరకసహమమరగస
ఇఇదడకఇటట
తసడడ:డ వరబదడయఖ ఇఇదడకఇటట
ఇసటట ననస:30-6-861
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:30-6-864
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ కసద
స రర
ఇసటట ననస:30-6-867
వయససస:76
లస: పప
9474 NDX2792224
పపరర: రరఢ దదవ పనదనరర

94-129/551

భరస : చసదడశశఖరరరవప సరరకజ
ఇసటట ననస:30-6-862/1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకసడన
ఇసటట ననస:30-6-864
వయససస:30
లస: ససస స
9471 AP151010336587
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కసద
స రర

9466 NDX1068030
పపరర: శశరగఖ సరరకజ

94-129/549
9461 NDX1984534
పపరర: వనసకట రమణ మమరరస రరచకకసడ

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:30-6-859
వయససస:48
లస: పప

భరస : వరభదడయఖ ఇసదడకసటట
ఇసటట ననస:30-6-861
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ నలయఖ ఇసదడకసటట
ఇసటట ననస:30-6-861
వయససస:63
లస: పప
9468 NDX2175322
పపరర: ఉమ రరణణ కకసడన

94-129/548

9485 NDX1446567
పపరర: శకనవరస నలర పరటట

94-129/571

తసడడ:డ మబతస యఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:30-6-871
వయససస:41
లస: పప
94-129/573

9488 NDX2413458
పపరర: పడభబకర రరవప ఆరరకపపడడ

94-129/574

తసడడ:డ ననగయఖ ఆరరకపపడడ
ఇసటట ననస:30-6-871
వయససస:67
లస: పప
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94-111/655

భరస : నరసససహరరవప సద రగ పలర
ఇసటట ననస:30-7
వయససస:30
లస: ససస స
9492 NDX1072750
పపరర: వజయలకడర య ల మస దల

9490 NDX0554964
పపరర: ససనత ఇసదదరర

భరస : మబరళకకషష రరజ ఇసదదరర
ఇసటట ననస:30-7
వయససస:40
లస: ససస స
94-111/658

9493 JBV2893931
పపరర: రరకకరణణదదవ నరరల

భరస : సతఖననరరయణ య ల మస దల
ఇసటట ననస:30-7
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : చచనననరరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:30-7
వయససస:81
లస: ససస స

9495 NDX1080209
పపరర: నరసససహరరవప సదరగ పలర

9496 NDX2166370
పపరర: చసదడశశఖర గసడడకకట

94-111/661

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సద రగ పలర
ఇసటట ననస:30-7
వయససస:36
లస: పప
9498 NDX1049782
పపరర: సతఖననరరయణ యనమదల

94-111/664

9499 JBV2888089
పపరర: చచనననరరడడడ నరరల

9502 NDX3028495
పపరర: LAKSHMI KANDULA

తసడడ:డ KUMARA SWAMY KANDULA
ఇసటట ననస:30-8
వయససస:50
లస: పప

భరస : RAMA RAO KANDULA
ఇసటట ననస:30-8
వయససస:45
లస: ససస స

9504 SQX0050807
పపరర: ససధఖ పపరర పపరర

9505 NDX2496453
పపరర: పదనరవత గరసటటడతష

95-40/64

భరస : వజయకరసత పపరర
ఇసటట ననస:30-08-602
వయససస:31
లస: ససస స
9507 NDX0267567
పపరర: ఉమలదదవ బబ లలర
భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:30-9
వయససస:52
లస: ససస స
9510 AP151010321625
పపరర: ససతమర చసకకపలర

94-126/562

తసడడ:డ రరమబలల గబసడన
ఇసటట ననస:30-14
వయససస:66
లస: పప

94-111/662

9497 NDX0578369
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప నదతకకక

94-111/663

తసడడ:డ కకషషయఖ నదతకకక
ఇసటట ననస:30-7
వయససస:53
లస: పప
94-111/665

9508 NDX1694463
పపరర: రరమ దదవ గమడడరర

9511 NDX3097672
పపరర: అజయ కలమలర రరడడడ చసతపలర

94-126/564

94-126/567

94-126/895

94-126/893

9503 NDX3045887
పపరర: రఠపసణణ కకతస మలసస

94-124/933

తసడడ:డ శక హరర బబబబ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-8-321 FLAT NO E1
వయససస:21
లస: ససస స
94-125/796

9506 NDX2270320
పపరర: సరయ కలమలరర గగసస

94-94/922

భరస : అనల గగసస
ఇసటట ననస:30-09
వయససస:28
లస: ససస స
94-126/560

9509 AP151010318312
పపరర: చసదడశశఖర బబ లలర

94-126/561

తసడడ:డ ససబబనన
ఇసటట ననస:30-9
వయససస:62
లస: పప
94-126/873

9512 NDX0086983
పపరర: మలధవ గబసడన

94-126/563

భరస : శవ వనసకట ననగగశశర రరవప గబసడన
ఇసటట ననస:30-14
వయససస:39
లస: ససస స

9514 NDX0075531
పపరర: శవ వనసకట ననగగశశరరరవప
గబసడన
తసడడ:డ లకడర ననరరయణ
ఇసటట ననస:30-14
వయససస:42
లస: పప

94-126/565

9517 JBV2495158
పపరర: భబసకరరరవప చసకకపలర

94-126/568

తసడడ:డ మబరహరరరరవప
ఇసటట ననస:30-14
వయససస:72
లస: పప

9500 NDX3024502
పపరర: రమలరరవప కసదసల
తసడడ:డ కలమలర సరశమ కసదసల
ఇసటట ననస:30-8
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరడడడ చసతపలర
ఇసటట ననస:30-13
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకడర ననరరయణ గబసడన
ఇసటట ననస:30-14
వయససస:61
లస: ససస స
9516 NDX0075598
పపరర: లకడర ననరరయణ గబసడన

94-111/660

భరస : చకకధర రరవప గమడడరర
ఇసటట ననస:30-9
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:30-13
వయససస:64
లస: ససస స
9513 NDX0086967
పపరర: పడభబవతమర గబసడన

9494 NDX2166404
పపరర: ససవర ననగ మననజ కలమలర
దదరడర
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప దదరడర
ఇసటట ననస:30-7
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప గరసటటడతష
ఇసటట ననస:30-8-846
వయససస:46
లస: ససస స
94-126/559

94-111/657

94-111/659

తసడడ:డ బబలచచనననరరడడ నరరల
ఇసటట ననస:30-7
వయససస:86
లస: పప
94-126/894

9491 NDX0555029
పపరర: మలధసరర నదతకకక

భరస : ననగమలలర సశర రరవప నదతకకక
ఇసటట ననస:30-7
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద గసడడకకట
ఇసటట ననస:30-7
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ దసరరరరరవప యనమదల
ఇసటట ననస:30-7
వయససస:75
లస: పప
9501 NDX3024023
పపరర: RAMARAO KANDULA

94-111/656

9515 NDX0075580
పపరర: రమమశ గబసడన

94-126/566

తసడడ:డ లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:30-14
వయససస:45
లస: పప
9518 SQX2542975
పపరర: ననగగసదడస జగటట పటట

95-50/854

భరస : ననగగశశర రరవప జగటట పటట
ఇసటట ననస:30-14-1870/14
వయససస:51
లస: ససస స
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94-158/257
9519 NDX0059030
పపరర: ఆనసద కకషష ననగభమషణరరవప
ఏలలరపడగడ
తసడడ:డ మధససదధన రరవప ఏలలరపడగడ
ఇసటట ననస:30-15-678
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:30-15-678
వయససస:64
లస: పప

9522 AP151010297123
పపరర: రమణకలమలర రసగబ

9523 AP151010297184
పపరర: రసగననధ రసగబ

94-158/260

తసడడ:డ మధసజవనరరవప
ఇసటట ననస:30-15-717
వయససస:40
లస: పప

94-158/258 9521 AP151010297128
9520 AP151010297030
పపరర: మధససదధన రరవప యలలరపడగడ
పపరర: రమలదదవ రసగబ

భరస : మధసజవనరరవప
ఇసటట ననస:30-15-717
వయససస:57
లస: ససస స
94-158/261

9524 NDX2133411
పపరర: సశరష లత వనలరసకక

94-158/262

తసడడ:డ మధసజవనరరవప
ఇసటట ననస:30-15-717
వయససస:41
లస: పప

భరస : వజయ సరరధద వనలరసకక
ఇసటట ననస:30-15-729
వయససస:29
లస: ససస స
9527 NDX2133429
పపరర: వజయ సరరధద వనలరసకక

భరస : వనసకట రరమ ససబడహరణఖస కకలచలమ
ఇసటట ననస:30-15-729
వయససస:45
లస: ససస స

94-158/264
9526 NDX1426940
పపరర: లకడర కలమలరర కకలచలమ
కకలచలమ
భరస : లకడరనరసససహ పడసరద కకలచలమ
ఇసటట ననస:30-15-729
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరససస స వనలరసకక
ఇసటట ననస:30-15-729
వయససస:35
లస: పప

9528 NDX2133403
పపరర: ససబడహరనఖ శరససస స వనలరసకక

9529 NDX2067875
పపరర: రరఘవ రరవప పసరరమలళర

9530 NDX2067883
పపరర: సతఖననరరయణ పసరరమలళర

9525 NDX0390096
పపరర: వనసకట జయలకడర కకలచలమ

94-158/263

94-158/267

తసడడ:డ లకడర నరసససహస వనలరసకక
ఇసటట ననస:30-15-729
వయససస:60
లస: పప
9531 NDX3169497
పపరర: జజనకక దదవ పసరరమళర
భరస : సతఖ ననరరయణ పసరరమళర
ఇసటట ననస:30-15-736
వయససస:56
లస: ససస స
9534 NDX1431113
పపరర: వజయ లకడర కటర గబసట

94-126/571

94-126/574

94-126/577

తసడడ:డ శకకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:30-17
వయససస:54
లస: పప
9543 SQX0947655
పపరర: నవన కలమలర పడతపత

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:30-18-1221
వయససస:44
లస: పప

9535 NDX0267674
పపరర: మహలకడర ననగస

95-19/56

94-126/572

94-126/575

9541 NDX0409490
పపరర: శకకకషషమమరరస ననగస

94-126/578

9547 AP151000054144
పపరర: అనసదరఖమర పససపపల�
భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:30-18-1223
వయససస:66
లస: ససస స

94-126/570

9536 AP151010321338
పపరర: జజనకకచసదడభబనస కరర

94-126/573

9539 NDX0377945
పపరర: శకనవరసరరవప ననగస

94-126/576

తసడడ:డ శకకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:30-17
వయససస:51
లస: పప
9542 SQX1324730
పపరర: కకరణ కలమలర గబళర

95-19/55

తసడడ:డ పడభబకర గబళర
ఇసటట ననస:30-18-1219
వయససస:27
లస: పప
95-19/57

భరస : ననవరహహ
ఇసటట ననస:30-18-1221
వయససస:39
లస: ససస స
95-19/59

9533 NDX1431089
పపరర: సరసబశవ రరవప కటర గబసటర

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:30-17
వయససస:67
లస: ససస స

9538 NDX1087956
పపరర: వనసకటశవరరమకకషరషరరవప
మవరశ
తసడడ:డ పసదదబరరజ
ఇసటట ననస:30-17
వయససస:50
లస: పప

9544 SQX0712547
పపరర: ససతతషస నదనన

94-158/269

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:30-16
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ భబజసగరరయబడడ
ఇసటట ననస:30-17
వయససస:85
లస: పప

తలర : కకషష కలమలరర
ఇసటట ననస:30-18-1220
వయససస:30
లస: పప
9546 SQX0712562
పపరర: ననవరహహ నదనన

94-126/569

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-17
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:30-17
వయససస:43
లస: పప
9540 NDX0378224
పపరర: సరయకలమలర ననగస

9532 JBV0801423
పపరర: సరయలల కలరరక

94-158/266

తసడడ:డ రరఘవయఖ పసరరమలళర
ఇసటట ననస:30-15-736
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటశతనరరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:30-16
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:30-17
వయససస:41
లస: ససస స
9537 JBV0800151
పపరర: పడమద వరససకక కరర

94-158/268

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసరరమలళర
ఇసటట ననస:30-15-736
వయససస:37
లస: పప
94-158/365

94-158/259

9545 SQX0712471
పపరర: కకసడమర నదనన

95-19/58

భరస : జజకబ
ఇసటట ననస:30-18-1221
వయససస:74
లస: ససస స
95-19/60

9548 NDX1341205
పపరర: మధసరరమ దచసస

94-126/579

తసడడ:డ సదరఖపడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:30-20
వయససస:28
లస: ససస స
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9549 NDX2496651
పపరర: లకడర ససమ బసదస దదసస

94-126/580

భరస : రరజగష దదసస
ఇసటట ననస:30-20
వయససస:30
లస: ససస స
9552 NDX2496750
పపరర: లకడర కలమలరర దదసస

94-126/583

9553 NDX1341197
పపరర: మననజ కలమలర దచసస

94-126/586

9556 NDX2540896
పపరర: పపరషచసదడ రరవప గగలర పష డ లల

9559 NDX2297687
పపరర: మలధవ లత చసతలపపడడ

భరస : జయసఆర శరససస స నలర చచరరవప
ఇసటట ననస:30-20-320, PLOT NO.502
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చతనలపపడడ
ఇసటట ననస:30-20-343
వయససస:47
లస: ససస స

9561 NDX1239672
పపరర: ఫణణధర చదలవరడ

9562 AP151010336025
పపరర: రమమష బబబబ చదలవరడ

94-129/575

తసడడ:డ రమమష బబబబ చదలవరడ
ఇసటట ననస:30-21
వయససస:35
లస: పప
9564 NDX1087964
పపరర: పవన కలమలర మఇడనదన

94-126/588

94-129/578

94-126/592

భరస : వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:41
లస: ససస స

9571 AP151010318373
పపరర: ఆదదరరడడడ చటటటరరడడడ

94-138/17

9574 NDX2216125
పపరర: లకడర పడవలర కర గబసటటరర

9577 NDX1664201
పపరర: పదనరవత గబసటటరర
భరస : రరమబ గబసటటరర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:43
లస: ససస స

9557 NDX2540813
పపరర: రచన గగలర పష డ లల

94-126/749

94-122/549
9560 NDX2297778
పపరర: వనసకట దనమదర పడదదప
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ లకడర ననరరయణ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-20-343
వయససస:37
లస: పప

94-129/576

9563 NDX2298917
పపరర: అదద రరజఖలకడర మసద

94-126/587

భరస : ససబబబరరవప మసద
ఇసటట ననస:30-22
వయససస:56
లస: ససస స
94-126/589

9566 NDX1067933
పపరర: ననగరరజ చదలవరడ

94-129/577

తసడడ:డ కకషషమహన చదలవరడ
ఇసటట ననస:30-22
వయససస:32
లస: పప
94-126/590

9569 JBV2495349
పపరర: రరమకకకషషరరడడడ చటటటరరడ�డడ

94-126/591

తసడడ:డ అదద రరడడడ�
ఇసటట ననస:30-23
వయససస:40
లస: పప
94-126/593

9572 NDX1990143
పపరర: జజహనవ చసదదలల

94-133/472

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ చసదదలల
ఇసటట ననస:30-23
వయససస:24
లస: ససస స
94-126/594

తసడడ:డ రర మబ గబసటటరర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:24
లస: ససస స
94-126/596

94-126/585

94-122/548

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-23
వయససస:72
లస: పప

భరస : ససదదప భమపత
ఇసటట ననస:30-23-1
వయససస:27
లస: ససస స
9576 NDX0066456
పపరర: కలలఖణణ భబషఖస

9568 JBV2499291
పపరర: యశశదమర చటటట రరడడడ�

9554 NDX2496693
పపరర: రరజగష దదసస

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గగలర పష డ లల
ఇసటట ననస:30-20
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అదద రరడడడ�
ఇసటట ననస:30-23
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:30-23
వయససస:43
లస: పప
9573 NDX1403484
పపరర: కలమలరర భమపత

94-126/748

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:30-22
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణమబరరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:30-22
వయససస:55
లస: పప
9570 JBV2495364
పపరర: వనసకటకకటటరరడడడ చటటటరరడ�డడ

9565 NDX1087923
పపరర: ససబబబరరవప మసడ

94-126/582

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప దదసస
ఇసటట ననస:30-20
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణమబరరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:30-21
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-22
వయససస:38
లస: పప
9567 AP151010336016
పపరర: కకకషషమహన చదలవరడ

94-126/584

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగలర పష డ లల
ఇసటట ననస:30-20
వయససస:51
లస: పప
94-124/678

9551 AP151010321364
పపరర: వనసకటశశశలజ దదసస

భరస : సదరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:30-20
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖపడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:30-20
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గబరరననధస
ఇసటట ననస:30-20
వయససస:59
లస: పప
9558 NDX2298156
పపరర: ససవరచల నలర చచరరవప

94-126/581

భరస : పపరష చసదడ రరవప గగలర పష డ లల
ఇసటట ననస:30-20
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పసడడ రసగ రరవప దదసస
ఇసటట ననస:30-20
వయససస:60
లస: ససస స
9555 AP151010318360
పపరర: సదరఖపడకరశరరవప దదసస

9550 NDX1899287
పపరర: ససనత గగలర పష డ లల

9575 NDX0563668
పపరర: అసజల నసబమరర

94-126/595

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:40
లస: ససస స
94-126/597

9578 NDX0066308
పపరర: మలరరత ననగజజఖత చచరరకకరర

94-126/598

భరస : రమణ కలమలర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:45
లస: ససస స
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94-126/599

భరస : శకనవరస చకకవరరస చసతపలర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:50
లస: ససస స
9582 NDX2497014
పపరర: శరఖమల కకసదరర

94-126/602

94-126/605

94-126/608

94-126/611

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:29
లస: పప
9594 MLJ1862713
పపరర: చచసతనఖ అధరరపపరపప

94-126/614

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:37
లస: పప
9597 NDX1664193
పపరర: రరమబ గబసటటరర

94-126/617

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:50
లస: పప
9600 NDX1458547
పపరర: శకనవరస రరవప చదబబడ లల

94-126/620

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:71
లస: పప

94-126/606

94-126/623

9589 NDX1982157
పపరర: శక దదపక వ ఎన యస వ
చసతపలర
తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస చసతపలర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:24
లస: పప

94-126/609

9592 NDX2405173
పపరర: బబల చసదర కకచచచరర

94-126/612

9587 NDX0066449
పపరర: కకషష గరరర కలమలరర చమరరల

9590 NDX1458521
పపరర: శకకర చదబబడ లల

9593 NDX2496685
పపరర: అరవసద కకసదరర

94-126/613

తసడడ:డ లకడర వటల రరవప కకసదరర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:36
లస: పప

94-126/615
9595 NDX1739814
పపరర: వనసకట లకడర కరసత రరవప
చగడవరపప
తసడడ:డ మబరళ కకషష మమరరస చగడవరపప
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:48
లస: పప

9596 NDX0073940
పపరర: వనసకట అపరపరరవప భబషఖస
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:47
లస: పప

9598 NDX0583989
పపరర: శకనవరస నసబమరర

9599 NDX2130508
పపరర: శకనవరస చకకవరరస చసతపలర

9604 AP151000411216
పపరర: రరమకకషష అదరరపపరపప

9607 NDX0074351
పపరర: ససధనకర పడసరద చమరరల
తసడడ:డ కకటట వరయఖ
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:74
లస: పప

94-126/607

94-126/610

తసడడ:డ జవర కకచచరర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:36
లస: పప

9601 NDX2496966
పపరర: లకడర వటల రరవప కకసదరర

94-126/604

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:27
లస: పప

94-126/618

94-126/616

94-126/619

తసడడ:డ వరఖస శరర చసతపలర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:52
లస: పప
94-126/621

9602 NDX2405199
పపరర: జవర కకచచరర

94-126/622

తసడడ:డ రతనస కకచచరర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:69
లస: పప
94-126/624

తసడడ:డ పపరరషష తస మరరవప
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:70
లస: పప
94-126/626

9584 AP151000411317
పపరర: సరగజ అధరరపపరపప

భరస : ససధనకర పడసరద
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసదరర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:70
లస: పప
9606 NDX0766303
పపరర: శరత బబబబ అడడససమలర

9586 NDX2405207
పపరర: భబరత కకచచరర

94-126/601

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చనసరశమ
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:57
లస: పప
9603 NDX1135870
పపరర: మలధవ రరవప వసససట

94-126/603

భరస : జవర కకచచరర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:73
లస: ససస స
9591 NDX0582932
పపరర: నవన గబసటటరర

9583 NDX1125939
పపరర: పదనరవత వసససట

9581 NDX1458489
పపరర: వరసససధర దదవ చదబబడ లల

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మలధవ రరవప
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శరత బబబబ
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:68
లస: ససస స
9588 NDX0066316
పపరర: కసద
స రర దదరరశరల

94-126/600

భరస : వనసకట ననగరరజ కలమలర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : లకడర వటల రరవప కకసదరర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:58
లస: ససస స
9585 NDX0771923
పపరర: ససతనమహలకడర అడడససమలర

9580 NDX0157511
పపరర: వరణణ వరగసటట

94-126/625
9605 NDX2028745
పపరర: శరఖమ వజయ కలమలర సరధస

తసడడ:డ రరజజ రతనస లలట సరధస
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:72
లస: పప
94-126/627

9608 NDX2752020
పపరర: శకనవరసరరవప సతచస నపలర

94-126/874

తసడడ:డ రరధకకషష మమరరస సతచస నపలర
ఇసటట ననస:30-24
వయససస:48
లస: పప
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9609 NDX1825100
పపరర: వ యస పసడయల నసదదరరజ

94-126/628

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:30-25
వయససస:29
లస: ససస స
9612 NDX2216141
పపరర: పదర లత నసదదరరజ

9610 NDX2298982
పపరర: అరరణన బబడడశ

భరస : పడసరద బబడడశ
ఇసటట ననస:30-25
వయససస:41
లస: ససస స
94-126/631

భరస : పరసడడ రసగర రరవ నసదద రరజ
ఇసటట ననస:30-25
వయససస:49
లస: ససస స

9613 NDX2299006
పపరర: వనసకట రరవమర బబడడశ

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:30-25
వయససస:49
లస: పప
94-126/637

9621 NDX2497048
పపరర: పకదదశష నజజసపతనస

94-126/640

94-126/878

94-126/642

94-125/798

94-126/638

9625 NDX3131950
పపరర: పడగత రరడడడ కసజల

9628 NDX0984179
పపరర: ఫణణ కలమలర రరడడ జసగర

9631 NDX0992081
పపరర: మజస పపల

95-3/52

94-125/801

94-126/876

94-126/639

9623 NDX2788099
పపరర: కలససమ వసగల

94-126/877

భరస : చసదడ శశఖర రరవప వసగల
ఇసటట ననస:30-27
వయససస:62
లస: ససస స
94-126/879

9626 NDX0563684
పపరర: శశశత జసగర

94-126/641

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-29
వయససస:31
లస: ససస స
94-126/643

9629 NDX0593020
పపరర: దదవకకప కకసడదరర

94-125/797

భరస : మజరస పపల
ఇసటట ననస:30-30
వయససస:64
లస: ససస స
94-125/799

9632 NDX2753002
పపరర: ననయల దదనకర పపల

94-125/910

తసడడ:డ మజగష పపల
ఇసటట ననస:30-30
వయససస:33
లస: పప

9634 NDX2706117
పపరర: వసశ మననఆహహ రరడడడ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:30-30-462
వయససస:39
లస: పప

94-133/520

9637 AP151010294187
పపరర: పడకరశమర కకడడగబకడర

94-125/802

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:30-31
వయససస:38
లస: ససస స

9620 NDX0067082
పపరర: రరజగశశరర అననసగర�
భరస : వనణబ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:30-26
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహబబమ పపల
ఇసటట ననస:30-30
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ రవ ననరరయణమ
ఇసటట ననస:30/30
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర�
ఇసటట ననస:30-31
వయససస:52
లస: ససస స

9622 NDX2788123
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప వసగల

94-126/636

తసడడ:డ తరరపతయఖ బబడడశ
ఇసటట ననస:30-25
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-29
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకషరషరరవప నదతకకక
ఇసటట ననస:30-30
వయససస:75
లస: ససస స

9636 NDX0813188
పపరర: అననపపరష మదనసస

9617 NDX2298990
పపరర: బసవయఖ బబడడశ

భరస : ఏల కగ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:30-28
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-29
వయససస:59
లస: ససస స

9633 SQX1629666
పపరర: వనసకట రమణ ననరరయణమ

94-126/635

తసడడ:డ చలపత రరవప వసగల
ఇసటట ననస:30-27
వయససస:63
లస: పప

భరస : పవనకలమలర చనయ
ఇసటట ననస:30-27
వయససస:27
లస: ససస స

9630 NDX1211457
పపరర: శకలకడర నదతకకక

94-126/633
9614 NDX2216133
పపరర: వనసకట ననగ సరయ రరఘవ
పవన యయసశసత నసదదరరజ
తసడడ:డ పరసడడ రసగర రరవ నసదద రరజ
ఇసటట ననస:30-25
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనణబ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:30-26
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ బబబబ నజజసపతనస
ఇసటట ననస:30-26
వయససస:22
లస: పప

9627 NDX1133172
పపరర: పరరశత జసగర

9619 NDX0066258
పపరర: ననగలకడర అననసగర�

94-126/630

94-126/632

తసడడ:డ ససతనపత రరవప� �
ఇసటట ననస:30-25
వయససస:60
లస: పప

9618 NDX2496933
పపరర: సరయ లలత మమఘన
నజజసపటనస
తసడడ:డ రరమ బబబబ నజజసపటనస
ఇసటట ననస:30-26
వయససస:24
లస: ససస స

9611 JBV2499309
పపరర: పదరజ భరరసపపడడ� �

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:30-25
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ బబడడశ
ఇసటట ననస:30-25
వయససస:64
లస: ససస స

94-126/634 9616 JBV2495430
9615 JBV2495406
పపరర: పరసడడరసగరరరవప� నసదదరరజ�
పపరర: రమమష� బరగసపపడడ�

9624 NDX3097615
పపరర: ఉమదదవ చనయ

94-126/629

9635 AP151010294429
పపరర: పపషపకలమలరర కకడడగబకడర

94-125/800

భరస : అపరపరరవప కకడడగబకడర
ఇసటట ననస:30-31
వయససస:45
లస: ససస స
9638 AP151010294332
పపరర: ఆనసదరరవప కకడడగబకడర

94-125/803

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:30-31
వయససస:46
లస: పప
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9639 AP151010294123
పపరర: జజజ కకడడగబకడర

94-125/804

తసడడ:డ అపరపరరవప కకడడగబకడర
ఇసటట ననస:30-31
వయససస:53
లస: పప
9642 NDX1982082
పపరర: వరణణ కలమలరగ జజససస

9640 NDX0813295
పపరర: చసదడ శశఖర మదనసస

94-125/805

94-125/806
9641 NDX0612416
పపరర: వనసకట ఆదదననరరయణ మలమలర
పలర
తసడడ:డ లకడరకరసతరరవప మలమలర పలర
ఇసటట ననస:30-31
వయససస:64
లస: పప

94-126/880

9644 NDX2752145
పపరర: పదనరవత ససగరశశటట

తలర : వజయలకడర మదనసస
ఇసటట ననస:30-31
వయససస:54
లస: పప
94-126/644

తసడడ:డ రరమసరశమ జజససస
ఇసటట ననస:30-32
వయససస:65
లస: ససస స

9643 NDX2752111
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప ససగరశశటట
తసడడ:డ రరమబలల ససగరశశటట
ఇసటట ననస:30-32
వయససస:57
లస: పప

94-126/882 9646 NDX0874032
9645 NDX2786309
పపరర: యశశసత సరయ రరస ససగరశశటట
పపరర: వనసకట బల రరమలకడర నటట �
నటట ల
తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప ససగరశశటట
భరస : కరళపడసరద�
ఇసటట ననస:30-32
ఇసటట ననస:30-33
వయససస:22
లస: పప
వయససస:49
లస: ససస స

94-126/881

భరస : శవ ననగగశశర రరవప ససగరశశటట
ఇసటట ననస:30-32
వయససస:52
లస: ససస స
94-126/645

9647 AP151010321015
పపరర: కరమలకమర జరటట
భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:30-33
వయససస:78
లస: ససస స

94-126/647 9649 NDX1664177
94-126/648 9650 NDX3182060
9648 NDX1764290
పపరర: బబల షణబరఖ యశససశ నటబటల
పపరర: సరయ శకకకషష వననయక నటబటల
పపరర: శవ కలమలర వననరనత

తసడడ:డ కరళ పడసరద లలట నటబటల
ఇసటట ననస:30-33
వయససస:24
లస: పప
9651 NDX2690055
పపరర: లకడర

తసడడ:డ కరళ పడసరద నటబటల
ఇసటట ననస:30-33
వయససస:25
లస: పప
94-125/826

భరస : శకనవరస పడసరద కలసదరసడడ
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:46
లస: ససస స
9654 NDX1133131
పపరర: శకలకడర టట

94-126/651

94-126/654

94-126/657

తసడడ:డ రరఘవపలల పసదబ నడ
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:47
లస: పప

94-126/652

9661 NDX0267781
పపరర: రరజజ కలమలరర కకసడనడజ

94-126/660

9664 NDX0793364
పపరర: భరత రరజ కకసడనడజ

94-126/655

9667 NDX2051373
పపరర: రరజగసదడన గసట
తసడడ:డ మబనసరశమ ననయబడడ గసట
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:59
లస: పప

9656 NDX0563452
పపరర: జజఖత ఆలపరటట�

94-126/653

9659 NDX2496883
పపరర: సతఖ సరయ కలమలరర చలర

94-126/656

భరస : పడసరద శరససస సస చలర
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:62
లస: ససస స
94-126/658

9662 NDX0984153
పపరర: ఆకరశ శకవతసవ తనడడమళ

94-126/659

తసడడ:డ కకషష కలమలర తనడడమళ
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:29
లస: పప
94-126/661

తసడడ:డ శరసత భరత కకసడనడజ
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:36
లస: పప
94-126/663

94-126/650

భరస : నరగసదడ ననథ�
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శరసత భబరత కకసడనడజ
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగసదడననథ
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:28
లస: పప
9666 NDX2051480
పపరర: వనసకట రమణ పసదబ నడ

9658 NDX1943852
పపరర: కకషష గగత తనడడమలర

9653 NDX2051449
పపరర: దసరర తదజ పసదబ నడ
భరస : వనసకట రమణ పసదబ నడ
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషష కలమలర తనడడమలర
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : లకడరనరశసహరరవప
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:68
లస: ససస స
9663 NDX1341213
పపరర: వనసకటటష కలమలర ఆలపరటట

94-126/649

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరజగసదడన గసట
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:53
లస: ససస స
9660 AP151010321365
పపరర: పపణఖవత అబబరరజ

9655 NDX2130839
పపరర: ననగ పడమదశర కనననకసటట

94-200/1379

భసధసవప: వనసకటననరరయణ వనగరననటట
ఇసటట ననస:30-33
వయససస:23
లస: పప

భరస : భబరత రరజ కకసడనడజ
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పరలలరర జగదదష బబబబ
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:41
లస: ససస స
9657 NDX2051399
పపరర: లకడరశరసత కలమలరర గసట

9652 NDX1664227
పపరర: రరజఖలకడర కకసడనడజ

94-126/646

9665 NDX1135839
పపరర: జగదదష బబబబ పరలలరర

94-126/662

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:44
లస: పప
94-126/664

9668 NDX0269431
పపరర: శరసత భబరత కకసడనడజ

94-126/665

తసడడ:డ ఆశరరశదస కకసడనడజ
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:71
లస: పప
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9669 NDX2496644
పపరర: వరర పడసరద శరససస స పసలర లటర

94-126/666

తసడడ:డ కకషష మమరరస పసలర లటర
ఇసటట ననస:30-34
వయససస:76
లస: పప
9672 NDX2298933
పపరర: లలవణఖ పలర

94-126/669

94-126/672

94-126/675

94-126/678

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:27
లస: పప
9684 NDX0984112
పపరర: శవ బబలరసకకసడ

9676 NDX2084440
పపరర: అదద లకడర తనడడకకసద

9679 NDX1079755
పపరర: సరసశత డదగల

94-126/681

9682 NDX1403161
పపరర: సరయ కకరణ పససపపల

9683 NDX1242072
పపరర: శక వజయకకషష చదనసనపరటట

94-126/680

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:30-36
వయససస:64
లస: పప

94-126/679

9685 NDX1982033
పపరర: శకనవరస రరవప కనమరర పపడడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:36
లస: పప
94-126/682

94-126/685

9694 AP151010321229
పపరర: ఖలతననసర షపక

9697 NDX0563395
పపరర: గగససయల షపక
భరస : అకబర
ఇసటట ననస:30-37
వయససస:33
లస: ససస స

9686 NDX0984096
పపరర: శవరరమకకషష చమకలరరస

94-126/683

తసడడ:డ ససతనరరమ బడహరగబపరస
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:51
లస: పప
9689 NDX1242064
పపరర: సతఖననరరయణ చదనసనపరటట

94-126/686

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:68
లస: పప
94-126/883

9692 NDX2775260
పపరర: అహలఖ బబ మరశశటట

94-126/884

భరస : ససనల బబ మరశశటట
ఇసటట ననస:30-35 ward 5,FlatNo 302
వయససస:29
లస: ససస స
94-126/689

భరస : జజన
ఇసటట ననస:30-36
వయససస:54
లస: ససస స
94-126/691

94-126/674

భరస : శక రరమ చసదడ అపరపరరవప డదగల
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:68
లస: ససస స

94-126/676

భరస : వనణబ బబబబ పససటబఖల
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననసర వల�
ఇసటట ననస:30-36
వయససస:33
లస: ససస స

9677 NDX1242080
పపరర: నరరదన చదనసనపరటట

94-126/677

94-126/687 9691 NDX2819340
9690 NDX0984146
పపరర: శకరరమచసదడ అపరపరరవప డదగల
పపరర: గరయతడ కకతస పలర

94-126/688

94-126/671

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తనడడ కకసడన
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:72
లస: పప

9674 NDX1079714
పపరర: మలధవ లత ఇచచసపరటట

9680 NDX1463421
పపరర: ఆనసద ననగ కరళ పడసరద
చమకలరరస
తసడడ:డ ససవర రరమ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:26
లస: పప

94-126/684 9688 NDX2043016
9687 NDX0984120
పపరర: వనసకట జయరరమ ఇచచసపరటట
పపరర: శకనవరస రరవప తనడడ కకసడన

9696 AP151010318281
పపరర: జజన షపక

94-126/673

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రసగరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:53
లస: పప

94-126/668

భరస : వనసకట జయరరస
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : పదనరవత పససపపల
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:50
లస: పప

9693 NDX0066720
పపరర: రజయల బబగస షపక�

94-126/670

భరస : శకనవరస రరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరజ పససపపల
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:63
లస: ససస స
9681 NDX1431105
పపరర: గగపస ననగ సరయ బబలరసకకసడ

9673 NDX1079847
పపరర: కకటటశశరర బబలరసకకసడ

9671 NDX0064667
పపరర: శకధర బబబబ పససపపల

తలర : పదనరవత పససపపల
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ యస ఆర కగ పడసరద
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:49
లస: ససస స
9678 NDX1403302
పపరర: పదనరవత పససపపల

94-126/667

భరస : శకధర బబబబ
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:30-35
వయససస:41
లస: ససస స
9675 NDX1079722
పపరర: అనసరరధన చమకలరరస

9670 NDX1403294
పపరర: వనసషషవ పససపపల

9695 NDX0081745
పపరర: ననసర వల� షపక�

94-126/690

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:30-36
వయససస:36
లస: పప
94-126/692

9698 AP151010321180
పపరర: కలరరరద షపక

94-126/693

భరస : కరరమబలలర
ఇసటట ననస:30-37
వయససస:52
లస: ససస స
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9699 NDX1189885
పపరర: అకబర షపక
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94-126/694

తసడడ:డ కరగమబలలర
ఇసటట ననస:30-37
వయససస:37
లస: పప

95-95/57

భరస : రరమ రరవప వననగళ
ఇసటట ననస:30-37
వయససస:83
లస: ససస స

9702 AP151010321165
పపరర: మహలకడర నలర పష తషల�

94-126/696

భరస : అనసమయఖ�
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:52
లస: ససస స

9703 NDX2425809
పపరర: ననగమర నలర బబ తషల

94-133/473

తసడడ:డ ఆరబర పరల కకకషట రఫర
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:30
లస: ససస స

9706 NDX2440030
పపరర: యలన చనరగరనన రవ

94-126/697

94-133/476

తసడడ:డ డదనయల
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:36
లస: ససస స

9709 JBV2684694
పపరర: దదన వసససధర దదవ బరర

94-133/474

94-133/479

తసడడ:డ ఆరరర పరల కకకసటఫర
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:34
లస: పప

9712 JBV2684835
పపరర: చనకకడదనయల� బతష
స ల�

94-133/477

94-133/482

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:68
లస: పప

9715 NDX2084507
పపరర: జరరన షపక

94-133/480

94-126/701

తసడడ:డ ననననసరహహబ
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:60
లస: పప
9720 NDX0865345
పపరర: ససనత� కటబట�

94-133/485

తసడడ:డ సఇగగతరరవప�
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:35
లస: ససస స

9718 NDX2405421
పపరర: మయల దనవద గసగగలల

94-126/699

94-133/488

భరస : డదవడ వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:44
లస: ససస స

94-133/483

94-133/491

తసడడ:డ గసగగలల జజన కరనననడడ
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:32
లస: పప

9713 JBV2684686
పపరర: ఆరర ర పరల కకకషట రఫర బరర

9716 AP151010321167
పపరర: సరరరబ� షపక�

9721 NDX0509034
పపరర: ఉమ మమలరస�

9722 JBV2685113
పపరర: లలత మమళస�

9727 NDX1214154
పపరర: శకనవరస రరవప చగపపరపప
తసడడ:డ తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:33
లస: పప

94-133/478

94-133/481

94-126/700

94-133/484
9719 NDX1429381
పపరర: మమనక వజయ వరరర న గసగగలల

తసడడ:డ జజన కకనననడడ గసగగలల
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:29
లస: ససస స

94-133/486

94-133/487

భరస : సరలరననడజ�
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:41
లస: ససస స
94-133/489

భరస : ససగగతరరవప�
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:57
లస: ససస స
గసగగలల

9710 AP151010360057
పపరర: భబరత బ�

తసడడ:డ దనవద వజయ కలమలర గసగగలల
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:21
లస: ససస స

9724 NDX0865337
పపరర: నరరల కటబట�

94-133/475

భరస : కసదరర�
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరజ�
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:37
లస: ససస స

9723 JBV2685170
పపరర: నరరలకలమలరర గసగగలల

9707 NDX1813766
పపరర: అరచనన బతష
స ల

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కరశరర షపక
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:33
లస: ససస స

9717 AP151010318118
పపరర: కసదరర షపక

94-126/698

భరస : డదనయల�
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ డదనయల� �
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:35
లస: పప

9714 AP151010360054
పపరర: డదనయల బ

9704 AP151010318036
పపరర: రమణ నలర పష తషల�

తసడడ:డ దననయయలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకకషటఫర
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:57
లస: ససస స

9711 NDX0045898
పపరర: ఆసడడడ డచసజ బరర

94-126/695

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:50
లస: పప

భరస : యలసడద
డ డడజ బరర
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:30
లస: ససస స

9708 JBV2684702
పపరర: పష రరరయల డదనయల బతష
స ల

9701 AP151010321166
పపరర: మసగ నలర పష తషల�

భరస : రమణ�
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:30-38
వయససస:88
లస: ససస స

9705 NDX0045914
పపరర: ఆబనన మల బరర

9726 NDX1429472
పపరర: శరమమఖల జయకర

9700 SQX1727841
పపరర: బబపపసససమర వననగళ

9725 NDX1944819
పపరర: శరససన కటబట

94-133/490

తసడడ:డ ససగగత రరవప
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:31
లస: పప
94-133/492

9728 NDX0865386
పపరర: మమరగ� కటబట�

94-133/493

తసడడ:డ సఇగగతరరవప�
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:34
లస: పప
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9729 JBV2685105
పపరర: పడకరష కటబట
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94-133/494

తసడడ:డ సఇగగతరరవప
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:37
లస: పప
9732 JBV2685063
పపరర: సలలరన రరజ మమలస�

94-133/495 9731 JBV2685162
9730 AP151010360596
పపరర: డదవడ వజయకలమలర గసగగలల
పపరర: ససగగతరరవప కటబట�

తసడడ:డ మజస
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:45
లస: పప
94-133/497

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:75
లస: పప

9733 NDX2539757
పపరర: రరజగశశరర కటట

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:62
లస: పప
94-133/498

భరస : సససష నస కటట
ఇసటట ననస:30-39
వయససస:26
లస: ససస స

9735 NDX2037605
పపరర: వజయ రతన కలమలరర
ఏలయల చసతల
భరస : ఏలయల చసతల
ఇసటట ననస:30-40
వయససస:61
లస: ససస స

94-133/499

9738 NDX1341239
పపరర: ససజనఖ బలబధడపరతషడన

94-126/702

9736 NDX1788076
పపరర: నవన చసతల

9734 NDX2870285
పపరర: జయమర

94-133/623

భరస : మజరస తనడడగరరర
ఇసటట ననస:30-39, 6th line
వయససస:81
లస: ససస స
94-133/500

తసడడ:డ ఎలయల చసతల
ఇసటట ననస:30-40
వయససస:36
లస: పప
9739 NDX1983122
పపరర: వరలకడర బలభదడపరతషడన

94-133/496

9737 NDX2037589
పపరర: ఏలయల చసతల

94-133/501

తసడడ:డ వసదనస చసతల
ఇసటట ననస:30-40
వయససస:61
లస: పప
94-126/703

94-126/704
9740 NDX1087949
పపరర: రరధనకకషషమమరరస బలభదడపరతషడన

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:30-41
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషష మమరరస బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:30-41
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-41
వయససస:57
లస: పప

94-126/705
9741 NDX2439529
పపరర: వనసకట రరమ పడసరద
బలభదడపరతషడన
తసడడ:డ వ ససబబబరరవప బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:30-41
వయససస:65
లస: పప

9742 NDX2752095
పపరర: సరయ సరశత బలభదడపరతషడన

9743 NDX0382796
పపరర: ససనత� ననలనదతల�

తసడడ:డ రరధకకషష మమరరస బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:30-41
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:38
లస: ససస స

9744 AP151010321143
పపరర: భబనసమత ననలనదతషల

9745 NDX0269464
పపరర: శకనవరస ననలనదతషల�

9746 AP151010318382
పపరర: ససబబయఖశరససస స ననలనదతషల

94-126/707

భరస : ససబబయఖశరససస స
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:64
లస: ససస స
9747 NDX2910784
పపరర: సరతశక కరఠపరపప

94-126/886

భరస : దదవనసదడ సససగ
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:44
లస: ససస స

9748 NDX2179332
పపరర: బబసట స కకకసససఆన సపలఎస బటటట

94-133/504

9751 NDX0870436
పపరర: రతనకలమలరర జజలలదద�

9754 JBV2685295
పపరర: సరగజ ససధ� యన.�

తసడడ:డ ససధనకర� �
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:34
లస: పప

94-126/709

9749 NDX2181162
పపరర: కకమల మలధసరర బటటట

94-133/503

భరస : కరరరగనస సన ధనర దదమళ డ బటటట
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:23
లస: ససస స
94-133/505

9752 JBV2684512
పపరర: నలమ� బటటట �

94-133/506

భరస : జజకబ� �
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:44
లస: ససస స
94-133/508

భరస : ససధనకర� �
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:53
లస: ససస స

94-133/510 9757 JBV2684793
9756 NDX2130581
పపరర: కరరరగనస సససదర డదననలడ బటటట
పపరర: ససజత ససధ� యన.�

తసడడ:డ జజకబ బటటట
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:23
లస: పప

94-133/502

భరస : రరజరతనబబబబ�
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:40
లస: ససస స
94-133/507

94-126/706

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ బటటట
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల గగరర
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:27
లస: ససస స
9753 JBV2684421
పపరర: పరరశత సససగ

94-126/708

తసడడ:డ ససబబయఖశరససస �స
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ చకకవరరస కరఠపరపప
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:18
లస: ససస స
9750 NDX2153062
పపరర: తడ ఫపన దననయయలల గగరర

94-126/885

9755 NDX2277622
పపరర: రరకగశ కలమలర సససగ చకరక

94-133/509

తసడడ:డ దదవనసదడ సససగ చకరక
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:23
లస: పప
94-133/511

9758 JBV2684991
పపరర: ససమసత ససధ� యన.�

94-133/512

తసడడ:డ ససధనకర� �
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:37
లస: పప
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94-133/513

తసడడ:డ చకక బబహధసర సససహ � �
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:48
లస: పప
9762 JBV2684785
పపరర: ససధనకర� యన �

94-133/516

9763 NDX3072865
పపరర: రరజ కలమలర సససఘ చకక

94-126/711

9766 AP151010318500
పపరర: వనణబగగపరలరరవప శతరరజ�

94-133/624

9769 NDX2542660
పపరర: నరరసదడ ననథ దనసరర

94-133/515

9764 AP151010321550
పపరర: అనదరరధ శశతరరజ�

94-126/712

9767 NDX1612507
పపరర: శకనవరస రరవప శతరరజ

94-123/544

9770 AP151010321551
పపరర: సససదమర బబటటట�

తసడడ:డ మలలఖదదడ దనసరర
ఇసటట ననస:30-44-74 WARD 5 PLOT 11
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:30-49
వయససస:44
లస: ససస స

9771 JBV0803775
పపరర: శవమర తరరగగపపల

9772 JBV2495539
పపరర: శకనవరస బబబబ తరరగగపపల

9773 JBV2495570
పపరర: నరసససహ రరవప తరరగగవపల

భరస : నలగరరర
ఇసటట ననస:30-49
వయససస:64
లస: ససస స
9774 NDX2787737
పపరర: సష మయఖ సష మశశటట

94-126/890

94-126/872
9775 NDX2797371
పపరర: లకడర వనసకట గగపరల కకషష మమరరస
కసససరర
తసడడ:డ వనసకట లకడర నరసససహరరవప కసససరర
ఇసటట ననస:30-105
వయససస:40
లస: పప

94-158/307
9776 NDX2133445
పపరర: వనసకట ననగ రరఘవనసదడ రరవప
ససరరపపరపప
తసడడ:డ హనసమసత రరవప ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:30-105
వయససస:33
లస: పప

94-158/364

9778 NDX2496172
పపరర: ససశల ఉపదడషట

9779 NDX2013472
పపరర: కకషష కలమలరర కలమలర

94-120/436

భరస : వనసకట రరవప కలమలర
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:73
లస: ససస స

9781 NDX0903930
పపరర: శరసత ననరరళళ

94-120/439

9784 NDX1796681
పపరర: సరవతరర మలతషకలమరలర

94-120/437

9787 NDX2496123
పపరర: వజయ లకడర ఏలకరర
భరస : సరసబ శవ రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:72
లస: ససస స

9782 NDX0633685
పపరర: పదనరవత దదవ దదడగడప

94-120/438

భరస : హనసమసతరరవప దదడగడపప
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:55
లస: ససస స
94-120/440

94-120/441
9785 NDX2193142
పపరర: సరసశత లకడర పడసనన
ననమలకసటట
భరస : వనసకట రరమకకషష శవ పడసరద ననమలకసటట
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:66
లస: ససస స

94-120/443

9788 NDX1896689
పపరర: సరసశత వనసదసఖల

భరస : లవ కలమలర మలతషకలమరలర
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:66
లస: ససస స
94-120/442

94-120/435

భరస : రమణ మమరరస కలమలర
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకడర నరసససహస ననరగళర
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తనటటకకల
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:63
లస: ససస స
9786 NDX2013498
పపరర: శశషమలసబ కలమలర

94-120/434

భరస : ననగ రరజ ఉపదడషట
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప జజదన
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:54
లస: ససస స
9783 NDX2495802
పపరర: పదనరవత తనటటకకల

94-126/722

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:30-49
వయససస:73
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప కసద
స రగ
ఇసటట ననస:30-105
వయససస:52
లస: ససస స
9780 NDX1896556
పపరర: ససతమర జజదన

94-126/721

94-126/719

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:30-49
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ సష మశశటట
ఇసటట ననస:30-49
వయససస:60
లస: పప
9777 NDX2748648
పపరర: సతఖవత కసద
స రగ

94-126/713

తసడడ:డ మకతషఖసజయ రరవప
ఇసటట ననస:30-43
వయససస:93
లస: పప

భరస : నరరసదడ ననథ దనసరర
ఇసటట ననస:30-44-74 W-5 PLOT NO 11
వయససస:32
లస: ససస స
94-126/720

94-126/710

భరస : వనణబగగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:30-43
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:30-43
వయససస:62
లస: పప
94-122/575

9761 JBV2684322
పపరర: జజకబ� బటటట �

తసడడ:డ సససదర రరవప� �
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ దదవనసదడ సససఘ చకక
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ససతనరరజ
ఇసటట ననస:30-43
వయససస:86
లస: ససస స
9768 NDX2540268
పపరర: శశశలజ దనసరర

94-133/514

తసడడ:డ రరజగసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ యన .అబడహస�
ఇసటట ననస:30-42
వయససస:62
లస: పప
9765 NDX1740191
పపరర: రతననకరసమల ససతనరరజ

9760 NDX0870402
పపరర: రరజరతనబబబబ జజలలదద�

94-120/444

భరస : గగపరలరరవప వనసదసఖల
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:77
లస: ససస స
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9789 NDX1255488
పపరర: సరయ రరఘవనసదడ ననరరళళ

94-120/445

తసడడ:డ లకడర నరససమ ననరరళళ
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:27
లస: పప
9792 NDX2083418
పపరర: రమనమమరగస కలమలర

94-120/449

తసడడ:డ వనసకట రరవప కలమలర
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:53
లస: పప
9795 NDX0613125
పపరర: శరఖమ సససదరరరవప కకలక
ర రర

94-120/452

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:68
లస: పప
9798 NDX2496024
పపరర: శకనవరస రరవప తనటటకకల

94-120/455

తసడడ:డ రరమకకషష తనటటకకల
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:71
లస: పప
9801 NDX2496115
పపరర: ససధనకర రరవప జసపన

94-120/459

94-120/486

భరస : నరససఇహరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:30-116
వయససస:66
లస: ససస స
9807 NDX2762888
పపరర: వనసకటటశశరరర దనసరర

94-120/632

94-120/491

9813 NDX0412882
పపరర: శరసత పపషఖమ లసకర

94-120/494

9793 NDX1896549
పపరర: ననరరయణ మమరరస నసదదరరజ

9794 NDX0901355
పపరర: లకడర నరసససహ ననరరళర

94-120/450

తసడడ:డ లకరణ రరవప ననరగళర
ఇసటట ననస:30 -107
వయససస:59
లస: పప

9796 NDX1044478
పపరర: వనసకట రరమకకషష శవ పడసరద
ననమలకసటట
తసడడ:డ వరససదదవమమరరస ననమలకసటట
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:69
లస: పప

9797 NDX1796756
పపరర: లవ కలమలర మలతషకలమరలర

94-120/453

94-120/458

9805 NDX0302505
పపరర: నరసససహరరవప మసడవ

9806 NDX0677120
పపరర: వ పపరరషష తస మరరవప మసడవ

94-120/487

9814 AP151010279435
పపరర: వజయభబరత లసక

9817 AP151010276453
పపరర: రరమననరరయణ లసకర
తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస లసక
ఇసటట ననస:30-127
వయససస:64
లస: పప

94-120/485

94-120/488

తసడడ:డ పపరరషష తస మ మసడవ
ఇసటట ననస:30-116
వయససస:39
లస: పప
94-120/489

9809 NDX1021088
పపరర: లకడర దదపపలపపడడ

94-120/490

భరస : శకధర పసదబ ద దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:30-126
వయససస:46
లస: ససస స
94-120/492

9812 NDX1044361
పపరర: శకధర పసదబ ద

94-120/493

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:30-126
వయససస:49
లస: పప
94-120/495

భరస : రరమననరరయణ లసక
ఇసటట ననస:30-127
వయససస:61
లస: ససస స
94-120/497

9803 NDX0796359
పపరర: వరసవ మసడవ మసడవ
భరస : శకరరమచసదడ మమరరస మసడవ
ఇసటట ననస:30-116
వయససస:36
లస: ససస స

9811 NDX1255496
పపరర: బబలలజ పపదబ ద

94-120/457

తసడడ:డ డడ హనసమసత రరవప కగమబడడ
ఇసటట ననస:30-107 FL6
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:30-107 FL-S3,NATRAJ APART
వయససస:36
లస: ససస స

9808 NDX2495935
పపరర: రఠప ననగ సశపన వనలకపరర

94-120/454

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలతషకలమరలర
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:70
లస: పప

94-120/456 9800 NDX2496198
9799 NDX0574806
పపరర: సరసబశవరరవప ఏలకరర ఏలకరర
పపరర: డడ ఎస యలన ససధన కగమబడడ

9802 NDX2496032
పపరర: వనసకట పదర యడర పలర

94-120/448

94-120/451

తసడడ:డ వనసకట సదరఖననరరయణ నసదదరరజ
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకధర పసదబ ద
ఇసటట ననస:30-126
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరస ననరరయణ లసక
ఇసటట ననస:30-127
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస ననరరయణ లసక
ఇసటట ననస:30-127
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వనలకపరర
ఇసటట ననస:30-126
వయససస:23
లస: ససస స

9810 NDX1896697
పపరర: వ యస టట యస కకషష
చచసతనఖ వనలకపరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలకపరర
ఇసటట ననస:30-126
వయససస:24
లస: పప

9791 NDX0613067
పపరర: రసజత కలమలర కకలక
ర రర

తసడడ:డ శరఖమల సససదర రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషష తస మ మసడవ
ఇసటట ననస:30-116
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:30-117
వయససస:29
లస: పప

9816 NDX0302562
పపరర: శకరరస కలమలర లసకర

94-120/447

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:30-107
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప జసపన
ఇసటట ననస:30-107 FL NO :53
వయససస:45
లస: పప
9804 NDX0306464
పపరర: వరలకడర మసడవ

9790 NDX1413855
పపరర: రవ కలమలర కకలక
ర రర

9815 AP151010279436
పపరర: వనసకటలకడర పసననమబ లసక

94-120/496

భరస : శకరరమచసదడమమరరస లసక
ఇసటట ననస:30-127
వయససస:85
లస: ససస స
94-120/498

9818 NDX2439008
పపరర: వనసఘల యడర పలర

94-120/499

తసడడ:డ వనసకట రవకలమలర యడర పలర
ఇసటట ననస:30-129
వయససస:23
లస: ససస స
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9819 NDX2013381
పపరర: అనసత జజఖత అతష
స లకరర

94-120/500

భరస : నవన కలమలర అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:30-129
వయససస:27
లస: ససస స
9822 NDX0725945
పపరర: నవన కలమలర అతస లకరర

భరస : వనసకటరమణ అతస లకరర
ఇసటట ననస:30-129
వయససస:47
లస: ససస స
94-120/503

తసడడ:డ వనసకట రమణ అతస లకరర
ఇసటట ననస:30-129
వయససస:32
లస: పప
9825 NDX2765048
పపరర: దదపక యడర పలర

94-120/635

94-120/506

94-123/501

94-123/498 9827 AP151010288212
9826 AP151010291152
పపరర: జయపడదలకడర మలలరదద మలలరదద
పపరర: కకషషమమరరస మలలరదద మలలరదద

9829 NDX2856961
పపరర: హరర హర ఉమ మననపరర

9832 NDX1757394
పపరర: పపజత చలలర

9835 JBV1094606
పపరర: సరసబబడజఖస చలలర

తసడడ:డ వనసకట సదరఖ ననరరయణ గరడడచరర
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబ లలరరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:51
లస: ససస స

9837 NDX1183169
పపరర: ఇసదదర సరధస సరధస

9838 JBV1094036
పపరర: అనసరరధ గరడడచచరర

94-123/507

భరస : నరసససహ మమరరస సరధస
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప పలలనటట
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:61
లస: ససస స
9843 JBV2408383
పపరర: ధదరజశలకస� గరడడచరర �
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ� గరడడచరర
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:35
లస: పప

94-120/637

94-123/502

9844 JBV1090729
పపరర: ససధనకర రరడడడ మబకరకల
తసడడ:డ చననప రరడడడ మబకకల
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:39
లస: పప

94-123/500

9833 NDX1450543
పపరర: శకలత శశష సరధస

94-123/503

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస సరథస
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:30
లస: ససస స
94-123/505

9836 JBV2414068
పపరర: ననగలకడర వనమవరపప

94-123/506

భరస : లకడరననరరయణశరర వనమవరపప
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:51
లస: ససస స
94-123/508

9839 AP151010282012
పపరర: లకడర తషలశమర మబకరకల

94-123/511

94-123/512
9842 NDX1182252
పపరర: రరజవ కకషష ఆదదతనఖ సరధస సరధస

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస సరథస
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:28
లస: పప
94-123/514

9845 JBV1094259
పపరర: బబ లలరరరడడడ చలలర

94-123/515

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:57
లస: పప

94-123/516 9847 JBV1093855
94-123/517 9848 NDX1790675
9846 JBV1094242
పపరర: లకడరననరరయణశరర వనమవరపప
పపరర: వనసకట సదరఖననరరయణ గరడడచచరర
పపరర: రరమ లకరణన చతత
స ర

తసడడ:డ వనసకటరమణశరర వనమవరపప
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ యలజజ వలకస గరడడచరర
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:62
లస: పప

94-123/509

భరస : చననప రరడడడ మబకరకల
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప పసమరరరజ
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:79
లస: ససస స
94-123/513

9830 NDX1860783
పపరర: హహహమలవత వనమవరపప

తసడడ:డ వ ఎల ఎన శరర వనమవరపప
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సదరఖననరరయణ గరడడచరర
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:57
లస: ససస స

94-123/510 9841 JBV1091198
9840 NDX1106053
పపరర: రతనకలమలరర పలలనటట పలలనటట
పపరర: ససతనరరమలలకడర పసమరరరజ

94-123/499

తసడడ:డ పపరరషష తస స మలలరదద
ఇసటట ననస:30-134
వయససస:91
లస: పప

తసడడ:డ బబ లలర రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:26
లస: ససస స
94-123/504

94-120/505
9824 NDX2438984
పపరర: వనసకట రరవ కలమలర యడర పలర

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:30-129
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకరణన
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ లలర రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:25
లస: ససస స
9834 NDX1152990
పపరర: దదపసకర గడడచనరరర గరడడచచరర

94-120/504

భరస : కకషషమమరరస మలలరదద
ఇసటట ననస:30-134
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:30-135
వయససస:34
లస: పప
9831 NDX1861195
పపరర: హహమ లకడర చలలర

9823 AP151010276199
పపరర: వనసకటరమణ అతస లకరర

94-120/502

భరస : వనసకట రరవ కలమలర యడర పలర
ఇసటట ననస:30-129
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస అతస లకరర
ఇసటట ననస:30-129
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రవ కలమలర
ఇసటట ననస:30-129
వయససస:20
లస: పప
9828 NDX2372282
పపరర: శరత చసదడ తషళళ
ర రర

94-120/501 9821 NDX2438992
9820 AP151010279121
పపరర: భడమరరసబ అతస లకరర అతస లకరర
పపరర: సరగశశశరర కలమలరర యడర పలర

94-123/518

తసడడ:డ రరమ చతత
స ర
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:66
లస: పప

Page 22 of 349

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32

9849 AP151010282011
పపరర: చననప రరడడడ మబకరకల

94-123/519

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మబకరకల
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:70
లస: పప
9852 JBV1091180
పపరర: భబసకరరరవప పసమరరరజ

తసడడ:డ హనసమయఖ పలలనటట
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:72
లస: పప
94-123/522

తసడడ:డ చచసచసరరమయఖ పసమరరరజ
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:82
లస: పప
9855 NDX2295087
పపరర: శకసమరజ సష మసస

94-123/520 9851 NDX1980334
9850 NDX1103282
పపరర: ససబబబరరవప పలలనటట పలలనటట
పపరర: వరఖస శరససస స పసలరలమరరక

9853 NDX3081494
పపరర: పడభబవత గబడడపరటట

9856 JBV2482891
పపరర: యశశధ సష మలసస

భరస : ఎల యస యస యస ససబడమణఖ శర
ఇసటట ననస:30-138
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబల గఇగరధర శరర సష మసస
ఇసటట ననస:30-138
వయససస:59
లస: ససస స

9858 NDX0795823
పపరర: ససతనరరమ శరర సష మలసస

9859 JBV2477958
పపరర: బబలగసగరధరశరర సష మలశ

94-120/511

తసడడ:డ బబలగసగరధర శరర సష మసస
ఇసటట ననస:30-138
వయససస:35
లస: పప
9861 NDX1854026
పపరర: కకషష మహన ననరర

94-123/568

9854 NDX2295236
పపరర: ననగ ససధఖ సప మలశ

94-120/507

తసడడ:డ నరసససహ శరససస స సతచస నపలర
ఇసటట ననస:30-138
వయససస:31
లస: ససస స
94-120/509

9857 NDX0795955
పపరర: హహచ యస వనస శరర సష మశక
సష మలసస
తసడడ:డ బబల గసగరధర శరర సష మసస
ఇసటట ననస:30-138
వయససస:33
లస: పప

94-120/510

94-120/512

9860 NDX1854760
పపరర: భవరన ననరర

94-120/513

తసడడ:డ వనసకటటశశరశరర సష మసస
ఇసటట ననస:30-138
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకషష మహన ననరర
ఇసటట ననస:30-138/1
వయససస:41
లస: ససస స

94-120/514

94-120/515
9862 NDX2295210
పపరర: వ ఎన ఆర మయమరర శకపత
పసడడతరరధసఖలల
భరస : కకరణ కలమలర శకపత పసడడతరరధసఖలల
ఇసటట ననస:30-142
వయససస:35
లస: ససస స

94-120/516
9863 NDX2295061
పపరర: సససదరర దదవ యస పస వ బ
టట
భరస : శవ కలమలర యస పస
ఇసటట ననస:30-142
వయససస:43
లస: ససస స

94-120/517

94-120/518 9866 NDX2295186
94-120/519
9865 NDX0464099
పపరర: అనలలకమలర పసడడతనరరధసఖల
పపరర: కకరణ కలమలర శకపత
పసడడతరరధసఖలల
తసడడ:డ ననగలసగమమరరస పసదదటటరడ ఠసల
తసడడ:డ ననగలసగ మమరరస శకపత పసడడతరరధసఖలల
ఇసటట ననస:30-142
ఇసటట ననస:30-142
వయససస:38
లస: పప
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరగ వర ననరర
ఇసటట ననస:30-138/1
వయససస:50
లస: పప
9864 AP151010279279
పపరర: వశరలలకడర శకపరటటపసడడతరరధ

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ పసలరలమరరక
ఇసటట ననస:30-137
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:30-137 Flat# T-6
వయససస:49
లస: ససస స
94-120/508

94-123/521

భరస : ననగలసగమమరరస శకపససపణణడ తరరధ
ఇసటట ననస:30-142
వయససస:60
లస: ససస స

94-120/520 9868 NDX2439289
94-120/521
9867 JBV2477578
పపరర: ససబడమణఖపడభబకర పసడడటట బరరడల
పపరర: యస పస శవ కలమలర
పసడడతరరల
తసడడ:డ ననగలసగమమరరస పసదదటటరడ ఠసల
తసడడ:డ యస పస ఎన మమరరస పసడడతరరల
ఇసటట ననస:30-142
ఇసటట ననస:30-142
వయససస:44
లస: పప
వయససస:45
లస: పప

9869 JBV2477560
పపరర: ననగలసగమమరరస శకపత
పసడడటట బరరడసల
తసడడ:డ రరజగశశరరరవప పసదదటటరడ ఠసల
ఇసటట ననస:30-142
వయససస:66
లస: పప

94-120/522

94-120/523 9871 NDX2152353
9870 JBV2483139
పపరర: వజయలకడర పప ననపలర పప ననపలర
పపరర: పససకక జరసన కననకరరయల

9872 NDX1021047
పపరర: పససకక జరసన కననకరరయల

94-120/525

భరస : సష మయలజలల పప ననపలర
ఇసటట ననస:30-144
వయససస:67
లస: ససస స
9873 NDX1021039
పపరర: షసక జరసన కననకరరయల

భరస : నలలశ జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:30-146
వయససస:29
లస: ససస స
94-120/526

భరస : కమలలశ జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:30-146
వయససస:39
లస: ససస స
9876 NDX1044403
పపరర: నలలశ జరసన కననకరరయల
తసడడ:డ కకశశర లలల జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:30-146
వయససస:31
లస: పప

94-120/524

9874 NDX0796326
పపరర: ఎ. రరజఖలకడర అనసమలలశశటట

భరస : అఖలలష జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:30-146
వయససస:37
లస: ససస స
94-120/527

భరస : సరసబశవ రరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:30-146
వయససస:56
లస: ససస స
94-120/529

9877 NDX1088848
పపరర: అఖలలష జరసన కననకరరయల
తసడడ:డ కకశశరగలలల జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:30-146
వయససస:34
లస: పప

9875 NDX2395382
పపరర: పరవనదదవ కననకరరయల

94-120/528

తసడడ:డ కకశశరగలలల జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:30-146
వయససస:64
లస: ససస స
94-120/530

9878 NDX0796490
పపరర: ననగ మహహశ అనసమలలశశటట

94-120/531

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:30-146
వయససస:34
లస: పప
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9879 NDX0722553
పపరర: ససధనకర అనసమలలశశటట

94-120/532

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:30-146
వయససస:36
లస: పప
9882 AP151010279289
పపరర: దసరరరకలమలరర గగపరరరజ

9881 NDX0720276
పపరర: సరసబశవరరవప అనసమలలశశటట

94-120/534

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:30-146
వయససస:67
లస: పప

94-120/536
9883 NDX0677005
పపరర: వనసకట యగగశ హనదమలతష
కలమలర దతనస గగపసరరజ
తసడడ:డ వ ఎల ఎన ససజవ రరవప గగపరరరజ
ఇసటట ననస:30-148
వయససస:37
లస: పప

94-120/537
9884 NDX2013365
పపరర: వనసకట లకడర నరసససహ రరవప
గగపరరజ
తసడడ:డ జ వ హనసమసత రరవప గగపరరరజ
ఇసటట ననస:30-148
వయససస:74
లస: పప

94-120/538

9886 NDX2191419
పపరర: ససవర లకడర గబసడడమమడ

9887 NDX1044239
పపరర: శకకరసత అకకనపడగడ

భరస : శక కకషష చచసతనఖ గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:30-149
వయససస:39
లస: ససస స
9888 NDX2191385
పపరర: శక కకషష చచసతనఖ గబసడడమమడ

94-120/533

94-120/535

భరస : ససజవరరవప గగపరరరజ
ఇసటట ననస:30-148
వయససస:70
లస: ససస స
9885 NDX2191435
పపరర: బసదస మలధవ గబసడడమమడ

9880 NDX1044288
పపరర: కమలలష కలమలర జరసన
కనకరరయల
తసడడ:డ కకషష ర లలల జరసన కసకరరయ
ఇసటట ననస:30-146
వయససస:40
లస: పప

94-120/539

భరస : కకషష మహన గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:30-149
వయససస:66
లస: ససస స
94-120/541

9889 NDX0483255
పపరర: లకడరననరరయణ అకకనపడగడ

94-120/540

తసడడ:డ లకడరననరరయణ అకకనపడగడ
ఇసటట ననస:30-149
వయససస:37
లస: పప
94-120/542

9890 NDX2191393
పపరర: కకషష మహన గబసడడమమడ

94-120/543

తసడడ:డ కకషష మహన గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:30-149
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహనరరవప అకకనపడగడ
ఇసటట ననస:30-149
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహస గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:30-149
వయససస:71
లస: పప

94-120/544
9891 NDX1896721
పపరర: వ యబ యస ఎల శరకవఖ
పససడనఖల
తసడడ:డ వనసకట సదరఖననరరయణ పససడనఖల
ఇసటట ననస:30-157
వయససస:29
లస: ససస స

9892 NDX1921502
పపరర: వనసకట ససతన రతనస పససడనఖల

భరస : వనసకట సదరఖననరరయణ పససడనఖల
ఇసటట ననస:30-157
వయససస:53
లస: ససస స

94-120/546
9893 NDX1904672
పపరర: వ యస యమ యస ఎ
కకషష తదజ పససడనఖల
తసడడ:డ వనసకట సదరఖననరరయణ పససడనఖల
ఇసటట ననస:30-157
వయససస:24
లస: పప

9895 NDX1255512
పపరర: బబజరమలర రగడడ

9896 NDX0306571
పపరర: మలలర శశరర సదరఖదదవర

9894 NDX1450246
పపరర: వనసకట సదరరఖ ననరరయణ
పససడనఖల
తసడడ:డ సదరరఖ పడకరష పససడనఖల
ఇసటట ననస:30-157
వయససస:61
లస: పప

94-120/547

9897 AP151010432245
పపరర: శరరద ససదబ నబకలసన

94-120/550

94-120/553

భరస : వనమ రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:30-178
వయససస:64
లస: ససస స

94-120/551

9901 AP151010429072
పపరర: రవసదడననథ ససదబ నభకలసన

94-120/556

9904 NDX2720563
పపరర: పదనరవత అదబసకక

94-120/554

9907 NDX1896762
పపరర: శకనవరస రరడడడ శనగ
తసడడ:డ వనమ రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:30-178
వయససస:41
లస: పప

94-120/552

9902 NDX2360204
పపరర: ఇసదదర దదవరపప

94-120/555

భరస : మలలల కకసడయఖ దదవరపప
ఇసటట ననస:30-171
వయససస:50
లస: ససస స
94-120/643

భరస : ననగ రరజ అదబసకక
ఇసటట ననస:30-174
వయససస:45
లస: ససస స
94-120/558

9899 NDX0934018
పపరర: శశకరసత ససదర నభకలసన
తసడడ:డ రవసదడననధ ససదబ నబకలసన
ఇసటట ననస:30-160
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప ససదబ నభకలసన
ఇసటట ననస:30-160
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ దదవరపప
ఇసటట ననస:30-171
వయససస:57
లస: పప
9906 NDX1896747
పపరర: మసరసనమర శనగ

9898 NDX1255504
పపరర: శకదదవ రగడడడ

94-120/549

తసడడ:డ పడసరదరరవప సదరఖదదవర
ఇసటట ననస:30-160
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : బబజరమలర రరడడ
ఇసటట ననస:30-160
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడననథ ససదర నభకలసన
ఇసటట ననస:30-160
వయససస:43
లస: పప
9903 NDX2395424
పపరర: మలలల కకసడయఖ దదవరపప

94-120/548

భరస : అపరపరరవప రరడడ
ఇసటట ననస:30-160
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవసదడననథ ససదబ నబకలసన
ఇసటట ననస:30-160
వయససస:65
లస: ససస స
9900 NDX2439016
పపరర: శకకరసత ససదర నభకలసన

94-120/545

9905 NDX2294601
పపరర: ససధఖ రరణణ శనగ

94-120/557

భరస : రరజ శశఖర రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:30-178
వయససస:40
లస: ససస స
94-120/559

9908 NDX1896788
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ శనగ

94-120/560

తసడడ:డ వనమ రరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:30-178
వయససస:43
లస: పప
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9909 NDX2495984
పపరర: రరణణ కకమలరలపరటట
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94-120/561

భరస : ససరగష కకమలరలపరటట
ఇసటట ననస:30-180
వయససస:30
లస: ససస స
94-122/676

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:30-575
వయససస:34
లస: పప
94-120/567

భరస : లలత కలమలర జరసన దదరగరణణ
ఇసటట ననస:30_1_10
వయససస:33
లస: ససస స
94-137/742

94-142/1151

భరస : ఏడడకకసడలల కలసచల
ఇసటట ననస:36-32-26
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప తనడడ పరరస
ఇసటట ననస:50-10-9
వయససస:49
లస: ససస స
9930 NDX2955482
పపరర: నకతడమర సవరపప
భరస : మరరయదనస సవరపప
ఇసటట ననస:55-78-63/1
వయససస:18
లస: ససస స
9933 NDX3059763
పపరర: రవణమర రవపలపలర

తసడడ:డ సదనశవరరవప�
ఇసటట ననస:78
వయససస:30
లస: ససస స

94-134/697

9922 NDX1667114
పపరర: మణణకసట పడవల

9925 NDX3156700
పపరర: ననగజజఖత వసస

9928 NDX3137247
పపరర: శరసత వశరల చరరమలమళర

9931 NDX3253291
పపరర: సరయ శక మలచనన

94-129/773

9934 NDX2523611
పపరర: మమహర బబబబ కకల

94-142/44

9937 NDX2292555
పపరర: ససవ కలమలరర కసకణనల
భరస : శకనస కసకణనల
ఇసటట ననస:78-19-1136/1
వయససస:26
లస: ససస స

9920 NDX0130724
పపరర: అనసదయ నకరక

94-141/506

9923 NDX2911261
పపరర: అరరణ పససజల

94-142/1152

భరస : మణణకరసత పడవల
ఇసటట ననస:31-10-1045/26
వయససస:21
లస: ససస స
94-129/760

9926 NDX3252269
పపరర: సరయ వసస

94-117/759

భరస : ససజవ రరవప వసస
ఇసటట ననస:37-11-60
వయససస:51
లస: ససస స
94-130/876

9929 NDX3111598
పపరర: సమర షపక

94-120/648

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-94 4/1 LINE
వయససస:21
లస: పప
94-109/921

9932 NDX3175445
పపరర: శకనవరససలల మలచన

94-129/771

తసడడ:డ నగగశ మలచన
ఇసటట ననస:56-2-1
వయససస:49
లస: పప
94-130/700

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కకల
ఇసటట ననస:56A-14-1
వయససస:32
లస: పప
95-90/627

93-16/674

భరస : ఏడడకకసడలల నకరక
ఇసటట ననస:31-10-1045/12
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల మలచనన
ఇసటట ననస:56-2-1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకరరమలల రవపలపలర
ఇసటట ననస:56-5-452
వయససస:63
లస: ససస స
9936 MLJ3652443
పపరర: ననగరరణణ� త�లలచదరర�

9919 NDX2932242
పపరర: వనసకటటష కకలర మరర

భరస : శవ రరమ పడసరద కరటడగడడ
ఇసటట ననస:50-90-23/3
వయససస:48
లస: ససస స
94-130/881

94-125/815

తసడడ:డ రరస బబబబ లసగమననన
ఇసటట ననస:31-08-1982
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరరవప వసస
ఇసటట ననస:37-1-160
వయససస:26
లస: ససస స
94-115/986

9914 JBV2684652
పపరర: దదవదనసస పరటటబసడర

94-120/568 9917 SAA1273747
9916 NDX0574723
పపరర: లలత కలమలర జరసన దదరగరణణ
పపరర: uamsi mohan లసగమననన

తసడడ:డ ససబబబరరవప పడవల
ఇసటట ననస:31-10-1045/26
వయససస:25
లస: పప
94-124/935

94-120/563

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:30-5765
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:31-10-1045/11
వయససస:19
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప బసడడకతనర
ఇసటట ననస:31-10-1045/23
వయససస:58
లస: ససస స

9927 NDX2614295
పపరర: భబలకడర తనడడ పరరస

94-124/928

తసడడ:డ హరక చసద జరసన దదరగరణణ
ఇసటట ననస:30_1_10
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నకక వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:31-10-1045/7
వయససస:27
లస: పప

9924 NDX3189388
పపరర: పష లలశశరమర కలసచల

9913 NDX3164993
పపరర: పపడమ లత కకమబరగగన

9911 NDX2496073
పపరర: బబల కకమలరలపరటట

తసడడ:డ ఆసటటన కకమలరలపరటట
ఇసటట ననస:30-180
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరస కలమలర
ఇసటట ననస:30-575
వయససస:26
లస: ససస స

9915 NDX1663914
పపరర: మమమ జరసన దదరగరణణ

9921 NDX2863751
పపరర: చనమసడదశశరర బసడడకతనర

94-120/562

తసడడ:డ బబల కకమలరలపరటట
ఇసటట ననస:30-180
వయససస:41
లస: పప

9912 NDX3164498
పపరర: రరస కలమలర కకమబరగగన

9918 NDX3273604
పపరర: నకక రరసపసడడ

9910 NDX2495869
పపరర: ససరగష కకమలరలపరటట

9935 NDX3097557
పపరర: రసజత కలమలర ఏ

94-121/508

తసడడ:డ శవపడసరద ఏ
ఇసటట ననస:62-9-457
వయససస:35
లస: పప
94-119/732

9938 NDX2292563
పపరర: శకనస కసకణనల

94-119/733

తసడడ:డ గగపయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:78-19-1136/1
వయససస:33
లస: పప
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9939 NDX2294023
పపరర: పపజత గధసశశటట
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94-119/736

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గధసశశటట
ఇసటట ననస:78-81
వయససస:23
లస: ససస స
9942 NDX1708355
పపరర: ఉమ దదవ దదదనబల

94-130/707

94-120/585

తసడడ:డ వర రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:92-48-849539
వయససస:18
లస: పప
9948 NDX2299170
పపరర: అసతతనస గబసటట

94-127/839

భరస : రవ కలమలర తరరవధద
ఇసటట ననస:101
వయససస:40
లస: ససస స
9957 NDX3272515
పపరర: హహమలత కరక

94-133/714

తసడడ:డ వనసకట ననగ శశష రరడడడ పరలలగబళర
ఇసటట ననస:92-33-2
వయససస:19
లస: ససస స

9946 NDX2242717
పపరర: సలలమ ననమలకసటట

9947 NDX2299188
పపరర: రరమ దనసస ననమలకసటట

94-115/1213

94-124/814

9953
పపరర: సశపన దదశ

94-109/939

9956 NDX3044021
పపరర: రరధమర మసచకలపపడడ

భరస : ఆబబబశశర రరవప మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:101
వయససస:70
లస: ససస స

9958 NDX2969830
పపరర: రవ కలమలర తరరవధద

9959 NDX0772657
పపరర: శవపడసరద అసచల

94-129/626

9964 NDX3172152
పపరర: ధనలకడర కలలణణ

9967 NDX2496008
పపరర: ససబడహరణఖ సరససట స మమళరచచరరవప

94-131/737

94-123/534

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ అసచల
ఇసటట ననస:101,RAMACHANDRA RESIDEN
వయససస:54
లస: పప
94-124/816

9962 NDX2902344
పపరర: నరగశ కలమలర గబమరడడల

94-110/1138

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గబమరడడల
ఇసటట ననస:105 BALAJI HOMES
వయససస:44
లస: పప
94-122/597

భరస : రరమమహనరరవప కలసగర
ఇసటట ననస:108-854-4
వయససస:58
లస: ససస స
94-120/95

9950 NDX2587889
పపరర: ససలలవ కలమలరర రరయపపడడ
భరస : గరననననసదనమమ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:96-11-644
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కకమరననన
ఇసటట ననస:102
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఉపపసదడ రరజ కరసస
ఇసటట ననస:106
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస మమలరచదరరవప
ఇసటట ననస:113-13, Flat No 503
వయససస:33
లస: పప

94-124/813

94-123/706
9955
పపరర: వనసకట శవ ననగ హనసమసత
రరవప దదశ
భసధసవప: ననగరరరరన పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:101
వయససస:39
లస: పప

9961 NDX3170057
పపరర: ఆసజననయబలల కకమరననన

9966 NDX2013399
పపరర: గగపస కకషష మమళచదరరవప

తసడడ:డ నరసససహరరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:93-22-685
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగరఠనన పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:101
వయససస:35
లస: ససస స

9960 NDX3208337
పపరర: యలసరసవరన వనసకట సరయ
భవరఖససడ మడడడ
తసడడ:డ పసచదచశశర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:102
వయససస:18
లస: ససస స

94-120/586

94-127/838

తసడడ:డ భబసకరరవప లసగమమసత
ఇసటట ననస:100
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:101 ,
వయససస:50
లస: పప

9963 NDX3003803
పపరర: ససనత కరసస

94-127/837

9949 NDX2587863
పపరర: గరననసదనమమ రరయపపడడ

భరస : ససధదర బబజరస
ఇసటట ననస:101 YAGANTIROYALRESIDENC
వయససస:71
లస: ససస స
94-118/1134

94-124/812

భరస : వనసకట పవన కలమలర శరర మలరగపలర
ఇసటట ననస:89-46 NEAR N G O COLONY
వయససస:29
లస: ససస స

94-118/1078 9952 NDX3273992
9951 NDX2360196
పపరర: వజయ కలమలర ననయర రగటర
పపరర: శశసరనసద లసగమమసత

94-111/720

94-130/706

94-120/92 9944 NDX2586410
9943 NDX1450147
పపరర: గసగ పరరశత గరయతడ మలరరపలర
పపరర: మధసలత పరలలగబళర

తసడడ:డ మణణకఖస రరయపపడడ
ఇసటట ననస:96-11-644
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ఎననరరయలనన ననయర రగటర
ఇసటట ననస:99-1-91/1
వయససస:59
లస: పప

9941 NDX1779786
పపరర: మసడపరటట లలతకలమలరగ

తసడడ:డ రరమలడడగబల సదరఖననరరయణ శరర
ఇసటట ననస:84-24-2004
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:93-22-685
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హనదమసతష రరవప గబసటట
ఇసటట ననస:93-22-685
వయససస:31
లస: పప

9954 NDX2969871
పపరర: శకదదవ తరరవధద

94-130/920

తసడడ:డ గగపరల కకషష వసగవటట
ఇసటట ననస:82-08-307
వయససస:63
లస: పప

భరస : శసకర మహదదవ దదదనబల
ఇసటట ననస:84-2472/63/1
వయససస:59
లస: ససస స
9945 NDX2692309
పపరర: పడతనప రరడడడ వసగ

9940 NDX3212370
పపరర: రరఢ కకషష మమరరస వసగవటట

9965 NDX2083426
పపరర: ససబబ లకడర మమళళచచరరవప

94-120/93

భరస : ససబడమణఖ శరససస స మమళళచచరరవప
ఇసటట ననస:113-13, Flat No 503
వయససస:54
లస: ససస స
94-120/97

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస మమళరచచరరవప
ఇసటట ననస:113-13, Flat No 503
వయససస:64
లస: పప

9968 NDX1044155
పపరర: ఉమలమహహశశర శరర
మమళళచచరరవప
తసడడ:డ ససబడమణఖ శరససస స మమళళచచరరవప
ఇసటట ననస:113-13, Flat No 503,
వయససస:29
లస: పప

94-119/27
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94-121/530

తసడడ:డ చటటట బబబబ తచననల
ఇసటట ననస:130-2-58
వయససస:20
లస: పప
9972 NDX3175833
పపరర: రమదదవ బబచస

94-118/1135

94-121/420

9977 NDX3034345
పపరర: తషలశ పసడతస కకలలరర

94-129/629

తసడడ:డ దసరర పస
డ రద
ఇసటట ననస:203 karthikeya villa
వయససస:45
లస: పప

94-130/768

9982 NDX2522175
పపరర: గణణశన

9985 NDX2405371
పపరర: ననగగశశరమర మమడడకకసడ

9980 FYY0871186
పపరర: రఠప కలమలర కకట

94-121/422

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:202, NAVYA CHANDOLU HOM
వయససస:33
లస: పప
94-120/3

తసడడ:డ షణబరగయఖ యమ
ఇసటట ననస:203, 2nd Floor
వయససస:43
లస: పప
94-132/1074

94-129/630

తసడడ:డ రరమ బడహరస కకలలరర
ఇసటట ననస:202 Sai Arcade
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమ బడహరస కకలలరర
ఇసటట ననస:202 Sai Arcade
వయససస:39
లస: పప
94-118/1138

94-122/599

9976 NDX3209137
పపరర: సరయ కకరణ కకలలరర

9979 NDX3209764
పపరర: సరయ కకరణ కకలలరర

9984 NDX2405363
పపరర: సడవసత మమడడకకసడ

తలర : పదరవలర కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:150 Font Blvd
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:201,Lakshmi Grand
వయససస:29
లస: ససస స

9978 NDX3050267
పపరర: రతన కలమలరర కకలలరర
భరస : రరమ బడహరస కకలలరర
ఇసటట ననస:202 Sai Arcade
వయససస:59
లస: ససస స

94-121/520

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసననమననన
ఇసటట ననస:201 Tarakarama Enclave
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమ బడహరస కకలలరర
ఇసటట ననస:202 Sai Arcade
వయససస:39
లస: పప

94-130/767

9971
పపరర: శశషగరరర రరవప కకరరనపరటట

94-125/69 9974 NDX3023678
9973 NDX2396737
పపరర: తనరక రరమ రరవప పసననమననన
పపరర: అనసష గరసజపలర

తసడడ:డ ననగరసదడ ససరగశ బచసచ
ఇసటట ననస:201,navya chandolu homes
వయససస:19
లస: ససస స

9981 NDX2743102
పపరర: రరధకకషష బబ డడడ పలర

94-123/558

భరస : ననగరరజ గరనకక
ఇసటట ననస:136-69
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరసదడ ససరగశ
ఇసటట ననస:201
వయససస:48
లస: ససస స
9975 NDX2795508
పపరర: బచసచ లకడర నఖల బచసచ

9970 NDX3085842
పపరర: గరనకక వజయ

9983 NDX3142809
పపరర: ససదదప కనపరరస

94-129/631

తలర : బబథదయ కనపరరస
ఇసటట ననస:203, Vijaya Krishna tower
వయససస:33
లస: పప
94-132/1075

94-111/806
9986
పపరర: అరరణ సరయ కలమలర పరరచదరర

తసడడ:డ లలల బహహదసర శరససస స మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:238/F
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : యఎస .యల .బ శరససస స మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:238/F
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫణణ రరజ కలమలర పరరచదరర
ఇసటట ననస:250 Sunshine Ave
వయససస:24
లస: పప

9987 NDX2988087
పపరర: మణణ శసకర చటట
ట రర

9988 JBV2473841
పపరర: మలబబజజన� షపక�

9989 NDX3117272
పపరర: వజయ లకడర తడడకమళర

94-129/670

తలర : జయశక చటట
ట రర
ఇసటట ననస:287
వయససస:22
లస: పప
9990 NDX3136538
పపరర: జగదదశశర రరవప తడడకమళర

తసడడ:డ ననగబల మరర� �
ఇసటట ననస:293
వయససస:34
లస: పప
94-132/1179

తసడడ:డ ననగగసదసడడడ
ఇసటట ననస:301 devi brundavanam apar
వయససస:61
లస: పప
9993 NDX3044443
పపరర: గగత శరరరస

94-115/923

94-124/823

భరస : మబరళమహన శరరరస
ఇసటట ననస:302, sagar residency
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జగదదశశర రరవప
ఇసటట ననస:301 brindavanam apartment
వయససస:60
లస: ససస స

94-110/1322 9992 NDX1561803
9991 NDX3239803
పపరర: మదదన శకవలర నశకసకరరరవప
పపరర: లకడర సదరరఖ కలమలరర
రరచపపడడ
తసడడ:డ దసరర పడసరద నశకసకరరరవప
భరస : జగనననధ రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:302
ఇసటట ననస:30?2-126/1
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:68
లస: ససస స

94-122/557

9994 NDX3049798
పపరర: లకడర సససదర సదన శవ రరస
కలరనల
భసధసవప: బబగఖ లకడర కలరనల
ఇసటట ననస:303
వయససస:68
లస: పప

94-121/398

94-115/924 9997 NDX2624757
9996 NDX2474823
పపరర: వనసకట దసరర పడసరద చలకపరటట
పపరర: ససభబషసత గకసధద

తసడడ:డ మహన రరవప చలకపరటట
ఇసటట ననస:304 BRAMARI ENCLAVE
వయససస:44
లస: పప

94-132/1178

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమరరస గకసధద
ఇసటట ననస:401
వయససస:19
లస: ససస స

94-110/1219

9995 NDX2599561
పపరర: ససనల వనమబ

తసడడ:డ భసకరరరవప వనమబ
ఇసటట ననస:303 YAGANTIROYALRESIDEN
వయససస:42
లస: పప
94-116/765

9998 NDX3250412
పపరర: మమరర మమనక గరరకపరటట

94-131/913

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:401
వయససస:18
లస: ససస స
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9999 NDX2962843
పపరర: దనశరక శకహరర రరచమలర

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ ననయబడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:402 RAGHAVENDRA ARCADE
వయససస:20
లస: పప

94-117/627
10000 NDX2443067
పపరర: వనసకట శశష సరయ పవన
కలమలర రరజపరలలస
తసడడ:డ శకనవరస మమరరస రరజపరలలస
ఇసటట ననస:403, RAJYA LAKSHMI NILAYAM
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససధదర కనన గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:404,Srinivasa Towers
వయససస:32
లస: ససస స

10002 NDX2404689
పపరర: సశపన రరణణ పరశస

10003 NDX2535490
పపరర: వకలల కలరక

10004 NDX2807956
పపరర: ససరగసదడననథ ఇమరడడ

94-109/846

94-109/742

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పరశస
ఇసటట ననస:425/19/1
వయససస:22
లస: ససస స
10005 NDX0298265
పపరర: రరమకకకషష ఆరఖ పపవరశడ

94-118/1079

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:523
వయససస:70
లస: పప
10008
పపరర: కరరసక బబ డడ పరటట

94-118/1327

భసధసవప: బల కకషష బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:801, meeraj buil
వయససస:19
లస: పప
10011
పపరర: తరరమలరరవప శవరస

94-124/1007

10014
పపరర: భరదనశజ నమరగడడ

94-128/641

తసడడ:డ భబపపష పడసరద నమరగడడ
ఇసటట ననస:2280
వయససస:28
లస: పప
94-110/1354

భసధసవప: గబలజజర బబగబమ సయద
ఇసటట ననస:2835
వయససస:35
లస: పప
10020 NDX2559417
పపరర: శరమమఖల పరసర

94-158/328

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప పరసర
ఇసటట ననస:56547,4th LINE
వయససస:19
లస: పప
10023 NDX2964740
పపరర: సససరన రరజఖశక వస

10006
పపరర: బల వనసకట సరయ గగపసననధ
చపసరగ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చపసరగ
ఇసటట ననస:601
వయససస:20
లస: పప

10007
పపరర: ననగరరరరన రరవప బబ డడ పరటట

10009 NDX0011726
పపరర: సరయ శవరణణ చనవ

10012
పపరర: ససనత రరణణ సవరస

94-110/1092

10010
పపరర: సరయ పడజశల కకటసరరజ

94-132/1348

10013
పపరర: యశశసతవరర వడడగబ

94-117/766

10016
పపరర: వజయ ససదదప రసగరశశటట
తసడడ:డ రరజగసదడ కలమలర రసగరశశటట
ఇసటట ననస:2604
వయససస:33
లస: పప

10018 NDX2399608
పపరర: దసరర పరలపరరస

10019
పపరర: ససధకర బబలరసకకసడ

94-119/737

భరస : గసగ రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:2988 KOTHA COLONY
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దశయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:16517
వయససస:48
లస: పప

10021 NDX2298719
పపరర: హరర పడసరద రరవప దససపల

10022 NDX2778769
పపరర: లలలవత ననలకలరరస

10026
పపరర: రరమకకషష డదనన ననన

10027 ndx2070944
పపరర: వనసకట ససబబరరవప గరడడగబ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరడడగబ
ఇసటట ననస:B-5,59-22-1/A,
వయససస:56
లస: పప

94-118/1325

తసడడ:డ ససబబరరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:1170
వయససస:23
లస: పప

94-132/1371
10015
పపరర: జయలకడర మబరళమహన ససధ
కకటసరరజ
తలర : వనసకట అననపపరష కకటసరరజ
ఇసటట ననస:2549
వయససస:38
లస: ససస స

10024
పపరర: అజయ కలమలర మమడన

94-118/1326

భసధసవప: వనసకటటశశరరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:801
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప వడడగబ
ఇసటట ననస:2207
వయససస:29
లస: పప

తలర : చసదడ లల మమడన
ఇసటట ననస:Apt. 301
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషష డదనన ననన
ఇసటట ననస:Aytb camp3
వయససస:37
లస: పప

94-130/963

భసధసవప: రరఘవయఖ సవరస
ఇసటట ననస:1367
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సచదననసద కలమలర వస
ఇసటట ననస:A1 OLIVE APARTMENTS
వయససస:56
లస: ససస స
94-109/782

94-118/1271

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇమరడడ
ఇసటట ననస:505
వయససస:38
లస: పప

94-125/286

తసడడ:డ ననగయఖ దససపల
ఇసటట ననస:214820
వయససస:53
లస: పప
94-109/893

94-108/660

తసడడ:డ ధనససజయ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:504/ YAGANTI PRINCE
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహరననయబడడ
ఇసటట ననస:842
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : సరసబడజఖస శవరస
ఇసటట ననస:1367
వయససస:39
లస: పప

10017
పపరర: జలలన బబష సయద

94-120/566

10001 NDX3202538
పపరర: మనస కకడనల

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:0
వయససస:22
94-109/940

94-115/1215

94-129/838

94-116/788

లస: ససస స

10025
పపరర: కకటటశశర రరవప పష టర

94-110/1311

భసధసవప: శశశలజ పష టర
ఇసటట ననస:APT-D
వయససస:43
లస: పప
94-111/785

94-115/926
10028 NDX2474815
పపరర: ససబడహరణఖస సభబపత
పపరరసకకలస
తసడడ:డ కరనక ససబడహరణఖస పపరరసకకలస
ఇసటట ననస:BHRAMARI ENCLAVE2-504
వయససస:54
లస: పప
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10029 NDX2474831
పపరర: ఉష పపరరసకకలస సభబపత

94-115/927

10030 NDX3156536
పపరర: అనసష అమలస

భరస : ససబడహరణఖస పపరరసకకలస సభబపత
ఇసటట ననస:BHRAMARI ENCLAVE2-FLOT5
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ అమలస
ఇసటట ననస:brodipet
వయససస:19
లస: ససస స

10032 KQL3415395
పపరర: రరమలరరవప కకపపపల

10033 NDX2398162
పపరర: ఇకరబల భగత షపక

94-130/921

94-129/816

10031 KQL3604253
పపరర: రమలదదవ కకపపపల

94-129/817

భరస : రమలరరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:BSNL QUATER NO.3 TYPE 4
వయససస:33
లస: ససస స
94-109/743

భసధసవప: రమలదదవ కకపపపల
ఇసటట ననస:BSNL uaeter no 3, Type 4
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:C-4,SAISRI VISHNU APARTME
వయససస:37
లస: పప

10035 NDX3123163
పపరర: రగవత కలమలరర గబసడనబతస న

10036 NDX2368959
పపరర: రరమ కకషష గగదల

10034 NDX2686392
పపరర: ఖరఖరరననసర బబగబఆమ
మహమరద
తసడడ:డ ఇసతయలజ మహమరద
ఇసటట ననస: D NO 4-21 18
వయససస:30
లస: ససస స

94-117/630

భరస : వరరసరశమ గబసడనబతస న
ఇసటట ననస:D.No.5-1-47, Flat No.C-3
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగర ననయబడడ గగదల
ఇసటట ననస:D NO 5-8-21 5 TH LINE
వయససస:30
లస: పప

94-116/893
10037 NDX2811198
పపరర: వనసకట ససబడహరణణఖశశర గణపత
మహన శరర ఇనసమమళళ
తసడడ:డ వనసకట లకడర వర పడసరద ఇనసమమళళ
ఇసటట ననస:D.NO 5-11-8
వయససస:51
లస: పప

10038 NDX2522241
పపరర: చసతలపరటట పడవణ కలమలర

10039 NDX2522266
పపరర: చసతలపరటట గగవరర న శరర

10040 NDX2522936
పపరర: చసతలపరటట రరజగశశరర

94-115/1159

94-116/744

తసడడ:డ గగవరరన శరర
ఇసటట ననస:D.NO 5-12-7
వయససస:28
లస: పప
10041 NDX0267385
పపరర: మలలత తనడడకకసడ

94-116/749

94-116/745

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:D.NO 5-12-7
వయససస:57
లస: పప
94-115/928

94-116/746

భరస : గగవరరన శరర
ఇసటట ననస:D.NO 5-12-7
వయససస:52
లస: ససస స

94-115/929 10043 NDX2631059
10042 NDX1859836
పపరర: భవనష సరయ కకరణ తనడడకకసడ
పపరర: శక వలర చదటరపఅల

94-118/1123

భరస : రరమ కరసత తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 5-19-15 GMC D NO 29వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రమలకరసథ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 5-19-15 GMC NO 29-8-7
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కరమమశశర రరవప చదటరపఅల
ఇసటట ననస:DNO-5-21-61
వయససస:18
లస: ససస స

10044 NDX2838399
పపరర: వనసకట సతఖ ఆదదననరరయణ
మలలరదద
తలర : శక లకడర సరసశత మలలరదద
ఇసటట ననస:D.No 5-21-61
వయససస:38
లస: పప

94-118/1307

10045 NDX2382695
పపరర: లకడర ససమఖ పపరఠరర

10046 XNC0755074
పపరర: జ వ గరసధద ననయబడడ శర

10047 NDX2788834
పపరర: వనసకట అనల కలమలర వపర

94-120/662

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపరఠరర
ఇసటట ననస:D.NO.5-21-108,FLAT NO.202,2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశర రరవప శర
ఇసటట ననస:D.NO 5-21-140
వయససస:31
లస: పప

10048 NDX2620748
పపరర: చసదడ దదపసక మడడడ

10049 NDX2908226
పపరర: ననగ ససరరేదఖ ఒసగగలల

భసధసవప: పదరజ వపర
ఇసటట ననస:D/NO 5-33-3 GROUND FLOO
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకడర వనసకట నగరజ మడడడ
ఇసటట ననస:DNO 5-41-13/1,
వయససస:21
లస: ససస స

10050 NDX2799245
పపరర: ఉపపల ఈశశర చసద ఉపపల

10051 NDX3275351
పపరర: పవన కలమలర యకకల

94-111/788

తసడడ:డ ఉపపల బరగర భవన రరజ ఉపపల
ఇసటట ననస:D.No5-51-43,FLAT No-FF1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప యకకల
ఇసటట ననస:DNO 5-60-2/33
వయససస:26
లస: పప

10053 NDX2543171
పపరర: గగపస చసద జవరశజ

10054 NDX2615227
పపరర: ససజజత ననమల

94-118/1122

తలర : రమణ జవరశజ
ఇసటట ననస:D.NO 5-61-65
వయససస:27
లస: పప
10056 NDX2574283
పపరర: తదజససశన దదవ ననమల
తసడడ:డ పడభబకర రరవప ననమల
ఇసటట ననస:D.NO. 5-64-89
వయససస:18
లస: ససస స

94-118/1080

94-121/416

10057 NDX3153400
పపరర: అలర బకడ షపక
తసడడ:డ లలల అహరద షపక
ఇసటట ననస:D.No 5-67-77
వయససస:55
లస: పప

94-121/513

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఒసగగలల
ఇసటట ననస:D NO 5-41-31
వయససస:24
లస: ససస స
94-110/1349

10052 NDX2974533
పపరర: సతఖననరరయణ దదశ

94-111/790

తసడడ:డ గబరవయఖ దదశ
ఇసటట ననస:D-NO5-60-2/68
వయససస:50
లస: పప
94-117/658

10055 NDX2584027
పపరర: గగపస నరరల కలమలర రరవప
ననమల
తసడడ:డ పడభబకర రరవప ననమల
ఇసటట ననస:D.NO. 5-64-89
వయససస:26
లస: పప

94-158/333

94-109/894

10058 NDX3156494
పపరర: ఫజలలన షపక

94-109/895

భరస : పడభబకర రరవప ననమల
ఇసటట ననస:D.NO. 5-64-89
వయససస:49
లస: ససస స
94-158/334

94-118/1306

భరస : అలర బకడ షపక
ఇసటట ననస:D.No 5-67-77
వయససస:49
లస: ససస స
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94-124/989

భసధసవప: అలర బకడ షపక
ఇసటట ననస:D.No 5-67-77
వయససస:31
లస: పప

94-130/924 10061 NDX2907467
10060 NDX3083797
పపరర: సతఖననరరయణ రరజ ససరవరపప
పపరర: పదరవలర గబసడవరపప

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ రరజ ససరవరపప
ఇసటట ననస:D.NO. 5-67-91/3
వయససస:53
లస: పప

94-110/1284 10063 NDX2997658
10062 NDX3074952
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ శరర కకరగషపరత
పపరర: సరయ చరణ రరడడడ ఇరరవపరర

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కకరగషపరత
ఇసటట ననస:DNO-5-70-37/A
వయససస:82
లస: పప
10065 NDX3107513
పపరర: కలపణ దదసతకలరరస

94-110/1283

తసడడ:డ లకడర నరస రరడడ ఇరరవపరర
ఇసటట ననస:D.NO 5-71-30
వయససస:19
లస: పప

భరస : వదనఖసరగర కకరగషపరత
ఇసటట ననస:D.No 5-70-37/A
వయససస:49
లస: ససస స
10064 NDX2531382
పపరర: గరరరజ మలమలపలర

94-129/590

భసధసవప: లలత మలమలపలర
ఇసటట ననస:DNO 5-72-46
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడర నవరస రరవప దదసతకలరరస
ఇసటట ననస:D.No 5-75-15, H.NO 451
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బ యస సస బబ స వనజసడర
ఇసటట ననస:D NO 5-76-1 FLAT NO 1
వయససస:66
లస: ససస స

10067 NDX3203239
పపరర: బబబబ ససభబష చసదడ బబ స
వనజసడర
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ వనజసడర
ఇసటట ననస:D NO 5-76-1 G F 1
వయససస:77
లస: పప

10068 NDX1510297
పపరర: వనసకట ననగ నవఖ జజఖత గరరక

10069 NDX3181377
పపరర: ఆశ జజఖత చమల

10070 NDX3072741
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

94-129/820

94-130/925

తసడడ:డ ననగససరగష గరరక
ఇసటట ననస:D.no.5-77-5
వయససస:24
లస: ససస స
10071 NDX3071958
పపరర: ససధనఖరరణణ కకట

94-129/819

94-110/199

94-111/786

Deleted

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద జమబరల
ఇసటట ననస:D NO 26-3-221
వయససస:20
లస: ససస స
10080 NDX3006764
పపరర: కకషష కలమలరర బసడలల

94-130/927

భరస : సరసబశవరరవప బసడలల
ఇసటట ననస:D-NO28-7-117
వయససస:56
లస: ససస స
10083 NDX2975050
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకటట పప ల

భరస : వనసకట రరడడడ పతస రరడడడ
ఇసటట ననస:D.No. 28-12-529
వయససస:46
లస: ససస స

10072 NDX2142297
పపరర: శకకరసత చటటటపష డ లల

10075 NDX2573343
పపరర: కసకరరరయ పరగశన

94-109/896

94-109/373

94-129/818

10073 NDX2369338
పపరర: షహహద షపక

94-111/666

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:D.NO.5-87-61
వయససస:23
లస: పప
94-127/868

10076 NDX2618650
పపరర: భబసకర రరడడడ కకమరసరణణ

94-119/787

తసడడ:డ మహవర కలమలర
ఇసటట ననస:D NO 12 OLD NO 5-98-14
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యలలరరరడడడ కకమరసరణణ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-306
వయససస:30
లస: పప

10078 NDX2641967
పపరర: వనసకట సరయ అమరననథ
పసలరరరశశటట
తసడడ:డ సరయ పడసరద పసలరరరశశటట
ఇసటట ననస:D NO 28-3-66
వయససస:21
లస: పప

94-111/717

10079 NDX2975209
పపరర: సతఖననరరయలనవరరపడసద
మమరగటట
తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస మమరగటట
ఇసటట ననస:D-NO28-3-77
వయససస:68
లస: పప

94-111/789

10081 NDX2974251
పపరర: ఝనస లకడర కకలర లరర

94-129/824

10082 NDX2974467
పపరర: మహహశ చలర గబసడర

94-130/928

10084 NDX2975084
పపరర: కలమలరర కకతస పలర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలర గబసడర
ఇసటట ననస:D-NO28-8-308
వయససస:21
లస: పప
94-109/897

తసడడ:డ కలమలరర కకతస పలర
ఇసటట ననస:D-NO28-10-421
వయససస:39
లస: ససస స
94-109/857

94-130/923

తసడడ:డ శరసబయఖ కకట
ఇసటట ననస:D NO 5-78-57
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జగర రరవప కకలర లరర
ఇసటట ననస:D-NO28-7-170
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకటట పప ల
ఇసటట ననస:D-NO28-10-421
వయససస:42
లస: పప
10086 NDX3049418
పపరర: ననగగసదడస పతస రరడడడ

94-129/821

తసడడ:డ మబకకసటట చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:D NO 5-82-14
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట సష మ శవమ� �
ఇసటట ననస:D NO 6-5-154
వయససస:56
లస: ససస స
10077 NDX3054426
పపరర: నమత జమబరల

94-130/922

భరస : రరస బబబబ చమల
ఇసటట ననస:d.no.5-78-11
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:D NO 5-78-57
వయససస:39
లస: ససస స
10074 JBV0771006
పపరర: సరళ � చలర ర�

10066 NDX3189818
పపరర: ఉషరరరణణ వనజసడర

94-110/1282

10087 NDX3044195
పపరర: పదరశక పతస రరడడడ
తసడడ:డ వనసకటరరడడడ పతస రరడడడ
ఇసటట ననస:D.No. 28-12-529
వయససస:25
లస: ససస స

10085 NDX2975225
పపరర: అశశక కకతస పలర

94-130/926

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:D-NO28-10-421
వయససస:20
లస: పప
94-109/858

10088 NDX3062601
పపరర: భబరర వ రరడడడ పతస రరడడడ

94-109/859

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పతస రరడడడ
ఇసటట ననస:D.No. 28-12-529
వయససస:28
లస: పప
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10089 NDX3063823
పపరర: వనసకట రరడడడ పతస రరడడడ
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94-109/860

తసడడ:డ పష ల రరడడడ పతస రరడడడ
ఇసటట ననస:D.No. 28-12-529
వయససస:54
లస: పప

10090 NDX2973451
పపరర: ేదసవ మకల

94-129/823

భరస : సరయళరరమ మకల
ఇసటట ననస:D-NO28-162
వయససస:34
లస: ససస స

10092 NDX2418259
పపరర: సరయ చదజరరర

94-116/748

తసడడ:డ ససబబబరరవప చదజరరర
ఇసటట ననస:D.NO 29-2-279
వయససస:22
లస: పప
94-117/753

10093 NDX2253094
పపరర: సరయ చచసతనఖ అననపరరస

భరస : క త
ఇసటట ననస:DNO-29-8-762
వయససస:35
లస: ససస స

10096 NDX2439370
పపరర: ససతతష దదవ దసరరరన

94-19/555

94-123/683

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ మలర డడ
ఇసటట ననస:D-NO30-2-205
వయససస:62
లస: పప

10099 NDX2979631
పపరర: సతఖవత మలర డడ

10094 AP151010426024
పపరర: వరససదదవ రరవప ఇమరడడ

94-118/1081

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప ఇమరడడ
ఇసటట ననస:D NO 29-8-709 F NO 201 SAT
వయససస:67
లస: పప
94-121/379

భరస : బబబబలలల జరసన దసరరరన
ఇసటట ననస:D.NO. 30-2-65
వయససస:61
లస: ససస స

10098 NDX2973717
పపరర: నరసససహ మమరరస మలర డడ

94-116/747

భరస : ససబబబరరవప చదజరరర
ఇసటట ననస:D.NO 29-2-279
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ శసకర పడసరద అననపరరస
ఇసటట ననస:D NO 29-3-438
వయససస:23
లస: పప

10095 NDX3075280
పపరర: త త

10091 NDX2418226
పపరర: రమణ చదజరరర

10097 NDX2534725
పపరర: కకషష కలమలరర వనమబల

94-121/380

భరస : వనసఫ వనమబల
ఇసటట ననస:d.no.30-2-100
వయససస:34
లస: ససస స
94-123/684

10100 JBV0802140
పపరర: దదలషరద బబగస సయఖద

94-158/392

భరస : నరసససహరరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:D-NO30-2-205
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:D.No.99-176, Uma traders
వయససస:37
లస: ససస స
10103 NDX2444446
పపరర: జజఖతరరయ ఇమరడడశశటట

తసడడ:డ నరరసరరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:D NO NEW no 30-2-321 OLD n
వయససస:36
లస: పప

94-129/822
10102 NDX2995876
పపరర: వనసకట చలపత దదననపపడడ
దదననపపడడ
భసధసవప: రరఘవ శక లకడర పడసనన దదననపపడడ పడ
ఇసటట ననస:D.No:5-60-239/A
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సససదర రరవప ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:D.NO:5-78-30/6
వయససస:27
లస: ససస స

10104 NDX2474393
పపరర: తడసదరఖ మనసబబడ లల

10105 NDX3182672
పపరర: వనఖ తదజశశన పసనసమతస

10106 NDX2443026
పపరర: రమఖ శకత సససగ బబ సదదల

10101 NDX1077510
పపరర: పపనననరరడడడ బసడడ

94-124/728

94-111/667

తసడడ:డ వనసకట రతనస మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:D No:28-4-4/2
వయససస:20
లస: పప
10107 NDX3265634
పపరర: లకడర శరరశణణ కకట

తసడడ:డ రరమచసదడ రరజ పసనసమతస
ఇసటట ననస:D. NO:28-6-115
వయససస:23
లస: ససస స
94-115/1209

తసడడ:డ వనసకట మహదదవ కకట
ఇసటట ననస:Door No. 5 12 11
వయససస:21
లస: ససస స
10110 NDX3154499
పపరర: సరయ వషష
ష రసజత పపలపరక

94-129/825

తలర : లకడర పరరశత పపలపరక
ఇసటట ననస:door no. 5-78-51
వయససస:27
లస: పప
10113 NDX3032778
పపరర: లలవణఖ పసలర కరర

10108 NDX2544864
పపరర: శకనవరస రరవప ననసషధస

94-110/1285

94-119/789

తసడడ:డ పడసరద చచరరకకరర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 21-15-755
వయససస:18
లస: ససస స

10109 NDX2544914
పపరర: ససత ననగ లకడర ననసషధస

94-119/790

తసడడ:డ జగనననథరరవప ననసషధస
ఇసటట ననస:DOOR NO.5-32-5 NEELADRI
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ననసషధస
ఇసటట ననస:DOOR NO.5-32-5 NEELADRI
వయససస:50
లస: ససస స

10111 NDX3151255
పపరర: సరయ వషష
ష రసజత పపలపరక

10112 NDX2602233
పపరర: ధదరజ కలమలర జరసన

94-129/826

10114 NDX2840593
పపరర: అరరణ ససర

10117 NDX2615193
పపరర: శకేసనవరసరరరవడ ననసషథస

94-158/335

తసడడ:డ మహవర కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:DOOR NO 12
వయససస:18
లస: పప
94-118/1308

భరస : జ వ గరసధద ననయబడడ ససర
ఇసటట ననస:door.no-29-5-566
వయససస:20
లస: ససస స
94-129/625

94-116/750

తసడడ:డ సరయబబబబ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:D NO:29-2-311
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : లకడర పరరశత పపలపరక
ఇసటట ననస:door no. 5-78-51
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటట లసగస పసలర కరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 28-11-461
వయససస:23
లస: ససస స
10116 NDX2564748
పపరర: మమనక చచరరకకరర

94-111/787

94-129/589

10115 NDX2669026
పపరర: ససతనననగలకడ ననసషథస

94-119/788

భరస : శకనవరసరరవడ ననసషథస
ఇసటట ననస:Door No.29-7-640
వయససస:50
లస: ససస స
94-117/660

తసడడ:డ జగననథరరవడ ననసషథస
ఇసటట ననస:Door Number 29/7/640
వయససస:56
లస: పప

10118 NDX2593218
పపరర: వనసకటటశశరరర అదబసకక

94-158/336

తసడడ:డ జగననధస
ఇసటట ననస:DRM OFFICE ROAD
వయససస:52
లస: పప
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10119 NDX2476323
పపరర: పసదబ దరరజ బబ రరగగరర
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94-124/729

10120 NDX3257532
పపరర: వనసకయమర వసకగశశరస

తసడడ:డ గలయఖ బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:DR-NO-5-53-29 NEW DR NO
వయససస:36
లస: పప

భరస : నగరజ వసకగశశరస
ఇసటట ననస:DR.NO.5-67-84
వయససస:33
లస: ససస స

10122 NDX2580819
పపరర: శరసత కలమలరర ఖలదదర పపరమ

10123 NDX3151651
పపరర: పదనరవత యలనదనదన

94-127/870

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఖలదదర పపరమ
ఇసటట ననస:Dr No 18-18-83
వయససస:23
లస: ససస స
10125 NDX2999043
పపరర: రరమమహన రరవప ససరసపలర

94-129/827

తసడడ:డ వనసకట రమణ ససరసపలర
ఇసటట ననస:F-1
వయససస:54
లస: పప
10128 NDX3002847
పపరర: ససకలమలర ఆకలనదరర

94-110/1289

తసడడ:డ చననబబబయ ఆకలనదరర
ఇసటట ననస:F-7 block-3
వయససస:52
లస: పప
10131 NDX0472514
పపరర: శశషగరరర రరవప� మబదబన�

94-109/928

94-127/869

తసడడ:డ నరశసహ రరవప ఖలదదర పపరమ
ఇసటట ననస:Dr No 18-18-83
వయససస:26
లస: పప
94-115/1160

10124 NDX3155694
పపరర: రమమశ యలనదనదన

94-115/1161

తలర : పపషరపవత మలర డడ
ఇసటట ననస:E 3, indratej homes
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: పపషరపవత మలర డడ
ఇసటట ననస:E3, indratej homes
వయససస:41
లస: పప

94-118/1309
10126 NDX2810281
పపరర: కకటటశశర శకనవరస మమరరస
రరయపష డ లల
భసధసవప: కకటట రతన కలమలరర రరయపష డ లల
ఇసటట ననస:F3, Giridhar Homes
వయససస:49
లస: పప

94-118/1310
10127 NDX2805174
పపరర: కకటట రతన కలమలరర రరయపష డ లల

భరస : కకటటశశర శకనవరస మమరరస రరయపష డ లల
ఇసటట ననస:F3, GIRIDHAR HOMES
వయససస:43
లస: ససస స

10129 NDX2997310
పపరర: శక దదవ ఆకలనదరర

10130 SQX2022788
పపరర: హహమ అభజత లకకరరజ

94-110/1290

భరస : ససకలమలర ఆకలనదరర
ఇసటట ననస:F-7 block-3
వయససస:48
లస: ససస స
94-130/764

10121 NDX2583227
పపరర: అమరననథ ఖలదదర పపరమ

10132 NDX0468504
పపరర: ననగరరజ కలమలరర� మబదబన�

94-115/1200

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస
ఇసటట ననస:F10,Vaibhav apartments
వయససస:20
లస: పప
94-130/765

10133 NDX3256161
పపరర: ఇసరరయల మహమరద

94-110/1338

తసడడ:డ వనసకట బసవయఖ�
భరస : శశషగరరర రరవప�
తసడడ:డ కససస మహమరద
ఇసటట ననస:F-213 ANANDA NILAYAM APRT ఇసటట ననస:F-213 ANANDA NILAYAM APRT ఇసటట ననస:falt 4 t2
వయససస:48
లస: పప
వయససస:39
లస: ససస స
వయససస:45
లస: పప
10134 NDX3233442
పపరర: మహమరద మమమమమనన షపక

94-119/929

తసడడ:డ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:falt no 2
వయససస:19
లస: ససస స
10137 NDX3070448
పపరర: శఖమల గటటటపరటట

94-129/828

భరస : శవ ససధకర రరవప గటటటపరటట
ఇసటట ననస:ff1 swathi buildings
వయససస:35
లస: ససస స
94-129/830

భరస : శవ ససధకర రరవప గటటటపరటట
ఇసటట ననస:ff1 swathi buildings
వయససస:35
లస: ససస స
10140 NDX2620698
పపరర: దసరరర పరమమశశరర వరరణనశ

10135 NDX3070018
పపరర: శఖమల గటటటపరటట

94-115/1009

10138 NDX3232576
పపరర: మణణకరసత బడహరజ

94-129/829

భరస : శవ ససధకర రరవప గటటటపరటట
ఇసటట ననస:ff1 swathi buildings
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కగ వ బ రరమచసదడ మమరరస బడహరజ
ఇసటట ననస:ff-2
వయససస:22
లస: పప

10139 NDX3223831
పపరర: వజయ బబసకరర రరమ చసదడ
మమరరస కకరనఠగ
తసడడ:డ వరబడహరస కకరఠ
స రగ
ఇసటట ననస:ff-2
వయససస:53
లస: పప

10141 NDX2993368
పపరర: వనసకట వజయ కకషష నలక
ర రర

10142 NDX2826469
పపరర: గబరర పడసరదరరవప పసరరమళర

తలర : లకడర సరవతడ వరరణనశ
ఇసటట ననస:FF2, SUDHA APARTMENTS
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష నలక
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT 1B
వయససస:18
లస: పప

10143 NDX3155140
పపరర: ససవరష మలల కకలర

10144 NDX3210309
పపరర: ససవరష మలల కకలర

94-130/930

10136 NDX3089752
పపరర: శఖమల గటటటపరటట

94-116/904

94-110/1291

94-130/931

10145 NDX3274412
పపరర: కడదజ ససనత

94-110/1347

భరస : ననగగశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:FLAT 4 SIVA LEELA APT
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కరమల బల ససబడమణనఖచనరర
ఇసటట ననస:FLAT 10
వయససస:34
లస: ససస స

10146 NDX2290062
పపరర: రగహహత చవపకలల

10147 NDX2905347
పపరర: శకనవరస రరవప సటటట

10148 NDX2829711
పపరర: వనసకట సరయ చరణ సటటట

తసడడ:డ శవరరస పడసరద చవపకలల
ఇసటట ననస:FLAT 101
వయససస:22
లస: పప

94-115/1166

తసడడ:డ భమషయఖ పసరరమళర
ఇసటట ననస:flat 2e
వయససస:58
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:FLAT 4 SIVA LEELA APT
వయససస:72
లస: ససస స
94-115/930

94-121/523

94-115/1164

తలర : అనసదరఖ సటటట
ఇసటట ననస:Flat 101,Karthikeya Villa
వయససస:53
లస: పప

94-115/1165

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సటటట
ఇసటట ననస:Flat 101,Karthikeya Villa
వయససస:21
లస: పప
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10149 NDX2970093
పపరర: వనసకయమర సటటట
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94-118/1311

10150 NDX3211489
పపరర: గణణశ ననగ సరయ బబలరసకకసడ

భరస : శకనవరస రరవప సటటట
ఇసటట ననస:Flat 101,karthikeya Villa
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:flat 102,satya classic
వయససస:19
లస: పప

10152 NDX2582633
పపరర: ససమసత కకలర పర

10153 NDX2916310
పపరర: సరవతడ తతట

94-118/1124

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:FLAT - 107, HIMAJA TOWERS
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరస మమరరస తతట
ఇసటట ననస:flat 201
వయససస:71
లస: ససస స

10155 NDX3011988
పపరర: పపజత సదరపపరరడడడ

10156 NDX1646829
పపరర: పడదదప కలమలర గకసథద

94-109/903

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ సదరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT-302
వయససస:19
లస: ససస స
10158 NDX3116126
పపరర: ������������ �������

94-110/1292

94-129/831

10151 NDX2609188
పపరర: సరయ శకవసత కకలర పర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:FLAT - 107, HIMAJA TOWERS
వయససస:21
లస: పప
94-118/1312

10154 NDX2916294
పపరర: సశరష లత తతట

94-110/1035

10157 NDX3106465
పపరర: కకమల దదవ బబ దసబలకరర

తసడడ:డ తరరమల రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:Flat 502, DVR Homes
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకషష రరవప బబ దసబలకరర
ఇసటట ననస:flat 505
వయససస:57
లస: ససస స

10159 NDX3091956
పపరర: శశకల మదసఠఠరగ

10160 NDX3255429
పపరర: వనణబ బబబబ నదతలపత

94-110/1293

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గననసరరజ
ఇసటట ననస:FLAT C2, GANAPATHI HOMES
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:FLATE 103
వయససస:46
లస: పప

10161 NDX2867273
పపరర: చచసతనఖ అరరమసడ

10162 NDX2750404
పపరర: ఉమ వనసకట సరయేర చలలర

10163 NDX2141752
పపరర: తరరణ ఉపపటటరర

భరస : భబణబ పడసరద అరరమసడ
ఇసటట ననస:FLAT F1 5/7
వయససస:30
లస: ససస స
10164 NDX2300366
పపరర: హహమలత ఉపపపటటరర

94-121/514

తలర : కకటటశశరమలర చలలర
ఇసటట ననస:FLAT F2
వయససస:22
లస: పప
94-129/541

10165 NDX2300341
పపరర: అచచయఖ ఉపపపటటరర

94-118/1313

తసడడ:డ రరస మమరరస తతట
ఇసటట ననస:flat 201
వయససస:49
లస: ససస స

భసధసవప: ��������� ��������
ఇసటట ననస:FLAT C2, GANAPATHI HOMES
వయససస:46
లస: పప
94-124/997

94-111/718

94-111/791

94-109/926

94-110/17

తలర : హహమలత ఉపపటటరర
ఇసటట ననస:Flat G3,Himasamrajya Res
వయససస:23
లస: పప
94-129/545

94-118/1342
10166 NDX3256393
పపరర: రతన మబరళమహన మమడడద

భరస : ఆచచయఖ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:Flat G3,Himasamrajya Res
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:Flat G3,Himasamrajya Res
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మబరళమహన మమడడద
ఇసటట ననస:flat gf- 2
వయససస:43
లస: పప

10167 NDX2925410
పపరర: యయతదసదర కలమలర శరర

10168 NDX2742575
పపరర: భబనస పడసరద అరరమసడ

10169 NDX3123049
పపరర: భవనష జరసన

94-110/1294

తసడడ:డ శవ దత శరర
ఇసటట ననస:FLAT N0 203
వయససస:48
లస: పప
10170 NDX3126372
పపరర: మహవర చసద జరసన

తసడడ:డ శక రరమమమరరస అరరమసడ
ఇసటట ననస:FLAT NI-F1-5/7
వయససస:36
లస: పప
94-115/1174

తసడడ:డ మసగరలలల జరసన
ఇసటట ననస:FLAT.NO 001
వయససస:55
లస: పప
10173 NDX2928448
పపరర: లకడర పడసనన ఓరరచ

తసడడ:డ నరసససహరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-23,
వయససస:53
లస: ససస స

10171 NDX3144052
పపరర: నలలశ కలమలర జరసన

94-115/1172

10174 NDX3185741
పపరర: షపక శబబర shabbir

94-115/1175

10177 NDX2779841
పపరర: మబకగశ వశశననథ లసగసశశటట

10172 NDX3147600
పపరర: భవనష జరసన

94-115/1176

భరస : భవనష జరసన
ఇసటట ననస:FLAT.NO 001
వయససస:32
లస: ససస స
94-109/902

భసధసవప: షసషసర షపక
ఇసటట ననస:flat.no.4 baba towers
వయససస:33
లస: పప
94-129/833

94-115/1167

తసడడ:డ మహవర చసద జరసన
ఇసటట ననస:FLAT NO 001
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహవర చసద జరసన
ఇసటట ననస:flat.no 001
వయససస:32
లస: పప

తలర : పరరశత ఓరరచ
ఇసటట ననస:Flat no.4
వయససస:21
లస: ససస స
10176 NDX3130333
పపరర: షమర రరణణ గమడపరటట

94-121/515

10175 NDX3183357
పపరర: ��� ������ �������

94-124/1002

భరస : �������� ��� �������
ఇసటట ననస:FLAT NO 5
వయససస:44
లస: ససస స
94-120/665

Deleted

తసడడ:డ ఆనసద లసగసశశటట
ఇసటట ననస:Flat No 100, Satya Grand,
వయససస:24
లస: పప

10178 NDX2723682
పపరర: తషలసస దదవ పరమరరస

94-120/666

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:Flat No 101
వయససస:28
లస: ససస స
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94-118/1321

తసడడ:డ రరమయఖ తషరరమమళర
ఇసటట ననస:Flat No-101, Saravani Homes
వయససస:54
లస: పప

10180 NDX2896819
పపరర: చతడకల తషరరమమళర

భరస : చరసజవ తషరరమమళర
ఇసటట ననస:Flat No-101, Sarvani Homes
వయససస:47
లస: ససస స

94-116/912 10183 NDX1035625
10182 NDX2112886
పపరర: అనసత లకడర పడసనన గగపరరజ
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగపరరజ

భరస : వనసకటటసశర రరవప గగపరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO-102
వయససస:33
లస: ససస స
10185 NDX2522035
పపరర: బల కకషష బబ డడ పరటట

94-118/1084

10187 NDX2475812
పపరర: శకనవరస రరడడడ అలలర

10188 NDX2781052
పపరర: ససశరరమలధసరగ బబ డడడ

10189 NDX3207909
పపరర: లకడర కగశవ కకటటశశర రరవప
పసదదబశశటట
తసడడ:డ రరమబలల పసదబ దశశటట
ఇసటట ననస:Flat No 102, Block A,
వయససస:41
లస: పప

10191 NDX2604502
పపరర: రరజగశ పసదబ ద

94-110/1136

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:flat no 105
వయససస:36
లస: పప
10194 NDX3157096
పపరర: చసదడ కరసత మబతషకలల

94-110/1307

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మబతషకలల
ఇసటట ననస:flat.no 106
వయససస:33
లస: పప
10197 NDX2836989
పపరర: పపడమ బవరరశశటట
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బవరరశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-201
వయససస:20
లస: ససస స
10200 NDX3165529
పపరర: లకడర ససమల బచసచ

తసడడ:డ చనన వరయఖ రగబలకకలక
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:62
లస: పప

94-115/1011

10193 NDX3146693
పపరర: మమనఆ దదనబకకరఠగ
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:22
లస: ససస స

10195 NDX3005154
పపరర: ససబబశ కరరరమసచ

10196 NDX2965978
పపరర: రరదన కకషషమర కకచచరర

94-110/1295

94-117/754

94-118/1315

భరస : ఆదదశశషష కరరరమసచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:45
లస: ససస స

10202 NDX2959229
పపరర: వనసకట సతఖ శక దదవ
వలర భజజససఖల
తసడడ:డ రరమలరరవప
భరస : రమమశ కలమలర దనసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201 SUBHAM RESIDE ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:18
లస: పప
వయససస:56
లస: ససస స

94-118/1317

10204 NDX3140787
పపరర: జయ పదర ఇసడర

94-124/998

భరస : అరరణ కలమలర తతట
ఇసటట ననస:Flat No 202
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కలమలర కకషష
ఇసటట ననస:flat no 203
వయససస:39
లస: ససస స

94-110/1302

10199 NDX3007598
పపరర: వజయ కలమలరర కరరరమసచ

94-110/1296

10207 NDX3185915
పపరర: ఆశత కలమలరర మసడనదద

94-129/832

భరస : సరసబశవరరవప కకచచరర
ఇసటట ననస:flat no.201
వయససస:56
లస: ససస స

10201 NDX2966208
పపరర: రరహహల కకతస

94-115/1168

94-109/912

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నదతలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT .NO 103
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప అవధననస
ఇసటట ననస:Flat No.105
వయససస:19
లస: ససస స

10198 NDX3192184
పపరర: డనల శక కరరరమసచ

94-119/795

10190 NDX3231859
పపరర: వర బబబబ నదతలపరటట

94-118/1324

భరస : పడదదప కలమలర దళవరయ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:31
లస: ససస స
10206 NDX3065448
పపరర: అసకయఖ రగబలకకలక

94-158/377

తసడడ:డ ఐదదసశ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరసదడ ససరగశ బచసచ
ఇసటట ననస:flat.no 201
వయససస:28
లస: ససస స
10203 NDX2959641
పపరర: వ లకడర హరరరత డడ

10192 NDX2708386
పపరర: సరయ దదవఖ అవధననస

94-118/1314

తసడడ:డ మసగరరరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:Flat No.102,
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశషష కరరరమసచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:25
లస: పప
94-110/1305

10184 NDX2734325
పపరర: వనసకటలకడర అననపరరడడడ

10186 AP151010270222
పపరర: ననగలలత వరడపలర

94-119/794

94-109/900

తలర : మదర కరష
ఇసటట ననస:Flat No.102
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : వనకటటశశరగదదబ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:Flat No.102,
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102,
వయససస:18
లస: ససస స

94-116/914

10181 NDX2942928
పపరర: కకటట రతనస కరష

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప గగపరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO-102
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరరన రరవప బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-102 HOUSE NO 5-21
వయససస:22
లస: పప
94-120/603

94-118/1322

94-118/1316

10205 NDX3126018
పపరర: శకవఖ శకపపరరమబబదసరఠ

94-130/932

తసడడ:డ శకధర శకపపరరమబబదసరఠ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:18
లస: ససస స
94-116/895

10208 NDX3186004
పపరర: కలమలర కకషష వనమబలపలర

94-118/1318

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:flat no 203
వయససస:58
లస: పప
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10209 NDX3167681
పపరర: వనసకట ననగ లకడర మదదబ

94-115/1170

10210 NDX3146081
పపరర: బబల వసశ కకషష మదదబ

94-115/1169

10211 NDX2965739
పపరర: అనసరరధ అదససరఅల

94-109/899

భరస : బబలవసశ కకషష మదదబ
ఇసటట ననస:Flat no 203, sri bhramari enclav
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస మదదబ
ఇసటట ననస:flat no 203, Sri bhramari enclav
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ హససబసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:35
లస: ససస స

10212 NDX3123650
పపరర: చసకక వలసన బబబబ

10213 NDX3173564
పపరర: శశరసక భబవనగరరర

94-121/521
10214
పపరర: మహమరద అబబబకర ససదబ దక షపక

94-119/924

తసడడ:డ చసకక డదవడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-204
వయససస:55
లస: పప
10215 NDX3151131
పపరర: ససమఖ ననగస

94-110/1297

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మమరరస ననగస
ఇసటట ననస:FLAT NO 207
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప భబవనగరరర
ఇసటట ననస:Flat No. 204, B Block
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల జలల షపక
ఇసటట ననస:Flat no 206
వయససస:27
లస: పప

10216 NDX3160652
పపరర: అనత ససతతషస మలదదమ పలర

94-124/999
10217 NDX3194404
పపరర: వజడ గరయతడ కలమలరర వనదనసతస

తసడడ:డ బబల కకషష మమరరస వనదనసతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 211
వయససస:66
లస: పప

10224 NDX2845881
పపరర: వరసవ

94-111/792

94-115/1173

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ణబలల
ఇసటట ననస:Flat. No-302,Brindavanam
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ తషసగల
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:85
లస: పప

94-158/378

94-110/1300

10223 NDX2640308
పపరర: అరరణ కలమలరర మబరమలర
భరస : శకనవరస రరవప మబరరమమలలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:46
లస: ససస స

10225 NDX2420909
పపరర: గగపరలకకషష కకమలరలపరటట

10226 NDX2874907
పపరర: చసదడశశఖరరరవప బవశశటట

94-118/1083

తసడడ:డ హరర కకటటశశరరరవప కకమలరలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 401
వయససస:56
లస: పప
94-124/1001

10231 NDX2700177
పపరర: లకడర నఖత పప తమమరగస

10234 NDX2855203
పపరర: శవ ననగ పడసరద జమబరల

94-110/1303

తసడడ:డ ససరగశ కలమలర
ఇసటట ననస:FLAT NO.403,
వయససస:47
లస: పప
94-110/1137

10232 NDX2905578
పపరర: ససబడమణఖ శకవతస పసలర లటర

94-118/1319

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస పసలర లటర
ఇసటట ననస:Flat no 501
వయససస:19
లస: పప
94-111/794

10235 NDX3207776
పపరర: వనసకట ననగ రరజ దదసస
తసడడ:డ కకషష రరవప దదసస
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:56
లస: పప

10236 NDX3211513
పపరర: కకషష రరవప దదసస

10237 NDX2673739
పపరర: మధవ కకసడపలర

10238 NDX1461680
పపరర: ఉషరరన చచరరవపపలర

భరస : శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:28
లస: ససస స

94-121/516

10229 NDX2905156
పపరర: రరజవ కలమలర పటబశరర

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప జమబరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 501,BANJARA HOME
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననగ రరజ దదసస
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:30
లస: పప

94-115/1010

తసడడ:డ నరసససహసరశమ బబవసపటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషష దచసదసకకరర
ఇసటట ననస:flat no 501
వయససస:53
లస: ససస స
94-121/517

94-121/381

94-111/793
10222 NDX2927283
పపరర: అననపపరష గసగర భవన
పచచపపలలసస
భరస : వనసకట గగపరల కకషష పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగశ కలమలర పప తమమరగస
ఇసటట ననస:FLAT NO-501
వయససస:18
లస: ససస స
94-124/1003

10220 NDX2382778
పపరర: కకకషషవనణణ కసచరర

భరస : మహన రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301,D J RATNAM TO
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జజలయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:flat no 403
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప తషపకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 410
వయససస:48
లస: ససస స
10233 NDX3158052
పపరర: జయ బల దచసదసకకరర

భరస : వనసకట ఆనసద కకరణ వనదనసతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 211
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల అననసగర
ఇసటట ననస:FLAT NO.236 B, TYPE -3
వయససస:18
లస: ససస స

94-110/1299 10228 NDX2929271
10227 NDX3033628
పపరర: శక రరమ చసదడ మమరరస తషసగల
పపరర: ససబబయమర చచనసనపరటట

10230 NDX3147733
పపరర: పరరశత తషపకలల

94-110/1298

తసడడ:డ పపరరషష తస స మలదదమ పలర
ఇసటట ననస:flat no 210
వయససస:28
లస: ససస స

94-124/1000 10219 NDX2996270
10218 NDX3187093
పపరర: వనసకట ఆనసద కకరణ వనదనసతస
పపరర: సరయ లకడర కకరసన అననసగర

10221 NDX2927267
పపరర: వనసకట గగపరల కకషష
పచచపపలలసస
తసడడ:డ బక యల పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:65
లస: పప

94-115/1171

94-118/1125

94-118/1320

94-130/598

భరస : ససబబబరరవప చచరరవపపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:57
లస: ససస స
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94-116/896
10239 NDX2836815
పపరర: శవ సతఖ ననరరయణ వర పడసరద
జజననలగడడ
భసధసవప: వటల రరవప సదరఖదదవర
ఇసటట ననస:Flat No. 503,Sai Okadale
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-601
వయససస:48
లస: పప

10242 NDX2519502
పపరర: రగహహత గరరర పరటట

10243 NDX2933182
పపరర: శక మమఘన కనదమరరర

94-116/751

10240 NDX2843449
పపరర: రరమ కకషష గరరర పరటట

తసడడ:డ రరమ కకషష గరరర పరటట
ఇసటట ననస:flat no 601 sita homes
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కనదమరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO C-2
వయససస:29
లస: ససస స

10245 NDX3161882
పపరర: శక లకడర కకతస మలసస

10246 NDX3171923
పపరర: రమదదవ గగటటటపరటట

94-119/923

తసడడ:డ చనన ఏసస కకతస మలసస
ఇసటట ననస:FLAT NO FF2
వయససస:21
లస: ససస స
10248 NDX3050150
పపరర: వజయ లకడర పపసడర

94-127/978

భరస : ససరఖననరరయణ పపసడర
ఇసటట ననస:flat no s1
వయససస:51
లస: ససస స

94-121/518

10244 NDX3006525
పపరర: అకరసక శరరదదవ

94-110/1304

తసడడ:డ ససబడహరణఖస శరరదదవ
ఇసటట ననస:FLAT NO.C2,3rd FLOOR
వయససస:18
లస: ససస స
94-110/1301

10247 NDX3261286
పపరర: మమరర కకకసట సనన మమడడద

94-129/848

తసడడ:డ మబరళమహన రరవప మమడడద
ఇసటట ననస:flat no gf- 2
వయససస:28
లస: ససస స

10249 NDX2964252
పపరర: వనసకట కకషష మమనక పపసడర

10250 NDX2286607
పపరర: నరగసదడ మణణ తదజ పష టటట

94-127/979

10255 NDX3277787
పపరర: ననగరతన మర నసడదరర

94-111/668

తసడడ:డ పస వ కగ ఆర గగవరర న కకషష
ఇసటట ననస:FLAT NO:2, JAYAPRADAM,
వయససస:29
లస: పప
94-109/901

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:flat number B1G1
వయససస:49
లస: పప
94-120/664

94-115/931

భరస : రరమ కకషష గరరర పరటట
ఇసటట ననస:flat no 601 sita homes
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జయ శక రరస పపసడర
ఇసటట ననస:flat no s1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ చననన
ఇసటట ననస:Flat Number 302
వయససస:31
లస: పప

10241 NDX2519510
పపరర: కవత గరరర పరటట

భరస : ననరరయణ రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:flat no G4 ,Balaji Apartments
వయససస:60
లస: ససస స

94-120/667 10252 NDX1794131
10251 NDX3052644
పపరర: వనసకట ససతతష కలమలర చననన
పపరర: రరమ కకషష ర ఈమన

10254 NDX2946390
పపరర: రరజవ శరర గబడడపరటట

94-110/1306

10253 NDX3204286
పపరర: ససధదర కకతస పలర

94-118/1323

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER F4
వయససస:19
లస: ససస స
94-110/1350

10256 NDX3007911
పపరర: సరగజ వనలలగమరర

94-116/897

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:Flat # T-6
వయససస:29
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప నసడదరర
ఇసటట ననస:FLOT 103 HIMA SAMRAJYA RE
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రరవప వనలలగమరర
ఇసటట ననస:FLOT 204 STREET NO 2/7
వయససస:51
లస: ససస స

10257 NDX2541589
పపరర: శరరద పగడల

10258 NDX3123874
పపరర: వనసకట రమమశ గబడడపపడడ

10259 NDX2474757
పపరర: పదనరవత నరరక

94-118/1128

భరస : వనసకట శవ రరవప పగడల
ఇసటట ననస:flot 301
వయససస:36
లస: ససస స
10260 NDX2474724
పపరర: వనసకట సరసబ శవ రరవప నరరక

94-115/1177

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:FLOT NO 004
వయససస:47
లస: పప
94-115/933

10261 NDX3141116
పపరర: పవన కలమలర అసబటటపపడడ

94-115/932

భరస : సరసబశవరరవప నరరక
ఇసటట ననస:FLOT NO 104 SRI BHRAMARI
వయససస:56
లస: ససస స
94-116/898

10262 NDX3197894
పపరర: హరర ే్రపసరద గబసట

94-115/1163

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నరరక
ఇసటట ననస:FLOT NO 104 SRI BHRAMARI
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఏ ఏమ కగ పడసరద అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO-201,
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లకడననరరయణ గబసట
ఇసటట ననస:F.N.003 SRI SURYA CHANDRA
వయససస:40
లస: పప

10263 NDX3096195
పపరర: సరయ పడతషఖష ససతసరరజ

10264 NDX2921682
పపరర: శకవఖ చచలకరన

10265 NDX2921765
పపరర: కవఖ చచలకరన

94-124/1004

94-110/1288

94-110/1309

తసడడ:డ రరసబబబబ ససతసరరజ
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చచలకరన
ఇసటట ననస:FNO.3 GOPIKRISHNA NILAYAM ఇసటట ననస:F NO 5 BABA TOWERS
వయససస:18
లస: ససస స
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చచలకరన
ఇసటట ననస:FNO 5 BABA TOWERS
వయససస:23
లస: ససస స

10266 NDX3072709
పపరర: జ వజయలకడర

10268 NDX2962777
పపరర: తదజశశన నననపననన

94-115/1162

భరస : చసడ రరజగశ
ఇసటట ననస:F No 5F, Lakshmi Krishna
వయససస:34
లస: ససస స

10267 NDX3215027
పపరర: ససబబబరరవప చలవరదద

94-124/990

Deleted

తసడడ:డ ససత రరమయఖ చలవరదద
ఇసటట ననస:F NO 15
వయససస:58
లస: పప

94-109/898

భరస : యశశసత గదచబ
ఇసటట ననస:F NO 23, SIVA LEELA APTS
వయససస:22
లస: ససస స
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10269 NDX3096823
పపరర: కకషష కలమలరర రరమరరజ

94-110/1286

భరస : గగపరల కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:F NO 101
వయససస:60
లస: ససస స
10272 NDX2610996
పపరర: వనసకట శవ రరవప పగడనల

94-124/1017

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:FNO 103
వయససస:46
లస: పప
94-115/1008

తలర : ససబబబయమర పగడనల
ఇసటట ననస:F.NO. 301,
వయససస:40
లస: పప
10275 NDX3109501
పపరర: కరమమశశరర పరశరరమబన

10270 NDX3250388
పపరర: వనణబ బబబబ నదతలపత

94-124/992

10273 NDX3033750
పపరర: ననగరసజన తషసగల

10271 NDX3189610
పపరర: ఏస ననరరయణ జ

94-120/663

తసడడ:డ ననరరయణ జ
ఇసటట ననస:F NO 301
వయససస:82
లస: పప
94-110/1287

94-124/991
10274 NDX3140100
పపరర: రఘబ రరమ శరససస స పరశరరమబన

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస తషసగల
ఇసటట ననస:F NO 402 KRISHNA PARADISE
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ పరశరరమబన
ఇసటట ననస:F NO 406
వయససస:68
లస: పప

10276 NDX2941391
పపరర: సరయ కకరణరయ ఆకకశశటట

10277 NDX0564658
పపరర: కకషష సరయ చచరరకలపలర

94-110/1308

94-130/593

భరస : రఘబ రరమ శరససస స పరశరరమబన
ఇసటట ననస:F NO 406
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస సష మ శశఖర రరవప ఆకకశశటట
ఇసటట ననస:FNO 407 SITA HOMES
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:F.NO 503,SANJAY ARCADE
వయససస:33
లస: పప

10278 NDX3152402
పపరర: ఆర ఏస పరరమళ వనసకకబ

10279 NDX3145265
పపరర: చనన రరమరరవప ఆలలటట

10280 NDX3123775
పపరర: వనసకటరరవమర ఆలలటట

94-130/929

భరస : జవన రరవప
ఇసటట ననస:F NO 510
వయససస:65
లస: ససస స
10281 NDX3088820
పపరర: లలవణఖ మడడడ

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ ఆలలటట
ఇసటట ననస:F NO D1
వయససస:64
లస: పప
94-124/996

భరస : వఎనఆర పడసరద నసదనపత
ఇసటట ననస:F NO-D3
వయససస:36
లస: ససస స
10284 NDX2606341
పపరర: పరరశత దదవ ఆతషకకరర

94-124/993

10282 NDX2549798
పపరర: జగబరర రరమననధ శరర

తసడడ:డ చనన రమలరరవప ఆలలటట
ఇసటట ననస:F NO D1
వయససస:60
లస: ససస స
94-127/871

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:F NO F-5
వయససస:42
లస: పప
94-111/719

10285 NDX3191228
పపరర: బబలకకషరష మసరల

10283 NDX2550135
పపరర: జగబరర అనసరరధ

94-116/894

10286 NDX3154812
పపరర: ససనత కలమలరర పప నసగగటట

తసడడ:డ సససదర రరవప మసరల
ఇసటట ననస:F.NO. P2 NVRK TOWERS
వయససస:27
లస: పప

భరస : టట వరర జసగరల
ఇసటట ననస:F NO SF 3
వయససస:57
లస: ససస స

10287 NDX2399475
పపరర: మణణశసకర ఏలకరర

10288 NDX2880714
పపరర: సమర మహమరద

10289 NDX2724391
పపరర: వనసకటటష అడదడ పలర

తసడడ:డ పడసరద రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:F.NO:405,SRI RAM RESIDENC
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గయలససదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:GF1,GSR Enclave
వయససస:18
లస: పప

10290 AP151010291383
పపరర: రమణ గగగబల�

10291 NDX2360170
పపరర: సరసబశవ రరవప కకడపరతతరర

94-124/730

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:GOGULA
వయససస:43
లస: ససస స
10293 NDX1984898
పపరర: ననగగశశరరరవప ఉపపపల

94-130/708

తసడడ:డ ననగగసదడస వపపపల
ఇసటట ననస:I2-14-121/H
వయససస:57
లస: పప
10296 NDX2613123
పపరర: ససబడహరణఖస ఆలకరర

94-109/904

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఆలకరర
ఇసటట ననస:NEW DOOR NO.29-2-386,
వయససస:66
లస: పప

94-127/980

94-116/752

10292 NDX3190428
పపరర: ససరరసదడ కకరకపరటట

94-130/933

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:H.NO: 29-2-314, FLAT NO 202
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:HO NO 28-10-417
వయససస:39
లస: పప

10294 JBV1092600
పపరర: ఝలనస రరణణ కకతస పలర

10295 NDX2613230
పపరర: భబనసమత ఆలకరర

10297 NDX2983328
పపరర: ఆనసద సరగర తషరర పరటట
తసడడ:డ రరజగశశర రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:NEW NO 30-2-321
వయససస:49
లస: పప

94-124/995

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస అడదడ పలర
ఇసటట ననస:GF-2,
వయససస:27
లస: పప

94-124/731

భరస : ననగసశర రరవప
ఇసటట ననస:KOTHAPALLI
వయససస:61
లస: ససస స
94-118/1130

94-127/872

భరస : జగబరర రరమననధ శరర
ఇసటట ననస:FNO F-5
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:FNO FF1,KANDALA RESIDENC
వయససస:28
లస: ససస స
94-118/1082

94-124/994

94-118/1129

భరస : ససబడహరణఖస ఆలకరర
ఇసటట ననస:NEW DOOR NO.29-2-386
వయససస:60
లస: ససస స
94-133/706

10298 NDX2982940
పపరర: రరజగశశరర తషరర పరటట

94-133/707

భరస : ఆనసద సరగర తషరర పరటట
ఇసటట ననస:NEW NO 30-2-321
వయససస:46
లస: ససస స
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94-124/732

10300 NDX2437440
పపరర: ఉమమసలలర షపక

94-109/745

10301 NDX2443380
పపరర: ససభదడ దదవ మబదసనదరర

94-122/560

భరస : పపనననరరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:new no-30-2-321 old no-5-52
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:NEW:28-12-556 , OLD:5-68-13
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటలకడర పరసడడరసగ రరవప మబదసనద
ఇసటట ననస:OLD:5-44-7 NEW:30-2-140
వయససస:68
లస: ససస స

94-122/561
10302 NDX2439404
పపరర: వనసకటలకడర పరసడడరసగ రరవప
మబదసనదరర
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ రరవప మబదసన
ఇసటట ననస:OLD:5-44-7 NEW:30-2-140
వయససస:74
లస: పప

10303 NDX2443349
పపరర: శరత కలమలర మబదసనదరర

10304 NDX3205465
పపరర: లకడర రరమశశటట

తసడడ:డ వనసకటలకడర పరసడడరసగరరరవప మబదసన
ఇసటట ననస:OLD:5-44-7,NEW:30-2-140,
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:P2 NVRK TOWERS
వయససస:41
లస: ససస స

10305 NDX3206638
పపరర: వశరల సససహ రరమశశటట

10306 NDX2285997
పపరర: మమత లలవపడడయల

10307 NDX2286078
పపరర: పష థనన ననయక లలవపడడయల

94-116/900

94-122/562

94-111/669

94-116/899

94-111/670

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:P2 NVRK TOWERS
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లలవపడడయల
ఇసటట ననస:PADMAJA APARTMENTS
వయససస:27
లస: ససస స

94-130/934
10308 NDX3162237
పపరర: వనసకట ననగ ససజజయలన
దదవరశశటట
భరస : సతశ బబబబ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:PANDARIPURAM 5TH LINE
వయససస:35
లస: ససస స

94-124/1013 10310 NDX3237559
94-124/1014
10309 NDX3237500
పపరర: వనసకట నరసమర యలలరపడగడ
పపరర: వనసకట నరసమర యలలరపడగడ

భరస : హనసమసతరరవప యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:Plot No. 13
వయససస:60
లస: ససస స

10311 NDX3146925
పపరర: సతఖవత మమసదదరగ

10312 NDX3072329
పపరర: నదతలపత ఉమమహహశశరర

94-129/835

Deleted

94-130/935

Deleted

భరస : నరసససహహలల మమసదదరగ
ఇసటట ననస:purnima apartments
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససధకర
ఇసటట ననస:q no 237/f
వయససస:47
లస: ససస స

94-129/836 10315 NDX2999050
10314 NDX3197795
పపరర: వనసకటసరయ ససయబకస తదలపష డ లల
పపరర: లకడర ససజజత గబడద

భరస : కలలఖణ చకకవరరస తదలపష డ లల
ఇసటట ననస:sai srinivasam apartment 502
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప ససరసపలర
ఇసటట ననస:SF 1
వయససస:50
లస: ససస స

10317 NDX3216447
పపరర: బల వనసకట ననగ పరరశత కకట

10318 NDX3204500
పపరర: బల వనసకట ననగ పరరశత కకట

94-120/669

94-129/837

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లలవపడడయల
ఇసటట ననస:PADMAJA APARTMENTS
వయససస:24
లస: పప

Deleted

భరస : హనసమసతరరవప యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:Plot No.13
వయససస:60
లస: ససస స
10313 NDX3096120
పపరర: నరరల బబ పపరణణ

94-124/1005

తసడడ:డ వనసకటబదదడ బబ పపరణణ
ఇసటట ననస:S 2
వయససస:50
లస: ససస స
94-110/1310
10316 NDX3208352
పపరర: బల వనసకట ననగ పరరశత కకట

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:SREE HOSIERY ,5-38-64,
వయససస:47
లస: ససస స
94-120/668

10319 NDX2838175
పపరర: అరవసద బసడరర

94-111/795

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:SREE HOSIERY ,5-38-64,
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:SREE HOSIERY ,30-1-55
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ శశఖర బసడరర
ఇసటట ననస:SRI SAI TEJA TOWERS
వయససస:23
లస: పప

10320
పపరర: కలసచ చసదడశశఖర రరవప

10321 NDX2550937
పపరర: వసశ కకషష మబపపననన

10322 NDX3134939
పపరర: హరగన పపలపరక

94-109/938

తసడడ:డ కలసచ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:STE 1524
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చచదరర రరవప మబపపననన
ఇసటట ననస:SUPRIYA TOWERS
వయససస:39
లస: పప

94-111/671
10323 NDX2533800
పపరర: పపటట గబసట వరరణ సరయ
పపటట గబసట
తసడడ:డ సనత కలమలర పపటట గబసట
ఇసటట ననస:Vijakrishna towers f.n304
వయససస:20
లస: పప

10324
పపరర: సరయ కకషష కకననథస

94-121/522
10326
పపరర: ��� ������ ��������
���������
తసడడ:డ �������� ��� ���������
ఇసటట ననస:ZO145, FLAT # 22
వయససస:36
లస: పప

94-118/1131

94-124/1006

భసధసవప: శకధర అధదరరజ
ఇసటట ననస:T - 4
వయససస:20
లస: పప
94-115/1178

94-121/519
10325 NDX3198694
పపరర: వనసకట లకడర పడవలర క రరచకకసడ

Deleted

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప కకననథస
ఇసటట ననస:Villa No 25, 201
వయససస:36
లస: పప

తలర : వనసకట ససజన జజఖత రరచకకసడ
ఇసటట ననస:ward no 5, dno 5 /52 /28
వయససస:19
లస: ససస స

10327 NDX1872812
పపరర: జజఖతరరయ వరడకటటట

10328 NDX3120300
పపరర: అమమలఖమర గబమరడడ

తసడడ:డ కకషరషనసద వరడకటటట
ఇసటట ననస:#5-95-21
వయససస:26
లస: ససస స

94-132/714

94-132/1132

భరస : శరఖస కలమలర గబమరడడ
ఇసటట ననస:#301 Mary Shree Apartment
వయససస:62
లస: ససస స

Page 38 of 349

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32

10329 NDX3103587
పపరర: పసడతమ ససటఫసన గబమరడడ

94-132/1133

తసడడ:డ శరఖస కలమలర గబమరడడ
ఇసటట ననస:#301 Mary Shree Apartment
వయససస:34
లస: పప

10330 NDX3114485
పపరర: సరయ వరణణ రరజ వశ రరడడ

94-69/585

భరస : ఆర వ ఏస ఆర ఏచ పడసరద రరజ వశ రరడడ
ఇసటట ననస:30/4
వయససస:58
లస: ససస స
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7232 NDX2085885
పపరర: జయమర పపలవనలలగబల

94-133/245

తసడడ:డ పపననయఖ పపలవనలలగబల
ఇసటట ననస:30-3-434
వయససస:41
లస: ససస స
94-122/742

7238 NDX3269818
పపరర: మససస శరమ ససజత మదచబల

94-120/677

94-133/248

94-132/776
7237 NDX1987009
పపరర: సరయ ఆనసద కలమలర
దమరలపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర శరర దమరలపరటట
ఇసటట ననస:30-3-437
వయససస:48
లస: పప

94-132/777

7240 NDX0132274
పపరర: శరఖస సససదర లలల కకలర పర

7242 NDX2439917
పపరర: పలర వ మబపరపళర

94-132/780

7245 NDX1152438
పపరర: ఇసదదరర పసడయదరరసన అడప

94-132/778

భరస : జగససదనసస
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:51
లస: ససస స

7248 NDX1986829
పపరర: ఊరరరళ కలమలరర తతసడపస

94-132/781

7251 NDX0638791
పపరర: శశధర దసడడకక

భరస : లలట
సష లలమన ససధనకర బసడనరర
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:34
లస: పప

7253 NDX1507948
పపరర: ననయల వసదన బసడనరర

7254 NDX0126755
పపరర: వకరస చచదరర�

94-132/789

తసడడ:డ సష లలమన ససధనకర బసడనరర
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పశపత�
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:34
లస: పప

7256 NDX0074583
పపరర: వనసకట శవపడసరద రరవప�
దసడడకక�
తసడడ:డ కకటటరతనస�
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:34
లస: పప

7257 NDX0736231
పపరర: ఆనసద కలమలర కకసడమమడడ

94-132/792

తసడడ:డ దదవ సహయస
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:63
లస: పప

94-132/779

7246 NDX1654988
పపరర: హదనసరసహ రరగమయ బకకక

94-132/782

భరస : రసజత కలమలర బకకక
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:39
లస: ససస స
94-132/784

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:57
లస: ససస స
94-132/786

7243 NDX0634865
పపరర: అనసపమ వనలకచరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:34
లస: ససస స
94-132/783

94-123/326

తసడడ:డ రరజగశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-3-439
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ మబపరపళర
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర�
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:34
లస: ససస స

7250 NDX1507930
పపరర: దదప మలలర ల

7239 NDX2152973
పపరర: సయఖద బబషర మహమరద

94-133/247

94-132/775

తసడడ:డ యబనసస మహమరద
ఇసటట ననస:30-3-438
వయససస:53
లస: పప

భరస : శరఖమ సససదర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:30-3-439
వయససస:45
లస: ససస స

7247 NDX1213883
పపరర: పరరశత మబకరకల

7236 NDX0767632
పపరర: వదనఖసరగర రరడడ జజననల

7234 NDX2036516
పపరర: నవన తనడడగరరర

తలర : వర కలమలరర తనడడగరరర
ఇసటట ననస:30-3-434
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:30-3-437
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరయ ఏమలరనసలల మదచబల
ఇసటట ననస:30-3-438
వయససస:29
లస: పప

7244 NDX0822189
పపరర: చననస యస సససధదర�

94-133/246

భరస : ననరగకకణ రరవప తనడడగరరర
ఇసటట ననస:30-3-434
వయససస:48
లస: ససస స

7235 NDX3267440
పపరర: డదవడ జజసఫ దదనదయలళ
జనదమలలల
తసడడ:డ వసదనస జనదమలలల
ఇసటట ననస:30-3-436
వయససస:57
లస: పప

7241 NDX0140491
పపరర: శక ససధనరరణణ కకలర పర

7233 NDX2036441
పపరర: వర కలమలరర తనడడగరరర

7249 NDX0670208
పపరర: ఇసదదరర దదవ కకసడమమడడ

94-132/785

భరస : ఆనసద కలమలర
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:59
లస: ససస స
94-132/787

7252 NDX1508250
పపరర: వలయమ నసదన బసడనరర

94-132/788

తసడడ:డ సష లలమన ససధనకర బసడనరర
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:42
లస: పప
94-132/790

7255 NDX1986662
పపరర: రమమష సష మశశటట

94-132/791

తసడడ:డ చచసచయఖ శశటట
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:56
లస: పప
94-132/793

7258 NDX0509208
పపరర: మమరర జజజ న ససమఖ కరరక

94-133/249

తసడడ:డ యబబ
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:28
లస: ససస స
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7259 NDX1990531
పపరర: షససన తలమల
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94-133/250

తలర : ఆరగగఖమర కకపపపల
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:32
లస: ససస స
7262 NDX1990564
పపరర: ఆరగగఖమర కకపపపల

7260 JBV2685402
పపరర: రరజరరజగశశరర దసడడకక

భరస : వనసకటశవపడసరద
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:53
లస: ససస స
94-133/253

భరస : రరజశశఖర లలట తలమల
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:50
లస: ససస స

7263 NDX1990598
పపరర: మమరరన సన తలమల

తసడడ:డ వరరరఘవపలల�
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబరరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:43
లస: ససస స
7271 NDX0885954
పపరర: సదరసపపడడ వనసకటశవరరవప�

94-132/795

94-133/259

94-132/797

94-132/800

తసడడ:డ శరమమఖల
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:52
లస: పప

7275 AP151010360376
పపరర: వదనఖశశఖర చననస

7278 NDX1057710
పపరర: హదనబషర ససజనఖ కరక

7281 NDX1490721
పపరర: రరజగశశరర యరకమలసస

94-132/803

94-132/806

7284 NDX1913574
పపరర: పరల అలలకస మలతద

94-133/255

7267 NDX3027760
పపరర: వజయలకడర వనలలచదరర

94-133/607

7270 NDX0660514
పపరర: పపససలకరర రమమష�

94-132/794

తసడడ:డ ఆనసదయఖ�
ఇసటట ననస:30-3-442
వయససస:34
లస: పప
94-133/257

7273 AP151010360276
పపరర: వజయససవరరస చననస

94-133/258

భరస : చనరరరస
ఇసటట ననస:30-3-442
వయససస:86
లస: ససస స
94-133/260

7276 NDX1718578
పపరర: మన థచరగసరస చపసపడడ

94-132/796

తసడడ:డ డదవడ లకథర చపసపడడ
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:24
లస: ససస స
94-132/798

7279 NDX0658435
పపరర: మమరర జజజ న ససమఖ కరరక

94-132/799

తసడడ:డ యయబబ
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:29
లస: ససస స
94-132/801

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవద లకథర చపసపడడ
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:22
లస: పప
7286 NDX1571950
పపరర: టసపసడడ డదవడ లకథర

94-133/708

తసడడ:డ యబబ
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యయబబ
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:56
లస: ససస స
7283 NDX2439925
పపరర: ఇసరసక లకథర చపసపడడ

7272 NDX0935221
పపరర: వనలత కకపపపల

7264 NDX1627282
పపరర: రసజత కలమలర బకకక

భరస : శకనవరస రరవప వనలలచదరర
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరరస
ఇసటట ననస:30-3-442
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ లకథర చపసపడడ
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:26
లస: ససస స
7280 NDX0658450
పపరర: రఠత కగధరరన కకసడడడ

94-133/606

తసడడ:డ వజయ మమరరస కకపపపల
ఇసటట ననస:30-3-442
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరరస�
ఇసటట ననస:30-3-442
వయససస:54
లస: పప
7277 NDX2031227
పపరర: వనన డయలనన చపసపడడ

7269 NDX3238417
పపరర: వనసకట నరసమర యలలరపడగడ

94-133/252

తసడడ:డ మహన రరవప బకకక
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:38
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సష మమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-442
వయససస:34
లస: పప
7274 NDX0915975
పపరర: ససటవననససధదర చననస�

94-133/254

తసడడ:డ ససత రరమయఖ చలవరదద
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:58
లస: పప
94-133/608

7261 JBV2684587
పపరర: లకడరరమలదదవ� చదబబడ లల�

భరస : జనననరహనరరవప� మలలరదద�
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : ఆరగగఖమర కకపపపల
ఇసటట ననస:30-3-441
వయససస:30
లస: పప

94-133/256 7266 NDX3179009
7265 JBV2684355
పపరర: జగన మహనరరవప� మలలరదద�
పపరర: ససబబబరరవప చలవరదద

7268 NDX3210275
పపరర: వజయలకడర చలవరదద

94-133/251

7282 NDX1872945
పపరర: భబగఖలకడర తలతతటట

94-132/802

తసడడ:డ దదవసహయస తలతతటట
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:65
లస: ససస స
94-132/804

7285 NDX1945437
పపరర: పరల రరచరడ మలతద

94-132/805

తసడడ:డ రమమశ రరజగసదడ పడసరద మలతద
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ రరజగసదడ పడసరద మలతద
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:26
లస: పప

7287 NDX0658484
పపరర: యయబబ కరరక

7288 NDX1768532
పపరర: బబబబ వనసకట వర పడసరద
పసతగరన
తసడడ:డ చసదడయఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పపడమయఖ
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:56
లస: పప

94-132/807

94-132/808
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7289 JBV1050061
పపరర: వకకటరర వనదన మణణ మతదస
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94-133/261

భరస : రమమష రరజగఇదపడసరద
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:57
లస: ససస స
7292 NDX0074567
పపరర: శకచకక దదగరపరరస

94-132/810

7293 NDX1767609
పపరర: నరసససహ మమరరస మలలరదద

94-132/813

7296 NDX1987033
పపరర: శశష తలప సరయ కరరక

భరస : శక హరర దదగరపరరస
ఇసటట ననస:30-3-444
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హరరననధ బబబబ�
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:69
లస: ససస స
7304 NDX0120519
పపరర: వరణణ కకమబరవనళళ

94-133/268

94-133/271

94-133/274

భరస : బల రమ రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:52
లస: ససస స

94-133/263

భరస : శక చకక దదగరపరరస
ఇసటట ననస:30-3-444
వయససస:28
లస: ససస స
94-133/265

7302 NDX0388595
పపరర: రరధ� వననపమబల�

7305 NDX0392662
పపరర: పడకరష కలమలరర శషరషర

7308 JBV2684041
పపరర: ఇఇదదరరదదవ పసరవల

7311 NDX0120154
పపరర: వదనఖ సరగర కకమబరవనళళ

94-133/277

7314 NDX0120618
పపరర: గబరరననథస రవపపడడ

94-132/816

7317 WSN0038497
పపరర: పరసడడ రసగ రరవప పపల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:43
లస: పప

94-133/266

7303 JBV1051002
పపరర: పదర అనసమబల

94-133/267

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:37
లస: ససస స
94-133/269

7306 NDX2217099
పపరర: భవరన బసడనరర

94-133/270

భరస : వజయ భబసకర బసడనరర
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:54
లస: ససస స
94-133/272

7309 NDX2181147
పపరర: శశధర బసడనరర

94-133/273

తసడడ:డ వజయ భబసకర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:32
లస: పప
94-133/275

7312 JBV1050418
పపరర: వనసకట ససబడహరణఖస శషరషర

94-133/276

తసడడ:డ శకకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:50
లస: పప
94-133/278

తసడడ:డ వనసకటటశశల రఠ
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:70
లస: పప
94-133/609

7300 NDX1461540
పపరర: ససవర మహనరరవ దదగరపరరస
తసడడ:డ ససబబబరరవప దదగరపరరస
ఇసటట ననస:30-3-444
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వశశననదస
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగ భమషణ రరవ బసడనరర
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:65
లస: పప
7316 NDX2793214
పపరర: ససత రవమర వసగ

7297 NDX1631713
పపరర: పడతషఖష దదగరపరరస

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ అఇతయఖ
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:41
లస: పప
7313 NDX2217107
పపరర: వజయ భబసకహర బసడనరర

94-132/814

భరస : వనసకట ససబడహరణఖస శషరషర
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గబరరసధస
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:58
లస: ససస స
7310 JBV1050582
పపరర: పరపయఖ అనసమబల

94-132/812

భరస : ససత రరమయఖ�
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : వదనఖ సరగర
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:39
లస: ససస స
7307 NDX0120899
పపరర: లకడర సరబబడజఖస రవపపడడ

7294 NDX1769332
పపరర: వనసకట లకడర జజనకక రరమ
రరవప పరలలవయ
తసడడ:డ సససదదసశర రరవప పరలలవయ
ఇసటట ననస:30-3-444
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససవర మహనరరవ దదగరపరరస
ఇసటట ననస:30-3-444
వయససస:39
లస: పప
94-132/815

94-132/809

94-132/811

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:30-3-444
వయససస:53
లస: పప

94-133/264 7299 NDX1461516
7298 NDX1126051
పపరర: లకడర ననగ వనసకట దదపసస దదగరపరరస
పపరర: శక హరర దదగరపరరస

7291 NDX1769183
పపరర: అభయ శషరషర

తసడడ:డ వనసకట ససబడహరణఖస శషరషర
ఇసటట ననస:30-3-444
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ మలలరదద
ఇసటట ననస:30-3-444
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కనకసససదరశరర
ఇసటట ననస:30-3-444
వయససస:77
లస: పప

7301 JBV1050277
పపరర: అననపపరష వశరలలకడ� నదత�

94-133/262

తసడడ:డ నతననయల
ఇసటట ననస:30-3-443
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససవర మహన రరవప దదగరపరరస
ఇసటట ననస:30-3-444
వయససస:34
లస: పప
7295 AP151010354538
పపరర: హరరననధబబబబ నదత

7290 JBV1050053
పపరర: రమమష రరజగసదపడసరద మతదస

7315 JBV1050046
పపరర: ససతనరరమయఖ వనపరమబల

94-133/279

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:30-3-445
వయససస:77
లస: పప
94-133/610

7318 NDX3260700
పపరర: ఆశత శషషర

94-122/737

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:30-3-445 6/13 LINE
వయససస:18
లస: పప
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94-132/817

తసడడ:డ నరసజన
ఇసటట ననస:30-3-446
వయససస:28
లస: ససస స
7322 NDX0388629
పపరర: కకటటశశరమర ఆరరమళర

94-132/820

94-133/280

94-122/659

94-133/284

7329 NDX0501924
పపరర: లలలబ షపక

7332 JBV1050673
పపరర: పదరకలమలరర కకరపరటట

94-133/287

7335 AP151010360377
పపరర: సరమ సససదర కకరపరటట

7338 JBV1051176
పపరర: అపరష వనపరమబల

భసధసవప: దసరరర పరమమశశరర వరరణనసస
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వ.ఏల.ఏన.శరససస స
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:37
లస: ససస స

7340 AP151010360034
పపరర: ననగలకడర వనపరమబల

7341 NDX0690321
పపరర: జయశక బబ రరగడడ

94-133/292

భరస : లకడరనరసససహశరససస స
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:65
లస: ససస స
7343 JBV2684231
పపరర: సఇతతష కలమలర వనపరమబల
తసడడ:డ వ.ఏల .యయన .శరససస స
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:40
లస: పప
7346 NDX0120667
పపరర: రమమష బబబబ పప టట
ట రర
తసడడ:డ ఉమల మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:71
లస: పప

94-133/282

94-132/823

7330 AP151010360192
పపరర: శరసత పసడయ కకరపరటట

94-133/283

భరస : జగమస మమమక ఆరర ర
ఇసటట ననస:30-3-447
వయససస:40
లస: ససస స
94-133/285

7344 AP151010360487
పపరర: నవకకరణ బబ రరగడడ
తసడడ:డ రరజజవజయరరవప
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:44
లస: పప

94-133/298

7333 AP151010360193
పపరర: మరరయమర కకరపరటట

94-133/288

7336 JBV1051218
పపరర: ససరగష బబబబ తమనస

94-133/289

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:30-3-447
వయససస:45
లస: పప
94-133/290

7339 NDX1167626
పపరర: అబదన బబగస

94-133/291

భరస : సయఖద బబష మహమరద
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:47
లస: ససస స
94-133/293

7342 JBV2684819
పపరర: మననహర వనపరమబల

94-133/294

తసడడ:డ వ.యల .యన .శరససస స
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:38
లస: పప
94-133/296

7345 NDX2277655
పపరర: లకడర పత రసగవరఝబల

94-133/297

తసడడ:డ అకకసభభటట
ర రసగవరఝబల
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:64
లస: పప

94-133/299 7348 AP151010360478
7347 AP151010360035
పపరర: లకడరనరసససహశరససస స వనపరమబల
పపరర: రరజ వజయరరవప బబ రరగడడ

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:72
లస: పప

94-133/286

భరస : జగమస మమమక ఆరర ర
ఇసటట ననస:30-3-447
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరజవజయరరవప
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:70
లస: ససస స
94-133/295

94-132/822

7327 NDX0931444
పపరర: దసరరర వనసకటటశశర శశరసక
ఆరరమళర
తలర : కకటటశశరమర
ఇసటట ననస:30-3-446
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జగమస మమమక ఆరర ర
ఇసటట ననస:30-3-447
వయససస:44
లస: పప
94-129/743

7324 NDX0763334
పపరర: ధరరరరరవప మమలకపర

94-133/281

భరస : శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:30-3-447
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష చసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:30-3-447
వయససస:41
లస: పప
7337 NDX2797017
పపరర: లకడర సరవతడ వరరణనసస

7326 NDX0929406
పపరర: దసరర వనసకట చచసతనఖ

94-132/819

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-3-446
వయససస:60
లస: పప

భరస : ననగబల మరర
ఇసటట ననస:30-3-447
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జగమస మమమక ఆరరర
ఇసటట ననస:30-3-447
వయససస:43
లస: ససస స
7334 AP151010360564
పపరర: జజసఫ రరబటటస కకలగరన

94-132/821

తలర : కకటటశశరమర
ఇసటట ననస:30-3-446
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ బబబబ తనమననమ
ఇసటట ననస:30-3-447
వయససస:20
లస: ససస స
7331 JBV2684397
పపరర: పసడయదరరకన కకరపరటట

7323 NDX0501767
పపరర: ససజన కలమలర మమలకపరర

7321 NDX0781732
పపరర: జమమల కకసడదర

భరస : వరర
ఇసటట ననస:30-3-446
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరరరరరవప
ఇసటట ననస:30-3-446
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషష తస స�
ఇసటట ననస:30-3-446
వయససస:35
లస: పప
7328 NDX2945178
పపరర: అమకత వరరకన తనమననమ

94-132/818

భరస : ఏలయల నరసజన
ఇసటట ననస:30-3-446
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : చచననకగశవ రరడడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:30-3-446
వయససస:66
లస: ససస స
7325 NDX0120733
పపరర: రరకగశ శరర� నడడసపలర �

7320 NDX0923490
పపరర: పపలకకరర ససరగఖ

94-133/300

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:75
లస: పప
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7349 NDX2937894
పపరర: లలతన పరమమశశరర వరరణనశ

94-133/611

తలర : లకడర సరవతడ వరరణనశ
ఇసటట ననస:30--3-448
వయససస:35
లస: ససస స
7352 NDX2551331
పపరర: ఆమన జమల మహమరద

94-133/522

94-133/302

తసడడ:డ హరరబబబబ
ఇసటట ననస:30-3-450
వయససస:26
లస: పప
94-132/826

7361 NDX1664466
పపరర: శరకవరణణ పపరస

94-132/827

7353 NDX3152428
పపరర: లకడర భబరత వనదనసతస

94-133/304

7354 NDX2085653
పపరర: లకడర మలనస మటట పలర

94-133/301

భరస : హరరష రసగవరఝబల
ఇసటట ననస:30-3-448, Sudha Apartment
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబబ మటట పలర
ఇసటట ననస:30-3-450
వయససస:31
లస: ససస స

7356 NDX2964732
పపరర: కకషష మటట పలర

7357 NDX0781583
పపరర: భకస వతసలల దదవ కరర పపడడ

94-133/613

7359 NDX2875243
పపరర: శకనవరస రరవప నమననన

7362 NDX0661355
పపరర: కకటటశశరరరవప� పపరస�

7365 JBV2684207
పపరర: శవకలమలరర జజననల

94-133/307

7368 AP151010360292
పపరర: శకవరణణ కకరపరటట

94-122/660

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:30-3-455
వయససస:44
లస: పప

94-132/828

7374 NDX3259702
పపరర: బబర ససస అమమలఖ గగరర

భరస : ఎల.యస.యన పడసరద లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:30-3-456
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదననస గగరర
ఇసటట ననస:30-3-456,6/13A
వయససస:19
లస: ససస స

7376 AP151010360051
పపరర: గగకస నరరలలదదవ బబజరస

7377 JBV2685345
పపరర: వసఇతపపషప ఇఇడనర

94-133/339

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:30-3-456,457
వయససస:75
లస: ససస స

94-122/661

7363 JBV1050921
పపరర: పడమమల పపరస

94-133/303

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-3-453
వయససస:63
లస: ససస స
94-133/305

7366 JBV2684157
పపరర: ఫణణఇదడరరడడడ జజననల

94-133/306

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:30-3-454
వయససస:33
లస: పప
94-133/308

7369 AP151010360273
పపరర: రరధనకకషష కకరపరటట

94-133/309

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:30-3-455
వయససస:42
లస: పప
94-133/311

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:30-3-455
వయససస:77
లస: పప
95-133/910

7360 NDX2875268
పపరర: రతననకర నమననన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నమననన
ఇసటట ననస:30-3-453
వయససస:18
లస: పప

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:30-3-455
వయససస:50
లస: ససస స

94-133/310 7371 AP151010360628
7370 AP151010360627
పపరర: మబరళకకషష కకరపరటట కకరపరటట
పపరర: జయరరవప కకరపరటట

94-132/825

తసడడ:డ జజన కకకసట ష ఫర
ఇసటట ననస:30-3-451
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:30-3-454
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-3-454
వయససస:60
లస: పప

భరస : పడకరషరడవప
ఇసటట ననస:30-3-456,457
వయససస:72
లస: ససస స

94-131/847

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-453
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:30-3-453
వయససస:68
లస: పప

7373 SQX2114098
పపరర: ససనసదమర ఏటటరర

94-133/709

తసడడ:డ యగగశశర రరవప నమననన
ఇసటట ననస:30-3-453
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:30-3-453
వయససస:30
లస: ససస స

7367 JBV2684389
పపరర: కకటటరరడడడ జజననల

7351 NDX3248143
పపరర: ససత రరమయఖ జజససఖలల
కసచబబ టర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరసచబతనర
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ హరరబబబబ మటట పలర
ఇసటట ననస:30-3-450
వయససస:28
లస: పప

7358 NDX0763524
పపరర: జజన కకకషట సయన ఫసడడరరక హ
దదవరపలర
తసడడ:డ పపడమయఖ
ఇసటట ననస:30-3-451
వయససస:77
లస: పప

7364 JBV1050939
పపరర: వనఇకటటశశరరరవప పపరస

94-133/612

తసడడ:డ శరమబఖయయల పలర
ఇసటట ననస:30-3-448
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సయద బబష
ఇసటట ననస:30-3-448,SF-2,
వయససస:20
లస: ససస స
7355 NDX1087303
పపరర: ఏ వ హహచ కకషష మటట పలర

7350 NDX2744548
పపరర: డదవడ రరజ పలర

94-133/523
7372 NDX2695179
పపరర: సతఖననరరయణ పడసరద లసకక రరడడడ

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ లసకక రరడడడ
ఇసటట ననస:30-3-456
వయససస:62
లస: పప
94-122/734

7375 NDX1449876
పపరర: మమరర అభయమణణ లలకలక

94-133/338

భరస : తమత ససశల కలమలర బబజరస
ఇసటట ననస:30-3-456,457
వయససస:63
లస: ససస స
94-133/340

94-133/341
7378 NDX2137793
పపరర: వషష
ష సరయ రరజగశ
హహమలనదస రరడడ లసకకరరడడడ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద లసకక రరడడ
ఇసటట ననస:30-3-456,457
వయససస:29
లస: పప
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94-133/342

తసడడ:డ తమత ససశల కలమలర
ఇసటట ననస:30-3-456,457
వయససస:32
లస: పప
7382 NDX1147545
పపరర: కకచపపడడ గగరగ

తసడడ:డ కలమలర
ఇసటట ననస:30-3-456,457
వయససస:67
లస: పప
94-132/830

భరస : యహనద
ఇసటట ననస:30-3-458
వయససస:31
లస: ససస స
7385 NDX0045864
పపరర: ససకలమలర రజనల

94-133/314

94-132/832

తసడడ:డ భబసకర రరవప జనసమలల
ఇసటట ననస:30-3-459
వయససస:43
లస: ససస స
7391 NDX2175371
పపరర: పడబబకర రరవప జజననలగడడ

94-132/835

తసడడ:డ జజసఫ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:30-3-459
వయససస:63
లస: పప
7394 NDX2496511
పపరర: దదన ససధఖ కలమలరర జలర

94-133/317

భరస : శరఖస పడభబదనస దనకరరపప
ఇసటట ననస:30-3-460
వయససస:61
లస: ససస స
7397 NDX1057702
పపరర: సరశత గరరక

94-132/836

94-81/795

తసడడ:డ కకసడరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:30-3-462
వయససస:63
లస: పప
7403 AP151010360148
పపరర: రమమషరబబబ గబమరడడ

తసడడ:డ జజకబ ఆనసదస గబమరడడ
ఇసటట ననస:30-3-462
వయససస:71
లస: పప

7386 JBV2684900
పపరర: యహనస� కకచపపడడ�

94-133/322

94-133/315

94-133/313

7387 NDX2175389
పపరర: ససజనఖ ఊరటట

94-132/831

తసడడ:డ అబడహఇ� �
ఇసటట ననస:30-3-458
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరజగసదడ పడసరద ఊరటట
ఇసటట ననస:30-3-459
వయససస:33
లస: ససస స

94-132/833
7389 NDX2175355
పపరర: హహనన రతన కలమలరర
జజనసమలల
భరస : ఆల ఫసడడ భబసకర రరవప జజనసమలల
ఇసటట ననస:30-3-459
వయససస:60
లస: ససస స

94-132/834
7390 NDX2175363
పపరర: వర పడసరద రరవప జజననలగడడ

7392 NDX2793347
పపరర: అలఫడడ భబసకర రరవప
జనదమలలల
తసడడ:డ డననయల జనదమలలల
ఇసటట ననస:30-3-459
వయససస:71
లస: పప

94-133/614

7395 NDX2496487
పపరర: శరఖమ పడభబదనస దనకరరపప

94-133/318

7398 NDX2217115
పపరర: రగషరర న వ సరయ వజననపలర

తసడడ:డ జజసఫ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:30-3-459
వయససస:56
లస: పప
7393 AP151010360059
పపరర: వజయకలమలరర గబరరసదపలర �

94-133/316

భరస : శరరలలపల�
ఇసటట ననస:30-3-460
వయససస:45
లస: ససస స
7396 AP151010360041
పపరర: శరరలలపల గబరరసదపలర �

94-133/319

తసడడ:డ జజకబ�
ఇసటట ననస:30-3-460
వయససస:74
లస: పప
94-133/320

7399 NDX2217073
పపరర: జజఖతరరయ వజననపలర

94-133/321

తసడడ:డ ననగ వనసకట శవ శశఖర వజననపలర
ఇసటట ననస:30-3-461
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననగ వనసకట శవ శశఖర వజననపలర
ఇసటట ననస:30-3-461
వయససస:46
లస: ససస స

7401 NDX2693414
పపరర: వజయ లకడర చసతలపపడడ

7402 NDX2127851
పపరర: ననగ వనసకట శవ వజననపలర

94-81/796

94-133/323 7405 NDX2687234
7404 AP151010360331
పపరర: శరమమఖల రరజజవరబన గబమరడడ
పపరర: నకకత చసతలపపడడ

7407 NDX3128022
పపరర: దదపసస గబమరడడ
తసడడ:డ శరఖస కలమలర గబమరడడ
ఇసటట ననస:30-3-462
వయససస:36
లస: ససస స

94-132/837

తసడడ:డ ససబడహరణఖస వజననపలర
ఇసటట ననస:30-3-462
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదస
ఇసటట ననస:30-3-462
వయససస:63
లస: పప
94-133/540

7384 JBV2684918
పపరర: వమలమర� కకచపపడడ�
భరస : అబడహఇ� �
ఇసటట ననస:30-3-458
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:30-3-462
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదస
ఇసటట ననస:30-3-462
వయససస:55
లస: పప
7406 NDX3158466
పపరర: శరఖస కలమలర గబమరడడ

94-133/312

తసడడ:డ సతనఖనసదస దనకరరపప
ఇసటట ననస:30-3-460
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస గబపస
ఇసటట ననస:30-3-461
వయససస:30
లస: ససస స
7400 NDX2587087
పపరర: వనసకటట రరడడడ చసతలపపడడ

7383 NDX0045617
పపరర: రగజ మమరర రజనల

94-132/829

భరస : కలమలర పసననమననన
ఇసటట ననస:30-3-457
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససకలమలర
ఇసటట ననస:30-3-458
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కరనడడ
ఇసటట ననస:30-3-458
వయససస:36
లస: పప
7388 NDX2439933
పపరర: హహమబసదస జనసమలల

94-133/343 7381 NDX1872903
7380 NDX1449850
పపరర: తమత ససశల కలమలర బబజరస
పపరర: వనసకమర పసననమననన

94-133/524

భరస : వసశ మననహర రరడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:30-3-462
వయససస:26
లస: ససస స
94-133/615

7408 NDX3089505
పపరర: దదపసస గబమరడడ

94-133/616

Deleted

తసడడ:డ శరఖస కలమలర గబమరడడ
ఇసటట ననస:30-3-462
వయససస:36
లస: ససస స
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7409 NDX2522480
పపరర: ససదదప శరమమఖల కకసడదరర

94-122/483

7410 NDX2440063
పపరర: అనత కలమలరర కకసడదరర

94-133/324

7411 AP151010360113
పపరర: రతనమసజరర ఎదసబ

తసడడ:డ శరమమఖల జయ కలమలర కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-3-463
వయససస:22
లస: పప

భరస : శరమమఖల జయకలమలర కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-3-463
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:30-3-463
వయససస:65
లస: ససస స

7412 NDX2440055
పపరర: ససదదప శరమమఖల కకసడదరర

94-133/327

7414 AP151010360112
పపరర: డన రవ ఎదసబ

తసడడ:డ శరమమఖల జయకలమలర కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-3-463
వయససస:22
లస: పప

7413 NDX2440048
పపరర: శరమమఖల జయకలమలర
కకసడదరర
తసడడ:డ మతదవస కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-3-463
వయససస:62
లస: పప

7415 NDX2181212
పపరర: కకప మణణ బబల కకణణదచన

7416 NDX1126077
పపరర: జజసస మమరగ కకనదచన

94-133/330

94-133/326

94-133/329

తసడడ:డ జవహర బబబబ కకణణదచన
ఇసటట ననస:30-3-464/1
వయససస:22
లస: ససస స
7418 NDX1126044
పపరర: జవహర బబబబ కకనదచన
తసడడ:డ కకపర చనరరఖలల కకనదచన
ఇసటట ననస:30-3-464/1
వయససస:51
లస: పప
7421 NDX2765253
పపరర: రమమష అసకత

94-133/618

94-133/333

94-133/622

94-122/485

7428 NDX0736298
పపరర: కకరణ కసకరగబసట�

7431 NDX2141620
పపరర: దసరర కకసడన

94-122/488

7434 NDX1125541
పపరర: లకడర హనసమలయమర ఉరవ

94-133/334

7437 NDX1248178
పపరర: వనసకటరతనస పరరకపరటట
తసడడ:డ వరభదడరరవప పరరకపరటట
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:66
లస: పప

94-133/617

7423 NDX2725406
పపరర: వనసకట ననగరరరరన పరశస

94-133/620

7426 NDX2739217
పపరర: వజయ కలమలరర ఆతతట

94-133/621

భరస : ససబడహరణఖస ఆతతట
ఇసటట ననస:30-3-466
వయససస:46
లస: ససస స
94-133/335

7429 NDX1125731
పపరర: హహమబసదస లకడర మబనగరల

94-122/484

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:26
లస: ససస స
94-122/486

7432 AP151000423021
పపరర: ససధనఖరరణణ పరరకపరటట

94-122/487

భరస : వనసకటరతనస పరరకపరటట
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:57
లస: ససస స
94-122/489

భరస : కలమలర వరభదడ రరవప ఉరవ
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:72
లస: ససస స
94-122/491

7420 NDX3145489
పపరర: అసకత సష మయఖ

తసడడ:డ వనసకట ననగరరజ పరశస
ఇసటట ననస:30-3-465
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమబలల కకసడన
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:63
లస: ససస స
7436 NDX1166479
పపరర: ఉమల మహహశశరరరవ దనసరగ
దనసరర
తసడడ:డ వషష
ష ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:52
లస: పప

94-133/619

తసడడ:డ రసగ�
ఇసటట ననస:30-3-486
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమ మహనరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:47
లస: ససస స
7433 NDX1125772
పపరర: లలలకలమలరర మబనగరల

7425 AP151010360089
పపరర: జజననడజగసదడపస
డ రద

94-133/331

తసడడ:డ అసకత వరయఖ
ఇసటట ననస:30-3-465
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మలతషఖ
ఇసటట ననస:30-3-466
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ దనణణల రరజశశఖర టటర
ఇసటట ననస:30-3-466
వయససస:22
లస: ససస స
7430 NDX1166487
పపరర: రరజ రరజగశశరర గకసధద గకసధద

94-122/662

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:30-3-465
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : డనకటరరరరజగసదడ
ఇసటట ననస:30-3-466
వయససస:77
లస: ససస స
7427 NDX3005576
పపరర: అననన సటటశక టటర

7422 NDX2765204
పపరర: ఉషర అసకత

7417 NDX1902791
పపరర: రరహహల జజసఫ కకణణదచన
తసడడ:డ జవహర బబబబ కకణణదచన
ఇసటట ననస:30-3-464/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అసకటట సష మయఖ
ఇసటట ననస:30-3-465
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సష మయఖ
ఇసటట ననస:30-3-465
వయససస:36
లస: పప
7424 AP151010360090
పపరర: అనననమలరర రగటట తదల

7419 NDX3099884
పపరర: అసకటట రరమకకషష

94-133/328

తసడడ:డ కనకరతనస
ఇసటట ననస:30-3-463
వయససస:75
లస: పప

భరస : జవహర బబబబ కకనదచన
ఇసటట ననస:30-3-464/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-133/332

94-133/325

7435 NDX1166495
పపరర: రరమ మహనరరవప గకసధద

94-122/490

తసడడ:డ సదరఖ పడకరశరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:48
లస: పప
94-122/492

7438 NDX1125764
పపరర: శశషగరరరరరవప మబనగరల

94-122/493

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబనగరల
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:72
లస: పప
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94-122/494 7440 NDX2870574
7439 NDX1125756
పపరర: కలమలర వరభదడ రరవప వపరరమల
పపరర: సరయ కవఖ గకసథద

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప ఉరరమల
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:73
లస: పప
7442 NDX2013084
పపరర: లకడర కలమలరర పసరరమలళర

94-122/496

భరస : గబరరపడసరద రరవప పసరరమలళర
ఇసటట ననస:30-3-604
వయససస:54
లస: ససస స
7445 NDX1490150
పపరర: పదర పసడయల పపవరశడ

94-122/499

భరస : అనల కలమలర పపవరశడ
ఇసటట ననస:30-3-607
వయససస:39
లస: ససస స

94-122/497
7443 NDX1028240
పపరర: వనసకట ససపత కలమలర
పసరరమలళళ
తసడడ:డ గబరర పడసరదరరవప పపరరమలళళ
ఇసటట ననస:30-3-604
వయససస:28
లస: పప

7444 NDX2013092
పపరర: గబరరపడసరద రరవప పసరరమలళర
తసడడ:డ భమషయఖ పసరరమలళర
ఇసటట ననస:30-3-604
వయససస:59
లస: పప

94-112/433
7446 NDX0578419
పపరర: రరజవరససరరడడడ దదవనసదర
రరజవరససరరడడడ
తసడడ:డ ఆర వ యస ఆర హహచ. పడసరద రరజవరసస
ఇసటట ననస:30-4
వయససస:28
లస: పప

94-112/434
7447 AP151010342224
పపరర: వనసకట లకడర నరసససహ పడసరదస
రరజవరససరరడడడ
తసడడ:డ హరరహరపడసరద రరజవరససరరడడ
ఇసటట ననస:30-4
వయససస:81
లస: పప

7449 NDX0597567
పపరర: అనసషర నమరగడడ

7450 AP151010360070
పపరర: హహమలత కగ

7451 NDX0149872
పపరర: దదవమణణ కకసడడడ

7452 NDX0224659
పపరర: సరమలమ జఖలకడర కకలర

7454 NDX0652768
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప కకలలర

94-132/841

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:30-4-401
వయససస:22
లస: పప
7457 NDX0438648
పపరర: వనసకటమణణ కసఠ ఆ�ే్ళగడడ

94-132/843

తసడడ:డ ససరగష కలమలర
ఇసటట ననస:30-4-424
వయససస:33
లస: పప
7460 NDX0781609
పపరర: హరరత అసగడడ�
తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:30-4-439
వయససస:55
లస: ససస స
7463 NDX1008184
పపరర: డడసష జ దదవతతటట

భరస : పడభబదనస ననలస
ఇసటట ననస:30-4-467
వయససస:58
లస: ససస స

94-132/839

94-132/849

భరస : దదవరరజ
ఇసటట ననస:30-4-401
వయససస:22
లస: ససస స

94-133/702
7455 NDX3030905
పపరర: వనసకట ననగరసదడ వర పడసరద
బబ గర వరప
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప బబ గర వరప
ఇసటట ననస:30-4-412
వయససస:46
లస: పప

7456 NDX1932822
పపరర: మలధవ కరరరమమరర
భరస : ఆదదరరడడబ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:30-4-424
వయససస:45
లస: ససస స

7458 NDX0438663
పపరర: వనసకట ననగససదదప ఆ�ే్ళగడడ

7459 NDX1932681
పపరర: ఆదదరరడడబ కరరరమమరర

94-132/844

7464 NDX2511772
పపరర: రగఖ ననలస

7467 NDX2511798
పపరర: రరకగష ననలస
తసడడ:డ ననగ భమషణస ననలస
ఇసటట ననస:30-4-467
వయససస:28
లస: పప

94-133/345

94-132/840

94-132/842

94-132/845

తసడడ:డ రరమ రరడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:30-4-424
వయససస:54
లస: పప
94-132/847

7462 NDX0763227
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప అసగడడ�

94-132/848

తసడడ:డ బబచచయఖ�
ఇసటట ననస:30-4-439
వయససస:55
లస: పప
94-133/346

తసడడ:డ ననగ భమషణస ననలస
ఇసటట ననస:30-4-467
వయససస:27
లస: ససస స
94-133/348

7453 NDX0224584
పపరర: ధనలకడర యలవరరస

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-4-401
వయససస:22
లస: ససస స

7461 NDX0763300
పపరర: వనణబమలధవ అసగడడ�

94-122/498

భరస : ససధదర
ఇసటట ననస:30-4-383
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:30-4-439
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:30-4-439
వయససస:55
లస: పప
7466 NDX2137819
పపరర: ఝలనస లససస స ననలస

94-133/344

తసడడ:డ ససరగష కలమలర
ఇసటట ననస:30-4-424
వయససస:35
లస: పప
94-132/846

94-122/495

తసడడ:డ గబరర పడసరద రరవప పపరరమలళళ
ఇసటట ననస:30-3-604
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:30-4-137
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-4-397
వయససస:77
లస: ససస స

7441 NDX1384445
పపరర: వనసకట భబరర వ పపరరమలళళ

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:30-3-575
వయససస:20
లస: ససస స

94-113/980
7448 NDX3016482
పపరర: శక రసగ హరర హర పడసరద రరజ
వశ రరడడడ
తసడడ:డ ఆర యబ వ ఏల ఏన పడసరద రరజ వశ రరడ
ఇసటట ననస:30/4
వయససస:59
లస: పప
94-132/838

94-123/596

7465 NDX1256049
పపరర: బబఖలల ననలలమ

94-133/347

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:30-4-467
వయససస:29
లస: ససస స
94-133/349

7468 NDX2137801
పపరర: పడభబదనస ననలస

94-133/350

తసడడ:డ ననగ భమషణస ననలస
ఇసటట ననస:30-4-467
వయససస:59
లస: పప
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పపరర: జజగకత దదవఖశక రరవనల
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94-132/850

తసడడ:డ జరడసన రరవనల
ఇసటట ననస:30-4-470
వయససస:30
లస: ససస స
7472 JBV2676708
పపరర: శకదదవ తతట

94-132/853

94-132/856

94-132/859

94-132/862

94-132/865

94-133/351

94-133/354

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:39
లస: పప
7493 NDX0149559
పపరర: రరమలకడర కకపపడ

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:28
లస: ససస స

94-132/860

7482 NDX0206961
పపరర: సససదయఖ మమళస

7485 NDX0835918
పపరర: బమసస కకపరరవప

7488 NDX1415166
పపరర: వజయ లకడర ఉసడవలర

94-132/869

94-132/863

7480 NDX0822262
పపరర: అనస రరజకలమలరర బమసస

7483 JBV2704039
పపరర: వజయలరరరన రరవప తతట

94-132/866

94-132/867

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:75
లస: పప
94-133/352

7489 NDX1631754
పపరర: నరరసరరడడడ ఉపపటటరర

7491 NDX1256825
పపరర: ససఖమన బబషణస పపసటర బ

7492 NDX1913202
పపరర: హరరత రరడడడ వననన

భరస : ననరరయణ సరశమ రరడడ వననన
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:54
లస: ససస స

94-132/861

94-132/864

7486 NDX0728485
పపరర: మలలర శశరరరవప వరరర

తసడడ:డ ననగరరరడడడ ఉపపటటరర
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:34
లస: పప

7497 NDX1507856
పపరర: అరరణన వననన

94-132/858

తసడడ:డ రరజగసదడ రరవప
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:52
లస: పప

94-133/355

94-133/353

94-132/868

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:28
లస: ససస స
94-132/870

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:40
లస: ససస స
94-132/872

7477 NDX2152908
పపరర: వనసకట ససససరత మమళస

భరస : వనసకట కకషష అపరప రరవప ఉసడవలర
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:52
లస: ససస స

7494 NDX0349621
పపరర: అననపపరష బబ డపరటట

94-132/855

భరస : కకపరరరవప
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ జగసస రరటనస
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఉగరకనరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:35
లస: ససస స
7496 NDX0439141
పపరర: శకలత బబ డపరటట

7479 NDX0206953
పపరర: పదనరవత మమళస

7474 AP151010357330
పపరర: ఆననబరబర రరడడడపష గబ

తసడడ:డ సససదయఖ మమళస
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన దనవదస
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరఘవ బబ రరక
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:40
లస: ససస స
7490 NDX0597609
పపరర: రరజశశఖర నమరగడడ �

94-132/857

తసడడ:డ పపరరషష తస స
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జగసస రతనస పసటర
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:67
లస: పప
7487 NDX2398733
పపరర: లకడర తనయలరర బబ రరక

7476 NDX0818351
పపరర: దదవర పడసరద రరడడడపష గబ

94-132/852

భరస : పడతనపపకమలర
ఇసటట ననస:30-4-471
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : సససదయఖ
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదయఖ
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:26
లస: పప
7484 NDX1415000
పపరర: సససమన భమషణస పసటర

94-132/854

తసడడ:డ ఆర. పసటర
ఇసటట ననస:30-4-471
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:30-4-473
వయససస:33
లస: ససస స
7481 NDX1331321
పపరర: సరయ నవన మమళస

7473 AP151010357308
పపరర: ఎలననర

7471 AP151010354160
పపరర: జడసన రరవనల

తసడడ:డ వలయమస రరవనల
ఇసటట ననస:30-4-470
వయససస:67
లస: పప

భరస : శరఖమమబవరనసద
ఇసటట ననస:30-4-471
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:30-4-471
వయససస:31
లస: పప
7478 NDX0822627
పపరర: రమఖ ఆషరలత బమసస

94-132/851

భరస : జరడసన రరవనల
ఇసటట ననస:30-4-470
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వజయరరరనరరవప
ఇసటట ననస:30-4-471
వయససస:41
లస: ససస స
7475 NDX0836320
పపరర: బమసస రరజజ జవహర

7470 AP151010357080
పపరర: జజససరన లలధడ రరణణ రరవనల

7495 NDX2031060
పపరర: చసదడకలమలరర జజలలదద

94-132/871

భరస : బబబర జజలలదద
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:50
లస: ససస స
94-132/873

7498 AP151010357017
పపరర: పరరశతదదవ నసదదపరటట�

94-132/874

భరస : బదదరగననరరయణ�
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:54
లస: ససస స
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7499 JBV2676286
పపరర: ఉదయలకడర మమకర
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94-132/875

భరస : పపరషపస
డ రదరరవప
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:59
లస: ససస స
7502 NDX1508151
పపరర: అసతమర వననన

94-132/878

94-132/881

94-132/884

7506 AP151010354031
పపరర: బదరగననరరయణ నసదదపరటట�

7509 AP151010354522
పపరర: రగశయఖ బబ డపరటట

94-132/940

7512 NDX1642538
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:25
లస: ససస స

7515 NDX2309003
పపరర: కరమమశశరమర దదపపలపపడడ

తసడడ:డ సరరరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:32
లస: ససస స
7523 NDX1934141
పపరర: రరహహల రరయ మబరరరర

భరస : దయల సరగర మబరరరర
ఇసటట ననస:30-4-475
వయససస:52
లస: ససస స

7521 NDX2972776
పపరర: ననగగసదడస తచలర

94-132/887

7524 NDX1664458
పపరర: రణధదర మబరరరర

94-132/942

7527 NDX2798494
పపరర: దదవకరరరణణ గగళళమమడడ
భరస : కకదసడపరణణ ఉపపపగసడర
ఇసటట ననస:30-4-475
వయససస:61
లస: ససస స

7507 JBV2704674
పపరర: పపరష చసదడరరవప కకలలర

94-132/883

7510 JBV2704153
పపరర: పపరష పడసరద రరవప� మమకర�

94-132/886

7513 NDX1786583
పపరర: వరర బబనరగర జజలలదద

94-133/356

తసడడ:డ బబబర జజలలదద
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:23
లస: ససస స
94-133/358

7516 NDX1214014
పపరర: వశశ భరత కకలలర

94-133/359

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:29
లస: పప
94-133/361

7519 NDX2802205
పపరర: నరగసదడననథ దనసరర

94-133/625

తసడడ:డ మలలఖదదడ దనసరర
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:34
లస: పప
94-122/663

7522 NDX2360709
పపరర: మలలఖదదడ దనసరర

94-132/1068

తసడడ:డ వనసకట చలమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:30-4-474,F NO 11,SIVA APTS
వయససస:62
లస: పప
94-132/888

తసడడ:డ దయల సరగర మబరరరర
ఇసటట ననస:30-4-475
వయససస:29
లస: పప
94-133/362

94-132/880

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ � �
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:70
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస తచలర
ఇసటట ననస:30-4-474 Flat No 03
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ దయల సరగర మబరరరర
ఇసటట ననస:30-4-475
వయససస:28
లస: పప
7526 NDX2309060
పపరర: రతనమణణ కలమలరర మబరరరర

94-132/885

తసడడ:డ వనసకయఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:73
లస: పప
94-133/626

7504 NDX2031086
పపరర: బబబర జజలలదద

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:28
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:68
లస: ససస స

94-133/360 7518 NDX2308955
7517 NDX1540559
పపరర: ననరరయణ సరశమ రరడడ వననన
పపరర: శశషగరరర రరవప దదపపలపపడడ

7520 NDX2867067
పపరర: కలససమ కలమలరర మరరకపపడడ

94-132/882

తసడడ:డ ఆదనమ
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:54
లస: పప
94-133/357

94-132/877

తసడడ:డ ససరగసదడననథ జజలలదద
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:69
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:50
లస: ససస స
7514 NDX1508235
పపరర: షపక జగబబ భకకసయర

94-132/879

తసడడ:డ ససబబబరరవపచచదరర�
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:69
లస: పప
7511 NDX1642520
పపరర: జజఖతఖత రరణణ నడమరరస

7503 AP151010354523
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డపరటట

7501 NDX1490804
పపరర: వజయలకడర ఇసటటరర

భరస : కకరరనరరవ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మలధవరరవప
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:58
లస: పప
7508 NDX1008028
పపరర: కకషషమమరరస తదళళ

94-132/876

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరరరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:30-4-474
వయససస:81
లస: ససస స
7505 AP151010354582
పపరర: శకరరమపడసరదస గబసడమననన

7500 JBV2676591
పపరర: బబలలర మలరయ కకలలర

7525 NDX1008242
పపరర: రఠబబన కకకషట ష ఫర మబరరరర

94-132/889

తసడడ:డ దయలసరగర
ఇసటట ననస:30-4-475
వయససస:31
లస: పప
94-133/627

7528 AP151010357190
పపరర: రతనమణణకలమలరర మబరరరర

94-132/890

భరస : దయలసరగర
ఇసటట ననస:30-4-476
వయససస:48
లస: ససస స
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7529 AP151010354251
పపరర: దయలసరగర మబరరరర

94-132/891

తసడడ:డ లకక
ఇసటట ననస:30-4-476
వయససస:61
లస: పప
7532 NDX2516490
పపరర: మనక వరరన కలసపటట

94-133/365

94-132/894

94-132/897

94-133/367

94-133/630

తసడడ:డ రరమయఖ ఉపపపగసడర
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:64
లస: పప
7547 NDX2810497
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మలననపలర

94-133/633

94-133/636

తసడడ:డ రరజగశ కలమలర
ఇసటట ననస:30-4-478/1
వయససస:23
లస: ససస స

94-132/898

94-133/369

7537 NDX1864090
పపరర: వనయ చకరక

94-132/896

7540 NDX0464693
పపరర: దదపసస తరరవధసల

94-133/366

94-133/628 7543 NDX3018868
7542 NDX3032000
పపరర: భవభమత శరర జమబరలమడక
పపరర: ససత జమబరలమడక

94-133/629

తసడడ:డ మలధవ రరమ శరర జమబరలమడక
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:70
లస: పప

భరస : భవభమత శరర జమబరలమడక
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:65
లస: ససస స

7545 NDX3154713
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప కలరక

7546 NDX3155462
పపరర: భబణబ రఠపసణణ కలరక

94-133/631

7548 NDX2802973
పపరర: ససబబబ రరవప ననమబల

7551 NDX2797330
పపరర: వనసకటటష ననమబల

7554 NDX2521540
పపరర: shakshi

7557 NDX2525608
పపరర: రరజగశ కలమలర
తసడడ:డ చసద
ఇసటట ననస:30-4-478/1
వయససస:45
లస: పప

94-133/632

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:48
లస: ససస స
94-133/634

7549 NDX3144847
పపరర: శక రశర కలరక

94-133/635

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:24
లస: ససస స
94-133/637

7552 NDX2539732
పపరర: పపన దదవ

94-133/368

భరస : శసకఎలససహహచఅసడ
ఇసటట ననస:30-4-478/1
వయససస:65
లస: ససస స
94-133/371

తసడడ:డ రరజగశ కలమలర
ఇసటట ననస:30-4-478/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-133/373

94-132/893

తసడడ:డ రరమ కకషష వర పడసరద తరరవధసల
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప ననమబల
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జసరరజ
ఇసటట ననస:30-4-478/1
వయససస:70
లస: పప
7556 NDX2522951
పపరర: dhikshita

7539 NDX1490812
పపరర: సతఖననరరయణ కననన

7534 NDX1664482
పపరర: అననపపరష ననమబల

తసడడ:డ బడరరననద చకరక
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ననమబల
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:20
లస: ససస స
7553 NDX2539765
పపరర: శసకఎలససహహచఅసడ

94-132/895

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలననపలర
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:46
లస: పప
7550 NDX3127602
పపరర: వనజ కలరక

7536 NDX2477131
పపరర: రరజగష ననమబల

94-133/364

భరస : ససబబబరరవప ననమబల
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:53
లస: పప

భరస : బదదన
డ నద చకరక
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:51
లస: ససస స
7544 NDX2798502
పపరర: కకదసడపరణణ ఉపపపగసడర

94-132/892

తసడడ:డ ససబబబరరవప ననమబల
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:47
లస: పప
7541 NDX1813287
పపరర: లకడర కలమలరర చకరక

7533 NDX1862797
పపరర: దదవఖ చకరక

7531 NDX1990234
పపరర: కగవన హహతదష ఏదసబ

తసడడ:డ దనవద బబనన బబబబ ఏదసబ
ఇసటట ననస:30-4-476
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బదరగ ననధ చకరక
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కననన
ఇసటట ననస:30-4-478
వయససస:50
లస: ససస స
7538 AP151010378453
పపరర: దనవద బబననబబబబ వనస

94-133/363

తసడడ:డ దనవద బబనన బబబబ ఏదసబ
ఇసటట ననస:30-4-476
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ వరరన కలసపటట
ఇసటట ననస:30-4-476
వయససస:23
లస: ససస స
7535 NDX1490838
పపరర: ఫణణ పదరజ కననన

7530 NDX2277663
పపరర: సస సర ససనగరర ఏదసబ

7555 NDX2522522
పపరర: సరగజ

94-133/372

భరస : రరజగశ కలమలర
ఇసటట ననస:30-4-478/1
వయససస:46
లస: ససస స
94-133/374

7558 NDX3200169
పపరర: కకటటశశరరరవప కకట

94-133/638

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:30-4-478/1
వయససస:54
లస: పప
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94-133/639

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకరటట
ఇసటట ననస:30-4-478/1
వయససస:47
లస: ససస స
7562 NDX3036951
పపరర: మహనరరవప కసచరర

94-133/640

తసడడ:డ రరజగశ కలమలర బబగగకకర
ఇసటట ననస:30-4-478/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-133/683

భసధసవప: కకషషవనణణ కసచరర
ఇసటట ననస:30-4-479
వయససస:53
లస: పప
7565 NDX2540185
పపరర: రరజ మహహష రరడడ బడద

7560 NDX2975167
పపరర: బబగరగచన కలషస ఆర

7563 NDX3173374
పపరర: కకషషవనణణ కసచరర

7566 NDX0207175
పపరర: వజయ కలమలరర బడద

94-133/684

7564 NDX3204633
పపరర: వజయకకషష కసచరర

94-81/656

7567 AP151010360138
పపరర: రజనన యస�

భరస : రవ రరజశశఖర రరడడడ బడద
ఇసటట ననస:30-4-479,F.NO.401 6/13TH
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శరమమఖల�
ఇసటట ననస:30-4-480
వయససస:54
లస: ససస స

7568 AP151010360150
పపరర: శరఖమమఖల శకధర యస�

7569 NDX3143542
పపరర: శరమబఖయయల శకధర మటటట గబసట

7570 NDX0145235
పపరర: వజయకలమలరర గరల

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:30-4-480
వయససస:57
లస: పప
7571 NDX2523025
పపరర: మణణ కకషష పడసరద గడడపరరస

94-132/901

తసడడ:డ రమమశ గడడపరరస
ఇసటట ననస:30-4-481
వయససస:39
లస: పప

భరస : గగగష
ఇసటట ననస:30-4-481
వయససస:59
లస: ససస స

7572 NDX2807360
పపరర: కకటయఖ చసదస

7573 NDX2807279
పపరర: మణణ కలమలరర అరరర

94-133/379

94-133/382

తసడడ:డ లకరయఖ వ
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:62
లస: పప

7581 NDX1511873
పపరర: జయశక బబ లర పఅల

94-132/906

7584 NDX1769407
పపరర: జజన ససదదప తదల

94-133/380

7587 NDX2525343
పపరర: పవతడ ఏటటకకరర
తసడడ:డ పడసరద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:20
లస: ససస స

94-133/644

7576 NDX1449892
పపరర: కకకసట న
స న పరటటస
డ సయ బళర

94-133/378

7579 NDX1213958
పపరర: ఆనసద కలమలర రరజ పరరమ

94-133/381

తసడడ:డ జయల రరజ
ఇసటట ననస:30-4-483
వయససస:44
లస: పప
94-132/903

7582 NDX0149575
పపరర: సశరఠప రరణణ తచననల

94-132/905

భరస : దననయయలల రరజశశఖర
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:55
లస: ససస స
94-132/907

తసడడ:డ దననయయలల రరజశశఖర తదల
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:27
లస: పప
94-132/909

94-132/899

భరస : శరససన ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:30-4-482
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బబ లర పఅల
ఇసటట ననస:30-4-484
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నవకకషన పడసరద వ
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:56
లస: ససస స
7586 JBV1051812
పపరర: నవకకషన పడసరద వనమబల

94-133/377

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:30-4-483
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:30-4-483
వయససస:74
లస: పప
7583 NDX0388892
పపరర: రజన కలమలరర వనమబల

7578 JBV2684769
పపరర: మననకడ గగరర

94-133/375

భరస : కకటయఖ చసదస
ఇసటట ననస:30-4-481
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససన ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:30-4-482
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆనసద కలమలర రరజ
ఇసటట ననస:30-4-483
వయససస:40
లస: ససస స
7580 AP151010360036
పపరర: సససదరరరవప గగరర

94-133/643

తసడడ:డ లకరణ సరశమ చసదస
ఇసటట ననస:30-4-481
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శరఖససససదనర నలర పప
ఇసటట ననస:30-4-482
వయససస:56
లస: పప
7577 NDX1213966
పపరర: బలలరరగయ పడభబ పరరమ

94-133/642

తసడడ:డ కకటయఖ ససబబరరవప మటటట గబసట
ఇసటట ననస:30-4-480
వయససస:58
లస: పప

94-132/902 7575 NDX1500769
7574 NDX1490747
పపరర: శరససన ససజవ రరవప నలర పప
పపరర: ససమఖ సససరన నలర పప

94-133/685

తసడడ:డ మహనరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:30-4-479
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరజ శశఖర రరడడడ బడద
ఇసటట ననస:30-4-479,F.NO.401 6/13
వయససస:27
లస: పప
94-133/376

94-133/641

తసడడ:డ మహనరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:30-4-479
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహనరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:30-4-479
వయససస:48
లస: ససస స
94-131/719

7561 NDX3167251
పపరర: పరరబ సరయ కకషష కసచరర

7585 NDX0438697
పపరర: రరజశశఖర టట డడ

94-132/908

తసడడ:డ రరజగసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:50
లస: పప
94-132/910

7588 NDX2068618
పపరర: శరరఓన సప సగ

94-133/383

తసడడ:డ సతఖ ననధ పడసరద సప సగ
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:24
లస: ససస స
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7589 JBV2685014
పపరర: సతఖ ననధ పడసరద సప సగ

94-133/384

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:58
లస: పప
7592 NDX3160587
పపరర: జజనకక రమణ దదరరశ

94-133/647

తసడడ:డ సరశమ దదరరశ
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:48
లస: పప
7595 NDX2964880
పపరర: శక లకడర అలదనసద

94-122/664

భరస : శవ కకషష అలదనసద
ఇసటట ననస:30-4-486
వయససస:30
లస: ససస స
7598 NDX2793388
పపరర: ననగ మణణ కలక
ర రర

94-133/651

94-133/385

తసడడ:డ వర పడసరద గసట
ఇసటట ననస:30-4-488
వయససస:20
లస: ససస స
7607 NDX0642975
పపరర: ఆరగగఖ చనన అరరశశటట �
భరస : ససరగష కలమలర�
ఇసటట ననస:30-4-489
వయససస:56
లస: ససస స
7610 NDX1778796
పపరర: నమత గసట

94-132/916

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస పరరచదరర
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబబ పష పపరర
ఇసటట ననస:30-4-485 FLOT NO 502
వయససస:30
లస: పప

7596 NDX2793354
పపరర: జయ కనకరగసతన

7597 NDX2808723
పపరర: అనసత రరడడడ కలక
ర రర

94-133/649

7599 NDX2793362
పపరర: పడవళక కలక
ర రర

7602 NDX1213917
పపరర: ననఎల వకలళ బబసరస

7605 NDX1778911
పపరర: చనన కసకరగబసట

7608 NDX2461317
పపరర: మలర కరరరరన అనదమమలల

7611 AP151010360164
పపరర: మమరర తదరరసరస నసదదటట

94-133/390

7614 NDX1087287
పపరర: రరజజరతనస నసదదటట

94-133/652

7617 NDX2168756
పపరర: పడతషఖష పరరచదరర
తసడడ:డ నరసససహ మమరరస పరరచదరర
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:30
లస: ససస స

94-133/650

7600 NDX2949568
పపరర: శవ కకషష అలదనసద

94-133/697

తసడడ:డ పసదబ ఏదదబయలఇయల అలదనసద
ఇసటట ననస:30-4-486
వయససస:32
లస: పప
94-133/386

7603 NDX1213941
పపరర: వర పడసరద గసట

94-133/387

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-4-488
వయససస:58
లస: పప
94-132/911

7606 NDX2461259
పపరర: శవలసగ అనదమమలల

94-132/912

భరస : మలర కరరరరన అనసమల
ఇసటట ననస:30-4-489
వయససస:27
లస: ససస స
94-132/914

7609 NDX0864249
పపరర: ససరగష బబబబ� ఆరరరశశటట �

94-132/915

తసడడ:డ బబల కకషష�
ఇసటట ననస:30-4-489
వయససస:56
లస: పప
94-133/388

7612 AP151010360125
పపరర: వససతకలమలరర నసదదటట�

94-133/389

భరస : వజయవరర నరరవప�
ఇసటట ననస:30-4-490
వయససస:67
లస: ససస స
94-133/391

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:30-4-490
వయససస:46
లస: పప
94-132/918

94-132/1101

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-4-486
వయససస:51
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప నసదదటట
ఇసటట ననస:30-4-490
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయవరరన�
ఇసటట ననస:30-4-490
వయససస:41
లస: పప
7616 NDX1986944
పపరర: అనసష పరరచదరర

7594 NDX2685287
పపరర: రరకగశ కలమలర పష పపరర

తసడడ:డ కరశయఖ అనసమల
ఇసటట ననస:30-4-489
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద గసట
ఇసటట ననస:30-4-490
వయససస:25
లస: ససస స
7613 AP151010360204
పపరర: రరజశశఖర నసదదటట�

94-133/648
7593 NDX3171311
పపరర: లకడర వనసకట బల తడపపర సససదరర
దసటట
భరస : జజనకకరరమన దసటట
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ కసకరగబసట
ఇసటట ననస:30-4-489
వయససస:27
లస: ససస స
94-132/913

94-133/646

భరస : రవసదడ బబబబ కకట
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ పసల
ఇసటట ననస:30-4-488
వయససస:53
లస: ససస స
94-133/653

7591 NDX3147584
పపరర: కరన లన పప నసగగటట

తసడడ:డ వసడనస కకట
ఇసటట ననస:30-4-485
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అనసత రరడడడ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-4-486
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వర పడసరద గసటబ
ఇసటట ననస:30-4-488
వయససస:52
లస: ససస స
7604 NDX2743623
పపరర: నహహత గసట

94-133/645

భరస : రసగ కనకరగసతన
ఇసటట ననస:30-4-486
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అనసత రరడడడ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-4-486
వయససస:46
లస: ససస స
7601 NDX1213933
పపరర: మసజల బబసరస

7590 NDX3146560
పపరర: రవసదడ బబబబ కకట

7615 NDX2085554
పపరర: సససధదజజ తరరవఢడల

94-132/917

తసడడ:డ ససపత కలమలర తరరవఢడల
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:24
లస: ససస స
94-132/920

7618 NDX2104974
పపరర: నతష కలమలరర జరసన

94-132/921

భరస : పడవణ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:38
లస: ససస స
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94-132/922

భరస : ససపత తరరవధసల
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:48
లస: ససస స
7622 NDX1872713
పపరర: నరరల పరరశత తసగగద

94-132/925

94-132/928

7628 NDX2309417
పపరర: శశష గరరర చనమరరస

94-133/394

7623 NDX2061471
పపరర: ససపత కలమలర తరరవధసల

7626 NDX2309375
పపరర: వనసకట రమణ చనమరరస

94-133/397

94-133/392

94-123/597

Deleted
94-133/404

భరస : ఐ వ యల యన శరర
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:50
లస: ససస స
94-133/407

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తవరశ
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:25
లస: పప

94-133/393

7632 NDX0843912
పపరర: జజసఫ సరధస రరడడ పష గబ

7638 NDX1849480
పపరర: వనసకట పదనరవత తవరశ

94-133/398

7633 NDX1631796
పపరర: పసడససకలర ససజన గడబస

94-133/401

7636 NDX1168764
పపరర: జజన వనససర గడడ స

94-133/402

7639 NDX0120790
పపరర: వనసకట కవత అనసబబడ లల

94-133/403

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:48
లస: ససస స
94-133/405

7642 AP151010360039
పపరర: రమలదదవ కనపరల
భరస : రరజభమషణస
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:65
లస: ససస స

7644 NDX1213875
పపరర: వరరణ కలమలర కకతస మలసస

7645 NDX1849530
పపరర: వసశ కకషష తవరశ

తసడడ:డ రరజజ భమషణస కనపరల
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:40
లస: పప

94-133/471

తసడడ:డ జజరర గడడ స
ఇసటట ననస:30-4-492,6/13
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమ కకషష వర పడసరద తరరవధసల
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:52
లస: ససస స

7647 NDX2085893
పపరర: పపరరషష తస స కగశక కనపరల

94-133/399

తసడడ:డ జజన వనససర గడబస
ఇసటట ననస:30-4-492
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తవరశ
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:45
లస: ససస స
7641 NDX0464628
పపరర: హహమ లకడర తరరవధసల

94-133/396

తసడడ:డ లలల చసద జరసన
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:39
లస: పప

94-133/408

తసడడ:డ కగ వ ననరరయణ
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:26
లస: పప
94-133/410

7627 NDX1152347
పపరర: ఛనయలరరణణ పరరచదరర
భరస : నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జజన వనసససరల
ఇసటట ననస:30-4-492
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అనస షపక
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కగ వ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప తసగగద
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సరథస
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ సరధస
ఇసటట ననస:30-4-492
వయససస:34
లస: ససస స

94-132/927

94-133/395 7630 NDX2104990
7629 NDX0843813
పపరర: అనసత సరధస జజననతన రరడడ పష గబ
పపరర: పడవణ కలమలర జరసన

94-133/400 7635 NDX1168772
7634 NDX1213909
పపరర: ఐరగన ఫపయత మననజ రరడడడ పష గబ
పపరర: ససనత గడడ స

7646 NDX1213891
పపరర: పడవణ కలమలర కకతస మలసస

7624 NDX1768268
పపరర: ససబడమణఖఎస తసగగద

తసడడ:డ జజసఫ సరధస
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అపపలలచనరరఖలల
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:59
లస: పప

7643 NDX1849563
పపరర: సరయ తదజ తవరశ

94-132/926

భరస : శశషగరరర చనమరరస
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ చనమరరస
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:34
లస: పప

7640 NDX0120550
పపరర: ఉమలదదవ ఇకలకరరస

94-132/924
7621 NDX2061463
పపరర: వనసకట ససత లకడర కలమలరర
మబనగరల
భరస : శవ ననగ పడసరద రరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడస తరరవధసల
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:58
లస: పప

7625 NDX1664474
పపరర: శవ ననగ పడసరద రరవప
మబనగరల
తసడడ:డ రరమమహనరరవ మబనగరల
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:63
లస: పప

7637 NDX3186194
పపరర: మబసటబజ షపక

94-132/923

భరస : ససబడహరణఖస తసగగద
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప తసగగద
ఇసటట ననస:30-4-491
వయససస:87
లస: ససస స

7631 NDX1152313
పపరర: నరసససహమమరరస పరరచదరర

7620 NDX1872754
పపరర: పదనరవత చలలర

94-133/406

94-133/409

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తవరశ
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:28
లస: పప
94-133/411

7648 NDX0120428
పపరర: వనసకట లకడర నరసససహశరర�
ఇకలకరరస�
తసడడ:డ లకరణ రరవప�
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:53
లస: పప

94-133/412

Page 52 of 349

7649 NDX1849506
పపరర: శకనవరస రరవప తవరశ
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94-133/413

తసడడ:డ తరరపతయఖ తవరశ
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:56
లస: పప
7652 AP151010360105
పపరర: రరజభమషణస కనపరల

7650 NDX1990432
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆలకరర

94-133/416

7653 NDX2706091
పపరర: శక ససససరత మదదబననన

తసడడ:డ రరమసరశమ తరరవధసల
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:85
లస: పప
94-133/657

తసడడ:డ ������ ����� ���
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:57
లస: పప
94-133/660

94-133/663

7660 NDX3193216
పపరర: మబసటబజ షపక

7662 NDX3076783
పపరర: రమమష బబబబ పపపపల

94-133/658

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:30-4-494
వయససస:22
లస: పప

భరస : అమన షపక
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:53
లస: ససస స
94-133/661

భరస : వనసకట ససబబయఖ పడడదస
ఇసటట ననస:30-4-494
వయససస:73
లస: ససస స

94-132/929

7666 NDX0819136
పపరర: బమఖలల ఐరగస సతఖవత
సససడదరర
భరస : జజసఫ సరథస రరడడ పష గబ
ఇసటట ననస:30-4-494
వయససస:62
లస: ససస స

94-132/930

94-132/932

7669 NDX0864199
పపరర: జజసఫ సరథస రరడడ పష గబ

94-132/933

7671 JBV2453736
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప ఆకలరరత

7674 NDX1778176
పపరర: హరగష ఆలకరర

భరస : వనసకట ననరరయణ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-4-495
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:30-4-495
వయససస:24
లస: పప

7676 NDX1008127
పపరర: ఆదదననరరయణ మదదబననన

7677 NDX1893156
పపరర: ఇవరసజలనన ససపసడయ
వనమవరస
భరస : రసజన ననరరలశశటట
ఇసటట ననస:30-4-495
వయససస:35
లస: ససస స

94-132/937

94-133/662

7665 JBV2460673
పపరర: వనసకట రమణమర పడడదస

తసడడ:డ సరథస
ఇసటట ననస:30-4-494
వయససస:62
లస: పప
94-133/418

తసడడ:డ కకటటసరశమ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:30-4-494
వయససస:52
లస: పప
94-132/934

7663 NDX3076833
పపరర: వనసకట లకడర పపపరపల

భరస : రమమష బబబబ పపపరపల
ఇసటట ననస:30-4-493 KANAPALA CASTLE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషరష రరవప
ఇసటట ననస:30-4-494
వయససస:25
లస: పప
94-133/417

94-133/659

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:30-4-493 KANAPALA CASTLE
వయససస:52
లస: పప

7668 NDX1429811
పపరర: శక హరర ఆకలరరత

94-132/931

94-133/656

7659 NDX3188075
పపరర: మబసటబజ షపక

7667 NDX2181097
పపరర: యయశవసత ఆకలరరత

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:30-4-495
వయససస:59
లస: పప

7657 NDX3144813
పపరర: ససశల దదవ ఇమరడడశశటట
భరస : వజయ కలమలర ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషరష రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:30-4-494
వయససస:52
లస: ససస స

7673 NDX2031201
పపరర: ఉషరరరణణ కకతస మలసస

94-133/655

తసడడ:డ రరమ ససబబ రరవప ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమలర ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:30-4-493 KANAPALACASTLE
వయససస:34
లస: పప

7670 NDX1694596
పపరర: వనసకట ససబబమర పడడదస

94-133/526
7654 NDX2550499
పపరర: జయ సరయ శకనవరస
తరరవధసల
తసడడ:డ రరమ కకషష వర పడసరద తరరవధసల
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:19
లస: పప

భరస : అనస షపక
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ మదదబననన
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:48
లస: ససస స
7664 NDX3094786
పపరర: శకకరసత ఇమరడడశశటట

94-133/525

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మదదబననన
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:21
లస: ససస స

94-133/654 7656 NDX3103728
7655 NDX2754380
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప తరరవధసల
పపరర: వజయ కలమలర ఇమరడడశశటట

7661 NDX2723666
పపరర: అనసరరధ మదదబననన

94-133/415
7651 NDX0464636
పపరర: రరమ కకషష వర పడసరద
తరరవధసల
తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషష తస స
ఇసటట ననస:30-4-493
వయససస:67
లస: పప

7658 NDX3193190
పపరర: ��� ���

94-133/414

7672 NDX1694612
పపరర: వనసకట ససబబయఖ పడడదస

94-133/419

తసడడ:డ ససబబరరయలల పడడదస
ఇసటట ననస:30-4-494
వయససస:78
లస: పప
94-132/935

7675 NDX1507757
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరవప
కకతస మలసస
తసడడ:డ బబషయఖ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-4-495
వయససస:56
లస: పప

94-132/936

94-133/420

7678 NDX1087105
పపరర: కరరగసక నరరలశశటట

94-133/421

తసడడ:డ రవకలమలర
ఇసటట ననస:30-4-495
వయససస:29
లస: పప
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7679 NDX0707422
పపరర: రసజన� నరరలశశటట �
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94-133/422

తసడడ:డ రవకలమలర�
ఇసటట ననస:30-4-495
వయససస:34
లస: పప
7682 NDX0690479
పపరర: రవకలమలర� నరరలశశటట �

94-133/425

94-133/426

94-133/428

94-133/431

94-133/435

94-133/436

భరస : మజసరపల
ఇసటట ననస:30-4-498
వయససస:55
లస: ససస స
7700 NDX1336338
పపరర: ససనల బతననన

94-133/439

తసడడ:డ మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:30-4-501
వయససస:21
లస: ససస స

94-133/429

7692 NDX0045666
పపరర: సరతశక కమల తదజ చదబబడ లల

94-133/432

94-133/665

94-133/664

7698 NDX1336320
పపరర: శశశత బతననన

94-133/437

7704 NDX2808780
పపరర: కరరమబననసర షపక

7707 NDX2360238
పపరర: కరగమబననసర షపక

7690 NDX0610121
పపరర: సబతన కలమలరర మననన

94-133/430

7693 AP151010360563
పపరర: పపషపరరజ చదబబడ లల

94-133/434

7696 NDX0781369
పపరర: లలత చచధసరర

94-132/943

7699 NDX1336254
పపరర: ననగ రరజ కలమలరర మవశ

94-133/438

భరస : వరయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:30-4-499
వయససస:60
లస: ససస స
94-133/440

7702 NDX2855039
పపరర: శకలసతల మమజరరవ

94-92/863

భరస : వరయఖ మమజరరవ
ఇసటట ననస:30-4-500
వయససస:78
లస: ససస స
94-133/666

7705 NDX2808806
పపరర: శశకరబ షపక

94-133/667

భరస : మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:30-4-500
వయససస:20
లస: ససస స
94-122/501

Deleted

భరస : మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:30-4-501
వయససస:37
లస: ససస స

94-132/941

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చచధసరర
ఇసటట ననస:30-4-498
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:30-4-500
వయససస:37
లస: ససస స
94-122/500

7687 NDX1642512
పపరర: అషడరఫ అల షపక

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:30-4-497
వయససస:60
లస: పప

7695 NDX2808756
పపరర: శరసత వజయ కలమలరర
ససదచపపడడ
భరస : భమశననమ ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:30-4-497
వయససస:67
లస: ససస స

7701 NDX2104982
పపరర: వజయ కలమలర గగవసదస

94-132/939

భరస : పడసరద రరవప మననన
ఇసటట ననస:30-4-497
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:30-4-499
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:30-4-500
వయససస:42
లస: పప
7706 NDX2360246
పపరర: షష కరకబ షపక

7689 NDX0610154
పపరర: ససధ మననన

7684 NDX0699181
పపరర: వమల జజసఫ కకసడపష గబ

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:30-4-497
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:30-4-499
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:30-4-499
వయససస:34
లస: పప
7703 NDX2808830
పపరర: మహమరద అల షపక

94-133/427

తసడడ:డ పపషపరరజ
ఇసటట ననస:30-4-497
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మననన
ఇసటట ననస:30-4-497
వయససస:66
లస: పప
7697 JBV2685568
పపరర: మమరగ రతనశక

7686 NDX0690347
పపరర: మమరరవజయమర�

94-133/424

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-4-496
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప మననన
ఇసటట ననస:30-4-497
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపషపరరజ
ఇసటట ననస:30-4-497
వయససస:57
లస: ససస స
7694 NDX0610147
పపరర: పడసరద రరవప మననన

94-132/938

భరస : జజసఫ�
ఇసటట ననస:30-4-496
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:30-4-497
వయససస:35
లస: ససస స
7691 NDX0670307
పపరర: ససహససన చదబబడ లల

7683 NDX0706176
పపరర: అరరణన రమమశ పష పపరర

7681 NDX1893032
పపరర: శకనవరసరరవప నరరలశశటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప నరరలశశటట
ఇసటట ననస:30-4-495
వయససస:52
లస: పప

భరస : రమమశ బబబబ పష పపరర
ఇసటట ననస:30-4-496
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:30-4-496
వయససస:53
లస: ససస స
7688 NDX0610139
పపరర: ఇసదదర పసడయదరరకన మననన

94-133/423

తసడడ:డ రవకలమలర�
ఇసటట ననస:30-4-495
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:30-4-495
వయససస:60
లస: పప
7685 NDX1429415
పపరర: మలధవ లత చసకక

7680 NDX0392555
పపరర: వజయకలమలరర� నరరలశశటట �

7708 NDX2360253
పపరర: మహమరద అల షపక

94-122/502

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:30-4-501
వయససస:43
లస: పప
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7709 AP151010360359
పపరర: కకషషకలమలరర టసగబటటరర�

94-133/441

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:30-4-501
వయససస:53
లస: ససస స
7712 NDX3132735
పపరర: కకషష తదజ టసగబటటరర

7710 JBV1051770
పపరర: వజయ భబసకర టసగబటటరర

తసడడ:డ ననగగశశర రరవ టసగబటటరర
ఇసటట ననస:30-4-501
వయససస:34
లస: పప
94-133/688

భరస : శక కకషష చచసతనఖ టసగబటటరర
ఇసటట ననస:30-4-501
వయససస:29
లస: ససస స

7713 NDX1945973
పపరర: లకడరకకటటసశరమర గబసటటపలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప టసగబటటరర
ఇసటట ననస:30-4-502
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-4-502
వయససస:43
లస: ససస స
7721 AP151010360216
పపరర: శకనస టసగబటటరర

94-132/944

7719 AP151010360334
పపరర: వనసకటససబబబలల టసగబటటరర

94-133/445

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-4-502
వయససస:46
లస: పప

7722 AP151010360218
పపరర: వనసకటటశశరరర టసగబటటరర

94-133/448

94-132/945

7717 AP151010360335
పపరర: కకటటశశరమర టసగబటటరర

7720 AP151010360233
పపరర: గగవసదస టసగబటటరర

94-133/451

7723 NDX1415125
పపరర: రరమ మదసగబల
భరస : వరసగననయబలల మదసగబల
ఇసటట ననస:30-4-503
వయససస:45
లస: ససస స

94-132/948

7726 NDX2147339
పపరర: సదరరఖ ననరరయణ లసకర

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస మదసగబల
ఇసటట ననస:30-4-503
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ లజరననరరయలణ లసకర
ఇసటట ననస:30-4-503
వయససస:26
లస: పప

7727 NDX2419604
పపరర: సరయ వహహత మదసగబల

7728 NDX1861906
పపరర: లకడర పడసనన బసడడ

7729 AP151010291369
పపరర: అరరణకలమలరర కకమమరరర

తసడడ:డ వరరసజననయబలల మదసగబల
ఇసటట ననస:30-4-503
వయససస:21
లస: ససస స
7730 NDX1862094
పపరర: అచసఖత వరర న సదరసపపడడ
భరస : వరభదడరరవ సదరసపపడడ
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:57
లస: ససస స
7733 NDX1861971
పపరర: లలత చసదడహస బసడడ

భరస : కరగ పపర
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:43
లస: ససస స

7731 NDX2167915
పపరర: లకడర కకలపరరస

94-123/332

7734 NDX1902742
పపరర: నరసససహ రరవప బసడడ

94-123/330

7737 NDX2025568
పపరర: జయలకడర టసగబటటరర

94-123/328

7732 NDX2127539
పపరర: యధ బసడడ

94-123/331

తసడడ:డ నరసససహరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:23
లస: పప
94-123/333

తసడడ:డ సరసబయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:50
లస: పప
94-124/253

94-132/949

భరస : బసవయఖ కకమమరరర
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరవప కకలపరరస
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:25
లస: పప
7736 NDX0139170
పపరర: ఉమల రరడడడ కమరకటర

94-123/327

భరస : నరసససహ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:43
లస: ససస స
94-123/329

94-133/449

94-132/946

తసడడ:డ ననగ మలలర సశర రరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:30-4-503
వయససస:23
లస: పప
94-133/452

94-133/446

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-4-502
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:30-4-502
వయససస:72
లస: పప

94-132/947 7725 NDX1415117
7724 NDX2127950
పపరర: తరరణ చచసతనఖ చచదరర తనళళరర
పపరర: వరసగననయబలల మదసగబల

7714 NDX1490929
పపరర: పరపరరవప దసడమమడడ

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:30-4-502
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-4-502
వయససస:62
లస: ససస స
94-133/450

94-133/443

తసడడ:డ గగవసదయఖ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:30-4-502
వయససస:70
లస: పప

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:30-4-502
వయససస:34
లస: ససస స
94-133/447

7711 AP151010360360
పపరర: ననగగశశరరరవప టసగబటటరర�

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:30-4-501
వయససస:62
లస: పప

భరస : శవ రరమకకషష గబసటటపలర
ఇసటట ననస:30-4-502
వయససస:70
లస: ససస స

94-133/444 7716 NDX0690461
7715 NDX2398709
పపరర: లకడర తరరపతమర టసగబటటరర
పపరర: శశషకలమలరర టసగబటటరర

7718 NDX0690412
పపరర: వజయలకడర టసగబటటరర

94-133/442

7735 NDX0065516
పపరర: సతఖననరరయణ పష తషకకచ

94-123/334

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పష తషకకచ
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:53
లస: పప
94-124/254

భరస : లకడర సరసబశవ రరవప టసగబటటరర
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:71
లస: ససస స

94-124/255
7738 NDX2025543
పపరర: ఎల ఎస వ ససబబ రరవప
టసగబటటరర
తసడడ:డ లకడర సరసబశవ రరవప టసగబటటరర
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:40
లస: పప
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94-124/256

తసడడ:డ అపపలసరశమ రరడడ
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:53
లస: పప
7742 NDX2421030
పపరర: అకకమర గసగగరరపలర

94-124/698

94-132/950

94-132/953

94-132/956

94-132/959

94-132/961

94-133/453

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:30-4-511
వయససస:37
లస: పప

7752 JBV1050400
పపరర: ససబబబరరవప అమరశశటట

7755 AP151010354196
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అమరశశటట

7758 AP151010357019
పపరర: లకకరయమర అమరశశటట

7761 NDX1214022
పపరర: మధస ససధన మలలర ళ

94-132/965

7764 AP151010354298
పపరర: కకషష ర బబబబ కకసడదరర

94-132/957

7767 NDX2398626
పపరర: లకడర మనదనరర
తసడడ:డ వనసకటటసశరరలల మనదనరర
ఇసటట ననస:30-4-511
వయససస:35
లస: ససస స

7747 NDX0517318
పపరర: లకడర పడసనన కలమలరర అచచ

94-132/952

7750 AP151010357276
పపరర: జగనననధమర దసడడడ

94-132/955

7753 AP151010354256
పపరర: శకనవరసరరవప అమరశశటట

94-132/958

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:30-4-506
వయససస:40
లస: పప
94-132/960

7756 NDX2864627
పపరర: లకడర అమరశశటట

94-132/1177

భరస : ససబబరరవప అమరశశటట
ఇసటట ననస:30-04-506
వయససస:36
లస: ససస స
94-132/962

7759 NDX0885913
పపరర: భబవననరరయణ అచచ

94-132/963

తసడడ:డ బకకయఖ
ఇసటట ననస:30-4-507
వయససస:67
లస: పప
94-133/454

7762 AP151010357250
పపరర: బమఖలలపడతమ కకసడదరర

94-132/964

భరస : కకషష ర బబబబ
ఇసటట ననస:30-4-509
వయససస:42
లస: ససస స
94-132/966

తసడడ:డ మమధదఖస
ఇసటట ననస:30-4-509
వయససస:71
లస: పప
94-132/968

94-133/668

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:30-4-506
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:30-4-508
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకషష ర బబబబ
ఇసటట ననస:30-4-509
వయససస:66
లస: ససస స
7766 NDX0661470
పపరర: దశరధరరమరరడడడ దగబరమలటట

94-132/954

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:30-4-507
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మధస ససధన
ఇసటట ననస:30-4-508
వయససస:62
లస: ససస స
7763 AP151010357251
పపరర: ససజజత కకసడదరర

7749 JBV1050970
పపరర: అరరణకలమలరర అమరససటట

7744 NDX3126596
పపరర: పలర పరటట వర లకడర

తసడడ:డ భబవనననరయణ
ఇసటట ననస:30-4-506
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:30-4-506
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-4-507
వయససస:38
లస: ససస స
7760 NDX1214030
పపరర: ససబబలకడర మలలర ల

94-132/951

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:30-4-506
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ భబవనననరయణ
ఇసటట ననస:30-4-506
వయససస:43
లస: పప
7757 NDX0388801
పపరర: శకదదవ అచచ

7746 JBV1050863
పపరర: ససబబబయమర అమరససటట

94-124/697

భరస : లల ననగ వనసకట రవ సరయ కరమమశశర రరవ
ఇసటట ననస:30-4-504
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-4-506
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మలలర శశర రరవప నమరగడడ
ఇసటట ననస:30-4-506
వయససస:66
లస: ససస స
7754 NDX0501783
పపరర: శకనస అచచ

94-124/699

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:30-4-506
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ భవనననరరయణ
ఇసటట ననస:30-4-506
వయససస:37
లస: ససస స
7751 NDX1775156
పపరర: వజయ కలమలరర నమరగడడ

7743 NDX2396463
పపరర: లకరయఖ ఆతరకకరర

7741 NDX2421048
పపరర: లకడర గసగగరరపలర

భరస : ననగగశశరరరవప గసగగరరపలర
ఇసటట ననస:30.4.504
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఆతరకకరర
ఇసటట ననస:30.4.504
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల రరజ
ఇసటట ననస:30-4-506
వయససస:35
లస: ససస స
7748 NDX0516823
పపరర: అరరణకలమలరర అచచ

94-124/696

తసడడ:డ అదబసకక సరయ కలమలర
ఇసటట ననస:30.4.504
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బడహరస గసగగరరపలర
ఇసటట ననస:30.4.504
వయససస:50
లస: ససస స
7745 NDX0516773
పపరర: ఇసదదర కకట

7740 NDX2360386
పపరర: అదబనకక కసద
స రర భవరన

7765 AP151010357162
పపరర: ససజజత దగబరమలటట

94-132/967

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:30-4-511
వయససస:62
లస: ససస స
94-133/455

7768 NDX3101268
పపరర: మలర క ననరర

94-133/669

భరస : శకనవరస రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:30-4-512
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: శరకవఖ ననరర
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94-132/969

తసడడ:డ బబల భరత రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:30-4-513
వయససస:20
లస: ససస స
7772 NDX1188465
పపరర: శకదదవ దనసరర

94-132/972

94-132/975

94-132/979

7776 NDX1188952
పపరర: రమమష దనసరర

94-132/981

7784 NDX1873075
పపరర: సపనహహత ససరగష నలర పప

94-132/984

94-132/987

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:30-4-518
వయససస:46
లస: పప

7782 NDX1008606
పపరర: రరజశఖలమణణ దమలరల

7785 NDX1057777
పపరర: శరలన దదవకకప నలర పప

7788 JBV2676518
పపరర: అనదరరధరతనస నలర పప

7791 NDX0145177
పపరర: మహహన కలమలరర ఆతరకకరర

94-132/993 7794 NDX1429431
7793 NDX0936450
పపరర: పసడయతమకరరణనకర కకరపరటట
పపరర: వనలనర న పపషప అరరరశశటట

భరస : రరమబ చనటర
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:49
లస: ససస స

7797 NDX0045799
పపరర: పపడమసరయ ఆతరకకరర
తసడడ:డ వరదరరజలల
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:32
లస: పప

94-132/977

94-132/980

94-132/982

7783 JBV1050426
పపరర: దననయయలల సననహహత సరగర
ఏలర మలటట
తసడడ:డ ఆరగన పపడమసరగర
ఇసటట ననస:30-4-517
వయససస:38
లస: పప

94-132/983

94-132/985

7786 NDX0439158
పపరర: ససనతన జరరషర నలర పప

94-132/986

తసడడ:డ ససరగష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:30-4-518
వయససస:33
లస: ససస స
94-132/988

7789 JBV1051531
పపరర: వససతకలమలరర తలటటటట

94-132/989

తసడడ:డ పపరరషష తస స
ఇసటట ననస:30-4-518
వయససస:55
లస: ససస స
94-132/991

7792 JBV1051291
పపరర: ససమ పసడయలసక కకరపరటట

94-132/992

తసడడ:డ సష మయలజలల
ఇసటట ననస:30-4-519
వయససస:36
లస: ససస స
94-133/456

తసడడ:డ ససరగష కలమలర
ఇసటట ననస:30-4-520
వయససస:27
లస: ససస స
94-132/995

7777 AP151010354248
పపరర: ససనల బబబబ బలలర

తసడడ:డ రరజజ శఖలమణణ
ఇసటట ననస:30-4-516
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరదరరజలల
ఇసటట ననస:30-4-519
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సష మయలజలల
ఇసటట ననస:30-4-519
వయససస:40
లస: పప

94-132/974

94-132/1184 7780 NDX0149500
7779 NDX2987949
పపరర: హహలన నరరల దదవ వనలగలలటట
పపరర: మమరర షరలన దమలరల

భరస : ససరగషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:30-4-518
వయససస:55
లస: ససస స
94-132/990

7774 NDX1167949
పపరర: ససదదప బలలర

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:30-4-513
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:30-4-518
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపరరషష తస స
ఇసటట ననస:30-4-518
వయససస:43
లస: ససస స

7796 NDX2031110
పపరర: చసదడమర చనటర

94-132/976

తసడడ:డ నరసససహ పడకరశస
ఇసటట ననస:30-4-516
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష చసదడ రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:30-4-518
వయససస:26
లస: ససస స

94-132/971

తసడడ:డ ససనల బబబబ
ఇసటట ననస:30-4-513
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప గరలపష తష
ఇసటట ననస:30-4-515
వయససస:67
లస: ససస స

7781 NDX1057744
పపరర: శరసత ససవరరస జయవరరరన
వనలగతతటట
భరస : రరజశఖలమణణ
ఇసటట ననస:30-4-516
వయససస:66
లస: ససస స

7790 JBV2704583
పపరర: పడసరదరరవప నలస

94-132/973

తసడడ:డ బబలర బబబయ
ఇసటట ననస:30-4-513
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శరమమఖల చపసపడడ
ఇసటట ననస:30-4-514
వయససస:52
లస: పప

7787 NDX1057769
పపరర: పడసననకలమలరర తనళళతతటట

7773 AP151010357184
పపరర: అరరణ బళళళ

7771 NDX0388835
పపరర: శలప బళళళ

భరస : ససనల బబబబ
ఇసటట ననస:30-4-513
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససనల బబబబ
ఇసటట ననస:30-4-513
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమ గబరరవర రరడడ ననరర
ఇసటట ననస:30-4-513
వయససస:45
లస: పప
7778 NDX2496628
పపరర: డదవడ లకథర చపసపడడ

94-132/970

భరస : కగసన ఉదయ బబబబ
ఇసటట ననస:30-4-513
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:30-4-513
వయససస:52
లస: ససస స
7775 NDX2511731
పపరర: బబల భరత రరడడడ ననరర

7770 NDX0388868
పపరర: ససరత బళళళ

7795 JBV2676542
పపరర: జయపదర తతట

94-132/994

భరస : అరరణ కలమలర
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:48
లస: ససస స
94-132/996

7798 JBV1050095
పపరర: అరరణ కలమలర తతట

94-132/997

తసడడ:డ రరమరహనరరవప
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:50
లస: పప
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పపరర: నఫససర యలససరన షపక
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94-133/457

తసడడ:డ బససరలలర షపక
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:25
లస: ససస స
7802 NDX2418986
పపరర: ససత మహ లకడర ఆతరకకరర

94-133/461

94-133/670

95-133/912

94-132/999

తసడడ:డ ఏ.యస.పడసరద
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:33
లస: ససస స
7814 NDX1490952
పపరర: లకడర కలమలరర అననన

94-132/1002

94-132/1005

94-132/1008

భరస : శకనవరసశవపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:30-4-522/1
వయససస:58
లస: ససస స

94-132/1185

94-132/1010

7812 NDX1128354
పపరర: ననగరరజఖలకడర ససకర

7813 JBV2676187
పపరర: నదరర హన బ షపక

7815 NDX1913111
పపరర: పపడమ పడహరద ససకర

7818 NDX1127067
పపరర: శకనవరస రరవప ససకర

7821 NDX1449868
పపరర: శరకవణణ పదదరన అననన

7824 JBV1050244
పపరర: హహమబసదస ఏకర

7827 NDX1987066
పపరర: అరరణ కలమలర పసచచసచమన
తసడడ:డ పడసరద రరవప పసచచసచమన
ఇసటట ననస:30-4-522/1
వయససస:34
లస: పప

94-133/463

95-133/911

7810 NDX0517342
పపరర: లకడర ససకకరస ర ససకరల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:28
లస: ససస స

94-132/1000

94-132/998

94-132/1001

భరస : బససరలలర షపక
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:51
లస: ససస స
94-132/1003

7816 NDX0127498
పపరర: ననషరద షపక

94-132/1004

తసడడ:డ బససరలలర షపక
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:30
లస: పప
94-132/1006

7819 JBV2704237
పపరర: బససరలలర షపక

94-132/1007

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:59
లస: పప
94-133/464

7822 NDX1873018
పపరర: జజత ఫసర నస

94-132/1009

భరస : అరరణ కలమలర పసచచసచమన
ఇసటట ననస:30-4-522/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-132/1011

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:30-4-522/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-132/1013

7807 SQX2115798
పపరర: ననగమణణ మబతనఖల

తసడడ:డ హనసమలన ననరరయణ మమరరస సష మయల
ఇసటట ననస:30-4-521 KUMAR TOWERS
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:30-4-522/1
వయససస:33
లస: ససస స
7826 AP151010357174
పపరర: ననగజయసత ఏక

7809 NDX2917714
పపరర: శకవఖ సష మయలజల

7804 NDX2418960
పపరర: వరడ రరజలల ఆతరకకరర

భరస : శకనవరస రరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:86
లస: పప
7823 JBV1050517
పపరర: పసడయదరరకన ఏకర

94-133/671

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకర
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:43
లస: పప
7820 NDX1490978
పపరర: వనసకటటసశరరర అననన

7806 NDX2793255
పపరర: సరయ కలలఖణ మబతనఖల

94-133/460

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఆతరకకరర
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:30-4-522
వయససస:68
లస: ససస స
7817 NDX1490960
పపరర: శకనవరస అననన

94-133/462

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:18
లస: పప
7811 NDX0388926
పపరర: ఏకర తరసగరణణ

7803 NDX1694588
పపరర: శకనవరస రరవప పరలపరరస

7801 NDX1540401
పపరర: మమరర సపటలల రరణణ బబ రరగడడ

భరస : సతఖ వరర న కలసపరటట
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస పరలపరరస
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:43
లస: ససస స
7808 SQX2114650
పపరర: సరయ కళళఖణ మబతనఖల

94-133/459

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససస స చవపకలల
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వరడ రరజలల ఆతరకకరర
ఇసటట ననస:30-4-521
వయససస:58
లస: ససస స
7805 NDX2808590
పపరర: ననగ మణణ మబతనఖల

7800 NDX1990226
పపరర: జయలకడర పదరజ చవపకలల

7825 NDX2147347
పపరర: అసజమర బబజవరడ

94-132/1012

భరస : మలర యఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:30-4-522/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-132/1014

7828 NDX2147354
పపరర: మలర యఖ బబజవరడ

94-132/1015

తసడడ:డ యలర యఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:30-4-522/1
వయససస:55
లస: పప
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7829 AP151010354069
పపరర: శకనవరసశవపడసరదరరవప ఏకర

94-132/1016

తసడడ:డ పపసడరగకరకయఖ
ఇసటట ననస:30-4-522/1
వయససస:63
లస: పప
7832 NDX2181170
పపరర: రతస యఖ మలననన

94-133/467

7833 AP151010357035
పపరర: జజలకడర పష తషల

94-122/665

7836 NDX2045764
పపరర: పసడయలసక వడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప వడ
ఇసటట ననస:30-4-524
వయససస:24
లస: ససస స

94-132/1021
7838 NDX2045707
పపరర: ననగ దసరర వనసకటటశశర రరవప
వరడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరడ
ఇసటట ననస:30-4-524
వయససస:27
లస: పప

7839 NDX1008077
పపరర: ససపత కలమలర కరరసశశటట
తసడడ:డ భవరన శసకర
ఇసటట ననస:30-4-524
వయససస:35
లస: పప

7841 NDX2405918
పపరర: వనసకట రరడడడ ఇసదదరర

7842 NDX2791424
పపరర: శక వదఖ ఇసడదరర

94-133/469

తసడడ:డ వరర రరడడడ ఇసదదరర
ఇసటట ననస:30-4-524
వయససస:39
లస: పప

తలర : ససధఖ పసకకకల
ఇసటట ననస:30-4-525
వయససస:21
లస: ససస స
7847 NDX0781567
పపరర: జయమర పసకకకల

94-132/1026

94-132/1186

భరస : మసగగశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:30-4-528
వయససస:61
లస: ససస స

7848 AP151010357047
పపరర: లచచమర పసకకకల

7851 NDX2807113
పపరర: వనసకటటశశరరర పసకకకల

94-132/1030

7854 JBV1051382
పపరర: అనదరరధ� రగపరల�

94-132/1022

7857 NDX0953513
పపరర: రవకలమలర రగపరల
తసడడ:డ మసగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-4-528
వయససస:38
లస: పప

94-132/1018

7837 NDX2152981
పపరర: వదనఖ వరక కరరసశశటట

94-132/1020

7840 NDX2405926
పపరర: రమలదదవ ఇసదదరర

94-133/468

భరస : వనసకట రరడడడ ఇసదదరర
ఇసటట ననస:30-4-524
వయససస:36
లస: ససస స
94-133/672

7843 NDX2978294
పపరర: వజయయశశరర మమక

94-122/666

Deleted

తసడడ:డ పడసరద మమక
ఇసటట ననస:30-4-525
వయససస:18
లస: ససస స
94-132/1024

7846 NDX0149534
పపరర: ససధఖ పసకకకల

94-132/1025

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:30-4-525
వయససస:39
లస: ససస స
94-132/1027

7849 NDX1139716
పపరర: వనసకటటశశరరర పసకకకల

94-132/1028

తలర : జయమర
ఇసటట ననస:30-4-525
వయససస:27
లస: పప
94-133/673

7852 NDX0388967
పపరర: పసకకకల ధనలకడర

94-132/1029

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:30-4-526
వయససస:35
లస: ససస స
94-132/1031

తసడడ:డ మసగగశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:30-4-528
వయససస:36
లస: ససస స
94-132/1033

7834 NDX1664573
పపరర: ససతతష మక

భరస : ససపత కలమలర కరరసశశటట
ఇసటట ననస:30-4-524
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయ లలట పసకకకల
ఇసటట ననస:30-4-525
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:30-4-526
వయససస:38
లస: పప
7856 JBV1051945
పపరర: వనసకట ససశల రగపరల

94-132/1019

భరస : తరరపరలల
ఇసటట ననస:30-4-525
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకటయ లలట పసకకకల
ఇసటట ననస:30-4-525
వయససస:49
లస: ససస స
7853 NDX0763235
పపరర: వనసకటటశశరరర దసడడడ

7845 NDX2141380
పపరర: మమనక పసకకకల

94-133/466

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మక
ఇసటట ననస:30-4-523
వయససస:25
లస: పప

తలర : ససధఖ పసకకకల
ఇసటట ననస:30-4-525
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:30-4-525
వయససస:45
లస: ససస స
7850 NDX2773471
పపరర: జయమర పసకకకల

94-132/1017

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఇసడదరర
ఇసటట ననస:30-4-524
వయససస:19
లస: ససస స
94-132/1023

7831 NDX0843763
పపరర: ససశల చసతన

భరస : యహన
ఇసటట ననస:30-4-522/1
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:30-4-523
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ పపడమ చసద కకమబరరర
ఇసటట ననస:30-4-524
వయససస:30
లస: పప

7844 NDX2398428
పపరర: దదవఖ పసకకకల

94-133/465

భరస : రతయఖ మలననన
ఇసటట ననస:30-4-522/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ మలననన
ఇసటట ననస:30-4-522/1
వయససస:51
లస: పప
7835 NDX2911147
పపరర: నహర కకమబరరర

7830 NDX2181188
పపరర: శవ కలమలరర మలననన

7855 NDX1167618
పపరర: వనసకట లకడర తతనసగబసటర

94-132/1032

భరస : రరమ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-4-528
వయససస:59
లస: ససస స
94-132/1034

94-132/1035
7858 NDX1167923
పపరర: రరమ ననగగశశరరరవప తతనసగసటర

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:30-4-528
వయససస:64
లస: పప
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7859 JBV2704492
పపరర: మసగగశశర రరవప� రగపరల�

94-132/1036

తసడడ:డ లకడరననరరయణ� �
ఇసటట ననస:30-4-528
వయససస:67
లస: పప
7862 NDX0763474
పపరర: వసశకకషష కకలశశటట �

94-132/1038

94-133/470

94-133/675

94-132/1045

భరస : నరసససహస
ఇసటట ననస:30-4-533
వయససస:40
లస: ససస స
7877 NDX1507922
పపరర: షరరరల రరడడడ వననన
తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:30-4-534
వయససస:26
లస: ససస స
7880 NDX2031177
పపరర: వనసకటరరడడడ తయఖగమర
తసడడ:డ బససవరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:30-4-534
వయససస:46
లస: పప
7883 NDX0936476
పపరర: శకనవరస రరడడడ ససగబర
తసడడ:డ రరజ రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:30-4-534
వయససస:58
లస: పప
7886 NDX2419299
పపరర: ననగ సశరఠప లత పబబశశటట
భరస : ససదదప పబబశశటట
ఇసటట ననస:30-4-535
వయససస:34
లస: ససస స

7872 AP151010354340
పపరర: పపరషచసదడరరవప పరబబ లల

7875 NDX0781542
పపరర: రమణ మమకర

7878 NDX1507914
పపరర: హరరత రరడడడ వననన

7881 NDX1507898
పపరర: రరధదక వననన

7884 AP151010354170
పపరర: అహరద నజర

94-132/1046

7887 NDX0936500
పపరర: అసబకర పబబశశటట
భరస : శకనవరస రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:30-4-535
వయససస:60
లస: ససస స

7873 NDX2031151
పపరర: ససనత తయఖగమర

94-132/1047

భరస : వనసకటరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:30-4-533
వయససస:71
లస: ససస స
94-132/1049

7876 NDX1490697
పపరర: పకదదశ రరజ దనననలపరటట

94-132/1050

తలర : రరణణ దనననలపరటట
ఇసటట ననస:30-4-533
వయససస:25
లస: పప
94-132/1052

7879 AP151010357515
పపరర: వజయశక గబసడమ ననన

94-132/1053

భరస : శకరరమపడసరదస
ఇసటట ననస:30-4-534
వయససస:63
లస: ససస స
94-132/1055

7882 NDX1507880
పపరర: రరమకకషష రరడడడ వననన

94-132/1056

తసడడ:డ సరరరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:30-4-534
వయససస:56
లస: పప
94-132/1058

తసడడ:డ షరగఫ
ఇసటట ననస:30-4-534
వయససస:63
లస: పప
94-132/1060

94-132/1044

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:30-4-532
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:30-4-534
వయససస:48
లస: ససస స
94-132/1057

94-132/1042

94-132/1043 7870 AP151010357291
7869 JBV1051994
పపరర: అచసఖత పడసననలకడర పరబబ లల
పపరర: లకడరకకటటశశరర పరబబ లల

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:30-4-534
వయససస:28
లస: ససస స
94-132/1054

94-132/1040

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:30-4-531
వయససస:34
లస: పప

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:30-4-533
వయససస:50
లస: ససస స
94-132/1051

7864 NDX0763490
పపరర: చన అసకరరరవప కకలశశటట

94-132/1041 7867 NDX0121749
7866 NDX0709105
పపరర: హహలలన కలమలరర� మబపరపళళ�
పపరర: వసశకకషష మమక�

తసడడ:డ కకటటరతనస
ఇసటట ననస:30-4-532
వయససస:72
లస: పప
94-132/1048

94-132/1037

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:30-4-530
వయససస:58
లస: పప

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:30-4-532
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:30-4-532
వయససస:43
లస: పప
7874 NDX0781559
పపరర: రరణణ దనననలపరటట

94-132/1039

భరస : పపరయఖ�
ఇసటట ననస:30-4-531
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద మమక
ఇసటట ననస:30-4-531
వయససస:18
లస: ససస స
7871 AP151010354408
పపరర: అనల కలమలర పరబబ లల

7863 NDX0709139
పపరర: పపరయఖ� మబపరపళళ�

7861 NDX0781682
పపరర: శరఖమల కకలర ససటట

భరస : చన అసకరరరవప
ఇసటట ననస:30-4-530
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ�
ఇసటట ననస:30-4-530
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చ. అసకరరవ కకలశశటట
ఇసటట ననస:30-4-530
వయససస:25
లస: ససస స
7868 NDX2861037
పపరర: వజయయశశరర మమక

94-133/674

భరస : రవ కలమలర రగపరల
ఇసటట ననస:30-4-528
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చన అసకరరరవప
ఇసటట ననస:30-4-530
వయససస:31
లస: పప
7865 NDX1508276
పపరర: మఉనక కకలశశటట

7860 NDX2742880
పపరర: భబనస వజగత కపలవరయ

7885 NDX2153021
పపరర: అశశన పబబశశటట

94-132/1059

భరస : దదలప అభషసక పబబశశటట
ఇసటట ననస:30-4-535
వయససస:30
లస: ససస స
94-132/1061

7888 NDX1568312
పపరర: దదలప అభషపక పబబశశటట

94-132/1062

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-4-535
వయససస:31
లస: పప
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94-132/1063

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:30-4-535
వయససస:35
లస: పప
7892 NDX2152924
పపరర: సరయ కకషష దశరరజ

7890 NDX1951384
పపరర: శకనవరస రరవప పబబశశటట

94-132/1064

తసడడ:డ అచసచత రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:30-4-535
వయససస:63
లస: పప
94-132/1066

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప దశరరజ
ఇసటట ననస:30-4-536
వయససస:33
లస: పప
7895 NDX2543999
పపరర: పస పస ఆర ఉమల శసకర
తసడడ:డ వర పడసరద రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:30-4-537
వయససస:47
లస: పప
7898 NDX0899872
పపరర: గగల వనసకట రమణన రరవప

94-111/654

94-123/337

7907 NDX1981357
పపరర: సరగజన జలకసటట

94-123/620

94-125/71

7913 MLJ3603107
పపరర: రరసబబబబ కసకకపరటట

95-58/36

భరస : లకడర నరసససహరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:30-5-542
వయససస:42
లస: ససస స

94-123/338

7903 NDX3022852
పపరర: అనసత లకడర మదదబరరల

7906 NDX2488088
పపరర: ససబబబ రరడడ సససకర

94-123/621

94-124/257

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సససకర
ఇసటట ననస:30/5/66
వయససస:29
లస: పప
94-124/258

7909 AP151010291109
పపరర: ససబబలకడర అచసఖతషన

తసడడ:డ ఆసజననయబలల రరవపరటట
ఇసటట ననస:30-5-542
వయససస:53
లస: పప

94-124/259

భరస : వనసకటలకరణరరవప
ఇసటట ననస:30-5-273
వయససస:47
లస: ససస స
94-124/261

7912 NDX2488021
పపరర: సరవతడ దదవ తనడదపలర

94-124/262

భరస : ససబడహరణఖస తనడదపలర
ఇసటట ననస:30-5-323
వయససస:60
లస: ససస స

94-118/1268 7915 NDX1822791
7914 NDX2735769
పపరర: కరజయ సశరష శక మమరరగబమలల
పపరర: ఆమన రరవపరటట

7917 NDX1822841
పపరర: లకడర ననరరయణ రరవపరటట

94-123/336

94-122/670

7905 NDX3022035
పపరర: పడదదప చసదడ మదదబరరల

తసడడ:డ రతన పరల మమరరగబమలల
ఇసటట ననస:30-5-420
వయససస:19
లస: ససస స
94-123/340

7900 NDX0550285
పపరర: అననన రరమలరరవప అనన

భరస : పడసనన కలమలర మదదబరరల
ఇసటట ననస:30-5-57
వయససస:45
లస: ససస స

7911 NDX2152445
పపరర: కనకదసరర మబననలకరర

94-111/653

తసడడ:డ కకటటలసగస అనన
ఇసటట ననస:30-5
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : ఆనసద మహన రరవప మబననలకరర
ఇసటట ననస:30-5-320
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:30-5-419
వయససస:54
లస: పప
7916 NDX2127471
పపరర: ససభబషఅన రరవపరటట

94-123/335

భరస : రరమ గగపరల మబకరకమల
ఇసటట ననస:30-5-273
వయససస:45
లస: ససస స
94-124/260

7897 AP151010342262
పపరర: శకకరసత వరఫపననన

తసడడ:డ ననగరరరరన పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-5
వయససస:32
లస: పప

7908 NDX2025444
పపరర: బబలసససదరర మబకరకమల

94-111/652

తసడడ:డ సదనశవరరవప
ఇసటట ననస:30-4-538
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పడసనన కలమలర మదదబరరల
ఇసటట ననస:30-5-57
వయససస:29
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష మమరరస జలకసటట
ఇసటట ననస:30-5-71
వయససస:76
లస: ససస స
7910 NDX2068683
పపరర: మలరరత రరమ గగపరల
మబకరకమల
తసడడ:డ జజననరరన శరర మబకరకమల
ఇసటట ననస:30-5-273
వయససస:49
లస: పప

94-132/1102

7899 NDX0275883
పపరర: శవ కలమలరర కకపపపరరవపరర

7902 NDX0659060
పపరర: కమల కకపపపరరవపరర

7894 NDX0866947
పపరర: దసరరర పవన కలమలర పప టటట
తసడడ:డ వర పడసరద రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:30-4-537
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగరరరరన పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-5
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:30-5
వయససస:76
లస: ససస స
7904 NDX3021250
పపరర: లకడరకరసత పడసనన కలమలర
మదదబరరల
తసడడ:డ రరధన కకషష మమరరస మదదబరరల
ఇసటట ననస:30-5-57
వయససస:58
లస: పప

94-111/651

భరస : పస పస ఆర ఉమల శసకర
ఇసటట ననస:30-4-537
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ లసగ
ఇసటట ననస:30-4-538
వయససస:61
లస: పప
7901 NDX0140467
పపరర: ససతమహలకడర కకలర పర

7893 NDX0866954
పపరర: అసజన దదవ పప టటట

7896 NDX2542892
పపరర: అరరణ కలమలరర పప టటట

94-132/1065

భరస : సరయ కకషష దశరరజ
ఇసటట ననస:30-4-536
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దసరరర పవన కలమలర పప టటట
ఇసటట ననస:30-4-537
వయససస:39
లస: ససస స
94-111/690

7891 NDX2127968
పపరర: వజయ హనన దశరరజ

94-123/339

తసడడ:డ నరసససహ రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:30-5-542
వయససస:26
లస: ససస స
94-123/341

7918 JBV2414274
పపరర: జయశక బళళ

94-123/342

తసడడ:డ రవఇదడ బళళ
ఇసటట ననస:30-5-543
వయససస:39
లస: ససస స
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7919 AP151010291531
పపరర: ననగమణణ బళళ

94-123/343

భరస : రవసదడ బలర
ఇసటట ననస:30-5-543
వయససస:62
లస: ససస స
7922 NDX2963775
పపరర: శవ ననగర రరడడ దసగరరసపపడడ

94-123/600

94-123/346

94-123/601

94-123/604

94-123/351

7935 NDX0276147
పపరర: అనసరరధ సససగసశశటట

94-123/348

94-123/602

7930 NDX3172764
పపరర: రసథద పప నసబకనన

94-123/603

తసడడ:డ చననయఖ పప నసబకనన
ఇసటట ననస:30-5-545/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-123/349

7933 NDX2360287
పపరర: బబబ శరకవఖ సససగసశశటట

94-123/350

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:21
లస: ససస స
94-123/352

7936 NDX0276188
పపరర: రరజగశశరర లసగసశశటట లసగసశశటట

94-123/353

94-123/354

94-123/355
7938 AP151010291029
పపరర: కరమమశశరర యలలరపడగడ
యలలరపడగడ
భరస : లకడరననరరయణమమరరస యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:54
లస: ససస స

7939 AP151010291031
పపరర: కకషషమర మలలర బబ యన
మలలర బబ యన
భరస : గగపరల మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:57
లస: ససస స

94-123/356

94-123/357

7941 NDX0131920
పపరర: వనసకట కకషష యస

7942 AP151010288280
పపరర: రవకకరణ సససగసశశటట సససగసశశటట

94-123/359

94-123/358

తసడడ:డ గగపరల ఎస
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:32
లస: పప
94-123/360

7944 AP151010288117
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సససగసశశటట

తసడడ:డ రవసదడ ననధ కలమలర చలకరపరటట
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:62
లస: పప

7946 NDX2780930
పపరర: సమర బబష షపక

7947 NDX2118629
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసడన

తసడడ:డ ఈససబ బబష షపక
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:24
లస: పప

7927 NDX1103225
పపరర: ఎన వ వ సతఖననరరయణ
దరరశరల ఎన వ వ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఎన వ వ
ఇసటట ననస:30-5-545/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ లసగసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:62
లస: ససస స
7943 NDX2416741
పపరర: రరమ కకషష చలకరపరటట

7932 AP151010291119
పపరర: కకమల తలర స తలర స

94-123/345

భరస : రవకకరణ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:44
లస: ససస స
7940 AP151010291018
పపరర: కకటటశశరమర లసగసశశటట

7929 NDX3168234
పపరర: చతడ పప నసబకనన

7924 NDX1694364
పపరర: చటటట మర గబజరల

94-123/347

భరస : లకడరకరసతనరరవప తలర స
ఇసటట ననస:30-5-547
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:23
లస: ససస స
7937 NDX2037845
పపరర: అనసరరధ సససగసశశటట

7926 NDX0484337
పపరర: సససహచలస గగదదటట

94-123/599

భరస : సరసబ రరడడడ గబజరల
ఇసటట ననస:30-5-545
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : చననయఖ పప నసబకనన
ఇసటట ననస:30-5-545/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ పప నసబకనన
ఇసటట ననస:30-5-545/1
వయససస:18
లస: పప
7934 NDX2152395
పపరర: హహమ సరయ సససగసశశటట

94-123/344

తసడడ:డ గబరరవపలల గగదదటట
ఇసటట ననస:30-5-545
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అలగబ పప నసబకరణణ
ఇసటట ననస:30-5-545/1
వయససస:50
లస: పప
7931 NDX3168978
పపరర: తరరపత పప నసబకనన

7923 NDX0550178
పపరర: గగదదటట రరణణ గగదదటట

7921 NDX2870145
పపరర: నరరల దసగరరసపపడడ

భరస : దసరర రరడడడ హససబసడ
ఇసటట ననస:30-5-543
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సససహచలస గగదదటట
ఇసటట ననస:30-5-545
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహచలస గగదదటట
ఇసటట ననస:30-5-545
వయససస:30
లస: పప
7928 NDX2998359
పపరర: చననయఖ పప నసబకరణణ

94-123/598

భరస : దసరర రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:30-5-543
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:30-5-543
వయససస:18
లస: పప
7925 NDX0484329
పపరర: గగడదటట పరమమశశర రరవప గగదదటట

7920 NDX2964179
పపరర: నరరల దసగరరసపపడడ

94-123/605

తసడడ:డ ససబబరరవప గబసడన
ఇసటట ననస:30-5-550
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:41
లస: పప
94-123/361

7945 NDX2607521
పపరర: చచసతనఖ కకషష శసగసశశటట

94-123/545

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-548
వయససస:18
లస: పప
94-123/362

7948 NDX0844019
పపరర: కకట వనసకట రరజఖలకడర కకట

94-123/363

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప కకట
ఇసటట ననస:30-5-551
వయససస:32
లస: ససస స
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7949 AP151010291096
పపరర: పదనరవత పపగబపరటట పపగబపరటట

94-123/364

భరస : వనసకటటష పపగబపరటట
ఇసటట ననస:30-5-551
వయససస:52
లస: ససస స

7950 NDX1561928
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

తసడడ:డ కకట ఆసజననయబలల కకట
ఇసటట ననస:30-5-551
వయససస:50
లస: పప

94-123/367 7953 NDX2718476
7952 AP151010288315
పపరర: వనణబ గగపరల రరవప ధదళపరళళ
పపరర: ససధదర కలమలర చసతన

తసడడ:డ గబరరననథస ధదళపరళళ
ఇసటట ననస:30-5-551
వయససస:72
లస: పప
7955 NDX1450568
పపరర: ననగ జజఖత చచతన

94-123/369

94-123/370

7957 JBV1093061
పపరర: ఏక ననథ గబపరస కకట

94-123/371

తసడడ:డ బబల రరమ కకషష పడసరద కకట
ఇసటట ననస:30-5-553
వయససస:35
లస: పప
7960 NDX2496297
పపరర: సరయ రరమ రగహహత ఆనసద
లకకవరపప
తసడడ:డ వ రరజగష లకకవరపప
ఇసటట ననస:30-5-554
వయససస:22
లస: పప

94-122/504

94-123/606

7962 NDX3022720
పపరర: మసజ శక అబబరరజ

94-123/607

7963 NDX3023769
పపరర: సరయరరమ రగహహత ఆనసద
లకకవరపప
తసడడ:డ వనసకట రరజగష లకకవరపప
ఇసటట ననస:30-5-554
వయససస:21
లస: పప

94-123/608

94-123/373

94-123/374
7966 NDX1018092
పపరర: సడవసత వసకరయల వసకరయల

94-123/609

7965 NDX1980722
పపరర: వనననల జజనన నమర

7967 NDX1018142
పపరర: శరకవణణ వసకరయల వసకరయల

94-123/375

తసడడ:డ రరజ కలమలర నమర
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమ బబబబ వసకరయల
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:32
లస: ససస స

7968 NDX0140871
పపరర: లలత కళళఖణణ వరరక

తసడడ:డ సరశమ బబబబ వసకరయల
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:28
లస: ససస స
94-123/376

తసడడ:డ రసగరరరవప వరరక
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:42
లస: ససస స
94-123/378

భరస : శశఖర రరడడడ పపలమ
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:43
లస: ససస స

7971 NDX1406454
పపరర: గసగర భవరన నమర

94-123/381

7974 NDX0276253
పపరర: వమల జజననలగడడ

94-123/379

7977 NDX1378629
పపరర: వజయ లకడర కకసడన కకసడ
భరస : సదన శవ రరడడ కకసడన
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:57
లస: ససస స

94-123/377

7972 JBV1093459
పపరర: ససమత చనగసటట

94-123/380

భరస : ససబబబరరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:47
లస: ససస స
94-123/382

7975 NDX1017995
పపరర: రగజజ పపరరషమ వసకరయల
వసకరయల
భరస : సరశమ బబబబ వసకరయల
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:51
లస: ససస స

94-123/383

94-123/385

7978 NDX0844100
పపరర: సలస ససలలసనన షపక షపక

94-123/386

భరస : శకనవరస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:48
లస: ససస స
94-123/384

7969 JBV1093442
పపరర: రరజఖలకడర కకషట సపరటట
భరస : రమణనరరడడడ కకకసట సపరటట
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జజసఫ రరజ కలమలర నమర
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప మసడలననన
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఏకననధ గబపస కకట
ఇసటట ననస:30-5-553
వయససస:28
లస: ససస స

94-122/503

7964 NDX3022092
పపరర: సరయరరమ గగతననసద
లకకవరపప
తసడడ:డ వనసకట రరజగష లకకవరపప
ఇసటట ననస:30-5-554
వయససస:20
లస: పప

7976 NDX1402379
పపరర: అనదరరధ నలక
ర రర

94-123/368

7959 NDX2496248
పపరర: సరయ రరమ గగతననసద
లకకవరపప
తసడడ:డ వనసకట రరజగష లకకవరపప
ఇసటట ననస:30-5-554
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట రరజగష లకకవరపప
ఇసటట ననస:30-5-554
వయససస:43
లస: ససస స

7973 AP151010357267
పపరర: ననఇచనరమర మసడలననన

7954 NDX2215937
పపరర: వషష
ష పసడయ కకట కకట

94-123/372

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప లకకవరపప
ఇసటట ననస:30-5-554
వయససస:52
లస: పప

7970 NDX0647651
పపరర: అననపపరష పపలమ పపలమ

94-122/667

భరస : వనసకటనరసససహరరవప కకట
ఇసటట ననస:30-5-553
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసససరరవ చచతన
ఇసటట ననస:30-5-553
వయససస:34
లస: పప
7961 NDX3028842
పపరర: వనసకట రరజగష లకకవరపప

7956 JBV2414340
పపరర: పదరజ కకట కకట

94-123/366
7951 NDX0844381
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప కకట కకట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:30-5-551
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చసతన
ఇసటట ననస:30-5-553
వయససస:36
లస: పప

భరస : హహనసమసతడరరవ చచతన
ఇసటట ననస:30-5-553
వయససస:34
లస: ససస స
7958 NDX1450527
పపరర: హహనసమసత రరవప చచతన

94-123/365

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:67
లస: ససస స
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7979 NDX0276303
పపరర: మలధవలత వవదసబల
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94-123/387

భరస : వనమలరరడడడ వవదసబల
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:60
లస: ససస స
7982 NDX0276451
పపరర: కకషషకలమలరర వరరక వరరక

94-123/390

94-123/393

94-123/396

94-123/399

94-123/402

94-123/546

94-124/264

94-124/700

భరస : నరసససహ రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:30.5.555
వయససస:60
లస: ససస స
8006 NDX2360295
పపరర: సరయ ససమఖ కకకసట సపరటట

7992 NDX0270975
పపరర: శవరరరడడడ తషమర

7995 JBV1093160
పపరర: వనసకటటసశరరరరడడడ గసగబల

7998 NDX3159845
పపరర: లకడర ననరరయణ కరకలమలనస

94-123/392

7987 NDX0659102
పపరర: పపలమ శశఖర రరడడడ పపలమ

94-123/395

94-123/397

7990 NDX1378611
పపరర: సదనశవరరడడడ కకసడ కకసడ

94-123/398

తసడడ:డ రరమచసదడరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:62
లస: పప
94-123/400

94-123/401
7993 NDX1529868
పపరర: వఠల కకటటశశర రరవప పలలనటట

తసడడ:డ నరసయఖ పలలనటట
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:69
లస: పప
94-123/403

94-123/404
7996 NDX0356758
పపరర: నరసససహరరడడడ కకకషటపరటట కకకషటపరటట

తసడడ:డ రరమరరడడడ కకకషటపరటట
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:79
లస: పప
94-123/610

7999 NDX1385368
పపరర: అనసరరధ నలక
ర రర

94-124/263

తసడడ:డ ననగ వనసకట అనసత రరమయఖ కరకలమలన భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:30-5-555
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:19
లస: పప
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససర వ రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:64
లస: ససస స
8003 NDX2396372
పపరర: పదనరవత కనమరర పపడడ

7989 NDX0844340
పపరర: జలలన షపక షపక

7984 NDX0276352
పపరర: అననపపరష మర కకషట సపరటట

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ పపలమ
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అసకకరరడడడ గసగబల
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ రమణన రరడడడ కకకషట సపరటట
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:19
లస: ససస స
8000 NDX1637034
పపరర: అససససపసస యల రరణణ బతష
స ల

94-123/394

తసడడ:డ అమబమ తరరడడడ తషమర
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ వరరక
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:71
లస: పప
7997 NDX2563534
పపరర: సరయ మమఘన కకకషట సపరటట

7986 JBV1092931
పపరర: రమణనరరడడడ కకకషసనపరటట

94-123/389

భరస : నరసససహ రరడడడ కకషట సపరటట
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ లలట నలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:63
లస: పప
7994 NDX0270934
పపరర: రఇగరరరవప వరరక వరరక

94-123/391

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ కకకసట సపరటట
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమ దదవ నమర
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:61
లస: పప
7991 NDX1402361
పపరర: సరసబశవ రరవప నలక
ర రర

7983 JBV2414233
పపరర: భబనసమత గబసడర పపడడ

7981 NDX2093540
పపరర: అససససపట రరణణ బతష
స ల

భరస : ససర వ రరడడడ తషమర
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషష గబసడర పపడడ
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ రరజ కలమలర నమర
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:27
లస: పప
7988 NDX1406439
పపరర: జజసఫ రరజ కలమలర నమర

94-123/388

భరస : వఠల కకటటశశర రరవప పలలనటట
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప వరరక
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:63
లస: ససస స
7985 NDX1406447
పపరర: వసశ కలమలర నమర

7980 NDX1529918
పపరర: ఇసదదర పలలనటట

94-124/265
8001 NDX1777152
పపరర: టట ఎన వ ఎల అవననష
కరకలమలనస
తసడడ:డ ననగ వనసకట అనసతరరమయఖ కరకలమలన
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:25
లస: పప

8004 NDX3132305
పపరర: మహహత రరడడడ పపలమ

8005 NDX3032240
పపరర: శత సరయ లకడర అరరపసరరల

94-124/873

తసడడ:డ శశఖర రరడడడ పపలమ
ఇసటట ననస:30-5-555
వయససస:18
లస: ససస స
94-123/494

తసడడ:డ రమణరరడడడ కకకసట సపరటట
ఇసటట ననస:30-5-555,FLATNO:502,SUBHO
వయససస:22
లస: ససస స

8007 NDX1402395
పపరర: వనసకట మలర కరరరరన రరవప
పసరరమలళర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసరరమలళర
ఇసటట ననస:30-5-556
వయససస:28
లస: పప

8002 NDX1839614
పపరర: శరత జజననలగడడ

94-124/266

94-123/611

భరస : ఆసజననయబలల మమలరచచరరవప
ఇసటట ననస:30-5-555 FLAT NO 302
వయససస:39
లస: ససస స
94-123/405

8008 JBV1092162
పపరర: శకనవరసరరవప పసరరమలళర

94-123/406

తసడడ:డ గబరరననదస పపరరమలళర
ఇసటట ననస:30-5-556
వయససస:51
లస: పప
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8009 NDX0276485
పపరర: దదవకక �జకరక
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94-123/407

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప జకరక
ఇసటట ననస:30-5-557
వయససస:47
లస: ససస స

8010 NDX0867358
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప జకరక

తసడడ:డ వనసకటపపననయఖ జకరక
ఇసటట ననస:30-5-557
వయససస:50
లస: పప

8012 NDX3251097
పపరర: శకవనడడ చసతల

94-122/727

తలర : వనసకట హహహమవత కలరపరటట
ఇసటట ననస:30-5-558
వయససస:45
లస: ససస స

8013 NDX3253051
పపరర: బబలల చసతల

94-123/612

తసడడ:డ బబలల చసతల
ఇసటట ననస:30-5-558
వయససస:20
లస: ససస స

8016 NDX3234721
పపరర: వనసకట హహహమవత కలరపరటట

94-122/729

94-123/614

8019 NDX2496321
పపరర: వజయ లకడర పపల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:30-5-559, FLAT NO 204
వయససస:51
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ మమరరస పపల
ఇసటట ననస:30-05-560
వయససస:57
లస: ససస స

8021 NDX3031002
పపరర: మహలకడర చదలవరడ

8022 NDX3055803
పపరర: రరమ కకషష కకలసరన

94-123/615

భరస : కకషషదనస చదలవరడ
ఇసటట ననస:30-5-560
వయససస:48
లస: ససస స

94-123/703

94-137/622

8025 NDX2739365
పపరర: తనరయళ గరల

భరస : రరమకకషష కకలసరన
ఇసటట ననస:30-5-560,
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకరసత గరల
ఇసటట ననస:30-5-562
వయససస:20
లస: ససస స

94-123/413
8027 NDX1080696
పపరర: ననగ పవన కలమలర పష తషరరజ
పష తషరరజ
తసడడ:డ ససబబబరరవప పష తషరరజ
ఇసటట ననస:30-5-562
వయససస:31
లస: పప

8028 NDX1788100
పపరర: ధనలకడర వనమబల
భరస : శవ కలమలర వనమబల
ఇసటట ననస:30-5-563
వయససస:36
లస: ససస స

8030 JBV1092014
పపరర: వరలకడర వనలవరరసపరటట

8031 NDX2215945
పపరర: శవ కలమలర వనమబల

94-123/416

భరస : లకడరనరససఇహమమరరస వనలవరరసపరటట
ఇసటట ననస:30-5-563
వయససస:48
లస: ససస స

94-123/410

తసడడ:డ వ ఏల ననరరయణ వనలవరగరపత
ఇసటట ననస:30-5-563
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:30-5-565
వయససస:62
లస: ససస స

8036 AP151010288587
పపరర: భబనసపడసరద కకలర పర కకలర పర

8037 AP151010288585
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకలర పర
కకలర పర
తసడడ:డ ననగగసదడస కకలర పర
ఇసటట ననస:30-5-565
వయససస:58
లస: పప

94-123/422

94-123/409

8017 NDX3044245
పపరర: రరమకకషష కకలసరన

94-123/613

94-123/411
8020 NDX2496354
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస బబ సడనడ

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బబ సడనడ
ఇసటట ననస:30-05-560
వయససస:58
లస: పప
94-123/616

8023 NDX2925600
పపరర: జజలయఖ చచనసనపరటట

94-122/668

తసడడ:డ ససతచసయల చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:30-5-560 FLAT NO 403
వయససస:64
లస: పప
94-122/669

8026 JBV1093269
పపరర: సతఖవత శరఖమమరర

94-123/412

భరస : అశశక కలమలర శరఖమమరర
ఇసటట ననస:30-5-562
వయససస:54
లస: ససస స
94-123/414

8029 NDX2084069
పపరర: వనసకట రరజఖలకడర వనమబల

94-123/415

భరస : ససరగష బబబబ వనమబల
ఇసటట ననస:30-5-563
వయససస:36
లస: ససస స
94-123/417

తసడడ:డ రసగర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:30-5-563
వయససస:43
లస: పప

94-123/419 8034 AP151010291547
8033 JBV1092022
పపరర: లకడరనరసససహమమరరస వనలవరగర పత
పపరర: రమల దదవ కకలర పర కకలర పర

8014 AP151010288405
పపరర: రవ రరమననన రరమననన

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:30-5-559 FLAT NO 401
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:30-5-560
వయససస:40
లస: పప

8024 NDX2593242
పపరర: సరరత చచనసనపరటట

94-122/726

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:30-5-558
వయససస:54
లస: పప

భరస : రమబలల కలరపరటట
ఇసటట ననస:30-5-558
వయససస:60
లస: ససస స

8018 NDX3031846
పపరర: కకషషదనస చదలవరడ

8011 NDX3251030
పపరర: శకదదవ చసతల

తలర : వనసకట హహహమవత కలరపరటట
ఇసటట ననస:30-5-558
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప చసతల
ఇసటట ననస:30-5-558
వయససస:52
లస: పప

8015 NDX2781805
పపరర: తదజశశ చసతల

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:30-5-565
వయససస:46
లస: పప

94-123/408

8032 JBV1090174
పపరర: ససరగష బబబబ వనమబల

94-123/418

తసడడ:డ రసగ రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:30-5-563
వయససస:46
లస: పప
94-123/420

8035 NDX1402254
పపరర: సరయ ససదదప కరలరసపలర

94-123/421

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరలరసపలర
ఇసటట ననస:30-5-565
వయససస:26
లస: పప
94-123/423

8038 NDX2488047
పపరర: శకత ననరరన

94-124/267

తసడడ:డ రరమకకషష పడసరద ననరరన
ఇసటట ననస:30-5-565
వయససస:20
లస: ససస స
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94-123/617

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-5-566
వయససస:45
లస: పప
8042 NDX2114155
పపరర: అనసష చగలవనటట

94-123/618

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:30-5-566
వయససస:37
లస: ససస స
94-123/424

తసడడ:డ బబల ససబడహరణఖస చగలవనటట
ఇసటట ననస:30-5-569
వయససస:26
లస: ససస స
8045 NDX2470466
పపరర: సరమలమ జఖస కరవపరర

8040 NDX2878833
పపరర: అనత గగససల

8043 NDX2084044
పపరర: ఆకరక చగలవనటట

8046 NDX2470458
పపరర: శకనవరసరరవప కరవపరర

94-123/619

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:30-5-566
వయససస:18
లస: పప
94-123/425

తసడడ:డ బబలససబడహరణఖస చగలవనటట
ఇసటట ననస:30-5-569
వయససస:28
లస: పప
94-123/427

8041 NDX2878908
పపరర: మహహశ గగససల

8044 NDX2470441
పపరర: లకడర కరవపరర

94-123/426

భరస : రవ కరవపరర
ఇసటట ననస:30-5-569 SATYA SAI APARTM
వయససస:26
లస: ససస స
94-123/428

8047 NDX2843423
పపరర: రవ కరవపరర

94-124/874

భరస : శకనవరసరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:30-5-569 SATYA SAI APARTM
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:30-5-569 SATYA SAI APARTM
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:30-5-569, Satya Sai
వయససస:27
లస: పప

8048 NDX1321140
పపరర: మలధవ గగసస

8049 NDX1980474
పపరర: లకడర దదవ కకమరగలల

8050 NDX1450618
పపరర: సరయననథ ఘససట

94-123/429

భరస : వనసకట కకషష గగసస
ఇసటట ననస:30-5-570
వయససస:29
లస: ససస స
8051 NDX1321132
పపరర: వనసకట కకషష గగసస

భరస : వనసకట చసదడశశఖర కకమరగలల
ఇసటట ననస:30-5-570
వయససస:40
లస: ససస స
94-123/433

తసడడ:డ తరరపతయఖ గగసస
ఇసటట ననస:30-5-570
వయససస:36
లస: పప
8054 JBV1091727
పపరర: శకవరణణ తతసడపస

94-123/435

తసడడ:డ రరమమమరరస తతసడనపస
ఇసటట ననస:30-5-571
వయససస:40
లస: ససస స
8057 JBV1094010
పపరర: శకనవరసపడదదప తతసడనపస

8052 NDX1980524
పపరర: వనసకట చసదడశశఖర కకమరగలల

94-123/438

94-123/434

భరస : ననగరరరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-573
వయససస:70
లస: ససస స

8055 AP151010291312
పపరర: లకడరపడసనన తతసడపస తతసడనపస

8056 NDX2443430
పపరర: వనసకట శశకలమలర కకమరగలల

94-123/436

8058 AP151010288558
పపరర: రరమమమరరస తతసడపస తతసడనపస

8061 NDX0772665
పపరర: ననగరరరడడడ భమరరడడడ భమరరడడడ

94-123/439

94-123/441

94-123/622

8062 JBV1090885
పపరర: రరధనరరణణ పపసదదట

94-123/442

భరస : హనసమసత రరవప పపసదదట
ఇసటట ననస:30-5-574
వయససస:37
లస: ససస స

8066 JBV2414498
పపరర: ననగ హహమ బసదస మలరర న

94-123/447

భరస : శకధర అతతస ట
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:36
లస: ససస స

8059 NDX3032869
పపరర: పడదదప కలమలర పష సర
తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ పష సర
ఇసటట ననస:30-5-571
వయససస:40
లస: పప

94-123/444

8067 NDX0275743
పపరర: మహత అతతస ట

94-123/437

తసడడ:డ వనసకట చసదడశశఖర కకమరగలల
ఇసటట ననస:30-5-571
వయససస:23
లస: పప

94-123/443 8064 AP151010288722
8063 AP151010291259
పపరర: వజయలకడర పపసదదట పపసదదట
పపరర: హనసమసతరరవప పపసదదట
పపసదదట
భరస : నలకసటటశశరరరవప పపసదదట
తసడడ:డ నలకసఠగశశరరరవప పపసదదట
ఇసటట ననస:30-5-574
ఇసటట ననస:30-5-574
వయససస:65
లస: ససస స
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప మలరర న
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:35
లస: ససస స

94-122/722

తసడడ:డ బడహమమమయల గగసద
న
ఇసటట ననస:30-5-571
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకరరసరరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-573
వయససస:83
లస: పప

94-123/446

8053 NDX3220597
పపరర: శకనవరససలల గగసద
న

తసడడ:డ చనన ససజవరరయబడడ కకమరగలల
ఇసటట ననస:30-5-570
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబపసరరజ తతసడనపస
ఇసటట ననస:30-5-571
వయససస:73
లస: పప
94-123/440

94-123/432

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఘససట
ఇసటట ననస:30-5-570
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమమమరరస తతసడనపస
ఇసటట ననస:30-5-571
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమమరరస తతసడనపస
ఇసటట ననస:30-5-571
వయససస:37
లస: పప
8060 NDX0772145
పపరర: వజడమర బ భమరరడడ

94-123/430

8065 NDX2119841
పపరర: ననగ సరయ శరకవఖ కకలలర

94-123/445

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:24
లస: ససస స
8068 NDX2119866
పపరర: లకడర అనదరరధ కకలర

94-123/448

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:43
లస: ససస స
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8069 NDX0772152
పపరర: పరరశత కలమలరర మలగసటట
మలగసటట
భరస : నరసససహమమరరస మలగసటట
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:44
లస: ససస స

94-123/449

8072 NDX0361170
పపరర: సరగజన అతతస ట

94-123/453

8070 NDX1105907
పపరర: ససనత దనసరర దనసరర

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:50
లస: ససస స
8073 NDX2119858
పపరర: జయ లకడర కకలలర

భరస : సరసబశవరరవప అతతస ట
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:72
లస: ససస స

94-123/456
8075 NDX1791574
పపరర: శక వనసకట సతఖ సరయ భబరర వ
గకసథద
తసడడ:డ రరమరహన రరవప గకసత
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:24
లస: పప

8076 NDX2127562
పపరర: ఫణణ జయసత మలరర న

8078 NDX0772699
పపరర: నరసససహమమరరస మలగసటట
మలగసటట
తసడడ:డ మలర ఖలరరరనమమరరస మలగసటట
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:51
లస: పప

94-123/459

8081 NDX0361097
పపరర: సరసబశవరరవప అతతస ట

94-123/462

8082 NDX3031895
పపరర: శశషష బబబబ మమలరచచరరవప

94-124/268

8087 NDX2216059
పపరర: శకనవరసరరజశశఖర రరడడడ ననలవలర

94-124/271

తసడడ:డ కకటటలసగయఖ ననలవలర
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:51
లస: పప

8085 NDX0633487
పపరర: శకలకడర హరర పసడయ�
పష ణబకలమలటట�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:34
లస: ససస స

8093 AP151010291715
పపరర: ససచరరత రరచపపడడ�

8094 NDX1437087
పపరర: మమత ససకలరరతడ

భరస : కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:40
లస: ససస స

94-123/460

8077 NDX0270744
పపరర: శకధర అతతస ట

8097 AP151010291364
పపరర: ఇసదదర మలదదరరజ
భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:48
లస: ససస స

94-123/458

8080 JBV1090497
పపరర: వరహలరరజ ఆదనరర

94-123/461

తసడడ:డ సససహచలస అధనరర
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:67
లస: పప
94-123/623

8083 NDX2813459
పపరర: సరయ రరమశరణ మలగసటట

94-123/624

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:19
లస: పప
94-124/269

8086 NDX0633503
పపరర: పదనరవత� ప�ణబకలమలటట�

94-124/270

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:53
లస: ససస స
94-123/625

తసడడ:డ బబచచయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:30-5-575 SEETHARA APARTM
వయససస:58
లస: పప
94-24/822

8092 NDX1017805
పపరర: హహమలత మలగసటట

94-124/273

భరస : కకషష కకషష ర
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:32
లస: ససస స
94-124/275

భరస : పడతనప కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:42
లస: ససస స
94-124/277

94-123/455

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అతతస ట
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:45
లస: పప

8091 NDX2698231
పపరర: సరయ గగతస సటటశక మలదదరరజ
తసడడ:డ హనసమసతరరజ మలదదరరజ
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:21
లస: పప

94-124/274

8074 NDX2360311
పపరర: సరయ కకషష రగవసత వపరరమ

94-124/272 8089 NDX2736817
8088 NDX0633529
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� పప ణబకలపరటట�
పపరర: రమబలల కకసడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపరసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-575,F.NO.9 SITARA
వయససస:37
లస: పప

భరస : వజయ సరగర రరడడ మమకల
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:44
లస: ససస స

94-123/457

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:63
లస: పప
94-123/495

94-123/452

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరవప వపరరమ
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శత రరమ శరససస స మమలరచచరరవప
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:59
లస: పప

8084 NDX0633495
పపరర: కకషష మలనస పసడయ�
ప�ణబకలమలటట�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:29
లస: ససస స

8096 NDX1636143
పపరర: సతఖవత మమకల

94-123/454

తసడడ:డ ఎస వ రరమ రరవప మలరర న
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:33
లస: పప
8079 NDX2119833
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప కకలలర

8071 JBV2414480
పపరర: లలత మలరర న

భరస : రరమలరరవప మలరర న
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల అతతస ట
ఇసటట ననస:30-5-575
వయససస:69
లస: పప

8090 NDX2424810
పపరర: శకనవరస రరవప పపరసశశటట

94-123/450

8095 NDX0844035
పపరర: వజయలకడర ననరరన�

94-124/276

భరస : రరమకకషషపడసరద�
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:44
లస: ససస స
94-124/278

8098 JBV1091982
పపరర: సససదనబ� మహరద�

94-124/279

తసడడ:డ సససదసలల� �
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:50
లస: ససస స
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8099 AP151010291694
పపరర: పదనరవత కరమరరజ�

94-124/280

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:63
లస: ససస స
8102 AP151010291599
పపరర: వజయలకడర రరచపపడడ�

94-124/283

94-124/286

94-124/289

94-124/292

94-124/295

94-124/875

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:23
లస: ససస స
8120 NDX1484898
పపరర: కరరక అల పరటటక
డ గదచబ

94-124/296

భరస : మలరరటన బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:30-5-579
వయససస:58
లస: ససస స

94-124/290

8112 NDX2025436
పపరర: శకనవరస రరవప గగలర పపడడ

94-124/293

94-124/298

94-124/701

8118 NDX2698447
పపరర: ససనగర గగలర పపడడ

94-139/417

8124 JBV1092113
పపరర: ససబబరరజశశఖర� రరచపపడడ�

8127 NDX2022341
పపరర: మలరరటన బబ రరగడడ
తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-579
వయససస:59
లస: పప

94-124/288

8110 AP151010288258
పపరర: కకషష పడసరద మలదదరరజ

94-124/291

94-124/294
8113 NDX1246396
పపరర: లకడర నరసససహమమరగస అచసఖతషన

8116 NDX2600872
పపరర: దనశరక సరహహత మలదదరరజ

94-124/753

తసడడ:డ హనసమసత రరజ మలదదరరజ
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:18
లస: పప
8119 NDX2782407
పపరర: సష లలమన గనసపలర

94-124/876

తసడడ:డ సశరష రరజ గనసపలర
ఇసటట ననస:30-5-576 109 mayuri apartmen
వయససస:25
లస: పప
94-124/877

8122 AP151010291118
పపరర: లకడర రరచపపడడ�

94-124/297

భరస : వజయసరరధద�
ఇసటట ననస:30-5-578
వయససస:40
లస: ససస స
94-124/299

తసడడ:డ కకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:30-5-578
వయససస:39
లస: పప
94-124/301

8107 NDX0654095
పపరర: మలగసటట ససధనకర�

తసడడ:డ భబజసగరరవప
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:69
లస: పప

8115 NDX2360394
పపరర: వనసకట హహమసత కలమలర
చలవరదద
తసడడ:డ ససబబ రరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:30.5.576
వయససస:24
లస: పప

8121 NDX2837623
పపరర: బల యదస వసశ ససకలరరతడ

94-124/285

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పడతనప కలమలర ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:30-5-577
వయససస:22
లస: పప

భరస : వజయసరరధద�
ఇసటట ననస:30-5-578
వయససస:62
లస: ససస స
8126 NDX2022358
పపరర: రరజజ కలమలరర బబ రరగడడ

8109 NDX1437095
పపరర: పడతనప కలమలర ససకలరరతడ

8104 JBV1093723
పపరర: మరర� మహరద�

తసడడ:డ శశభననదద�డ
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పరటటక
డ వరరరల గదచబ
ఇసటట ననస:30-5-577
వయససస:45
లస: పప
8123 AP151010291117
పపరర: కలససమ రరచపపడడ�

94-124/287

తసడడ:డ శక రరమమమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:74
లస: పప
8117 NDX2790152
పపరర: ససనగర గగలర పపడడ

8106 NDX1246388
పపరర: శకనవరసరరవప యలపరరస

94-124/282

తసడడ:డ సససదసలల� �
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శశభ ననదదడ మలగసటట
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:51
లస: పప
8114 NDX1103142
పపరర: బబబబ సదననసద యలపరరస

94-124/284

తసడడ:డ బబబబ సదననసద
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:48
లస: పప
8111 NDX1653287
పపరర: కకషష కకషష ర మలగసటట

8103 NDX1665233
పపరర: బబబమమయల మహమరద

8101 NDX0844118
పపరర: ననరరన సరగజన దదవ�

భరస : శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల మహమరద
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ సదననసద
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:40
లస: పప
8108 NDX0850545
పపరర: రరమకకకషష పడసరద ననరరన�

94-124/281

భరస : శశభ ననదదడ మలగసటట
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:30-5-576
వయససస:80
లస: ససస స
8105 NDX1103001
పపరర: పవన కలమలర యలపరరస

8100 NDX1653329
పపరర: సరమలమ జఖస మలగసటట

8125 NDX0272229
పపరర: కకషషమమరరస రరఛపపడడ�

94-124/300

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ�
ఇసటట ననస:30-5-578
వయససస:77
లస: పప
94-124/302

8128 NDX2439438
పపరర: వనసకట సష మ శశఖర కడడయలల

94-124/303

తసడడ:డ మబకలసదరరవప కడడయలల
ఇసటట ననస:30-5-579
వయససస:60
లస: పప
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8129 JBV1091453
పపరర: లకడరపడసనన� కకతస మలసస�

94-124/304

భరస : ఆదదననరరయణ� �
ఇసటట ననస:30-5-580
వయససస:39
లస: ససస స
8132 AP151010291251
పపరర: పపషరపవత కకతనసమలసస�

94-124/307

94-124/310

94-124/313

94-124/315

94-124/318

94-124/321

94-124/324

94-124/327

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:27
లస: పప
8156 NDX2127653
పపరర: రరసకకసడనరరడడడ అనననరరడడడ
తసడడ:డ చనననపపరరడడడ అనననరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:35
లస: పప

94-124/314

8142 NDX1513606
పపరర: రఠప బబ డగల

8145 NDX1777202
పపరర: సరసబ ససబబబరరవప వనమబల

8148 AP151010291301
పపరర: ససభదడ ఏలకరర

94-124/316

94-124/319

94-124/322

8140 NDX2421014
పపరర: వనణబ మలధవ కకతస మలసస

94-124/702

8143 AP151010291603
పపరర: మలరరతవరలకడర వనమబల

94-124/317

8146 NDX2033702
పపరర: ననగమణణ పపరరమమటర

94-124/320

8149 NDX1385418
పపరర: తరరమల కకషష మలధవ

94-124/323

భరస : శకనవరస మమరరస
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:54
లస: ససస స
94-124/325

8154 NDX1722041
పపరర: మననహర రరడడడ అనననరరడడ

94-124/328

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పపరరమమటర
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:39
లస: పప

94-124/312

భరస : రమమష పపరరమమటర
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:29
లస: ససస స

8151 NDX1484914
పపరర: సరయ రరస ఏలకరర శశష
సరయరరస ఏలకరర
తసడడ:డ రరఘవ బబబబ ఏలకరర
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:27
లస: పప

8157 NDX2033736
పపరర: రమమష పపరరమమటర

8137 AP151010288363
పపరర: మహనరరవప కకతస మలసస�

భరస : సరసబససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-582
వయససస:57
లస: ససస స

8152 NDX1722496
పపరర: పరడతప రరడడ అనననరరడడ

94-124/326

తసడడ:డ రమణనరరడడడ అనననరరడడ
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రమణనరరడడడ అనననరరడడ
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:28
లస: పప
94-124/330

94-124/309

తసడడ:డ మహన రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30.5.580
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరఘవబబబబ
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:72
లస: ససస స
8153 NDX1153030
పపరర: ససమధ తరర పతడ

8139 NDX1385491
పపరర: సతఖననరరయణ శకకరకలళపప

8134 NDX1776550
పపరర: సరసబశవ రరవప కకతస మలసస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-580
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:30-5-582
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవ మలలర శశర రరవప నననస
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:46
లస: ససస స
8150 AP151010291302
పపరర: కమలలదదవ ఏలకరర

94-124/311

భరస : రరమ లకరయఖ
ఇసటట ననస:30-5-582
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:30-5-582
వయససస:51
లస: పప
8147 NDX2033751
పపరర: చసడడ రరణణ నననస

8136 JBV2408201
పపరర: శకధరరబబబ� కలమరమమరర�

94-124/306

తసడడ:డ మహన రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-5-580
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చన సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-580
వయససస:68
లస: పప

భరస : రఘ�
ఇసటట ననస:30-5-582
వయససస:39
లస: ససస స
8144 NDX1513572
పపరర: రరమలకరయఖ బబ డగరలల

94-124/308

తసడడ:డ రరజభగవరనసలల� �
ఇసటట ననస:30-5-580
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గగరగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:30-5-580
వయససస:51
లస: పప
8141 NDX0278309
పపరర: లలవణఖ� జజననలగడడ �

8133 NDX1246404
పపరర: శరఖమల శకకరకలలపప

8131 NDX0278275
పపరర: ఉదయలకడర� కనమరర పపడడ�

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:30-5-580
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-580
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-5-580
వయససస:44
లస: పప
8138 NDX0850552
పపరర: వనసకటటశశరరర కనమరర పపడడ�

94-124/305

భరస : శకధరబబబబ� �
ఇసటట ననస:30-5-580
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-580
వయససస:51
లస: ససస స
8135 NDX2025527
పపరర: అదద ననరరయణ కకతస మలసస

8130 JBV2414142
పపరర: శకదదవ� కలమరమమరర�

8155 NDX0271965
పపరర: లలల ససభభద తరర పతడ

94-124/329

తసడడ:డ శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:30
లస: పప
94-124/331

8158 AP151010288013
పపరర: రరఘవబబబబ ఏలకరర

94-124/332

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:30-5-583
వయససస:52
లస: పప
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94-124/333 8160 NDX0084301
8159 AP151010291605
పపరర: లలత కనక దసరర కకసడపరటటరర
పపరర: చచత
స నఖ దదపక� కకసడపరటటరర�

94-124/334

94-124/335
8161 AP151010288025
పపరర: సతఖ బబలగసగరధర తలక
కకసడపరటటరర
తసడడ:డ లకడర నరసససహ రరవప కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:30-5-584
వయససస:63
లస: పప

8164 NDX1018159
పపరర: పపజత గరదద

భరస : సతఖ బబలగసగరధర తలక కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:30-5-584
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ బబల గసగరధర తలక�
ఇసటట ననస:30-5-584
వయససస:31
లస: పప

8162 NDX2396315
పపరర: మబరళ కకషష కకసదరర

8163 NDX2396539
పపరర: వనసకట ససవర దసరర రరవప
మలర ననన
తసడడ:డ రతయఖ మలర ననన
ఇసటట ననస:30.5.584/1
వయససస:31
లస: పప

94-124/704

8166 NDX0271783
పపరర: ససతతష కలమలర పష లకరర

94-124/338

94-124/703

తలర : లకడర ససశల కకసదరర
ఇసటట ననస:30.5.584/1
వయససస:22
లస: పప
8165 NDX1017821
పపరర: భబవననశశరర గరదచ

94-124/337

భరస : సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-586
వయససస:61
లస: ససస స
8168 NDX2587905
పపరర: సరయ మమఢడన గగలర
తసడడ:డ జ.వ.ఏస పడసరద రరవప గగలర
ఇసటట ననస:30-5-586
వయససస:21
లస: ససస స
8171 JBV1093616
పపరర: ఆతదయ
డ
మమళరచచరరవప

94-124/341

94-124/344

94-124/347

94-124/350

తసడడ:డ ననరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:30-5-591
వయససస:62
లస: పప

8175 NDX0271882
పపరర: వనసకటటష సరశమ

94-124/356

8173 NDX1246370
పపరర: ననగ సరయ దదననష సరశమ

94-124/345

8181 NDX0271718
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప కకరరవ

8184 NDX0495341
పపరర: అనదష� కరకలమలనస�

94-124/343

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:37
లస: పప
94-124/349

తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:52
లస: పప
94-124/351

8182 NDX1623918
పపరర: శక కకషష మమరరస పతడ

94-124/352

తసడడ:డ అనననజ పతడ
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:71
లస: పప
94-124/358

8185 NDX0495333
పపరర: రసగరరరవప కరకలమలనస

94-124/359

తసడడ:డ బబలర యఖ
ఇసటట ననస:30-5-591
వయససస:45
లస: పప

94-124/747 8188 NDX2587343
8187 NDX2600799
పపరర: శకనవరస మహహసదడ పడసరద కలసగర
పపరర: హహమ
హ వత కలసగర

తసడడ:డ పపలర రరవప కలసగర
ఇసటట ననస:30/5/591
వయససస:64
లస: పప

94-124/340

94-124/346
8176 NDX0271833
పపరర: తనసడవ వజయకలమలర కకరరవ

94-124/348 8179 AP151010288142
8178 NDX0844407
పపరర: గసగరధర సతఖననరరయణ కకరరవ
పపరర: వనసకటశవపడసరదరరవప గగలర

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-591
వయససస:39
లస: ససస స
94-124/360

8170 AP151010291024
పపరర: శవకకషషకలమలరర� గగలర �

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-587
వయససస:66
లస: ససస స
8186 NDX0271932
పపరర: భబసకరరరవప అదదబపలర

94-124/342

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఆర కగ మమరరస
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:59
లస: పప
8183 AP151010291367
పపరర: అసజనకలమలరర బబ డడ పటట

8172 NDX1634782
పపరర: వజయ శక పతడ

94-124/339

భరస : వనఇకటశవపడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:39
లస: పప
8180 NDX0131672
పపరర: పడసనన కలమలర మదదబరరల

94-124/878

భరస : శక కకషష మమరరస పతడ
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:66
లస: ససస స

తలర : భబవననశశరర గరదద
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:30
లస: పప
8177 JBV1090257
పపరర: శకనవరసస మమళచదరరవప

8169 NDX3090727
పపరర: తతసడపస లకడర

8167 NDX0271759
పపరర: వనసకట రసగరరరవప సరశమ
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-586
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-5-586
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శశషషబబబబ
ఇసటట ననస:30-5-586/1
వయససస:51
లస: ససస స
8174 NDX0844274
పపరర: ననరరయణ శక హరర గరదద

తలర : భబవననశశరర గరదద
ఇసటట ననస:30-5-586
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరద
ఇసటట ననస:30-5-586
వయససస:43
లస: పప
94-124/754

94-124/336

94-124/755

భసధసవప: శకనవరస మహహసదడ పడసరద కలసగర
ఇసటట ననస:30-5-591
వయససస:58
లస: ససస స
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94-105/641

భరస : వ ససబబబరరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:30-5-591/1B
వయససస:52
లస: ససస స
8192 NDX0277962
పపరర: తదజశశ కనగలలపపల

తసడడ:డ వ ససబబబరరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:30-5-591/1B
వయససస:22
లస: పప
94-124/361

భరస : ఈశశర కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-592
వయససస:32
లస: ససస స
8195 NDX0659037
పపరర: అననపపరషమర కనగలలపపల�

94-124/364

94-124/367

94-122/506

94-124/370

94-124/373

94-124/376

భరస : సతఖననరరయణ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:56
లస: ససస స

8202 NDX1722009
పపరర: లకడర కరటడగడడ

8205 NDX0747287
పపరర: ససమఖ రరవనల

8208 NDX0579185
పపరర: రమఖ ససధ కతడ

8211 JBV2414126
పపరర: శరరద� అనననపడగడ�

94-124/379

8214 AP151010291385
పపరర: భబగఖలకడర అనననపడగడ�

94-124/368

8217 NDX2025469
పపరర: రరధదక గరలర
భరస : పడసనననసజననయబలల గరలర
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:57
లస: ససస స

94-124/366

8200 NDX0362905
పపరర: ససససరత ససజవ చతత
స ర

94-122/505

8203 NDX2068675
పపరర: ఇసదనడణణ వనమబల

94-124/369

భరస : వజయ వనమబల
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:28
లస: ససస స
94-124/371

8206 NDX1381946
పపరర: జజఖషరష పడతభ రరనమలల

94-124/372

తసడడ:డ పడసరద రరనమలల
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:34
లస: ససస స
94-124/374

8209 NDX0844068
పపరర: శరగష వనమబల

94-124/375

భరస : పడతనప
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:36
లస: ససస స
94-124/377

94-124/378
8212 NDX2084135
పపరర: జజఖతరరయ పడభబవత రగణమలలల

భరస : ససనల చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:38
లస: ససస స
94-124/380

భరస : పదరననభశరర�
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:45
లస: ససస స
94-124/382

8197 NDX0672071
పపరర: రరజశశఖర కనగలలపపల

తసడడ:డ ససజవ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పదరననభశరర� �
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస శరర
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:42
లస: ససస స
8216 NDX1037555
పపరర: ఉమలమహహశశరర బసడడ

94-125/1130

తసడడ:డ రరపప మరబ న సససగ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలససరర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:37
లస: ససస స
8213 NDX0877118
పపరర: మననవ శరసత

8199 NDX3234705
పపరర: అసజమర చదరరకకమలల

94-124/363

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:30-5-592
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససధదర బబబబ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధదర బబబబ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:34
లస: ససస స
8210 NDX1722124
పపరర: కకటటశశరర జజననలగడడ

94-124/365

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప పష నదనరర
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:30
లస: ససస స
8207 NDX0747220
పపరర: ససససరత రరవనల

8196 NDX1722090
పపరర: పపప ధదవ రరజ కనగలలపల

8194 NDX0278010
పపరర: శకలకడర కనగలలపపల
భరస : ఈశశర కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-592
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చదరరకకమలల
ఇసటట ననస:30-5-592
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కగ యస రరమయఖ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:33
లస: ససస స
8204 NDX2068691
పపరర: తడపపర పష నదనరర బ వ

94-124/362

తసడడ:డ రరజజ శశఖర కనగలలపల
ఇసటట ననస:30-5-592
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:30-5-592
వయససస:52
లస: పప
8201 NDX0119404
పపరర: జజఖతఖత కసదసల

8193 NDX0278051
పపరర: శక వరన కనగలలపపల

94-120/569

తసడడ:డ సతఖ కరమమశశరరరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:30-5-591/1B
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:30-5-592
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-592
వయససస:78
లస: ససస స
8198 NDX0658971
పపరర: కరశననధ బబబబ కనగలలపపల

94-105/642 8191 NDX2562320
8190 NDX2612125
పపరర: శక వషష
పపరర: వ ససబబబరరవ కకటసరరజ
ష శవ కలమలర కకటసరరజ

8215 NDX0278218
పపరర: రరధనరరణణ యఇ.

94-124/381

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:54
లస: ససస స
94-124/383

8218 JBV1091693
పపరర: మణణకలమలరర వపయమఖరర

94-124/384

భరస : సస.ఆర.సఇజవ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:57
లస: ససస స
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8219 NDX0747253
పపరర: పదనరవత చగపపర
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94-124/385

భరస : ససధదర బబబబ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:59
లస: ససస స
8222 NDX0647685
పపరర: నరరలలదదవ బసడనరర

94-124/388

94-124/391

94-124/394

94-124/397

94-124/400

94-124/403

94-124/406

భరస : చచదరర మలశశటట
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:48
లస: ససస స

8232 NDX0876953
పపరర: మననవ శకనవరస శరర

8235 NDX2168145
పపరర: చసదడ శశఖర కకసడన

8238 NDX1080555
పపరర: రరపప మరరన సససగ కతడ

8241 JBV1090331
పపరర: కకటటశశరరరవప వపయమఖరర

94-124/409

8244 NDX2412740
పపరర: దదపసక చనరరగబసడర

94-124/398

8227 NDX1794891
పపరర: సరయ అనష కరళసగర

94-124/393

8230 NDX0844365
పపరర: పడతనప వనమబల

94-124/396

8233 NDX0272187
పపరర: ససధదర బబబబ రరవనల

94-124/399

తసడడ:డ నలర యఖ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:57
లస: పప
94-124/401

8236 NDX1023373
పపరర: సతఖననరరయణ కరటడగడడ

94-124/402

తసడడ:డ రరమననధస కరటడగడడ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:61
లస: పప
94-124/404

8239 NDX2025410
పపరర: పడసనననసజననయబలల గరలర

94-124/405

తసడడ:డ కకషష మమరరస గరలర
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:73
లస: పప
94-124/407

94-124/408
8242 NDX0131458
పపరర: యగరనసదనచనరరఖలల నసబమరర

తసడడ:డ నరసససహచనరరఖలల
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:88
లస: పప
94-124/705

తసడడ:డ లకడర శకనవరస చనరరగబసడర
ఇసటట ననస:30.5.593
వయససస:22
లస: ససస స
94-124/879

94-124/390

తసడడ:డ సససదర
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట బబపయఖ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:88
లస: పప
8246 NDX2791341
పపరర: రరణణ మలశశటట

94-124/395

తసడడ:డ బబలలజ సససగ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ చససడడ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:75
లస: పప
8243 JBV1090323
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకతత
స రర

8229 NDX0844266
పపరర: వజయ వనమబల

8224 NDX1921809
పపరర: గగకస సరగజన వనమబల

తసడడ:డ మబరళ మహన రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సససదర కకసడన
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:65
లస: పప
8240 NDX2168079
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చససడడ

94-124/392

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:60
లస: పప
8237 NDX0272013
పపరర: శవరరమయఖ కసదసల

8226 NDX2180024
పపరర: గగపసకకషష మలశశటట

94-124/387

భరస : హహచ కగ సససదర వనమబల
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ హహచ కగ సససదర వనమబల
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:50
లస: పప
8234 NDX1513523
పపరర: శకధర మలరగమళర

94-124/389

తసడడ:డ చచదరర బబబబ లలట మలశశటట
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జజఫర
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:35
లస: పప
8231 JBV1092451
పపరర: ససరగష కకతత
స రర

8223 NDX0278226
పపరర: సతఖవరణణ� నసడదరర�

8221 NDX0278119
పపరర: వజయలకడర కసదసల

భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలనసజజచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:75
లస: ససస స
8228 JBV2408045
పపరర: అమన మహమరద

94-124/386

భరస : రరపప మరబ న సససగ
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : హరర ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:64
లస: ససస స
8225 JBV1092477
పపరర: లకడరతషలసస కకతతరర

8220 NDX0579128
పపరర: కనక మహలకడర బబయ కతడ

8245 NDX2690402
పపరర: జయశక సస నస
తసడడ:డ ఏస ఏస ఆర ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:30-5-593
వయససస:54
లస: ససస స

94-124/880 8248 NDX2405074
8247 NDX2768992
పపరర: వ ఏస మధసర గరయతడ మననవ
పపరర: లకడరపడసనన తనడడకకసడ

తసడడ:డ శకనవరస శరర మననవ
ఇసటట ననస:30-5-593 SF-2,Sri Satya Sai H
వయససస:19
లస: ససస స

94-124/756

94-124/410

భరస : వనసకట శకరరమకకషష తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:30-5-593 SRI SATYASAI HOM
వయససస:41
లస: ససస స
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8249 NDX2405066
పపరర: రరజఖ లకడర తనడడకకసడ
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94-124/411

8250 NDX2405058
పపరర: వనసకట శకరరమకకషష తనడడకకసడ

94-124/412

94-124/413
8251 NDX2405033
పపరర: శక రరమచసదడ మమరరస తనడడకకసడ

భరస : శకరరమచసదడమమరరస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:30-5--593 SRISATYASAI HOM
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:30-5-593 SRI SATYASAI HOM
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససతరరమ సరశమ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:30-5--593 SRISATYASAI HOM
వయససస:74
లస: పప

8252 NDX2519700
పపరర: ననగ శకవఖ గబడడపరటట

8253 GQZ1013762
పపరర: జయశక సరర నస

8254 NDX0850578
పపరర: శవ ననగ పడసరద కకలలర

94-124/677

తసడడ:డ శకనవసరరరమ నలర గగసడ
ఇసటట ననస:30-5-593,flat no-FF4
వయససస:21
లస: ససస స
8255 NDX0844423
పపరర: శకనవరసరరవప ఆతరకకరర�

94-124/415

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-594
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఏస ఏస ఆర ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:30-5-593, WARD NO-5
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-594
వయససస:42
లస: పప

8256 NDX0850560
పపరర: సతఖననరరయణ కకలలర

8257 NDX0844134
పపరర: రరజఖలకడర కకలలర

94-124/707

8259 NDX1561951
పపరర: సడవసత చనరరగబసడర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకళర
ఇసటట ననస:30.5.594
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లకడర శకనవరస
ఇసటట ననస:30.5.596
వయససస:25
లస: ససస స

94-124/710
8261 NDX1513549
పపరర: చనరరగబసడర లకడరశకనవరస
చరరగబసడర
తసడడ:డ జగననరహన రరవప చరరగబసడర
ఇసటట ననస:30.5.596
వయససస:56
లస: పప

8262 NDX2840726
పపరర: కకరణ బబబబ చసడడ
తసడడ:డ బబ స బబబబ చసడడ
ఇసటట ననస:30-5-597
వయససస:44
లస: పప

8264 NDX3096062
పపరర: శక శరసత రరపపరర

8265 NDX0813865
పపరర: నరఠప నవనదదత చలలవపరర

94-123/626

తలర : నరరల బబ పపరణణ
ఇసటట ననస:30-5-598
వయససస:25
లస: ససస స
94-125/75

8270 NDX0704890
పపరర: మననకడ బబ మరరరజ

94-125/78

భరస : పరసడడ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-598/F3
వయససస:45
లస: ససస స

94-124/708

94-125/914

94-125/911

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప లకకరరజ
ఇసటట ననస:30-5-598/F4
వయససస:70
లస: పప

8260 NDX1513580
పపరర: ననగ రరమ దదవ చనరరగబసడర

94-125/73

8263 NDX2781979
పపరర: శశ పసడయలమ కలమలర చసడడ

94-125/76

8271 NDX0704940
పపరర: పరసడడ రసగరరరవప బబ మరరరజ

94-125/79

8266 NDX0813899
పపరర: ఇసదదర పసడయదరరకన

తసడడ:డ రరమయఖ తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:30-5-599
వయససస:62
లస: పప

94-125/74

8269 NDX1624114
పపరర: దసరర మలనఅసర బబ మరరరజ

94-125/77

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప బబ మరరరజ
ఇసటట ననస:30-5-598/F3
వయససస:26
లస: ససస స

94-125/915

94-125/913
8272 NDX2789949
పపరర: వనసకట దసరర సరయ పడసనన
భగవ బబ మరరరజ
తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప బబ మరరరజ
ఇసటట ననస:30-5-598/F3
వయససస:27
లస: పప

8275 NDX3170024
పపరర: వనసకట ససభబషసణ దదవరపలర

94-125/916

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:30-5-598/SF1
వయససస:59
లస: ససస స
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8277 NDX2757177
పపరర: పడభబకర రరవప తడపపరమలలర

94-125/912

భరస : బబబబపడసరద
ఇసటట ననస:30-5-598/F1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఉమలపత లకకరరజ
ఇసటట ననస:30-5-598/F4
వయససస:64
లస: ససస స

94-119/894

94-124/709

తసడడ:డ కకరణ బబబబ చసడడ
ఇసటట ననస:30-5-597
వయససస:18
లస: పప

8268 NDX0865998
పపరర: బబబబపడసరద చలలవపరర
చలలవపరర
తసడడ:డ అలయల
ఇసటట ననస:30-5-598/F1
వయససస:69
లస: పప

8274 NDX2813889
పపరర: శరరశణణ లకకరరజ

94-124/706

భరస : లకడర శకనవరస చనరరగబసడర
ఇసటట ననస:30.5.596
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:30-5-598/F3
వయససస:52
లస: పప

8273 NDX2813921
పపరర: ఉమలపత లకకరరజ

94-124/414

భరస : శవననగపడసరద
ఇసటట ననస:30.5.594
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ పడసరద
ఇసటట ననస:30-5-598/F1
వయససస:37
లస: ససస స

8267 NDX0814384
పపరర: శరకవణ కలమలర చచసతనఖ
చలలవపరర
తసడడ:డ బబబబ పడసరద
ఇసటట ననస:30-5-598/F1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస కసద
స రగ
ఇసటట ననస:30-5-599
వయససస:22
లస: పప

94-124/416

తసడడ:డ కకసటయఖ
ఇసటట ననస:30-5-594
వయససస:65
లస: పప

8258 NDX0844282
పపరర: కకషష కకశశర కకలలర కకళర

8276 NDX3020211
పపరర: సరయరరస కసద
స రగ

94-106/764

94-122/671

8278 NDX3199593
పపరర: కరరమబరర వనసకటరరజ

94-123/627

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:30-5-599
వయససస:78
లస: పప
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94-123/628

భరస : పడభబకర రరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:30-5-599
వయససస:62
లస: ససస స
94-125/81

భరస : వనసకట బబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-599/2
వయససస:69
లస: ససస స
94-125/921

8291 NDX1787060
పపరర: సహజ బబసగ

94-125/87

తసడడ:డ భబసకర రరవప బబసగ
ఇసటట ననస:30-5-599/14
వయససస:30
లస: ససస స
8294 NDX3046398
పపరర: రరమ ససబబ రరవప ననలస

8283 NDX0861906
పపరర: రరమకకకషష రరరవప గసటసరల

94-125/82

8286 NDX1152974
పపరర: రసజతన ననదచసడర

94-125/83

8284 NDX3211836
పపరర: కకషష జలదద

8289 NDX1865387
పపరర: పసచచయఖ పడసరద మటపరరస

8287 NDX0633388
పపరర: లల చసదర ననదచసడర

94-125/85

94-125/84

8290 NDX1787193
పపరర: సహన బబసగ

తసడడ:డ మహన దనస గరసదద మటపరరస
ఇసటట ననస:30-5-599/10
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప బబసగ
ఇసటట ననస:30-5-599/14
వయససస:29
లస: ససస స

8292 NDX2405082
పపరర: సరయ ససదదప ననళస

8293 NDX3036944
పపరర: వనసకట రమణ ననలస

8295 NDX3037330
పపరర: పదనరవత ననలస

94-116/866

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-599/7
వయససస:31
లస: పప

94-125/88

తసడడ:డ వనసకట రమణ ననళస
ఇసటట ననస:30-5-599/15
వయససస:21
లస: పప
94-121/481

94-125/80

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జలదద
ఇసటట ననస:30-5-599/6
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-5-599/7
వయససస:33
లస: ససస స
94-125/922

8281 NDX0861989
పపరర: మధసబబల చదవనసదడ

భరస : రరమకకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:30-5-599/2
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట బబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-599/2
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకషష జలదద
ఇసటట ననస:30-5-599/6
వయససస:38
లస: ససస స
8288 NDX3215621
పపరర: ససడజన కలమలర కకపపపరరవపరర
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ లలకననథస కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-5-599/9
వయససస:36
లస: పప

94-124/881

తసడడ:డ మదన మహన రరవప
ఇసటట ననస:30-5-599
వయససస:48
లస: పప

8282 NDX0861534
పపరర: ఉమలదదవ గసటసరల

8285 NDX3205762
పపరర: కణక మహలకడర జలదద

8280 NDX2737476
పపరర: కకటటశశర రరవప అనగరన

94-125/86

94-121/480

తసడడ:డ రరమ ససబబ రరవప ననలస
ఇసటట ననస:30-5-599/15, Venkata Gana
వయససస:50
లస: పప
94-125/918

8296 NDX3036514
పపరర: వరససత ఆకలల

94-125/919

తసడడ:డ వనసకట రమణ ననలస
ఇసటట ననస:30-5-599/15,VENKATA GANA
వయససస:74
లస: పప

భసధసవప: వనసకట రమణ ననలస
ఇసటట ననస:30-5-599/15,Venkata Ganap
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ ననలస
ఇసటట ననస:30-5-599/15,Venkata Ganap
వయససస:42
లస: ససస స

8297 NDX2028919
పపరర: రరమకకషషరరడడడ సససకటట

8298 NDX2180446
పపరర: రరధ కలలఖణణ దదశభషరఖమ

8299 NDX2180420
పపరర: బబల ససబడహరణఖస పపలలగబసడర

94-125/89

తసడడ:డ చచసచరరడడడ సససకటట
ఇసటట ననస:30-5-599/16
వయససస:52
లస: పప
8300 NDX1903989
పపరర: సరయ అనతన కకరణ వనదనసతస

భరస : బబల ససబడహరణఖస దదశభబషఖమ
ఇసటట ననస:30-5-599/17
వయససస:61
లస: ససస స
94-125/92

తసడడ:డ వనసకట రవ కకరణ వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-5-599/18
వయససస:24
లస: ససస స
8303 NDX1624239
పపరర: వనసకట రవ కకరణ వనదనసతస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర మలర
ఇసటట ననస:30-5-599/24
వయససస:65
లస: పప

8301 NDX1624205
పపరర: బబత కకరణ వనదనసతస

94-125/95

8304 NDX3102977
పపరర: సరయ అనత కకరణ వనదనసతస

94-125/93

8307 NDX1786518
పపరర: శకదదవ శరకవణస
భరస : రవ కలమలర శరకవణస
ఇసటట ననస:30-5-599/F1
వయససస:50
లస: ససస స

8302 NDX1624189
పపరర: వరసవ వతసరస వనదనసతస

94-125/94

భరస : వనసకట రవ కకరణ వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-5-599/18
వయససస:52
లస: ససస స
94-125/920

తసడడ:డ వనసకట రవ కకరణ వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-5-599/18
వయససస:23
లస: ససస స
94-125/97

94-125/91

తసడడ:డ వనసకట కకషష మమరరస పపలలగబసడర
ఇసటట ననస:30-5-599/17
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రవ కకరణ వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-5-599/18
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషష మమరరస వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-5-599/18
వయససస:61
లస: పప
8306 NDX1733717
పపరర: కకషష మమరరస నలర మలర

94-125/90

8305 NDX0389890
పపరర: జయలకడర నలర మలర

94-125/96

భరస : కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:30-5-599/24
వయససస:58
లస: ససస స
94-125/98

8308 NDX1756065
పపరర: రవ కలమలర శరకవణస

94-125/99

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ సరశమ శరకవణస
ఇసటట ననస:30-5-599/F1
వయససస:54
లస: పప
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8309 NDX2556132
పపరర: సరయ వనసకట తడపపర శకవణస

94-125/827

తసడడ:డ రవ కలమలర శకవణస
ఇసటట ననస:30-5-599/F1
వయససస:24
లస: ససస స
8312 AP151010288009
పపరర: రరధనకకషరషరరవప పతడ పతడ

94-123/464

8313 AP151010288563
పపరర: పటబటభ రరమలరరవప పస స వ ర

94-123/467

8318 JBV1091537
పపరర: లలహహతకలమలరర గఇగరరజ

8316 NDX2840106
పపరర: పడతషఖష థనసగసటబర

8311 AP151010291343
పపరర: లలకకషషవనణణ పతడ పతడ

94-123/463

భరస : వఠలరరవప పతడ
ఇసటట ననస:30-5-600
వయససస:81
లస: ససస స
94-123/465

తసడడ:డ వఠలరరవప పస స వ ర
ఇసటట ననస:30-5-600
వయససస:54
లస: పప

8315 NDX1902767
పపరర: ధనస ఎస జయ గబపరస
తషనసగబసటర
తసడడ:డ కకషష మమరరస తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:30-5-601
వయససస:54
లస: పప

8314 JBV1091545
పపరర: ఉషరరరణణ తతనసగబసటర

94-123/466

భరస : ధనసఇజయగబపరస తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:30-5-601
వయససస:46
లస: ససస స
94-123/629

8317 NDX2933380
పపరర: దతనసతదయ
డ
థనసగసటబర

94-123/630

తసడడ:డ ధనసనసజయ గబపస థనసగసటబర
ఇసటట ననస:30-5-601
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనదమరయ గబపస థనసగసటబర
ఇసటట ననస:30-5-601
వయససస:20
లస: పప

94-123/468

94-123/469
8319 AP151010288132
పపరర: జగదదష చసదడబబబబ గసగరరజ
గసగరరజ
తసడడ:డ లకడరనరసససహరరవప గసగరరజ
ఇసటట ననస:30-5-602
వయససస:60
లస: పప

8320 AP151010291242
పపరర: ససతపవనజజఖత భకగబబసద
భకగబబసద
భరస : గగపరలకకషషమమరరస భకగబబసద
ఇసటట ననస:30-5-603
వయససస:41
లస: ససస స

94-123/470

94-123/471

8322 AP151010288114
పపరర: గగపరలకకషషమమరరస భకగబబసడ
భకగబబసడ
తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ భకగబబసడ
ఇసటట ననస:30-5-603
వయససస:82
లస: పప

94-123/472

8323 NDX2781599
పపరర: ససతనరరమయఖ చసఠపఅల

94-123/631

8325 NDX0517532
పపరర: రతననవళ సససగసశశటట

94-123/473

భరస : జగదదష చఇదడబబబబ గసగరరజ
ఇసటట ననస:30-5-602
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషషమమరరస భకగబబసడ
ఇసటట ననస:30-5-603
వయససస:73
లస: ససస స
8324 NDX2781383
పపరర: అనసరరధ చసతపలర

94-125/917

భరస : రరమకకషష రరడడడ ససనకటట
ఇసటట ననస:30-5-599, F NO 16
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పస. వఠలరరవప పతడ
ఇసటట ననస:30-5-600
వయససస:52
లస: పప

8321 AP151010291240
పపరర: సరవతడ భకగబబసడ భకగబబసడ

8310 NDX3028743
పపరర: పదనరవత ససనకటట

94-123/632

భరస : ససతనరరమయఖ చసతపలర
ఇసటట ననస:30-5-603
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ మలర యఖ చసతపలర
ఇసటట ననస:30-5-603
వయససస:49
లస: పప
8326 NDX1895343
పపరర: పరణణదదవ బగగకచ

భరస : శకనవరస రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-604
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గరరరధరరరల జరసన బగగకచ
ఇసటట ననస:30-5-604
వయససస:62
లస: ససస స

94-123/474

8327 NDX0886556
పపరర: శకనవరసరరవప సససగసశశటట
సససగసశశటట
తసడడ:డ రరమచసదడయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-604
వయససస:45
లస: పప

94-123/475

94-123/476
8328 AP151010291399
పపరర: లకడరసశరఠపరరణణ గగవసదరరజ
గగవసదరరజ
భరస : మబరళధరరరవప గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:30-5-605
వయససస:78
లస: ససస స

94-123/477
8329 JBV2408508
పపరర: మబరళధరరరవప గగవసదరరజ
గగవసదరరజ
తసడడ:డ లకడరనరసససహ రరవప గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:30-5-605
వయససస:89
లస: పప

8330 NDX2033017
పపరర: ననగ పపరరషమ కకసడదరర
కకసడదరర
భరస : ఐ పవన కలమలర కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-5-606
వయససస:39
లస: ససస స

94-123/478

8331 NDX2032993
పపరర: లలత కలమలరర కకసడదరర
కకసడదరర
భరస : పపలయఖ శరర కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-5-606
వయససస:69
లస: ససస స

94-123/480
8332 AP151010288752
పపరర: రవభమషణ కకసడదరర కకసడదరర

8333 NDX2033009
పపరర: ఐ పవన కలమలర కకసడదరర
కకసడదరర
తసడడ:డ పపలయఖ శరర కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-5-606
వయససస:46
లస: పప

94-123/481

8336 NDX3093309
పపరర: కకసడదరర లలత కలమలరర

94-125/923

భరస : పపలర యఖ శరర
ఇసటట ననస:30-5-606
వయససస:68
లస: ససస స

94-123/479

తసడడ:డ పపలర యఖశరర కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-5-606
వయససస:46
లస: పప

94-123/482
8334 NDX2032985
పపరర: పపలయఖ శరర కకసడదరర
కకసడదరర
తసడడ:డ ననగ భమషణ రరవప కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-5-606
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ననగభబషణ రరవప
ఇసటట ననస:30-5-606
వయససస:74
లస: పప

8337 AP151010291720
పపరర: అమరలసగగశశరర పపవరశడ
పపవరశడ
భరస : ససదరకనరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:30-5-607
వయససస:64
లస: ససస స

8338 AP151010288762
పపరర: ససదరకనరరవప పపవరశడ
పపవరశడ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:30-5-607
వయససస:67
లస: పప

94-123/483

8335 NDX3098019
పపరర: పపలర యఖ శరర కకసడదరర

94-123/633

94-123/484
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8339 NDX1582411
పపరర: కకరణ కలమలర గబమరగటట

94-122/507

8340 NDX1499806
పపరర: ససబబ రరవప గబమరగటట

94-122/508

8341 NDX1582346
పపరర: రమమశ గబమరగటట

94-122/509

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప గబమరగటట
ఇసటట ననస:30-5-608
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప గబమరగటట
ఇసటట ననస:30-5-608
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప గబమరగటట
ఇసటట ననస:30-5-608
వయససస:48
లస: పప

8342 NDX1499848
పపరర: గరరర పడసరద గబమరగటట

8343 NDX3178977
పపరర: ససనల కలమలర మబరరకకపపడడ

8344 NDX3173713
పపరర: ససజన రరణణ మబరరకకపపడడ

94-122/510

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప గబమరగటట
ఇసటట ననస:30-5-608
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:30-5-609
వయససస:39
లస: పప

8345 AP151010291244
పపరర: ఉష గరదచ గరదచ

8346 JBV2414159
పపరర: ఝలనస గరదచ

94-123/485

భరస : రరమదనసస గరదచ
ఇసటట ననస:30-5-610
వయససస:44
లస: ససస స
8348 AP151010288256
పపరర: తరరమలరరవప గరదచ గరదచ

94-123/488

94-125/100

తసడడ:డ తరరమల రరవప గదద
ఇసటట ననస:30-5-610
వయససస:20
లస: పప
8354 NDX2032621
పపరర: బసగరరమర కకసడదటట
భరస : రరమకకషష కకసడదటట
ఇసటట ననస:30-5-612
వయససస:54
లస: ససస స
8357 NDX2180339
పపరర: కకసడలల గబబలర

94-125/106

94-125/108

94-125/112

తసడడ:డ యలరకయఖ గబమర
ఇసటట ననస:30-5-614
వయససస:29
లస: ససస స
8366 AP151010294215
పపరర: సరసబబడజఖలకడర మరరకపరటట
భరస : రసగసరయబబబబ
ఇసటట ననస:30-5-617
వయససస:69
లస: ససస స

94-123/489

8352 NDX0594499
పపరర: రరఘవమర దదవనసడర

94-125/101

8358 NDX2180289
పపరర: కకసడయఖ గబబలర

94-125/104

94-125/107

8353 NDX2180263
పపరర: లకడర గబబలర

94-125/102

8356 NDX2180305
పపరర: శకనవరస గబబలర

94-125/105

8359 NDX2738961
పపరర: లకడర దదవ గబబల

94-125/924

భరస : కకసడలల గబబల
ఇసటట ననస:30-5-612
వయససస:26
లస: ససస స
94-125/109

8364 NDX2180214
పపరర: రమణ గబమర

94-125/113

తసడడ:డ రసగసరయబబబబ
ఇసటట ననస:30-5-617
వయససస:44
లస: పప

94-124/883

తసడడ:డ కకసడయఖ గబబలర
ఇసటట ననస:30-5-612
వయససస:29
లస: పప

8361 JBV1094366
పపరర: వనసకట కకరణ కలమలర
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ లకడరననరరయణ �
ఇసటట ననస:30-5-613
వయససస:37
లస: పప

8367 AP151010294216
పపరర: వనసకటననగరరజగష మరరకపరటట

8350 NDX2903722
పపరర: పడసరద ఈతలపరటట

భరస : కకసడయఖ గబబలర
ఇసటట ననస:30-5-612
వయససస:54
లస: ససస స

8362 AP151010294062
పపరర: లకడరననరరయణ కకపపపరరవపరర

94-125/110

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-5-613
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మబసలయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:30-5-614
వయససస:43
లస: ససస స
94-125/116

94-123/487

తసడడ:డ రమబలల ఈతలపరటట
ఇసటట ననస:30-5-610
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మలలల కకసడయఖ గబబలర
ఇసటట ననస:30-5-612
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-613
వయససస:55
లస: ససస స
8363 NDX0814368
పపరర: శకలకడర గబమర

8349 NDX1861831
పపరర: వనసకట రసగయఖ ననయబడడ
రరచమలర
తసడడ:డ ససతనపత రరవప రరచమలర
ఇసటట ననస:30-5-610
వయససస:52
లస: పప

8355 NDX2180313
పపరర: కకషష కకషష ర గబబలర

8347 AP151010291298
పపరర: కరశమర గరదచ గరదచ
భరస : రరమదనసస గరదచ
ఇసటట ననస:30-5-610
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ గబబలర
ఇసటట ననస:30-5-612
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ గబబలర
ఇసటట ననస:30-5-612
వయససస:31
లస: పప
8360 AP151010294377
పపరర: లకడరకలమలరర కకపపపరరవపరర

94-123/486

భరస : రరమకకషష దదవనసడర
ఇసటట ననస:30-5-612
వయససస:40
లస: ససస స
94-125/103

94-124/882

భరస : ససనల కలమలర మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:30-5-609
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : తరరమల రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:30-5-610
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదనసస గరదచ
ఇసటట ననస:30-5-610
వయససస:46
లస: పప
8351 NDX2522282
పపరర: వనసకట కరరరసక గదద

94-123/634

8365 NDX1763904
పపరర: శవననగమణణ మరరకపరటట

94-125/115

భరస : వనసకట ననగ రరజగష మరరకపరటట
ఇసటట ననస:30-5-617
వయససస:34
లస: ససస స
94-125/117

8368 NDX2468262
పపరర: పడసనన సరయ గమడచపప

94-125/111

భరస : వనసకటటష కసటట
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:22
లస: ససస స
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8369 NDX2462414
పపరర: వనసకటటష కసటట
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94-125/114

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కసటట
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:26
లస: పప
8372 NDX1453562
పపరర: రగశరర షపక

94-125/120

94-125/123

94-125/126

94-125/129

94-125/926

94-125/130

94-125/133

భరస : శవశసకర బబజవరడ
ఇసటట ననస:30-5-618/5
వయససస:31
లస: ససస స

8382 NDX2540243
పపరర: పడశరసత కసటట

8385 NDX3107919
పపరర: ఫరరరన షపక

8388 NDX2439446
పపరర: చసద బబషర షపక

8391 NDX2910552
పపరర: శశశదనబ షపక

94-125/930

8394 NDX1865338
పపరర: వసశ కకషష నదతకకక

94-125/828

8397 NDX2439461
పపరర: సమర బబబబ షపక

8377 NDX0911032
పపరర: వజయ కలమలర పగడనల

94-125/125

8380 AP151010294603
పపరర: మసరసన వల షససక

94-125/128

8383 NDX2752525
పపరర: హహననతహససన షపక

94-125/925

తసడడ:డ శలలర షపక
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:21
లస: ససస స
94-125/927

8386 NDX1166677
పపరర: ఆషర షపక

94-110/1088

భరస : ఫయలజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:30-5-618/3
వయససస:28
లస: ససస స
94-125/131

8389 NDX1211481
పపరర: ఫయలజ బబషర షపక

94-125/132

తసడడ:డ మసరర న రరవప షపక
ఇసటట ననస:30-5-618/3
వయససస:29
లస: పప
94-125/928

8392 NDX2910727
పపరర: హహసపన షపక

94-125/929

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:30-5-618/3
వయససస:21
లస: పప
94-125/134

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నదతకకక
ఇసటట ననస:30-5-618/4
వయససస:24
లస: పప
94-123/636

94-125/122

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:30-5-618/3
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:30-5-618/3
వయససస:21
లస: పప
8396 NDX3178753
పపరర: మధవ బబజవరడ

94-125/127

తసడడ:డ మసరసన రరవప షపక
ఇసటట ననస:30-5-618/3
వయససస:28
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:30-5-618/3
వయససస:38
లస: ససస స
8393 NDX2910768
పపరర: ఘన శశశదన షపక

8379 NDX2152536
పపరర: మసరసన వల షపక

8374 JBV2421402
పపరర: వనసకటపదనరవత పగడనల

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననగబర బబబ షపక
ఇసటట ననస:30-5-618/2
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మసరసన కకయ
ఇసటట ననస:30-5-618/3
వయససస:74
లస: ససస స
8390 NDX2106533
పపరర: షససన షపక

94-125/124

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కసటట
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:30-5-618/2
వయససస:27
లస: పప
8387 AP151010294225
పపరర: ససబబబలల కకయ

8376 NDX0459685
పపరర: ఘననసకడ షపక

94-125/119

భరస : బబలయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలలర షపక
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:54
లస: పప
8384 NDX3045341
పపరర: ననగబర బబబ షపక

94-125/121

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:31
లస: పప
8381 AP151010294268
పపరర: ససలలరర షససక

8373 AP151010294150
పపరర: నజరర shaik

8371 NDX1453570
పపరర: కరరషరర షపక

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససలలరర
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:49
లస: ససస స
8378 NDX0911172
పపరర: అనల కలమలర పగడనల

94-125/118

తసడడ:డ ససలలర షపక
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:30-5-618
వయససస:28
లస: ససస స
8375 AP151010294055
పపరర: మమమమబదన యస. కర

8370 NDX2412815
పపరర: హహనన తససన షపక

8395 NDX3177011
పపరర: రరమబలమర బబజవరడ

94-123/635

భరస : వనసకటయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:30-5-618/5
వయససస:70
లస: ససస స
94-125/135

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:30-5-618 OPP VIJAYA KRISHN
వయససస:21
లస: పప

8398 NDX2439479
పపరర: అజత బబబబ షపక

94-125/136

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:30-5-618 OPP VIJAYA KRISHN
వయససస:21
లస: పప
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8399 NDX2790228
పపరర: పదనరవత కకమరరశశటట
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94-124/884

భరస : శకనవరస రరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:30-5-619
వయససస:46
లస: ససస స
8402 NDX1500009
పపరర: భబగఖ శక పసటటల

8400 NDX2790236
పపరర: సరయ పసడయ కకమరరశశటట

తలర : పదనరవత కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:30-5-619
వయససస:23
లస: ససస స
94-125/137

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:30-5-619
వయససస:25
లస: ససస స

8403 AP151010294202
పపరర: అరరణ గగ పర ల పప ర పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగపరలపపరపప
ఇసటట ననస:30-5-619
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-619
వయససస:38
లస: పప
8411 NDX1414333
పపరర: ఫరతమల షపక

94-125/146

94-125/149

94-125/150

94-125/152

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:30-5-623
వయససస:37
లస: పప

94-125/142

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:30-5-619
వయససస:31
లస: పప
94-125/144

8412 AP151010294122
పపరర: జజన బ sk

8415 NDX2751782
పపరర: కరరమబన షపక

8418 NDX0558692
పపరర: జలలన షపక� షపక

8421 JBV1092717
పపరర: మబసరసఫర షపక

94-125/154

8424 NDX0992412
పపరర: ననగమర షరగఫ షపక

94-125/147

8427 JBV1093137
పపరర: పరఖరర షపక
భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:30-5-624
వయససస:34
లస: ససస స

94-125/145

8413 JBV1094309
పపరర: సససదనబ షపక

94-125/148

తసడడ:డ లలలఅహరద షపక
ఇసటట ననస:30-5-620
వయససస:70
లస: ససస స
94-125/931

8416 NDX3010022
పపరర: దదశత గగసరల

94-124/887

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగసరల
ఇసటట ననస:30-5-621
వయససస:19
లస: ససస స
94-125/151

8419 NDX2751766
పపరర: గగసప బ షపక

94-125/932

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:30-5-621
వయససస:48
లస: ససస స
94-125/153

8422 NDX3069143
పపరర: లకడర సరరత వజజడల

94-123/637

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:30-5-623
వయససస:27
లస: ససస స
94-125/155

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:30-5-623
వయససస:27
లస: పప
94-125/157

8410 NDX1414366
పపరర: బబజ షపక
భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:30-5-620
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:30-5-622
వయససస:50
లస: పప

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:30-5-623
వయససస:49
లస: ససస స
8426 JBV2422061
పపరర: గగస బబషర షపక

8407 NDX1168251
పపరర: సరసబశవ కలమలర చలర చలర

తసడడ:డ మహబబ� షపక
ఇసటట ననస:30-5-621
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:30-5-622
వయససస:26
లస: పప
8423 NDX0389767
పపరర: మహబబనన షససక షపక

94-125/141

భరస : లలల అహరద షపక
ఇసటట ననస:30-5-620
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:30-5-621
వయససస:40
లస: ససస స
8420 NDX1664102
పపరర: ఇరరరన షపక

94-125/139

భరస : లలలఅహమద
ఇసటట ననస:30-5-620
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:30-5-620
వయససస:29
లస: పప
8417 NDX0558866
పపరర: షకకలల షపక

8404 AP151010294207
పపరర: ససబబబయమర గగ పర ల పప ర
పప
భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-619
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-619
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:30-5-620
వయససస:27
లస: ససస స
8414 NDX1414341
పపరర: హహసపసన షపక

8409 AP151010294133
పపరర: శకనవరస గగ పర ల పప ర పప

94-124/886

94-125/138

తసడడ:డ శకనవరస గగపరలపపరపప
ఇసటట ననస:30-5-619
వయససస:25
లస: పప
94-125/143

8401 NDX2790061
పపరర: సరయ గగపస ననథ కకమరరశశటట

తలర : పదనరవత కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:30-5-619
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:30-5-619
వయససస:39
లస: ససస స

94-125/140 8406 NDX1530808
8405 NDX2496537
పపరర: వశశననధ సరయ గగపరలపపరపప
పపరర: రసగర రరవప గగపరలపపరపప

8408 NDX0666008
పపరర: ననగరరజ గగపరలపపరపప

94-124/885

8425 NDX0647677
పపరర: ననగమరరబషర షపక

94-125/156

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:30-5-623
వయససస:32
లస: పప
94-125/158

8428 NDX2127737
పపరర: రహమతషననసర షపక

94-125/159

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:30-5-624/1
వయససస:30
లస: ససస స
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8429 NDX2024743
పపరర: మహబబననస షపక
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94-125/160

భరస : జజన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:30-5-624/1
వయససస:33
లస: ససస స
8432 JBV1092956
పపరర: మసరసన షపక

94-125/163

94-125/169

94-125/172

భరస : ఈససభబషర
ఇసటట ననస:30-5-626
వయససస:40
లస: ససస స
8441 AP151010294352
పపరర: ఆదమబననసరబబగఎస యస. కర

94-125/175

తసడడ:డ మలబబసరహహబ యస కర
ఇసటట ననస:30-5-626
వయససస:44
లస: పప
8447 NDX2979987
పపరర: ఎసపస ర రరణణ చసకరకల

94-122/672

94-125/183

భరస : ఖలససస యస కర
ఇసటట ననస:30-5-629
వయససస:51
లస: ససస స

94-125/170

8437 NDX1414325
పపరర: మమలలనన షపక

94-125/171

8439 AP151010294351
పపరర: సలలరబబగస యస. కర

94-125/173

తసడడ:డ కరగమబలలర షపక
ఇసటట ననస:30-5-626
వయససస:26
లస: ససస స

8442 NDX1414309
పపరర: రకహమతషలర షపక

8445 NDX0389858
పపరర: సలలమ యస. కర

8448 NDX1624270
పపరర: ననగమణణ చసకకల

8451 JBV2421154
పపరర: ఉమలశసకర చసకకల

94-125/186

8454 NDX0082701
పపరర: రమలదదవ దదశరరజ

94-125/176

8457 NDX2026004
పపరర: ఖలససస షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:30-5-629
వయససస:67
లస: పప

94-125/174

8443 NDX0814202
పపరర: రబబబన షససక

94-125/177

తసడడ:డ షపక కరగమబలలర
ఇసటట ననస:30-5-626
వయససస:30
లస: పప
94-125/179

8446 AP151010294609
పపరర: కరగమబలలర యస. కర

94-125/180

తసడడ:డ మలబబసరహహబ
ఇసటట ననస:30-5-626
వయససస:51
లస: పప
94-125/181

94-125/182
8449 AP151010294044
పపరర: వనసకటరతనస చసకకల చసకకల

భరస : రవకలమలర చసకకల
ఇసటట ననస:30-5-627
వయససస:49
లస: ససస స
94-125/184

8452 JBV2421162
పపరర: వరయఖ చసకకల

94-125/185

తసడడ:డ రవకలమలర చసకకల
ఇసటట ననస:30-5-627
వయససస:35
లస: పప
94-125/187

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:30-5-628
వయససస:64
లస: ససస స
94-125/189

8440 AP151010294074
పపరర: ఖలసససబ షపక
భరస : కరగమబలలర
ఇసటట ననస:30-5-626
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమలర చసకకల
ఇసటట ననస:30-5-627
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చసకకల
ఇసటట ననస:30-5-627
వయససస:56
లస: పప
8456 AP151010294105
పపరర: హసన బ యస. కర

8436 NDX1944041
పపరర: పడసరద రరవప బబ డడ పరటట
బబ డడ పరటట
తసడడ:డ వరయఖ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:30-5-625
వయససస:66
లస: పప

భరస : వరయఖ చసకకల
ఇసటట ననస:30-5-627
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరయఖ చసకకల
ఇసటట ననస:30-5-627
వయససస:71
లస: ససస స
8453 AP151010294414
పపరర: రవకలమలర చసకకల చసకకల

94-125/166

తసడడ:డ మహబబసరహహబ
ఇసటట ననస:30-5-626
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఉమల శసకర చసకరకల
ఇసటట ననస:30-5-627
వయససస:19
లస: ససస స
8450 AP151010294046
పపరర: రసగమర చసకకల చసకకల

8434 AP151010282189
పపరర: ససబబరరవమర బబ డడ పరటట
బబ డడ పరటట
భరస : పడసరద రరవప బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:30-5-625
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమబలలర షపక
ఇసటట ననస:30-5-626
వయససస:29
లస: పప
94-125/178

94-125/162

94-125/164

భరస : సలలమ
ఇసటట ననస:30-5-626
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహబబసరహహబ
ఇసటట ననస:30-5-626
వయససస:66
లస: ససస స
8444 AP151010294137
పపరర: ఈససభబషర యస. కర

8433 NDX1211341
పపరర: హససనన బబగస పటబన

8431 NDX2024750
పపరర: జజన బబషర షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:30-5-624/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రహహసఖలన పటన
ఇసటట ననస:30-5-625
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:30-5-625
వయససస:40
లస: పప
8438 AP151010294071
పపరర: షరకకరర యస. కర

94-125/161

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:30-5-624/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ దరరయలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:30-5-624/1
వయససస:85
లస: పప
8435 AP151010282414
పపరర: బబలలజ బబ డడ పరటట

8430 JBV1092592
పపరర: జజనబబబబ షపక

8455 NDX0082693
పపరర: రరసబబబబ దదశరరజ

94-125/188

తసడడ:డ సష మసససదరస
ఇసటట ననస:30-5-628
వయససస:67
లస: పప
94-125/190

8458 NDX1244813
పపరర: శకనవరస రరడడడ చలలకకరర

94-122/511

తసడడ:డ లకడరరరడడడ చలలకకరర
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:43
లస: పప
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8459 NDX1530816
పపరర: అనసహఖ ససరరకకసడ
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94-125/191

తసడడ:డ శశష గరరర రరవప ససరరకకసడ
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:25
లస: ససస స
8462 JBV2421360
పపరర: ననగగశశరగ� కలసదసరరస�

94-125/194

94-125/197

94-125/200

94-125/203

94-125/933

94-124/417

94-124/420

భరస : చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:46
లస: ససస స

8472 NDX1134212
పపరర: ససబబబరరవప ససరరకకసడ

8475 AP151010294093
పపరర: ఝలనస కరర

8478 JBV2408292
పపరర: నవనసకమలర పరలలటట

8481 NDX2168038
పపరర: మమనక చపసపడడ

94-124/423

8484 NDX1665209
పపరర: సరసబబడజఖస మపసదదవ

94-125/204

8487 AP151010291134
పపరర: రమణమర నరరకవపల
భరస : పసదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:47
లస: ససస స

8467 NDX1530824
పపరర: అదద ననరరయణ నరరక

94-125/199

8470 AP151010294048
పపరర: శకనవరసరరవప ససరరకకసడ

94-125/202

8473 NDX2700987
పపరర: మహహబబలల

94-125/829

భరస : సయద జలలన
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:35
లస: ససస స
94-125/205

8476 AP151010294129
పపరర: వనసకటరమణవరపడసరదస కరరర

94-125/206

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:30-5-632
వయససస:61
లస: పప
94-124/418

8479 JBV2408300
పపరర: వనణబగగపరల పరలలటట

94-124/419

తసడడ:డ తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:30-5-633
వయససస:39
లస: పప
94-124/421

8482 NDX2022432
పపరర: రమఖ చసతస

94-124/422

భరస : ఏడడకకసడలల చసతస
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:26
లస: ససస స
94-124/424

భరస : పరపసరరడడడ మపసదదవ
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:42
లస: ససస స
94-124/426

94-125/196

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఫణణసదడ కలమలర చపసపడడ
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ నరరకవపలలర
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:39
లస: ససస స
8486 AP151010291135
పపరర: జయమర నరరకవపల

94-125/201

తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:30-5-633
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకకరణమమరగస మమదదలర ల
ఇసటట ననస:30-5-633
వయససస:59
లస: పప
8483 NDX1414150
పపరర: శక లకడర నరరకవపలలర

8469 JBV2421311
పపరర: శకనవరసరరవప� కలసదసరరస�

8464 AP151010294585
పపరర: వజయలకడర ససరరకకసడ

తసడడ:డ లకరయఖ నరరక
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటరమణవరపడసరదస
ఇసటట ననస:30-5-632
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకరణ బబబబ చసదస
ఇసటట ననస:30-5-633
వయససస:37
లస: ససస స
8480 NDX1414101
పపరర: వనసకరటరమణ మమదదలర ల

94-125/198

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ మలబసదబబన సయద
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:39
లస: పప
8477 NDX1777541
పపరర: దసరరర లకడర చసదస

8466 NDX0558791
పపరర: చసదడ అలగనదరర

94-125/193

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస �కలసదదరస ర
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకరగసటట
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:56
లస: పప
8474 NDX2864601
పపరర: జలలన సయద

94-125/195

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:48
లస: పప
8471 NDX1981431
పపరర: మసరసన రరవప కకరగసటట

8463 NDX1211473
పపరర: వనసకరయమర చలలకకరర

8461 NDX0847368
పపరర: వనసకట మమనక ససరరకకసడ

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:46
లస: ససస స
8468 AP151010294333
పపరర: శశషగరరరరరవప ససరరకకసడ

94-125/192

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కగ
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కలసదసరరస
ఇసటట ననస:30-5-631
వయససస:40
లస: ససస స
8465 AP151010294452
పపరర: శరరద ససరరకకసడ

8460 NDX1134378
పపరర: ననగలకడర కలసదసరరస

8485 NDX1980904
పపరర: వజయ లకడర సరన

94-124/425

భరస : సరసబ రరడడ సరన
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:44
లస: ససస స
94-124/427

8488 NDX1414127
పపరర: పదనరవత మమదదలర ల

94-124/428

భరస : వనసకరటరమణ మమదదలర ల
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:52
లస: ససస స

Page 80 of 349

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32

8489 AP151010291033
పపరర: ససబబమర నరరకవపల

94-124/429

భరస : పసదబనన
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:72
లస: ససస స
8492 NDX1776998
పపరర: కకరణ బబబబ చసదస

94-124/432

94-124/888

94-124/437

94-124/440

94-124/890

94-124/892

94-124/442

తసడడ:డ వనసకటచలపతరరవప
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:49
లస: పప

8502 NDX2404945
పపరర: మహహన బబషర షపక

8505 NDX3267523
పపరర: పదనరవత చరరవరళళ

8508 NDX2745164
పపరర: అనసదరఖ అతష
స లకరర

8511 JBV2414282
పపరర: ససతనమహలకడర మదనబల

94-124/445

8514 NDX0844399
పపరర: ఆదదతఖ కరశఖప చరరపసరరల

94-124/711

8517 JBV2408367
పపరర: రరస బబబబ మదనబల
తసడడ:డ శవ రరవప
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:60
లస: పప

8497 NDX2168210
పపరర: ససధదర చననమలలర

94-124/436

8500 JBV1094721
పపరర: ఉమలమహహశవరగ చలలర

94-124/439

8503 NDX2740025
పపరర: శరకవణణ ననల

94-124/889

తసడడ:డ పపరయఖ ననల
ఇసటట ననస:30-5-636
వయససస:20
లస: ససస స
94-122/743

8506 NDX2835619
పపరర: వనసకటటశశరరర అతష
స లకరర

94-124/891

తసడడ:డ జగర యఖ అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:30-5-638
వయససస:55
లస: పప
94-124/893

8509 NDX0844050
పపరర: చరరవరరల శకదదవ శరగష

94-124/441

తసడడ:డ రరమకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-124/443

8512 NDX1722108
పపరర: అనసదయ కకరకపరటట

94-124/444

భరస : వనసకట రరమయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:67
లస: ససస స
94-124/446

తసడడ:డ రరమకకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:30
లస: పప
94-124/448

94-124/434

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-636
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ మదనబల
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:30
లస: పప
8516 AP151010288190
పపరర: శకనవరసరరవప చరరవరరల

94-124/438

భరస : వనసకటటశశరరర అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:30-5-638
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కగశవ భగవరన రరజ
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:38
లస: ససస స
8513 NDX1902940
పపరర: నరసససహ రరవప మదనబల

8499 NDX0877126
పపరర: మబనగపరటట రరజగశశరర

8494 AP151010288023
పపరర: పసదబనన నరరకవపల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చననమలలర
ఇసటట ననస:30-5-635
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:30-5-638
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జగర యఖ అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:30-5-638
వయససస:55
లస: పప
8510 NDX0388603
పపరర: జజఖత కకచచరరపరటట

94-124/435

తసడడ:డ నదరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:30.5.636
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ ననల
ఇసటట ననస:30-5-636
వయససస:18
లస: ససస స
8507 NDX2745172
పపరర: వనసకటటశశరరర అతష
స లకరర

8496 NDX1980938
పపరర: అనసదయమర సరన

94-124/431

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:77
లస: పప

భరస : వరభదడ రరవప
ఇసటట ననస:30-5-636
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-636
వయససస:53
లస: పప
8504 NDX2740041
పపరర: వనసకట లకడర ననల

94-124/433

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ సరన
ఇసటట ననస:30-5-635
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ సరన
ఇసటట ననస:30-5-635
వయససస:49
లస: పప
8501 NDX0876946
పపరర: మబనగపరటట వరభదడ రరవప

8493 AP151010288178
పపరర: చనవనసకటటశశరరర నరరకవపల

8491 AP151010288197
పపరర: గబరవయఖ నరరకవపల

తసడడ:డ పసదబనన
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పసదబనన
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర నరరకవపల
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:27
లస: పప
8498 NDX1980888
పపరర: సరసబ రరడడడ సరన

94-124/430

తసడడ:డ పష ల ఈశశర రరవప నరరకవపలలర
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబ స బబబబ చసదస
ఇసటట ననస:30-5-634
వయససస:44
లస: పప
8495 NDX2791358
పపరర: గణణశ నరరకవపల

8490 NDX1414143
పపరర: రవ బబబబ నరరకవపలలర

8515 NDX1246412
పపరర: పణణసదడ వరవలలల

94-124/447

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:42
లస: పప
94-124/449

8518 AP151010288189
పపరర: రరమకకషషపడసరద చరరవరరల

94-124/450

తసడడ:డ వనసకటచలపతరరవప
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:64
లస: పప
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8519 JBV1092626
పపరర: వనసకటరరమయఖ కకరకపరటట

94-124/451

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:69
లస: పప
8522 NDX2790053
పపరర: సరయ లకడర ససజనఖ కలమలర

94-124/896

94-122/513

94-124/453

94-124/898

94-124/457

94-124/460

94-122/515

తసడడ:డ లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:47
లస: పప

8532 NDX3133386
పపరర: ససగబ జజనకక పసడయ

8535 NDX1777343
పపరర: అరరణన కలమలరర శరతసరరజ

8538 NDX1777418
పపరర: సదరరఖ పడకరష యరకమలర

8541 NDX1028869
పపరర: రమణమమరరస కకరరమలర

94-124/462

8544 AP151010291132
పపరర: లకడరరరజఖస తతమబలకరర

8547 AP151010288247
పపరర: మహనరరవప మటమరరక
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:54
లస: పప

8527 AP151010291217
పపరర: ఝలనసరరణణ ససగబ

94-124/452

8530 AP151010288073
పపరర: కకమరయఖ చచననబబ యన

94-124/455

94-130/873

8533 NDX1777483
పపరర: ఎన వనసకట హనసమ భవఖ
మలనస యరకమలర
తసడడ:డ సదరరఖ పడకరష యరకమలర
ఇసటట ననస:30-5-640
వయససస:24
లస: ససస స

94-124/456

94-124/458

8536 NDX0559724
పపరర: సససగసశశటట లకడర ననరరయణ

94-124/459

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:30-5-640
వయససస:43
లస: పప
94-124/461

94-122/514
8539 NDX1028703
పపరర: వనసకటరతన ననగలకడర కకరరమలర

తసడడ:డ వనసకట రమణమమరరస కకరరమలర
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:28
లస: ససస స
94-122/516

8542 NDX1028844
పపరర: సదరఖననరరయణ కకరరమలర

94-122/517

తసడడ:డ రరమమమరరస కకరరమలర
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:86
లస: పప
94-124/463

భరస : లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:67
లస: ససస స
94-124/465

94-122/512

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:30-5-639
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ కకరరమలర
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననహహ హ బబబబ భవరర
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:48
లస: ససస స
8546 AP151010288066
పపరర: శకధరకలమలర తషమబలకరర

94-124/454

తసడడ:డ లలట లకరణ రరవప యరకమలర
ఇసటట ననస:30-5-640
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:33
లస: ససస స
8543 NDX1776667
పపరర: వజయ లకడర భవరర

8529 JBV1090422
పపరర: సససదరరకజన ఎమ

8524 NDX1582312
పపరర: జజనకక పసడయల ససగమ

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-639
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సదరరఖ పడకరష యరకమలర
ఇసటట ననస:30-5-640
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కర వ బ ఆచనరరఖలల
ఇసటట ననస:30-5-640
వయససస:45
లస: పప
8540 NDX1499558
పపరర: సరసశత మటమరరక

94-123/638

తసడడ:డ నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-639
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లకడర ననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-640
వయససస:33
లస: ససస స
8537 NDX0559666
పపరర: కకనకక చసదడ రరసబబబబ

8526 NDX3125770
పపరర: ససగబ శకవఖ లకడర

94-124/895

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ససగమ
ఇసటట ననస:30-5-639
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మహలసగరరడయలర
డడ
ఇసటట ననస:30-5-639
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ భబణబ పడసరద కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-639
వయససస:18
లస: పప
8534 NDX0579284
పపరర: లకడర అపరష సససగసశశటట

94-124/897

తసడడ:డ నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-639
వయససస:97
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:30-5-639
వయససస:49
లస: పప
8531 NDX2782035
పపరర: జజనకక రరస కలమలర

8523 NDX2790020
పపరర: జజనకకరరస కలమలర

8521 NDX2790038
పపరర: కకషష సరయ కకసదరర

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమనయమ కకసదరర
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ భబణబ పడసరద కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఫణణసదడ�
ఇసటట ననస:30-5-639
వయససస:43
లస: ససస స
8528 JBV1092642
పపరర: భబనసపడసరద కలమలర

94-124/894

భరస : భబణబ పడసరద కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ భబణబ పడసరద కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-638/1
వయససస:20
లస: ససస స
8525 NDX0388611
పపరర: లకడర ససశల� వరవలలల�

8520 NDX2790012
పపరర: ననగలకడర పడసనన కలమలర

8545 AP151010288636
పపరర: మలధవ తషమబలకరర

94-124/464

తసడడ:డ లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:46
లస: పప
94-124/466

8548 AP151010288635
పపరర: లకడరననరరయణ తషమబలకరర

94-124/467

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:82
లస: పప
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94-124/899

భసధసవప: పవన భబవరగ
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:56
లస: పప
8552 NDX2180081
పపరర: పదర పసడయల గగపరరజ

94-124/468

94-124/471

94-122/519

94-124/473

94-124/476

భరస : సతఖననరరయణ శరర రరమవజరల
ఇసటట ననస:30-5-646
వయససస:52
లస: ససస స

8554 NDX0578377
పపరర: వ రమణ కలమలరర కకరరమలర

94-124/472 8557 NDX1919754
8556 NDX2180057
పపరర: వనసకట కకషష మహన గగపరరజ
పపరర: బనస పరగఖ

8559 NDX1919762
పపరర: పసడత భరత పరగఖ

8562 NDX1867276
పపరర: శక భబరర వ రఠపసనగబసటర

తసడడ:డ భరత
ఇసటట ననస:30-5-645
వయససస:26
లస: ససస స
94-122/520

8560 NDX1919770
పపరర: భరత పరగఖ

94-122/521

తసడడ:డ పడమద
ఇసటట ననస:30-5-645
వయససస:57
లస: పప
94-124/474

8563 NDX2029289
పపరర: ననగ లకడర పష టటటమమరరస

94-124/475

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరర రఠపసనగబసటర
ఇసటట ననస:30-5-646
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకడర ననరరయణ పష టటటమమరరస
ఇసటట ననస:30-5-646
వయససస:49
లస: ససస స

8565 NDX2029297
పపరర: ఏడర వనసకటసరయ కలమలర
పష టటటమమరరస
తసడడ:డ లకడర ననరరయణ పష టటటమమరరస
ఇసటట ననస:30-5-646
వయససస:26
లస: పప

8566 NDX1867284
పపరర: మలధవ రఠపసనగబసటర

94-124/477

94-124/478

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరర రఠపసనగబసటర
ఇసటట ననస:30-5-646
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పష టటటమమరరస
ఇసటట ననస:30-5-646
వయససస:59
లస: పప

8570 NDX3098043
పపరర: బబపరరరవప ననగసరపప

8572 NDX2717957
పపరర: జయ కకషష అనననపడగడ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ననగసరపప
ఇసటట ననస:30-5-646
వయససస:43
లస: పప
8573 NDX0119867
పపరర: వజయలకడర దదవ జజసఖస

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-673
వయససస:37
లస: ససస స

94-124/821

భరస : హనరత పడసరద అబబరరజ
ఇసటట ననస:30-05-648
వయససస:36
లస: ససస స
94-122/522

భరస : శకనవరస జజసఖస
ఇసటట ననస:30-5-649
వయససస:49
లస: ససస స
8576 JBV2414431
పపరర: కకరస ర రరణణ పసననమననన

8571 NDX2841658
పపరర: అనసత లకడర తనడదపలర

8574 NDX2404929
పపరర: సరయ శకకర జజసరఖస

8577 JBV2414415
పపరర: కకషషకలమలరర పసననమననన�
భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-673
వయససస:57
లస: ససస స

8569 NDX2029271
పపరర: లకడర ననరరయణ పష టటటమమరరస

94-124/481

94-114/829

తలర : కలలఖణణ అనననపడగడ
ఇసటట ననస:30-5-649
వయససస:19
లస: పప
94-122/523

తసడడ:డ శకనవరస జజసరఖస
ఇసటట ననస:30-5-649
వయససస:22
లస: పప
94-124/575

94-124/470

94-122/518

94-124/479 8568 NDX1867250
94-124/480
8567 NDX2465185
పపరర: చననకగశవ రరవప మలధవరరవప
పపరర: సతఖననరరయణ శరర
రరపసనగబసటర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలధవరరవప
తసడడ:డ వనసకట మలధవ రరవప రరపసనగబసటర
ఇసటట ననస:30-5-646
ఇసటట ననస:30-5-646
వయససస:31
లస: పప
వయససస:57
లస: పప
94-124/902

94-124/901

భరస : వనసకట రమణ మమరరస
ఇసటట ననస:30-5-644
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : భరత
ఇసటట ననస:30-5-645
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ పష టటటమమరరస
ఇసటట ననస:30-5-646
వయససస:27
లస: ససస స
8564 NDX1867268
పపరర: సరళ దదవ రరమవజరల

94-124/469

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:30-5-644
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:30-5-645
వయససస:38
లస: ససస స
8561 NDX2029305
పపరర: దదవఖ శక పష టటటమమరరస

8553 NDX2180065
పపరర: అరరసధత గగపరరజ

8551 NDX2779650
పపరర: వనసకట జగదనసబ కలక
ర రర

భరస : మలధవ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష మహన
ఇసటట ననస:30-5-644
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-644
వయససస:86
లస: ససస స
8558 NDX1166412
పపరర: ననగమణణ జజననలగడడ

94-124/900

తసడడ:డ కకసడస రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:30-5-642
వయససస:51
లస: పప

భరస : శశధర
ఇసటట ననస:30-5-644
వయససస:28
లస: ససస స
8555 NDX0579201
పపరర: వజయలకడర చలర పలర

8550 NDX3112885
పపరర: పపననస రరజ సరరకకసడ

8575 NDX0118422
పపరర: శకనవరస జజసఖస

94-122/524

తసడడ:డ ఆర కకషషయఖ జజసఖస
ఇసటట ననస:30-5-649
వయససస:55
లస: పప
94-124/576

8578 JBV2408516
పపరర: మబరళ కకషష పసననమననన

94-124/577

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-673
వయససస:34
లస: పప
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8579 AP151010288373
పపరర: కకషష ర పసనననమననన

94-124/578

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-673
వయససస:41
లస: పప
8582 NDX1017854
పపరర: దదవఖ మలలర బబ యన

94-124/581

94-124/584

94-124/587

94-124/590

94-124/913

94-124/594

94-124/597

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:30-5-677
వయససస:33
లస: ససస స

8592 AP151010288326
పపరర: పసచచయఖ మలలర బబ యన

8595 NDX2139484
పపరర: ఆయయశర షపక

8598 JBV2408185
పపరర: ససరగసదపడకరష బబ డడ పరటట

8601 JBV2408482
పపరర: గగపరల మలలర బబ యన

94-128/626

8604 NDX1653279
పపరర: ఉమ దదవ మలదదరరజ

94-124/591

8607 AP151010291188
పపరర: అననపపరష పససపపలలటట
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-677
వయససస:40
లస: ససస స

8587 NDX1018209
పపరర: రమణమర మలలర బబ యన

94-124/586

8590 NDX1080530
పపరర: వజయభబసకర మలలర బబ యన

94-124/589

8593 NDX2790202
పపరర: భబరత డడడ

94-124/912

భరస : నగరజ డడడ
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:35
లస: ససస స
94-124/592

8596 AP151010291148
పపరర: మసరసన బషపక

94-124/593

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:30-5-675
వయససస:52
లస: ససస స
94-124/595

8599 NDX0271601
పపరర: గగసరసషర షపక

94-124/596

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:30-5-675
వయససస:40
లస: పప
94-124/598

8602 NDX2738441
పపరర: వనసకట నరరసదడ అసబటట

94-124/822

భసధసవప: కణక శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:30-05-675
వయససస:18
లస: పప
94-124/599

భరస : రరజ మలదదరరజ
ఇసటట ననస:30-5-676
వయససస:52
లస: ససస స
94-124/600

94-124/583

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:30-5-675
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:30-05-675
వయససస:44
లస: ససస స
8606 NDX1017920
పపరర: అరరణ పససపపలలటట

94-124/588

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:30-5-675
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:30-5-675
వయససస:46
లస: పప
8603 NDX2688703
పపరర: ససజజత అసబటట

8589 NDX0277566
పపరర: ఆదదమర మలర బబ యన

8584 NDX1018019
పపరర: కకషషవనణణ మపపరర

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:30-5-675
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:30-5-675
వయససస:82
లస: ససస స
8600 NDX2152429
పపరర: కనక శకనవరసరరవప అసబటట

94-124/585

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చనన మబతనఖలయఖ దనదద
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:32
లస: పప
8597 AP151010291199
పపరర: అననపపరష పససపపలలటట�

8586 AP151010291588
పపరర: ససశల మలలర బబ యన

94-124/580

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:35
లస: పప
8594 NDX2779502
పపరర: ననగరజ దనదద

94-124/582

భరస : గగపరల
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : చన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:54
లస: ససస స
8591 NDX1080662
పపరర: రమమష మలలర బబ యన

8583 NDX1018167
పపరర: రరజఖలకడర మలలర బబ యన

8581 NDX1017896
పపరర: లకడర శరకవణణ మలలర బబ యన

తసడడ:డ గగపరల
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:34
లస: ససస స
8588 NDX1018183
పపరర: పసచచమర మలలర బబ యన

94-124/579

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-5-673
వయససస:68
లస: పప

భరస : వజయ భబసకర
ఇసటట ననస:30-5-674
వయససస:28
లస: ససస స
8585 NDX1018175
పపరర: జజఖత మలలర బబ యన

8580 AP151010288184
పపరర: ససబబబరరవప పసనననమననన

8605 NDX3174182
పపరర: జజనకక రరవప పససపపలలటట

94-123/640

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:30-5-677
వయససస:25
లస: పప
94-124/601

8608 NDX1080266
పపరర: రమమష పససపపలలటట

94-124/602

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:30-5-677
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: ఆదదలకడర దసదసబకకరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32
94-124/603

తసడడ:డ గఇగరరజ
ఇసటట ననస:30-5-678
వయససస:39
లస: ససస స
8612 NDX1455873
పపరర: రమమశ బబబబ దదదద
బ కలరగ

94-124/606

94-124/608

94-124/611

94-124/613

94-125/207

94-124/615

94-124/618

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:30-5-680/1
వయససస:38
లస: ససస స

8622 JBV1093699
పపరర: రమమష� తతట�

8625 JBV1094093
పపరర: శకదదవ గఇగబల

8628 NDX2084101
పపరర: మసరసన బ షపక

8631 AP151010291057
పపరర: లకడర దదటట

94-124/621

8634 AP151010288100
పపరర: చసదడయఖ దదటట

94-124/614

8637 AP151010291387
పపరర: చనపపరమర గబమలర�
భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-680/1
వయససస:52
లస: ససస స

8617 AP151010291040
పపరర: తరపతమర పసరరగబ�

94-124/610

8620 NDX2298057
పపరర: బబ స గసగబల

94-124/612

8623 NDX2891265
పపరర: కరశ రరజ గసగబల

94-124/914

తసడడ:డ పసదబరరజనన గసగబల
ఇసటట ననస:30-5-679
వయససస:54
లస: పప
94-125/208

8626 NDX1635319
పపరర: శవ కలమలరర పసరరబబ ఇన

94-122/529

భరస : పడభబకర పసరరబబ ఇన
ఇసటట ననస:30-5-680
వయససస:25
లస: ససస స
94-124/616

8629 AP151010291382
పపరర: కకసడమర తచలరగడర

94-124/617

భరస : ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:30-5-680
వయససస:45
లస: ససస స
94-124/619

8632 NDX0843078
పపరర: లకరణ పపరరబబ యన�

94-124/620

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:30-5-680
వయససస:31
లస: పప
94-124/622

తసడడ:డ పపలర య
ఇసటట ననస:30-5-680
వయససస:62
లస: పప
94-124/624

94-124/1010

తసడడ:డ కరససరరజ గసగబల
ఇసటట ననస:30-5-679
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:30-5-680
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:30-5-680
వయససస:53
లస: పప
8636 NDX1018126
పపరర: ఈశశరర గబమర

94-105/630

భరస : సససదనవల షపక
ఇసటట ననస:30-5-680
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:30-5-680
వయససస:49
లస: ససస స
8633 AP151010288397
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలస

8619 NDX2276442
పపరర: రరజ కకరణ గసగబల

8614 NDX3224904
పపరర: మహన రరవప మటమరరక

భరస : పసదబనన�
ఇసటట ననస:30-5-678/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కరశరరజ గసగబల
ఇసటట ననస:30-5-679
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : లకరణ పపరఠబబ యన
ఇసటట ననస:30-5-680
వయససస:25
లస: ససస స
8630 NDX1018050
పపరర: పపలర మర పపరరబబ యన

94-124/609

తసడడ:డ వససతరరవప� �
ఇసటట ననస:30-5-679
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:30-5-679
వయససస:37
లస: ససస స
8627 NDX2029263
పపరర: వజయ లకడర పపరఠబబ యన

8616 JBV2414290
పపరర: రరమబలల� ననల�

94-124/605

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటమరరక
ఇసటట ననస:30-5-678
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కరససరరజ గసగబల
ఇసటట ననస:30-5-679
వయససస:25
లస: పప

భరస : వసఇతరరవప
ఇసటట ననస:30-5-679
వయససస:49
లస: ససస స
8624 NDX1981324
పపరర: మబనన షపక

94-124/607

భరస : పపరయఖ� �
ఇసటట ననస:30-5-678/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ� �
ఇసటట ననస:30-5-678/1
వయససస:45
లస: పప
8621 JBV1094101
పపరర: రమణ తతట

8613 AP151010288412
పపరర: గసగరరజ దసదసబకకరర

8611 NDX2152411
పపరర: కకరణ గసగబల

తసడడ:డ కసపరరజ గసగబల
ఇసటట ననస:30-5-678
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససదబయఖ
ఇసటట ననస:30-5-678
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ కరశరరజ�
ఇసటట ననస:30-5-678/1
వయససస:30
లస: ససస స
8618 JBV2408417
పపరర: పపరయఖ� ననల�

94-124/604

భరస : గసగరరజ
ఇసటట ననస:30-5-678
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ గనగరకజ దదదద
బ కలరగ
ఇసటట ననస:30-5-678
వయససస:41
లస: పప
8615 NDX0139717
పపరర: శరసతకలమలరర� గసగబల�

8610 AP151010291612
పపరర: వరమర దసదసబకకరర

8635 JBV1094267
పపరర: ననగమణణ� గబమలర�

94-124/623

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:30-5-680/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-124/625

8638 AP151010291238
పపరర: ససబబమర గబమలర�

94-124/626

భరస : పష లయఖ�
ఇసటట ననస:30-5-680/1
వయససస:72
లస: ససస స
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పపరర: ససరగష� గబమలర�
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94-124/627

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:30-5-680/1
వయససస:34
లస: పప
8642 NDX2749737
పపరర: పడభబకర పపరరబబ ఈనన

8640 NDX1080613
పపరర: వనసకటటశశరరర గబమలర

తసడడ:డ పష లయఖ
ఇసటట ననస:30-5-680/1
వయససస:42
లస: పప
94-124/915

8643 JBV1091651
పపరర: రరజగశశరర� దరరక�

తసడడ:డ పపలర యఖ పపరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:30-5-680,YADAVA BAZAR
వయససస:28
లస: పప

భరస : పసదగఇగయఖ� �
ఇసటట ననస:30-5-681
వయససస:35
లస: ససస స

8645 NDX2733806
పపరర: చసదడశశఖర డనరగస

8646 NDX1513515
పపరర: ససబబబరరవప తచలరగడనడపప

94-124/916

తసడడ:డ పసదబ గసగయఖ
ఇసటట ననస:30-5-681
వయససస:18
లస: పప
8648 NDX1080621
పపరర: శకనవరస తచలరగడడ పప

94-124/634

94-124/727

94-124/639

94-125/211

8655 NDX1168269
పపరర: పడమల ననల

8658 AP151010294029
పపరర: వనసకటటశశరరర ననల

94-125/935

8661 NDX2168012
పపరర: ససరగష తతట

తసడడ:డ ససరగశ తతట
ఇసటట ననస:30-5-687
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదబ రరజ బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:30-5-688
వయససస:19
లస: ససస స

94-124/635

94-124/637

8667 NDX1246461
పపరర: ఉపపసదడ వరసస
భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:30-5-688
వయససస:58
లస: ససస స

8647 NDX0772723
పపరర: శకనవరసస తచలరగడనడపప

94-124/633

8650 NDX1246446
పపరర: వరర రరడడడ

94-124/636

8653 NDX2022382
పపరర: మషసన బబషర షపక

94-124/638

తసడడ:డ నదరరదబ దన షపక
ఇసటట ననస:30-5-682/1
వయససస:28
లస: పప
94-125/209

8656 NDX1981290
పపరర: నలమ ననల

94-125/210

భరస : వనసకటటశశరరర ననల
ఇసటట ననస:30-5-683
వయససస:27
లస: ససస స
94-125/212

8659 NDX2778090
పపరర: మహహష కలమలర పశపపలలటట

94-125/934

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పశపపలలటట
ఇసటట ననస:30-5-685
వయససస:32
లస: పప
94-124/640

8662 NDX2141562
పపరర: వససత రరవప తతట

94-124/641

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తతట
ఇసటట ననస:30-5-687
వయససస:61
లస: పప
94-125/213

భరస : బబల యయసస తతట
ఇసటట ననస:30-5-687
వయససస:28
లస: ససస స
94-124/642

94-124/631

తసడడ:డ శవర రరడడ
ఇసటట ననస:30-5-682
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వససత రరవప తతట
ఇసటట ననస:30-5-687
వయససస:31
లస: పప

94-124/917 8664 NDX1664078
8663 NDX2824357
పపరర: వనసకట శవ ననగ మలర శశరర తతట
పపరర: ససవర పరరశత తతట

8644 JBV1092295
పపరర: యశశద� సససక�

తసడడ:డ అవలయఖ తచలరగడనడపప
ఇసటట ననస:30-5-682
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ ననల
ఇసటట ననస:30-5-683
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహహష కలమలర పశపపలలటట
ఇసటట ననస:30-5-685
వయససస:29
లస: ససస స

8666 NDX2488062
పపరర: రరజజ ససకకరసన బబ రరగగరర

94-124/632

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననల
ఇసటట ననస:30-5-683
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ ననల
ఇసటట ననస:30-5-683
వయససస:41
లస: ససస స
8660 NDX2778116
పపరర: చసదదక
డ పశపపలలటట

8652 NDX2022390
పపరర: వరహహడ షపక

94-124/629

భరస : సరఇబయఖ� �
ఇసటట ననస:30-5-681
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నదరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:30-5-682/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:30-5-682/1
వయససస:50
లస: పప
8657 AP151010294271
పపరర: వనసకరయమర ననల

94-124/630

తసడడ:డ ననగభమషణస� �
ఇసటట ననస:30-5-682
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననల
ఇసటట ననస:30.5.682
వయససస:22
లస: పప
8654 NDX2022408
పపరర: నదరరదదబన షపక

8649 JBV1091669
పపరర: పసదగసగయఖ� దరరక�

8641 AP151010288241
పపరర: పష లయఖ గబమలర�

తసడడ:డ చనరరజయఖ�
ఇసటట ననస:30-5-680/1
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ అవలయఖ తచలరగడనడపప
ఇసటట ననస:30-5-682
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:30-5-682
వయససస:29
లస: పప
8651 NDX2396331
పపరర: శరఖమ కలమలర ననల

94-124/628

8665 NDX2412807
పపరర: వససతరరవప తతట

94-125/214

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:30-5-687
వయససస:61
లస: పప
94-124/643

8668 NDX1246453
పపరర: ససశల కడనరర

94-124/644

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:30-5-688
వయససస:69
లస: ససస స
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8669 NDX1455865
పపరర: కకటటశశరరవప పససపపలలటట

94-124/645

తసడడ:డ వససతరరవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:30-5-688
వయససస:59
లస: పప
8672 NDX2993137
పపరర: రరమబ కలమలర మసగర

94-123/641

94-124/648

94-125/216

94-125/219

94-125/939

94-124/650

94-124/653

తలర : లకడర ఇమరడడ
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:22
లస: పప

8682 NDX2876910
పపరర: పరరశత పగడల

8685 NDX2876761
పపరర: శవ సరయ పగడల

8688 NDX0579292
పపరర: అనదష మలర బబ యన�

8691 NDX1921841
పపరర: పసచచయఖ మలలర బబ యన

94-125/221

8694 AP151010294430
పపరర: అసజమర మలలర బబ యన

94-125/937

8697 JBV1094796
పపరర: రరమ కకషష మలలర బబ యన
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:39
లస: పప

8677 NDX2298909
పపరర: శవనగమలణణ మసబతషన

94-125/215

8680 NDX2298883
పపరర: ననగశశషష మసగ

94-125/218

8683 NDX2876795
పపరర: గగపస పగడల

94-125/938

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:22
లస: పప
94-125/940

8686 NDX1902833
పపరర: అరచన మలలర బబ యన

94-124/649

తసడడ:డ పసచచయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:25
లస: ససస స
94-124/651

8689 NDX1921866
పపరర: రమణ మలలర బబ యన

94-124/652

భరస : పసచచయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:51
లస: ససస స
94-124/654

8692 NDX2298685
పపరర: చసదదక
డ కకననటట

94-125/220

భరస : ననగరరజ కకననటట
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:29
లస: ససస స
94-125/222

భరస : వనసకటటశశరరర మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:51
లస: ససస స
94-125/224

94-124/647

తసడడ:డ రవ కలమలర మసగ
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:57
లస: పప

తలర : యసకరయలమర చరరక
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:43
లస: ససస స
8696 NDX2405090
పపరర: రరఘవనసదడ ఇమరడడ

94-125/217

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసదబనన పసరరగబ
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:68
లస: ససస స
8693 NDX2405108
పపరర: గగవసదమర చరరక

8679 NDX2396653
పపరర: ననగ శశషష మసగ

8674 NDX1246479
పపరర: రరమకకషష దససడడ

భరస : ననగరరజ మసబతషన
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమకకషష మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:27
లస: ససస స
8690 NDX2141554
పపరర: తరరపతమర పసరరగబ

94-124/918

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:19
లస: పప
8687 NDX1776725
పపరర: రగవత మలలర బబ యన

8676 NDX2997252
పపరర: పరరశత మసగర

94-126/555

తలర : యశశదమర
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమలర మసగ
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస మసగ
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:46
లస: పప
8684 NDX2876811
పపరర: ననగరపడదదప మసగ

94-124/646

భరస : కకషషమమరరస మసగర
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రవ కలమలర మసగ
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:36
లస: ససస స
8681 NDX2298610
పపరర: రవ కలమలర మసగ

8673 NDX1246511
పపరర: ససభదడ యలట

8671 NDX2412864
పపరర: పడభబవత బబ రరగగరర

భరస : పసదబ దరరజ బబ రరగరర
ఇసటట ననస:30-5-688
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:46
లస: ససస స

తలర : యశశధమలర
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:33
లస: పప
8678 NDX2180123
పపరర: పదనరవత మసగ

94-125/936

భరస : పసదదబరరజ బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:30-5-688
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస మసగర
ఇసటట ననస:30-5-690
వయససస:41
లస: పప
8675 NDX1246495
పపరర: వనసకనన దససడడ

8670 NDX2748838
పపరర: పడభబవత బబ రరగగరర

8695 NDX2298651
పపరర: వజయ గడబస

94-125/223

భరస : సరసబయఖ గడబస
ఇసటట ననస:30-5-691
వయససస:53
లస: ససస స
94-125/226

8698 NDX0579326
పపరర: రరజజ రరజగశశరర అనసపష జ

94-124/655

భరస : వదనఖ నసదస
ఇసటట ననస:30-5-691/1
వయససస:45
లస: ససస స
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8699 NDX2130482
పపరర: సదరరఖ పడతనప రరడడడ చదదబ

94-124/656

తసడడ:డ శవ బబల కకటట రరడడ చదదబ
ఇసటట ననస:30-5-691/1
వయససస:23
లస: పప
8702 JBV1094523
పపరర: ఎలజబబత రరణణ� శరఖమల�

94-124/659

94-124/920

94-125/229

94-125/232

94-125/235

94-125/942

94-124/921

తసడడ:డ కకటటరరడడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-700/1
వయససస:46
లస: పప

8712 AP151010294253
పపరర: రమణ రర చగగరర

94-122/674

94-125/233

8707 NDX0879494
పపరర: రమణ ననల

94-125/228

8710 NDX2298644
పపరర: జజఖత రరచగగరర

94-125/231

8713 NDX0666073
పపరర: శవయఖ రర చగగరర

94-125/234

తసడడ:డ వనసకటటశరరర రరచగరర
ఇసటట ననస:30-5-695
వయససస:34
లస: పప

94-125/236 8716 NDX3172020
8715 NDX2298891
పపరర: పడసనన కలమలర రరడడ జరకకకరరడడడ
పపరర: రమదదవ జగకకక రరడడడ

8718 NDX1183243
పపరర: వజయ మలలరదద

8721 NDX2976892
పపరర: దదవఖ జజఖత జజననకకటట

8724 AP151010294179
పపరర: వజయ పప లసరరడడడ

8727 NDX2878346
పపరర: వనసకటటశశరరర గసగర రరడడడ
తసడడ:డ గసగబలల
ఇసటట ననస:30-5-700/1
వయససస:30
లస: పప

94-125/941

భరస : వర రరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-696
వయససస:48
లస: ససస స
94-125/238

8719 NDX1183250
పపరర: లలతనసబ మలలరదద

94-125/239

భరస : చలపత రరవప మలలరదద
ఇసటట ననస:30-5-698
వయససస:89
లస: ససస స
94-125/943

8722 NDX3208543
పపరర: కకషష కలమలరర మలప

94-125/944

భరస : లసగయఖ మలప
ఇసటట ననస:30-5-700
వయససస:52
లస: ససస స
94-125/241

భరస : శకనవరసరరడడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-700/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-125/243

94-124/919

భరస : శవయఖ రరచగగరర
ఇసటట ననస:30-5-695
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస జజననకకటట
ఇసటట ననస:30-5-699/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ మగరల
ఇసటట ననస:30-5-700/1
వయససస:23
లస: పప
8726 AP151010294438
పపరర: శకనవరసరరడడడ పప లసరరడడడ

94-125/230

భరస : ససబబబరరవప మలలరదద
ఇసటట ననస:30-5-698
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:30-5-699
వయససస:59
లస: ససస స
8723 NDX2771558
పపరర: మలర కరరరరన మగరల

8709 AP151010294361
పపరర: తరరపతయఖ ననల

8704 NDX2802130
పపరర: భబరర వ చనవల

తసడడ:డ తరపతయఖ ననల
ఇసటట ననస:30-5-694
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ జరకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-696
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వర రరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-696
వయససస:19
లస: ససస స
8720 NDX3048394
పపరర: ఆసడద
డ షపక

94-125/227

భరస : వనసకటటశశరరర రరచగరర
ఇసటట ననస:30-5-695
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరచగగ రరల
ఇసటట ననస:30-5-695
వయససస:35
లస: పప
8717 NDX2944411
పపరర: పదదరన జగకకక రరడడడ

8706 NDX2298636
పపరర: మమనక మమరర మమకల

94-124/658

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:30-5-692
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనకటటశశరరర ననల
ఇసటట ననస:30-5-694
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరస రరచగగరర
ఇసటట ననస:30-5-695
వయససస:32
లస: ససస స
8714 JBV1093707
పపరర: శకనవరసస రర చగగరర

94-124/660

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:30-5-694
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ ననల
ఇసటట ననస:30-5-694
వయససస:58
లస: ససస స
8711 NDX2298628
పపరర: దసరర లకడర రరచగగరర

8703 JBV1094531
పపరర: చననగసగయఖ� శరఖమల�

8701 NDX0559773
పపరర: అనసపష జ వదనఖనసద�

తసడడ:డ మకతషఖసజయ రరవప�
ఇసటట ననస:30-5-691/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ� �
ఇసటట ననస:30-5-692
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:30-5-693
వయససస:19
లస: ససస స
8708 AP151010294411
పపరర: ససబబమర ననల

94-124/657

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-691/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : చనగఇగయఖ� �
ఇసటట ననస:30-5-692
వయససస:35
లస: ససస స
8705 NDX2802114
పపరర: ననగవనణణ తతక

8700 AP151010288262
పపరర: వనసకటటశశరరర పగడనల

8725 AP151010294176
పపరర: లసగమర పప లసరరడడడ

94-125/242

భరస : కకటటరరడడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-700/1
వయససస:71
లస: ససస స
94-125/945

8728 NDX2757763
పపరర: గసగర రరడడడ పదర

94-125/946

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-5-700/1
వయససస:25
లస: ససస స
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8729 NDX2878577
పపరర: పదరజ పప లసరరడడడ
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94-125/947

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-700/1
వయససస:21
లస: ససస స
8732 NDX1858309
పపరర: యశససశ అనసపష జ

94-125/245

94-125/949

94-125/831

94-125/250

94-125/253

94-125/256

94-125/259

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసక
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:22
లస: ససస స

8742 AP151010294051
పపరర: Devi శసకర

8745 NDX2298677
పపరర: అచసఖతరరవమర చసక

8748 AP151010294228
పపరర: సరసబయఖ శసకర

8751 NDX2596575
పపరర: శకనవరస రరవప కరటటపలర

94-125/834

8754 NDX2745115
పపరర: గగతమ కరటటపలర

94-125/251

8757 NDX1582445
పపరర: శక లకడర యడల
భరస : వనసకటటసశరరర యడల
ఇసటట ననస:30-5-705
వయససస:28
లస: ససస స

8737 NDX2695724
పపరర: శకనవరసరడరరవ

94-125/830

8740 NDX1981423
పపరర: మబరళ కకషష మబపరపళర

94-125/249

8743 NDX2298701
పపరర: ననగగశశరమర తనటట

94-125/252

భరస : పడసరద తనటట
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:56
లస: ససస స
94-125/254

8746 NDX2496586
పపరర: పడశరసత కలమలర చసకర

94-125/255

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చసకర
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:20
లస: పప
94-125/257

8749 AP151010294439
పపరర: శకనస శసకర

94-125/258

తసడడ:డ శవయఖ శసకర
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:46
లస: పప
94-125/832

8752 NDX2596617
పపరర: శవరరవమర కరటటపలర

94-125/833

భరస : శకనవరస రరవప కరటటపలర
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:40
లస: ససస స
94-125/950

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరటటపలర
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:22
లస: ససస స
94-178/697

94-125/247

తసడడ:డ శవయఖ మబపరపళర
ఇసటట ననస:30-5-703
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ కరటటపలర
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసకర
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:22
లస: ససస స
8756 NDX2694206
పపరర: తరరపరతమర చసక

94-125/248

తసడడ:డ శవయఖ shanka
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ శసకర
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:71
లస: పప
8753 NDX2569028
పపరర: లకడర తరరపతమర చసకర

8739 NDX0992776
పపరర: వనసకటశవ ననగగసదడస ననలపరటట

8734 NDX2496529
పపరర: శవ శశషష కలమలర రరవనశశటట

తసడడ:డ నరసససహరరవప గగవసదదనన
ఇసటట ననస:30-5-702
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవయఖ చసక
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసకర
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:24
లస: పప
8750 AP151010294075
పపరర: sambaiah శసకర

94-107/831

భరస : శకనస శసకర
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప govindinne
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:61
లస: ససస స
8747 NDX1653238
పపరర: గగపస చసకర

8736 NDX2706406
పపరర: వననద కలమలర

94-125/244

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవనశశటట
ఇసటట ననస:30-5-701
వయససస:48
లస: పప

భరస : అచచయఖ ననలపరటట
ఇసటట ననస:30-5-703
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప చసక
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:36
లస: ససస స
8744 AP151010294181
పపరర: సరమలమ జఖస గగవన దదననన

94-125/246

తసడడ:డ శకనవరసరరరవప గగవసదదననసట
ఇసటట ననస:30-5-702
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగవసదదననన
ఇసటట ననస:30-5-702
వయససస:42
లస: ససస స
8741 NDX2298693
పపరర: యశశద చసక

8733 NDX2496495
పపరర: లకడర శవపరరశత రరవనససటట

8731 NDX2496552
పపరర: తదజససశ అనసపష జ

తసడడ:డ వదనఖనసదస అనసపష జ
ఇసటట ననస:30-5-701
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవ శశషషకలమలర రరవనససటట
ఇసటట ననస:30-5-701
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శశషష కలమలర రగవనసపత
ఇసటట ననస:30-5-701
వయససస:18
లస: పప
8738 NDX2704781
పపరర: శరరద

94-125/948

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-700/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నబస అనసపష జ
ఇసటట ననస:30-5-701
వయససస:25
లస: ససస స
8735 NDX2753135
పపరర: గగతస రగవనసపత

8730 NDX2756906
పపరర: కకరస ర పసడయ పప లసరరడడడ

8755 NDX2615516
పపరర: గగతమ కరటటపలర

94-131/720

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరటటపలర
ఇసటట ననస:30-5-704
వయససస:22
లస: ససస స
94-122/530

8758 AP151010294152
పపరర: రరఘవమర యలదల

94-125/260

భరస : శకనవరసరరవప యలదల
ఇసటట ననస:30-5-705
వయససస:45
లస: ససస స
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8759 NDX0861831
పపరర: వనసకటటశశరరర యలదల
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94-125/261

తసడడ:డ శకనవరస యలదల
ఇసటట ననస:30-5-705
వయససస:32
లస: పప
8762 NDX1981225
పపరర: ఆదదలకడర పరసస

94-125/264

94-125/267

94-125/951

94-125/269

94-125/272

94-125/952

94-125/955

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ చదదబ
ఇసటట ననస:30-5-711
వయససస:49
లస: పప

8772 NDX0813832
పపరర: ససనత కలమలరర గబబలర

8775 NDX2024594
పపరర: కకసడయఖ గబబలర

8778 NDX2880243
పపరర: దసరర భవన యరకస శశటట

8781 NDX2745081
పపరర: రరజఖ లకడర కనన

94-125/275

8784 NDX0861948
పపరర: మసజల గగలర పపడడ

94-125/270

8787 NDX2298743
పపరర: వనసకట వవఖమక దససపల
తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప దససపల
ఇసటట ననస:30-5-712
వయససస:23
లస: ససస స

8767 NDX2698041
పపరర: లకడర పసడయసకర

94-125/836

8770 NDX2127711
పపరర: ససషర కడనరర

94-125/268

8773 JBV2421501
పపరర: వజయ లకడర మరరకశశటట

94-125/271

భరస : శకనవరస రరవప మరరకశశటట
ఇసటట ననస:30-5-707
వయససస:43
లస: ససస స
94-125/273

8776 AP151010294547
పపరర: మలలకకసడయఖ గబబబలర

94-125/274

తసడడ:డ కకసడయఖ గబబబలర
ఇసటట ననస:30-5-707
వయససస:76
లస: పప
94-125/953

8779 NDX2753184
పపరర: ఎడడకకసడలల పలలర

94-125/954

తసడడ:డ రరజయఖ పలలర
ఇసటట ననస:30-5-708
వయససస:56
లస: పప
94-125/956

8782 NDX2752814
పపరర: రరసబబబబ పలలర

94-125/957

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల పలలర
ఇసటట ననస:30-5-708
వయససస:30
లస: పప
94-125/276

భరస : శవపడసరద గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:30-5-710
వయససస:40
లస: ససస స
94-125/278

94-125/266

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కడనరర
ఇసటట ననస:30-5-707
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబబ కనన
ఇసటట ననస:30-5-708
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప ససర
ఇసటట ననస:30-5-709
వయససస:67
లస: ససస స
8786 NDX1213867
పపరర: శవ బబల కకటట రరడడ చదదబ

94-124/922

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:30-5-707
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల పలలర
ఇసటట ననస:30-5-708
వయససస:50
లస: ససస స
8783 NDX1183292
పపరర: జనకకదదవ ససర

8769 NDX2803054
పపరర: శకనవరససలల గసడడకకట

8764 NDX0061903
పపరర: రరజగశ పగడనల

తసడడ:డ మధస పరశస
ఇసటట ననస:30-5-706
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలల కకసడయఖ గబబబలర
ఇసటట ననస:30-5-707
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-5-707
వయససస:34
లస: పప
8780 NDX2786127
పపరర: పదనరవత పలలర

94-125/835

భరస : చన కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:30-5-707
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మలలకకసడయఖ గబబబలర
ఇసటట ననస:30-5-707
వయససస:61
లస: ససస స
8777 NDX2879914
పపరర: ససబడమణఖస యరకసశశటట

8766 NDX2699122
పపరర: పవన గబరర పడసరద

94-125/263

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పగడనల
ఇసటట ననస:30-5-706
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:30-5-707
వయససస:46
లస: పప

తలర : వజయలకడర మరరకశశటట
ఇసటట ననస:30-5-707
వయససస:25
లస: ససస స
8774 AP151010294410
పపరర: బబలమర గబబబలర

94-125/265

తసడడ:డ పరశస మధస
ఇసటట ననస:30-5-706
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరజగశ పగడల
ఇసటట ననస:30-5-706
వయససస:28
లస: ససస స
8771 NDX1981183
పపరర: తడవనణణ మరరకశశటట

8763 JBV2421527
పపరర: లకడరదదవ పగడనల

8761 NDX1903187
పపరర: ససధఖ రరణణ పగడనల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల పగడనల
ఇసటట ననస:30-5-706
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పగడనల
ఇసటట ననస:30-5-706
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశశటట పరశస
ఇసటట ననస:30-5-706
వయససస:41
లస: పప
8768 NDX2824852
పపరర: అజమమన గబసడర కలసట

94-125/262

తసడడ:డ జగనననధస యలదల
ఇసటట ననస:30-5-705
వయససస:49
లస: పప

భరస : మధస పరసస
ఇసటట ననస:30-5-706
వయససస:40
లస: ససస స
8765 AP151010294056
పపరర: మధస పరశస పరశస

8760 JBV2421576
పపరర: శకనవరసరరవప యలదల

8785 AP151010294102
పపరర: జయలకడర చదదబ

94-125/277

భరస : వనసకటరరడడడ చదదబ
ఇసటట ననస:30-5-711
వయససస:67
లస: ససస స
94-125/279

8788 NDX2401479
పపరర: వనసకట ననగజజఖత దససపల

94-125/282

తసడడ:డ హరర పడసరదరరవప దససపల
ఇసటట ననస:30-5-712
వయససస:26
లస: ససస స
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8789 NDX0558668
పపరర: వనసకట ససబబమర తతట

94-125/283

భరస : మలల కకసడయఖ తతట
ఇసటట ననస:30-5-712
వయససస:51
లస: ససస స
8792 NDX0558643
పపరర: తతట మలల కకసడయఖ తతట

94-125/287

94-125/290

94-125/294

94-125/300

94-125/1126

94-125/301

94-125/962

తసడడ:డ రవ చసదడ మలలశశటట
ఇసటట ననస:30-5-719
వయససస:26
లస: ససస స

8802 NDX2750081
పపరర: శక లల చలకల

8805 NDX2748291
పపరర: శవ కలమలరర దరరక

8808 AP151010294295
పపరర: శశషమర మబనగగటట

8811 NDX0594176
పపరర: శవననగపరరశత దదడడడ� దదడడడ

94-125/306

8814 NDX1320142
పపరర: వననయక రరవప దదడడడ

94-125/958

8817 NDX2298842
పపరర: ససజజత మలర శశటట
భరస : రవ చసదడ మలర శశటట
ఇసటట ననస:30-5-719
వయససస:50
లస: ససస స

8797 NDX1863977
పపరర: గగపస జలపత

94-125/292

8800 AP151010294290
పపరర: పపషపవత చలకల

94-125/298

8803 NDX2781458
పపరర: మహహశశర రరడడడ బబససరరడడడ

94-125/959

తసడడ:డ వనసకట ఆరమనన రరడడడ బబససరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-714
వయససస:19
లస: పప
94-125/960

8806 NDX2733293
పపరర: సరయరరస డనరగస

94-125/961

తసడడ:డ ససబబ రరవప డనరగస
ఇసటట ననస:30-5-715
వయససస:21
లస: పప
94-125/302

8809 NDX0993147
పపరర: శకనవరసరరవప పరమబల

94-125/303

తసడడ:డ ననరరయణ పరమబల
ఇసటట ననస:30-5-716
వయససస:51
లస: పప
94-125/304

8812 NDX2496461
పపరర: లకడర వషష
ష పసడయ పరతషడన

94-125/305

తసడడ:డ వనసకట శవ రరసపడసరద పరతషడన
ఇసటట ననస:30-5-717
వయససస:34
లస: ససస స
94-125/307

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:30-5-717
వయససస:26
లస: పప
94-125/309

94-125/289

భరస : లకరయఖ చలకల
ఇసటట ననస:30-5-714
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప� దదడడడ
ఇసటట ననస:30-5-717
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవ దదడడడ
ఇసటట ననస:30-5-717
వయససస:50
లస: ససస స
8816 NDX2298875
పపరర: కకకషషవనణణ మలలశశటట

94-125/296

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:30-5-716
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనసవరరర రరవప పరమబల
ఇసటట ననస:30-5-716
వయససస:24
లస: పప
8813 JBV1091602
పపరర: వనసకట జయలకడర దదడడడ

8799 NDX2298750
పపరర: ననగమణణ గబరరశశటట

8794 NDX2298784
పపరర: కకటటశశరర గబరరశశటట

తసడడ:డ మసరసన రరవప జలపత
ఇసటట ననస:30-5-713
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప దరరక
ఇసటట ననస:30-5-715
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పరమబల
ఇసటట ననస:30-5-716
వయససస:45
లస: ససస స
8810 NDX2799716
పపరర: జగదదశ పరమబల

94-125/291

తసడడ:డ లకరణ రరవప చలకల
ఇసటట ననస:30-5-714
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లకరణ రరవప
ఇసటట ననస:30-5-714
వయససస:44
లస: ససస స
8807 NDX1943696
పపరర: ననగ లకడర పరమబల

8796 NDX2298768
పపరర: రవబబబబ గబరరశశటట

94-125/285

భరస : దసరరరరరవప గబరరశశటట
ఇసటట ననస:30-5-713
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దసరర పడసరద గబరరశశటట
ఇసటట ననస:30-5-714
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరయఖ చలకల
ఇసటట ననస:30-5-714
వయససస:85
లస: పప
8804 NDX3222916
పపరర: పపషరపవత చలకల

94-125/288

తసడడ:డ దసరరరరరవప గబరరశశటట
ఇసటట ననస:30-5-713
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబరరశశటట
ఇసటట ననస:30-5-713
వయససస:46
లస: పప
8801 AP151010294455
పపరర: కకకషషయఖ చలకల

8793 NDX2396828
పపరర: శరగష జలపత

8791 NDX1134337
పపరర: వ ఎస రరజశశఖర తతట

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ తతట
ఇసటట ననస:30-5-712
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప జలపత
ఇసటట ననస:30-5-713
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరరరరవప గబరరశశటట
ఇసటట ననస:30-5-713
వయససస:21
లస: పప
8798 NDX2298776
పపరర: దసరరరరరవప గబరరశశటట

94-125/284

భరస : హరర పడసరద రరవప దససపల
ఇసటట ననస:30-5-712
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల తతట
ఇసటట ననస:30-5-712
వయససస:58
లస: పప
8795 NDX2298800
పపరర: దసరరరపడసరద గబరరశశటట

8790 NDX2298727
పపరర: కకటటశశరర దససపల

8815 JBV2421782
పపరర: శకనవరసరరవప దదడడడ

94-125/308

తసడడ:డ వననయకరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:30-5-717
వయససస:54
లస: పప
94-125/310

8818 NDX2298867
పపరర: కకషష కరసత మలర శశటట

94-125/311

తసడడ:డ రవ చసదడ మలర శశటట
ఇసటట ననస:30-5-719
వయససస:29
లస: పప
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94-125/312

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలర శశటట
ఇసటట ననస:30-5-719
వయససస:52
లస: పప
8822 AP151010294230
పపరర: రరసపడసరద అననన

8820 NDX0388702
పపరర: అరరణ కలమలరర అననన

94-125/313

భరస : రరసపడసరద అననన
ఇసటట ననస:30-5-720
వయససస:38
లస: ససస స
94-125/315

తసడడ:డ బబలశశటట అననన
ఇసటట ననస:30-5-720
వయససస:42
లస: పప

8823 AP151010294151
పపరర: అననన బబలశశటట

8821 AP151010294235
పపరర: వనసకటలకరమర అననన

94-125/314

భరస : బబలశశటట అననన
ఇసటట ననస:30-5-720
వయససస:56
లస: ససస స
94-125/316

తసడడ:డ బబలరసగయఖ బబలశశటట
ఇసటట ననస:30-5-720
వయససస:63
లస: పప

8824 NDX2787141
పపరర: ఫణణ కలమలరర గరదచ

94-124/923

భరస : వనసకట శవ దసరరరరరవప మలర ననన
ఇసటట ననస:30-5-721
వయససస:27
లస: ససస స

94-125/317 8826 NDX0388728
94-125/318 8827 NDX1739053
94-124/661
8825 NDX0388736
పపరర: రరజగశశరర శకపత పసడడతనరరదసఖల
పపరర: పటటషసగసశక
పపరర: ససతతషస శకపత పసడడతరరధసఖల
సర
పత పసడడతనరరదసఖల

భరస : పటటషసరసగసశకపత పసడడతరరదసఖల
ఇసటట ననస:30-5-722
వయససస:42
లస: ససస స
8828 NDX1385400
పపరర: ననగమణణ చరరల

తసడడ:డ వశశననదస పసడడతరరదసఖల
ఇసటట ననస:30-5-722
వయససస:48
లస: పప
94-124/662

తసడడ:డ పపరరషష తస మరరవప
ఇసటట ననస:30-5-723
వయససస:48
లస: ససస స
8831 NDX1722504
పపరర: వనసకట రమణ చదరరల

94-124/665

94-125/332

94-125/335

94-125/343

94-125/333

8838 NDX2180248
పపరర: వనసకటబడవప వరగరన

8841 JBV2421048
పపరర: వజయసరరధద కకతస కకటట

94-125/976

8844 NDX2738979
పపరర: మలధసరర కకఠరకకటట

94-125/336

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప కలశకకలలర
ఇసటట ననస:30-5-743
వయససస:49
లస: ససస స

8847 NDX1134410
పపరర: కరరగసక కలశకకలలర

8836 AP151010294459
పపరర: రరధ అర

94-125/334

8839 AP151010294460
పపరర: శకరరమరరడడడ అర

94-125/337

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ అర
ఇసటట ననస:30-5-738
వయససస:51
లస: పప
94-125/344

8842 AP151010294154
పపరర: పడసరద కకతస కకటట

94-125/345

తసడడ:డ కకషష కకతస కకటట
ఇసటట ననస:30-5-742
వయససస:39
లస: పప
94-125/977

భరస : వజయసరరథద కకఠరకకటట
ఇసటట ననస:30-5-742
వయససస:32
లస: ససస స
94-125/347

94-125/320

భరస : రరమససబబబరరడడ అర
ఇసటట ననస:30-5-738
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష కకతస కకటట
ఇసటట ననస:30-5-742
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకషష కకఠరకకటట
ఇసటట ననస:30-5-742
వయససస:60
లస: ససస స
8846 NDX1134261
పపరర: పదనరవత కలశకకలలర

8835 NDX2180354
పపరర: పదర వరగరన

8833 NDX0993170
పపరర: వరయఖ కటట బబ యన
తసడడ:డ అసకమరరరవప కటట బబ యన
ఇసటట ననస:30-5-723
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చనన వర సరశమ వరగరన
ఇసటట ననస:30-5-738
వయససస:41
లస: పప

భరస : దసరరరలల కకతస కకటట
ఇసటట ననస:30-5-742
వయససస:86
లస: ససస స
8843 NDX2753077
పపరర: దసరరరసబ కకఠరకకటట

94-125/319

భరస : వనసకటబడవప వరగరన
ఇసటట ననస:30-5-738
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ ససబబ రరడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-738
వయససస:22
లస: పప
8840 AP151010294212
పపరర: కనకమర కకతస కకటట

8832 NDX0993428
పపరర: మసరసన బ షపక

94-124/664
8830 AP151010291293
పపరర: అననపపరష శకపతపసడడతనరరధసఖల

భరస : పటటటశలసగస
ఇసటట ననస:30-5-723
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:30-5-723
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ ససబబబ రరడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-738
వయససస:24
లస: ససస స
8837 NDX2180396
పపరర: శవ శసకర రరడడడ రరమరరడడడ

94-124/663

భరస : పపరరషష తస మ రరవప చదరరల
ఇసటట ననస:30-5-723
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషష తస స రరవప చదరరల
ఇసటట ననస:30-5-723
వయససస:38
లస: పప
8834 NDX1910950
పపరర: హహమ బసదస రరడడ రరమరరడడడ

8829 NDX1921916
పపరర: జజనకక చదరరల

తసడడ:డ అనల దదపక శకపత పసడడతరరధసఖల
ఇసటట ననస:30-5-723
వయససస:24
లస: ససస స

8845 NDX1864462
పపరర: పపజత కలశకకలలర

94-125/346

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప కలశకకలలర
ఇసటట ననస:30-5-743
వయససస:26
లస: ససస స
94-125/348

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప కలశకకలలర
ఇసటట ననస:30-5-743
వయససస:27
లస: పప

94-125/349
8848 NDX1134204
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప కలశకకలలర

తసడడ:డ వనసకకబరరవప కరలశకకళళళ
ఇసటట ననస:30-5-743
వయససస:55
లస: పప
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94-125/350

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప వపటటకకరర
ఇసటట ననస:30-5-745
వయససస:28
లస: ససస స
8852 AP151010294394
పపరర: వనసకటపదనరవత ఊఇ టటకక రర

94-125/351

భరస : రరకగశ గబపరస సకఅలల
ఇసటట ననస:30-5-745
వయససస:30
లస: ససస స
94-125/353

భరస : ననరరయణరరవప ఊఇ టట కక రర
ఇసటట ననస:30-5-745
వయససస:51
లస: ససస స
8855 NDX3210952
పపరర: తడననథ ఊటటకకరర

8850 NDX1981027
పపరర: పసడయలసక సకఅలల

8853 NDX1864504
పపరర: నరరస రరడడడ ననరర

Deleted

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప వపటటటటకరఠ
ఇసటట ననస:30-5-745
వయససస:25
లస: పప

8856 NDX2801009
పపరర: శవ సరయ నసదదన ననరర

94-125/352

భరస : నరరస రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:30-5-745
వయససస:38
లస: ససస స
94-125/354

తసడడ:డ ననగర రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:30-5-745
వయససస:48
లస: పప
94-125/978

8851 NDX1864538
పపరర: అసజల ననరర

8854 AP151010294401
పపరర: ననరరయణరరవప ఊఇ టటకక రర
తసడడ:డ ననగభమషణస ఊఇ టట కక రర
ఇసటట ననస:30-5-745
వయససస:45
లస: పప

94-125/979

తసడడ:డ నరరస రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:30-5-745
వయససస:20
లస: ససస స

8857 NDX2777290
పపరర: శవ సరయ పడకరశ రరడడడ ననరర

భరస : వపటటకకరర ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:30-5-747
వయససస:54
లస: ససస స

8861 JBV1091461
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస తనడదపలర

8862 NDX3174653
పపరర: రరమ మహన పడతనప

94-125/359

తసడడ:డ వశశననధశరససస స తనడదపలర
ఇసటట ననస:30-5-747
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస పడతనప
ఇసటట ననస:30-5-747
వయససస:63
లస: పప

94-122/535
8864 NDX1431634
పపరర: అభలలష కలమలర
కకమరనబబ యన
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకమరనబబ యన
ఇసటట ననస:30-5-748
వయససస:29
లస: పప

8865 NDX0042960
పపరర: శకనవరసరరవప చలలర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలలర
ఇసటట ననస:30-5-748
వయససస:28
లస: పప

8867 NDX1168236
పపరర: హహమల త కకమరనబబ యన

8868 NDX1922062
పపరర: శరసత చచరరకకరర

94-125/360

94-125/981

8863 NDX1431618
పపరర: హహమలత కకమరనబబ యన

94-122/536

94-122/537
8866 NDX1431667
పపరర: ననగగశశర రరవప కకమరనబబ యన

తసడడ:డ చచసచసరరమయఖ కకమరనబబ యన
ఇసటట ననస:30-5-748
వయససస:56
లస: పప
94-125/361

8869 NDX0389072
పపరర: పరరశత కకమరనబబ యన

8870 NDX1168228
పపరర: అభలలష కలమలర

94-125/364 8872 NDX0062331
8871 NDX0061770
పపరర: శశభన బబబబ కకమరనబబ యన
పపరర: జజఖత రరసటబల

8873 NDX0666040
పపరర: లకడరగరయతడ చసతగబసట

94-125/366

తసడడ:డ శవరనసదరరవప chintakunta
ఇసటట ననస:30-5-749
వయససస:35
లస: ససస స
8876 NDX0062372
పపరర: వనసకట గగపరల కకషష మమరరస
రరసటల
తసడడ:డ బబటటచసశర రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:30-5-749
వయససస:64
లస: పప

94-125/369

94-122/534

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకమరనబబ యన
ఇసటట ననస:30-5-748
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష చచరరకకరర
ఇసటట ననస:30-5-748
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-748
వయససస:29
లస: పప

94-125/358

భరస : శకరరమచసదడమమరరస తనడదపలర
ఇసటట ననస:30-5-747
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకమరనబబ యన
ఇసటట ననస:30-5-748
వయససస:28
లస: ససస స
94-125/363

94-125/980

తసడడ:డ నరరస రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:30-5-745
వయససస:19
లస: పప

94-125/356 8859 NDX2161594
94-125/357 8860 JBV1091636
8858 NDX1453539
పపరర: వనసకట వజయ లకడర జలకసటట
పపరర: వపటటకకరర వనసకట పదనరవత
పపరర: పడభబవత తనడదపలర

భరస : జగన మహన మబరళధర రరవప జలకస
ఇసటట ననస:30-5-747
వయససస:45
లస: ససస స

94-125/355

94-125/362

భరస : వనసకటటశశరరర కకమరనబబ యన
ఇసటట ననస:30-5-748
వయససస:70
లస: ససస స
94-125/365

తసడడ:డ పసదబ ననయబడమర కకమరనబబ యన
ఇసటట ననస:30-5-748
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట గగపరలకకషషమమరరస రరసటబల
ఇసటట ననస:30-5-749
వయససస:30
లస: ససస స

8874 NDX0061846
పపరర: శకలసతల రరసటబల

8875 NDX0062281
పపరర: నరసససహరరవప చసతకలసట

94-125/367

భరస : వనసకట గగపరలకకషషమమరరస రరసటబల
ఇసటట ననస:30-5-749
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరనసదరరవప చసతకలసట
ఇసటట ననస:30-5-749
వయససస:49
లస: పప

8877 AP151010294449
పపరర: ధనలకడర డదగల

8878 NDX0872606
పపరర: శరయకకషష డదగల

భరస : హరరపస
డ రదరరవప
ఇసటట ననస:30-5-750
వయససస:74
లస: ససస స

94-125/370

94-125/368

94-125/371

తసడడ:డ హరరపస
డ రదరరవప
ఇసటట ననస:30-5-750
వయససస:47
లస: పప
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8879 AP151010294400
పపరర: హరరపస
డ రదరరవప డదగల

94-125/372

తసడడ:డ వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:30-5-750
వయససస:78
లస: పప
8882 NDX0814004
పపరర: కరసతష వనసకటటశ

94-125/374

94-125/377

94-125/380

8886 NDX1453729
పపరర: సదరరఖ కలమలరర మబలలగబ

8889 NDX1453711
పపరర: ననగగశశర రరవప మబలలగ

94-125/383

8892 NDX2421097
పపరర: రరకకరణణ మలత కకసనస

94-125/378

తసడడ:డ ససబబయఖ చసదస
ఇసటట ననస:30-5-756
వయససస:53
లస: పప
94-125/390

94-125/381

94-125/384

94-125/388

8893 NDX2421105
పపరర: రమలదదవ కకసనస

8899 NDX2924538
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నటవ

94-125/391

8901 NDX2770832
పపరర: ససతనరరమసజననయబలల
రరఘవరపప
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ రరఘవరపప
ఇసటట ననస:30-5-760
వయససస:73
లస: పప

94-125/984

8903 NDX2770790
పపరర: గబహననథ రరఘవరపప

8904 NDX2753994
పపరర: పడవణ కలమలర వరరణనశ

94-102/950

8906 NDX1981274
పపరర: మలధవ కటబట

8907 NDX2028885
పపరర: సష లలర టట వరణణ
తసడడ:డ సష లలర టట పడసరద
ఇసటట ననస:30-5-760/203
వయససస:29
లస: ససస స

94-125/382

94-125/385

8896 AP151010294584
పపరర: సశరష కలమలరర అననపపరరడడ

8898 AP151010294583
పపరర: ధనలకడర అననపపరరడడ

94-125/392
8900 NDX2180198
పపరర: ననగ వనసకట సరయ కరగసక
చలర ర
తలర : చ. వ ఎస లకరమర గబసటటపలర
ఇసటట ననస:30-5-760
వయససస:27
లస: పప

భరస : కరళదనస
ఇసటట ననస:30-5-760/202
వయససస:40
లస: ససస స

8890 JBV2421444
పపరర: ససరగష చసదడబబబబ బతష
స ల

భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-758
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకర రరజ
ఇసటట ననస:30-5-760/102
వయససస:41
లస: పప

94-125/379

భరస : శకనవరసరరవప కకసనస
ఇసటట ననస:30-5-756
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-758
వయససస:71
లస: ససస స

94-125/393

8887 AP151010294393
పపరర: ససధ బతష
స ల

తసడడ:డ భబసకర ససబబ రరడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-758
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమసజననయబలల రరఘవరపప
ఇసటట ననస:30-5-760
వయససస:40
లస: పప

94-125/376

తసడడ:డ చనరరమయఖ
ఇసటట ననస:30-5-753
వయససస:63
లస: పప

భరస : భబసకర ససబబబరరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-758
వయససస:54
లస: ససస స

94-125/986

8884 NDX2180107
పపరర: రవ కలమలర మసగ

భరస : ససరగషచసదడబబబబ
ఇసటట ననస:30-5-753
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసనస
ఇసటట ననస:30-5-756
వయససస:23
లస: ససస స

94-125/386 8895 NDX1903948
8894 NDX2424034
పపరర: బసవ కలటటసబ రరవప చసదస
పపరర: కరవఖ మలనస దదసతరరడడ

94-125/373

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:30-5-752
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నసదద కగశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-753
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:30-5-753
వయససస:75
లస: పప

8897 NDX1786344
పపరర: రమలదదవ దదసతరరడడడ

94-125/375

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-753
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:30-5-753
వయససస:73
లస: ససస స
8891 NDX0389205
పపరర: వనసకటబడవప చనవల

8883 NDX1211440
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర చపసపడడ

8881 NDX0813923
పపరర: కసటట లకడర

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:30-5-752
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:30-5-752
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:30-5-752
వయససస:52
లస: పప
8888 NDX0389221
పపరర: నలవనణణ చనవల

94-125/982

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-751
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతష యలర మసద
ఇసటట ననస:30-5-752
వయససస:27
లస: పప
8885 NDX0813972
పపరర: కసటట యలమసద

8880 NDX2880417
పపరర: మహలకడర మడదమ

94-125/389

94-125/983

తసడడ:డ పరపరరవప నటవ
ఇసటట ననస:30-5-759
వయససస:45
లస: పప
8902 NDX2779957
పపరర: కసద
స రర రరఘవరపప

94-125/985

భరస : ససతనరరమసజననయబలల రరఘవరపప
ఇసటట ననస:30-5-760
వయససస:63
లస: ససస స
8905 NDX3161528
పపరర: ననగదసరర పడసనన చలర ర

94-125/987

భరస : వదఖ సరగర చలర ర
ఇసటట ననస:30-5-760/103
వయససస:25
లస: ససస స
94-125/394

8908 NDX1864900
పపరర: జయశక సప లలర టట

94-125/395

భరస : పడసరద సష లలర టట
ఇసటట ననస:30-5-760/203
వయససస:56
లస: ససస స
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94-125/396

తసడడ:డ పడసరద సష లలర టట
ఇసటట ననస:30-5-760/203
వయససస:25
లస: పప
8912 NDX1865031
పపరర: పదనరవత పగడనల

94-125/399

94-125/402

8916 NDX1763706
పపరర: ససతతష తదజశశన మకరకన

94-125/405

8919 NDX2876688
పపరర: వరరణనశ గగత వరరణనశ

94-122/538

8922 NDX3063864
పపరర: రగణబ అవననష మడడడ
తసడడ:డ ఆససశ మడడడ
ఇసటట ననస:30-5-761
వయససస:26
లస: పప

8924 NDX3086931
పపరర: అనసష మడడడ

8925 NDX3167400
పపరర: సరయ పడశరసత కలసగర

94-124/929

భరస : ఆససశ మడడడ
ఇసటట ననస:30-5-761
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కలసగర శక కకషష రసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-761
వయససస:55
లస: పప
8930 NDX0872705
పపరర: దసరరరభవరన నదతకకక

94-125/407

94-125/410

8931 NDX0594564
పపరర: శకనవరసరరవప నదతకకక

8934 NDX2141521
పపరర: రరజగశశరర బమరరర

94-125/413

8937 NDX2152494
పపరర: సససదరర అలపరటట
భరస : లవ కలమలర అలపరటట
ఇసటట ననస:30-5-761/B2
వయససస:65
లస: ససస స

94-125/401

8917 NDX1763656
పపరర: ససబబబయమర మకరకన

94-125/404

8920 NDX3153152
పపరర: కలసగర ససజజత

94-121/482

భరస : కలసగర శకనవరస
ఇసటట ననస:30-5-761
వయససస:45
లస: ససస స
94-122/678

8923 NDX3154846
పపరర: కలసగర శకనవరస

94-123/643

Deleted

తసడడ:డ కలసగర శక కకషష రసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-761
వయససస:55
లస: పప
94-124/930

8926 NDX3087079
పపరర: ఆససశ మడడడ

94-125/988

తసడడ:డ సరసబశవ మడడడ
ఇసటట ననస:30-5-761
వయససస:56
లస: పప
94-125/990

8929 NDX2141547
పపరర: కగశవ రరవప బమరరర

94-125/406

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప బమరరర
ఇసటట ననస:30-5-761/201
వయససస:68
లస: పప
94-125/408

8932 NDX1052547
పపరర: వనసకట లకడరకలమలరర సష మశశటట

94-125/409

భరస : శకరరమమమరరస స
ఇసటట ననస:30-5-761/502
వయససస:63
లస: ససస స
94-125/411

భరస : కగశవ రరవప బమరరర
ఇసటట ననస:30-5-761/B1
వయససస:66
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ లవ కలమలర అలపరటట
ఇసటట ననస:30-5-761/B2
వయససస:31
లస: ససస స

94-122/677

తసడడ:డ పష తషరరజ నదతకకక
ఇసటట ననస:30-5-761/501
వయససస:45
లస: పప

భరస : రఘబ ననథ బమరరర
ఇసటట ననస:30-5-761/B1
వయససస:42
లస: ససస స
8936 NDX2152510
పపరర: యలమన అలపరటట

8928 NDX3054673
పపరర: ననగగశశరమర చటటటపష డ లల

8914 NDX2128735
పపరర: బబబర పగడనల

భరస : రరమకకషష మకరకన
ఇసటట ననస:30-5-760/403
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చనన కసయఖ చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-5-761
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-5-761/501
వయససస:42
లస: ససస స
8933 NDX2127703
పపరర: కలమలరర బమరరర

94-125/403

తసడడ:డ శకనవరసస కలసగర
ఇసటట ననస:30-5-761
వయససస:23
లస: పప
94-125/989

94-125/398

తసడడ:డ లకరయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:30-5-760/303
వయససస:64
లస: పప

భరస : పడవణ కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-760, 6/18
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆర ఎస రరమననథన రరమననథన
ఇసటట ననస:30-5-761
వయససస:31
లస: ససస స

8927 NDX3113297
పపరర: కలసగర శకనవరస

94-125/400

తసడడ:డ రరమకకషష మకరకన
ఇసటట ననస:30-5-760/403
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:30-5-760/403
వయససస:49
లస: పప
8921 NDX2083905
పపరర: లలవణఖ రరమననథన

8913 NDX1864967
పపరర: పడసనన కలమలర పగడనల

8911 NDX1865072
పపరర: కకరణరయ పగడనల

తసడడ:డ బబబర పగడనల
ఇసటట ననస:30-5-760/303
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబర పగడనల
ఇసటట ననస:30-5-760/303
వయససస:32
లస: పప

భరస : గగపస చసద నరరక
ఇసటట ననస:30-5-760/401
వయససస:41
లస: ససస స
8918 NDX1763565
పపరర: రరమకకషష మకరకన

94-125/397

తసడడ:డ వనసకట పత సష లలర టట
ఇసటట ననస:30-5-760/203
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబబర పగడనల
ఇసటట ననస:30-5-760/303
వయససస:51
లస: ససస స
8915 NDX1786401
పపరర: సశపన కలమలరర నరరక

8910 NDX1864868
పపరర: సష లలర టట పడసరద

8935 NDX2127687
పపరర: రఘబ ననథ బమరరర

94-125/412

తసడడ:డ కగశవ రరవప బమరరర
ఇసటట ననస:30-5-761/B1
వయససస:46
లస: పప
94-125/414

8938 NDX2152502
పపరర: లవ కలమలర అలపరటట

94-125/415

తసడడ:డ రరమ పడసరద రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:30-5-761/B2
వయససస:67
లస: పప
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8939 NDX2741072
పపరర: లకడర కలమలరర పసరరమలళళ

94-125/992

భరస : శసకర రరవప పసరరమలళళ
ఇసటట ననస:30-5-761/B3
వయససస:41
లస: ససస స
8942 NDX2740991
పపరర: దసరర శక ఇననమమరర

94-125/995

భరస : లకడర రమణ రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:30-5-761/D3
వయససస:43
లస: ససస స
8945 NDX2741023
పపరర: శకనవరస రరవప చససడదరర

94-125/998

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:30-5-761/E1
వయససస:50
లస: పప
8948 NDX3055316
పపరర: మలధవ శరరదదవ

8940 NDX2741007
పపరర: వ ఆర బ యస యస నతదష
బబబబ పసరరమలళళ
తసడడ:డ శసకర రరవప పసరరమలళళ
ఇసటట ననస:30-5-761/B3
వయససస:18
లస: పప

94-125/993

8943 NDX2741015
పపరర: భవత ఇననమమరర

94-125/996

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఇననమమరర
ఇసటట ననస:30-5-761/D3
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబడహరణఖస శరరదదవ
ఇసటట ననస:30-5-761,C2,BhavyaPardise
వయససస:44
లస: ససస స

94-125/997

తసడడ:డ లకడర రమణ రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:30-5-761/D3
వయససస:18
లస: ససస స

8946 NDX2741031
పపరర: మలధవ చససడదరర

8947 NDX3065232
పపరర: రగణబ అననశశ మడడడ

8949 NDX3260098
పపరర: ససబడహరణఖస శరరదదవ

94-125/999

94-125/1000

తసడడ:డ ఆససశ మడడడ
ఇసటట ననస:30-5-761/E3
వయససస:25
లస: పప
94-122/735

తసడడ:డ కగ కకషష శరరదదవ
ఇసటట ననస:30-5-761, Flat NO.C2,
వయససస:49
లస: పప

94-110/1221 8952 NDX1088855
8951 NDX3016383
పపరర: సరయ మమనక గబసడ బబ యన
పపరర: నలమ కసదసకకరర

తసడడ:డ యలర మసద రరవప
ఇసటట ననస:30-5-762
వయససస:25
లస: ససస స

8944 NDX2741064
పపరర: నశచల ఇననమమరర

తసడడ:డ లకడర రమణ రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:30-5-761/D3
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:30-5-761/E1
వయససస:42
లస: ససస స
94-125/991

94-125/994
8941 NDX2741080
పపరర: లకడర రమణ రరవప ఇననమమరర

94-122/539

తసడడ:డ ససబడహరణఖ చనరరఖలల కసదసకకరర
ఇసటట ననస:30-5-762
వయససస:28
లస: ససస స

8950 NDX3016458
పపరర: ఝనస లకడర గబసడ బబ యన

94-110/1220

భరస : యలర మసద రరజ
ఇసటట ననస:30-5-762
వయససస:49
లస: ససస స
8953 NDX1028638
పపరర: వసససధర కసదసకకరర

94-122/540

భరస : ససబడహరణనఖ చనరరఖలల కసదసకకరర
ఇసటట ననస:30-5-762
వయససస:51
లస: ససస స

94-122/541 8955 NDX1028612
94-122/542 8956 NDX2692481
8954 NDX1028646
పపరర: ఆసజననయ బబలకకషష కసదసకకరర
పపరర: ససబడహరణఖ చనరరఖలల కసదసకకరర
పపరర: కలలఖణ మహటటశశర రరడడ

తసడడ:డ ససబడహరణఖ చనరరఖలల కసదసకకరర
ఇసటట ననస:30-5-762
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లసగగశశరరరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:30-5-762
వయససస:55
లస: పప

94-125/1001 8958 NDX0408922
8957 NDX3016409
పపరర: యలర మసద రరజ గబసడ బబ యన
పపరర: మలధవ ఉననస

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:30-5-762
వయససస:50
లస: పప
8960 AP151010294588
పపరర: రరజగగపరలరరవప మబకకల
తసడడ:డ చలర యఖ
ఇసటట ననస:30-5-762/3
వయససస:85
లస: పప
8963 NDX0872689
పపరర: కవత కలపరపరరడడడ

తసడడ:డ టట యల కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:30-5-762/7
వయససస:37
లస: పప

94-125/416

8961 NDX0861476
పపరర: అరరణనదదవ కకట

94-125/421

94-125/419

94-125/417

8962 NDX0861575
పపరర: చచసచస పపననయఖ కకట

94-125/420

తలర : కకకషటమర
ఇసటట ననస:30-5-762/4
వయససస:72
లస: పప

94-125/422 8965 NDX0062042
8964 NDX0594549
పపరర: కర ఎస బబల మబరరగన కలపరపరరడడ
పపరర: శకలకడర ససజనఖ తలర స

తసడడ:డ ససబడహరణఖస
ఇసటట ననస:30-5-762/6
వయససస:47
లస: పప
94-125/424

8959 NDX0408872
పపరర: వనసకటటశశరరర కసకణనల
తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:30-5-762/2
వయససస:72
లస: పప

భరస : చచసచస పపననయఖ
ఇసటట ననస:30-5-762/4
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : బబల మబరరగన
ఇసటట ననస:30-5-762/6
వయససస:46
లస: ససస స
8966 NDX0062448
పపరర: అశశక ననధ తలర స

తసడడ:డ బల మబరరగన కలపరపరరడడ
ఇసటట ననస:30-5-762
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఉననస
ఇసటట ననస:30-5-762/2
వయససస:45
లస: ససస స
94-125/418

8967 NDX0062208
పపరర: అనల కలమలర తలర స
తసడడ:డ టట యల కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:30-5-762/7
వయససస:39
లస: పప

94-125/837

94-125/423

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-762/7
వయససస:34
లస: ససస స
94-125/425

8968 NDX2050342
పపరర: సససధసరర సదరసపపడడ

94-125/426

తసడడ:డ సశ ససవర రరవప సదరసపపడడ
ఇసటట ననస:30-5-762/8
వయససస:32
లస: ససస స
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94-125/427

భరస : వనసకయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:30-5-762/14
వయససస:51
లస: ససస స
8972 NDX0654483
పపరర: కనకలకడర చదబబడ లల

94-125/430

8973 NDX0654426
పపరర: పవన కలమలర చదబబడ లల

94-125/433

8976 NDX2298040
పపరర: ఆదదతఖ సరయ గరదసశశటట

తసడడ:డ శవ రరవప మదబల
ఇసటట ననస:30-5-763/2A
వయససస:52
లస: పప
94-123/497

8982 NDX3097953
పపరర: మనపడహరరక పపటర
తసడడ:డ రవసదడననథ
ఇసటట ననస:30-5-764
వయససస:19
లస: ససస స

8984 NDX0062018
పపరర: కమల ససహససన పపలలకకరర

8985 NDX1664086
పపరర: వ వ పడదదప శకగరరగరరజ

94-125/435

భరస : దదవదనసస
ఇసటట ననస:30-5-764/101
వయససస:66
లస: ససస స
8987 NDX1152966
పపరర: సరయ సరహహత సడవసత
అబబబరరజ
తసడడ:డ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:30-5-764/102
వయససస:27
లస: ససస స

94-125/438

8990 NDX0633347
పపరర: పరనకరలరరవప ఆడడగ�పపల

94-125/441

94-125/1008

94-125/432

94-125/1003

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస నమరగడడ
ఇసటట ననస:30-5-763/1B
వయససస:62
లస: పప
94-125/1002

8980 NDX2298032
పపరర: ననగ వనసశరల గరదసశశటట

94-123/496

తసడడ:డ ననగగశశర గబపస గరదసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-763, FNO:2B GOLDEN D
వయససస:22
లస: ససస స
94-125/1005

8983 NDX0458729
పపరర: ససజజత జజన గసటటరర

94-125/434

భరస : అనల బబబబ
ఇసటట ననస:30-5-764/101
వయససస:38
లస: ససస స
94-125/436

8986 NDX0458695
పపరర: అనలలబబబ పరటటబసడర

8988 JBV2421261
పపరర: కకటటశశరమర ఆడడగగపపల

8989 JBV2421287
పపరర: కకషష ర ఆడడగగపపల

94-125/439

94-125/437

94-125/440

తసడడ:డ పరనకరలరరవప
ఇసటట ననస:30-5-764/201
వయససస:41
లస: పప
94-125/442

భరస : ఫరడనసస రవసదడననథ
ఇసటట ననస:30-5-764/301
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-764/501
వయససస:55
లస: పప

8977 NDX2741049
పపరర: రరమ బడహర శరససస స నమరగడడ

తసడడ:డ దదవదనసస
ఇసటట ననస:30-5-764/101
వయససస:44
లస: పప

94-125/444 8994 NDX0062380
8993 NDX0704809
పపరర: రవ ససధనకర శరఖమ శకగరరరరరజ
పపరర: సరవతడ శకగరరరరరజ

తసడడ:డ నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:30-5-764/502
వయససస:32
లస: ససస స

94-123/490

భరస : పరనకరలరరవప అడడగగపపల
ఇసటట ననస:30-5-764/201
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-764/201
వయససస:75
లస: పప

8974 NDX0654392
పపరర: హహమచసదడ రరసబబబబ చదబబడ లల

తసడడ:డ రవ ససధనకర శరఖమ శకగరరగరరజ
ఇసటట ననస:30-5-764/101
వయససస:25
లస: పప

8991 NDX0911081
పపరర: గగకస ఇసదదర ఫపటర

94-125/429

తసడడ:డ రరస మహనరరవప
ఇసటట ననస:30-5-762/15
వయససస:42
లస: పప

భరస : నరరజన శకనవరసరరవప మదబల
ఇసటట ననస:30-5-763 f no 2a
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగగశశరరవప మబదడబబ యన
ఇసటట ననస:30-5-763, FNO:2B GOLDEN D
వయససస:23
లస: ససస స

8996 NDX2741056
పపరర: షపక మరర ఈష

94-125/431

తసడడ:డ ననగగశశర గబపరస గరదసశశటట
ఇసటట ననస:30-5-763
వయససస:24
లస: పప

94-125/1004 8979 NDX3082542
8978 NDX3059904
పపరర: నరరజన శకనవరసరరవప మదబల
పపరర: లలత కలమలరర మదబల

8971 NDX2405116
పపరర: వనసకయఖ గబసటటరర

తసడడ:డ కకటయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:30-5-762/14
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:30-5-762/15
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:30-5-762/15
వయససస:69
లస: పప

8981 NDX2208288
పపరర: సరరతన మబదడబబ యన

94-125/428

తసడడ:డ వనసకయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:30-5-762/14
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:30-5-762/15
వయససస:63
లస: ససస స
8975 NDX0654442
పపరర: రరమమహన రరవప చదబబడ లల

8970 NDX2405124
పపరర: సతఖ ససమసత గబసటటరర

8992 NDX0911115
పపరర: ఫరడనసస రవసదడననథ ఫపటర

94-125/443

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:30-5-764/301
వయససస:58
లస: పప
94-125/445

8995 NDX0376194
పపరర: జరగనన బబగస

94-125/446

భరస : రవ ససధకర శరఖమ శకగరరరరరజ
ఇసటట ననస:30-5-764/501SURYODAYARE
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మహమరద అబబబల జబబబర
ఇసటట ననస:30-5-764/502
వయససస:55
లస: ససస స

8997 NDX3038361
పపరర: నల కకషష వనణణ చరరల

8998 NDX3054681
పపరర: శశఖర బబబబ మమక

94-133/676

భరస : కలమలర వనసకట సతఖ శవ రరమ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:30-5-764 FLAT.NO.102
వయససస:58
లస: ససస స

94-125/1007

తసడడ:డ గసగరధర రరవప మమక
ఇసటట ననస:30-5-764 Flat No 202,Suryoda
వయససస:40
లస: పప
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94-125/1006
8999 NDX3045697
పపరర: కలమలర వనసకట సతఖ శవ రరమ
రరజశశఖర అబబరరజ
తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:30-5-764 F.NO.102
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శరసత కలమలర పపటట గబసట
ఇసటట ననస:30-5-765
వయససస:19
లస: పప

9002 NDX3129814
పపరర: కకషష వనణణ పపటట గబసట

9003 NDX3174919
పపరర: నవన కలమలర కకల

94-125/1010

భరస : సనత కలమలర పపటట గబసట
ఇసటట ననస:30-5-765
వయససస:43
లస: ససస స
94-125/447

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ గదదబపరటట
ఇసటట ననస:30-5-765/63
వయససస:78
లస: పప
94-125/1015

94-125/1011

9009 NDX1500157
పపరర: నజయల అబబబస

94-125/1016

9012 NDX2745099
పపరర: అఖస ర అబబబస

94-125/1013

తసడడ:డ అఖస ర అబబబస
ఇసటట ననస:30-5-765/102
వయససస:30
లస: పప
9017 NDX0176651
పపరర: భబసకర రరవప శరకమమరర

94-125/448

94-125/452

94-125/1017

9021 NDX2028901
పపరర: బబతయ కనపరరస
భరస : రరజజ బబబబ కనపరరస
ఇసటట ననస:30-5-765/203
వయససస:57
లస: ససస స

9023 NDX0389684
పపరర: భబగఖమర కలసచకరక

9024 NDX0389650
పపరర: శరఖమసససదరరరవప కలసచకరక

భరస : శరఖమసససదరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-765/203
వయససస:79
లస: ససస స
9026 NDX1757188
పపరర: శకరరస అఖల ననరలశశటట
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ననరలశశటట
ఇసటట ననస:30-5-765/204
వయససస:24
లస: పప

94-125/450

9010 NDX1500181
పపరర: హససన అబబబస

94-125/449

9013 NDX2739019
పపరర: హబబ అబబబస

94-125/1018

9016 NDX0176685
పపరర: భరణణ కరసత శరఖమమరర

94-125/451

తసడడ:డ సతఖననరరయణ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-765/201
వయససస:37
లస: పప

9027 NDX0061887
పపరర: వనసకటటసశర రరవప ననరలశశటట
తసడడ:డ పరనకరలల ననరలశశటట
ఇసటట ననస:30-5-765/204
వయససస:56
లస: పప

94-122/746

తసడడ:డ ఏసస రతనస కనపరరరర
ఇసటట ననస:30-5-765/203
వయససస:55
లస: పప
94-125/455

9022 NDX2028893
పపరర: అనదష కనపరరస

94-125/456

భరస : ససదదప కనపరరస
ఇసటట ననస:30-5-765/203
వయససస:57
లస: ససస స
94-125/458

తసడడ:డ భమషణఇ
ఇసటట ననస:30-5-765/203
వయససస:84
లస: పప
94-125/460

94-125/1014

94-125/453 9019 NDX3278348
9018 NDX0409219
పపరర: వజయరరమలనసజస యసడడపరటట
పపరర: రరజబబబబ కనపరరరర

తసడడ:డ రవ ససధనకర శరఖమ శకగరరగరరజ
ఇసటట ననస:30-5-765/203
వయససస:28
లస: ససస స
94-125/457

9007 NDX3188380
పపరర: దదవక రరణణ కకల

భరస : అఖస ర అబబబస
ఇసటట ననస:30-5-765/102
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరమలనసజస
ఇసటట ననస:30-5-765/202
వయససస:73
లస: ససస స
94-125/454

94-133/677

తసడడ:డ అఖస ర అబబబస
ఇసటట ననస:30-5-765/102
వయససస:26
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-765/201
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడర నరసససహస శరకమమరర
ఇసటట ననస:30-5-765/201
వయససస:69
లస: పప
9020 NDX1830711
పపరర: కకషష శరరరషట శకగరరగరరజ

9015 NDX0176693
పపరర: వశరలకడర శరఖమమరర

9004 NDX2964146
పపరర: కసససరర పపటట గబసట

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:30-5-765/101
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన అల అఖస ర
ఇసటట ననస:30-5-765/102
వయససస:64
లస: పప
94-125/1019

94-125/1009

భరస : ససదరకన రరవప పపటట గబసట
ఇసటట ననస:30-5-765
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ అఖస ర అబబబస
ఇసటట ననస:30-5-765/102
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హసన అల కలబబడ
ఇసటట ననస:30-5-765/102
వయససస:80
లస: ససస స
9014 NDX2739027
పపరర: జజఫర అబబబస

9006 NDX3164175
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకల

9001 NDX3196656
పపరర: అమననబ షపక

భరస : మబనర బబష షపక
ఇసటట ననస:30-5-765
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ కకల
ఇసటట ననస:30-5-765/101
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:30-5-765/101
వయససస:22
లస: ససస స
9011 NDX2738839
పపరర: కలబబడ బబగస

94-124/931

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:30-5-765
వయససస:25
లస: పప

9005 NDX2496396
పపరర: యచసఖత రరమయఖ గదదబపరటట

9008 NDX3163573
పపరర: రరజ రరజశశరర దదవ కకల

9000 NDX2951630
పపరర: వరరణ సరయ పపటట గబసట

9025 NDX0061796
పపరర: సతఖవత ననరలశశటట

94-125/459

భరస : వనసకటటసశర రరవప ననరలశశటట
ఇసటట ననస:30-5-765/204
వయససస:55
లస: ససస స
94-125/461

9028 NDX1786948
పపరర: వశరశమతడ వలర భననన

94-125/462

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:30-5-765/301
వయససస:24
లస: ససస స
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94-125/463

భరస : ససబబ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:30-5-765/301
వయససస:47
లస: ససస స
9032 NDX2734036
పపరర: వనసకట లకడర నరసమర
వలర భననన
తలర : శకనవరసరరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:30-5-765/303
వయససస:47
లస: ససస స
9035 NDX0176529
పపరర: ఇసదదరర భబరత చల

94-125/1021

94-125/466

94-125/469

94-125/472

9039 NDX0813345
పపరర: రరజశశఖర చల

9042 NDX1822965
పపరర: పసడయలసక తనకకసడ

94-125/475

9045 NDX3118973
పపరర: సనత కలమలర పపటట గబసట

94-125/477

9048 NDX0409169
పపరర: వనసకటసరయ పపషరపల

94-125/470

9051 NDX0375907
పపరర: మహమరద ఫతనస fatha
తసడడ:డ మహమరద అబబబల fatha
ఇసటట ననస:30-5-765/G2
వయససస:34
లస: పప

9053 NDX0376251
పపరర: అబబబల జబబబర మహమరద

9054 AP151010084368
పపరర: వజయలకడర గడడడ పరటట

94-125/483

తసడడ:డ మహమరద అబబబల రహమలన
ఇసటట ననస:30-5-765/G2
వయససస:65
లస: పప

భరస : అచసఖతరరమయఖ
ఇసటట ననస:30-5-765/G3
వయససస:69
లస: ససస స

9056 AP151010294434
పపరర: తనదజ కటటటవరపప

9057 AP151010294366
పపరర: దయలభరణస కటటటవరపప

94-125/485

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:30-5-766
వయససస:71
లస: ససస స

94-125/465

9037 NDX0062323
పపరర: వజయశశఖర చల

94-125/468

9040 JBV1091313
పపరర: బబల శశరర చల

94-125/471

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:30-5-765/402
వయససస:71
లస: పప
94-125/473

9043 NDX1822882
పపరర: లలవణఖ తనకకసడ

94-125/474

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తనకకసడ
ఇసటట ననస:30-5-765/405
వయససస:34
లస: ససస స
94-125/1012

9046 NDX1943860
పపరర: హహమ గరరరజ పపపపల

94-125/476

భరస : వనసకట సరయ పపపరపల
ఇసటట ననస:30-5-765/G1
వయససస:48
లస: ససస స
94-125/478

తసడడ:డ వనసకయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:30-5-765/G1
వయససస:44
లస: పప
94-125/480

9034 NDX1763789
పపరర: లకడర రరడడడ

తసడడ:డ బబలశశరర
ఇసటట ననస:30-5-765/402
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససదరకన రరవప పపటట గబసట
ఇసటట ననస:30-5-765 FLAT-304
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మహమరద అబబబల తనబబసససమ
ఇసటట ననస:30-5-765/G2
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససధదరరకమలర
ఇసటట ననస:30-5-766
వయససస:41
లస: ససస స

94-125/467

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తనకకసడ
ఇసటట ననస:30-5-765/405
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:30-5-765/G1
వయససస:70
లస: ససస స
9050 NDX0375824
పపరర: పపజయల తనబబసససమ

9036 NDX0061879
పపరర: రరజమణణ తనడడకకసడ

94-125/1020

భరస : అపరపరరవప రరడడ
ఇసటట ననస:30-5-765/402
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలససరర
ఇసటట ననస:30-5-765/402
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-765/405
వయససస:36
లస: ససస స
9047 JBV2421246
పపరర: కసద
స రరబబయ పపపరపల

94-125/1022

భరస : బబలశశరర
ఇసటట ననస:30-5-765/402
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : జజరరర
ఇసటట ననస:30-5-765/404
వయససస:41
లస: ససస స
9044 NDX0516716
పపరర: ససజనఖ తనడడకకసడ

9033 NDX2747871
పపరర: పడసరద రరడడడ నసదదగల

9031 NDX2734028
పపరర: శకనవరస రరవప వలర భననన

తసడడ:డ ననగ భమషణస వలర భననన
ఇసటట ననస:30-5-765/303
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ నసదదగల
ఇసటట ననస:30-5-765/401
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బబలశశరర
ఇసటట ననస:30-5-765/402
వయససస:47
లస: పప
9041 AP151010303192
పపరర: నరరల మమడడద

94-125/464

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:30-5-765/301
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:30-5-765/402
వయససస:42
లస: ససస స
9038 NDX0061937
పపరర: చసదడశశఖర చల

9030 NDX1981100
పపరర: ససబబ రరవప బసడడ

9049 JBV2421170
పపరర: వనసకయఖ పపపరపల

94-125/479

తసడడ:డ వనసకటబడవప పపపపల
ఇసటట ననస:30-5-765/G1
వయససస:78
లస: పప
94-125/481

9052 NDX0376152
పపరర: అబబబల ఖలదదర మహమరద

94-125/482

తసడడ:డ అబబబల జబబబర
ఇసటట ననస:30-5-765/G2
వయససస:36
లస: పప
94-125/484

9055 NDX3194545
పపరర: ఇషరరయల షపక

94-125/1023

తసడడ:డ మబనర బబష షపక
ఇసటట ననస:30-5-765/G4
వయససస:21
లస: పప
94-125/486

9058 AP151010294437
పపరర: ససదదర కలమలర కటటటవరపప

94-125/487

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:30-5-766
వయససస:50
లస: పప
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9059 AP151010294365
పపరర: ఆనసదరరవప కటటటవరపప

94-125/488

తసడడ:డ శరమమఖల
ఇసటట ననస:30-5-766
వయససస:79
లస: పప
9062 AP151010294598
పపరర: సరగజనదదవ పసడపరరస

94-125/492

94-125/495

94-125/499

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:30-5-769
వయససస:24
లస: పప
9071 NDX0594473
పపరర: పదరజ రసగరశశటట

94-125/502

94-125/505

94-123/492

9069 NDX1203355
పపరర: రరగ సససధదర రసగరశశటట

94-125/500

9067 NDX0594366
పపరర: నరసససహరరవప గ గకసధద

9070 NDX0594432
పపరర: పదనరవత రసగరశశటట

94-125/498

94-125/501

భరస : మహతద కకషష
ఇసటట ననస:30-5-771
వయససస:51
లస: ససస స
94-125/503

9073 NDX0594457
పపరర: వజయ ససదదప రసగరశశటట

94-125/504

తసడడ:డ రరజగసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-771
వయససస:33
లస: పప
94-125/506

9076 NDX1980623
పపరర: ససతన రతనస మమకల

94-123/491

భరస : వనసకట రమణ పడసరద మమకల
ఇసటట ననస:30-5-773
వయససస:56
లస: ససస స

94-123/493 9079 NDX2107473
9078 NDX1980672
పపరర: వనసకట రమణ పడసరద మమకల
పపరర: అనసష కకపపపరరవపరర

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:30-5-773
వయససస:68
లస: పప

94-124/671

భరస : శవ ననగ పరసడడ రసగ కమల కకపపపరరవ
ఇసటట ననస:30-5-773
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-5-773
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవనగ హనసమసతరరవప దదసస
ఇసటట ననస:30-5-773
వయససస:36
లస: ససస స

94-124/675
9082 NDX2107457
పపరర: శవ ననగ పరసడడ రసగ కమల
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ ననగరరరరన పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-5-773
వయససస:32
లస: పప

9083 NDX2145580
పపరర: శకకరసత కగశన

9084 NDX1635277
పపరర: ససమఖ కకపపపరరవపరర

9085 NDX1911123
పపరర: గగపరల రరవప మననస

94-124/673

94-124/676

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ కగశన
ఇసటట ననస:30-5-773
వయససస:36
లస: పప
9086 NDX0062158
పపరర: సతనసర షపక
తసడడ:డ అబబబల అజజ షపక
ఇసటట ననస:30-5-799
వయససస:67
లస: పప

94-125/508

9081 NDX2168103
పపరర: సశపన దదసస

94-125/494

తసడడ:డ కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:30-5-769
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:30-5-771
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ పడసరద మమకల
ఇసటట ననస:30-5-773
వయససస:34
లస: పప
9080 NDX1722066
పపరర: సశపన కకపపపరరవపరర

94-125/496

9075 NDX0594440
పపరర: రరజగసదడ కలమలర రసగరశశటట

9064 AP151010294356
పపరర: జజన మలట న పసడపరరస

Deleted

9066 NDX2532927
పపరర: శరమ వజజ పణ కలమలర
కకలకలకరర
తసడడ:డ శశషష కలమలర కకలకలకరర
ఇసటట ననస:30-5-767
వయససస:22
లస: పప

9072 NDX0594481
పపరర: పకధదశ సరయ రసగరశశటట

94-125/491

తసడడ:డ సతఖవరర న రరవప పసడపరరస
ఇసటట ననస:30-5-767
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మహతద కకషష రసగరశశటట
ఇసటట ననస:30-5-771
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరసరశమ
ఇసటట ననస:30-5-771
వయససస:55
లస: పప
9077 NDX1980698
పపరర: చసదడ శశఖర మమకల

94-125/493

తసడడ:డ మహతకకషష రసగరశశటట
ఇసటట ననస:30-5-771
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరజగసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:30-5-771
వయససస:57
లస: ససస స
9074 AP151010294493
పపరర: మహతకకషష రసగరశశటట

9063 AP151010294596
పపరర: పదరరరజ పసడపరరస

9061 JBV1093988
పపరర: వలర పద కకలకలకరర

భరస : శశషషకలమలర కకలకలకరర
ఇసటట ననస:30-5-767
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖవరర నరరవప పసడపరరస
ఇసటట ననస:30-5-767
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ పసడపరరస
ఇసటట ననస:30-5-767
వయససస:80
లస: పప
9068 NDX2535417
పపరర: చచసతనఖ గకసథద

94-125/489

భరస : పదరరరజ pidaparthy
ఇసటట ననస:30-5-767
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సదయఖ
ఇసటట ననస:30-5-767
వయససస:78
లస: ససస స
9065 AP151010294595
పపరర: సతఖవరరనరరవప పసడపరరస

9060 JBV1093582
పపరర: హలలనససహససన పసడపరరస

94-124/674

94-122/543

94-125/507

తసడడ:డ ననగరరరరన పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-5-774
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మననస
ఇసటట ననస:30-5-781/103
వయససస:28
లస: పప

9087 NDX2084259
పపరర: గరయతడ దదవ రరవపరర

9088 NDX2084267
పపరర: వసకట రమణ రరవపరర

భరస : వEMkaT రమణ రరవపరర
ఇసటట ననస:30-5-806
వయససస:43
లస: ససస స

94-125/509

94-125/510

తసడడ:డ శకనవరస యసగన వరరవస రరవపరర
ఇసటట ననస:30-5-806
వయససస:50
లస: పప
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94-125/511

భరస : కకషషపడసరద వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-5-807
వయససస:65
లస: ససస స
9092 AP151010294059
పపరర: రరజరరజగశశరర మబలకలలకరర

94-125/514

94-125/517

9098 NDX0062273
పపరర: హహసపసన షపక

94-125/520

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:30-5-828
వయససస:54
లస: పప
94-129/523

94-129/525

94-125/518

94-129/528

9099 NDX2298594
పపరర: రమలదదవ జరకకకరరడడడ

9100 NDX2300002
పపరర: ననగససనతన కసద
స రర

9102 NDX2300036
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ కసద
స రర

9105 NDX2497097
పపరర: రమలదదవ గబజజరల

9108 AP151010336349
పపరర: సరసబశవరరవప దసగరరన

భరస : రరమబలల గబజరల
ఇసటట ననస:30-6-775
వయససస:72
లస: ససస స

9111 AP151010336034
పపరర: వరమర గబవశల

94-125/521

తసడడ:డ వనసకట ససబబయలఖ దదసతకలరరస
ఇసటట ననస:30-6-775
వయససస:58
లస: పప

9114 NDX2748317
పపరర: రఠపవత దదసతకలరరస

94-129/524

తసడడ:డ లకడరనరససఇహమమరరస ననరరమఇచ
ఇసటట ననస:30-6-778
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషష తస మరరవప చరరల
ఇసటట ననస:30-6-778
వయససస:50
లస: పప

94-129/522

9103 NDX2360527
పపరర: సరజదన ససలలసనన షపక

94-125/525

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:30-6-81
వయససస:24
లస: ససస స
94-129/526

9106 NDX0206698
పపరర: వననద కలమలర దసగరరన

94-129/527

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దసగరరన
ఇసటట ననస:30-6-774
వయససస:34
లస: పప
94-129/529

9109 NDX2497162
పపరర: పరరశత దసగరరన

94-129/530

భరస : సరసబశవ రరవప దసగరరన
ఇసటట ననస:30-6-775
వయససస:51
లస: ససస స
94-129/532

9112 JBV2689495
పపరర: వజయకలమలర గబజరల

94-129/533

తసడడ:డ రరమబలల గబజరల
ఇసటట ననస:30-6-775
వయససస:40
లస: పప
94-129/746

భరస : వనసకట ససబబరరవప దదసతకలరరస
ఇసటట ననస:30-6-775
వయససస:50
లస: ససస స

94-129/535 9117 NDX0836155
9116 NDX0408690
పపరర: కకదఇడరరమరవకకషష ననరరమఇచ
పపరర: వనసకట కగశవరరవప చరరల

94-125/519

భరస : శకనవరస రరవప కసద
స రర
ఇసటట ననస:30-6-68
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఆదదశశషష గబవశల
ఇసటట ననస:30-6-775
వయససస:82
లస: ససస స
94-129/745

94-125/516

9097 JBV2421485
పపరర: వజయలకడర బబ డపరటట
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-5-828
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపత దసగరరన
ఇసటట ననస:30-6-774
వయససస:57
లస: పప
94-129/531

9094 NDX1134360
పపరర: లకడరపడసనన బరరదస

తసడడ:డ లకడరనరసససహరరవప పబబబరరజ
ఇసటట ననస:30-5-815
వయససస:81
లస: పప

భరస : వజయ కలమలర గబజజరల
ఇసటట ననస:30-6-774
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలగబ పప సదగనన
ఇసటట ననస:30-6-774
వయససస:47
లస: పప

9113 NDX2841666
పపరర: వనసకట ససబబరరవప దదసతకలరరస

9096 AP151010294425
పపరర: వనసకటటషరరరవప పబబబరరజ

94-125/513

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బరరదస
ఇసటట ననస:30-5-812
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అపయఖ కసద
స రర
ఇసటట ననస:30-6-68
వయససస:81
లస: పప

భరస : చననయఖ పప సదగనన
ఇసటట ననస:30-6-774
వయససస:36
లస: ససస స

9110 AP151010336068
పపరర: చననమర గబజరల

94-125/515

భరస : వరరరరడడడ జరకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-969
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కసద
స రర
ఇసటట ననస:30-6-68
వయససస:51
లస: పప

9107 NDX0491100
పపరర: చననయఖ పప సదగనన

9093 AP151010294186
పపరర: పడకరశచసదడ కరసతదటట

9091 NDX1168210
పపరర: డనకటర శరరష కరసతదటట

భరస : పడకరశ చసదడ కరసతదటట
ఇసటట ననస:30-5-810
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరసతదటట
ఇసటట ననస:30-5-810
వయససస:39
లస: పప

9095 NDX1211390
పపరర: ననగసరయ హహమసత కలమలర
దసగరరరరల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:30-5-812
వయససస:28
లస: పప

9104 NDX0491175
పపరర: చనన పప సదగనన

94-125/512

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-5-807
వయససస:68
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ మబలకలరరర
ఇసటట ననస:30-5-810
వయససస:66
లస: ససస స

9101 NDX2299998
పపరర: శకనవరస రరవప కసద
స రర

9090 NDX0388751
పపరర: కకషషపడసరద వనదనసతస

9115 NDX0390674
పపరర: ననగమణణ చదరరల

94-129/534

భరస : వనఇకటకగశవరరవప చదరరల
ఇసటట ననస:30-6-778
వయససస:41
లస: ససస స
94-129/536

9118 NDX1864843
పపరర: పదనరవత దనరగశమబల

94-125/526

భరస : యస వ యస పడసరద సరగర
ఇసటట ననస:30-6-779
వయససస:33
లస: ససస స
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9119 NDX1134402
పపరర: వనసకట ససతనరరవమర సరగర

94-125/527

భరస : ఎస వ వ ఎల ఎన శరససస స
ఇసటట ననస:30-6-779
వయససస:59
లస: ససస స
9122 NDX2488005
పపరర: పపలలసదడ బబబబ యకకటట

94-112/436

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప యకకటట
ఇసటట ననస:30-6-780
వయససస:44
లస: పప
9125 NDX0644492
పపరర: రరమలకరమర మడతతరర

94-125/530

భరస : వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:30-6-781/102
వయససస:73
లస: ససస స
9128 NDX1943803
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మననస

94-125/533

తసడడ:డ పసద కకసడయఖ మననస
ఇసటట ననస:30-6-781/103
వయససస:64
లస: పప
9131 NDX0207365
పపరర: ననగగశశర రరవప తషనసగబసటర

94-125/535

తసడడ:డ లకడర వరరస
ఇసటట ననస:30-6-781/202
వయససస:69
లస: పప
9134 NDX1328459
పపరర: గగతమకత పపలపరటట

94-125/538

తసడడ:డ వనసకట గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:30-6-781/401
వయససస:56
లస: పప
9140 NDX1377381
పపరర: అనత భబరర వ తలలపపల

94-125/544

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససన స
ఇసటట ననస:30-6-782
వయససస:32
లస: ససస స

94-125/838
9124 NDX2712792
పపరర: అదద లకడర పదదరన పప నసకకమత

94-125/529

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పప నసకకమత
ఇసటట ననస:30-6-781
వయససస:24
లస: ససస స

94-125/1024
9126 NDX3027919
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప
మదసటటరగ
తసడడ:డ వనసకట రతనమయఖ మదసటటరగ
ఇసటట ననస:30-6-781/102
వయససస:79
లస: పప

94-125/547

9132 NDX1379544
పపరర: వనసకట రమణయఖ కనననగసడర

9133 NDX0654228
పపరర: శకలసతల గగళళమమడడ

94-125/536

9135 NDX0654350
పపరర: లకడర ఉషరరరణణ పపలపరటట

9138 NDX0062141
పపరర: చచడదశశరర బబసరపననన

9141 NDX1377407
పపరర: శకదదవ తలలపపల

9144 NDX2405132
పపరర: అమరగసదడ దచసత

9147 NDX0594580
పపరర: రరమకకషష బబలలజ మదదబరరల
తసడడ:డ ఆసజననయ శరససస స
ఇసటట ననస:30-6-782
వయససస:31
లస: పప

94-125/532

భరస : వనసకటటశశర రరవప మననస
ఇసటట ననస:30-6-781/103
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-6-781/202
వయససస:64
లస: ససస స

9130 NDX0207530
పపరర: పపరష చసదడ వదన తతనసగబసటర

94-125/534

94-125/537

భరస : వనసకట దసరర కరసతనరరవప జ
ఇసటట ననస:30-6-781/301
వయససస:84
లస: ససస స
94-125/539

9136 NDX1211465
పపరర: వనసకట ఫణణరరమ గగపరల
పపలపరటట
తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:30-6-781/401
వయససస:27
లస: పప

94-125/540

94-125/542

9139 NDX1377399
పపరర: శరకవణణ తలలపపల

94-125/543

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:30-6-781/502
వయససస:27
లస: ససస స
94-125/545

9142 NDX1376235
పపరర: శకనవరస రరవప తలలపపల

94-125/546

తసడడ:డ వరయలఖ
ఇసటట ననస:30-6-781/502
వయససస:57
లస: పప
94-125/548

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరటజ దచసత
ఇసటట ననస:30-6-781/503
వయససస:52
లస: పప
94-125/550

9127 NDX1943795
పపరర: ససశల మననస

94-125/1025
9129 NDX3149630
పపరర: ననగహరరహరకలమలర రరజ
రరచవనలపపల
తసడడ:డ రసగననయకలల రరజ రచవనలలపలల
ఇసటట ననస:30-6-781/201,
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:30-6-781/502
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అమరగసదడ దచసత
ఇసటట ననస:30-6-781/503
వయససస:47
లస: ససస స
9146 NDX0061812
పపరర: ససజనఖ మదదబరరల

9123 NDX2396901
పపరర: వనసకట ననరరయణమర
కనననగసడర
భరస : వనసకట రమణయఖ కనననగసడర
ఇసటట ననస:30-6-781
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పరసడడ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-6-781/403
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలలపపల
ఇసటట ననస:30-6-781/502
వయససస:29
లస: ససస స
9143 NDX2405140
పపరర: నరజ దచసత

భరస : పపలలసదడ బబబబ యకకటట
ఇసటట ననస:30-6-780
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:30-6-781/401
వయససస:49
లస: ససస స
94-125/541

94-112/435

తసడడ:డ యస వ వ ఎల నరసససహ శరససస స
ఇసటట ననస:30-6-779
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:30-6-781/203
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:30-6-781/401
వయససస:25
లస: ససస స
9137 NDX0654301
పపరర: పడసరద రరవప పపలపరటట

94-125/528 9121 NDX2488013
9120 NDX1401199
పపరర: వనసకట ససబడహరణఖ పడసరద సరగర
పపరర: సరగజ యకకటట

9145 NDX2180370
పపరర: saranya అడపరల

94-125/549

తసడడ:డ ససధనకర అడపరల
ఇసటట ననస:30-6-781/601
వయససస:22
లస: ససస స
94-125/551

9148 NDX0062216
పపరర: ఆసజననయ శరససన స మదదబరరల

94-125/552

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:30-6-782
వయససస:60
లస: పప
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తసడడ:డ బ వ సససదర రరమ రరవప బబయన ప భరస : సససదర రరమ రరవప బబయన పడగడ
ఇసటట ననస:30-6-784
ఇసటట ననస:30-6-784
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:57
లస: ససస స

94-125/555
9151 NDX1134345
పపరర: వనసకట సససదర రరమ రరవప
బబయన పడగడ
భసధసవప: కమల బబయనపడగడ
ఇసటట ననస:30-6-784
వయససస:65
లస: పప

9152 ZTS3841484
పపరర: సససగస సససదరర దదవ

9154 AP151010294398
పపరర: అనదరరధ కకరపరటట

94-125/553

94-125/1026

భరస : బబబబ రరవప సససగస
ఇసటట ననస:30-6-784
వయససస:53
లస: ససస స
9155 NDX0087270
పపరర: ననగ పవన పడదదప కకరపరటట

9153 ZTS3846914
పపరర: శసగమ ఫణణ కలమలర

94-125/554

94-125/1027

తసడడ:డ బబబబ రరవప శసగమ
ఇసటట ననస:30-6-784
వయససస:33
లస: పప
94-125/557

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-6-785
వయససస:33
లస: పప
9158 MLJ2752384
పపరర: లలలవత మమమననన

9150 NDX1134279
పపరర: కమల బబయన పడగడ

9156 AP151010294396
పపరర: శకనవరసరరవప కకరపరటట

భరస : శకనవరసరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-6-785
వయససస:59
లస: ససస స
94-125/558

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-6-785
వయససస:62
లస: పప
94-129/747

భరస : షణబరఖ వనసకట రమణ రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:30-6-785
వయససస:41
లస: ససస స
9161 NDX0376228
పపరర: భమలకడర దసడడగల

9162 NDX0389122
పపరర: కరళహససస దసడడగల

94-125/560

94-125/559

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:30-6-786
వయససస:30
లస: ససస స
9164 NDX0376095
పపరర: తరరమల రరవప దసడడగల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-6-786
వయససస:34
లస: పప
9167 NDX3132180
పపరర: ననగ వజయ కడల

94-129/749

94-125/564

94-125/568

భరస : ససబబబరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:30-6-788
వయససస:59
లస: ససస స

9174 JBV2422095
పపరర: కకటటశశరరరవప రరవపరటట

9177 NDX0862151
పపరర: శవపరరశత డదకలక
భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:30-6-789
వయససస:39
లస: ససస స

94-125/561

94-125/1030

94-52/488

9169 NDX2754240
పపరర: ససబబ రరవప లసగరల

94-113/981

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:30-6-788
వయససస:67
లస: పప
94-125/566

9172 JBV2422103
పపరర: శకరరమ రరవపరటట

94-125/567

తసడడ:డ కనకరరజ
ఇసటట ననస:30-6-788
వయససస:34
లస: పప
94-125/569

తసడడ:డ కనకరరజ
ఇసటట ననస:30-6-788
వయససస:38
లస: పప
94-125/1031

9163 NDX0375873
పపరర: కకకషషవనణణ దసడడగల

9166 NDX2763597
పపరర: భబణబ నరరయణమర
వసకమలమడడ
భరస : ఏస ఏస శరర కరర
ఇసటట ననస:30-6-786
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కనకరరజ
ఇసటట ననస:30-6-788
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరజ
ఇసటట ననస:30-6-788
వయససస:38
లస: పప
9176 NDX2754117
పపరర: రతన కలమలరర లసగరల

9171 AP151010294298
పపరర: వజయలకడర రరవపరటట

94-129/748

94-125/1029

భరస : ససబబ రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:30-6-788
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ రరవపరటట
ఇసటట ననస:30-6-788
వయససస:32
లస: ససస స
9173 NDX0666198
పపరర: ననగరరజ రరవపరటట

9168 NDX2527547
పపరర: రతన కలమలరర లసగరల

9160 SQX2039584
పపరర: సరయ గణణశ మమమననన

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-6-786
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కరర
ఇసటట ననస:30-6-786
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సననఖశ లసగస కడల
ఇసటట ననస:30-6-787
వయససస:29
లస: పప
9170 NDX1981381
పపరర: సరశత రరవపరటట

9165 NDX2763787
పపరర: శవ ససబడమణఖ శరర కరర

94-125/1028

తసడడ:డ షణబరఖ వనసకట రమణ రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:30-6-785
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:30-6-786
వయససస:35
లస: ససస స
94-125/562

9157 SQX2029783
పపరర: శకనవరస చకకవరరస మమమననన

తసడడ:డ షణబరఖ వనసకట రమణ రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:30-6-785
వయససస:22
లస: పప

9159 MLJ3087566
పపరర: షణబరఖ వనసకట రమణ రరవప
మమమననన
తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప మమమననన
ఇసటట ననస:30-6-785
వయససస:48
లస: పప

94-126/891

94-125/556

9175 AP151010294572
పపరర: కనకరరజ రరవపరటట

94-125/570

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:30-6-788
వయససస:66
లస: పప
94-125/571

9178 AP151010294574
పపరర: అననపపరష రరవపరటట

94-125/572

భరస : యయససబబబబ
ఇసటట ననస:30-6-789
వయససస:51
లస: ససస స
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94-125/573

తసడడ:డ ఏససబబబబ
ఇసటట ననస:30-6-789
వయససస:33
లస: పప
9182 NDX0704866
పపరర: వనసకటటశశరరర దసడడగల

94-125/576

94-125/579

94-125/582

94-125/585

94-125/588

94-125/591

94-125/594

తసడడ:డ దనవద పడభబకర పరతతరర
ఇసటట ననస:30-6-801
వయససస:22
లస: పప

9192 NDX0062240
పపరర: ఇసదసమత మరరనడడ

9195 AP151010294314
పపరర: పదనరవత బతస న

9198 NDX1320167
పపరర: వనసకట పడవణ బతస న

9201 NDX1152958
పపరర: మహబబననసర షపక

94-125/597

9204 AP151010294317
పపరర: బబజజన షపక

94-125/586

9207 NDX0558981
పపరర: అబబబల మజద షపక
తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:30-6-801
వయససస:29
లస: పప

9187 NDX2298404
పపరర: మసజల మబదదగగసడ

94-125/581

9190 NDX2298412
పపరర: రరధదశరఖమ దరరస

94-125/584

9193 NDX0593830
పపరర: కకషషమమరరస మరరనడడ

94-125/587

తసడడ:డ ససబబబరరవప మరరనడడ
ఇసటట ననస:30-6-793
వయససస:71
లస: పప
94-125/589

9196 AP151010294103
పపరర: వనసకటటశశరరర బతస న

94-125/590

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ బతస న
ఇసటట ననస:30-6-799
వయససస:55
లస: పప
94-125/592

9199 NDX0578971
పపరర: వనసకట పడమద బతస న

94-125/593

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతస న
ఇసటట ననస:30-6-800
వయససస:30
లస: పప
94-125/595

9202 NDX1152941
పపరర: హససనన పరగశన షపక

94-125/596

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:30-6-801
వయససస:38
లస: ససస స
94-125/598

భరస : జజన అహమరద షపక
ఇసటట ననస:30-6-801
వయససస:81
లస: ససస స
94-125/600

94-125/578

తసడడ:డ రరమబలల దరరస
ఇసటట ననస:30-6-792
వయససస:64
లస: పప

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:30-6-801
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:30-6-801
వయససస:51
లస: ససస స
9206 NDX2372639
పపరర: రరజవ చచదరర పరతతరర

94-125/583

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతస న
ఇసటట ననస:30-6-800
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:30-6-801
వయససస:22
లస: ససస స
9203 AP151010294316
పపరర: గగషసయల షపక

9189 NDX2298396
పపరర: వశశశశశర రరవప మబదదగగసడ

9184 AP151010294571
పపరర: శలలపకలమలరర యలమరరస

భరస : వశశశసశర రరవప మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:30-6-792
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బతస న
ఇసటట ననస:30-6-799
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-6-799
వయససస:67
లస: పప
9200 NDX2360519
పపరర: అబద షపక

94-125/580

భరస : కకషషమమరరస మరరనడడ
ఇసటట ననస:30-6-793
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:30-6-796
వయససస:50
లస: ససస స
9197 NDX1134394
పపరర: లకడరనరసససహశరససస స

9186 NDX2298438
పపరర: దసరర జజత వనమబళ

94-125/575

భరస : ఉదయకలమలర
ఇసటట ననస:30-6-790
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మబదదగగసడ
ఇసటట ననస:30-6-792
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస మరరనడడ
ఇసటట ననస:30-6-793
వయససస:32
లస: ససస స
9194 JBV2421808
పపరర: ఖమమ
మ న షపక

94-125/577

భరస : మధససదదన రరవప వనమబళ
ఇసటట ననస:30-6-792
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:30-6-792
వయససస:34
లస: పప
9191 NDX0062075
పపరర: పసడత మరరనడడ

9183 NDX1624320
పపరర: కమల లయ యమరరర

9181 NDX0862086
పపరర: వనసకట రరవప డదకలక

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:30-6-789
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ కలమలర యమరరర
ఇసటట ననస:30-6-790
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస యలమరరస
ఇసటట ననస:30-6-790
వయససస:55
లస: పప
9188 NDX2298420
పపరర: మధససదదన రర వనమబల

94-125/574

తసడడ:డ యయససబబబబ
ఇసటట ననస:30-6-789
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:30-6-789
వయససస:67
లస: పప
9185 AP151010294424
పపరర: ఉదయకలమలర యల మ రరస

9180 JBV1094614
పపరర: కకటటశశరరరవప రరవపరటట

9205 NDX2421121
పపరర: అరరద అహమరద షపక

94-125/599

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:30-6-801
వయససస:21
లస: పప
94-125/601

9208 NDX1152933
పపరర: మహమరద సరదదక షపక

94-125/602

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:30-6-801
వయససస:30
లస: పప
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94-125/603 9210 NDX3222882
9209 AP151010294325
పపరర: మహబమబ ససబబన అహమరద
పపరర: షబన షపక

తసడడ:డ జజన అహమరద
ఇసటట ననస:30-6-801
వయససస:61
లస: పప
9212 AP151010294376
పపరర: అనసదరఖ పససడనఖల

భరస : అబబబల మజద
ఇసటట ననస:30-6-801
వయససస:19
లస: ససస స
94-125/604

భరస : పపలలరరరవప పససడనఖల
ఇసటట ననస:30-6-802
వయససస:30
లస: ససస స
9215 AP151010294089
పపరర: మహబబ షపక

94-125/607

94-125/610

94-125/613

94-120/646

94-125/632

94-125/635

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:30-6-823
వయససస:26
లస: ససస స

9222 NDX2298446
పపరర: సతనసర షపక

9225 NDX2128602
పపరర: ఉమ గసజ

9228 NDX0388850
పపరర: కరశమ ఓ గసజ

9231 AP151010294194
పపరర: ససబబనబ షపక

94-125/638

9234 JBV1090547
పపరర: ననగమర మరవల షపక

94-125/614

9237 NDX1903872
పపరర: రబయల షపక
తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:30-6-823
వయససస:29
లస: ససస స

9217 NDX1759127
పపరర: జజన బబషర షపక

94-125/609

9220 NDX2298453
పపరర: గగసఖ షపక

94-125/612

9223 NDX2298487
పపరర: అవననశ శలస

94-125/615

తసడడ:డ అశశక శలస
ఇసటట ననస:30-6-805
వయససస:25
లస: ససస స
94-125/630

9226 NDX0388884
పపరర: కలమలరర గసజ

94-125/631

భరస : కరశయ గసజ
ఇసటట ననస:30-6-821
వయససస:58
లస: ససస స
94-125/633

9229 NDX1831701
పపరర: షహహన షపక

94-125/634

భరస : ననజర వరల షపక
ఇసటట ననస:30-6-822
వయససస:32
లస: ససస స
94-125/636

9232 AP151010294193
పపరర: రసజజన బ షపక

94-125/637

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:30-6-822
వయససస:73
లస: ససస స
94-125/639

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:30-6-822
వయససస:40
లస: పప
94-125/641

94-125/606

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:30-6-804
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:30-6-822
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:30-6-822
వయససస:37
లస: పప
9236 NDX2152486
పపరర: షహననజ షపక

94-125/611

తసడడ:డ రరజ గసజ
ఇసటట ననస:30-6-821
వయససస:58
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:30-6-822
వయససస:33
లస: ససస స
9233 JBV2421295
పపరర: ననజర వల షపక

9219 AP151010294335
పపరర: దరరయలబ షపక

9214 NDX1864371
పపరర: జజనబ షపక

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:30-6-803
వయససస:29
లస: పప

భరస : చనన సరసబయఖ గసజ
ఇసటట ననస:30-6-821
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ గసగర
ఇసటట ననస:30-6-821
వయససస:31
లస: పప
9230 NDX0593194
పపరర: ఫరతమల బ షపక

94-125/608

తసడడ:డ అజజ షపక
ఇసటట ననస:30-6-804
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ బడహరయఖ
ఇసటట ననస:30-6-821
వయససస:29
లస: పప
9227 NDX2050334
పపరర: మణణకసఠ సరసబయఖ గసగర

9216 NDX1756735
పపరర: గగస బబషర షపక

94-119/895

భరస : జరసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:30-6-803
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:30-6-804
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బలలల షపక
ఇసటట ననస:30-6-804
వయససస:24
లస: పప
9224 NDX2876951
పపరర: దదవదననస గగడన

94-125/605

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:30-6-803
వయససస:26
లస: పప

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:30-6-804
వయససస:42
లస: ససస స
9221 NDX1864439
పపరర: దరరయల షపక

9213 NDX0992818
పపరర: పపలలరరరవప పససడనఖల

9211 NDX3173499
పపరర: వనసకట ససబబరరవప బబ సదల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-6-802
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస పససడనఖల
ఇసటట ననస:30-6-802
వయససస:86
లస: పప

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:30-6-803
వయససస:41
లస: ససస స
9218 NDX0992891
పపరర: మతజ షపక

94-125/1125

9235 AP151010294153
పపరర: మమలలల షపక

94-125/640

తసడడ:డ చనమమలలల షపక
ఇసటట ననస:30-6-822
వయససస:63
లస: పప
94-125/642

9238 NDX0593798
పపరర: అసజనదదవ పరననల

94-125/643

తసడడ:డ చచననయఖ పరననల
ఇసటట ననస:30-6-823
వయససస:31
లస: ససస స
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94-125/644

భరస : అదమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:30-6-823
వయససస:33
లస: ససస స
9242 NDX0814400
పపరర: నరసససహ రరవప పరననల

94-125/647

94-125/839

94-125/651

94-125/654

94-125/657

94-125/660

94-125/663

భరస : రరఘవనసదడ రరవప తతక
ఇసటట ననస:30-6-825
వయససస:25
లస: ససస స

9252 AP151010294262
పపరర: శరరద కడడయస

9255 NDX2372514
పపరర: రరమకకషష పపల

9258 NDX2372423
పపరర: శకనవరస రరవప ససకలరగ

9261 NDX2878270
పపరర: గగతమ కకపపప

94-125/665

9264 NDX3234994
పపరర: భబష షపక

94-125/655

9267 NDX2360279
పపరర: షహననజ సయఖద
భరస : షరగఫ సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-826
వయససస:25
లస: ససస స

9247 NDX2372506
పపరర: ఝలనస పపల

94-125/650

9250 AP151010294106
పపరర: వజయలకడర దదశబబ యన

94-125/653

9253 NDX2372449
పపరర: మలలర శశరర ససకలరగ

94-125/656

భరస : తరపతయఖ ససకలరగ
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-125/658

9256 NDX0992933
పపరర: రరఘవనసదడరరవప తతక

94-125/659

తసడడ:డ శసకరరరవప తతక
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:30
లస: పప
94-125/661

9259 AP151010294275
పపరర: పడసరద దదశబబ యన

94-125/662

తసడడ:డ జగర యఖ
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:59
లస: పప
94-125/1038

9262 AP151010294112
పపరర: నరసమర పగడనల

94-125/664

భరస : ససబబబరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:30-6-824
వయససస:76
లస: ససస స
94-125/1131

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:30-6-824
వయససస:28
లస: పప
94-125/667

94-125/649

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవ కలమలర
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� పగడనల
ఇసటట ననస:30-6-824
వయససస:39
లస: పప
9266 NDX2180131
పపరర: భవరన తతక

94-125/652

తసడడ:డ తరపతయఖ ససకలరగ
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ తతక
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:70
లస: పప
9263 NDX0388827
పపరర: శకనస పగడనల

9249 NDX2372472
పపరర: లకడర తరరపతమర ససకలరగ

9244 AP151010294562
పపరర: చచననయఖ పరననల

భరస : రరమకకషష పపల
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పపల
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప తతక
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:33
లస: పప
9260 NDX0992370
పపరర: శసకరరరవప తతక

94-125/840

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద దదసబబ యన
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:25
లస: పప
9257 NDX0993048
పపరర: సరసబశవరరవప తతక

9246 NDX2690949
పపరర: వనసకటటశశరమర

94-125/646

తసడడ:డ రరమయఖ పరననల
ఇసటట ననస:30-6-823
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ససకలరగ
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప తతక
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:59
లస: ససస స
9254 NDX1763300
పపరర: శవకలమలర దదసబబ యన

94-125/648

తసడడ:డ ననగరసదడ బబబబ పలర
ఇసటట ననస:30-6-823
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకలరగ
ఇసటట ననస:30-6-823/1
వయససస:23
లస: ససస స
9251 NDX0992354
పపరర: రరజఖలకడర తతక

9243 JBV1092428
పపరర: రరమయఖ పరననల

9241 AP151010294258
పపరర: దనకకయన పరననల

భరస : చచననయఖ పరననల
ఇసటట ననస:30-6-823
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ పరననల
ఇసటట ననస:30-6-823
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పలర
ఇసటట ననస:30-6-823
వయససస:18
లస: ససస స
9248 NDX2372464
పపరర: ససజనఖ ససకలరగ

94-125/645

భరస : రరమయఖ పరమరరస
ఇసటట ననస:30-6-823
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ పరననల
ఇసటట ననస:30-6-823
వయససస:29
లస: పప
9245 NDX2697811
పపరర: వనసకట మహ లకడర

9240 NDX1863605
పపరర: వజయ జజఖత పరమరరస

9265 NDX2180412
పపరర: లకడర తతక

94-125/666

భరస : సరసబ శవ రరవప తతక
ఇసటట ననస:30-6-825
వయససస:22
లస: ససస స
94-122/545

9268 JBV1092436
పపరర: షకకలల సయఖద

94-125/668

తసడడ:డ ఘననససదన సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-826
వయససస:35
లస: ససస స
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9269 AP151010294117
పపరర: మసరసన బ సయఖద

94-125/669

భరస : ఘన ససస దన
ఇసటట ననస:30-6-826
వయససస:49
లస: ససస స
9272 NDX2778066
పపరర: ఘన సససదన సయఖద

94-125/1039

94-125/674

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:30-6-827
వయససస:49
లస: ససస స
9281 NDX0861203
పపరర: ఆయయషర షపక�

94-125/678

94-125/681

94-125/683

94-125/686

తసడడ:డ హనదమసతష రరవప తలలరగ
ఇసటట ననస:30-6-830
వయససస:56
లస: పప
9296 NDX1653139
పపరర: గగత కరణస
భరస : శకనవరస రరవప కరణస
ఇసటట ననస:30-6-832
వయససస:39
లస: ససస స

94-125/1041

9282 NDX1863845
పపరర: మబసతనజ షపక

94-125/679

9277 AP151010294022
పపరర: అమర సయఖద

9285 NDX1903575
పపరర: ససభబన షపక

9288 NDX1653113
పపరర: హహమ లత బమరరబబ యన

9291 NDX0388900
పపరర: ససబబరరవమర బమరరబబ యన

9280 NDX2298511
పపరర: రరహహరనసర షపక

94-125/677

9283 NDX0062265
పపరర: సదరజ షపక�

94-125/680

94-125/682

9286 NDX1634543
పపరర: రరయలజ షపక

94-122/546

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:30-6-829
వయససస:31
లస: పప
94-125/684

9289 NDX2298545
పపరర: ససత రరవమర తలలరగ

94-125/685

భరస : పఢర రరవప తలలరగ
ఇసటట ననస:30-6-830
వయససస:51
లస: ససస స
94-125/687

9292 NDX0388959
పపరర: ననగగశశరరరవప బమరరబబ యన

భరస : పరపపలల బబసరర
ఇసటట ననస:30-6-832
వయససస:74
లస: ససస స

94-125/688

తసడడ:డ హరననథ బబబబ
ఇసటట ననస:30-6-830
వయససస:37
లస: పప

94-125/690 9295 NDX1653121
9294 NDX0408997
పపరర: హరననథ బబబబ బమరరబబ యన�
పపరర: ఆలలఖఖ కరష

9297 NDX2152478
పపరర: కకటమర బబసరర

94-125/676

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:30-6-828
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:30-6-830
వయససస:63
లస: పప
94-125/692

94-125/673

భరస : అహరద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:30-6-828
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:30-6-830
వయససస:74
లస: ససస స
94-125/689

9274 NDX2128628
పపరర: వరహహడ సయఖద

తసడడ:డ మరరషరగప సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-827
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప బమరరబబ యన
ఇసటట ననస:30-6-830
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హరననథ బబబబ
ఇసటట ననస:30-6-830
వయససస:56
లస: ససస స
9293 NDX2298537
పపరర: పదర రరవప తలలరగ

94-125/675

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:30-6-828
వయససస:54
లస: పప

భరస : పదర రరవప తలలరగ
ఇసటట ననస:30-6-830
వయససస:21
లస: ససస స
9290 NDX0388934
పపరర: పపషరపవత బమరరబబ యన

9276 NDX0408831
పపరర: అజమ సయఖద

9279 NDX2753713
పపరర: సరయరరస కడనరర

94-125/671

భరస : అజమ సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-827
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:30-6-828
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలమ షససక
ఇసటట ననస:30-6-828
వయససస:42
లస: పప
9287 NDX2298560
పపరర: దదడడపఖ తలలరగ

94-125/672

భసధసవప: ననగవనణణ
ఇసటట ననస:30-6-827
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:30-6-828
వయససస:31
లస: ససస స
9284 NDX2216117
పపరర: ఆడసభబష షససక

9273 NDX1653196
పపరర: జజన షహననజ సయఖద

తసడడ:డ అమర సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-827
వయససస:31
లస: పప
94-125/1040

9271 NDX0813576
పపరర: అలలరబక షపక

తసడడ:డ మహమరద షపక
ఇసటట ననస:30-6-826
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అమర సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-827
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అమర సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-827
వయససస:46
లస: ససస స
9278 NDX2767101
పపరర: ననగవనణణ కడనరర

94-125/670

తసడడ:డ ఘన సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-826
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:30-6-826
వయససస:62
లస: పప
9275 AP151010294563
పపరర: అకస ర బ సయఖద

9270 NDX0813634
పపరర: షరరఫ సయఖద

94-125/691

తసడడ:డ వజయ కలమలర కరష
ఇసటట ననస:30-6-832
వయససస:26
లస: ససస స
94-125/693

9298 NDX1653105
పపరర: వజయ కలమలర కరష

94-125/694

తసడడ:డ సరసబయఖ కరష
ఇసటట ననస:30-6-832
వయససస:30
లస: పప
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9299 NDX1653154
పపరర: శకనవరస రరవప కరణస

94-125/695

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరణస
ఇసటట ననస:30-6-832
వయససస:49
లస: పప

9300 NDX1379494
పపరర: పరగశన పఠరన

94-125/696

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:30-6-833
వయససస:39
లస: ససస స

9302 NDX2704187
పపరర: షకకల బబగబమ

94-125/841

భరస : షపక అకబర
ఇసటట ననస:30-6-833
వయససస:33
లస: ససస స

9303 NDX2704435
పపరర: నజన సయద

94-125/1042

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:30-6-833
వయససస:53
లస: ససస స
9308 NDX2876605
పపరర: లకడర కకసడ

9306 NDX2819530
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడ

94-125/697

తసడడ:డ ససభబన ఖలన
ఇసటట ననస:30-6-833
వయససస:44
లస: పప
94-125/842

భరస : ఫసరగజ సయద
ఇసటట ననస:30-6-833
వయససస:20
లస: ససస స

9305 NDX2773273
పపరర: లకడర కరసతమర కకసడ

9301 NDX1379486
పపరర: మసరసన వల పఠరన

9304 NDX2819555
పపరర: లకడర కకసడ

94-125/900

భరస : వనసకటటశశరరర కకసడ
ఇసటట ననస:30-06-833
వయససస:32
లస: ససస స
94-125/1043

తసడడ:డ వనసకట రమలరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:30-6-833
వయససస:37
లస: పప

9307 NDX2879872
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడ

94-125/1044

తసడడ:డ వనసకట రమలరరవప
ఇసటట ననస:30-6-833
వయససస:36
లస: పప

94-125/1045

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-6-833
వయససస:31
లస: ససస స
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6191 NDX2880946
పపరర: బల రగజ రతనస ఐనవవలల

94-124/826

భరస : ననగగశశర రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:30-2-262
వయససస:66
లస: ససస స
6194 NDX1148444
పపరర: వమల రరడడడ

94-121/537

భరస : రరమ కలమలర రరడడ
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:52
లస: ససస స
6197 NDX0139345
పపరర: వజయలకడర వరడవలర

6195 NDX1721910
పపరర: ననగ సససధస తదదరర

94-124/40

6198 NDX1455923
పపరర: ససకనఖ ననమబల

94-124/43

6201 NDX0850529
పపరర: తరరపత రరవప నదతలపరటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:39
లస: పప

94-124/46
6203 JBV2408177
పపరర: వ.యస.ఏన.యస.వరపడసరదరర
వ � తసగగడ�
తసడడ:డ వనసకరటరమణనరరవ�
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:44
లస: పప

6204 NDX0131987
పపరర: సతష బబబబ వరడవలర
తసడడ:డ జగనననథ రరవప
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:47
లస: పప

6206 NDX2619732
పపరర: అకయ రరడడడ

6207 NDX2804433
పపరర: సరయ సదరజ గడడయరస

94-124/748

తసడడ:డ వనసకట రమణ గడడయరస
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:19
లస: పప

6193 NDX2928976
పపరర: మధవ లత ఐనవవలల

94-124/828

భరస : వనసకట పపరష చసదడ రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:30-2-262
వయససస:38
లస: ససస స
94-124/38

6196 NDX0647693
పపరర: అనత చచరరకకరర

94-124/39

భరస : వనణబగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:41
లస: ససస స
94-124/41

భరస : కలససమ కలమలర ననమబల
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సరశమ
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కలమలర రరడడ
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:18
లస: పప

94-124/827

తసడడ:డ గగపరల కకషష తదదరర
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతష బబబబ
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:41
లస: ససస స
6200 NDX1103308
పపరర: యశశసత మణణకసఠ మలడన

6192 NDX2928778
పపరర: వనసకట పపరష చసదడ రరవప
ఐనవవలల
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:30-2-262
వయససస:41
లస: పప

6199 NDX0139477
పపరర: పదరకలమలరర వరడవలర

94-124/42

భరస : జగనననథ రరవప
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:64
లస: ససస స
94-124/44

6202 NDX0484279
పపరర: నదతలపరటట వనణబగగపరల రరవప

94-124/45

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:42
లస: పప
94-124/47

6205 NDX0132332
పపరర: జగనననథరరవప వరడవలర

94-124/48

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:68
లస: పప
94-124/829

6208 NDX1458059
పపరర: రరమ కలమలర రరడడ

94-124/1021

తసడడ:డ నరసససహహలల రరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-263
వయససస:56
లస: పప
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94-124/830 6210 NDX2733723
6209 NDX2733731
పపరర: వనసకటటశశర వర పడసరద బబ లగరన
పపరర: ససత మహలకడర బబ లగరన

తసడడ:డ కకషష మమరరస బబ లగరన
ఇసటట ననస:30-2-263, F NO 6
వయససస:59
లస: పప
6212 NDX1582486
పపరర: ననగబబబబ గగలర పపడడ

భరస : వనసకటటశశర వర పడసరద బబ లగరన
ఇసటట ననస:30-2-263, F NO 6
వయససస:53
లస: ససస స
94-122/250

6213 NDX0550533
పపరర: పప టటట దదపసస

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస లలట గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:30-2-265
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-2-265
వయససస:35
లస: ససస స

6215 NDX0484261
పపరర: పష టటట సససధస

6216 NDX0613364
పపరర: శకనవరసస� తషలలబసదసల�

94-124/51

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-2-265
వయససస:33
లస: పప
6218 NDX1385376
పపరర: చరరత మరగజ

94-124/54

94-124/57

94-124/59

94-124/62

6225 NDX1790998
పపరర: వరర న చససడదరర

6228 AP151010288382
పపరర: శకనవరసమమరరస బబతచభటర

94-124/65

6231 NDX3088291
పపరర: గగరర పడసనన డనరగస

6234 NDX2298107
పపరర: సరయ లకడర వలక
ర రర

తసడడ:డ శవరరమకకషషమమరరస మలరరటటరర
ఇసటట ననస:30-2-271
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకమనననరరయణ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-271
వయససస:43
లస: ససస స

6236 NDX0277020
పపరర: అనదరరధ మలరరటటరర

6237 NDX2476372
పపరర: సరయ శక కకషష మరరతషరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-2-271
వయససస:50
లస: ససస స

94-124/55

94-124/68

తసడడ:డ శశష సరయ మరరతషరర
ఇసటట ననస:30-2-271
వయససస:23
లస: పప

94-124/50

6217 JBV1092873
పపరర: కరమమశశరరరవప పప టటట

94-124/53

6220 NDX0484253
పపరర: మలరగజ రరఘవ

94-124/56

తసడడ:డ గసగరధర
ఇసటట ననస:30-2-266
వయససస:33
లస: పప
94-124/58

6223 NDX1582452
పపరర: శశ కలల గగలర పపడడ

94-122/251

తసడడ:డ మహన రరవప లలట దదవశసల
ఇసటట ననస:30-2-267
వయససస:45
లస: ససస స
94-124/60

6226 NDX1653303
పపరర: ననగ బబబబ గగలర పపడడ

94-124/61

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:30-2-267
వయససస:25
లస: పప
94-124/63

94-124/833

తలర : ఝనస డనరగస
ఇసటట ననస:30-2-270
వయససస:20
లస: ససస స
94-122/253

6214 JBV1094390
పపరర: దదవకక దదవ పప టటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-2-265
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకషషయఖ
ఇసటట ననస:30-2-268
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-270
వయససస:50
లస: పప
6233 NDX0831974
పపరర: వనసకటశశష సరయ మలరరటటరర

94-124/52

భరస : శరఖమ గగపరల చససడదరర
ఇసటట ననస:30-2-267
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:30-2-267
వయససస:49
లస: పప
6230 AP151010288594
పపరర: రమమష కలమలర మలరరటటరర

6222 AP151010288753
పపరర: గసగరధర మలరగజ

94-124/832

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-265
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయలచనరర
ఇసటట ననస:30-2-266
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరధ కకషష మమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:30-2-267
వయససస:43
లస: ససస స
6227 NDX1932731
పపరర: శరఖమ గగపరల చససడదరర

94-124/49

భరస : గసగరధర
ఇసటట ననస:30-2-266
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:30-2-266
వయససస:49
లస: పప
6224 NDX1653295
పపరర: శశకళ గగలర పపడడ

6219 NDX3292109
పపరర: భవరన మలరగజ

6211 NDX2733715
పపరర: బసదస బబ లగరన

తసడడ:డ వనసకటటశశర వర పడసరద బబ లగరన
ఇసటట ననస:30-2-263, F NO 6
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:30-2-265
వయససస:42
లస: పప

భరస : గసగరధర
ఇసటట ననస:30-2-266
వయససస:29
లస: ససస స
6221 NDX0132050
పపరర: ఉదయ గణణశ కలమలర ససపత

94-124/831

6229 AP151010288049
పపరర: ససతనరరమశసకరపడసరద
మలరరటటరర
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-270
వయససస:42
లస: పప
6232 NDX0803270
పపరర: అనల కలమలర మలరరటటరర

94-124/64

94-122/252

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలరరటటరర
ఇసటట ననస:30-2-271
వయససస:28
లస: పప
94-124/66

6235 NDX1721936
పపరర: ససత రరమలకడర మలరరటరర

94-124/67

భరస : వనసకట సతఖవర పడసరద మలరరటరర
ఇసటట ననస:30-2-271
వయససస:44
లస: ససస స
94-124/69

6238 NDX1080241
పపరర: సరయశకహరర మలరఠ
ట రర

94-124/70

తసడడ:డ శశషసరయ
ఇసటట ననస:30-2-271
వయససస:27
లస: పప
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6239 AP151010288048
పపరర: పడసరదరరవప మలరరటటరర

94-124/71

తసడడ:డ శవరరమకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:30-2-271
వయససస:50
లస: పప
6242 NDX1561753
పపరర: ఇసదదర సపన సససరషర

94-122/254

94-124/74

భరస : అచసఖతషన లకరణ రరవప
ఇసటట ననస:30-2-273
వయససస:59
లస: ససస స
6251 NDX1028828
పపరర: ఉషరరరణణ చరరవవలల

94-122/256

భరస : వశశననధ
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:50
లస: ససస స
6257 AP151010291046
పపరర: రరజఖలకడర బసడనరస

94-124/81

94-124/84

భరస : గగరగశసకర ఏటటరర
ఇసటట ననస:30-2-277
వయససస:53
లస: ససస స

94-124/76

6258 NDX1694380
పపరర: సతఖపడసరద పరలపరరస

6261 NDX0382820
పపరర: వనసకట ససబడహరణఖస బమరగర

94-122/257

6264 JBV2408334
పపరర: టట ససత రరమ ఆసజననయబలల

94-124/79

6267 NDX0484345
పపరర: య వ ఏన వ యస తదజశశ�
తసడడ:డ గగరర శసకర�
ఇసటట ననస:30-2-277
వయససస:40
లస: పప

6253 NDX1694372
పపరర: ఫణణ మలధవ పరలపరరస

94-124/77

6256 NDX0277459
పపరర: శరరద టట.

94-124/80

భరస : టట.యస.ఆర.ఆఇజననయబలల
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:72
లస: ససస స
94-124/82

6259 NDX2196708
పపరర: గరరరధర కరరనల

94-124/83

తసడడ:డ వరససదదవ రరవప కరరనల
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:53
లస: పప
94-124/85

6262 NDX3046034
పపరర: మబరళ కకషష బమరరర

94-124/838

తసడడ:డ వనసకట ససబడహరణఖస బమరరర
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:46
లస: పప
94-124/86

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:30-2-276
వయససస:78
లస: పప
94-124/88

94-124/837

భరస : సతఖ పడసరద పరలపరరస
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖరశరససస స
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వ కకటటశశరరరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:30-2-276
వయససస:53
లస: పప
6266 AP151010291381
పపరర: శకదదవ ఏటటరర

6255 NDX0347898
పపరర: రరజఖలకడర� బబలర �

6250 NDX2893568
పపరర: అశశక దసరర స
తసడడ:డ ససబబబరరవప దసరర స
ఇసటట ననస:30-2-274
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పస వ శరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:60
లస: పప
6263 NDX0578252
పపరర: వ పరమమశశర రరవప కసకకపరటట

94-124/836

భరస : వనసకట ససబడహరణఖస�
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శవరరమశశషరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:82
లస: ససస స
6260 NDX1080373
పపరర: వశశ రఠప కలమలర చరరవవలల

6252 NDX0119719
పపరర: అసజన దదవ బమరరర�

94-124/683

తసడడ:డ మలరరత రరమ గగపరల మబకరకమల
ఇసటట ననస:30.2.273
వయససస:21
లస: పప

భరస : మబరళకకషష�
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:40
లస: ససస స
94-124/78

94-124/73

94-124/75 6247 NDX2421022
6246 NDX0271148
పపరర: వనసకట లకరణరరవప అచసచతషన
పపరర: దసరరర వవనక మబకరకమల

6249 NDX2783173
పపరర: గబరర చరణ ఆచచ తషన

94-124/834

తసడడ:డ ససబబబ రరవప దసరర స
ఇసటట ననస:30-2-273
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరర ఏ వ లకరణ రరవప
ఇసటట ననస:30-2-273
వయససస:32
లస: పప

భరస : వశశరఠప కలమలర చరరవవలల
ఇసటట ననస:30-2-275
వయససస:74
లస: ససస స
6254 AP151010291190
పపరర: ఝలనస పనననల

94-122/255 6244 NDX2025451
6243 NDX1028737
పపరర: వనసకట లకరణరరవప అచదఖతషన
పపరర: అనల దసరర స

తలర : సతఖవత
ఇసటట ననస:30-2-273
వయససస:62
లస: పప
94-124/835

6241 NDX3072204
పపరర: వనసకట పదరజ మలరరటటరగ

భరస : శశష సరయ మలరరటటరగ
ఇసటట ననస:30-2-271
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప అచసఖతన
ఇసటట ననస:30-2-273
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరమశరర�
ఇసటట ననస:30-2-273
వయససస:64
లస: ససస స
6248 NDX2906220
పపరర: అచసఖతషన ససబబలకడర

94-124/72

తసడడ:డ శవరరమకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:30-2-271
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష శరససస స సససరషర
ఇసటట ననస:30-2-272
వయససస:26
లస: ససస స
6245 JBV1092360
పపరర: లకడర� కరర�

6240 AP151010288442
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప మలరరకరర�

6265 NDX2138940
పపరర: ననగ శరకవణణ యయటటరర

94-124/87

తసడడ:డ గగరర శసకర యయటటరర
ఇసటట ననస:30-2-277
వయససస:25
లస: ససస స
94-124/89

6268 AP151010288324
పపరర: గగరగశసకర ఏటటరర

94-124/90

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-277
వయససస:61
లస: పప
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94-122/258

భరస : ఆసజననయ శరససస స
ఇసటట ననస:30-2-278
వయససస:54
లస: ససస స
6272 NDX0550426
పపరర: సమరహన వనస మసజల

94-124/91

94-124/94

94-124/97

94-124/100

94-124/103

6279 NDX1665225
పపరర: జజఖతరరయ చచరరవపపలర

6282 AP151010288608
పపరర: ససబడహరణఖశరర భబగవతషల

6285 JBV1090315
పపరర: శకవలర పపలపరక

94-124/106

6288 NDX1105956
పపరర: పదనరవత పసరరమలతస

94-124/98

6291 AP151010288614
పపరర: వనసకటరతనస కరజ�

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-281
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:30-2-281
వయససస:44
లస: పప

94-124/749
6293 NDX2600831
పపరర: సరయ ససతతష వరరణ
గబసడవరపప
తలర : గబసడవరపప సరళదదవ గబసడవరపప
ఇసటట ననస:30-2-281
వయససస:18
లస: ససస స

6294 NDX2754869
పపరర: వషష
ష వరర న గబసడవరపప
తలర : సరల దదవ గబసడవరపప
ఇసటట ననస:30-2-281
వయససస:19
లస: పప

6296 NDX3110996
పపరర: ఉమ చచమటటగసటట

6297 NDX1598715
పపరర: కకకషషవనణణ మలలశశటట

94-124/841

భరస : హరర పడశరసత
ఇసటట ననస:30-2-281 (Old 5-51-61)
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రవచసదడ మలలశశటట
ఇసటట ననస:30-2-283
వయససస:26
లస: ససస స

94-124/93

6277 NDX1776071
పపరర: శవ రరమ కకషష కకసడదరర

94-124/96

6280 NDX1105873
పపరర: మలలతదదవ చచరరవపపలర

94-124/99

భరస : వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:30-2-280
వయససస:48
లస: ససస స
94-124/101

6283 NDX1103118
పపరర: వనసకట రమణయఖ చచరరవపపలర

94-124/102

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-2-280
వయససస:56
లస: పప
94-124/104

6286 JBV1093871
పపరర: శకజజఖత� పపలపరక�

94-124/105

తసడడ:డ సరయపడసరద� �
ఇసటట ననస:30-2-281
వయససస:39
లస: ససస స
94-124/107

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-281
వయససస:54
లస: ససస స
94-124/109

6274 AP151010291353
పపరర: పరమమశశరర సమరహహనవస

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-2-279
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరయపడసరద
ఇసటట ననస:30-2-281
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:30-2-281
వయససస:40
లస: ససస స
6290 NDX1103027
పపరర: అభలలశ పసరరమళర

94-124/95

తసడడ:డ లకడరనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:30-2-280
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-2-281
వయససస:27
లస: ససస స
6287 AP151010291577
పపరర: అరరణ కరజ�

6276 AP151010288354
పపరర: అపరపరరవప సమరహహనలస

94-122/260

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:30-2-279
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరమణయఖ చచరరవపపలర
ఇసటట ననస:30-2-280
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లకడరనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:30-2-280
వయససస:77
లస: ససస స
6284 NDX0843979
పపరర: రరధనరరణణ దసగరరరరల

94-124/92

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:30-2-279
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:30-2-279
వయససస:52
లస: పప
6281 AP151010291574
పపరర: లకడరసససదరర భబగవతషల

6273 AP151010291104
పపరర: భవరన సమరహహనవస

6271 NDX0119859
పపరర: ఆసజననయ శరససస స మమడదపలర

తసడడ:డ లకడర నరసయఖ
ఇసటట ననస:30-2-278
వయససస:59
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:30-2-279
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-2-279
వయససస:34
లస: పప
6278 NDX1153055
పపరర: పడసరద రరవప కకలర పపడడ

94-122/259

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససస స
ఇసటట ననస:30-2-278
వయససస:29
లస: పప

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:30-2-279
వయససస:35
లస: ససస స
6275 NDX0361147
పపరర: వషష
ష వరబన దదశరరజ

6270 NDX0788570
పపరర: పవన కలమలర మమడదపలర

6289 NDX1105832
పపరర: ధనలకడర బగబర

94-124/108

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-2-281
వయససస:71
లస: ససస స
94-124/110

6292 NDX1103126
పపరర: కకటటశశరరరవప పసరరమలతస

94-124/111

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:30-2-281
వయససస:70
లస: పప
94-124/839

6295 NDX3138948
పపరర: హరర పడశరసత చచమటటగసటట

94-124/840

తసడడ:డ రరమకకషష శరససస స చచమటటగసటట
ఇసటట ననస:30-2-281 (Old 5-51-61)
వయససస:40
లస: పప
94-124/112

6298 AP151010291578
పపరర: ససజజత మలశశటట

94-124/113

భరస : రవచసదడ
ఇసటట ననస:30-2-283
వయససస:47
లస: ససస స
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6299 AP151010291082
పపరర: రరణణ మలశశటట

94-124/114

భరస : చచదరరబబబబ
ఇసటట ననస:30-2-283
వయససస:48
లస: ససస స
6302 NDX0850479
పపరర: వసశ కకషష మలలశశటట

94-124/117

94-124/120

94-124/123

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-286
వయససస:33
లస: పప
6311 AP151010288615
పపరర: రవకలమలర బబ డడ పరటట

94-124/126

94-124/685

తలర : సరయ పడసరద పపలపరక
ఇసటట ననస:30.2.287
వయససస:67
లస: ససస స
6317 JBV2408243
పపరర: హనసమసతరరవప కకలశశటట

94-124/128

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-2-288
వయససస:56
లస: పప
6320 AP151010291042
పపరర: కరకసత పష తత
స రర పప తత
స రర

94-123/282

భరస : శవరనసద పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-289
వయససస:67
లస: ససస స
6326 AP151010288020
పపరర: శవరనసద పప తత
స రర
తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-289
వయససస:68
లస: పప

6306 JBV2414225
పపరర: వనసకటససబబరతనస� జజలలదద
�
భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:30-2-286
వయససస:57
లస: ససస స

94-124/121

6309 JBV1091255
పపరర: వనసకటరమణ జజలలదద

94-124/124

94-122/261
6312 NDX2360261
పపరర: వ ననగలకడర పరవన కలమలరర
తనడడవరయ
భరస : వ శశష సరయ పడసరద తనడడవరయ
ఇసటట ననస:30-2-287
వయససస:40
లస: ససస స

6315 NDX2360436
పపరర: యస ఎన వ యస అనల
కలమలర అపపరరజ
తసడడ:డ ఆసజననయబలల అపపరరజ
ఇసటట ననస:30.2.287
వయససస:35
లస: పప

94-124/686

6318 NDX1623819
పపరర: సరయ ససజనఖ చకకవధననసల

94-123/280

6307 JBV2414217
పపరర: మబన లకడర మమళళళచచరరవప

6327 NDX1722074
పపరర: నరరల దదవ దదశరరజ
భరస : వనసకట ససబబబరరవప దదశరరజ
ఇసటట ననస:30.2.289
వయససస:62
లస: ససస స

94-124/122

6310 JBV1091321
పపరర: ఉమల మహహశశర రరవప
మమళళచచరరవప
తసడడ:డ పపలలర రరవప మమళళచచరరవప
ఇసటట ననస:30-2-286
వయససస:43
లస: పప

94-124/125

6313 NDX2360444
పపరర: జజఖతనసత సతఖ శక అపపరరజ

94-124/684

భరస : యస ఎన వ యస అనల కలమలర అప
ఇసటట ననస:30.2.287
వయససస:26
లస: ససస స
6316 JBV2414183
పపరర: ననగ రతనస కకలశశటట

94-124/127

6319 NDX1861765
పపరర: పపజత చలర పలర

94-123/281

తసడడ:డ లకరణ రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:30-2-289
వయససస:28
లస: ససస స

94-123/283 6322 NDX1623876
6321 NDX0647644
పపరర: శరరద చసదదక
పపరర: శక లకడర చకకవధననసల
డ చలలరపలర చలర పలర

6324 JBV1091206
పపరర: పవన గగరకక పప టట
ట రర

94-124/119

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:30-2-288
వయససస:52
లస: ససస స

94-123/284

భరస : దకడణనమమరరస లలట చకకవధననసల
ఇసటట ననస:30-2-289
వయససస:66
లస: ససస స
94-123/286

తసడడ:డ శవరనసద పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:30-2-289
వయససస:36
లస: పప
94-123/288

6304 NDX0659052
పపరర: వజయలకడర� తయఖగమర�

భరస : పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-286
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : లకరణ రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:30-2-289
వయససస:62
లస: ససస స
94-123/285

94-124/116

తసడడ:డ అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:30-2-286
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దకడణనమమరరస లలట చకకవధననసల
ఇసటట ననస:30-2-289
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవనసద పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-289
వయససస:40
లస: ససస స
6323 AP151010291041
పపరర: లలత శవరనసద పప తత
స రర

94-124/118

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-2-286
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషషపడసరద
ఇసటట ననస:30-2-286
వయససస:45
లస: పప
6314 NDX2400273
పపరర: శకదదవ పపలపరక

6303 AP151010288206
పపరర: రవచసదడ మలశశటట �

6301 NDX0559799
పపరర: మలశశటట కకషషకరసత

తసడడ:డ రవచసదడ
ఇసటట ననస:30-2-283
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:30-2-283
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:30-2-286
వయససస:37
లస: ససస స
6308 NDX0271395
పపరర: అసజరరడడడ తయఖగమర

94-124/115

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-2-283
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ చచదరర బబబబ మలలశశటట
ఇసటట ననస:30-2-283
వయససస:30
లస: పప
6305 JBV1091339
పపరర: గగత మమళచదరరవప

6300 AP151010291081
పపరర: సరమలమ జఖస మలశశటట

6325 NDX0654079
పపరర: లకరణరరవప చలలరపలర చలర పలర

94-123/287

తసడడ:డ ససబబబరరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:30-2-289
వయససస:62
లస: పప
94-124/687

94-124/688
6328 NDX1722082
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప దదశరరజ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప దదశరరజ
ఇసటట ననస:30.2.289
వయససస:70
లస: పప
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94-124/129

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:30-2-291
వయససస:42
లస: ససస స
6332 AP151010288032
పపరర: పరసడడరసగననథ మలజగటట

94-124/132

94-124/135

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-2-292
వయససస:30
లస: ససస స
6338 JBV1091578
పపరర: శవలకడర గబసడడమమడ

6333 NDX1776782
పపరర: దదవఖ దదపసస బడహరసడస

94-124/138

భరస : అసకమర చచదరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:30-2-293
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననగ లకడరకరసత అతతట
ఇసటట ననస:30-2-294
వయససస:35
లస: ససస స
6350 NDX2013001
పపరర: ననగ లకడర కరసత అతతట

6337 AP151010291205
పపరర: జయలకడర బడహరసడస

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప అతతట
ఇసటట ననస:30-2-294
వయససస:39
లస: పప
6353 NDX2792927
పపరర: అననపపరష పరటటబసడర

94-122/632

భరస : ససధనకర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:30-2-295
వయససస:46
లస: ససస స
6356 NDX1822767
పపరర: బమమశశరర వసస
భరస : ఉమ మహహశశర రరవప వసస
ఇసటట ననస:30-2-296
వయససస:45
లస: ససస స

94-124/136

6339 NDX1455881
పపరర: ఫణణరరజ తనరకరరమ ననరర

6345 NDX2705812
పపరర: అమన షపక

6348 NDX0658906
పపరర: అసజననదదవ కర కగ

6351 NDX1635301
పపరర: గగత మలజగటట

94-124/139

6340 JBV1090661
పపరర: శకకకషష చచసతనఖ గబసడడమమడ

94-124/142

6343 NDX2984979
పపరర: అమన షపక

94-109/845

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:30-2-293
వయససస:41
లస: ససస స
94-129/604

6346 NDX2699270
పపరర: నససమ షపక

94-143/722

తలర : నససమ షపక
ఇసటట ననస:30-2-293
వయససస:19
లస: ససస స
94-123/290

6349 AP151010291160
పపరర: ససవర లకడర అరర

94-122/262

94-122/631
6352 NDX2792968
పపరర: వనసకట మహ లకడర మసతడవరదద

భరస : పసడడ రసగ వఠల మసతడవరదద
ఇసటట ననస:30-2-295
వయససస:75
లస: ససస స

6354 NDX0867267
పపరర: ననగ మలర క మలజగటట మలజగటట

6355 JBV1091552
పపరర: ననగససతమహలకడర మలజగటట

భరస : వనసగయఖ డనరగస
ఇసటట ననస:30-2-297
వయససస:60
లస: ససస స

94-123/291

భరస : నరసససహరరవప అరర
ఇసటట ననస:30-2-294
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : షనసరఖ కరళ వర పడసరద బబబబ తషమర
ఇసటట ననస:30-2-295
వయససస:33
లస: ససస స

6357 NDX2833085
పపరర: ననగగసదడస డనరగస

94-124/140

తసడడ:డ కకషషమహన
ఇసటట ననస:30-2-292
వయససస:39
లస: పప

94-123/293

తసడడ:డ పరసడడ రసగ ననథ మలజగటట
ఇసటట ననస:30-2-295
వయససస:29
లస: ససస స
94-123/295

94-124/137

భరస : వనసకట ససబబబరరవప బడహరసడస
ఇసటట ననస:30-2-292
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : లకరయఖ కర� కగ
ఇసటట ననస:30-2-294
వయససస:54
లస: ససస స
94-123/292

94-124/134

6336 JBV1091586
పపరర: ససమఖససరత గబసడడమమడ

తలర : అమన షపక
ఇసటట ననస:30-2-293
వయససస:40
లస: ససస స
94-123/289

6334 NDX1455998
పపరర: పడతతఖష మణణ ననరర
తసడడ:డ ఋషస కలమలర ననరర
ఇసటట ననస:30-2-292
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:30-2-292
వయససస:69
లస: పప
94-123/592

94-124/131

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప బడహరసడస
ఇసటట ననస:30-2-292
వయససస:24
లస: ససస స

94-124/141 6342 JBV1090679
6341 AP151010288141
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప బడహరసడస
పపరర: కకషషమహన గబసడడమమడ

6347 NDX2012995
పపరర: రరజజ రరజగశశరర కసదదమళళ

94-124/133

తసడడ:డ ఋషస కలమలర ననరర
ఇసటట ననస:30-2-292
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకషష మమరరస బడహరసడస
ఇసటట ననస:30-2-292
వయససస:63
లస: పప

6331 JBV2408524
పపరర: శకనవరస� మలజగటట�

తసడడ:డ ననగపపనననరరవప�
ఇసటట ననస:30-2-291
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకకషషమహన
ఇసటట ననస:30-2-292
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకకషషమహన
ఇసటట ననస:30-2-292
వయససస:64
లస: ససస స

6344 NDX3093556
పపరర: ససచరరత కకటపరటట

94-124/130

తలర : సససదన షపక
ఇసటట ననస:30-2-291
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:30-2-291
వయససస:67
లస: పప
6335 NDX0772137
పపరర: కకషష కకరస ర బడహరసడస

6330 NDX2360477
పపరర: ననగబల షరగఫ షపక

94-123/294

భరస : పరఇడడరఇగననధ మలజగటట
ఇసటట ననస:30-2-295
వయససస:66
లస: ససస స
94-121/437

6358 NDX2975134
పపరర: ససపత కలమలరర మగళళపప

94-121/438

భరస : పడసరద రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-297
వయససస:59
లస: ససస స
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6359 NDX1791509
పపరర: లహరర రరవకకసదద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32
94-123/296

తసడడ:డ బబల కకషష రరవకకసదద
ఇసటట ననస:30-2-297
వయససస:29
లస: ససస స
6362 NDX1791293
పపరర: వజయ లకడర బబ సతష

94-123/297

తసడడ:డ బబల కకషష రరవకకసదద
ఇసటట ననస:30-2-297
వయససస:31
లస: ససస స
94-123/299

భరస : వనసకట రరడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:30-2-297
వయససస:74
లస: ససస స
6365 NDX2536233
పపరర: వనసగయఖ దరగస

6360 NDX1791434
పపరర: రవళ రరవకకసదద

6363 NDX1791368
పపరర: వనసకట రరడడడ బబ సతష

6366 NDX2536241
పపరర: ననగగసదడస దరరక

94-123/300

6364 NDX2912178
పపరర: పడసరద రరడడడ భమరరడడడ

94-124/842

భసధసవప: చసదడ రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-297
వయససస:60
లస: పప
94-123/321

6367 NDX3172350
పపరర: రసబబబబ మహసకరళ

94-118/1264

తసడడ:డ వనసకయఖ దరరక
ఇసటట ననస:30-2-297 brodipet 4/13
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసగయఖ దరరక
ఇసటట ననస:30-2-297 brodipet 4/13
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:52
లస: ససస స

6368 NDX2297166
పపరర: పడవళక పప టట
ట రర

6369 NDX2297109
పపరర: ఉమ దదవ కనమరర పపడడ

6370 NDX0346577
పపరర: వనసకట ససకనఖ తమరన

94-121/316

తసడడ:డ రరమబ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:23
లస: ససస స
6371 NDX2297067
పపరర: లకడర పసలర

94-121/319

భరస : పసరయఖ పసలర
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:48
లస: ససస స
6374 NDX0657528
పపరర: రవసదడ బబబబ తమరన

94-121/317

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబబ తమననన
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:46
లస: ససస స

6372 NDX2297117
పపరర: వనసకట రమణ పప టట
ట రర

6373 NDX2297083
పపరర: సతఖవత కనమరర పపడడ

94-121/320

భరస : రరమబ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:49
లస: ససస స
94-121/322

6375 NDX0831412
పపరర: నడడపలర లకడర ననడడపలర

94-123/298

భరస : బబల కకషష రరవకకసదద
ఇసటట ననస:30-2-297
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:30-2-297
వయససస:77
లస: పప
94-121/378

6361 NDX1791616
పపరర: మలధసరర దదవ రరవకకసదద

94-121/318

94-121/321

భరస : వర పడసరద రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:53
లస: ససస స
94-121/323

94-121/324
6376 AP151010285055
పపరర: వనసకటససబబమర మబవశ మబవశ

భరస : లకడర పడసననరరవప తమననన
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : యబగసధమడడ ననడడపలర
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:66
లస: ససస స

94-121/325
6377 NDX1733261
పపరర: వ యబ సదరరఖ సరయ కకరణ
నడడపలర
తలర : లకడర నడడపలర
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:24
లస: పప

6378 NDX1216332
పపరర: తమరన అనసత సరయ హరగష
తమననన
తసడడ:డ రవసదడ బబబబ తమననన
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:28
లస: పప

94-121/326

94-121/327
6379 NDX2297125
పపరర: చనన నలకసఠగశశర రరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ వర పడసరద రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:28
లస: పప

94-121/328
6380 NDX2297091
పపరర: నలకసఠగశశర రరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ వర పడసరద రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:31
లస: పప

6381 NDX2297059
పపరర: ఇసదదరమర పసలర

94-121/329

6382 NDX2297133
పపరర: రరమబ పప టటట స

తసడడ:డ పసరయఖ పసలర
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:33
లస: పప

94-121/331 6384 NDX2833234
6383 NDX2297075
పపరర: వర పడసరద రరవప కనమరర పపడడ
పపరర: చననకశశశలక కల గగటర

తసడడ:డ కకషష మమరరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:58
లస: పప
6386 NDX2833531
పపరర: చసదదక
డ కలగగటర
తసడడ:డ చచననకగశవరరవప కలగగటర
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప మబవశ
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:52
లస: పప
94-121/439

తసడడ:డ చననయఖ కల గగటర
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:61
లస: పప
94-121/441

6387 NDX2963114
పపరర: మబరళ హనష తమరన
తసడడ:డ రవసదడ బబబబ తమరన
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:28
లస: పప

94-121/330

6385 NDX2833549
పపరర: లకడర దదవ కల గగటర

94-121/440

భరస : చదనననకగశశలక కల గగటర
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:54
లస: ససస స
94-121/442

6388 NDX2833259
పపరర: టట.ఏస. శకనవరసరరవప కలగగటర

94-121/443

తసడడ:డ చననకశశశలక కలగగటర
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:28
లస: పప
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94-123/593

తసడడ:డ గగపయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:51
లస: పప
6392 NDX3210945
పపరర: చననకశశశలక కలగగటర

6390 NDX3173416
పపరర: ససబబలకడర మహసకరళ

94-124/843

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:43
లస: ససస స
94-118/1265

94-118/1266

భరస : చననకశశశలక కలగగటర
ఇసటట ననస:30-2-298 (5-42-24)
వయససస:54
లస: ససస స
94-124/844

Deleted

భరస : చననకశశశలక కలగగటర
ఇసటట ననస:30-2-298 (5-42-24)
వయససస:54
లస: ససస స

6396 NDX0696484
పపరర: ఆదదలకడర మబవశ మబవశ

తసడడ:డ ఆసజననయబలల భమమల
ఇసటట ననస:30-2-301
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:30-2-301
వయససస:47
లస: పప

94-121/444
6407 NDX2833564
పపరర: లకడర వనసకట ససబడమణఖస పష ల
శశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరరవప పష ల శశటట
ఇసటట ననస:30-2-301
వయససస:22
లస: పప

6408 NDX2833580
పపరర: ననగ లకడర గరయతడ పష ల శశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పష ల శశటట
ఇసటట ననస:30-2-301
వయససస:19
లస: ససస స

6410 AP151010285068
పపరర: మసజల తసగరరరల తసగరరరల

6411 NDX2297190
పపరర: గరయతడ దదవ సరగర

94-121/343

భరస : వనసకటకకకషషపడసరద తసగరరరల
ఇసటట ననస:30-2-302
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ అవధననసలల దసటట
ఇసటట ననస:30-2-302
వయససస:82
లస: పప

6397 AP151010285115
పపరర: వజయ కరకరర కరకరర

6400 NDX0118232
పపరర: భబగఖలకడర భమమల భమమల

94-121/338

6403 AP151010285057
పపరర: పదనరవత బమమ భమమల

94-121/336

94-121/339

94-121/342

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-2-301
వయససస:56
లస: పప
94-121/445

6409 NDX1431592
పపరర: వజయ లకడర కకతస మలసస

94-124/689

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:30.2.301
వయససస:60
లస: ససస స
94-121/344

తసడడ:డ వనసకట కకషష పడసరద తసగరరరల
ఇసటట ననస:30-2-302
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అరశపలర
ఇసటట ననస:30-2-303
వయససస:30
లస: ససస స

94-121/333

భరస : ఆసజననయబలల భమమల
ఇసటట ననస:30-2-301
వయససస:51
లస: ససస స

6412 AP151010285067
పపరర: అనసదయమర తసగరరరల
తసగరరరల
భరస : భబవనననరరయణ తసగరరరల
ఇసటట ననస:30-2-302
వయససస:75
లస: ససస స

94-121/393 6415 NDX2769958
6414 NDX2564680
పపరర: వనసకట సదరఖ శకవతసవ తసగరరరల
పపరర: వనసకట అభషపక తసగరరరల

94-121/347 6417 NDX0580746
6416 NDX1239409
పపరర: హరర పసడయ అరవపలర అరవపలర
పపరర: ససషర ససరగష అరశపలర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అరవపలర
ఇసటట ననస:30-2-303
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చననకశశశలక కలగగటర
ఇసటట ననస:30-2-298 (5-42-24)
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల భమమల
ఇసటట ననస:30-2-301
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప సరగర
ఇసటట ననస:30-2-302
వయససస:73
లస: ససస స
94-121/346

94-122/633

94-121/341 6406 AP151010285245
6405 AP151010285191
పపరర: శకనవరసరరవప పష లశశటట పప లశశటట
పపరర: ఆసజననయబలల బమమ

భరస : రరమలరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:30-2-301
వయససస:69
లస: ససస స

6413 NDX2297174
పపరర: లకడర నరసససహ శరససస స దసటట

94-121/335

భరస : శకనవరసరరవప ఒలశశటట
ఇసటట ననస:30-2-301
వయససస:39
లస: ససస స
94-121/340

6394 NDX3197449
పపరర: లకడర దదవ కలగగటర

భరస : సరయననగరరజ కరకరర
ఇసటట ననస:30-2-300
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:30-2-300
వయససస:55
లస: పప

94-121/337 6402 AP151010285060
6401 NDX0118646
పపరర: కలససమకలమలరర భమమల భమమల
పపరర: ససనత పష లశశటట పప లససటట

6404 AP151010285058
పపరర: వడడడ కరససలల పష లశశటట పప లశశటట

94-121/332

భరస : పరసడడరసగరరరవప మబవశ
ఇసటట ననస:30-2-299
వయససస:46
లస: ససస స

94-121/334 6399 AP151010285271
6398 NDX0788661
పపరర: సరయ భబరర వ కకషష కరకరర కరకరర
పపరర: సరయననగరరజ కరకరర కరకరర

తసడడ:డ సరయ ననగరరజ కరకరర
ఇసటట ననస:30-2-300
వయససస:29
లస: పప

94-141/684

భరస : రసబబబబ మహసకరళ
ఇసటట ననస:30-2-298
వయససస:43
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ చననయఖ కలగగటర
ఇసటట ననస:30-2-298 (5-42-24)
వయససస:61
లస: పప
6395 NDX3216918
పపరర: లకడర దదవ కలగగటర

6393 NDX3205903
పపరర: లకడర దదవ కలగగటర

6391 NDX2700144
పపరర: ససబబ లకడర మహసకరళ

94-121/345

94-121/446

తసడడ:డ వనసకట కకషష పడసరద తసగరరరల
ఇసటట ననస:30-2-302
వయససస:18
లస: పప
94-121/348

6418 NDX1431782
పపరర: ఉషరరరన అరశపలర అరశపలర

94-121/349

భరస : కరశ వశశననధస అరశపలర అరశపలర
ఇసటట ననస:30-2-303
వయససస:37
లస: ససస స
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94-121/350 6420 JBV2492023
6419 NDX1733436
పపరర: అనసత జజఖత లకడర యయచదరర
పపరర: శశ కలల అరశపలర

భరస : వ కకటటశశరరవప యయచదరర
ఇసటట ననస:30-2-303
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర అరశపలర
ఇసటట ననస:30-2-303
వయససస:55
లస: ససస స

94-121/353
6422 NDX1733410
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
యయచదరర
తసడడ:డ యస రరమ రరవప యయచదరర
ఇసటట ననస:30-2-303
వయససస:58
లస: పప

6423 NDX0788109
పపరర: పదరజ బసటటపలర బసటటపలర

94-121/351

94-121/352

తసడడ:డ ససబబబరరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:30-2-303
వయససస:57
లస: పప
94-121/354

భరస : ననరరయణ యలదవ బసటటపలర
ఇసటట ననస:30-2-304
వయససస:31
లస: ససస స

6424 JBV0803460
పపరర: వజయలకడర కకతస మలసస

94-121/355

భరస : ససరగఇదడకలమలర కకతస మసస
ఇసటట ననస:30-2-304
వయససస:42
లస: ససస స

94-121/356 6426 NDX1029636
94-121/357
6425 AP151010285284
పపరర: లలలరరణణ కకతస మలసస కకతస మలసస
పపరర: మలధవ తతనసగబసటర
తషనసగబసటర
భరస : కరశవశశననధ కకతస మసస
భరస : జయ వనసకటటశశరరరవప తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:30-2-304
ఇసటట ననస:30-2-304
వయససస:43
లస: ససస స
వయససస:47
లస: ససస స

6427 NDX1732743
పపరర: జయ లలత తతనసగబసటర

94-121/358

భరస : శకనవరస తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:30-2-304
వయససస:54
లస: ససస స

6428 AP151010285013
పపరర: శశషమలసబ కకతస మలసస
కకతస మలసస
భరస : వనసకటరతనస కకతస మసస
ఇసటట ననస:30-2-304
వయససస:67
లస: ససస స

94-121/359

6431 AP151010285431
పపరర: ససరగసదడకలమలర కకతస మలసస
కకతస మలసస
తసడడ:డ వనసకటరతనస కకతస మసస
ఇసటట ననస:30-2-304
వయససస:45
లస: పప

94-121/362

6432 AP151010285286
పపరర: కరశవశశననధ కకతస మలసస
కకతస మలసస
తసడడ:డ వనసకటరతనస కకతస మసస
ఇసటట ననస:30-2-304
వయససస:49
లస: పప

94-121/363

6433 NDX1029602
పపరర: జయ వనసకటటశశరరరవప
తతనసగబసటర
తసడడ:డ కరశ వశశననధస తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:30-2-304
వయససస:56
లస: పప

94-121/364

6434 AP151010285350
పపరర: వనసకటరతనస కకతస మలసస
కకతస మలసస
తసడడ:డ ససబబబరరవప కకతస మసస
ఇసటట ననస:30-2-304
వయససస:74
లస: పప

94-121/365

6435 NDX2892966
పపరర: రరమ లకరమర మటట

94-120/644

6436 NDX2893105
పపరర: సతఖననరరయణ మటట

94-120/645

6437 AP151010291551
పపరర: లకడర మటబట

94-124/143

94-124/146

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:30-2-306/1
వయససస:67
లస: పప

6441 NDX0276568
పపరర: రరజఖస చలలవరదద�

94-124/144

6444 AP151010288377
పపరర: సతఖననరరయణ మటబట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-2-306/1
వయససస:58
లస: పప

94-124/152

6439 NDX0098350
పపరర: వనసకట గగతమ నలలష మటబట

94-124/147

6442 NDX2180008
పపరర: రరధన అజయ సరయ కలమలర
పసలర లటర
తసడడ:డ సరగశశశరరడడ పసలర లటర
ఇసటట ననస:30-2-306/1
వయససస:22
లస: పప

94-124/148

94-124/150

6445 NDX2360428
పపరర: సరగశశశరరడడ పసలర లటర

94-124/151

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస పసలర లటర
ఇసటట ననస:30-2-306/1
వయససస:64
లస: పప

94-123/301 6448 AP151010291155
6447 AP151010288551
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస కరతన కరతన
పపరర: వజయలకడర గగపరరజ�

తసడడ:డ సరసబమమరరస కరతన
ఇసటట ననస:30-2-307
వయససస:77
లస: పప

94-124/145

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-2-306
వయససస:30
లస: పప

భరస : లకడరననరరయణ�
ఇసటట ననస:30-2-306/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-124/149

94-121/361

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటట
ఇసటట ననస:30-2-306
వయససస:58
లస: పప

తలర : మటబట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-2-306
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:30-2-306/1
వయససస:35
లస: పప
6446 AP151010288588
పపరర: లకడరననరరయణ చలలవరదద

6438 NDX1147727
పపరర: మటబట వనసకట దదననష

6430 NDX1904896
పపరర: గగతమ కగదనర కకతస మలసస
తసడడ:డ కరశవశశననథ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-304
వయససస:25
లస: పప

తలర : వనసకటటశశరరర మటట
ఇసటట ననస:30-2-306
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:30-2-306/1
వయససస:37
లస: ససస స
6443 JBV1090752
పపరర: రవ కలమలర చలలవరదద

94-121/360

భరస : కరశవశశననధ చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-304
వయససస:84
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-2-306
వయససస:47
లస: ససస స
6440 NDX0276592
పపరర: పరరమళ చలలవరదద

6429 AP151010285289
పపరర: సతఖవత చటటటపష డ లల చటటటపష డ లల

6421 JBV2492015
పపరర: వనసకటటసశరరర అరశపలర

94-124/153

భరస : ససతనపతరరవప�
ఇసటట ననస:30-2-307
వయససస:72
లస: ససస స
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94-123/302

6450 AP151010291258
పపరర: లకడర సరవతడ కరకరన కరకరన

94-123/303

6451 AP151010288552
పపరర: వనణబగగపరల కరకరన కరకన

భరస : ససతన రరమ చసదడ మమరరస కరకరన
ఇసటట ననస:30-2-308
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరదరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:30-2-308
వయససస:78
లస: ససస స

94-123/305
6452 AP151010288243
పపరర: ససతన రరమ చసదడ మమరరస కరకరన
కగ
తసడడ:డ శవపడసరదరరవప కగ
ఇసటట ననస:30-2-308
వయససస:55
లస: పప

94-123/306 6454 JBV1092576
6453 JBV1092329
పపరర: ససతన రరమ చసదడ మమరరస కరకరన
పపరర: శరరద ససతసరరజ

తసడడ:డ శవ పడసరదరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:30-2-308
వయససస:55
లస: పప

6455 JBV1091040
పపరర: లకడరకమల కరకరన

6456 JBV1092568
పపరర: ఫణణ పవనసకమలర కరకరన

94-123/308

భరస : శవనరససఇహరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:30-2-309
వయససస:79
లస: ససస స
6458 NDX2796688
పపరర: హహహమవత శకసగవరపప
భరస : హరర బబబబ హహహమవత
ఇసటట ననస:30-2-310
వయససస:37
లస: ససస స
6461 AP151010288757
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప తతబబటట

6459 NDX3191848
పపరర: మలర శశర రరడడడ బబససరరడడడ

94-124/154

6462 AP151010288244
పపరర: రరజజరరమ తతబబటట

తసడడ:డ మబరళ కకషష ర పష చరరజ
ఇసటట ననస:30.2.314
వయససస:22
లస: ససస స
94-124/158

94-124/161

94-124/164

భరస : రరజగసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:46
లస: ససస స
6476 NDX1106012
పపరర: దదవజగశశరర వసకరయల
భరస : పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:64
లస: ససస స

94-124/846

6471 NDX2216083
పపరర: వషష
ష పసడయ దనసరర

94-124/155

6460 NDX1028984
పపరర: శకదదవ కలక
ర రర

6463 AP151010288617
పపరర: శకనవరసరరవప తతబబటట

94-124/692

6466 NDX2216034
పపరర: భవఖకకషష కనగలలపల

94-124/159

94-124/157

6469 NDX1739111
పపరర: హహమజ కనగలలపల

94-124/160

తసడడ:డ చసదడ భబనస గబపస కనగలలపల
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:27
లస: ససస స
94-124/162

6472 NDX1776428
పపరర: వససమల ససలలసనన సయఖద
భరస : రరహమన సయఖద
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:41
లస: ససస స

6474 NDX2216109
పపరర: లకడర పడసనన ఇమరడడశశటట

6475 NDX2216026
పపరర: ఉషరశక కనగలలపల

భరస : శక రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:68
లస: ససస స

94-124/156

తసడడ:డ కనగలలరల కనగలలరల
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ లసగగశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:41
లస: ససస స

6477 NDX1245190
పపరర: నరరల మమరర మలరర

94-122/263

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:30-2-314
వయససస:47
లస: పప

94-124/165

భరస : కరశలలస ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:49
లస: ససస స
94-124/167

94-123/310

భరస : శకనవరసరరమ
ఇసటట ననస:30-2-314
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ భబనస గబపరస
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆకవటట కకషష కకషప ర
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:29
లస: ససస స
6473 NDX1246321
పపరర: మసజ లత మహసకరళ

6468 NDX1246339
పపరర: హహమజ కనగలలపల

6457 JBV2408144
పపరర: రరసబబబబ ససతసరరజ
తసడడ:డ కకషషమహన ససతసరరజ
ఇసటట ననస:30-2-309
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వవనక సష లసకక
ఇసటట ననస:30.2.314
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప వనగర
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:25
లస: ససస స
6470 NDX1739152
పపరర: మబనపలలర భబరర వ తదజససశ

94-123/309

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:30-2-314
వయససస:44
లస: పప

94-124/691 6465 NDX2400265
6464 NDX2360410
పపరర: సరయ లకడర పసడయలసక పష చరరజ
పపరర: లనన సష లసకక

94-123/307

భరస : రరసబబబబ ససతసరరజ
ఇసటట ననస:30-2-309
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ బబససరరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-313
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరఔ
ఇసటట ననస:30-2-314
వయససస:41
లస: పప

6467 NDX1722215
పపరర: షరరరల వనగర

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:30-2-308
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శవనరసససహరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:30-2-309
వయససస:43
లస: పప
94-124/845

94-123/304

94-124/163

94-124/166

భరస : కనగలలరల కనగలలరల
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:51
లస: ససస స
94-124/168

6478 NDX1694414
పపరర: దసరర అయనపపరపప

94-124/169

భరస : రరమ లకడరపత రరవప అయనపపరపప
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:70
లస: ససస స
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6479 NDX1722264
పపరర: వ ఎన శకహరర మహసకరళ

94-124/170

తసడడ:డ రరజగసదడపస
డ రద మహసకరళ
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:23
లస: పప
6482 NDX2216042
పపరర: యలర మసద గబడడ

94-124/173

6483 NDX1103092
పపరర: అరరణ కలమలర వసకరయల

94-124/176

94-124/179

తసడడ:డ రరమ ససబబబరరవప ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:60
లస: పప

6486 NDX2216075
పపరర: వనసకట రరమ లసగగశశరరరవప
దనసరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:53
లస: పప

6494 NDX1722140
పపరర: పపరషచసదడరరవప నదతలపరటట

94-124/184

తసడడ:డ ససబబబరరవప నదతలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:62
లస: పప
6497 NDX1431543
పపరర: సరసబయఖ కకతస మలసస

94-124/690

తసడడ:డ లకరయఖ
ఇసటట ననస:30.2.316
వయససస:66
లస: పప
6500 NDX2707479
పపరర: తలక
ర రర పడదదప కలమలర
తసడడ:డ టట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:22
లస: పప
6503 NDX2707578
పపరర: తలక
ర రర వనసకటటశశర రరవప

94-214/720

తసడడ:డ చకకధర రరవప రగటటరర
ఇసటట ననస:30-2-316,F.NO.404
వయససస:29
లస: ససస స

94-124/177

తసడడ:డ శకరరమబలల అకరవటట
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:62
లస: పప

94-124/178
6487 NDX1455972
పపరర: చసదడ భబనస గబపరస కనగల పపల

94-124/182

6493 NDX1722249
పపరర: శశధర వనగర

94-124/183

తసడడ:డ వనసకటరరవప వనగర
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:24
లస: పప

94-124/185
6495 NDX1694406
పపరర: రరమ లకడరపత రరవప
అయనపపరపప
తసడడ:డ సదరరఖ ననరరయణ అయనపపరపప
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:74
లస: పప

6496 NDX2488039
పపరర: మబరళ కకషష పప తత
స రర
తసడడ:డ లలట నరసససహ రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:75
లస: పప

6498 NDX2600575
పపరర: వజయలకడర కకతస మలసస

6499 NDX2707339
పపరర: తలక
ర రర పదరజ

6504 NDX3164217
పపరర: ససజజత పప తత
స రర

6507 NDX2425007
పపరర: ససధనరరణణ పపలపరక
భరస : చకకధర రరవప రగటటరర
ఇసటట ననస:30-2-316,F.NO.404
వయససస:50
లస: ససస స

94-124/181

తసడడ:డ లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:69
లస: పప

భరస : నవరజ ఈశ రబబబన సయఖద
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:42
లస: ససస స

6501 NDX3044294
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

94-124/175

తసడడ:డ కకషష మమరరస కనగల పపల
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:57
లస: పప

94-124/750

94-124/186

94-124/751

భరస : తలక
ర రర వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:41
లస: ససస స
94-124/847

6502 NDX3019304
పపరర: బబల సరసశత కకట

94-124/848

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:64
లస: ససస స
94-124/849

భరస : శకకరసత పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-316 ,flat no.203
వయససస:38
లస: ససస స
94-124/244

6484 NDX1875527
పపరర: నవరజ ఈశ రబబబన షపక
తసడడ:డ మబకలన స షపక
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకడర కరసతనరరవప కకట
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ తలక
ర రర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:50
లస: పప
6506 NDX2424935
పపరర: మధసలక రగటటరర

94-124/174

భసధసవప: శరసబయఖ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:60
లస: ససస స
94-124/752

94-124/172

94-124/180 6490 NDX1245182
6489 NDX1739178
పపరర: శవభబసకరరరమలరరవప అకరవటట
పపరర: శక రరమమహనరరవప మలరర

94-103/1274 6492 NDX1875501
6491 NDX2920007
పపరర: ననగలకడర హహహమవత చసతలపరటట
పపరర: షబనన సయఖద

తసడడ:డ పరరశతశస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-316
వయససస:22
లస: ససస స

6481 NDX1739137
పపరర: ఆకవటట కకషష కకషష ర

తసడడ:డ ఎ యస బ రరమల రరవప
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజ మహహదబ దన సయఖద
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:42
లస: పప
6488 NDX2216018
పపరర: కరశలలష ఇమరడడశశటట

94-124/171

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చటటట స
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబడడ
ఇసటట ననస:30-2-315
వయససస:34
లస: పప
6485 NDX1776352
పపరర: రరహమన సయఖద

6480 NDX2216091
పపరర: లకమణరరవప చటటటస

6505 NDX2424992
పపరర: నహరరక రగటటరర

94-124/243

తసడడ:డ చకకధర రరవప రగటటరర
ఇసటట ననస:30-2-316,F.NO.404
వయససస:26
లస: ససస స
94-124/245

6508 NDX2425015
పపరర: చకకధర రరవప రగటటరర

94-124/246

తసడడ:డ rgk మమరరస రగటటరర
ఇసటట ననస:30-2-316,F.NO.404
వయససస:57
లస: పప
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94-124/187

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అయనవవలల
ఇసటట ననస:30-2-319
వయససస:23
లస: ససస స
6512 NDX2298313
పపరర: ననగ అపపరఠప అయనవవలల

94-124/190

94-124/852

94-124/855

భరస : ససపత దదశ
ఇసటట ననస:30-2-319
వయససస:23
లస: ససస స
6521 NDX1017904
పపరర: తరరపతమర గబమలర

94-124/193

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:30-2-320
వయససస:49
లస: ససస స
6524 NDX1106079
పపరర: మలధవ కళళఖణణ ఓలలటట

94-124/196

6516 NDX2790277
పపరర: SAMPATH DESU

94-124/199

94-124/249

94-124/853

6517 NDX2790210
పపరర: ససదదప కలమలర దదశ

94-124/854

94-124/191
6519 NDX2152452
పపరర: వనసకట ననగ కకరణరయ
మబననలకరర
తసడడ:డ ఆనసద మహన రరవప మబననలకరర
ఇసటట ననస:30-2-320
వయససస:27
లస: ససస స

6520 NDX1017839
పపరర: ససరగఖ కరమత
భరస : సతఖ పడకరష
ఇసటట ననస:30-2-320
వయససస:70
లస: ససస స

6522 JBV2414258
పపరర: శరరద సరశమ

6523 NDX1183177
పపరర: మసగమర పపల

6528 NDX2298131
పపరర: లలహహత వపటటకకరర

94-124/194

94-124/192

94-124/195

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:30-2-320
వయససస:53
లస: ససస స
94-124/197

6526 NDX2152437
పపరర: ఆనసద మహన రరవప
మబననలకరర
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మబననలకరర
ఇసటట ననస:30-2-320
వయససస:68
లస: పప

94-124/198

94-124/247

6529 NDX2298164
పపరర: లకడరరమఖ దదపసస వపటటకకరర

94-124/248

తసడడ:డ వనసకట గబరర పడసరద వపటటకకరర
ఇసటట ననస:30-2-320, PLOT NO.401
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప వపటటకకరర
ఇసటట ననస:30-2-320, PLOT NO.401
వయససస:23
లస: ససస స

6531 NDX3169653
పపరర: శకనవరససలల వసగర

6532 NDX2298255
పపరర: వనసకర రరజ కడడసచచరర

భసధసవప: ససజన కలమలరర వసగర
ఇసటట ననస:30-2-321
వయససస:59
లస: పప

6533 NDX2803690
పపరర: రమమశ బబబబ హనసమలల

6534 NDX2803682
పపరర: సదరఖ కలమలరర అతతస ట

తసడడ:డ శవ రరమ బడహరస హనసమలల
ఇసటట ననస:30-2-321
వయససస:71
లస: పప

భరస : రమమశ బబబబ హనసమలల
ఇసటట ననస:30-2-321
వయససస:70
లస: ససస స

6536 NDX3106200
పపరర: వనసకట పవన కలమలర
హనసమలల
తసడడ:డ రమమశబబబబ హనసమలల
ఇసటట ననస:30-2-321
వయససస:42
లస: పప

6537 NDX3185584
పపరర: కరరరసక గబసటటరర

94-124/859

94-124/851

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ దదశ
ఇసటట ననస:30-2-319
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర బబబబ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-320, PLOT NO.E1
వయససస:22
లస: ససస స
94-124/856

6514 NDX2791309
పపరర: లకడర ననరరయణ దదశ

తసడడ:డ LAKSHMI NARAYANA DESU
ఇసటట ననస:30-2-319
వయససస:29
లస: పప

6525 NDX1080225
పపరర: తరరపతయఖ గబమలర

94-124/189

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదశ
ఇసటట ననస:30-2-319
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పష లయఖ
ఇసటట ననస:30-2-320
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:30-2-320
వయససస:74
లస: పప
6530 NDX2298149
పపరర: రఠపసన కకతస మలసస

94-124/850

భరస : వనసకటరసగరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-320
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససతతష కలమలర
ఇసటట ననస:30-2-320
వయససస:72
లస: ససస స
6527 NDX1103191
పపరర: ససతతష కలమలర వనదనసతస

6513 NDX3128642
పపరర: హరరబబబబ మడడడ

6511 NDX2298347
పపరర: శకనవరస రరవప అయనవవలల

తసడడ:డ అపరపల ననయబడడ అయనవవలల
ఇసటట ననస:30-2-319
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష మడడడ
ఇసటట ననస:30-2-319
వయససస:63
లస: పప

భరస : లకడర ననరరయణ దదశ
ఇసటట ననస:30-2-319
వయససస:46
లస: ససస స
6518 NDX2790178
పపరర: పడసనన దదశ

94-124/188

భరస : శకనవరస రరవప అయనవవలల
ఇసటట ననస:30-2-319
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అయనవవలల
ఇసటట ననస:30-2-319
వయససస:25
లస: పప
6515 NDX2790244
పపరర: రరఢ దదశ

6510 NDX2298339
పపరర: మహ లకడర అయనవవలల

తసడడ:డ ససత రరమ శరససస స గబసటటరర
ఇసటట ననస:30-2-321
వయససస:33
లస: పప

94-123/594

94-124/200

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కడడసచచరర
ఇసటట ననస:30-2-321
వయససస:57
లస: పప
94-124/857

6535 NDX3046281
పపరర: గబరర పడకరశ దరరశ

94-124/858

తసడడ:డ గబరర బడహరస దరరశ
ఇసటట ననస:30-2-321
వయససస:47
లస: పప
94-124/860

6538 NDX3193257
పపరర: గబరర మహన వసశ దరరశ

94-124/861

తసడడ:డ గబరర పడకరశ దరరశ
ఇసటట ననస:30-2-321
వయససస:20
లస: పప
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6539 NDX3205341
పపరర: గబరర బడహర తదజ దరరశ

94-124/862

తసడడ:డ గబరర పడకరశ దరరశ
ఇసటట ననస:30-2-321
వయససస:18
లస: పప
6542 NDX3005519
పపరర: రరఘవ రరవప చటటటపష డ లల

6540 NDX3197951
పపరర: గబరర బడహర తదజ దరరశ

94-124/863

తసడడ:డ గబరర పడకరశ దరరశ
ఇసటట ననస:30-2-321
వయససస:18
లస: పప
94-124/865

6543 NDX3032612
పపరర: కవత చటటపష డ లల

6541 NDX3005683
పపరర: తషలససదళస చటటపష డ లల

94-135/507

భరస : బషరర రరవప చటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-321 BHAVYA MANOR B 1
వయససస:68
లస: ససస స
94-124/866

6544 NDX3006921
పపరర: శశశలజ చటటపష డ లల

94-124/864

తసడడ:డ భషర రరవప చటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-321 BHAVYA MANOR B 3
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరఘవ రరవప చటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-321 BHAVYA MANOR B 3
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రతననకర రరవప చటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-321 BHAVYA MANOR B4
వయససస:35
లస: ససస స

6545 NDX3005451
పపరర: రమమష చటటపష డ లల

6546 NDX3005410
పపరర: ససధఖ రరణణ చటటపష డ లల

6547 NDX3048725
పపరర: దరగకన కకతస మలసస

94-124/867

94-124/868

94-124/869

తసడడ:డ భషర రరవప చటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-321 BHAVYA MANOR B 5
వయససస:41
లస: పప

భరస : రమమష చటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-321 BHAVYA MANOR B 5
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర బబబబ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-321, FLAT NO E 1
వయససస:18
లస: ససస స

6548 NDX1822940
పపరర: వనసకట పదనరవత దరరశ

6549 NDX1244763
పపరర: సరసశత గకసధద

6550 NDX2298099
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ గబసడడ

94-124/250

భరస : గబరర పడకరశ దరరశ
ఇసటట ననస:30-2-321,FLOT NO-402
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : భగవరన బబబబ గకసధద
ఇసటట ననస:30-2-322
వయససస:54
లస: ససస స

6551 NDX0131748
పపరర: పవన కలమలర గకసధద

6552 NDX2298081
పపరర: వరససదదవర రరవప ధరరవరపప

94-124/202

తసడడ:డ భగవరన బబబబ
ఇసటట ననస:30-2-322
వయససస:33
లస: పప
6554 NDX2298198
పపరర: ననగనళన ధరరవరపప

94-122/264

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ గబసడడ
ఇసటట ననస:30-2-322
వయససస:32
లస: పప
94-124/203

తసడడ:డ ఆసజననయబలల ధరరవరపప
ఇసటట ననస:30-2-322
వయససస:53
లస: పప
94-124/251

6555 NDX2298180
పపరర: శకహరర ధరరవరపప

6553 NDX1080571
పపరర: భగవరన బబబబ గకసధద

94-124/204

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-2-322
వయససస:57
లస: పప
94-124/252

6556 NDX2116631
పపరర: వలర రరణణ కకసడన

94-122/265

భరస : వరససదదవర రరవప ధరరవరపప
ఇసటట ననస:30-2-322, PLOT NO.101
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదదవర రరవప ధరరవరపప
ఇసటట ననస:30-2-322, PLOT NO.101
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరత సతఖ కళళఖణ కకసడన
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:30
లస: ససస స

6557 NDX2116649
పపరర: సరత సతఖ కళళఖణ కకసడన

6558 NDX1431568
పపరర: వదనఖ కరరణణ జసధనఖల

6559 NDX2470490
పపరర: సససధస ఎలలగగటట

94-122/266

తసడడ:డ పడభబకర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:35
లస: పప
6560 NDX1028596
పపరర: వదనఖ మలధసరర కకపపరరస
తసడడ:డ ఉదయలదదతఖ
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:28
లస: ససస స
6563 NDX2488054
పపరర: ఊరరరళ బబకకపటనస

భరస : వనసకట రమణ జసధనఖల
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:57
లస: ససస స

6561 NDX2025501
పపరర: సడవసత దదవరపలర

94-124/210

6564 NDX0275842
పపరర: పదరపసడయ కకపపరరస

94-124/208

6567 NDX1456004
పపరర: వనసకట లకడర గబసడడ

6562 JBV1094275
పపరర: శకలత కకడనల

94-124/209

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:36
లస: ససస స
94-124/211

భరస : ఉదయలదదతఖ
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:53
లస: ససస స
94-124/213

94-124/206

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎలలగగటట
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబదనస దదవరపలర
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వససత బబకకపటనస
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:49
లస: ససస స
6566 NDX0906537
పపరర: వరశక రరవపరర

94-124/205

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:26
లస: ససస స
94-124/207

94-124/201

6565 NDX2470482
పపరర: కకకషషవనణణ ఎలలగగటట

94-124/212

భరస : వనసకటటశశరరర ఎలలగగటట
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:55
లస: ససస స
94-124/214

భరస : వనసకట ననరరయణ బబబబ గబసడడ
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:58
లస: ససస స

6568 NDX1776899
పపరర: వనదవలర కకసడన

94-124/215

భరస : పడభబకర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:59
లస: ససస స
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6569 NDX2041218
పపరర: సతఖవత పరలలవరదద
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94-124/216

భరస : రరజశశఖరస కకట
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:60
లస: ససస స
6572 JBV1093327
పపరర: వజయలకడర కకడనల

94-124/219

94-124/222

6578 NDX2025428
పపరర: పడతనప దదవరపలర

94-124/225

6576 NDX1216878
పపరర: సరయ శకరరమ వనత కకపపరరస

6579 NDX0559625
పపరర: యన. రరఘవనసదడ పవన

94-124/228

94-124/231

తసడడ:డ పరపయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:57
లస: పప

6582 NDX2033264
పపరర: శసకర గబరరననథ చసతలపరటట

తసడడ:డ జజససఫ
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:63
లస: పప

94-124/226

6593 JBV1093335
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప కకడనల

6594 NDX2782191
పపరర: వనసకట రమణ రరచపపడడ

94-124/229

94-124/232

6583 NDX0772681
పపరర: వశశననధ కకతస పలర �

6597 JBV1090018
పపరర: వనసకటబడవప నమరగడడ
తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:30-2-324
వయససస:48
లస: పప

94-124/230

94-124/233

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:61
లస: పప
94-124/235

6589 NDX1455857
పపరర: వనసకట ననరరయణ బబబబ
గబసడడ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ గబసడడ
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:66
లస: పప

94-124/236

94-124/238

6592 NDX1450550
పపరర: పడభబకరరరవప కకసడన

94-124/239

తసడడ:డ రసగరరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:67
లస: పప
94-124/870

తసడడ:డ ననరరయణ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:62
లస: పప
94-124/241

94-124/227

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:36
లస: పప

6586 NDX0484303
పపరర: కకపపరరస ఉదయలదదతఖ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:65
లస: పప

94-124/224

6580 JBV1092584
పపరర: శకకరసత కకడనల

6585 NDX2470474
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎలలగగటట

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:75
లస: పప

6577 NDX2025485
పపరర: పడదదప దదవరపలర

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:53
లస: పప

6588 JBV1092444
పపరర: ననగగశశరరరవప కకతస పలర

94-124/221

తసడడ:డ పడభబదనస దదవరపలర
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:63
లస: పప

94-124/240

6574 NDX1653311
పపరర: రరమ లకడర వనమమరర

తసడడ:డ సదరఖపడకరశ రరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:38
లస: పప

94-124/237 6591 NDX2488070
6590 NDX2033249
పపరర: సదరఖపడకరశ రరవప చసతలపరటట
పపరర: ససబడహరణఖస తనడదపలర

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:30-2-324
వయససస:41
లస: ససస స

94-124/223

తసడడ:డ వనసకటరమణపప ఎలలగగటట
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:59
లస: పప
94-124/234

94-124/218

తలర : అననన పపరష వనమమరర
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ యన వ రరమన
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:37
లస: పప

6596 JBV1090778
పపరర: శకదదవ నమరగడడ

94-124/220

తసడడ:డ ఉదయలదదతఖ
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడభబదనస దదవరపలర
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:30
లస: పప

6587 JBV1093467
పపరర: పడభబదనస దదవరపలర

6573 AP151010291590
పపరర: తరరమల లకడర బబకకపటనస

6571 NDX2033256
పపరర: ననగ లకడర చసతలపరటట

భరస : సదరఖపడకరశ రరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వససత కలమలర
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:78
లస: ససస స

6575 NDX1722058
పపరర: రఘబవర సరయశకనవరస
ధరరవరపప
తసడడ:డ వరససదదవరరవప ధరరవరపప
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:25
లస: పప

6584 NDX1431576
పపరర: వనసకట రమణ జసధనఖల

94-124/217

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:65
లస: ససస స

6581 JBV1092659
పపరర: వజయకరసత� కకతస పలర �

6570 NDX0579268
పపరర: వజయలకడర పడసనన చలర ర

6595 NDX2796159
పపరర: రరఘవనసదడ కలమలర మబతనఖల

94-124/871

తసడడ:డ శత రరమ రరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:30-2-323
వయససస:42
లస: పప
94-124/242

6598 NDX1788027
పపరర: లకడర హరరక కటబట

94-123/311

తసడడ:డ వరదయఖ కటబట
ఇసటట ననస:30-2-328
వయససస:27
లస: ససస స
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94-123/312

తసడడ:డ వరదయఖ కటబట
ఇసటట ననస:30-2-328
వయససస:29
లస: ససస స
6602 AP151010288210
పపరర: శకధర కటబట కటబట

94-123/315

94-121/367

94-121/370

6606 NDX2297216
పపరర: రరజగశశరర తసగరళళ

6609 NDX2297208
పపరర: శకనవరస రరవప తసగరళళ

94-122/267

94-123/595

Deleted

6604 NDX2167667
పపరర: ఇసదస నఖత తతనసగబసటర

94-121/368

6607 NDX2297232
పపరర: ససబబబయమర తసగరళళ

94-121/371

6610 NDX2297224
పపరర: హనసమసతరరవప తసగరళళ

6612 NDX2808509
పపరర: వ ఏస ఆర ఆసజననయబలల
పరటటబసడర
తసడడ:డ లకడర ననరరయణ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:30-2-331
వయససస:67
లస: పప

94-122/634

6615 NDX3213824
పపరర: ఉషరరణణ పరటటబసడర

94-158/366

6613 NDX2794493
పపరర: ఉష రరణణ పరటటబసడర

భరస : వ ఏస ఆర ఆసజననయబలల పరటటబసడర
ఇసటట ననస:30-2-331
వయససస:64
లస: ససస స
6616 NDX0831388
పపరర: లకడర రరజఖస కరరరమబరర

6617 NDX1429399
పపరర: శరరర పసడయదరరకన కకలగరన

6618 AP151010285386
పపరర: లలతనదదవ తమరర

6619 AP151010285385
పపరర: శవససబడహరణఖస తమరర�

భరస : కకషషదనసస పడనల
ఇసటట ననస:30-2-334
వయససస:73
లస: ససస స
6623 NDX2179894
పపరర: పడఫపలర రరణణ ఆతరకకరర

తసడడ:డ ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:30-2-337
వయససస:27
లస: ససస స

6621 JBV2492254
పపరర: కకషషదనస పడనల

94-122/274

6624 NDX2297729
పపరర: కకషష మబకగశ ఆతరకకరర

94-122/272

6627 AP151010285355
పపరర: వనసకటననగవలర గగపవరపప
భరస : తనరకగశశరరరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:30-2-337
వయససస:56
లస: ససస స

94-122/270

6622 NDX2179928
పపరర: హహమబసదస ఆతరకకరర

94-122/273

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆతరకకరర
ఇసటట ననస:30-2-336
వయససస:23
లస: ససస స
94-122/275

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆతరకకరర
ఇసటట ననస:30-2-336
వయససస:21
లస: పప
94-122/277

94-122/268

తసడడ:డ రరమసరశమ తమరరర
ఇసటట ననస:30-2-333
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ కబర దనసస పడనల
ఇసటట ననస:30-2-334
వయససస:81
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఆతరకకరర
ఇసటట ననస:30-2-336
వయససస:43
లస: ససస స
6626 NDX1786963
పపరర: బదరరననసర షపక

94-122/269

భరస : శవససబడహరణఖస తమరరర
ఇసటట ననస:30-2-333
వయససస:85
లస: ససస స
94-122/271

94-121/372

94-122/635

భరస : సరసబరరడడడ� కరరరమమరర
ఇసటట ననస:30-2-332
వయససస:63
లస: ససస స

6620 JBV2492247
పపరర: వజయకలమలరర పడనల

94-121/369

తలర : అననపపరష తసగరళళ
ఇసటట ననస:30-2-330
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకట ససత రమలసజనఉలక పరటటబసడర
ఇసటట ననస:30-2-331
వయససస:64
లస: ససస స

తలర : పరరశత దదవ టటసకక
ఇసటట ననస:30-2-332
వయససస:39
లస: ససస స

94-121/366

భరస : హనసమసత రరవప తసగరళళ
ఇసటట ననస:30-2-330
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససత రమలసజనఉలక పరటటబసడర
ఇసటట ననస:30-2-331
వయససస:64
లస: ససస స
94-133/35

94-123/314

తసడడ:డ జయ వనసకటటసశర రరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:30-2-330
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తసగరళళ
ఇసటట ననస:30-2-330
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప చచననపరటట
ఇసటట ననస:30-2-331
వయససస:50
లస: పప
6614 NDX3163839
పపరర: ఉషరరణణ పరటటబసడర

94-123/316

భరస : శకనవరస రరవప తసగరళళ
ఇసటట ననస:30-2-330
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తసగరళర
ఇసటట ననస:30-2-330
వయససస:23
లస: పప
6611 NDX0117929
పపరర: శకనవరసరరవప చచననపరటట

6603 AP151010288069
పపరర: వరదయఖ కటబట కటబట

6601 AP151010291306
పపరర: అనదరరధ కటబట కటబట

భరస : వరదయఖ కటబట
ఇసటట ననస:30-2-328
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కటబట
ఇసటట ననస:30-2-328
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తసగరళర
ఇసటట ననస:30-2-330
వయససస:23
లస: ససస స
6608 NDX1771964
పపరర: శకకరసత తసగరళర

94-123/313

భరస : శకధర కటబట
ఇసటట ననస:30-2-328
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కటబట
ఇసటట ననస:30-2-328
వయససస:50
లస: పప
6605 NDX1772277
పపరర: అనసష తసగరళర

6600 NDX0275701
పపరర: రమలదదవ కటబట

6625 NDX1787094
పపరర: మబనన నదర షపక

94-122/276

తసడడ:డ ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:30-2-337
వయససస:26
లస: ససస స
94-122/278

6628 AP151010285354
పపరర: తనరకగశశరరరవప గగపవరపప

94-122/279

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:30-2-337
వయససస:64
లస: పప
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6629 NDX1029685
పపరర: వనస ఎస వ పపషపలలలవత

94-122/280

భరస : వనసకట శవకలమలర
ఇసటట ననస:30-2-339
వయససస:34
లస: ససస స
6632 AP151010285009
పపరర: వనసకటరతనకలమలరర యయలకరర

94-122/283

94-122/286

94-133/37

94-133/549

94-133/552

6647 NDX0118851
పపరర: కకటటశశరర బరరర

94-122/289

94-133/38

6642 NDX2791507
పపరర: రసగరయ కమర తడడకమళర

6645 NDX2808632
పపరర: లకడర తడడకమళర

6648 NDX1635251
పపరర: రగమల పసడత దనరర

94-122/292

6651 NDX1881920
పపరర: యబధదసటర వరర నలర బబ యన

94-133/550

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:30-2-341
వయససస:49
లస: పప

6654 NDX1635269
పపరర: భబసకర రరవప దనరర

94-133/553

6657 NDX1431725
పపరర: మణణ కసఠ అతషకకరర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప అతషకకరర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:26
లస: పప

94-133/36

6640 NDX0084178
పపరర: చసదడమమళళశశరరరవప కకపపరర

94-133/39

6643 NDX2791556
పపరర: శవ పడసరద తడడకమళర

94-133/551

6646 NDX2297372
పపరర: హహమలత ననలరబబ యయన

94-122/288

తసడడ:డ కకషషసరరజ ననలరబబ యయన
ఇసటట ననస:30-2-341
వయససస:21
లస: ససస స
94-122/290

6649 NDX0830745
పపరర: నలర బబ యన ధనలకడర

94-122/291

భరస : కకషషసరరజ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:30-2-341
వయససస:45
లస: ససస స
94-122/293

6652 NDX0483248
పపరర: బబబర బరరర

94-122/294

తసడడ:డ పడకరశరరవప బరరర
ఇసటట ననస:30-2-341
వయససస:39
లస: పప
94-122/296

తసడడ:డ సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:30-2-341
వయససస:68
లస: పప
94-121/373

6637 NDX2168897
పపరర: రమలదదవ మహసకరళ

తసడడ:డ కకషష మమరరస తడడకమళర
ఇసటట ననస:30-2-340
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకకషషస రరజ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:30-2-341
వయససస:24
లస: పప
94-122/295

94-122/285

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:30-2-340
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప దనరర
ఇసటట ననస:30-2-341
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప దనరర
ఇసటట ననస:30-2-341
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:29
లస: ససస స

6639 AP151010360476
పపరర: లకడరరరజఖస కకపపరర

6634 JBV0800201
పపరర: వనసకట శవ కలమలర ఏలకరర

భరస : చనన శకనస మహసకరళ
ఇసటట ననస:30-2-340
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద తడడకమళర
ఇసటట ననస:30-2-340
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబబర బరరర
ఇసటట ననస:30-2-341
వయససస:34
లస: ససస స

6656 NDX1431733
పపరర: అమమలఖ ఆతషకకరర

94-122/287

భరస : కకషష మమరరస తడడకమళర
ఇసటట ననస:30-2-340
వయససస:62
లస: ససస స

6644 NDX2808673
పపరర: హహమ సససదర శకనవరస
తడడకమళర
తసడడ:డ కకషష మమరరస తడడకమళర
ఇసటట ననస:30-2-340
వయససస:41
లస: పప

6653 NDX0830703
పపరర: నలర బబ యన కకషషసరరజ

6636 NDX0616573
పపరర: సతఖసదరఖపడకరశ మతష
స పలర

94-122/282

తసడడ:డ చన గబరవయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:30-2-339
వయససస:37
లస: పప

భరస : చసదడమమళళశశరరవప
ఇసటట ననస:30-2-340
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదయఖ తడడకమళర
ఇసటట ననస:30-2-340
వయససస:75
లస: పప

6650 NDX2083780
పపరర: దనరర గగరరర

94-122/284

తసడడ:డ శవ పడసరద మతష
స పలర
ఇసటట ననస:30-2-340
వయససస:38
లస: పప

భరస : చసదడమమళళశశరరవప
ఇసటట ననస:30-2-340
వయససస:42
లస: ససస స
6641 NDX2791531
పపరర: కకషష మమరరస తడడకమళర

6633 JBV0800060
పపరర: రరమకకకషష ఏలకరర

6631 AP151010285010
పపరర: లకడరపదరజ యయలకరర

భరస : చనగబరవయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:30-2-339
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చన గబరవయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:30-2-339
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చననససబబయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:30-2-339
వయససస:64
లస: పప
6638 AP151010360477
పపరర: కరతనఖయన కకపపరర

94-122/281

తసడడ:డ చనగబరవయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:30-2-339
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చనగబరవయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:30-2-339
వయససస:59
లస: ససస స
6635 AP151010285007
పపరర: చనగబరవయఖ యయలకరర

6630 AP151010285011
పపరర: లలత యయలకరర

6655 NDX0154302
పపరర: రఠసస ససలలసనన షపక

94-122/297

తసడడ:డ సనజర బబషర షపక
ఇసటట ననస:30-2-342
వయససస:30
లస: ససస స
94-121/374

6658 NDX2553485
పపరర: సరసబశవరరవప మమడ

94-121/394

తసడడ:డ శశషరరవప మమడ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:60
లస: పప
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94-121/395

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద కకట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:24
లస: ససస స
6662 NDX1614412
పపరర: చలకపరటట తదజశశ చలకపరటట

94-122/299

94-121/447
6660 NDX2991776
పపరర: యస.యస.సరయ చచసతనఖ
చలకపరటట
తసడడ:డ సస.వ.ఆర. చనరరఖలల చలకపరటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:30
లస: పప

6661 NDX2297752
పపరర: ససమ చసతలపపడడ

94-122/298

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:23
లస: ససస స

94-122/300 6664 NDX1582361
6663 NDX1614420
పపరర: చలకరపరటట మనససశ చలకపరటట
పపరర: హరర పసడయలసక పనననల

94-122/301

తసడడ:డ వజయ రరఘవ ఆచనరరఖలల చలకపరటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ రరఘవ ఆచనరరఖలల చలకపరటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస పనననల
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:25
లస: ససస స

6665 NDX1793711
పపరర: దదవఖశక రరమననన

6666 NDX1106228
పపరర: నహరరక శకరరస

6667 NDX0479030
పపరర: సరశత గబరకస

94-122/302

తసడడ:డ శవరరమ కకషష రరమననన
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:26
లస: ససస స
6668 NDX0347310
పపరర: వశరఖ వలక
ర రర

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:27
లస: ససస స
94-122/305

తసడడ:డ ససజవ కలమలర వలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:36
లస: ససస స
6671 NDX0803288
పపరర: అననపపరష రరమననన

6669 NDX2050227
పపరర: పపషప లత అతషకకరర

94-122/308

6672 NDX0119362
పపరర: ససతతషస సష లసకక

6675 NDX0347377
పపరర: నరజ వలక
ర రర వలక
ర రర

భరస : జయ పడకరశ ననరరయణ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కలమలర సరశమ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:40
లస: ససస స

6677 NDX1125665
పపరర: పదర మమడ మమడ

6678 NDX2297786
పపరర: నలమ కకపపపరరవపరర

94-122/314

భరస : వనసకట ససరగష బబబబ మమడ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:41
లస: ససస స
6680 NDX0085076
పపరర: రగణబ జరసన

94-122/317

భరస : అవననశ కలమలర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:45
లస: ససస స
6683 NDX1245174
పపరర: శరఖమల కలమలరర తతనసగబసటర

94-122/320

భరస : మహహశశరరరవప రగగసడర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:49
లస: ససస స

94-122/309

6673 NDX0085050
పపరర: కలలఖణణ కకతస మలసస కకతస మలసస

94-122/313
6676 JBV0802009
పపరర: ససజజతససబబలకడరబబయ
అచసఖతనన
తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప అచసఖతనన
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:40
లస: ససస స

94-122/315

94-122/316
6679 NDX0347237
పపరర: సరయ పదనరవతరరకపరటట పరరకపరటట

భరస : కరశ వశశననధ పరరకపరటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:43
లస: ససస స

6681 AP151010309584
పపరర: కలమలరర ఎ.వ.ఎన.అర

6682 NDX0478933
పపరర: ననగమణణ శకరరస

6687 NDX0347476
పపరర: రగవత అననదననస
భరస : ససధనకర అననదననస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:49
లస: ససస స

94-122/310

94-122/312

భరస : వనసకట దనమదర పడదదప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:41
లస: ససస స

6684 NDX0079624
పపరర: శక రతన కకతస మలసస

94-122/307

భరస : కరశ వశశశసశర రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:38
లస: ససస స

94-122/318

94-122/319

భరస : మలర కరరరరన రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:48
లస: ససస స
94-122/321

భరస : మలర కరరరరనరరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:47
లస: ససస స
94-122/323

6670 NDX0728394
పపరర: జజనకక వలక
ర రర వలక
ర రర
భరస : అనల కలమలర వలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననసచనరయఖ తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:48
లస: ససస స
6686 NDX0079616
పపరర: శరగష రరగఇడర I

94-122/306

భరస : హహమసత కలమలర సష లసకక
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:38
లస: ససస స
94-122/311

94-122/304

తసడడ:డ కరసతనరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నగగశ కలమలర అతషకకరర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష రరమననన
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:37
లస: ససస స
6674 NDX0728386
పపరర: కలపన వలక
ర రర వలక
ర రర

94-122/303

6685 NDX2297737
పపరర: భబరర వ సరసబరరజ

94-122/322

భరస : శకనవరస రరవప సరసబరరజ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:47
లస: ససస స
94-122/324

6688 NDX0119321
పపరర: కసద
స రగశశరర గబఱఱ స

94-122/325

భరస : కరసతనరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:50
లస: ససస స
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94-122/326 6690 JBV0800243
6689 NDX1248244
పపరర: కకషషకలమలరర మబవశల మబవశల
పపరర: ఇఇదదరర కలమలరర రరచరర

భరస : రరమలరరవప మబవశల
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:51
లస: ససస స
6692 NDX0079509
పపరర: వరణణశక సరరదచ సరరదచ

94-122/329

94-122/332

94-122/335

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ పపటట
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:60
లస: ససస స
6701 NDX0581264
పపరర: ననసర లకడర ననళస

94-122/338

94-122/341

94-122/344

94-122/347

94-122/350

తసడడ:డ వనసకట మహహశశర రరవప డడ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:26
లస: పప

94-122/353

భరస : ససబబబరరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:59
లస: ససస స

94-122/333 6697 NDX0728402
6696 NDX0819409
పపరర: వనసకట ససబడహరణఖస వషష
పపరర: శశషలకడర వషష
ష భభటర
ష భభటర

94-122/334

తసడడ:డ శవరరమ కకషరషరరవప వషష
ష బబ టర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబడహరణఖస వషష
ష బబ టర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:59
లస: ససస స

6699 JBV0800441
పపరర: లకడరనరరస అచసఖతనన

6700 NDX0084608
పపరర: గరరరజ శకరరమబల

94-122/336

6702 AP151010309583
పపరర: వరలకరమర ఆతషకకరర

6705 NDX0347161
పపరర: సరసశత పరరకపరటట పరరకపరటట

6708 NDX0478909
పపరర: సతఖవత శకరరస శకరరస

6711 NDX2297364
పపరర: ఈశశర రరమననన

94-122/339

6703 NDX0521666
పపరర: జయ వషష
ష భభటర వషష
ష భభటర

94-122/340

భరస : సతఖననరరయణ మమరరస వషష
ష భభటర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:63
లస: ససస స
94-122/342

94-122/343
6706 NDX0578575
పపరర: సతఖవత మతస గబసట మటటటగబసట

భరస : సదరఖపడకరశ రరవప మటటటగబసట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:69
లస: ససస స
94-122/345

6709 AP151010285253
పపరర: అననపపరష గగరవరస గగరవరస

94-122/346

భరస : రరమమరరరస గగరవరస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:71
లస: ససస స
94-122/348

94-122/349
6712 NDX2297745
పపరర: గన సదరరఖ ననరరయణ సరయ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:22
లస: పప

94-122/351
6714 NDX2050235
పపరర: గబనన సరయ దసరర అఖల
కకతస మలసస
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప మబవశల
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:26
లస: పప

6717 NDX2297356
పపరర: కరసతనరరవ గబఱఱ స

6718 NDX1384460
పపరర: భబరర వ రరమ గబఱడఇ

తసడడ:డ ససబబబరరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:27
లస: పప

94-122/337

భరస : రరమకకకషష శరససన స శకరరమబల
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషష రరమననన
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససబరరజ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:24
లస: పప
6716 NDX1153113
పపరర: ఫణణసదడ కసరర డడ

94-122/331

భరస : వనసకటటశశర రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ననగగసదడ రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:76
లస: ససస స
6713 NDX2013068
పపరర: వనసకట అనదప సరసబరరజ

6694 NDX0728436
పపరర: కనకమర వలక
ర రర వలక
ర రర

భరస : శకనవరసరరవప పరరకపరటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : లకడరకరసతమ లకడరరరజ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:71
లస: ససస స
6710 NDX0788059
పపరర: జజనసరరణణ నలక
ర రర

94-122/330

భరస : ఆసజననయబలల ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : చచసచసరరమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:66
లస: ససస స
6707 NDX1296698
పపరర: వజయలకడర లకడరరరజ

6693 NDX2297794
పపరర: ససవర కలమలరర కకపపపరరవపరర

భరస : వనసకటససబబబరరవప అచసఖతనన
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కరశ వశశననధ ననళస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:62
లస: ససస స
6704 NDX0119388
పపరర: కరమలకమర మమడ

94-122/328

భరస : లకడర ననరరయణ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల పబబశశటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:59
లస: ససస స
6698 NDX0478867
పపరర: లకడర పపటట
ర రర పపటట
ర రర

6691 NDX0119842
పపరర: సతఖవత నదకరలపరటట
నదకలపరటట
భరస : యన వ రరడడడ నదకలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష రరచరర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననగరరరరనరరవప పపవపశల
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:58
లస: ససస స
6695 NDX2141612
పపరర: వర లకడర పబబశశటట

94-122/327

94-122/354

6715 NDX1248228
పపరర: చసదడహస మబవశల మబవశల

94-122/352

94-122/355

తసడడ:డ వనసకట పరశతదశశర రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:27
లస: పప
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6719 JBV2492056
పపరర: వ. ఏల. నరరససహరరవప అదబఇకక

94-122/356

తసడడ:డ వనఇకట రరఘవరరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:34
లస: పప
6722 MLJ2170934
పపరర: సజజరదనబషర షపక

94-122/359

తసడడ:డ మహరదనస లద షపక
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:39
లస: పప

6720 NDX2013027
పపరర: శరత చసదడ వరర పసననరతస

94-122/358

తసడడ:డ వజయ సరరధద రరజ పసననరతస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:34
లస: పప

6721 NDX0347112
పపరర: ససజవ కలమలర వలక
ర రర
వలక
ర రర
తసడడ:డ ససబబబరరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:38
లస: పప

6723 NDX0580415
పపరర: నశరసత జరసన సలలచ

6724 NDX2050243
పపరర: నగగశ కలమలర అతషకకరర

94-122/361

94-122/357

94-122/360

తసడడ:డ వససస మలల
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల అతషకకరర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:40
లస: పప

94-122/362 6726 NDX0728428
94-122/363 6727 NDX0085092
6725 NDX0728410
పపరర: అనలలకమలర వలక
పపరర: జయ పడకరశ ననరరయణ వలక
పపరర: అవననశకమలర జరసన
ర రర వలక
ర రర
ర రర

తసడడ:డ ససబబబరరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:43
లస: పప

94-122/364

తసడడ:డ ససరగశకమలర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:45
లస: పప

6728 NDX0119891
పపరర: హహమసత కలమలర సష లసకక
సష లసకక
తసడడ:డ గరరరధనరర లలల సష లసకక
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:45
లస: పప

94-122/365

6729 NDX0347427
పపరర: కలమలర సరశమ వలక
ర రర
వలక
ర రర
తసడడ:డ ససబబబరరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:45
లస: పప

6731 NDX0347039
పపరర: కకటటశశరరరవప కకతస మలసస
కకతస మలసస
తసడడ:డ వర భదడ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:46
లస: పప

94-122/368

94-122/369 6733 NDX0347203
6732 NDX1125608
పపరర: వనసకట ససరగష బబబబ మమడ మమడ
పపరర: కరశ వశశననధ పరరకపరటట

6734 NDX0087247
పపరర: మలర కరరరరనరరవప కకతస మలసస
కకతస మలసస
తసడడ:డ వర భదడ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:48
లస: పప

94-122/371

6737 NDX0346916
పపరర: శకనవరసరరవప ససబరరజ

94-122/374

94-122/366

తసడడ:డ చచసచసరరమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప ససబరరజ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:53
లస: పప

6730 NDX0479055
పపరర: ననగ వనసకటససరగసదడ పరరకపరటట
పరరకపరటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరరకపరటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:46
లస: పప

94-122/367

94-122/370

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరరకపరటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:47
లస: పప

6735 NDX1245166
పపరర: ననసచనరయఖ తతనసగబసటర
తతనసగబసటర
తసడడ:డ రరధనకకషష తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:50
లస: పప

94-122/372

6738 NDX0478925
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప శకరరస శకరరస

94-122/375

6736 NDX0479014
పపరర: కరసతనరరవప గబరకస

94-122/373

తసడడ:డ ససబబబరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:53
లస: పప

94-122/376
6739 NDX0079582
పపరర: వనసకట మహహశరశరరవ
దనమరపపరపప
తసడడ:డ సరసబశవరరవప దనమరపపరపప
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:55
లస: పప

94-122/377 6741 NDX1248194
94-122/378 6742 NDX0803171
94-122/379
6740 NDX0079566
పపరర: వనసకట పరరశతశశరరరవప గబఱడఇ
పపరర: రరమలరరవప మబవశల మబవశల
పపరర: శవరరమకకషష రరమననన రరమననన

తసడడ:డ పష తషరరజ గబఱఱ స
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:55
లస: పప
6743 NDX0079525
పపరర: ననగరరరరనరరవప పపవపశల
పపవపశల
తసడడ:డ భగవనననరరయణ పపవపశల
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కనకరతనస మబవశల
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:57
లస: పప
94-122/380

6744 JBV1090117
పపరర: వనసకటపత రరడడడ నదకలపరటట

తసడడ:డ రరమయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:57
లస: పప
94-122/381

తసడడ:డ సససదరరరమ రరడడడ నదకలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:61
లస: పప

94-122/383 6747 NDX0478826
6746 NDX2404952
పపరర: లకడర ననరరయణ కకపపపరరవపరర
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పపటట
ర రర
పపటట
ర రర
తలర : రతనవళ కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ కకషరషరరడడడ పపటట
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-343
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:64
లస: పప
వయససస:66
లస: పప

94-122/384

6745 NDX2141638
పపరర: శకనవరససలల పబబశశటట

94-122/382

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:63
లస: పప
6748 AP151010306599
పపరర: ఆసజననయబలల ఆతషకకరర

94-122/385

తసడడ:డ బబచచయఖ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:66
లస: పప
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6749 NDX0084590
పపరర: రరమకకకషష శరససన స శకరరమబల

94-122/386

తసడడ:డ పపననయఖ శకరరమబల
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:69
లస: పప

94-122/387 6751 NDX0581322
6750 NDX0521658
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస పనననల
పపరర: కరశవశశననథస ననళస

తసడడ:డ లకడర నరసససహస పనననల
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:69
లస: పప

94-122/389 6753 NDX0119917
6752 NDX0478990
పపరర: శకనవరసరరవప పరరకపరటట పరరకపరటట
పపరర: చచసచసరరమయఖ మమ మమడ

తసడడ:డ పడకరశరరవప పరరకపరటట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:76
లస: పప
94-122/392

6758 NDX2795342
పపరర: రరజగసదడ పడసరద కకట

94-122/637

94-122/640

94-122/643

6756 NDX2571107
పపరర: అజయ కలమలర కకట

94-122/393

6759 NDX2737443
పపరర: రఘబ ననరరశ

6762 NDX2718641
పపరర: ససజనఖ ననరరసస

6765 NDX2792646
పపరర: రవ చసదడ కకట

6768 NDX1932194
పపరర: రతన దదవ సలలచ

94-122/396

94-122/636

తసడడ:డ సససదయఖ కకట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:53
లస: పప
94-122/638

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస అచసతనన
ఇసటట ననస:30-2-345
వయససస:64
లస: పప

94-122/639

భసధసవప: శరరద
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:43
లస: ససస స
94-122/641

94-122/642
6763 NDX2794535
పపరర: పవన కలమలర మసచకఅలల
పపడడ
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మసచకఅలల పపడడ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:33
లస: పప

94-122/644

6766 NDX2876100
పపరర: రవ చసదడ కకట

94-122/645

భసధసవప: చసదడ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:28
లస: పప
94-122/394

6769 NDX1932368
పపరర: వససస మల జరసన సలలచ

94-122/395

తసడడ:డ మటరల జరసన
ఇసటట ననస:30-2-344
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససబడహరణఖ సరయ అచసఖతనన
ఇసటట ననస:30-2-345
వయససస:34
లస: ససస స

6777 AP151010285096
పపరర: ససనత గగరవరస
భరస : రరమమరరరస
ఇసటట ననస:30-2-347
వయససస:45
లస: ససస స

94-122/398

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప అచసఖతనన
ఇసటట ననస:30-2-345
వయససస:40
లస: పప
94-122/400

6775 AP151010285267
పపరర: వనసకటరరమమమరరస
కకలనసకలదసరర
తసడడ:డ గగపరలకకషషయఖ
ఇసటట ననస:30-2-346
వయససస:88
లస: పప

94-122/401

94-122/403

6778 JBV0800268
పపరర: మబరళ కకషష రరచరర

94-122/404

భరస : వనసకటరరమమమరరస
ఇసటట ననస:30-2-346
వయససస:81
లస: ససస స
94-122/402

6760 NDX2795946
పపరర: శరరద కకట

94-122/397 6772 JBV0800169
6771 NDX1561852
పపరర: పరరశత కనక దసరర అచసఖతనన
పపరర: ససబడహరణఖసరయ అచసఖతనన

94-122/399 6774 JBV2492288
6773 NDX2297562
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప అచసతనన
పపరర: లల కకలనసకలదసరర

తసడడ:డ మబరళకకషష
ఇసటట ననస:30-2-347
వయససస:27
లస: ససస స

6757 NDX2792596
పపరర: రరజగసదడ పడసరద కకట

భరస : భబవరర ల
ఇసటట ననస:30-2-344
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట లకడర జజనకక రమలరరవప
ఇసటట ననస:30-2-344
వయససస:20
లస: పప

6776 NDX1168673
పపరర: రరమ బలశకర దదవ రరచరర

94-122/572

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద కకట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:28
లస: పప

భరస : నశరసత జరసన సలలచ
ఇసటట ననస:30-2-344
వయససస:36
లస: ససస స
6770 NDX2536704
పపరర: గణణశ వనసకట సరయ ఆదదతఖ

94-122/391

భరస : రఘబ ననరరసస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర ననయక ననయక
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:29
లస: ససస స
6767 NDX2297638
పపరర: రగతష కలమలరర జరసన సలలచ

6754 NDX0578518
పపరర: సదరఖపడకరశ రరవప మతస గబసట
మటటటగబసట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటటటగబసట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ననరరశ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరజగసదడ పడసరద కకట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:43
లస: ససస స
6764 NDX3060860
పపరర: మహ లకడర బబయ అసగగత

94-122/390

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద కకట
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: పడసరద
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:53
లస: పప
6761 NDX2792505
పపరర: శరరద కకట

తసడడ:డ బకపత ననళస
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ� మమడ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:77
లస: పప

6755 NDX0079434
పపరర: గగపరల కకషష గబసడర పపడడ
గబసడర పపడడ
తసడడ:డ ససబబనన గబసడర పపడడ
ఇసటట ననస:30-2-343
వయససస:82
లస: పప

94-122/388

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:30-2-347
వయససస:57
లస: పప
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6779 NDX2060986
పపరర: శకనవరసస రరచరర
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94-122/405

తసడడ:డ రరమ రరవప రరచరర
ఇసటట ననస:30-2-347
వయససస:59
లస: పప
6782 NDX2297513
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప యమరరర

94-122/408

6786 NDX2476190
పపరర: నరగసదడ చలలకకరర

95-16/34

94-121/448

6792 NDX2127422
పపరర: వనదవత గణణశ ఇపర

94-122/416
6794 NDX1794149
పపరర: కనక దసరర ననగ మహ లకడర
మలలర
భరస : ననగబబబబ మలలర
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:32
లస: ససస స

6795 NDX1794362
పపరర: లకడర కలమలరర పరలల
భరస : లకడర రరడడ పరలల
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:31
లస: ససస స

6797 NDX0478776
పపరర: ససబబలకడర ననళస�

6798 NDX0079392
పపరర: మలధవలత మమడ

94-122/419

తసడడ:డ బబలలజ శసకర�
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరప రరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమలఇజననయబలల
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:47
లస: ససస స
6806 NDX1028570
పపరర: శకదదవ యపప ఇపపల
భరస : గణపతరరడడడ ఇపపల
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:50
లస: ససస స

94-122/414

94-122/417

6787 SQX1891696
పపరర: వనసకట రరవప చలలకకరర

6801 NDX2083897
పపరర: జయ లకడర చవపకలల

6804 NDX0581645
పపరర: రరజగశశరర ననగరసడర

6807 NDX0079541
పపరర: వరణణ ఇసదదర గబఱడఇ

95-15/46

94-122/413

6793 NDX0118463
పపరర: అరచన పసమలర�

94-122/415

6796 NDX0079418
పపరర: ఖగరరజశక మమడ

94-122/418

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:34
లస: ససస స
94-122/420

6799 JBV0801688
పపరర: రమలదదవ� గగపవరపప�

94-122/421

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:38
లస: ససస స
94-122/423

6802 NDX2297521
పపరర: గగవసదమర పరణణదదపప

94-122/424

భరస : ససబబబరరవప పరణణదదపప
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:44
లస: ససస స
94-122/426

భరస : ఆసజననయ పడసరద
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:48
లస: ససస స
94-122/428

భరస : నల కసఠస చలలకకరర
ఇసటట ననస:30-2-349
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసజననయబలల�
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ పడసరద చవపకలల
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:43
లస: ససస స
94-122/425

94-122/409

తసడడ:డ చసదడననబబబ
ఇసటట ననస:30-2-350
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:37
లస: ససస స
94-122/422

94-122/407

తసడడ:డ ననగనన చలలకకరర
ఇసటట ననస:30-2-349
వయససస:55
లస: పప

భరస : చసదడననబబబ వలర భననన
ఇసటట ననస:30-2-350
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపత రరడడడ ఇపర
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:23
లస: ససస స

6803 NDX0723437
పపరర: నరరల పసమలర

94-122/411

6784 NDX2476166
పపరర: రతన చలలకకరర

94-122/412 6790 AP151010285388
6789 AP151010285389
పపరర: భవరనదదవ వలభననన వలర భననన
పపరర: సరయకకషషన వలభననన

తసడడ:డ గణపత రరడడడ ఇపపల
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:19
లస: పప

6800 NDX1028943
పపరర: వనసకట పదనరవత దదసతరరడడడ

94-10/944

తసడడ:డ వనసకట రరవప చలలకకరర
ఇసటట ననస:30-2-349
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప చలలకకరర
ఇసటట ననస:30-2-349
వయససస:31
లస: పప
6791 NDX3041332
పపరర: రరఘవ ఇపపల

6783 NDX2386365
పపరర: ససమత వననన

Deleted

94-122/410

6781 NDX2297612
పపరర: వనసకట ససవర రరడడ వననన

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ వననన
ఇసటట ననస:30-2-348
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రరడడ వననన
ఇసటట ననస:30-2-348/3
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప చలలకకరర
ఇసటట ననస:30-2-349
వయససస:31
లస: పప
6788 SQX1889591
పపరర: శకనవరస చచదరర చలలకకరర

94-122/406

తసడడ:డ గణణషన
ఇసటట ననస:30-2-347
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనననరరజ యమరరర
ఇసటట ననస:30-2-348
వయససస:73
లస: పప
6785 NDX2476133
పపరర: శకనవరస చచదరర చలలకకరర

6780 AP151010285252
పపరర: రరమమరరరస గగరవరస

6805 NDX0633636
పపరర: వనసకట గగరరపస
డ నన పప తష
స రర

94-122/427

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:48
లస: ససస స
94-122/429

భరస : వనసకట పరరశతశశరరరవప� గబఱఱ స
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:53
లస: ససస స

6808 NDX0831925
పపరర: రరజమర చససడడ

94-122/430

భరస : సరసబయఖ చససడడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:55
లస: ససస స
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6809 NDX0079426
పపరర: కమలభవరన మమడ
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94-122/431

భరస : సరసబశవరరవప మమడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:58
లస: ససస స

6810 NDX1029347
పపరర: ననసరమర శనవరరపప

భరస : నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:69
లస: ససస స

94-122/434 6813 NDX2297547
6812 NDX2297554
పపరర: గరరగశ సతఖ సరయ తరరమలశశటట
పపరర: హరగష పరణణదదపప

తసడడ:డ ననగరరజ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:21
లస: పప
6815 NDX1793869
పపరర: ననగబబబబ మలలర

94-122/438

6816 NDX1794214
పపరర: లకడర రరడడ పరలల
తసడడ:డ బబల రరడడడ పరలల
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:39
లస: పప

6818 NDX1029107
పపరర: గణపతరరడడడ యపపల

6819 NDX1166396
పపరర: వనసకటపరపరరడడడ దదసతరరడడడ

94-122/442

తసడడ:డ ననసరరరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ పరణణదదపప
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:56
లస: పప
6824 NDX0347799
పపరర: రరమలఇజననయబలల పసమలర

94-122/448

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:58
లస: పప
6827 NDX1029883
పపరర: నరశసహరరడడడ

6822 NDX0633644
పపరర: శకనవరసరరవప పప తష
స రర

94-122/451

6814 NDX2297505
పపరర: భబరత ననగసడర

94-122/439

94-122/441

తసడడ:డ లకరయఖ గగపవరపప
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:46
లస: పప
94-122/443

6820 NDX1844068
పపరర: శకనవరస రరవప చసతలపపడడ

94-122/444

తసడడ:డ వనసకట సదరరఖ ననరరయణ చసతలపపడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:55
లస: పప
94-122/446

6823 NDX1932442
పపరర: ఆసజననయ పడసరద ననగసడర
తసడడ:డ ననగలసగస
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:57
లస: పప

6825 NDX0831511
పపరర: సరసబశవ రరవప చససడడ

6826 NDX0079384
పపరర: సరసబశవరరవప మమడ

94-122/449

94-122/447

94-122/450

తసడడ:డ శశషరరవప మమడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:60
లస: పప
94-122/573

భరస : శకనవరస రరవప అనమమనన
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:42
లస: ససస స

6829 NDX3292711
పపరర: గగవసదస రరయనన

94-133/721

తసడడ:డ శశరయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:30-2-352, 6/9 TH LANE
వయససస:62
లస: పప
94-122/452

6832 AP151010285196
పపరర: ఆనససదఖరరజకలమలరర
మసచనల�
భరస : సససదరరససగ�
ఇసటట ననస:30-2-355
వయససస:41
లస: ససస స

94-122/453

94-122/454 6834 AP151010285231
94-122/455
6833 AP151010285197
పపరర: ఇసదడనల మసచనల manchala
పపరర: సరలరన భమషణ సససగ మసచనల
మసచనల
భరస : సససదరరససగ మసచనల
తసడడ:డ సససదరరససగ మసచనల
ఇసటట ననస:30-2-355
ఇసటట ననస:30-2-355
వయససస:67
లస: ససస స
వయససస:39
లస: పప

6835 AP151010285182
పపరర: వజయలకడర వసజమమరర

94-122/456

భరస : రసగసరయ
ఇసటట ననస:30-2-356
వయససస:51
లస: ససస స

6836 NDX2297570
పపరర: అఖల భవన వసజమమరర

6838 NDX2053098
పపరర: ననగరరజ తరరమలశశటట

94-122/628

తసడడ:డ సలలరన కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-2-353
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రసగ సరయ వసజమమరర
ఇసటట ననస:30-2-356
వయససస:22
లస: పప

6831 AP151010285198
పపరర: తబతపడశరసత మసచనల�

94-122/437

6817 AP151010285370
పపరర: రమమష గగపవరపప గగపవరపప

తసడడ:డ వనసకట వరరరఘవరరవప� పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:56
లస: పప

6828 NDX2581841
పపరర: రమదదవ కకమటటననన

94-122/433

తసడడ:డ ఆసజననయ పడసరద ననగనదల
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ చససడడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:79
లస: పప
6830 SQX0364646
పపరర: మలణణకఖరరవప కలరపరటట

94-122/436

తసడడ:డ చచననన రరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:53
లస: పప
94-122/445

6811 JBV0804492
పపరర: ఋషపఇదడమణణ దఇడమమరర

భరస : వనసకటరరవప దసడమమరర
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరణణదదపప
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సష మమశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:30-2-351
వయససస:39
లస: పప

6821 NDX2297539
పపరర: ససబబబరరవప పరణణదదపప

94-122/432

భరస : సససదరరససగ�
ఇసటట ననస:30-2-355
వయససస:40
లస: ససస స

94-122/457

6837 NDX0119669
పపరర: అజయ వసజమమరర
తసడడ:డ రసగ సరయ
ఇసటట ననస:30-2-356
వయససస:30
లస: పప

94-122/458

94-122/459

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:30-2-356
వయససస:52
లస: పప
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6839 NDX1153121
పపరర: ఆదదతనఖ గరరరధరకలమలర

94-122/460

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప
ఇసటట ననస:30-2-356
వయససస:58
లస: పప
6842 NDX2085802
పపరర: లలర పస

94-133/40

94-133/43

94-133/41

6846 NDX2308807
పపరర: కకరణ అనపరరస

94-133/541

6849 NDX2994069
పపరర: గరసధద బబ బబ

94-133/44

తసడడ:డ శవ ననగయఖ అరవ
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:72
లస: పప

6852 NDX2993806
పపరర: లకరమర చచననమశశటట

6844 NDX2085794
పపరర: పడసనన పడబల

94-133/42

6847 NDX2085828
పపరర: బఖలభబయ కగ

94-133/45

తసడడ:డ ఆరరన ఎస సస
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:39
లస: పప
94-133/548

తసడడ:డ శరసబయఖ బబ బబ
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:70
లస: పప
94-133/555

94-121/449

తసడడ:డ పడసనన
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస అనపరరస
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ తరగక పసలలస
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:54
లస: ససస స
6851 NDX2996163
పపరర: బబలయఖ అరవ

6843 NDX2309102
పపరర: ఇసబబలర ల బరస

6841 NDX2993996
పపరర: సరయరరస మబతస సగర

తసడడ:డ మహహశశర రరవప మబతస సగర
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకయస బరస
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరబల
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:68
లస: ససస స
6848 NDX2998342
పపరర: సససటర ఇలలరరఆ ఏమ సస

94-122/461

తసడడ:డ శకనవరసరచనరఖ
ఇసటట ననస:30-2-356
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఓరరత పస
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:35
లస: ససస స
6845 NDX0045872
పపరర: సససటర షరరగన

6840 AP151010285054
పపరర: రసగశరయ వజయ లకడర

6850 NDX2996148
పపరర: సతఖననరరయణ నటట ల

94-133/554

తసడడ:డ మణణకఖస నటట ల
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:77
లస: పప
94-133/556

భరస : వనసకటటశశర రరవప చచననమశశటట
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:65
లస: ససస స

6853 NDX2996536
పపరర: ఆసటటన చనన కకనసడగబలల
తసడడ:డ ఆసటటన కకనసడగబలల
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:64
లస: పప

94-133/558 6855 NDX2998375
94-133/559 6856 NDX2994150
6854 NDX2998391
పపరర: సససటర మమరర వజయ లన ఏమ సస
పపరర: సససటర మమరర జజసఫ అవల ఏమ సస
పపరర: తదరగశమర పస

భసధసవప: మషనరగస ఆఫ చనరరటటస చనరరటటస
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:63
లస: ససస స

భసధసవప: మషనరగస ఆఫ చనరరటట మషనరగస
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ థనమసయఖ పస
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:62
లస: ససస స

6857 NDX3001344
పపరర: వనసకటటశశరరర తళరపలర

6858 NDX2996296
పపరర: శరసత శశలల

6859 NDX3000429
పపరర: జజసఫ పప ననస

94-133/561

తసడడ:డ రసగయఖ తళరపలర
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:59
లస: పప
6860 NDX3032596
పపరర: పదర వపపపపలలరఠ

94-133/562

భరస : శశలల శశలల
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:58
లస: ససస స
94-133/564

తసడడ:డ రమ రరడడడ వపపపపలలరఠ
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:48
లస: ససస స

6861 NDX3032604
పపరర: ఇసదడ వ

94-133/565

తసడడ:డ రరజగశ బ
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:36
లస: పప

94-133/570

6867 NDX2994101
పపరర: లకడర మసచస
తసడడ:డ శకనవరస మసచస
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:24
లస: ససస స

94-133/563

6862 NDX2993939
పపరర: రమమశ శసక

94-133/566

తసడడ:డ పపలర యఖ శసక
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:42
లస: పప
94-133/568

భసధసవప: మషనరగస ఆఫ చనరరటటస మషనరగస ఆ తసడడ:డ వజయ రరవప ఏస
ఇసటట ననస:30-2-358
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:39
లస: ససస స
6866 NDX3001625
పపరర: గగపరల బ

94-133/560

తసడడ:డ తరరపస పప ననస
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పడవణ వ
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:42
లస: ససస స

94-133/567 6864 NDX2998425
6863 NDX3003183
పపరర: సససటర మరరయల జలయ ఏమ సస
పపరర: సససటర అసటటనఆ జజష ఏమ సస

94-133/557

6865 NDX2998516
పపరర: సససటర ననయలనన ననయలనన

94-133/569

భసధసవప: మషనరగస ఆఫ చనరరటటస మషనరగస
ఇసటట ననస:30-2-358
వయససస:38
లస: ససస స
94-133/571

6868 NDX1690859
పపరర: అనసరరధదక కకతస మలసస

94-122/462

భరస : పపరష దసరర పడసరద కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-370
వయససస:34
లస: ససస స
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6869 NDX1690842
పపరర: పపరష దసరర పడసరద కకతస మలసస

94-122/463

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-370
వయససస:38
లస: పప
6872 NDX1777293
పపరర: ససబబబరరవప నలక
ర రర

94-124/694

94-123/318

తసడడ:డ బబచచయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:30-2-575
వయససస:59
లస: పప
6878 AP151010291384
పపరర: శరసత పరరచదరర పరరచదరర

94-123/322

తసడడ:డ నతనఖనసద పడసరద పరరచదరర
ఇసటట ననస:30-3
వయససస:55
లస: పప
6884 NDX2461309
పపరర: జగగశర జజఖత లలగబవరపప

94-133/46

94-122/467

తసడడ:డ వరయఖ దదళళ
ఇసటట ననస:30-3-361
వయససస:47
లస: పప
6893 NDX2083848
పపరర: మహహశశరర గగపవరపప

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ
ఇసటట ననస:30-3-362
వయససస:50
లస: పప

94-123/319

94-122/473

6877 JBV1092196
పపరర: అనల కలమలర పపవరశడ

94-123/323 6880 NDX2465797
6879 NDX2215929
పపరర: అరరణ సరయ కలమలర పరరచదరర
పపరర: వరరణ కలమలర పరరచదరర

6882 NDX1499368
పపరర: రరమ రరవప ఆ�ే్లగడడ

94-122/465

6883 NDX2439982
పపరర: సరయ లఖత బబ లలర

6891 NDX1029925
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వకకలగడడ

6894 NDX2167873
పపరర: శవకలమలరర మసచకలపపడడ

94-123/324

తసడడ:డ రరమలరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:30-3-45
వయససస:23
లస: ససస స
94-122/466

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-3-361
వయససస:43
లస: ససస స
94-122/468

6889 NDX0830901
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప
కకటటకలపపడడ కకటటకలపపడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకటటకలపపడడ
ఇసటట ననస:30-3-361
వయససస:40
లస: పప

94-122/469

94-122/471

6892 JBV0800508
పపరర: కకటటశశరరరవప కరమతనస

94-122/472

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కరమతస
ఇసటట ననస:30-3-361
వయససస:81
లస: పప
94-122/474

6895 NDX1384494
పపరర: ససతనరరమ లకడర బబపటర

94-122/475

భరస : రరజ నరసససహ మమరరస బబపటర
ఇసటట ననస:30-3-362
వయససస:74
లస: ససస స

94-122/477 6898 NDX2560316
6897 NDX0819417
పపరర: సరసబశవ రరవప మసచకలపపడడ
పపరర: హహసపన షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:30-3-362
వయససస:58
లస: పప

94-123/320

94-132/701

94-132/702 6886 NDX1029446
6885 NDX1625377
పపరర: దననయయలల జజజ న సరగర దనసరర
పపరర: ననగజజఖత వకకలగడడ

6888 JBV0800490
పపరర: అచచమర కరమతస

94-123/317

తసడడ:డ ఫణణ రరజ కలమలర పరరచదరర
ఇసటట ననస:30-3
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:30-3-362
వయససస:51
లస: ససస స
94-122/476

6874 NDX2297927
పపరర: వజయ లకడర ననగబబసరర

తసడడ:డ ససదరసన రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:30-2-607
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:30-3-361
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకరణ కలమలర గగపవరపప
ఇసటట ననస:30-3-362
వయససస:31
లస: ససస స
6896 NDX1490168
పపరర: సరదదక షపక

6876 JBV1092204
పపరర: అసజనకలమలర పపవరశడ

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-3-361
వయససస:75
లస: ససస స
94-122/470

94-124/693

భరస : హనసమసత రరవప ననగబబసరర
ఇసటట ననస:30-2-575
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనదమన దనసరర
ఇసటట ననస:30-3-302
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననగరరజ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:30-3-361
వయససస:49
లస: ససస స
6890 NDX1932053
పపరర: ధరర రరజ దదళళ

94-124/695

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ఆ�ే్లగడడ
ఇసటట ననస:30-3-43
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పడసరద లలగబవరపప
ఇసటట ననస:30-3-197
వయససస:34
లస: ససస స
6887 NDX2053106
పపరర: శశశలజ తరరమలశశటట

6873 NDX1103043
పపరర: పరరరసరరధద వసకరయల
వసకరయల
తసడడ:డ సరసబయఖ వసకరయల
ఇసటట ననస:30.2.403
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ఫణణ రరజ కలమలర పరరచదరర
ఇసటట ననస:30-3
వయససస:25
లస: పప
94-123/325

6871 NDX1777723
పపరర: లతన దదవ నలక
ర రర

భరస : ససబబబ రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:30.2.401
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరసన రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:30-2-607
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఫణణ రరజ కలమలర పరరచదరర
ఇసటట ననస:30-3
వయససస:53
లస: ససస స
6881 AP151010288021
పపరర: ఫణణ రరజ కలమలర పరరచదరర

94-122/464

భరస : ననరరయణ వడ త
ఇసటట ననస:30-2-377
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లలట ఆదచనన నలక
ర రర
ఇసటట ననస:30.2.401
వయససస:69
లస: పప
6875 NDX2297919
పపరర: రరమబలల కకసడ

6870 NDX2297380
పపరర: లకడర వడ త

94-122/574

Deleted

తసడడ:డ సరదదక షపక
ఇసటట ననస:30-3-362
వయససస:18
లస: పప
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94-133/47

భరస : అజమ షససక
ఇసటట ననస:30-3-362
వయససస:38
లస: ససస స
94-133/50

తసడడ:డ కరశస సరహహబ
ఇసటట ననస:30-3-362
వయససస:48
లస: పప
94-122/649

తసడడ:డ తరరమల రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:50
లస: పప
94-122/652

తసడడ:డ షర వల షపక
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:29
లస: పప
94-125/1133

94-133/53

94-133/56

94-122/653

6912 NDX2040434
పపరర: లకడర భమపత

6915 NDX1828153
పపరర: ససజవ భమపత

6918 NDX2217081
పపరర: సలమల బబగస నదరర బబషర

94-133/59

94-133/62

తసడడ:డ బబబబ రరవప నసరరబబషర
ఇసటట ననస:30-3-364
వయససస:38
లస: పప

6921 NDX1990325
పపరర: రరమ చరణ ససరరగరరర

94-133/51

6907 NDX3180528
పపరర: అయయషర షపక

94-122/651

6910 NDX3259330
పపరర: వనసషషవ బబ లలర

94-122/733

6913 AP151010360288
పపరర: మహబమ బ షపక

94-133/52

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:60
లస: ససస స
94-133/54

6916 NDX0393595
పపరర: దనదనవల� షపక�

94-133/55

తసడడ:డ మసరసనశల� షససక
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:30
లస: పప
94-133/57

6919 NDX1990291
పపరర: కకకషషవనణణ ససరరగరరర

94-133/58

భరస : చనన సరసబ ససవ రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:30-3-364
వయససస:48
లస: ససస స
94-133/60

6922 NDX1990259
పపరర: రరఉస టటన జ సరరరగగర

94-133/61

తసడడ:డ చన సరసబ ససవర రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:30-3-364
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చనన సరసబససవ రరవప సరరరగగర
ఇసటట ననస:30-3-364
వయససస:26
లస: పప

6924 NDX1990275
పపరర: చనన సరసబశవ రరవప ససరరగరరర

6925 NDX1336262
పపరర: వనసకట శక మణణ దదపసస అమర

94-133/63

తసడడ:డ అసజయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:30-3-364
వయససస:54
లస: పప
94-133/65

94-122/648

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఖలససమ నదర బబషర
ఇసటట ననస:30-3-364
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కశససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:30-3-364
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వర బడహరసదరరవప రరవప
ఇసటట ననస:30-3-368
వయససస:56
లస: ససస స

6909 NDX2993277
పపరర: రరజజశనన షపక

6904 NDX3009024
పపరర: షమమ షపక

తసడడ:డ శరవరల షపక
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ భమపత
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:53
లస: పప

6926 JBV1050566
పపరర: వనసకట ఝలనస అమరర

94-122/650

భరస : బబబబ భమపత
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హహసపననసహహబ
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:70
లస: ససస స

6923 NDX2309144
పపరర: ఖలససస నసరరబబషర

6906 NDX3141694
పపరర: ససబబయమర గకసథద

94-133/49

భరస : షర వల షపక
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఉమర అల షపక
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:48
లస: ససస స

6920 NDX1829292
పపరర: కరశసబ షపక

94-133/572

తసడడ:డ గకసథద రరమ లసగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-3-363
వయససస:47
లస: ససస స

6908 NDX2993244
పపరర: ఉమర అల షపక

6917 NDX0459131
పపరర: మసరసనశల షపక

6903 NDX2810885
పపరర: హహసపన షపక

6901 AP151010360503
పపరర: అజమ షససక

తసడడ:డ కరశససరహహబ�
ఇసటట ననస:30-3-362
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సదదక షపక
ఇసటట ననస:30-3-362
వయససస:18
లస: పప

6905 NDX2806883
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లలర

6914 AP151010360286
పపరర: కరశసబ షపక

94-133/48

భరస : కరశససరహహబ�
ఇసటట ననస:30-3-362
వయససస:62
లస: ససస స

6902 AP151010360465
పపరర: సరదదల షపక

6911 NDX3242765
పపరర: ససలలచన పచచపపలలసస

6900 AP151010360287
పపరర: కరశసబ షపక�

6927 NDX0393181
పపరర: రరకగష భబనస� అమర�
తసడడ:డ వర బడహహరసదడరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-368
వయససస:31
లస: పప

94-133/64

తసడడ:డ వర బడహహరసదడ రరవప
ఇసటట ననస:30-3-368
వయససస:28
లస: ససస స
94-133/66

6928 NDX0393116
పపరర: వనసకట రరజగశ అమర�

94-133/67

తసడడ:డ వర బడహరనసదరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-368
వయససస:32
లస: పప
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6929 AP151010630074
పపరర: రరజజరతనస అమరర

94-133/68

తసడడ:డ బరరనన
ఇసటట ననస:30-3-368
వయససస:82
లస: పప
6932 NDX3082013
పపరర: భవన దదడర

94-122/654

94-133/71

94-133/74

94-133/77

94-133/80

94-133/83

94-133/86

భరస : ససబబబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:30-3-374
వయససస:74
లస: ససస స

6942 NDX1631879
పపరర: వజయ శకకరసత

6945 JBV1050285
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ .జ

6948 JBV2684256
పపరర: సససదర ససటవనన పరల గబరకస

6951 AP151010360224
పపరర: హహహమలవత పడనల

94-133/573

6954 NDX2989242
పపరర: లకడర బసస రరడడ

94-133/78

6957 JBV1051010
పపరర: వదనఖసరగర రరడడ � కకఇడన�
తసడడ:డ ససబబబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:30-3-374
వయససస:60
లస: పప

6937 JBV2684876
పపరర: రతనకలమలరర� తలమలల�

94-133/73

6940 AP151010360169
పపరర: దననయయలల తలమలల

94-133/76

6943 JBV1050772
పపరర: సశరఠప రరణణ� గసజ�

94-133/79

భరస : జ.సతఖననరరయణ రరడడ � �
ఇసటట ననస:30-3-372
వయససస:55
లస: ససస స
94-133/81

6946 AP151010360498
పపరర: లలర షరరన గబరకస

94-133/82

భరస : వజయ ఏలననజర
ఇసటట ననస:30-3-372/1
వయససస:51
లస: ససస స
94-133/84

6949 JBV2684249
పపరర: డదవడ రరయ మననరసజన గబరకస

94-133/85

తసడడ:డ ఇసరల ఎబబననజగర
ఇసటట ననస:30-3-372/1
వయససస:53
లస: పప
94-133/87

6952 AP151010360222
పపరర: వజయకకరణ పడనల

94-133/88

తసడడ:డ రరమదనస
ఇసటట ననస:30-3-373
వయససస:42
లస: పప
94-133/574

భరస : పనకరల రరడడడ బసస రరడడడ
ఇసటట ననస:30-3-373/2
వయససస:51
లస: ససస స
94-133/90

94-133/70

తసడడ:డ లలజరస
ఇసటట ననస:30-3-371
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమదనస
ఇసటట ననస:30-3-373
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రమ రరడడడ బసస రరడడడ
ఇసటట ననస:30-3-373/1
వయససస:60
లస: పప
6956 JBV2685204
పపరర: అసజమర కకసడన� �

94-133/75

తసడడ:డ ఇసరల ఏబననజర
ఇసటట ననస:30-3-372/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ� �
ఇసటట ననస:30-3-372/1
వయససస:83
లస: పప
6953 NDX2996361
పపరర: పనకరల రరడడడ బసస రరడడడ

6939 JBV2684850
పపరర: సరళ తలమలల

6934 NDX0459206
పపరర: రరజగసదడ� మబకరకల�

భరస : బబలచసదడమమళ� �
ఇసటట ననస:30-3-370
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరడడ
ఇసటట ననస:30-3-372
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఎబబననజగర
ఇసటట ననస:30-3-372/1
వయససస:81
లస: ససస స
6950 JBV2684314
పపరర: ఐజక ఏబననజర గబఱఱ స� �

94-133/72

భరస : రవసదడ బబబబ కరవపరర
ఇసటట ననస:30-3-372
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ భకస వతసల రరవప
ఇసటట ననస:30-3-372
వయససస:40
లస: పప
6947 AP151010360496
పపరర: వజయ సససదరర గబరకస

6936 JBV2684868
పపరర: లలవణఖ పణణత

94-133/337

తసడడ:డ ససబబకర సససగ�
ఇసటట ననస:30-3-369
వయససస:33
లస: పప

భరస : దననయయలల
ఇసటట ననస:30-3-371
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడడ� �
ఇసటట ననస:30-3-372
వయససస:35
లస: ససస స
6944 NDX0377689
పపరర: రవసదడబబబబ కరవపరర

94-133/69

తసడడ:డ బబలచసదడమమళ
ఇసటట ననస:30-3-370
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల చసదడ మమళ�
ఇసటట ననస:30-3-370
వయససస:32
లస: పప
6941 JBV1050293
పపరర: శరసత రరడడడ� గసజ�

6933 NDX0045633
పపరర: ససజజజ నస మబకరకల�

6931 NDX2309185
పపరర: వనల అమర

భరస : రరకగష భబనస అమర
ఇసటట ననస:30-3-368, SRI NILAYA
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభకర�
ఇసటట ననస:30-3-369
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇఇదడససఇగ�
ఇసటట ననస:30-3-369
వయససస:60
లస: పప
6938 NDX0459214
పపరర: జవన ఫణణత�

94-133/336

భరస : వనసకట రరజగష అమర
ఇసటట ననస:30-3-368, SRI NILAYA
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజగసదడ దదడర
ఇసటట ననస:30-3-369
వయససస:32
లస: ససస స
6935 NDX0459222
పపరర: ససభబకర ససఇగ� మబకరకల�

6930 NDX2309201
పపరర: అనదష అమర

6955 JBV1051028
పపరర: పదర� కకఇడన�

94-133/89

భరస : వధయలసరగర రరడడడ� �
ఇసటట ననస:30-3-374
వయససస:51
లస: ససస స
94-133/91

6958 NDX2693265
పపరర: గగతస శకనవరసరరడడడ తలర

94-133/521

తసడడ:డ అశశక రరడడడ తలర
ఇసటట ననస:30-3-374
వయససస:42
లస: పప
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6959 NDX2774842
పపరర: పవన కలమలర పసగబలకరర

94-133/546

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పసగబలకరర
ఇసటట ననస:30-03-374
వయససస:34
లస: పప
6962 NDX2733749
పపరర: ససరరష తలర

94-133/576

94-133/93

94-133/96

94-133/99

94-132/703

6977 NDX2791705
పపరర: అదద ననరరయణ కకటటట

94-133/578

తసడడ:డ అదద వనసకటయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:30-3-377
వయససస:50
లస: పప
94-122/655

94-133/97

6972 AP151010360056
పపరర: ఆనసదమర కకడనరర

6975 NDX1415059
పపరర: దయలనధద కకమరబతస న

94-132/705

94-133/100

6967 NDX0690313
పపరర: మచచల జజసఫ� చసకరక�

6970 AP151010360106
పపరర: కలపన కకడనరర

6973 AP151010360018
పపరర: పసటర పరల కకడనరర

94-132/704

6976 NDX1415067
పపరర: గగరరర ససశల జజఖత మసచనల

తసడడ:డ జజన సససదర రరవప కకమరబతస న
ఇసటట ననస:30-3-377
వయససస:72
లస: పప

భరస : దయలనధద కకమరబతస న
ఇసటట ననస:30-3-377
వయససస:67
లస: ససస స

6978 NDX2793578
పపరర: సరసశత కకటటట

6979 NDX2808848
పపరర: మసజ లత కకటటట

6981 NDX2826592
పపరర: సరసశత కకటటట

6984 NDX0388744
పపరర: సరవతడ� చనవల�

6987 NDX1511857
పపరర: శకనవరసరరవప బబల
తసడడ:డ వనసకరటరతనస బబల
ఇసటట ననస:30-3-379
వయససస:52
లస: పప

94-133/95

94-133/98

94-133/101

తసడడ:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:30-3-376
వయససస:70
లస: పప

94-133/579

94-133/102

94-133/580

భరస : ఆదదననరరయణ కకటటట
ఇసటట ననస:30-3-377
వయససస:21
లస: ససస స
94-122/656

6982 NDX2799724
పపరర: మసజలత కకటటట

94-122/657

తసడడ:డ అదద ననరరయణ కకటటట
ఇసటట ననస:30-3-378
వయససస:22
లస: ససస స
94-132/706

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:30-3-378
వయససస:28
లస: ససస స
94-132/707

94-133/92

తసడడ:డ పసటర పరల
ఇసటట ననస:30-3-376
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అదద ననరరయణ కకటటట
ఇసటట ననస:30-3-378
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖలసగస�
ఇసటట ననస:30-3-378
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబల
ఇసటట ననస:30-3-379
వయససస:49
లస: ససస స

6969 AP151010360321
పపరర: చరసజవ చసకరక

6964 NDX0690560
పపరర: ససపసడయ� చసకరక�

తసడడ:డ చరసజవ బబజర�
ఇసటట ననస:30-3-375
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ కకటటట
ఇసటట ననస:30-3-377
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద వనసకటయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:30-3-378
వయససస:50
లస: పప

6986 NDX1511865
పపరర: అనతనకలమలరర

94-133/94

భరస : పసటర పరల
ఇసటట ననస:30-3-376
వయససస:63
లస: ససస స

6974 NDX0814947
పపరర: జజసఫ యలకరటవయస
కకమరరబతస న
తసడడ:డ దయలనధద
ఇసటట ననస:30-3-377
వయససస:41
లస: పప

6983 NDX0149849
పపరర: ససరగఖ� మసదరపప�

6966 AP151010360320
పపరర: సశరష లత చసకరక

94-133/575

తసడడ:డ చరసజవ�
ఇసటట ననస:30-3-375
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:30-3-375
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పసటర పరల
ఇసటట ననస:30-3-376
వయససస:43
లస: ససస స

6980 NDX2799732
పపరర: అదద ననరరయణ కకటటట

94-133/577

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:30-3-375
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ జకరయఖ
ఇసటట ననస:30-3-375
వయససస:62
లస: పప
6971 AP151010360044
పపరర: శరసత జజససఫసన కకడనరర

6963 NDX3031010
పపరర: నవఖత శరరరస

6961 NDX2940708
పపరర: హరర కకషష ఏలకరర

భసధసవప: కపసల బల ఏలకరర
ఇసటట ననస:30-3-374
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మబరళమహన శరరరస
ఇసటట ననస:30-3-374
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చతస రసజన
ఇసటట ననస:30-3-375
వయససస:60
లస: ససస స
6968 AP151010360141
పపరర: చతస రసజన జజలలదద

94-133/547

తసడడ:డ గనరరజ శరరరస
ఇసటట ననస:30-3-374
వయససస:51
లస: పప

భరస : గగతస శకనవరస రరడడడ తలర
ఇసటట ననస:30-3-374
వయససస:36
లస: ససస స
6965 AP151010360136
పపరర: శరసతనలయస జజలలదద

6960 NDX3044906
పపరర: మహనరరవప శరరరస

6985 AP151010360071
పపరర: లకడరసరమలమ జఖస యలర సపలర

94-133/103

భరస : జజనసకస వతసలరరవప
ఇసటట ననస:30-3-378
వయససస:66
లస: ససస స
94-132/708

6988 NDX1943779
పపరర: మమలలల షపక

94-132/709

తసడడ:డ ఘన షససదన షపక
ఇసటట ననస:30-3-379
వయససస:54
లస: పప
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6989 NDX2405397
పపరర: రరజజ రతననకర అననమ

94-132/710

తసడడ:డ బబనహహర
ఇసటట ననస:30-3-379
వయససస:23
లస: పప
6992 AP151010360353
పపరర: రరజశశఖర ఎలర సపలర �

94-133/106

95-94/7

భరస : బబనహహర మననవ
ఇసటట ననస:30-3-379
వయససస:44
లస: ససస స

6993 NDX2514883
పపరర: మణణకఖమర మననవ

94-133/107

తసడడ:డ డననయయలల�
ఇసటట ననస:30-3-380
వయససస:74
లస: పప
94-133/111

6994 NDX3050457
పపరర: సరలలరన సససగ బబ రరగడడ

6999 NDX3073988
పపరర: కకటటశశర రరవప కరసచసద
దదవరపలర
తసడడ:డ ససబడహరణఖస దదవరపలర
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప�
ఇసటట ననస:30-3-380
వయససస:41
లస: పప
94-132/1180

7002 NDX1813683
పపరర: శన ననననపరగ

7000 NDX3080629
పపరర: మమలచననయల దదవరపలర

94-133/112

7003 NDX2277572
పపరర: అననన కకకశరసత బసడడ
భరస : గకహహశ జవశగబసటర
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:29
లస: ససస స

7004 NDX1508284
పపరర: పసడయలసక దనసరర

7005 JBV1051093
పపరర: ససనజజ ననననపరగ

7006 NDX2477230
పపరర: పపడమలత కకల

7007 NDX1990184
పపరర: పడభ జజషస
భరస : కగశరదదవ జజషస
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:58
లస: ససస స
7010 NDX0084111
పపరర: లలకగశ జవశగబసటర

7008 NDX0084095
పపరర: మమరర కకకసట సయన జవశగబసటర

94-133/120

7011 AP151010360570
పపరర: పరల పడకరష దదపక

తసడడ:డ రరజజ ఫసడడరరక గదచబ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ యరకబబడ లల
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:70
లస: పప

94-133/118

94-133/121

7017 NDX2516508
పపరర: షరరగ న ననననపరగ

7009 NDX1813733
పపరర: అసజనదదవ యరకబబడ లల

94-133/119

94-133/122
7012 JBV1051085
పపరర: జజన సలలమన బబబబ ననననపరగ

తసడడ:డ రఠబబన
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:57
లస: పప
94-133/124

తసడడ:డ మహవర పడసరద జజషస
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:61
లస: పప
94-133/126

94-133/116

భరస : లకరరబరరడడడ యరకబబడ లల
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధదర
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:43
లస: పప

94-133/123 7014 NDX1990168
7013 NDX2477214
పపరర: శరమబఖయయల సససదర రరజ గదచబ
పపరర: కగశరదదవ జజషస

94-133/113

భరస : శరమబఖయయల సససదర రరజ గదచబ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రతన పపషప రరజ జవశగబసటర
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన పపషపరరజ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:32
లస: పప

7016 NDX1813667
పపరర: లకరరర రరడడడ యరకబబడ లల

94-133/115

భరస : జజన సలలమలన బబబబ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:53
లస: ససస స
94-133/117

94-132/1181

తసడడ:డ కకటటశశర కరసచసద దదవరపలర
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సష లలమన బబబబ ననననపరగ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లలకగశ జవశగబసటర
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:32
లస: ససస స

94-133/581

94-133/108 6997 JBV2684025
94-133/109
6996 AP151010360014
పపరర: రగజఇసదదరరమలరర రగటట పసనసమలల
పపరర: దననయయలల బబబబ పసనసమలల�

తసడడ:డ జజన సష లమన బబబబ ననననపరగ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:22
లస: ససస స
94-133/114

94-133/105

తసడడ:డ మలరరటన బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:30-3-379
వయససస:24
లస: పప

భరస : డననయయల
ఇసటట ననస:30-3-380
వయససస:64
లస: ససస స
94-133/110

6991 AP151010360072
పపరర: మమరరమలరర రగటట ఎలర సపలర

భరస : రరజశశఖరట
ఇసటట ననస:30-3-379
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:30-3-379
వయససస:44
లస: ససస స

6995 SQX1894567
పపరర: మణణకఖమర మననవ

7001 NDX2181246
పపరర: షసనన ననననపరగ

94-133/104

తసడడ:డ రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:30-3-379
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-379
వయససస:62
లస: పప

6998 AP151010360061
పపరర: ఆగససటన పసనసమలల�

6990 NDX1214279
పపరర: కరసత ససధన యయలరసపలర

7015 AP151010360069
పపరర: ఇమలరనసఎల ససధదర బబజరస

94-133/125

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:70
లస: పప
94-133/127

తసడడ:డ జజన సష లలమన బబబబ ననననపరగ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:20
లస: ససస స

7018 NDX2793321
పపరర: లకడర కలమలరర తవశ

94-133/582

భరస : బల కకటటశశర రరవప తవశ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:64
లస: ససస స
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7019 NDX2725315
పపరర: నగగశశరరరవప కకమరననన

94-133/583

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కగ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:64
లస: పప
7022 NDX2808699
పపరర: పడకరశ తవశ

94-133/586

94-133/589

94-133/592

7026 NDX2725356
పపరర: అనసరరధ కకమరననన

7029 NDX3072436
పపరర: దదవరపలర

94-133/129

7032 NDX1415141
పపరర: సదససరత తలతతటట

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ దగబరమలటట
ఇసటట ననస:30-3-385
వయససస:21
లస: పప
94-133/135

94-133/593

94-133/137

7043 JBV1050137
పపరర: శరరద కకలర

94-133/140

తసడడ:డ గఇగరధరరరవప
ఇసటట ననస:30-3-387
వయససస:79
లస: ససస స

7041 NDX1813527
పపరర: రరజగశశరర దదడర

94-133/130

7027 NDX2793313
పపరర: ఏన.వ.లకడర మహహన తవశ

94-133/591

7030 NDX0084137
పపరర: గకహహష జవశగబసటర

94-133/128

7033 NDX2309458
పపరర: వజయ లకడర దగబరమలటట

94-133/131

భరస : శకనవరస రరడడ దగబరమలటట
ఇసటట ననస:30-3-385
వయససస:44
లస: ససస స
94-133/133

94-133/134
7036 NDX1449801
పపరర: అనదప రతన కరసత తనడడగరరర

తసడడ:డ రతన యర పడసరద
ఇసటట ననస:30-3-385/1
వయససస:26
లస: పప
94-133/594

7039 NDX1813352
పపరర: దదపసస దదడర

94-133/136

తసడడ:డ రరజశశఖర దదడర
ఇసటట ననస:30-3-386
వయససస:27
లస: ససస స
94-133/138

7042 NDX1813444
పపరర: వజయబబబబ దదడర

94-133/139

భరస : బబసజజమన సరధస సససదర సససగ దదడర
ఇసటట ననస:30-3-386
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజజమన సరధస సససదర సససగ దదడర
ఇసటట ననస:30-3-386
వయససస:54
లస: పప

7044 NDX2152999
పపరర: సరయ గగపరల మహసకరళ

7045 NDX1291756
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఎవపరర

94-132/711

తసడడ:డ చనన శకనస మహసకరళ
ఇసటట ననస:30-3-388
వయససస:23
లస: పప
94-133/141

94-133/588

తసడడ:డ రతన పపషపరరజ జవశగబసటర
ఇసటట ననస:30-3-383/202
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రతన వర పడసరద తనడడగరరర
ఇసటట ననస:30-3-385/1
వయససస:19
లస: పప

7040 NDX1813469
పపరర: గరరడడ ఎలజబబత మనన కలమలరర
దదడర
భరస : రరజశశఖర దదడర
ఇసటట ననస:30-3-386
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చనవల
ఇసటట ననస:30-3-390
వయససస:24
లస: ససస స

7038 NDX2737468
పపరర: కకనదన డదవడ తనడడగరరర

7024 NDX2793305
పపరర: సరయ కలలఖణణ తవశ

భరస : పడకరశ తవశ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రతనవరపడసరద�
ఇసటట ననస:30-3-385/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ డచవడ
ఇసటట ననస:30-3-385/1
వయససస:58
లస: పప

7046 NDX1872853
పపరర: దదపసస చనవల

94-133/590

తసడడ:డ భబణబ పడసరద తలతతటట
ఇసటట ననస:30-3-385
వయససస:29
లస: ససస స

94-133/132 7035 AP151010360512
7034 NDX2309482
పపరర: పడణణత కలమలర రరడడ దగబరమలటట
పపరర: ఇసదదరరదదవ తతటకకర�

94-133/585

భరస : అమరననథ తవశ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర కరకమచసద దదవర పలర
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల జవశగబసటర
ఇసటట ననస:30-3-383 FNO 202 YAGANTI
వయససస:63
లస: పప

7037 AP151010360511
పపరర: రతనవరపడసరద తనడడగరరర

94-133/587

తసడడ:డ నగగశశరరరవప కగ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకమరననన
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:30
లస: ససస స
7031 NDX0084087
పపరర: రతన పపషప రరజ జవశగబసటర

7023 NDX2808715
పపరర: అమరననథ తవశ

7021 NDX2725331
పపరర: భవన కకమరననన

భరస : నగగశశరరరవప కగ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బల కకటటశశర రరవప తవశ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససనల వనమబ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:38
లస: ససస స
7028 NDX2793339
పపరర: వనడడఠర కకమరననన

94-133/584

భరస : కకటటశశర కరసచసద దదవరపలర
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బల కకటటశశర రరవప తవశ
ఇసటట ననస:30-3-383
వయససస:47
లస: పప
7025 NDX3086220
పపరర: భబరత వనమబ

7020 NDX3081429
పపరర: నరరల దదవరపలర

7047 NDX1813428
పపరర: లకడర అనసషర చనవల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ చనవల
ఇసటట ననస:30-3-390
వయససస:26
లస: ససస స

94-132/712

తసడడ:డ ససశరరడడడ
ఇసటట ననస:30-3-388
వయససస:47
లస: పప
94-133/142

7048 NDX2308898
పపరర: సరవతడ చనవల

94-133/143

భరస : సతఖననరరయణ చనవల
ఇసటట ననస:30-3-390
వయససస:49
లస: ససస స
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7049 NDX0661447
పపరర: సతఖననరరయణ� చనవల�

94-133/144

94-132/713 7051 NDX1768375
94-132/716
7050 NDX1872804
పపరర: వనసకట రరజఖలకడర శరకవక సకలల
పపరర: లకడర నరసససహ అఖల
యకకల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సకలల
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప యకకల
ఇసటట ననస:30-3-392
ఇసటట ననస:30-3-392
వయససస:25
లస: ససస స
వయససస:24
లస: పప

94-132/717

7053 NDX2733772
పపరర: రసగసరయ వరడకటటట

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-390
వయససస:28
లస: పప
7052 NDX1768466
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప యకకల
తలర : ససశల యకకల
ఇసటట ననస:30-3-392
వయససస:48
లస: పప
7055 NDX1490986
పపరర: రతన కలమలరర తలతతటట

తసడడ:డ అళళళరయఖ
ఇసటట ననస:30-3-392
వయససస:89
లస: పప
94-132/718

భరస : జజసఫ సదననసద తలతతటట
ఇసటట ననస:30-3-394
వయససస:53
లస: ససస స
7058 NDX0501734
పపరర: ససదదప మమరరగ

94-132/722

94-132/724

7059 NDX1758095
పపరర: అవననశ బబబబ మలతద

7062 NDX0149906
పపరర: మనత కకసడడడ

94-133/597

7065 NDX2909166
పపరర: ససదరకన రరవప చచకక

94-132/723

తసడడ:డ ససరగష నరగకకణ కలమలర బబసరస
ఇసటట ననస:30-3-401
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఉలసలసదడపరల
ఇసటట ననస:30-3-401
వయససస:62
లస: ససస స

7070 NDX0388694
పపరర: పసడయలసక దదవరపలర

7071 NDX1625542
పపరర: సరరమర మసగగ

94-132/728

తసడడ:డ రవకలమలర
ఇసటట ననస:30-3-402
వయససస:50
లస: ససస స

94-132/725

7074 JBV2684942
పపరర: ఝలనసవరణణ� చచలర�

తసడడ:డ వకటర మసఎస కలక
ర టర
ఇసటట ననస:30-3-402
వయససస:58
లస: పప

భరస : రవకలమలర�
ఇసటట ననస:30-3-402
వయససస:51
లస: ససస స

94-132/732
7076 NDX1507716
పపరర: బబల వనసకట లకడర పడతషఖష
యకకల
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప యకకల
ఇసటట ననస:30-3-403
వయససస:27
లస: ససస స

7077 JBV1050525
పపరర: సరళ పపడమ కలమలరర పసలర
భరస : ఇసరసక రవసదడననథ
ఇసటట ననస:30-3-403
వయససస:67
లస: ససస స

94-132/721

94-133/595
7060 NDX2808871
పపరర: ససరగశ బబబబ జజన మలరక మలటట

7063 NDX2808905
పపరర: వకకమ కకసడదరర

94-133/596

తసడడ:డ బబబబరరవప కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-3-397
వయససస:49
లస: పప
94-133/598

7066 NDX0614859
పపరర: అబ గయలలల మమరరగ�

94-132/726

భరస : ససరగష నరగకణ కలమలర�
ఇసటట ననస:30-3-401
వయససస:40
లస: ససస స
94-133/146

7069 NDX1874230
పపరర: బబసరస ఇమలనసయయల హహనడ
దసనసత బబసరస
తలర : మమరరగ అబగఇల మమరరగ
ఇసటట ననస:30-3-401
వయససస:26
లస: పప

94-133/147

94-132/729

7072 NDX1167899
పపరర: రరణన ససదదప బబసరస

94-132/730

భరస : జవన పడతనప వకటర కలక
ర టర
ఇసటట ననస:30-3-402
వయససస:53
లస: ససస స
94-132/731

7057 NDX1944538
పపరర: వససత కలమలరర చననస

తసడడ:డ ననతననయయల మలటట
ఇసటట ననస:30-3-396
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఝలకకకయ చచకక
ఇసటట ననస:30-3-398
వయససస:60
లస: పప

94-132/727 7068 AP151010360207
7067 NDX1874966
పపరర: కగసప బబల రగననలడ రగస బబసరస
పపరర: ఆనజజన బబసరస

94-133/145

భరస : ససరగష బబబబ చననస
ఇసటట ననస:30-3-396
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-3-397
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వకకమ కకసడడడ
ఇసటట ననస:30-3-397
వయససస:21
లస: ససస స

7073 NDX1625500
పపరర: జవన పడతనప వకటర కలక
ర టర

94-132/720

తసడడ:డ ససరగష బబబబ మలతద
ఇసటట ననస:30-3-396
వయససస:40
లస: పప

భరస : వకకమ
ఇసటట ననస:30-3-397
వయససస:47
లస: ససస స
7064 NDX2791887
పపరర: అపపరశ కకసడడడ

7056 NDX1491000
పపరర: జజసఫ సదననసద తలతతటట

7054 AP151010360092
పపరర: శశషయఖ గగరసటర
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:30-3-393
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ పరల పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:30-3-394
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:30-3-396
వయససస:40
లస: పప
7061 NDX0149930
పపరర: వజయ కకసడడడ

94-132/1182

తసడడ:డ ఉలర చసదడపరల
ఇసటట ననస:30-3-402
వయససస:50
లస: పప
94-133/148

7075 NDX1664581
పపరర: రవ తదజ దదవరపలర

94-133/149

తలర : ఝలనస వరన ఛచలర
ఇసటట ననస:30-3-402
వయససస:28
లస: పప
94-132/733

7078 NDX1913285
పపరర: రగహహత కలమలర మమరరగ

94-132/734

తసడడ:డ ఎననక పరల రవ కలమలర మమరరగ
ఇసటట ననస:30-3-404
వయససస:26
లస: పప
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7079 NDX0122572
పపరర: రమమష బబబబ దనరర
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94-132/735

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:30-3-404
వయససస:26
లస: పప
7082 AP151010360343
పపరర: ససభబషసణణ దనరర

94-133/152

భరస : దనరర రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:30-3-405
వయససస:52
లస: ససస స
7085 AP151010360137
పపరర: జరమరజవమర తలతతటట

94-133/153

94-133/155

తసడడ:డ జజకబ దనవద పరల� �
ఇసటట ననస:30-3-408
వయససస:61
లస: ససస స
7094 AP151010360217
పపరర: వజయలకడర రరవపపడడ�
భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-411
వయససస:52
లస: ససస స
7097 NDX1945155
పపరర: ననగమణణ పసరవలర

94-132/740

94-133/164

భరస : పడసరద అలపరటట
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:58
లస: ససస స

94-132/737

94-132/738

7087 AP151010360156
పపరర: కరకసత కకరణ రరవల

94-133/154

7086 NDX1641092
పపరర: షపక ససభబన

7089 AP151010360157
పపరర: ససరగష కలమలర రరవల

భరస : ససరగష కలమలర
ఇసటట ననస:30-3-407
వయససస:62
లస: ససస స
94-133/156

7092 AP151010360518
పపరర: జజకబ డదవడనరల పలర పరటట

7095 NDX0440867
పపరర: ఫణణ రరవపపడడ

7098 NDX1945122
పపరర: రమణ పసరవలర

7101 NDX1125954
పపరర: పడవణ అననన

94-133/167

7104 NDX1429621
పపరర: గరననసశరర దదవ ఆళరగడడ

94-133/159

7107 NDX2116045
పపరర: లకడర పసరరత అరవపలర

94-133/157

7093 NDX0501650
పపరర: వనసకట బబలయఖ దనసరర

94-132/739

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-3-411
వయససస:28
లస: పప
94-133/161

7096 JBV1050665
పపరర: ననగగశశరరరవప రరవపపడడ

94-133/162

తసడడ:డ వనఇకటటశశరర
ఇసటట ననస:30-3-411
వయససస:58
లస: పప
94-132/741

7099 NDX1214204
పపరర: లకడర తరరణణ చకరక

94-133/163

తసడడ:డ వనసకట శశష గబరరననధస
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:28
లస: ససస స
94-133/165

7102 NDX1990713
పపరర: ఇసదదర దదవ చతరరల

94-133/166

భరస : సష మ శశఖర రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:47
లస: ససస స
94-133/168

భరస : కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:51
లస: ససస స
94-133/170

7090 NDX2153054
పపరర: లలత కమల కలమలరర మమరరగ
భరస : అబడహస మమదద
ఇసటట ననస:30-3-408
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నగగష కలమలర
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశష గబరరననధస
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:49
లస: ససస స
7106 NDX1152354
పపరర: రరమ దదవ అలపరటట

7084 NDX1641100
పపరర: సససదర కరరణ కలమలర
రరవరల
తసడడ:డ దదవర కలమలర రరవరల
ఇసటట ననస:30-3-406
వయససస:26
లస: పప

భరస : రమణయఖ పసరవలర
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లకడర వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:43
లస: ససస స
7103 NDX1214220
పపరర: హహమ లత చకరక

94-132/736

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-3-411
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస పసరవలర
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:28
లస: ససస స
7100 NDX1214246
పపరర: ససనత చకరక

7083 NDX1508177
పపరర: పడసనన బబ మరడడ

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:30-3-408
వయససస:86
లస: పప
94-133/160

94-133/151

తసడడ:డ రవకలమలర
ఇసటట ననస:30-3-404
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ జజసఫ
ఇసటట ననస:30-3-407
వయససస:57
లస: పప
94-133/158

7081 NDX1168780
పపరర: రరహహల పరల మమరరగ

భరస : ఎననక పరల రవ కలమలర మమరరగ
ఇసటట ననస:30-3-404
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అమలన షపక
ఇసటట ననస:30-3-407
వయససస:30
లస: పప

భరస : దదవ కలమలర
ఇసటట ననస:30-3-407
వయససస:63
లస: ససస స
7091 JBV1051838
పపరర: లలససజజత� పలర పరటట�

94-133/150

భరస : శశషష బబ మరడడ
ఇసటట ననస:30-3-406
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జజససఫ
ఇసటట ననస:30-3-406
వయససస:82
లస: ససస స
7088 NDX1121664
పపరర: తతడదటట ఊరరరళ రతనశక

7080 AP151010360120
పపరర: వజరసలకడర మమరరగ

7105 NDX1126036
పపరర: వరణణ శక గగటటటపరటట

94-133/169

భరస : వర భదడ రరవప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:56
లస: ససస స
94-133/171

భరస : వనసకట మలర కరరరరన రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:60
లస: ససస స

7108 NDX1214212
పపరర: ఇసదదరర చకరక

94-133/172

భరస : రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:75
లస: ససస స
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7109 JBV1050269
పపరర: సరవతడదదవ గమడవలర
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94-133/173

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:82
లస: ససస స

7110 NDX2153047
పపరర: మణణకసఠ పసరవలర

తసడడ:డ శకనవరసస పసరవలర
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:24
లస: పప

7112 NDX1429456
పపరర: వనసకట ననగ సతఖ
పడసననమమరఖ ఆళరగడడ
తసడడ:డ కకరణ కలమలర ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:28
లస: పప

94-133/176

7115 NDX1152339
పపరర: లకడర శకనవరస ఆలపరటట

94-133/179

7113 NDX1214238
పపరర: రరమ పడకరష చకరక

7116 NDX1126010
పపరర: యగగష గగటటటపరటట

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:44
లస: పప
94-133/185

7122 NDX1429498
పపరర: కకరణ కలమలర ఆళరగడడ

94-133/188

7127 NDX3030855
పపరర: లత మధవ తసతడవరహహ

94-133/599

7125 NDX1214261
పపరర: రరమ కకషష రరవప చకరక

7128 NDX0459545
పపరర: రరధదక పరమమశశరర ఆళరగడడ
భరస : శకనవరసరరవప ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:30-3-413
వయససస:50
లస: ససస స

7130 NDX0459529
పపరర: దసరరరసభ ఆ�ే్ళగడడ

7131 NDX0459636
పపరర: శకనవరసరరవప ఆళరగడడ

94-122/480

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:30-3-413
వయససస:80
లస: ససస స

94-133/183

7134 NDX2181089
పపరర: చనన శకనస మహసకరళ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:30-3-414
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:30-3-414
వయససస:47
లస: పప

7136 AP151010360264
పపరర: వరభదడరరవప పసచసమరరస�

7137 AP151010360312
పపరర: భకమయఖ పసచసమరరస

94-133/192

తసడడ:డ ససగమయఖ
ఇసటట ననస:30-3-414
వయససస:77
లస: పప

94-133/178

7117 NDX1694638
పపరర: శకనవరసస పసరవలర

94-133/181

7120 NDX1125947
పపరర: నగగష కలమలర అననన

94-133/184

తసడడ:డ బబల గసగర దనర రరవప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:51
లస: పప
94-133/186

7123 NDX1152321
పపరర: పడసరద అలపరటట

94-133/187

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:62
లస: పప
94-133/189

7126 JBV1050251
పపరర: ననగగశశరరరవప గమడవలర

94-133/190

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:85
లస: పప
94-122/478

7129 NDX0459503
పపరర: మలధవలత ఆ�ే్ళగడడ

94-122/479

భరస : రరమలరరవప ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:30-3-413
వయససస:56
లస: ససస స
94-122/481

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:30-3-413
వయససస:54
లస: పప
94-132/742

7114 NDX1126028
పపరర: నరగష గగటటటపరటట

తసడడ:డ రమణయఖ పసరవలర
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:83
లస: పప

భరస : వనసకట ననగరసదడ వర పడసరద బబ గర వరప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ భకమయఖ�
ఇసటట ననస:30-3-414
వయససస:57
లస: పప

94-133/180

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:56
లస: పప

7124 NDX2116037
పపరర: వనసకటమలర కరరరరన రరవప
అరవపలర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:64
లస: పప

94-133/175

తసడడ:డ వర భదడ రరవప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:53
లస: పప

7133 NDX1718610
పపరర: మలధవ మహసకరళ

94-133/177

తసడడ:డ వర భదడ రరవప
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:35
లస: పప

94-133/182 7119 NDX1990754
7118 NDX1214253
పపరర: లకడర వనసకట ససబబబ రరవప చకరక
పపరర: సష మ శశఖర రరవప చతరరల

7111 NDX1429662
పపరర: షణబరగ రగహహత ఆళరగడడ

తసడడ:డ కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శశష గబరరననధస
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:30-3-412
వయససస:37
లస: పప

7121 NDX1214196
పపరర: వనసకట శశష గబరరననధస చకరక

94-133/174

7132 NDX0459487
పపరర: రరమలరరవప ఆ�ే్ళగడడ

94-122/482

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:30-3-413
వయససస:57
లస: పప
94-132/743

7135 JBV2684439
పపరర: శకనవరసరరవప� పఇచసమరరస�

94-133/191

తసడడ:డ భకమయఖ� �
ఇసటట ననస:30-3-414
వయససస:45
లస: పప
94-133/193

7138 NDX1490937
పపరర: లలత గగరగనన

94-132/745

భరస : శవ రరస పడసరద చచదరర గగరగనన
ఇసటట ననస:30-3-415
వయససస:39
లస: ససస స
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7139 NDX1490945
పపరర: సతఖ కలమలరర గగరగనన

94-132/746

7140 NDX1291640
పపరర: ససజజతన ఇససరరదదడ

భరస : ససవర రరస పడసరద చచదరర గగరగనన
ఇసటట ననస:30-3-415
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : అసజరరదదడ
ఇసటట ననస:30-3-416
వయససస:26
లస: ససస స

7142 NDX0843821
పపరర: గగతనదదవ పరరచదరర�

7143 NDX0843946
పపరర: ననగ శరగమణణ పరరచదరర�

94-133/194

భరస : అవననష చసద�
ఇసటట ననస:30-3-416
వయససస:39
లస: ససస స
94-133/197

తసడడ:డ మబరహరర రరవప� �
ఇసటట ననస:30-3-416
వయససస:55
లస: పప

94-133/195

94-132/751

తసడడ:డ రరజగసదడపస
డ రద కరసరననన
ఇసటట ననస:30-3-419
వయససస:28
లస: ససస స

7149 NDX0516468
పపరర: బససత కరసరననన�

94-132/749

94-132/754

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-419
వయససస:28
లస: పప
94-132/1183

తసడడ:డ శరమబఖయయల గబడడసప
ఇసటట ననస:30-3-420
వయససస:61
లస: పప
7157 NDX1415075
పపరర: శలల పసరరమలళరపలర

94-132/752

94-132/755

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:30-3-421
వయససస:55
లస: ససస స
7163 NDX2053544
పపరర: శకలసతల పసడకల

94-133/200

94-132/750

7150 NDX0864256
పపరర: వరససత కరసరననన�

94-132/753

7153 NDX1829342
పపరర: భబగఖ లకడర తలతతటట

94-133/199

భరస : బబబబ వనసకట వర పడసరద పసతగరన
ఇసటట ననస:30-3-419
వయససస:65
లస: ససస స

7155 NDX3081544
పపరర: శరసత ససగబణ లత గబడడసప

7156 NDX3081692
పపరర: ఆదదతఖ గబడడసప

94-133/600

7158 NDX3252046
పపరర: ఆశష జజననలగడడ

7161 NDX2470870
పపరర: కమలమర కనసమల

7164 AP151010360584
పపరర: ఇసదదర పసడయదరరకణణ కనమలల

7167 NDX2555514
పపరర: కకటటశశరర బబ రరగడడ
భరస : డదవడ పరడనసస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:30-3-422
వయససస:38
లస: ససస స

94-133/601

తసడడ:డ ఉదయ కలమలర గబడడసస
ఇసటట ననస:30-3-420
వయససస:30
లస: పప
94-122/728

7159 NDX0923623
పపరర: గగలమలరర ససనల

94-132/756

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-3-421
వయససస:28
లస: ససస స
94-132/758

7162 NDX1394808
పపరర: రరజహ వర పడసరద రరవప
గగలర పలర
తసడడ:డ వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:30-3-421
వయససస:57
లస: పప

94-132/759

94-133/201

7165 JBV2684066
పపరర: ఆనసదరరవప కనమలల�

94-133/202

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:30-3-421
వయససస:50
లస: ససస స
94-133/711

7147 NDX0126532
పపరర: ససదదప సరగర� నసదదకక�

తసడడ:డ బబబబ వనసకట వర పడసరద పసతగరన
ఇసటట ననస:30-3-419
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరవప కగ
ఇసటట ననస:30-3-421
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కనమల
ఇసటట ననస:30-3-421
వయససస:48
లస: ససస స
7166 NDX3262276
పపరర: అమత పసడయనదస జజననలగడడ

94-133/198

తసడడ:డ పడకరశ బబబబ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:30-3-421
వయససస:21
లస: పప
94-132/757

94-133/196

భరస : రరజగసదడపస
డ రద�
ఇసటట ననస:30-3-419
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ కలమలర గబడడసప
ఇసటట ననస:30-3-420
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రఠప కలమలర పసరరమలళరపలర
ఇసటట ననస:30-3-420/1
వయససస:27
లస: ససస స
7160 NDX0815860
పపరర: మడపరసబబ చసదదక
డ

7152 NDX1664615
పపరర: బసదస మలధసరర పసతగరన

7144 NDX0843896
పపరర: అవననష చసద పరరచదరర�

తసడడ:డ గణణశ�
ఇసటట ననస:30-3-417
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:30-3-419
వయససస:24
లస: ససస స

7151 NDX0864223
పపరర: అవననష� పరఠచరర�

94-132/748

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-416
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గణణష నసదదకక
ఇసటట ననస:30-3-417
వయససస:28
లస: ససస స

7148 NDX1057728
పపరర: పడవలర క కరసరననన

తసడడ:డ పడకరశ బబబబ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:30-3-421
వయససస:22
లస: పప

7146 NDX1718586
పపరర: ససషసరత నసదదకక

7141 NDX1291681
పపరర: అసజరరదదడ యళససరరదదడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరయళదదడ
ఇసటట ననస:30-3-416
వయససస:51
లస: పప

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-416
వయససస:67
లస: ససస స

7145 JBV1050897
పపరర: రరజగసదడ పడసరద� కరసరననన�

7154 NDX3081601
పపరర: ఉదయ కలమలర గబడడసప

94-132/747

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:30-3-421
వయససస:77
లస: పప
94-132/1100

7168 NDX3088226
పపరర: అనత కలమలరర బబల

94-133/603

భరస : శకనవరస రరవప బబల
ఇసటట ననస:30-3-422
వయససస:48
లస: ససస స
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7169 NDX2555530
పపరర: డదవడ పరడనసస బబ రరగడడ

94-134/626

తసడడ:డ అరర పప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:30-3-422
వయససస:49
లస: పప

7170 NDX0660860
పపరర: తతటటట ససతతష శరకవఖ

తసడడ:డ కలమలర రతన సససదరరరజ
ఇసటట ననస:30-3-423
వయససస:27
లస: ససస స

94-132/762 7173 AP151010360187
7172 NDX1008044
పపరర: కలమలర రతన సససదరరరజ తతటట
పపరర: అనసపమ పపరర

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:30-3-423
వయససస:27
లస: పప
7175 NDX1087204
పపరర: ససదదప సససదర తతట

94-133/205

94-133/207

94-133/209

94-133/212

94-132/763

94-132/766

భరస : ససవరషరరజ�
ఇసటట ననస:30-3-429
వయససస:48
లస: ససస స

7185 NDX0045815
పపరర: డదవడ రతనరరజ తనడడగరరర�

7188 NDX1718495
పపరర: శవననగ దదపక పష లశశటట

7191 NDX1490739
పపరర: మలలల కకసడయఖ కకలక
ర రర

94-132/769

7194 NDX0501692
పపరర: జజకబ ససవరష రరజ తనళళళరర�

94-133/210

7197 AP151010360282
పపరర: ససగబణకలమలరర తనళళళరర
భరస : ససవరషరరజ
ఇసటట ననస:30-3-429
వయససస:74
లస: ససస స

7177 JBV1050087
పపరర: కరశకకషషకలమలరర� ఆళరగడడ �

94-133/206

7180 JBV2684280
పపరర: ఉషరరరణణ� మమడడదద�

94-133/208

7183 AP151010360361
పపరర: ససశల టట�

94-133/211

భరస : వకటరర రననబబబ�
ఇసటట ననస:30-3-427
వయససస:60
లస: ససస స
94-133/213

7186 AP151010360362
పపరర: వకటరర రననబబబ టట

94-133/214

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:30-3-427
వయససస:64
లస: పప
94-132/764

7189 NDX1490911
పపరర: ధదరజ రరసకలమలర పష లశశటట

94-132/765

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:30-3-428
వయససస:30
లస: పప
94-132/767

7192 NDX1490754
పపరర: పష లశశటట రరసబబబబ

94-132/768

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:30-3-428
వయససస:59
లస: పప
94-132/770

తసడడ:డ ససవరషరరజ�
ఇసటట ననస:30-3-429
వయససస:75
లస: పప
94-133/216

94-133/204

భరస : అనల మహన� �
ఇసటట ననస:30-3-426
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-3-428
వయససస:50
లస: పప

భరస : పడకరష ససవరష రరజ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:30-3-429
వయససస:48
లస: ససస స
7196 AP151010360616
పపరర: మమరగరరణణ తనళళళరర�

94-133/691

తసడడ:డ రరసబబబబ పష లశశటట
ఇసటట ననస:30-3-428
వయససస:26
లస: పప

భరస : మలలల కకసడయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-3-428
వయససస:42
లస: ససస స
7193 NDX1718594
పపరర: శకకరసత తనళళ
ర రర

7182 NDX1944686
పపరర: మనక లలవణఖ తనడడగరరర

7174 AP151010360139
పపరర: లలతకలమలరర పపరర

భరస : ససరగష కలమలర� �
ఇసటట ననస:30-3-424
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర జజన బబబబ�
ఇసటట ననస:30-3-427
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-3-428
వయససస:25
లస: ససస స
7190 NDX1490770
పపరర: కకరరనవనణణ కకలక
ర రర

94-133/602

తసడడ:డ వకటర జజన బబబబ
ఇసటట ననస:30-3-427
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర జజన బబబబ
ఇసటట ననస:30-3-427
వయససస:29
లస: పప
7187 NDX1718552
పపరర: మమనక కకలక
ర రర

7179 NDX3215191
పపరర: పడతతఖష ఆళరగడడ

94-132/761

భరస : లకధరరబనన
ఇసటట ననస:30-3-423
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగ ససదదప ఆళరగడడ
ఇసటట ననస:30-3-424
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సహదదవ
ఇసటట ననస:30-3-426
వయససస:71
లస: పప
7184 NDX1911685
పపరర: కనక సరమలమ ట తనడడగరరర

94-133/203

తసడడ:డ వనసకట రతనస బమల
ఇసటట ననస:30-3-423
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇసటట ననస:30-3-424
వయససస:56
లస: పప
7181 JBV2684298
పపరర: అనల మహన మమడడదద

7176 NDX3080223
పపరర: శకనవరస రరవప బమల

7171 NDX0660845
పపరర: పసరర మమరరసశరషలత

భరస : కలమలర రతన సససదరరరజ
ఇసటట ననస:30-3-423
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకధరరబనన
ఇసటట ననస:30-3-423
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరజ
ఇసటట ననస:30-3-423
వయససస:34
లస: పప
7178 JBV1050079
పపరర: ససరగష కలమలర ఆళరగడడ

94-132/760

7195 JBV2684553
పపరర: ఇసదదర రరణణ తనళళరర

94-133/215

భరస : ససవరష రరజ
ఇసటట ననస:30-3-429
వయససస:40
లస: ససస స
94-133/217

94-133/218
7198 NDX1612747
పపరర: సరలమన ససవరష రరజ
తనళళళరర
తసడడ:డ జజసఫ ససవరష రరజ తనళళళరర
ఇసటట ననస:30-3-429
వయససస:45
లస: పప
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7199 AP151010360324
పపరర: పడకరష ససవరష రరజ

94-133/219

తసడడ:డ ససవరష రరజ
ఇసటట ననస:30-3-429
వయససస:50
లస: పప

7200 NDX0388678
పపరర: జజఖతరరయ భమవరపప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-3-430
వయససస:39
లస: ససస స

94-132/773 7203 NDX1902783
7202 NDX0464610
పపరర: పరల వజయ పడకరశ భమవరపప
పపరర: పసయ
డ లసక రరడడడ కరరరమమరర

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:30-3-430
వయససస:40
లస: పప
7205 AP151010360323
పపరర: వనజజకడర డడ�

94-133/222

94-133/225

7209 NDX1990689
పపరర: మకదసల వషష
ష మలకల

94-133/228

7212 NDX1508201
పపరర: ఫపబబ ననథ
తసడడ:డ దదవర పడసరద ననథ
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:31
లస: ససస స

94-133/231
7214 NDX1990655
పపరర: శక వనసకట ననగ రరఘవమర వషష
ష
మలకల
భరస : శవ నగగష వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:50
లస: ససస స

7215 NDX1398164
పపరర: దదవననమర బసడడల
భరస : దదవర పడసరద ననథ
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:56
లస: ససస స

7217 AP151010360205
పపరర: రరజజరతనస తనటట�

7218 NDX2181139
పపరర: కమల కకషష అయళనపపడడ

94-133/234

భరస : అరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:81
లస: ససస స
94-133/237

తసడడ:డ దదవర పడసరద ననథ
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:30
లస: పప
7223 NDX1990812
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప మలర
తసడడ:డ రరమబ మలర
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:51
లస: పప
7226 JBV2685337
పపరర: ఓ ఏ కకశ
తసడడ:డ ఏక కకశ
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:73
లస: పప

94-133/223

94-133/243

7204 JBV1050574
పపరర: ఆదదరరడ�డడ కరరరమమరర�

94-133/221

94-133/224
7207 NDX2153070
పపరర: శశశతన మహహశశరర దదనబబ యన

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ దసనబబ యన
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:22
లస: ససస స
94-133/226

7210 NDX1398149
పపరర: హహలలబహ ననథ

94-133/227

తసడడ:డ దదవర పడసరద ననథ
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:29
లస: ససస స
94-133/229

7213 NDX1990788
పపరర: సరయ దసరర మలర

94-133/230

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప మలర
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:42
లస: ససస స
94-133/232

7216 AP151010360609
పపరర: మమరరకరషస కర.ఇ

94-133/233

తసడడ:డ ఒ ఎ కకషస
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:68
లస: ససస స
94-133/235

7219 NDX1813485
పపరర: మమరర లలత కకసడదరర

94-133/236

భరస : రరమ మహన రరవప అయళనపపడడ
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమమఖల జయ కలమలర కకసడదరర
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:24
లస: పప

7221 JBV2685451
పపరర: జజసఫ కకషస

7222 JBV2685444
పపరర: జజన కకషస

94-133/238

తసడడ:డ ఓ.ఎ.కకషస
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:37
లస: పప
94-133/240

94-132/772

తసడడ:డ రరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:30-3-430
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శవ నగగష వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజసఫ కకషస వపరర
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:30
లస: ససస స

7220 NDX1398156
పపరర: �ేసన నన దననయయలల ననథ

94-133/220

తసడడ:డ శరఖససన�
ఇసటట ననస:30-3-431
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప మలర
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:23
లస: ససస స
7211 NDX1849654
పపరర: దదవఖ జజసఫ వపరర

7206 AP151010360314
పపరర: జజసఫ డడ�

7201 NDX0388645
పపరర: ససత భమవరపప�

భరస : ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:30-3-430
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదరరడడబ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:30-3-430
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజసఫ�
ఇసటట ననస:30-3-431
వయససస:67
లస: ససస స
7208 NDX1829417
పపరర: కకరస ర మలర

94-132/771

7224 NDX1990622
పపరర: శవ నగగష వషష
ష మలకల

94-133/239

తసడడ:డ ఓ.ఎ.కకషస
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:38
లస: పప
94-133/241

7225 NDX1398172
పపరర: దదవర పడసరద ననథ

94-133/242

తసడడ:డ బడహహరశశర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకపరవరస ననథ
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:60
లస: పప

7227 NDX2181121
పపరర: రరమమహన రరవప
అయళనపపడడ
తసడడ:డ నరసయఖ అయళనపపడడ
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:83
లస: పప

7228 NDX2964724
పపరర: సచదననసద కలమలర వస

94-133/244

94-133/604

తసడడ:డ సరగశతస మ రరవప వస
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:54
లస: పప
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94-133/605

తసడడ:డ వసకట కకటటశశర రరవప మలర
ఇసటట ననస:30-3-432
వయససస:18
లస: పప

5158 NDX2404853
పపరర: పదనరవత మలరగపలర

7230 NDX2955136
పపరర: లకక ఉతస మ వస

తసడడ:డ సచదననసద కలమలర వస
ఇసటట ననస:30-3-432 A1 OLIVE APARTME
వయససస:18
లస: పప

5161 NDX0306134
పపరర: మననరమ అననవరపప

94-116/742

5164 NDX3050622
పపరర: ననగ తదజశశ గకసథద

94-120/292

94-120/597

94-122/731

తసడడ:డ లకరణ రరవప కరటస
ఇసటట ననస:30-3-432,
వయససస:55
లస: పప

94-126/530

94-126/533

5165 NDX1911560
పపరర: అసజన లకడర యలరర గడడ

5168 AP151010321668
పపరర: వనసకట రతనస యలరర గడడ

5171 NDX0074377
పపరర: దయలకర యలరర గడడ

94-126/536

5174 AP151010318578
పపరర: శకనవరససలల యలరర గడబ�

94-126/528

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:64
లస: పప

94-126/531

5180 NDX0387233
పపరర: రరజఖలకడర మదనబల

94-126/534

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:29-85/B
వయససస:67
లస: పప

5166 NDX1403351
పపరర: నదక రతనస యసడడరర

94-126/529

5169 NDX0268110
పపరర: కకషష కలమలరర వసట

94-126/532

5172 JBV0801787
పపరర: ససరగష కలమలర యలరర గడడ

94-126/535

తసడడ:డ శవననగమలలర సశరరరవప
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:35
లస: పప
94-126/537

5175 NDX0269829
పపరర: పసచచరరడడడ బమససరరడడడ

94-126/538

తసడడ:డ రసగనన
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:56
లస: పప
94-126/937

94-115/880
5178 JBV2474153
పపరర: రరమచఇదడ రరవప పసగననమమబల

తసడడ:డ పడసరద రరవప పసగననమమబల
ఇసటట ననస:29-84/1
వయససస:26
లస: పప
94-115/889

భరస : వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:29-85/B
వయససస:57
లస: ససస స

94-115/891 5183 NDX1393487
5182 NDX0386870
పపరర: వనసకట రరమచసదడరరవప మదనబల
పపరర: దసరరరపడసరద శసగరరజ

94-120/294

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబయఖ
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:27
లస: పప
94-115/888

5163 NDX2294312
పపరర: శసకర పడసరద అననవరపప

భరస : దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:52
లస: పప

94-126/539 5177 NDX3219383
5176 JBV0802223
పపరర: శవననగమలలర శశరరరవప యలరర గడడ
పపరర: తనరకననధ గకసథద

94-120/291

తసడడ:డ శకనవరస లకడర ననరరయణ అననవరపప
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ యస మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కరసత రరవప
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:43
లస: పప

5179 NDX0387209
పపరర: రరమచసదదక
డ ననగ దదపసస మదనబల

94-120/293

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:72
లస: ససస స
5173 NDX1403336
పపరర: దసరరర రరవప యసడడరర

5162 NDX1413954
పపరర: మణణ దదపక అననవరపప

5160 NDX2294296
పపరర: శక దదవఖ అననవరపప

తసడడ:డ శసకర పడసరద అననవరపప
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల యలరర గడడ
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవననగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:49
లస: ససస స
5170 NDX0944132
పపరర: రరజగశశరర యలరర గడడ

94-116/743

తసడడ:డ శసకర పడసరద అననవరపప
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ తనరకననధ గకసథద
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:23
లస: ససస స
5167 JBV0801746
పపరర: వనసకటరమణమర యలరర గడడ

5159 NDX2404846
పపరర: వనసకటటశశరరర మలరగపలర

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మలరగపలర
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవ శఇకర పడసరద అననవరరపప
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:29-85/B
వయససస:30
లస: పప

7231 RBE0656371
పపరర: డదవడ రరజ కరటస
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భరస : వనసకటటశశరరర మలరరపలర
ఇసటట ననస:29-76
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:29-85/B
వయససస:33
లస: ససస స

94-122/658

5181 NDX1393495
పపరర: కరమమశశరర శసగరరజ

94-115/890

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:29-85/B
వయససస:65
లస: ససస స
94-115/892

5184 NDX1401124
పపరర: శక కకషష ససమఖ గగలర పపడడ

94-115/893

తసడడ:డ శక రరమ శరర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:29-85/C
వయససస:26
లస: ససస స
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5185 AP151010273554
పపరర: లకడరపడసననస గగలర పపడడ

94-115/894

భరస : శకరరమ శరర
ఇసటట ననస:29-85/C
వయససస:51
లస: ససస స
5188 NDX2425643
పపరర: లకడర ననగ ససషసరత సససగరరజ

94-115/898

94-115/901

94-115/914

94-125/68

తసడడ:డ వస శరససస స జటటరర
ఇసటట ననస:29-99-100
వయససస:25
లస: పప
5200 NDX1016815
పపరర: కకటటశశరర ననరర

5192 NDX1393503
పపరర: వనసకట లకడరసతష ఆకకల

94-4/1075

94-115/902

94-115/915

5198 NDX1740126
పపరర: ససధదర వపటటకకరర

94-126/553

తసడడ:డ వరయఖ భమశశటట
ఇసటట ననస:30-1
వయససస:75
లస: పప

5204 NDX2796076
పపరర: ననగరరరజ పరగళర

భరస : శకనవరస కలలవగబసట
ఇసటట ననస:30-1-2
వయససస:52
లస: ససస స

5193 NDX2398881
పపరర: పడసరద జలలర

94-115/913

5196 NDX0366005
పపరర: సతష కలమలర పరస

94-115/916

5199 NDX2533347
పపరర: సతఖననరరయణ రరజజరపప

94-133/34

తసడడ:డ రమలసజనఉలక రరజజరపప
ఇసటట ననస:29-1387
వయససస:20
లస: పప
94-4/1076

5202 NDX1013929
పపరర: శకనస ననరర

94-4/1077

తసడడ:డ సససగరయఖ
ఇసటట ననస:30-1
వయససస:51
లస: పప
94-118/1263

తసడడ:డ రసగరరరవప పరగళర
ఇసటట ననస:30-1-2
వయససస:43
లస: పప

94-120/339 5207 NDX2496081
5206 AP151010279213
పపరర: లలతన కలలవగబసట కలలవగబసట
పపరర: అరరణ వడర మననటట

94-115/900

తసడడ:డ కకషష రరవప పరస
ఇసటట ననస:29-90/A
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అసజమర తనటట కకసడ
ఇసటట ననస:30-1
వయససస:24
లస: పప
94-4/1078

5190 NDX1197433
పపరర: శకకరసత శసగరరజ

తసడడ:డ సరయలల జలలర
ఇసటట ననస:29-90/0
వయససస:43
లస: పప

5195 NDX0645150
పపరర: వనసకట ఉమలమహహశశర రరవప
కలసపరటట
తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:29-90/1
వయససస:40
లస: పప

5201 NDX2036649
పపరర: భవరన శసకర తనటట కకసడ

94-115/897

తసడడ:డ దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:29-85/D
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపటటకకరర
ఇసటట ననస:29-118/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:30-1
వయససస:41
లస: ససస స
5203 NDX2036748
పపరర: బబలర కకటయఖ భమశశటట

94-115/899

తసడడ:డ వనసకట మహన రరవప
ఇసటట ననస:29-85/D
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప పరస
ఇసటట ననస:29-90/1
వయససస:28
లస: పప
5197 NDX1490184
పపరర: వనసకట పపప ఢడశ కకషష జటటరర

5189 NDX1393511
పపరర: శకవదఖ ఆకకల

5187 AP151010273362
పపరర: శకరరమ శరర గగలర పపడడ

తసడడ:డ శకకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-85/C
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకట లకడరసతష
ఇసటట ననస:29-85/D
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:29-85/D
వయససస:37
లస: పప
5194 NDX1528803
పపరర: అనల కలమలర పరస

94-115/895

తసడడ:డ జ యస రరవప శరససస స
ఇసటట ననస:29-85/C
వయససస:32
లస: పప

భరస : లలతనకకరణ సససగరరజ
ఇసటట ననస:29-85/D
వయససస:27
లస: ససస స
5191 NDX1197425
పపరర: లలతనకకరణ శసగరరజ

5186 JBV3713351
పపరర: చచసతనఖ గగలర పపడడ

94-120/340

94-120/338
5205 AP151010279625
పపరర: బబలతడపపరసససదరర కలవగబసట
కలలవగబసట
భరస : గగతనకకషష కర.ఎన.ఎస కలలవగబసట
ఇసటట ననస:30-1-2
వయససస:45
లస: ససస స

5208 AP151010279004
పపరర: సరవతడ కలలవగబసట

94-120/341

భరస : వ కర శకనవరస వడర మననటట
ఇసటట ననస:30-1-2
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సపతషరరమకకషషససబబబరరవప కలలవగబసట
ఇసటట ననస:30-1-2
వయససస:78
లస: ససస స

5209 AP151010276644
పపరర: నరశసహశకర కలవగబసట
కలలవగబసట
తసడడ:డ ససబబబరరవప కలలవగబసట
ఇసటట ననస:30-1-2
వయససస:51
లస: పప

94-120/342

94-120/343
5210 AP151010276187
పపరర: సదరఖశకనవరసస కలవకలసటర
కలశకలసటర
తసడడ:డ సపతషరరమకకషష ససబబబరరవప కలశకలసటర
ఇసటట ననస:30-1-2
వయససస:55
లస: పప

94-120/344
5211 NDX2490589
పపరర: కరరరసకగయ శకనవరస వడర
మననటట
తసడడ:డ వ ఎస రరమచసదడ రరవప వడర మననట
ఇసటట ననస:30-1-2
వయససస:60
లస: పప

5212 AP151010276039
పపరర: సపతషరరమకకషషససబబబరరవప
కలవకలసటర
తసడడ:డ నరసససగరరవప కలలవగబసట
ఇసటట ననస:30-1-2
వయససస:83
లస: పప

94-120/345

94-120/636
5213 NDX3118734
పపరర: హహమరరజ రరజపపరగహహత
రరజపపరగహహత
భసధసవప: ససతతష కలసవర రరజపపరగహహత వనసఫ
ఇసటట ననస:30-1-3,5/1 brodipet
వయససస:45
లస: పప

5214 SQX1787852
పపరర: ననగలకడర మలర బబ యన

95-9/35

భరస : సరసబశవరరవప మలర బబ యన
ఇసటట ననస:30-1/5/60
వయససస:23
లస: ససస స
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94-120/346

5216 NDX2496016
పపరర: ససత లకడర వపటటకకరర

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసరద వపటటకకరర
ఇసటట ననస:30-1-7
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర పడసరద వపటటకకరర
ఇసటట ననస:30-1-7
వయససస:47
లస: ససస స

5218 NDX0174318
పపరర: సతఖ కలమలరర హహ సదరర

5219 JBV0801209
పపరర: కమలలకర శరర హహ సదరర

94-120/430

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదబయఖస
ఇసటట ననస:30-1-7,
వయససస:62
లస: ససస స
5221 NDX1385533
పపరర: లకడర కరసత కమరరజగడడ

94-120/347

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వపటటకకరర
ఇసటట ననస:30-1-7
వయససస:54
లస: పప
94-120/431

తసడడ:డ సరయ కలమలర హహ సదరర
ఇసటట ననస:30-1-7,
వయససస:39
లస: పప
94-120/349

5222 JBV2482628
పపరర: ననగలకడర కరమరరజగడడ

94-120/348
5217 NDX2495968
పపరర: వనసకటటశశర పడసరద వపటటకకరర

5220 NDX0300848
పపరర: రమఖ హహ సదరర

94-120/432

భరస : కమలలకర శరర హహ సదరర
ఇసటట ననస:30-1-7,
వయససస:31
లస: ససస స
94-120/350

5223 NDX1401371
పపరర: వనసకటటటసషషసతశ కరమరరజగడడ

94-120/351

తసడడ:డ కర యమ డడ కర పడసరదరరవప కమరరజగడడ
ఇసటట ననస:30-1-8
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కగ.ఎస.డడ.కగ.పడసరదరరయ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:30-1-8
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎస డడ కగ పడసరద రరవప కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:30-1-8
వయససస:26
లస: పప

5224 NDX1737149
పపరర: శల దదవ షసవ

5225 NDX0306654
పపరర: ఆయయషర షపక

5226 NDX2295566
పపరర: దమయసత కరరరమసచ

94-120/352

భరస : మహహశ కలమలర షసవ
ఇసటట ననస:30-1-9
వయససస:31
లస: ససస స
5227 NDX1737115
పపరర: మహహశ కలమలర షసవ

భరస : జజన సససదన షపక
ఇసటట ననస:30-1-9
వయససస:39
లస: ససస స
94-120/355

తసడడ:డ ననరరయణ షసవ
ఇసటట ననస:30-1-9
వయససస:36
లస: పప
5230 NDX2495877
పపరర: ససమలమ న జరసన దసరరరనన

5228 NDX0574764
పపరర: జజన సససదన షపక

94-120/357

5231 NDX2294452
పపరర: ససగగత దదవ దసరరరన

5234 NDX2294502
పపరర: మసజ శరర హథదలల

తసడడ:డ మశకమల జరసన దసరరరన
ఇసటట ననస:30-1-10
వయససస:66
లస: పప

భరస : శవ కలమలర శరర హథదలల
ఇసటట ననస:30-1-11
వయససస:42
లస: ససస స

94-120/363
5236 JBV2477792
పపరర: ఓసపడకరశ గగళళమమడడ�
గగళరమమడడ
తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస� గగలర మబడడ
ఇసటట ననస:30-1-12
వయససస:62
లస: పప

5237 NDX1255520
పపరర: వనసకట శరకవన కకసడ
భరస : రవ కలమలర కకసడ
ఇసటట ననస:30-1-13
వయససస:30
లస: ససస స

5239 NDX1457127
పపరర: గరయతడ పరశతస

5240 NDX0087254
పపరర: భబనసమత కకసడన

94-120/366

భరస : రరధ కకషష పరశతస
ఇసటట ననస:30-1-14
వయససస:53
లస: ససస స
5242 NDX2013373
పపరర: రరధ కకషష పరశతస
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పరశతస
ఇసటట ననస:30-1-14
వయససస:57
లస: పప

94-120/356

94-120/358

5243 NDX0078527
పపరర: కకషరషరరవప కకసడ
తసడడ:డ పరనకరలరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:30-1-14
వయససస:69
లస: పప

94-126/554

5232 NDX2294460
పపరర: పడవణ కలమలర జరసన దసరరరన

94-120/359

తసడడ:డ హరక చసద జరసన దసరరరన
ఇసటట ననస:30-1-10
వయససస:45
లస: పప
94-120/361

5235 NDX2294544
పపరర: శవ కలమలర శరర హథదలల

94-120/362

తసడడ:డ పస ఎన శరర హథదలల
ఇసటట ననస:30-1-11
వయససస:42
లస: పప
94-120/364

5238 NDX1255538
పపరర: రవ కలమలర కకసడ

94-120/365

తసడడ:డ అపరపరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:30-1-13
వయససస:37
లస: పప
94-120/367

భరస : కకషరషరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:30-1-14
వయససస:60
లస: ససస స
94-120/369

5229 NDX2496834
పపరర: ననగగశశర రరవప మబపరపళర
తసడడ:డ తరరపతయఖ మబపరపళర
ఇసటట ననస:30-1-9
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:30-1-10
వయససస:42
లస: ససస స
94-120/360

94-120/354

భరస : లకడర ననరరయణ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:30-1-9
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:30-1-9
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడవణ దసరరరనన
ఇసటట ననస:30-1-10
వయససస:20
లస: ససస స
5233 NDX2294585
పపరర: హరక చసద జరసన దసరరరన

94-120/353

5241 NDX2360220
పపరర: వనత కలమలర పరశతస

94-120/368

తసడడ:డ రరధ కకషష పరశతస
ఇసటట ననస:30-1-14
వయససస:21
లస: పప
94-120/370

5244 JBV2483113
పపరర: మలధసరర చతరరల చతరల

94-120/371

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చతరల
ఇసటట ననస:30-1-15
వయససస:38
లస: ససస స
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5245 AP151010279009
పపరర: ననగలకడర చతరల

94-120/372

భరస : సరసబశవరరవప చతరల
ఇసటట ననస:30-1-15
వయససస:57
లస: ససస స
5248 AP151010279295
పపరర: పడసదననసబ ఇసకకలలర ఇసకకలల

5246 JBV2478097
పపరర: పడవణబకమలర చతరరల

94-120/373

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చతరల
ఇసటట ననస:30-1-15
వయససస:36
లస: పప
94-120/375

భరస : పరసడడరసగరరరవప ఇసకకలల
ఇసటట ననస:30-1-17
వయససస:62
లస: ససస స

5249 NDX2439107
పపరర: ససబడహరణఖస పపసపరటట

5247 NDX2439115
పపరర: అననపపరష పపసపరటట

94-120/374

భరస : ససబడహరణఖస పపసపరటట
ఇసటట ననస:30-1-17
వయససస:46
లస: ససస స
94-120/376

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:30-1-17
వయససస:56
లస: పప

5250 NDX0387811
పపరర: రరణణ పప నదనరర

94-120/377

భరస : లకడర కరసతన రరవప పప నదనరర
ఇసటట ననస:30-1-18
వయససస:48
లస: ససస స

94-120/378 5252 NDX2013415
94-120/379
5251 NDX2215788
పపరర: సన అసజన కలమలర పప నదనరర
పపరర: తరరమల ననగ పపషప ససతతష
పప నదనరర
తసడడ:డ టటనర కరసతనరరవప పప నదనరర
తసడడ:డ పస టట ఎన ఎల కరసత రరవప పప నదనర
ఇసటట ననస:30-1-18
ఇసటట ననస:30-1-18
వయససస:23
లస: పప
వయససస:25
లస: పప

5253 NDX0302984
పపరర: టట ఎన ఎల కరసత రరవప
పప నదనరర
తసడడ:డ భషరయఖ� పప నదనరర
ఇసటట ననస:30-1-18
వయససస:45
లస: పప

94-120/380

5254 SQX2430700
పపరర: పడదదప కలమలర దరరక

5256 NDX1580464
పపరర: వనసకటటశ జసపపల

94-120/382

95-11/407

తసడడ:డ జజకబ దరరక
ఇసటట ననస:30-01-18
వయససస:26
లస: పప
5257 NDX2294882
పపరర: దదవ చసదదక
డ తమరన

5255 JBV2483097
పపరర: లకడర జఇపపల
భరస : దదవరరజ జసపపల
ఇసటట ననస:30-1-21
వయససస:45
లస: ససస స

94-120/383

5258 NDX2439065
పపరర: సరహహత పసడయ మమడదరర

తసడడ:డ ససవర శసకర కలమలర తమరన
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడదరర
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:22
లస: ససస స

5260 NDX2439271
పపరర: ననగ లకడర సడవసత కరర పరలలస

5261 NDX2294775
పపరర: ససజజత యరరమననడడ

94-120/386

భరస : శరత చసదడ బసడ
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:32
లస: ససస స
5263 NDX2294718
పపరర: లకరణ రరవప యరరమననడడ

94-120/389

94-120/392

తసడడ:డ ఆసజననయబలల మమడదరర
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:47
లస: పప

5264 NDX2294841
పపరర: భవరన ససకరగ తమరన

5267 NDX2294866
పపరర: గరయతడ దదవ ససకర

94-120/395

5270 NDX2295103
పపరర: పవన కలమలర తనడడకకసడ

94-120/387

5273 NDX2294080
పపరర: రవసదడననథ బసదన
తసడడ:డ ససబబబరరవప బసదన
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:67
లస: పప

94-120/385

5262 NDX2439057
పపరర: రతన కలమలరర మమడదరర

94-120/388

భరస : శకనవరసరరవప మమడదరర
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:41
లస: ససస స
94-120/390

5265 NDX2294106
పపరర: ఉమలదదవ బసదన

94-120/391

భరస : రవసదడననథ బసదన
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:53
లస: ససస స
94-120/393

5268 NDX2294908
పపరర: కకషన అనసరరగ మరరయలల

94-120/394

తసడడ:డ వనసకట నరసజన మరరయలల
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:23
లస: పప
94-120/396

తసడడ:డ ఉమలశసకర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:30
లస: పప
94-120/398

5259 NDX2295533
పపరర: సతఖ శకలసతల మబపపవరపప
భరస : మలతక శకనవరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఉమలశసకర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమలశసకర తనడడ కకసడ
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:30
లస: పప
5272 NDX2439040
పపరర: శకనవరస రరవప మమడదరర

94-120/384

భరస : ససవర శసకర కలమలర తమరన
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప సదరరబతస న
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:55
లస: ససస స
5269 NDX2294940
పపరర: ససతతష కలమలర తనడడ కకసడ

తలర : లకడర జజసపపల
ఇసటట ననస:30-1-21
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకరణరరవప యరరమననడడ
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ యరరమననడడ
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:45
లస: ససస స
5266 NDX2294734
పపరర: శక లకడర సదరరబతస న

94-120/381

5271 NDX2294064
పపరర: శరత చసదడ బసదన

94-120/397

తసడడ:డ రవసదడననథ బసదన
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:33
లస: పప
94-120/399

5274 NDX2526770
పపరర: రరఢ కలమలరర బబలననగబ

94-120/400

భరస : రమమశ బబబబ బబలననగబ
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:54
లస: ససస స
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5275 NDX2738342
పపరర: పవన భరత బసదన
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94-120/633

తసడడ:డ రవసదడ ననద బసదన
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:34
లస: పప
5278 NDX3234929
పపరర: వనలలగగసడ జజఖతఖత సష లలటట

5276 NDX3224870
పపరర: వనసకట ననగ లకడర సష లలటట

94-120/670

తసడడ:డ కకసడయఖ సష లలటట
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:47
లస: ససస స
94-120/673

తసడడ:డ కకసడయఖ సష లలటట
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:18
లస: ససస స

5279 NDX2526739
పపరర: రమమశబబబబ బబలననగబ

5277 NDX3234697
పపరర: కకసడయఖ సష లలటట

94-120/672

తసడడ:డ చనన సష లలటట
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:53
లస: పప
94-121/20

5280 NDX3248051
పపరర: వనలలగగసడ వరరర న సష లలటట

94-121/531

భసధసవప: రరధకలమలరర బబలననగబ
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ వనలలగగసడ వరఠధదన సష లలటట
ఇసటట ననస:30-1-22
వయససస:25
లస: ససస స
5283 NDX0633651
పపరర: ఉమలదదవ చదలవరడ

భరస : ననగమలలర శశరరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:50
లస: ససస స

94-120/403
5282 NDX0936765
పపరర: అరరణకలమలరర మరరయలల
మరరయలల
భరస : వనసకట నరసజన
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:60
లస: ససస స

5284 JBV2483071
పపరర: కళళఖణణ గవరరపపట

5285 JBV2482842
పపరర: చననమర కఇదనల

5286 NDX1450220
పపరర: రగహహత మరరయలల

5281 NDX0633677
పపరర: ననగ రరజకలమలరర కకసడవటట

94-120/402

94-120/405

94-120/406

94-120/404

94-120/407

భరస : మహహఇదడ పడసరద గవనరగపట
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస కసడల
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:100 లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరరజన మరరయలల
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:24
లస: పప

5287 NDX0633719
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడవటట

5288 JBV2478055
పపరర: శబరర గవరరపపట

5289 NDX0633735
పపరర: మలతకశకనవరస చదలవరడ

94-120/408

94-120/409

94-120/410

తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప� కకసడవటట
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహహసదపడసరద గవనరగపట
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరరరరవ చదలవరడ
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:40
లస: పప

5290 JBV2478501
పపరర: రరజగష జరసన

5291 NDX1854331
పపరర: ససవర శసకర రరవప తమరన

5292 NDX0633701
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప కకసడవటట

94-120/411

94-120/412

94-120/413

తసడడ:డ భవరరరల జరసన
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ యమగననబ నరరససహ రరవప తమరన
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:52
లస: పప

5293 NDX0936708
పపరర: వనసకటనరసజన మరరయలల

5294 JBV2477974
పపరర: ఉమలశసకర తనడడకకసడ

5295 JBV2477917
పపరర: రరమకకషష కసదనళ

94-120/414

తసడడ:డ సరసబయఖ మరరయలల
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:52
లస: పప

94-120/415

తసడడ:డ హనసమసతరరవప � తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:65
లస: పప

94-120/417 5297 NDX3048444
5296 NDX0633727
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప చదలవరడ
పపరర: సరయ రరహహల మమడదరర

94-120/416

తసడడ:డ కకషషమమరరస కసడల
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణమమరరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:30-1-22 LAKSHMI TOWERS
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడదరర
ఇసటట ననస:30-1-22,Lakshmi Towers
వయససస:18
లస: పప

5298 AP151010282138
పపరర: శరసత కలమలరర పససటబఖల
పపనటయలల
భరస : శకమనననరరయణ పపనటయలల
ఇసటట ననస:30-1-24
వయససస:72
లస: ససస స

5299 AP151010282137
పపరర: శకమనననరరయణ పససటబఖల
పపనటయలల
తసడడ:డ నరసససహస పపనటయలల
ఇసటట ననస:30-1-24
వయససస:75
లస: పప

94-121/22

5300 NDX3116621
పపరర: వజయ రరణణ ఆకలరరత

5301 NDX1732784
పపరర: మధస జరసన జరసన

5302 JBV0804179
పపరర: ససశలకలమలరర

94-121/24

భరస : ననమచసద జరసన
ఇసటట ననస:30-1-25
వయససస:41
లస: ససస స

94-120/634

94-121/430

తసడడ:డ శశరర తచడదర రరజ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:30-1-24/1
వయససస:20
లస: ససస స
5303 JBV0803320
పపరర: పపషపకలమలరర జరసన
భరస : ససరగష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:30-1-25
వయససస:45
లస: ససస స

94-121/21

94-121/23

భరస : మబఖగష జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-1-25
వయససస:31
లస: ససస స
94-121/25

5304 NDX0345165
పపరర: ససశల కలమలరర

94-121/26

భరస : అశశక కలమలర
ఇసటట ననస:30-1-25
వయససస:54
లస: ససస స
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5305 JBV0804153
పపరర: పరన దదవ
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94-121/27

భరస : భవర లలల
ఇసటట ననస:30-1-25
వయససస:80
లస: ససస స
5308 NDX0832709
పపరర: మబఖగష జరసన ససగల జరసన

94-121/30

94-121/33

94-121/36

తసడడ:డ లలత కలమలర జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-1-27
వయససస:25
లస: పప
5317 NDX2296812
పపరర: మబబనన తనజ యస

94-121/39

94-121/42

94-121/44

94-121/47

భరస : శకరరమమమరరస నల
ఇసటట ననస:30-1-33
వయససస:82
లస: ససస స

94-121/37

5324 NDX2296846
పపరర: ధన లకడర చసక

5327 AP151010282469
పపరర: అననన పసరమలసబ శకదదవ అననన

94-121/389

94-121/40

5313 AP151010282433
పపరర: వశశశశశరరరవప కకడనల కకడల

5316 NDX2296853
పపరర: మహససన తనజ యస

5319 NDX0345215
పపరర: అసజనదదవ ఇసటటరర

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ నల
ఇసటట ననస:30-1-33
వయససస:30
లస: పప

94-121/38

94-121/41

94-120/418

5322 NDX2296887
పపరర: గరయతడ చసక

94-121/43

తసడడ:డ వరరసజననయబలల చసక
ఇసటట ననస:30-1-30
వయససస:21
లస: ససస స
94-121/45

5325 NDX2296879
పపరర: గసగమర చసక

94-121/46

భరస : గసగయఖ చసక
ఇసటట ననస:30-1-30
వయససస:79
లస: ససస స
94-121/48

5328 NDX0345231
పపరర: సరసబశవరరవప అననన అననన

94-121/49

తసడడ:డ ససజవయఖ అననన
ఇసటట ననస:30-1-31
వయససస:67
లస: పప

94-121/50 5331 AP151010282242
5330 NDX0345306
పపరర: వనసకట ననగ గరయతడ వనసషషవ నల
పపరర: మహలకడరభబసకరర నల నల

5333 NDX0345348
పపరర: వనసకటటష నల

94-121/35

భరస : వనసకటపపలలరరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:30-1-27/1
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ నల
ఇసటట ననస:30-1-33
వయససస:29
లస: ససస స
94-121/52

94-121/32

తసడడ:డ మఖసబల యస
ఇసటట ననస:30-1-27/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప అననన
ఇసటట ననస:30-1-31
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫణణ రరజ ససధకర అనపరరస
ఇసటట ననస:30-1-31
వయససస:21
లస: పప
5332 AP151010282240
పపరర: వనసకటరతనస నల నల

5315 NDX0830612
పపరర: ససదదప కలమలర జరసన జరసన

5321 NDX2294387
పపరర: మఖసబల యస

5310 JBV0803338
పపరర: ససరగష కలమలర జరసన

తసడడ:డ దనమదరయఖ కకడల
ఇసటట ననస:30-1-26
వయససస:69
లస: పప

భరస : వరరసజననయబలల చసక
ఇసటట ననస:30-1-30
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయఖ చసక
ఇసటట ననస:30-1-30
వయససస:53
లస: పప
5329 NDX2600682
పపరర: అరరణ కలలఖణ అనపరరస వ ఏస

94-121/34

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:30-1-28
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజననయబలల చసక
ఇసటట ననస:30-1-30
వయససస:26
లస: ససస స
5326 NDX2296838
పపరర: వరరసజననయబలల చసక

5312 AP151010282278
పపరర: ససగబణకలమలరర కకసరరజ
కకసరరజ
భరస : బసవపపననయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:30-1-26
వయససస:79
లస: ససస స

5318 NDX2296820
పపరర: మబసతనజ బబగమ యస

94-121/29

తసడడ:డ బవర లలల జరసన
ఇసటట ననస:30-1-25
వయససస:47
లస: పప

భరస : మఖసబల యస
ఇసటట ననస:30-1-27/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపలలరరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:30-1-27/1
వయససస:50
లస: పప
5323 NDX2296861
పపరర: మమనక చసక

94-121/31

తసడడ:డ లలత కలమలర జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-1-27
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మఖసబల యస
ఇసటట ననస:30-1-27/1
వయససస:27
లస: ససస స
5320 NDX0345207
పపరర: వనసకటనగగష ఇసటటరర

5309 JBV0804187
పపరర: ననమచసద జరసన

5307 NDX0831784
పపరర: అశశక ససదదప జరసన జరసన

తసడడ:డ అశశక జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-1-25
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బవర లలల జరసన
ఇసటట ననస:30-1-25
వయససస:43
లస: పప

భరస : వశశశశశరరరవప కకడల
ఇసటట ననస:30-1-26
వయససస:62
లస: ససస స
5314 NDX1216316
పపరర: సరలలచ అభషపక జరసన జరసన

94-121/28

తసడడ:డ అశశక జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-1-25
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అశశక జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-1-25
వయససస:32
లస: పప
5311 AP151010282226
పపరర: వజయరరణణ కకడనల కకడల

5306 NDX0830794
పపరర: ససగవ అనల జరసన జరసన

94-121/51

భరస : ససబబబరరయబడడ నల
ఇసటట ననస:30-1-33
వయససస:49
లస: ససస స
94-121/53

5334 AP151010282241
పపరర: ససబబబరరయబడడ నల నల

94-121/54

తసడడ:డ శకరరమమమరరస నల
ఇసటట ననస:30-1-33
వయససస:52
లస: పప
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5335 AP151010282250
పపరర: శకరరమమమరరస నల నల

94-121/55

తసడడ:డ వషష
ష మమరరస నల
ఇసటట ననస:30-1-33
వయససస:85
లస: పప

5336 AP151010282066
పపరర: యశశధర పరలపరరస పరలపరరస

భరస : వనసకట నరరసససహరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:30-1-34
వయససస:79
లస: ససస స

5338 AP151010282060
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప పరలపరరస
పరలపరరస
తసడడ:డ హనసమసతరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:30-1-34
వయససస:87
లస: పప

94-121/58

5341 NDX1732776
పపరర: పదర మబపసరర

94-121/59

5339 NDX2617678
పపరర: నరసససహ రరవప రరమరరజ

5342 NDX0345454
పపరర: పదరజ మబపసపరర� మబపసపరర
భరస : వనసకటననగగశశరరరవప� మబపసపరర
ఇసటట ననస:30-1-35
వయససస:43
లస: ససస స

5344 NDX0788026
పపరర: వనసకట ననగ సతఖ కరరరసక
మబపసపరర
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ మబపసపరర
ఇసటట ననస:30-1-35
వయససస:33
లస: పప

5345 NDX2599132
పపరర: లలలకలమలరర రరమరరజ

94-121/62

తసడడ:డ బలదదవ
ఇసటట ననస:30-1-36-73
వయససస:36
లస: పప
5350 NDX1663963
పపరర: తనసశక ఖటటఅ

94-120/421

94-120/639

94-120/424

94-120/427

తసడడ:డ పస.వ.ఎల.ఎన. రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:30-1-49
వయససస:67
లస: పప
5362 NDX3187432
పపరర: ననగభబషణ రరవప కకతస
తసడడ:డ ఆళళకదనసప జ కకతస
ఇసటట ననస:30-1-53
వయససస:63
లస: పప

5351 NDX1413913
పపరర: ససజత ఖటటఅ

5354 NDX2943223
పపరర: షపక మహమరద ఇరరరన

5357 NDX1431840
పపరర: రమణ తదజగష పరరమ పరరమ

94-121/390

5343 NDX0345439
పపరర: ననగవరరరన మబపసపరర మబపసపరర

5346 NDX2657419
పపరర: గగత దదవ దదవరకర

94-120/419

94-120/420

తసడడ:డ కకటయఖ కకట
ఇసటట ననస:30-1-41
వయససస:54
లస: పప
94-120/422

5352 NDX2720555
పపరర: రహహమబననసర బబగబమ
మహమరద
భరస : రఫస బబబబ మహమరద
ఇసటట ననస:30-1-43
వయససస:42
లస: ససస స

94-120/640

94-120/423
5355 NDX1431865
పపరర: జర ఎల ససజనఖ పరరమ పరరమ

94-120/638

భరస : వ రమణ తదజగష పరరమ
ఇసటట ననస:30-1-48
వయససస:29
లస: ససస స
94-120/425

5358 AP151010279356
పపరర: ససవరష లకడరదదవ పరరమ పరరమ
భరస : రవసదడననధ పరరమ
ఇసటట ననస:30-1-49
వయససస:59
లస: ససస స

5360 NDX0306936
పపరర: రతనకలమలరర పరరమ పరరమ

5361 NDX2496149
పపరర: ససత పరరమ

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస కకట
ఇసటట ననస:30-1-55
వయససస:57
లస: పప

94-121/61

94-24/821

5349 AP151010276232
పపరర: వనసకటమలలర శశరరరవప కకట

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష మమరరస పరరమ
ఇసటట ననస:30-1-48
వయససస:29
లస: పప

5363 NDX3204013
పపరర: ననగగశశర రరవప కకట

94-110/1114

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:30-1-36-73
వయససస:33
లస: ససస స

94-120/428

భరస : ససతనరమయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:30-1-50
వయససస:44
లస: ససస స
94-120/641

5340 NDX2599108
పపరర: రరమలఅకకరమర రరమరరజ

భరస : వనసకటననగగశశరరరవప మబపసపరర
ఇసటట ననస:30-1-35
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమరద రఫస బబబబ
ఇసటట ననస:30-1-43
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవరరమకకషషమమరరస పరరమ
ఇసటట ననస:30-1-48
వయససస:52
లస: ససస స
5359 AP151010276040
పపరర: రవసదడననధ పరరమ పరరమ

94-121/60

తసడడ:డ బబమలమలల ఖటటఅ
ఇసటట ననస:30-1-43
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహమరద రఫస బబబబ
ఇసటట ననస:30-1-43
వయససస:20
లస: పప
5356 NDX0306894
పపరర: ససశలలరరణణ పరరమ

5348 AP151010279246
పపరర: అననపపరష కకట

94-121/57

భరస : హనదమసఠరరవ
ఇసటట ననస:30-1-35
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : వనసకటమలలర శశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:30-1-41
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సనజత ఖటటఅ
ఇసటట ననస:30-1-43
వయససస:31
లస: ససస స
5353 NDX2928463
పపరర: షపక మహమరద రగశన

94-109/769

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:30-1-35
వయససస:53
లస: ససస స
94-121/391

5337 NDX2296895
పపరర: సరయ పడకరశ చసదరరకజ

తసడడ:డ ఉమలదదవ చసదరరకజ
ఇసటట ననస:30-1-34
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:30-1-35
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట ననగ సతఖ కరరరసక మబపసరర
ఇసటట ననస:30-1-35
వయససస:31
లస: ససస స

5347 NDX2598415
పపరర: అనల కలమలర దదవరకర

94-121/56

94-120/426

94-120/429

భరస : ససత రరమయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:30-1-50
వయససస:64
లస: ససస స
94-120/642

5364 NDX2804391
పపరర: ససబబమర పరడఠరగసతమ

94-122/606

భరస : చసదడ శశఖర రరజ పరడఠరగసతమ
ఇసటట ననస:30-2
వయససస:45
లస: ససస స
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5365 NDX2741536
పపరర: మలధవరరజ పరడఠరగసతమ

94-122/607

5366 NDX2575421
పపరర: కవఖ ససత ళ

94-136/793

94-122/36
5367 NDX1672972
పపరర: వ సరయ రవకరసత భబరతషల

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరజ పరడఠరగసతమ
ఇసటట ననస:30-2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-2-15
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భబరతషల
ఇసటట ననస:30-2-18
వయససస:25
లస: పప

5368 NDX3169455
పపరర: ససజన కలమలరర వడర పపడడ

94-1/1236
5369 NDX2425197
పపరర: వజయ కళళఖణ చచదరర
వటటటపష డ లల
తసడడ:డ రరజజ రతనస చచదరర వటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:29
లస: పప

5370 NDX2561132
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చలలర
తసడడ:డ మలధవ రరవప చలలర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:54
లస: పప

5372 NDX2296804
పపరర: రగవత యయనసక

5373 NDX1771451
పపరర: తససర మల షపక

94-118/1267

భరస : శకనవరససలల వడర పపడడ
ఇసటట ననస:30-2-32
వయససస:55
లస: ససస స
5371 NDX2296945
పపరర: మలనస సససగసశశటట

94-121/64

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:22
లస: ససస స
5374 NDX1771402
పపరర: లకడర తచననల

తసడడ:డ వనసకట రరజ యయనసక
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:23
లస: ససస స
94-121/67

తసడడ:డ ససరగష తచననల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:26
లస: ససస స
5377 NDX0344267
పపరర: శవ కకషష చచసతనఖ చలలర

94-121/70

94-121/73

94-121/76

94-121/79

భరస : శకనవరస రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:40
లస: ససస స
5389 JBV2488864
పపరర: సరగజన బమడడద

భరస : రరమలరరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:44
లస: ససస స

94-121/71

5381 NDX1732842
పపరర: ననగ జజఖత కకరపరటట

94-121/82

94-121/74

5379 NDX0579946
పపరర: నవత వగరర వగరర

94-121/72

5382 AP151010282121
పపరర: ఖలజజబ సయఖద సయఖద

94-121/75

భరస : జజఫర సరదదక సయఖద
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:36
లస: ససస స

5384 NDX1125574
పపరర: కమలకలమలరర చసతపలర
చసతపలర
భరస : చసదడమమళ చసతపలర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:38
లస: ససస స

94-121/77

5387 NDX2296929
పపరర: మమరగ ససమఖ మమళస

94-121/80

5388 NDX1029248
పపరర: రరమలకడర ససరవరపప
ససరవరపప
భరస : కకటటశశరరరవప ససరవరపప
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:40
లస: ససస స

94-121/81

94-121/83

5391 NDX0345124
పపరర: జజఖత యననస

94-121/84

5390 NDX1436725
పపరర: శశశలజ బబజవరడ బబజజవడన

5393 NDX0344226
పపరర: అపపమర చలలర
భరస : మలర ఖలరరరనరరవప చలర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:48
లస: ససస స

5385 JBV2488633
పపరర: రతనకలమలరర తచననల

94-121/78

భరస : మజగస తచననల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ బబజవరడ బబజవరడ
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:41
లస: ససస స
94-121/85

94-121/69

భరస : శకనవరసరరవప వగరర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమలర మమళస
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జజనయఖ బమడడద
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:40
లస: ససస స
5392 NDX2138262
పపరర: కలపన తనళళళరర

5378 NDX0344317
పపరర: ననగ కకషష జజఖత చలలర

5376 NDX2135326
పపరర: రతన గగత తనళళరర
తసడడ:డ రరమ రరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట అపపల రరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మలణణకరఖరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:38
లస: ససస స
5386 NDX2296911
పపరర: ససవరష కలమలరర సససగసశశటట

94-121/68

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప చలర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప యయనకర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:35
లస: ససస స
5383 NDX0344838
పపరర: బబబలలవణఖ బబ రరగడడ

5375 NDX2296747
పపరర: కలలఖణణ బడద

94-121/66

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలసస ననరరయణ బడద
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప చలర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:31
లస: ససస స
5380 NDX1764142
పపరర: వనసకట లకడర యయనకర

94-121/65

94-95/757

భరస : కకటటశశరరరవప యలననస
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:41
లస: ససస స
94-121/86

5394 NDX0579086
పపరర: ఇసతకలమలరర కటటకల కటటకల

94-121/87

భరస : కర వ భబసకర రరవప కటటకల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:49
లస: ససస స
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5395 NDX1770719
పపరర: సరసబబడజఖస యయనసక
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94-121/88

భరస : ససబబ రరవప యయనసక
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:50
లస: ససస స
5398 NDX0696518
పపరర: కవత వనజసడర వనజరసడర

94-121/91

5399 AP151010282373
పపరర: మరరయమర తచననల తచననల

94-121/95

5402 NDX1771006
పపరర: మధస బబబబ తచననల

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పససపపల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:29
లస: పప
94-121/101

5408 NDX0787812
పపరర: ససరగష తచననల తచననల

5411 NDX0579995
పపరర: శకనవరసరరవప వగరర వగరర

తసడడ:డ ఆనసద బబబబ తచననల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కబబయఖ వగరర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:39
లస: పప

94-121/107
5413 NDX1436717
పపరర: రమమష బబబబ బబజవరడ
బబజవరడ
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బబజవరడ బబజవరడ
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:44
లస: పప

5414 NDX2179845
పపరర: చసదడమమళ చసతపలర
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చసతపలర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:44
లస: పప

5416 JBV0802637
పపరర: జజనయఖ బమడడద

5417 NDX0459669
పపరర: మలణణకరఖరరవప బబ రరగడడ

94-121/110

తసడడ:డ మసరసన రరవప బమడడద
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:45
లస: పప
5419 NDX0459602
పపరర: కకటటశశరరరవప యననస

94-121/113

తసడడ:డ మలదవరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:54
లస: పప

5420 NDX2179860
పపరర: శకనవరస రరవప పసరరమలళర

94-121/99

5423 NDX1770859
పపరర: తచననల ఆనసద బబబబ తచననల
తసడడ:డ ఆశరరశదస తచననల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:60
లస: పప

94-121/94

5403 NDX2135334
పపరర: వదనఖ సరగర తనళళరర

94-121/97

5406 NDX2197045
పపరర: మబళరపపడడ చచసతనఖ

94-121/100

తసడడ:డ మబళరపపడడ శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:30
లస: పప
94-121/102

5409 NDX1770644
పపరర: వనసకట రరజ యయనసక

94-121/103

తసడడ:డ ససబబ రరవప యయనసక
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:31
లస: పప
94-121/105

94-121/106
5412 NDX0714253
పపరర: శకనవరసరరవప పష లశశటట పప లశశటట

తసడడ:డ సససదరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:42
లస: పప
94-121/108

5415 AP151010282318
పపరర: మజగస తచననల తచననల

94-121/109

తసడడ:డ ఆశరరశదస తచననల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:45
లస: పప
94-121/111

5418 NDX2296937
పపరర: శకనవరస రరవప సససగసశశటట

94-121/112

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:48
లస: పప
94-121/114

తసడడ:డ గబరరననదస పసరరమలళర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:52
లస: పప
94-121/117

5400 NDX2296689
పపరర: ససదదప సససగసశశటట

తసడడ:డ రరమ రరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చనన బబలకకటయఖ యలననస
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:48
లస: పప
5422 NDX0344200
పపరర: మలర ఖలరరరనరరడడడ చలలర

94-121/96

తసడడ:డ ఆనసదబబబబ తచననల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:30
లస: పప
94-121/104

94-121/90

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భబసకర కటటకల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ దదమబబరర బడద
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:31
లస: పప
5410 NDX0085100
పపరర: రమమష బబబబ తచననల

94-121/93

తసడడ:డ చటటట బబబబ తచననల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:24
లస: పప

94-121/98 5405 NDX0579839
5404 NDX1581751
పపరర: వ దసరర మలర కరరరరన పససపపల
పపరర: వననద కలమలర కటటకల కటటకల

5397 AP151010282195
పపరర: మరరయమర వగరర

భరస : కబబయఖ
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఆశరరశదస తచననల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రతనస వటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:24
లస: పప

5407 NDX1733071
పపరర: తషలసస ననరరయణ బడద

94-121/89

తసడడ:డ ఆశరరశదస తచననల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సహదదవ రరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:57
లస: ససస స
5401 NDX2060945
పపరర: సశరష తదజ దదప వటటటపష డ లల

5396 AP151010282372
పపరర: లలలకలమలరర తచననల తచననల

94-121/116
5421 NDX0579060
పపరర: వజయభబసకర కటటకకల కటటకల

తసడడ:డ రరమయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:52
లస: పప
94-121/118

5424 NDX2296952
పపరర: ససబబబరరవప యయనక

94-121/119

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ యయనక
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:60
లస: పప
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94-121/120

తసడడ:డ కకటయఖ వగరర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:69
లస: పప
5428 NDX2737559
పపరర: శకనవరస రరడడడ పసటట ట

94-121/451

94-121/454

94-121/457

94-121/460

94-121/375

5435 NDX2832509
పపరర: అజరత దల షపక

5438 NDX0580167
పపరర: అఫసడఫపన షపక

5441 NDX2013159
పపరర: వనసకట భబవన వరవలలల

94-121/126

5444 NDX2296770
పపరర: హహహమలవత చసతపలర

5447 NDX2296713
పపరర: పవన కలమలర పపలజల

తసడడ:డ వ ససబడహరనఖ శరససస స వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అశశన కలమలర పపలజల
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:29
లస: పప

5449 JBV2488724
పపరర: లకడర ననరరయణ శషరట

5450 JBV2488757
పపరర: వనసకట ససబడహరణఖస శషరషర

94-121/132

తసడడ:డ శకరరమమమరరస శసర
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:47
లస: పప
5452 NDX2850444
పపరర: వనసకట రమణ వనదనసతస
తసడడ:డ శకరరమ మమరరస వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:59
లస: పప

94-121/458

94-121/122

5453 NDX2850436
పపరర: గరయతడ దదవ వనదనసతస
భరస : వనసకటరమణ వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:55
లస: ససస స

5433 NDX2832707
పపరర: వననద ససరవరపప

94-121/456

5436 NDX2832525
పపరర: అభరఠదదన షపక

94-121/459

5439 NDX1308956
పపరర: ఇరరరన షపక ఎసడడ

94-121/123

తసడడ:డ మరరవరల ఎసడడ
ఇసటట ననస:30-2-58/2
వయససస:27
లస: పప
94-121/124

5442 NDX2296739
పపరర: ఉమ దదవ పపలజల

94-121/125

భరస : అశశన కలమలర పపలజల
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:54
లస: ససస స
94-121/127

5445 NDX2296788
పపరర: ససబబ లకడర పమడడమరరక

94-121/128

భరస : లకడర ననరరయణ పమడడమరరక
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:79
లస: ససస స
94-121/130

5448 JBV2488740
పపరర: వజయ భబసకర� శషరషర�

94-121/131

తసడడ:డ శకరరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:41
లస: పప
94-121/133

తసడడ:డ శకరరమమమరరస shistla
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:50
లస: పప
94-121/461

94-121/453

తసడడ:డ శదబయఖ షపక
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:18
లస: పప

భరస : గబరరలసగస చసతపలర
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:56
లస: ససస స
94-121/129

5430 NDX2851103
పపరర: వజయ కలలఖణ వటటటపష డ లల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ససరవరపప
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహననఖ శరససస స వరయల
ర ల
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వ వ వ ఎస శరససస స వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:54
లస: ససస స
5446 NDX2060929
పపరర: యశససశ వరవలలల

94-121/455

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:30-2-58/2
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఎనననస
ఇసటట ననస:30-2-58 9 A BLOCK
వయససస:22
లస: పప
5443 NDX2296796
పపరర: వజయ భబరత పమడడమరగ

5432 NDX2832731
పపరర: మననజ ససరవరపప

94-121/450

తసడడ:డ రరజ రతనమ వటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శదబయఖ షపక
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చటటట బబబబ తచననల
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:18
లస: పప
5440 NDX2296705
పపరర: కకటయఖ ఎనననస

94-121/452

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ససరవరపప
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజనయఖ బబడడడన
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:21
లస: ససస స
5437 NDX2971661
పపరర: ససరగశ బబబబ తచననల

5429 NDX2832657
పపరర: కరసచననభబగమ షపక

5427 NDX2832632
పపరర: శదబయఖ షపక

తసడడ:డ రహస తషలర షపక
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:45
లస: పప

భరస : శదబయఖ షపక
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కబబయఖ వగర
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:28
లస: ససస స
5434 NDX2832681
పపరర: రతక కలమలరర బబడడడన

94-121/121

తలర : ఖలజజ బ సయఖద
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:30-2-58
వయససస:37
లస: పప
5431 NDX2851095
పపరర: మమత వగర

5426 NDX2179886
పపరర: ననవకన సయఖద

5451 NDX2296721
పపరర: అశశన కలమలర పపలజల

94-121/134

తసడడ:డ నరసససహ రరవప లలట పపలజల
ఇసటట ననస:30-2-61
వయససస:61
లస: పప
94-121/462

5454 NDX2296754
పపరర: పరమమశశరర చసతపలర

94-121/377

భరస : గబరరలసగస చసతపలర
ఇసటట ననస:30-2-61, 5/7
వయససస:52
లస: ససస స
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5455 NDX3105020
పపరర: లకడర ననసచరమర పష లగరన

94-121/463

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:30-2-62
వయససస:65
లస: ససస స
5458 NDX2605046
పపరర: యలర మర వజడగరరర

5456 NDX3103975
పపరర: పష లగరన వనసకట రతనస

తసడడ:డ లకరయఖ
ఇసటట ననస:30-2-62
వయససస:71
లస: పప
94-121/396

భరస : చనన వనసకటటశశరరర లలటట వజడగరరర
ఇసటట ననస:30-2-64
వయససస:41
లస: ససస స

5459 NDX2542868
పపరర: రమమష పపలలగబజర

తసడడ:డ బబబబలలల జరసన దదరగరణణ
ఇసటట ననస:30-2-65
వయససస:40
లస: పప
94-121/139

5467 NDX2296960
పపరర: శరసత కలమలరర తతడదటట

94-121/141

94-121/144

భరస : రరజగసదడ కలమలర జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:33
లస: ససస స
94-121/147

94-121/150

తసడడ:డ వమల కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:25
లస: పప

94-121/464

94-121/153

94-121/142

5466 NDX2296986
పపరర: పరరమళ ససహససన తతడదటట

5469 NDX1664003
పపరర: శశన
క క జరసన జరసన
భరస : రరకగశ జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:30
లస: ససస స

5471 NDX1827890
పపరర: హహమలత జరసన జరసన

5472 NDX1827783
పపరర: మధసబబల జరసన జరసన

94-121/145

5477 NDX0345595
పపరర: రరజగసదడ కలమలర జరసన జరసన

5480 NDX1827601
పపరర: అశశక కలమలర జరసన జరసన

5483 NDX2297000
పపరర: పడవళక శశగబ
తసడడ:డ శసకర రరవప శశగబ
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:21
లస: ససస స

94-121/138

94-121/140

94-121/143

94-121/146

భరస : వమల కలమలర జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:52
లస: ససస స
94-121/148

5475 NDX0830687
పపరర: సచన జరసన జరసన

94-121/149

తసడడ:డ మహవర కలమలర జరసన jain
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:29
లస: పప
94-121/151

5478 NDX1827676
పపరర: మహవర కలమలర జరసన జరసన

94-121/152

తసడడ:డ శరసతలలల జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:52
లస: పప
94-121/154

తసడడ:డ శరసతలలల జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:58
లస: పప
94-121/465

5463 JBV0800557
పపరర: నరగసదడ మమరరస గగవసదరరజ

తసడడ:డ చనన మహన రరవప లలట తతడదటట
ఇసటట ననస:30-2-69
వయససస:22
లస: పప

5474 NDX2296994
పపరర: మమత జరసన

94-121/135

తసడడ:డ చనన మహన రరవప లలట తతడదటట
ఇసటట ననస:30-2-69
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమలర జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శరసతలలల జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:55
లస: పప
5482 NDX2911139
పపరర: రరజగశ జరసన

5468 NDX2296978
పపరర: డదవడ రరజ తతడదటట

5460 NDX2439388
పపరర: నరరల దదవ దసరరరన

తసడడ:డ భబవనననరయణ రరవప గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:30-2-68
వయససస:47
లస: పప

భరస : నరగసదడ జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగసదడ కలమలర జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:31
లస: పప
5479 NDX1827841
పపరర: వమల కలమలర జరసన జరసన

94-121/137

భరస : మహవర కలమలర జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమలర జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:56
లస: ససస స
5476 NDX0345645
పపరర: రరకగశ జరసన జరసన

5465 NDX2839116
పపరర: గగవసదరరజ శశశలజ కలమలరర

94-121/92

భరస : పడదదప కలమలర జరసన దసరరరన
ఇసటట ననస:30-2-65
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరజ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:30-2-68
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చనన మహన రరవప తతడదటట
ఇసటట ననస:30-2-69
వయససస:55
లస: ససస స

5473 NDX1827510
పపరర: రతనణణ జరసన జరసన

94-121/397

తసడడ:డ బబబబతనరల జరసన
ఇసటట ననస:30-2-65
వయససస:58
లస: పప

5464 AP151010282153
పపరర: వనసకటకకషషయఖ గగవసదరరజ
గగవసదరరజ
తసడడ:డ భబవననరరయణ గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:30-2-68
వయససస:57
లస: పప

5457 NDX0580050
పపరర: పదనరవత వగరర వగరర

భరస : కబబయఖ వగరర
ఇసటట ననస:30-2-64
వయససస:51
లస: ససస స

భసధసవప: మమత వగర
ఇసటట ననస:30-2-64
వయససస:31
లస: పప

94-121/136 5462 JBV2478592
5461 NDX2439354
పపరర: పడదదప కలమలర జరసన దదరగరణణ
పపరర: బబబబలలల జరసన

5470 NDX1828328
పపరర: సష నయల జరసన జరసన

94-124/872

5481 NDX0696427
పపరర: నరగసదడ కలమలర జరసన జరసన

94-121/155

తసడడ:డ శరసతలలల జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-70
వయససస:59
లస: పప
94-121/156

5484 NDX2439396
పపరర: లకడర హరరక రరచపపడడ

94-121/157

తసడడ:డ జయ హరననథ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:23
లస: ససస స
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94-121/158

తసడడ:డ మటబట పలర రరవప దసగర రరజ
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:24
లస: ససస స
94-121/161

5491 NDX0803239
పపరర: మనన కలమలరర జరసన జరసన

94-121/164

5489 NDX0914911
పపరర: ఆశరలత ఈడద

5492 NDX1733147
పపరర: పదరశక దసటట

భరస : శసకర రరవప ససగబ
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:55
లస: ససస స

5495 NDX1771311
పపరర: ఉమ కరమమశశరర ఆవధననసల

94-121/173

తసడడ:డ మటబటపలర రరవప దసగర రరజ
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:21
లస: పప
94-121/176

తసడడ:డ శసకర రరవప ససగబ
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:27
లస: పప
5506 NDX0345694
పపరర: మబరళకకషష ఏడద

94-121/179

94-121/168

94-121/182

5510 NDX2013118
పపరర: జయ హహహననథ రరచపపడడ

94-121/171

5513 NDX2013175
పపరర: శవ పడసరద కకలర పర
తసడడ:డ వనసకట రరవప కకలర పరర
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:62
లస: పప

5493 NDX2013126
పపరర: జజఖత రరచపపడడ

94-121/166

5496 NDX2013183
పపరర: కలససమ కలమలరర కకలర పర

94-121/169

5499 AP151010282028
పపరర: హహమలవత దసగర రరజ

94-121/172

భరస : శకశశలస
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:67
లస: ససస స
5502 NDX1771642
పపరర: శశరసక ఆవధననసల

94-121/175

తసడడ:డ హరర ఆవధననసల
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:27
లస: పప

94-121/177

5505 NDX1216324
పపరర: వశశననధస లకడర ననరరయణ
వశశననధస
తసడడ:డ ససబబబ రరవప వశశననధస
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:33
లస: పప

94-121/180

94-121/181
5508 AP151010282090
పపరర: వనసకటమటట పలర రరవప దసగర రరజ
దసగర రరజ
తసడడ:డ శకశశలస దసగర రరజ
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:48
లస: పప

94-121/183

5511 NDX0117945
పపరర: రరమగగపరల దసడడ దసడడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రచపపదద
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:53
లస: పప
94-121/185

94-121/163

భరస : శవ పడసరద కకలర పరర
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నధమల జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససగబణ దదవ బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:49
లస: పప
5512 NDX2439362
పపరర: వనసకట సతఖ వర పడసరద
జసధనఖల
తసడడ:డ కలమలర సరశమ జసధనఖల
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:61
లస: పప

5507 NDX0803163
పపరర: మబఖగష కలమలర జరసన జరసన

5490 AP151010282029
పపరర: ససతనదదవ దసగర రరజ దసగర రరజ

భరస : జగ హహహననథ రచపపదద
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కగశవ రరవప గసటట
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ రతస యఖ ఇదద
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:38
లస: పప
5509 NDX2013134
పపరర: రవ శసకర బబ పపపడడ

94-121/165

94-121/174
5501 NDX2013191
పపరర: ననగ ధదరజ ససతతష కలమలర
కకలర పర
తసడడ:డ ససవర పడసరద కకలర పరర
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:24
లస: పప

5504 NDX1771873
పపరర: కకరణ కలమలర గసటట

94-121/160

భరస : వనసకటమటట పలర రరవప దసగర రరజ
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హరర ఆవధననసల
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:56
లస: ససస స

94-121/170 5498 AP151010282340
5497 NDX1125566
పపరర: శశషరరతనస మటటట పలర మతష
పపరర: మలలర శశరర మబపరపళళ�
స పలర
మబపరపల
భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మలతషఖపలర
భరస : ననగగశశరరరవప� మబపపల
ఇసటట ననస:30-2-71
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:59
లస: ససస స
వయససస:62
లస: ససస స

5503 NDX1166305
పపరర: సరయళ హరగష సపగబ ససగబ

94-121/162

భరస : రరమ గగపరల దసటట
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:46
లస: ససస స
94-121/167

5487 NDX2013167
పపరర: కలసదన రరచపపడడ

తసడడ:డ హరననథ రచపపదద
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషష ఇదద
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మబఖగష కలమలర జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:44
లస: ససస స

5500 NDX2297018
పపరర: సరయ తదజ దసగర రరజ

94-121/159

తసడడ:డ ఆర జగ హరననథ కలససమబ
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:26
లస: ససస స

5488 NDX0579763
పపరర: వ యస లలత వశశననధస
వశశననధస
భరస : చచసగళ రరవప వశశననధస
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:31
లస: ససస స

5494 NDX1166297
పపరర: వనసకట కరమలకడర సపగమ సపగబ

5486 NDX2013142
పపరర: లలత కలససమ రరచపపడడ

94-121/178

94-121/184

తసడడ:డ రరమకకకషష శరససన స దసడడ
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:54
లస: పప
94-121/186

5514 NDX0150110
పపరర: హరర ఆవధననసల అవధనసల

94-121/187

తసడడ:డ సదరఖ శరర అవధనసల
ఇసటట ననస:30-2-71
వయససస:64
లస: పప
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94-121/188 5516 AP151010282245
94-121/189 5517 AP151010282244
5515 NDX1125624
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ మటటట పలర
పపరర: నరసససహస పలర పష తష పలర పష తత
పపరర: పడభబవతదదవ పలర పష తష
పలర పష తత
తసడడ:డ శకరరమబలల మతష
స మపలర
తసడడ:డ చచసచయఖ పలర పష తత
భరస : నరసససహస పలర పష తత
ఇసటట ననస:30-2-71
ఇసటట ననస:30-2-71
ఇసటట ననస:30-2-72
వయససస:69
లస: పప
వయససస:73
లస: పప
వయససస:64
లస: ససస స

94-121/190

5518 NDX0914879
పపరర: ససదనరరణణ నలక
ర రర

94-121/466

94-121/191

భరస : శకనవరసరరవప ననలర కరర
ఇసటట ననస:30-2-73
వయససస:45
లస: ససస స
5521 NDX2297026
పపరర: వనసషషవ కకరపరటట

94-121/193

5522 NDX1733162
పపరర: జజఖతరరయ కకరపరటట

5528 NDX3104460
పపరర: రరగవయఖ శవరస

94-122/647

94-121/467

తసడడ:డ మహనరరవప శవరస
ఇసటట ననస:30-2-76
వయససస:62
లస: పప

94-121/376

5534 NDX1733188
పపరర: శక వలర శవర ససధఖ మదదబ

94-121/201

94-121/207

భరస : వనసకట రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:30-2-79
వయససస:30
లస: ససస స

94-121/203

5537 AP151010282115
పపరర: లకడర వనసకటననగరరజ మలడడ
మదదబ
తసడడ:డ ససబడమణఖస మదదబ
ఇసటట ననస:30-2-78
వయససస:49
లస: పప

94-121/206

5540 NDX2083715
పపరర: ససరగష అడడరర

94-121/208

5543 NDX1166339
పపరర: భడమరరసబ మలడడ మమడడశశటట
భరస : రరమబలల మమడడశశటట
ఇసటట ననస:30-2-79
వయససస:73
లస: ససస స

94-121/202

5535 JBV2488617
పపరర: లకడరవనసకట ససమలత మదదబ

94-121/204

భరస : వనణబగగపరలపడసరద� మదదబ
ఇసటట ననస:30-2-78
వయససస:37
లస: ససస స
5538 NDX2619310
పపరర: భవన పష కకరర

94-139/416

భరస : మధససదదన రరడడడ పష కకరర
ఇసటట ననస:30-2-78
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప అడడరర
ఇసటట ననస:30-2-79
వయససస:33
లస: ససస స
94-121/210

5532 NDX0830927
పపరర: వసదనపప లకరణ వసదనపప
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ వసదనపప
ఇసటట ననస:30-2-77
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ లకడర వనసకట ననగరరజ మదదబ
ఇసటట ననస:30-2-78
వయససస:26
లస: ససస స
94-121/205

5529 NDX3123445
పపరర: సరమమజఖస శవరస
భరస : రరగవయఖ శవరస
ఇసటట ననస:30-2-76
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరణ వసదనపప
ఇసటట ననస:30-2-77
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటససబడమణఖస మదదబ
ఇసటట ననస:30-2-78
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష రరవప అడడరర
ఇసటట ననస:30-2-79
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-2-74
వయససస:44
లస: ససస స

94-121/199

తసడడ:డ నవన వసదనపప
ఇసటట ననస:30-2-77 5TH LINE
వయససస:35
లస: ససస స

5542 NDX2083699
పపరర: వనసకట సరవతడ అడడరర

94-121/195

94-121/198

భరస : లకరణ వసదనపప
ఇసటట ననస:30-2-77
వయససస:61
లస: ససస స

5539 NDX1733220
పపరర: ననగ లకడర వనమబల

5523 JBV0800334
పపరర: పదరజ కకరపరటట కకరపరటట

94-121/197 5526 JBV0800326
5525 JBV2488195
పపరర: శవపరరశత కకరపరటట కకరపరటట
పపరర: శకనవరసరరవప కకరపరటట
కకరపరటట
భరస : మలర కరరరరనరరవప కకరపరటట
తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-2-74
ఇసటట ననస:30-2-74
వయససస:67
లస: ససస స
వయససస:46
లస: పప

94-121/200 5531 JBV2488815
5530 AP151010366172
పపరర: ధనలకడర వసదనపప వసదనపప
పపరర: నవన వసదనపప

5536 AP151010282114
పపరర: పడబబట రరజగశశరర మలడడ మదదబ

94-121/194

94-121/196

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-2-74
వయససస:47
లస: పప

5533 NDX2296762
పపరర: పరవన తవశ

5520 NDX2735884
పపరర: శకనవరసరరవప నలక
ర రర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:30-2-73
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వ ననగగశశర రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-2-74
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-2-74
వయససస:45
లస: ససస స
5527 JBV2488476
పపరర: ననగగశశరరరవప కకరపరటట

94-121/192

భరస : సరసబశవరరవప ననలర కరర
ఇసటట ననస:30-2-73
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-2-74
వయససస:21
లస: ససస స
5524 NDX0119214
పపరర: మలలర శశరర కకరపరటట కకరపరటట

5519 AP151010282243
పపరర: లకడర నలక
ర రర ననలర కరర

94-121/209
5541 NDX1166347
పపరర: వజయలకడర మలడడశశటట మమడడశశటట

భరస : ససరగష మమడడశశటట
ఇసటట ననస:30-2-79
వయససస:38
లస: ససస స
94-121/211

5544 NDX2083657
పపరర: మలరరత రఘబరరస అడడరర

94-121/212

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప అడడరర
ఇసటట ననస:30-2-79
వయససస:30
లస: పప
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5545 NDX1733204
పపరర: వనసకట రరవప వనమబల

94-121/213

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:30-2-79
వయససస:33
లస: పప
5548 NDX2850428
పపరర: కనఖక పరమమశశరగక మడడడ

94-121/469

94-175/993
5552 NDX2448694
పపరర: శశషరదదడ కవత రరవప కకకర
సససహఎస
తసడడ:డ వరరరఘవ చనరరఖలల కవత రరవప కకకర
ఇసటట ననస:30-2-81
వయససస:64
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రరవప వసక
ఇసటట ననస:30-2-82
వయససస:62
లస: ససస స

5555 NDX0696500
పపరర: రరజ వసకర వసక

5556 JBV2488294
పపరర: చసదడశశఖర రరవప వసకర

94-121/219

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గసధస
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:24
లస: ససస స
5560 NDX1029586
పపరర: ససధఖ ఆడదపప అదచపప

94-121/225

94-121/228

94-121/231

94-121/234

భరస : గగపరల రరవప దసరరత
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:65
లస: ససస స
5572 JBV2488054
పపరర: మహన మలమళరపలర

94-121/223

5561 NDX0914986
పపరర: శకధరణణ మలమళరపలర

5564 NDX1208735
పపరర: రమలదదవ గసధస

5567 NDX0345843
పపరర: వజయలకడర మలమళరపలర

94-121/226

తసడడ:డ శవపపరషపస
డ రదరరవప మలమలర పలర
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:43
లస: పప

5559 NDX1029560
పపరర: హహహసదవ ఆడదపప అదచపప

5562 NDX0345892
పపరర: బబల ననగజజఖత మలమళళపలర

94-121/229

5565 JBV2488112
పపరర: ఫణణ రరజశక మలమడనల

94-121/232

94-121/224

94-121/227

94-121/230

94-121/233
5568 NDX1029362
పపరర: ససతతషస పప నననకసటట పప నననకసటట

భరస : రరజమహనరరవప పప నననకసటట
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:61
లస: ససస స

5570 NDX1029727
పపరర: రవతదజ ఆడదపప adepu

5571 NDX0345793
పపరర: శశష ఆదదతఖ మలమడనల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� పప తష
స రర
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:51
లస: పప

94-121/221

భరస : వనసకటరతనపడసరద మలమదల
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవపపరష పస
డ రదరరవప మలమలర పలర
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:60
లస: ససస స

5573 NDX0276840
పపరర: శకనవరసరరవప� పప తష
స రర�

94-121/218

భరస : మహన మలమలర పలర
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:35
లస: ససస స

94-121/235

తసడడ:డ రరజమహనరరవప అదచపప
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:29
లస: పప
94-121/237

5553 JBV2488302
పపరర: చలలర రతనస వసక వసక

తసడడ:డ రరజమహనరరవప అదచపప
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప గసధస
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర రరవప కకరగటట
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:58
లస: ససస స
5569 NDX1931709
పపరర: శరరదనమణణ దసరర త

5558 NDX1029743
పపరర: రగవత మలమడనల మలమదల

94-121/217
5550 NDX0803361
పపరర: అబబబరరవప మమమలలవరరపప
మయలవరపప
తసడడ:డ ఆసజననయబలల మయలవరపప
ఇసటట ననస:30-2-80
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ భమల రరజ వసక
ఇసటట ననస:30-2-82
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శవపపరష పస
డ రదరరవప
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగపరల రరవప ధదరరత
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:43
లస: ససస స
5566 NDX2013209
పపరర: కలరగటట వజయ లకడర కకరగటట

94-121/220

తసడడ:డ MV రతనపడసరద మలమదల
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజమహనరరవప అదచపప
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:31
లస: ససస స
5563 NDX2297034
పపరర: ససవరష లలత ధదరర త

94-121/216

తసడడ:డ చసదడశశఖర వసక
ఇసటట ననస:30-2-82
వయససస:41
లస: పప
94-121/222

94-121/215

తసడడ:డ అచసఖత రరమయఖ అడడరర
ఇసటట ననస:30-2-79
వయససస:61
లస: పప

5549 NDX0803197
పపరర: వనసకట లకడర మమమలవరపప
మయలవరపప
భరస : అచనచరరవప మయలవరపప
ఇసటట ననస:30-2-80
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప వసక
ఇసటట ననస:30-2-82
వయససస:38
లస: పప
5557 NDX1732750
పపరర: ససయబకస ధకకయన గసధస

5547 NDX2083723
పపరర: రరమ కకషష రరవప అడడరర

94-121/468

తసడడ:డ సససదర రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:30-2-81
వయససస:51
లస: పప
5554 NDX0696609
పపరర: వసశకకషష వసకర వసక

94-121/214

తసడడ:డ రరమబలల మమడడశశటట
ఇసటట ననస:30-2-79
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగ రరజ మడడడ
ఇసటట ననస:30-2-79
వయససస:50
లస: ససస స
5551 NDX3140381
పపరర: హనసమసత రరవప పష లశశటట

5546 NDX1166321
పపరర: సదరశ మలడడశశటట మమడడశశటట

94-121/236

తసడడ:డ వనసకట రతనపడసరద మలమదల
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:32
లస: పప
94-121/238

5574 NDX1208727
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గసధస

94-121/239

తసడడ:డ చనవరరసరశమ గసధస
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:55
లస: పప
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94-121/240

94-121/241 5577 NDX1931865
5576 JBV2488120
పపరర: వనసకటరతనపడసరద మలమడనల
పపరర: శవపపరష పడసరదరరవప
మలమళరపలర
తసడడ:డ శశషరచలపతరరవప మలమదల
తసడడ:డ ససబబరరవప మలమలర పలర
ఇసటట ననస:30-2-83
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:60
లస: పప
వయససస:69
లస: పప

94-121/242

94-121/243

5579 NDX0914887
పపరర: చనవరరసరశమ గసధస

94-121/245

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకరగటట
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:58
లస: పప
5578 NDX1931733
పపరర: గగపరల రరవప దసరరత
తసడడ:డ ససబబరరవప దసరరత
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:75
లస: పప
5581 NDX2733608
పపరర: ననరరయణమర పప తత
స రర

తసడడ:డ పష తషరరజ గసధస
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:78
లస: పప
94-121/470

భరస : శకనవరస రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:38
లస: ససస స
5584 NDX0346106
పపరర: వజయలకడర కలమలరర వనకకన

94-121/247

భరస : రరధనకకషషమమరరస వనకకన
ఇసటట ననస:30-2-84
వయససస:52
లస: ససస స
5587 NDX0346049
పపరర: ససతనరరవమర ఏలకరర

94-121/250

94-121/253

తసడడ:డ ససబబబరరవప భబయసరన
ఇసటట ననస:30-2-84
వయససస:60
లస: పప
5593 NDX2277309
పపరర: యసశసత కలమలర కలపప
తసడడ:డ లకమయఖ కలపప
ఇసటట ననస:30-2-87
వయససస:26
లస: పప

94-121/255

5580 NDX0701284
పపరర: ఉదయససబడమణఖస తనడదపలర

తసడడ:డ వనసకటనరశసహరరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:30-2-83
వయససస:85
లస: పప

94-121/471 5583 AP151010282079
5582 NDX2840650
పపరర: కకషష మబరళమహన అరరమసడ
పపరర: దదవసపన తషరగ తషరరగర

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస అరరమసడ
ఇసటట ననస:30-2-83 F1 SAISUDHAAPPART
వయససస:32
లస: పప

భరస : వరరసజననయబలల తషరరగర
ఇసటట ననస:30-2-84
వయససస:44
లస: ససస స

5585 AP151010282224
పపరర: శవననగమణణ తషరగ తషరరగర

5586 NDX1611251
పపరర: చచననమర పష లలబబ యన

94-121/248

భరస : వరరసజననయబలల తషరరగర
ఇసటట ననస:30-2-84
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:30-2-84
వయససస:92
లస: ససస స
5590 JBV0803072
పపరర: రరమలసగగశశర రరవప బబససరన

94-121/244

5588 NDX0119099
పపరర: శక నగగష అయఖగరరర అయఖగరరర

94-121/251

5589 NDX0383042
పపరర: రరధనకకకషష వనకకన
తసడడ:డ సససదరమమరరస వనకకన
ఇసటట ననస:30-2-84
వయససస:52
లస: పప

5591 AP151010282078
పపరర: వరరసజననయబలల తషరగ
తషరరగర
తసడడ:డ పరనకరలరరవప తషరరగర
ఇసటట ననస:30-2-84
వయససస:76
లస: పప

94-121/254

5592 NDX3045705
పపరర: శశరగఖ వనకకన

5594 NDX0972901
పపరర: లకడర గబసటటపలర

94-121/256

94-121/252

94-121/472

తసడడ:డ రరఢ కకషష వనకకన
ఇసటట ననస:30-2-84
వయససస:23
లస: ససస స
5595 NDX0345959
పపరర: వజయ రరఘవ రరసటబల

భరస : ననగగశశరరరవప� ఒసగగలల
ఇసటట ననస:30-2-89
వయససస:47
లస: ససస స

94-121/257

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరసటబల
ఇసటట ననస:30-2-88
వయససస:43
లస: పప

94-121/473 5597 NDX0346007
94-121/258 5598 NDX0149682
5596 NDX2769701
పపరర: సరయ వషష
పపరర: పడసననలకడర ఒసగగలల ఒసగగలల
పపరర: శశషష కలమలరర వసగవవలల
ష భరదనశజ రరసటబల

తసడడ:డ వజయ రరఘవ రరసటబల
ఇసటట ననస:30-2-88
వయససస:20
లస: పప

94-121/249

భరస : కకటటశశర రరవప పష లలబబ యన
ఇసటట ననస:30-2-84
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎ వ ససబబరరయబడడ అయఖగరరర
ఇసటట ననస:30-2-84
వయససస:49
లస: పప

భరస : వజయ రరఘవ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:30-2-88
వయససస:43
లస: ససస స

94-121/246

94-121/259

తసడడ:డ జగన మహననచనరర దదవ
ఇసటట ననస:30-2-89
వయససస:60
లస: ససస స

94-121/260 5600 AP151010282211
94-121/261 5601 NDX2833168
94-121/474
5599 AP151010282238
పపరర: చననమలరయ ఒసగగలల ఒసగగలల
పపరర: ననగగశశరరరవప ఒసగగలల ఒసగగలల
పపరర: శశష పడసనన కలమలరర ఉపపపలకరర

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఒసగగలల
ఇసటట ననస:30-2-89
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఒసగగలల
ఇసటట ననస:30-2-89
వయససస:52
లస: పప

భరస : గణణశ ఉపపపలకరర
ఇసటట ననస:30-2-90
వయససస:61
లస: ససస స

94-121/262 5603 AP151010282264
94-121/263 5604 JBV2488492
94-121/264
5602 AP151010282298
పపరర: లననమనక వరవలలల వరవలలల
పపరర: కరమమశశరర వరవలలల వరవలలల
పపరర: లకడరశశశలజ వరవలలల వరవలలల

భరస : వనసకటపపయఖశరససస స వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమ కలమలర వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అదచసశతబడహరశరససస స వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:43
లస: ససస స
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94-121/265 5606 AP151010282321
94-121/266 5607 NDX1733360
5605 AP151010282265
పపరర: అననపపరష వరవలలల వరవలలల
పపరర: రవశసకర వరవలలల వరవలలల
పపరర: ససధనకర బబబబ పరలపరరస

భరస : అదచసశత బడహరశరససస స వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ అదచసశతబడహరశరససస స వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:42
లస: పప

94-121/267

తసడడ:డ మధససదధన రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:43
లస: పప

5608 AP151010282263
పపరర: రరమ కలమలర వరవలలల
వరవలలల
తసడడ:డ అదచసశత బడహరశరససస స వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:49
లస: పప

94-121/268

5609 AP151010282267
పపరర: వనసకటపపయఖ శరససస స వరవలలల
వరవలలల
తసడడ:డ భబవనననరరయణ వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:72
లస: పప

94-121/269

5610 AP151010282266
పపరర: అదచసశతబడహరశరససస స వరవలలల
వరవలలల
తసడడ:డ భబవననరరయణ వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:75
లస: పప

94-121/270

5611 NDX2972990
పపరర: కలససమలసబ పరలపరరస

94-121/475

5612 NDX2949709
పపరర: శరరర చసదడ బబబబ గసగర రరజ

94-121/476

5613 NDX2976942
పపరర: కకషష కలమలరర గసగర రరజ

94-121/477

భరస : మదససదధన రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల గసగర రరజ
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:59
లస: పప

5614 NDX2833143
పపరర: ననగ సరయ వనసకట లకడర
నహరరకర గసగరరజ
తసడడ:డ శరరర చసదడ బబబబ గసగరరజ
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:20
లస: ససస స

94-121/478

5617 AP151010282019
పపరర: లకడరససశల కకటబ కకటబ

94-121/273

5615 NDX2297042
పపరర: లకడర మదద
బ రర

భరస : సరరసచనబ స బబబబ గసగర రరజ
ఇసటట ననస:30-2-93
వయససస:59
లస: ససస స
94-121/271

భరస : అపరపల నరసససహస మదద
బ రర
ఇసటట ననస:30-2-94
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ యమ ఎ నరసససహస మలధసరర
ఇసటట ననస:30-2-94
వయససస:52
లస: పప
94-121/274

భరస : వనసకటససతనరరమచసదడపస
డ రద కకట
ఇసటట ననస:30-2-96
వయససస:60
లస: ససస స

5618 AP151010282001
పపరర: వనసకటససతనరరమచసదడ
వరపడసరద కకటబ
తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖశరససస స కకట
ఇసటట ననస:30-2-96
వయససస:66
లస: పప

5620 NDX3129590
పపరర: యబగసధర వనమబల

5621 NDX1216340
పపరర: రరణణ జజననలగడడ

94-121/275

94-121/431

తసడడ:డ శకనవరససలల వనమబల
ఇసటట ననస:30-2-100
వయససస:46
లస: పప
5623 NDX2297141
పపరర: అనసత లకడర వనమబల
భరస : శకనవరససలల వనమబల
ఇసటట ననస:30-2-101
వయససస:61
లస: ససస స
5626 NDX0382861
పపరర: ఆనసద కలమలర జజననలగడడ

94-121/280

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:30-2-102
వయససస:41
లస: ససస స

94-121/278

94-121/283

94-121/286

5630 NDX1733246
పపరర: దదవఖ గబసడడబబ యన

5622 NDX1029503
పపరర: అనసతలకడర వనమబల

94-121/276

5625 NDX0383000
పపరర: గగరరశసకర జజననలగడడ

94-121/279

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-101
వయససస:31
లస: పప
94-121/281

తసడడ:డ శకనవరససలల వనమబల
ఇసటట ననస:30-2-101
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:30-2-101
వయససస:62
లస: పప
5632 NDX2013225
పపరర: ననగ లలత గబసడడబబ యన

5627 NDX2297158
పపరర: యబగసధర వనమబల

94-121/479

భరస : శకనవరససలల వనమబల
ఇసటట ననస:30-2-101
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-101
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:30-2-101
వయససస:36
లస: పప
5629 NDX1029784
పపరర: శకనవరససలల వనమబల

5624 NDX0346155
పపరర: వజయలకడర జజననలగడడ

5619 NDX3182102
పపరర: నశథన నరగళళ
భరస : శకనవరసరరవప నరగళళ
ఇసటట ననస:30-2-99
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆనసద కలమలర
ఇసటట ననస:30-2-101
వయససస:28
లస: ససస స
94-121/277

94-121/272
5616 NDX0579250
పపరర: రరమకకషష పరమహసస మదద
బ రర

5628 NDX0382747
పపరర: ననగగశశరరరవప జజననలగడడ

94-121/282

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:30-2-101
వయససస:61
లస: పప
94-121/284

5631 NDX2013233
పపరర: రరమ దదవ గబసడడబబ యన

94-121/285

తసడడ:డ సరయ కలమలర గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:30-2-102
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జగదదశశర బబబబ
ఇసటట ననస:30-2-102
వయససస:33
లస: ససస స

5633 NDX2013266
పపరర: ఉదయ లకడర గబసడడబబ యన

94-121/288
5634 NDX0346189
పపరర: భబగఖలకడర గబసడడబబ యన
గబసడడబబ యన
భరస : చననససబబయఖ గబసడచబబ యన
ఇసటట ననస:30-2-102
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:30-2-102
వయససస:45
లస: ససస స

94-121/287
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5635 NDX1153147
పపరర: ననగరరజ గబసడడబబ యన

94-121/289

తసడడ:డ చననససబబబరరవప గబసడచబబ యన
ఇసటట ననస:30-2-102
వయససస:44
లస: పప

94-121/290 5637 AP151010282219
94-121/291
5636 JBV2488351
పపరర: సరయ కలమలర గబసడడబబ యన
పపరర: వజయభబసకర గబసడడబబ యన
గబసడ
తసడడ:డ చననససబబయఖ గబసడడబబ యన
తసడడ:డ చననససబబయఖ గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:30-2-102
ఇసటట ననస:30-2-102
వయససస:44
లస: పప
వయససస:45
లస: పప

94-121/292 5639 NDX0347955
5638 JBV2488344
పపరర: చనససబబబరరవప గబసడడబబ యన
పపరర: ననగచరరత మలర శశటట

తసడడ:డ ననగయఖ గబసడడపష యన
ఇసటట ననస:30-2-102
వయససస:70
లస: పప
5641 NDX2060994
పపరర: పపరషవలర వలర పపరగ

భరస : వనఇకట రవకలమలర
ఇసటట ననస:30-2-108
వయససస:43
లస: ససస స
94-122/39

భరస : వనసకటటశశరరవప వలర పపరగ
ఇసటట ననస:30-2-108
వయససస:55
లస: ససస స
5644 NDX0696617
పపరర: ససబడమణఖ కళళఖణ రరవ

94-122/42

తసడడ:డ దదవచసద శరర శరర
ఇసటట ననస:30-2-108
వయససస:44
లస: పప
5650 NDX2013043
పపరర: అమర కలమలర కరకరపరరస

94-122/45

94-122/48

94-122/51

భరస : మధససదధన రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:53
లస: ససస స

94-122/609

5657 NDX3175031
పపరర: సరసబ శవయఖ అమకథనపపరగ

94-122/53

5660 NDX1244888
పపరర: సససదమర ఆసబబడ చ

94-122/46

5663 NDX2175157
పపరర: హహహమలవత మదదబ
భరస : గగపరల కకషష మమరరస మదదబ
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:58
లస: ససస స

5646 AP151010285225
పపరర: వనసకటభరత కలమలర మలశశటట

94-122/44

5649 NDX3300266
పపరర: శరత బబబబ వససత

94-121/540

5652 NDX2297398
పపరర: సరరరక జరసన కలహద

94-122/47

భరస : మననజ కలమలర జరసన కలహద
ఇసటట ననస:30-2-113
వయససస:42
లస: ససస స
94-122/49

5655 JBV0800722
పపరర: చఇదడశశఖర� దదఇతరరజ�

94-122/50

తసడడ:డ వనఇకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:30-2-113
వయససస:36
లస: పప
94-121/432

5658 NDX2179910
పపరర: భబవన మదదబ

94-122/52

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస మదదబ
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:22
లస: ససస స
94-122/54

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:35
లస: ససస స
94-122/56

94-122/41

తలర : అననపపరష మర వససత
ఇసటట ననస:30-2-109
వయససస:42
లస: పప

5651 NDX2297281
పపరర: శరణఖ మమళచదరర

5654 JBV0802280
పపరర: వనసకటటశశరరర దదనస రరజ

5643 NDX0578294
పపరర: రరధనరరణణ బబ సతన

తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:30-2-108
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ అమకథనపపరగ
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబబ మదదబ
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:25
లస: ససస స
5662 NDX2175165
పపరర: ననగలకడర కలమలరర మదదబ

94-122/43

భరస : పపరష చఇదడరరవప దదసతరరజ
ఇసటట ననస:30-2-113
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనఇకటటశశరరర దదసతరరజ
ఇసటట ననస:30-2-113
వయససస:37
లస: పప
5659 NDX1880948
పపరర: మమనకర మదదబ

5645 AP151010285131
పపరర: వనసకటరవకలమలర మలర శశటట

5648 NDX2792349
పపరర: ససతతష దదవ శరర శరర

94-122/38

భరస : శకరరమబలల బబ సతన
ఇసటట ననస:30-2-108
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపయఖ శరససస స మమళచదరర
ఇసటట ననస:30-2-113
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:30-2-113
వయససస:59
లస: ససస స
5656 JBV0805598
పపరర: ససధదర కలమలర దదఇతరరజ

94-122/40

భరస : ఈశశర కలమలర శరర శరర
ఇసటట ననస:30-2-108
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస కరకరపరరస
ఇసటట ననస:30-2-111
వయససస:45
లస: పప
5653 JBV0802298
పపరర: వనఇకట లకడర� దదఇతరరజ�

5642 AP151010285224
పపరర: గగవసదమర మలర శశటట

తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:30-2-108
వయససస:46
లస: పప
94-122/608

5640 NDX0347948
పపరర: పరమబలత మలర శశటట
భరస : వనఇకట భరత కలమలర
ఇసటట ననస:30-2-108
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:30-2-108
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబబ రరవ
ఇసటట ననస:30-2-108
వయససస:43
లస: పప
5647 NDX2811610
పపరర: ఈశశర కలమలర శరర శరర

94-122/37

5661 NDX1244862
పపరర: అశశన కలమలరర ఎస ఎస

94-122/55

తసడడ:డ రరమలరరవప ఎస
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:47
లస: ససస స
94-122/57

5664 NDX1499434
పపరర: వనసకట లకడర దదనస రరజ

94-122/58

భరస : ఏడడకకసదల వనసకరగసశరరర దద నసరరజ
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:61
లస: ససస స
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94-122/59

తసడడ:డ ససవర కకశశర జలలర
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:25
లస: పప
5668 JBV2478063
పపరర: గగపరలకకషష మదదబ

94-122/62

94-122/612

94-122/63

94-122/66

94-122/69

94-122/72

94-122/75

తసడడ:డ అమకత లలల వరఖస
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:53
లస: పప

5678 NDX2297695
పపరర: కలససమ వకరశ జరసన

5681 NDX2297471
పపరర: నసదన వరఖస

5684 NDX1561811
పపరర: పడవణ కలమలర రరజ పపరగహహత

5687 JBV2492114
పపరర: వకరస జరసన� చగపరడ�

94-122/78

5690 NDX2297414
పపరర: మననజ కలమలర జరసన కలహద

94-122/67

5693 AP151010285120
పపరర: కకషష ర మల జరసన చగపరడ
తసడడ:డ ఓటరల జరసన జరసన చగపరడ
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:71
లస: పప

5673 NDX2811693
పపరర: వరణణ బబయ కరటబడవత

94-122/614

5676 NDX1793935
పపరర: సరరరక జరసన సరరఫ

94-122/65

5679 JBV2492080
పపరర: వనతన జరసన� చచపరడ�

94-122/68

తసడడ:డ అనల జరసన� �
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:40
లస: ససస స
94-122/70

5682 AP151010285217
పపరర: చసపరదదవ సరరఫ�

94-122/71

భరస : జజగరరజ�
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:73
లస: ససస స
94-122/73

5685 NDX2297430
పపరర: అనల కలమలర వరఖస

94-122/74

తసడడ:డ జయ పడకరశ వరఖస
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:31
లస: పప
94-122/76

5688 NDX1793786
పపరర: వకరస కలమలర జరసన సరరఫ

94-122/77

తసడడ:డ జగరకజ సరరఫ
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:36
లస: పప
94-122/79

తసడడ:డ శరసతలలల జరసన కలహద
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:42
లస: పప
94-122/81

94-122/611

భరస : వకరస కలమలర జరసన సరరఫ
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ర మల జరసన� �
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకషష ర మల జరసన
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:41
లస: పప
5692 NDX2297455
పపరర: జయ పడకరశ వరఖస

94-122/64

తసడడ:డ వగమల రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జయ పడకరశ వరఖస
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:34
లస: పప
5689 AP151010285375
పపరర: అనల జరసన చచపరడ

5675 NDX2297497
పపరర: కకషష వరఖస

5670 NDX2922359
పపరర: వరరసజననయ ననయక కటబరర

భరస : వరరసజననయ ననయక
ఇసటట ననస:30-2-115
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జయ పడకరశ వరఖస
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషన వరఖశ
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:29
లస: పప
5686 NDX2297448
పపరర: దదలప కలమలర వరఖస

94-122/613

భరస : వకరశ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమలర జరసన�
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:44
లస: ససస స
5683 NDX2297406
పపరర: మనష వరఖశ

5672 NDX3069333
పపరర: ననగ రరజ కలమలర గసగసన

94-122/61

తసడడ:డ సష మర ననయక
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:45
లస: పప

భరస : దదలప వరఖస
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వజగష కలమలర
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:35
లస: ససస స
5680 AP151010285138
పపరర: జయశక జరసన చచపరడ�

94-122/610

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గసగసన
ఇసటట ననస:30-2-115
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జయ పడకరశ రసగ
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:23
లస: ససస స
5677 NDX0803205
పపరర: రగఖల జరసన

5669 NDX3179843
పపరర: తషలసమర అమకథనపపరగ

5667 NDX1244904
పపరర: గగవసదస ఆసబబడ చ

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబశవయఖ అమకథనపపరగ
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవయఖ
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:20
లస: పప
5674 NDX2297463
పపరర: మమనక రసగ

94-122/60

తసడడ:డ మధససదదనరరవప మదదబ
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-114
వయససస:59
లస: పప
5671 NDX3154432
పపరర: అమకతపపరర చదతన కకషష

5666 NDX1028349
పపరర: శకనవరస మదదబ మదదబ

5691 AP151010285137
పపరర: రరజ కలమలర జరసన చచపరడ�

94-122/80

తసడడ:డ కకశశర మల జరసన�
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:46
లస: పప
94-122/82

5694 AP151010285215
పపరర: జజగరరజ సరరఫ

94-122/83

తసడడ:డ పపల చసద
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:76
లస: పప
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5695 NDX2793800
పపరర: వనసకట లకడర మమలరచచరరవప

94-122/615

భరస : ఏస.వ.శరససస స మమలరచచరరవప
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:44
లస: ససస స
5698 NDX3117496
పపరర: రరషసక ఏల భననసల

94-122/618

94-122/86

94-122/89

తసడడ:డ శసకరరకవప గరకలలమ
ఇసటట ననస:30-2-121
వయససస:58
లస: పప
5707 NDX1673277
పపరర: కవత కలమలరర రరజపపరగహహత

94-122/90

94-122/93

94-122/95

94-122/98

భరస : పరసడడరసగరరవప పష లకరర
ఇసటట ననస:30-2-125
వయససస:66
లస: ససస స
5722 AP151010285135
పపరర: శశషకలమలరర అసగర
భరస : లకడరపత
ఇసటట ననస:30-2-126
వయససస:54
లస: ససస స

94-122/88
5703 NDX2297588
పపరర: లలవణఖ వజయ లకడర గరరర పరటట

5705 NDX2297950
పపరర: పరడపవత గరరర పరటట

5706 NDX2418127
పపరర: రకడత జరసన

94-123/36

5708 NDX1561829
పపరర: కవత కలమలరర రరజ పపరగహహత

5711 NDX1561845
పపరర: వగమల సష ద రరజ పపరగహహత

5714 NDX0348094
పపరర: కరమమశశరర తడడకమళళ

5717 NDX0382614
పపరర: రఘబననథ బబబబ తడడకమళళ

5720 JBV0800367
పపరర: పసడయసవద అసగర� �

5723 AP151010285164
పపరర: సరవతడ అసగర
భరస : లకడరపత
ఇసటట ననస:30-2-126
వయససస:56
లస: ససస స

94-120/433

తసడడ:డ అమత జరసన
ఇసటట ననస:30-2-122
వయససస:21
లస: ససస స
94-122/91

5709 NDX1561837
పపరర: కమల దదవ రరజ పపరగహహత

94-122/92

భరస : వగమల రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:30-2-122
వయససస:44
లస: ససస స
94-122/94

94-122/619
5712 NDX2946044
పపరర: అభషపక కలమలర రరజపపరగహహత

తసడడ:డ వరగమల సప ద రరజపపరగహహత
ఇసటట ననస:30-2-122
వయససస:20
లస: పప
94-122/96

5715 NDX1028554
పపరర: రరజగష కలమలర బమరగర బమరర

94-122/97

తసడడ:డ మధససదధనరరవప బమరర
ఇసటట ననస:30-2-124
వయససస:28
లస: పప
94-122/99

94-122/100
5718 NDX1758558
పపరర: వనసకట ననగ శక రమఖ పష లకరర

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప పష లకరర
ఇసటట ననస:30-2-125
వయససస:32
లస: ససస స
94-122/102

తసడడ:డ లకడరపతరరవప� �
ఇసటట ననస:30-2-126
వయససస:34
లస: ససస స
94-122/104

94-122/85

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస గరకలలమ
ఇసటట ననస:30-2-121
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ తడడకమళళ
ఇసటట ననస:30-2-124
వయససస:61
లస: పప
94-122/101

5700 NDX1490044
పపరర: పరరశత మలదసససటట

తసడడ:డ ససతన రరమలసజననయబలల మలదస శశటట
ఇసటట ననస:30-2-120
వయససస:84
లస: పప

భరస : రఘబననథ బబబబ తడడకమళళ
ఇసటట ననస:30-2-124
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబననధ బబబబ
ఇసటట ననస:30-2-124
వయససస:32
లస: పప
5719 NDX1921668
పపరర: సరగజ రరణణ పష లకరర

94-122/87

తసడడ:డ ధదఖలజ రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:30-2-122
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రఘబననధ బబబబ
ఇసటట ననస:30-2-124
వయససస:30
లస: ససస స
5716 NDX1244987
పపరర: ననగ పపరష వసశ తడడకమలర

5702 NDX1672923
పపరర: నరసససహ రరవప మలదస శశటట

94-122/617

భరస : నరసససహ రరవప మలదసససటట
ఇసటట ననస:30-2-120
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వగమల రరజజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:30-2-122
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వరగరల సష డన
ఇసటట ననస:30-2-122
వయససస:30
లస: పప
5713 NDX1244961
పపరర: ఎన ఎల శశశత తడడకమలర

94-122/84

భరస : రరధనకకషషమమరగస గరకలలమ
ఇసటట ననస:30-2-121
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరగరల సష డన
ఇసటట ననస:30-2-122
వయససస:28
లస: ససస స
5710 NDX1673194
పపరర: పడవణ కలమలర రరజపపరగహహత

5699 NDX0119594
పపరర: లలలరరణణ మలదసశశటట

5697 NDX3129210
పపరర: రరషరబ ఏల భబనసల

తసడడ:డ లలత కలమలర
ఇసటట ననస:30-2-119
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:30-2-120
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప మలదసససటట
ఇసటట ననస:30-2-120
వయససస:53
లస: పప
5704 NDX2297596
పపరర: రరధ కకషష మమరరస గరరర పరటట

94-122/616

తసడడ:డ ఈశశర కలమలర శరర
ఇసటట ననస:30-2-118
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లలత కలమలర
ఇసటట ననస:30-2-119
వయససస:19
లస: ససస స
5701 NDX0119743
పపరర: ఆసజననయబలల మలదసససటట

5696 NDX2735629
పపరర: భబగఖశక శరర

5721 JBV0800391
పపరర: బసదసమలధవ అసగర

94-122/103

తసడడ:డ లకడరపతరరవప అసగర
ఇసటట ననస:30-2-126
వయససస:36
లస: ససస స
94-122/105

5724 AP151010285134
పపరర: లకడరపత అసగర

94-122/106

తసడడ:డ రరమలరరవప అసగర
ఇసటట ననస:30-2-126
వయససస:64
లస: పప
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5725 NDX1921684
పపరర: చసదడ మమళ అగసరసయలరరజ

94-122/107

5726 NDX2297653
పపరర: ససజజత ననరరళర

తసడడ:డ హనసమసత రరవప AGASTAYARAJU
ఇసటట ననస:30-2-126/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:30-2-127
వయససస:50
లస: ససస స

5728 NDX2297646
పపరర: రవతదజ ననరరళర

5729 NDX2297661
పపరర: పడసరద రరవప ననరరళర

94-122/110

తసడడ:డ పడసరద రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:30-2-127
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస ననరరళర
ఇసటట ననస:30-2-127
వయససస:56
లస: పప

94-122/113
5731 NDX0149963
పపరర: యస ఆర బ డడ సమరర వసగల
వసగల
తసడడ:డ లకడరననరరయణ వసగల
ఇసటట ననస:30-2-128
వయససస:31
లస: ససస స

5732 AP151010285235
పపరర: లలలకకరణ వసగల

94-122/108

5727 NDX2297620
పపరర: కకషష తదజ ననరరళర

94-122/109

తసడడ:డ పడసరద రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:30-2-127
వయససస:27
లస: పప
94-122/111

5730 NDX1166404
పపరర: ఆర ఎల మననజజర వసగల

94-122/112

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ వసగల
ఇసటట ననస:30-2-128
వయససస:29
లస: ససస స
94-122/114

5733 AP151010285234
పపరర: లకడరననరరయణ వసగల

94-122/115

భరస : లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:30-2-128
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:30-2-128
వయససస:59
లస: పప

94-122/116

తసడడ:డ రరమలనసజస రరమలనసజస
ఇసటట ననస:30-2-128
వయససస:73
లస: పప

94-122/117
5735 AP151010285052
పపరర: ససగబణమర
శకపతపసడడతనరరధసఖల
భరస : మహహ
షరలర ఖతలరర
ర నరరవప శకపరటటపసడడతనరరద
శకపతపసడడ
నరరదసఖల
ఇసటట ననస:30-2-129
వయససస:56
లస: ససస స

94-122/118
5736 AP151010285037
పపరర: ససతనమహలకడర
శకపతపసడడతనరరదసఖల
భరస : రరజగశశరరరవప శకపసడడతనరరదసఖలల
ఇసటట ననస:30-2-129
వయససస:58
లస: ససస స

94-122/119
5737 AP151010285065
పపరర: ససవరష పదదరన
శకపతపసడడతనరరదసఖల
భరస : ననగవరభదడయఖ శకపసడడతనరరదసఖలల
ఇసటట ననస:30-2-129
వయససస:66
లస: ససస స

94-122/120
5738 JBV2492189
పపరర: ఉదయ ననగ పడభబకర
శకపరటటపసదదతనరరడసల
తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప శకపసడడతనరరదసఖలల
ఇసటట ననస:30-2-129
వయససస:34
లస: పప

5739 JBV2492262
పపరర: రరజగశశరరరవప శకపత పసడడత

94-122/122
5740 AP151010285051
పపరర: మహహషరలర ఖలరరరలరరవప
శకపతపసడడతనరరదసఖల
తసడడ:డ రరజగశశరరరవప శకపరటటపసడడతనరరదసఖల
ఇసటట ననస:30-2-129
వయససస:61
లస: పప

5741 AP151010285029
పపరర: రరజగశశరరరవప శకపత
పసడడతనరరదసఖలల
తసడడ:డ లసగయఖ పసడడతనరదసఖలల
ఇసటట ననస:30-2-129
వయససస:52
లస: పప

94-122/123

5743 AP151010285026
పపరర: ససదరకన శరర బబరక

5744 NDX1932228
పపరర: శవ పడసరద బ

94-122/126

5734 NDX1793620
పపరర: గగపసననధన రరమలనసజస

94-122/125

భరస : ససదరకనశరర బబరక
ఇసటట ననస:30-2-130
వయససస:57
లస: ససస స
5746 JBV2492064
పపరర: శక రరమకకషష శరర గరరనపపడడ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:30-2-130
వయససస:83
లస: పప
5749 NDX0579219
పపరర: శవకలమలరర మలకకననన

94-122/131

భరస : రవ జరలబ
ఇసటట ననస:30-2-132
వయససస:39
లస: ససస స

5750 JBV2492163
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప మలకకననన

94-122/129

5753 JBV2492221
పపరర: రరధనకకషషమమరగస మలకకననన
తసడడ:డ మహన రరవప మకకననన
ఇసటట ననస:30-2-132
వయససస:41
లస: పప

94-122/124

5745 AP151010285038
పపరర: ససదరకన శరర బబరక

94-122/127

5748 JBV2492239
పపరర: అనదరరధ మలకకననన

94-122/130

తసడడ:డ మహన రరవప మలకకననన
ఇసటట ననస:30-2-131
వయససస:43
లస: ససస స
94-122/132

తసడడ:డ మహనరరవప మలకకననన
ఇసటట ననస:30-2-131
వయససస:36
లస: పప
94-122/134

5742 NDX1932277
పపరర: వర లకడర నసదద రరజ

తసడడ:డ ససతనరరమశరససస స బబరక
ఇసటట ననస:30-2-130
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ బడహరయఖ బబరక
ఇసటట ననస:30-2-130
వయససస:91
లస: పప

భరస : మహన రరవప మలకకననన
ఇసటట ననస:30-2-131
వయససస:62
లస: ససస స
5752 NDX1932319
పపరర: అరరణన కలమలరర జగలబ

5747 AP151010285249
పపరర: ససతనరరమశరససస స బబరక

తసడడ:డ ననగ వర భదడయఖ శకపత పసడడత
ఇసటట ననస:30-2-129
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవ పడసరద నసదదరరజ
ఇసటట ననస:30-2-130
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ దతనసతదయ
డ
బ
ఇసటట ననస:30-2-130
వయససస:52
లస: పప
94-122/128

94-122/121

5751 NDX0579177
పపరర: మహన రరవప మలకకననన

94-122/133

తసడడ:డ యమ వ ససబబయఖ మలకకననన
ఇసటట ననస:30-2-131
వయససస:70
లస: పప
94-122/135

5754 JBV0804393
పపరర: బబబ సరగజన రరయ

94-122/136

భరస : వనఇకట శఇకరరరవప రరయ
ఇసటట ననస:30-2-133
వయససస:70
లస: ససస స
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94-122/137

తసడడ:డ వనసకట శసకర రరవప రరయ
ఇసటట ననస:30-2-133
వయససస:37
లస: పప
5758 JBV0804435
పపరర: పదరజ వరవలలల

5756 JBV0804401
పపరర: వనసకట శఇకరరరవప రరయ

94-122/138

తసడడ:డ ననఇచనరయఖ రరయ
ఇసటట ననస:30-2-133
వయససస:70
లస: పప
94-122/140

5759 JBV0803098
పపరర: రరజఖలకడర మతషకకరర

5757 NDX1245141
పపరర: తదజశశన మతషకలరర

తసడడ:డ శవ కకటటశశరరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:30-2-134
వయససస:27
లస: ససస స
94-122/141

5760 NDX1245158
పపరర: శవ శకనవరసరరవప మతషకలరర

భరస : బబల షణబరఖ సససదరస వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-134
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశశరరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:30-2-134
వయససస:50
లస: ససస స

5761 JBV0804427
పపరర: బబల షణబరఖ సససదరస
వరవలలల
తసడడ:డ కగశవయఖ వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-134
వయససస:53
లస: పప

94-122/143

94-122/144 5763 NDX2792422
5762 JBV0803106
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప మతషకకరర
పపరర: అఖల వరవలలల

5764 NDX2811099
పపరర: రరహహల వరవలలల

94-122/621

తసడడ:డ బల షణబరఖ సససదరస వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-134
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట శకననథ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:30-2-135
వయససస:39
లస: ససస స

5767 NDX0408500
పపరర: వనఇకట శకననధ పసనసగ�ేఇడ

5768 JBV0802975
పపరర: వసకట రతనమబ రరమశశటట

94-122/147

తసడడ:డ ఉదయయశశరరరవప
ఇసటట ననస:30-2-135
వయససస:63
లస: పప
5770 NDX1384478
పపరర: లలత చససడదరర
భరస : హరగసదడ చసస
ఇసటట ననస:30-2-137
వయససస:48
లస: ససస స
5773 NDX1582262
పపరర: యస రవశసకర శకసగరపప

94-122/152

94-122/155

తసడడ:డ చసననలలల రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:30-2-140/1
వయససస:38
లస: పప

94-122/148

5777 NDX0408633
పపరర: రరజగశశర రరవప మలర సపలర

94-122/158

94-122/161

5780 NDX1499574
పపరర: మలరరత తసజవపరర

5769 AP151010285187
పపరర: రతనకలమలరర తననరర

94-122/150

5772 NDX1912097
పపరర: వనసకట సరయ కకషష కరవపరర

94-122/554

94-122/151

తసడడ:డ ససరగష బబబబ కరవపరర
ఇసటట ననస:30-2-137
వయససస:25
లస: పప
94-122/153

5775 NDX0348169
పపరర: ససబబలకడర మలర సపలర

94-122/154

భరస : రరజగశశర రరవప మలర సపలర
ఇసటట ననస:30-2-138
వయససస:66
లస: ససస స
94-122/156

5778 NDX2127315
పపరర: చసదడ దదవ

94-122/157

భరస : లలత కలమలర
ఇసటట ననస:30-2-140/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-122/159

5781 AP151010285202
పపరర: వససతభబయ కలహడ

భరస : ససబడహరనఖ మలలల హరర రరవప తసజవపర
ఇసటట ననస:30-2-140/1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శరసతలలల కలహడ
ఇసటట ననస:30-2-140/1
వయససస:71
లస: ససస స

5783 AP151010285177
పపరర: కకషష రరలలల జరసన కరసకకరరయల�

5784 NDX2127299
పపరర: లలత కలమలర

తసడడ:డ గణణష మల�
ఇసటట ననస:30-2-140/1
వయససస:66
లస: పప

94-122/146

భరస : తనఖగరరజ తననరర
ఇసటట ననస:30.2-136
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప మలర సపలర
ఇసటట ననస:30-2-138
వయససస:68
లస: పప

భరస : కకషష రరలలల�
ఇసటట ననస:30-2-140/1
వయససస:64
లస: ససస స
5782 NDX0788083
పపరర: కరశలలష రరజ పపరగహహత

5774 NDX1384486
పపరర: హరగసదడ చససడదరర

5766 JBV0803551
పపరర: అనసరరధ పసనసగగసడ
భరస : ఉదయయశశర రరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:30-2-135
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమ చససడదరర
ఇసటట ననస:30-2-137
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరజగశశర రరవప మలర సపలర
ఇసటట ననస:30-2-138
వయససస:32
లస: పప
5779 AP151010285178
పపరర: పరవనదదవ కరసకకరరయల�

94-122/145

భరస : శసకర రరవప వనళళ
ఇసటట ననస:30-2-137
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరకవ శకసగరపప
ఇసటట ననస:30-2-137
వయససస:32
లస: పప
5776 NDX0696369
పపరర: మలర ఖలరరరన మలర సపలర

5771 NDX0787788
పపరర: ననగలకడర భవరన వనలసపలర

94-122/620

తసడడ:డ బల షణబరఖ వరవలలల
ఇసటట ననస:30-2-134
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:30-2-136
వయససస:75
లస: ససస స
94-122/149

94-122/142

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:30-2-134
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:30-2-134
వయససస:57
లస: పప
5765 NDX2297679
పపరర: హహమసరయ పసనసగగసడ

94-122/139

94-122/162

94-122/160

94-122/555

తసడడ:డ చసదనరల
ఇసటట ననస:30.2-140/1
వయససస:44
లస: పప
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5785 NDX2792570
పపరర: పపరష ననగ జజఖత దదవరశశటట

94-122/622

భరస : శకనవరస రరవప దదవ శశటట
ఇసటట ననస:30-2-141
వయససస:41
లస: ససస స
5788 NDX2563237
పపరర: దదవరశశటట దదననష సరయ

5786 NDX3088697
పపరర: ననగ ససపసడయ దరరశ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దరరశ
ఇసటట ననస:30-2-141
వయససస:19
లస: ససస స
94-122/570

5789 NDX1881110
పపరర: ససబబ లకడర పరరదస

తసడడ:డ దదవరశశటట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-2-141 1ST FLOOR 4/9
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కగతవరపప
ఇసటట ననస:30-2-142
వయససస:56
లస: ససస స

5791 NDX0579102
పపరర: శకనవరసరరవప కకతవరపప

5792 NDX1881078
పపరర: అశశక సరయ కగతవరపప

94-122/165

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకతవరపప
ఇసటట ననస:30-2-142
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణరరవప తషరరగర
ఇసటట ననస:30-2-143
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరగర రరవప వ
ఇసటట ననస:30-2-144
వయససస:36
లస: పప
5800 NDX0900233
పపరర: ననరరయణమమరరస భబగర

5798 NDX0830968
పపరర: అశశక కలమలర వ

94-122/173

5801 AP151010285241
పపరర: శశశలజ పససగళ

తసడడ:డ నరసససహరరవప పససగళ
ఇసటట ననస:30-2-145
వయససస:62
లస: పప
94-122/179

భరస : రరసరరడడడ కకపపపల
ఇసటట ననస:30-2-148
వయససస:60
లస: ససస స

94-122/168

94-122/182

5810 NDX2297760
పపరర: సరయ లత జలకరసత

94-122/171

5813 NDX2811024
పపరర: కకమల వసగమమలలల
భరస : రమ రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:30-2-148
వయససస:25
లస: ససస స

5793 AP151010285214
పపరర: మలలతదదవ తషరరగర

94-122/166

5796 NDX0831065
పపరర: వనసకట రరమ ససశల వ

94-122/169

5799 NDX0830588
పపరర: వ సరగర రరవప వ

94-122/172

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వ
ఇసటట ననస:30-2-144
వయససస:59
లస: పప
94-122/174

5802 AP151010285189
పపరర: దసరర పససగళ

94-122/175

భరస : నరసససహరరవప పససగళ
ఇసటట ననస:30-2-145
వయససస:84
లస: ససస స
94-122/177

5805 AP151010285160
పపరర: శశశలజ చనవల

94-122/178

భరస : నరసససహమమరరస చనవల
ఇసటట ననస:30-2-146
వయససస:44
లస: ససస స
94-122/180

5808 JBV0805481
పపరర: శవ రరమకకషష పడసరద చనవల

94-122/181

తసడడ:డ ససత రరమయఖ చనవల
ఇసటట ననస:30-2-146
వయససస:52
లస: పప
94-122/183

భరస : గగవరర న రరవప జలకరసత
ఇసటట ననస:30-2-147
వయససస:48
లస: ససస స
94-122/185

94-122/164

భరస : సరగర రరవప వ
ఇసటట ననస:30-2-144
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహమమరరస చనవల
ఇసటట ననస:30-2-146
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమలరరవప చనవల
ఇసటట ననస:30-2-146
వయససస:71
లస: పప
5812 NDX2297349
పపరర: అనననథ లకడర కకపపపల

5807 NDX0696591
పపరర: శకనవరసరరవప చనవల

5790 NDX0302083
పపరర: శకనవరసరరవప దదవరశశటట

భరస : వనసకటరమణనరరవప తషరరగర
ఇసటట ననస:30-2-143
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : నరసససహమమరరస చనవల
ఇసటట ననస:30-2-146
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరసససహమమరరస చనవల
ఇసటట ననస:30-2-146
వయససస:65
లస: ససస స
5809 AP151010285077
పపరర: నరసససహమమరరస చనవల

94-122/556

భరస : సదరఖననరరయణ పససగళ
ఇసటట ననస:30-2-145
వయససస:52
లస: ససస స

94-122/176 5804 AP151010285161
5803 AP151010285240
పపరర: సదరఖననరరయణమమరరస పససగళ
పపరర: కనకదసరర చనవల

94-122/569

తసడడ:డ అపరపరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:30-2-142
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరగర రరవప వ
ఇసటట ననస:30-2-144
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ హనసమసతరరవప భబగర
ఇసటట ననస:30-2-144
వయససస:65
లస: పప

5806 NDX0348219
పపరర: ఆదదలకడర చనవల

94-122/163

తసడడ:డ హనసమసతరరవప తషరరగర
ఇసటట ననస:30-2-143
వయససస:64
లస: పప
94-122/170

5787 NDX2563278
పపరర: దదవరశశటట రమఖ

తసడడ:డ దదవరశశటట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-2-141 1ST FLOOR 4/9
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కగతవరపప
ఇసటట ననస:30.2-142
వయససస:28
లస: పప

94-122/167 5795 AP151010285213
5794 JBV0800961
పపరర: వ యస జ హహచ పడసరదస తషరగ
పపరర: వనసకటరమణనరరవప తషరరగర

5797 NDX0830646
పపరర: మననజ కలమలర వ

94-123/569

5811 NDX2297307
పపరర: గగవరర న రరవప జలకరసత

94-122/184

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జలకరసత
ఇసటట ననస:30-2-147
వయససస:50
లస: పప
94-122/623

5814 NDX1245125
పపరర: షరనయలజ భబగస షపక

94-122/186

తసడడ:డ ఉమరర షపక
ఇసటట ననస:30-2-151
వయససస:33
లస: ససస స
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5815 NDX0831552
పపరర: ససలకణ గసడదరర
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94-122/187

భరస : పరల కళళఖణ కలమలర గసడదరర
ఇసటట ననస:30-2-151
వయససస:40
లస: ససస స
5818 JBV0805457
పపరర: అననపపరరషదదవ గఇడదరర

94-122/190

94-122/193

94-122/196

94-122/197

భరస : మలధవరరవప బబస పస రరడడ
ఇసటట ననస:30-2-152
వయససస:47
లస: ససస స
5830 NDX0578633
పపరర: శరకవణ కకషష కరలస గర

94-122/199

5825 NDX2734382
పపరర: మసజల తననరర

94-123/39

94-123/42

94-122/192

5823 NDX1245059
పపరర: వనసకటటశశరరరవప శతల

94-122/195

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శతల
ఇసటట ననస:30-2-151
వయససస:51
లస: పప
94-122/624

5826 NDX2802247
పపరర: అబబబల బబష షపక
తసడడ:డ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:30-2-152
వయససస:29
లస: పప

5828 NDX0696302
పపరర: మలదవ రరవప బబసపసరరడడ

5829 NDX2802171
పపరర: ససహన షపక

94-122/198

94-121/433

94-122/625

భరస : అబబబల బబష షపక
ఇసటట ననస:30-2-152
వయససస:26
లస: ససస స

5831 NDX2215887
పపరర: పసడయలసక కళళసగర కళళసగర

94-123/37

5832 JBV2414514
పపరర: ఉమలమహహశశరర కరళసగర�
కళళసగర
భరస : కలటటసబ గణణశ బబబబ� కళళసగర
ఇసటట ననస:30/2/153
వయససస:53
లస: ససస స

5834 NDX1863142
పపరర: సరయ కకషష కరళసగర

94-123/40

94-123/41
5835 JBV2408607
పపరర: కలటటసబ గణణశ బబబబ � కరళసగర�

94-123/38

తసడడ:డ కలటటసబ గణణశ బబబబ కరళసగర
ఇసటట ననస:30-2-153
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస� కళళసగర
ఇసటట ననస:30-2-153
వయససస:58
లస: పప

5837 NDX1880997
పపరర: పడమల మగబలకరర

5838 JBV2414449
పపరర: జయలకడర తనయలరర �
పసనసగగసడ�
భరస : పడసరద� పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:30-2-154
వయససస:70
లస: ససస స

94-123/43

5841 NDX1980276
పపరర: అనల కలమలర కసడచ

94-123/46

94-122/200

భరస : వనసకట ససబబయఖ మగబలకరర
ఇసటట ననస:30-2-154
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప కసడచ
ఇసటట ననస:30-2-156
వయససస:23
లస: పప

5842 NDX1980193
పపరర: లకడర ననరరయణ కసడచ

5843 NDX1980243
పపరర: ననగగశశర రరవప కసడచ

94-123/47

5820 NDX1245083
పపరర: అబబబలలర షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:30-2-151 RAGHAVENDRA APT
వయససస:38
లస: ససస స

94-123/44
5839 JBV2408532
పపరర: వ.వ.ఏ. వర పడసరద�
పసనసగగసడ�
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప� పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:30-2-154
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర కసడచ
ఇసటట ననస:30-2-156
వయససస:50
లస: పప

94-122/194

భరస : శరకవణ కకషష కళళసగర కళళసగర
ఇసటట ననస:30-2-153
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మదనమహనరరవప� కరళసగర
ఇసటట ననస:30-2-153
వయససస:64
లస: ససస స
5836 AP151010288307
పపరర: మదనమహనరరవప కరళసగర�
కళళసగర
తసడడ:డ కకషషమమరరస� కరళసగర
ఇసటట ననస:30-2-153
వయససస:72
లస: పప

5822 JBV0800664
పపరర: పరల కళళఖణ కలమలర గసడడరర

94-122/189

తసడడ:డ ఉమరర షపక
ఇసటట ననస:30-2-151
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహనరరవప బబస పస రరడడ
ఇసటట ననస:30-2-152
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మదన మహనరరవప కరలస గర
ఇసటట ననస:30-2-153
వయససస:35
లస: పప
5833 AP151010291271
పపరర: మలలర శశరర కరళసగర� కరళసగర

94-122/191

తసడడ:డ పడభబకరరరవప గసడదరర
ఇసటట ననస:30-2-151
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హససన అహరద షపక
ఇసటట ననస:30-2-151
వయససస:61
లస: పప
5827 NDX0348284
పపరర: పదరజ బబసపసరరడడడ

5819 JBV2492106
పపరర: నరరలలదదవ వనలకచరర

5817 NDX1245109
పపరర: జజణణబ షపక

భరస : ఉమరర షపక
ఇసటట ననస:30-2-151
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటచసదనడరరవప వనలలచరర
ఇసటట ననస:30-2-151
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప గసడదరర
ఇసటట ననస:30-2-151
వయససస:34
లస: పప
5824 NDX1245067
పపరర: ఉమరర షపక

94-122/188

భరస : వనసకటటశశరరరవప శతల
ఇసటట ననస:30-2-151
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప గసడదరర
ఇసటట ననస:30-2-151
వయససస:66
లస: ససస స
5821 JBV0800672
పపరర: అనల కలమలర గఇడదరర

5816 NDX1342104
పపరర: లకడర కరరణ శతల

5840 NDX1980169
పపరర: అఖల శరత కసడచ

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర కసడచ
ఇసటట ననస:30-2-156
వయససస:53
లస: పప

94-123/45

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కసడచ
ఇసటట ననస:30-2-156
వయససస:25
లస: పప
94-123/48

5844 NDX3185733
పపరర: కసడచ లకడర

94-123/570

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-2-156
వయససస:48
లస: ససస స
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5845 NDX3185444
పపరర: లకడర ససజనఖ కసడచ
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94-123/571

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కసడచ
ఇసటట ననస:30-2-156
వయససస:20
లస: ససస స
5848 NDX1582379
పపరర: వనసకటటసశరరర జలలర

5846 NDX1582395
పపరర: లలత కలమలరర జలలర

భరస : వనసకటటసశరరర జలలర
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:64
లస: ససస స
94-122/203

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జలలర
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:73
లస: పప
5851 NDX2215960
పపరర: లకడర ననగ సరయ జజహనవ
పససగళ
తసడడ:డ శశ భమషన పససగళ
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:27
లస: ససస స

94-123/51

5854 NDX2215853
పపరర: లకడర కళళఖణణ లకడర కళళఖణణ

94-123/54

5857 NDX2298016
పపరర: రరజశశఖర మపరరస

94-123/57

తసడడ:డ రరమసరశమ మపరరస
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:69
లస: పప
5863 JBV2414332
పపరర: రమలదదవ పడవల పడవల

తసడడ:డ వనసకట రమణ పడసరద నడకలదసటట
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:23
లస: ససస స
5852 NDX2298024
పపరర: నలమ మపరరస

5853 NDX2297836
పపరర: అనసదయ నడకలదసటట

94-123/53

94-123/52

5855 NDX2298008
పపరర: శకదదవ శకవణస

భరస : వనసకట రమణ పడసరద నడకలదసటట
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:49
లస: ససస స
94-123/55

5858 NDX2297810
పపరర: వనసకట రమణ నడకలదసటట

5861 NDX1881581
పపరర: అఖలలష పడవల

94-123/62

5864 JBV2414092
పపరర: సరమలమ జఖస పడవల పడవల

94-123/58

5867 JBV2408151
పపరర: రమమష పడవల� పడవల

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� పడవల
ఇసటట ననస:30-2-158
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� పడవల
ఇసటట ననస:30-2-158
వయససస:50
లస: పప

94-122/206
5869 NDX1582478
పపరర: ననగ లసగ మమరరస శకపత
పసడడతరరధసఖల
తసడడ:డ రరజగశశర రరవప శకపత పసడడతరరధసఖల
ఇసటట ననస:30-2-159
వయససస:70
లస: పప

5870 NDX2215994
పపరర: ససధన రరణణ మబవశల

94-123/69

94-122/204

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మబవశల
ఇసటట ననస:30-2-159
వయససస:27
లస: పప

5859 NDX2215978
పపరర: శశ భమషన పససగళ

94-123/59

5862 JBV2414100
పపరర: దనకకయణణ పడవల

94-123/61

భరస : కకకషషమహన పడవల
ఇసటట ననస:30-2-158
వయససస:38
లస: ససస స
94-123/63

5865 NDX2360303
పపరర: శకవషష
ష పడవల

94-123/64

తసడడ:డ కకషష మహన పడవల
ఇసటట ననస:30-2-158
వయససస:21
లస: పప
94-123/66

94-122/205
5868 NDX1582494
పపరర: వశరలకడర శకపత పసడడతరరధసఖల

భరస : ననగ లసగ మమరరస శకపత పసడడతరరధసఖల
ఇసటట ననస:30-2-159
వయససస:63
లస: ససస స
94-123/67

భరస : వనసకట ససబబబరరవప మబవశల
ఇసటట ననస:30-2-159
వయససస:48
లస: ససస స
5873 NDX2215879
పపరర: రరమ ససదదష మబవశల

94-123/56

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పససగళ
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ పడవల
ఇసటట ననస:30-2-158
వయససస:70
లస: ససస స
94-123/65

5856 NDX2297828
పపరర: సదరఖకరసతస నడకలదసటట
భరస : శక కకషష మమరరస నడకలదసటట
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ పడవల
ఇసటట ననస:30-2-158
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమష పడవల
ఇసటట ననస:30-2-158
వయససస:47
లస: ససస స
5866 JBV2408193
పపరర: కకషషమహన పడవల� పడవల

94-123/50

తసడడ:డ శక కకషష మమరరస నడకలదసటట
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:55
లస: పప
94-123/60

94-122/202

5850 NDX2084077
పపరర: యస వ ఎన యస అఖల
పససగళ
తసడడ:డ శశ భమషణ పససగళ
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:24
లస: ససస స

94-123/49

భరస : రవ కలమలర శకవణస
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:43
లస: పప
5860 NDX2297992
పపరర: కకషషయఖ మపరరస

5849 NDX2297851
పపరర: మమఘన నడకలదసటట

5847 NDX0787713
పపరర: శసకర రరవప వనలసపలర

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనలరసపలర
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరజశశఖర మపరరస
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శశ భమషన పససగళ
ఇసటట ననస:30-2-157
వయససస:51
లస: ససస స

5872 NDX2216000
పపరర: సతఖ హహమ సరయ ససమమష
మబవశల
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మబవశల
ఇసటట ననస:30-2-159
వయససస:23
లస: పప

94-122/201

5871 NDX2215986
పపరర: హహమలత మబవశల

94-123/68

భరస : వటట ల రరమ రరవప మబవశల
ఇసటట ననస:30-2-159
వయససస:76
లస: ససస స
94-123/70

5874 NDX2215861
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప మబవశల

94-123/71

తసడడ:డ వటట ల రరమ రరవప మబవశల
ఇసటట ననస:30-2-159
వయససస:51
లస: పప
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94-123/72

తసడడ:డ ససబబబరరవప మదసబ మదసబ
ఇసటట ననస:30-2-164
వయససస:28
లస: ససస స
5878 NDX2114114
పపరర: ససబబరరవప మదసబ

94-123/73

5877 NDX2215903
పపరర: వనసకట అనల కలమలర మదసబ
మదసబ
తసడడ:డ ససబబబరరవప మదసబ మదసబ
ఇసటట ననస:30-2-164
వయససస:29
లస: పప

94-123/74

94-123/76

5880 NDX1530022
పపరర: షణబరఖ భరదనశజ మటటటగబసట

94-123/77

భరస : ససబబబరరవప మదసబ
ఇసటట ననస:30-2-164
వయససస:51
లస: ససస స
94-123/75

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మదసబ
ఇసటట ననస:30-2-164
వయససస:59
లస: పప
5881 NDX2496313
పపరర: దదవఖ శక gurajada

5876 NDX2114130
పపరర: నరరలల దదవ మదసబ

94-123/78

5879 NDX1529975
పపరర: యగన తదజశశన మటటటగబసట

తసడడ:డ ఆర జ సతఖననరరయణ మమరరస మటటటగబ
ఇసటట ననస:30-2-169
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆర జ సతఖననరరయణ మమరరస మటటటగబ
ఇసటట ననస:30-2-169
వయససస:26
లస: పప

5882 NDX2496347
పపరర: వనసకట సరగజన పరపరరరజ

5883 NDX2496370
పపరర: లకరణ రరవప గబరజజడ

94-123/79

94-123/80

తసడడ:డ లకరణ రరవప GURAJADA
ఇసటట ననస:30-2-169 FL :1 FLOWR:3
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరణ రరవప పరపరరరజ
ఇసటట ననస:30-2-169 FL :1 FLOWR:3
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గబరజజడ
ఇసటట ననస:30-2-169 FL :1 FLOWR:3
వయససస:62
లస: పప

5884 NDX2215846
పపరర: లల కలమలరర వషష
ష బబ టర

5885 NDX1450584
పపరర: అజయ శసకర అననవరపప

5886 NDX2215952
పపరర: రతన పడసరద వషష
ష బబ టర

94-123/81

భరస : రతన పడసరద వషష
ష బబ టర
ఇసటట ననస:30-2-170
వయససస:65
లస: ససస స
5887 NDX2908879
పపరర: గబసడదపలర శకనవరస రరవప

94-123/82

తసడడ:డ రరమ కకషష అననవరపప
ఇసటట ననస:30-2-170
వయససస:26
లస: పప

94-123/83

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వషష
ష బబ టర
ఇసటట ననస:30-2-170
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప గబసడదపలర
ఇసటట ననస:30-2-170
వయససస:43
లస: పప

5888 NDX2771988
పపరర: ఉదయ రరమ తషలశ లకడర
గబసడదపలర
భరస : శకనవరస రరవప గబసడదపలర
ఇసటట ననస:30-2-170
వయససస:41
లస: ససస స

94-123/575
5890 NDX2787133
పపరర: గబసడదపలర ఉదయ రరమ తషలశ
లకడర
భరస : గబసడదపలర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:30-2-170 FLAT NO 6
వయససస:41
లస: ససస స

5891 NDX1645946
పపరర: వ ఎల సరయ సరరశన
రరచసమలలలర
తసడడ:డ వ రరఘవరరవప రరచసమలలలర
ఇసటట ననస:30-2-171
వయససస:27
లస: ససస స

94-123/84

5893 NDX0274159
పపరర: వనసకట ససషమల రరచసమలలర
దదసపరటట
తసడడ:డ రరఘవరరవప దదసపరటట
ఇసటట ననస:30-2-171
వయససస:33
లస: ససస స

94-123/86

5894 AP151010291445
పపరర: వజయలకడర రరచసమలలర
రచసమలలర
భరస : రరఘవరరవప రచసమలలర
ఇసటట ననస:30-2-171
వయససస:52
లస: ససస స

94-123/87

5895 NDX1611269
పపరర: ననగ లకడర రతనమలల
రతనమలల
భరస : పపలలర రరవప రతనమలల
ఇసటట ననస:30-2-171
వయససస:64
లస: ససస స

94-123/88

94-123/89
5896 NDX1863035
పపరర: బబల ససబడహరణఖస డడ న వ హచ
కగ దసడడడ
తసడడ:డ పపలలరరరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:30-2-171
వయససస:41
లస: పప

5897 AP151010288385
పపరర: రరఘవరరవప రరచమలలర
రరచమలలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరచమలలర
ఇసటట ననస:30-2-171
వయససస:56
లస: పప

94-123/90

5898 AP151010291230
పపరర: ససవరచలలదదవ పడతనపగరరర�
పడతనపగరరర
భరస : నరసససహశరససస �స పడతనపగరరర
ఇసటట ననస:30-2-172
వయససస:74
లస: ససస స

94-123/91

5899 AP151010288521
పపరర: వనసకటససబడహరణణఖశశరరరవప పడ
పడతనపగరరర
తసడడ:డ నరసససహశరససస �స పడతనపగరరర
ఇసటట ననస:30-2-172
వయససస:49
లస: పప

5900 NDX1561779
పపరర: శక దదవ కనసమరర

94-123/572

94-123/92

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కనసమరర
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:23
లస: ససస స

5889 NDX2974913
పపరర: కకటటశశర రరవప జవరశగగ

94-123/574

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జవరశగగ
ఇసటట ననస:30-2-170
వయససస:29
లస: పప
5892 NDX1862987
పపరర: పరవన దసడడడ

94-123/85

తసడడ:డ రమణ గబపరస ననళస
ఇసటట ననస:30-2-171
వయససస:31
లస: ససస స

94-122/207

భరస : శకనవరస రరడడ కనస మరల
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:46
లస: ససస స

94-122/626 5903 NDX2476265
5902 NDX2741569
పపరర: సరయ శక మలనశ రరడడడ కనదమరరర
పపరర: శక మమఘన కనసమరర

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కనదమరరర
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:18
లస: పప

94-123/573

5901 NDX2585107
పపరర: శకనవరస రరడడడ కనదమరరర

94-122/571

తసడడ:డ లకడర రసగ రరడడడ కనదమరరర
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:52
లస: పప
94-123/93

5904 NDX1087139
పపరర: రమలదదవ శరఖమల శరఖమల

94-123/94

తసడడ:డ ససజవరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:29
లస: ససస స
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5905 NDX1437061
పపరర: సతఖసరయలకడర మబలలగబ

94-123/95

భరస : రవకలమలర మబలలగబ
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:45
లస: ససస స
5908 NDX1402320
పపరర: శరఖమ సనదదర కకలర పర

5906 NDX0393298
పపరర: నరరలలదదవ శరఖమల

94-123/96

భరస : ససజవరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:51
లస: ససస స
94-123/98

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస కకలర పర
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:31
లస: పప

5909 NDX0393256
పపరర: ససదదప కలమలర రరడడడ శరఖమల

94-123/97

భరస : శకరరమమమరరస� కకలర పర
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:57
లస: ససస స
94-123/99

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:31
లస: పప

94-123/102 5912 NDX3046620
5911 NDX0270041
పపరర: శకరరమమమరరస కకలర పర� కకలర పర
పపరర: మహనరరవప కకపపపరరవపరర

5907 NDX0274225
పపరర: ననగససవరచల� కకలర పర�

5910 NDX1437053
పపరర: రవకలమలర మబలలగబ

94-123/100

తసడడ:డ నసదదకగశశర శరససస స మబలలగబ
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:56
లస: పప
94-123/576

5913 NDX2954899
పపరర: జజజ నశక కకపపపరరవపరర

94-123/577

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప� కకలర పర
ఇసటట ననస:30-2-173
వయససస:61
లస: పప

భసధసవప: ఈశశరర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-2-174
వయససస:63
లస: పప

తలర : ఈశశరర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-2-174
వయససస:21
లస: ససస స

94-121/293
5914 NDX1431774
పపరర: ఆసజననయబలల చమకలరరస
చమకలరరస
తసడడ:డ హనసమయఖ చమకలరరస చమకలరరస
ఇసటట ననస:30-2-175
వయససస:69
లస: పప

94-122/208
5915 NDX1490093
పపరర: పస ఎన ఎల పరవన పడతతష
పరరరపపడడ
తసడడ:డ వ యస ఎన శకనవరస రరవప పరరరపప
ఇసటట ననస:30-2-176
వయససస:26
లస: ససస స

94-122/209
5916 NDX1490085
పపరర: సరవతడ వనసకట వరరరన
పరరరపపడడ
భరస : వ యస ఎన శక నవరస రరవప పరరరపప
ఇసటట ననస:30-2-176
వయససస:47
లస: ససస స

94-122/210 5918 NDX1490101
94-122/211
5917 NDX1490127
పపరర: వ యస వ ఆదదతఖ పరరరపపడడ
పపరర: వ యస ఎన శకనవరస రరవప
పరరరపపడడ
తసడడ:డ వ యస ఎన శకనవరస రరవప పరరరపప తసడడ:డ వశశశశశర రరవప పరరరపపడడ
ఇసటట ననస:30-2-176
ఇసటట ననస:30-2-176
వయససస:28
లస: పప
వయససస:55
లస: పప

భరస : సతష కలమలర కసచ
ఇసటట ననస:30-2-176
వయససస:39
లస: ససస స

5920 NDX0844092
పపరర: కననన వనసకటలకడర కననన

5922 NDX2476240
పపరర: శశషగరరరమల కరలశల

94-123/104

భరస : పదరననభరరవప కననన
ఇసటట ననస:30-2-176
వయససస:68
లస: ససస స
94-123/107

5926 AP151010291006
పపరర: పదరజ భబరతషల

94-123/110

94-123/108

5927 AP151010291007
పపరర: కమల భబరతషల

94-123/113

5930 AP151010288028
పపరర: వనసకట నరసససహస భబరతషల

94-123/111

5933 AP151010291158
పపరర: పదరజ పప తత
స రర పప తత
స రర
భరస : మబరళకకషష పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-184
వయససస:43
లస: ససస స

5925 JBV1093210
పపరర: సతఖశక రరచకకఇడ

94-123/109

5928 NDX1561894
పపరర: భబసకర రరచకకసడ

94-123/112

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ శరర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:30-2-178
వయససస:55
లస: పప
94-123/114

తసడడ:డ నరసవధననసలల భబరతషల
ఇసటట ననస:30-2-178
వయససస:88
లస: పప
94-123/116

94-123/106

భరస : భబసకర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:30-2-178
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహస భబరతషల
ఇసటట ననస:30-2-178
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహస భబరతషల
ఇసటట ననస:30-2-178
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబఆల శరయక
ఇసటట ననస:30-2-183
వయససస:36
లస: పప

5924 NDX1902759
పపరర: రరజజశక రరచకకసడ

94-123/103

భరస : వనసకటటశశరరవప కరలశల
ఇసటట ననస:30-02-177
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:30-2-178
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర భబరతషల
ఇసటట ననస:30-2-178
వయససస:51
లస: ససస స

5932 JBV1093426
పపరర: జబబసర అల షపక

94-123/105

తసడడ:డ నరసససహలల ననయడడ గబడడ
ఇసటట ననస:30-2-176
వయససస:44
లస: పప

5923 NDX1271824
పపరర: గరయతడ ససససరత భబరతషల
భబరతషల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భబరతషల
ఇసటట ననస:30-2-178
వయససస:27
లస: ససస స

5929 AP151010288036
పపరర: వనసకటటశశరరర భబరతషల

5921 NDX1216993
పపరర: సతష కలమలర గబడడ గబడడ

5919 NDX1216977
పపరర: లలహహత లకడర కసచ కసచ

5931 NDX2297844
పపరర: గగపరల కకషష మమడడశశటట

94-123/115

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:30-2-182
వయససస:49
లస: పప
94-123/117

94-123/118
5934 JBV2408425
పపరర: ఏల.పస.పస.శకధర పష తతరర పప తత
స రర

తసడడ:డ మబరళకకషష పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-184
వయససస:40
లస: పప
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5935 AP151010288222
పపరర: శకకరసత పప తత
స రర పప తత
స రర

94-123/119

తసడడ:డ మబరళకకషష
ఇసటట ననస:30-2-184
వయససస:41
లస: పప
5938 NDX3001997
పపరర: రరకగశ బసడడ

5936 AP151010288329
పపరర: మబరళకకషష పప తత
స రర పప తత
స రర

94-123/120

తసడడ:డ నరసససహరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-184
వయససస:74
లస: పప
94-121/435

5939 NDX3001971
పపరర: పవన బసడడ

5937 NDX3001989
పపరర: చచననమర పసరరకల

94-121/434

భరస : లకరయఖ పసరరకల
ఇసటట ననస:30-2-184, 4/11 LANE,
వయససస:60
లస: ససస స
94-121/436

94-123/121
5940 NDX1790741
పపరర: వనసకట ననగసరయ లకడర పపరగచచరర

తసడడ:డ కరరణ బబబబ బసడడ
ఇసటట ననస:30-2-184, 4/11 LANE,
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరకగశ బసడడ
ఇసటట ననస:30-2-184, 4/11 LANE,
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ కకషష పడసరద పపరగచచరర
ఇసటట ననస:30-2-187
వయససస:24
లస: ససస స

5941 NDX0274639
పపరర: పరరశత పపరగచరర పపరగచచరర

5942 NDX0361113
పపరర: శవరరమకకషష పడసరద పపరగచచరర

94-123/578
5943 NDX2870558
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వసజనసపరటట

94-123/122

భరస : శవరరమకకషషపడసరదస పపరగచచరర
ఇసటట ననస:30-2-187
వయససస:63
లస: ససస స
5944 NDX2870616
పపరర: అరరణ వసజనసపరటట

94-123/579

భరస : వనసకటటశశర రరవప వసజనసపరటట
ఇసటట ననస:30-2-187
వయససస:60
లస: ససస స
5947 AP151010291275
పపరర: పదనరవత కకణణదచన కకణణదచన

తసడడ:డ వనసకట యగరనసదరరవప పపరగచచరర
ఇసటట ననస:30-2-187
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమయఖ వసజనసపరటట
ఇసటట ననస:30-2-187
వయససస:62
లస: పప

5945 NDX2870665
పపరర: కకషష మహన మసదదరరజ

5946 NDX2870525
పపరర: వమల కకణణదచన

94-123/124

5950 NDX2870731
పపరర: శరసబయఖ సరయన

5951 NDX2870707
పపరర: జజఖత సరయన

94-123/583

తసడడ:డ వనసకటయఖ సరయన
ఇసటట ననస:30-2-190
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరవప భటబడజ
ఇసటట ననస:30-2-191
వయససస:40
లస: పప

5954 NDX1623405
పపరర: దదలప కలమలర కననకరరయల

94-123/584

94-123/127

5959 NDX3067063
పపరర: బబత జరసన

94-123/585

5957 NDX1862359
పపరర: అకయ కలమలర కననకరరయల

94-122/214

భరస : అమత జరసన
ఇసటట ననస:30-2-191
వయససస:44
లస: ససస స

5963 JBV1093079
పపరర: దదవననగసపన� మఇదపరటట�
తసడడ:డ రరమలరరవప� మసదపరటట
ఇసటట ననస:30-2-193
వయససస:34
లస: ససస స

5955 NDX0273789
పపరర: కరమలకడ దదసరరజ

94-123/126

94-123/128

94-123/129
5958 AP151010363334
పపరర: వనసకస లకడర నరసససహ రరవప
దదసరరజ
తసడడ:డ లలట వనసకట రరమయఖ దదసరరజ
ఇసటట ననస:30-2-191
వయససస:49
లస: పప

94-123/586

5961 NDX2297869
పపరర: రరమలవళ తతటటపలర

భరస : దదకడత కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:30-2-191
వయససస:26
లస: ససస స
94-123/131

94-122/212

భరస : వనసకట లకడర నరసససహరరవప దచసరరజ
ఇసటట ననస:30-2-191
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దదలప కలమలర కననకరరయల
ఇసటట ననస:30-2-191
వయససస:23
లస: పప
5960 NDX3119799
పపరర: దదపసక జరసన

5952 NDX1635285
పపరర: తనమబ దదవ జరసన
భరస : ఫఉలలల జరసన
ఇసటట ననస:30-2-191
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫఉలలల కననకరరయల
ఇసటట ననస:30-2-191
వయససస:48
లస: పప

5956 NDX1980300
పపరర: వనసకట ససత లకడర నరసమర
దదసరరజ
భరస : వనసకట రరమయఖ దదసరరజ
ఇసటట ననస:30-2-191
వయససస:74
లస: ససస స

94-123/582

భరస : వనసకటరరవప కలసదసరరస
ఇసటట ననస:30-2-190
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శరసబయఖ సరయన
ఇసటట ననస:30-2-190
వయససస:21
లస: ససస స
94-122/213

94-123/581

భరస : కకషష మహన కకణణదచన
ఇసటట ననస:30-2-187
వయససస:50
లస: ససస స

94-123/125 5949 NDX2870780
5948 NDX1862144
పపరర: ఎ ఎల నరససహర శరర కకణణదచన
పపరర: లకడర కలసదసరరస

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస కకణణదచన
ఇసటట ననస:30-2-188
వయససస:71
లస: పప

5962 AP151010291115
పపరర: వనసకరయమర అబబరరజ
అబబరరజ
భరస : కకషషమమరరస అబబరరజ
ఇసటట ననస:30-2-192
వయససస:82
లస: ససస స

94-123/580

తసడడ:డ లకరణ రరవప మసదదరరజ
ఇసటట ననస:30-2-187
వయససస:55
లస: పప

భరస : అసతరగశదదలకడరనరసససహశరర కకణణదచన
ఇసటట ననస:30-2-188
వయససస:65
లస: ససస స

5953 NDX1582387
పపరర: శరత చసదడ శశఖర భటబడజ

94-123/123

94-123/130

భరస : ఏడడకకసడల శకనవరస రరవప తతటటపలర
ఇసటట ననస:30-2-192
వయససస:49
లస: ససస స
94-123/132

94-123/133
5964 NDX2061000
పపరర: ఆదదవనసకట ననగ జజఖత
మసడపరటట
భరస : యయశవసత శకనవరస మసడపరటట
ఇసటట ననస:30-2-193
వయససస:45
లస: ససస స

Page 169 of 349

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32

5965 NDX0274803
పపరర: లకడరనరసమర మసదపరటట
మసదపరటట
భరస : వనసకటరరమలరరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:30-2-193
వయససస:67
లస: ససస స

94-123/134

5968 NDX2297893
పపరర: హహత భబషసణణ లలళర

94-123/137

భరస : అదద ననరరయణ శరర లలళర
ఇసటట ననస:30-2-194
వయససస:52
లస: ససస స
5971 NDX2297885
పపరర: ఆదదననరరయణ శరర లలళర

తసడడ:డ ననగభమషణస మసడపరటట
ఇసటట ననస:30-2-193
వయససస:74
లస: పప

5969 AP151010291464
పపరర: ససలలచన పపసరర � పపసరర

5970 NDX2297877
పపరర: సరకఖమల లలళర

94-123/138

భరస : కరమమశశరరరవప� పపసరర
ఇసటట ననస:30-2-194
వయససస:62
లస: ససస స
94-123/140

తసడడ:డ లలట రరధ కకషష మమరరస లలళర
ఇసటట ననస:30-2-194
వయససస:65
లస: పప
5974 NDX2761187
పపరర: రగహహత లలలర

94-123/135
5966 AP151010288272
పపరర: యసశసతశకనవరస మసదపరటట
మసదపరటట
తసడడ:డ వనసకటరరమలరరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:30-2-193
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ శరర లలలర
ఇసటట ననస:30-2-194
వయససస:18
లస: పప

94-123/139

భరస : లలట రరధ కకషష మమరరస లలళర
ఇసటట ననస:30-2-194
వయససస:82
లస: ససస స

94-123/141 5973 NDX2761161
5972 AP151010288409
పపరర: కరమమశశరరరవప పపసరర � పపసరర
పపరర: లకడర కకరస ర లలలర

తసడడ:డ నరసససహస� పపసరర
ఇసటట ననస:30-2-194
వయససస:70
లస: పప
94-123/588

94-123/136
5967 NDX2049998
పపరర: వనసకట రరమలరరవప మసడపరటట

5975 JBV1094051
పపరర: యస.ఏ లకడర � నసదనఖల�

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ శరర లలలర
ఇసటట ననస:30-2-194
వయససస:19
లస: ససస స
94-123/142

తసడడ:డ రరమలసజననయ రరడడడ� నసదనఖల
ఇసటట ననస:30-2-195
వయససస:33
లస: ససస స

94-123/144 5978 NDX0042846
5977 NDX1860734
పపరర: వనసకట మహలకరమర నసదనఖల
పపరర: రరసపడసరద రరడడడ నసదనఖల

94-123/587

5976 JBV1094044
పపరర: రరజగశశరర నసదనఖల

94-123/143

భరస : రరమలసజననయ రరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-195
వయససస:51
లస: ససస స

94-123/145

94-123/146
5979 JBV1090075
పపరర: రరమలసజననయ రరడడడ నసదనఖల�
నసదనఖల
తసడడ:డ వనసకట ననరగసరఏదదబ� నసదనఖల
ఇసటట ననస:30-2-195
వయససస:57
లస: పప

94-121/295

భరస : చఇదడశశఖర కమరరజగడడ
ఇసటట ననస:30-2-196
వయససస:47
లస: ససస స

5981 NDX0346429
పపరర: పపరరషమ కరమరరజగడడ
కరమరరజగడడ
భరస : జవహర లలలక కమరరజగడడ
ఇసటట ననస:30-2-196
వయససస:48
లస: ససస స

94-121/296
5982 NDX1125558
పపరర: బబల తడపపర సససదరర
కరమరరజగడడ
తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప కమరరజగడడ
ఇసటట ననస:30-2-196
వయససస:50
లస: ససస స

94-121/297
5983 NDX1125533
పపరర: లలతకలమలరర కరమరరజగడడ
కరమరరజగడడ
తసడడ:డ శరఖమసససదర రరవప కమరరజగడడ
ఇసటట ననస:30-2-196
వయససస:51
లస: ససస స

94-121/298
5984 AP151010285034
పపరర: ససబబలకడర కరమరరజగడడ
కమరరజగడడ
భరస : శరఖమసససదరరరవప కమరరజగడడ
ఇసటట ననస:30-2-196
వయససస:77
లస: ససస స

94-121/299
5985 NDX1125525
పపరర: జవహర లలల కరమరరజగడడ
కరమరరజగడడ
తసడడ:డ శరఖమసససదర రరవప కమరరజగడడ
ఇసటట ననస:30-2-196
వయససస:52
లస: పప

5986 NDX1722280
పపరర: నససమ ససలలసనన షపక

5987 NDX1722306
పపరర: మబకర మ షపక

5988 NDX1722199
పపరర: లకడర సతఖవత సయన

భరస : వనసకట నరరసరరడడడ నసదనఖల
ఇసటట ననస:30-2-195
వయససస:85
లస: ససస స
5980 NDX0346411
పపరర: రరజఖలకడర కరమరరజగడడ

తసడడ:డ రరమలసజననయ రరడడడ నసదనఖల
ఇసటట ననస:30-2-195
వయససస:32
లస: పప
94-121/294

94-124/679

భరస : మబకథమ షపక
ఇసటట ననస:30.2.201
వయససస:71
లస: ససస స

94-124/680

తసడడ:డ మహమరద షపక
ఇసటట ననస:30.2.201
వయససస:74
లస: పప

భరస : ససబడహరణణఖశశర రరవప సయన
ఇసటట ననస:30.2.202
వయససస:57
లస: ససస స

94-124/682 5990 NDX0274860
94-123/147
5989 NDX1722173
పపరర: ససబడహరణణఖశశర రరవప సయలన
పపరర: వనసకట రమణ ఉమ ననగగశశరర
చలర ర
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప లలట సయలన
భరస : శక పరరర సరరధద చలర ర
ఇసటట ననస:30.2.202
ఇసటట ననస:30-2-203
వయససస:62
లస: పప
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ చలర ర
ఇసటట ననస:30-2-203
వయససస:57
లస: పప

5992 NDX0274969
పపరర: లలతనసబ ఆలకరర

5994 NDX3194123
పపరర: సతఖవత మలర డడ

భరస : దథనతదయ
డ
రరవప దదేదననేదపపడడ
ఇసటట ననస:30-2-204
వయససస:74
లస: ససస స

94-123/149

5993 NDX0361089
పపరర: దతనసతదయ
డ
రరవప దదననపపడడ
తసడడ:డ లకడరననరరయణ దదననపపడడ
ఇసటట ననస:30-2-204
వయససస:75
లస: పప

94-124/681

94-123/150

5991 NDX0270132
పపరర: పరరర సరరధద చలర ర

94-123/148

94-122/627

భరస : నరసససహ మమరరస మలర డడ
ఇసటట ననస:30-2-205
వయససస:61
లస: ససస స
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94-123/151

భరస : సతఖశక కకతనచరర కకట
ఇసటట ననస:30-2-205
వయససస:56
లస: ససస స
5998 NDX1331073
పపరర: వరలకడర కరకలమలనస

5996 NDX2127190
పపరర: శశష గరరరజ శనగల

భరస : శక దకడణ మమరరస శనగల
ఇసటట ననస:30-2-205
వయససస:63
లస: ససస స
94-123/154

భరస : కకషష మమరరస కరకలమలనస
ఇసటట ననస:30-2-205
వయససస:79
లస: ససస స

5999 NDX0356923
పపరర: రఘబకకరణ బటడగబసట

తసడడ:డ వనసకటరతనస కకతనచరర కకట
ఇసటట ననస:30-2-205
వయససస:61
లస: పప

భరస : బడహరనసద రరవప కరశరరజ
ఇసటట ననస:30-2-205 FNO-GF3
వయససస:64
లస: ససస స
6007 JBV1093939
పపరర: పవనకలమలరర చతరరల

94-123/159

94-123/164

94-123/589

6008 NDX2152387
పపరర: ససత రతనస కకలర పర

6011 NDX2152379
పపరర: ఉపపసదడ రరవప కకలర పర

6000 JBV2453447
పపరర: మబరళ కరకలమలనస

94-123/156

తసడడ:డ కకషషమమరరస కరకలమలనస
ఇసటట ననస:30-2-205
వయససస:59
లస: పప
6003 NDX2606044
పపరర: బడహరనసద రరవప కరశరరజ

94-123/541

6006 NDX3209012
పపరర: సరయరరస తషమరల

94-123/590

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:30-2-206
వయససస:27
లస: పప
94-123/162

6009 NDX1623702
పపరర: హహతదష కకలర పర

94-123/163

తసడడ:డ ఉపపసదడ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:30-2-208
వయససస:27
లస: పప
94-123/165

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:30-2-208
వయససస:61
లస: పప

6012 NDX2297901
పపరర: మలలత కరజ

94-123/166

భరస : సతఖననరరయణ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:30-2-209
వయససస:63
లస: ససస స

94-123/167

6014 JBV1093186
పపరర: సతఖవరణణ శకసగరపప�
శకసగరరపప
తసడడ:డ శవకవ� శకసగరరపప
ఇసటట ననస:30-2-210
వయససస:38
లస: ససస స

94-123/168

6015 JBV1093830
పపరర: లకడరనరసమర శకసగరరపప
శకసగరరపప
భరస : శవకవ శకసగరరపప
ఇసటట ననస:30-2-210
వయససస:58
లస: ససస స

94-123/170

6017 NDX1861369
పపరర: అరవసదస వడనరన

94-123/171

94-123/172
6018 JBV1092634
పపరర: శవ కవ శకసగరరపప శకసగరరపప

తసడడ:డ శవ కవ
ఇసటట ననస:30-2-210
వయససస:36
లస: ససస స
6016 JBV1092543
పపరర: వరససదదవ శకసగరపప�
శకసగరరపప
తసడడ:డ శవ కవ� శకసగరరపప
ఇసటట ననస:30-2-210
వయససస:36
లస: పప

6005 NDX3205945
పపరర: సరయరరస తషమరల

94-123/153

తసడడ:డ లకడర కరసత రరవప కరశరరజ
ఇసటట ననస:30-2-205 FNO-GF3
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఉపపసదడ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:30-2-208
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపపసదడ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:30-2-208
వయససస:29
లస: పప
6013 NDX0723189
పపరర: వరసవ శకసగరరపప

94-123/158

తలర : వజయలకడర తషమరల
ఇసటట ననస:30-2-206
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగవనఇకటటశశరరర చతరరల
ఇసటట ననస:30-2-207
వయససస:35
లస: ససస స
6010 NDX1623769
పపరర: ఎల వనసకటటశ కకలర పర

94-123/155

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ� ప ఎస
ఇసటట ననస:30-2-205
వయససస:65
లస: పప
94-123/542

5997 NDX0139956
పపరర: వనసకట ససతనదదవ� భబసరవబబ టర �

భరస : కరశవశశననథస� భఇరవబబ టర
ఇసటట ననస:30-2-205
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరయన బటడగబసట
ఇసటట ననస:30-2-205
వయససస:40
లస: పప

94-123/157 6002 NDX0098343
6001 NDX1103266
పపరర: సతఖశక కకచచరర కకట కకతనచరర కకట
పపరర: కరశవశశననథస� పస యస�

6004 NDX2621266
పపరర: రరజఖ లకడర కరశరరజ

94-123/152

తసడడ:డ కకషష మమరరస వడనరన
ఇసటట ననస:30-2-210
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ శకసగరరపప
ఇసటట ననస:30-2-210
వయససస:66
లస: పప

94-123/173 6020 NDX1244656
94-123/174 6021 NDX1028323
6019 AP151010291686
పపరర: అనసదయమర వసకరయలపరటట
పపరర: వననయకరరవప వరబకరయలపరటట
పపరర: పసయ
డ లసక మదదబ

94-122/215

భరస : వనసకటరసగరరరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-213
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-213
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:30-2-214
వయససస:28
లస: ససస స

6022 NDX2177898
పపరర: ఊడడగర శరగష ఊడడగర

6023 NDX0579466
పపరర: ఆససయల షపక షపక

6024 JBV2414084
పపరర: వనసకట ననగలకడర ఊడడగ

94-123/175

భరస : ఊడడగర వజయ కలమలర ఊడడగర
ఇసటట ననస:30-2-216
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మబనశర షపక
ఇసటట ననస:30-2-216
వయససస:31
లస: ససస స

94-123/169

94-123/176

94-123/177

తసడడ:డ మహన రరవప ఊడడగర
ఇసటట ననస:30-2-216
వయససస:38
లస: ససస స
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94-123/178

తసడడ:డ మహన రరవప ఊడడగర
ఇసటట ననస:30-2-216
వయససస:36
లస: పప
6028 NDX0559815
పపరర: షపక మబనశర శరయక

6026 JBV2408110
పపరర: వజయ కలమలర ఊడడగ

తసడడ:డ మహన రరవప ఊడడగర
ఇసటట ననస:30-2-216
వయససస:38
లస: పప
94-123/181

6029 AP151010288221
పపరర: మహనరరవప ఊడడగ ఊడడగర

తసడడ:డ మసరసన వల శరయక
ఇసటట ననస:30-2-216
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప ఊడడగర
ఇసటట ననస:30-2-216
వయససస:62
లస: పప

94-123/184
6031 NDX0844126
పపరర: పసరరమలళళ కరశ రరజగశశరర
పసరరమలలర
భరస : లకడర సతఖననరరయణ పసరరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-217
వయససస:34
లస: ససస స

6032 NDX0275206
పపరర: ససబడమణణఖశశరర పసరరమలళళ

తసడడ:డ వరరసరశమ పసరరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-217
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గగపస రరడడడ వపరపల
ఇసటట ననస:30-2-218
వయససస:70
లస: పప
6040 NDX1450535
పపరర: రమఖ శక సససదరఖ కకటస

94-123/182

94-123/192

94-123/180

6030 NDX0275164
పపరర: రమల దదవ పసరరమలళళ

94-123/183

భరస : శకనవరసరరవప పసరరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-217
వయససస:32
లస: ససస స
94-123/185

6033 NDX0270165
పపరర: శకనవరసరరవప పసరరమలళళ

94-123/188

94-123/189
6036 NDX0844449
పపరర: వరరసరశమ పసరరమలళర�
పసరరమలళళ
తసడడ:డ చన కకటట వరయఖ� పసరరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-217
వయససస:69
లస: పప

94-123/190
6038 NDX2277341
పపరర: వనసకట సరయ శక పదదరన
తతమబలకరర
తసడడ:డ వనసకట సతఖ వరససదదవ తతమబలకరర
ఇసటట ననస:30-2-218
వయససస:21
లస: ససస స

94-123/191
6039 NDX1894196
పపరర: వనసకట లకడర వనసభవ కకసడడమబటర

తసడడ:డ వ సతఖననరరయణ రరవప కకసడడమబటర
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:24
లస: ససస స

6041 NDX0275412
పపరర: లకడర పడతతఖష వనదనసతస

6042 NDX1790626
పపరర: వర లకడర అబబరరజ

94-123/193

94-123/194

భరస : వనసకట సరయ కకరణ కలమలర కకటస
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట పపరరషష తస మ పడసరద వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమలరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:42
లస: ససస స

6043 NDX2196922
పపరర: పససకక దదవ

6044 NDX1271808
పపరర: మలధవ అబబరరజ అబబరరజ

6045 NDX2215911
పపరర: శక లకడర గసట గసట

94-123/195

భరస : గగతమ కలమలర జరసన ఫసలలజ
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట హనసమలన అబబరరజ
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:46
లస: ససస స

6046 NDX0275255
పపరర: హహమలత వనదనసతస

6047 NDX2050011
పపరర: పదరజ కకసడడమబటర

94-123/199

భరస : వనసకట పపరరషష తస స పడసరద వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:54
లస: ససస స

94-123/186

తసడడ:డ వరరసరశమ పసరరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-217
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప లసగరననన
ఇసటట ననస:30-2-217
వయససస:62
లస: పప
94-122/216

6027 NDX0659284
పపరర: రవశసకర కకట

తసడడ:డ శవపడసరద కకట
ఇసటట ననస:30-2-216
వయససస:42
లస: పప

భరస : వరరసరశమ పసరరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-217
వయససస:62
లస: ససస స

94-123/187 6035 NDX0043299
6034 NDX0270181
పపరర: లకడర సతఖననరరయణ పసరరమలళళ
పపరర: సరయ బబబబ లసగరననన

6037 NDX1932657
పపరర: సరసబ రరడడడ వపరపల

94-123/179

94-123/196

94-123/198

భరస : రరసబబబబ ఘసటబ గసట
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:48
లస: ససస స
94-123/200

భరస : సతఖననరరయణరరవప కకసడడమబటర
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:56
లస: ససస స

6048 NDX1790568
పపరర: కనకదసరర అబబరరజ

94-123/201

భరస : వనసకటటశశరరర అబబరరజ
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:81
లస: ససస స

94-123/202 6050 NDX1450626
94-123/203
6049 NDX1758277
పపరర: షణబరఖ సరయ కకషష వనదనసతస
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ కలమలర
కకటస రరజ
తసడడ:డ వనసకట పపరరషష తస స పడసరద వనదనసతస
తసడడ:డ వనసకట ససత రరమమశశర రరవప కకటస రర
ఇసటట ననస:30-2-219
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:27
లస: పప
వయససస:31
లస: పప

94-123/204
6051 NDX1450600
పపరర: కగ వ ఆర యస శరర కగ వ ర
స
తసడడ:డ పడసరద రరవప కకటస రరజ
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:37
లస: పప

94-123/205 6053 NDX1271816
6052 NDX1790378
పపరర: వనసకట రరమలరరవప అబబరరజ
పపరర: వనసకట హనసమలన అబబరరజ
అబబరరజ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అబబరరజ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అబబరరజ
ఇసటట ననస:30-2-219
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:46
లస: పప
వయససస:50
లస: పప

6054 NDX1788829
పపరర: రరసబబబబ ఘసటబ

94-123/206

94-123/207

తసడడ:డ దదవయఖ ఘసటబ
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:53
లస: పప
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94-123/208
6055 NDX1790840
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ రరవప
కకసడడమబటర
తసడడ:డ కగ వ ససబబయఖ కకసడడమబటర
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:58
లస: పప

6056 NDX0270280
పపరర: వనసకట పపరరషష తస మ పడసరద
వనదనసతస
తసడడ:డ జగదదష పడసరద వనదనసతస
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:60
లస: పప

94-123/209

94-123/210
6057 NDX2179985
పపరర: యస ఆర పడసరద రరవప
కకటసరరజ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:66
లస: పప

6058 NDX2517217
పపరర: వనసకట ననగ సరయ దదవఖ
అబబరరజ
తసడడ:డ హనసమలన అబబరరజ
ఇసటట ననస:30-2-219
వయససస:21
లస: ససస స

94-123/211

6059 NDX0119347
పపరర: అననపపరష కలసదసరరస కలసదసరరస

94-121/300

6060 NDX0119644
పపరర: రరమచసదడమమరరస కలసదసరరస
కలసదసరరస
తసడడ:డ తడవకకమయఖ కలసదసరరస
ఇసటట ననస:30-2-222
వయససస:71
లస: పప

94-121/301

6061 NDX2060952
పపరర: వనసకట రమణ పసరరమలళర

94-121/302

94-121/303

6063 NDX0831263
పపరర: లకడర శకనవరసకలమలరర దదవశశటట

94-121/304

భరస : రరమచసదడ మమరరస కలసదసరరస
ఇసటట ననస:30-2-222
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పసరరమలళర
ఇసటట ననస:30-2-223
వయససస:47
లస: ససస స
6064 NDX2013258
పపరర: మలలర శశరర దసగరరరరల

భరస : వనసకటససబబబరరడడడ వరకలటటట
ఇసటట ననస:30-2-223
వయససస:66
లస: ససస స
94-121/305

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ దసగగరల
ఇసటట ననస:30-2-224
వయససస:48
లస: ససస స
6067 NDX2577641
పపరర: వనసకటటష గడదడ

94-121/392

94-123/213

భరస : లకడరమలధవతలక పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-227
వయససస:78
లస: ససస స
6073 NDX2081073
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస
గబడడవరడ
తసడడ:డ జగనననథ రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:30-2-230
వయససస:35
లస: పప

94-111/650

6076 NDX0084277
పపరర: కకషష తదజససశ� బలలసస�

94-123/217

భరస : వరభదడరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:30-2-234
వయససస:64
లస: ససస స

6068 NDX3284049
పపరర: వనసకట అదద ననరరయణ గదచబ

94-123/220

94-121/538

6069 NDX0723205
పపరర: వనసకట లకడర కకట

తసడడ:డ వనసకట సరశమ గదచబ
ఇసటట ననస:30-2-224 Ward Number 6
వయససస:34
లస: పప

భరస : రవ శసకర
ఇసటట ననస:30-2-227
వయససస:35
లస: ససస స

6071 AP151010288538
పపరర: లకడరమలధవతలక పప తత
స రర
పప తత
స రర
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-2-227
వయససస:86
లస: పప

94-123/214

6072 NDX1028455
పపరర: శకనవరస కకరరనపర టట

6074 NDX1863332
పపరర: వజయ దసరర దదరరసరల

94-123/215

6077 NDX1861534
పపరర: భబసకర రరవప దదరరసరల

6080 NDX1244698
పపరర: వనసకట కకషష తదజ బసడనరర
తసడడ:డ వరభదడరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:30-2-234
వయససస:28
లస: పప

94-123/221

94-121/307
6066 NDX0831248
పపరర: శకనవరస రరవప దదవశశటట దదవశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదవశశటట
ఇసటట ననస:30-2-224
వయససస:46
లస: పప
94-123/212

94-122/217

తసడడ:డ భబనసపడసరద కకరరనపర టట
ఇసటట ననస:30-2-228
వయససస:47
లస: పప
6075 NDX1861690
పపరర: లకడర శకకరనస దదరరసరల

94-123/216

తసడడ:డ భబసకర రరవప దదరరసరల
ఇసటట ననస:30-2-230
వయససస:26
లస: పప
94-123/218

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దదరరసరల
ఇసటట ననస:30-2-230
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ జయరరజఅమరరసననన రరవపరటట
ఇసటట ననస:30-2-232
వయససస:35
లస: పప
6082 AP151010291489
పపరర: పడమల బసడనరర బసడనరర

94-121/306

భరస : భబసకర రరవప దదరరసరల
ఇసటట ననస:30-2-230
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళమహన� బలలసస
ఇసటట ననస:30-2-230
వయససస:32
లస: పప
6079 JBV2408136
పపరర: సరలలరననడకగషసససనన న రరవపరటట

6065 NDX0831206
పపరర: రఘబననథ బబబబ బబబబ

భరస : శకనవరస రరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:30-2-224
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబబబ
ఇసటట ననస:30-2-224
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: కలలఖణణ జటర
ఇసటట ననస:30-2-224
వయససస:32
లస: పప
6070 AP151010291485
పపరర: లకడరభవరన పప తత
స రర పప తత
స రర

6062 AP151010285169
పపరర: లకడరదదవ వరరకకటట వరకలటట

94-123/219
6078 AP151010291358
పపరర: పసడయదరరకన రరవపరటట రరవపరటట

భరస : జయరరజ అమర సససహ రరవపరటట
ఇసటట ననస:30-2-232
వయససస:62
లస: ససస స
94-122/218

6081 NDX1028398
పపరర: శకనవరస ససఱఱపపరపప

94-122/219

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ససఱఱపపరపప
ఇసటట ననస:30-2-234
వయససస:56
లస: పప

94-123/222 6084 NDX1216985
6083 AP151010288539
పపరర: వరభదడరరవప బసడనరర� బసడనరర
పపరర: పదరలత కరర పరలలస కరర పరలలస

తసడడ:డ ననగభమషణస� బసడనరర
ఇసటట ననస:30-2-234
వయససస:67
లస: పప

94-123/223

భరస : ఎస ఎస ఆర కలటటసబ రరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:30-2-235
వయససస:49
లస: ససస స
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94-123/224
6085 NDX1902726
పపరర: ససబడహరనఖ జయ సదరరఖ
కరర పరలలస
తసడడ:డ శకనవరససరయ రరమ కలటటసబ రరవప క
ఇసటట ననస:30-2-235
వయససస:24
లస: పప

6086 NDX1216969
పపరర: నరససమన దదపక కరర పరలలస
కరర పరలలస
తసడడ:డ కలటటసబరరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:30-2-235
వయససస:26
లస: పప

94-123/225

94-123/226
6087 NDX1216944
పపరర: ఎస ఎస ఆర కలటటసబరరవప
కరర పరలలస కరర పరలలస
తసడడ:డ లకడర నరససమన మమరరస కరర పరలలస
ఇసటట ననస:30-2-235
వయససస:50
లస: పప

94-123/227 6089 NDX1017870
6088 NDX1017862
పపరర: ససచతడ ససరరపపరరపప ససరరపపరపప
పపరర: రరమలకడర ససరరపపరపప
ససరరపపరపప
తసడడ:డ శకనవరస ససరరపపరపప
భరస : శకనవరస ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:30-2-236
ఇసటట ననస:30-2-236
వయససస:28
లస: ససస స
వయససస:56
లస: ససస స

94-123/228

6090 AP151010291176
పపరర: అననపపరష మర యదబనపపడడ
యదబనపపడడ
భరస : ననరరయణమమరరస యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:30-2-236
వయససస:67
లస: ససస స

6091 NDX0772178
పపరర: వజయలకడర చటటటపష డ లల�
చటటటపష డ లల
తసడడ:డ హనసమసతరరవప� చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-236/1
వయససస:34
లస: ససస స

94-123/230

94-123/231

94-123/232
6093 NDX0772731
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప చటటటపష డ లల

6094 NDX2991040
పపరర: వనసకట మనస చటటటపష డ లల

94-123/591

6092 NDX0772186
పపరర: లకడర చటటటపష డ లల� చటటటపష డ లల
భరస : హనసమసతరరవప� చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-236/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరవప చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-236/1
వయససస:30
లస: ససస స

6095 NDX2297935
పపరర: ససబబ లకడర మలరరలర

భరస : శకనవరస కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:30-2-238
వయససస:47
లస: ససస స
6100 NDX1402197
పపరర: అనదష అడడ గరళళ

94-123/237

94-123/240

94-123/243

94-123/247

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ ససరపరరజ
ఇసటట ననస:30-2-240
వయససస:59
లస: పప
6112 NDX1384452
పపరర: మనససశన కరశననథసన
తసడడ:డ దనశరకర ననధ కరశననథసన
ఇసటట ననస:30-2-241
వయససస:26
లస: ససస స

94-123/236

6104 NDX1530212
పపరర: అననపపరష బతష
స ల

94-122/221

6107 NDX1470582
పపరర: రఘశకటటజ సదరపరరజ

94-123/234

6099 NDX1499756
పపరర: కకషష కలమలరర వనమరరజ

94-122/220

తసడడ:డ సదరరఖ ననరరయణ రరజ వనమరరజ
ఇసటట ననస:30-2-239
వయససస:37
లస: ససస స
94-123/238

94-123/239
6102 NDX0275552
పపరర: జయమలలన ధదళపరళ
ధదళపరళ
తసడడ:డ సరయ నరసరవధననసలల ధదళపరళ
ఇసటట ననస:30-2-240
వయససస:46
లస: ససస స

94-123/241

6105 NDX0275669
పపరర: ససజనఖ తలలపపరర

భరస : శక రరమబలల గగడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:30-2-240
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవపడసరద అసచల
ఇసటట ననస:30-2-240
వయససస:26
లస: పప
6109 NDX2476232
పపరర: శకనవరస మమరరస ససరపరరజ

6101 NDX1530147
పపరర: వనసకట రరవణ బతష
స ల

6096 NDX2037829
పపరర: వనసకట లకడర సమబదనడల
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప సమబదనడల
ఇసటట ననస:30-2-238
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బడహహరశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:30-2-240
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధన కకషష మమరరస చనవల
ఇసటట ననస:30-2-240
వయససస:49
లస: ససస స
6106 NDX2037803
పపరర: నశరసత సరయ అసచల

94-123/233

భరస : భబనసపడసరద� కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:30-2-238
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బదరర ననరరయణ అడడ గరళళ
ఇసటట ననస:30-2-239
వయససస:27
లస: ససస స
6103 NDX0275537
పపరర: ననగశక ససరపరరజ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:30-2-236/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమ మమరరస మలరరలర
ఇసటట ననస:30-2-237/1
వయససస:69
లస: ససస స

94-123/235 6098 JBV1093301
6097 NDX1017912
పపరర: ససతన ఉషశక కకరరనపరటట కకరరనపరటట
పపరర: ఉదయశక� కకరరనపరటట�

94-123/229

94-123/242

భరస : రవకలమలర తలలపపరర
ఇసటట ననస:30-2-240
వయససస:55
లస: ససస స
94-123/244

6108 NDX1530071
పపరర: బడహహరశశరరరవప బతష
స ల

94-123/245

తసడడ:డ శకనవరసమమరరస సదరపరరజ
ఇసటట ననస:30-2-240
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమబలల గగడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:30-2-240
వయససస:36
లస: పప

94-123/248
6110 NDX0659250
పపరర: సరయ నరసరవధననసలల
ధదళపరళ
తసడడ:డ అయధఖ రరమకకకషష యజజశ ధదళపరళ
ఇసటట ననస:30-2-240
వయససస:58
లస: పప

6111 NDX0361154
పపరర: రవ కలమలర తలలపపరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తలలపపరర
ఇసటట ననస:30-2-240
వయససస:59
లస: పప

6113 NDX2297703
పపరర: సరసశత కరశననధసన

6114 NDX1125673
పపరర: రరజగశశరర కరశననథసన

94-122/222

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కరశననధసన
ఇసటట ననస:30-2-241
వయససస:63
లస: ససస స

94-123/249

94-122/223

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కరశననథసన
ఇసటట ననస:30-2-241
వయససస:71
లస: ససస స
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6115 NDX1125517
పపరర: వనసకట పపనత కరశఖప
కరశననధసన
తసడడ:డ దనశరకరననథ కరశననథసన
ఇసటట ననస:30-2-241
వయససస:28
లస: పప

94-122/224

6118 NDX0043042
పపరర: పవన కలమలర మలజగటట

94-123/251

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:30-2-242
వయససస:35
లస: పప
6121 NDX0085035
పపరర: సరగజనదదవ కకతస మలసస

94-122/226

భరస : వర భదడ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-243
వయససస:56
లస: ససస స
6124 AP151010291142
పపరర: రతనమలల బబ సదదల బబ సదదల

94-123/255

94-123/259

94-123/262

6133 NDX1822726
పపరర: సరవతడ యసడపలర

94-123/265

94-123/252
6119 NDX1790931
పపరర: వనసకట బబల ససబడమణఖఎస
కసదదరర
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ కసదదరర
ఇసటట ననస:30-2-242
వయససస:65
లస: పప

6120 AP151010288245
పపరర: కగ గణపత పసరరననకలఎస

తసడడ:డ యస కగ సభబపత అయఖర పసరరననకలఎస
ఇసటట ననస:30-2-242
వయససస:80
లస: పప

6122 NDX0085019
పపరర: వర భదడ రరవప కకతస మలసస

6123 AP151010291141
పపరర: గగతనదదవ బబ సదదల బబ సదదల

6125 AP151010288281
పపరర: హరర ననరరయణ సససగ బబ సదదల

6128 NDX1561886
పపరర: సరగజ మమరరస చసతలపరటట

6134 JBV1090786
పపరర: జజనకక తడపపరమలలర

94-123/256

6139 NDX2127349
పపరర: మబరళ మహహశశరమర చరరక

6140 NDX2127398
పపరర: సరగజన చరరక

94-122/229

భరస : మలలరరరడడడ చరరక
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:47
లస: ససస స

94-123/260

భరస : హనసమసత రరవప పసననబబ యన
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:59
లస: ససస స

6143 NDX2127372
పపరర: వనసకరయలమర చరరక
భరస : సదరరరరడడడ చరరక
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:64
లస: ససస స

94-123/257

6129 AP151010288165
పపరర: అమరపసడడ చసతలపరటట
చసతలపరటట
తసడడ:డ దకడణనమమరరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-247
వయససస:45
లస: పప

94-123/261

94-123/264

భరస : రరమకకషష రరవప పరడతతరర
ఇసటట ననస:30-2-248
వయససస:50
లస: ససస స
94-123/266

6135 JBV2408011
పపరర: గరరరధర తడపపరమలలర

94-123/267

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-248
వయససస:47
లస: పప
94-122/228

తసడడ:డ సదరరరరడడడ చరరక
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:43
లస: ససస స
94-122/230

తసడడ:డ సదరరరరడడడ చరరక
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:49
లస: ససస స
94-122/232

6126 NDX2400406
పపరర: రరజగశ కలమలర బచసచ

94-123/269 6138 NDX2127380
6137 JBV1090760
పపరర: పరసడడరసగరరరవప తడపపరమలలర
పపరర: గగవసదమర చరరక

తసడడ:డ ననగభమషణస తడపపరరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-248
వయససస:76
లస: పప

94-123/254

తసడడ:డ ససత రరమలసజననయబలల
ఇసటట ననస:30-2-245
వయససస:33
లస: పప

భరస : పరఇడడరఇగరరరవప తడపపరరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-248
వయససస:68
లస: ససస స
94-123/268

94-123/253

తసడడ:డ ససబబబసససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:30-2-244
వయససస:44
లస: ససస స

94-123/263 6132 NDX1822742
6131 JBV1090224
పపరర: యలమన సరసశత తడపపరమలలర
పపరర: పదనరవత పరడతతరర

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప తడపపరరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-248
వయససస:48
లస: పప

6142 NDX0831834
పపరర: రమలదదవ పసననబబ యన

94-122/227

భరస : శకనవరససలల తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-248
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల యసడపలర
ఇసటట ననస:30-2-248
వయససస:54
లస: ససస స

94-123/250

తసడడ:డ కర వ ససబబబరరవప కరశననథసన
ఇసటట ననస:30-2-241
వయససస:54
లస: పప

భరస : దకడణ మమరరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-247
వయససస:77
లస: ససస స

6130 JBV1090349
పపరర: ననగవరశవపరస జజఖత
తడపపరమలలర
భరస : గరరరధర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:30-2-248
వయససస:39
లస: ససస స

6117 NDX0672063
పపరర: దనశరకననధ కరశననధసన

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరశననధసన
ఇసటట ననస:30-2-241
వయససస:53
లస: పప

తలర : రతనమలల బబ సదదల
ఇసటట ననస:30-2-244
వయససస:48
లస: పప

భరస : అమర పసడడ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-247
వయససస:43
లస: ససస స

6136 JBV1090216
పపరర: శకనవరససలల తడపపరమలలర

94-122/225

తసడడ:డ మలర కరరరరనసడడ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:30-2-243
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససబబబసససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:30-2-244
వయససస:76
లస: ససస స
6127 NDX1561902
పపరర: ననగ మణణ చసతలపరటట

6116 NDX2297711
పపరర: దనశరకననధ కరశననధసన

6141 NDX0348334
పపరర: కళళఖణణ కకసడపలర

94-122/231

భరస : వనసకటటశశర రరవప� కకసడపలర
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:48
లస: ససస స
94-122/233

6144 NDX0118729
పపరర: వకకమ తనతసశశటట

94-122/234

తసడడ:డ గగపరల రరజ తనతసశశటట
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:27
లస: పప
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6145 NDX0831909
పపరర: కపసరరవప పసననబబ యన

94-122/235

6146 NDX0831800
పపరర: మలరరతపడసరద పసననబబ యన

94-122/236

6147 NDX2127331
పపరర: మలలరరరడడడ చరరక

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పసననబబ యన
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పసననబబ యన
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససరర రరడడడ చరరక
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:47
లస: పప

6148 NDX1384502
పపరర: నరసససహ మమరరస తతసడపస

6149 NDX1561746
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర పర

6150 NDX2127414
పపరర: బడహర రరడడ నలపరటట

94-122/238

తసడడ:డ పరసడడరసగర రరవప తతసడపస
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:47
లస: పప
6151 NDX2127364
పపరర: సదరర రరడడడ చరరక

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస కకలర పర
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:52
లస: పప
94-122/241

తసడడ:డ రగశరరడడడ చరరక
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:73
లస: పప
6154 NDX0119560
పపరర: ఉమల మహహశశరరరవప కకతస పలర

94-122/243

94-123/272

94-123/275

94-123/278

94-122/630

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:30-2-254
వయససస:41
లస: ససస స
6172 NDX2141588
పపరర: ననగ ససధఖ కకపలలర
భరస : రరజశశఖర కకపలలర
ఇసటట ననస:30-2-255
వయససస:31
లస: ససస స

6161 NDX0844001
పపరర: కకట పరవన� కకట

6164 AP151010288099
పపరర: వనసకటరతనస కకట కకట

6167 NDX2810828
పపరర: పపడమ కలమలర కకరపరటట

6170 AP151010291553
పపరర: శశ దదవ గగవసదరరజ

6173 NDX1346691
పపరర: బబల తడపపర వసససధర దదవ
పపలపరక
భరస : పడభబకర రరవప కకపలలర
ఇసటట ననస:30-2-255
వయససస:72
లస: ససస స

94-123/271

94-123/274

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:30-2-251
వయససస:62
లస: పప
94-123/276

6162 NDX0843995
పపరర: కకట అసజన కలమలరర� కకట

94-123/277

తసడడ:డ వనసకట రతనస� కకట
ఇసటట ననస:30-2-252
వయససస:30
లస: ససస స
94-123/279

6165 SQX0364604
పపరర: ససభబగఖ లత కకరపరటట

94-122/629

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-2-253
వయససస:35
లస: ససస స
94-124/825

6168 NDX2029347
పపరర: సహహత గగవసదరరజ

94-124/26

తసడడ:డ సరయ కకషష శకనవరస గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:30-2-254
వయససస:27
లస: ససస స
94-124/28

భరస : సరయకకషషశకనవరస
ఇసటట ననస:30-2-254
వయససస:49
లస: ససస స
94-124/30

6156 AP151010291237
పపరర: రరధదక కకట కకట

94-123/273 6159 AP151010288276
6158 AP151010288293
పపరర: శవపరసడడరసగరరరవప కకట కకట
పపరర: బలరరమకకషషపడసరద కకట కకట

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-2-253
వయససస:37
లస: పప
94-124/27

94-122/242

భరస : బలరరమకకషషపడసరద కకట
ఇసటట ననస:30-2-251
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:30-2-252
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:30-2-253
వయససస:29
లస: ససస స
6169 JBV2414464
పపరర: శకపసడయల మలజగటట

94-123/270

తసడడ:డ వనసకట రతనస� కకట
ఇసటట ననస:30-2-252
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస కకట
ఇసటట ననస:30-2-252
వయససస:50
లస: ససస స
6166 SQX0469544
పపరర: సశరష లత కకరపరటట

6155 AP151010291028
పపరర: ఉషరరరణణ కకట కకట

6153 NDX1529710
పపరర: అనల నసబబల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నసబబల
ఇసటట ననస:30-2-251
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:30-2-251
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస కకట
ఇసటట ననస:30-2-252
వయససస:29
లస: ససస స
6163 AP151010291088
పపరర: అరరణలకడరకలమలరర కకట కకట

94-124/824

భరస : శవపరసడడరసగరరరవప� కకట
ఇసటట ననస:30-2-251
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:30-2-251
వయససస:80
లస: ససస స
6160 NDX1561878
పపరర: రమఖ కకషష కకట

6152 NDX2762847
పపరర: వనసకట సరయ మబమరడడ

94-122/240

తసడడ:డ పసదబ చచసచ రరడడ నలపరటట
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:30-2-250
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:30-2-251
వయససస:55
లస: పప
6157 AP151010291236
పపరర: రసగమర కకట కకట

94-122/239

94-122/237

94-124/29
6171 NDX1775966
పపరర: సరయ కకషష శకనవరస గగవసదరరజ

తసడడ:డ భబవనననరరయణ గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:30-2-254
వయససస:53
లస: పప
94-124/31

6174 NDX1346683
పపరర: రరజశశఖర కకపలలర

94-124/32

తసడడ:డ పడభబకర రరవప కకపలలర
ఇసటట ననస:30-2-255
వయససస:36
లస: పప
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94-121/310

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:30-2-258
వయససస:27
లస: ససస స

6176 NDX2127273
పపరర: పడదదప కలమలర యలదవ
యలదవ
తసడడ:డ మలథసర మహటట యలదవ
ఇసటట ననస:30-2-258
వయససస:24
లస: పప

6178 NDX1526955
పపరర: అమత జరసన జరసన

6179 NDX1828211
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ దసగరరరరల

94-121/314

94-121/308

94-121/312

తసడడ:డ అసబబలలల జరసన జరసన
ఇసటట ననస:30-2-258
వయససస:45
లస: పప
6181 NDX1490143
పపరర: కకషష మలనస జకక
తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప జకక
ఇసటట ననస:30-2-261
వయససస:29
లస: ససస స
6184 NDX1029669
పపరర: ననగ వనసకట అనసతరరమయఖ
కరకలమలనస
తసడడ:డ లకడరననరరయణ కరకలమలనస
ఇసటట ననస:30-2-261
వయససస:48
లస: పప
6187 NDX0276873
పపరర: రతనమర మలర వరపప

6182 NDX0788323
పపరర: కళళఖణణ పసరరమలళళళ

94-122/245

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-261
వయససస:57
లస: ససస స

94-122/246

94-124/33

భరస : వనఇకటరమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-261
వయససస:48
లస: ససస స
94-124/35

తసడడ:డ రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-261
వయససస:32
లస: పప

6190 AP151010288440
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ మలర వరపప

6183 NDX1029867
పపరర: వనసకట ఊమలదదవ కరకలమలనస

94-122/249 6186 NDX0276931
6185 NDX1028752
పపరర: వనసకట రమణనరరడడడ మలర వరపప
పపరర: రరమలకరమర మలర వరపప

6188 NDX0843284
పపరర: జజనకకరరమరరడడడ మలర వరపప

94-121/315

భరస : ననగవనసకట అనసతరరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:30-2-261
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ మలర వరపప
ఇసటట ననస:30-2-261
వయససస:63
లస: పప
94-124/34

6180 NDX1828260
పపరర: ససబడహరనఖ శరససస స పసనసమరరస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస పసనసమరరస
ఇసటట ననస:30-2-258
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పసరరమలళళళ
ఇసటట ననస:30-2-261
వయససస:31
లస: ససస స
94-122/247

94-121/311

తసడడ:డ రరమసహయ యలదవ
ఇసటట ననస:30-2-258
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అనసత రరమ రరడడడ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:30-2-258
వయససస:55
లస: పప
94-122/244

6177 NDX2167626
పపరర: మబకగశ యలదవ

6189 JBV1091149
పపరర: రవసదనడరరడ�డడ మలలర�

94-124/36

తసడడ:డ ఎస.వ.ననరరయణ రరడడడ� �
ఇసటట ననస:30-2-261
వయససస:49
లస: పప

94-124/37

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:30-2-261
వయససస:61
లస: పప

1
NDX3010436
పపరర: శకనవరస గగపస తతత
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94-121/417

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:1
వయససస:31
లస: పప
4
NDX2979003
పపరర: అనశ

94-125/868

2
NDX3095965
పపరర: జయవరపప మణణకరసత
జయవరపప
తలర : జయవరపప గగరర గగరర
ఇసటట ననస:1st Lane
వయససస:23
లస: పప
5
NDX2475408
పపరర: రరమ కకషష కకటటట

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప ఘసటశరల ఏచ వ
ఇసటట ననస:2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకటటట
ఇసటట ననస:2-3-412
వయససస:48
లస: పప

7
NDX2299592
పపరర: మననకడ పలర పప

8
SQX2301273
పపరర: కరరమబేరన షపక

94-128/1

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:2-16-766
వయససస:23
లస: ససస స
10
NDX2463826
పపరర: ఈశరశరరచనరర వనలకపరర
తసడడ:డ గబరరబడమన చనరర వనలకపరర
ఇసటట ననస:5-1-5A
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:2-27-63/25
వయససస:43
లస: ససస స
94-115/4

94-115/1013

3
పపరర: వవనకరనసద పపలజజల

94-127/998

తసడడ:డ సపస గరరర ననథ పపలజజల
ఇసటట ననస:1, 28
వయససస:26
లస: పప
94-118/7

6
NDX3008547
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప వనలలగమరర
తసడడ:డ రరమననధస వనలలగమరర
ఇసటట ననస:2/7 BRODIPET
వయససస:57
లస: పప

95-62/1033

9
NDX3222338
పపరర: ఏచ రరగ ససధ రరవపరర

94-83/699

తసడడ:డ జజననథన బబననట రరవపరర
ఇసటట ననస:4-16149/1
వయససస:30
లస: ససస స

94-115/1116 12
11
NDX3180437
NDX3250800
పపరర: వ ఆర అమరగశశర పడసరద గగపప
పపరర: వనసకట జయ శక భమమ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగపప
ఇసటట ననస:5-1-33A
వయససస:50
లస: పప

94-116/789

94-115/1195

భరస : శకనవరసరడరరవ భమమ
ఇసటట ననస:5-2-2
వయససస:54
లస: ససస స
Page 177 of 349

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32

13
NDX3203833
పపరర: ససధదర కలమలర గబపస
మదనడడగమ
తసడడ:డ ససబబ రరవప మదనడడగమ
ఇసటట ననస:5-2-5
వయససస:23
లస: పప

94-115/1137

16
NDX3203908
పపరర: ససధదర కలమలర గబపస
మదనడడగమ
తసడడ:డ ససబబ రరవప మదనడడగమ
ఇసటట ననస:5-2-5
వయససస:23
లస: పప

94-116/877

14
NDX3193380
పపరర: ససధదర కలమలర గబపస
మదనడడగమ
తసడడ:డ ససబబ రరవప మదనడడగమ
ఇసటట ననస:5-2-5
వయససస:23
లస: పప

94-115/1138

17
NDX3196375
పపరర: వ పస లకడర ననరరయణ
దదవరకరరన
తసడడ:డ శకనవరస శరససస స దదవరకరరన
ఇసటట ననస:5-2-7
వయససస:54
లస: పప

94-115/1139

Deleted
Deleted

15
NDX3234390
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప
మధనడడగమ
తసడడ:డ కకటయఖ మధనడడగమ
ఇసటట ననస:5-2-5
వయససస:53
లస: పప

94-115/1188

18
NDX3196292
పపరర: వ పస లకడర ననరరయణ
దదవరకరరన
తసడడ:డ శకనవరస శరససస స దదవరకరరన
ఇసటట ననస:5-2-7
వయససస:54
లస: పప

94-115/1140

94-115/1141 20
94-115/1142 21
19
NDX3189180
NDX3167798
NDX3205051
పపరర: ననగ లలత కలమలరర చచరరకకరర
పపరర: ననగ లలత కలమలరర చచరరకకరర
పపరర: ననగ లలత కలమలరర చచరరకకరర

Deleted

94-116/878

భరస : వ పస లకడర ననరరయణ దదవరకరరణణ
ఇసటట ననస:5-2-7
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వ పస లకడర ననరరయణ దదవరకరరణణ
ఇసటట ననస:5-2-7
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వ పస లకడర ననరరయణ దదవరకరరణణ
ఇసటట ననస:5-2-7
వయససస:45
లస: ససస స

22
NDX3151842
పపరర: ననగ లలత కలమలరర చచరరకకరర

23
NDX3205085
పపరర: ననగ లలత కలమలరర చచరరకకరర

24
NDX3170784
పపరర: ననగ లలత కలమలరర చచరరకకరర

94-116/879

94-116/880

94-116/881

భరస : వ పస లకడర ననరరయణ దదవరకరరణణ
ఇసటట ననస:5-2-7
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వ పస లకడర ననరరయణ దదవరకరరణణ
ఇసటట ననస:5-2-7
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వ పస లకడర ననరరయణ దదవరకరరణణ
ఇసటట ననస:5-2-7
వయససస:45
లస: ససస స

25
NDX2360147
పపరర: పడకరశ మసరస

26
NDX3186475
పపరర: అకబర బబష షపక

27
NDX3198173
పపరర: శకనవరస మమరరస అమర

94-115/20

తసడడ:డ వనసకటటశస మసరస
ఇసటట ననస:5-2-21
వయససస:53
లస: పప
28
NDX3183324
పపరర: పదరజ అమర

94-115/1144

Deleted
94-119/918

భసధసవప: సరయ ససదదప అమర
ఇసటట ననస:5-3-13
వయససస:52
లస: పప
34
NDX2665768
పపరర: ననగ మణణ చసదడపరటట

భసధసవప: సరయ ససదదప
ఇసటట ననస:5-3-13
వయససస:52
లస: పప
94-116/882

భసధసవప: సరయ ససదదప
ఇసటట ననస:5-3-13
వయససస:52
లస: పప
32
NDX3202280
పపరర: శకనవరస మమరరస అమర

94-115/997

35
NDX2594125
పపరర: చసదడ శశఖర చసదడపరటట

94-121/489

38
NDX2528529
పపరర: అశశక చకకవరరస కకలశశటట

94-116/883

33
SQX0901371
పపరర: అసరతనర షపక

95-77/1

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:5-3-501
వయససస:67
లస: ససస స
94-121/406

భసధసవప: ననగ మణణ చసదడపరటట
ఇసటట ననస:5-4-13/A
వయససస:51
లస: పప
94-115/21

30
NDX3214079
పపరర: దదవనసదడ దదననశ అమర
భసధసవప: సరయ ససదదప అమర
ఇసటట ననస:5-3-13
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: సరయ ససదదప
ఇసటట ననస:5-3-13
వయససస:52
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర చసదడపరటట
ఇసటట ననస:5-4-13/A
వయససస:46
లస: ససస స
37
NDX2525897
పపరర: సతఖననరరయణ కకలశశటట

29
NDX3185907
పపరర: శకనవరస మమరరస అమర

94-115/1143

Deleted

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:5-3-5
వయససస:44
లస: పప

భసధసవప: సరయ ససదదప అమర
ఇసటట ననస:5-3-13
వయససస:48
లస: ససస స
31
NDX3196201
పపరర: శకనవరస మమరరస అమర

94-119/919

36
NDX3255585
పపరర: శకనవరససలల చనన

94-110/1337

తసడడ:డ ససబబయఖ చనన
ఇసటట ననస:5-4-15b
వయససస:51
లస: పప
94-121/1

39
NDX2529089
పపరర: మధవ కకలర శశటట

94-121/2

తసడడ:డ వనసకటరమణ కకలశశటట
ఇసటట ననస:5-4-15/B TULASI HOMES
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకలశశటట
ఇసటట ననస:5-4-15B TULASI HOMES
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కకలర శశటట
ఇసటట ననస:5-4-15/B TULASI HOMES
వయససస:57
లస: ససస స

40
NDX3161114
పపరర: దదవ బబయ కలహద

41
NDX3171865
పపరర: ససదదశ కలమలర కలహద

42
NDX3025970
పపరర: మమరర మసగమర దదపరటట

భరస : మహహసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:5-4-17
వయససస:50
లస: ససస స

94-115/1146

తసడడ:డ మహహదనడ కలమలర
ఇసటట ననస:5-4-17
వయససస:21
లస: ససస స

94-115/1147

94-115/1148

భరస : ససధకర దదపరటట
ఇసటట ననస:5-4-18 2 floor
వయససస:20
లస: ససస స
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43
NDX3026051
పపరర: ససధకర దసపత
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94-115/1149

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప దసపత
ఇసటట ననస:5-4-18 2nd floor
వయససస:35
లస: పప
46
NDX2600500
పపరర: సరయ కకషష యలనననబథదన

44
NDX2442911
పపరర: సరయకకషష యనననబతన

తసడడ:డ శకనవరససలల యనననబతన
ఇసటట ననస:5-4-22
వయససస:23
లస: పప
94-115/999

తసడడ:డ శకనవరసస యలనననబథదన
ఇసటట ననస:5-4-22
వయససస:21
లస: పప

94-116/2

94-116/884

భరస : రరఘవనసదడ మటటట పలర
ఇసటట ననస:5-5-16/1
వయససస:35
లస: ససస స
58
NDX3212651
పపరర: సయలఖస జరసన సలలచ

94-118/1297

తసడడ:డ వమల చసద జరసన
ఇసటట ననస:5-5-16, GF1
వయససస:20
లస: పప
61
SQX1836337
పపరర: ససతరరవమర జలగస
భరస : భకస జలగస
ఇసటట ననస:5-5-2010
వయససస:35
లస: ససస స
64
NDX3292273
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉదర

94-116/915

తసడడ:డ వకటర ఇమలరనసయయల వరసస
ఇసటట ననస:5-6-61/A
వయససస:31
లస: పప

53
NDX2437945
పపరర: సరయకకషష కరకరర

94-116/3

54
NDX3248127
పపరర: శశబ దదవ సలలచ

94-109/915

94-116/5
56
NDX2360162
పపరర: ననగ వనసకట మలరరత మహన
శకరరస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ శకరరస
ఇసటట ననస:5-5-16/1, GROUND FLOOR,
వయససస:23
లస: పప

57
NDX2535086
పపరర: వనసకట ననగ సతఖ అవననశ
గబడడపపడడ
తసడడ:డ నరగశ కలమలర గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:5-5-16/b
వయససస:20
లస: పప

59
NDX2525285
పపరర: అణషమర మదచబల

60
NDX3108040
పపరర: వనసకట వశరశమతడ కగశక
ననరరమసచ
తసడడ:డ లకరకసథ రరవప
ఇసటట ననస:5-5-78-34/1
వయససస:51
లస: పప

62
NDX2619856
పపరర: రరమ లకడర జజననలగడడ

94-121/4

94-115/1151

భరస : వమల చసద జరసన సపలలచన
ఇసటట ననస:5-5-16
వయససస:44
లస: ససస స

94-116/6

94-110/1122

63
NDX2368975
పపరర: వనసకఏశశరరర మమడడకకసడ

94-116/4

94-130/880

94-116/7

తసడడ:డ అచచయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:5-6-3/267
వయససస:36
లస: పప

65
NDX2436566
పపరర: అనన మననహరర వరసస

94-94/19

66
NDX2436517
పపరర: మమరర మరరగరకట రరణణ వరసస

94-94/20

భరస : వకటర ఇమలరనసయయల వరసస
ఇసటట ననస:5-6-61/A
వయససస:57
లస: ససస స

68
NDX2371797
పపరర: పదనరవత శక రసగ రరజజ బటట ర

94-116/8

భరస : శకనవరససలల శక రసగ రరజజ బటట ర
ఇసటట ననస:5-7-8
వయససస:59
లస: ససస స

94-116/889 71
70
NDX3164290
NDX2643211
పపరర: ననగ సరయ ససకనఖ లకడర కరజ
పపరర: సరయ భవన యలనననదదరటట

భరస : మణణ కసట
ఇసటట ననస:5-7-9/a
వయససస:24
లస: ససస స

51
NDX3206067
పపరర: వమల కలమలర జరసన

తసడడ:డ హరర కరకరర
ఇసటట ననస:5-5-5
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వకటర ఇమలరనసయయల వరసస
ఇసటట ననస:5-6-61/A
వయససస:26
లస: ససస స
94-94/21

48
NDX2459071
పపరర: మలర కరరరరన రరవప దదడడ

తసడడ:డ వరగటబవరమల జరసన
ఇసటట ననస:5-5-2
వయససస:44
లస: పప

భరస : అశశక బసడడ
ఇసటట ననస:5-6-2
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ తపరరశయల ఉదర
ఇసటట ననస:5-6-3-290b
వయససస:33
లస: పప
67
NDX2436558
పపరర: రరజజ ఏబన వరసస

94-115/1192

భరస : పలల మదచబల
ఇసటట ననస:5-5-72
వయససస:58
లస: ససస స
95-53/3

94-115/998

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదడడ
ఇసటట ననస:5-4-29/59, FLAT NO504 YAG
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరససలల చనన
ఇసటట ననస:5-4-1513
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద చసద
ఇసటట ననస:5-5-4
వయససస:45
లస: పప
55
NDX3167756
పపరర: ఉదయ లకడర మటటట పలర

94-121/3

భరస : వనసకటటసశరరర తతలలసదరర
ఇసటట ననస:5-4-22
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:5-4-106
వయససస:70
లస: పప

45
NDX2560407
పపరర: రమణ యలనననబథదన

భరస : శకనవరససలల యలనననబథదన
ఇసటట ననస:5-4-22
వయససస:43
లస: ససస స

47
NDX2443133
పపరర: శరకవరణణ తతలలసదరర

94-85/1259 50
49
NDX2567220
NDX3248176
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ తయఖగమర
పపరర: కకటటశశరర దదవ చనన

52
NDX2531705
పపరర: గగతస చసద

94-115/22

94-116/777

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యలనననదదరటట
ఇసటట ననస:5-7-18
వయససస:22
లస: ససస స

69
NDX2522548
పపరర: గగద కకషష పసడయ కళళఖణస

94-116/9

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ కళళఖణస
ఇసటట ననస:5-7-9/A
వయససస:21
లస: ససస స
72
NDX1718883
పపరర: హహమసత కలమలర దనరర

94-129/588

తసడడ:డ జయ కలమలర దనరర
ఇసటట ననస:5 7 59
వయససస:22
లస: పప
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NDX3181070
పపరర: పదర తలపననన
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94-115/1155

భసధసవప: చనన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-8-6
వయససస:39
లస: ససస స
76
NDX2399194
పపరర: శకనవరస రరసకలమలర పరరవససస

94-116/11

తసడడ:డ రసగర చనరరఖలల పరరవససస
ఇసటట ననస:5-9-9
వయససస:52
లస: పప
79
NDX2615441
పపరర: తదజశశ శశటట పలర

94-124/773

94-115/1112

94-116/10

తసడడ:డ జజననథన చచదరర మలగసటట
ఇసటట ననస:5-9-7
వయససస:44
లస: పప

77
NDX2582534
పపరర: నమమత వరమలలర

78
NDX2585511
పపరర: సరసబశవరరవప శశటట పలర

94-116/779

80
NDX3259843
పపరర: అనసష చసతపలర

83
NDX3072634
పపరర: ననగ లలత శక జసగరల

94-121/401

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శశటట పలర
ఇసటట ననస:5-10-2
వయససస:41
లస: పప
94-116/908

81
NDX2614261
పపరర: సరయ కకరణ తనడడ పరరస

94-115/987

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప తనడడ పరరస
ఇసటట ననస:5-10-9
వయససస:30
లస: పప
94-115/1113

తసడడ:డ ఫణణ రరజ జసగరల
ఇసటట ననస:5-10-9
వయససస:18
లస: ససస స
94-116/12

75
NDX2399178
పపరర: సరటనర చచదరర మలగసటట

భరస : కకశశర కలమలర
ఇసటట ననస:5-8-11/1, FLAT NO-501
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన శరర చసతపలర
ఇసటట ననస:5-10-7
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపేరరషచసదడరరవప తనడడపరగస
ఇసటట ననస:5-10-9
వయససస:49
లస: ససస స
85
NDX2399277
పపరర: భమననన వనసకరయలమర

94-116/890

తసడడ:డ మదససదధన రరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:5-9-11E
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:5-10-2
వయససస:18
లస: ససస స
82
NDX3172210
పపరర: భమలకడర తనడడపరరస

74
NDX2746592
పపరర: శశశలజ వలలటట

84
NDX2476877
పపరర: భవఖ అయత

94-129/2

తసడడ:డ సతశ అయత
ఇసటట ననస:5-11-4
వయససస:21
లస: ససస స

94-116/13 87
86
NDX2460681
NDX2362903
పపరర: పరణణన సష మయలజ చసతలపరటట
పపరర: మమనక దదవఖ బసవరరజ

భరస : భమననన ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:5-11-11/A GOPALA NILAYAM
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:5-11-13/1
వయససస:30
లస: పప

88
NDX2362929
పపరర: శకకళ బసవరరజ

94-116/16 90
89
NDX2399053
NDX3268349
పపరర: ననగ దసరర పడణణత కనమరర పపడడ
పపరర: రగజజ రమణణ సససగపప గబ

94-116/15

భరస : రవ చసదడ బసవరరజ
ఇసటట ననస:5-11-14
వయససస:47
లస: ససస స
91
SQX1901602
పపరర: సరయ కరక

95-30/5

తసడడ:డ శవ కరక
ఇసటట ననస:5-12-2
వయససస:27
లస: పప
94
NDX3299468
పపరర: శకరమఖ కకట
తసడడ:డ వనసకట మహదదవ కకట
ఇసటట ననస:5-12-11
వయససస:18
లస: ససస స
97
NDX2618825
పపరర: రవకలమలర కకలర సశశటట

తసడడ:డ బబలయఖ బబ యలపలర
ఇసటట ననస:5-13-2
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగగసశర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-11-14,2/10 BRODIPET
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జయ రరవప సససగపప గబ
ఇసటట ననస:5-11-242
వయససస:44
లస: ససస స

92
NDX2360154
పపరర: మధస దనడ

93
NDX3061850
పపరర: కకతస నఖలలశ

94-116/17

95
NDX3043791
పపరర: పసదదబ పవన

94-116/767

98
NDX2806560
పపరర: చచసతనఖ కలమలరర కకలర స శశటట

94-116/867

101
NDX2849230
పపరర: సరగజన బబ యలపలర
భరస : రసగ బబ యలపలర
ఇసటట ననస:5-13-2
వయససస:40
లస: ససస స

94-117/742

96
NDX2619807
పపరర: ననగ మలర శశరర కకలర సశశటట

94-35/886

భరస : రవ కలమలర
ఇసటట ననస:5-12-21
వయససస:35
లస: ససస స
94-116/869

99
NDX3064680
పపరర: పపషరపవత శఖలకకలలర

94-116/868

Deleted

తసడడ:డ రవ కలమలర
ఇసటట ననస:5-12-21
వయససస:19
లస: ససస స
94-116/871

94-52/703

తసడడ:డ కకతస ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-12-9
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:5-12-12
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సష మయఖ
ఇసటట ననస:5-12-21
వయససస:46
లస: పప
100
NDX2849248
పపరర: రసగ సరయ బబ యలపలర

తసడడ:డ రవ చసదడ బసవరరజ
ఇసటట ననస:5-11-14
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ దనడ
ఇసటట ననస:5-12-5A
వయససస:67
లస: పప
94-116/917

94-116/14

భరస : భబసకరరరవప శఖలకకలలర
ఇసటట ననస:5-12-129
వయససస:63
లస: ససస స
94-116/872

102
NDX2602308
పపరర: మలధసరర లకడర దసరర పడసరదస

94-116/768

తసడడ:డ శవ రరమ కకటటశశర రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:5-13-5
వయససస:26
లస: ససస స
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103
NDX3262847
పపరర: వనశపష గబ చనన కకటయఖ
వనశపష గబ చనన కకటయఖ
తసడడ:డ వనశపష గబ డదవడ
ఇసటట ననస:5-13-9
వయససస:56
లస: పప

94-116/909

106
NDX3099140
పపరర: వనసకట ససససలలఖ కకసడడమబటర

94-116/870

94-127/5

తసడడ:డ హరర బబబబ గగపరలలన
ఇసటట ననస:5-14-3
వయససస:22
లస: పప
112
NDX2797439
పపరర: లకడర శకమసతషల

94-110/1224

118
NDX2610061
పపరర: లకడర ననగమణణ మలలర స కకసడ

94-7/854

94-115/1203

తసడడ:డ వనసకటపడసరద ఒలలటట
ఇసటట ననస:5-16-3/1
వయససస:18
లస: ససస స
127
NDX2620557
పపరర: ససత దదవ అలర

తసడడ:డ రసబబబబ కరవపరర
ఇసటట ననస:5-13-13
వయససస:38
లస: ససస స

110
NDX2299196
పపరర: హరర బబబబ గగపరలలన

111
NDX2839959
పపరర: భవరన పడసరద గబసడడమమడ

94-127/6

113
SQX2325975
పపరర: వనసకయమర పసదబ దసటట

95-87/1293

94-124/936

119
NDX2782530
పపరర: లలహహత మలలమకకననడ

94-117/744

94-115/1204

125
NDX2630333
పపరర: వసశ కకషష అవరశరర

128
NDX2619328
పపరర: ససలలచన సనసకరఠ

భరస : కకసడల రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:5-16-13/2 F NO 5A
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శరత చసదడ డమలయ
ఇసటట ననస:5-16-543
వయససస:36
లస: ససస స

94-116/901
130
NDX3221165
పపరర: చచసచస ఉమ మహహశశర శరర
గణపవరపప
తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మమరరస గణపవరపప
ఇసటట ననస:5-17-5/2A
వయససస:48
లస: పప

131
NDX2372019
పపరర: రరమ దదవ బబ నమబకకల

94-116/873

114
NDX3216397
పపరర: శవ రరణణ శనక

94-63/1129

117
NDX3032836
పపరర: పదరజ రసగరశశటట

94-85/1426

భరస : రమమశ బబబబ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:5-15-884
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ బబ నమబకకల
ఇసటట ననస:5-17-9
వయససస:33
లస: ససస స

120
NDX2630382
పపరర: దదవ వనసకట శవ సరయ పవన
కలమలర చమకలరరస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ చమకలరరస
ఇసటట ననస:5-16-2/4
వయససస:19
లస: పప
123
NDX3260981
పపరర: మరర బ షపక

94-7/857

94-115/1205

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:5-16-2/A
వయససస:23
లస: ససస స
94-7/859

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అవరశరర
ఇసటట ననస:5-16-8/1
వయససస:22
లస: పప
94-7/856

94-115/1115

తసడడ:డ ససబడమణణఖశశర రరవప ననగర శశటట
ఇసటట ననస:5-15-2
వయససస:29
లస: ససస స

116
NDX3147972
పపరర: అసజన దదవ జజరవరపప

122
NDX3258266
పపరర: ననగబర బ షపక

94-116/18

తసడడ:డ శరఖమల రరవప
ఇసటట ననస:5-14-4
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:5-16-2/A
వయససస:27
లస: ససస స
94-7/858

108
ABI1016089
పపరర: రతన కలమలరర నలర మతష

తసడడ:డ మలలర రరడడడ చరరక
ఇసటట ననస:5-13-11 2/12 BRODIPET
వయససస:20
లస: పప

భరస : భబణబ పడకరశ మలలమకకననడ
ఇసటట ననస:5-16-1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడచ షపక
ఇసటట ననస:5-16-2/A
వయససస:46
లస: పప
124
NDX2629525
పపరర: లకడర పడథసఖష ఒలలటట

94-116/19

తసడడ:డ రరజ జజరవరపప
ఇసటట ననస:5-15-5/2
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మహన మబరళ మలలర స కకసడ
ఇసటట ననస:5-16-1
వయససస:48
లస: ససస స
121
NDX3258258
పపరర: ఖలససస షపక

107
NDX2539807
పపరర: పడతనప రరజజ రరడడ చరరక

భరస : శకనవరసరరవప పసదబ దసటట
ఇసటట ననస:5-14-155/143
వయససస:62
లస: ససస స
94-117/743

105
NDX2534626
పపరర: వనసకట రమణ తతమబ

భరస : రసగర రరవప తతమబ
ఇసటట ననస:5-13-10
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగపరలలన
ఇసటట ననస:5-14-3
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రమణ శకమసతషల
ఇసటట ననస:5-14-8/2
వయససస:53
లస: ససస స
115
NDX2782670
పపరర: బ వ ఏన జ ఏస ఏస
జననరబనరరవప భసడనరర
భసధసవప: అనససయ పపసపరటట
ఇసటట ననస:5-15-5/1A
వయససస:56
లస: పప

94-116/910

తసడడ:డ చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-13-9
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:5-13-10, 1ST FLOOR
వయససస:54
లస: ససస స
109
NDX2299154
పపరర: ససకగశ గగపరలలన

104
NDX3262862
పపరర: బనన వనశపష గబ

126
NDX2626521
పపరర: కకసడల రరవప గగటటటపరటట

94-7/855

భసధసవప: ససత దదవ అలర
ఇసటట ననస:5-16-13/2 F NO 5A
వయససస:48
లస: పప
94-134/649

129
NDX3274537
పపరర: రరజగశశరర గణపవరపప

94-109/935

భరస : చచసచస ఉమ మహహశశర రరవప గణపవరపప
ఇసటట ననస:5-17-5/2A
వయససస:42
లస: ససస స
94-117/4

132
NDX2371979
పపరర: ససతమర బబ నమబకకల

94-117/5

భరస : నరసససహ రరడడడ బబ నమబకకల
ఇసటట ననస:5-17-9
వయససస:49
లస: ససస స
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133
NDX2372043
పపరర: రవసదడ రరడడడ బబ నమబకకల

94-117/6

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ బబ నమబకకల
ఇసటట ననస:5-17-9
వయససస:30
లస: పప
136
NDX3280237
పపరర: రరణణ లలచరర

94-117/763

137
NDX3280245
పపరర: సతఖ భబసకర రరవప లలచరర

94-117/628

94-130/140

135
JBV2408441
పపరర: వనసకట ఫణణ కలమలర నవపలకరర

94-117/764

138
NDX2464105
పపరర: ససవర రరమ కకషష కకకకకలగడడ

140
NDX2399442
పపరర: వనసకట ననగ జయలకడర
బబసదపపడడ
భరస : రమమశ బబబబ బబసదపపడడ
ఇసటట ననస:5-19-6
వయససస:52
లస: ససస స

94-118/51

143
NDX2460640
పపరర: రమఖ శక తనడడకకసడ

94-115/23

141
NDX2553709
పపరర: హహమజ గరదసశశటట

94-115/985

భరస : కకరణ బబబబ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:5/19/15
వయససస:26
లస: ససస స
144
NDX2789626
పపరర: కకమల సరరకకసడ

94-117/745

తసడడ:డ రమలకరసత తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:5-19-15 FNO101 VISHNU ENCL
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:5-19-16a/3
వయససస:30
లస: ససస స

145
NDX2534345
పపరర: పదర రరగబల

146
JBV2473304
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప గడబస

147
NDX2519114
పపరర: మహన ఆవరగ

భరస : ననగగశశర రరవప రరగబల
ఇసటట ననస:5-19-18
వయససస:34
లస: ససస స
148
NDX2519122
పపరర: రమలదదవ ఆవరగ
భరస : మహన ఆవరగ
ఇసటట ననస:5-19-20/3
వయససస:37
లస: ససస స
151
NDX3166121
పపరర: రరమబ తతట

94-135/568

తసడడ:డ గగవసదస రరవప
ఇసటట ననస:5-19-24
వయససస:47
లస: పప
154
NDX2621258
పపరర: నరరసదడ ననమల

94-115/993

భరస : వషష
ష పడసరద తతషసనవరల
ఇసటట ననస:5-19-33
వయససస:58
లస: ససస స

152
NDX2613636
పపరర: మసగమర ననమల

94-115/27

155
NDX2926889
పపరర: అవననష తవటట

94-115/30

158
NDX2789634
పపరర: ఉసడవలర వనసకట అపపరరవప

94-115/991

161
NDX2525079
పపరర: శకనవరస రరవప ఏలలశశరపప

94-115/28

153
NDX2621977
పపరర: కకషష కకశశర ననమల

94-115/992

తసడడ:డ పపలర రరవప ననమల
ఇసటట ననస:5-19-26
వయససస:31
లస: పప
94-115/1131

156
NDX2613693
పపరర: రరసబబబబ ననమబ

94-141/722

తసడడ:డ పపలర రరవప ననమ
ఇసటట ననస:5-19-26
వయససస:39
లస: పప
94-117/746

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:5-19-30, SF2,
వయససస:63
లస: పప
94-117/748

150
NDX2535953
పపరర: అరచన తతట
తసడడ:డ రరమబ తతట
ఇసటట ననస:5-19-24
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరహనరరవప తవటట
ఇసటట ననస:5-19-26
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సదరరఖ ననరరయణ బబపటర
ఇసటట ననస:5-19-30
వయససస:32
లస: పప
160
NDX2849156
పపరర: హహరర దదవ తతషసనవరల

149
NDX2466894
పపరర: బబల వనసకట సరయ గగపసననధ
చపసరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చపసరర
ఇసటట ననస:5-19-24
వయససస:21
లస: పప

94-115/26

తసడడ:డ సష మయఖ ఆవరగ
ఇసటట ననస:5-19-20/3
వయససస:41
లస: పప

భరస : పపలర రరవప ననమల
ఇసటట ననస:5-19-26
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రరవప నరరసదడ
ఇసటట ననస:5-19-26
వయససస:29
లస: పప
157
NDX2463800
పపరర: బబల వనసకట ఫణణ కకరణ బబపటర

94-115/25

తసడడ:డ వనసకయఖ గడబస
ఇసటట ననస:5-19-20/2
వయససస:35
లస: పప
94-117/7

94-121/5

తసడడ:డ రతస యఖ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:5-18-3A
వయససస:33
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కకణణజగటట
ఇసటట ననస:5-19-15 FLAT NO :302
వయససస:41
లస: ససస స
94-115/24

94-110/2

తసడడ:డ హరరననథ బబబబ నవపలకరర
ఇసటట ననస:5-18-2/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ తడననథ రరవప లలచరర
ఇసటట ననస:5-18-2/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:5 19 1 FLAT 103
వయససస:39
లస: ససస స
142
NDX2461176
పపరర: ససభబషసణ కకణణజగటట

94-124/772

భరస : శవరరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:5/17.30-5-663
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సతఖ భబసకర రరవప లలచరర
ఇసటట ననస:5-18-2/1
వయససస:38
లస: ససస స
139
NDX2525277
పపరర: వనసకట రతనస భమవరపప

134
NDX2587533
పపరర: సరసశత నసదదపరటట

159
NDX2849164
పపరర: వషష
ష పడసరద తతషసనవరల

94-117/747

తసడడ:డ చతషరభబజ తతషసనవరల
ఇసటట ననస:5-19-33
వయససస:67
లస: పప
94-115/31

భసధసవప: వనసకట ననగ కలలఖణణ శసకరమసచ
ఇసటట ననస:5-19-35
వయససస:53
లస: పప

162
NDX2523470
పపరర: వనసకట ననగ కలలఖణణ శసకరమసచ

94-117/8

భరస : శకనవరస రరవప ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:5-19-35
వయససస:40
లస: ససస స
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94-119/5
163
NDX2438943
పపరర: రరమ శరర సతఖ బబల సససదర
చససడదరర
తసడడ:డ జగన మహన పడభబకర చససడదరర
ఇసటట ననస:5-19-42
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ
ఇసటట ననస:5-19-42
వయససస:19
లస: పప

166
NDX1876392
పపరర: ససమయఖ మహమరద

167
NDX2600823
పపరర: మణణకసఠ గకసథద

94-52/11

భరస : షససక ససలలర
ఇసటట ననస:5-19-503
వయససస:24
లస: ససస స
94-118/1273

172
NDX3155546
పపరర: అఫసర యయలసఖలన

94-118/1280

తసడడ:డ ఉసమమన బబష
ఇసటట ననస:5-21-13
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఉతస మ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:5-21-55
వయససస:21
లస: ససస స
178
NDX2609865
పపరర: సరవతడ ఈవన

94-118/1106

94-118/1107

తసడడ:డ రరమ మమరరస మసగర
ఇసటట ననస:5-21-64/A
వయససస:64
లస: పప
184
NDX3012085
పపరర: దసరర భవన మసగర

170
NDX2525491
పపరర: అనత బతష
స ల

94-117/9

భరస : కకటటశశర రరవప మసగర
ఇసటట ననస:5-21-64/A
వయససస:21
లస: ససస స

173
NDX3185204
పపరర: శశషగరరర రరవప మబతషకలల

174
NDX2463891
పపరర: అనరరధ గబసడడమమడ

94-116/874

176
NDX2682276
పపరర: చనయ జరసన

94-121/486

94-118/52

తసడడ:డ జగస సదరరయల వనసకట దసరర వర గబసడడమమ
ఇసటట ననస:5-21-50
వయససస:23
లస: పప
94-118/1105

177
NDX2522134
పపరర: శక హససన పపలశశటట

94-118/53

భరస : వననద కలమలర పపలశశటట
ఇసటట ననస:5-21-56 NEAR SRI CHAITANYA
వయససస:33
లస: ససస స

179
NDX2522118
పపరర: ససరగసదడ ఏలకరర

94-118/71

180
NDX2522191
పపరర: శక అననపపరష ఏలకరర

94-118/72

తసడడ:డ ససబడమణణఖశశర రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:5-21-61 2/11TH LANE
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణణఖశశర రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:5-21-61 2/11TH LANE
వయససస:21
లస: ససస స

182
NDX2637841
పపరర: దసరర భహన మసగర

183
NDX2995231
పపరర: ననగరసదడమర మసగర

94-118/1108

185
NDX3144177
పపరర: సరవతడ బబ గరరస

94-118/1291

భరస : అసకమర రరవప మసగర
ఇసటట ననస:5-21-64/A
వయససస:46
లస: ససస స

186
NDX3143336
పపరర: వనసకట వరణణ హనసమసత
భబజసగ పడసరద రరవప బబ గరరస
భరస : వనసకట వరణణ హనసమసత భబజసగ పడసరద ర తసడడ:డ వనసకటపపయఖ బబ గరరస
ఇసటట ననస:5-21-67
ఇసటట ననస:5-21-67
వయససస:72
లస: ససస స
వయససస:73
లస: పప

భరస : హహమరరజ రరజపపరగహహత హససబసడ
ఇసటట ననస:5-21-67 vasudevanilayam
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబబ సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:5-21-68/A
వయససస:21
లస: ససస స

190
NDX2599124
పపరర: మమరర ససమల పతషల

191
NDX2399541
పపరర: అహలలఖ బబయ బబ సదదల

తసడడ:డ డదవడ రరజ కలమలర పతషల
ఇసటట ననస:5 -21-68/A/4/2
వయససస:20
లస: ససస స

171
NDX2935302
పపరర: లకడర ననరరయణ గరరర పరటట
తసడడ:డ ససబడహరణఖస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:5-21-12/A
వయససస:19
లస: పప

94-118/1343 188
187
NDX3262755
NDX2412419
పపరర: శసతతష కలసవర రరజపపరగహహత
పపరర: రమఖ శకత సససగ బబ సదదల

94-130/747

94-159/731

తసడడ:డ చనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:5-20-26 2/18 BRODIPET
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మసగర
ఇసటట ననస:5-21-64/A
వయససస:21
లస: ససస స
94-118/1292

168
NDX2555100
పపరర: శకనవరససలల ననగరళర
తసడడ:డ గబరరబడహరస ననగరళర
ఇసటట ననస:5-20-14
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఉతస మ కలమలర చనయ
ఇసటట ననస:5-21-55
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఈవన
ఇసటట ననస:5-21-61
వయససస:58
లస: ససస స
181
NDX2634707
పపరర: అసకమర రరవప మసగర

94-117/655

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:5-21-48/a
వయససస:58
లస: పప
94-118/1104

94-42/880

తసడడ:డ రరమ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:5-19-491
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణబ బబబబ
ఇసటట ననస:5-20-14
వయససస:27
లస: పప

169
NDX3127636
పపరర: ఏస ఏస ఏస శకనవరస
మననకసటట
భసధసవప: రమదదవ పష తతరర
ఇసటట ననస:5-20-17C
వయససస:31
లస: పప

175
NDX2682326
పపరర: శకదర జరసన

94-119/778 165
164
NDX2663706
NDX3265063
పపరర: టట ఏన వ పస ఏస సతఖననరరయణ
పపరర: పదనరవత కకతస మలసస

94-116/875

94-118/54

189
NDX3169299
పపరర: సతఖవత మమడ

94-119/902

94-118/1294

భసధసవప: హనసమసత
ఇసటట ననస:5-21-68/A
వయససస:82
లస: ససస స
94-118/55

భరస : సరయ బబబబ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:5-21-68/A, F NO S2, 3RD FLO
వయససస:52
లస: ససస స

192
NDX2399525
పపరర: సరయ బబబబ సససగ బబ సదదల

94-118/56

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:5-21-68/A, F NO S2, 3RD FLO
వయససస:56
లస: పప
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193
NDX2928406
పపరర: మమధసశపసనకర కకదసబ
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94-118/1293

194
NDX3014248
పపరర: కకషష యశససశ AVNS

తసడడ:డ కకషష మహన కకదసబ
ఇసటట ననస:5-21-68,FNO T-3 4TH FLOOR
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వ ఎస శరర అననసరరజ
ఇసటట ననస:5-21-70
వయససస:19
లస: పప

196
NDX2679652
పపరర: బల కకషష బబ డడ పరటట

197
NDX2835064
పపరర: బల కకషష బబ డడ పరటట

94-118/1111

తసడడ:డ ననగరరరరన రరవప బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:5-21-70
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరరన రరవప బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:5-21-70
వయససస:21
లస: పప

94-118/58
199
NDX1920504
పపరర: వనసకట సరయ పపరరష నసద శరససస స
జసధనఖల
తసడడ:డ భవరన పత జసధనఖల
ఇసటట ననస:5-21-71/2
వయససస:52
లస: పప

200
NDX2223329
పపరర: సరయ పపరష చసదదక
డ వసగ
తసడడ:డ గణణష వసగ
ఇసటట ననస:5-21-92
వయససస:22
లస: ససస స

202
NDX2223345
పపరర: గణణష వసగ

203
NDX2564771
పపరర: శక దదపసస సససధదష బసద

94-119/8

తసడడ:డ రరమలరరవప వసగ
ఇసటట ననస:5-21-92
వయససస:54
లస: పప
205
NDX3185618
పపరర: వనసకట ననగరరజ అనఘ

94-121/485

తసడడ:డ ననరరయణ శరససస స బలజగపలర
ఇసటట ననస:5-21-104
వయససస:57
లస: పప
211
NDX2475259
పపరర: గగవరరన పడసరద డదరసగబల

94-116/20

తసడడ:డ రమణ దదరసగబల
ఇసటట ననస:5-21-107/1
వయససస:20
లస: పప
214
NDX2399509
పపరర: కరమమశశరర గసడదరర

94-118/1295

94-119/6

198
NDX2528206
పపరర: మరరక ననగరరజ కలమలర

94-64/782

206
NDX3189578
పపరర: వనసకట ననగరరజ అనఘ

201
NDX2223337
పపరర: ఇసదసమత వసగ

204
NDX3185436
పపరర: హహహమ అనఘ

94-129/763

207
NDX2849180
పపరర: పరమమశశరర చవపకలల

94-64/26

94-118/59
210
NDX2291524
పపరర: వజయ రరమల కలమలరర పపచనచ

తసడడ:డ లకడర నరసససహ శరర పపచనచ
ఇసటట ననస:5-21-105/1
వయససస:81
లస: పప

భరస : శక ఆసజననయబలల పపచనచ
ఇసటట ననస:5-21-105/1
వయససస:73
లస: ససస స

212
NDX3147592
పపరర: అనసదరఖ డదరసగబల

213
NDX3195757
పపరర: లకడర వరడపలర

94-118/1275

Deleted

94-118/74

216
NDX3265667
పపరర: శరగష చలర

217
NDX3061215
పపరర: శకనవరస గరజల

218
NDX3060480
పపరర: ఉమ మహహశశరర తతట

219
NDX3208451
పపరర: కలపన యలలరపడగడ

తసడడ:డ పదరననభయఖ యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:5-21-129
వయససస:77
లస: పప

94-118/1278

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:5-21-119
వయససస:44
లస: ససస స
94-119/898

221
NDX3202090
పపరర: రరకకరణణ కకరణ యలలరపడగడ
తసడడ:డ మబరళ కకషష యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:5-21-129
వయససస:43
లస: పప

94-118/1276

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వరడపలర
ఇసటట ననస:5-21-108
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చలర
ఇసటట ననస:5-21-119
వయససస:26
లస: ససస స

220
NDX3204922
పపరర: మబరళ కకషష యలలరపడగడ

94-117/749

భరస : కరశ వశశననథ షషసన చవపకలల
ఇసటట ననస:5-21-104
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహరణఖస పసలర లటర
ఇసటట ననస:5-21-108,FLAT NO:501,
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖ పడకరశ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:5-21-119
వయససస:52
లస: పప

94-118/1274

Deleted

భరస : నరసససహ మమరరస పసలర లటర
ఇసటట ననస:5-21-108,FLAT NO:501,
వయససస:46
లస: ససస స
94-118/1277

94-119/7

భరస : వనసకట ననగరరజ అనఘ
ఇసటట ననస:5-21-103
వయససస:43
లస: ససస స

209
NDX2255461
పపరర: శక ఆసజననయబలల పపచనచ

215
NDX2399491
పపరర: నరసససహ మమరరస పసలర లటర

94-118/57

భరస : గణణష వసగ
ఇసటట ననస:5-21-92
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రమణ డదరసగబల
ఇసటట ననస:5-21-107/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-118/73

94-118/1109

తసడడ:డ మరరక కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-21-70 BRODIPET 2/12
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గబరర ససబబరరజ అనఘ
ఇసటట ననస:5-21-103
వయససస:51
లస: పప
94-117/750

195
NDX2549962
పపరర: భవన చచదరర పష పపరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పష పపరర
ఇసటట ననస:5-21-70
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖ శశష సరయ బసద
ఇసటట ననస:5-21-103
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరర ససబబరరజ అనఘ
ఇసటట ననస:5-21-103
వయససస:51
లస: పప
208
NDX2782100
పపరర: కరశ వశశసథన శరససస స బలజగపలర

94-116/876

94-117/761

94-118/1279

భరస : కకరణ కలమలర యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:5-21-129
వయససస:37
లస: ససస స
94-119/899

222
NDX3122900
పపరర: ససనత తనలకపఅల

94-115/1136

భరస : శసకర టటలకపఅల
ఇసటట ననస:5-21-134
వయససస:44
లస: ససస స
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223
NDX3133071
పపరర: శసకర టటలకపఅల
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94-117/751

తసడడ:డ శకనవరస టటలకపఅల
ఇసటట ననస:5-21-134
వయససస:47
లస: పప
226
NDX3206752
పపరర: శరసత కకమరర బటడ

94-118/1281

94-119/900

94-124/775

94-119/13

భరస : తరరపత రరడడడ కకలగటర
ఇసటట ననస:5-21-160,flat no 106
వయససస:45
లస: ససస స
238
NDX2475564
పపరర: చరరషరర అననన

94-119/12

94-118/1284

భరస : నవన జరసన
ఇసటట ననస:5-21-172
వయససస:32
లస: ససస స
244
NDX0506493
పపరర: మల శశటట ఎన ఓ శశశతమమమ

94-118/60

తసడడ:డ ఎస రరమ కకటట గబపరస
ఇసటట ననస:5-21-185
వయససస:29
లస: ససస స
247
NDX2424901
పపరర: శక ననగ వలర కరససబ
తసడడ:డ సతఖ సరయ కరససబ
ఇసటట ననస:5-21-192/A
వయససస:23
లస: ససస స
250
NDX3164399
పపరర: సలలచ నలలశ జరసన
తసడడ:డ జవరరజ
ఇసటట ననస:5-21-193
వయససస:39
లస: పప

230
NDX3163672
పపరర: శరసత కకమరర బటడ

94-119/901

94-118/1286

228
NDX2535995
పపరర: పసడయసకర గబసడవరపప

94-119/9

231
NDX2700060
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలర పర

94-120/582

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:5-21-160
వయససస:55
లస: పప

233
NDX2529204
పపరర: పసడయసక గబసడవరపప

94-119/10

234
NDX3000437
పపరర: నరరల దదవ పరవపలకరర

94-118/1283

తసడడ:డ శకనవరస గబసడవరపప
ఇసటట ననస:5-21-160 HIMAJATOWERS Gవయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవరజ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:5-21-160,204 HIMAJATOWERS
వయససస:62
లస: ససస స

236
NDX2043255
పపరర: ననగరరరరన రరడడ మలరసరరడడడ

237
NDX3175486
పపరర: తషలశ మసస రరడడడ మబవశ

94-119/11

239
NDX3222213
పపరర: శకనవరస రరవప కసభసపరటట

94-158/368

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ మబవశ
ఇసటట ననస:5-21-167
వయససస:59
లస: పప
94-118/1328

240
NDX2389831
పపరర: అసజ దదవ జరసన

తసడడ:డ జజశల నరసససహ శరససస స కసభసపరటట
ఇసటట ననస:5-21-170
వయససస:57
లస: పప

భరస : నతన కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:5-21-172
వయససస:35
లస: ససస స

242
NDX2417467
పపరర: బబబబలలల జరసన

243
NDX2520971
పపరర: శకపసడయ కరకలమలనస

94-42/107

94-42/106

94-116/21

తసడడ:డ మబనలలల జరసన
ఇసటట ననస:5-21-172 NEW NO-29-2-360
వయససస:60
లస: పప

భరస : నవన కలమలర కరకలమలనస
ఇసటట ననస:5-21-179/B
వయససస:26
లస: ససస స

245
NDX2530475
పపరర: వనసకట రసగననథ పసరరమలళళ

246
NDX2849255
పపరర: ననగ వనసకట జజఖత పసరరమళర

94-118/61

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసరరమలళళ
ఇసటట ననస:5-21-186
వయససస:37
లస: పప
94-118/62

95-17/847

తలర : కలలఖణణ గబసడవరపప
ఇసటట ననస:5-21-160
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మలరసరరడడడ
ఇసటట ననస:5-21-166
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబల రసగయఖ అననన
ఇసటట ననస:5-21-167/A
వయససస:21
లస: ససస స
241
NDX3156759
పపరర: ఉష జరసన

94-118/1282

భరస : పదర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:5-21-160
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల అరవపలర
ఇసటట ననస:5-21-160
వయససస:64
లస: ససస స
235
NDX2531317
పపరర: వజయ కలమలరర కకలగటర

227
NDX3163011
పపరర: శరసత కకమరర బటడ

225
SQX2071306
పపరర: హరరత ఏస

తసడడ:డ ససరరసదడ ఏస
ఇసటట ననస:5-21-157,2/11 BRODIPET
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పదర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:5-21-160
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : పదర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:5-21-160
వయససస:61
లస: ససస స
232
NDX2699510
పపరర: వజయ లకడర అరవపలర

94-141/35

తసడడ:డ కకషష కకశశర కసచబబ టర
ఇసటట ననస:5-21-140
వయససస:21
లస: పప

భరస : పదర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:5-21-160
వయససస:61
లస: ససస స
229
NDX3196227
పపరర: శరసత కకమరర బటడ

224
NDX2304863
పపరర: లలతఏసదరరవప కసచబబ టర

94-118/1285

భరస : రసగననథ పసరరమళర
ఇసటట ననస:5-21-186
వయససస:26
లస: ససస స

248
NDX2418341
పపరర: నరసససహ రరడడడ బబ నమబకకల

94-56/28

249
NDX2420834
పపరర: రవసదడరరడడడ బబ నమబకకల

94-118/63

తసడడ:డ రరమ రరడడ బబ నమబకకల
ఇసటట ననస:5-21-192/FLAT.NO:8
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ బబ నమబకకల
ఇసటట ననస:5-21-192/FLAT.NO:8
వయససస:30
లస: పప

251
NDX3203270
పపరర: కరసతదదవ జరసన సలలచ

252
NDX3232006
పపరర: వకరశ కలమలర జరసన సలలచ

తసడడ:డ రరజగసదడ కలమలర జరసన సలలచ
ఇసటట ననస:5-21-194
వయససస:50
లస: ససస స

94-118/1287

94-118/1337

తసడడ:డ జవరరజ జరసన సలలచ
ఇసటట ననస:5-21-194
వయససస:40
లస: పప
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NDX3207115
పపరర: గ ప
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94-121/487

Deleted

తసడడ:డ ర
ఇసటట ననస:5-21-194
వయససస:57
లస: పప

256
NDX2412484
పపరర: సతఖననరరయణ తషమరల

94-118/64

తసడడ:డ కకషష మమరరస తషమరల
ఇసటట ననస:5-21-195
వయససస:64
లస: పప
259
NDX2928398
పపరర: శశశలజ ఆలకరర

94-118/1290

తసడడ:డ ససబడహరణఖస ఆలకరర
ఇసటట ననస:5-21-195, Flat No#104
వయససస:36
లస: ససస స

254
NDX3164142
పపరర: అసకకత జరసన సరలలచన

94-118/1288

255
NDX3211604
పపరర: అసకకత జరసన సరలలచన

తసడడ:డ రరజగసదడ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:5-21-194, 2 line 5 cross
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగసదడ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:5-21-194, 2 line 5 cross
వయససస:19
లస: ససస స

257
NDX2372175
పపరర: సతష కలమలర అమర

258
NDX2399087
పపరర: సతఖననరరయణ తషమరల

94-118/65

తసడడ:డ కకషషమమరరస తషమరల
ఇసటట ననస:5-21-195,FLAT NO-102
వయససస:64
లస: పప

260
NDX2475242
పపరర: అనసరరధ బడహరసడస

261
NDX3297082
పపరర: ససజజత జరసన జరసన

94-116/22

భరస : భరత కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:5-21-196
వయససస:44
లస: ససస స
264
NDX3299567
పపరర: భమల మరరస

భరస : వనసకట ససబబబరరవప యమరడడశశటట
ఇసటట ననస:5-21-197/1 BRODIPETA 2/3
వయససస:54
లస: ససస స

94-118/67
263
NDX2420891
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప
యమరడడశశటట
తసడడ:డ గబరవయఖ యమరడడశశటట
ఇసటట ననస:5-21-197/1 BRODIPETA 2/3
వయససస:63
లస: పప

భరస : హరర బబబబ
ఇసటట ననస:5-21-197/4D
వయససస:24
లస: ససస స

265
NDX3299757
పపరర: హరరబబబబ భమల

266
JBV3714417
పపరర: ససవర బడహరస భవరర

267
NDX2420867
పపరర: జగగనశ రరజ భవరర

94-118/66

94-118/1350

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:5-21-197/4D
వయససస:26
లస: పప
268
NDX2420859
పపరర: భబరత భవరర

94-118/77

94-116/23

తసడడ:డ వ అపరపరరవప అమర
ఇసటట ననస:5-21-195 F.NO.204 3RD FLOO
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమలరరవప బడహరసడస
ఇసటట ననస:5-21-196
వయససస:64
లస: ససస స

262
NDX2420883
పపరర: వనసకట రమలదదవ యమరడడశశటట

94-118/1289

94-118/78

94-118/1348

94-118/1349

94-118/76

తసడడ:డ రరజజ రరవప భవరర
ఇసటట ననస:5-21-197.5-C SRI RANGA SAR
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససవర బడహరస భవరర
ఇసటట ననస:5-21-197,5-C SRI RANGA SAR
వయససస:22
లస: పప

269
NDX2540250
పపరర: యలససరన సయఖద

270
JBV3711843
పపరర: ఖలసససబ సయఖద

94-116/787

94-118/734

భరస : ససవర బడహరస భవరర
భసధసవప: మరన సయద
ఇసటట ననస:5-21-197 ,5-C SRI RANGA SAR ఇసటట ననస:5-21-198/10 FLAT NO 10
వయససస:44
లస: ససస స
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మరన సయఖద
ఇసటట ననస:5-21-198/10, FLAT NO 10
వయససస:68
లస: ససస స

271
JBV3711835
పపరర: మరన సయఖద

273
NDX2412518
పపరర: వజయ శక పష స

94-118/756

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ
ఇసటట ననస:5-21-198/10, F NO 10
వయససస:73
లస: పప
274
NDX2412450
పపరర: రఘబ రరస ఆలయలస
రఘబరరమయఖ పష స
తసడడ:డ కరశయఖ పష స
ఇసటట ననస:5-21-206
వయససస:61
లస: పప
277
NDX2439719
పపరర: ఆసజననయబలల కరరకవపల

94-118/70

94-129/3

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరరకవపల
ఇసటట ననస:5-22-02
వయససస:23
లస: పప
280
SQX1849447
పపరర: జజన పరషర షపక
తసడడ:డ అజజరతషలర షపక
ఇసటట ననస:5-22-1903
వయససస:36
లస: పప

272
NDX2412542
పపరర: మలధసరర రరస పష స

94-118/69

భరస : రఘబ రరస పష స
ఇసటట ననస:5-21-206
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రఘబ రరస పష స
ఇసటట ననస:5-21-206
వయససస:52
లస: ససస స

94-118/1347
275
NDX3275393
పపరర: వనసకట ససబడమణణఖశశర శరర
చససడదరర
తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:5-21-207
వయససస:46
లస: పప

276
NDX2424893
పపరర: నరసససహరరడడడ బబ నమబకకల

తసడడ:డ రరమరరడడడ బబ నమబకకల
ఇసటట ననస:5-21-1992WARD NO-5,
వయససస:57
లస: పప

278
NDX3167012
పపరర: వనసకట శకనవరసన కకసడ

279
AP151000267558
పపరర: గగపరలకకషషగరసధద కకట

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకసడ
ఇసటట ననస:5-22-6 3/1 Brodipet
వయససస:53
లస: పప
95-198/2

94-118/68

94-119/903

95-118/2

భరస : వనసకటటశశరరరర కకట
ఇసటట ననస:5-22-528/1
వయససస:71
లస: ససస స

94-141/794 282
281
NDX2765055
SQX2456556
పపరర: ధరగరసదడ బబయ పకమ గబరఠజ
పపరర: సలమ షపక

తసడడ:డ పడవణ చసదడ
ఇసటట ననస:5-23-3, 3/7
వయససస:60
లస: పప

94-118/75

95-109/1228

భరస : షరబబర అహమద షపక
ఇసటట ననస:5-23-174
వయససస:46
లస: ససస స
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SQX2464451
పపరర: అబబబల సలలస షపక
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95-156/866

తసడడ:డ షబర అహమద షపక
ఇసటట ననస:5-23-174
వయససస:28
లస: పప
286
NDX2614386
పపరర: ససభబషసత గకసధద

94-127/857

94-119/911

తసడడ:డ ఓతరల జరసన
ఇసటట ననస:5-25-38 f.no 203
వయససస:42
లస: పప
292
NDX3211059
పపరర: ఆకరశ కలమలర జరసన

94-121/488

94-119/914

తసడడ:డ కరరణ సససగ
ఇసటట ననస:5-25-41
వయససస:56
లస: పప
298
NDX2626463
పపరర: ససనత పపలపరటట

94-119/779

భరస : వనసకట శవ ననరరయణ పపలపరటట
ఇసటట ననస:5-25-57 FLAT NO 10
వయససస:41
లస: ససస స
301
NDX2382703
పపరర: రవ కకరణ దవనస

94-119/21

తసడడ:డ వనసకటపప దవనస
ఇసటట ననస:5-25-57,FLAT NO:8
వయససస:41
లస: పప
304
NDX3222080
పపరర: కణక రరజ లకడర దదరభబ

94-119/925

భరస : ఫణణ భమషణ రరవప
ఇసటట ననస:5-25-58
వయససస:48
లస: ససస స
307
NDX1513408
పపరర: కమల దదవ
భరస : భమరరలజ
ఇసటట ననస:5-25-60
వయససస:71
లస: ససస స
310
NDX3022886
పపరర: వనసకట రమణ చలసరన

287
NDX2389914
పపరర: కకరస ర కలమలర సష లసకక

94-43/28

తసడడ:డ బబబబ రరజగసదడ పడసరద చలసరన
ఇసటట ననస:5-25-73 flat no204 pruthvi apa
వయససస:32
లస: పప

288
NDX3214491
పపరర: కమల దదవ జరసన

94-119/910

భరస : ఓతరల జరసన
ఇసటట ననస:5-25-38 f.no 203
వయససస:66
లస: ససస స

290
NDX3194172
పపరర: పసకజ జరసన

291
NDX3194651
పపరర: పసకజ జరసన

94-119/912

293
NDX3297132
పపరర: వనసకటటశశరరర వనలకరర

94-119/913

తసడడ:డ ఓతరల జరసన
ఇసటట ననస:5-25-38 f.no 203
వయససస:42
లస: పప
94-119/941

294
NDX3297140
పపరర: జయ లకడర వనలకరర

తసడడ:డ ఆసజననయబలల వనలకరర
ఇసటట ననస:5-25-40
వయససస:78
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర వనలకరర
ఇసటట ననస:5-25-40
వయససస:68
లస: ససస స

95-223/2
296
SQX1807981
పపరర: వనసకట శశష అనదరరధ
తరరమల
భరస : వనసకట రరమ పడసరద చలకమరగ
ఇసటట ననస:5-25-43, POTHURI NIVAS
వయససస:48
లస: ససస స

297
NDX2292738
పపరర: పదర ససశల దవనస
భరస : రవ కకరణ దవనస
ఇసటట ననస:5-25-57
వయససస:36
లస: ససస స

299
NDX2681880
పపరర: వనత పపలపరటట

300
NDX2399632
పపరర: నఖత పపలపరటట

94-119/780

94-119/942

94-119/14

94-119/15

తసడడ:డ వనసకటశవననరరయణ పపలపరటట
ఇసటట ననస:5-25-57 FLAT NO 10
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ ననరరయణ పపలపరటట
ఇసటట ననస:5-25-57 F NO.10 SRINIVASA A
వయససస:22
లస: ససస స

94-119/781
302
NDX2612331
పపరర: ననగ సరయ లకడర గరయతడ దదవ
దదరభబ
తసడడ:డ ఫణణ భమషణ రరవప దదరభబ
ఇసటట ననస:5-25-58
వయససస:18
లస: ససస స

303
NDX3141587
పపరర: బబజ షపక
భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:5-25-58
వయససస:25
లస: ససస స

305
NDX2111664
పపరర: లకడర ధదరజ పసనసమరరస

306
NDX1513424
పపరర: తడశర ర కలమలరర జరసన

94-119/16

308
NDX1597634
పపరర: ఫణణ కకషష పసనసమరరస

311
NDX2599835
పపరర: అఖల సససకర
తసడడ:డ సతశ కలమలర సససకర
ఇసటట ననస:5-25-74/20
వయససస:22
లస: పప

94-119/915

94-119/17

భరస : శశశలలష కలమలర
ఇసటట ననస:5-25-60
వయససస:45
లస: ససస స
94-119/19

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససస స పసనసమరరస
ఇసటట ననస:5-25-60
వయససస:33
లస: పప
94-119/916

94-119/909

తసడడ:డ అనల కలమలర సష లసకక
ఇసటట ననస:5-25-37/38,FLAT NO:304
వయససస:22
లస: పప

భరస : వసశ ననరరయణ పసనసమరరస
ఇసటట ననస:5-25-60
వయససస:25
లస: ససస స
94-119/18

285
NDX3153707
పపరర: మమనక పలలస రర

తసడడ:డ ధశరద పలలస రర
ఇసటట ననస:5-25-36
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓతరల జరసన
ఇసటట ననస:5-25-38 f.no 203
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఓతరల జరసన
ఇసటట ననస:5-25-38 f.no 203
వయససస:34
లస: పప
295
NDX3065703
పపరర: గబలలబసససగ రరజపపత

94-119/906

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:5-25-16
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమరరస గకసధద
ఇసటట ననస:5-25-37/38
వయససస:19
లస: ససస స
289
NDX3193968
పపరర: పసకజ జరసన

284
NDX3053774
పపరర: మహమరద ఖలల షపక

309
NDX1513416
పపరర: శశశలలష కలమలర

94-119/20

తసడడ:డ భమరరలజ
ఇసటట ననస:5-25-60
వయససస:45
లస: పప
94-119/782

312
NDX2682573
పపరర: సరయ రమఖ గబజరల

94-119/783

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గబజరల
ఇసటట ననస:5-25-76
వయససస:24
లస: ససస స
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94-118/1112

తసడడ:డ మహవర జరసన కసకరరరయ
ఇసటట ననస:5-25-90
వయససస:18
లస: పప
316
NDX3190345
పపరర: బబబబలలక జరసన

94-119/905

తసడడ:డ భబబమటమల
ఇసటట ననస:5-25-111
వయససస:59
లస: పప
319
NDX3281243
పపరర: లకడర సరసశత కనమరర పపడడ

94-119/940

314
NDX3088242
పపరర: శవ కరళ కకషష పడసరద బచసచ

భరస : బబబబలలక
ఇసటట ననస:5-25-111
వయససస:61
లస: ససస స

317
NDX2778538
పపరర: వనసకట మహన సతఖమమరరస
దనవపలకరర
తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:5-25-160
వయససస:48
లస: పప

94-119/907

318
NDX3173309
పపరర: శక దదవ గసడడ కకట

320
NDX2597789
పపరర: శకవనద అనపరరస

94-129/606

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప అనపరరస
ఇసటట ననస:5-27-2/1
వయససస:20
లస: ససస స

322
NDX2476828
పపరర: రరమ దదవ పసదబ దభభటర

323
NDX2476786
పపరర: వనసకట నరరససహ శరససస స

భరస : వనసకట నరరససహ శరససస స పసదబ దభభటర
ఇసటట ననస:5-27-3
వయససస:48
లస: ససస స
325
NDX2591907
పపరర: వరభదడకలమలరర కరర పపడడ

326
NDX2459592
పపరర: లకడర ననరరయణ గగవసదరరజ

94-129/6

324
NDX2989614
పపరర: ససజనఖ లసకపష తష

94-212/1

328
NDX3089448
పపరర: శకకరసత పరటటబసడర

329
NDX2710770
పపరర: నలన గరననససన

330
NDX2710713
పపరర: హరర గరననససన

తసడడ:డ సతఖ సరయ గగడవరరస
ఇసటట ననస:5-30-15
వయససస:30
లస: ససస స
334
NDX2381267
పపరర: రరమ కకషష మణణకసఠ కకపపప

94-41/70

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకపపప
ఇసటట ననస:5-31-6/3
వయససస:29
లస: పప
94-119/784

332
NDX2372233
పపరర: వనసకట శక లకడర గరయతడ
పష తరరజ
భరస : ననగ పవన కలమలర పష తరరజ
ఇసటట ననస:5-31-5A
వయససస:26
లస: ససస స

94-119/22

335
NDX2899839
పపరర: రరమబ అసబటటపపడడ

94-41/910

340
NDX3225240
పపరర: శవ గగపసననథ యయమననన

94-65/1254

338
NDX2888691
పపరర: కమల రరజగశశరర గగలర మమడడ

తసడడ:డ రరజరరవప యయమననన
ఇసటట ననస:5-33-1
వయససస:45
లస: పప

94-51/741

333
NDX2372241
పపరర: ససబబబరరవప పష తరరజ

94-119/23

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పష తరరజ
ఇసటట ననస:5-31-5A
వయససస:52
లస: పప

94-120/650

తసడడ:డ ఆసజననయబలల గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:5-32-7
వయససస:53
లస: పప
341
NDX3225182
పపరర: శకనవరస రరవప యయమననన

94-212/2

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గరననససన
ఇసటట ననస:5-30-15
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:5-31-6/3
వయససస:38
లస: పప

337
NDX2621274
పపరర: హహమజ ఏన వ ఏస శరకజగశశరర
చసతలపరటట
తసడడ:డ ఉదయ భబసకర చసతలపరటట
ఇసటట ననస:5-32-1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయమననన
ఇసటట ననస:5-33-1
వయససస:28
లస: పప

94-51/740

భరస : ననగగశశర రరవప గరననససన
ఇసటట ననస:5-30-15
వయససస:57
లస: ససస స
94-51/742

94-41/909

327
NDX2352581
పపరర: కరగమబలలర షపక
తసడడ:డ ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:5-29-79
వయససస:49
లస: పప

331
NDX2710747
పపరర: పడణణత గగడవరరస

94-129/4

భరస : మబరళ మహన రరడడ లసకపష తష
ఇసటట ననస:5-28-8
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషష సరయ బబబబ గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:5-29-5/3
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:5-30-4/1
వయససస:39
లస: పప

94-119/908

321
NDX2476844
పపరర: వనసకట ననగ సరయ పరరమళ
పసదబ దభభటర
తసడడ:డ వనసకట నరరససహ శరససస స పసదబ దభభటర
ఇసటట ననస:5-27-3
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖరధకకకషష పడసరద రరస కరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-29-3/16
వయససస:47
లస: పప
94-119/917

94-119/904

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:5-25-192
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ పసదబ దభభటర
ఇసటట ననస:5-27-3
వయససస:55
లస: పప
94-42/753

315
NDX3160611
పపరర: ససతతషస దదవ దసరరరన

తసడడ:డ పరసడడరసగ శకశశల రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:5-25-92 NEW DRNO.29-3-496
వయససస:50
లస: పప

భరస : మలధవ రరవప కనమరర పపడడ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:5-25-703/10
వయససస:72
లస: ససస స
94-129/5

94-120/649

336
NDX2985257
పపరర: వఎలఎన శవ కలమలర శరర
గబసడడ
తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ గబసడడ
ఇసటట ననస:5-32-1
వయససస:38
లస: పప
339
NDX2519734
పపరర: శసకర వనసషషవ బబ డడడ పలర

94-110/1225

94-119/25

తసడడ:డ శకనవరస బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:5-32-12
వయససస:21
లస: ససస స
94-119/927

342
NDX2522043
పపరర: శరసత

94-119/26

భరస : వనసకట సతఖ ససబడహరణఖస గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-33-3
వయససస:35
లస: ససస స
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343
NDX2522050
పపరర: వనసకట సతఖ ససబడమణఖస
గబసటటరర
భసధసవప: శరసత
ఇసటట ననస:5-33-3
వయససస:44
లస: పప

346
NDX2619013
పపరర: వజయ దసరర యదబనపపడడ

94-120/2

344
NDX2926335
పపరర: అనస రరధ పష లకరర

94-121/402

347
NDX3001377
పపరర: మబరళ కకషష నసదదగరమ

తసడడ:డ సరయ శకనవరస దదసస
ఇసటట ననస:5-35-8
వయససస:21
లస: పప
95-47/856

355
NDX3281136
పపరర: ఖసషతబ కనరరజబయ షర

94-120/679

94-120/583

356
NDX2712131
పపరర: పపరరణ నవన కలరపరటట

359
SQX2481851
పపరర: శకనవరస రరవప చసదస

94-120/625

362
NDX2795847
పపరర: సరయ వనసకటపపయఖ పససగళ

94-120/651

365
NDX2588291
పపరర: గరయతడ దదవ రగటటరర

94-49/611

368
NDX3225117
పపరర: వనసకటటశశరరర చదరరకకమలల

95-17/940

371
NDX2794956
పపరర: వనసకట రమణ అతష
స లకరర
తసడడ:డ ననగ భమషణస అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:5-37-161
వయససస:49
లస: పప

94-120/652

357
NDX3236148
పపరర: లకడర నరరయణమర చగరణణ

94-121/528

360
NDX2795177
పపరర: శశషష కలమలరర పససగళ

94-118/1270

భరస : సరయ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:5-37-137
వయససస:48
లస: ససస స
94-120/647

363
NDX2522142
పపరర: రతన కలమలర తలక
ర రర

94-49/9

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప తలక
ర రర
ఇసటట ననస:5-37-143
వయససస:20
లస: పప
94-49/609

366
NDX2568871
పపరర: హరర కలమలర కసససరర

94-44/599

తసడడ:డ శకనవరస కసససరర
ఇసటట ననస:5-37-145/2
వయససస:18
లస: పప
94-120/671

తసడడ:డ ససబబరరవప చదరరకకమలల
ఇసటట ననస:5-37-155
వయససస:62
లస: పప
94-120/584

354
NDX2837292
పపరర: ససశరరమలధసరగ బబ డడడ

భరస : ససబబ రరడడడ చగరణణ
ఇసటట ననస:5-37-71 6/5 LINE
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ మననహర రగటటరర
ఇసటట ననస:5-37-143
వయససస:18
లస: ససస స
94-127/958

94-119/931

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:5-35-36/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:5-37-137
వయససస:51
లస: పప
94-49/608

351
NDX3234648
పపరర: శవ పరరశత నరగళళ
భరస : కకషష పడసరద నరగళళ
ఇసటట ననస:5-35-12/A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస చసదస
ఇసటట ననస:5-37-112
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగ భమషణ రరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:5-37-147
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకధర పసదబ ద
ఇసటట ననస:5-37-157
వయససస:46
లస: ససస స

94-115/32

తసడడ:డ భబసకరరవప
ఇసటట ననస:5-37-52
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసడడ
ఇసటట ననస:5-37-112
వయససస:20
లస: ససస స

370
NDX2595700
పపరర: లకడర దదపపలపపడడ

353
NDX2900819
పపరర: ససశరరమలధసరగ బబ డడడ

94-120/654

భరస : మబరళ కకషష నసదదగరమ
ఇసటట ననస:5-35-6
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:5-35-36/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కగతన కలమలర జరసన జరసన
ఇసటట ననస:5-37-38
వయససస:29
లస: ససస స

367
NDX3161031
పపరర: సరయ రగహహత అదబసకక

348
NDX3000197
పపరర: ఉమ దదవ నసదదగరమ

భరస : కకషష పడసరద లలట ననరరళర
ఇసటట ననస:5-35-12/A
వయససస:50
లస: ససస స

352
SQX2540326
పపరర: పపజఠ చసద ననగ మలలర శ
మటటట గబసట
తసడడ:డ శకనవరస మటటట గబసట
ఇసటట ననస:5-35-24
వయససస:20
లస: పప

364
NDX2573954
పపరర: వనసకట పడభబవత పడతషఖష
రరయసస
తలర : మమత రరయసస
ఇసటట ననస:5-37-143
వయససస:18
లస: ససస స

94-120/653

తసడడ:డ ససబబరరవప నసదదగరమ
ఇసటట ననస:5-35-6
వయససస:39
లస: పప

94-110/1120 350
349
NDX2548709
NDX2398790
పపరర: పసదబ వనసకట మణణ రరహహల దదసస
పపరర: ససత కలమలరర ననరరళర

361
NDX2777746
పపరర: వనసకట సరయ ననగ సడవసత
పససగళ
తసడడ:డ సరయ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:5-37-137
వయససస:21
లస: ససస స

94-110/1119
345
NDX2606382
పపరర: పప నన పపరష పడతషఖష
యదబనపపడడ
తసడడ:డ అనసత శసకర సతనరరమలసజననయబలల య
ఇసటట ననస:5-34-2
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప పష లకరర
ఇసటట ననస:5/34/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శత రమలసజననయబలల యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:5-34-2
వయససస:52
లస: ససస స

358
NDX2578987
పపరర: ససపసడయ చసడడ

94-121/484

369
NDX3252590
పపరర: వనదశక సష పపటట

94-120/674

తసడడ:డ రరమబ సష పపటట
ఇసటట ననస:5-37-155
వయససస:19
లస: ససస స
94-49/867

372
NDX2438976
పపరర: జగ ఈశ ధరగరసదడ శరహ

94-120/4

తసడడ:డ ధరగరసదడ శరహ
ఇసటట ననస:05-37-183/A
వయససస:30
లస: పప
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373
NDX2390656
పపరర: కకశశరగలలల జరసన కననకరరయల

94-49/10

374
NDX3039872
పపరర: వనసకటరరమ శశషష గబసటటరర

94-120/655

Deleted

తసడడ:డ గణణశరలర కననకరరయల
ఇసటట ననస:5-37-183/A KANKARIYA KUNJ
వయససస:66
లస: పప

భసధసవప: కలలఖణ రరస శరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-37-186
వయససస:54
లస: పప

376
NDX2962884
పపరర: చసదడశశఖర బబబబ జసపన

377
NDX2418275
పపరర: రరమ కకషష ఉపపల

94-120/656

తసడడ:డ ససబబబరరవప జసపన
ఇసటట ననస:5-37-231,1st Floor
వయససస:35
లస: పప

94-24/739

తసడడ:డ పపననయఖ చచదరర ఉపపల
ఇసటట ననస:5-38-2
వయససస:23
లస: పప

379
NDX3189875
పపరర: తడపపర సససదరర తడపపరమలలర

94-121/490

తసడడ:డ నరసససహస తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:5-38-56
వయససస:62
లస: ససస స

380
NDX3162567
పపరర: ననగగశశర రరవప కకట

94-121/403

383
NDX3092046
పపరర: ససబబబరరవప యయనకర

94-49/610

తసడడ:డ లకడరననరరయణ అకకనపడగడన
ఇసటట ననస:5-37-188
వయససస:32
లస: పప
378
NDX3169166
పపరర: పడవణ చతరరల

94-120/657

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:5-38-29/8
వయససస:41
లస: పప
94-118/1296

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస కకట
ఇసటట ననస:5-38-64
వయససస:57
లస: పప

382
NDX2560159
పపరర: వనసకట అపపల రరజ కలరపరటట

375
NDX2554145
పపరర: ససదదప అకకనపడగడన

381
NDX3212727
పపరర: ననగగశశర రరవప కకట

94-120/658

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస కకట
ఇసటట ననస:5-38-64,
వయససస:57
లస: పప
94-121/491

384
NDX2395481
పపరర: యసశసత ససనన న కటట

94-121/7

భసధసవప: ననగ జజఖత కలరపరటట
ఇసటట ననస:5-39-7/1.E-BLOCK,NO-4
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ యయనకర
ఇసటట ననస:5-39-8
వయససస:61
లస: పప

385
NDX2296697
పపరర: ననగరరరరన తనళళరర

94-121/11 387
94-121/12
386
NDX2296663
NDX2296671
పపరర: శరత చసదడ పడసరద చననవజజ ల
పపరర: వనసకట ససబడమలనఖ శరససస స
వరవలలల
తసడడ:డ సదన శవ రరవప చననవజజ ల
తసడడ:డ వసకట భబవనననరయణ వరవలలల
ఇసటట ననస:5-39-35/1
ఇసటట ననస:5-39-37
వయససస:67
లస: పప
వయససస:58
లస: పప

94-121/10

తసడడ:డ రరమ రరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:5-39-16 A/4
వయససస:21
లస: పప
388
NDX2838779
పపరర: రరసగగపరల హఖతహవ బబ లలర పలర

94-110/1226

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:5-39--48
వయససస:18
లస: పప
391
NDX3145307
పపరర: దదపక జరసన ససఘవ

94-121/494

400
NDX2395564
పపరర: కకషష తదజ గసటట

392
NDX3109626
పపరర: అసకలశ జరసన ససఘవ

94-121/13

395
NDX2631851
పపరర: ఫణణ రరజ ససధకర అననపరరస

94-121/495

398
NDX3298676
పపరర: కరవనరర రరజలపరటట

94-115/996

తసడడ:డ కగశవ రరవప గసటట
ఇసటట ననస:5-41-7 FLAT NO GF-1,BRODIP
వయససస:25
లస: పప

401
NDX3171428
పపరర: ఉమ బల తడపపర సససదరర
నలక
ర రర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-41-8/1
వయససస:19
లస: ససస స

393
NDX3116910
పపరర: ధదరజ జరసన ససఘవ

94-121/496

396
NDX2545572
పపరర: రకడత జరసన

94-121/407

భరస : రరజగశ జరసన
ఇసటట ననస:5-41-5
వయససస:24
లస: ససస స
94-121/539

భరస : హనసమలన రరజలపరటట
ఇసటట ననస:5-41-7
వయససస:18
లస: ససస స
94-121/15

94-121/493

తసడడ:డ ససరగశ జరసన ససఘవ
ఇసటట ననస:5-40-3
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రమలసజననయబలల అననపరరస
ఇసటట ననస:5-40-11
వయససస:58
లస: పప
94-121/498

390
NDX3093887
పపరర: కరరశరర జరసన ససఘవ
భరస : వనత జరసన ససఘవ
ఇసటట ననస:5-40-3
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననమచసద జరసన ససఘవ
ఇసటట ననస:5-40-3
వయససస:22
లస: పప

భరస : సలలచ ససదదప కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:05-40-06
వయససస:30
లస: ససస స
397
NDX2995488
పపరర: దసరర వనసకట సరయ శక హరరరత
దసటట
తసడడ:డ రరమ గగపరల దసటట
ఇసటట ననస:5-41-7
వయససస:21
లస: ససస స

94-121/492

తసడడ:డ ససరగశ జరసన ససఘవ
ఇసటట ననస:5-40-3
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ జరసన ససఘవ
ఇసటట ననస:5-40-3
వయససస:24
లస: పప
394
NDX2223279
పపరర: అనతన జరసన

389
NDX3113214
పపరర: వనత జరసన ససఘవ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:5-39-10/3
వయససస:22
లస: పప

399
NDX2395549
పపరర: దదవ దదపసకక గసటట

94-121/14

భరస : కకరణ కలమలర గసటట
ఇసటట ననస:5-41-7 FLAT NO GF-1,BRODIP
వయససస:26
లస: ససస స
94-121/499

402
NDX3173788
పపరర: వనసకయమర అలయస లకడర
నలక
ర రర
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:5-41-9
వయససస:72
లస: ససస స

94-121/500
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94-121/16

తసడడ:డ నగగశశరరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:5-41-10
వయససస:21
లస: ససస స
406
NDX2867109
పపరర: ననరరయణమర పప తత
స రర

94-121/497

94-109/771

తసడడ:డ రరఢ కకషష వనకకన
ఇసటట ననస:5-41-35
వయససస:24
లస: ససస స
412
NDX3180361
పపరర: సలస షపక

94-121/501

తసడడ:డ మకకకఊలలహ షపక
ఇసటట ననస:5-42-20
వయససస:32
లస: పప
415
NDX3253127
పపరర: ననగ జజఖత వసస

94-121/532

తసడడ:డ ససజవరరవప వసస
ఇసటట ననస:5-42-29
వయససస:24
లస: ససస స
418
NDX2496271
పపరర: వనసకటననగరరజజ కలమలరర
ఆతషకకరర
భరస : నరసససహరరవప ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:5-42-48/1
వయససస:49
లస: ససస స
421
NDX2696938
పపరర: ససషసరథ సరసబరరజ

94-122/10

94-124/777

94-122/725

తసడడ:డ వనసకమ రరజ యలమరరస
ఇసటట ననస:5-42-49
వయససస:73
లస: పప
430
NDX2297315
పపరర: ఉష రరణణ పరలలవరయ

94-124/776

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ గసధస గసధస
ఇసటట ననస:5-41-21,
వయససస:21
లస: ససస స
410
NDX3103603
పపరర: ననగ లలత గబసడడబబ యన

411
NDX3230380
పపరర: వనసకటటశశరరర పష లశశటట

94-158/381

94-121/502

తసడడ:డ ననగరజ గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:5-42-4
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పష లశశటట
ఇసటట ననస:5-42-7
వయససస:72
లస: పప

94-121/536
413
NDX3274693
పపరర: ధరర ఘన మలరరత వర పడసరద
పపసపరటట
తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:5-42-24
వయససస:39
లస: పప

414
NDX1352020
పపరర: శవతయ రరవప నససనకరర

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప నససనకరర
ఇసటట ననస:5-42-24 BRODIPETA 6/13
వయససస:42
లస: పప

416
SQX2030393
పపరర: ననగ లకడర గరయతడ పష లశశటట

417
NDX2644680
పపరర: రఘబ ననరరసస

95-6/929

419
NDX2395788
పపరర: లకడర సరయ గబఱఱ స

422
NDX2606564
పపరర: ససజనఖ ననరరసస

94-122/17

భరస : వ ఎల జగ రరమ రరవప పరలలవరయ
ఇసటట ననస:5-42-49/30-2-344, 6/9 BRO
వయససస:43
లస: ససస స

94-213/176

94-116/769

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:5-42-48/1
వయససస:43
లస: పప
94-122/11

420
NDX2496289
పపరర: నరసససహ రరవప ఆతషకకరర

94-122/12

తసడడ:డ ఆసజననయబలల ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:5-42-48/1
వయససస:48
లస: పప
94-131/722

భరస : రఘబ ననరరసస
ఇసటట ననస:5-42-48/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-120/659

94-121/405

408
NDX2572691
పపరర: ననగ సరయ వనసకట లకడర
నహరరకర గసగరరజ
తసడడ:డ సరరసచనబ స రరవప గసగరరజ
ఇసటట ననస:5-41-32
వయససస:20
లస: ససస స

94-121/17

తసడడ:డ కరసత రరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:5-42-48/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరససలల పబబశశటట
ఇసటట ననస:5-42-48/1 f noa-g3
వయససస:58
లస: ససస స
427
NDX3250651
పపరర: వనసకట ససబబరరవప యలమరరస

407
NDX2464212
పపరర: ఐశశరరఖ లకడర గసధస గసధస

405
NDX2603041
పపరర: ఐశశరఖ లకడర గసధస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గసధస
ఇసటట ననస:5-41-18
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:5-42-30
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరశ రరవప సరసబరరజ
ఇసటట ననస:5-42-48/1
వయససస:19
లస: ససస స
424
NDX3143468
పపరర: వరలకడర పబబశశటట

94-121/404

తసడడ:డ రరజ మహన రరవప ఆడచపప
ఇసటట ననస:5-41-17 FLOT NO G3
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:5-41-18/22
వయససస:38
లస: ససస స
409
NDX2665461
పపరర: శశరగఖ వనకకన

404
NDX2570034
పపరర: ధరర తదజ ఆడచపప

423
NDX2558450
పపరర: ససససరత సరసబరరజ

94-122/584

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సరసబరరజ
ఇసటట ననస:5-42-48/1 B BLOCK
వయససస:19
లస: ససస స

94-122/689 426
425
NDX3069812
NDX2517910
పపరర: రరషస సరయ కకషష తషేరనసగబసటర
పపరర: మమఘన కకతస మలసస

94-122/14

తసడడ:డ ననసచనరయఖ తషేరనసగబసటర
ఇసటట ననస:5-42-48/1,N.D.N.30-2-343
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:5-42-48/1,Swarna Arcade
వయససస:20
లస: ససస స

428
NDX2476067
పపరర: వనసకటరరవప చలలకకరర

429
NDX2590669
పపరర: వనసకటబడవ చలలకకరర

94-122/15

94-122/585

తసడడ:డ ననగనన చలలకకరర
ఇసటట ననస:5-42-49/8
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగనన చలలకకరర
ఇసటట ననస:5-42-49/8
వయససస:54
లస: పప

94-122/18
431
NDX2297273
పపరర: వ ఎల జగ రరమ రరవప పరలల
వరయ
తసడడ:డ సససడదశశర రరవప పరలల వరయ
ఇసటట ననస:5-42-49/30-2-344, 6/9 BRO
వయససస:53
లస: పప

432
NDX2297299
పపరర: హరరరన లత పరలలవరయ

94-122/16

తసడడ:డ వ ఎల జగ రరమ రరవప పరలలవరయ
ఇసటట ననస:5-42-49/30-2-344, BRODIPE
వయససస:22
లస: ససస స
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94-122/19

భరస : ఓరరచ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-42-50/1
వయససస:49
లస: ససస స
436
NDX3224128
పపరర: ధరర రరజ దసలర

94-121/524

తసడడ:డ వరయఖ దసలర
ఇసటట ననస:5-42-56/a
వయససస:47
లస: పప
439
NDX3253101
పపరర: కలలఖణ వసస

94-115/1197

94-100/926

భరస : వనసకటటశశర రరవప వసజనసపరటట
ఇసటట ననస:5-46-13A
వయససస:61
లస: ససస స
95-101/3

తసడడ:డ శకధర రరవప చసకకపలర
ఇసటట ననస:5-46-1818
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:5-47-11/28
వయససస:68
లస: పప
94-124/937

94-115/1150

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:5-48-312
వయససస:64
లస: పప
457
NDX3233293
పపరర: నరసససహహలల గటబ

94-121/527

తసడడ:డ రరమదనసస గటబ
ఇసటట ననస:5-50-11
వయససస:67
లస: పప
460
NDX0042929
పపరర: చచసతనఖ వరరక
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వరరక
ఇసటట ననస:5-50-58
వయససస:52
లస: పప

438
NDX3237567
పపరర: ఉష శక కలనప రరడడడ

94-121/525

440
NDX3263019
పపరర: మలలత దదవ తషరగ

443
SQX0089375
పపరర: ససభబషసణణ చసకకపలర

446
NDX3230430
పపరర: పసడయసకర కలమలరర జవవత

449
NDX2626372
పపరర: వనసకట సరయ కకషష కరవపరర

452
NDX3179264
పపరర: శకనవరస కకరగషపరటట

94-121/534

441
JFL3196664
పపరర: పపరరషమ అనసమలశశటట

94-111/693

భసధసవప: రరజఖ లకడర అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:5-44-19
వయససస:35
లస: ససస స
95-101/1

444
SQX1086215
పపరర: ససదదప చసకకపలర

95-101/2

తసడడ:డ శకధర రరవప చసకకపలర
ఇసటట ననస:5-46-1818
వయససస:27
లస: పప
94-118/1334

94-118/1335
447
NDX3230463
పపరర: కలలదదప కలమలర జరసన జవవత

తసడడ:డ భరత కలమలర జరసన జవవత
ఇసటట ననస:5-47-9
వయససస:26
లస: పప
94-115/1001

450
NDX3045127
పపరర: కమలలకర రరడడడ చలలర

94-120/660

తసడడ:డ బబ లలర రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:5-47-114
వయససస:29
లస: పప
94-124/938

453
SQX2060812
పపరర: బబజసగ రరవప గబసడవరపప

95-101/622

తసడడ:డ భబణబ పడసరద
ఇసటట ననస:5-48-13/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథరరవప గబసడవరపప
ఇసటట ననస:5-48-14/3
వయససస:77
లస: పప

94-120/675
455
NDX0784991
పపరర: వనసకట సతఖ గగత గరయతడ
కసదదరర
భసధసవప: వనసకట సతఖ గగత గరయతడ
ఇసటట ననస:5-49-1/A.Meenakshi Nilaya
వయససస:32
లస: ససస స

94-135/464
456
NDX2600393
పపరర: సరయ రరగ మలధసరర తడపపరమలలర

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:05-49-07 4/13 LINE
వయససస:19
లస: ససస స

458
NDX3258464
పపరర: శరరశణణ మమళరచచరరవప

459
NDX0140392
పపరర: ససభదడ దదవ వరరక

94-121/533

తలర : ఆతదయ
డ
ఇసటట ననస:5-50-19,Flat 6,
వయససస:27
లస: ససస స
94-116/25

94-121/529

భరస : దరర రరజ కకనపరరడడడ
ఇసటట ననస:5-42-56/a
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగశ బబబబ
ఇసటట ననస:5-47-22
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బబ లలర రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:5-47-114
వయససస:29
లస: ససస స
454
NDX3035466
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మలజగటట

437
NDX3224185
పపరర: కకషష మసధస దసలర

భరస : కలలదదప కలమలర జరసన జవవత
ఇసటట ననస:5-47-9
వయససస:26
లస: ససస స
94-115/1000

94-134/765

భరస : సరయ కలమలర రరయపష డ లల
ఇసటట ననస:5-42-50 NEW NO 31-1-34
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకధర రరవప చసకకపలర
ఇసటట ననస:5-46-1818
వయససస:56
లస: ససస స

445
SQX1086223
పపరర: బబల శకనవరస సరయ చసకకపలర

435
NDX3216892
పపరర: ససజజత లకడర రరయపష డ లల

భరస : సరయ కలమలర రరయపష డ లల
ఇసటట ననస:5-42-50 NEW NO 31-1-34
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ రరవప తషరగ
ఇసటట ననస:5-44-9/A
వయససస:60
లస: ససస స

442
NDX2604874
పపరర: అరరణ వసజనసపరటట

451
NDX3130150
పపరర: కమలలకర రరడడడ చలలర

94-134/764

తసడడ:డ ధరర రరజ దసలర
ఇసటట ననస:5-42-56/a
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరరవప వసస
ఇసటట ననస:5-43-29
వయససస:21
లస: ససస స

448
NDX2712230
పపరర: ఉపపసదడ రరవప చససడదరర

434
NDX3204955
పపరర: ససజజత లకడర రరయపష డ లల

461
NDX2424984
పపరర: కరశమర పష చమలర
భరస : లకరయఖ పష చమలర
ఇసటట ననస:5-50-71
వయససస:38
లస: ససస స

94-116/24

భరస : చచసతనఖ వరరక
ఇసటట ననస:5-50-58
వయససస:50
లస: ససస స
94-124/2

462
NDX2424943
పపరర: లకరయఖ పష చమలర

94-124/3

తసడడ:డ సససదసలల పష చమలర
ఇసటట ననస:5-50-71
వయససస:42
లస: పప
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463
NDX3108917
పపరర: శకనవరసరరవప యలలరపడగడ

94-124/939

తసడడ:డ నరసససహ రరవప యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:5-50-73
వయససస:78
లస: పప
466
NDX3057445
పపరర: కవఖ ససహహత గగవసదరరజ

464
NDX2592228
పపరర: రరజగశ బబబబ గగరసటర

94-124/778

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ గగరసటర
ఇసటట ననస:5-50-74,6/14
వయససస:33
లస: పప
94-124/941

94-124/940
465
NDX3071875
పపరర: వ రవసదడ వశశననథ వసరసవజజల

తసడడ:డ ససతన రరమ శరససస స వసరసవజజల
ఇసటట ననస:5-50-85
వయససస:45
లస: పప

94-110/1227 468
467
NDX2964245
AP151010246231
పపరర: పవన కలమలర రరడడడ మలర వరపప
పపరర: ననగపడసరద వషష
ష మలకరల

94-83/213

తసడడ:డ సరయ కకషష శకనవరస గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:5-50-88
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : రరమ లకడర మలర వరపప
ఇసటట ననస:5-51-1
వయససస:29
లస: పప

469
NDX2928968
పపరర: ననగగశశర రరవప ఐనవవలల

470
NDX2589869
పపరర: వనసకట శవ ననగ ేసశశసత
అమరగశ చససడదరర
తసడడ:డ శరఖమ గగపరల చససడదరర
ఇసటట ననస:5-51-10
వయససస:20
లస: పప

94-121/409

471
NDX2565893
పపరర: పస ఏస ఏన ఏమ రవ తదజ
చససడదరర
తసడడ:డ శరఖమ గగపరల చససడదరర
ఇసటట ననస:5-51-10
వయససస:18
లస: పప

94-124/779

473
NDX3251923
పపరర: గగరర పడసనన డనరగస

94-109/919

474
NDX3021391
పపరర: మహ లకడర మలరరటటరగేసేసేస

94-124/944

94-124/949

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:5-51-3
వయససస:72
లస: పప
472
NDX3224615
పపరర: ససబడహరణఖస పష లశశటట

94-124/1009

తసడడ:డ ససబబరరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:5-51-10
వయససస:48
లస: పప
475
NDX3078581
పపరర: ఝనస డనరగస

తసడడ:డ గమడ ససరగశ డనరగస
ఇసటట ననస:5-51-14
వయససస:20
లస: ససస స
94-124/945

భరస : ససరగశ గమడ
ఇసటట ననస:5-51-14
వయససస:40
లస: ససస స
478
NDX2441194
పపరర: వనసకట శవ ననగ పడసరద
కకరరనపరటట
తసడడ:డ కకషష మమరరస కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:5-51-26
వయససస:48
లస: పప
481
NDX2555407
పపరర: కకషష వరరన తమరరరజ

476
NDX3077922
పపరర: ససరగశ గమడ

భరస : రమమశ కలమలర మలరరటటరగేస
ఇసటట ననస:5-51-14
వయససస:50
లస: ససస స
94-124/946

భసధసవప: ఝనస డనరగస
ఇసటట ననస:5-51-14
వయససస:35
లస: పప
94-124/4

479
NDX3040581
పపరర: వనసకట శసకర శవరరతడ

94-124/780

482
NDX2987626
పపరర: ననగమణణ అలగనదరగ

94-124/948

తసడడ:డ ససరగశ బబబబ మసతడవరదద
ఇసటట ననస:5-51-34A
వయససస:18
లస: పప
94-124/783

94-124/1008

480
NDX3067527
పపరర: మమమననన సరయ పడవలర క

94-121/503

తసడడ:డ మమమననన శరత బబబబ
ఇసటట ననస:5-51-31
వయససస:18
లస: ససస స
94-109/848

భరస : వనసకటటష అలగనదరగ
ఇసటట ననస:5-51-33
వయససస:28
లస: ససస స

94-124/782 485
484
NDX2580413
NDX2443554
పపరర: సరయ కకషష ఆదదతఖ మసతడవరదద
పపరర: మలరరత పడసరద జసపన

477
NDX3224490
పపరర: ససరగశ గమడ
తసడడ:డ చనకకసడయఖ గమడ
ఇసటట ననస:5-51-14
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:5-51-27
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ టట శకనవరస రరవప శకనవరస
ఇసటట ననస:5-51-31
వయససస:20
లస: పప

487
NDX2546471
పపరర: రరమ కకషష కరఠపరపప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-51-3
వయససస:51
లస: పప

94-124/5

483
NDX2562601
పపరర: ఏల ఏన ఏస అవధనన మమడచ
ేదపలర
తలర : ససగబణ మమడచేదపలర
ఇసటట ననస:5-51-33
వయససస:33
లస: పప
486
NDX3260197
పపరర: సతఖ సరయ లల కరళసగర

తసడడ:డ గబరరననథ శరససస స
ఇసటట ననస:5-51-36/1 FLAT NO 302
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరజగసదడ పడసరద కరళసగర
ఇసటట ననస:5-51-42
వయససస:56
లస: ససస స

488
NDX2546513
పపరర: వనసకట లలవణఖ కరఠపరపప

489
NDX3088721
పపరర: లకడర జలగస

94-124/784

భరస : రరమ కకషష కరఠపరపప
ఇసటట ననస:5-51-42 SF1 SANKAR HOMES
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బడహరయఖ జలగస
ఇసటట ననస:5-51-43
వయససస:55
లస: ససస స

490
NDX3178738
పపరర: శకనవరసరరవప మలర ననన

491
NDX3131711
పపరర: అననపపరష దదవ తలర వజరల

492
NDX2545861
పపరర: శకనవరస మమరరస గబసటటరర

తసడడ:డ రతయఖ మలర ననన
ఇసటట ననస:5-51-43 S3
వయససస:25
లస: పప

భరస : తనసడవ కకషష మమరరస తలర వజరల
ఇసటట ననస:5-51-43, G F 1
వయససస:76
లస: ససస స

94-124/952

94-124/1019

94-124/950

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కరఠపరపప
ఇసటట ననస:5-51-42 SF1 SANKAR HOMES
వయససస:41
లస: పప
94-124/951

94-124/781

94-124/785

తసడడ:డ ననగ ససరగశ కలమలర గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-51-44
వయససస:32
లస: పప
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493
NDX3096138
పపరర: వజయ లకడర గబసటటరర

94-124/953

భరస : ననగ ససరగశ కలమలర గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-51-44
వయససస:57
లస: ససస స
496
NDX2551513
పపరర: ననగగషఅయలన చనచనఎడడ

494
NDX2703262
పపరర: ససతనరరమమమరరస పరనసగసటట

94-124/733

తసడడ:డ కకషషమమరరస పరనసగసటట
ఇసటట ననస:05-51-45/A
వయససస:44
లస: పప
94-124/786

497
SQX1851393
పపరర: ససధఖ మసగరననన

తసడడ:డ వనసకట ననగ మలలర శశరరరవప చనచనఎడడ
ఇసటట ననస:5-51-46
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమబ మసగరననన
ఇసటట ననస:5-51-46 6/17
వయససస:32
లస: ససస స

499
NDX3191301
పపరర: గరయతడ దదవ సపమరహహనవస

500
NDX3085578
పపరర: భవన దసరర కకసడదరర

94-124/954

95-40/2

94-40/1017

తలర : రరణణ మలశశటట
ఇసటట ననస:5-51-63
వయససస:22
లస: పప
505
NDX2707537
పపరర: శకనవరస రరవప మమరరగ

94-124/787

తసడడ:డ లలజజరస
ఇసటట ననస:5-52-2
వయససస:55
లస: పప
508
NDX2600591
పపరర: లకరయఖ కకతస మలసస

94-124/791

501
SQX2044949
పపరర: సరయ ససతతష వరరణ
గబసడవరపప
తసడడ:డ భబణబ పడసరద గబసడవరపప
ఇసటట ననస:5-51-61
వయససస:18
లస: పప

94-117/656

504
NDX2945749
పపరర: భబరత మమరరగ

94-124/1012

94-124/6

తసడడ:డ భషర రరవప చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:5-52-20 FNO B4
వయససస:45
లస: పప

507
NDX2464287
పపరర: ఉషశక కనగల పపల

94-121/505

512
NDX2965952
పపరర: రరచరగద హల లలకలక

515
NDX3069390
పపరర: శవ పరరశత అసబటట

94-118/1298

518
NDX3054442
పపరర: రరమచరణ బసడడ

94-124/963

521
NDX3214335
పపరర: రరజశశఖర కరణణగలలపపలల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరణణగలలపపలల
ఇసటట ననస:5-52-24/A
వయససస:49
లస: పప

94-121/504

94-124/9

510
NDX2601656
పపరర: హనసమలయమర గబబబట

94-141/724

భరస : శశషగరరర రరవప గబబబట
ఇసటట ననస:5-52-12
వయససస:59
లస: ససస స
94-124/956

513
SQX2317709
పపరర: భమశన లలకలక

95-159/722

భరస : రరచన హలర లలకలక
ఇసటట ననస:5-52-16/B
వయససస:44
లస: ససస స
94-124/957

516
SQX1797497
పపరర: ననగ రరఘవనసదడ పడణణత
గగపరరజ
తసడడ:డ గగరర శసకర గగపరరజ
ఇసటట ననస:5-52-19
వయససస:32
లస: పప

94-124/958

519
SQX2022689
పపరర: అనరశర బసడడ

తసడడ:డ శసకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:5-52-19/2
వయససస:18
లస: పప
94-124/959

95-6/933

భరస : చసదడ భబణబ గబపరస కనగల పపల
ఇసటట ననస:5-52-5,F.NO 504
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కణక శకనవరసరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:5-52-18/B
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:5-52-19/2
వయససస:19
లస: ససస స
520
NDX2973808
పపరర: రతననకర రరవప చటటటపష డ లల

506
NDX3214616
పపరర: ససబబయమర బబససరరడడ

తసడడ:డ ససవరరన లలకలక
ఇసటట ననస:5-52-16/B
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పపరషష తస మ రరవప చచరల
ఇసటట ననస:5-52-17
వయససస:52
లస: ససస స
517
NDX3132321
పపరర: అనరశర బసడడ

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-52-2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:5-52-8
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ మసరల
ఇసటట ననస:5-52-14/1
వయససస:29
లస: పప
514
NDX2476307
పపరర: ఇసదదరర చచరల

తలర : వ ననగలకడర పవన కలమలరర తదసవనస
ఇసటట ననస:5-51-66, PRASHANTHI NILAY
వయససస:18
లస: పప

509
NDX3200847
పపరర: భబసకర శకనవరస యలలరపడగడ

94-124/1020

94-124/955

భరస : మలర శశర రరడడడ బబససరరడడడ
ఇసటట ననస:5-52-2A
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:5-52-6a
వయససస:66
లస: పప
511
NDX3234754
పపరర: వనసకట వశశననథ మసరల

503
NDX2614691
పపరర: హరరవరరన తదసవనస

498
NDX3262979
పపరర: శక శరకవణణ చరరవవలల

94-124/734

తలర : ఉషరరణణ చరరవవలల
ఇసటట ననస:5-51-56
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శక బల మహన వర పడసరద రరవప సపమరహ భరస : శవ రరమ కకషష కకసడదరర
ఇసటట ననస:5-51-59
ఇసటట ననస:5-51-59
వయససస:46
లస: ససస స
వయససస:43
లస: ససస స
502
NDX2782860
పపరర: గగపసకకషష మలశశటట

495
NDX2695104
పపరర: ఏన.ఏస.వ.లకడర జజఖత
పష నసగబపరటట
భరస : ససథనరరమమమరగస పష నసగబపరటట
ఇసటట ననస:05-51-45/A
వయససస:37
లస: ససస స

95-122/1

95-122/444

తసడడ:డ శసకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:5-52-19/2
వయససస:19
లస: ససస స
94-124/960

522
NDX3199189
పపరర: పకథదశ రరజ కరణణగలలపపలల

94-124/961

తసడడ:డ రరజశశఖర కరణణగలలపపలల
ఇసటట ననస:5-52-24/A
వయససస:23
లస: పప
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523
NDX3210044
పపరర: శక వరణణ కరణణగలలపపలల

94-124/962

భరస : రరజశశఖర కరణణగలలపపలల
ఇసటట ననస:5-52-24A
వయససస:47
లస: ససస స
526
NDX3252244
పపరర: గగతమ వనమబల

భరస : వనసకట రమణ మమరరస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:5-52-28,ward no-5
వయససస:42
లస: ససస స
94-124/1018

తసడడ:డ సరసబ ససబబరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:5-52-35/A
వయససస:32
లస: ససస స
529
NDX2533883
పపరర: వనసకట శక నమరగడడ

94-124/8

94-124/792

తసడడ:డ బబ సస బబబబ చసదస
ఇసటట ననస:5-53-1
వయససస:43
లస: ససస స
535
NDX2904175
పపరర: సరయ లకడర ససజనఖ కలమలర

94-124/970

94-124/972

94-130/877

94-124/793

550
NDX3232451
పపరర: వనసకట లకడర గగగబల
భరస : రరజ గగగబల
ఇసటట ననస:5-53-29/2
వయససస:23
లస: ససస స

533
NDX2623254
పపరర: పససడనఖల శవరరమయఖ

534
NDX2921278
పపరర: నరరల దదవ పససడనఖల

94-124/794

536
NDX2745206
పపరర: శశషపసదడ అతష
స లకరర

539
NDX2884740
పపరర: వనసకట జగదనసబ కలలరగ

542
NDX2780054
పపరర: వనసకట జగదనసబ కలక
ర రర

545
NDX2833424
పపరర: పడభబకర పపరరబబ ఈనన

548
NDX2943819
పపరర: సరయ దసరర ససకకరర

94-124/988

551
NDX2522019
పపరర: గగపస పగడనల
తసడడ:డ శకనస పగడనల
ఇసటట ననస:5-53-30
వయససస:22
లస: పప

94-124/790

94-124/967

537
NDX2575033
పపరర: పవన భబవరగ

94-124/797

తలర : వజయ లకడర భబవరగ
ఇసటట ననస:5-53-8
వయససస:20
లస: పప
94-124/973

540
NDX2573103
పపరర: దదవఖ భబవరగ

94-130/748

తలర : వజయ లకడర భబవరగ
ఇసటట ననస:5-53-8
వయససస:19
లస: పప
94-130/878

543
NDX3059748
పపరర: నగరజ గబమర

94-124/964

భసధసవప: నగరజ
ఇసటట ననస:5-53-12
వయససస:29
లస: పప
94-124/968

94-124/969

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకకరర
ఇసటట ననస:5-53-29
వయససస:18
లస: ససస స
94-124/1011

94-124/1016

భరస : శవ రరమయఖ పససడనఖల
ఇసటట ననస:5-53-2/A
వయససస:44
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ శసకర రరవప తతక
ఇసటట ననస:5-53-26
వయససస:43
లస: పప

531
NDX2563187
పపరర: సరగర లలకలక
తసడడ:డ రరచరడ హల లలకలక
ఇసటట ననస:5-52-62/B
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ పపరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:5-53-25
వయససస:29
లస: పప
94-124/12

528
NDX3249919
పపరర: ననగ శకనవరస చకకవరరస
కకసడపరటటరర
తసడడ:డ ఆసజననయబలల కగ ఏస ఆర
ఇసటట ననస:5-52-38
వయససస:39
లస: పప

భరస : శక హరర రరడడడ బబససరరడడడ
ఇసటట ననస:5-52-39,LAKSHMI VALLABHA
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మలధవ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:5-53-8
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ దసదసబకలరర
ఇసటట ననస:5-53-15
వయససస:33
లస: ససస స
547
NDX2424950
పపరర: వనసకట రరవప తతక

94-124/10

భరస : మలధవ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:5-53-8
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మలధవ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:5-53-8
వయససస:39
లస: ససస స
544
NDX2578235
పపరర: కలలఖణణ దసదసబకలరర

530
NDX2533214
పపరర: మలధసరర బబససరరడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:5-53-3/4
వయససస:31
లస: పప

భరస : మలధవ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:5-53-8
వయససస:39
లస: ససస స
541
NDX2806677
పపరర: వనసకట జగదనసబ కలక
ర రర

94-124/7

తసడడ:డ పససడనఖల ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:5-53-2/A
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ భబణబ పడసరద కలమలర
ఇసటట ననస:5-53-3/4
వయససస:20
లస: ససస స
538
NDX2862340
పపరర: జగదనసబ కలక
ర రర

527
NDX2424976
పపరర: దదవఖ మలనస ఏలకరర

94-124/789

తలర : ససజన జజఖత రరచకకసడ
ఇసటట ననస:5-52-28,ward no-5
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శశష సరయ రరమ ఏలకరర
ఇసటట ననస:5-52-37
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప నమరగడడ
ఇసటట ననస:5-52-38/1
వయససస:20
లస: పప
532
NDX2573871
పపరర: కకరణ బబబబ చసదస

94-124/788 525
524
NDX2576635
NDX2575785
పపరర: వనసకట ససజన జజఖత రరచకకసడ
పపరర: లకడర పడవలర క రరచకకసడ

546
NDX2424968
పపరర: లకడర పడసనన తతక

94-124/11

భరస : వనసకట రరవప తతక
ఇసటట ననస:5-53-26
వయససస:38
లస: ససస స
549
NDX2603173
పపరర: ననగగశశర రరవప సదమ

94-124/795

తసడడ:డ ఎరకయఖ
ఇసటట ననస:5-53-29/2
వయససస:40
లస: పప
94-124/13

552
NDX2558963
పపరర: తదజశశ అనసపష జ

94-124/796

తసడడ:డ వదనఖనసదస అనసపష జ
ఇసటట ననస:5-53-43
వయససస:22
లస: ససస స
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553
NDX2723906
పపరర: శక సరయ లకడర మబనగపరటట

94-124/971

తసడడ:డ వరభదడ రరవప మబనగపరటట
ఇసటట ననస:5-53-45/A
వయససస:19
లస: ససస స
556
NDX2969558
పపరర: బబజ షపక

94-109/849

95-6/934

94-124/979

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:5-54-30
వయససస:74
లస: ససస స
565
NDX3207172
పపరర: తడననథ ఉటటకకరర

94-130/879

94-124/1015

తసడడ:డ బబపపశశర శరర కరళళకలరగ
ఇసటట ననస:5-54-110
వయససస:33
లస: పప
574
NDX2567600
పపరర: సరయ కకరణ కరటటరర

94-40/687

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:5-54-141/2
వయససస:21
లస: ససస స

94-110/1228

94-40/71

94-129/764

94-41/732

572
NDX2685741
పపరర: ససతతష తదజశశన మకరకన

581
NDX3091139
పపరర: వనసకటటష అలగనదరగ
తసడడ:డ ఎడడకకసడలల అలగనదరగ
ఇసటట ననస:5-54-141/5
వయససస:25
లస: పప

95-218/617

564
SQX2098648
పపరర: రజయ షపక

95-1/1155

567
NDX3025400
పపరర: ననగ మలర శశరర మసదగరన

94-110/1229

570
NDX2570091
పపరర: వనసకటటశశర రరవప టసగబటటరర

94-125/862

తసడడ:డ రసగ రరవప టసగబటటరర
ఇసటట ననస:5-54-88
వయససస:39
లస: పప
94-129/607

573
NDX2686319
పపరర: ససతతష పపజత మకరకన

94-129/608

తసడడ:డ రరమకకషష మకరకన
ఇసటట ననస:5-54-116
వయససస:21
లస: ససస స
94-115/1002

576
NDX2399137
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకలశశటట

94-116/26

తసడడ:డ రరమరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:5-54-117 FNO A1 BHAVYAPAR
వయససస:61
లస: పప
94-40/72

భరస : వనసకయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-54-118
వయససస:51
లస: ససస స
94-124/975

561
SQX2019214
పపరర: వనసకట మహ లకడర పలర

భరస : వనసకట రరవప మసదగరన
ఇసటట ననస:5-54-72
వయససస:55
లస: ససస స

569
NDX2559649
పపరర: వనసకట సరయ దదపక కలరక

578
NDX2402741
పపరర: రరబక గబసటటరర

94-124/966

భరస : దరరయల షపక
ఇసటట ననస:5-54-66
వయససస:19
లస: ససస స

566
NDX3166576
పపరర: వనసకట లకడర పడతనప

575
NDX2613289
పపరర: లలతకలమలరర కరటటరర

558
NDX3030459
పపరర: నజర షపక

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పలర
ఇసటట ననస:5-54-27
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : లకడర కరసతనరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:5-54-116, pent house
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-54-118
వయససస:25
లస: ససస స
580
NDX2930766
పపరర: రజయ షపక

94-130/699

తసడడ:డ రరమకకషష మకరకన
ఇసటట ననస:5-54-116
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడర కరసతనరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:5-54-116,pent house
వయససస:23
లస: పప
577
NDX2402733
పపరర: సరరరక గబసటటరర

560
NDX1052927
పపరర: వనసకట ససబడమణఖశరససస స
జమరలమడక
తసడడ:డ లకడరనరసససహశరససస స
ఇసటట ననస:5-54-19
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకషష కకశశర కలరక
ఇసటట ననస:5-54-86
వయససస:18
లస: పప
94-40/70

94-124/14

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:5-53-1925
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరస మబరళమహన పడతనప
ఇసటట ననస:5-54-71
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటవరరర డసడడగల
ఇసటట ననస:5-54-76/a
వయససస:40
లస: పప
571
NDX2389286
పపరర: ససవపడసరద కరళళకలరగ

94-124/965

తసడడ:డ శశషరరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:5-54-53 6/19
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరవప వపటటటటకరగ
ఇసటట ననస:5-54-70/A
వయససస:25
లస: పప
568
NDX3238912
పపరర: శకనవరస డసడడగల

557
NDX2882629
పపరర: బబష షపక

563
NDX2919462
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకతస మలసస

555
NDX2476356
పపరర: బబజబబబబ ననగరళళ

తసడడ:డ మబతస యఖ ననగరళళ
ఇసటట ననస:5-53-55
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:5-53-1925
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మబనపల
ఇసటట ననస:5-54-18
వయససస:19
లస: పప
562
NDX3182029
పపరర: పరరశత మసగ

94-111/694

తసడడ:డ మటట యఖ ననగరళర
ఇసటట ననస:5-53-55
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:5-53-1925
వయససస:19
లస: పప
559
SQX2029890
పపరర: వర సరయ చరణ మబనపల

554
NDX2681278
పపరర: బబజ బబబబ ననగరళర

579
NDX3055530
పపరర: అనత కటటవరపప

94-124/974

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కటటవరపప
ఇసటట ననస:5-54-121
వయససస:45
లస: ససస స
94-124/976

582
NDX3177599
పపరర: ససధఖశక దదవరపలర

94-118/1299

తసడడ:డ నరసయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:5-54-142/7
వయససస:35
లస: ససస స
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583
NDX3112562
పపరర: మరరయబబబబ లసగసగబసటర

94-124/977

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లసగసగబసటర
ఇసటట ననస:5-54-143
వయససస:18
లస: పప

94-124/978

తసడడ:డ సససదర రరవప కర
ఇసటట ననస:5-54-143/10
వయససస:76
లస: పప

586
NDX2583359
పపరర: మమలక మలధనగరణణ

94-124/798

తసడడ:డ శకనవరస మలధనగరణణ
ఇసటట ననస:5-55-12/A
వయససస:18
లస: ససస స
589
NDX2895381
పపరర: సరసశత నసదదపరటట

94-124/980

భరస : శవరరరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:5-55-22 brodipet 4/21
వయససస:46
లస: ససస స
592
NDX2405041
పపరర: రగశమర బసడనరర

587
NDX2601573
పపరర: శశరసక వపర

94-124/16

94-124/799

తలర : హహమలత మబమరడడ
ఇసటట ననస:5-55- 15
వయససస:22
లస: పప

590
NDX3224193
పపరర: శకహరర పపననటట

591
NDX2544559
పపరర: అయఖపప వరవలర

593
NDX2582922
పపరర: రగససమర బసడనరర

94-124/17

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:5-55-33
వయససస:22
లస: పప

596
NDX2619450
పపరర: హహమ బసదస అమలస

94-109/911

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:5-55-68
వయససస:27
లస: ససస స
601
NDX3112422
పపరర: అననన ససజన పలర పష తష

94-124/801

94-119/920

94-124/800

594
NDX2575025
పపరర: రరమసరశమ బసడనరర

94-124/802

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:5-55-27
వయససస:33
లస: పప
94-117/657

597
NDX3272390
పపరర: ననగబర బబష షపక

94-109/932

తసడడ:డ అబబబల రజక
ఇసటట ననస:5-55-46/A
వయససస:29
లస: పప
94-124/981

తసడడ:డ శకనవరస దనసరర
ఇసటట ననస:5-55-68
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ పలర పష తష
ఇసటట ననస:5-55-70
వయససస:40
లస: ససస స
604
NDX3253671
పపరర: లలత తచలదదవలపలర

599
NDX3176922
పపరర: లకడరఠర దనససడ

94-124/15

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:5-55-24
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస అమలస
ఇసటట ననస:5-55-46
వయససస:21
లస: ససస స
94-110/1230

94-85/1427

588
NDX2539468
పపరర: వనసకటటష మబమరడడ

తసడడ:డ పడభబకర వపర
ఇసటట ననస:5-55-14/E, 4/20 brodipet
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:5-55-27
వయససస:50
లస: ససస స

595
NDX2522092
పపరర: కళళఖణ కలమలర రరడడ బబ డడ పరటట

585
NDX3111713
పపరర: గగతమ ఆకలల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:5-55-12
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప పపననటట
ఇసటట ననస:5-55-24
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:5-55-27
వయససస:50
లస: ససస స

598
NDX2967891
పపరర: శరసత పసడయసకర దనసరర

584
NDX3201357
పపరర: భమమశశర రరవప కర

600
NDX3059649
పపరర: ��������� ��������

94-39/1295

తసడడ:డ ������� ���������
ఇసటట ననస:5-55-70
వయససస:25
లస: పప

94-129/765 603
94-158/369
602
NDX3069382
NDX3080215
పపరర: వనసకట రమణమర నసకబతషలల
పపరర: జయసత వ ఏస కకషష కరసడదరర

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:5-55-70
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రగవత కలమలర కరసడదరర
ఇసటట ననస:5-55-73
వయససస:18
లస: పప
94-158/316

తసడడ:డ వనసకట ససబడహరణఖ శరససస స తచలదదవలపలర
ఇసటట ననస:5-55-75A
వయససస:25
లస: ససస స

605
NDX2559581
పపరర: ననగ సతఖ శక లకడర వణ
ఘసటసరల
తసడడ:డ ససబడహరణఖస ఘసటసరల
ఇసటట ననస:5-55-75/A,
వయససస:18
లస: ససస స

94-158/2
606
NDX2395648
పపరర: పవన హకషసకగష ససతనరరమ
యలలరపడగడ
తసడడ:డ మధససదధన రరవప యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:5-55-76/B
వయససస:21
లస: పప

607
NDX2620201
పపరర: హనసమసతరరవప గబసటటరర

608
NDX2605814
పపరర: వజయలకడర గబసటటరర

94-158/318

609
NDX2622207
పపరర: హరరరత గబసటటరర

94-158/388

94-158/317

తసడడ:డ ససబడమణఖస గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-55-76/C
వయససస:54
లస: పప
610
NDX0378299
పపరర: సరయ నరగష తతసడచపప
తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:5-55-76/C 1ST Floor
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-55-76/c
వయససస:50
లస: ససస స
94-118/293

611
NDX3159621
పపరర: శక లకడర వనత మబనగపరటట

94-158/319

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-55-76/C
వయససస:18
లస: ససస స
94-121/506

తసడడ:డ ససత రరమబ మమరరస మబనగపరటట
ఇసటట ననస:5-55-76/E
వయససస:22
లస: ససస స

612
NDX3159480
పపరర: ససత రరమ మమరరస మబనగపరటట

94-158/371

తసడడ:డ ససబబరరవప మబనగపరటట
ఇసటట ననస:5-55-76/E
వయససస:46
లస: పప

Page 197 of 349

613
NDX2621464
పపరర: పరరగకఠర మబలగరడ
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94-116/773

తసడడ:డ మబరళ కకషష మబలగరడ
ఇసటట ననస:5-55-81 f no 4
వయససస:18
లస: ససస స
616
NDX2666634
పపరర: కసద
స రగ సతఖవత

94-116/774

94-118/1300

94-161/582

తసడడ:డ మహమరద సననవపలలర షపక
ఇసటట ననస:5-59-36
వయససస:18
లస: ససస స
625
NDX2395846
పపరర: అరరణన మమటటపలర

620
SQX2038024
పపరర: పవన కకషష శకధర బసడరర

94-161/2

631
NDX3176609
పపరర: శకనవరస రరవప ససరమల
బ సద

632
NDX0360693
పపరర: సరళ� అమరశశటట �

94-82/939

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససరమల
బ సద
ఇసటట ననస:5-60-/1-152
వయససస:49
లస: పప
94-130/883

94-109/772

94-110/1232

Deleted
94-52/640

638
NDX2981074
పపరర: రరమబలమర తనరర

94-84/944

భరస : శకనవరస రరవప చచరరకకరర
ఇసటట ననస:5-60-2/193
వయససస:48
లస: ససస స

94-100/927

630
NDX2600807
పపరర: బబజవరడ ధన లకడర

94-110/1121

తసడడ:డ బబజవరడ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:5-60/1-134
వయససస:19
లస: ససస స
94-85/963

633
NDX3123866
పపరర: గబఇజజర షపక

94-116/885

తసడడ:డ బషసద షపక
ఇసటట ననస:5-60-2
వయససస:65
లస: పప
94-64/787

636
NDX3267887
పపరర: ససయబకస రరమననన

94-110/1345

భరస : దదశయఖ చచదరర రరమననన
ఇసటట ననస:5-60-2/32A
వయససస:42
లస: ససస స
94-110/1233

భరస : మబతఖలల తనరర
ఇసటట ననస:5-60-2/38
వయససస:63
లస: ససస స
641
NDX2715738
పపరర: శవ పరరశత చచరరకకరర

627
NDX2567139
పపరర: నవన కలమలర బసడరర
తసడడ:డ శవశశఖర బసడరర
ఇసటట ననస:5-60-1-58
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:5-60-2-11
వయససస:20
లస: పప

భరస : మబతఖలల తనరర
ఇసటట ననస:5-60-2/38
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరదడ
ఇసటట ననస:5-60-2/77/C
వయససస:58
లస: పప

635
NDX2584852
పపరర: ఈశశర కలమలర దదవరశశటట

94-161/583

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఇమరడడ
ఇసటట ననస:5-60-1/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శఇకరరరవప� ammisetti
ఇసటట ననస:5-60-1/168
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ కలరరమమటట
ఇసటట ననస:5-60-2/6C
వయససస:25
లస: ససస స

640
NDX2910016
పపరర: పసచ రరవప రరదడ

94-110/1231

94-119/921

Deleted

624
NDX2590131
పపరర: నవన ఇమరడడ

629
NDX2697357
పపరర: యలదయఖ వరమలర

94-158/370

621
NDX3177953
పపరర: అబబబల కరగస షపక

623
NDX2917052
పపరర: ధనలకడర జయసత

తసడడ:డ రసగయఖ వరమలర
ఇసటట ననస:5-60-1/120
వయససస:43
లస: పప

637
NDX2983054
పపరర: రరమబలమర తనరర

95-40/890

తసడడ:డ కరగమబలలర షపక
ఇసటట ననస:5-59-17/b
వయససస:21
లస: పప

626
NDX2616522
పపరర: సతశ మగరల

94-116/28

తసడడ:డ రసగయఖ తళరపలర
ఇసటట ననస:5-55-741
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:5-60-1/35
వయససస:18
లస: పప
94-129/766

618
NDX3170099
పపరర: శకనవరసరరవప తళరపలర

తసడడ:డ వనసకట లకరణ కలమలర బసడరర
ఇసటట ననస:5-56-42/1
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: ఉమ మహహశశరరరవప జజజమగర ల
ఇసటట ననస:5-60-1/82
వయససస:20
లస: ససస స

634
NDX2942753
పపరర: పదర కలరరమమటట

94-116/772

భరస : రరసబబబబ జయసత
ఇసటట ననస:5-59-44
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శకనవరస మమటటపలర
ఇసటట ననస:5-60-1/8
వయససస:40
లస: ససస స
628
NDX3182763
పపరర: అఖలలసడదశశరర యలమసచల

617
NDX2605210
పపరర: నలలదదడ రగకకస

615
NDX0948620
పపరర: పస ఎన డడ జగదదశశరర మబలగరడ

భరస : మబరళ కకషష మబలగరడ
ఇసటట ననస:5-55-81 ,
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సపతషరరమ రగకకస
ఇసటట ననస:5-55-123
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అససఫ
ఇసటట ననస:5-56-29
వయససస:25
లస: ససస స
622
NDX2584985
పపరర: షబనమ జహహ షపక

94-116/27

తసడడ:డ వరభదనడచనరర�
ఇసటట ననస:5-55-81 F NO 4 GF
వయససస:46
లస: పప

భరస : కగ వ ఏల నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:5-55-84
వయససస:61
లస: ససస స
619
NDX2808145
పపరర: ఆయషర మహమరద

614
NDX0910406
పపరర: మబలగడ మబరళకకషష�

639
NDX2571743
పపరర: నవఖ యయలలర

94-64/786

భరస : ససభరతనమ యయలలర
ఇసటట ననస:5-60-2/77B
వయససస:18
లస: ససస స
94-64/783

642
NDX2715985
పపరర: జజయ లకడర చచరరకకరర

94-64/784

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచరరకకరర
ఇసటట ననస:5-60-2/193
వయససస:28
లస: ససస స
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643
NDX2910701
పపరర: వనసకట ససజవ బతన
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94-52/639

తసడడ:డ గగరర శసకర బబజర బబబబ బతన
ఇసటట ననస:5-60-2/197
వయససస:19
లస: పప
646
NDX3098712
పపరర: భబణబ మననవ

94-130/882

94-129/767

94-64/789

94-42/877

653
NDX2433738
పపరర: కరగమ మహహదబ దన షపక

656
NDX3198769
పపరర: సరయ కకరణ చచవపల

94-115/1152

659
NDX3035474
పపరర: పవన కలమలర మలజగటట

94-118/1304

662
NDX2635985
పపరర: రరజశశఖర మలలసపరటట
తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద మలలసపరటట
ఇసటట ననస:5-61-8
వయససస:39
లస: పప

664
NDX3201969
పపరర: కకషష కమల దనమరరజ

665
NDX2130490
పపరర: ససభబగఖ లకడర పపలగడడ

94-118/1303

తసడడ:డ శకనవరస దనమరరజ
ఇసటట ననస:5-61-38/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:5-61-60
వయససస:54
లస: పప
670
NDX2636306
పపరర: ససససరత మబనగపరటట
భరస : శకనవరస రరవప భమణణ
ఇసటట ననస:5-61-192
వయససస:23
లస: ససస స

94-64/27

668
AP151010339134
పపరర: లకడర బబ లశశటట

94-129/768

671
NDX2600062
పపరర: శరత సరయ ఫణణకలమలర బ
తసడడ:డ బబలలల చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:5-62-1
వయససస:30
లస: పప

651
NDX2585883
పపరర: మహమరద జవద అనవర

94-64/788

654
SQX2525897
పపరర: కకశశర చచవల

95-198/1604

657
NDX2962850
పపరర: వశశననథ శరససస స లసక

94-109/851

తసడడ:డ వనసకట రమణ పడసరద లసక
ఇసటట ననస:5-60-239A
వయససస:18
లస: పప
94-115/1153

660
NDX3035482
పపరర: వనసకట కకషష కకరణ మలజగటట

94-115/1154

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:5-61-5
వయససస:32
లస: పప
94-118/1115

663
NDX2544443
పపరర: వషష
ష దదసపరటట

94-118/1113

తసడడ:డ కలలఖణ కలమలర దదసపరటట
ఇసటట ననస:5-61-11
వయససస:20
లస: పప
94-130/954

666
NDX2533834
పపరర: కలసదన కలమలర పరశస

94-118/79

తసడడ:డ రరజ కలమలర పరశస
ఇసటట ననస:5-61-46A
వయససస:22
లస: పప
94-130/540

భరస : బబ లశశటట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-61-60
వయససస:48
లస: ససస స
94-118/1114

94-118/1302

తసడడ:డ బల సరశమ చచవల
ఇసటట ననస:5-60-31
వయససస:25
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప పపలగడడ
ఇసటట ననస:5-61-45/A
వయససస:63
లస: ససస స
94-118/80

648
NDX2734846
పపరర: పరపమర దదడడ

తసడడ:డ హహసపన షరగఫ మహమరద
ఇసటట ననస:5-60-27
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:5-61-5
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:5-61-5FLAT 301SRI NILAYAM
వయససస:32
లస: పప

667
NDX2475382
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లశశటట

94-111/764

తసడడ:డ మలరయఖ
ఇసటట ననస:5-60-60
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:5-61-5
వయససస:52
లస: ససస స
661
NDX2754570
పపరర: వనసకట కకషష కకరణ మలజగటట

650
NDX2912855
పపరర: లలకగశశరరరవప చటటటపష డ లల

94-109/850

భరస : శరసతయఖ దదడడ
ఇసటట ననస:5-60-3/201
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:5-60-28
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మలరకసడదయబలల దనసరర
ఇసటట ననస:5-60-41
వయససస:30
లస: ససస స
658
NDX3035490
పపరర: ససభబగఖ లకడర మలజగటట

94-37/754

తసడడ:డ చన రరమయఖ చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:5-60-18/A
వయససస:65
లస: పప

భరస : షపక జవద అనవర
ఇసటట ననస:5-60-27
వయససస:41
లస: ససస స
655
NDX3255130
పపరర: ధనలకడర దనసరర

647
NDX2836625
పపరర: కరమమశశర రరవప వరద

645
NDX2912806
పపరర: భబణబ లకడర బతస న

తసడడ:డ గగరర శసకర బబజర బబబబ బతస న
ఇసటట ననస:5-60-2/197
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వరహలల
ఇసటట ననస:5-60-3/40
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యయలకచరగ
ఇసటట ననస:5-60-18
వయససస:23
లస: పప
652
NDX2594059
పపరర: షపక రమజన బబగబమ

94-64/785

తసడడ:డ పరరవథదశశర వర పడసరద బతన
ఇసటట ననస:5-60-2/197
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ మలనవ
ఇసటట ననస:5-60-2/213/1
వయససస:24
లస: ససస స
649
NDX3087897
పపరర: జయదదప కలమలర యయలకచరగ

644
NDX2584902
పపరర: కకషష పడణణత బతన

669
NDX2856474
పపరర: జవరశజ గగపస చసద

94-124/983

తసడడ:డ జవరశజ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:5-61-65
వయససస:27
లస: పప
94-126/785

672
NDX3192135
పపరర: వనసకయఖ బసడర

94-129/769

తసడడ:డ ఎలర యఖ బసడర
ఇసటట ననస:5-62-1
వయససస:49
లస: పప
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673
NDX3181989
పపరర: లకడర బబజవరడ
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94-129/770

భరస : వనసకటయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-62-1
వయససస:43
లస: ససస స
676
NDX3275401
పపరర: జననతషల ఫసరగదచస షపక

94-126/944

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:5-62-18
వయససస:20
లస: ససస స
679
NDX2972453
పపరర: పరపపలమర నమరల

94-109/853

భరస : కకసడయఖ నమరల
ఇసటట ననస:5-62-65
వయససస:68
లస: ససస స
682
NDX3195070
పపరర: శరగష కకసడ

94-129/772

94-115/1004

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడరర
ఇసటట ననస:5-64-1/2
వయససస:20
లస: పప
691
NDX2607679
పపరర: తరరణ శక హరర లసగరల

94-51/743

94-109/913

94-158/324

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:5-64-102/2 2/20
వయససస:24
లస: పప
700
NDX2464808
పపరర: రవ తదజ అససక
తసడడ:డ శకనవరసరరవప అససక
ఇసటట ననస:5-64-104
వయససస:23
లస: పప

678
NDX2864304
పపరర: శసకరమర పరలలశయ
భసధసవప: అసజల పరలలశయ
ఇసటట ననస:5-62-64
వయససస:48
లస: ససస స

680
NDX2833465
పపరర: షపక బబజ

681
NDX3000320
పపరర: హహమ ననగ వనసకట దసరర తవశ

94-116/886

683
NDX0086496
పపరర: ససబబలకడర తసడలస�

686
NDX2564326
పపరర: శవలల బసడరర

689
NDX2569168
పపరర: శవ శసకర కరశలలసస

692
NDX2621175
పపరర: కకషష పసడయ చనగల

695
NDX3249406
పపరర: వననసకటబపరడణణఠ యలరకపఠరకన

94-87/904

94-109/852

684
NDX2551356
పపరర: ననరరయణ సరశమ ససతన

94-115/1003

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:5-63-7
వయససస:38
లస: పప
94-158/320

687
NDX2564243
పపరర: లకడర తరరపటమర బసడరర

94-158/321

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడరర
ఇసటట ననస:5-64-1/2
వయససస:20
లస: ససస స
94-158/325

690
NDX2569069
పపరర: ససగబణ కరశలలసస

94-158/326

భరస : రమణరరవప కరశలలసస
ఇసటట ననస:5-64-31
వయససస:50
లస: ససస స
94-158/327

693
NDX2486629
పపరర: షససక హమద

94-158/3

భరస : షససక జలలన
ఇసటట ననస:5-64-76
వయససస:31
లస: ససస స
94-130/952

696
NDX2569309
పపరర: కకటటశశరర దదపపలపపడడ

94-158/323

తసడడ:డ సరఖ ననరరయణ రరవప యలరకపఠరకన
ఇసటట ననస:5-64-97/a
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:5-64-102/2
వయససస:18
లస: ససస స

698
NDX2592426
పపరర: శవ పరరశత కలరపరటట

699
NDX2536712
పపరర: మహలకడర కలరపరటట

94-110/1123

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:5-64-103 2/20
వయససస:18
లస: ససస స
94-158/6

94-110/1234

భరస : ననగశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-62-102
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననరరయణ చనగల
ఇసటట ననస:5-64-75/4
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప మజసదనర
ఇసటట ననస:5-64-97
వయససస:70
లస: పప
697
NDX2592616
పపరర: నరసససహ రరవప దదపపలపపడడ

94-120/661
677
NDX3069184
పపరర: SIVA PARVATHI
RAVULAPALLI
తసడడ:డ KRISHNA RAO RAVULAPALLI
ఇసటట ననస:5-62-48
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణరరవప కరశలలసస
ఇసటట ననస:5-64-18
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకధర లసగరల
ఇసటట ననస:5-64-71
వయససస:19
లస: పప
694
NDX3242666
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప మజసదనర

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష పడసరద చమకలరరస
ఇసటట ననస: 5-62-15 FLAT NO 103
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బసడరర
ఇసటట ననస:5-64-1/2
వయససస:41
లస: ససస స
94-158/322

94-126/734
675
NDX2553246
పపరర: గగవసద పరరశత సససధస చమకలరరస

భరస : బబల చసదర కకచచరర
ఇసటట ననస:5-62-11A,F.NO:305
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:5-63-3/A
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ సరశమ
ఇసటట ననస:5-63-7
వయససస:34
లస: ససస స
688
NDX2590073
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడరర

94-130/141

తసడడ:డ షపక జజన
ఇసటట ననస:5-62-77
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనస కకసడ
ఇసటట ననస:5-62-153
వయససస:32
లస: ససస స
685
NDX2550283
పపరర: కనకవలర ససతన

674
NDX0409433
పపరర: వనసకట ననగ రరజఖ లకడర కకచచరర

701
NDX2467652
పపరర: గగపసననథ ఆషసక
తసడడ:డ సససదసలల ఆషసక
ఇసటట ననస:5-64-104
వయససస:51
లస: పప

94-158/5

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:5-64-103/3
వయససస:22
లస: ససస స
94-158/7

702
NDX2608008
పపరర: ససత రతనస అలస

94-115/1005

భరస : అపపల సరశమ అలస
ఇసటట ననస:5-65-25
వయససస:58
లస: ససస స
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94-99/848

భరస : రరమకకషషయఖ కకపపలర
ఇసటట ననస:5-65-37/b
వయససస:69
లస: ససస స
706
NDX2598225
పపరర: కకషష కకశశర ననమ

94-158/329

95-166/5

94-110/1124

94-129/775

94-109/773

94-109/1

94-109/917

94-109/918

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవపరటట
ఇసటట ననస:5-67-57/1
వయససస:19
లస: పప

728
NDX3254299
పపరర: జజఖత నటట
ట రర

94-110/1235

731
NDX3071651
పపరర: భబరర వ రరడడడ పటటట రరడడడ

94-130/885

714
NDX3197589
పపరర: ననరరయణ మరరఠగ

94-129/774

95-166/1072
717
SQX2035244
పపరర: వనసకట లకడర ననగ కకషష వనణణ కకలలర

720
UBV2584688
పపరర: గరరరజ పడసరద దసగర రరజ

94-130/957

తలర : వజయ లకడర దసగర రరజ
ఇసటట ననస:5-67-9, 5/20 LANE
వయససస:38
లస: పప
94-109/2

723
NDX2633386
పపరర: అననసదరయల

94-109/774

భరస : శరరగరరర వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:5-67-50
వయససస:49
లస: ససస స
94-109/855

726
NDX2987501
పపరర: జయలకడర చకక

94-109/856

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:5-67-51
వయససస:46
లస: ససస స
94-109/923

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నటట
ట రర
ఇసటట ననస:5-67-54
వయససస:20
లస: ససస స
94-109/862

711
NDX3087525
పపరర: వశశశశశర రరవప జకక

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-66-101
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననకగశవపలల చకక
ఇసటట ననస:5-67-51
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నటట
ట రర
ఇసటట ననస:5-67-54
వయససస:19
లస: ససస స
730
NDX3041910
పపరర: చసదన శకహరర రరవపరటట

94-35/887

722
NDX2512937
పపరర: రగషసన షపక

725
NDX2987642
పపరర: శవ పడసరద చకక

94-130/884

తసడడ:డ శకనవరససలల మరరఠగ
ఇసటట ననస:5-66-73
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబల సససదన షపక
ఇసటట ననస:5-67-44
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడసరశమ నటట
ట రర
ఇసటట ననస:5-67-50
వయససస:48
లస: పప
727
NDX3251683
పపరర: గరయతడ నటట
ట రర

94-111/696

716
NDX2608586
పపరర: అఫరల సయఖద

719
NDX2748184
పపరర: ననగ జజఖత జజననకకటట

708
NDX3072915
పపరర: ఈశశరర కసడడబబ ఈనన

భసధసవప: కసదదరర రగవత కలమలర
ఇసటట ననస:5-66-63
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససనల కలమలర మసతడ
ఇసటట ననస:5-67-4/1A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస నడపరరజ
ఇసటట ననస:5-67-12/b
వయససస:21
లస: ససస స
724
NDX3250537
పపరర: సరసబశవరరవప నటట
ట రర

94-130/749

తసడడ:డ సతస ర సయఖద
ఇసటట ననస:5-66-98
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రవ కకషష సపగబ
ఇసటట ననస:5-67-2
వయససస:23
లస: ససస స
721
NDX2534030
పపరర: ససషర ననగ లకడర నడపరరజ

713
NDX2676930
పపరర: సరవతడ కలరపరటట

94-111/695

తసడడ:డ అపపరరవప కసడడబబ ఈనన
ఇసటట ననస:5-66-13
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపలరరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:5-66-67/A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ మరరఠగ
ఇసటట ననస:5-66-73
వయససస:28
లస: ససస స
718
NDX2637908
పపరర: సరయ మధవ సపగబ

95-159/1

తసడడ:డ బబజసహహన షపక
ఇసటట ననస:5-66-63
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:5-66-66
వయససస:25
లస: పప
715
NDX3185303
పపరర: కరమమశశరర మరరఠగ

707
SQX1971548
పపరర: ఆదదలకడర అరవపలర

710
NDX2672533
పపరర: జమలకన బబ షపక

705
NDX2695534
పపరర: పడసరద వనలరసపలర

తసడడ:డ శకరరమలల వనలమలపలల
ఇసటట ననస:5-65-49/A-1
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర అరవపలర
ఇసటట ననస:5-65-65
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణబగగపరల పపనసగబపటట
ఇసటట ననస:5-66-56
వయససస:29
లస: పప
712
NDX2619104
పపరర: సరయ బబబ చలర

94-159/732

తసడడ:డ చనన యరకయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:5-65-41
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప ననమ
ఇసటట ననస:5-65-53
వయససస:32
లస: పప
709
SQX1968742
పపరర: సరయ మననజ పపనసగబపటట

704
NDX2615888
పపరర: గగపస కకటయఖ కటటకల

729
NDX3048220
పపరర: ఆదదతఖ శకనవరస రరవపరటట

94-109/861

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవపరటట
ఇసటట ననస:5-67-57/1
వయససస:23
లస: పప
94-110/1236

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పటటట రరడడడ
ఇసటట ననస:5-67-57 GMC NO 283
వయససస:28
లస: పప

732
NDX2966802
పపరర: లకడర మకణనలన దసగరరరరల

94-109/863

తలర : అరరసధత దసగరరరరల
ఇసటట ననస:5-67-64 6/19 brodipet
వయససస:36
లస: ససస స
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733
NDX2626406
పపరర: శకమనననరరయణ బలలగమరర

94-109/775

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-67-65/a
వయససస:22
లస: పప
736
NDX3107976
పపరర: ఉమ పరరశత గసగవరపప

734
NDX3219615
పపరర: ఆసజననయబలల పడయలగ

తసడడ:డ శవరరమయఖ పడయలగ
ఇసటట ననస:5-67-83/1
వయససస:70
లస: పప
94-130/887

737
NDX3126919
పపరర: ఇసడర వనసకటటశశరరర

భరస : వనసకట చలపత రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-67-83/7
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:5-67-92
వయససస:31
లస: పప

739
NDX2849735
పపరర: ససజజత గబబల

740
NDX2715829
పపరర: సరశత మగదల

94-109/867

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:5-68-8/2
వయససస:35
లస: పప
745
NDX3250545
పపరర: సశరరజఖ లకడర గబడడపపడడ

94-110/1332

94-109/869

94-109/871

94-109/873

తలర : లత రమణపపడడ
ఇసటట ననస:5-68-17
వయససస:21
లస: పప
757
NDX3153590
పపరర: శకనవరస ననతల

94-109/874

తసడడ:డ బకకయఖ ననతల
ఇసటట ననస:5-68-34
వయససస:47
లస: పప
760
NDX3101862
పపరర: రసజత కలమలర నరరకటటట
తసడడ:డ జయ కలమలర నరరకటటట
ఇసటట ననస:5-69-4/1
వయససస:25
లస: పప

94-109/905

746
NDX3250867
పపరర: పదనరవత చసతపలర

749
NDX2680742
పపరర: శలర ససలన న షపక

752
NDX3154051
పపరర: మధవ లత ఎరకస

94-109/866

741
NDX2714913
పపరర: ఫకరరదదబన అల అహరద నజర

94-127/867

తసడడ:డ నదర బబష
ఇసటట ననస:5-68-7 6/21
వయససస:20
లస: పప
744
NDX3219045
పపరర: రరఘవరరవప చసతపలర

94-109/906

94-110/1333

747
NDX2910628
పపరర: అదద ననరరయణ చరగ యయరరగగరగ

94-109/868

తసడడ:డ పసదబ ఈశశర చరగ
ఇసటట ననస:5-68-13/1
వయససస:49
లస: పప
94-118/1116

94-109/872

94-109/870
750
NDX3174497
పపరర: రమణపపడడ మబరళమహన
వసశ రమణపపడడ
తలర : రరమలమపపడడ లత రరమలమపపడడ
ఇసటట ననస:5-68-16
వయససస:19
లస: పప

753
NDX3148509
పపరర: పడథసఖష ఎరకస

94-121/507

భరస : ననగగశశర రరవప ఎరకస
ఇసటట ననస:5-68-16/A
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఎరకస
ఇసటట ననస:5-68-16/A
వయససస:19
లస: ససస స

94-130/750
755
NDX2702140
పపరర: వ ఏమ శస జ ఏస ఏచ ఫణణసదడ
కలమలర జమరలమడక
తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ శరససస స జమరలమడక
ఇసటట ననస:5-68-17
వయససస:19
లస: పప

756
NDX3137213
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకరకపరటట
తసడడ:డ సష మమశశర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:5/68/25 , 5/21
వయససస:87
లస: పప

758
NDX2713337
పపరర: లకకత రరఘవ మమటట ట

759
NDX3101458
పపరర: ఝనస రరణణ నరరకటటట

తసడడ:డ మబరళమహన మమటట ట
ఇసటట ననస:5-69-1B
వయససస:18
లస: పప
94-109/882

738
NDX3097326
పపరర: అనత జరటటబబ యన

తసడడ:డ వనసకట రమణ చసతపలర
ఇసటట ననస:5-68-9
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:5-68-13/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ ఎరకస
ఇసటట ననస:5-68-16/A
వయససస:53
లస: పప
754
NDX2833390
పపరర: హరర వరర న రమణపపడడ

94-109/776

భరస : రరఘవరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:5-68-9
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ చరగ
ఇసటట ననస:5-68-13/1
వయససస:45
లస: ససస స
751
NDX3148111
పపరర: ననగగశశర రరవప ఎరకస

743
NDX3219029
పపరర: వనసకటటష చసతపలర

94-109/864

తసడడ:డ వనసకయఖ జరటటబబ యన
ఇసటట ననస:5-67-92
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:5-68-9
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:5-68-9
వయససస:77
లస: పప
748
NDX2910735
పపరర: ఫణణదపప మసజల

94-109/865

భరస : శకనవరస మగదల
ఇసటట ననస:5-68-2/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-109/875

735
NDX2865996
పపరర: అయయషర షపక

తసడడ:డ ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:5-67-83/5
వయససస:20
లస: ససస స

Deleted

భరస : మలలకకసడయఖ గబబల
ఇసటట ననస:5-67-96
వయససస:36
లస: ససస స
742
NDX3080488
పపరర: మరవల షపక

94-109/907

94-109/777

94-129/761

94-109/881

భరస : జయ కలమలర నరరకటటట
ఇసటట ననస:5-69-4/1
వయససస:45
లస: ససస స

94-109/883 762
94-109/884
761
NDX3049640
NDX3049723
పపరర: అఖల పడసనన కలమలర నరరకటటట
పపరర: అఖల పడసనన కలమలర నరరకటటట

తసడడ:డ జయ కలమలర నరరకటటట
ఇసటట ననస:5-69-4/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జయ కలమలర నరరకటటట
ఇసటట ననస:5-69-4/1
వయససస:22
లస: పప
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NDX2601953
పపరర: కవఖ శక ననదచసడర
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94-110/1128

తసడడ:డ గగపరల రరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:5-69-7/1
వయససస:19
లస: ససస స
766
NDX3062049
పపరర: సతఖమర జగకకక

94-109/876

767
NDX3063005
పపరర: సతశ కలమలర జగకకక

94-109/778

770
NDX2707438
పపరర: కకషష కలమలరర యరకస

765
NDX3214558
పపరర: ససబడమణణఖశశర గబపస శనగపలర

94-109/889

తసడడ:డ సతఖననరరరరయణ శనగపలర
ఇసటట ననస:5-69-9
వయససస:50
లస: పప
94-109/877

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-69-14
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యరకస
ఇసటట ననస:5-69-28
వయససస:57
లస: పప
772
NDX3022142
పపరర: జయ లకడర పపనదమబచద

94-158/330

తసడడ:డ గగపరల రరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:5-69-7/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-69-14
వయససస:39
లస: ససస స
769
NDX2707586
పపరర: ససత రరమయఖ యరకస

764
NDX2602126
పపరర: వషష
ష వరర న ననదచసడర

768
NDX3254893
పపరర: పడవలర క సరయ కకతస పలర

94-109/924

తసడడ:డ రరజ సదరఖ ఆచనచసచ రరమ రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:5-69-19
వయససస:21
లస: ససస స
94-109/779

భరస : ససత రరమయఖ యరకస
ఇసటట ననస:5-69-28
వయససస:49
లస: ససస స

771
NDX2843738
పపరర: శకనవరస యరకస

94-109/878

తసడడ:డ ససత రరమయఖ యరకస
ఇసటట ననస:5-69-28
వయససస:32
లస: పప
94-110/1247

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప పపనదమబచద
ఇసటట ననస:5-69-28/1
వయససస:44
లస: ససస స

94-109/880 774
773
NDX3022860
NDX3021284
పపరర: సశయ రవ చసడడ పపనదమబచద
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప
పపనదమబచద
తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప పపనదమబచద
తసడడ:డ రమబలల పపనదమబచద
ఇసటట ననస:5-69-28/1
ఇసటట ననస:5-69-28/1
వయససస:20
లస: పప
వయససస:51
లస: పప

775
NDX2512903
పపరర: సరయ లలత కరసస ల

776
NDX3184090
పపరర: మసగతయలరర బబ లలర పలర

94-110/1249

94-109/879

94-109/3

తసడడ:డ హరర ససకర రరవప కరసస ల
ఇసటట ననస:5-69-47
వయససస:19
లస: ససస స
778
NDX2825925
పపరర: శకనవరస రరవప చనవర

94-110/1248

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-69-48
వయససస:39
లస: ససస స
94-110/1250

779
NDX2883320
పపరర: ఉషరరరణణ చనవర

777
NDX2903391
పపరర: చసదడ మమళ బరర
తసడడ:డ ససరగశ బబబబ బరర
ఇసటట ననస:5-69-62
వయససస:18
లస: పప

94-110/1251

780
NDX2285104
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కసచచరర

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:5-69-62 GROUND FLOOR
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-69-62 GROUND FLOOR
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కసచచరర
ఇసటట ననస:5-69-63
వయససస:34
లస: ససస స

781
NDX3179959
పపరర: ససమన తసడడ

782
NDX3004231
పపరర: ననగగశశరరవప అవరర

783
NDX3001039
పపరర: వజయ అవరగ

94-110/1252

తసడడ:డ కకషషయఖ తసడడ
ఇసటట ననస:5-69-63
వయససస:36
లస: పప
784
NDX2460327
పపరర: హరర వరర న కరకక

తసడడ:డ చసదడయఖ అవరర
ఇసటట ననస:5-69-69/b
వయససస:54
లస: పప
94-110/4

94-110/1253

తసడడ:డ చన సససదయఖ
ఇసటట ననస:5-69-70
వయససస:44
లస: పప
790
NDX2840981
పపరర: రతన కలమలరర తతనసగబసటర
భరస : గరసధద తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:5-69-70/A
వయససస:68
లస: ససస స

785
NDX2607331
పపరర: ఉమ వనసకట ననగగశశర రరవప
బవరరశశటట
తసడడ:డ పసడడ రసగ రరవప బవరరశశటట
ఇసటట ననస:5-69/70
వయససస:55
లస: పప

94-110/1125

788
NDX3042017
పపరర: పదనరవత ఆతషకకరర

94-110/1254

భరస : కబబబ రరవప
ఇసటట ననస:5-69-70
వయససస:33
లస: ససస స
94-109/888

791
NDX3077427
పపరర: వనసకటరమణ రరవప శవరస
తసడడ:డ యతరరజ శవరస
ఇసటట ననస:5-69-71/1.273
వయససస:42
లస: పప

94-109/886

భరస : ననగగశశరరవప అవరగ
ఇసటట ననస:5-69-69/b
వయససస:49
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరకక
ఇసటట ననస:5-69-70
వయససస:22
లస: పప
787
NDX3065687
పపరర: కబబరరవ ఆతషకకరర

94-109/885

94-110/3

786
NDX2592475
పపరర: మననజ దససరరగ

94-110/1129

తసడడ:డ రరజ దససరరగ
ఇసటట ననస:5-69-70
వయససస:18
లస: పప
789
NDX2840940
పపరర: గరసధద తతనసగబసటర

94-109/887

తసడడ:డ ససబబరరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:5-69-70/A
వయససస:70
లస: పప
94-110/1255

792
NDX3058245
పపరర: లకడర ససజజత శవరస

94-110/1256

భరస : వనసకటరమణ రరవప
ఇసటట ననస:5-69-71/1.273
వయససస:37
లస: ససస స
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NDX3282100
పపరర: శకలసతల మమడడ
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94-109/937

భరస : రసగననయకలలల మమడడ
ఇసటట ననస:5-69-71/2
వయససస:75
లస: ససస స
94-110/5

భరస : హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-69-71/B
వయససస:63
లస: ససస స
94-110/1258

797
NDX3299500
పపరర: సశపన యట

800
NDX3293065
పపరర: ననగ లకడర పపససలకరర

94-109/941

భరస : వనమబల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-69-76/1
వయససస:41
లస: ససస స

803
NDX2902088
పపరర: వనమబల ఓసకరరరన

94-110/1353

94-158/8

తసడడ:డ పరరరసరరధద కరశననధసన
ఇసటట ననస:5-69-76-1
వయససస:31
లస: పప

94-110/1261

94-109/909

భరస : వదఖ సరగర కలమలర భబవనగరరర
ఇసటట ననస:5-69-113/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహరణఖస చనన
ఇసటట ననస:5-69-113/1
వయససస:52
లస: పప

94-110/1130

801
NDX2902096
పపరర: వనమబల శకనవరస రరవప

94-110/1259

804
NDX2887255
పపరర: వనమబల లలపరకడ పరవన

94-110/1262

తసడడ:డ వనమబల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-69-76/1
వయససస:19
లస: ససస స

806
NDX3219979
పపరర: శరరద లకడర భబవనగరరర

94-110/1239 809
808
NDX2762581
NDX2762524
పపరర: వదఖ సరగర కలమలర భబవనగరరర
పపరర: శరరద లకడర భబవనగరరర

798
NDX0857763
పపరర: పదనరవత రరయసస�

తసడడ:డ వనమబల నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:5-69-76/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనమబల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-69-76/1
వయససస:21
లస: ససస స

805
NDX2395705
పపరర: రరఘవనసదడ పడసరద కరశననధసన

94-110/1351

భరస : చచనన కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:5-69-76
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సరయ కలమలర పపససలకరర
ఇసటట ననస:5-69-76
వయససస:39
లస: ససస స
94-110/1260

795
NDX3282092
పపరర: రసగననయకలలల మమడడ

తసడడ:డ నరసససహస మమడడ
ఇసటట ననస:5-69-71/2
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ యట
ఇసటట ననస:5-69-73
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస శసకవరస
ఇసటట ననస:5-69-76
వయససస:32
లస: పప
802
NDX2902104
పపరర: వనమబల శరగష

94-110/1257

తసడడ:డ రరమలనసజస కకళళసబ
ఇసటట ననస:5-69-71/2
వయససస:21
లస: ససస స

796
NDX2398345
పపరర: సససదన బ షపక

799
NDX3109774
పపరర: ససరగశ శసకవరస

794
NDX2751402
పపరర: చతనడ శకవలర కకళళసబ

94-110/1240

94-110/1238
807
NDX3091204
పపరర: గగపరల కకషష మమరరస రరమరరజ

భసధసవప: కకషష కలమలరర
ఇసటట ననస:5-69-113/1
వయససస:66
లస: పప
810
NDX3091287
పపరర: రవసదడ కలమలర రరమ రరజ

94-110/1241

భరస : వదఖ సరగర కలమలర కలమలర
ఇసటట ననస:5-69-113/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:5-69-113/1
వయససస:33
లస: పప
94-110/1313
813
NDX3220035
పపరర: వదఖ సరగర కలమలర భబవనగరరర

తసడడ:డ వదఖ సరగర కలమలర భబవనగరరర కలమలర
ఇసటట ననస:5-69-113/1
వయససస:20
లస: ససస స

94-110/1312
812
NDX3220019
పపరర: వనసకట సరయ ఫణణ వనసషషవ
భబవనగరరర
తసడడ:డ వదఖ సరగర కలమలర భబవనగరరర
ఇసటట ననస:5-69-113/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహరణఖస భబవనగరరర
ఇసటట ననస:5-69-113/1
వయససస:51
లస: పప

814
NDX3220050
పపరర: శకనవరస పగకక

815
NDX2751725
పపరర: చససచస మహన రరవప

816
NDX2817963
పపరర: చససచస భగఖమర

811
NDX2751568
పపరర: వనసషషవ భబవనగరరర

94-110/1242

94-110/1314

తసడడ:డ సష మబలల పగకక
ఇసటట ననస:5-69-113/1
వయససస:41
లస: పప
817
NDX2765287
పపరర: వజయ కలమలర మకకకల

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:5-69-117/1
వయససస:32
లస: పప
94-110/1245

తసడడ:డ చకకవరరస
ఇసటట ననస:5-69-119
వయససస:39
లస: పప
820
NDX2621555
పపరర: లల కలమలరర చలర
తసడడ:డ గగవసదస చలర
ఇసటట ననస:5-69-123
వయససస:20
లస: ససస స

94-110/1243

818
NDX2545598
పపరర: శవ గరయతడ మనననస

భరస : చససచస మహన రరవప
ఇసటట ననస:5-69-117/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-110/1126

భరస : శకనవరస రరవప మనననస
ఇసటట ననస:5-69-120
వయససస:32
లస: ససస స
94-110/1127

821
NDX3141165
పపరర: గగవసదస చలర
తసడడ:డ లకరయఖ చలర
ఇసటట ననస:5-69-126
వయససస:45
లస: పప

94-110/1244

819
NDX2519890
పపరర: ఉటర ఈశశర పడసరద

94-110/6

తసడడ:డ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:5-69-122
వయససస:20
లస: పప
94-110/1246

822
NDX2922144
పపరర: పదర చలర

94-110/1237

భరస : గగవసద చలర
ఇసటట ననస:5-69 -476 /17
వయససస:46
లస: ససస స
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823
NDX2930600
పపరర: రతన కలమలరర పపఛకయలలల

94-110/1263

తసడడ:డ చసదడ మమళ పపఛకయలలల
ఇసటట ననస:5-70-11
వయససస:31
లస: ససస స
826
NDX3255296
పపరర: నవఖ ఏలకరర

94-109/925

94-110/1266

94-116/29

94-110/1268

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:5-70-36
వయససస:18
లస: ససస స
838
NDX2821049
పపరర: దసరర మహహశ ఏమసడడ

94-110/1270

తసడడ:డ వనసకటరమణ ఏమసడడ
ఇసటట ననస:5-70-42
వయససస:29
లస: పప
841
NDX2760890
పపరర: వనసకటరమణ ఏమసడడ

94-116/888

94-110/1131

భరస : అజయ కలమలర దదవరపలర
ఇసటట ననస:5-71-7/1
వయససస:30
లస: ససస స

833
NDX2475267
పపరర: వ లకడర ననగ సరయ నశచల
రరమకకరర
తసడడ:డ కకరణ కలమలర రరమకకరర
ఇసటట ననస:5-70-19/1A
వయససస:22
లస: ససస స
836
NDX3209269
పపరర: వదనఖసరగర కకరరనపరటట

94-130/888

94-116/30

94-110/1265

831
NDX2630549
పపరర: వనసకట శశషష పడదదప బచసచ

834
NDX2846350
పపరర: శరత కలమలర పరబబ లల

94-110/1269

837
NDX3254281
పపరర: లకడర షరరరల వలర శశటట
తసడడ:డ రమణ వలర శశటట
ఇసటట ననస:5-70-42
వయససస:20
లస: ససస స

839
NDX2908440
పపరర: రరస లలకగశ ఏమసడడ

840
NDX2399244
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ దదవరరడడడ

845
NDX2704732
పపరర: పడకరశ

848
NDX2522332
పపరర: ససబబరరవప ఉతస మ కరమరరస

851
NDX2595460
పపరర: చసటగబసట రవచసదడ
తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:5-71-7/1
వయససస:51
లస: పప

94-109/890

94-109/922

తసడడ:డ వనసకట ససబడహరణఖ శరర కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:5-70-37-A
వయససస:55
లస: పప

842
NDX3234192
పపరర: లకడర షరరరల వలర శశటట

94-116/776

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:5-70-30
వయససస:19
లస: పప

94-110/1271

94-116/31

తసడడ:డ చనన వనసకట ససబబ రరడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:5-70-42
వయససస:34
లస: పప
94-129/845

843
SQX2534808
పపరర: అనసష జజహనవ ఏమసడడ

95-59/1436

భరస : దసరర మహహశ ఏమసడడ
ఇసటట ననస:5-70-42
వయససస:28
లస: ససస స
94-129/609

846
NDX2964138
పపరర: పవన గణపర

94-129/776

తసడడ:డ నగరజ గణపర
ఇసటట ననస:5-71-2
వయససస:32
లస: పప
94-129/7

తసడడ:డ సదరఖ పడకరశ కరమరరస
ఇసటట ననస:5-71-2/3
వయససస:20
లస: పప
94-110/1276

828
NDX3008018
పపరర: నవఖ యయలలరగ

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:5-70-17/A
వయససస:27
లస: పప

భసధసవప: పదరజ కమరఠస
ఇసటట ననస:5-71-2
వయససస:56
లస: పప

భరస : వషష
ష కరరమమరర
ఇసటట ననస:5-71-2/2,
వయససస:33
లస: ససస స
850
NDX3149200
పపరర: అశశన దదవరపలర

94-110/1267

తసడడ:డ రమణ వలర శశటట
ఇసటట ననస:5-70-42
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖ పడకరశ కమరఠస
ఇసటట ననస:5-71-2
వయససస:19
లస: పప
847
NDX3052875
పపరర: కవఖ పపరర

830
NDX3138260
పపరర: పరరశత కలలపలర

94-116/887

తసడడ:డ ననరరయణ యయలలరగ
ఇసటట ననస:5-70-17
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ ఏమసడడ
ఇసటట ననస:5-70-42
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రమబలల ఏమసడడ
ఇసటట ననస:5-70-42
వయససస:53
లస: పప
844
NDX2695815
పపరర: ససబబరరవప కమరఠస

94-110/1264

భరస : గసగధర రరవప కలలపలర
ఇసటట ననస:5-70-17/A
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటలసగస పసలర కరర
ఇసటట ననస:5-70-18/A
వయససస:25
లస: పప
835
NDX2759603
పపరర: మబబన షపక

827
NDX2997625
పపరర: నవత యయలలరగ

825
NDX2808020
పపరర: లలత పపఛకయలలల

భరస : చసదడ మమళ పపఛకయలలల
ఇసటట ననస:5-70-11
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ యయలలరగ
ఇసటట ననస:5-70-17
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధకకషష మమరరస కలలపలర
ఇసటట ననస:5-70-17/A
వయససస:44
లస: పప
832
NDX2533156
పపరర: హహమసత కలమలర పసలర కరర

94-116/775

తసడడ:డ కకషష కకసడపలర
ఇసటట ననస:5-70-11
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ ఏలకరర
ఇసటట ననస:5-70-17
వయససస:18
లస: ససస స
829
NDX3103777
పపరర: గసగధర రరవప కలలపలర

824
NDX2548527
పపరర: భబరత కకసడపలర

849
NDX2467876
పపరర: రరజగసదడ పడసరద కకగసటట

94-129/9

తసడడ:డ మబరళ కకషష కకగసటట
ఇసటట ననస:5-71-4,F.NO:405 BALAJI HOM
వయససస:50
లస: పప
94-129/610

852
NDX2595973
పపరర: కలలక
ర రర వనసకట కలలఖణణ

94-129/611

భరస : చసటగబసట రవ చసదడ
ఇసటట ననస:5-71-7/1
వయససస:47
లస: ససస స
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853
NDX2360568
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ మబకలక

94-129/8

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మబకలక
ఇసటట ననస:5-71-22
వయససస:40
లస: పప

854
NDX3000395
పపరర: కకరణరయ ఓబబలలపపరస

తసడడ:డ పసచ హరర ఓబబలలపపరస
ఇసటట ననస:5-71-32
వయససస:32
లస: ససస స

856
NDX2537512
పపరర: గగరరబబ యన పడణణత

94-129/10

857
NDX2836336
పపరర: కకషషమమరరస కసద
స రర

తసడడ:డ గగరరబబ యన బల మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:5-71-46 6/21
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప
ఇసటట ననస:5-71-49
వయససస:65
లస: పప

859
NDX2759637
పపరర: కకరస ర కరరనగగ

860
NDX2759421
పపరర: లకడర వనసకటటష కరరనగగ

94-110/1274

తసడడ:డ రరస బబబబ కరరనగగ
ఇసటట ననస:5-71-50
వయససస:19
లస: ససస స
94-110/7

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:5-71-51
వయససస:67
లస: ససస స
94-129/778

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ అనపరరస
ఇసటట ననస:5-71-54
వయససస:59
లస: ససస స
94-119/785

తసడడ:డ రసగ రరవప థదపసపసపత
ఇసటట ననస:5-72-10
వయససస:49
లస: పప
871
NDX3238540
పపరర: ససజజత ననలస

94-129/847

94-129/842

తసడడ:డ మబరళమహన కలమలర
ఇసటట ననస:5-72-37
వయససస:28
లస: పప
880
NDX2590537
పపరర: ననగ బడహర చరగ ససతరరస

94-110/8

94-129/779

తసడడ:డ రరమయఖ ససతరరస
ఇసటట ననస:5-72-38/1, 1ST FLOOR
వయససస:47
లస: పప

861
NDX3292364
పపరర: శరకవణణ రరమశశటట

94-110/1352

94-129/777
864
NDX3127701
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ అనపరరస

867
NDX2707966
పపరర: శవ లకడర బసడనరర

94-116/778

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ అనపరరస
ఇసటట ననస:5-71-54
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:5-72-10
వయససస:49
లస: ససస స

869
NDX2926285
పపరర: లకడర పసతసమఅలల

870
SQX1814755
పపరర: రరమననధ బబబబ దదవభకలసన

94-129/780

872
NDX3068863
పపరర: ససబబరరవప ననలస

94-129/781

873
NDX3076304
పపరర: యగగశ కరటడగడ

94-129/762

తలర : సరసశత యయసడద
ర రర
ఇసటట ననస:5/72/20
వయససస:22
లస: పప

94-130/889 876
875
NDX2872752
NDX3242757
పపరర: సరయ బబలససబడమణఖస శసగమ
పపరర: హరర పసడయ నననపననన

878
NDX2835627
పపరర: యలసప లకడర కకసడవటట

881
NDX2522027
పపరర: లలత లకడర మలమళరపలర
తలర : గరరరజ
ఇసటట ననస:5-72-46
వయససస:36
లస: ససస స

95-109/1

తసడడ:డ భబసకర రరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:5-72-19
వయససస:45
లస: పప

94-110/1323

తసడడ:డ హరర బబబబ నననపననన
ఇసటట ననస:5-72-35/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-129/782

తసడడ:డ సరయపడసరద
ఇసటట ననస:5-72-37
వయససస:63
లస: ససస స
94-129/612

94-109/780

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప అనపరరస
ఇసటట ననస:5-71-54
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపడసరదరరవప శసగమ
ఇసటట ననస:5-72-28
వయససస:18
లస: పప
94-110/1277

858
NDX2713451
పపరర: రవ కకశశర రరమశశటట

తలర : లకడర రరమశశటట
ఇసటట ననస:5-71-50/A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప ననలస
ఇసటట ననస:5-72-19/ab
వయససస:44
లస: పప

భరస : సససననసయల కకమరగగన
ఇసటట ననస:5-72-28
వయససస:73
లస: ససస స
877
NDX2962249
పపరర: వకరకసత అకకకదనస

94-110/1275

863
NDX2285021
పపరర: హహసపసన షపక

866
NDX3179561
పపరర: రరఘవ అనపరరస

94-110/1272

తసడడ:డ బల కకషష రరమశశటట
ఇసటట ననస:5-71-50
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ పసతసమఅలల
ఇసటట ననస:5-72-11
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప ననలస
ఇసటట ననస:5-72/19a
వయససస:40
లస: ససస స
874
NDX3220548
పపరర: దసరర మర కకమరగగన

94-110/1273

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:5-71-51
వయససస:70
లస: ససస స

865
NDX3111630
పపరర: కమల అనపరరస

855
NDX2889343
పపరర: శవ పరరశత పపటట

భరస : వశ పపటట
ఇసటట ననస:5-71-34/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ కరరనగగ
ఇసటట ననస:5-71-50/4
వయససస:21
లస: పప

862
NDX2285005
పపరర: లల షపక

868
NDX2708139
పపరర: రసగ సరయ థదపసపసపత

94-109/891

879
NDX2413482
పపరర: అపపరశ రరవ

94-129/12

తసడడ:డ గగవరర న మబరళ కకషష రరవ
ఇసటట ననస:5-72-38
వయససస:25
లస: ససస స
94-129/13

882
NDX3098704
పపరర: కకరణ శక మలరరళర

94-130/890

భరస : ననగ సరయ మలరరళర
ఇసటట ననస:5-72-46
వయససస:57
లస: ససస స
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883
NDX3152667
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరర
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94-129/783

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప దదల
ఇసటట ననస:5-72-58
వయససస:51
లస: పప
886
NDX3074234
పపరర: సరఠరశకర కలసచపప

94-129/784

భరస : శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:5-72-58
వయససస:46
లస: ససస స
94-129/786

తసడడ:డ శèరరనవసరరర రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:5-72-58
వయససస:21
లస: ససస స
889
NDX2497220
పపరర: నలమ బబకస

884
NDX3122538
పపరర: రజఖలకడర దనసరర

94-129/785

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:5-72-58
వయససస:28
లస: ససస స

887
NDX3222668
పపరర: వనసకట రరమచరణ ససరసపలర

94-129/843

తసడడ:డ రరమమహన రరవప ససరసపలర
ఇసటట ననస:5-72-58
వయససస:26
లస: పప
94-129/16

885
NDX3047479
పపరర: ననగ రమఖ దనసరర

888
NDX3121308
పపరర: శరరద వసకరయల

94-129/787

భరస : హనసమలత రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:5-72-58,2/2
వయససస:53
లస: ససస స

890
NDX2497204
పపరర: చసదడ శశఖర సససగ బబకస

94-129/17

891
NDX2497295
పపరర: భవరన అభ రరమ సససగ బబకస

94-129/18

భరస : రరమ సససగ బబకస
ఇసటట ననస:5-72-58,SF3 SWATHI BUILDIN
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సససగ బబకస
ఇసటట ననస:5-72-58,SF3 SWATHI BUILDIN
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సససగ బబకస
ఇసటట ననస:5-72-58,SF3 SWATHI BUILDIN
వయససస:22
లస: పప

892
NDX2497394
పపరర: రరమ సససగ బబకస

893
NDX2981660
పపరర: రరజగశశరర దరరవపరర

894
NDX2531408
పపరర: రమణనరరడ గబజరల

94-129/19

94-129/788

94-129/14

తసడడ:డ హహరరమన సససగ బబకస
ఇసటట ననస:5-72-58,SF3 SWATHI BUILDIN
వయససస:52
లస: పప

భరస : మలలఈకరరరరనన రరవప దరరవపరర
ఇసటట ననస:5-72-61
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడ గబజరల
ఇసటట ననస:5-72-72/B
వయససస:53
లస: పప

895
NDX2555043
పపరర: బడమరరసబ గబజరల

896
NDX1116110
పపరర: శరసతపసడయ డడ వ ఎస ల

897
NDX2421170
పపరర: పవన కలమలర నసదదరరజ

94-129/614

భరస : రమణ రరడడడ గబజరల
ఇసటట ననస:5-72-72/b
వయససస:47
లస: ససస స
898
NDX2592905
పపరర: సరయ రరస వరవలలల

94-129/615

తసడడ:డ శరససస స వరవలలల
ఇసటట ననస:5-74-1
వయససస:18
లస: పప
901
NDX3147865
పపరర: పదనరవత సదరనసద

94-129/793

భరస : శకహరర బబబబ సదరనసద
ఇసటట ననస:5-75-8
వయససస:47
లస: ససస స
904
NDX3103025
పపరర: తదజశశ సరయ పసడయ మమక

94-129/790

తసడడ:డ ననరరయణ మమరరస నసదదరరజ
ఇసటట ననస:5-72-76
వయససస:22
లస: పప

899
NDX2382950
పపరర: సరయ సరసబశవ పష టటట

900
NDX2965168
పపరర: శకదదవ కకతస మలసస

94-129/20

తలర : పదర శక పష టటట
ఇసటట ననస:5-74-17,FLAT NO : 4
వయససస:23
లస: పప

భరస : కరలదనస యగరనసద
ఇసటట ననస:5-75-4
వయససస:39
లస: ససస స

902
NDX2697043
పపరర: చసదదక
డ కకననటట

903
NDX3210838
పపరర: శవ ననగగసదడస పష లశశటట

94-110/1132

905
NDX3105053
పపరర: దటట సరయ కకషష మమక

94-130/892

94-130/893

తసడడ:డ శవ ననగరసదడ వర పడసరద గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-76-1 ,FLAT NO F2 VISHNU T
వయససస:31
లస: పప

908
NDX2300085
పపరర: రగజజ రరణణ బబ డల

94-129/15

94-129/792

94-129/789

భరస : రరస పడసరద పష లశశటట
ఇసటట ననస:5-75-18
వయససస:34
లస: ససస స
94-129/791

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమక
ఇసటట ననస:5-75-23
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:5-75-24
వయససస:36
లస: ససస స
910
NDX3117595
పపరర: హరరణ చకకవరరస గబసటటరర

తసడడ:డ రరధనకకషష డడ వ ఎస ల
ఇసటట ననస:5-72-72 SATYA CASTLE C7
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ కకననటట
ఇసటట ననస:5-75-10
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమక
ఇసటట ననస:5-75-23
వయససస:25
లస: ససస స
907
NDX3007416
పపరర: కకషషవనణణ అమబరపప

94-129/490

906
NDX3005196
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ అమబరపప

94-130/891

తసడడ:డ రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:5-75-24
వయససస:45
లస: పప
94-129/21

909
NDX3230612
పపరర: ననగ మణణ మబననసగర

94-130/946

భరస : ససబబబ రరవప బబ డల
ఇసటట ననస:5-76-1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస మబననసగర
ఇసటట ననస:5-76-1
వయససస:46
లస: ససస స

94-130/894
911
NDX3076494
పపరర: శవ ననగరసదడ వర పడసరద
గబసటటరర
తసడడ:డ హనసమయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-76-1,FLAT NO F2 VISHNU T
వయససస:56
లస: పప

912
NDX3113024
పపరర: ననగగశశరమర గబసటటరర

94-130/895

భరస : శవ ననగరసదడ వర పడసరద గబసటటరర
ఇసటట ననస:5-76-1,FLAT NO F2, VISHNU T
వయససస:50
లస: ససస స
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913
NDX3252400
పపరర: రఘబననథ మలలకర
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94-109/920

భసధసవప: వనసదదహహ మలలకర
ఇసటట ననస:5-76-6
వయససస:56
లస: పప
916
NDX2522373
పపరర: బలభబరర వ గబసడచమమడ

94-129/22

తసడడ:డ ఉమమహహశశరరరవప మకకకల
ఇసటట ననస:5-76-8
వయససస:19
లస: ససస స
94-129/24

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-76-10
వయససస:29
లస: ససస స
919
NDX2464410
పపరర: కకమల జవహర

914
NDX2522258
పపరర: వహరరక మకకకల

917
NDX2522381
పపరర: ననగగశశర రరవప గబసడడమమడ

920
NDX2107804
పపరర: నరరల జవహర

94-129/23

భరస : ననగగశశర రరవప గబసడచమమడ
ఇసటట ననస:5-76-10
వయససస:47
లస: ససస స
94-129/25

94-129/26
918
NDX2476729
పపరర: హహచ స వ యన సరయ పవన
ఆలపరటట
తసడడ:డ గగపరల నరసససహ రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:5-76-12
వయససస:21
లస: పప

94-129/28

921
NDX2464402
పపరర: గగవసద జవహర

తసడడ:డ ససబబయఖ గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:5-76-10
వయససస:60
లస: పప
94-129/27

915
NDX2530467
పపరర: వర ననగమణణ గబసడచమమడ

94-129/29

భరస : గగవసద జవహర
ఇసటట ననస:5-76-16 Sai Kiranmai Enclave 4
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మబననన లలల జవహర
ఇసటట ననస:5-76-16 Sai Kiranmai Enclave 4
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనననలలల జవహర
ఇసటట ననస:5-76-16 SAI KIRANMAI ENCLA
వయససస:32
లస: పప

922
NDX3148905
పపరర: సరయ పడథసఖష భవన

923
NDX2840353
పపరర: మహన కకషష కటకస

924
NDX2997773
పపరర: బబలలజ వనమవరపప

94-129/794

భరస : భవన రరజగశ మబకరకమల
ఇసటట ననస:5-76-20
వయససస:29
లస: ససస స
925
NDX3144367
పపరర: వజయ లకడర వటటటకకటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:5-76-20
వయససస:22
లస: పప
94-129/796

భరస : వనసకట రరవప వటటటకకటట
ఇసటట ననస:5-76-51
వయససస:49
లస: ససస స
928
NDX2464477
పపరర: ససదదప వపర

94-130/142

94-129/31

94-129/852

భరస : శరససన రయ
ఇసటట ననస:5-77-8
వయససస:32
లస: ససస స

94-130/143

932
NDX2521862
పపరర: దదవనసదర లలఖరర

935
NDX3176757
పపరర: రసగ రరవప పష రఠరర

94-129/616

938
NDX2583532
పపరర: రరధకకషష మమరరస మసదడపప

94-130/144

941
NDX2439735
పపరర: శకనవరస మమరరస తనడడకకసడ
తసడడ:డ రరమలసగస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:5-77-8/1
వయససస:58
లస: పప

930
NDX3173044
పపరర: పడతనప కలమలర మబవశ

94-130/897

933
NDX3297710
పపరర: శకనవరస రరవప పటలస

94-129/851

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరయబడడ పటలస
ఇసటట ననస:5-77-3/2
వయససస:41
లస: పప
94-130/900

936
NDX2863629
పపరర: సరమమజఖస పరరమ

94-130/901

భరస : రరమలనసద సరగర పరరమ
ఇసటట ననస:5-77-7
వయససస:78
లస: ససస స
94-130/751

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మసదడపప
ఇసటట ననస:5-77-8
వయససస:80
లస: పప
94-130/753

94-129/30

తసడడ:డ రసబబబబ మబవశ
ఇసటట ననస:5-77-1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పష రఠరర
ఇసటట ననస:5-77-3/3 A
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమసదరర
ఇసటట ననస:5-77-8
వయససస:25
లస: పప
940
NDX2569457
పపరర: అమబరలల రయ

929
NDX2300572
పపరర: శసకర రరవప దదవరశశటట

927
NDX2532885
పపరర: వనసకట చసదడ శశఖర చవల
తసడడ:డ శకనవరస చవల
ఇసటట ననస:5-77-1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ యశశసత లలఖరర
ఇసటట ననస:5-77-2
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పటలస
ఇసటట ననస:5-77-3/2
వయససస:30
లస: ససస స
937
NDX2581981
పపరర: శక హరర మమమసదరర

94-130/896

తసడడ:డ రరమరహన రరవప డడ
ఇసటట ననస:5-77-1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ యయశశసథ లఖర
ఇసటట ననస:5-77-2
వయససస:20
లస: పప
934
NDX3298163
పపరర: శరరరల పటలస

926
NDX2987469
పపరర: అలక వటటటకకటట

94-118/1305

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:5-76-51
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వటటటకకటట
ఇసటట ననస:5-76-51 Flat 303
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వపర
ఇసటట ననస:5-77-1
వయససస:30
లస: పప
931
NDX2531440
పపరర: దదవనసదర లఖర

94-129/795

939
NDX2583102
పపరర: శకనవరస రరవప మమమసదరర

94-130/752

తసడడ:డ వససత రరవప మమమసదరర
ఇసటట ననస:5-77-8
వయససస:52
లస: పప
94-130/580

942
NDX3182169
పపరర: యవ గణణశ తనడడకకసడ

94-129/802

తసడడ:డ కకషష పడసరద తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:5-77-9
వయససస:18
లస: పప

Page 208 of 349

943
NDX2683969
పపరర: శవ కకరసన సససధద
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94-130/754

తసడడ:డ ఆదద లకడర ననరరయణ సససధద
ఇసటట ననస:5-77-9 , 5th line
వయససస:19
లస: ససస స
946
NDX3169067
పపరర: వనసకటరమణ లకకరరజ

94-130/898

950
NDX3260148
పపరర: శకనవరస రరవప పసదగరడ
తసడడ:డ రరమ రరవప పసదగరడ
ఇసటట ననస:5-77-14
వయససస:45
లస: పప

952
NDX3186939
పపరర: అమకత వరససగల

953
NDX3187598
పపరర: సరయ జజఖత వరససగల

94-129/799

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వరససగల
ఇసటట ననస:5-77-20
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప చవల
ఇసటట ననస:5-78-2/1
వయససస:59
లస: ససస స
94-129/33

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చకక
ఇసటట ననస:5-78-8/1
వయససస:26
లస: పప
94-129/617

94-130/902

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కకసనన
ఇసటట ననస:5-78-13
వయససస:25
లస: పప
967
NDX2534816
పపరర: సరయ సతఖ శరరశణణ ధనరర

94-41/71

Deleted

తసడడ:డ వరయఖ గబడడశశటట
ఇసటట ననస:5-78-30
వయససస:64
లస: పప

94-129/800

94-109/930

94-129/36

94-129/34

965
NDX2461168
పపరర: సరయ లఖఠ దదసడపత

94-130/145

957
NDX2529774
పపరర: సతఖననరరయణ చకక

94-129/32

960
NDX2521870
పపరర: ససబబమర చకక

94-129/35

963
SGE1221282
పపరర: ననగరరరరన సరయ కకసన

94-130/755

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కకసన
ఇసటట ననస:5-78-13
వయససస:25
లస: పప
966
NDX2416824
పపరర: రమమశ బబబబ చసతనడ

94-130/146

తసడడ:డ కరశపత రరవప చసతనడ
ఇసటట ననస:5-78-18/6
వయససస:47
లస: పప
94-41/733

భరస : నసద కలమలర పసరవల
ఇసటట ననస:5-78-28
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప గబడడశశటట
ఇసటట ననస:5-78-30
వయససస:59
లస: ససస స

94-129/801

భరస : చచననకగశవపలల లలట చకక
ఇసటట ననస:5-78-8/1 6TH LANE
వయససస:77
లస: ససస స
94-130/640

971
NDX2523058
పపరర: జజఖత కకషష గబడడశశటట

954
NDX3152816
పపరర: ఫణణ కలమలర లకకరరజ

తసడడ:డ చచననకగశవపలల చకక
ఇసటట ననస:5-78-8/1
వయససస:57
లస: పప

962
NDX2496941
పపరర: వనసకట ననగ శవ పడవణ
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ రమమష కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:5-78-10
వయససస:38
లస: పప

968
NDX2690725
పపరర: శక దదవ పసరవల

94-130/899

తసడడ:డ వనసకటరమణ లకకరరజ
ఇసటట ననస:5-77-33
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససరగసదడననథ దదసడపత
ఇసటట ననస:5-78-18/2A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనేదేసకట ససబడహరణఖస ధనరర
ఇసటట ననస:5-78-21
వయససస:22
లస: ససస స
970
NDX2522365
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గబడడశశటట

959
NDX2522407
పపరర: లకడర చకక

951
NDX2838258
పపరర: పరపస ననయబడడ పపపల
తసడడ:డ ససజవ రరవప పపపల
ఇసటట ననస:5-77-19
వయససస:39
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ చకక
ఇసటట ననస:5-78-8/1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రమబలల పసదసలల
ఇసటట ననస:5-78-10
వయససస:47
లస: ససస స
964
NDX2836518
పపరర: ననగరరరరన సరయ కకసనన

94-130/953

భరస : శశషష పరరసకలశస
ఇసటట ననస:5-78-7
వయససస:26
లస: ససస స

958
NDX2522399
పపరర: వషష
ష వరరన చకక

961
NDX2672715
పపరర: భబరత పసడడల

956
NDX3267234
పపరర: రఠపర పరరసకలశస

94-111/766

భరస : ననగగశశర రరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-77-14
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశశర రరవప వరససగల
ఇసటట ననస:5-77-20
వయససస:22
లస: ససస స
94-130/903

94-129/798

తసడడ:డ వనసకటరమణ లకకరరజ
ఇసటట ననస:5-77-13
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-77-14
వయససస:54
లస: పప
94-111/767

945
NDX3155934
పపరర: లకడర ససజనఖ లకకరరజ

94-111/765 948
947
NDX2976116
NDX2976108
పపరర: ననగగశశర రరవప వసకరయలపరటట
పపరర: వజయ వసకరయలపరటట

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:5-77-14
వయససస:29
లస: పప

955
NDX2777647
పపరర: శరఖమ చసదదక
డ చవల

94-129/797

భరస : వనసకటరమణ లకకరరజ
ఇసటట ననస:5-77-13
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష లకకరరజ
ఇసటట ననస:5-77-13
వయససస:55
లస: పప
949
NDX2976280
పపరర: సరయ రరకగశ వసకరయలపరటట

944
NDX3173135
పపరర: లలత లకకరరజ

969
NDX3214905
పపరర: ఫణణ కలమలర నదతకకక

94-130/904

తసడడ:డ లకరణ రరవప నదతకకక
ఇసటట ననస:5-78-28/7A
వయససస:27
లస: పప
94-129/37

972
NDX2975902
పపరర: ససనత తతమలటట

94-130/908

భరస : హనసమసత రరవప తతమలటట
ఇసటట ననస:5-78-30-1B
వయససస:33
లస: ససస స
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NDX2583037
పపరర: హరగష పరరచదరర
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94-129/618

తలర : లకడర పరరచదరర
ఇసటట ననస:5-78-30/2
వయససస:20
లస: పప

974
NDX2589901
పపరర: నరసససహ రరవప రరగర

భసధసవప: వజయ రరగర
ఇసటట ననస:5-78-30/6 FLAT A3
వయససస:60
లస: పప

976
NDX2567931
పపరర: నవన కలమలర రరగర

94-129/621

977
NDX2841112
పపరర: ననగగశశరరరవప మలమళరపలర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప రరగర
ఇసటట ననస:5-78-30/6 FLAT A3
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అకలకలల మలమళరపలర
ఇసటట ననస:5-78-30/9
వయససస:47
లస: పప

94-130/907
979
NDX2856789
పపరర: వనసకట సతశ కలమలర
చరరమలమళర
తసడడ:డ వనసకట శవయఖ చరరమలమళర
ఇసటట ననస:5-78-30/9 FLAT NO F2
వయససస:36
లస: పప

980
NDX2356525
పపరర: అననశష కనపరరస
తసడడ:డ మశశ కనపరరస
ఇసటట ననస:5-78-30/15G
వయససస:21
లస: పప

982
NDX3078607
పపరర: ఉష రరణణ ననరరమసచ

983
NDX3000460
పపరర: శకనవరస రరవప ససడనబథసన

94-130/909

భరస : వనసకట వశరశమతడ ననరరమసచ
ఇసటట ననస:5-78-34/1
వయససస:46
లస: ససస స
985
NDX3185691
పపరర: ననగ లకడర రరడడ

94-129/804

భరస : గబరరమమరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:5-78-44
వయససస:59
లస: ససస స
988
NDX2522357
పపరర: బబగర మలర యఖ పష కకరర

94-129/44

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:5-78-51
వయససస:77
లస: ససస స
994
NDX2744712
పపరర: శకనవరస రరవప మబచèచద

94-130/912

తసడడ:డ కకషష రరవప తదలపష డ లల
ఇసటట ననస:5-78-59 (Upstairs)
వయససస:26
లస: పప
1000 NDX3273166
పపరర: సరతశక ధరణణకకట
తసడడ:డ ఉదయ కలమలర ధరణణకకట
ఇసటట ననస:5-78-62
వయససస:24
లస: ససస స

94-129/40

94-129/803

984
NDX3219862
పపరర: శవ పరరశత పపటట

986
NDX3183225
పపరర: ననగ మణణ రరడడడ

987
NDX2530269
పపరర: లకడర పష కకరర

94-129/805

995
NDX3218906
పపరర: కకషష రరవప తదలపష డ లల

998
NDX3215274
పపరర: అననపపరష తదలపష డ లల

1001 NDX3273224
పపరర: లకడర ధరణణకకట
భరస : ఉదయ కలమలర ధరణణకకట
ఇసటట ననస:5-78-62
వయససస:50
లస: ససస స

94-129/41

94-130/940

94-130/147

భరస : బబగర మలర యఖ పష కకరర
ఇసటట ననస:5-78-45
వయససస:25
లస: ససస స
94-130/910

990
NDX2555886
పపరర: శకనవరసరరవప పససగళ

94-129/622

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప పససగళ
ఇసటట ననస:5-78-51
వయససస:56
లస: పప
94-130/757

993
NDX2574549
పపరర: లకడర భబరర వ గబమర రరజ

94-130/758

తసడడ:డ మలధవరరవప గబమర రరజ
ఇసటట ననస:5-78-57
వయససస:19
లస: ససస స
94-129/839

996
NDX3219110
పపరర: అలవనలలమసగ తదలపష డ లల

94-129/840

భరస : కకషష రరవప తదలపష డ లల
ఇసటట ననస:5-78-58,Upstairs,
వయససస:54
లస: ససస స
94-129/806

భరస : సతఖననరరయణ తదలపష డ లల
ఇసటట ననస:5-78-61
వయససస:61
లస: ససస స
94-109/933

981
NDX2397362
పపరర: ససధదర కలమలర రరడడ పరలకరర

భరస : వరసస పపటట
ఇసటట ననస:5-78-35
వయససస:29
లస: ససస స

992
NDX2553550
పపరర: శకనవరసరరవప మబచస

94-130/906

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ పరలకరర
ఇసటట ననస:5-78-30/A 2ND LINE
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: అలవనలల మసగ తదలపష డ లల
ఇసటట ననస:5-78-58 Upstairs
వయససస:63
లస: పప
94-110/1343

978
NDX2840767
పపరర: పపప డడశలల మలమళరపలర

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ససడనబథసన
ఇసటట ననస:5-78-35
వయససస:52
లస: పప

989
UYD0593831
పపరర: ననగమర వల షపక

94-129/620

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మలమలర పఅల
ఇసటట ననస:5-78-30/9
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మబచస
ఇసటట ననస:5-78-57
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ మబచèచద
ఇసటట ననస:5-78-57
వయససస:73
లస: పప
997
NDX3265725
పపరర: వనసకటటష తదలపష డ లల

94-130/905

తసడడ:డ మహమరద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:5-78-48
వయససస:33
లస: పప
94-130/911

975
NDX2612968
పపరర: వజయ రరగర

భరస : నరసససహ రరవప రరగర
ఇసటట ననస:5-78-30/6 FLAT A3
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పడహరదస రరడడడ
ఇసటట ననస:5-78-44
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసరయఖ పష కకరర
ఇసటట ననస:5-78-45 6/2 LANE
వయససస:35
లస: పప
991
NDX2931327
పపరర: రజఖలకడర పససగళ

94-129/619

999
NDX2933174
పపరర: కకమల కకమరశశటట

94-130/913

తసడడ:డ సససససదదడ చటట బబబబ కకమరశశటట
ఇసటట ననస:5-78-61
వయససస:23
లస: పప
94-130/955

1002 NDX3273232
పపరర: ఉదయ కలమలర ధరణణకకట

94-130/956

తసడడ:డ చచననయఖ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:5-78-62
వయససస:61
లస: పప
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94-130/914

తసడడ:డ అపపయఖ సవరపప
ఇసటట ననస:5-78-63/1
వయససస:76
లస: పప
1006 NDX3221926
పపరర: రమఖ అపలలననన

94-130/945

94-111/2

తసడడ:డ సమలబససవరరరవ అబబబరగ
ఇసటట ననస:5-79-3 2/2 LINE
వయససస:25
లస: పప

1007 NDX3067519
పపరర: జయ శక మసదలపప

భరస : ఆసజననయబలల కసచరర
ఇసటట ననస:5-79-15/1
వయససస:56
లస: ససస స

1019 NDX3221140
పపరర: వనల రరవప కకసడ

94-130/942

తసడడ:డ దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:5-79-15/6
వయససస:37
లస: పప
94-130/149

తసడడ:డ వషష
ష వరధన రరవప కకరరతఅలల
ఇసటట ననస:5-80-2
వయససస:52
లస: పప

94-130/943

94-130/760

1025 NDX2981348
పపరర: లకరణ సరయ కలమలర గబసడ

1031 NDX3057718
పపరర: శకనవరస గబడడమమలర
భసధసవప: పవన గబడడమమలర
ఇసటట ననస:5-82-14
వయససస:30
లస: పప

94-130/916

1017 NDX3051919
పపరర: పడమల ననగ రరణణ యడవలర

94-111/771

1020 NDX2840759
పపరర: అనల కలమలర జవసగబల

94-111/772

1023 NDX2536985
పపరర: అఖల వరర న కకరరటబల

94-111/3

తసడడ:డ రమమష కకరరటబల
ఇసటట ననస:5-80-2
వయససస:22
లస: పప
94-109/892

1026 NDX3221645
పపరర: హరర సరయ లత గబసడ

94-111/796

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప గబసడ
ఇసటట ననస:5-81-24
వయససస:21
లస: ససస స

94-110/1329

తసడడ:డ రసగ రరవప గబపస
ఇసటట ననస:5-82-9
వయససస:20
లస: పప
94-111/4

1014 NDX2975290
పపరర: సతఖవత అలక
ర రర

తసడడ:డ సదరఖ రరవప జవసగబల
ఇసటట ననస:5-79-18
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప గబసడ
ఇసటట ననస:5-81-24
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పప టటటమమరరస
ఇసటట ననస:5-82-3
వయససస:55
లస: పప

94-111/697

భరస : దసరర పడసరద యడవలర
ఇసటట ననస:5-79-15/6
వయససస:59
లస: ససస స

1022 NDX2615730
పపరర: కరరగసక చచదరర అసచద

94-111/798 1028 NDX3248184
1027 NDX3241833
పపరర: లకడర ససహదదవ రరవప పప టటటమమరరస
పపరర: సరయ సశరఠప పప టటట

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఏలకచరర
ఇసటట ననస:5-82-13
వయససస:34
లస: పప

94-111/770

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప అసచద
ఇసటట ననస:5-79-20
వయససస:22
లస: పప
94-111/773

1011 NDX2699239
పపరర: నహరరక వనసకట మలర వరపప

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ రరజ అలక
ర రర
ఇసటట ననస:5-79-15/2
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరసదడ రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:5-79-15/6
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప అసచచ
ఇసటట ననస:5-79-20
వయససస:23
లస: పప

1030 NDX2398451
పపరర: వనసకటటసశరరర ఏలకచరర

94-111/769

1016 NDX3051927
పపరర: దసరర పడసరద యడవలర

1018 NDX3221082
పపరర: శక హరర యడవలర

94-130/759
1008 NDX2577427
పపరర: రరమ పడణణత కలమలర ఓబబలశశటట

భసధసవప: వనసకట రరజ గగపరల రరడడ మలర వరపప
ఇసటట ననస:5-79-13
వయససస:18
లస: ససస స

1013 NDX2835387
పపరర: అమర కసచరర

తసడడ:డ ధనదమరయ రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:5-79-15/6
వయససస:66
లస: పప

1024 NDX2959443
పపరర: రమమశ కకరరతఅలల

94-111/768

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కసచరర
ఇసటట ననస:5-79-15/1
వయససస:30
లస: పప
94-111/700

94-130/944

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఓబబలశశటట
ఇసటట ననస:5-79-2/a
వయససస:19
లస: పప

1010 NDX2934420
పపరర: శకనస పపటబన

తసడడ:డ వజయ భబసకర కకరపరటట
ఇసటట ననస:5-79-15/2 FLAT NO 102
వయససస:18
లస: ససస స

1021 NDX2168509
పపరర: కరరరసక చచదరర అసచచ

94-130/915

తసడడ:డ వర బహదదర పపటబన
ఇసటట ననస:5-79-10
వయససస:21
లస: పప
94-111/699

1005 NDX3221918
పపరర: రగహహత అపలలననన

తసడడ:డ బడహరయఖ అపలలననన
ఇసటట ననస:5-78-64/3
వయససస:23
లస: పప

భరస : గవన గరసధద గవన గరసధద
ఇసటట ననస:5-79-1
వయససస:62
లస: ససస స

1009 NDX2460392
పపరర: వనయ తదజ అబబబరగ

1015 NDX2639979
పపరర: పడతతఖష కకరపరటట

94-109/936

తసడడ:డ బడహరయఖ అపలలననన
ఇసటట ననస:5-78-64/3
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహరయఖ
ఇసటట ననస:5-78-64/3
వయససస:25
లస: ససస స

1012 NDX2706786
పపరర: కళళవత కసచరర

1004 NDX3274925
పపరర: కవత అపలలననన

1029 NDX2874113
పపరర: పడసరద సరరవనల

94-111/774

తసడడ:డ ససబబ రరవప శరరవనలర
ఇసటట ననస:5-82-10
వయససస:46
లస: పప
94-111/775

1032 NDX3249463
పపరర: ఆర జ కగ మణణ సహహత

94-52/698

తసడడ:డ ఆర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:5-82-18/19
వయససస:23
లస: ససస స
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1033 NDX2975852
పపరర: వనసకట లకడర నదసగగననడ

94-111/776

భరస : నరసససహరరవప నదసగగననడ
ఇసటట ననస:5-82-20
వయససస:61
లస: ససస స
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4131 AP151010279007
పపరర: భబగఖలకడర బచసచ

94-119/447

4132 AP151010279006
పపరర: ననగలకడరకరసతస బచసచ

94-119/448

4133 AP151010279008
పపరర: రరకరరబబయ బచసచ

భరస : శవరరమపపరషఖలళపడసరద బచసచ
ఇసటట ననస:29-3-496
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగశకశశలరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:29-3-496
వయససస:49
లస: ససస స

4134 NDX1621516
పపరర: గబరర కకపరనసద బచసచ

94-119/451 4136 NDX0688416
4135 AP151010276027
పపరర: శవరరమపపరష కరళపడసరద బచసచ
పపరర: లల బచసచ

94-119/450

తసడడ:డ ససవర రరమ పపరష కరళ పడసరద బచసచ
ఇసటట ననస:29-3-496
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగశకశశలరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:29-3-496
వయససస:51
లస: పప

4137 AP151010276029
పపరర: శవకరళకకషష పడసరద బచసచ

4138 NDX0796540
పపరర: అరరకగటట సతఖవత

94-119/453

తసడడ:డ పరసడడరసగశకశశలరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:29-3-497
వయససస:47
లస: పప
4140 NDX3003498
పపరర: సతఖననరరయణ ఆరరకటట
తసడడ:డ గగరర శసకర ఆరరకటట
ఇసటట ననస:29-3-505
వయససస:18
లస: పప
4143 NDX1884007
పపరర: వనసకటబఫన శకరరస చలర ర

94-119/458

94-119/461

తసడడ:డ శశధర శరర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:29-3-507
వయససస:30
లస: ససస స
4149 NDX0303990
పపరర: శమసతకమణణ కకతత
స రర

94-119/464

భరస : తరరమలరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:29-3-507
వయససస:66
లస: ససస స
4152 AP151010276036
పపరర: శరఖమ సససదర కకతత
స రర

94-119/467

తసడడ:డ తరరమలరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:29-3-507
వయససస:43
లస: పప
4155 AP151010276215
పపరర: తరరమలరరవప కకతత
స రర
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:29-3-507
వయససస:73
లస: పప

4141 NDX1885161
పపరర: అరరణకలమలరర చలర ర

94-119/454

94-119/456

94-119/459

4147 AP151010279585
పపరర: వనసకటశశశలజ కకతత
స రర

94-119/462

4142 NDX1168400
పపరర: కకషష కలమలరర గగలర పపడడ

4145 NDX1167758
పపరర: నరసససహ రరవప గగలర పపడడ

4148 AP151010279220
పపరర: శరఖమలల కకతత
స రర
భరస : శశధరశరర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:29-3-507
వయససస:55
లస: ససస స

94-119/465
4150 NDX1044585
పపరర: ఆదదతఖ వసశ సదరఖ తదజ
కకతత
స రర
తసడడ:డ యబ పస శశధరశరర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:29-3-507
వయససస:28
లస: పప

4151 JBV2478543
పపరర: బబబబతనరల జరసన

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:29-3-507
వయససస:80
లస: పప

94-119/457

94-119/460

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:29-3-506
వయససస:73
లస: పప

భరస : హరకలమలర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:29-3-507
వయససస:54
లస: ససస స

4156 NDX0300954
పపరర: కరమమశశరరరవప కకతత
స రర

94-119/455

భరస : నరసససహ రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:29-3-506
వయససస:67
లస: ససస స

94-119/463

94-119/466

తసడడ:డ బబబబలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-507
వయససస:36
లస: పప

94-119/468

94-119/469
4154 AP151010276217
పపరర: ఉమలపత పసచనకరర శశధర శరర
కకతత
స రర�
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:29-3-507
వయససస:68
లస: పప

94-119/471

4157 JBV0805721
పపరర: పడదదప జరసన

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:29-3-507
వయససస:64
లస: పప
94-119/470

4139 NDX0796052
పపరర: గగరర శసకర ఆరరకగటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అరరకరటట
ఇసటట ననస:29-3-505
వయససస:53
లస: పప

4144 NDX2277283
పపరర: అనసత వర పడసరద రరవప
గబసటటపలర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గబసటటరరపలర
ఇసటట ననస:29-3-506
వయససస:50
లస: పప

4153 AP151010276065
పపరర: హరకలమలర కకతత
స రర

94-119/452

భరస : శవ కకషష పడసరద బచసచ
ఇసటట ననస:29-3-497
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రవకలమలర చలర ర
ఇసటట ననస:29-3-506
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమలర చలర ర
ఇసటట ననస:29-3-506
వయససస:27
లస: పప
4146 NDX0584862
పపరర: రమఖ సకజన కకతత
స రర

భరస : పరసడడరసగశకశశలరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:29-3-496
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : గగరర శసకర అరరకరటట
ఇసటట ననస:29-3-505
వయససస:45
లస: ససస స
94-119/854

94-119/449

94-119/472

తసడడ:డ బబబబతనరల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-508
వయససస:36
లస: పప
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4158 NDX2127133
పపరర: జజఖత కలమలరర జరసన మమథ

94-119/473

భరస : అసకకత జరసన మమథ
ఇసటట ననస:29-3-509
వయససస:31
లస: ససస స
4161 NDX2293116
పపరర: కకరస ర రరకగష జరసన

94-119/475

94-119/478

94-119/480

94-119/483

94-119/486

94-119/489

94-115/1214

తసడడ:డ మహబలలశశరరరవప నదనన
ఇసటట ననస:29-3-520
వయససస:65
లస: పప

4171 AP151010279421
పపరర: శశషకలమలరర కకసపలర

4174 AP151010276438
పపరర: రరమననధబబబబ కకసపలర

4177 NDX3108008
పపరర: నమల పరల

4180 NDX2293165
పపరర: మరరయమర తషమరల

94-119/492

4183 JBV0802439
పపరర: దదపక ననద నదనన

94-119/484

4186 NDX2437515
పపరర: ససహససన నదన
భరస : దదపక ననధ నదన
ఇసటట ననస:29-3-520
వయససస:40
లస: ససస స

4166 NDX3088804
పపరర: తదజశశ దసరరరసపపడడ

94-119/855

4169 NDX2179829
పపరర: లకడర ఈవపరర

94-119/482

4172 NDX2179837
పపరర: పవన కలమలర రరడడ ఈవపరర

94-119/485

తసడడ:డ సరసబ శవ రరడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:29-3-512
వయససస:23
లస: పప
94-119/487

4175 NDX1706888
పపరర: నససన
డ ససలలసనన షపక

94-119/488

తసడడ:డ అబబబల కలస షపక
ఇసటట ననస:29-3-518
వయససస:43
లస: ససస స
94-119/856

4178 NDX3161445
పపరర: పడదదప జరసన

94-119/857

తసడడ:డ బబబబలలక
ఇసటట ననస:29-3-519/2
వయససస:40
లస: పప
94-119/490

4181 AP151010279111
పపరర: ససశల నదనన

94-119/491

భరస : వఠల ననద నదనన
ఇసటట ననస:29-3-520
వయససస:57
లస: ససస స
94-119/493

తసడడ:డ వఠల ననద నదనన
ఇసటట ననస:29-3-520
వయససస:42
లస: పప
94-119/495

94-119/477

భరస : సరసబ శవ రరడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:29-3-512
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ తషమరల
ఇసటట ననస:29-3-520
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ తషమరల
ఇసటట ననస:29-3-520
వయససస:27
లస: పప
4185 AP151010276028
పపరర: వఠల ననధ నదనన

94-119/481

తసడడ:డ కననయ పరల
ఇసటట ననస:29-3-518
వయససస:37
లస: పప

భరస : దదపకననథ నదనన
ఇసటట ననస:29-3-520
వయససస:39
లస: ససస స
4182 NDX2293215
పపరర: రవ రరజ తషమరల

4168 NDX2292845
పపరర: రరజత ఈవపరర

4163 NDX2420958
పపరర: మబతస ఆశష జరసన

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:29-3-510
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప కకసపసలర
ఇసటట ననస:29-3-512
వయససస:63
లస: పప

భరస : అబబబల కలలస షపక
ఇసటట ననస:29-3-518
వయససస:27
లస: ససస స
4179 NDX3282407
పపరర: సహససన నదనన

94-119/479

భరస : మననకడసససదరరకవప కకసపసలర
ఇసటట ననస:29-3-512
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషస రరడడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:29-3-512
వయససస:47
లస: పప
4176 NDX1706854
పపరర: షరహహన ససలలసనన షపక

4165 NDX2420966
పపరర: మబతస వమల చసద జరసన

94-119/759

తసడడ:డ మబతస వమల చసద జరసన
ఇసటట ననస:29-3-510
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:29-3-512
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమననధబబబబ కకసపసలర
ఇసటట ననస:29-3-512
వయససస:59
లస: ససస స
4173 NDX1883744
పపరర: సరసబశవర రరడడ ఈవపరర

94-119/476

తసడడ:డ మబననలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-510
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పస
ఇసటట ననస:29-3-511
వయససస:39
లస: పప
4170 AP151010279419
పపరర: నరరల కకసపలర

4162 NDX2420982
పపరర: మబతస బబబ బబయ జరసన

4160 NDX2654408
పపరర: మననల జరసన మబత

తసడడ:డ చసద జరసన మబత
ఇసటట ననస:29-3-509
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మబతస వమలచసద జరసన
ఇసటట ననస:29-3-510
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ షర బబబబలలల
ఇసటట ననస:29-3-510
వయససస:44
లస: పప
4167 NDX1513457
పపరర: ననగ భమషణస పస

94-119/474

తసడడ:డ హహమ ేరరస సష లసకక
ఇసటట ననస:29-3-509
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరకగష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-510
వయససస:34
లస: ససస స
4164 NDX2293439
పపరర: రరకగష కలమలర జరసన

4159 NDX2093409
పపరర: భనశర రరమ సష లసకక

4184 NDX2293132
పపరర: రరసబబబబ తషమరల

94-119/494

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తషమరల
ఇసటట ననస:29-3-520
వయససస:46
లస: పప
94-119/934

4187 NDX2293702
పపరర: లకరమర ననశబబ యన

94-119/500

భరస : కకషషయఖ ననశబబ యన
ఇసటట ననస:29-4-53/1
వయససస:39
లస: ససస స
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పపరర: ససతతషర గరఖరర
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94-119/501

భరస : మబసలయఖ గరఖరర
ఇసటట ననస:29-4-531
వయససస:29
లస: ససస స
4191 NDX2036938
పపరర: శక ననగ లకడర రరచకకసడ

94-119/504

94-119/507

94-119/510

94-119/513

94-119/508

4198 AP151010279702
పపరర: రరజఖలకడర కగ

4201 AP151010276709
పపరర: పడసరద కర వ యస యల వ

94-119/516

4204 NDX1044148
పపరర: ఫణణ భమషణ రరవప దసరరస

4207 NDX2179456
పపరర: కకషష మలనస గగలర పపడడ

4196 NDX2293181
పపరర: లకడర ననగ పదరజ కరర పరలలస

94-119/512

94-119/514

4202 NDX1153162
పపరర: కనక రరజఖలకడర దసరస

94-119/515

భరస : ఫణణభమషణ రరవప దసరస
ఇసటట ననస:29-4-533
వయససస:48
లస: ససస స
94-119/517

94-119/518
4205 NDX2438844
పపరర: లకడర ననరరయణ గగవసద రరజ

తసడడ:డ వనసకట కకషష సరయ బబబబ గగవసద రరజ
ఇసటట ననస:29-4-534
వయససస:29
లస: పప
94-116/687

4208 AP151010267310
పపరర: భబరర వ గగలర పపడడ

తసడడ:డ గగపరలకకషష మమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:29-4-537
వయససస:23
లస: ససస స

4209 NDX1068337
పపరర: శకదదవ పరతతరర

94-116/690 4211 NDX0672139
4210 AP151010264219
పపరర: గగపరల కకషష మమరరస గగలర పపడడ
పపరర: ననగహరర� యలమరరస�

భరస : బలరరస కకషష మమరరస పరతతరర
ఇసటట ననస:29-4-537
వయససస:63
లస: ససస స
4212 NDX0264960
పపరర: పదరలత బబడమగబసట
భరస : హరరబబబబ�
ఇసటట ననస:29-4-538
వయససస:54
లస: ససస స
4215 JBV2488377
పపరర: హరరబబబబ� గగపరలలన�
తసడడ:డ సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:29-4-538
వయససస:54
లస: పప

4213 NDX0672717
పపరర: శశషష కలమలరర� యలమరరస�

4216 NDX0671453
పపరర: కకషషమహన� యలమరరస�
తసడడ:డ వశశననధస�
ఇసటట ననస:29-4-538
వయససస:65
లస: పప

94-116/691

తసడడ:డ కకషషమహన�
ఇసటట ననస:29-4-538
వయససస:33
లస: ససస స
94-116/693

భరస : ససతనరరమలసజననయబలల�
ఇసటట ననస:29-4-538
వయససస:64
లస: ససస స
94-116/695

94-116/688

భరస : గగపరల కకషష మమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:29-4-537
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శక కకషష మమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:29-4-537
వయససస:53
లస: పప
94-116/692

94-119/509

4199 NDX1872101
పపరర: వనసకట ససతనరరస సరయ
శశరసక కరర పరలలస
తసడడ:డ బబలకకషష కరర పరలలస
ఇసటట ననస:29-4-532
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:29-4-537
వయససస:22
లస: ససస స
94-116/689

94-119/506

94-119/511

తసడడ:డ దదవరకర శరససస స
ఇసటట ననస:29-4-533
వయససస:51
లస: పప
94-116/686

4193 NDX2292670
పపరర: సనన జరసన జరసన

భరస : ససత రరమ శరర పససపరటట
ఇసటట ననస:29-4-532
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:29-4-532
వయససస:64
లస: పప

భరస : దదవరకర శరససస స దసరరస
ఇసటట ననస:29-4-533
వయససస:76
లస: ససస స
4206 NDX2179464
పపరర: కకషష జ గగలర పపడడ

4195 NDX2292654
పపరర: షర భవర లలల

94-119/503

తసడడ:డ షర భవరరరల షర
ఇసటట ననస:29-4-531
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:29-4-532
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:29-4-532
వయససస:56
లస: పప
4203 NDX2277291
పపరర: జయలకడర దసరరస

94-119/505

తసడడ:డ షర మఠర లలల జ
ఇసటట ననస:29-4-531
వయససస:63
లస: పప

భరస : కర.వ.ఎస.యల.వ. పడసరద
ఇసటట ననస:29-4-532
వయససస:55
లస: ససస స
4200 NDX2293264
పపరర: బబల కకషష కరర పరలలస

4192 NDX1044510
పపరర: గగపసకకషష మమళళచచరరవప

4190 NDX2292647
పపరర: వమల జరసన

భరస : షర భవరరరల
ఇసటట ననస:29-4-531
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహరణఖస
ఇసటట ననస:29-4-531
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సససదయఖ ననసబబ యన
ఇసటట ననస:29-4-531
వయససస:42
లస: పప
4197 AP151010279703
పపరర: కర.కర.వరరన

94-119/502

భరస : సనన జరసన జరసన
ఇసటట ననస:29-4-531
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ యస ఎల పడసరద రరచకకసడ
ఇసటట ననస:29-4-531
వయససస:61
లస: ససస స
4194 NDX2293983
పపరర: కకషషయఖ ననసబబ యన

4189 NDX2292662
పపరర: పవన జరసన జరసన

94-116/694
4214 NDX0811216
పపరర: రరమససబబమర బబడమగబసట�

భరస : రరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:29-4-538
వయససస:86
లస: ససస స
94-116/696

4217 NDX3207651
పపరర: నసడదరర పదనరవత

94-116/865

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:29-4-538
వయససస:55
లస: ససస స
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94-119/858

భరస : శకధర నసదదర
ఇసటట ననస:29-4-538
వయససస:56
లస: ససస స
4221 NDX0265017
పపరర: నరరల గబసడచమమడ

94-116/697

94-116/700

తసడడ:డ శరఖమల రరవప
ఇసటట ననస:29-4-539
వయససస:63
లస: పప
4227 NDX0915546
పపరర: ననగగశశరరరవప లలళర�

94-116/703

94-116/705

94-116/762

94-116/708

4231 NDX1432194
పపరర: కకషష ససతతష వనమమరర

4234 NDX2666170
పపరర: అరరణ దదవ తతతకగ

4237 NDX0265181
పపరర: వజయశక� జమరలమడక�

94-116/711

4240 NDX0010892
పపరర: పరరశతశస� చసతలపరటట�

94-113/905

94-116/714

4245 NDX1709130
పపరర: ససనత గడడడ పరరస

94-116/717

4243 NDX1708694
పపరర: సశపన బబ మరశశటట

94-116/706

తసడడ:డ బబలర యఖ అలర పరరస
ఇసటట ననస:29-4-543
వయససస:24
లస: పప

94-116/702

4229 NDX1432178
పపరర: దదవఖ మలనస వనమమరర

94-116/704

4232 NDX1432137
పపరర: రవ శశఖర వనమమరర

94-116/707

తసడడ:డ రరమ కకషష శరససస స
ఇసటట ననస:29-4-541
వయససస:60
లస: పప
94-116/763

4235 NDX2641132
పపరర: అభషపక తషతకగ

94-116/764

తసడడ:డ శకనవరస తషతకగ
ఇసటట ననస:29-4-541
వయససస:25
లస: పప
94-116/709

4238 NDX1658097
పపరర: ఈశశర చసదడ చసతలపరటట

94-116/710

తసడడ:డ పరరశతశస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:29-4-542
వయససస:28
లస: పప
94-116/712

4241 NDX0951129
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప
జమరలమడక
తసడడ:డ రరధనకకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:29-4-542
వయససస:63
లస: పప

94-116/713

94-116/715

4244 NDX1708876
పపరర: అశశన రరణవనణణ

94-116/716

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ మరశశటట
ఇసటట ననస:29-4-543
వయససస:24
లస: ససస స
4246 NDX1708769
పపరర: నరగకణ కలమలర అలర పరరస

4226 NDX0890285
పపరర: లలళర రరజజ

తసడడ:డ రవ శశఖర
ఇసటట ననస:29-4-541
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-4-542
వయససస:56
లస: పప

4242 AP151010264162
పపరర: సదరఖననరయణశరర
మహసకరళ�
తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-4-542
వయససస:64
లస: పప

94-116/699

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-4-540
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఉమల మహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-4-542
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమల మహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-4-542
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ దనవదస గడడడ పరరస
ఇసటట ననస:29-4-543
వయససస:25
లస: ససస స

94-116/701

భరస : శకనవరసరరవప తతతకగ
ఇసటట ననస:29-4-541
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పరరశతశస�
ఇసటట ననస:29-4-542
వయససస:47
లస: ససస స
4239 NDX0010884
పపరర: గణణష� జమరలమడక�

4225 NDX0672097
పపరర: ససజజతనదదవ� లలళర�

4223 JBV2453793
పపరర: భవరనపడసరద గబసడడమమడ
తసడడ:డ శరఖమలరరవప
ఇసటట ననస:29-4-539
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రవ శశఖర
ఇసటట ననస:29-4-541
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తతతకగ
ఇసటట ననస:29-4-541
వయససస:56
లస: పప
4236 NDX0265207
పపరర: ఉమల దదవ� చసతలపరటట�

94-116/698

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతతక
ఇసటట ననస:29-4-541
వయససస:20
లస: పప

భరస : రవ శశఖర
ఇసటట ననస:29-4-541
వయససస:52
లస: ససస స
4233 NDX2666436
పపరర: శకనవరస రరవప తతతకగ

4222 NDX1400449
పపరర: కలమలర తడననతశ
డ క సరతశక
గబసడడమమడ
తసడడ:డ గగరర శసకర
ఇసటట ననస:29-4-539
వయససస:30
లస: పప

4228 NDX2644235
పపరర: రవతదజ తతతక

94-141/681
4220 NDX2697092
పపరర: వజయ లకడర కలమలరర యలమరరస

భరస : వనయ యలమరరస
ఇసటట ననస:29-4-538
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-4-540
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-4-540
వయససస:63
లస: పప
4230 NDX1432202
పపరర: అనదరరధ వనమమరర

94-127/824

భరస : హరర బబబబ గగపరలలన
ఇసటట ననస:29-4-538
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : గగరరశసకర
ఇసటట ననస:29-4-539
వయససస:55
లస: ససస స
4224 NDX1964049
పపరర: గగరర శసకర గబసడడమమడ

4219 NDX2299204
పపరర: పదర లత బమదనమగబసట

తసడడ:డ శసకరయఖ రరణవనణణ
ఇసటట ననస:29-4-543
వయససస:25
లస: ససస స
94-116/718

4247 NDX0568279
పపరర: శవయఖ కరరక�

94-116/719

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-4-543
వయససస:28
లస: పప
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94-116/720

తసడడ:డ పసలస
ఇసటట ననస:29-4-543
వయససస:29
లస: పప
4251 NDX0568477
పపరర: కకరణ మబనమల�

94-116/723

94-116/726

94-116/729

94-116/732

94-116/735

94-116/738

94-142/1064

భరస : ససదదర కలమలర సససగరరజ
ఇసటట ననస:29-4-548
వయససస:55
లస: ససస స

94-116/728

4258 NDX2166867
పపరర: లకడర శకమసతషల

భరస : వనసకటరమణ�
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-116/730

4261 NDX0010850
పపరర: మహహసదడ� శకమసతషల�

4264 NDX0259838
పపరర: అబబబల� షపక�

4267 NDX0010868
పపరర: వనసకటరమణ శకమసతషల�

94-119/521

94-116/733

4262 NDX1445023
పపరర: శకనవరసస శసకరమసచ

94-116/734

94-116/736

4265 JBV2454692
పపరర: మమలలసరహహబ� షపక�

94-116/737

తసడడ:డ కరగస� �
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:37
లస: పప
94-116/739

4268 NDX1708892
పపరర: హహసపసన షపక

94-116/740

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:61
లస: పప

94-119/519 4271 NDX0584086
4270 NDX1813998
పపరర: దసరర శరరశణణ అలలఖఖ తనడడకకసడ
పపరర: లకడర శవపసడయ తనడడకకసడ

4273 AP151010276277
పపరర: ఉమలశసకర తనడడకకసడ

4276 NDX1513168
పపరర: చచసతనఖకమల సససగరరజ
తసడడ:డ ససధదర కలమలర సససగరరజ
ఇసటట ననస:29-4-548
వయససస:32
లస: పప

94-116/731

తలర : పరరశత
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:33
లస: పప

94-119/520

తసడడ:డ ఉమల శసకర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:29-4-547
వయససస:29
లస: ససస స
94-119/522

తసడడ:డ రరమలసగస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:29-4-547
వయససస:58
లస: పప
94-119/524

4259 AP151010267104
పపరర: మమమవపన షపక�
భరస : కరగస�
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమలశసకర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:29-4-547
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఉమలశసకర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:29-4-547
వయససస:52
లస: ససస స
4275 AP151010279316
పపరర: ససతనమహలకడర సససగరరజ

4256 AP151010267106
పపరర: లకడర శకమసతష�

తసడడ:డ తనతబబబయ�
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససర రరడడడ చరక
ఇసటట ననస:29-4-546/2
వయససస:42
లస: ససస స
4272 AP151010279244
పపరర: లలలకకషష శశశలజ తనడడకకసడ

94-116/727

తసడడ:డ కరగమ�
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహమబ షరరఫ షపక� �
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:43
లస: పప
4269 NDX2694933
పపరర: గగవసదమర చరక

94-116/725

తసడడ:డ రమణ�
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రమణ�
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:35
లస: పప
4266 JBV2454775
పపరర: మహమరద ఉసరరన� షపక�

4253 NDX0918573
పపరర: లలల వశశననధ పడతనప�
బబలలజ�
తసడడ:డ గగపరల లలల�
ఇసటట ననస:29-4-543
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమణ శకమసతషల
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:62
లస: ససస స
4263 NDX0010843
పపరర: రరమబ� శకమసతషల�

4255 NDX0265264
పపరర: జజన బ� షపక�

94-116/722

94-116/724

భరస : మమలలసర�
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:51
లస: ససస స
4260 AP151010267105
పపరర: పరరశత శసకరమసచ�

4252 NDX0568592
పపరర: మలలర శశర రరవప మధదర�

4250 NDX0568428
పపరర: దసరరరపడసరద కలసదదటట�

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-4-543
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:29-4-543
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమబ�
ఇసటట ననస:29-4-543/1
వయససస:32
లస: ససస స
4257 NDX0265231
పపరర: జజనకక� అవరశరర�

94-116/721

తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-4-543
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల�
ఇసటట ననస:29-4-543
వయససస:32
లస: పప
4254 NDX0265223
పపరర: వజయ దసరర � శకమసతషల�

4249 NDX0568519
పపరర: గగపసచసద నడడబబడ లల�

4274 NDX1513374
పపరర: లల మమనక సససగరరజ

94-119/523

తసడడ:డ ససధదర కలమలర సససగరరజ
ఇసటట ననస:29-4-548
వయససస:27
లస: ససస స
94-119/525

94-119/526
4277 NDX0714048
పపరర: వనసకట ఫణణకలమలర సససగ రరజ

తసడడ:డ కమలలకరరరవప సససగరరజ
ఇసటట ననస:29-4-548
వయససస:51
లస: పప
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4278 AP151010276072
పపరర: ససదదర కలమలర సససగరరజ

94-119/527

తసడడ:డ కమలలకర రరవప సససగరరజ
ఇసటట ననస:29-4-548
వయససస:58
లస: పప
4281 NDX0723502
పపరర: కరమమశశరర దదవ సససగరరజ

94-119/530

94-119/533

4287 AP151010279136
పపరర: దమయసత గసగవరపప

94-119/536

94-119/539

భరస : వ.జ.ఎమ కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:29-5-550
వయససస:40
లస: ససస స

94-119/537

4291 AP151010276330
పపరర: కకటటశశరరరవప పప తత
స రర

4294 AP151010279388
పపరర: కకషషకలమలరర కరమరరజ�

94-119/545

4299 NDX2292688
పపరర: ఉష రరణణ ననగరర కరసత

94-119/548

4297 JBV2478048
పపరర: శకరరమమమరరస పరటటబసడర

94-119/540

భరస : ససబడహరణఖస నగరకసటట
ఇసటట ననస:29-5-554
వయససస:59
లస: ససస స

94-119/543

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-5-554
వయససస:80
లస: పప

4303 NDX2654119
పపరర: ససబడమణఖస నగరకసటట

94-119/546

4306 NDX2703072
పపరర: సరయ రరస ననతల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననతల
ఇసటట ననస:29-5-555
వయససస:24
లస: పప

94-119/538

94-119/541
4292 NDX1621557
పపరర: బసవ పడసరద లసగస ససకలల

4295 AP151010276618
పపరర: అసజనవఠల కరమరరజ�

94-119/544

4298 NDX2293967
పపరర: ఫరజల అబబబల

94-119/547

తసడడ:డ బడడర ఇబడహహస అబబబల
ఇసటట ననస:29-5-551
వయససస:38
లస: పప
94-119/549

94-119/550
4301 NDX2152338
పపరర: ననగ పవన కలమలర పష తరరజ

తసడడ:డ ససబబబరరవప పష తరరజ
ఇసటట ననస:29-5-554
వయససస:33
లస: పప
94-119/760

తసడడ:డ బసవయఖ నగరకసటట
ఇసటట ననస:29-5-554
వయససస:67
లస: పప
94-199/45

4289 NDX0795534
పపరర: బలరరమకకషష గసగవరపప

తసడడ:డ వనసకటలకడరననరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:29-5-550
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరమ చసధడ రరవప కకలర పష ర
ఇసటట ననస:29-5-554
వయససస:67
లస: ససస స
94-119/551

94-119/535

తసడడ:డ ననగలసగస ససకలల
ఇసటట ననస:29-5-75
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరససదదవరరవప
ఇసటట ననస:29-5-550
వయససస:77
లస: పప
4300 NDX2292951
పపరర: ససత దదవ కకలర పష ర

94-119/532

తలర : దమయసత గసగవరపప
ఇసటట ననస:29-5-75
వయససస:30
లస: పప

భరస : వ.జ.వనమ.కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:29-5-550
వయససస:65
లస: ససస స

4296 AP151010276670
పపరర: వనసకటగగపరలమనననరర
కకషరషరరపప� కరమరరజ�
తసడడ:డ వనసకటలకడననరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:29-5-550
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ ననగరకసటట
ఇసటట ననస:29-5-554
వయససస:68
లస: పప

4288 AP151010279087
పపరర: పదనరవత పప తత
స రర

94-119/529

భరస : గగపరలకకషష అబబరరజ
ఇసటట ననస:29-5-75
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:29-5-75
వయససస:52
లస: పప
94-119/542

4283 AP151010276186
పపరర: వనసకటశకమనననరరయణమమరరస
నసబమర
తసడడ:డ వనసకటకకషషయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:29-5-72
వయససస:62
లస: పప

94-119/534 4286 NDX0796367
4285 NDX0796516
పపరర: రగవత శవ కరమమశశరర గసగవరపప
పపరర: వరసస భవరన అబబరరజ

భరస : కకటటశశరరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:29-5-75
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ అబబరరజ
ఇసటట ననస:29-5-75
వయససస:51
లస: పప

4305 NDX2302735
పపరర: ససబడమణఖ౦ ననగరర కరసత

94-119/531

తలర : దమయసత గసగవరపప
ఇసటట ననస:29-5-75
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:29-5-75
వయససస:56
లస: ససస స

4302 AP151010276061
పపరర: వనసకటభవరనశసకరస చలర ర

4282 NDX0304709
పపరర: కనకదసరర గగవసదరరజ

4280 NDX0688390
పపరర: అనదరరధ గగవసదరరజ

తసడడ:డ జ.వ.కగ. సరయబబబబ గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:29-4-548/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జ.వ.కగ సరయబబబబ గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:29-4-548/1
వయససస:53
లస: ససస స

4284 NDX2043495
పపరర: అనసష మహన పసడయల
పప తత
స రర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పష తతరర
ఇసటట ననస:29-5-75
వయససస:25
లస: ససస స

4293 AP151010279711
పపరర: వనసకటసరయగగరర కరమరరజ�

94-119/528

తసడడ:డ లకడరననరరయణ గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:29-4-548
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకట ఫణణ కలమలర సససగరరజ
ఇసటట ననస:29-4-548/1
వయససస:50
లస: ససస స

4290 NDX0795716
పపరర: గగపరల కకషషమమరరస అబబరరజ

4279 NDX0676890
పపరర: వ కర సరయబబబబ గగవసదరరజ

4304 NDX2765089
పపరర: వనసకట రరడడడ ఆవపల

94-119/859

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:29-5-554
వయససస:61
లస: పప
94-103/1172

4307 NDX1309293
పపరర: లకడర ససజనఖ బబచనపప

94-117/88

తసడడ:డ నరహరర బబచనపప
ఇసటట ననస:29-5-555
వయససస:26
లస: ససస స
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4308 NDX1308964
పపరర: దదవఖ తదజ బమరరగబపలర

94-117/89

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద బమరరగబపలర
ఇసటట ననస:29-5-555
వయససస:28
లస: ససస స

4309 NDX1068246
పపరర: కనకదసరర కకణతస

94-117/90

భరస : ససరగష కలమలర కకణతస
ఇసటట ననస:29-5-555
వయససస:37
లస: ససస స

4311 NDX1309079
పపరర: వనసకట ఉమలదదవ బబచనపప

94-117/92

భరస : నరహరర బబచనపప
ఇసటట ననస:29-5-555
వయససస:50
లస: ససస స
94-117/95

4312 NDX1035914
పపరర: ససరగష కలమలర కకణతస

94-117/93

4315 NDX2699163
పపరర: వనసకటమర ననతల

94-141/682

భరస : వనసకటటశశరరర ననతల
ఇసటట ననస:29-5-555
వయససస:42
లస: ససస స

4317 NDX2437523
పపరర: లలత కలమలరర ఉమమరతల

4318 NDX0506352
పపరర: వనసకట లకడర ససజజత� చసట�

భరస : శకనవరస రరవప ఉమమరతల
ఇసటట ననస:29-5-558
వయససస:77
లస: ససస స
4320 AP151010270173
పపరర: రరకరరబబయ కసచ
భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:29-5-558
వయససస:57
లస: ససస స
4323 AP151010270172
పపరర: పడసరదరరవప కసచ

94-118/810

94-118/812

94-118/815

94-117/96

భరస : వఠల రరవప
ఇసటట ననస:29-5-559/1
వయససస:54
లస: ససస స
4335 NDX1301951
పపరర: వసససధర కకటస రరజ
భరస : సతఖ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-5-560
వయససస:73
లస: ససస స

94-118/808

4327 JBV3711538
పపరర: ససబబలకడర ఏకర�

4330 NDX1745589
పపరర: ఉమ మహహశశర పడసరద
అయలచతషల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అయలచతషల
ఇసటట ననస:29-5-559
వయససస:39
లస: పప
4333 NDX1526625
పపరర: ఫణణ ఉమలశసకర తనడదపలర

94-118/1329

4336 NDX1079896
పపరర: ననగదదప తనడదపల
తసడడ:డ వజయకకషష
ఇసటట ననస:29-5-560
వయససస:29
లస: పప

4319 NDX2291805
పపరర: మసజల ధరమవరపప

94-118/806

4322 NDX2291789
పపరర: వ కర రరమకకషష ధరమవరపప

94-118/809

4325 NDX1079763
పపరర: శశభబరరణణ మబతఖసశశటట

94-118/811

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:29-5-559
వయససస:30
లస: ససస స
94-118/813

94-118/814
4328 NDX0506261
పపరర: ససతతష కలమలర� వ రరవప ఏన
యస�
తసడడ:డ కకషషపడసరద�
ఇసటట ననస:29-5-559
వయససస:30
లస: పప

94-118/816

94-118/1332
4331 NDX3225109
పపరర: ననగ కకషష కకశశర అయచటటలల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అయచటటలల
ఇసటట ననస:29-5-559
వయససస:43
లస: పప
94-117/97

తసడడ:డ వజయ కకషష తనడదపలర
ఇసటట ననస:29-5-560
వయససస:27
లస: పప
94-118/818

94-143/721

తసడడ:డ సతఖనన రరయన మమరరస ధరమవరపప
ఇసటట ననస:29-5-558
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకషషపడసరద�
ఇసటట ననస:29-5-559
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వఠలరరవప
ఇసటట ననస:29-5-559
వయససస:37
లస: పప
4332 NDX1068550
పపరర: కకషషకలమలరర మబతఖసశశటట

4324 NDX3223617
పపరర: మసజల ధరరవరపప

4316 NDX2693349
పపరర: వనసకటటశశరరర ననతల

భరస : వ కర రరమకకషష ధరమవరపప
ఇసటట ననస:29-5-558
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:29-5-558
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషపడసరద�
ఇసటట ననస:29-5-559
వయససస:34
లస: ససస స
4329 NDX1079854
పపరర: శకనవరసస మబతఖసశశటట

94-118/805

భరస : శకతవరస రరవప పప డ దసబటటరర
ఇసటట ననస:29-5-558
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:29-5-558
వయససస:62
లస: పప
4326 JBV3711546
పపరర: సతఖశకదదవ ఏకర�

4321 NDX2291656
పపరర: లలత కలమలర వపమమరతల

94-117/94

తసడడ:డ బకకయఖ ననతల
ఇసటట ననస:29-5-555
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససరగష కలమలర�
ఇసటట ననస:29-5-558
వయససస:38
లస: ససస స
94-118/807

4313 NDX1309467
పపరర: నరహరర బబచనపప
తసడడ:డ రరధనకకషషమమరగస బబచనపప
ఇసటట ననస:29-5-555
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన శరససస స బమరరగబపలర
ఇసటట ననస:29-5-555
వయససస:54
లస: పప
94-110/1087

94-117/91

భరస : శకనవరస పడసరద బమరరగబపలర
ఇసటట ననస:29-5-555
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:29-5-555
వయససస:44
లస: పప

4314 NDX1309350
పపరర: శకనవరస పడసరద బమరరగబపలర

4310 NDX1309343
పపరర: రరజగశశరర బమరరగబపలర

4334 JBV1170448
పపరర: వజయబబల తనడదపలర � �

94-118/817

భరస : వజయకకషష� �
ఇసటట ననస:29-5-560
వయససస:46
లస: ససస స
94-118/819

4337 JBV1170323
పపరర: వజయకకషష� తనడదపలర �

94-118/820

తసడడ:డ శకరరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:29-5-560
వయససస:50
లస: పప
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94-118/821 4339 NDX2615037
4338 NDX1301944
పపరర: సతఖ కరమమశశర రరవప కకటస రరజ
పపరర: రరజ శశఖర పడతనపగరరర

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:29-5-560
వయససస:79
లస: పప
4341 NDX1749359
పపరర: శక వనసషషవ మదనబల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పడతనపగరరర
ఇసటట ననస:29-5-560
వయససస:77
లస: పప
94-118/822

తసడడ:డ వ వ రరఘవయఖ మదనబల
ఇసటట ననస:29-5-561
వయససస:24
లస: ససస స
4344 NDX1079425
పపరర: పసద వర రరఘవయఖ మదనబల

94-118/825

తసడడ:డ మలధవ రరవప కకసడడపరరరర
ఇసటట ననస:29-5-564
వయససస:47
లస: పప
4350 NDX3060365
పపరర: ఎన వ జ భవరన పససట

94-118/1238

4353 NDX2179613
పపరర: వనసకట ననగ సరయ సరశత
వలవనటట
తసడడ:డ వనసకటరమణ వలవనటట
ఇసటట ననస:29-5-565
వయససస:23
లస: ససస స

94-118/829

4356 NDX0244483
పపరర: అరరసధత మలజగటట

94-118/833

94-118/836

భరస : భబణబ మబరళధర అలమమరర
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:77
లస: పప

94-118/826

94-118/839

94-118/842

94-118/824
4343 NDX1079979
పపరర: వనసకట శవ కకషష చచసతనఖ మలదబల

4346 NDX0298158
పపరర: అరరణకలమలరర� మననవ�

94-118/827

భరస : పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:29-5-564
వయససస:51
లస: ససస స
94-118/1236

4349 NDX3087046
పపరర: సదరఖ రరమలసజననయ బబబబ
పససట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పససట
ఇసటట ననస:29-5-564
వయససస:34
లస: పప

94-118/1237

94-118/1239 4352 NDX3088234
4351 NDX2813244
పపరర: శకనవరస రరవప మబకకసనదతలపరటట
పపరర: వనసకట శత మహ లకడర
పరటటబసడర
తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప మబకకసనదతలపరటట
భరస : వనసకటటశశర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:29-5-564
ఇసటట ననస:29-5-564
వయససస:31
లస: పప
వయససస:56
లస: ససస స

94-125/897

4354 NDX0244384
పపరర: భబగఖలకడర దదవ మలజగటట

94-118/832

94-118/831

4357 NDX2167220
పపరర: బ వనసకట సరయ కకషష
ససతనరరస మలజగటట
తసడడ:డ చనమబసడదశశర రరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:29-5-565
వయససస:23
లస: పప

94-118/834

4360 JBV3711561
పపరర: వనసకట లకడర చలలర

94-118/837

4363 NDX1348341
పపరర: అలమమరర దదవఖ పవన సరయ
ససగసధ
తసడడ:డ భబనస మబరళధర
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:26
లస: పప

4355 NDX1080050
పపరర: వనసకటరమణ వలవనటట
భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-5-565
వయససస:56
లస: ససస స
4358 NDX0246926
పపరర: చనమబడదడశశర రరవప మలజగటట

4361 NDX0298216
పపరర: మసజల పపవరశడ

94-118/838

భరస : రరమకకకషష ఆరఖ
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:67
లస: ససస స
94-118/840

4364 NDX1348333
పపరర: భబనస మబరళధర అలమమరర

94-118/841

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:51
లస: పప

94-118/843 4367 NDX2654994
4366 NDX2515252
పపరర: ననగ లకడర ఇసదసమత పష తతరర
పపరర: ననగలకడర పష తతరర

భరస : శకనవరస పష తతరర
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:38
లస: ససస స

94-118/835

తసడడ:డ వనసకటససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:29-5-565
వయససస:49
లస: పప

భరస : గగపరల కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:71
లస: ససస స
4365 NDX1240282
పపరర: సతఖననరరయణ చనమరరస

4345 NDX0746958
పపరర: ఝలనసరరణణ� మననవ�

4348 NDX2808129
పపరర: వశరలకడర ధదళపరల

94-119/762

తసడడ:డ పసద వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:29-5-561
వయససస:28
లస: పప

భరస : చనమబసడదశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-5-565
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-5-565
వయససస:73
లస: ససస స

4362 NDX1240290
పపరర: వజయ లకడర చమరరస

94-118/823

భరస : శకనవరస రరవప ధదళపరల
ఇసటట ననస:29-5-564
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సదరఖ రరమలసజననయ బబబబ పససట
ఇసటట ననస:29-5-564
వయససస:32
లస: ససస స

4359 NDX1413541
పపరర: ననగ లకడర చసదదక
డ పబబశశటట

4342 NDX1080092
పపరర: మలధవ యస

తలర : అరరణకలమలరర�
ఇసటట ననస:29-5-564
వయససస:31
లస: ససస స
94-118/828

4340 NDX2658581
పపరర: శక లకడర పడతనపగరరర

భరస : రరజశశఖర పడతనపగరరర
ఇసటట ననస:29-5-560
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : పసద వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:29-5-561
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-5-561
వయససస:54
లస: పప
4347 NDX1621326
పపరర: చసదడ శశఖర కకసడడపరరరర

94-119/761

94-118/1100

భరస : శవ నరసససహ శకనవరస పష తతరర
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:38
లస: ససస స
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4368 NDX3226818
పపరర: సత తషలశ గసగర రరజ

94-118/1333

4369 NDX1883942
పపరర: శకదదవ పరశతస

భరస : వనసకట పపరష చసదడ పడసరద గసగర రరజ
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వరభదర శరర పరశతస
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:49
లస: ససస స

4371 NDX2727873
పపరర: వరభదడ శరర పరశతస

4372 NDX2837136
పపరర: తషలశ సత

94-119/860

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పరశతస
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:52
లస: పప
94-119/555

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:29-5-567
వయససస:73
లస: పప
94-119/557

94-118/845

4373 NDX2438836
పపరర: అసకమర మమడడబబ యన

94-119/554

4375 NDX2831246
పపరర: వనసకటటశశరరర మమడడబబ యన

భరస : కకటటశశర రరవప మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:29-5-567
వయససస:63
లస: ససస స
94-119/862

4378 AP151010276286
పపరర: మబరళకకషష సష లస

4381 NDX0867119
పపరర: ససగబణలకడర రరవపరర�

94-118/848

4386 NDX0298323
పపరర: వనసకట ససబబయఖ రరవపరర

94-118/851

4384 NDX0811174
పపరర: గరల శసకర రరవప�

94-119/558

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:72
లస: పప
94-118/1241

94-119/559

94-119/556

4379 JBV1170521
పపరర: వజయపడభ శసకర మసచ

94-118/844

భరస : ససబడహరణఖస
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:43
లస: ససస స
94-118/846

4382 NDX0866913
పపరర: ఫణణ కలమలర శఇకరమఇచ

94-118/847

తసడడ:డ వనఇకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:37
లస: పప
94-118/849

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:46
లస: పప
4387 NDX0746123
పపరర: శసకరపప సస�

4376 AP151010279085
పపరర: లలతకలమలరర సప లస
భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:29-5-571
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:65
లస: ససస స

4383 NDX0866988
పపరర: వనసకరటరరమలసజననయకకశశర�
రరవపరర�
తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:42
లస: పప

4392 NDX0459388
పపరర: వనసషషవ నసబమరర

94-119/861

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-5-571
వయససస:56
లస: పప

భరస : శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:44
లస: ససస స

4389 NDX2813665
పపరర: వ యల జ యయన యస
పడణవ శసకరమసచ
తసడడ:డ ససబడహరణఖస శసకరమసచ
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:23
లస: ససస స

94-119/553

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:29-5-567
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:29-5-571
వయససస:27
లస: పప
4380 NDX0811000
పపరర: గరల పదరజ�

4370 NDX0796722
పపరర: శవ నరసససహ శకనవరస
పష తతరర
తసడడ:డ కరమమశశర రరవప పష తతరర
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:41
లస: పప

భరస : గసగర రరజ సత
ఇసటట ననస:29-5-566
వయససస:51
లస: ససస స

4374 NDX2438828
పపరర: కకటటశశర రరవప మమడడబబ యన

4377 NDX1293943
పపరర: వనసకటటష సష లస

94-119/552

4385 AP151010270348
పపరర: వనసకటటశశరరరవప శసకరమసచ

94-118/850

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:70
లస: పప
94-118/852

4388 SQX0724534
పపరర: శక హరర వరరన తసగరరరల

తసడడ:డ చగకకపప�
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర తసగరరరల
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:28
లస: పప

94-118/1242
4390 NDX2813509
పపరర: వ యల జ యమ యన యస
పలర వ శసకరమసచ
తసడడ:డ ససబడమణఖస శసకరమసచ
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:19
లస: ససస స

4391 NDX3232410
పపరర: మమహహర వరణణ తసగరరరల
భరస : భబసకర తసగరరరల
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:55
లస: ససస స

4393 JBV0802264
పపరర: భరణణకకషషవలర నసబమరర

4394 AP151010279070
పపరర: ససతనవజయలకడర నసబమరర

94-119/560

94-118/1240

94-118/1338

94-119/561

తసడడ:డ వనసకట శకమనననరరయణ మమరరస నసబమర
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశకమనననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణమమరరస నసబమరర
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:58
లస: ససస స

4395 NDX3223724
పపరర: సతఖ ససబడమణఖ బబసకర
తసగరరరల
తసడడ:డ సపశవధనసలక తసగరరరల
ఇసటట ననస:29-5-572
వయససస:60
లస: పప

4396 NDX2905164
పపరర: ససబబరరవప శకసగవరపప

4397 CFJ1568476
పపరర: ఉదయ శక శకసగవరపప

94-119/926

తసడడ:డ రరధ కకషషయఖ శకసగవరపప
ఇసటట ననస:29-5-573
వయససస:66
లస: పప

94-119/863

94-119/864

భరస : ససబబబరరవప శకసగవరపప
ఇసటట ననస:29-5-573
వయససస:62
లస: ససస స
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4398 NDX2790871
పపరర: వరసవ బడమరరసబ రరవపరర

94-118/1243

భరస : వనసకట రరమలసజననయ కకశశర ANDHRA P
ఇసటట ననస:29-5-575
వయససస:28
లస: ససస స

4399 NDX2292712
పపరర: వనసకట గరయతడ పప తత
స రర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:29-5-575
వయససస:22
లస: ససస స

94-119/866 4402 NDX2417491
4401 NDX2959369
పపరర: సరయరరమ కకవడడ సదరఖ సతఖ
పపరర: పపలర మర ససజవపల

తసడడ:డ రరమ మమరరస కకవడడ
ఇసటట ననస:29-5-576
వయససస:29
లస: పప
4404 NDX2269975
పపరర: ననగమణణ మలరరసస

94-94/908

94-117/99

94-117/102

94-117/105

94-117/109

భరస : ఆసజననయబలల కలరచటట
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:49
లస: ససస స
4419 NDX0382408
పపరర: కకషషకలమలరర యలకససరర

94-117/112

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:35
లస: పప

94-117/100

4414 NDX0747006
పపరర: వనజ నసదనఖల

94-117/115

94-114/931

4406 NDX2269991
పపరర: మననహర మలరరసస

94-94/910

4409 NDX2420818
పపరర: మననహర మలరరసస

94-117/101

4412 NDX2290930
పపరర: పడవలర క బహహజనక

94-117/104

తసడడ:డ రరజగశశర రరవప బహహజనక
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:23
లస: ససస స
94-117/106

4415 NDX2290856
పపరర: సరగజన దదవ బహహజనక

భరస : రరమసతఖననరరయణరరడడ నసదనఖల
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరజగశశర రరవప బహహజనక
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:46
లస: ససస స

4417 NDX0295782
పపరర: ససవరరస మర తలతతటట

4418 NDX2290708
పపరర: కకషష వనణణ అనసమల

94-117/110

4420 NDX0437582
పపరర: ససవరరస కకమలరలపరటట

4423 NDX0441378
పపరర: శకకరసత యలకససరర

4426 NDX2038017
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరర
తసడడ:డ హనసమసత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:46
లస: పప

94-117/107

94-117/111

భరస : సససదసలల అనసమల
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:57
లస: ససస స
94-117/113

94-117/114
4421 NDX2290989
పపరర: పరల జయ పడకరశ
కకమలరలపరటట
తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప కకమలరలపరటట
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:23
లస: పప

94-117/116

4424 NDX2049238
పపరర: కకటటశశర రరవప కలరచటట

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప యలకససరర
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:34
లస: పప
94-117/118

94-117/668

తసడడ:డ చననన రరవప మలరరసస
ఇసటట ననస:29-5-579
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససవరరస మర కకమలరలపరటట
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగశశర రరవప బహహజనక
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:25
లస: పప
4425 NDX0382002
పపరర: రవచసదడ యలకససరర

4411 NDX2775740
పపరర: సససదమర కకరచదటట

4403 NDX2787695
పపరర: పపలర మర ససజవపల

తసడడ:డ చనననరరవప మలరరసస
ఇసటట ననస:29-5-579
వయససస:25
లస: పప

భరస : మలణణకఖరరవప కకమలరలపరటట
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప యలకససరర
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:62
లస: ససస స
4422 NDX2290864
పపరర: పడభబకర వరర బహహజనక

94-94/909

భరస : కకటటశశర రరవప కకరచదటట
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:34
లస: ససస స
4416 NDX2049279
పపరర: కమల కలరచటట

4408 NDX2291011
పపరర: అశశక మరసస

94-119/865

భరస : వనసకటయఖ ససజవపల
ఇసటట ననస:29-5-577
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చన�ననరరవ మలరరవపసద
ఇసటట ననస:29-5-579
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల మలరరసస
ఇసటట ననస:29-5-579
వయససస:53
లస: పప
4413 NDX2038025
పపరర: మలధవ దనసరర

94-117/98

భరస : ననరరయణ ఎరర
ఇసటట ననస:29-5-579
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప వసగల
ఇసటట ననస:29-5-579
వయససస:59
లస: ససస స
4410 NDX0371377
పపరర: చననన రరవప మలరరసస

4405 NDX2270056
పపరర: పరరశత ఎరర

4400 NDX2729440
పపరర: పదనరవత పష తతరర

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-5-575
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ ససజవపల
ఇసటట ననస:29-5-577
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : చన�ననరరవ మలరరవపసద
ఇసటట ననస:29-5-579
వయససస:41
లస: ససస స
4407 NDX2215721
పపరర: వజయ గగరర వసగల

94-119/562

94-117/117

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కలరచటట
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:34
లస: పప
94-117/119

4427 NDX0259887
పపరర: రరమసతఖననరరయణ రరడడ
నసదనఖల
తసడడ:డ బలరరమరరడడడ నసదనఖల
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:47
లస: పప

94-117/120
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4428 NDX2290880
పపరర: బహహనసక రరజగశశర రరవప

94-117/122

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బహహనసక
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:55
లస: పప
4431 NDX0381954
పపరర: ననగగశశరరరవప యలకససరర

94-117/125

తసడడ:డ యలదగరరర యలకససరర
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:61
లస: పప

4429 NDX0659581
పపరర: మలణణకఖరరవప కకమలరలపరటట

తసడడ:డ మననయఖ అనసమల
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:60
లస: పప

4432 NDX2614246
పపరర: సససదమర కకరచదటట

4433 NDX3163227
పపరర: బబలలజ వనమబల

94-117/127

94-117/130

4441 NDX0265454
పపరర: వనదతన మలలరపపరస

4444 NDX1621060
పపరర: భబణబ కరరగసక గరలక

తసడడ:డ రఘబననథ రరవప మలలరపపరరకస
ఇసటట ననస:29-5-582
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ గరలక
ఇసటట ననస:29-5-582
వయససస:31
లస: పప

4446 JBV2461259
పపరర: శకవరణణ గగడడ ఇటట

4447 JBV2461267
పపరర: జయశక గగడడ ఇటట

94-117/136

భరస : నగగష కననన గగడడ సటట
ఇసటట ననస:29-5-583
వయససస:46
లస: ససస స
94-117/139

4452 NDX1445098
పపరర: వనసకట ససనల కకట

94-117/141

94-117/128

4439 NDX1621110
పపరర: మమఘన మలలరపపరరకస

94-117/129

తసడడ:డ శకననధ రరవప మలలరపపరరకస
ఇసటట ననస:29-5-582
వయససస:24
లస: ససస స
94-117/131

4450 JBV2454379
పపరర: నగగష కనన గగడడ సటట

4453 NDX1511824
పపరర: అసజననయబలల కకట

94-117/134

4456 NDX1198134
పపరర: రరకకరణణ దదవ తడపపరమలలర
భరస : వనసకటటశశర రరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:29-5-586
వయససస:64
లస: ససస స

94-117/132

94-117/135
4445 NDX2166925
పపరర: రఘబననథ రరవప మలలరపపరరకస

తసడడ:డ చచననయఖ మలలరపపరరకస
ఇసటట ననస:29-5-582
వయససస:54
లస: పప
94-117/137

4448 NDX0265330
పపరర: గకహలకడర గగడడ ఇటట

94-117/138

భరస : ఆఇజననయబలల గగడడ సటట
ఇసటట ననస:29-5-583
వయససస:75
లస: ససస స
94-117/140

94-117/672
4451 NDX2849131
పపరర: జతదసదడ శక సరయ కలలఖణ గగదబసటట

తసడడ:డ ససరగశ కలమలర గగదబసటట
ఇసటట ననస:29-5-583
వయససస:19
లస: పప
94-117/142

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కకట
ఇసటట ననస:29-5-584
వయససస:54
లస: పప
94-117/143

4442 NDX2126689
పపరర: పడమలల దదవ మలలరపపరస
భరస : వనసకటయఖ గరలక
ఇసటట ననస:29-5-582
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష ఆసజననయలల గగడడ సటట
ఇసటట ననస:29-5-583
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కకట
ఇసటట ననస:29-5-584
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరఘవనసదడ రరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:29-5-586
వయససస:32
లస: ససస స

94-117/126

భరస : ససరగష కలమ గగడడ సటట
ఇసటట ననస:29-5-583
వయససస:49
లస: ససస స

4449 NDX1963850
పపరర: శక శవ గణణశ రరజగగపరల కరరరసక
గగడడ సటట
తసడడ:డ ససరగష కలమలర గగడడ సటట
ఇసటట ననస:29-5-583
వయససస:23
లస: పప

4455 NDX1198126
పపరర: లకడర తషలసస తడపపరమలలర

4436 NDX2290781
పపరర: వనసకట ననగరరజ కలమలరర
రరజమలనదరర
భరస : రరమచసదడ రరవప ఆర
ఇసటట ననస:29-5-581
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరస ననయబడడ మలలరపపరస
ఇసటట ననస:29-5-582
వయససస:43
లస: ససస స
94-117/133

94-117/669

94-117/671

తసడడ:డ శకననధ రరవప మలలరపపరస
ఇసటట ననస:29-5-582
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : భబణబ కరరగసక గరలక
ఇసటట ననస:29-5-582
వయససస:31
లస: ససస స
4443 NDX2166891
పపరర: మనస రరహహల మలలరపపరరకస

4438 NDX1802009
పపరర: భబవన మలలరపపరస

94-117/124

తసడడ:డ అసజయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:42
లస: పప

భరస : నరగసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : వనదఠన ఎస
ఇసటట ననస:29-5-582
వయససస:21
లస: ససస స
4440 NDX1621094
పపరర: సరహహత పసడయలసక గరలక

94-117/635

భరస : కకటటశశర రరవప కకరచదటట
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:42
లస: పప

4430 NDX2290724
పపరర: సససదసలల అనసమల

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప కకమలరలపరటట
ఇసటట ననస:29-5-580
వయససస:56
లస: పప

94-117/670 4435 NDX2040418
4434 NDX2787703
పపరర: వనసకట నరరసదడ కలమలర పప టట
పపరర: వరలకడర పప తత
ట రర
స రర

4437 NDX2290807
పపరర: సరహహత భవరన మలలరపపరస

94-117/123

4454 NDX3075264
పపరర: ససజజత కకట

94-117/673

భరస : ఆసజననయబలల కకట
ఇసటట ననస:29-5-584
వయససస:52
లస: ససస స
94-117/144

4457 NDX0785030
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప తడపపరమలలర

94-117/145

తలర : రరకకరణణ దదవ తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:29-5-586
వయససస:37
లస: పప
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4458 AP151010279658
పపరర: కకషషకలమలరర కకపపప

94-119/563

భరస : వనసకటరమణ కకపపప
ఇసటట ననస:29-5-590
వయససస:46
లస: ససస స
4461 NDX2293421
పపరర: గగరర దదవ తనళళ
ర రర

94-119/566

94-119/569

94-119/572

94-119/575

భరస : ఆదదశశషష ఏలకచరర
ఇసటట ననస:29-5-597
వయససస:40
లస: ససస స
4473 NDX3076411
పపరర: మహహనదదవ జరసన

94-133/545

94-94/913

94-119/579

తలర : బ ఎస ఎస ఆర శరర
ఇసటట ననస:29-6-594
వయససస:31
లస: పప

94-119/573

94-119/582

4469 NDX2292886
పపరర: సరవతడ గబసడడ

94-119/574

4471 NDX2292894
పపరర: హనసమలయమర ఏలకచరర

4472 NDX2292902
పపరర: ఆదదశశషష ఏలకచదరర

4474 NDX2270312
పపరర: వర లకడర వసక

4477 NDX2270007
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప వసక

4480 AP151010279229
పపరర: రరమశశషష బబ డడడ పలర

4483 NDX2648616
పపరర: బ ఎస ఎస ఆర శరర

4486 NDX2293231
పపరర: శరకవణ జజఖత రరల
భరస : సరయకలమలర రరల
ఇసటట ననస:29-6-595
వయససస:27
లస: ససస స

94-119/568

94-119/571

భరస : వనసకట కకషషయఖ గబసడడ
ఇసటట ననస:29-5-596
వయససస:62
లస: ససస స

94-119/576

94-119/577

తసడడ:డ వనసకటసరశమ ఏలకచరర
ఇసటట ననస:29-5-597
వయససస:50
లస: పప
94-94/911

4475 NDX2269983
పపరర: లకడర ససశల వసక

94-94/912

భరస : వనసకట ససబబ రరవప వసక
ఇసటట ననస:29-6-6/8
వయససస:75
లస: ససస స
94-94/914

4478 AP151010279184
పపరర: వనసకటపదనరవత బబ డడడ పలర

94-119/578

భరస : కరమమశశరపడసరద
ఇసటట ననస:29-6-594
వయససస:44
లస: ససస స
94-119/580

4481 AP151010276149
పపరర: శవకరమమశశరపడసద బబ డడడ పలర

94-119/581

తసడడ:డ లకడరనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:29-6-594
వయససస:55
లస: పప
94-119/763

తసడడ:డ పపరరషష తస మ శరససస స
ఇసటట ననస:29-6-594
వయససస:61
లస: పప
94-119/765

4466 JBV2482669
పపరర: సరయలకడర మటమరరక

తసడడ:డ యగన ననరరయణ శరర గబసడడ
ఇసటట ననస:29-5-593
వయససస:72
లస: పప

భరస : లకడరనరశసహమమరరస
ఇసటట ననస:29-6-594
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడరనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:29-6-594
వయససస:59
లస: పప
4485 NDX2649077
పపరర: ససనల భబరర వ భబరతషల

4468 NDX2292936
పపరర: వనసకట కకషషయఖ గబసడడ

4463 AP151010276595
పపరర: మహన శకనవరస భకగబబసడ

భరస : మహనరరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:29-5-593
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవలల వసక
ఇసటట ననస:29-6-6/8
వయససస:79
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:29-6-594
వయససస:48
లస: ససస స
4482 AP151010276600
పపరర: శకనవరసస బబ డడడ పలర

94-119/570

భరస : ససరగసదడ బబబబ వసక
ఇసటట ననస:29-6-6/8
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధరసన బబబబ వసక
ఇసటట ననస:29-6-6/8
వయససస:36
లస: పప
4479 AP151010279518
పపరర: ఆదదలకడర బబ డడడ పలర

4465 NDX2293223
పపరర: గగపరలరరవప తనళళ
ర రర

94-119/565

తసడడ:డ మదననరహన భకగబబసడ
ఇసటట ననస:29-5-591
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట సరశమ ఏలకచరర
ఇసటట ననస:29-5-597
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : ససమరరల జరసన
ఇసటట ననస:29-6
వయససస:70
లస: ససస స
4476 NDX2270015
పపరర: రవ కలమలర వసక

94-119/567

తసడడ:డ మణణ భమషణ చనరర తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:29-5-591
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవపడసరద గబగరరలస
ఇసటట ననస:29-5-593
వయససస:61
లస: ససస స
4470 NDX2292878
పపరర: కకషష వనణణ ఏలకచరర

4462 AP151010279019
పపరర: ససతనరరవమర భకగబబసడ

4460 NDX0584276
పపరర: డడ. పదనరవత�

భరస : రరమకకషష�
ఇసటట ననస:29-5-591
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మదననరహన భకగబబసడ
ఇసటట ననస:29-5-591
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:29-5-591
వయససస:40
లస: పప
4467 NDX0304808
పపరర: సశరష లత గబగరరలస

94-119/564

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కకపపప
ఇసటట ననస:29-5-590
వయససస:51
లస: పప

భరస : గగపరల రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:29-5-591
వయససస:46
లస: ససస స
4464 NDX0573691
పపరర: రరమకకకషష డపపపగగటటట

4459 AP151010276580
పపరర: వనసకటరమణ కకపపప

4484 NDX2614048
పపరర: శకదదవ భబరతషల

94-119/764

భరస : బ ఎస ఎస ఆర శరర
ఇసటట ననస:29-6-594
వయససస:58
లస: ససస స
94-119/583

4487 NDX1885104
పపరర: భబవననశశరర రరల

94-119/584

భరస : మలణణకఖరరవప రరల
ఇసటట ననస:29-6-595
వయససస:49
లస: ససస స

Page 223 of 349

4488 NDX1044296
పపరర: లలల మలరరత రరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32
94-119/585

తసడడ:డ మలణణకఖరరవప రరల
ఇసటట ననస:29-6-595
వయససస:29
లస: పప
4491 NDX2475499
పపరర: వనసకట కకషషయఖ గబసడడ

94-119/588

94-119/869

94-119/591

94-119/594

భరస : చసదడయలజజ క బపసన
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:46
లస: ససస స
4503 NDX2292720
పపరర: సదరఖ పడభ తడపపరమలలర

94-119/597

94-119/589

4498 NDX0304857
పపరర: జయశక కకచపపల

94-119/600

94-119/592

4496 NDX0585471
పపరర: మబవశల వనసకట చచసచసలకడర

4499 NDX1513382
పపరర: గరరరజ ఆదదరరజ

తసడడ:డ శకనవరసఫణణకలమలర కకచపపల
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవ ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:43
లస: ససస స

4501 AP151010279160
పపరర: జజనకక ఆదదరరజ

4502 NDX0304931
పపరర: వజయలకడర మబవశల

94-119/595

4504 JBV0805416
పపరర: ఇసదదర కలసచనల

4507 AP151010279161
పపరర: లలతకలమలరర ఆదదరరజ

94-119/598

94-119/596

94-119/599
4505 AP151010279563
పపరర: ఝలనసలకడర మబకకసనదతలపరటట

భరస : వనసకటకకషరషరరవప మబకకసనదతలపరటట
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:65
లస: ససస స
94-119/601

94-119/602
4508 NDX2292746
పపరర: యశశసత కలమలర తడపపరమలలర

తసడడ:డ అశశక కలమలర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అశశక కలమలర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:28
లస: పప

94-119/605

తసడడ:డ నరసససహరరవప మలదనల
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:38
లస: పప

94-119/606
4512 JBV0801605
పపరర: ననగ వర వనసకట ససతనరరమ
సరయ
తసడడ:డ లకడర నరసససహ రరవప వరవలలల
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దదవరకరరకససస స దసరస
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:39
లస: పప

4515 NDX0796789
పపరర: శకనవరస కకతనస

94-119/610 4517 AP151010276165
4516 NDX0301440
పపరర: శకనవరసఫణణకలమలర కకనపపల
పపరర: శకనవరసస ఆదదరరజ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకతస
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:43
లస: పప

94-119/609

94-119/590

94-119/593

94-119/604 4511 NDX2043230
4510 NDX2292696
పపరర: నరసజన కలమలర తడపపరమలలర
పపరర: అశశక మలదనల

4513 JBV2477453
పపరర: కకషషకకశశర దదరస

94-119/868

భరస : శకనవరసరరవప మబవశల
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : తషలససరరమలరరవప ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:72
లస: ససస స
94-119/603

4493 NDX2983690
పపరర: జయ రమలరరవప ఒసగగలల

భరస : శకనవరస రరవప మబవశల
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : దశరథరరవప ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:67
లస: ససస స
4509 NDX2292944
పపరర: ననగవనసకట ససతనరససవతస
ఆదదరరజ
తసడడ:డ ధరర రరజ ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:29-06-597
వయససస:23
లస: పప

4495 NDX1371012
పపరర: కకలచన శక సరయ శకత

94-119/587

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఒసగగలల
ఇసటట ననస:29-6-596/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : ధరరరరజ ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమలర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:60
లస: ససస స
4506 NDX0304899
పపరర: వనసకట లకడర ఆదదరరజ

94-119/867

తసడడ:డ చసదడయలజజ క బపసన
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అశశక మలదనల
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:36
లస: ససస స
4500 NDX1294206
పపరర: భబరత కకలచన

4492 NDX3141561
పపరర: రవ రరమ గరరనపపడడ

4490 NDX1884247
పపరర: మలణణకఖరరవప రరల

తసడడ:డ కకషషమమరరస రరల
ఇసటట ననస:29-6-595
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ కకషష శరర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:29-6-596
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జయ రరమ రరవప ఒసగగలల
ఇసటట ననస:29-6-596/1
వయససస:18
లస: పప
4497 NDX2043222
పపరర: అసజమ మలదనల

94-119/586

తసడడ:డ మలణణకఖరరవప రరల
ఇసటట ననస:29-6-595
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ యజజ ననరరయణ శరర గబసడడ
ఇసటట ననస:29-6-596
వయససస:72
లస: పప
4494 NDX2994820
పపరర: వనసకట బడహర కగశక ఒసగగలల

4489 NDX1044049
పపరర: సరయకలమలర రరల

94-119/607

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస కకనపపల
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:45
లస: పప

94-119/608
4514 JBV0801456
పపరర: వనసకటమలరరత ఫననసదడననధ
వరవలలల
తసడడ:డ లకడర నరసససహ రరవప వరవలలల
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:43
లస: పప
94-119/611

తసడడ:డ తషలససరరమలరరవప ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:47
లస: పప
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4518 AP151010276106
పపరర: ధరరరరజ ఆదదరరజ

94-119/612

తసడడ:డ గగపరలకకషరషరరవప ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:50
లస: పప
4521 JBV0805408
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కలసచనల

4519 NDX1294214
పపరర: చసదడయలగరనక కకలచన బపసన

తసడడ:డ శవరవధనన బపసన
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:59
లస: పప
94-119/615

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:71
లస: పప

4522 JBV0802231
పపరర: లకడరనరసససహరరవప వరవలలల

తసడడ:డ ససదరకన రరవప రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:19
లస: ససస స
94-119/938

4530 NDX2748614
పపరర: రజన పతసగర

94-119/874

94-122/605

4534 NDX2127000
పపరర: వనసకట వజయ ససషర
కకపపరపప
తసడడ:డ వనసకట రమణ కకపపరపప
ఇసటట ననస:29-6-601
వయససస:23
లస: ససస స

94-118/855 4537 NDX1079664
4536 NDX1561712
పపరర: వనసకట ససబబ రతనస జజలలదద
పపరర: వ ససధదర కలమలర గబపరస
యసదడపగ
డ డ
భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
తసడడ:డ సరసబశవరరవప యసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:29-6-601
ఇసటట ననస:29-6-601
వయససస:62
లస: ససస స
వయససస:27
లస: పప
94-118/859

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-6-601
వయససస:51
లస: పప
94-94/917

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకపపరపప
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:52
లస: పప

4540 NDX2404358
పపరర: మమనక అపరష కడనరర

4543 NDX2270023
పపరర: వనసకట చసదడ శశఖర కకపపరపప

4546 NDX1198225
పపరర: ననగ సరశత జర
తసడడ:డ వనసకట రమణ జర
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:30
లస: ససస స

94-119/873

భరస : జజశల నరసససహ రరవప ససఖకకలక
ఇసటట ననస:29-6-598
వయససస:36
లస: ససస స
94-119/875

4532 NDX3098191
పపరర: భబసకర రరవప ససఖకకలక

94-121/429

తసడడ:డ ససబబరరవప ససఖకకలక
ఇసటట ననస:29-6-598
వయససస:70
లస: పప
94-118/853

4535 NDX0297135
పపరర: వజయలకడర యస�డడపగ
డ డ

94-118/854

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-6-601
వయససస:47
లస: ససస స
94-118/856

4538 NDX2093391
పపరర: వనసకట రమణ జలలదద

94-118/858

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప జలలదద
ఇసటట ననస:29-6-601
వయససస:38
లస: పప
94-94/915

4541 NDX2270049
పపరర: నసదదన తసబబల

94-94/916

భరస : నరగశ తసబబల
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:30
లస: ససస స
94-94/918

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకపపరపప
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:25
లస: పప
94-94/920

94-119/871

భరస : ససదరకన రరవప రరళళ బసడడ
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జయకకషష కడనరర
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ కకపపరపప
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:45
లస: ససస స
4545 NDX2270106
పపరర: వనసకటరమణ కకపపరపప

4526 NDX2727972
పపరర: రరజగశశరర రరళళ బసడడ

తసడడ:డ శతనరరమయఖ దదవననన
ఇసటట ననస:29-6-598
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప ససఖకకలక
ఇసటట ననస:29-6-598
వయససస:63
లస: ససస స

4542 NDX2270155
పపరర: పదనరవత కకపపరపప

94-119/870

తసడడ:డ భబసకర రరవప ససఖకకలక
ఇసటట ననస:29-6-598
వయససస:41
లస: పప

భరస : జగదదశ పతసగర
ఇసటట ననస:29-6-598
వయససస:27
లస: ససస స

4539 NDX0412106
పపరర: సరసబశవరరవప యసడడపగ
డ డ

94-119/617
4523 JBV0804120
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప
మబకకసనదతలపరటట
తసడడ:డ నరసససహరరవప మబకకసనదతలపరటట
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:73
లస: పప

94-119/872 4529 NDX3092228
4528 NDX3086337
పపరర: జజశల నరసససహ రరవప ససఖకకలక
పపరర: పదర పసడయ తడడకమళర

4531 NDX3138880
పపరర: గరరరజ రమణణ దదవననన

94-119/614

94-119/616

తసడడ:డ కకషష మమరరస రరళళ బసడడ
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:45
లస: పప

4527 NDX2603181
పపరర: ననగ వనసకట సరయ వసశ కకషష
రరళరబసడడ
తసడడ:డ ససదరకన రరవప రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:20
లస: పప

4520 NDX2292704
పపరర: అశశక కలమలర తడపపరమలలర

తసడడ:డ లకరయఖ గబపస తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ వరవలలల
ఇసటట ననస:29-6-597
వయససస:71
లస: పప

94-119/766 4525 NDX2720662
4524 NDX2642601
పపరర: లకడర పడసనన గరయతడ రరళరబసడడ
పపరర: ససదరకన రరవప రరళళ బసడడ

4533 NDX3124765
పపరర: పపషరపవత ససఖకకలక

94-119/613

4544 NDX2270031
పపరర: వరగశ తనసబఅల

94-94/919

తసడడ:డ మలర కరరరరన తనసబఅల
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:30
లస: పప
94-117/146

4547 NDX1200773
పపరర: వనసకటససబబబ రరవప J

94-117/147

తసడడ:డ ససబబయఖ జర
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:69
లస: పప
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94-117/674

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మమకకరర
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:47
లస: ససస స
4551 NDX2840874
పపరర: నవన కలమలరర మమకకరర

94-117/677

4552 NDX2828630
పపరర: గగతస కలమలర మమకకరర

94-118/861

4555 NDX2412583
పపరర: మలర కరరరరనరరవప తనళళ
ర రర

94-117/678

94-117/676

4553 NDX2412567
పపరర: సరగజన తనళళ
ర రర

94-118/860

భరస : మలర కరరరరనరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:49
లస: ససస స
94-118/862

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:53
లస: పప
94-117/148

4550 NDX2789782
పపరర: వనసకటటశశరమర మమకకరర

భరస : చసదడ మమళ మమకకరర
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడమమళ మమకకరర
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:19
లస: పప

భరస : ననగయఖ�
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:62
లస: ససస స
4557 NDX1383587
పపరర: కకరసననసజల మలలర సకకసడ

94-117/675

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మమకకరర
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ మమకకరర
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:22
లస: ససస స
4554 AP151010270190
పపరర: పడసదననసబ జసగసబమసస�

4549 NDX2789766
పపరర: చసదడ మమళ మమకకరర

4556 AP151010270189
పపరర: ననగయఖ జసగసబమసస�

94-118/863

తసడడ:డ భమషయఖ�
ఇసటట ననస:29-6-602
వయససస:72
లస: పప

94-117/149 4559 NDX1383678
4558 NDX1383686
పపరర: వనసకట చసదడమమళ మలలర సకకసడ
పపరర: భబనస పడకరష మలలర సకకసడ

94-117/150

తసడడ:డ మహన మబరళ కకషష మలలర సకకసడ
ఇసటట ననస:29-6-603
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన మబరళ కకషష మలలర సకకసడ
ఇసటట ననస:29-6-603
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ కకషష మలలర సకకసడ
ఇసటట ననస:29-6-603
వయససస:28
లస: పప

4560 NDX2782506
పపరర: చసదడ శశఖర కమటస

4561 NDX2083269
పపరర: శరగష చసదడజ వసగ

94-118/864

4562 NDX0378851
పపరర: రరమ కకటటశశరమర�
సననపపరరడడడ�
తసడడ:డ శవ రరమరరడడ �
ఇసటట ననస:29-6-603
వయససస:37
లస: ససస స

94-118/865

94-118/867

4565 AP151010270096
పపరర: లలత కలమలరర మమమలవరపప

94-118/868

94-117/679

తసడడ:డ శశషషబబబబ కమటస
ఇసటట ననస:29-6-603
వయససస:44
లస: పప
4563 NDX0412361
పపరర: సరయ లకడర� నసననన�

తసడడ:డ గణణశ వసగ
ఇసటట ననస:29-6-603
వయససస:25
లస: ససస స
94-118/866

భరస : కకషష మహన�
ఇసటట ననస:29-6-604
వయససస:42
లస: ససస స
4566 NDX0297176
పపరర: హహహమలవత� నసననన�

4564 JBV2467785
పపరర: సరయకలమలరర� గబఇటటరర�
భరస : వనసకటలకడరపడసరదస� �
ఇసటట ననస:29-6-604
వయససస:47
లస: ససస స

94-118/870

94-118/871
4568 NDX2060820
పపరర: శక బబలమహన వర
పడసరదరరవ కకలర పపడడ
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:29-6-604
వయససస:53
లస: పప

94-118/872 4570 AP151010270102
4569 JBV2467777
పపరర: వనసకటలకడరపడసరదస� గబఇటటరర�
పపరర: వనసకట సతఖ రరమశశషష
మమమలవరపప
తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ� �
తసడడ:డ యమ వ యస శరససస స
ఇసటట ననస:29-6-604
ఇసటట ననస:29-6-604
వయససస:57
లస: పప
వయససస:70
లస: పప

94-118/873

4571 NDX2417509
పపరర: రగజజ పటట పప

4572 NDX2417483
పపరర: డడ వ యన రరజజ కమమరల

94-117/153

94-118/869

భరస : అకరకరరవప�
ఇసటట ననస:29-6-604
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అకరకరరవప� �
ఇసటట ననస:29-6-604
వయససస:43
లస: పప

94-117/152

తసడడ:డ మహన రరవప కమమరల
ఇసటట ననస:29-6-605
వయససస:32
లస: పప
4575 NDX2535334
పపరర: లకడర కలమలరర కరర పపడడ
భరస : రవసదడ బబబబ దదవలరరజ
ఇసటట ననస:29-6-605
వయససస:65
లస: ససస స

4567 JBV2467579
పపరర: రమమష� నసననన�

భరస : వనసకట సతఖ రరమశశషష మమమలవరపప
ఇసటట ననస:29-6-604
వయససస:60
లస: ససస స

4573 NDX1383728
పపరర: గగపసచసద గణణశన

భరస : డడ వ యన రరజజ కమమరల
ఇసటట ననస:29-6-605
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గణణశన
ఇసటట ననస:29-6-605
వయససస:64
లస: పప
94-117/155

4576 NDX0265876
పపరర: వనసకట రరకకరణణ ఎలర వలర స
భరస : వనసకట రమణనరరవప ఎలర వలర స
ఇసటట ననస:29-6-606
వయససస:55
లస: ససస స

94-117/151

4574 NDX2535342
పపరర: రవసదడ బబబబ దదవలరరజ

94-117/154

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదవలరరజ
ఇసటట ననస:29-6-605
వయససస:68
లస: పప
94-117/156

4577 AP151010267750
పపరర: వనసకటశశభ రరజజమలనదరర

94-117/157

భరస : శకనవరసరరవప రరజమనదరర
ఇసటట ననస:29-6-606
వయససస:65
లస: ససస స
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4578 AP151010267749
పపరర: వనసకటబలకడరబబయ
రరజజమలనదవరర
భరస : శకనవరసరరవప రరజమనదరర
ఇసటట ననస:29-6-606
వయససస:87
లస: ససస స

94-117/158

4581 NDX0266007
పపరర: గగతనవరణణ జలగసటట

94-117/161

94-117/164

94-117/167

94-117/170

94-117/173

94-117/176

తసడడ:డ వనసకటగబరరననధస కకరరవ
ఇసటట ననస:29-6-613
వయససస:52
లస: పప

4591 NDX2215556
పపరర: శకనవరస గబపరస దససపర

4594 JBV2453900
పపరర: సతఖననరరయణ చమకలరరస

4597 JBV2460913
పపరర: లకడర కకరరవ

94-117/179

4600 NDX1309186
పపరర: వననద కకషష కకరరవ

94-117/182

4603 AP151010267338
పపరర: అననపపరష పపలపరక

94-117/171

4586 NDX2215564
పపరర: కరరణ శక దససపర

94-117/166

4589 AP151010264066
పపరర: శకనవరస యయజర

94-117/169

4592 JBV2460863
పపరర: రరజఖలకడర చమకలరరస

94-117/172

భరస : సతఖననరరయణ చమకలరరస
ఇసటట ననస:29-6-610
వయససస:45
లస: ససస స
94-117/174

4595 NDX2215689
పపరర: లకడర శశశలజ నసదస

94-117/175

తసడడ:డ శశఖర నసదస
ఇసటట ననస:29-6-613
వయససస:22
లస: ససస స
94-117/177

4598 JBV2460921
పపరర: గకహలకడర కకరరవ

94-117/178

భరస : వనసకట గబరరననధస కకరరవ
ఇసటట ననస:29-6-613
వయససస:71
లస: ససస స
94-117/180

4601 NDX2215671
పపరర: శశఖర నసదస

94-117/181

తసడడ:డ రసగర రరవప నసదస
ఇసటట ననస:29-6-613
వయససస:51
లస: పప
94-117/183

భరస : వనసకటససబబబరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:29-6-614
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:29-6-614
వయససస:67
లస: పప

94-117/163

తసడడ:డ వనసకట రతయఖ యయజ
ఇసటట ననస:29-6-609
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమలర కకరరవ
ఇసటట ననస:29-6-613
వయససస:27
లస: పప

94-117/185 4606 AP151010264361
4605 AP151010264128
పపరర: బబబమమలణణకఖపడసరద పపలపరక
పపరర: జజనకకరరస పపలపరక

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:29-6-614
వయససస:61
లస: పప

94-117/168

భరస : రవకలమలర కకరరవ
ఇసటట ననస:29-6-613
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమలర కకరరవ
ఇసటట ననస:29-6-613
వయససస:26
లస: పప
4602 JBV2453942
పపరర: రవకలమలర కకరరవ

4588 NDX2290971
పపరర: పపరష సరయ దససప

4583 AP151010264062
పపరర: శకనవరసగగపసననధ గరలర

భరస : శకనవరస గబపరస దససపర
ఇసటట ననస:29-6-609
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయబలల చమకలరరస
ఇసటట ననస:29-6-610
వయససస:49
లస: పప

భరస : శశఖర నసదస
ఇసటట ననస:29-6-613
వయససస:42
లస: ససస స
4599 NDX1413335
పపరర: గబరర పపరష శశధర కకరరవ

94-117/165

తసడడ:డ సష మ శశఖర గబపరస
ఇసటట ననస:29-6-609
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరరసజననయబలల చమకలరరస
ఇసటట ననస:29-6-610
వయససస:68
లస: ససస స
4596 NDX2215598
పపరర: ససజజత నసదస

4585 NDX0266064
పపరర: మలధవ ఇమరడడ

94-117/160

తసడడ:డ రరమమహనరరవప గరలర
ఇసటట ననస:29-6-608
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస గబపరస దససప
ఇసటట ననస:29-6-609
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతయఖ యయజ
ఇసటట ననస:29-6-609
వయససస:44
లస: పప
4593 AP151010267080
పపరర: సతఖవత చమకలరరస

94-117/162

తసడడ:డ వరససదదవరరవప ఇమరడడ
ఇసటట ననస:29-6-609
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతస యఖ యయజ
ఇసటట ననస:29-6-609
వయససస:67
లస: ససస స
4590 AP151010264064
పపరర: లలలనరగసదడ కలమలర యయజర

4582 NDX0265777
పపరర: కససమకలమలరర గరలర

4580 NDX1413343
పపరర: శరగరల గరలర

భరస : శకనవరస గగపసననథ గరలర
ఇసటట ననస:29-6-608
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప గరలర
ఇసటట ననస:29-6-608
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ గరలర
ఇసటట ననస:29-6-608
వయససస:80
లస: పప
4587 AP151010267217
పపరర: లకడరసరమలమ జఖస యయజ

94-117/159

తసడడ:డ వనసకట రమణనరరవప వలర వలర స
ఇసటట ననస:29-6-606
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జలగసటట
ఇసటట ననస:29-6-608
వయససస:52
లస: ససస స
4584 AP151010264046
పపరర: రరమమహనరరవప గరలర

4579 NDX1035690
పపరర: వజయ శకపరద వలర వలస

4604 NDX0895904
పపరర: శశషసరయ పపలపరక

94-117/184

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:29-6-614
వయససస:58
లస: పప
94-117/186

4607 NDX0684324
పపరర: మకకపరటట సతఖననరరయణ

94-117/187

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ మబకకపరటట
ఇసటట ననస:29-6-614
వయససస:73
లస: పప
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94-117/188

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:29-6-615
వయససస:26
లస: ససస స
4611 NDX1605486
పపరర: కకన చసదడ శశఖర

94-117/191

4612 NDX1200658
పపరర: పపరషచసదడ రరవప J

94-117/194

4615 NDX3024668
పపరర: గబరరననథస ఒలలటట

భసధసవప: వనసకట ససనత ఒలలటట
ఇసటట ననస:29-6-617
వయససస:45
లస: పప
94-117/196

94-117/199

94-117/202

94-117/205

భరస : ననగనరసనన మబజసదనరర
ఇసటట ననస:29-6-620
వయససస:57
లస: ససస స

4627 JBV2453306
పపరర: శకనవరసరరవప ఇనవవలల

4630 NDX2535326
పపరర: నరగశ రరపపరర

94-117/208

4633 NDX1724468
పపరర: శరవణ కలమలర బబ లర మబసత

94-117/197

4636 NDX0684571
పపరర: వసశకకషన మజసదనర
తసడడ:డ ననగ నరసనన మబజసదనరర
ఇసటట ననస:29-6-620
వయససస:35
లస: పప

4616 NDX3022985
పపరర: కకషషవనణణ ఒలలటట

94-117/681

4619 NDX2049410
పపరర: అనదష దదవశశటట

94-117/195

4622 JBV2460277
పపరర: శరగష ఐనవవలల

94-117/198

భరస : శకనవరసరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:39
లస: ససస స
94-117/200

4625 NDX0265900
పపరర: రతనకలమలరర ఐనవవలల

94-117/201

భరస : ససబబబరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:55
లస: ససస స
94-117/203

4628 NDX2215655
పపరర: రరమసరశమ దనమరర

94-117/204

తసడడ:డ బబపయఖ దనమరర
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:54
లస: పప
94-117/206

4631 NDX0377853
పపరర: ససమసత బబ లర మబసత

94-117/207

భరస : సతఖననరరయణ బబ లర మబసత
ఇసటట ననస:29-6-619
వయససస:49
లస: ససస స
94-117/209

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ లర మబసత
ఇసటట ననస:29-6-619
వయససస:28
లస: పప
94-117/211

94-117/193

భరస : రవ కలమలర వసక
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప రరపపరర
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబ లర మబసత
ఇసటట ననస:29-6-619
వయససస:21
లస: పప
4635 AP151010267178
పపరర: నరరల మజసదనరర

94-117/683

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:67
లస: పప
4632 NDX2215622
పపరర: ససఖగష కలమలర బబ లర మబసత

4624 NDX2215663
పపరర: అననపపరష దనమరర

4613 NDX1724690
పపరర: దదవరసపన కససరల

భరస : గబరరననథస ఒలలటట
ఇసటట ననస:29-6-617
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : రరమ సరశమ దనమరర
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సరశమ దనమరర
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:29
లస: పప
4629 NDX0845362
పపరర: అయనమలలల ససబబబరరవప

94-117/680

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:42
లస: ససస స
4626 NDX2215648
పపరర: పడసనన దనమరర

4621 JBV2461317
పపరర: రజన ఐనవవలల

94-117/190

భరస : శకధరచనరర కససరల
ఇసటట ననస:29-6-617
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వ వ ఏస శవ పడసరద ఒలలటట
ఇసటట ననస:29-6-617
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:29-6-618
వయససస:36
లస: ససస స
4623 NDX2215630
పపరర: అసజమర రరవపరర

94-117/192

భసధసవప: కకషషవనణణ ఒలలటట
ఇసటట ననస:29-6-617
వయససస:83
లస: పప

94-117/682 4618 NDX3023116
4617 NDX3023009
పపరర: వనసకట సతఖ శవ పడసరద ఒలలటట
పపరర: వనసకట ససనత ఒలలటట

4610 NDX1903971
పపరర: లలల రవతదజ ససకర

తసడడ:డ జగన పపరష చసదడ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:29-6-615
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:29-6-615
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ననగబడహరచనరగ కససరల
ఇసటట ననస:29-6-617
వయససస:48
లస: పప

4620 JBV2461325
పపరర: ననగమహహన ఐనవవలల

94-117/189

భరస : పపరష చసదడ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:29-6-615
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మమరరస
ఇసటట ననస:29-6-615
వయససస:38
లస: పప
4614 NDX1724708
పపరర: శకధరచనరర కససరల

4609 NDX1198159
పపరర: రతనమలల ససకర

4634 NDX0378984
పపరర: సతఖననరరయణ బబ లర మబసత

94-117/210

తసడడ:డ రరమమమరరస బబ లర మబసత
ఇసటట ననస:29-6-619
వయససస:55
లస: పప
94-117/212

4637 AP151010264186
పపరర: ననగనరసనన మబజసదనరర

94-117/213

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబజసదనరర
ఇసటట ననస:29-6-620
వయససస:67
లస: పప
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4638 NDX2523660
పపరర: పరతబబ యన సరసబడజఖస

94-118/874

భరస : పరతబబ యన లసగయఖ
ఇసటట ననస:29-6-621
వయససస:64
లస: ససస స
4641 NDX1597428
పపరర: ననగ మలరరత వకకలగడనడ

94-117/215

తసడడ:డ జననరరనరరవప వకకలగడనడ
ఇసటట ననస:29-6-625
వయససస:27
లస: పప
4644 NDX2976058
పపరర: వనసకటటశశరరర అవరశరర

94-117/685

94-117/687

94-119/620

94-119/876

భరస : శకనవరస రరఘవ అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:29-6-628
వయససస:42
లస: ససస స
4656 NDX3273216
పపరర: శకనవరస రరఘవ అసబటటపపడడ

94-117/216

4645 NDX2976298
పపరర: మలధవ అవరశరర

4648 NDX2438919
పపరర: అనల కరసత కలననత

4651 NDX0339127
పపరర: కకషష సరయ కకసడగబసటటరర

94-117/686

4643 AP151010264312
పపరర: చదసబరశరససస స బబ డడడ పలర

4646 NDX2438687
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప నసనన

94-119/618

4649 NDX2475887
పపరర: ససరగష కకటటకల
తసడడ:డ చననయఖ కకటటకల
ఇసటట ననస:29-6-627
వయససస:30
లస: పప

94-119/621

4652 NDX0339077
పపరర: మబరళ కకషష కకసడ గబసటటరర
తసడడ:డ వశశననధస కకసడన గబసటటరర
ఇసటట ననస:29-6-628
వయససస:68
లస: పప

4654 NDX2984730
పపరర: వజయ కలమలర అమరరరజ

4655 NDX2573160
పపరర: ననగగశశర రరడడడ గసగరరపప

94-119/877

94-141/683

4659 AP151010279533
పపరర: రతనకలమలరర జవరశజ

94-119/625 4661 JBV0802462
4660 JBV2477263
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప పలర పష తష
పపరర: హనసమసతరరవప జవశజ

4662 JBV0804096
పపరర: వజయలకడర పలర పష తష

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలర పష తష
ఇసటట ననస:29-6-629
వయససస:63
లస: పప
94-119/627

భరస : వనసకటశకనవరస రరవప పలర పష తత
ఇసటట ననస:29-6-630
వయససస:55
లస: ససస స
4665 NDX1020924
పపరర: అననపపరషమర వపరర పపరర
భరస : ననగగశశర రరవప పపర
ఇసటట ననస:29-6-630
వయససస:73
లస: ససస స

4663 NDX1020981
పపరర: పదరజ వపర పపర

4666 NDX2295012
పపరర: వనసకట అనల కలమలర వపర
తసడడ:డ ననగగశశరరరవప వపర
ఇసటట ననస:29-6-630
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప పలర పష తష
ఇసటట ననస:29-6-629
వయససస:33
లస: ససస స
94-119/626

తసడడ:డ లకరయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:29-6-629
వయససస:77
లస: పప
94-120/8

భరస : వనసకట అనల కలమలర పపర
ఇసటట ననస:29-6-630
వయససస:37
లస: ససస స
94-120/10

94-119/937

94-119/623
4658 NDX0796482
పపరర: వనసకట ననగ హరరత పరళరపష తష

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరమయఖ అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:29-6-628
వయససస:50
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:29-6-629
వయససస:67
లస: ససస స

94-119/622

తసడడ:డ ససగరరరడడడ గసగరరపప
ఇసటట ననస:29-6-628
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరమయఖ అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:29-6-628
వయససస:51
లస: పప
94-119/624

94-117/218

94-119/619

తసడడ:డ మబరళ కకషష కకసడన గబసటటరర
ఇసటట ననస:29-6-628
వయససస:31
లస: పప

4657 NDX2699627
పపరర: శకనవరస రరఘవ అసబటటపపడడ

94-117/217

తసడడ:డ అకకరరవప నసనన
ఇసటట ననస:29-6-626/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అమరరరజ
ఇసటట ననస:29-6-628
వయససస:42
లస: పప
94-119/939

94-117/214

తసడడ:డ పపననయఖ శరససస స బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:29-6-626
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కలననత
ఇసటట ననస:29-6-627
వయససస:30
లస: పప

భరస : మబరళకకషష కకసడన గబసటటరర
ఇసటట ననస:29-6-628
వయససస:57
లస: ససస స
4653 NDX2720753
పపరర: ఉష కలమలరర అసబటటపపడడ

4642 AP151010267319
పపరర: శరరరశణణ బబ డడడ పలర

4640 AP151010267375
పపరర: వనసకటమహలకడర వకకలగడడ

భరస : జననరర నరరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:29-6-625
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర అవరశరర అవరశరర
ఇసటట ననస:29-6-626
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అవరశరర
ఇసటట ననస:29-6-626,
వయససస:22
లస: పప
4650 NDX0364364
పపరర: పదనరవత కకసడ గబసటటరర

94-117/684

భరస : చదసబరశరససస స బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:29-6-626
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ శరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:29-6-626
వయససస:53
లస: పప
4647 NDX2975811
పపరర: వసశ కకషష అవరశరర అవరశరర

4639 NDX2991388
పపరర: వనసకట శవ జయ రరమలరరవప
ఇనసమమళళ
తసడడ:డ వ ఏల వ పడసరద ఇనసమమళళ
ఇసటట ననస:29-6-623
వయససస:46
లస: పప

4664 NDX0305169
పపరర: అరరణన పపర పపరర

94-120/9

తసడడ:డ వనసకట మహన రరవప పపరర
ఇసటట ననస:29-6-630
వయససస:48
లస: ససస స
94-120/11

4667 NDX0301705
పపరర: వనసకట మహనరరవ పపర

94-120/12

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప పపర
ఇసటట ననస:29-6-630
వయససస:57
లస: పప
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94-117/636

తసడడ:డ గబరవయఖ అవపల
ఇసటట ననస:29-7-463
వయససస:65
లస: పప
4671 NDX2293298
పపరర: ఉదయ భబసకర చసతలపరటట

94-117/219

తసడడ:డ సరసబయఖ వకకలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-625
వయససస:72
లస: పప
94-119/629

తసడడ:డ శక రరమబలల చసతలపరటట
ఇసటట ననస:29-7-632
వయససస:48
లస: పప
4674 NDX2439230
పపరర: వనసకటటశశరరర గగదదశ

4669 AP151010264364
పపరర: జననరబ నరరవప వకకలగడడ

4672 NDX2439222
పపరర: ససలలచన గగదదశ

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగదదశ
ఇసటట ననస:29-7-633
వయససస:40
లస: పప

4675 NDX2294791
పపరర: రరమ ససబబ లకడర గగపరలలన

94-120/13

4673 JBV0804534
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప పష లకరర

94-120/14

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:29-7-633
వయససస:38
లస: పప
94-120/16

భరస : వనసకట ససవర రరమ కకషష గగపరలలన
ఇసటట ననస:29-7-633/1
వయససస:44
లస: ససస స

94-120/18 4678 NDX1904623
4677 NDX2167485
పపరర: వ ఎన సరయ కకషష గగపరలలన
పపరర: శరమమఖల ధదరజ గబనసపపడడ

94-119/628

భరస : మబరళ కకషష కకరగసటట
ఇసటట ననస:29-7-632
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగదదశ
ఇసటట ననస:29-7-633
వయససస:37
లస: ససస స
94-120/15

4670 NDX2293314
పపరర: ససశల కకరగసటట

94-120/19

94-120/17
4676 NDX2294965
పపరర: వనసకట ననగ సరయ వసశ
కకషష గగపరలలన
తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషష గగపరలలన
ఇసటట ననస:29-7-633/1
వయససస:21
లస: పప

4679 NDX2294981
పపరర: వనసకటశవ రరమకకషష గగపరలలన

94-120/20

తసడడ:డ వ ససవర రరమ కకషష గగపరలలన
ఇసటట ననస:29-7-633/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వ సష లలమన రరజ గబనసపపడడ
ఇసటట ననస:29-7-633/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప గగపరలలన
ఇసటట ననస:29-7-633/1
వయససస:59
లస: పప

4680 AP151010279350
పపరర: హహహమలవత రవనదతల

4681 AP151010276326
పపరర: శకనవరసరరవప రవనదతల

4682 NDX2293322
పపరర: శరరద గగళరమమడడ

94-120/21

భరస : శకనవరసరరవప రరవనసతనల
ఇసటట ననస:29-7-633/1(6K)
వయససస:67
లస: ససస స
4683 NDX2293272
పపరర: కమల రరజగశశరర గగళరమమడడ

తసడడ:డ శశషయఖ రరవనసతనల
ఇసటట ననస:29-7-633/1(6K)
వయససస:69
లస: పప
94-119/631

భరస : ఆసజననయబలల గగళరమమడడ
ఇసటట ననస:29-7-634
వయససస:54
లస: ససస స
4686 NDX2750610
పపరర: శరరద గగలర మమడడ

4684 NDX0305078
పపరర: కరమమశశరర గగళళమమడడ

94-119/878

4687 AP151010276195
పపరర: జగనననధరరవప కలరఠనతల�
తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:29-7-635
వయససస:68
లస: పప

4689 AP151010279530
పపరర: మహలకడర కకటసరరజ

4690 NDX2152320
పపరర: శకధర బబబబ పసదబ ద

94-119/636

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-7-636
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-7-636
వయససస:48
లస: పప
4695 NDX3051976
పపరర: లకడర కసద
స రగ
భరస : శకనవరస కసద
స రగ
ఇసటట ననస:29-7-637
వయససస:41
లస: ససస స

94-119/632

94-119/633
4685 NDX0301614
పపరర: లకడరననరరయణ చసడడ పడసరద�
గగళళమబడడ
తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:29-7-634
వయససస:50
లస: పప

94-119/634

4688 NDX2438810
పపరర: వజయ లకడర మలమళరపలర

4693 AP151010276703
పపరర: సతఖననరరయణ మలమమళళపలర

94-119/637

4696 NDX3031226
పపరర: హరర కలమలర కసససరర
తసడడ:డ శకనవరస కసససరర
ఇసటట ననస:29-7-637
వయససస:18
లస: పప

4691 NDX0560342
పపరర: పసలర లటర సదరఖమబఖ

94-119/638

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-7-636
వయససస:25
లస: పప
94-119/640

తసడడ:డ ససతనరరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-7-636
వయససస:61
లస: పప
94-119/879

94-119/635

తసడడ:డ ససతనరరమ రరవప మలమళరపలర
ఇసటట ననస:29-7-636
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:29-7-636
వయససస:42
లస: పప
94-119/639

94-119/630

భరస : చన పడసరద యల యస యన గగళరమమడడ
ఇసటట ననస:29-7-634
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-7-634
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : జ ఏల ఏస ఏన చసడడ పడసరద గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:29-7-634
వయససస:47
లస: ససస స

4692 AP151010276549
పపరర: శవదతష
స మలమమళళపలర

94-120/22

4694 AP151010279291
పపరర: వససత ఓగరరరల�

94-119/641

భరస : సచచదననసదస�
ఇసటట ననస:29-7-637
వయససస:82
లస: ససస స
94-119/880

4697 NDX3076734
పపరర: కసససరర శకనవరస కసససరర

94-120/598

భసధసవప: కసద
స రగ లకడర లకడర
ఇసటట ననస:29-7-637
వయససస:49
లస: పప
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4698 NDX1404458
పపరర: వనసకట గగతనసజల శదనడబతష
స న

94-119/642

తసడడ:డ చరసజవ శదనడబతష
స న
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:28
లస: ససస స
4701 NDX2167329
పపరర: ఫణణ గగత యరకగబసట

తసడడ:డ బబచచ రరమలరరవప మబపరపళర
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:29
లస: ససస స
94-119/645

భరస : వనసకయఖ యరకగబసట
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:38
లస: ససస స
4704 NDX1884072
పపరర: లకడర రరజగశశరర లననక

94-119/648

94-119/651

94-119/654

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:62
లస: ససస స
4713 NDX1872630
పపరర: తదజ మబపరపళర

4705 NDX2060846
పపరర: రవ శరఖమల

4711 NDX1370931
పపరర: పడమలల రరణణ అడడససమలర

94-119/655

4714 NDX1883645
పపరర: పడశరసత శససట

4716 NDX0951467
పపరర: కకషష కరసత మసతడరరజ

4717 AP151010276094
పపరర: మలధవ తనళళళరర

94-119/660

తసడడ:డ రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వర ననరరయణ వడడగబ
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:54
లస: పప

4720 NDX1885120
పపరర: మలధవ రరవప శసస
న

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస మబపరపళర
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ దతనసతదయ
డ బలల�
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:69
లస: పప

94-119/658

4726 NDX2656197
పపరర: శవ కలమలర అడడససమలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అడడససమలర
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:68
లస: పప

94-119/653

4712 NDX2013431
పపరర: సరయ తదజ తతమబలకరర

94-119/656

4715 NDX1883850
పపరర: బబలలలకగశ రరడడడ యయటట

94-119/659

తసడడ:డ భబజసగ రరడడడ యయటట
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:36
లస: పప
94-119/661

4718 NDX0560326
పపరర: పసలర లటర శకనవరస రరవప

94-119/662

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:50
లస: పప
94-119/664

4721 NDX1404441
పపరర: చరసజవ శదనడబతష
స న

94-119/665

తసడడ:డ వనసకట రతనస శదనడబతష
స న
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:58
లస: పప
94-119/667

తసడడ:డ ఆర కగ శరర తతమబలకరర
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:59
లస: పప
94-119/669

4709 NDX0585232
పపరర: పసదబ ద శవకలమలరర

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ తతమబలకరర
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమనన శసస
న
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:56
లస: పప

94-119/666 4723 NDX1706953
4722 NDX1872689
పపరర: బబచచ రరమ రరవప మబపరపళర
పపరర: ఆదదననరరయణ తతమబలకరర

94-119/650
4706 NDX2293686
పపరర: బబల తడపపర సససదరర తపపరరజ

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతననరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:40
లస: పప
94-119/663

94-119/647

భరస : బబచచ రరమ రరవప మబపరపళర
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:54
లస: ససస స
94-119/652

తసడడ:డ మలధవ రరవప శససట
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:25
లస: పప

4725 NDX0613059
పపరర: ననగగశశరరరవప� అడడససమలర �

94-119/649

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:62
లస: ససస స
94-119/657

4703 NDX1404466
పపరర: అనసత అసజన
భరస : చరసజవ శదనడబతష
స న
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:52
లస: ససస స

4708 NDX2420933
పపరర: వనసకట అసజనకలమలరర
లకకవరస
భరస : శవకలమలర అడడససమలర
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బబచచ రరమ రరవప మబపరపళర
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:25
లస: పప

4719 NDX1884098
పపరర: వనసకట కకషష రరవప వడడగబ

94-119/646

భరస : మలధవ రరవప శససట
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:59
లస: ససస స
4710 NDX0954214
పపరర: లకడర రరకకరణణ మసతడరరజ

4702 NDX1371020
పపరర: పసదదబ శశభ రరణణ

94-119/644

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప వడడగబ
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష రరవప వడడగబ
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:53
లస: ససస స
4707 NDX1021062
పపరర: రమలదదవ రరయడడ

94-119/643 4700 NDX1885146
4699 NDX1872598
పపరర: ఎల అశశన భవరన మబపరపళ
పపరర: గరయతడ వడడగబ

4724 NDX1044452
పపరర: హనసమసతరరవప రరయబడడ

94-119/668

తసడడ:డ రరమననధస
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:65
లస: పప
94-119/768

4727 NDX2780997
పపరర: యశశసతవరర వడడగబ

94-119/881

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప వడడగబ
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:29
లస: పప
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4728 NDX2742799
పపరర: లకడర మనస తతమబలకరర

94-119/882

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ తతమబలకరర
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:19
లస: ససస స
4731 NDX0832162
పపరర: అనసదయ యస

94-119/671

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:37
లస: ససస స
4734 NDX2215739
పపరర: భబనసమత వసక

94-119/883

4732 NDX2293710
పపరర: పడమలల అయలల

94-119/672

94-119/674

4735 JBV2483196
పపరర: రరజఖలకడర బటడగబసట

4738 NDX1795055
పపరర: శవ గగపరల దసగరరరరల

తసడడ:డ రమణనరరవప�
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరరస దసగరరరరల
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:48
లస: పప

94-119/680
4740 AP151010276342
పపరర: రరమవనసకటననగశశషయజజ పవన
కలమలర జసదనఖల
తసడడ:డ కకషషమమరరస జసధనఖల
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:55
లస: పప

4741 JBV2478212
పపరర: కగశవరరవప బటడగబసట
తసడడ:డ రరమననధస
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:70
లస: పప

4743 NDX2657690
పపరర: హహహమలవత రరవపరర

4744 NDX2614915
పపరర: కకటటశశరరరవప రరవపరర

94-119/770

భరస : కకటటశశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:34
లస: ససస స
4746 NDX2293884
పపరర: శరకవఖ కకషష నసదస
తసడడ:డ శశఖర నసదస
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:20
లస: ససస స
4749 NDX2292928
పపరర: శకలకడర రసగవరఝల

4747 AP151010279535
పపరర: అపరష కకటసరరజ

94-119/685

4750 NDX0723544
పపరర: ససబడమణఖ జయశక ననలటటరర

తసడడ:డ సదరరఖ భగవరన ననలటటరర
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:64
లస: పప

94-119/678

94-119/681

4756 NDX2735454
పపరర: వనసకట రసగ రరవప గబరరజజల
భసధసవప: శకనవరస రరవప గబరరజజల
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:49
లస: పప

4736 NDX2111672
పపరర: హరగశ కలమలర వసక

94-119/676

4739 NDX2294049
పపరర: రమమశ బబబబ అయలల

94-119/679

4742 NDX2656064
పపరర: ననగగశశర రరవప వసక

94-119/769

తసడడ:డ ససబబరరవప వసక
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:60
లస: పప
94-119/884

4745 NDX2738102
పపరర: భగఖలకడర కరరరగ

94-119/885

తసడడ:డ మబరళధర వనతరగర
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:35
లస: ససస స
94-119/683

4748 NDX2293728
పపరర: ససజజత నసదస

94-119/684

భరస : శశఖర నసదస
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:42
లస: ససస స
94-119/686

4751 NDX2179662
పపరర: ఉష కకరణ నగరకసటట

94-119/687

భరస : ససబడమణఖఎస నగరకసటట
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:59
లస: ససస స
94-119/689

తసడడ:డ వరభదడ రరవప
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:48
లస: పప
94-119/691

94-119/673

తసడడ:డ బసపప అయలల
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:48
లస: పప

భరస : సదరఖ భగవరన
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:56
లస: ససస స

94-119/688 4753 NDX1370956
4752 NDX2179803
పపరర: వనసకట సరయ కరరరసక ననలటటరర
పపరర: శవ కలమలర పప తష
స రర

4733 NDX1413764
పపరర: పరరమళ దసగరరరరల

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వసక
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బసదనరర పడసరద రసగవరఝల
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:55
లస: ససస స

4755 NDX0722231
పపరర: సదరరఖ భగవరన ననలటటరర

94-119/675

తసడడ:డ పపరరషష తస మరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:36
లస: పప
94-119/682

94-119/670

తసడడ:డ పపరరషష తస మ రరవప చదరరల
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కగశవరరవప
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:66
లస: ససస స
94-119/677

4730 NDX2215747
పపరర: సరవతడ వసక

భరస : హరగష కలమలర వసక
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : డన. రమమశ బబబబ అయలల
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప వసక
ఇసటట ననస:29-7-639
వయససస:53
లస: ససస స
4737 NDX0676718
పపరర: చలపత రరవప శకకసటస�

4729 NDX2794733
పపరర: వషష
ష రతన సరయ పవన
ససదర నబతష
స న
తసడడ:డ చరసజవ ససదర నబతష
స న
ఇసటట ననస:29-7-638
వయససస:18
లస: పప

4754 NDX2294007
పపరర: శశఖర నసదస

94-119/690

తసడడ:డ రసగరరరవప నసదస
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:51
లస: పప
94-119/886

4757 NDX2735447
పపరర: మహ లకడర చసతలచచరరవప

94-119/887

భరస : రసగరరరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:29-7-640
వయససస:47
లస: ససస స
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4758 AP151010279046
పపరర: సశరరజఖలకడర తపపరరజ

94-119/692

భరస : శకకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-7-641
వయససస:65
లస: ససస స
4761 JBV3715554
పపరర: జలకకర వనదస

94-118/876

94-118/879

94-118/882

94-118/885

భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:29-7-644
వయససస:57
లస: ససస స
4773 AP151010270369
పపరర: గగవసదరరమచసదడరరవప కరరక

94-118/888

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-7-644
వయససస:52
లస: పప
4776 NDX2789618
పపరర: భబరత దదవ అవరశరర

94-117/688

భరస : మలర కరరరరనసడడ అవరశరర
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:58
లస: ససస స
4779 NDX1831750
పపరర: మలధవ తతమబలకరర

4765 JBV2467660
పపరర: శఇకరరరడడడ మదసగల

94-118/891

4768 NDX1770925
పపరర: లలల ననగ లలతనదదవ కరరక

భరస : రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:29-7-643
వయససస:76
లస: ససస స
94-118/880

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-7-643
వయససస:47
లస: పప
94-118/883

4769 JBV2467652
పపరర: పరపరయమర కరరక�

94-118/884

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-7-644
వయససస:52
లస: పప

4774 NDX1634378
పపరర: రవకరసత తతమబలకరర

4775 NDX2412302
పపరర: మలర ఖరరరనసడడ అవరశరర

94-117/220

94-118/887

94-117/221

తసడడ:డ రరమ కకషష జజజ న పడసరద తతమబలకరర
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అవరశరర
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:66
లస: పప

4777 JBV2468213
పపరర: శరఇతకకరణ� జమలరల వ
ేదదకర�
తసడడ:డ ఆఇజననయబలల�
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:36
లస: ససస స

94-118/889

4778 NDX1702928
పపరర: తనటటకకసడ సశరషలత

4780 NDX0872671
పపరర: ససజనఖ వనస

94-118/892

4781 NDX2291664
పపరర: వనసకట లకడర పడసనన
జజననలగడడ
భరస : సరసబశవరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:55
లస: ససస స

94-118/893

94-118/895

4784 AP151010270175
పపరర: శరఖమకలమలరగ రసగవరజ వల

94-118/896

4786 NDX1964866
పపరర: హహమసత కలమలర అవరశరర
తసడడ:డ మలర కరరరరనసడడ అవరశరర
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:29
లస: పప

94-118/890

భరస : శఖలకకలలర శకహరర గబరరననథ బబబబ
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబబ వనలకరర
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష జజజ న పడసరద తతమబలకరర
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:27
లస: పప

94-118/881

4772 NDX0810937
పపరర: పస వనసకట పడసరద�

4783 NDX2083293
పపరర: సరగజ వనలకరర

94-118/897

4766 JBV3715547
పపరర: ననగరరజ నడడమలల

94-118/886
4771 NDX1904151
పపరర: జజజ న సరయ ససతతష కలమలర
కరరక
తసడడ:డ గగవసడడ రరస చసదడ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:29-7-644
వయససస:24
లస: పప

4782 AP151010270600
పపరర: వజయ జమబరలమడక
భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:67
లస: ససస స

94-118/875

94-118/878

భరస : గగవసదరరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:29-7-644
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససధనకర శరర
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:52
లస: ససస స

94-118/894

4763 NDX0739466
పపరర: రరధమర ఆనగసటట

తసడడ:డ గగవసద రరమచసదడ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:29-7-644
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆర కగ జ పడసరద తతమబలకరర
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:48
లస: ససస స

4785 NDX1621458
పపరర: పడశరసత తతమబలకరర

94-118/877

తసడడ:డ ఈశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:29-7-643
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పసదవనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:29-7-643
వయససస:61
లస: పప
4770 JBV3711512
పపరర: శరరదదదవ కకడదరర

4762 JBV2467256
పపరర: శవకలమలరర మదసగల

4760 AP151010270298
పపరర: గరరరధర వనదస

తసడడ:డ చకకవరరస
ఇసటట ననస:29-7-642
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఈశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:29-7-643
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పసద వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:29-7-643
వయససస:95
లస: ససస స
4767 JBV2468171
పపరర: ఈశశరరరడడడ మదసగబల

94-119/693

తసడడ:డ వనసకట ననగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:29-7-641
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చకకవరరస
ఇసటట ననస:29-7-642
వయససస:55
లస: పప
4764 NDX0298125
పపరర: వనసకట రతస మర మదసగబల

4759 JBV0802314
పపరర: శకకకషరషరరవప అకకకనపడగడ

భరస : శకకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:86
లస: ససస స
94-118/898

4787 NDX0872648
పపరర: వసశ కకషష యలలరపడగడ

94-118/899

తసడడ:డ ససధనకర శరర యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:29
లస: పప
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4788 NDX0872630
పపరర: వజయ సతఖ పడభబకర వనస�

94-118/900

తసడడ:డ ససధనకర శరర�
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:31
లస: పప
4791 NDX0872663
పపరర: ససధనకర శరర వనస

94-118/901

తసడడ:డ నరసససహరరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:34
లస: పప
94-118/903

తసడడ:డ ఆసజననయ శరర
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:62
లస: పప
4794 AP151010267413
పపరర: శకవళళకలమలరర నడడసపలర

4789 NDX1964908
పపరర: జగదదశ పసతసగర

94-117/224

4792 NDX1901876
పపరర: శరకవఖ యదబనపపడడ

94-118/902
4790 NDX1831784
పపరర: ఆర కగ జ పడసరద తతమబలకరర

తసడడ:డ వనసకట రరమ శరససస స తతమబలకరర
ఇసటట ననస:29-7-646
వయససస:56
లస: పప
94-117/222

4793 AP151010267415
పపరర: ససతనభబరత నడడసపలర

తసడడ:డ వరభభగ వససత రరవప యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:29-7-647
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషషమహన నడడసపలర
ఇసటట ననస:29-7-647
వయససస:43
లస: ససస స

4795 NDX0719542
పపరర: మసగమర పప నననగసటట

4796 AP151010267361
పపరర: లలతసరసశత నడడసపలర

94-117/225

94-117/223

94-117/226

భరస : యన.వ.ఆర.పరరరసరరధద నడడసపలర
ఇసటట ననస:29-7-647
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:29-7-647
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : యన.వ.ఆర.పరరరసరరధద నడడసపలర
ఇసటట ననస:29-7-647
వయససస:65
లస: ససస స

4797 NDX2290799
పపరర: సదరరఖ కలమలరర హరరకకటట

94-117/228
4798 NDX0721746
పపరర: శకనవరస వషష
ష వరర న యదబన
పపడడ
తసడడ:డ వరబబ గ వసరసత రరవప యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:29-7-647
వయససస:31
లస: పప

4799 AP151010264250
పపరర: కకషషమహన నడడసపలర

తసడడ:డ ఎన వ ఆర పరరరసరరధద నడడసపలర
ఇసటట ననస:29-7-647
వయససస:40
లస: పప

94-117/230

94-117/231
4801 NDX0721803
పపరర: వర బబ గర వససత రరవప యదబన
పపడడ
తలర : ససబబ రరవప యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:29-7-647
వయససస:59
లస: పప

4802 NDX1963876
పపరర: వనసకట రతన పరరర సరరధద
నడడసపలర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:29-7-647
వయససస:76
లస: పప

94-117/232

94-117/233

4804 NDX2438661
పపరర: ససబబబరరయబడడ బలలర

4805 NDX1511733
పపరర: నరసససహ రరవప నసబమరర

94-117/235

94-117/227

భరస : రరజ హహచ
ఇసటట ననస:29-7-647
వయససస:66
లస: ససస స
4800 NDX0260091
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస అబబరరజ
తసడడ:డ కకషష మమరరస అబబరరజ
ఇసటట ననస:29-7-647
వయససస:48
లస: పప
4803 NDX2438653
పపరర: అనసషర బలలర
భరస : ససబబబరరయబడడ బలలర
ఇసటట ననస:29-7-648
వయససస:22
లస: ససస స
4806 NDX2781649
పపరర: లకడర పవన నసబమరర

తసడడ:డ చనన ససధనకర బలలర
ఇసటట ననస:29-7-648
వయససస:25
లస: పప
94-117/689

భరస : నరసససహ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:29-7-648
వయససస:31
లస: ససస స

4807 JBV2460897
పపరర: లకడరపదరజ కటకసశశటట

తసడడ:డ శవనననరరయణ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:29-7-650
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బడహరనసదస యస
ఇసటట ననస:29-7-651
వయససస:53
లస: పప

94-117/236

94-117/241

4813 NDX2438760
పపరర: వరలకడర వసక

94-117/239

4816 NDX2438786
పపరర: ససదరకన బబబబ వసక
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప వసక
ఇసటట ననస:29-7-651
వయససస:61
లస: పప

94-117/237

4811 NDX0811083
పపరర: పస గరలయఖ

94-117/240

తసడడ:డ పసదబ రసగనన పస
ఇసటట ననస:29-7-650
వయససస:76
లస: పప
94-117/242

భరస : ససదరకన బబబబ వసక
ఇసటట ననస:29-7-651
వయససస:54
లస: ససస స
94-117/244

4808 NDX0810770
పపరర: కటకస ససటట దసరర పడసరద
తసడడ:డ శవనననరరయణ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:29-7-650
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:29-7-650
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరజశశఖర మలలరదద
ఇసటట ననస:29-7-651
వయససస:48
లస: ససస స
4815 NDX0845123
పపరర: ఎస రరజశశఖర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:29-7-648
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవనననరరయణ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:29-7-650
వయససస:45
లస: ససస స

94-117/238 4810 JBV2453405
4809 NDX0811117
పపరర: దసరర మలలర శశర రరవప కటకస ససటట
పపరర: శవనననరరయణ కటకసశశటట

4812 NDX0852541
పపరర: రరధదక మలలరదద

94-117/234

94-117/229

4814 NDX2438752
పపరర: రవ కలమలర వసక

94-117/243

తసడడ:డ ససదరకన బబబబ వసక
ఇసటట ననస:29-7-651
వయససస:36
లస: పప
94-117/245

4817 NDX2438778
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప వసక

94-117/246

తసడడ:డ రరఘవపలల వసక
ఇసటట ననస:29-7-651
వయససస:79
లస: పప
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94-106/763

4819 NDX3219953
పపరర: అనససయ పపసపరటట

భరస : బ వ జ ఏస ఏస జననరరనరరవప భడనరర
ఇసటట ననస:29-7-654
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస పపసపరటట
ఇసటట ననస:29/7/654
వయససస:60
లస: ససస స

4821 NDX3251980
పపరర: ససబడమణణఖశశర రరవప బసడ

4822 JBV2461663
పపరర: శకదదవ అనననపడగడ

94-117/757

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బసడ
ఇసటట ననస:29-07-655
వయససస:61
లస: పప
4824 NDX0266577
పపరర: రరజరరజగశశరర కరవపరర

94-117/249

94-117/252

94-117/255

94-117/256

94-117/259

4839 NDX0297267
పపరర: వజయలకడర కకమసడదరగ

94-118/905

4825 NDX0260315
పపరర: రవశకనవరస అనననపడగడ

భరస : సరసబశవరరవప అనననపడగడ
ఇసటట ననస:29-7-656
వయససస:69
లస: ససస స
94-117/250

4828 AP151010267523
పపరర: లకడరదదవ మలడభమషస

4831 NDX2789808
పపరర: లల రమణణ జజననలగడడ

4834 NDX0266817
పపరర: జజనకకదదవ మలధభమషస

4837 AP151010264450
పపరర: రరమలనసజజచనరర మలడభమషస

4840 JBV2467967
పపరర: సరయచకకవరరస శరటట లకరర

94-117/253

తసడడ:డ యస.యస.ననరరయణ
ఇసటట ననస:29-7-662
వయససస:65
లస: పప

4843 NDX0382366
పపరర: శరరద వనసషషవ కకటసరరజ

94-117/690

4846 NDX1178219
పపరర: సరయళబబబబ దనసరర
తసడడ:డ భబసకర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:29-7-663
వయససస:64
లస: పప

94-117/254
4829 NDX1127265
పపరర: పడదసఖమన కలమలర మలడభమషస

4832 NDX2789816
పపరర: సదరఖ తదజ జజననలగడడ

94-117/691

తసడడ:డ కమలననధ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-660
వయససస:19
లస: పప
94-117/257

4835 NDX0266759
పపరర: అననమర కకమసడదరర

94-117/258

భరస : తనతనచనరర మలడభమషస
ఇసటట ననస:29-7-661
వయససస:67
లస: ససస స
94-117/260

4838 NDX0297226
పపరర: ససజజత శరటట లకరర

94-118/904

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:29-7-662
వయససస:58
లస: ససస స
94-118/906

4841 NDX0505842
పపరర: మదసనసరర వశశననధ�

94-118/907

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-7-662
వయససస:60
లస: పప
94-117/261

తలర : వనసకట ఆదదలకడర కకటసరరజ
ఇసటట ననస:29-7-663
వయససస:31
లస: ససస స
94-117/263

94-117/251

తసడడ:డ కకషష వరదరరజ మలడభమషస
ఇసటట ననస:29-7-658
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:29-7-662
వయససస:37
లస: పప
94-118/908

4826 AP151010267038
పపరర: జయలకడర గగవసదరరజ
భరస : వరభదడశరర గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:29-7-657
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలడభమషస
ఇసటట ననస:29-7-661
వయససస:64
లస: పప

భరస : తనతనచనరర
ఇసటట ననస:29-7-662
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వ కలమలర కకటసరరజ
ఇసటట ననస:29-7-663
వయససస:33
లస: పప

94-117/248

భరస : వనసకటటశశరరర మలడభమషస
ఇసటట ననస:29-7-661
వయససస:65
లస: ససస స

4836 AP151010264095
పపరర: వనణబగగపరల కకషషమలచనరరఖలల
మలడభమషస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలడభమషస
ఇసటట ననస:29-7-661
వయససస:56
లస: పప

4845 NDX0260364
పపరర: మమహర శశకరసత కకటసరరజ

4823 AP151010267328
పపరర: సరసశత అనననపడగడ

భరస : కమలననధ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-660
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరమలనసజజచనరర మలడభమషస
ఇసటట ననస:29-7-661
వయససస:56
లస: ససస స

4842 JBV2467959
పపరర: శకనవరసస శరటట లకరర

94-117/247

భరస : కకషషవరదరరజ మలడభమషస
ఇసటట ననస:29-7-658
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమలచనన మలడభమషస
ఇసటట ననస:29-7-658
వయససస:69
లస: పప
4833 AP151010267453
పపరర: అమకతవలర మలఢభమషస

94-121/387

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అనననపడగడ
ఇసటట ననస:29-7-656
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకషరషరరవప గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:29-7-657
వయససస:80
లస: పప
4830 NDX0684498
పపరర: కకషష వరదరరజ మలఢభమషస

4820 NDX2694644
పపరర: ఆర ఏన జ ఏస ఏస
జననరబనరరవప భసడనరర
తసడడ:డ శవ రరమ శరర భసడనరర
ఇసటట ననస:29-7-654
వయససస:56
లస: పప

భరస : రవశకనవరసస అనననపడగడ
ఇసటట ననస:29-7-656
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:29-7-656
వయససస:86
లస: ససస స
4827 AP151010264027
పపరర: వరభదడశరర గగవసదరరజ

94-117/755

4844 JBV2460939
పపరర: వనసకట ఆదదలకడర కకటసరరజ

94-117/262

భరస : వనసకటటశశరకలమలర కకటసరరజ
ఇసటట ననస:29-7-663
వయససస:50
లస: ససస స
94-117/264

4847 AP151010279376
పపరర: నలలకలమలరర గబసడర కలఇట

94-117/265

భరస : హనమరరడడడ గబసడర కలసట
ఇసటట ననస:29-7-664
వయససస:54
లస: ససస స
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4848 NDX1607672
పపరర: దననస లలత
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94-117/266

భరస : కరగ ససబబరరజ ననగగసదడ
ఇసటట ననస:29-7-664
వయససస:61
లస: ససస స

4849 NDX1036045
పపరర: శకకరసత రరడడడ గబసడర కలసట

94-117/267

తసడడ:డ హనమరరడడడ గబసడర కలసట
ఇసటట ననస:29-7-664
వయససస:33
లస: పప

94-105/685 4852 NDX0266874
4851 NDX2705739
పపరర: రఘబ వసశ సరహహఠ రరయపరటట
పపరర: ననగజజఖత రరయపరటట

4850 AP151010276088
పపరర: హనమరరడడడ గబసడలకలసట

94-117/268

తసడడ:డ కకటటరరడడడ గబసడర కలసట
ఇసటట ననస:29-7-664
వయససస:60
లస: పప
94-117/269

4853 NDX1642389
పపరర: శవ మహహత రరయపరటట

94-117/270

తసడడ:డ వ ఏస ఆర కగ కలమలర రరయపరటట
ఇసటట ననస:29-7-665
వయససస:20
లస: పప

భరస : వ యస ర.కకషషకలమలర రరయపరటట
ఇసటట ననస:29-7-665
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వ యస ఆర కకషష కలమలర రరయపరట
ఇసటట ననస:29-7-665
వయససస:26
లస: పప

94-117/271
4854 NDX0684597
పపరర: వనసకట ససతనరరమలసజననయ కకకషష
రరయపరటట
తసడడ:డ రరఘవరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:29-7-665
వయససస:53
లస: పప

4855 NDX1068469
పపరర: లకడర సరశత జజననలగడడ

4856 NDX2290765
పపరర: శశయ
క
శకనవరస పష తషరరజ

తసడడ:డ లకడర భబనసపడసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29 7-669
వయససస:31
లస: ససస స

4857 NDX0811307
పపరర: ననగ పరవన కకతస �

4858 NDX1507443
పపరర: వరససధ గగలక
ర సడడ

94-117/318

భరస : ననగగశశరరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:29-7-762
వయససస:40
లస: ససస స
4860 JBV2477594
పపరర: అరరణబకమలర గగళళమమడడ

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరయబడడ గగళరమమడడ
ఇసటట ననస:29-9
వయససస:39
లస: పప
4863 NDX1756750
పపరర: శకదర జరసన

4864 NDX1087279
పపరర: సపనహ జరసన

94-119/712

94-133/14

తసడడ:డ సతష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-9
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-9
వయససస:52
లస: ససస స
4869 NDX1985201
పపరర: రజయల బబగమ షపక

94-130/677

తసడడ:డ మరరషరగఫ
ఇసటట ననస:29-9-347
వయససస:55
లస: పప

94-119/713

4870 NDX0394783
పపరర: వనసకట రమణ ఎరరకలల

94-130/680

94-133/15

4862 NDX2277606
పపరర: రరశనన జరసన

94-133/13

4865 AP151010360197
పపరర: వణన జరసన

94-133/18

4868 AP151010360196
పపరర: వతదసదడకలమలర జరసన

తసడడ:డ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:29-9-348
వయససస:26
లస: ససస స

94-133/19

తసడడ:డ పపల చనసద జరసన
ఇసటట ననస:29-9
వయససస:51
లస: పప
94-130/678

4871 JBV2697134
పపరర: శరగష పససడడ పష డ ల

94-130/679

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-9-347
వయససస:36
లస: ససస స

94-130/681 4874 AP151010339236
4873 NDX0467407
పపరర: వనసకట శవ పరరశత దదవ అడకర
పపరర: మరరషపక హహసపసనబ

4876 NDX1268614
పపరర: గగతన ననగ మమనక శఖలకకలనస

94-133/16

భరస : వతదసదడ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-9
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అడకర
ఇసటట ననస:29-9-347
వయససస:45
లస: ససస స
94-130/683

94-119/711

తసడడ:డ వతదసదడ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-9
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:29-9-347
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-9-347
వయససస:36
లస: ససస స
4875 AP151010339243
పపరర: మదననభబషర షపక

4867 NDX1990416
పపరర: రరషభ కలమలర జరసన

4859 AP151010279692
పపరర: జజనకక గగళళమమడడ

భరస : వనసకటససబబబరరయబడడ గగళరమమడడ
ఇసటట ననస:29-9
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వతదసదడ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-9
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:29-9-347
వయససస:30
లస: ససస స
4872 NDX0472548
పపరర: రగషరర ఆతరకకరర

94-119/710

తసడడ:డ సతష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-9
వయససస:28
లస: ససస స
94-133/17

94-117/289

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప పస
ఇసటట ననస:29/7/672
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమలర గగలక
ర సడడ
ఇసటట ననస:29-9
వయససస:39
లస: ససస స
4861 AP151010276708
పపరర: వనసకటససబబరరయబడడ
గగళళమమడడ
తసడడ:డ వనసకటచలపత గగళరమమడడ
ఇసటట ననస:29-9
వయససస:64
లస: పప

4866 JBV2685592
పపరర: ససమల జరసన

94-117/625

94-130/682

భరస : ఖలససససరహహబ
ఇసటట ననస:29-9-347
వయససస:77
లస: ససస స
94-130/684

4877 NDX0783464
పపరర: వనసకట పదనరవత కకసడదటట

94-130/685

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:29-9-348
వయససస:49
లస: ససస స
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4878 NDX0837286
పపరర: జయశక కకసడదటట
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94-130/686

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-9-348
వయససస:75
లస: ససస స
4881 NDX1256791
పపరర: జయరరజ మలర వరపప

94-130/689

94-130/692

4887 NDX1052901
పపరర: పదనరవత జమరలమడక

94-130/695

94-130/698

94-133/22

94-133/25

94-130/696

4891 NDX1694653
పపరర: ససమల జరసన

4894 NDX1944744
పపరర: సనన జరసన

4897 AP151010360127
పపరర: రమమషషకమలర జరసన

94-120/224

4900 NDX2294577
పపరర: దదపరల నకస

94-133/20

తసడడ:డ పప పడ నకకస
ఇసటట ననస:29-12
వయససస:40
లస: ససస స

4903 NDX0302026
పపరర: పష పడ నకకస

94-133/23

4906 NDX1413871
పపరర: కరకకల ఖటటయ
భరస : మదన ఖటటయ
ఇసటట ననస:29-16
వయససస:33
లస: ససస స

94-130/694

4889 NDX0799254
పపరర: శశభబ దదవ చనననవఝల

94-130/697

4892 NDX1694646
పపరర: నధద జరసన

94-133/21

4895 AP151010360369
పపరర: ఆనసదసకమలర జరసన

94-133/24

తసడడ:డ కరసతలలల
ఇసటట ననస:29-11
వయససస:55
లస: పప
94-133/26

4898 AP151010360128
పపరర: కరసతలలల జరసన

94-133/27

తసడడ:డ దదవచసదదర
ఇసటట ననస:29-11
వయససస:74
లస: పప
94-120/225

4901 NDX1896028
పపరర: ససపసడయ నకకస

94-120/226

తసడడ:డ పష పట నకకస
ఇసటట ననస:29-12
వయససస:24
లస: ససస స
94-120/228

తసడడ:డ బహచ నకకస
ఇసటట ననస:29-12
వయససస:44
లస: పప
94-133/29

4886 NDX1152511
పపరర: ససబబడమణఖమ ననగదదవరర

తసడడ:డ రమమష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-11
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పప పత నకస
ఇసటట ననస:29-12
వయససస:22
లస: ససస స
94-120/227

94-130/691

భరస : పపరషచసదడ పడసరదస
ఇసటట ననస:29-9-351
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతలలల
ఇసటట ననస:29-11
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పష పత నకస
ఇసటట ననస:29-12
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరచసద�
ఇసటట ననస:29-12
వయససస:52
లస: పప

4888 NDX1775016
పపరర: రమణనసధ జజఖత దనసరర

4883 JBV2696342
పపరర: సరయ నరరల అననసరరజ

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:29-9-349
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-11
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కరసతలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-11
వయససస:45
లస: పప

4905 AP151010360263
పపరర: సరసతలలల జరసన�

94-130/693

భరస : ఆనసద కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-11
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రమమశ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-11
వయససస:55
లస: ససస స

4902 NDX0305771
పపరర: ససగగత నకకస

4885 NDX2027432
పపరర: చకకవరరస ఏమలణణ

94-130/688

భరస : వనసకట శవపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:29-9-349
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : లకడర కకశశర బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:29-9-351
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : లకడరనరసససహశరససస స
ఇసటట ననస:29-9-351
వయససస:71
లస: ససస స

4899 NDX2495893
పపరర: సష నమ నకస

94-130/690

తసడడ:డ దదవర రరయ ఏమలణణ
ఇసటట ననస:29-9-349
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట ససబడమణఖశరససస స
ఇసటట ననస:29-9-351
వయససస:51
లస: ససస స

4896 NDX1694661
పపరర: ససజయ కలమలర జరసన

4882 JBV2696862
పపరర: రరజ కర.వ.

4880 NDX0472860
పపరర: కలశల రరవప నసదదపరటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-9-348
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:29-9-348
వయససస:77
లస: పప

4884 NDX2152775
పపరర: జయ ననగ వనసకట సరయ
ససజత చదలవరడ
తసడడ:డ సరయ రరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:29-9-349
వయససస:23
లస: పప

4893 AP151010360194
పపరర: దదప మలలల జరసన

94-130/687

తసడడ:డ సరఇబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-9-348
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ తతమలసయఖ
ఇసటట ననస:29-9-348
వయససస:57
లస: పప

4890 NDX1052877
పపరర: అననపపరష జమరలమడక

4879 JBV2696664
పపరర: వనఇకట నరగష రరయ

4904 AP151010360262
పపరర: సష వన జరసన

94-133/28

భరస : శరసతలలల
ఇసటట ననస:29-12
వయససస:52
లస: ససస స
94-120/229

4907 NDX1634469
పపరర: దదలప ఖలతనల

94-120/230

తసడడ:డ దసలలల ఖలతనల
ఇసటట ననస:29-16
వయససస:34
లస: పప
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94-120/231

తసడడ:డ బజయ కకషష ఖటటయ
ఇసటట ననస:29-16
వయససస:46
లస: పప
94-133/30

తసడడ:డ డడ వ సతఖననరరయణ దదసస
ఇసటట ననస:29-19
వయససస:24
లస: ససస స
94-133/33

తసడడ:డ లకడర నరసససహ మమరరస దదసస
ఇసటట ననస:29-19
వయససస:52
లస: పప
94-127/827

తలర : శవకలమలరర
ఇసటట ననస:29-19-944
వయససస:33
లస: పప
94-120/232

94-120/235

తసడడ:డ అబబబల మజద షపక
ఇసటట ననస:29-27
వయససస:26
లస: పప
4929 AP151010276448
పపరర: అబబబలరజద షపక
తసడడ:డ కననససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-27
వయససస:68
లస: పప
4932 NDX2294643
పపరర: మణణ చకకవరరసల

భరస : ససబబబరరవప ఉ.ేస� దసదసబకకరర�
ఇసటట ననస:29-19-938
వయససస:60
లస: ససస స
4918 AP151010321195
పపరర: అననమర కలసచస

4919 NDX2242675
పపరర: భబగఖలకడర గగరర

94-127/829

94-127/828

4921 JBV2477628
పపరర: శకకరసత కరళసగర

తసడడ:డ యలర యఖ గగరర
ఇసటట ననస:29-19-965
వయససస:27
లస: ససస స
94-120/233

4924 NDX2496107
పపరర: మలలన బ షపక

4927 JBV2477198
పపరర: అపరల షపక

4930 NDX3277464
పపరర: ససరగశ కకడమల Kodamala

4922 JBV2477636
పపరర: శకనవరసరరవప కరళసగర

94-120/234

తసడడ:డ పడసరదరరవప కరలసగర
ఇసటట ననస:29-26/1
వయససస:38
లస: పప
94-120/236

4925 NDX0688689
పపరర: వజయ మలధవ మడడడ

94-120/237

భరస : షపక అఫరల
ఇసటట ననస:29-27
వయససస:39
లస: ససస స
94-120/239

4928 NDX2215796
పపరర: కకషష ర కకసడనడసస

94-120/240

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకసడడసస
ఇసటట ననస:29-27
వయససస:36
లస: పప
94-158/390

తసడడ:డ కకడమల రరజ కకడమల
ఇసటట ననస:29-27-48/171
వయససస:21
లస: పప
94-120/242

94-133/32

94-127/826

తసడడ:డ అబబబలరజద షపక
ఇసటట ననస:29-27
వయససస:34
లస: పప
94-120/241

4913 NDX1990903
పపరర: కళళఖణ పడతనప దదసస

4916 JBV2503290
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప �
దదదద
బ కలరగ�
తసడడ:డ రరమలరరవప� �
ఇసటట ననస:29-19-938
వయససస:64
లస: పప

94-127/825

భరస : అసరరస షపక
ఇసటట ననస:29-27
వయససస:22
లస: ససస స
94-120/238

94-158/227

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ దదసస
ఇసటట ననస:29-19
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప కరలసగర
ఇసటట ననస:29-26/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహరణఖస కరలసగర
ఇసటట ననస:29-26/1
వయససస:66
లస: పప
4926 NDX1255389
పపరర: అసరరస షపక

94-133/31

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:29-19-962
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప కరలసగర
ఇసటట ననస:29-26/1
వయససస:64
లస: ససస స
4923 AP151010276407
పపరర: పడసరదరరవప కరళసగర కరలసగర

4912 NDX1990838
పపరర: కరశ అననపపరష దదసస

4915 JBV2503084
పపరర: చటటటలకడర దసదసబకకరర�

4910 AP151010297004
పపరర: వరరసరశమ గసపర

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:29-16-761
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ దదసస
ఇసటట ననస:29-19
వయససస:43
లస: ససస స

4914 NDX1990861
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ దదసస

4920 AP151010279395
పపరర: లకడరభబరత కరలసగర

94-158/226

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:29-16-761
వయససస:60
లస: ససస స

4911 NDX1990879
పపరర: వణ పడసనన దదసస

4917 NDX0583591
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస సరదదననన

4909 AP151010297077
పపరర: సససహచలస గసపర�

4931 NDX2795607
పపరర: ససబబయఖ పప టటట

94-120/592

తసడడ:డ పసదబ ససబబయఖ పప టటట
ఇసటట ననస:29-34
వయససస:43
లస: పప

94-120/243 4934 NDX1663971
4933 NDX2294700
పపరర: వనసకట శశషరచనరరఖలల చకకవరరసల
పపరర: శరకవరణణ మటట పలర

94-120/244

భరస : వనసకట శశష చనరరఖలల చకకవరరసల
ఇసటట ననస:29-40
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణనచనరరఖలల చకకవరరసల
ఇసటట ననస:29-40
వయససస:76
లస: పప

భరస : కరలవర వజయకలమలర మటట పలర
ఇసటట ననస:29-45
వయససస:33
లస: ససస స

4935 JBV2482941
పపరర: వజయలకడర మటట పలర

4936 NDX2439313
పపరర: శశష రతనస కకలర పర

4937 JBV2478840
పపరర: కరలవర వజయ కలమలర
మటట పలర
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మటట పలర
ఇసటట ననస:29-45
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగశశర రరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:29-45
వయససస:61
లస: ససస స

94-120/245

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:29-45
వయససస:74
లస: ససస స

94-120/246

94-120/247
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4938 JBV2478006
పపరర: ననగశశర రరవప మటట పలర

94-120/248

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మటట పలర
ఇసటట ననస:29-45
వయససస:72
లస: పప
4941 AP151010276612
పపరర: సరయబబబబ మదదర

94-120/250

4942 AP151010276586
పపరర: మధససదదనరరవప మదదర

94-120/253

4945 NDX0305961
పపరర: ససధఖశక కకటసరరజ
భరస : రరజగశశరరరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:29-47
వయససస:48
లస: ససస స

4947 JBV2482552
పపరర: గబరవమర పష తషల

4948 AP151010279188
పపరర: కకటటశశరర వడర మమడడ

94-120/256

భరస : గబసడయఖ పప తషల
ఇసటట ననస:29-47
వయససస:65
లస: ససస స
94-120/259

తసడడ:డ శరర వడర మమడడ
ఇసటట ననస:29-47
వయససస:54
లస: పప
4953 NDX0795336
పపరర: లకడర ఐశశరఖ మబనగరల

94-120/262

తసడడ:డ రవశసకర మబనగరల
ఇసటట ననస:29-49
వయససస:30
లస: ససస స
4956 AP151010282254
పపరర: రవశసకర మబనగరల

94-120/251

తసడడ:డ రరమచసదర మబనగరల
ఇసటట ననస:29-49
వయససస:52
లస: పప

94-120/249

4943 NDX1385525
పపరర: పపరష కకసడచబబ యన

94-120/252

తసడడ:డ పరసడడ కకసడబబ యన
ఇసటట ననస:29-47
వయససస:62
లస: ససస స
94-120/254

94-120/255
4946 NDX1385517
పపరర: చనన గబరవమర కకసడచబబ యన

భరస : పరసడడ కకసడబబ యన
ఇసటట ననస:29-47
వయససస:57
లస: ససస స
94-120/257

4949 NDX2372266
పపరర: శక కకషష కరసత వడర మమడడ

భరస : ససతనరరమకకషషశరర వడర మమడడ
ఇసటట ననస:29-47
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగశశరరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:29-47
వయససస:22
లస: పప

94-120/260
4951 NDX2294650
పపరర: శక కకషష శవరజ నలలరన
చకరకవతషల
తసడడ:డ వరరహ నరసససహ చనరర నలలరన చకరకవ
ఇసటట ననస:29-47
వయససస:54
లస: పప

4952 NDX0305987
పపరర: నళనదదవ ధదలర పరళళ

94-120/258

94-120/261

భరస : మబరళ దదళళపలలర
ఇసటట ననస:29-48
వయససస:58
లస: ససస స

94-120/263 4955 NDX1255397
94-120/264
4954 AP151010282255
పపరర: రతనజజఖత మబనగరల మబనగరల
పపరర: వనసకట రరమ వనసభవ మబనగరల

భరస : రవశసకర మబనగరల
ఇసటట ననస:29-49
వయససస:50
లస: ససస స
94-120/265

4940 JBV2482925
పపరర: లకడరశరరద మదదబ

భరస : సరయబబబబ మదదబ
ఇసటట ననస:29-46
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మదదబ
ఇసటట ననస:29-46
వయససస:57
లస: పప

భరస : శక కకషష శవరజ నలలరన చకరకవతషల
ఇసటట ననస:29-47
వయససస:41
లస: ససస స

4950 AP151010276045
పపరర: రరజగశశరరరవప వడర మమడడ

94-115/875

తసడడ:డ చనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:29-46
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరరవప మదదబ
ఇసటట ననస:29-46
వయససస:54
లస: పప
4944 NDX2294635
పపరర: లకడర నలలరన చకరకవతషల

4939 NDX2289809
పపరర: అనత బతష
స ల

4957 AP151010279101
పపరర: గగత మదలయలర

తసడడ:డ రవ శసకర మబనగరల
ఇసటట ననస:29-49
వయససస:26
లస: పప
94-120/266

భరస : సష మసససదరస మదలయలర
ఇసటట ననస:29-50
వయససస:51
లస: ససస స

4958 AP151010279102
పపరర: వనగరనలకడర మదలయలర

94-120/267

భరస : సససదరమమరరస మదలయలర
ఇసటట ననస:29-50
వయససస:77
లస: ససస స

94-120/268 4960 JBV0802306
94-120/269 4961 NDX2294353
94-120/270
4959 NDX0676825
పపరర: సససదర మబదలయలర బఏసఎస
పపరర: సష మసససదరమ మదలయలర
పపరర: శవ గరయతడ దదవ గగటటటమబకకల

తసడడ:డ సష మసససదరమ బ ఎస
ఇసటట ననస:29-50
వయససస:37
లస: పప
4962 NDX1896382
పపరర: ససజజత సరగర

94-120/271

భరస : కకషషస రరజ సరగర
ఇసటట ననస:29-50/1
వయససస:48
లస: ససస స
4965 NDX0795609
పపరర: శవ శసకర వరర గగటటటమబకకల

94-120/274

తసడడ:డ వరససదదవ మహరరజ గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:29-50/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబలసససదర మబదలయలర మదలయల
ఇసటట ననస:29-50
వయససస:63
లస: పప

భరస : శరఖమ సససదర మహరరజ గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:29-50/1
వయససస:31
లస: ససస స

4963 NDX0795922
పపరర: పదనరవత గగటటటమబకకల

4964 NDX1896390
పపరర: భబవన కలమలర వరర సరగర

94-120/272

భరస : వరససదదవ మహరరజ గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:29-50/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషసరరజ సరగర
ఇసటట ననస:29-50/1
వయససస:26
లస: పప

94-120/275
4966 NDX0795450
పపరర: శరఖమ సససదర మహరరజ
గగటటటమబకకల
తసడడ:డ వరససదదవ మహరరజ గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:29-50/1
వయససస:34
లస: పప

4967 NDX0796029
పపరర: వరససదదవ మహరరజ
గగటటటమబకకల
తసడడ:డ అసకమ రరజ గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:29-50/1
వయససస:62
లస: పప

94-120/273

94-120/276
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94-120/277

భరస : సససదన వరల షపక
ఇసటట ననస:29-52
వయససస:29
లస: ససస స
4971 NDX1894535
పపరర: వనసకట ననగ ఆసజననయబలల
కరకలమలనస
తసడడ:డ ససబబబరరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:29-52
వయససస:38
లస: పప
4974 JBV1092774
పపరర: మహలకరమర బతష
స ల

4969 NDX3115169
పపరర: శకనవరస రరవప బతషల

94-125/66

4972 NDX3035516
పపరర: శకనవరస బతషల

94-158/229

4973 NDX2037522
పపరర: వజయ కగ

4975 JBV1090042
పపరర: పసదబమబసలయఖ బతష
స ల

94-158/230

భరస : చదసబరగశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-54
వయససస:74
లస: ససస స

4981 NDX1896119
పపరర: గసగరధర రరవప వరరకలలర

94-126/396

తసడడ:డ లకడర నరసససహరరవప గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:29-54
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ బల రసగబ
ఇసటట ననస:29-54
వయససస:19
లస: ససస స

4986 NDX1402452
పపరర: జయ పడథసఖష కకతతరర

4987 NDX1242106
పపరర: ననమబల జజఖత

94-126/403

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:26
లస: ససస స

94-126/399

94-126/406

4992 NDX1238062
పపరర: ససధనరరణణ కకతత
స రర

94-126/409

4990 NDX1239813
పపరర: శశశలజజ కలమలరర బయఖవరపప

94-126/822

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:46
లస: ససస స

94-126/404

4996 NDX1341254
పపరర: లచసవమర ననమబల
భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:59
లస: ససస స

4982 JBV0800524
పపరర: ననగగ సశరరరవప� చలర గరర�ర

94-126/400

94-126/402
4985 NDX2425817
పపరర: వనసకట గబరర సశపన ననదచసడర

4988 NDX2298958
పపరర: సససధదర దదవరశశటట

94-126/405

భరస : చసదడ శశఖర దదవరశశటట
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:30
లస: ససస స
94-126/407

4991 NDX1431139
పపరర: వర లకడర ననదచసడర

94-126/408

భరస : నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:40
లస: ససస స
94-126/410

భరస : భవరన శసకర�
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:45
లస: ససస స
94-126/412

94-126/397

తసడడ:డ నరసససహయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:38
లస: ససస స
4993 NDX0477968
పపరర: మలధవలత కరరరమమరర�

4979 NDX1582106
పపరర: అననపపరష శషరషర

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:29-54
వయససస:47
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:30
లస: ససస స

4989 NDX1925819
పపరర: వనసకట ససధ పసడయల
అనసమలశశటట
భరస : అవన రసత బబబబ
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:37
లస: ససస స

94-158/380

తసడడ:డ ననగగశశర శరససస స శషరషర
ఇసటట ననస:29-54
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ లర యఖ వరరకలలర
ఇసటట ననస:29-54
వయససస:32
లస: పప

94-126/401 4984 NDX3166113
4983 NDX1739962
పపరర: చతనసబరగసశర శరర గగవసదరరజ
పపరర: శరకవణణ రసగబ

4976 NDX3222411
పపరర: అజయ కలమలర బతష
స ల
తసడడ:డ పసదబ మబసలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:29-52
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-54
వయససస:37
లస: ససస స
94-126/398

94-158/228

భరస : ఏససయలఖ కర
ఇసటట ననస:29-52
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:29-52
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-53
వయససస:76
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:54
లస: ససస స

94-126/821

తసడడ:డ గబరరననదస బతషల
ఇసటట ననస:29-52
వయససస:27
లస: పప

94-126/395 4978 JBV0800532
4977 AP151010318552
పపరర: హనసమసతరరవప కకసడచపపడడ�
పపరర: ఆదదలకడర చలర గరర�ర

4995 NDX2298941
పపరర: సరసశత దదవరశశటట

94-125/65
4970 NDX1787284
పపరర: వనసకట ననగ గరరరజ వరణణ
కరకలమలనస
భరస : వనసకట ననగ ఆసజననయబలల కరకలమలనస
ఇసటట ననస:29-52
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరననథస బతషల
ఇసటట ననస:29-52
వయససస:27
లస: పప

భరస : పసదబమబసలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:29-52
వయససస:75
లస: ససస స

4980 AP151010321245
పపరర: యశశధర శరర గగవసద రరజ

94-121/428

4994 NDX1321397
పపరర: భబగఖ లకడర పసదదళర

94-126/411

భరస : కగ వ రవ
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:53
లస: ససస స
94-126/413

94-126/414
4997 NDX1919986
పపరర: వనసకట ససవరష లలత కలమలరర
అనసమలశశటట
భరస : వనసకటటసశర రరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:63
లస: ససస స
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4998 NDX1739947
పపరర: అననపపరష మబపపవరపప

94-126/415

4999 NDX1239797
పపరర: శకలసతల బయఖవరపప

భరస : కరశ వశశననధస మబపపవరపప
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:64
లస: ససస స

94-126/418
5001 NDX1857087
పపరర: వనసకట గబరర సతష కలమలర
ననదచసడర
తసడడ:డ నరసససహయఖ ననదచసడర
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:24
లస: పప

5002 NDX1983148
పపరర: రరస చరణ కకపష పలల
తసడడ:డ వర రవ కకపష పలల
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:24
లస: పప

5004 NDX1341262
పపరర: నరసససహ రరవప ననమబల

5005 NDX2298974
పపరర: చసదడ శశఖర దదవరశశటట

94-126/421

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:34
లస: పప
5007 NDX1239805
పపరర: మబరళకకషష బయఖవరపప

94-126/424

94-126/427

94-126/430

94-126/823

తసడడ:డ వ చలపత రరవప కకనగల
ఇసటట ననస:29-56
వయససస:26
లస: పప
5022 NDX0714022
పపరర: వనసకట చలపత రరవప కకనగళర
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకనగల
ఇసటట ననస:29-56
వయససస:66
లస: పప
5025 NDX1079748
పపరర: రమఖ శకత మలతసగర
భరస : పపరనయఖ మలతసగర
ఇసటట ననస:29-57
వయససస:28
లస: ససస స

94-126/425

5009 NDX0477935
పపరర: భవరన శసకర కరరరమమరర�

94-126/428

5020 NDX1465294
పపరర: అనల కకనగరలర

5023 AP151010321169
పపరర: హహహమలవత రరచపపడడ

5026 NDX1079771
పపరర: ఆషర రరణణ మతనసగర
తసడడ:డ పపరష యఖ
ఇసటట ననస:29-57
వయససస:29
లస: ససస స

94-126/429

తసడడ:డ ననగ భమషణస దదవరశశటట
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:58
లస: పప
94-126/432

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:69
లస: పప
94-119/714

5018 NDX0304659
పపరర: వజయలకడర యలర సరరజ

94-119/715

భరస : శవ రరమకకకషష యలర సరరజ
ఇసటట ననస:29-56
వయససస:55
లస: ససస స
94-119/717

5021 NDX0387670
పపరర: శవరరమల కకషష యలర సరరజ

94-119/718

తసడడ:డ కగశవరరవప యలర సరరజ
ఇసటట ననస:29-56
వయససస:60
లస: పప
94-126/433

భరస : ఎలష
ఇసటట ననస:29-56
వయససస:42
లస: ససస స
94-126/435

5012 NDX2298966
పపరర: సతఖననరరయణ దదవరశశటట

94-126/431 5015 NDX1341247
5014 MLJ2443679
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అనసమలలశశటట
పపరర: కకటటశశర రరవప ననమబల

5017 NDX0796268
పపరర: రమలదదవ కకనగళర

94-126/426

తసడడ:డ బబబబ రరజగసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వ చలపత రరవప కకనగల
ఇసటట ననస:29-56
వయససస:27
లస: పప
94-119/719

94-126/420

94-126/423
5006 NDX1925702
పపరర: వనసకట హరననథ బబబబ
అనసమలశశటట
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట చలపత రరవప కకనగల
ఇసటట ననస:29-56
వయససస:48
లస: ససస స
94-119/716

5003 NDX1341270
పపరర: వనసకటటశశరరర ననమబల

94-126/422

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మరల కకషష బయఖవరపప
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:21
లస: ససస స
5019 NDX1465302
పపరర: హరగష కకననగల

5011 NDX1238047
పపరర: వరరవ కకపష పలల

94-126/417

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మబనససరశమ
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:60
లస: పప
5016 NDX2787745
పపరర: సరేరహహత బయఖవరపప

94-126/419

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:53
లస: పప
5013 NDX1463140
పపరర: కరశ వశశననధస మబపపవరపప

5008 NDX0793240
పపరర: ననదచసడర నరసససహయఖ

5000 NDX0477919
పపరర: వససతకలమలరర కరరరమమరర

భరస : బబబబ రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-55
వయససస:44
లస: పప
5010 NDX1238054
పపరర: శకనవరసరరవప కకతత
స రర

94-126/416

5024 NDX1238070
పపరర: శరగష మలతసగర

94-126/434

భరస : ససదదప కలమలర మలతసగర
ఇసటట ననస:29-57
వయససస:26
లస: ససస స
94-126/436

5027 AP151010321103
పపరర: మరరయకలమలరర మలతసగర

94-126/437

భరస : పపరషయఖ
ఇసటట ననస:29-57
వయససస:47
లస: ససస స
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5028 NDX1088137
పపరర: ససధదప కలమలర మలతసగర

94-126/438

తసడడ:డ కకరరయఖ
ఇసటట ననస:29-57
వయససస:31
లస: పప
5031 NDX1981977
పపరర: మమరర మదదబమడడగబ

94-126/441

94-126/444

94-126/446

94-126/449

94-126/452

94-126/455

94-126/826

తసడడ:డ సదరరబబబబ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:29-60
వయససస:24
లస: ససస స

5041 NDX1612481
పపరర: అనత తచలకపలర

5044 NDX1612143
పపరర: వనసకట రరఘవ తచలకపలర

5047 NDX2571123
పపరర: శక చదకరర కగశవ యయలరస రరజ

5050 AP151010321177
పపరర: చచననమర దసగరరల

94-126/458

5053 AP151010321102
పపరర: చసదడమర దసగరరల

94-126/450

5056 NDX1238096
పపరర: ననగమణణ బబ యపరటట
భరస : సదరరబబబబ
ఇసటట ననస:29-60
వయససస:44
లస: ససస స

5036 AP151010321186
పపరర: హహసపసనబ షపక

94-126/445

5039 AP151010318075
పపరర: లతప షపక

94-126/448

5042 NDX0267955
పపరర: భబగఖలకడర నమరల�

94-126/451

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:29-59
వయససస:35
లస: ససస స
94-126/453

5045 JBV0802017
పపరర: ఏడడకకసడలల� నమరల�

94-126/454

తసడడ:డ కకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:29-59
వయససస:36
లస: పప
94-126/742

5048 NDX2771525
పపరర: అలవనలల నమరల

94-126/825

భరస : లకరయఖ నమరల
ఇసటట ననస:29-59
వయససస:35
లస: ససస స
94-126/456

5051 NDX0267898
పపరర: రరమబలమర దసగరరల

94-126/457

భరస : లకరయఖ
ఇసటట ననస:29-59/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-126/459

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:29-59/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-126/461

94-126/443

తసడడ:డ అబబబలలర
ఇసటట ననస:29-58/1
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:29-59/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:29-59/1
వయససస:47
లస: ససస స
5055 NDX1983288
పపరర: వరసవ బబ యపరటట

94-126/447

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష యయలరస రరజ
ఇసటట ననస:29-59
వయససస:19
లస: పప

భరస : లకరయఖ నమరల
ఇసటట ననస:29-59
వయససస:34
లస: ససస స
5052 NDX0267914
పపరర: లకడర దసగరరల

5038 JBV0800771
పపరర: మమలలనన షపక

5033 NDX0269597
పపరర: అకకలల� అదచబమడడగబ�

భరస : లతఫ
ఇసటట ననస:29-58/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరయఖ
ఇసటట ననస:29-59
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:29-59
వయససస:72
లస: పప
5049 NDX2737104
పపరర: నమరల అలవనలల

94-126/824

భరస : వనసకట రరఘవ
ఇసటట ననస:29-59
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:29-59
వయససస:57
లస: ససస స
5046 AP151010318141
పపరర: కకసడయఖ నమరల�

5035 NDX3178720
పపరర: మలర మర మదదబమడడగబ

94-126/440

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:29-58
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:29-58/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ పరలలశయ
ఇసటట ననస:29-59
వయససస:23
లస: ససస స
5043 AP151010321090
పపరర: పరపమర నమరల�

94-126/442

తసడడ:డ రమబలల మదదబమడడగబ
ఇసటట ననస:29-58
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : లతఫ
ఇసటట ననస:29-58/1
వయససస:57
లస: ససస స
5040 NDX2180503
పపరర: అసజల పరలలశయ

5032 AP151010321032
పపరర: మలర మర మధదనసడడగబ

5030 NDX2421147
పపరర:

తలర : మబతనఖలమర మదదబమడడగబ
ఇసటట ననస:29-58
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అకలకలల
ఇసటట ననస:29-58
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ అకలకలల
ఇసటట ననస:29-58
వయససస:62
లస: పప
5037 AP151010321185
పపరర: మసరసనబ షపక

94-126/439

తసడడ:డ దదవయఖ�
ఇసటట ననస:29-57
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల మదదబమడడగబ
ఇసటట ననస:29-58
వయససస:29
లస: ససస స
5034 AP151010318090
పపరర: రరమబలల మదదబమడడగబ

5029 AP151010318051
పపరర: పపరషయఖ మలతసగర�

5054 NDX2496719
పపరర: దసరర భవరన బబ యపరటట

94-126/460

తసడడ:డ అకరకరరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:29-60
వయససస:22
లస: ససస స
94-126/462

5057 AP151010321068
పపరర: రతనకలమలరర బబ యపరటట

94-126/463

భరస : అకకరరవప
ఇసటట ననస:29-60
వయససస:46
లస: ససస స
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5058 AP151010321554
పపరర: మబతనఖలల మదదబమడడగబ

94-126/464

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:29-60
వయససస:47
లస: ససస స

5059 NDX2180487
పపరర: లకరణ బబ యపరటట

తసడడ:డ సదరర బబబబ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:29-60
వయససస:22
లస: పప

94-126/467 5062 NDX1238088
5061 NDX1238104
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప బబ యపరటట
పపరర: సదరరబబబబ బబ యపరటట

తసడడ:డ సదరరబబబబ
ఇసటట ననస:29-60
వయససస:26
లస: పప
5064 NDX3164647
పపరర: సలమ షపక

94-126/827

94-126/472

94-126/475

94-126/830

94-120/280

94-126/478

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జ
ఇసటట ననస:29-62/1
వయససస:20
లస: ససస స

5074 NDX1058486
పపరర: రరధన మలధవ లసగరల

5077 NDX1431188
పపరర: ఆదదలకడర బబ యపరటట

5080 AP151010318258
పపరర: సరసబశవరరవప బబ యపరటట

94-120/593

5083 NDX2835726
పపరర: శకనవరసరరవప గబత కకసడ

94-126/828

5086 NDX1612135
పపరర: ససరరజ షపక
భరస : సససదసలల
ఇసటట ననస:29-63
వయససస:28
లస: ససస స

5066 NDX1242007
పపరర: భబరత

94-126/471

5069 AP151010318296
పపరర: శకనస కకతషల

94-126/474

5072 NDX2920197
పపరర: కణక వతస కలరగ

94-126/829

భసధసవప: అసజల పరలలశయ
ఇసటట ననస:29-61
వయససస:28
లస: ససస స
94-120/278

5075 NDX0785501
పపరర: కకటటశశరమర లసగరల

94-120/279

భరస : సదనశవరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:29-62
వయససస:54
లస: ససస స
94-126/476

5078 AP151010321084
పపరర: సరమలమ జఖస బబ యపరటట

94-126/477

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-62
వయససస:57
లస: ససస స
94-126/479

5081 NDX2496735
పపరర: సరయ శరగష బబ యపరటట

94-126/480

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:29-62
వయససస:21
లస: ఇ
94-120/594

తసడడ:డ కకటటవరర బదడయఖ జ
ఇసటట ననస:29-62/1
వయససస:45
లస: పప
94-120/596

94-126/469

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:29-61
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:29-62
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటవరర బదడయఖ గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:29-62/1
వయససస:46
లస: పప
5085 NDX2725281
పపరర: ససజనఖ గబత కకసడ

94-126/473

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:29-62
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-62
వయససస:33
లస: పప
5082 NDX2720571
పపరర: శకనవరస రరవప గబతస కకసడ

5071 NDX3093598
పపరర: సససదయఖ పరలలశయ

5063 AP151010318208
పపరర: అకరకరరవప బబ యపరటట

తసడడ:డ బడమరయఖ
ఇసటట ననస:29-61
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:29-62
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సదనశవరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:29-62
వయససస:36
లస: పప
5079 NDX0081760
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ యపరటట

94-126/470

తసడడ:డ వనసకటయఖ పరలలశయ
ఇసటట ననస:29-61
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకతషల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-61
వయససస:20
లస: పప
5076 NDX0785519
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప లసగరల

5068 NDX1241991
పపరర: మసగమర

94-126/466

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:29-60
వయససస:52
లస: పప

భరస : బడమఖయఖ
ఇసటట ననస:29-61
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-61
వయససస:48
లస: పప
5073 NDX2887263
పపరర: కకతషల పవన కలలఖణ

94-126/468

తసడడ:డ శకనవరసస కకతషల
ఇసటట ననస:29-61
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:29-61
వయససస:42
లస: ససస స
5070 NDX1242015
పపరర: బడమరయఖ

5065 NDX1823997
పపరర: ననగ లకడర కకతషల

5060 NDX1463157
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ యపరటట

తసడడ:డ అకక రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:29-60
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:29-60
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:29-60
వయససస:19
లస: ససస స
5067 AP151010321087
పపరర: పదర కకతషల

94-126/465

5084 NDX2725307
పపరర: చనమసడదశశరర గబత కకసడ

94-120/595

భరస : శకనవరసరరవప జ
ఇసటట ననస:29-62/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-126/481

5087 NDX2130524
పపరర: సససదసలల షపక

94-126/482

తసడడ:డ లతఫ షపక
ఇసటట ననస:29-63
వయససస:37
లస: పప
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5088 NDX2051597
పపరర: వరల షపక
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94-126/483

తసడడ:డ చసదస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-63
వయససస:44
లస: పప
5091 NDX0944157
పపరర: వనసకటలకడర పపసల

94-126/486

94-126/489

94-126/492

94-126/495

94-126/497

94-126/500

94-126/502

భరస : బసడనరర వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:29-66/1
వయససస:38
లస: ససస స

5101 AP151010276258
పపరర: శరత బబబబ మలజటట

5104 NDX0066738
పపరర: శరగష జసగరల�

5107 NDX1087915
పపరర: సరసబయఖ కలరకస

5110 NDX0267997
పపరర: కమలమర బబ లర గగరర

94-126/505

5113 AP151010318107
పపరర: మలరయఖ చచవపల�

94-120/281

5116 NDX2439586
పపరర: వనసకటటష బబ లగగరర
తసడడ:డ శకనవరస బబ లగగరర
ఇసటట ననస:29-66/1
వయససస:23
లస: పప

5096 NDX2439560
పపరర: మణణకసఠ కకతషల

94-126/491

5099 JBV2495257
పపరర: శవననగయఖ మమడన�

94-126/494

5102 NDX1824110
పపరర: పదనరవత కలరకస

94-126/496

భరస : పష తష రరజ కలరకస
ఇసటట ననస:29-65
వయససస:27
లస: ససస స
94-126/498

5105 NDX1321413
పపరర: ననగరరజ కలరకమ

94-126/499

తసడడ:డ ససబయలఖ
ఇసటట ననస:29-65
వయససస:29
లస: పప
94-126/501

5108 NDX2786325
పపరర: శకనవరసరరవప మకరకన

94-126/831

తసడడ:డ కకషష మమరరస మకరకన
ఇసటట ననస:29-65
వయససస:48
లస: పప
94-126/503

5111 AP151010321168
పపరర: మలరరమర చచవపల

94-126/504

భరస : మలరయఖ
ఇసటట ననస:29-66
వయససస:62
లస: ససస స
94-126/506

తసడడ:డ మబతస యఖ�
ఇసటట ననస:29-66
వయససస:67
లస: పప
94-126/507

94-126/488

తసడడ:డ భమషయఖ�
ఇసటట ననస:29-63/1
వయససస:62
లస: పప

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:29-66
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబ రయఖ
ఇసటట ననస:29-66
వయససస:77
లస: ససస స
5115 NDX0268045
పపరర: లకడర బబ లర గగరర

94-126/493

తసడడ:డ ననగగసదడస
ఇసటట ననస:29-65
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మమరయఖ చనవలల
ఇసటట ననస:29-66
వయససస:24
లస: ససస స
5112 AP151010321054
పపరర: లసగమర బబ లగగరర

5098 AP151010318282
పపరర: ననగగశశరరరవప పపసల

5093 NDX0066837
పపరర: అరరణ కలమలరర పపసల�

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతషల
ఇసటట ననస:29-63/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:29-65
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:29-65
వయససస:35
లస: పప
5109 NDX1904086
పపరర: వజయ లకడర చనవలల

94-126/490

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలజగటట
ఇసటట ననస:29-65
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:29-65
వయససస:28
లస: ససస స
5106 NDX0943720
పపరర: పష తషరరజ కలరకస

5095 AP151010321121
పపరర: రరఘవమర మమడన

94-126/485

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-63/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:29-63/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : గసగరధర రరవప వరరకలలర
ఇసటట ననస:29-64
వయససస:24
లస: ససస స
5103 NDX1321439
పపరర: మలలకడర కలరకమ

94-126/487

భరస : శవననగయఖ
ఇసటట ననస:29-63/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:29-63/1
వయససస:33
లస: పప
5100 NDX2439594
పపరర: సరమలమ జఖస వరరకలలర

5092 NDX0066910
పపరర: పదనరవత పపసల�

5090 NDX2439552
పపరర: వజయ లకడర ఉరడడ

తసడడ:డ సదరయఖ ఉరడడ
ఇసటట ననస:29-63/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-63/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-63/1
వయససస:50
లస: ససస స
5097 NDX2084374
పపరర: శకనవరస రరవప మమడ

94-126/484

తసడడ:డ సదరయఖ ఉరడడ
ఇసటట ననస:29-63/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-63/1
వయససస:32
లస: ససస స
5094 AP151010321071
పపరర: కకసడమర పపసల

5089 NDX2439545
పపరర: ససధ ఉరడడ

5114 NDX3122876
పపరర: సరయ కకరణ చచవపల

94-126/832

తసడడ:డ మలరయఖ చచవపల
ఇసటట ననస:29-66
వయససస:19
లస: పప
94-126/508

5117 NDX2678332
పపరర: అనల కలమలర చచరరకలపలర

94-105/684

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:40
లస: పప
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5118 NDX2179704
పపరర: రగఖ రరణణ లకకరరజ
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94-119/720

తసడడ:డ రవ కలమలర లకకరరజ
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:22
లస: ససస స
5121 NDX2618726
పపరర: పదరజ కలమలరర చచరరకలపలర

94-119/767

94-120/284

భరస : సదరఖ ననరరయణ లకకక రరజ
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:70
లస: ససస స
5127 NDX2439578
పపరర: బబజ షపక

94-126/510

94-126/834

94-126/513

94-126/516

94-126/835

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-71
వయససస:44
లస: ససస స

94-126/511

5137 NDX0943662
పపరర: ఆశరరశదస మదదబమదసగబ

5140 NDX1824086
పపరర: మలధవ కలరరక

94-120/287

5143 NDX1088277
పపరర: రమణణ కలరక

94-127/957

5146 AP151010321120
పపరర: తరరపతమర కలరరక�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-71
వయససస:58
లస: ససస స

5126 AP151010321406
పపరర: కరశమర సష మశశటట �

94-126/509

5129 NDX2749026
పపరర: ననగమర బ షపక

94-126/833

5132 NDX2439610
పపరర: సరయ రసగబ

94-126/512

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రసగబ
ఇసటట ననస:29-68
వయససస:27
లస: పప
94-126/514

5135 JBV2499184
పపరర: వజయమర మదదబమడడగబ

94-126/515

భరస : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:29-69
వయససస:75
లస: ససస స
94-126/517

5138 NDX0943696
పపరర: జజసఫ చసకరక

94-126/518

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:29-69
వయససస:74
లస: పప
94-126/519

5141 JBV2482339
పపరర: చతడ వరలకడర మటట పలర

94-120/286

భరస : జగదదష మటపలర
ఇసటట ననస:29-71
వయససస:37
లస: ససస స
94-126/520

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-71
వయససస:35
లస: ససస స
94-126/522

94-120/283

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కలరరక రమమష
ఇసటట ననస:29-70
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:29-71
వయససస:40
లస: పప
5145 AP151010321088
పపరర: లకడర కలరరక�

5134 AP151010321556
పపరర: చసదడహహస జజసఫ

5123 JBV2482958
పపరర: భబరతదదవ గబడడపపడడ

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతస యఖ
ఇసటట ననస:29-69
వయససస:63
లస: పప

భరస : పడసరద మదదబమడడగబ
ఇసటట ననస:29-69
వయససస:34
లస: ససస స
5142 NDX0302190
పపరర: జగదదష బబబబ మటట పలర

94-120/285

భరస : చసకరక జజసఫ
ఇసటట ననస:29-69
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:29-69
వయససస:32
లస: పప
5139 NDX2749018
పపరర: ససమలత మసడడకతస

5125 NDX1341528
పపరర: రరమ చసదడ రరవప లకకరరజ

5131 NDX2737856
పపరర: షపక మహమరద

94-119/722

భరస : దసరరర పడసరద గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక జజన
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:29-69
వయససస:45
లస: ససస స
5136 NDX0269738
పపరర: పడసరద మదదబమడడగబ

94-120/282

తసడడ:డ గబరరమమరరస�
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:22
లస: ససస స
5133 NDX0944140
పపరర: జయమర మదదబమడడగబ

5122 NDX1341510
పపరర: లకక రరజ శరసత పసడయ
లకకరరజ
తసడడ:డ రవ కలమలర లకకక రరజ
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:27
లస: ససస స

5128 AP151010318126
పపరర: బబబబ సష మబశశటట �

5120 NDX2179761
పపరర: సరయ ఫణణసదడ లకకరరజ

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప లకకరరజ
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ లకకక రరజ
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:35
లస: పప
5130 NDX2749034
పపరర: బబజ షపక

94-119/721

భరస : రరమ చసదడ రరవప లకకరరజ
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లకడర ననరరయణ
ఇసటట ననస:29-67
వయససస:62
లస: ససస స
5124 NDX1341536
పపరర: సశరరజఖ లకడర లకకరరజ

5119 NDX2179712
పపరర: లకడర పదరజ లకకరరజ

5144 AP151010321089
పపరర: ధనలకడర కలరరక�

94-126/521

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-71
వయససస:40
లస: ససస స
94-126/523

5147 AP151010318329
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక

94-126/524

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-71
వయససస:62
లస: పప
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94-126/743

తలర : ధనలకడర వనలలపల
ఇసటట ననస:29-71
వయససస:19
లస: పప
94-126/526

భరస : వనసకట పపరష పడభబకర అతతట
ఇసటట ననస:29-73
వయససస:49
లస: ససస స
5154 NDX2787778
పపరర: దదవఖ భబరత ఉపపరర పలర

94-126/837

భరస : అచచ రరడడడ ఉపపరర పలర
ఇసటట ననస:29-74
వయససస:28
లస: ససస స
5157 NDX0382358
పపరర: వ.యన.సస శవ కలమలర
గబసటటరర
తసడడ:డ హనసమయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:29-75
వయససస:42
లస: పప

94-115/779

94-126/527 5153 NDX2788081
5152 NDX1740035
పపరర: వనసకట పపరష పడభబకర అతతట
పపరర: అచచ రరడడడ ఉపపరర పలర

94-126/836

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరవప అతతట
ఇసటట ననస:29-73
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శవ రమ రరడడ ఉపపరర పలర
ఇసటట ననస:29-74
వయససస:34
లస: పప

94-120/288
5155 NDX2439347
పపరర: వనసకట ననగ లకడర కరమలకడ
గబసటటరర
భరస : వ ఎన సస శవ కలమలర గబసటటరర
ఇసటట ననస:29-75
వయససస:35
లస: ససస స

5156 AP151010279027
పపరర: లకడరకరమమశశరర సష మసచ

3097 NDX3165354
పపరర: ససరరసదడ శసకర

94-118/332

3100 JBV3715430
పపరర: ధనలకడర వననగళర

94-120/289

భరస : హరరశసకర సష మసచ
ఇసటట ననస:29-75
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ హహ మ రరజ సససగ�
ఇసటట ననస:29-2-346
వయససస:44
లస: పప

94-118/333

భరస : కకకషషమహన�
ఇసటట ననస:29-2-347
వయససస:38
లస: ససస స

3106 AP151010270144
పపరర: శకరగఖ కకటమరరజ

94-118/336

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-347
వయససస:51
లస: పప

3109 AP151010270145
పపరర: ససబబబరరవప కకటసరరజ

94-118/339

3112 NDX0378620
పపరర: పదరలత అడదడపపఅల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:48
లస: ససస స

94-118/334

3104 NDX0298711
పపరర: హహ మ రరజ సససగ బబ సదదల

94-118/337

3107 AP151010270158
పపరర: మననకడ కకటసరరజ

94-118/340

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-347
వయససస:77
లస: ససస స
94-118/342

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-347
వయససస:53
లస: పప
94-118/343

3101 NDX0298653
పపరర: సతఖవత బబయ బబ సదదల

తసడడ:డ సతఖవత బబయ
ఇసటట ననస:29-2-346
వయససస:81
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-347
వయససస:50
లస: ససస స
94-118/341

94-118/331

భరస : హహ మ రరజ సససగ
ఇసటట ననస:29-2-346
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనఇకటరమణయఖ
ఇసటట ననస:29-2-346
వయససస:55
లస: పప
94-118/338

3098 NDX0298554
పపరర: కలపన బబ సదదల

భరస : సతష కలమలర సససగ
ఇసటట ననస:29-2-346
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లలకగశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-346
వయససస:71
లస: ససస స

94-118/335 3103 JBV2467934
3102 NDX0298620
పపరర: సతష కలమలర సససగ� బబ సదదల�
పపరర: శకరరమమమరరస నరరక

3108 NDX0761965
పపరర: కకషషమహన కకటసరరజ

94-116/860

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-346
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవ శసకర సససగ
ఇసటట ననస:29-2-346
వయససస:57
లస: ససస స

3105 NDX0760736
పపరర: రరజకలమలరర కకటసరరజ�

94-126/525

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:29-73
వయససస:42
లస: ససస స
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3099 NDX0867002
పపరర: నలలబబయ బబ సదదల

తసడడ:డ రవబబబబ�
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:30
లస: ససస స

5150 AP151010321040
పపరర: శశషమర డదగల

94-120/290

తసడడ:డ రరమయఖ సససకర
ఇసటట ననస:29-2-346
వయససస:42
లస: పప

3111 NDX0378653
పపరర: ససససరత కకసడడడ �

94-126/744

తలర : ధనలకడర వనలలపల
ఇసటట ననస:29-71
వయససస:18
లస: ససస స

5151 NDX1740001
పపరర: వనసకట మలధవ అతతట

3096 NDX2460632
పపరర: ససరగసదడ ఎస

5149 NDX2694834
పపరర: సరయ లలలతఖ వనలలపల

3110 NDX2616548
పపరర: ససబబబయమర పగడనల

94-105/683

భరస : చననయఖ లలటట పగడనల
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:62
లస: ససస స
94-118/344

3113 NDX0705574
పపరర: శకలత కకసడడడ

94-118/345

భరస : రవబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:53
లస: ససస స
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3114 JBV3715372
పపరర: సరసబశవరరవప బబ పపపడడ�

94-118/346

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:57
లస: పప
3117 NDX2682409
పపరర: వనసకట శవ రరవప పగడనల

94-118/1093

3118 NDX2638740
పపరర: శరరద పగడనల

94-118/1096

94-118/1185

3121 NDX2791036
పపరర: తడపపరరసబ శరణబ

94-118/1186

94-119/815

తసడడ:డ శకనవరస గబసడవరపప
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:18
లస: ససస స

94-119/813

భరస : ససత రమలరరవప కకషషస శశటట
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:71
లస: ససస స

3130 NDX2531309
పపరర: తరరపత రరడడడ కకలగటర

94-119/936

భరస : శసగసశశటట ససధకర
ఇసటట ననస:29-2- 349 FLAT-105
వయససస:41
లస: ససస స

94-118/1184

3133 NDX1394303
పపరర: వరసవ కకకషషసశశటట

3136 NDX3062122
పపరర: శసగసశశటట ససధకర

94-146/437

3128 NDX2739977
పపరర: పడవణ కలమలర అరరమబరర

94-119/814

3131 NDX2579068
పపరర: వనసకటటశశరమర పలలర

94-120/573

3134 NDX3001658
పపరర: శవరజ పరవపలకరర

94-118/1187

తసడడ:డ వనసకట రరయబడడ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-349 204 HIMAJATOWER
వయససస:65
లస: పప
94-118/1188

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-349 FLAT-105
వయససస:45
లస: పప

94-118/1190 3139 NDX2866507
3138 NDX3028867
పపరర: వ సరయ కకషష తదజ యలరకపతషడన
పపరర: పసయ
డ సకర పససపపలలటట

94-119/36

భరస : ఆసజననయ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతన రరమలరరవప కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:54
లస: ససస స
94-118/1147

3122 NDX3198025
పపరర: శరసత కకమరర బటడ

తసడడ:డ సదరఖ పడకరశ రరవప అరరమబరర
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: వజయ కలమలరర కకలగటర
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:50
లస: పప
94-132/1099

94-118/1095

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కకలగటర
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:20
లస: పప

భరస : పదర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:61
లస: ససస స

3129 NDX2727964
పపరర: దదపసస గబసడవరపప

3135 NDX3091030
పపరర: శసగసశశటట ససజజత

94-118/1183

3125 NDX2499515
పపరర: జయ చసదనడరరడడడ కకలగటర

3127 NDX3202595
పపరర: శరసత కకమరర బటడ

94-118/1092

తసడడ:డ ఆసజననయ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:23
లస: పప

3124 NDX2777654
పపరర: వనసకట శవ రరవప పగడల

3126 NDX2475903
పపరర: జయ చసదడ రరడడడ కకలగటర
తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కకలగటర
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:20
లస: పప

3119 NDX2655058
పపరర: సరయ కకషష రరడడడ అననపపరరడడడ

భరస : పదర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ పగడల
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:40
లస: పప

3132 NDX2579779
పపరర: లకడర కలమలరర కకషషస శశటట

94-118/1094

భరస : యస వ రరఘవ రరవప ANDHRA PRAD
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనత ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:53
లస: పప
94-119/37

3116 NDX2656742
పపరర: ఆసజననయ రరడడడ అననపపరరడడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:21
లస: పప
3123 NDX2791093
పపరర: చసదడ శశఖర నదకల

94-118/1091

భరస : చననయఖ లలటట పగడనల
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : ససబబయమర పగడనల
ఇసటట ననస:29-2-349
వయససస:40
లస: పప
3120 NDX2654838
పపరర: హరరవరరన రరడడడ అననపపరరడడడ

3115 NDX2541357
పపరర: ససబబయమర పగడల

3137 NDX3059094
పపరర: శసగసశశటట మ
న హన సరయ

94-118/1189

తసడడ:డ శసగసశశటట ససధకర
ఇసటట ననస:29-2-349 FLAT NO 105
వయససస:19
లస: పప

94-118/1191

3140 NDX3211174
పపరర: రమఖ గబసటటరర

94-118/1192

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:29-2-349 FLATNO 504 HIMAJ
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:29-2-349 HIMAJA TOWERS
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:29-2-349 HIMAJA TOWERS F
వయససస:18
లస: ససస స

3141 NDX2518553
పపరర: జయచసదడరరడడడ కకలగటర

3142 NDX2424927
పపరర: గబమరడడ మలరరత

3143 NDX2424919
పపరర: గబమరడడ వనసకట రవ శసకర

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ కకలగటర
ఇసటట ననస:29-2-349, flatno 106
వయససస:20
లస: పప

94-118/803

94-118/795

భరస : గబమరడడ వనసకట రవ శసకర
ఇసటట ననస:29-2-349,F.NO.304 HIMAJATO
వయససస:41
లస: ససస స

94-118/796

తసడడ:డ గబమరడడ రతస యఖ
ఇసటట ననస:29-2-349,F.NO.304 HIMAJATO
వయససస:44
లస: పప
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3144 NDX2562791
పపరర: దదపక రరడడడ కకలగటర
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94-123/539

3145 NDX1431949
పపరర: నఖల సరయ ససదబ దననన

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కకలగటర
ఇసటట ననస:29-2-349,HIMAJA TOWERS10
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససదబ దననన
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:25
లస: ససస స

3147 NDX1694349
పపరర: తషలసస వర లకడర మలశశటట

3148 NDX1080084
పపరర: లకడర నరజ ఎ

94-118/349

తసడడ:డ రరమ కకటట గబపరస మలశశటట
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:27
లస: ససస స
3150 NDX0760819
పపరర: వరసససధర గరరకపరటట

94-118/352

94-118/355

94-118/358

94-118/361

94-118/364

భరస : శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:55
లస: ససస స

3160 JBV3711595
పపరర: వరరఇజమర పససపపలలటట

3163 NDX0300715
పపరర: ససనత నదకల

94-118/367

3166 JBV3715406
పపరర: వజయలకడర యరకపరతషడన

94-118/371

3169 NDX0299255
పపరర: ససబబ రతనమర యరకసరరడడ

94-118/359

3152 NDX0760926
పపరర: పదరజ యరకసరరడడడ

94-118/354

3155 NDX1489427
పపరర: కలలఖణణ గబసడవరపప

94-118/357

3158 JBV3715356
పపరర: శకదదవ జజరవరపప

94-118/360

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:39
లస: ససస స
94-118/362

3161 NDX0299347
పపరర: షరరరల ఓలలటట

94-118/363

భరస : బబలమబరళ కకషష
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:43
లస: ససస స
94-118/365

3164 NDX0412262
పపరర: పదరజ మదసగ

94-118/366

భరస : మలరకసడదయబలల
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:48
లస: ససస స
94-118/368

3167 NDX0299701
పపరర: శకదదవ కడడయలల

94-118/370

భరస : బడహరనసదస
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:53
లస: ససస స
94-118/372

భరస : తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:57
లస: ససస స

94-118/351

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రఘబవర కరమరరజ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:51
లస: ససస స

94-118/374 3172 JBV3715257
3171 NDX1431931
పపరర: అరరణ కలమలరర కసద
పపరర: కకదసడలకడరదదవ మలచవరపప
స రర ససదబ దననన

భరస : సతఖననరరయణ ససదబ దననన
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:57
లస: ససస స

94-118/356

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటగబపరస�
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:51
లస: ససస స
3168 NDX1086818
పపరర: చచసచస లకడర మలలర మ

3157 NDX0382689
పపరర: మమరగ పడసనన దదయలఖ

3149 JBV3715414
పపరర: మలధసరర అమరర

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:44
లస: ససస స
3165 NDX0506436
పపరర: ససధ లకడర� మలలససటట �

94-118/353

భరస : జజన ఫసనన
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:40
లస: ససస స
3162 NDX0298869
పపరర: రరధదక జకరక

3154 NDX2043156
పపరర: ఉషర గగరర మలచరరజ

94-118/348

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకకరసత కగసడడనఖ మలచరరజ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వజయసరరధద
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:38
లస: ససస స
3159 JBV3715315
పపరర: జయలకడర

94-118/350

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హహచ.పడతనప కలమలర� �
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:34
లస: ససస స
3156 NDX0299123
పపరర: భబరతశరగష నఇబమరర

3151 NDX1080019
పపరర: లకడర శరగష ఏ

3146 NDX1507294
పపరర: ఆమన పససపపలలటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:33
లస: ససస స
3153 JBV2468254
పపరర: రమఖ� మమడన�

94-118/347

3170 NDX1080118
పపరర: వజయలకడర ఎ

94-118/373

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:56
లస: ససస స
94-118/375

3173 NDX1749391
పపరర: శశ బబపటర

94-118/376

భరస : సతఖననరరయణ సరయ బబపటర
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:58
లస: ససస స
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3174 NDX1489393
పపరర: అసజమర గబసడనరపప
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94-118/377

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:58
లస: ససస స
3177 JBV3715307
పపరర: నరరలలదదవ గరరకపరటట

94-118/380

94-118/383

94-118/386

94-118/391

94-118/394

94-118/397

94-118/400

తసడడ:డ శశషరరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:55
లస: పప

3187 NDX0760918
పపరర: కకషష చచసతనఖ ఆరరమమరర

3190 JBV3711660
పపరర: కకషషపడసరద తరరవధసల

3193 NDX0382655
పపరర: దదయలఖ జజన ఫసనన

3196 NDX0867432
పపరర: బబల మబరళ కకషష ఓలలటట

94-118/404

3199 NDX0298893
పపరర: శకనవరసరరవప జకరక

94-118/392

3202 NDX0760868
పపరర: రఘబవర కరమరరజ
యరకపరతషడన
తసడడ:డ మబనననరకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:55
లస: పప

3182 JBV3711611
పపరర: వనసకట సరసశత నరహరర

94-118/385

3185 NDX0299370
పపరర: సరయ రరహహల మమడ�

94-118/389

3188 NDX1080068
పపరర: జయకకషష ఎ

94-118/393

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:36
లస: పప
94-118/395

3191 NDX0867036
పపరర: వజయసరరధద నసబబరర

94-118/396

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:40
లస: పప
94-118/398

3194 NDX2043164
పపరర: శకకరసత కగసడడనఖ మలచరరజ

94-118/399

తసడడ:డ కరమమశశర వర పడసరద మలచరరజ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:43
లస: పప
94-118/402

3197 NDX0760785
పపరర: రరజ జజరవరపప

94-118/403

తసడడ:డ అరరరనసడడ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:49
లస: పప
94-118/405

3200 NDX0412239
పపరర: జమదగరన మలరకసడదయబలల
బసడడకలల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:55
లస: పప

94-118/406

94-118/408

3203 JBV2468189
పపరర: హనసమ పడతనప కలమలర�
మమడన�
తసడడ:డ ేరమకకటయఖ� �
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:59
లస: పప

94-118/409

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:54
లస: పప
94-118/407

94-118/382

తసడడ:డ హనసమ పడతనప కలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:53
లస: పప
3201 JBV3711678
పపరర: రరమచఇదనడరరడడడ సదరర

94-118/387

తసడడ:డ మలణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:43
లస: పప
3198 NDX0506543
పపరర: రరమ కకటటగబపరస మలలససటట

3184 NDX1507203
పపరర: వరఠనస ననగ ససదబ దననన

3179 JBV3715349
పపరర: గబణసససదరర జజరవరపప

భరస : లకరణరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ నరఇజనశరససస స
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖపడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:40
లస: పప
3195 NDX0299610
పపరర: మబరళ కకషష అలర మసపటట

94-118/384

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:37
లస: పప
3192 NDX0760793
పపరర: పడవణ కలమలర ఆరరమమరర

3181 NDX0299818
పపరర: వమలలదదవ పపలవరరస�

94-118/379

భరస : అరరరనసడడ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససదబ దననన
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మతషన ర మహతత
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:34
లస: పప
3189 NDX0299289
పపరర: రరమ కకషరషరరడడడ యరకసరరడడడ

94-118/381

భరస : మబరళ మహన కకషష�
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జకక
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:24
లస: పప
3186 NDX2152288
పపరర: రరమ లలల మహతత

3178 JBV3715323
పపరర: పరరశత దదవ అలర సశశటట

3176 JBV2468205
పపరర: సరమలమ జఖమర� మమడన�

భరస : హనసమ పడతనప కలమలర� �
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ�
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:71
లస: ససస స
3183 NDX1749375
పపరర: ఉజవరల రరస జకక

94-118/378

భరస : సదరఖ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:60
లస: ససస స
3180 NDX0299727
పపరర: జయ లకడర గబమరడడ�

3175 NDX0866905
పపరర: ససబబమర ఆరరమమరర
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3204 NDX0300814
పపరర: సదరఖపడకరశ రరవప అరరమబరర

94-118/410

తసడడ:డ కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:60
లస: పప

3205 NDX0299214
పపరర: సతఖననరరయణ ససదబ దననన

94-118/411

3206 JBV3715240
పపరర: ననగగశశరరరవప మరదనపప
మరదపప
తసడడ:డ లకడర ననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:63
లస: పప

94-118/413

94-118/415

3209 NDX1081769
పపరర: శవ రరమయఖ మలలర మ

94-118/416

తసడడ:డ ననగ మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:61
లస: పప

3207 NDX0299651
పపరర: రవ బబబబ కకసడడడ

94-118/414

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:63
లస: పప

3208 JBV3715299
పపరర: కకషరషరరవప గరరకపరటట
తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:64
లస: పప

3210 NDX1079342
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప ఎ

94-118/417

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:66
లస: పప

3211 JBV3715232
పపరర: తరరపత రరడడడ యరకసరరడడడ

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:65
లస: పప
94-118/418

తసడడ:డ వనసకట సరశమరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:67
లస: పప

3213 JBV3715380
పపరర: రతస యఖ గబమరడడ

94-118/420

తసడడ:డ గగపరలసరశమ
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:76
లస: పప

94-118/421 3215 JBV3711603
3214 NDX0299768
పపరర: మబరళ మహన కకషష పపలవరరస
పపరర: లకరణరరవప నరహరర

94-118/1193 3217 NDX2807998
3216 NDX2814440
పపరర: రరమ మహన రరవప దవపలకరర
పపరర: కళళవత మలశశటట

94-118/422

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:81
లస: పప
94-118/1194

భరస : సరసబ శవ రరవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:74
లస: ససస స

3218 NDX2813418
పపరర: వషష
ష పసడయ దవపలకరర

తసడడ:డ వశశననథస అరరమబరర
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:60
లస: పప

94-118/1199
3222 NDX2806479
పపరర: వనసకట మహన సతఖ మమరరస
దవపలకరర
తసడడ:డ రరమ మహన రరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:48
లస: పప

3223 NDX2791291
పపరర: భబరత మలశశటట

94-118/1198

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:50
లస: పప
94-118/1200

భరస : రరమ కకషష మలశశటట
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:44
లస: ససస స

94-118/1202 3226 NDX2907319
3225 NDX2811347
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస కకపపరపప
పపరర: కకషష చచసతనఖ అరరమబరర

94-118/1195

భరస : రరమ మహన రరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:73
లస: ససస స

94-118/1196 3220 NDX2907335
94-118/1197 3221 NDX2791747
3219 NDX2814804
పపరర: సతఖ ననరరయణ సరయ బబపటర
పపరర: సదరఖ పడకరశ రరవప అరరమబరర
పపరర: రరమ కకషష మలశశటట

తసడడ:డ వనసకట పరరర సరరథద బబపటర
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:62
లస: పప

94-118/419

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ మమరరస రరజ దవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:82
లస: పప

3212 JBV3715265
పపరర: ససత రరమలరరవప వలక
ర రర

3224 NDX2814267
పపరర: గరయతడ దవపలకరర

94-118/1201

భరస : వనసకట మహన సతఖ మమరరస దవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకపపరపప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖ పడకరష రరవప అరరమబరర
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:35
లస: పప

94-118/1204
3227 NDX2791242
పపరర: శకవణ జజశల నరసససహ కలమలర
మలశశటట
తసడడ:డ రరమ కకషష మలశశటట
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:23
లస: పప

3228 NDX2790913
పపరర: హహమ బసదస బసడడకలలర

94-118/1206
3229 NDX2736445
పపరర: వనసకట లకడర సతఖ సరయ
కకపపరపప
తసడడ:డ వనసకట ససబడహరణఖస కకపపరపప
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:19
లస: పప

94-118/1344
3230 NDX2588184
పపరర: ఏస ఏన ఏస వ ఏస ఏమ కకరణ
కలమలర మలశశటట
తసడడ:డ రరమ కకషష మలశశటట
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:21
లస: పప

94-118/1205

తసడడ:డ జమదనగరన మలరకసడదయబలల ANDHRA
ఇసటట ననస:29-2-350
వయససస:21
లస: ససస స
3231 JBV2467249
పపరర: మమమధదల� ఈచఇపరటట�
భరస : వనణబగగపరలలచనరరఖలల� �
ఇసటట ననస:29-2-352
వయససస:47
లస: ససస స

94-118/423

94-118/1203

94-118/424 3233 NDX2993087
94-118/1207
3232 JBV2467231
పపరర: వనణగగపరలలచనరరఖలల ఇచనచసపత
పపరర: శకనవరస బబచచయఖ ఆచనరరఖలల
ఈచసపరటట
తసడడ:డ నరససఇహచనరరఖలల
తసడడ:డ వనసకట రసగర చనరరఖలల ఈచసపరటట
ఇసటట ననస:29-2-352
ఇసటట ననస:29-2-352
వయససస:64
లస: పప
వయససస:63
లస: పప
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94-118/425

భరస : అనల కలమలర బసడనరర
ఇసటట ననస:29-2-353
వయససస:27
లస: ససస స
3237 AP151010270712
పపరర: వనసకట కకషష ఈచసపరటట�

94-118/428

తసడడ:డ వనసకటరసగరచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:29-2-353
వయససస:59
లస: పప
3240 NDX0722488
పపరర: లకడర ససనత అననన

94-118/431

భరస : కకషష ర
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:36
లస: ససస స
3243 NDX0300764
పపరర: వనసకట రమణ అననన

94-118/434

94-118/437

భరస : ఏ ఏస శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:39
లస: ససస స
3252 NDX2475580
పపరర: రరమకకషష అననన
తసడడ:డ బల రసగయఖ అననన
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:23
లస: పప
3255 NDX2629251
పపరర: జజననలగడడ శకనవరస రరవప

94-118/429
3238 AP151010270691
పపరర: శకనవరస బబచచయఖ చనరరఖలల�
ఈచసపరటట�
తసడడ:డ వనసకటరసగరచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:29-2-353
వయససస:60
లస: పప

3239 AP151010270159
పపరర: అచసఖతబబబబ ఈచసపరటట�
తసడడ:డ పరరర సరరధనచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:29-2-353
వయససస:61
లస: పప

3241 JBV1170497
పపరర: హహహమలవత అననన

3242 AP151010270399
పపరర: సశరష లత అననన

3244 AP151010270343
పపరర: లకడర అననన

3247 AP151010270679
పపరర: బబలరసగయఖ అననన

3250 NDX2475648
పపరర: తదజసశన అననన

3253 NDX3159449
పపరర: శకనవరస రరవప జజననలగడడ

94-118/1097

3256 NDX0760751
పపరర: సశరష మబవరశ�
తసడడ:డ తషలసస మసరసన రరడడడ�
ఇసటట ననస:29-2-355
వయససస:32
లస: ససస స

3258 NDX0739540
పపరర: శకకరసత రరడడడ� మబవరశ�

3259 AP151010270134
పపరర: తషలససమసరసన రరడడడ మబవరశ�

94-118/442

తసడడ:డ తషలసస మసరసన రరడడడ�
ఇసటట ననస:29-2-355
వయససస:32
లస: పప

94-118/435

3262 NDX1489898
పపరర: అఖల కసభసపరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కగ
ఇసటట ననస:29-2-356
వయససస:27
లస: ససస స

94-118/433

3245 NDX2179571
పపరర: రరమ కకషష అననన

94-118/436

తసడడ:డ బబల రసగయఖ అననన
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:23
లస: పప
94-118/438

3248 AP151010270344
పపరర: ససబబ రసగయఖ అననన

94-118/439

తసడడ:డ బబల రసగయఖ
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:62
లస: పప
94-119/38

3251 NDX2475606
పపరర: మనస అననన

94-119/39

తసడడ:డ వనసకట రమణ అననన
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:22
లస: ససస స
94-123/566

3254 NDX2612596
పపరర: జజననలగడడ సరవతడ

94-117/634

భరస : జజననలగడడ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-2-354 2/11TH LINE
వయససస:39
లస: ససస స
94-118/440

3257 AP151010270342
పపరర: అసజల మబవరశ�

94-118/441

భరస : తషలససమసరసన రరడడడ�
ఇసటట ననస:29-2-355
వయససస:52
లస: ససస స
94-118/443

తసడడ:డ శవశసకరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:29-2-355
వయససస:55
లస: పప
94-118/1209

94-118/430

భరస : బబల రసగయఖ
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జజననలగడడ రసగయఖ
ఇసటట ననస:29-2-354 2/11TH LINE
వయససస:44
లస: పప

3261 NDX3187846
పపరర: అసజల దదవ tulasi mastan
reddy
భరస : తషలశ మసరసన రరడడడ హససబసడ
ఇసటట ననస:29-2-355
వయససస:52
లస: ససస స

94-118/432

తసడడ:డ వనసకట రమణ అననన
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:20
లస: ససస స
94-119/40

94-118/427

భరస : వనసకట కకషష� �
ఇసటట ననస:29-2-353
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రసగయఖ
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:45
లస: పప
94-118/1208

3236 JBV1170588
పపరర: ససజజత� ఈచసపరటట�

భరస : అచసఖత బబబబ�
ఇసటట ననస:29-2-353
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబబ రసగయఖ
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరసగయఖ
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:40
లస: పప
3249 NDX3161262
పపరర: సరవతడ జజననలగడడ

94-118/426

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరసగయఖ
ఇసటట ననస:29-2-354
వయససస:42
లస: ససస స
3246 JBV1170430
పపరర: కకషష ర అననన

3235 NDX0811034
పపరర: ఉరరరల బబకకపటనస తరరమల

3260 JBV2467058
పపరర: శవశసకరరరడడడ మబవరశ�

94-118/444

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:29-2-355
వయససస:80
లస: పప
94-118/445

3263 JBV3715224
పపరర: అననపపరష కసభసపరటట

94-118/446

భరస : శకనవరస రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:29-2-356
వయససస:53
లస: ససస స
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3264 AP151010270113
పపరర: శకనవరసచసదడశశఖర చచకరక

94-118/447

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-356
వయససస:44
లస: పప
3267 NDX1080134
పపరర: ఆదద శశషగరరరరరవప ఎ

94-118/450

94-118/453

భరస : హరర పడసరద
ఇసటట ననస:29-2-358
వయససస:34
లస: ససస స
3273 NDX0907121
పపరర: యశససశ� సరతషలకరర�

94-118/456

3268 NDX1920439
పపరర: శకనవరస రరజలపపడడ

94-118/455
3272 JBV2468262
పపరర: షసవరసనస తదజససశ� సరతషలకరర�

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-358
వయససస:70
లస: పప

3282 NDX3126851
పపరర: కకసడయఖ చచరరకకరర

3283 NDX3215407
పపరర: సపథ కరశలలష జరసన

94-118/1214

3286 NDX3123643
పపరర: మమఘన చచరరకకరర

94-118/465

94-118/460

94-118/463

3278 NDX1771113
పపరర: అసబరగష కలమలర మలజగటట

94-118/461

3281 NDX3155702
పపరర: శత దదవ బబబబలలక

94-118/1210

భసధసవప: జరసన
ఇసటట ననస:29-2-360
వయససస:58
లస: ససస స
94-118/1212

3284 NDX3127826
పపరర: ససపడజ చచరరకకరర

94-118/1213

భరస : కకసడయఖ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:29-2-360
వయససస:38
లస: ససస స
94-118/1215

3289 NDX0506659
పపరర: రగననల జరసన హహసడడయల

3292 JBV3715190
పపరర: ససమన కలమలరర జరసన కలహడ
తసడడ:డ జరసన కలహడ
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:34
లస: ససస స

94-118/458

తసడడ:డ రరమలనసజ హనసమసత రరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:29-2-358
వయససస:44
లస: పప

3287 NDX1489401
పపరర: శతల దదవ కలహడ

94-118/464

భరస : రరకగశ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:28
లస: ససస స
94-118/466

తసడడ:డ మదన లలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:31
లస: ససస స
94-118/468

3275 NDX1770982
పపరర: పడసనన లకడర మలజగటట

తసడడ:డ రరమలనసజ హనసమసత రరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:29-2-358
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:29-2-360
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:35
లస: ససస స

94-118/457

తసడడ:డ దదవచసద జరసన
ఇసటట ననస:29-2-360
వయససస:39
లస: పప

భరస : కరలష జరసన
ఇసటట ననస:29-2-360
వయససస:35
లస: ససస స

3291 NDX1489385
పపరర: మనన కలమలరర జరసన కలహడ

తసడడ:డ కకటటసరశమ� �
ఇసటట ననస:29-2-358
వయససస:37
లస: ససస స

3277 NDX1770461
పపరర: చసదడబబబబ ననయబడడ కకమర

తసడడ:డ రరమలనసజ హనసమసతరరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:29-2-358
వయససస:50
లస: పప

3288 JBV3715158
పపరర: పరయల షరలషర

94-118/454

3274 NDX0866996
పపరర: అనసపమ� సరతషలకరర�

3280 AP151010288236
పపరర: కకటటసరశమ సరతషలకరర

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:29-2-360
వయససస:48
లస: పప

94-118/452

3271 NDX1489484
పపరర: లకడర అపరష మలజగటట

3279 NDX2034098
పపరర: రమలకరసత మలజగటట

94-118/1211

3269 AP151010270333
పపరర: వనసకటససబబబరరవప చచకరక
తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:29-2-357
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ మలలఖదదడ కకమర
ఇసటట ననస:29-2-358
వయససస:27
లస: పప

94-118/462

94-118/449

తసడడ:డ ఈశశర చసదర రరవప రరజలపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-357
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమలనసజ హనసమసత రరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:29-2-358
వయససస:70
లస: ససస స

3285 NDX3212115
పపరర: శశఠ నరరల జరసన

94-118/451

తసడడ:డ కకటటసరశమ�
ఇసటట ననస:29-2-358
వయససస:40
లస: ససస స
94-118/459

3266 NDX1920538
పపరర: ససబబషసన రరజలపపడడ

భరస : శకనవరస రరజలపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-357
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అసబరరష కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-358
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటసరశమ�
ఇసటట ననస:29-2-358
వయససస:39
లస: ససస స
3276 NDX1810903
పపరర: లలలవత మలజగటట

94-118/448

భరస : శకనవరసచఇదడశశఖర
ఇసటట ననస:29-2-357
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-2-357
వయససస:34
లస: పప
3270 NDX1561639
పపరర: ధన లకడర మలజగటట

3265 NDX0300806
పపరర: ఆదదలకడర చకరక

3290 JBV3715141
పపరర: కవత షరలషర

94-118/467

తసడడ:డ రమమశ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:33
లస: ససస స
94-118/469

3293 JBV3715133
పపరర: ససమ షరలలషర�

94-118/470

భరస : ననరపత షరలలషర�
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:35
లస: ససస స
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3294 AP151010270568
పపరర: శరసత భబగవతషల�

94-118/471

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:51
లస: ససస స
3297 JBV3715174
పపరర: ననరసగర దదవ కలహడ

94-118/474

94-118/477

94-118/480

94-118/483

తసడడ:డ మహహసదడ కలమలర కలహడ
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:25
లస: పప
3312 NDX0506691
పపరర: జరసన రరహహల హహనడ ఆ

94-118/489

94-118/492

తసడడ:డ గగవరచసద
ఇసటట ననస:29-2-365
వయససస:52
లస: పప

94-118/484

3313 NDX1772145
పపరర: భరత కలమలర జరసన కలహడ

3316 AP151010270273
పపరర: శశభబదదవ అమకత లలల

94-118/495

3319 AP151010270139
పపరర: లల భబగవతషల

94-118/487

3322 AP151010270285
పపరర: మదననరల గగవరచసదద
తసడడ:డ గగవరచసద
ఇసటట ననస:29-2-365
వయససస:59
లస: పప

94-118/482

3308 AP151010270301
పపరర: కలససమలసబ� కకతస �

94-118/485

3311 NDX1336098
పపరర: నఖల జరసన హహసడడయల

94-118/488

తసడడ:డ కకశశర జరసన హహసడడయల
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:27
లస: పప
94-118/490

3314 JBV3711686
పపరర: మహహఇదడకలమలర కలహడ

94-118/491

తసడడ:డ ఘటరల జ
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:51
లస: పప
94-118/493

3317 AP151010270592
పపరర: కరరణ భబగవతషల

94-118/494

భరస : నరసససహశరససస స
ఇసటట ననస:29-2-365
వయససస:50
లస: ససస స
94-118/496

భరస : నరసససహశరససస స
ఇసటట ననస:29-2-365
వయససస:74
లస: ససస స
94-118/498

3305 NDX0506626
పపరర: మనషర హహసడడయల

భరస : రరమబడహరనసదరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : అమకత లలల
ఇసటట ననస:29-2-365
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మదన లలల
ఇసటట ననస:29-2-365
వయససస:55
లస: ససస స
3321 AP151010270272
పపరర: అమకతనరల గగవరచనడద

3310 NDX1489369
పపరర: అఖల జరసన హహసడడయల

94-118/479

తసడడ:డ మదన లలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గటరల కలహడ
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకషష ర కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-365
వయససస:47
లస: ససస స
3318 AP151010270284
పపరర: పపషరపదదవ మదన లలల

94-118/481

తసడడ:డ కకశశర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అమకత లలల జరసన హహచ
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:30
లస: పప
3315 AP151010270276
పపరర: మసజలల దదవ కకషష ర కలమలర

3307 NDX0506782
పపరర: ససతల జరసన హహసడడయ

94-118/476

తసడడ:డ మహహసదడకలమలరరహహసదడకలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన లలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:33
లస: ససస స
94-118/486

3299 JBV3715182
పపరర: రరకగశ అశశక కలమలర కలహడ

94-118/478 3302 NDX1079490
3301 JBV3715166
పపరర: అశశక కలమలర గగవరచసద కలహడ
పపరర: కరమలకడ కలమలరర కర

3304 NDX2119312
పపరర: రరదదరజరసన హహసడడయల

94-118/473

తసడడ:డ అశశక కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరహహల జరసన హహసడడయల
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబలలల
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:33
లస: ససస స
3309 NDX1770354
పపరర: మహహత కలమలర కలహడ

94-118/475

తసడడ:డ గగవరచసద
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ హహసదదయల కకశశర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-364
వయససస:28
లస: ససస స
3306 NDX0506741
పపరర: రరఖ హహసడడయ

3298 JBV2468197
పపరర: నర పత� షరలషర�

3296 AP151010270567
పపరర: మలధవ భబగవతషల�

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష కలమలర� �
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కగవలచసద
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:55
లస: పప
3303 NDX1769670
పపరర: హహసదదయల బటటట జరసన

94-118/472

భరస : రమమష కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-361
వయససస:58
లస: ససస స
3300 AP151010270315
పపరర: రమమషషకమలర కగవలచసద

3295 AP151010270316
పపరర: జజజ ననవత దదవ కర

3320 AP151010270244
పపరర: కకషష ర కలమలర గగవరచసదద

94-118/497

తసడడ:డ గగవరచసద
ఇసటట ననస:29-2-365
వయససస:49
లస: పప
94-118/499

3323 AP151010270117
పపరర: శకమనననరరయణ పప తత
స రర�

94-118/500

తసడడ:డ రరధనకకషషయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-365
వయససస:78
లస: పప
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3324 AP151010270140
పపరర: నరసససహశరససస స భబగవతషల

94-118/501

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-365
వయససస:79
లస: పప
3327 AP151010270586
పపరర: భబరత పప తత
స రర�

94-118/504

94-118/507

94-118/510

94-118/513

94-118/515

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:30
లస: ససస స
3342 JBV3715091
పపరర: మనన కకశశర మలనదరర�

94-118/518

94-118/521

భరస : పరపర రరవప అకకకరరజ
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:50
లస: ససస స
3348 JBV3715042
పపరర: సరమలమ జఖలకడర అయత�

94-118/524

భరస : రరధనకకకషష�
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:61
లస: ససస స
3351 NDX0353557
పపరర: పడవణబకమలర కరకలమలనస�
తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:35
లస: పప

94-118/508

3334 JBV3715125
పపరర: ననగమలలర శశరర కడడయస�

3337 NDX2988590
పపరర: దదపసస కరకలమలనస

94-118/511

3332 AP151010270114
పపరర: లకడరసరసబబడజఖస సమబదనడల

3335 JBV3715117
పపరర: రరదడమమరరస కడడయస�

94-118/509

94-118/512

94-118/1216

3338 NDX1153212
పపరర: హరరత కరకలమలనస

94-118/514

భరస : వనసకట సరయ మబరళమహన కలమలర కర
ఇసటట ననస:29-2-370
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర గబపరస
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:26
లస: ససస స

3340 NDX0866897
పపరర: శక ననగవరణణ� ససగబభభటర �

3341 AP151010270254
పపరర: లకడరచనమబసడదశశరర భమరరజ

94-118/516

94-118/517

తసడడ:డ వనసకటరరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:41
లస: ససస స

3343 NDX0300921
పపరర: పదనర శరఖమల బసడనరర
బసడనరర
భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:44
లస: ససస స

94-118/519

3346 JBV2467421
పపరర: ననగ వజయలకడర �
కరకలమలనస�
భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:51
లస: ససస స

94-118/522

3349 AP151010270074
పపరర: ససశల భమరరజ�

94-118/525

3352 JBV2467264
పపరర: అనల కలమలర గబపరస�
కరకలమలనస�
తసడడ:డ ససదరకనరరవప� �
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:38
లస: పప

94-118/506

తసడడ:డ కకషష�
ఇసటట ననస:29-2-370
వయససస:43
లస: పప

3344 JBV3711694
పపరర: దదవబబయ

94-118/520

భరస : మహహఇదడకలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:50
లస: ససస స
3347 JBV2467173
పపరర: దసరరరభవరన కరకలమలనస�

94-118/523

భరస : ససదరకనరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనణబగగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:74
లస: ససస స
94-118/527

3329 AP151010270111
పపరర: శశభబదదవ పప తత
స రర

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-369
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకషష కకశశర�
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:41
లస: ససస స
3345 NDX1964742
పపరర: అరరణ అకకకరరజ

3331 NDX1413442
పపరర: పరరశత కకతనస

94-118/503

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-368
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రరదడమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-370
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబడహరనసదరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-370
వయససస:56
లస: పప
3339 NDX0352922
పపరర: మణణ దదపసస కరకలమలనస�

94-118/505

భరస : చసదడ శశఖర పడసరద కకతనస
ఇసటట ననస:29-2-369
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరయఖ
ఇసటట ననస:29-2-369
వయససస:79
లస: పప
3336 AP151010270136
పపరర: చసదడశశఖరపడసరద� కకతస �

3328 AP151010270647
పపరర: మలధవ పప తత
స రర

3326 NDX0300897
పపరర: జజతసత పష తతరర

భరస : మధస బబబబ
ఇసటట ననస:29-2-368
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-368
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-368
వయససస:50
లస: పప
3333 AP151010270028
పపరర: ససబబబరరవప సమబదనడల

94-118/502

తసడడ:డ రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:29-2-365
వయససస:83
లస: పప

భరస : శరఖసబబబబ�
ఇసటట ననస:29-2-368
వయససస:43
లస: ససస స
3330 AP151010270231
పపరర: శరఖసబబబబ పప తత
స రర

3325 AP151010270050
పపరర: పసద ఓసకరర కనమరర పపడడ

3350 JBV2467215
పపరర: శరయకలమలర� కరకలమలనస�

94-118/526

తసడడ:డ ససదరకనరరవప� �
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:35
లస: పప
94-118/528

3353 JBV3715083
పపరర: కకషష కకశశర మలనదరర�

94-118/529

తసడడ:డ కకకషషమహన�
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:43
లస: పప
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3354 NDX0761890
పపరర: పపరషచసదడరరవప బసడనరర

94-118/530

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:52
లస: పప
94-118/533

3360 NDX1507187
పపరర: వనసకట లకడర గరయతడ ఏక

94-118/535

94-118/538

భరస : భబనసపడకరశ�
ఇసటట ననస:29-2-373
వయససస:39
లస: ససస స
94-118/541

94-118/1218

తసడడ:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-374
వయససస:48
లస: పప
3375 NDX2179555
పపరర: రమలదదవ జలకరర

94-118/549

తసడడ:డ రరఘవనసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-2-376
వయససస:45
లస: పప
3381 NDX2725224
పపరర: ననగ వనసకట రమమశ జలకరర
తసడడ:డ రరజ జలకరర
ఇసటట ననస:29-2-376
వయససస:36
లస: పప

3364 JBV3711702
పపరర: లలతనమలధసరర ఏకర

3365 NDX3291283
పపరర: కలససమ కలమలరర జసగరలపలర

94-118/539

3367 AP151010270213
పపరర: వనసకటరరమయఖ ఏకర

3370 JBV3715018
పపరర: శవ పరరశత కపపగసతషల

3373 NDX0300970
పపరర: వనసకట లకడర� ససగబభభటర �

3376 AP151010270259
పపరర: వనసకటలకడర యలలరపడగడ�

3379 AP151010270249
పపరర: బబలససబడమణఖస ససగబభభటర

3382 NDX2764389
పపరర: శరకవణణ juluri
భరస : ననగ వనసకట రమమశ జలకరర
ఇసటట ననస:29-2-376
వయససస:32
లస: ససస స

94-118/537

94-118/540

భరస : వనసకట ససబబబరరవప జసగరలపలర
ఇసటట ననస:29-2-373
వయససస:48
లస: ససస స
94-118/542

94-118/543
3368 NDX3291275
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప జసగరలపలర

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-373
వయససస:58
లస: పప
94-118/544

3371 NDX1770107
పపరర: మణణ కపపగసతషల

94-118/545

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కపపగసతషల
ఇసటట ననస:29-2-374
వయససస:41
లస: పప
94-118/547

3374 AP151010270252
పపరర: లకడర చనరరమత ససగమబబ టర

94-118/548

భరస : బబలససబడమణఖస
ఇసటట ననస:29-2-376
వయససస:51
లస: ససస స
94-118/550

3377 NDX0820696
పపరర: వనసకట శకరరమ కకషష�
ససగబభభటర �
తసడడ:డ బబల ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:29-2-376
వయససస:30
లస: పప

94-118/551

94-118/553

3380 NDX2179563
పపరర: రరజ జలకరర

94-118/554

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:29-2-376
వయససస:58
లస: పప
94-118/1219

3362 JBV3715067
పపరర: బబల సససధసరర పరలలటట
ర �
తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-373
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటనరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-376
వయససస:64
లస: ససస స
94-118/552

94-118/1217

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప జసగరలపలర
ఇసటట ననస:29-2-373
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:29-2-376
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరజ జలకరర
ఇసటట ననస:29-2-376
వయససస:55
లస: ససస స
3378 NDX1390368
పపరర: పడకరష పతడ

94-118/536

భరస : మణణ
ఇసటట ననస:29-2-374
వయససస:37
లస: ససస స
94-118/546

3359 NDX2826311
పపరర: హరరక బసడనరర

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:29-2-372, WARD No.5
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-373
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషరష మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-373
వయససస:70
లస: పప
3372 AP151010270646
పపరర: మధస బబబబ పష తతరర

94-118/534

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-373
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-373
వయససస:27
లస: పప
3369 NDX3156858
పపరర: పపదరరకరకడద మలరరటటరగ

3358 JBV2467223
పపరర: నవన కలమలర� కరకలమలనస�

3361 NDX0506808
పపరర: హహహమ జసగరలపలర

94-118/532
3356 AP151010270033
పపరర: వనసకటరరమకకషరషరరవప బమరరజ

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ససదరకనరరవప� �
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ఏక
ఇసటట ననస:29-2-373
వయససస:26
లస: ససస స

3366 NDX1079516
పపరర: వనసకట పవన కలమలర ఏకర

94-118/531

తసడడ:డ నరసససహరరవప అకకకరరజ
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:59
లస: పప

3357 AP151010270078
పపరర: వనసకట వనణబగగపరలరరవప
భమరరజ�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-371
వయససస:79
లస: పప

3363 JBV3715059
పపరర: శవ బబల ససధఖ అయత�

3355 NDX2291763
పపరర: పరపరరరవప అకకకరరజ

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ జలకరర
ఇసటట ననస:29-2-376
వయససస:61
లస: పప
94-118/1220

3383 AP151010270035
పపరర: శశషమర శకగరరరరరజ�

94-118/555

భరస : లకడరననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-377
వయససస:83
లస: ససస స
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94-118/556

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-377
వయససస:41
లస: పప
94-118/558

భరస : ఆశష జరసన
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:24
లస: ససస స
94-118/561

తసడడ:డ రఘబరరస
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:30
లస: ససస స
94-118/565

భరస : దసరరరన హహరరచసద జరసన
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:51
లస: ససస స

94-118/559

94-118/568

తసడడ:డ హహరరచసద జరసన
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:27
లస: పప

3391 NDX1240373
పపరర: అనసశర గరసడర

94-118/563

94-118/571

తసడడ:డ జననరరనపడసరద
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:44
లస: పప

3394 NDX1324524
పపరర: పదనరవత గరసడర

94-118/566

94-118/574

తసడడ:డ కకటయఖ సతచస నపఅల
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:59
లస: పప

భరస : వపపనబరర కలమలర పష రరశల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దసరరర పడసరద రరవప గగపరరజ
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:49
లస: ససస స
94-118/798

భరస : దనసరర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-379, F-204, SNEHA TOW
వయససస:43
లస: ససస స

94-118/564

3395 AP151010270370
పపరర: వనసకరయమర దనసరర

3400 AP151010270352
పపరర: రరమకకషషపడసరద దనసరర

94-118/572

94-118/570

3401 NDX0013599
పపరర: శరససన �స యయలలశశరపప�

94-118/573

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:56
లస: పప

3403 NDX1561704
పపరర: సరసబ శవ రరవప గరసడర

3406 NDX2736460
పపరర: గబడడయల చచహన

94-118/567

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:37
లస: పప

94-118/575

3404 JBV3711710
పపరర: ససతనరరమయఖ� దనసరర�

94-118/576

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:84
లస: పప
94-118/1223

తసడడ:డ మమలచసద చచహన
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:20
లస: ససస స
94-119/41

3392 NDX1507237
పపరర: పదర సతచస నపఅల

94-118/569 3398 NDX1561670
3397 NDX0013649
పపరర: వనసకట రరజగష� యయలలశశరపప�
పపరర: వనసకట కకషష గరసడర

తలర : ననగ రతనమర
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:66
లస: పప
94-118/1222

94-118/560

భరస : జననరర నపడసరద
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరర నపడసరద
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:47
లస: పప

3402 NDX1507252
పపరర: కకషష మమరరస సతచస నపఅల

3389 NDX1153204
పపరర: మమమతడ రరస పష స

భరస : కకషష మమరరస సతచస నపఅల
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వ లకడరనరసససహ శరససన �స
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:32
లస: పప

3399 AP151010270356
పపరర: రవసదడ దనసరర

94-118/557

తసడడ:డ రఘబ రరస పష స
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబశవ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:55
లస: ససస స

3396 NDX1911669
పపరర: ఆశష జరసన

3411 NDX2469294
పపరర: దనసరర మలధవ

3388 NDX1489922
పపరర: లకడర తరరమల సతచస నపఅల

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:32
లస: ససస స

3393 NDX1769860
పపరర: దసరరరన రఠపర దదవ

3386 NDX1771162
పపరర: మణణ దదపసక సతచస నపలర

తసడడ:డ కకషష మమరరస సతచస నపలర
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస సతచస నపఅల
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:25
లస: ససస స

3390 NDX0760843
పపరర: మలధసరర రరస పప స

3408 NDX1642322
పపరర: సససదరఖ రరజఖలకడర బబపటర

94-118/1221

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ పసరరమళర
ఇసటట ననస:29-2-378
వయససస:36
లస: పప

3387 NDX2420875
పపరర: రగషర జరసన

3405 NDX3168408
పపరర: డడసపపల జరసన

3385 NDX2724011
పపరర: వనననకటరసగననథ పసరరమళర

3409 NDX1642314
పపరర: దసరరర పడసరద రరవప గగపరరజ

3407 NDX2736452
పపరర: కలలదదప చచహన

94-118/1224

తసడడ:డ మమలచసద చచహన
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:19
లస: పప
94-119/42

3410 NDX2469302
పపరర: దనసరర నఖత

94-118/797

తసడడ:డ వనసకట శశషర చలపత రరవప గగపరరజ
ఇసటట ననస:29-2-379
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ దనసరర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-379, F-204, SNEHA TOW
వయససస:23
లస: ససస స

3412 NDX2469286
పపరర: దనసరర శకనవరసరరవప

3413 NDX1621185
పపరర: చచసచస లకడర వనమబల

94-118/799

తసడడ:డ దనసరర ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-379, F-204, SNEHA TOW
వయససస:52
లస: పప

94-118/577

భరస : బబలలజ వనమబల
ఇసటట ననస:29-2-380
వయససస:37
లస: ససస స
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3414 NDX2438794
పపరర: నరసససహ రరడడడ బబ నమబకకల

94-118/578

తసడడ:డ రరమరరడడడ బబ నమబకకల
ఇసటట ననస:29-2-380
వయససస:57
లస: పప
3417 NDX2420917
పపరర: ససతనమ బబ నమబకకల

3415 NDX3224763
పపరర: వమల చసద జరసన సలలచ

94-118/1331

తసడడ:డ జవరరజ జరసన సలలచ
ఇసటట ననస:29-2-380
వయససస:44
లస: పప
94-118/801

3418 NDX2420925
పపరర: రవసఢనడరరడడడ బబ నమబకకల

3416 NDX2443109
పపరర: రమలదదవ బబ నమబకకల

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ బబ నమబకకల
ఇసటట ననస:29-2-380,WARD NO-5,
వయససస:33
లస: ససస స
94-118/802

3419 JBV3714920
పపరర: శకదదవ శకరరమజ�

94-118/579

భరస : నరసససహ రరడడడ బబ నమబకకల
ఇసటట ననస:29-2-380,WARD NO-5,
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ బబ నమబకకల
ఇసటట ననస:29-2-380,WARD NO-5,
వయససస:30
లస: పప

భరస : కనకగసదనడచనరర�
ఇసటట ననస:29-2-381
వయససస:34
లస: ససస స

3420 NDX0843151
పపరర: రసజత నలర గసగబల

3421 JBV2467918
పపరర: ససతనమహలకడర వనఇపటట

3422 JBV3711744
పపరర: గరరరజకలమలరర� కకమరర�

94-118/580

భరస : కకషష ససమసత
ఇసటట ననస:29-2-381
వయససస:39
లస: ససస స
3423 NDX0301051
పపరర: సరమలమ జఖలకడర మదమసచ
భరస : సతనఖనసదరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-381
వయససస:73
లస: ససస స

3424 JBV3714904
పపరర: ఇసదసమత కససబ

తసడడ:డ సతనఖనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-381
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప గరదదరరజ
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:59
లస: పప
3432 AP151010270367
పపరర: మమమదదల యలపసదదబ�

94-118/591

94-118/595

3433 NDX1240381
పపరర: పదనర వత గరసధద రరజ

3436 NDX0411785
పపరర: బబల తడపపర సససదరర� సరగర�

94-118/598

3439 NDX0301218
పపరర: హరర� సరగర�

94-118/589

తసడడ:డ యస ఆర వ పడసరద తసగరరరల
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:51
లస: పప

3442 NDX0013615
పపరర: శవ శసకర రరవప� భటటటపష డ లల�
తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:79
లస: పప

3428 JBV3714912
పపరర: కనకగసదనడచనరర� శకరరమజ�

94-118/588

3431 NDX0301234
పపరర: రరణణ� సరగర�

94-118/590

భరస : హరర�
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:37
లస: ససస స
94-118/592

3434 AP151010270241
పపరర: కగళన ఎలలర పసదబ ద

94-118/594

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:49
లస: ససస స
94-118/596

3437 NDX0412155
పపరర: కకషష పడణణత లసకర

94-118/597

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:33
లస: పప
94-118/599

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:44
లస: పప
94-118/601

94-118/585

తసడడ:డ సష మయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-381
వయససస:66
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:35
లస: పప
3441 NDX1489930
పపరర: జతదసదడ కలమలర తసగరరరల

94-118/587

భరస : ససభడమనఖమ
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:63
లస: ససస స
3438 NDX1663468
పపరర: రరజ మమడడశశటట

3430 NDX1240399
పపరర: శకలసతలదదవ గరదదరరజ

3425 NDX0301002
పపరర: శకనవరసర చనరర� శకరరమజ�
తసడడ:డ కనకరసదనడచనరగ�
ఇసటట ననస:29-2-381
వయససస:34
లస: పప

భరస : తలపసరయళ
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పరమకలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:44
లస: ససస స
3435 NDX0013581
పపరర: భడమరరసబ� బటటటపష డ లల�

94-118/584

తసడడ:డ శకరరమశరర
ఇసటట ననస:29-2-381
వయససస:59
లస: పప
94-117/86

94-118/582

భరస : రరమచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-381
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-381
వయససస:73
లస: ససస స

94-118/586 3427 JBV2467835
3426 NDX0843144
పపరర: కకషష ససమసత రరడడడ నలర గసగబల
పపరర: రఘరరమ వనఇపటట

3429 NDX1309335
పపరర: ససబడహరణఖస గరదదరరజ

94-118/581

భరస : రఘరరమ
ఇసటట ననస:29-2-381
వయససస:57
లస: ససస స
94-118/583

94-118/800

3440 AP151010270079
పపరర: ఫణణకలమలర ఎలలర పసదదబ

94-118/600

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-382
వయససస:48
లస: పప
94-118/602

3443 NDX0411736
పపరర: పడసదన� వలవనటట�

94-118/603

భరస : సతఖనననరరయణమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-383
వయససస:45
లస: ససస స
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3444 NDX0411678
పపరర: సతఖనననరరయణమమరరస�
వలవనటట�
తసడడ:డ పపరషచఇదడరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-383
వయససస:50
లస: పప

94-118/604

3447 NDX1507161
పపరర: అసకకత జరసన సలలచ

94-118/606

94-118/1226

94-116/636

94-118/611

94-118/614

94-116/863

94-118/617

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:41
లస: ససస స

3457 JBV3714771
పపరర: సరలలచన నరపత జరసన

3460 NDX3120649
పపరర: వషష
ష కసఠ దదవ యరకస శశటట

3463 NDX1745464
పపరర: అఖల శతరరజ

3466 NDX0301416
పపరర: రరధ అమర

94-118/620

3469 NDX1240324
పపరర: దదపసస జరసన

3472 JBV3714672
పపరర: శరసత తషనసగబసటర
భరస : శవకరల రరఘవ పడసరద
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:47
లస: ససస స

3452 NDX3201209
పపరర: అసకకత జరసన సరలలచన

94-118/1228

3455 AP151010270092
పపరర: వమలకలమలరర మదనబల

94-118/610

94-118/612

3458 AP151010270044
పపరర: మహన ససవర రరమ కకషష
మదనబల
తసడడ:డ రరమ రరవప మదనబల
ఇసటట ననస:29-2-385
వయససస:44
లస: పప

94-118/613

94-116/861

3461 NDX2967586
పపరర: బరర ననగ

94-116/862

భరస : గగపస కకషష
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:24
లస: ససస స
94-118/615

3464 NDX1328343
పపరర: సరయ ననగ హరరరత వనననసరరడడడ

94-118/616

తసడడ:డ వన పదనర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:27
లస: ససస స
94-118/618

3467 NDX0866780
పపరర: మకదసల మటటట పలర

94-118/619

తసడడ:డ బదదరర ననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:32
లస: ససస స
94-118/621

భరస : సద గగఠ జరసన
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:35
లస: ససస స
94-118/623

94-118/608

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:29-2-385
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:33
లస: ససస స
3471 JBV3714748
పపరర: రతన కలమలరర దసగగర

94-118/609

తసడడ:డ వనసకట రమణ శతరరజ
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరరన రరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:30
లస: ససస స
3468 NDX0725994
పపరర: అనసషర నసబమరర

3454 NDX0301291
పపరర: జయశక మలదనల

3449 AP151010270389
పపరర: రరమ రరవప మదనబల

తసడడ:డ రరజగసదడ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-384, 2 line 5 cross
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:22
లస: పప
3465 NDX1745456
పపరర: సరయ లకడర మబనగరల

94-118/1227

తసడడ:డ జవరరజ జరసన
ఇసటట ననస:29-2-385
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-385
వయససస:46
లస: పప
3462 NDX2967560
పపరర: బబసరర దసరర పడసరద

3451 NDX3145141
పపరర: పససకక జరసన సలలచ

94-118/605

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మదనబల
ఇసటట ననస:29-2-384
వయససస:72
లస: పప

భరస : మహన శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:29-2-385
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప మదనబల
ఇసటట ననస:29-2-385
వయససస:66
లస: ససస స
3459 AP151010270091
పపరర: వరరరఘవయఖ మదనబల

94-118/607

భరస : నరపత జరసన సలలచ
ఇసటట ననస:29-2-384
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ శరససస స భబగవతషల
ఇసటట ననస:29-2-385
వయససస:53
లస: ససస స
3456 AP151010270060
పపరర: శరసత కలమలరర మదనబల

3448 JBV2468007
పపరర: రమమష కలమలర జరసన

3446 AP151010270622
పపరర: ఇసదదరరదదవ మబతనస

భరస : రమమష కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-384
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగరలలల
ఇసటట ననస:29-2-384
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ర
ఇసటట ననస:29-2-384
వయససస:57
లస: పప
3453 NDX2529386
పపరర: కరరణ భబగవతషల

94-118/1225

భరస : సలలచ నలలశ
ఇసటట ననస:29-2-383
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగసదడ కలమలర సలలచ
ఇసటట ననస:29-2-384
వయససస:30
లస: పప
3450 NDX3186244
పపరర: గ ప

3445 NDX3179363
పపరర: వణ దదవ జరసన

3470 NDX0866871
పపరర: ససజనఖ మటటట పలర

94-118/622

తసడడ:డ బబదదరర ననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:34
లస: ససస స
94-118/624

3473 NDX1080290
పపరర: మలధవ కర

94-118/625

భరస : కర వ జ చకకవరరస
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:48
లస: ససస స
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3474 JBV3714607
పపరర: వరలకడర� వసకరయల�

94-118/626

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:53
లస: ససస స
3477 NDX1489336
పపరర: ససశల దదవ జరసన

94-118/629

94-118/632

94-118/635

94-118/638

94-118/641

94-118/644

94-118/648

తసడడ:డ తనతయఖ
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:65
లస: పప

3487 NDX1489344
పపరర: ఆశష కలమలర జరసన

3490 NDX0866806
పపరర: బబలకకషష� ఆతరకకరర�

3493 NDX1080191
పపరర: వజయ గగపరల చకకవరరస కర

3496 NDX1489328
పపరర: నరరల కలమలర జరసన

94-118/651

3499 NDX1328319
పపరర: వన పదనరరరవప వనననస

94-118/639

3502 NDX1663500
పపరర: ససత రరమల రరవప వలక
ర రర

3482 JBV3714722
పపరర: అరరణ వసపరమబల

94-118/634

3485 NDX1328335
పపరర: సరయ శక హరర వనననసరరడడడ

94-118/637

94-118/640
3488 JBV3714631
పపరర: బదదరగ సతఖననరరయణ నసబమరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:31
లస: పప
94-118/642

3491 NDX0301374
పపరర: మహహశ కలమలర అమర

94-118/643

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:36
లస: పప
94-118/645

94-118/646
3494 JBV3714599
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
వసకరయల
తసడడ:డ వశశననధ పడసరద వసకరయల
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:56
లస: పప

94-118/649

3497 NDX0412056
పపరర: శవ కరళ రరఘవ పడసరద�
తషనసగబసటర �
తసడడ:డ వటల రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:57
లస: పప

94-118/650

94-118/652

3500 NDX1749417
పపరర: జననరరన రరవప మబనగరల

94-118/653

తసడడ:డ వనన శక పడహలబ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:61
లస: పప
94-118/654

94-118/631

తసడడ:డ వన పదనర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససఖరరజ జరసన
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అసకరళళయఖ
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:60
లస: పప
3501 JBV3714656
పపరర: అపరపరరవప అమర

94-118/636

తసడడ:డ రరమచసదడచనరరఖలల
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:56
లస: పప
3498 JBV3714698
పపరర: పపరష చసదడ రరవప ఆతరకకరర

3484 NDX1772061
పపరర: మణణకసఠ తనడదపలర

3479 NDX1328327
పపరర: వజయ లకడర వనననసరరడడ

భరస : రరధనకకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనన చచసచయఖ
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:46
లస: పప
3495 JBV3714615
పపరర: శకనవరస నసబమరర

94-118/633

తసడడ:డ నరరల కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నరరల కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:34
లస: పప
3492 NDX0301333
పపరర: రమమశ దసగగర

3481 NDX1663492
పపరర: లలత తనడడకకసడ

94-118/628

భరస : వన పదనర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగగశశర శరససస స తనడదపలర
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ ససతరరజ
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:28
లస: పప
3489 NDX1489377
పపరర: ససగగత జరసన

94-118/630

భరస : ససత రరమల రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మధససదదనరరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:72
లస: ససస స
3486 NDX1745472
పపరర: అనరరధ ససతరరజ

3478 JBV3714706
పపరర: అననపపరష � ఆతరకకరర�

3476 JBV3714730
పపరర: అననపపరష దదవ మటటట పలర

భరస : ననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:61
లస: ససస స
3483 JBV3714649
పపరర: వషష
ష కరసతదదవ యయరకసశశటట

94-118/627

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నరరల కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:54
లస: ససస స
3480 JBV3714664
పపరర: అననపపరష అమర

3475 JBV3714623
పపరర: అరరణన నసబమరర

తసడడ:డ కగశవ రరవప గబపరస మబనగరల
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:65
లస: పప
94-118/655

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:68
లస: పప

3503 NDX2806701
పపరర: అసబక కలమలరర జరసన

94-118/1229

భరస : ఆశష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:24
లస: ససస స
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94-118/1230

తసడడ:డ నరరససహహలల
ఇసటట ననస:29-2-386
వయససస:23
లస: పప
3507 NDX3058310
పపరర: భరత కలమలర జరసన

94-116/864

తసడడ:డ భవరలలల
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:51
లస: పప
3510 NDX1663526
పపరర: సష ననమ జరసన

94-118/658

94-118/661

భరస : నరసససహపడసరద�
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:42
లస: ససస స
3519 NDX0506881
పపరర: భబనసకరరగసక� చలలకకరర�
తసడడ:డ వరననగరచనరగ�
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:28
లస: పప
3522 NDX1831685
పపరర: కమలలశ కలమలర జరసన

94-118/670

94-118/673

భరస : నరగసదడ కలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:43
లస: ససస స

94-118/659

3514 NDX1831727
పపరర: మధసర వరన డదగరపరరస

3517 JBV3714557
పపరర: అననపపరష � చసటగబసట�

3520 NDX0914200
పపరర: దదననశ కలమలర పపరగహహత

3523 NDX1080332
పపరర: ససధనకర తషరర పరటట

3526 NDX1831651
పపరర: కకశశరగలలల జరసన

94-119/43

3529 NDX2475861
పపరర: శకలసతలమర అబబరరజ

94-118/662

3532 JBV3714409
పపరర: రతనగగరర� మమడ�
భరస : ఆనసద�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:44
లస: ససస స

94-118/660

3515 JBV3714789
పపరర: ససతతష దదవ జరసన� సరలలచ�

94-118/663

భరస : వకరసకలమలర జరసన�
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:41
లస: ససస స
94-118/665

3518 JBV3714565
పపరర: అసతరర దదవ పపరగహహత

94-118/666

భరస : గరవర చసద
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:59
లస: ససస స
94-118/668

3521 JBV3714581
పపరర: మదన సససగ పపరగహహత

94-118/669

తసడడ:డ గరవర చసద
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:32
లస: పప
94-118/671

3524 JBV3714573
పపరర: పడతనప సససగ� పపరగహహత�

94-118/672

తసడడ:డ వనలలజ�
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:61
లస: పప
94-118/674

3527 NDX2830958
పపరర: బబగవసత దదవ

94-118/1232

భరస : కకశశరర లలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:53
లస: ససస స
94-119/44

భరస : గగపరల కకషష మమరరస అబబరరజ
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:85
లస: ససస స
94-118/676

3512 NDX0933671
పపరర: పసడయలసక చసతగబసట
తసడడ:డ వరశవ రరమకకషష
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘఘవర చసద జ
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:70
లస: పప

తలర : రరమలరరవప బడహరసడస
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:64
లస: ససస స
3531 JBV3714433
పపరర: కకషష పసడయల� జయవరపప�

3511 NDX1831495
పపరర: లలత కలమలరర జరసన

94-118/657

తసడడ:డ వరసగరచనరర
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ధసధఖలజ
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:66
లస: పప
3528 NDX2499523
పపరర: అనసరరధ బడహరసడస

3509 NDX1328301
పపరర: శకత చలలకకరర

94-118/656

తసడడ:డ గరవర చసద
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకశశరగలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:34
లస: పప
3525 NDX0914168
పపరర: గరవనర చసద పపరగహహత

3508 NDX1831560
పపరర: ససఘవ దదపసక జరసన

భరస : వర శవరరమకకకషష�
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:54
లస: ససస స
94-118/667

94-118/1231

తసడడ:డ చరసజవ తషరరమమళర
ఇసటట ననస:29-2-386 Flat No-101, Sarvani
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగ ససరగష డదగరపరరస
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:39
లస: ససస స
94-118/664

3506 NDX2896645
పపరర: అనల యశశశ తషరరమమళర

తసడడ:డ వనలకరర శవ రరమ శరససస స
ఇసటట ననస:29-2-386 BRODIPET 2/4
వయససస:70
లస: పప

భరస : కమలలశ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:36
లస: ససస స
3516 JBV3714755
పపరర: వజయలకడర � దదరరడర�

94-118/1098

తసడడ:డ కకశశరగలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భరత కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-387
వయససస:29
లస: ససస స
3513 NDX1240415
పపరర: ఠనసజజ చసత గబసట

3505 NDX2630564
పపరర: వనలకరర రమమష బబబబ

3530 NDX1336007
పపరర: రరధదక లలళళ

94-118/675

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:37
లస: ససస స
94-118/677

3533 NDX1080167
పపరర: వశరలకడర జర

94-118/678

భరస : తడవకకమలనసద
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:44
లస: ససస స
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94-118/679

భరస : పడభబకర తషరర పరటట
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:45
లస: ససస స
3537 JBV3714284
పపరర: శక దదవ�

94-118/683

94-118/686

భరస : ననగ భదనడరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:63
లస: ససస స

3538 NDX1768789
పపరర: అనదరరధ కరకలమలనస

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:76
లస: ససస స
3549 JBV3714326
పపరర: సరగజన దదవ� తగబళళ�

94-118/695

తసడడ:డ పపరరయల సరశమ�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:34
లస: పప
3555 NDX1240332
పపరర: కకషష శరరర పససమరరస

3542 NDX1749383
పపరర: లకడర సరసబబడజఖస అవరశరర

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:44
లస: పప
3558 NDX1080258
పపరర: జర తడవకకమలనసద

తసడడ:డ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:53
లస: పప

3547 JBV3714342
పపరర: రసగ దదవ మలఢభబషస

3550 JBV3714318
పపరర: శరఖమల� మలఢభబషస�

3553 NDX1336114
పపరర: బబపప ససధదప వనలవనల

94-118/704

94-118/690

94-118/691

భరస : రరజగసదడ బబబబ�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:75
లస: ససస స
94-118/693

3548 NDX0760777
పపరర: సరగజన� కరటటరర�

94-118/694

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:82
లస: ససస స
94-118/696

3551 NDX1489906
పపరర: ననగ గగపస కకషష మసచసకకసడ

3562 JBV3714532
పపరర: మహన�
తసడడ:డ సపన గగడన�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:59
లస: పప

94-118/697

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:27
లస: పప
94-118/699

3554 JBV3714508
పపరర: మకత�ేస జయ రరవప�
పససమరరస�
తసడడ:డ శకరరమ చసదడమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:43
లస: పప

94-118/700

94-118/703

తసడడ:డ తరరమలయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:48
లస: పప
94-118/705

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:49
లస: పప
94-118/707

3545 NDX0301457
పపరర: జరనన పడమల� పలలర �

94-118/702 3557 NDX0377929
3556 JBV3714425
పపరర: నరగసదడ కలమలర� జయవరపప�
పపరర: ఆనసద� మమడ�

3559 NDX0013631
పపరర: దసరర పభ
డ బకర తషరర పరటట

94-118/688

భరస : శవ రరమ ససబడహరణఖస శరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:48
లస: పప
3561 JBV3714441
పపరర: సతఖ కలమలరర� పరటట�

94-118/687

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:37
లస: పప
94-118/701

94-118/685

3541 JBV3714375
పపరర: ధనలకడర� గసతన�

తసడడ:డ పపసడరగ కరకయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:91
లస: ససస స
94-118/698

3539 NDX2042687
పపరర: రరజగశశరర అవరశరర
తసడడ:డ శకరరమబలల అవరశరర
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ఘనశరఖమఆచనరరఖలల
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శకరరసమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:83
లస: ససస స
3552 JBV3714540
పపరర: ససరగష కలమలర�

94-118/684

భరస : తరరమలయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:69
లస: ససస స
94-118/692

94-118/682

భరస : సతఖ కలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శక రరమచసదడ మమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:69
లస: ససస స

3536 JBV3714458
పపరర: ననగ మలలర శశరర� పరటట�

భరస : వర బడహరచనరరఖలల కరకలమలనస
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:57
లస: ససస స

94-118/689 3544 JBV3714391
3543 JBV3714524
పపరర: ఆదదలకడర కరమమశశరర� పససమరరస�
పపరర: గగపస చసదడ� మమడ�

3546 NDX0377960
పపరర: వరలకడర� గరదద�

94-118/681

భరస : హరరగబపరస�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శశసట �స
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:50
లస: ససస స
3540 NDX0301523
పపరర: భబరత� వనలకపరగ�

3535 JBV3714300
పపరర: మలధవ� చగరగశశటట �

3560 JBV3714466
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� కకలలర�

94-118/706

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:52
లస: పప
94-118/708

3563 NDX2106574
పపరర: వనసకటటశశరరర మసచసకకసడ

94-118/709

తసడడ:డ గగపయఖ మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:61
లస: పప
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3564 JBV3714359
పపరర: ననగభదడ రరవప� వనలపపరగ�

94-118/710

3565 NDX1749409
పపరర: శవ రరమ ససబడహరణఖ శరససస స
అవరశరర
తసడడ:డ శకరరమబలల అవరశరర
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:72
లస: పప

94-118/713

94-118/714 3569 NDX3233905
3568 JBV3714334
పపరర: ఘనశఖమలచనరరఖలల మలఢభబషస
పపరర: కలమలరర హరరక బబ లశశటట

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:71
లస: పప
3567 NDX0301481
పపరర: రరజగసదడ బబబబ� పలలర �
తసడడ:డ శరమమఖల�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:75
లస: పప
3570 NDX1749300
పపరర: టటనన మమళక బబరదగబసట

తసడడ:డ పపసడనరగ కరకయఖ
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:80
లస: పప
94-118/715

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబరదగబసట
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:25
లస: ససస స
3573 JBV3714276
పపరర: చలకమర� పలలర పష గబ�

3571 JBV3714185
పపరర: సతఖ ససషర� కసచననధస�

94-118/718

3574 NDX1745399
పపరర: గరయతడ మసగళళపపరపప

3577 JBV2467702
పపరర: అనసరరధ� తషరర పరటట�

భరస : బ ఆర యస యస కకరణ కలమలర పరక
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస� �
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:41
లస: ససస స

3579 JBV3714201
పపరర: మలధవ� పపల�

3580 JBV2467496
పపరర: అనదరరధ� గకఇధద�

94-118/724

భరస : వ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:45
లస: ససస స
3582 NDX1749284
పపరర: రగజ మమరర బబరదగబసట

94-118/727

94-118/730

భరస : దదకడతషలల
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:86
లస: ససస స

3586 JBV3714243
పపరర: మలధవ� కకలశశటట �

94-118/733

3589 JBV2467108
పపరర: ఇసదదరరదదవ మబసతన�

94-118/722

3592 NDX1324326
పపరర: అసకగష కలమలర జరసన
తసడడ:డ కకషష ర లలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:27
లస: పప

3572 JBV3714144
పపరర: పపరష ననగ కలమలరర� కకఠరరర�

94-118/717

3575 JBV3714169
పపరర: నరరల దదవ� జరసన�

94-118/720

3578 JBV2467710
పపరర: జజఖత� తషరర పరటట�

94-118/723

భరస : పడభబకర� �
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:41
లస: ససస స
94-118/725

3581 NDX1080142
పపరర: ననగమణణ పపరస

94-118/726

భరస : రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:49
లస: ససస స
94-118/728

3584 JBV3714177
పపరర: ఉమలకళళఖణణ� కసచననధస�

94-118/729

భరస : శరర�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:55
లస: ససస స
94-118/731

3587 JBV2467686
పపరర: అననపపరష తషరర పరటట

94-118/732

భరస : రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:64
లస: ససస స
94-118/735

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:72
లస: ససస స
94-118/737

94-118/1340

భరస : రజనష కలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బబబబలలల�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:66
లస: ససస స
3591 JBV3714227
పపరర: మలణణకరఖసబ కకలచలస

94-118/719

భరస : కకషష ర లలల� �
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:56
లస: ససస స
3588 NDX0867044
పపరర: బమరర బబయ� జరసన�

3583 JBV2468106
పపరర: భగబవసతదదవ� �

94-118/712

తసడడ:డ రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస� �
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప బబరదగబసట
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:51
లస: ససస స
3585 JBV3714136
పపరర: వజయ లకడర� కకఠరర�

94-118/716

భరస : రరధనమలధవ మసగళళపపరపప
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:35
లస: ససస స
94-118/721

3566 JBV3714516
పపరర: శక రరమచసదడ మమరరస�
పసదమమరరస�
తసడడ:డ ఆదద ననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:73
లస: పప

తలర : మధవ
ఇసటట ననస:29-2-388
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శరర�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇశరకయలల�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:34
లస: ససస స
3576 NDX1964809
పపరర: లకడర సతఖవరణణ పప ననగసటట

94-118/711

3590 JBV2468098
పపరర: శరసతబబయ� జరసన�

94-118/736

భరస : జవరరజ�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:85
లస: ససస స
94-118/738

3593 NDX1240340
పపరర: ఉజరత భబసకర బబరదగబసట

94-118/739

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబరదగబసట
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:27
లస: పప
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3594 JBV3714250
పపరర: అశశక చకకవరరస� కకలశశటట �

94-118/740

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:32
లస: పప
3597 NDX0174474
పపరర: గరరగష� కకఠరరర�

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస పపరస
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:34
లస: పప
94-118/743

తసడడ:డ రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:36
లస: పప
3600 JBV2467694
పపరర: శకనవరస� తషరర పరటట�

94-118/746

94-118/749

తసడడ:డ గగవసదస�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:47
లస: పప
3606 NDX0907113
పపరర: శరర� కసచననధస�

94-118/752

94-118/755

94-118/759

తసడడ:డ ననమమ మలలక
ఇసటట ననస:29-2-390
వయససస:41
లస: పప

3601 NDX1749334
పపరర: రరధనమలధవ మసగళళపపరపప

94-118/747

3602 JBV2468072
పపరర: వననద కలమలర జరసన� �

94-118/748

తసడడ:డ కలటటసబరరవప మసగళళపపరపప
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జవరరజ� �
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:47
లస: పప

3604 JBV2467504
పపరర: శకనవరస గకఇధద

3605 JBV3714235
పపరర: సతఖననరరయణ� కకలశశటట �

94-118/750

3607 JBV3714128
పపరర: రరసబబబబ� కకఠరరర�

3610 JBV2467017
పపరర: శకకకషషపడసరద� పరవపలకరర�

3613 JBV3714219
పపరర: ధదకడతషలల కకలచలస

94-118/762

3616 NDX0900134
పపరర: రరజశశఖర గగవసద

94-118/753

3619 NDX0900159
పపరర: రరసబబబబ గగవసద

94-118/757

94-118/754

3611 JBV2467678
పపరర: రరధనకకషషమమరరస తషరర పరటట

94-118/758

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:78
లస: పప
94-118/760

3614 NDX0900142
పపరర: లకడర గగవసద

94-118/761

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-390
వయససస:50
లస: ససస స
94-118/763

3617 NDX0506931
పపరర: బడహరయఖ చలలకకరర

94-118/764

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-390
వయససస:39
లస: పప
94-118/766

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-2-390
వయససస:55
లస: పప

94-118/768 3622 NDX2127174
3621 NDX2127141
పపరర: ససతన మహ లకడర చటటటపష తషల
పపరర: లలల సరయ కలమలర
చటటటపష తషల
భరస : ననగగశశర రరవప చటటటపష తషల
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చటటటపష తషల
ఇసటట ననస:29-2-391
ఇసటట ననస:29-2-391
వయససస:48
లస: ససస స
వయససస:24
లస: పప

3608 NDX1080233
పపరర: రరధనకకషషమమరరస పపరస
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-390
వయససస:32
లస: పప
94-118/765

94-118/751

తసడడ:డ వనసకరటరమణ�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ శరససస స
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:96
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-390
వయససస:30
లస: పప
3618 NDX1507070
పపరర: చసదస మలలక

94-118/745

తసడడ:డ ననరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:79
లస: పప
3615 NDX0900126
పపరర: శకనవరసరరవప గగవసద

3599 NDX1964783
పపరర: బ ఆర యస యస కకరణ
కలమలర పరకరల
తసడడ:డ వరభదడ రరవప పరకరల
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఘఘవర చసద� �
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:68
లస: పప
3612 JBV2467090
పపరర: నరసససహరరవప మబసతన� �

94-118/744

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశస�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:62
లస: పప
3609 JBV2468148
పపరర: కకషష ర లలల జరసన�

3598 JBV3714151
పపరర: రరజణణష కలమలర� జరసన�

94-118/742

తసడడ:డ చన కకటయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబబబలలల�
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:29-2-389
వయససస:45
లస: పప
3603 JBV3714193
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప� పపల�

94-118/741 3596 JBV3714268
3595 NDX2139245
పపరర: ఉదయ కలమలర చచదరర పపరస
పపరర: ఇశరకయలల� పలలర పష గబ�

3620 NDX2127158
పపరర: జజఖత చటటటపష తషల

94-118/767

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చటటటపష తషల
ఇసటట ననస:29-2-391
వయససస:30
లస: ససస స
94-118/769

3623 NDX2127125
పపరర: ననగగశశర రరవప చటటటపష తషల

94-118/770

తసడడ:డ తరరపతయఖ చటటటపష తషల
ఇసటట ననస:29-2-391
వయససస:57
లస: పప
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94-118/1233

తసడడ:డ కలలవకకలలర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-392
వయససస:19
లస: పప

3625 NDX1513242
పపరర: ననగమలలర సససస కలలవపకకలలర

94-119/45

భరస : శకనవరసడరరవ కలలవపకకలలర
ఇసటట ననస:29-2-392
వయససస:31
లస: ససస స

3627 NDX2291060
పపరర: శవ శక ససమఖ పష నదనరర

94-118/771

3626 NDX2038140
పపరర: శకనవరస రరవప కలవకకలలర

తసడడ:డ శవరజ కలవకకలలర
ఇసటట ననస:29-2-392
వయససస:43
లస: పప

94-118/772 3629 NDX2291672
3628 NDX2291094
పపరర: బబల వనసకట తడపపర పష నదనరర
పపరర: పససకక జరసన

భరస : బబల వనసకట కలమలర పష నదనరర
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కలటటసబరరవప పష నదనరర
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగతమ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:35
లస: ససస స

3630 NDX2291771
పపరర: జయసత బబయ

3631 NDX2291391
పపరర: శక అచచమలసబ పష నదనరర

3632 NDX2291730
పపరర: ససరజ బబయ

94-118/774

భరస : బబబబలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:55
లస: ససస స
94-118/777

తసడడ:డ బబబబలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:32
లస: పప
94-118/780

తసడడ:డ హహమరత మలల
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జగననధస
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:32
లస: పప
3642 NDX0702951
పపరర: షరరరల జరసన

భరస : పడవణ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-394 LAKSHMI NILAYAM
వయససస:32
లస: ససస స

94-118/779

తసడడ:డ బబబబలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:34
లస: పప

94-118/781 3638 NDX2291714
3637 NDX2292522
పపరర: బబల కలటటసబ రరవప పష నదనరర
పపరర: హహమరతరల

3640 NDX2730950
పపరర: ననగమణణ మదసగబ

3643 NDX1080217
పపరర: కలషషబ జరసన

94-118/782

తసడడ:డ సరరగమల జ
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:82
లస: పప
94-118/1235

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:30
లస: ససస స
94-118/783

94-118/776

94-118/778 3635 NDX2291698
3634 NDX2291847
పపరర: బబల వనసకట కలమలర పష నదనరర
పపరర: పడవణ కలమలర

తసడడ:డ మలర ఖలరరరననరరవప పష నదనరర
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:61
లస: పప
94-118/1234

94-118/773

భరస : హహమరతరల
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కలటటసబ రరవప పష నదనరర
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:32
లస: పప

3636 NDX2291680
పపరర: బబబబలలల జరసన

3639 NDX2730927
పపరర: శకనవరస మదసగబ

94-118/775

భరస : బబల కలటటసబరరవప పష నదనరర
ఇసటట ననస:29-2-394
వయససస:58
లస: ససస స

3633 NDX2291706
పపరర: గగతమ కలమలర

3641 NDX2246262
పపరర: హహమరతరల

94-245/18

తసడడ:డ సరగమలర
ఇసటట ననస:29-2-394 FLAT NO 401 4TH F
వయససస:83
లస: పప
94-118/784

తసడడ:డ శరసతలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-397
వయససస:31
లస: ససస స

3644 NDX0013656
పపరర: కవతన జరసన రతనపపరవవరర

3648 NDX0013664
పపరర: శరసతలలల జరసన రతనపపరవవరర

తసడడ:డ శరసతలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-397
వయససస:34
లస: పప
94-118/789

తసడడ:డ తడలలక చసద జరసన
ఇసటట ననస:29-2-397
వయససస:55
లస: పప
3651 NDX2167170
పపరర: అనసదయ తదజశశన రరవపరర
భరస : రరజగశ రరవపరర
ఇసటట ననస:29-2-399
వయససస:34
లస: ససస స

3649 NDX2701134
పపరర: సతఖననరరయణ చసటటట

3652 NDX2050607
పపరర: రరధదక రరవపరర

94-118/788

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరసడర
ఇసటట ననస:29-2-397
వయససస:34
లస: పప
94-115/977

తసడడ:డ రరమబలల చసటటట
ఇసటట ననస:29-2-398
వయససస:45
లస: పప
94-118/790

94-118/785

భరస : జతదసదడ జరసన
ఇసటట ననస:29-2-397
వయససస:34
లస: ససస స

94-118/786 3646 NDX0013565
94-118/787 3647 NDX2291748
3645 NDX0013748
పపరర: రసజననదదవ జరసన రతనపపరవవరర
పపరర: జతదసదడ కలమలర రతనపపరవవరర
పపరర: ససదదప మహన గరసడర

భరస : శరసతలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-397
వయససస:53
లస: ససస స

94-119/46

3650 NDX2706422
పపరర: సతఖ ననరరయణ చటటట

94-118/1099

తసడడ:డ రవసధర చటటట
ఇసటట ననస:29-2-398
వయససస:45
లస: పప
94-118/791

తసడడ:డ యస శకనవరస మమరరస రరవపరర
ఇసటట ననస:29-2-399
వయససస:37
లస: ససస స

3653 NDX2050581
పపరర: ససజవ శకనవరస మమరరస
రరవపరర
తసడడ:డ కకషష మమరరస రరవపరర
ఇసటట ననస:29-2-399
వయససస:58
లస: పప

94-118/792
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94-118/793

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-399
వయససస:58
లస: పప
3657 NDX2610293
పపరర: రరజగష తచలరమమకల

తసడడ:డ వనసకట హనదమసతషరరవప
ఇసటట ననస:29-2-520
వయససస:63
లస: పప
94-115/978

తలర : చనన రరవప తచలరమమకల
ఇసటట ననస:29-2-752
వయససస:20
లస: పప
3660 NDX1842849
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పష లలమమడడడ

94-115/917

94-119/50

94-119/53

94-119/56

తసడడ:డ రరమశరససస �స
ఇసటట ననస:29-3-261
వయససస:58
లస: పప
3672 NDX3055225
పపరర: హజరర షపక

94-119/818

94-119/821

భరస : వనసకట ననరరయణ వననన
ఇసటట ననస:29-3-401
వయససస:50
లస: ససస స
3678 NDX2292985
పపరర: ఉదయ భబసకర శరర హరర
తసడడ:డ గగపరల కకషష శరర హరర
ఇసటట ననస:29-3-406
వయససస:62
లస: పప

3664 JBV2483246
పపరర: ససబడమణణఖశశరర� వనదనసతస�

3667 NDX1920736
పపరర: వనసకట శవ ననరరయణ
పపలపరటట
తసడడ:డ యలమసదయఖ పపలపరటట
ఇసటట ననస:29-3-261
వయససస:47
లస: పప
3670 NDX3053600
పపరర: అయయషర బబగస షపక

3673 NDX2913598
పపరర: మహమరద ఇసతయలజ

94-119/51

3665 AP151010279315
పపరర: ససతనమహలకడర చసతలపరటట�

94-119/54

3668 NDX0785238
పపరర: శవ పడసరద వపరర

94-119/52

94-119/55

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరర వపర
ఇసటట ననస:29-3-261
వయససస:51
లస: పప
94-119/816

3671 NDX3078193
పపరర: మహమమరగ కమల షపక

94-119/817

తసడడ:డ మహమమరగ కమల షపక
ఇసటట ననస:29-3-400
వయససస:52
లస: పప
94-119/819

3674 NDX2727667
పపరర: వనసకట ననరరయణ వననన

3676 NDX2292977
పపరర: ససధఖ కలమలరర హరర

3677 NDX2292969
పపరర: కళళఖణ కలమలర హరర

94-119/57

94-119/820

94-119/58

తసడడ:డ ఉదయ భబసకర శరర హరర
ఇసటట ననస:29-3-406
వయససస:33
లస: పప
94-119/60

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసన కకసడన
ఇసటట ననస:29-3-409
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస కకసడన
ఇసటట ననస:29-3-409
వయససస:54
లస: పప

94-119/49

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-3-261
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరప రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:29-3-401
వయససస:72
లస: పప

3679 NDX2293397
పపరర: వనసకట ఫణణ వసదదత కకసడన

94-115/781

భరస : శకనవరస కగతన
ఇసటట ననస:29-3-261
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భబసకర శరర హరర
ఇసటట ననస:29-3-406
వయససస:57
లస: ససస స
94-119/59

3662 NDX1795204
పపరర: శక ననగ ససధ బసదస కగతన

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:29-3-400 KHALEEL MANTION
వయససస:57
లస: పప

94-119/62 3682 NDX2293330
3681 NDX2293306
పపరర: వనసకట శక కకషష అభనవ కకసడన
పపరర: వనసకట శకనవరసన కకసడన

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసన కకసడన
ఇసటట ననస:29-3-409
వయససస:25
లస: పప

94-111/649

భరస : మహమరద ఖలల షపక
ఇసటట ననస:29-3-400
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : మహమరద కమల షపక
ఇసటట ననస:29-3-400
వయససస:44
లస: ససస స
3675 NDX2720720
పపరర: వనసకట రవమర వననన

3661 NDX0638247
పపరర: కమల మసడదపపడడ

3659 NDX0382598
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప� గడబస�
తసడడ:డ హరరబబబబ�
ఇసటట ననస:29-2-797/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబలచసదపడసరద� �
ఇసటట ననస:29-3-261
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససన �స
ఇసటట ననస:29-3-261
వయససస:30
లస: పప
3669 NDX0648741
పపరర: ఆసజననయశరససస �స పరతతరర�

94-115/780

భరస : సరసబశవరరవప మసడదపపడడ
ఇసటట ననస:29-3-93
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలలశరసస �స
ఇసటట ననస:29-3-261
వయససస:61
లస: ససస స
3666 NDX0834077
పపరర: వసశననరరయలణ పసనసమరరస�

3658 NDX2290088
పపరర: లకడర హహమలత పసలరలమరరక

94-118/794

తసడడ:డ అకరక రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-604
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప పసలరలమరరక
ఇసటట ననస:29-2-773
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చననగర రరడడడ లలట పష లలమమడడ
ఇసటట ననస:29-2_147
వయససస:64
లస: పప
3663 NDX0688325
పపరర: కనకదసరర � పరతతరర�

94-116/637 3656 NDX0412395
3655 NDX1254747
పపరర: పపసచలనరసససహరరవప యసడపలర
పపరర: కకష
క షమహన� నసననన�

3680 NDX2293363
పపరర: నరరపమ భట మమడడకకర

94-119/61

భరస : శకనవరసన కకసడన
ఇసటట ననస:29-3-409
వయససస:49
లస: ససస స
94-119/63

3683 NDX2475325
పపరర: హహమ ససనయన కకటటట

94-118/804

తసడడ:డ రరమ కకషష కకటటట
ఇసటట ననస:29-3-412
వయససస:21
లస: ససస స
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94-119/64

భరస : రరమ కకషష కకటటట
ఇసటట ననస:29-3-412
వయససస:44
లస: ససస స
3687 NDX0842294
పపరర: చచహన మసజదదవ

94-119/67

94-119/70

94-119/73

94-119/76

3699 NDX1920678
పపరర: ససత రరమలసజననయబలల
తపపరరజ
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ తపపరరజ
ఇసటట ననస:29-3-417
వయససస:66
లస: పప

94-119/79

3702 NDX0585034
పపరర: మదదబ లల వనసకట రరణణ

94-119/82

భరస : పసచదచశశర రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:29-3-419
వయససస:41
లస: ససస స
94-119/85

తసడడ:డ శవరరరడడడ గరలవ
ఇసటట ననస:29-3-420
వయససస:28
లస: ససస స

3694 NDX2293959
పపరర: అననపపరష కలసచనల

3697 NDX1920702
పపరర: సరయ రరస తపపరరజ

94-119/88

94-119/74

94-119/69

3692 AP151010276714
పపరర: మబకగష భసడనరర

3695 NDX1920686
పపరర: రగవత తపపరరజ

94-119/75

94-119/77

94-119/78
3698 NDX2293371
పపరర: వర ననరరయణ రరవప కలసచనల

తసడడ:డ ససత రరమలసజననయబలల తపపరరజ
ఇసటట ననస:29-3-417
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వర నరసససహ రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:29-3-417
వయససస:45
లస: పప

3700 NDX0901496
పపరర: గణణష సరసశతషల

3701 NDX0840132
పపరర: వ ఆర కర పసడయ కకతస మలసస

94-119/80

తసడడ:డ యస వ ఆర సరశమ సరసశతషల
ఇసటట ననస:29-3-417
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:29-3-419
వయససస:36
లస: ససస స

3703 NDX0304055
పపరర: అనత జరసన

3704 NDX2293405
పపరర: సగగత దదవ దసరరరనన

3706 AP151010276057
పపరర: రరజగష జరసన

3709 NDX0833277
పపరర: కకషష రరవప కకతస మలసస

3712 NDX0075614
పపరర: పరవన గరలవ
తసడడ:డ శవరరరడడడ గరలవ
ఇసటట ననస:29-3-420
వయససస:29
లస: ససస స

94-119/72

భరస : ససత రరమలసజననయబలల తపపరరజ
ఇసటట ననస:29-3-417
వయససస:58
లస: ససస స

94-119/83

94-119/81

94-119/84

తలర : గసగరరజ జరసన దసరరరనన
ఇసటట ననస:29-3-419
వయససస:46
లస: ససస స
94-119/86

3707 JBV0802611
పపరర: రమమష కలమలర జరసన

94-119/87

తసడడ:డ మబనలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-419
వయససస:49
లస: పప
94-119/89

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:29-3-419
వయససస:64
లస: పప
94-119/91

3689 NDX0303628
పపరర: రగఖ భసడనరర

తసడడ:డ డనల చనసద భసడనరర
ఇసటట ననస:29-3-414
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మబనలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-419
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మబనలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-419
వయససస:50
లస: పప
3711 NDX0075606
పపరర: శరకవణణ గరలవ

94-119/71

భరస : రమమష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-419
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : krishnarao కకతస మలసస
ఇసటట ననస:29-3-419
వయససస:57
లస: ససస స
3708 AP151010276162
పపరర: వమల చసద జరసన

3691 NDX0834051
పపరర: మబజగష జరసన బసదనరర

94-119/66

భరస : మబకగష భసడనరర
ఇసటట ననస:29-3-414
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కగ వ ననరరయణ రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:29-3-417
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప శషట
ఇసటట ననస:29-3-417
వయససస:71
లస: ససస స

3705 NDX0839928
పపరర: వనసకట జయపడద కకతస మలసస

94-119/68

తసడడ:డ డనలచసద బసడనరర
ఇసటట ననస:29-3-414
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మలలలజ బసడనరర
ఇసటట ననస:29-3-414
వయససస:66
లస: పప
3696 JBV2482164
పపరర: ఇసదదరరదదవ శషరట

3688 NDX0841403
పపరర: మమలచసద చచహన

3686 NDX0842369
పపరర: ససగగతన దదవ

భరస : చసపరలలల చచహన
ఇసటట ననస:29-3-413
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మసచనలలల జ చచహన
ఇసటట ననస:29-3-413
వయససస:52
లస: పప

భరస : డనలచసద బసడనరర
ఇసటట ననస:29-3-414
వయససస:60
లస: ససస స
3693 AP151010276238
పపరర: డనలచసద బసడనరర

94-119/65

భరస : పడకరష చనసద చచహన
ఇసటట ననస:29-3-413
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమలచసద చచహన
ఇసటట ననస:29-3-413
వయససస:45
లస: ససస స
3690 AP151010279260
పపరర: హహలససదదవ బసడనరర

3685 NDX0842856
పపరర: రగఖలదదవ

3710 AP151010276290
పపరర: మబనలలల జరసన

94-119/90

తసడడ:డ ఫపల చసద జరసన
ఇసటట ననస:29-3-419
వయససస:59
లస: పప
94-119/92

3713 NDX0075622
పపరర: గగవరర న గరలవ

94-119/93

తసడడ:డ శవరరరడడడ గరలవ
ఇసటట ననస:29-3-420
వయససస:32
లస: ససస స
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94-119/94

భరస : శవరరరడడడ గరలవ
ఇసటట ననస:29-3-420
వయససస:48
లస: ససస స
3717 NDX1663633
పపరర: మలధవ పష ర

94-119/95

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ గరలవ
ఇసటట ననస:29-3-420
వయససస:59
లస: పప
94-119/97

భరస : ససఖదదవ పష ర
ఇసటట ననస:29-3-426/1
వయససస:47
లస: ససస స
3720 NDX1706813
పపరర: లలత మలధసరర వలక
ర రర

3715 NDX0676478
పపరర: శవర రరడడ గరలవ

3718 NDX1663641
పపరర: ససమన పష ర

3721 NDX2293447
పపరర: ఉమ దదవ వలక
ర రర

94-119/96

భరస : ససమన పష ర
ఇసటట ననస:29-3-426/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-119/98

తసడడ:డ ససకరబబ పష ర
ఇసటట ననస:29-3-426/1
వయససస:27
లస: పప
94-119/100

3716 NDX1663658
పపరర: మలనషస పష ర

3719 NDX1513432
పపరర: శక ససకదదవ పష ర

94-119/99

తసడడ:డ అనసకలల పష ర
ఇసటట ననస:29-3-426/1
వయససస:49
లస: పప
94-119/101

3722 NDX2293355
పపరర: చసదడహస వలక
ర రర

94-119/102

తసడడ:డ చసదడహస వలక
ర రర
ఇసటట ననస:29-3-428
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చసదడ హస వలక
ర రర
ఇసటట ననస:29-3-428
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమమమరరస వలక
ర రర
ఇసటట ననస:29-3-428
వయససస:59
లస: పప

94-119/103
3723 NDX1413756
పపరర: సరయ లకడర నరరపమ
అయఖదదవర
తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప అయఖదదవర
ఇసటట ననస:29-3-429
వయససస:27
లస: ససస స

94-119/104
3724 NDX0688499
పపరర: సరయ చసదడ నవనదదత
అయఖదదవర
తసడడ:డ ఏ వ శకనవరసరరవప అయఖదదవర
ఇసటట ననస:29-3-429
వయససస:31
లస: ససస స

3725 AP151010279606
పపరర: సశరష లత అయఖదదవర
భరస : శకనవరసరరవప అయఖదదవర
ఇసటట ననస:29-3-429
వయససస:54
లస: ససస స

3726 NDX0304196
పపరర: సదరఖపడభ పప నననడడ

3727 NDX0676452
పపరర: ఫణణకలమలర నసదదగరమ

94-119/108
3728 AP151010276011
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప అయఖదదవర

94-119/106

భరస : చసదడధరస పప నననడడ
ఇసటట ననస:29-3-429
వయససస:25
లస: ససస స
3729 NDX1513309
పపరర: పరరశత పరలలస రర

తసడడ:డ పడసరదరరవప నసదదగరమ
ఇసటట ననస:29-3-429
వయససస:39
లస: పప
94-119/109

భరస : జగనననథసరరవప పరలలస రర
ఇసటట ననస:29-3-430
వయససస:56
లస: ససస స
3732 JBV2477511
పపరర: సససహచలస పరలలస రర

94-119/112

94-119/742

భరస : ఫకకర రరజ రరడడడ
ఇసటట ననస:29-3-432
వయససస:31
లస: ససస స

3733 NDX2293413
పపరర: సతఖ అరవసద కలమలర నల

3736 NDX2293553
పపరర: ననగ సససధసరర లసకర

94-119/117

3739 NDX2293868
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర వలక
ర రర

94-119/113

3742 NDX2293538
పపరర: లల దదవ దదరగరణణ
భరస : ఘఘవరచసద జరసన దదరగరణణ
ఇసటట ననస:29-3-433
వయససస:58
లస: ససస స

94-119/111

3734 NDX1044528
పపరర: వనసకట రరవప పరలలస రర

94-119/114

తసడడ:డ జగనననధస పరలలస రర
ఇసటట ననస:29-3-430
వయససస:27
లస: పప
94-119/115

3737 NDX2293454
పపరర: శకదదవ లసకర

94-119/116

భరస : ససరగష కలమలర లసకర
ఇసటట ననస:29-3-431
వయససస:59
లస: ససస స
94-119/118

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస వలక
ర రర
ఇసటట ననస:29-3-431
వయససస:69
లస: పప
94-119/119

3731 NDX2215770
పపరర: దశరధ పరలలస రర
తసడడ:డ వనసకట రరవప పరలలస రర
ఇసటట ననస:29-3-430
వయససస:25
లస: పప

తలర : శక దదవ లసకర
ఇసటట ననస:29-3-431
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఫణణసదడ కలమలర అమసచరర
ఇసటట ననస:29-3-431
వయససస:61
లస: ససస స
3741 NDX2215762
పపరర: ననగమణణ రరడడడ

94-119/110

తసడడ:డ భబరత ఈశశర రరవప నల
ఇసటట ననస:29-3-430
వయససస:53
లస: పప

భరస : అరవసద కలమలర నల
ఇసటట ననస:29-3-430
వయససస:44
లస: ససస స
3738 NDX2293462
పపరర: మనన కలమలరర ఆమసచరర

3730 NDX2293389
పపరర: రసగ సరయ అనరరధ నల

తసడడ:డ నరసససహరరవప అయఖదదవర
ఇసటట ననస:29-3-429
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ అరవసద కలమలర నల
ఇసటట ననస:29-3-430
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జగనననధస పరలలస రర
ఇసటట ననస:29-3-430
వయససస:50
లస: పప
3735 NDX2649382
పపరర: అరరణ నల

94-119/107

94-119/105

3740 NDX2622439
పపరర: సరయ కకషష వనలకరర

94-119/743

తసడడ:డ పణణసదడ కలమలర వనలకరర
ఇసటట ననస:29-3-431
వయససస:19
లస: పప
94-119/121

3743 NDX1507468
పపరర: యయశవసత జరసన దదరగరణణ

94-119/122

తసడడ:డ ఘఘవర చసద దదరగరణణ
ఇసటట ననస:29-3-433
వయససస:27
లస: పప
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3744 NDX2293736
పపరర: ఘఘవరచసద జరసన దదరగరణణ

94-119/123

తసడడ:డ కలసదనరలర దదరగరణణ
ఇసటట ననస:29-3-433
వయససస:59
లస: పప
3747 NDX2293488
పపరర: రజనష కలమలర జరసన

3745 NDX1499186
పపరర: ఛగననడజ దదరగరణణ

తసడడ:డ కలసదనలమల జగ దదరగరణణ
ఇసటట ననస:29-3-433
వయససస:64
లస: పప
94-119/497

3748 NDX2293496
పపరర: అనదరరధ దచసతన

తసడడ:డ షర బబబబ లలల
ఇసటట ననస:29-3-433, MARVEL DECORS
వయససస:42
లస: పప

తలర : అసజయ అనన శరర దచసతన
ఇసటట ననస:29-3-434
వయససస:75
లస: ససస స

3750 NDX1513275
పపరర: ఆర ఎల సరయ అపపరశ
పసగబలకరర
తసడడ:డ ఇసదడకలమలర
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:30
లస: ససస స

94-119/127

3751 NDX1526856
పపరర: ననగ మలలర శశరర మమకల

3753 NDX2111698
పపరర: ససతతష సష లసకక

94-119/130

భరస : అనల కలమలర సష లసకక
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:48
లస: ససస స
3756 NDX1794834
పపరర: పడతభ ససఘవ ససఘవ

94-119/124

94-119/125

3749 NDX2293744
పపరర: ఆసజననయ శరర దచసత

94-119/126

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దచసత
ఇసటట ననస:29-3-434
వయససస:79
లస: పప
94-119/128

3752 NDX1513473
పపరర: మమత కలమలరర జరసన

తసడడ:డ మబర హరరరరవప మమకల మమకల
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నలలశ జరసన
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:42
లస: ససస స

3754 NDX1706961
పపరర: లకడర వరన తరరవధసల

3755 NDX1370980
పపరర: ససగబణ తడపపరమలలర

3757 AP151010279286
పపరర: రతనగగత పసగబలకరర

94-119/496

భరస : రజనష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-433, MARVEL DECORS
వయససస:37
లస: ససస స

94-119/131

భరస : బబబబ రరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:47
లస: ససస స
94-119/133

3746 NDX2467066
పపరర: నరరల దదవ జరసన

94-119/129

94-119/132

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:50
లస: ససస స
94-119/134

3758 AP151010279398
పపరర: రరదనడణణ వనదనసతమబ

94-119/135

భరస : యగగష కలమలర ససఘవ ససఘవ
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఇసదడకలమలర
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సదరఖననరరయణ వనదనసతస
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:57
లస: ససస స

3759 AP151010279400
పపరర: అననపపరషమర వనదనసతమబ

94-119/137
3760 NDX1794750
పపరర: హహరగన యగగష ససఘవ
ససఘవ
తసడడ:డ యగగష కలమలర ససఘవ ససఘవ
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:24
లస: పప

94-119/138
3761 NDX1513200
పపరర: రరఘవనసదడ సరయ సరకగత
తడపపరమలలర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:25
లస: పప

94-119/136

భరస : శశషరవధననసలల వనదనసతస
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:80
లస: ససస స

94-119/139 3763 NDX1370964
3762 NDX1513234
పపరర: వనసకట ససబడహరణఖస సష మశశటట
పపరర: సరగర తడపపరమలలర

తసడడ:డ రరమలసజననయబలల సష మససటట
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:26
లస: పప
3765 NDX0796318
పపరర: కరరరసక జజననవత

తసడడ:డ లలత కలమలర జననవత
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:32
లస: పప

94-119/141
3764 NDX1794685
పపరర: నయన కలమలర ససఘవ
ససఘవ
తసడడ:డ యగగష కలమలర ససఘవ ససఘవ
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:28
లస: పప

94-119/143

3767 NDX1465237
పపరర: కపసల కలమలర జవవత

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:27
లస: పప
94-119/142

తసడడ:డ లలత కలమలర జననవత
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:29
లస: పప
3768 NDX0795864
పపరర: కపసల జజననవత

94-119/140

3766 NDX0796680
పపరర: కగతన కలమలర జరసన
తసడడ:డ లలత కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:30
లస: పప

94-119/145

3769 NDX1513390
పపరర: నలలశ జరసన

తసడడ:డ లలత కలమలర
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:32
లస: పప
94-119/146

తసడడ:డ భమరమల జ జరసన
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:40
లస: పప

94-119/148 3772 NDX1794594
3771 NDX1370972
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తడపపలమలలర
పపరర: యగగశ కలమలర ససఘవ
ససఘవ
తసడడ:డ రరమ ససబబబ రరవప
తసడడ:డ అనసత రరయ ససఘవ
ఇసటట ననస:29-3-435
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:53
లస: పప
వయససస:55
లస: పప

94-119/144

3770 NDX2111680
పపరర: అనల కలమలర సష లసకక

94-119/147

తసడడ:డ గరరరధనరర లలల సష లసకక
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:50
లస: పప
94-119/149

3773 NDX1706987
పపరర: బబబబ రరవప తరరవధసల

94-119/150

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:55
లస: పప
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3774 AP151010276328
పపరర: ఇసదడకలమలర పసగబలకరర

94-119/151

తసడడ:డ శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:59
లస: పప
3777 NDX2727626
పపరర: వనసకట పడసరద వరదన

94-119/824

3778 NDX3173150
పపరర: కరశలలశ జరసన

94-119/827

3781 NDX3153194
పపరర: యశశసత జరసన దసరరరన

3784 NDX3186699
పపరర: అసతమ జరసన

తసడడ:డ వనసకటరసగస ఏలకచరర
ఇసటట ననస:29-3-435 Flat Number 302
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఆకరశ జరసన
ఇసటట ననస:29-3-435 f.no 203
వయససస:32
లస: ససస స

3786 NDX3214459
పపరర: శతల జరసన

3787 NDX2906766
పపరర: తరరన ఈశశర సష మశశటట

94-119/832

భరస : పసకజ జరసన
ఇసటట ననస:29-3-435 f.no 203
వయససస:37
లస: ససస స
3789 NDX0304246
పపరర: డడసపపల గబలలచ

94-119/153

94-119/156

3790 NDX1796657
పపరర: పపషప దదవ జరసన కసకరరయ

3779 NDX3168580
పపరర: నరరల దదవ దసరరరన

94-119/828

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:29-3-435 Flat Number 302
వయససస:31
లస: పప
94-119/829

3785 NDX3186533
పపరర: కమల దదవ జరసన

94-119/830

3788 NDX1795253
పపరర: సపనహ జరసన కసకరరయ

94-119/154

3791 NDX0688333
పపరర: మసజ దదవ గబలలసర
భరస : పరరస మలల
ఇసటట ననస:29-3-436
వయససస:55
లస: ససస స

3793 NDX0676494
పపరర: మతషన గబలలషర

3794 NDX0676577
పపరర: మనష కలమలర గబలలచ

94-119/157

తసడడ:డ మసగరలలల జరసన కసకరరయ
ఇసటట ననస:29-3-436
వయససస:50
లస: పప

3798 NDX2623122
పపరర: సరకడ జరసన కసకరరరయ

3799 NDX1836677
పపరర: పసడత గబలలచ

భరస : మబననలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-437
వయససస:73
లస: ససస స

94-119/155

భరస : ససరగష కలమలర జరసన కసకరరయ
ఇసటట ననస:29-3-436
వయససస:49
లస: ససస స

94-119/160 3797 NDX0676965
3796 NDX1796129
పపరర: ససరగష కలమలర జరసన కసకరరయ
పపరర: పరరస మల గబలలషర

3802 NDX1706912
పపరర: రరహహల గబలలచ
తసడడ:డ పపరసమల గబలలచ
ఇసటట ననస:29-3-437
వయససస:27
లస: పప

94-119/158

తసడడ:డ వససత కలమలర
ఇసటట ననస:29-3-436
వయససస:41
లస: పప
94-119/161

తసడడ:డ కరపపల చసదస
ఇసటట ననస:29-3-436
వయససస:56
లస: పప
94-119/162

భరస : రరజ గబలలచ
ఇసటట ననస:29-3-437
వయససస:34
లస: ససస స
94-119/164

94-119/152

తసడడ:డ ససరగష జరసన కసకరరయ
ఇసటట ననస:29-3-436
వయససస:24
లస: ససస స

94-119/159
3795 NDX1796350
పపరర: ఉతస మ కలమలర జరసన
కననకరరయల
తసడడ:డ మసగరలలల జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-436
వయససస:46
లస: పప

3801 NDX2420974
పపరర: లలలదదవ జరసన

94-119/831

భరస : ఓతరల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-435 f.no 203
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరస మల
ఇసటట ననస:29-3-436
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఉతస మ జరసన కసకరరరయ
ఇసటట ననస:29-3-436
వయససస:19
లస: ససస స

94-119/826

94-119/833
3782 NDX3129632
పపరర: వనసకట ససతతష కలమలర చననన

తసడడ:డ ససరగష జరసన కసకరరయ
ఇసటట ననస:29-3-436
వయససస:27
లస: పప

94-119/744

94-119/823

భరస : పడదదప కలమలర
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమజననయబలల సష మశశటట
ఇసటట ననస:29-3-435 FNO301
వయససస:22
లస: పప

భరస : మనష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-436
వయససస:34
లస: ససస స
3792 NDX1796525
పపరర: మనసస జరసన కసకరరయ

94-119/825

తసడడ:డ బబబబలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:38
లస: పప
94-119/834

3776 NDX2727915
పపరర: తయలరమర వరదన

భరస : సరసబ శవ రరవప వరదన
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వరగతన వరమల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట పడసరద వరద
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:39
లస: ససస స
3783 UKV0400804
పపరర: గరయతడ ఇ వ

94-119/822

తసడడ:డ వనసకయఖ వరదన
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప వరదన
ఇసటట ననస:29-3-435
వయససస:51
లస: పప
3780 NDX2727584
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడర వరద

3775 NDX2727642
పపరర: సరసబ శవ రరవప వరదన

3800 NDX2420990
పపరర: అనతన జరసన

94-119/163

భరస : రమమశ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-437
వయససస:47
లస: ససస స
94-119/165

3803 NDX1836693
పపరర: రరజ గబలలచ

94-119/166

తసడడ:డ వససథ కలమలర గబలలచ
ఇసటట ననస:29-3-437
వయససస:35
లస: పప
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3804 NDX1836602
పపరర: వససథ కలమలర గబలలచ

94-119/167

తసడడ:డ కపపరచసద గబలలచ
ఇసటట ననస:29-3-437
వయససస:57
లస: పప
3807 JBV0805291
పపరర: రరధ కసదలస

94-119/169

94-119/172

94-119/175

94-119/177

94-119/180

3814 NDX2589794
పపరర: గరయతడ కసదలస

3817 NDX2292753
పపరర: శవ పడసరద పష టటట

3820 NDX2293009
పపరర: ననగ ససధనకర చచరరకకరర

94-119/183

3823 NDX2293157
పపరర: ససరగష బబబబ చచరరకకరర

94-123/540

3826 NDX1294073
పపరర: లకడరదసరర ససదఖ పమడడగసటస

94-119/171

94-119/174
3812 NDX2293751
పపరర: రవ శసకర పడసరద అనననపరరగన

3815 AP151010279228
పపరర: లకడరభడమరరసబ పప టటట

94-119/176

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:29-3-439
వయససస:49
లస: ససస స
94-119/178

3818 NDX2292993
పపరర: రమ చచరరకకరర

94-119/179

భరస : ససరగష బబబబ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:29-3-440
వయససస:41
లస: ససస స
94-119/181

3821 NDX2293025
పపరర: ననగ సరయ మణణకసఠ
చచరరకకరర
తసడడ:డ ససరగష బబబబ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:29-3-440
వయససస:24
లస: పప

94-119/182

94-119/184

3824 AP151010276220
పపరర: ససఖరరజ జరసన�

94-119/185

తసడడ:డ ననగయఖ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:29-3-440
వయససస:51
లస: పప
94-119/835

3809 NDX2438935
పపరర: జయ లకడర వనలకరర

తసడడ:డ ససత రరమలసజననయబలల అనననపరరగన
ఇసటట ననస:29-3-438
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష బబబబ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:29-3-440
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససఖరరజ జరసన � �
ఇసటట ననస:29-3-440
వయససస:39
లస: పప
3825 NDX3176427
పపరర: పడజత పడభబ చసకరక

94-119/173

తసడడ:డ మబతనఖల రరవప పష టటట
ఇసటట ననస:29-3-439
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:29-3-440
వయససస:74
లస: ససస స
3822 JBV2478824
పపరర: మహవర� జరసన�

3811 AP151010276083
పపరర: శకనవరసమమరరస కసదనళ

94-119/168

భరస : వనసకటటశశరరర వనలకరర
ఇసటట ననస:29-3-438
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస కసదలస
ఇసటట ననస:29-3-438
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర పడసరద పష టటట
ఇసటట ననస:29-3-439
వయససస:23
లస: పప
3819 NDX2293033
పపరర: కమలమర చచరరకకరర

94-119/170

తసడడ:డ నరసససహబబరరఖలల
ఇసటట ననస:29-3-438
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయలల వనలకరర
ఇసటట ననస:29-3-438
వయససస:78
లస: పప
3816 NDX2127083
పపరర: వసశ కకషష గబపరస పష టటట

3808 NDX2020865
పపరర: పదనరవత అననపరరస

3806 NDX2020832
పపరర: మనషర అననపరరస

తసడడ:డ రవ శసకర అననపరరస
ఇసటట ననస:29-3-438
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర అననపరరస
ఇసటట ననస:29-3-438
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనలకరర
ఇసటట ననస:29-3-438
వయససస:38
లస: పప
3813 NDX2438927
పపరర: వనసకటటశశరరర వనలకరర

94-119/745

భరస : వససత కలమలర గబలలచ
ఇసటట ననస:29-3-437
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:29-3-438
వయససస:44
లస: ససస స
3810 NDX2082873
పపరర: శకకరసత వనలకరర

3805 NDX2654259
పపరర: లల దదవ గబలలచ

తసడడ:డ సమరత మల జరసన�
ఇసటట ననస:29-3-440
వయససస:61
లస: పప
94-119/186

3827 NDX1294099
పపరర: వజయలకడర పష తతరర

94-119/187

తసడడ:డ వలసన బబబబ చసకరక
ఇసటట ననస:29-3-440, 204, Rajyalakshmi N
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖశవపడసరద
ఇసటట ననస:29-3-441
వయససస:33
లస: ససస స

3828 AP151010279331
పపరర: పపషరపదదవ లదదవ�

94-119/188

3829 NDX1294065
పపరర: వనసకటససబడహరణఖ ఆసజననయ
శశధర పమడడఘసటస
తసడడ:డ వనసకటససబడహరణఖశవపడసరద
ఇసటట ననస:29-3-441
వయససస:36
లస: పప

94-119/189

94-119/190
3830 NDX1294107
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస శవపడసరద
పమడడగసటస
తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-3-441
వయససస:67
లస: పప

94-119/191

3832 NDX1795816
పపరర: ససతతషస గబలలఛన

94-119/192

3833 JBV3713591
పపరర: పదర తరరసమర ససబడమణఖ

భరస : ససకరకజరజమన�
ఇసటట ననస:29-3-441
వయససస:60
లస: ససస స
3831 NDX2145473
పపరర: కవత గబలలచ
భరస : మబకగశ గబలలచ
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జవనరగలలల గబలలఛన
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:29-3-441
వయససస:59
లస: ససస స

94-119/194

భరస : శశష అయఖర
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:55
లస: ససస స
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94-119/195

3835 NDX1294123
పపరర: సరవతడ పపసపరటట

భరస : జజఖత పడకరశ సససహ మలచరరజ
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:62
లస: ససస స

3837 NDX2292811
పపరర: లకడర మసడపరటట

3838 NDX1920942
పపరర: అరరణ మలచరరజ

94-119/198

94-119/196

3836 NDX2292852
పపరర: ససతరరవమర పమడడఘసటస

94-119/197

భరస : వనసకట ససబడమణఖ శవ పడసరద పమడడఘస
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:63
లస: ససస స
94-119/201

3839 NDX1920926
పపరర: శరత మలచరరజ

94-119/202

భరస : వనసకట లకడర నరసససహ రరవప మసడపరట
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఖత పడకరశ సససహ మలచరరజ
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జజఖత పడకరశ సససహ మలచరరజ
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:39
లస: పప

3840 NDX2292829
పపరర: శకనవరస సరయ కరర

3841 JBV3713583
పపరర: థదరనమలర సపశశయయర రరస

3842 NDX1294115
పపరర: శరఖమ సససదర పష తతరర

94-119/203

94-119/204

94-119/205

తసడడ:డ కగ వ సససదర రరవప కరర
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ థదరనమలర రరస సపశశయయర
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:61
లస: పప

94-119/206
3843 NDX2292795
పపరర: వనసకట లకడర నరసససహ రరవప
మసడపరటట
తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవప మసడపరటట
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:79
లస: పప

3844 NDX2654101
పపరర: కమల దదవ గబలలచ
భరస : జవనరర లలల గబలలచ
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:66
లస: ససస స

3846 NDX2585081
పపరర: పదరజ యసడపలర

94-119/749 3848 NDX2654168
94-119/750
3847 NDX2655116
పపరర: వనసకట రరమ పడసరద చలక మరరక
పపరర: వనసకట శశష అనసరరధ తరరమల

94-119/748

భరస : నరసససహరరవప యసడపలర
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:58
లస: ససస స
3849 NDX2667434
పపరర: మబకగశ గబలలచ

94-119/751

94-119/207

94-119/210

తసడడ:డ దదననష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-447
వయససస:43
లస: పప

94-119/199

3856 NDX2293124
పపరర: మసజల జరసన

94-119/213

3859 NDX2404895
పపరర: శరగష జరసన సష నమ

94-119/208

3862 NDX2293090
పపరర: దదననష కలమలర జరసన
తసడడ:డ శవరరజ జరసన
ఇసటట ననస:29-3-447
వయససస:62
లస: పప

94-119/200

3854 NDX2293066
పపరర: ఆషసక జరసన

94-119/209

భరస : రరకకత కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-447
వయససస:36
లస: ససస స
94-119/211

3857 AP151010279379
పపరర: హహహమలవత గడడయలరస

94-119/212

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-3-447
వయససస:77
లస: ససస స
94-119/214

తసడడ:డ దదననశ కలమలర జరసన సష నమ
ఇసటట ననస:29-3-447
వయససస:34
లస: పప
94-119/216

3851 NDX0296228
పపరర: రరస శశషన తరరర మర
తసడడ:డ అయఖర రరస తరర మర
ఇసటట ననస:29-3-442 FLAT 401
వయససస:31
లస: పప

భరస : దదననష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-447
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దదననష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-447
వయససస:21
లస: పప
3861 NDX2293041
పపరర: వనత కలమలర జరసన

3853 NDX2404887
పపరర: కలమలరర జరసన సష నమ

94-119/747

భరస : వనసకట రరస పడసరద తరరమల
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శరగష జరసన సష నమ
ఇసటట ననస:29-3-447
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనత కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-447
వయససస:40
లస: ససస స
3858 NDX2293058
పపరర: అరరపత జరసన

3850 NDX1489914
పపరర: ఆతదయ
డ
తరరర మర రరస

3845 NDX2655389
పపరర: జవరరరలలల గబలలచ
తసడడ:డ కపపర చసద గబలలచ
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరస తరరర మర శశషఅయఖర
ఇసటట ననస:29-3-442 FLAT 401
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ పపల
ఇసటట ననస:29-3-443
వయససస:73
లస: పప
3855 NDX2293082
పపరర: పపడమలత జరసన

94-119/746

తసడడ:డ వనసకట చరగ చలక మరరక
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జవనరర లలల గబలలచ
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:29
లస: పప
3852 NDX0574004
పపరర: కకషరషరరడడడ పపల

తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-3-442
వయససస:64
లస: పప

3860 NDX2293017
పపరర: రరకకత కలమలర జరసన

94-119/215

తసడడ:డ దదననష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-447
వయససస:41
లస: పప
94-119/217

3863 JBV2483444
పపరర: శశశలజ అసదసకకరర

94-119/219

భరస : శకనవరసమమరరస అసదసకకరర
ఇసటట ననస:29-3-448
వయససస:41
లస: ససస స
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3864 JBV2478378
పపరర: శకనవరసమమరరస అసదసకకరర

తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖస అసదసకకరర
ఇసటట ననస:29-3-448
వయససస:59
లస: పప

94-119/221
3865 NDX1836644
పపరర: ఎస యస వ వ యస
సతఖవత ఈచసపరటట
తసడడ:డ వనణబ గగపరల చనరరఖలల ఈచసపరటట
ఇసటట ననస:29-3-450
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనణబగగపరల రరవప ఈచచసపరటట
ఇసటట ననస:29-3-450
వయససస:54
లస: ససస స

3867 JBV0805267
పపరర: రరధనకకషషమమరరస కసభసపరటట

3868 NDX2292589
పపరర: సడవసత అరవపలర

3869 NDX0903179
పపరర: శక వనసకటలకడర జసధనఖల

94-119/220

94-119/223

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:29-3-450
వయససస:71
లస: పప
3870 NDX0261768
పపరర: పదనరవత అరవపలర

తసడడ:డ రరసబబబబ అరవపలర
ఇసటట ననస:29-3-451
వయససస:33
లస: ససస స
94-119/226

భరస : రరసబబబబ అరశపలర
ఇసటట ననస:29-3-451
వయససస:51
లస: ససస స
3873 AP151010276257
పపరర: రరమగగపరలరరడడడ మలదదరరడడడ

94-119/229

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ మలదదరరడడడ
ఇసటట ననస:29-3-451
వయససస:61
లస: పప
3876 JBV2482271
పపరర: ధనలకడర మలదదరరడడ

94-119/231

3871 NDX0906156
పపరర: ఆదద శశషష లలత కలమలరర
జసధనఖల
భరస : ననగగశశరరరవప జసధనఖల
ఇసటట ననస:29-3-451
వయససస:65
లస: ససస స

94-119/227

3874 NDX2292613
పపరర: రరసబబబబ అరవపలర

94-119/230

3877 AP151010279280
పపరర: రరకకరణమర మలదదరరడడ

3880 JBV0800276
పపరర: శకనవరసరరవప కగత రరజ

3872 NDX2179670
పపరర: పవన కలమలర జసధనఖల

3875 NDX2724201
పపరర: అననపపరష కరరనటట
తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:29-3-451
వయససస:26
లస: ససస స

94-119/232

3878 NDX0338756
పపరర: శకనవరసరరడడడ మలదదరరడడడ

94-119/233

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ మలదదరరడడడ
ఇసటట ననస:29-3-451/1
వయససస:53
లస: పప
94-119/235

3881 JBV2483717
పపరర: వజయలకడర� కగతరరజ�

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-3-453
వయససస:60
లస: పప

3882 NDX2179654
పపరర: భబగఖలకడర అనననపడగడ

94-119/238 3884 NDX1294156
3883 NDX1044270
పపరర: జయరరస చసదడశశఖర అననపడగడ
పపరర: పదరననభశరర అనననపడగడ

భరస : పదరననభ శరర అనననపడగడ
ఇసటట ననస:29-3-454
వయససస:59
లస: ససస స
3885 NDX1706904
పపరర: వనసకట పదనరవత పష చరరజ
భరస : నరసససహ పసతషలల పష చరరజ
ఇసటట ననస:29-3-455
వయససస:52
లస: ససస స
3888 NDX1706995
పపరర: వ ఎన పసతషలల పష చరరజ

94-119/243

94-119/241

3889 AP151010279307
పపరర: బబలఇసదదర రరమరరజ

94-119/244

భరస : శశషతలపసరయ
ఇసటట ననస:29-3-456
వయససస:70
లస: ససస స

3891 NDX1796053
పపరర: ఇబడహహస సయఖద

3892 AP151010279414
పపరర: రజన లసగసగబసట

తసడడ:డ గఫపర సయఖద
ఇసటట ననస:29-3-456
వయససస:77
లస: పప

94-119/246

భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:29-3-457
వయససస:57
లస: ససస స

94-119/239

తసడడ:డ శకరరమశరర
ఇసటట ననస:29-3-454
వయససస:62
లస: పప

3886 NDX1294057
పపరర: వ ఏన ఏస ఏన ఆదదతనఖ
పష చరరజ
తసడడ:డ ప వ ఎన పసతషలల
ఇసటట ననస:29-3-455
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వ ఎల నరసససహ రరవప పష చరరజ
ఇసటట ననస:29-3-455
వయససస:59
లస: పప

94-119/236

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:29-3-454
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పదరననభ శరర
ఇసటట ననస:29-3-454
వయససస:31
లస: పప
94-119/240

94-119/228

94-119/836

తసడడ:డ వనణబ గగపరలలచనరరఖలల ఏచసపరటట
ఇసటట ననస:29-3-452
వయససస:26
లస: ససస స
94-119/237

94-119/225

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప జసధనఖల
ఇసటట ననస:29-3-451
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరడడడ మలదదరరడడడ
ఇసటట ననస:29-3-451/1
వయససస:77
లస: ససస స
94-119/234

94-119/222

భరస : పవన కలమలర జసధనఖల
ఇసటట ననస:29-3-451
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరకనస అరవపలర
ఇసటట ననస:29-3-451
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమగగపరలరరడబ డ మలదదరరడడడ
ఇసటట ననస:29-3-451/1
వయససస:39
లస: ససస స
3879 NDX1795105
పపరర: శక వదనఖ మలనస ఏచసపరటట

94-119/224

3866 NDX2293470
పపరర: మమమథదల ఈచచసపరటట

94-119/242
3887 NDX1044064
పపరర: అఖల ఫణణ కకషష శరత పష చరరజ

తసడడ:డ పస వ యన పసతషలల
ఇసటట ననస:29-3-455
వయససస:28
లస: పప
3890 NDX0714014
పపరర: శశషతలపప సరయ రరమరరజ

94-119/245

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-3-456
వయససస:73
లస: పప
94-119/247

3893 NDX2700599
పపరర: వనసకట పవన కలమలర సపగబ

94-119/752

తసడడ:డ వనసకట రతనస సపగబ
ఇసటట ననస:29-3-458
వయససస:40
లస: పప
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94-119/837

తసడడ:డ లకరణ రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:29-3-458
వయససస:51
లస: పప
3897 NDX2720696
పపరర: శక రగవసత లసగరల

94-119/840

94-119/250

94-119/48

94-119/755

94-119/933

94-119/254

94-119/257

భరస : వకకమ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:50
లస: ససస స

3907 NDX2622405
పపరర: సససదసలల చసదన బబ యన

3910 NDX1294016
పపరర: బబల వరలకడర జసధనఖల

3913 JBV0802447
పపరర: డడ వ శరర పష లకరర

3916 NDX1707001
పపరర: సరయ సససధస గసడడ

94-119/260

3919 JBV2483303
పపరర: రరజగశశరర� వనసదసల�

94-119/756

3922 NDX1413731
పపరర: లకడర మసజల దదబగబసట
భరస : శకనవరస యయరకమలర
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:52
లస: ససస స

94-119/47

3905 NDX2657872
పపరర: ననగ శకనవరస వనమమరర

94-119/754

3908 NDX2722429
పపరర: సరసశతమర దనరరవనమబ

94-119/841

భరస : సతఖయఖ దనరరవనమబ
ఇసటట ననస:29-3-461
వయససస:82
లస: ససస స
94-119/252

3911 JBV2477834
పపరర: ననగమలలర ష జసధనఖల

94-119/253

తసడడ:డ పరసడరరకయలజలల
ఇసటట ననస:29-3-463
వయససస:43
లస: పప
94-119/255

3914 NDX0573907
పపరర: సరయబబబబ ఎరరకలపపడడ

94-119/256

తసడడ:డ చలపత రరవప ఎరరకలపపడడ
ఇసటట ననస:29-3-465
వయససస:56
లస: పప
94-119/258

3917 NDX1795964
పపరర: అకకమర సతష
స

94-119/259

భరస : ఆసజననయబలల సతష
స
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:35
లస: ససస స
94-119/261

తసడడ:డ ససజవరరవప� �
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:42
లస: ససస స
94-119/263

3902 NDX1814012
పపరర: రమలదదవ కమర

తసడడ:డ నరసససహరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:29-3-460
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజగశ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:38
లస: ససస స
3921 NDX1294040
పపరర: దదవ జరసన కలహడ

94-119/753

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప పష లకరర
ఇసటట ననస:29-3-465
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ డన. శకనవరస యయరకమలర
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:23
లస: ససస స
3918 NDX0840470
పపరర: లత ససరరనన

3904 NDX2649440
పపరర: పదనరవత వనమమరర

94-119/249
3899 JBV0800466
పపరర: లకడరరసగవలర తనయలరర కకతత
స రర

భరస : శకనవరసరరవప కమర
ఇసటట ననస:29-3-460
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పష ఉసడరగకయలజ
ఇసటట ననస:29-3-463
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సరయబబబబ ఎరరకలపపడడ
ఇసటట ననస:29-3-465
వయససస:50
లస: ససస స
3915 NDX2127224
పపరర: మనకర యయరకమలర

94-119/251

తలర : సససదసలల చసదన బబ యన
ఇసటట ననస:29-3-461
వయససస:20
లస: పప

తలర : ససబడహరణణఖశశరర వనదనసతస
ఇసటట ననస:29-3-461
వయససస:32
లస: పప
3912 NDX0584805
పపరర: ఎరరకలపపడడ శకలకడర

3901 JBV2478089
పపరర: పపరయఖశరససస స తమలర

94-119/839

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:29-3-459
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:29-3-460
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ చసదననబబ యనన
ఇసటట ననస:29-3-461
వయససస:46
లస: పప
3909 NDX3265717
పపరర: అనల కలమలర వనదనసతస

94-119/248

తసడడ:డ లకడరనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:29-3-459
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కమర
ఇసటట ననస:29-3-460
వయససస:24
లస: పప
3906 NDX2655330
పపరర: రరమచసదసడ చసదననబబ యనన

3898 AP151010279200
పపరర: లలత తషరగర

3896 NDX2727832
పపరర: తదజశశ సరయ ననథ లసగరల

తసడడ:డ రరస గగపరల లసగరల
ఇసటట ననస:29-3-458
వయససస:27
లస: పప

భరస : లకడరనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:29-3-459
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : లకడరనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:29-3-459
వయససస:67
లస: ససస స
3903 NDX1814053
పపరర: జగదదష కమర

94-119/838

భరస : రరస గగపరల లసగరల
ఇసటట ననస:29-3-458
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస గగపరల లసగరల
ఇసటట ననస:29-3-458
వయససస:24
లస: పప
3900 AP151010279686
పపరర: గరయతడ తమలర

3895 NDX2727956
పపరర: ఉమ దదవ లసగరల

3920 NDX1706847
పపరర: గగత చసద గసడడ

94-119/262

భరస : పపరషచసదడ రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:46
లస: ససస స
94-119/264

3923 NDX0832394
పపరర: నరరల పపలగడడ �

94-119/265

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:55
లస: ససస స
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94-119/266

భరస : రనరల
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:68
లస: ససస స

3925 AP151000327118
పపరర: సతఖవణణ కరనరబబద

భరస : రరమశశషష
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:70
లస: ససస స

94-119/269 3928 NDX1611236
3927 NDX1465328
పపరర: వనసకట రతన రవతదజ బబజజవరడ
పపరర: మహన లలల

తసడడ:డ రరమ మహననరరవప
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:27
లస: పప
3930 NDX2215754
పపరర: ఆసజననయబలల సటటట

94-119/272

3931 NDX1044601
పపరర: శక వనసకట గగపసకకషష కరసరబబద

తసడడ:డ వనసకట రతనస బబజవరడ
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:58
లస: పప

3936 AP151010276190
పపరర: వనసకటససబడమణఖశరససస స బబరక�

3937 NDX2720613
పపరర: గబరర రరజ కలర పరరగ

94-119/278

తసడడ:డ సతఖణనరరయణ�
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ ఎల ఎన మమరరస తషరగ
ఇసటట ననస:29-3-467 F-101,
వయససస:24
లస: ససస స
3942 NDX2421055
పపరర: వషష
ష సరయ తషరగర

3929 NDX0834093
పపరర: రరజగష కలమలర జరసన

94-119/271

తసడడ:డ రరనరల
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:38
లస: పప
94-119/273

3932 NDX1294032
పపరర: వకకమ కలమలర జరసన కలహడ

3940 NDX2421113
పపరర: లకడరనరసససహ మమరరస తషరగర

94-119/274

తసడడ:డ శరసతలలలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:48
లస: పప
94-119/277

తసడడ:డ కగసరర మల
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:73
లస: పప
94-119/842

తసడడ:డ పడహలలరదన రరవప కలర పరరగ
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:59
లస: పప
94-129/849

94-119/268

94-119/276 3935 NDX0833970
3934 NDX2292605
పపరర: రరమ మహన రరవప బబజవరడ
పపరర: షరరరన మల

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ మమరరస యయరకమలర
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:56
లస: పప

3939 NDX1722314
పపరర: సరయ మఉనక తషరగ

94-119/270

తసడడ:డ రరమ శశషష కరసరబబద
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:45
లస: పప
94-119/275

3926 NDX1465336
పపరర: వసశ కకషష బబజవరడ

తసడడ:డ రరమ మహననరరవప
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఖగరర రరమ
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అసథదన సటటట
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:38
లస: పప
3933 NDX1413749
పపరర: శకనవరస యయరకమలర

94-119/267

3938 NDX2728004
పపరర: శరసత కలమలరర కలర పరరగ

94-119/843

భరస : గబరర రరజ కలర పరరగ
ఇసటట ననస:29-3-467
వయససస:54
లస: ససస స
94-119/791

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తషరగర
ఇసటట ననస:29-3-467, F-101
వయససస:61
లస: పప

3941 NDX1828922
పపరర: లలత తషరగర

94-119/792

భరస : లకడర నరసససహ మమరరస తషరగర
ఇసటట ననస:29-3-467, F-101
వయససస:53
లస: ససస స
94-119/279

తసడడ:డ లకడర నరసససహ మమరరస తషరగర
ఇసటట ననస:29-3-467, F-101
వయససస:25
లస: పప

3943 NDX1021138
పపరర: లకడరవనసకట రమణ
మహవడతయలజల
భరస : రతననజ
ఇసటట ననస:29-3-468
వయససస:45
లస: ససస స

3945 NDX0901397
పపరర: శకధర దనమరరజ

3946 NDX2292837
పపరర: సదరఖ కలమలరర కరర పరలలస

94-119/282

94-119/283
3947 NDX2292803
పపరర: వనసకట ననగ లకడర నరసససహ
రరవప కరర పరలలస
తసడడ:డ ఫణణ రరజ కరర పరలలస
ఇసటట ననస:29-3-469
వయససస:38
లస: పప

94-119/285

3950 NDX1795931
పపరర: సరయ కరరరసక వరడదవ
డ ప

94-119/793

94-119/281

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-3-468
వయససస:38
లస: పప
3948 NDX2292787
పపరర: ఫణణ రరజ కరర పరలలస
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:29-3-469
వయససస:69
లస: పప

3949 NDX1293950
పపరర: ఉమలదదవ భబడగబబసడ
భరస : వనసకటశవరరమపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:29-3-470
వయససస:57
లస: ససస స

94-119/280

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-3-468
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఫణణరరజ కరర పరలలస
ఇసటట ననస:29-3-469
వయససస:63
లస: ససస స
94-119/284

3944 NDX0307033
పపరర: కనకవలర దనమరరజ

94-119/286

తసడడ:డ యస వ రమణ రరవప వరడదవ
డ ప
ఇసటట ననస:29-3-470
వయససస:24
లస: పప

94-119/287 3952 NDX1796574
94-119/288 3953 NDX1293968
3951 NDX1320068
పపరర: శవ రరఘవనసదడ రరవప భకగబబసడ
పపరర: యస వ రమణ రరవప వరడదవ
పపరర: వనసకట శవరరమపడసరదరరవప
డ ప
భబడగబబసడ
తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ పడసరద రరవప భకగబబసడ తసడడ:డ కరమమశశర రరవప వరడదవ
డ ప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-3-470
ఇసటట ననస:29-3-470
ఇసటట ననస:29-3-470
వయససస:32
లస: పప
వయససస:57
లస: పప
వయససస:66
లస: పప

94-119/289
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3954 NDX2640670
పపరర: సరయ లకడర శకవఖ ఆలపరటట

94-115/979

తసడడ:డ రరజశశఖర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:29-3-472
వయససస:19
లస: ససస స
3957 AP151010279381
పపరర: ఝలనసలకడర ఆలపరటట

94-119/292

94-119/295

తసడడ:డ శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:29-3-472
వయససస:46
లస: పప
3963 NDX2293108
పపరర: వసదన కలమలరర తనడడకకసడ

94-119/297

94-119/293

94-119/300

3961 NDX2727816
పపరర: సరయ లకడర శకవఖ ఆలపరటట

94-119/844

3967 NDX2653780
పపరర: లకడర కలమలరర రరమరరజ

94-119/302

3972 NDX2996759
పపరర: ససలశ కలలకరథద

94-104/836

3970 JBV2478683
పపరర: అజయ పచచపపలలసస

94-119/298

భరస : వలసన కలలకరథద
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:45
లస: ససస స

3976 NDX1597683
పపరర: శరగష గగడడగబల

3962 JBV2483014
పపరర: అనసదయ� రరమరరజ�

3965 AP151010276280
పపరర: లకరణబబబబ రరమరరజ

94-119/303

94-119/304
3971 AP151010276319
పపరర: వనసకటగగపరలకకషష పచచపపలలసస

94-119/305

3974 NDX2293595
పపరర: గసజల గగత

94-119/308

3977 NDX2167352
పపరర: సష నద జరసన

3978 NDX2293546
పపరర: పపజ

3979 NDX1663625
పపరర: పడతమ పరటటబసడర

3980 NDX1526831
పపరర: ససధఖ జరసన

భరస : మరరయ బబబబ గనపలర
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:34
లస: ససస స

94-119/311

భరస : రరజ కలమలర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:32
లస: ససస స
94-119/313

3982 NDX1526815
పపరర: పసడత జరసన
భరస : దదవనశ జరసన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:36
లస: ససస స

94-119/306

తసడడ:డ నరగసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అభషసక గగత
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:28
లస: ససస స

3981 NDX2475663
పపరర: కకటటశశరమర గనపలర

94-119/301

తసడడ:డ బకయఖ
ఇసటట ననస:29-3-475
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనణబ గగపరల పడసరద గగడడగబల
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన లలల
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:27
లస: ససస స

94-119/299

3968 NDX0301143
పపరర: సతఖ ననగ మహనరరవప
మటటట పలర
తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:29-3-474
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మసదగరన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:23
లస: ససస స
94-119/310

94-119/296

94-119/757

తసడడ:డ మదన మహన దచచరరజ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:20
లస: ససస స
94-119/307

94-119/294

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-3-473
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:29-3-475
వయససస:38
లస: పప
3973 NDX2475697
పపరర: లలవణఖ దచచరరజ

3959 AP151010276380
పపరర: బదదరగసతఖననరరయణ ఆలపరటట

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:29-3-473
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమ కలమలర రరమరరజ
ఇసటట ననస:29-3-473
వయససస:51
లస: ససస స

3969 AP151010279335
పపరర: అననపపరషగసగరభవరన
పచచపపలలసస
భరస : గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:29-3-475
వయససస:58
లస: ససస స

94-119/291

తసడడ:డ శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:29-3-472
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-3-473
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-3-473
వయససస:52
లస: పప

3975 NDX2438885
పపరర: పడశరసత మసదగరన

3958 NDX2179795
పపరర: శకహరర సతఖ రరమ కకషష
ఆలపరటట
తసడడ:డ రరజజ శశఖర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:29-3-472
వయససస:22
లస: పప

3964 AP151010276314
పపరర: చకకవరరస రరమరరజ

3956 JBV0802173
పపరర: ధనలకడర అలపరటట

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:29-3-472
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:29-3-472
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : లకరణ బబబబ రరమరరజ
ఇసటట ననస:29-3-473
వయససస:43
లస: ససస స
3966 AP151010276279
పపరర: పపడమ కలమలర రరమరరజ

94-119/290

భరస : బదరరసతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-3-472
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:29-3-472
వయససస:62
లస: ససస స
3960 AP151010276381
పపరర: రరజశశఖర ఆలపరటట

3955 JBV2482032
పపరర: యలమన ఆలపరటట

94-119/309

94-119/312

భరస : మహవర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:34
లస: ససస స
94-119/314

3983 NDX2008960
పపరర: రరజఖ లకడర వసకరయలపరటట

94-119/315

తలర : కకషష కలమలరర
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:39
లస: ససస స
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94-119/316

భరస : మహవర కలమలర
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:39
లస: ససస స
3987 NDX0688358
పపరర: కకషషకలమలరర� ననళస�

94-119/319

3988 NDX2293637
పపరర: ననగ రరణణ ఇసడనర

94-119/322

3991 JBV2482016
పపరర: బనన లతన లలడయల

3994 NDX2475465
పపరర: మలధవ డదచరరజ

భరస : వనసకట ససబబబరరవప మసదగరన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రవసదడ మహన డదచరరజ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:51
లస: ససస స

3996 JBV2482461
పపరర: పరరమళ ననళస�

3997 NDX2293561
పపరర: గబణవత రరజజ బబయ కతడ

94-119/329

భరస : పపలలరరరవప�
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:59
లస: ససస స
3999 NDX1526765
పపరర: ససతతష దదవ

94-119/332

4000 AP151010279590
పపరర: అచచమలసబ చసడడ

భరస : సష మశశఖర రరవప పసదబ దరరజ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:67
లస: ససస స

4003 JBV2482024
పపరర: చసపరబబఈ చసదదలలల
లలదయల
భరస : చసదసలలల లలడనయల
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:76
లస: ససస స

94-119/339 4006 NDX2293900
4005 NDX2293843
పపరర: వనసకట సరయ పడవణ కదదరర
పపరర: అనష గగత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కదదరర
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:21
లస: పప
4008 NDX0834119
పపరర: అభశశక గగత

94-119/342

తసడడ:డ అసబబలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:36
లస: పప

4009 NDX0075309
పపరర: పడవణ కలమలర గగడడగబల

94-119/326

4012 NDX2475549
పపరర: మరరయబబబబ గనపలర
తసడడ:డ లల క మలడడగబల
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:36
లస: పప

94-119/321

3992 NDX0075317
పపరర: ససతన మహలకడర గగడడగబల

94-119/324

3995 NDX2293504
పపరర: అననపపరష భవరన చలసరన

94-119/328

భరస : సస బ ఆర పడసరద చలసరన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:59
లస: ససస స
94-119/330

3998 JBV2482586
పపరర: సదరఖకలమలరర ఉపపలపరటట� �

94-119/331

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:60
లస: ససస స
94-119/333

4001 JBV2482230
పపరర: కమలలలదదవ

94-119/334

భరస : పపఖలఖ జ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:67
లస: ససస స
94-119/336

94-119/337
4004 JBV2483170
పపరర: శకరసగననయకమర ఉపపలపరటట

తసడడ:డ రరసమహననడవ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:77
లస: ససస స
94-119/340

4007 NDX1431915
పపరర: అకడత గగత

94-119/341

తసడడ:డ మదన లలల గగత
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:26
లస: పప
94-119/343

తసడడ:డ వనణబ గగపరల పడసరద
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:30
లస: పప
94-119/345

3989 JBV2483410
పపరర: మలథవ సససకర

భరస : వనణబ గగపరలపడసరద
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగసదడ కలమలర గగత
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మదన లలల గగత
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:30
లస: పప
4011 NDX1526799
పపరర: దదవనశ జరసన

94-119/323

భరస : రవసదడననద ఠరగమర
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:65
లస: ససస స
94-119/335

94-119/318

భరస : సతషరడజ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబలలజ సససహ కతడ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అసబబలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:63
లస: ససస స
4002 NDX1796996
పపరర: లకడర భవరన పసదబ దరరజ

94-119/320

భరస : లతన లలదయల
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:47
లస: ససస స
94-119/325

3986 NDX2293512
పపరర: లకడర ససధఖ రరణణ వనలలల

భరస : వ యస ఎన ధరర కలమలర వనలలల
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కగ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నరగసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:43
లస: ససస స
3993 NDX2438901
పపరర: సమత యడర పలర

94-119/317

భరస : నతన జరసన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చరణ కలమలర
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:40
లస: ససస స
3990 NDX0840157
పపరర: ఇసదదరరదదవ

3985 NDX1526807
పపరర: తన జరసన

4010 NDX1526781
పపరర: మహవర జరసన

94-119/344

తసడడ:డ అసబబలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:33
లస: పప
94-119/346

4013 JBV2478766
పపరర: రరజకలమలర పరటటబసడర

94-119/347

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:38
లస: పప
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4014 JBV2477115
పపరర: ససనల చసదడ తడపపరననన

94-119/348

తసడడ:డ ససధదరరబబబ తడపపరననన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:39
లస: పప
4017 NDX1526823
పపరర: నతన జరసన

94-119/351

94-119/354

94-119/357

94-119/360

94-119/363

4019 NDX2293835
పపరర: శకనవరస రరవప కదదరర

94-119/353

4021 JBV2477057
పపరర: లతన చసదదలలల లలడయల

తసడడ:డ వరయఖ కదదరర
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:47
లస: పప
94-119/355

94-119/366

94-119/358 4025 AP151010276131
4024 NDX0075291
పపరర: వనణబ గగపరల పడసరద� గగడడగబల�
పపరర: రఘబరరమ వరససరరడడ �

4027 NDX1526773
పపరర: అసబబలలల జరసన

4030 NDX2475754
పపరర: సష మల శశఖర రరవప పసదబ ద రరజ

4033 NDX2682532
పపరర: శక నవఖ కదసరర

4036 AP151010279127
పపరర: బబబసరగజన కరమననన

94-119/359

తసడడ:డ పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:62
లస: పప
94-119/361

4028 JBV2477149
పపరర: ససధదరరబబబ తడపపరననన

94-119/362

తసడడ:డ అసజయఖ తడపపరననన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:66
లస: పప
94-119/364

94-119/365
4031 NDX2293793
పపరర: బబబబ రరజగసదడ పడసరద చలసరన

తసడడ:డ రరమయఖ చలసరన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:70
లస: పప
94-119/758

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కదసరర
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:18
లస: ససస స
94-119/327

94-119/356
4022 NDX2438893
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప మసదగరన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసదగరన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మధససదధన రరవప పసదబ ద రరజ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:67
లస: పప

భరస : మదన లలల
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:48
లస: ఇ
4035 AP151010279128
పపరర: కకషషకలమలరర వసకరయలపరటట

94-119/352

తసడడ:డ పపఖరరజ జ జరసన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సదరరససహ కతడ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:67
లస: పప
4032 NDX2293652
పపరర: పపషప దదవ

4018 JBV2477131
పపరర: మహవర కలమలర

తసడడ:డ లకడర నరసససహమమరరస�
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష శరర డదచరరజ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:63
లస: పప
4029 NDX2293777
పపరర: అమరరనథ సససహ కతడ

94-119/350

తసడడ:డ చసదదలలల లలదనయ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పపఖరరజ గగత
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:56
లస: పప
4026 NDX2475432
పపరర: రవసదడ మహన డదచరరజ

4016 NDX2293934
పపరర: సతఖ వనసకట ధరర కలమలర
వనలలల
తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప వనలలల
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపఖరరజ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపఖరరజ
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:47
లస: పప
4023 NDX2293819
పపరర: మదననరల గగత

94-119/349

తసడడ:డ పపలర రరవప�
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అసబబలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:43
లస: పప
4020 NDX0833715
పపరర: నరగసదడ కలమలర గగటట

4015 JBV2477602
పపరర: చరణ కలమలర ననళస�

4034 NDX2998987
పపరర: వలసన కలలకరథద

94-119/845

తసడడ:డ ఆసటటన కలలకరథద
ఇసటట ననస:29-3-478
వయససస:47
లస: పప
94-119/338

4037 NDX2223618
పపరర: రగఖ బసడనరరపలర

94-119/498

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-3-478 PRUDHVI APARTME
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : దదవదనస గరసధద
ఇసటట ననస:29-3-478 PRUDHVI APARTME
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : మహహష బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:29-3-478,F.NO.101, PRUDHVI
వయససస:39
లస: ససస స

4038 NDX2223626
పపరర: మహహష బసడనరరపలర

4039 AP151010279554
పపరర: లకడరతరరపతమర గబజరల�

4040 AP151010276668
పపరర: ఆసజననయవరపడసరద గబజరల

94-119/499

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:29-3-478,F.NO.101, PRUDHVI
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆసజననయవరపడసరదచడ
డ డబ�
ఇసటట ననస:29-3-479
వయససస:68
లస: ససస స

4041 NDX3101748
పపరర: శకనవరస రరవప కకమర

4042 NDX3071628
పపరర: దసరరర దదవ నకరక

తసడడ:డ వనసకయఖ కకమర
ఇసటట ననస:29-3-479
వయససస:40
లస: పప

94-119/846

భరస : శకనవరసరరవప కకమర
ఇసటట ననస:29-3-479
వయససస:36
లస: ససస స

94-119/367

94-119/368

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:29-3-479
వయససస:70
లస: పప
94-119/847

4043 NDX3050440
పపరర: దసరరర దదవ నకక

94-119/848

భరస : శకనవరస రరవప కకమర
ఇసటట ననస:29-3-479
వయససస:36
లస: ససస స
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94-119/369

భరస : కగశవ రరడడడ బబ నస
ఇసటట ననస:29-3-480
వయససస:45
లస: ససస స
4047 JBV2482594
పపరర: లకడర ఎరకబబ తషల

94-119/372

4048 AP151010276415
పపరర: శకనవరసరరడడడ యరకబబ తషల�

94-119/374

4051 NDX0832147
పపరర: మసగమర కకడచల
భరస : వనసకట రరవప కకడచల
ఇసటట ననస:29-3-482
వయససస:68
లస: ససస స

94-119/377
4053 NDX1706979
పపరర: ననగ వనసకట ససరగష కలమలర
ఆవపల
తసడడ:డ వనసకట దనస ఆవపల
ఇసటట ననస:29-3-482
వయససస:52
లస: పప

4054 NDX0301275
పపరర: వనసకటరరవప కకడచల
తసడడ:డ హనసమయఖ కకడచల
ఇసటట ననస:29-3-482
వయససస:71
లస: పప

4056 NDX2692416
పపరర: జయ లకడర ఆవపల

4057 AP151010279611
పపరర: రమలదదవ మరరక

94-111/687

భరస : వనసకట ససరగశ కలమలర ఆవపల
ఇసటట ననస:29-3-483
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట దనస ఆవపల
ఇసటట ననస:29-3-483
వయససస:51
లస: పప
4062 JBV2482115
పపరర: ననగగసదడ వనసషషవ కసతదటట

94-119/382

94-119/385

తసడడ:డ వనసకటశవయఖ చలర
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:96
లస: పప

94-119/375

4052 JBV0801803
పపరర: నరరన గబసడచబబ యన

94-119/376

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గబసడచబబ యన
ఇసటట ననస:29-3-482
వయససస:39
లస: పప
94-119/378

4063 JBV2482099
పపరర: ననగగసదడభబరర వ కసతదటట

4066 JBV2482107
పపరర: శవకరమసససదరర కసతదటట

94-119/388

4069 JBV2477073
పపరర: లవకలమలర కసతదటట

4072 NDX3071081
పపరర: నరగన గబసడచబబ యన

94-119/379

94-119/380

94-119/935
4058 NDX2625762
పపరర: ననగ యశశసత కలమలర
పలర పష తష
తసడడ:డ వనరర వనసకట శకనవరసరరవప పలర పష తష
ఇసటట ననస:29-3-483
వయససస:20
లస: పప

94-134/929

4061 NDX0079004
పపరర: లకడరశరలన మరరక

94-119/381

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:35
లస: ససస స
94-119/383

4064 NDX0585729
పపరర: చలలర ఉమలమహహశశరర

94-119/384

భరస : శకమనననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:54
లస: ససస స
94-119/386

4067 NDX0079293
పపరర: పవన కలమలర మరరక

94-119/387

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మరరక
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:31
లస: పప
94-119/389

తసడడ:డ ననగరసజననయబలల కసతదటట
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:66
లస: పప
94-119/391

4055 NDX0387787
పపరర: ససబబబరరవప జ.పస
తసడడ:డ యలర మసద g.p.
ఇసటట ననస:29-3-482
వయససస:73
లస: పప

భరస : లవకలమలర కసతదటట
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మరగ
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:63
లస: పప
4071 NDX0574921
పపరర: ససతనరరమలసజననయబలల చలలర

94-119/849

తసడడ:డ లవకలమలర కసతదటట
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:59
లస: ససస స
4068 AP151010276439
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరక

4049 NDX3072188
పపరర: జజజ న సరయ కరరరసక రరడడడ
యరకబబ తషల
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:29-3-481
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలమలర
ఇసటట ననస:29-3-483
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లవకలమలర కసతదటట
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:36
లస: ససస స
4065 AP151010279202
పపరర: అననపపరష గబసడచబబ యన�

4060 NDX2596930
పపరర: యశశశ పగడల

94-119/371

94-119/373

భరస : వనసకటటశశరరర మరరక
ఇసటట ననస:29-3-483
వయససస:55
లస: ససస స
94-134/625

4046 AP151010279318
పపరర: ఉమలమహహశశరర ఎరకబబ తషల

భరస : వనసకటటశశరరడడడ
ఇసటట ననస:29-3-480
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:29-3-481
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గబసడచబబ యన
ఇసటట ననస:29-3-482
వయససస:34
లస: ససస స

4059 NDX2694404
పపరర: వనసకట ససరగశ కలమలర ఆవపల

94-119/370

భరస : ససబబబరరడడడ మలరసరరడడడ
ఇసటట ననస:29-3-480
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:29-3-481
వయససస:37
లస: ససస స
4050 NDX0442251
పపరర: అపరష వనసషషవ గబసడచబబ యన

4045 NDX2020840
పపరర: లకడర మలరసరరడడ

94-119/390
4070 NDX0437350
పపరర: సతనఖననరరయణ గబసడచబబ యన�

తసడడ:డ యలర మసద�
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:69
లస: పప
94-119/850

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గబసడచబబ యన
ఇసటట ననస:29-3-484
వయససస:40
లస: పప

4073 NDX0584979
పపరర: పపవరశడ జయలకడర

94-119/392

భరస : సతఖననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:29-3-484/1
వయససస:70
లస: ససస స

Page 278 of 349

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32

4074 NDX0573980
పపరర: సతఖననరరయణ పపవరశడ

94-119/393

4075 JBV0803643
పపరర: బబలతడపపరసససదరర అననపరరస

94-119/394

4076 NDX2292621
పపరర: కకషష శరర అననపరరస

94-119/395

తసడడ:డ రరమయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:29-3-484/1
వయససస:94
లస: పప

భరస : వనసకట ననగమలర ఖరఠ
ర నరరవప అననపరరస
ఇసటట ననస:29-3-485
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప అననపరరస
ఇసటట ననస:29-3-485
వయససస:22
లస: పప

94-119/396
4077 JBV0801068
పపరర: వ.ఏచ.ఏన మలర కరరరరన రరవప
అననపరరస
తసడడ:డ వనసకట హనసమసత రరవప అననపరరస
ఇసటట ననస:29-3-485
వయససస:53
లస: పప

4078 NDX2292761
పపరర: వరససదదవ రరవప కకసడదరర

తసడడ:డ తసడవ కకషష మమరరస కకసడదరర
ఇసటట ననస:29-3-485
వయససస:73
లస: పప

94-119/851
4079 NDX2979169
పపరర: శకనవరస హనసమసత కకషష శరర
అనపరరస
తసడడ:డ వనసకట హనదమసథ ననగ మలర కరరరరన రర
ఇసటట ననస:29-3-485 4/9 BRODIPET
వయససస:21
లస: పప

4080 NDX2038132
పపరర: సహ ఉదదబన షపక

4081 NDX1663609
పపరర: బబదల ఖలన

4082 NDX1663567
పపరర: వరలకడర తడడకమళళ

94-119/398

తసడడ:డ నశదదబన షపక
ఇసటట ననస:29-3-487
వయససస:27
లస: పప
4083 NDX1706821
పపరర: సతఖ పసడయల వకకలగడనడ

94-119/401

4086 NDX1706938
పపరర: జగన మహన రరవప
వకకలగడనడ
తసడడ:డ రరదడ మమరరస వకటరగడనడ
ఇసటట ననస:29-3-488
వయససస:51
లస: పప

94-119/404

4089 NDX1293976
పపరర: మనన జరసన మబతర

94-119/407

భరస : అమకతనరలలర లన
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:55
లస: ససస స
94-119/413

94-119/416

తసడడ:డ అమకత లలల
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:35
లస: పప
4101 JBV0801761
పపరర: చసపరలలల జరసన కననకరరయల

94-119/403

4087 NDX1293992
పపరర: నలమ జరసన మబతర

94-119/406

94-119/405

4090 NDX1507369
పపరర: భవన కననకరరయల

4093 JBV0801753
పపరర: మసజ దదవ కననకరరయల

94-119/408

94-119/411

తసడడ:డ గబణణశ మల జ జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:64
లస: పప

94-119/414

4099 NDX0951418
పపరర: జయసతలలల జరసన

94-119/417

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:29-3-490
వయససస:26
లస: ససస స

94-119/409

4094 NDX2395408
పపరర: రరజ జరసన

94-119/412

తసడడ:డ అమత జరసన
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:22
లస: పప

4096 JBV0800805
పపరర: రరతదష కలమలర జరసన
కననకరరయల
తసడడ:డ చసపరలలల జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:35
లస: పప

4102 NDX1501742
పపరర: రగణబక జలగస

4091 NDX1883983
పపరర: పడమలల జరసన
భరస : ఖసశరల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:35
లస: ససస స

4097 NDX1044171
పపరర: అనత జరసన

94-119/415

తసడడ:డ అమకతలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పరరరజరలలర లన
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:55
లస: పప
94-119/419

4088 NDX1020973
పపరర: మనన జరసన
భరస : అనత జరసన
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చసపరలలల జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ జయసతలలలజరసన
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:33
లస: పప
4098 NDX1293984
పపరర: అమత జరసన మబతర

94-119/402 4085 NDX1642413
4084 NDX1706946
పపరర: లలహహత ననగ సరయ వకకలగడనడ
పపరర: రరమ సతఖననరరయణ
తడడకమళళ
తసడడ:డ జగన మహన రరవప వకటరగడనడ
తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:29-3-488
ఇసటట ననస:29-3-488
వయససస:24
లస: పప
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరఈట శక కలమలర కననకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:35
లస: ససస స
94-119/410

94-119/400

భరస : రరమసతఖననరరయలణ తడడకమళళ
ఇసటట ననస:29-3-488
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకత లలల
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అమత జరసన
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:35
లస: ససస స

4095 JBV2477065
పపరర: కలషరల కలమలర

94-119/399

తసడడ:డ మహబమబ ఖలన
ఇసటట ననస:29-3-487
వయససస:31
లస: పప

భరస : జగన మహన రరవప వకటరగడనడ
ఇసటట ననస:29-3-488
వయససస:51
లస: ససస స

4092 JBV2482875
పపరర: కసచననబవ

94-119/397

4100 JBV2477941
పపరర: అమకతనరల జరసన

94-119/418

తసడడ:డ మసగగలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-489
వయససస:57
లస: పప
94-119/420

4103 JBV0800623
పపరర: లకడర తతట

94-119/421

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:29-3-490
వయససస:65
లస: ససస స
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94-119/422

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:29-3-490
వయససస:29
లస: పప

4105 NDX2728699
పపరర: మరరయ దనసస గనపలర

94-119/852

తసడడ:డ దనవదస గనపలర
ఇసటట ననస:29-3-490
వయససస:35
లస: పప

4107 JBV0800565
పపరర: సరగజనదదవ� గబడడవరడ�

94-119/423

భరస : భబరతతరహననడవప� �
ఇసటట ననస:29-3-492
వయససస:73
లస: ససస స

4108 JBV2477016
పపరర: పడశరసత గబడడవరడ

94-119/426

తసడడ:డ వరభదడరరవప
ఇసటట ననస:29-3-493
వయససస:47
లస: ససస స

4111 AP151010279363
పపరర: లకడరగరయతడ యయటటరర

94-119/424

94-119/429

4114 NDX2438869
పపరర: పపజ జరసన కసకరరయల

94-119/425
4109 JBV0800284
పపరర: భరత మహన రరవప గబడడవరడ

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:29-3-492
వయససస:76
లస: పప
94-119/427

4112 AP151010276366
పపరర: వనసకతరమణసతఖననరరయణ
కలమలర యయటటరర
తసడడ:డ వరభధడరరవప
ఇసటట ననస:29-3-493
వయససస:45
లస: పప

94-119/428

94-119/430

4115 NDX1796848
పపరర: పసడయలసక కలమలరర కననకరరయల

94-119/431

తసడడ:డ వరభదడరరవప
ఇసటట ననస:29-3-493
వయససస:49
లస: ససస స

4113 NDX2438851
పపరర: ఆయబషస కసకరరయల

94-119/853

భరస : మరరయ దనసస గనపలర
ఇసటట ననస:29-3-490
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ భరతతరహనరరవప
ఇసటట ననస:29-3-492
వయససస:34
లస: పప

4110 AP151010279361
పపరర: లకడరపదనరవత యయటటరర

4106 NDX2824365
పపరర: మరరయ రరణణ గనపలర

తసడడ:డ మహవర కలమలర జరసన కసకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-494
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మహవర కలమలర జరసన కసకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-494
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కలమలర జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-494
వయససస:27
లస: ససస స

4116 NDX2060911
పపరర: రతన దదవ జరసన కననకరరయల

4117 NDX2083335
పపరర: మనన దదవ జరసన కసకరరరయ

4118 NDX2060903
పపరర: శరసత దదవ కననకరరయల

94-119/432

భరస : మహవర జరసన కననకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-494
వయససస:44
లస: ససస స
4119 NDX2438877
పపరర: యష కలమలర కసకరరయల

94-119/435

తసడడ:డ రరజ కలమలర కసకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-494
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరజ కలమలర కసకరరరయ
ఇసటట ననస:29-3-494
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకకరచసద కననకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-494
వయససస:68
లస: ససస స

94-119/436
4120 NDX2083376
పపరర: రరహహల కలమలర జరసన
కసకరరరయ
తసడడ:డ రరజ కలమలర జరసన కసకరరరయ
ఇసటట ననస:29-3-494
వయససస:27
లస: పప

4121 NDX2060887
పపరర: మహవర జరసన కననకరరయల

94-119/438 4123 NDX2060895
4122 NDX2083327
పపరర: రరజ కలమలర జరసన కసకరరరయ
పపరర: లకకరచసద కననకరరయల

తసడడ:డ లకకరచసద కసకరరరయ
ఇసటట ననస:29-3-494
వయససస:49
లస: పప

94-119/433

94-119/439

తసడడ:డ పడతనపసర కననకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-494
వయససస:68
లస: పప

4125 NDX2293645
పపరర: జయశక దదవ

94-119/441

భరస : వమల కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-3-494/1
వయససస:41
లస: ససస స

4126 NDX2293694
పపరర: ససగగత దదవ

94-119/444

Deleted

తసడడ:డ వగతవరమల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-494/1
వయససస:44
లస: పప

4129 NDX2293918
పపరర: కరశలలశ జరసన

తసడడ:డ లకకరచసద కననకరరయల
ఇసటట ననస:29-3-494
వయససస:47
లస: పప
4124 NDX2293603
పపరర: మబసరకన జరసన

94-119/442

4127 NDX2293629
పపరర: కమల దదవ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బననరరవపరర
ఇసటట ననస:5-83-7
వయససస:63
లస: పప

94-130/917

94-119/445

తసడడ:డ వగతవరమల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-494/1
వయససస:46
లస: పప

1035 NDX3274651
పపరర: సతఖవత పసదగరడ

భరస : శకనవరస రరవప పసదగరడ
ఇసటట ననస:5-84-2
వయససస:40
లస: ససస స

94-119/440

94-119/443

భరస : వగతవరరల జరసన
ఇసటట ననస:29-3-494/1
వయససస:65
లస: ససస స
4130 NDX2293942
పపరర: వగతవరమల జరసన

94-119/446

తసడడ:డ అనననరరజ జరసన
ఇసటట ననస:29-3-494/1
వయససస:74
లస: పప
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1034 NDX3189453
పపరర: చరసజవ రరవప బననరరవపరర

94-119/437

తసడడ:డ కరశలలశ జరసన
ఇసటట ననస:29-3-494/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కరశలలశ జరసన
ఇసటట ననస:29-3-494/1
వయససస:43
లస: ససస స

4128 NDX2293991
పపరర: వమల కలమలర జరసన

94-119/434

94-130/958

1036 NDX3219755
పపరర: రసగ రరవప గబపస పప టటట

94-130/939

తసడడ:డ మబతనఖల రరవప
ఇసటట ననస:5-85-9
వయససస:58
లస: పప
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1037 NDX2612398
పపరర: జవన జజఖత గననవరపప

94-111/702

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:5-86-22
వయససస:20
లస: ససస స
1040 NDX3201621
పపరర: ననగగశశర రరవప బబ డదపపడడ

94-130/919

1041 NDX3247368
పపరర: పసడయసకర యరకస

94-110/1278

1046 NDX2619054
పపరర: టట సరయకకషష తనడదపలర

94-82/806

భరస : టట సరయకకషష సరయకకషష
ఇసటట ననస:5-87-39,Flat No -306
వయససస:23
లస: ససస స

1044 NDX3138336
పపరర: సరయ రమలకరసత ససదబస

94-110/1328

94-110/1279

1048 NDX2463719
పపరర: వజయ కకషష బబ దసబలకరర

1052 NDX2584365
పపరర: తరరణ సరయ యకకల

1053 NDX2463727
పపరర: అనదరరధ సరతషలకరర

94-111/778

94-111/779

1051 NDX2962272
పపరర: పదనరవత అతస లకరర

94-111/780

భరస : శకధర అతస లకరర
ఇసటట ననస:5-87-42/3
వయససస:45
లస: ససస స
94-111/7

భరస : ససనల కలమలర సరతషలకరర
ఇసటట ననస:5-87-43/14
వయససస:34
లస: ససస స

94-111/709
1054 NDX2545150
పపరర: ననగ యశశసత కలమలర
పలర పష తష
తసడడ:డ వర వనసకట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-87-45 Sudha towars G-4
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పరరర శరరరధద చలర
ఇసటట ననస:5-87-47/4
వయససస:26
లస: పప

1058 NDX2576254
పపరర: నటరరజ కలమలర గరసస

1060 NDX2418465
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ యనమల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:5-87-54
వయససస:22
లస: పప
1061 NDX2544195
పపరర: కకషష ననగ కరరరసక బబ డపరటట

1059 NDX2678167
పపరర: నఖత రవ

1062 NDX2551646
పపరర: వనసకటటశశరమర యలవరరర

తసడడ:డ వనసకట మధససదదన రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5 87 88
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:5-87-88
వయససస:47
లస: ససస స

1064 NDX2663128
పపరర: ససషర కనకకచరర

1065 NDX2594398
పపరర: మహహన జజఖత కనకకచరర

భరస : నరగష కనకకచరర
ఇసటట ననస:5-87-114
వయససస:32
లస: ససస స

94-111/715

తసడడ:డ గగపరల కకషష రవ
ఇసటట ననస:5-87-65/A
వయససస:21
లస: ససస స
94-111/692

94-111/705

భరస : రరజగష కనకకచరర
ఇసటట ననస:5-87-114
వయససస:31
లస: ససస స

94-111/5

తలర : బబబబ బబ దసబలకరర పదదరన దదవ బబ దసబలక
ఇసటట ననస:5-87-40/3
వయససస:26
లస: పప

94-111/710 1056 NDX2544757
94-111/711
1055 NDX2647493
పపరర: నఖలలశ అనసరరగ శక రమపగరరగ
పపరర: ననగ యశశసత కలమలర
పలర పష తష
తసడడ:డ మబరళ మబరళమహన శక రమపగరరగ
తసడడ:డ వర వనసకట శకనవరసరరవప పలర పష తష
ఇసటట ననస:5-87-45, G4 Sudha Towers
ఇసటట ననస:5-87-45, Sudha Towars G-4
వయససస:18
లస: పప
వయససస:19
లస: పప
94-111/714

94-111/777

94-111/706

1047 NDX2914836
పపరర: ఉష రరణణ గగటటటట

భరస : యకకల మదససదధన రరవప
ఇసటట ననస:5-87-42
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస సదధన రరవప యకకల
ఇసటట ననస:5-87-42, OPP NTR STADIUM
వయససస:18
లస: పప

1045 NDX2621472
పపరర: లకడర గబసటటపలర
భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:5-87-39
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససవర శసకర రరవప బబ దసబలకరర
ఇసటట ననస:5-87-40/3, FLAT NO SF 3
వయససస:66
లస: ససస స
94-111/707

1042 NDX3186442
పపరర: మబరళ కకకషష వనమబలపలర

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ ససదబస
ఇసటట ననస:5-87-38/1 flat no 304
వయససస:32
లస: పప

1050 NDX2987006
పపరర: యకకల దదప

94-111/797

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వనమబలపలర
ఇసటట ననస:5-87-37/4A
వయససస:66
లస: పప

భరస : సదరఖ ననరరయణ మమరరస గగటటటట
ఇసటట ననస:5-87-40
వయససస:36
లస: ససస స
94-111/6

1039 NDX3241510
పపరర: సతఖననరరయణ మలషసటట

తసడడ:డ గబరరసరశమ మలషసటట
ఇసటట ననస:5-86-35
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మబసలయఖ యరకస
ఇసటట ననస:5-87-15/A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రవసదడ కలమలర మమదరమమటర
ఇసటట ననస:5-87-37/B
వయససస:50
లస: ససస స

1049 NDX2369361
పపరర: రమల దదవ బబ దసబలకరర

94-130/918

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చగబరరపరటట
ఇసటట ననస:5-86-23
వయససస:50
లస: పప

భసధసవప: నరరల బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:5-87-2
వయససస:64
లస: పప
1043 NDX2895456
పపరర: లకడర ససజజత మమదరమమటర

1038 NDX3071107
పపరర: బడహరరరవప చగబరరపరటట

1057 NDX2544203
పపరర: చకకధర కకటటశశర చలర

94-111/713

94-111/9

తసడడ:డ మలలకకసడ రరడడ యనమల
ఇసటట ననస:5-87-70/1
వయససస:41
లస: పప
94-111/716

1063 NDX2678407
పపరర: ననగగశశరరరవప బబ మబర

94-111/703

తసడడ:డ కకషషయఖ బబ మబర
ఇసటట ననస:5-87-113
వయససస:33
లస: పప
94-129/623

1066 NDX3146487
పపరర: ససనల కలమలర ����

94-115/1156

తసడడ:డ ససరగశ కలమలర ����
ఇసటట ననస:5-88-61
వయససస:38
లస: పప
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1067 NDX1731687
పపరర: పపరరషష తస స కరరరసక జనసరశమ

94-42/621

తసడడ:డ సరయ బబబబ జనసరశమ
ఇసటట ననస:5-89-18,FF-4,
వయససస:32
లస: పప

1068 NDX2685972
పపరర: శక నవఖ దసరర కకట

తసడడ:డ శవ సరయ కలమలర కకట
ఇసటట ననస:5-90-14
వయససస:20
లస: ససస స

1070 NDX2626216
పపరర: సపసదన పష తషరరడడడ

94-56/631

తసడడ:డ ససధనకర పష తషరరడడడ
ఇసటట ననస:5-90-50/A
వయససస:21
లస: ససస స

1071 NDX2702397
పపరర: కకరణ మలలర ల

94-38/795

భరస : అసబరగశ తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:5-91-22
వయససస:49
లస: ససస స

1074 NDX3064433
పపరర: రమదదవ గసగరననన

94-38/33

1077 NDX2622371
పపరర: తదజశశ తరరమలశశటట

తసడడ:డ అశశక బకలమళర
ఇసటట ననస:5-91-29,FNO:402 SVR MAISO
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:5-91-35
వయససస:18
లస: ససస స

1079 NDX2971794
పపరర: తడలలక చసదర గమడదరర

1080 NDX2698413
పపరర: వజయ లకడర ఆతతట

94-51/914

తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరవప గమడదరర
ఇసటట ననస:5-92-42/4
వయససస:30
లస: పప
94-130/761

94-121/18

94-121/413

94-118/1117

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతమబ
ఇసటట ననస:5-95/10A
వయససస:18
లస: పప
1094 NDX2698108
పపరర: రతన పరల మమరరగబమలల

1086 NDX2554632
పపరర: పడసదన దనసరర

94-38/797

భసధసవప: కకషష సరరశలలల మమరరఫప
ర మలలల
ఇసటట ననస:5-96-11
వయససస:18
లస: పప

1075 NDX2542025
పపరర: గబరరపడసరద తదజ రరయపరటట

1078 NDX2862399
పపరర: అపపరరవప ననగస

94-38/796

94-41/912

94-115/1006

1081 NDX2688521
పపరర: భభదదఠర ఆతతట

94-124/803

భరస : వజయ కలమలర ఆతతట
ఇసటట ననస:5-93-38
వయససస:23
లస: ససస స
94-121/410

94-121/414
1084 NDX2547982
పపరర: సతఖననరరయణ పడసరద లసకకరరడడడ

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:5-94-8
వయససస:62
లస: పప
94-121/411

1087 NDX2547388
పపరర: బబబ సససధస దనసరర

94-121/412

తసడడ:డ బబలకకషష దనసరర
ఇసటట ననస:5-94-24
వయససస:27
లస: ససస స

94-115/1190 1090 SQX2042158
1089 NDX3234630
పపరర: అసజన శరసత కలమలరర దదగరపరరస
పపరర: అమకత ధరణణ కకవలసపరత

భరస : శవ మబరళమహన రరవప దదగరపరరస
ఇసటట ననస:5-94-25
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసమహన కకవలసపరత
ఇసటట ననస:5-95-2-6/12
వయససస:21
లస: ససస స

1092 NDX3074200
పపరర: లకడర రరడడడ ఇరరవపరర

1093 NDX3246964
పపరర: ససజజత సకల

1095 NDX2703064
పపరర: వలయస కరరగ పరల
మమరరగబమలల
తసడడ:డ రతన పరల మమరరగబమలల
ఇసటట ననస:5-96-11
వయససస:21
లస: పప

94-38/794

తసడడ:డ కకటయఖ ననగస
ఇసటట ననస:5-92-39/15
వయససస:63
లస: పప

94-111/782

తసడడ:డ నరస రరడడడ ఇరరవపరర
ఇసటట ననస:5-95-14
వయససస:59
లస: పప
94-118/1118

1072 NDX2699668
పపరర: ఏడడకకసడలల మదమసచ

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:5-91-26
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబలకకషష దనసరర
ఇసటట ననస:5-94-24
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషష దనసరర
ఇసటట ననస:5-94-24
వయససస:24
లస: పప
1091 NDX2629202
పపరర: పడశరసత కలమలర తతమబ

94-111/781

తసడడ:డ శరమ సససదర కలరపరటట
ఇసటట ననస:5-94-1,6/13
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : హహలబ ల రతన సశరఠప చసతల
ఇసటట ననస:5-94-19
వయససస:28
లస: ససస స
1088 NDX2547362
పపరర: బబలర సరయ కకరణ దనసరర

1083 NDX2555134
పపరర: ఆరత షలలమ కలరపరటట

94-56/630

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:5-91-10
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస ఆతతట
ఇసటట ననస:5-93-38
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద ననరరయణ మదదబననన
ఇసటట ననస:5-93-45
వయససస:21
లస: ససస స
1085 NDX2460764
పపరర: హవలల కమలల దదపసస మదచబల

94-38/798

భరస : వనసకటటశశరరర గసగరననన
ఇసటట ననస:5-91-22 FLAT 108
వయససస:72
లస: ససస స

1076 NDX2381176
పపరర: నఖల కలమలర బకలమళర

1069 NDX2702298
పపరర: మలర శశరర నమరగడడ

భసధసవప: సతఖ ననరరయణ నమరగడడ
ఇసటట ననస:5-90-35/2
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:5-91-7/42
వయససస:33
లస: పప

1073 NDX2689792
పపరర: దదవ రరజఖస తడపపరమలలర

1082 NDX2573319
పపరర: శక ససషసరథ మదదబననన

94-56/629

95-6/942

94-110/1325

భరస : వనసకటటశశర రరవప సకల
ఇసటట ననస:5-95-21
వయససస:48
లస: ససస స
94-130/762

1096 NDX3224524
పపరర: సరగజన జరఎలడడ

94-115/1185

భరస : వనసకట సరశమ జరఎలడడ
ఇసటట ననస:5-96-14/1
వయససస:64
లస: ససస స
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94-111/783

Deleted

తసడడ:డ రతన వర పడసరద తనడడగరరర
ఇసటట ననస:5-97-6
వయససస:19
లస: పప
1100 NDX2438182
పపరర: ససనత పలక

94-116/32

తసడడ:డ బబబబ పలక
ఇసటట ననస:5-98-57/3
వయససస:21
లస: ససస స
1103 NDX2611945
పపరర: రరచరడ ర కరథద

94-116/782

Deleted
94-116/785

తసడడ:డ డననయల గగరర
ఇసటట ననస:5-98-61
వయససస:25
లస: ససస స
1109 NDX2430452
పపరర: ననగ రరజ తషమర

94-100/18

94-109/854

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:5-6712/B,
వయససస:44
లస: ససస స
1115 NDX2549525
పపరర: వనసకట అశశక

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:5-97-9
వయససస:18
లస: పప

94-100/929

1101 NDX2577526
పపరర: థచరరసర పలక

తసడడ:డ బడహరయఖ యయసడద
ర రర
ఇసటట ననస:5TH LINE
వయససస:21
లస: పప

1124 NDX0368993
పపరర: సతఖననరరయణ దదవత
తసడడ:డ వనలలడటయఖ దదవత
ఇసటట ననస:27-7-154
వయససస:45
లస: పప

94-92/779

94-129/47

1105 NDX2584126
పపరర: డననయల గగరర

1108 SQX2514628
పపరర: అశశక వలలర

94-117/765

95-69/1115

1111 NDX2804235
పపరర: పప టట
ర రర భబరర వ

భరస : ససనల దసథతదయ
డ
శరర బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:5-1941/2
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చసదడశశకర
ఇసటట ననస:5-5116
వయససస:28
లస: ససస స

1113 NDX3147634
పపరర: ఉమ పరరశత గసగవరపప

1114 NDX3107257
పపరర: పసవకర భబసకర పరష

94-130/886

భరస : వనసకట చలపత రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:5-6783/7
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ మమరరస పరష
ఇసటట ననస:5A
వయససస:50
లస: పప

1116 NDX3043106
పపరర: రరజగశ చసడ

1117 NDX2821171
పపరర: అకత దదవశశటట

94-115/1157

94-124/947

94-124/984

94-158/372

భరస : శరత చసదడ కలమలర దదవశశటట
ఇసటట ననస:5thFLOOR,JAYAPRADHAM APP
వయససస:25
లస: ససస స
94-41/913

1120
పపరర: పవన కలమలర మమడచేద పలర

94-124/815

భసధసవప: ఏల ఏన ఏస అవధనన మమడచేద పలర
ఇసటట ననస:12
వయససస:28
లస: పప

1122 SQX2253631
పపరర: ససరగశ కనసమమరర

1125 NDX3060662
పపరర: వనసకట పడసనన కరరరసక ఊటర

94-116/784

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వలలర
ఇసటట ననస:5-175/1D
వయససస:27
లస: పప

95-91/691

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:12
వయససస:33
లస: పప

లస: ససస స

94-116/781

Deleted

తసడడ:డ భబసకర వర పడసరద వడనడదద
ఇసటట ననస:7
వయససస:20
లస: ససస స
94-193/1407

1102 NDX2577567
పపరర: కలమలర బబబబ పలక

తసడడ:డ రరజ రతనస గగరర
ఇసటట ననస:5-98-61
వయససస:55
లస: పప

1110 NDX3283868
పపరర: ససజజత బబ డడడ పలర

1119 NDX2899813
పపరర: హరరరత వడనడదద

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:12
వయససస:69

94-116/783

1107 NDX2566123
పపరర: రతన పడథసఖష అసకస

1118 NDX2552057
పపరర: శక సరయ హవష యయసడద
ర రర

94-129/807

తసడడ:డ బబబబ పలక
ఇసటట ననస:5-98-57/3
వయససస:18
లస: పప

భరస : డననయల గగరర
ఇసటట ననస:5-98-61
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ చసడ
ఇసటట ననస:5F, Lakshmi
వయససస:34
లస: పప

1121 NDX3259934
పపరర: రహహమబననసర షపక

94-116/780

1104 NDX2588408
పపరర: పపడమ నవ రతన వలర బసరస

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప
ఇసటట ననస:5A Ashoka Towers, 4/3
వయససస:37
లస: పప
94-40/690

1099 NDX3076353
పపరర: ధదరజ కలమలర జరసన

తసడడ:డ మహవర కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:5-98-14
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ బబబబ అసకస
ఇసటట ననస:5-166
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ తషమర
ఇసటట ననస:5-465
వయససస:50
లస: పప
1112 NDX3149663
పపరర: ఖలశసబ షపక

94-110/1133

తసడడ:డ బబబబ పలక
ఇసటట ననస:5-98-57/3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబ రరజ బబనహహర కరథద
ఇసటట ననస:5-98-60/A
వయససస:25
లస: పప
1106 NDX2606994
పపరర: ససటఫన డననయల గగరర

1098 NDX2559821
పపరర: కలసదన దతస మలలర

1123 NDX2497469
పపరర: లకడర పడసనన దదవత

94-129/46

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదవత
ఇసటట ననస:27-7-154
వయససస:20
లస: ససస స
94-110/1148

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప ఊటర
ఇసటట ననస:27-11-274 flat no 101
వయససస:26
లస: పప

1126 NDX3161502
పపరర: ననగ మలర శశర రరవప పససడనఖల

94-120/590

తసడడ:డ బసవ ననగ ఆసజననయలల
ఇసటట ననస:29-1
వయససస:69
లస: పప
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1127 NDX3162450
పపరర: రరజ రరజగశశరర పససడనఖల

94-120/591

భరస : ననగ మలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:29-1
వయససస:64
లస: ససస స
1130 JBV2473247
పపరర: రఇజజన బ

94-115/42

94-115/45

94-115/48

1134 NDX1261411
పపరర: లకడర పరస

1137 NDX1261437
పపరర: రరమ కకషష పరస

94-115/51

1140 JBV3713062
పపరర: లకడర దదవ� ఓసకరరస�

1143 NDX2650265
పపరర: ఫణణకలమలర లకకకసశశటట

94-115/1036

1148 NDX3105731
పపరర: వనసకటరమణ చరరవవలల

94-115/1039

1146 NDX2767861
పపరర: పదనరవత కసదబ

భసధసవప: లకడర కలససమ కలమలరర చరరవవలల
ఇసటట ననస:29-1-4,FLOT NO102,
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససతనరరమరరవప
ఇసటట ననస:29-1-5
వయససస:68
లస: ససస స

1151 JBV3712981
పపరర: శకనవరస రరవప� తనటటకకల�

1152 JBV3712999
పపరర: పదనరవత� తనటటకకల�

94-115/56

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-1-5
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససధనకర కకసడమద
ఇసటట ననస:29-1-6
వయససస:25
లస: ససస స

94-115/49

94-115/52

1155 JBV2474203
పపరర: కకషష వనణణ� పసలర లటర �
తసడడ:డ చసదడ మమళ� �
ఇసటట ననస:29-1-6
వయససస:35
లస: ససస స

1135 NDX1261494
పపరర: ననగ మలలర శశరర పరస

94-115/47

1138 JBV3713039
పపరర: శకనవరస� పరరమ�

94-115/50

1141 NDX0954602
పపరర: కనననపరప

94-115/53

తసడడ:డ ససలశస
ఇసటట ననస:29-1-1/B
వయససస:31
లస: పప
94-115/949

1144 NDX2650232
పపరర: శశశలజ లకకకసశశటట

94-115/950

భరస : వనసకట ననగ అసజ రతన ఫణణ కలమలరర లకక
ఇసటట ననస:29-1-4
వయససస:36
లస: ససస స
94-115/1037

94-115/1038
1147 NDX3149440
పపరర: లకడర కలససమ కలమలరర
చసతలపపడడ
భరస : వనసకటరమణ చరరవవలల
ఇసటట ననస:29-1-4 FLOT NO 102
వయససస:47
లస: ససస స

94-115/54

94-115/55
1150 JBV3713005
పపరర: వనసకట రమణ రరవప� తనటట కకల�

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:29-1-5
వయససస:39
లస: పప
94-115/57

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:29-1-5
వయససస:46
లస: పప
94-115/59

94-115/44

తసడడ:డ రరమశరససస �స
ఇసటట ననస:29-1-1/A
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససత రరమజననయ పడసరద
ఇసటట ననస:29-1-4
వయససస:61
లస: ససస స
1149 AP151010273392
పపరర: ఇసదదర గడడయలరస

1132 JBV3713013
పపరర: సష మశవ రరవప మలదల

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:29-1-1/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:29-1-4
వయససస:37
లస: పప

1145 NDX2807915
పపరర: ససతనరరమలసజననయ పడసరద
కసదబబ
తసడడ:డ రరమ బడహరస
ఇసటట ననస:29-1-4
వయససస:69
లస: పప

1154 NDX2437762
పపరర: పదర కకసడమద

94-115/46

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:29-1-1/B
వయససస:40
లస: ససస స
94-116/791

94-115/41

తసడడ:డ కగశవరరవప
ఇసటట ననస:29-1-1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:29-1-1/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లసగనన�
ఇసటట ననస:29-1-1/A
వయససస:45
లస: పప
1142 NDX3078870
పపరర: రరమచసదడరరవప
పసగనమమమలల
తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:29-01-3
వయససస:60
లస: పప

94-115/43

భరస : రరమ కకషష ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:29-1-1/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:29-1-1/1
వయససస:46
లస: పప
1139 JBV3713054
పపరర: ననగరరజ� ఓసకరరస�

1131 NDX1558024
పపరర: మబకకకరర మహహష

1129 JBV3713021
పపరర: రరజఖస మలదల

భరస : సష మశవ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-1
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:29-1-1
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస పరస
ఇసటట ననస:29-1-1/1
వయససస:30
లస: ససస స
1136 NDX1261445
పపరర: శకనవరస

94-115/40

భరస : ససలశస
ఇసటట ననస:29-1-1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:29-1-1
వయససస:80
లస: ససస స
1133 NDX1887001
పపరర: ఈశశరర పరస

1128 JBV2473718
పపరర: నరరల

1153 AP151010273384
పపరర: ససతనరరమలరరవప గడడయలరస

94-115/58

తసడడ:డ గగపరలకకషషయఖ
ఇసటట ననస:29-1-5
వయససస:75
లస: పప
94-115/60

1156 JBV2474179
పపరర: వరణణ� పసలర లటర �

94-115/61

తసడడ:డ చసదడ మమళ� �
ఇసటట ననస:29-1-6
వయససస:37
లస: ససస స
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94-115/62

తసడడ:డ చసదడ మమళ� �
ఇసటట ననస:29-1-6
వయససస:39
లస: ససస స
94-115/65

తసడడ:డ సససదరరరమశరససస �స
ఇసటట ననస:29-1-6
వయససస:62
లస: పప
94-115/68

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:29-1-6/A
వయససస:43
లస: ససస స

94-115/66

1164 NDX0517177
పపరర: వనసకట రమ ససదదపపడడ

94-115/71

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-1-6/B
వయససస:40
లస: ససస స

1167 NDX1261353
పపరర: ససబబబరరవప యన యన వ

94-115/69

తసడడ:డ పసదబయఖ గకసథద
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:32
లస: పప
1172 NDX1498626
పపరర: దదపసక పరలకటర

94-115/72

94-115/76

94-115/79

1176 NDX1964940
పపరర: రమలదదవ గబడడపపడడ

94-115/82

94-115/85

తసడడ:డ రరస పడసరద పరలకటర
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:26
లస: పప

1179 NDX1748765
పపరర: వససత గసగరరజ

94-115/77

94-115/70

1168 NDX0567032
పపరర: శరఖమకకషష తనడదపలర

94-115/73

1171 NDX1650580
పపరర: తనశ యలలరపడగడ

94-115/75

1174 NDX2474955
పపరర: swetha pokala

94-115/78

భరస : వనసకట చలపత రరవప పష కల
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:37
లస: ససస స
94-115/80

1177 NDX1830760
పపరర: రరజమణణ యరక

94-115/81

భరస : సదరరబబబబ యరక
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:53
లస: ససస స
94-115/83

1180 NDX2020923
పపరర: ఉమ కసతదటట

94-115/84

భరస : హరర ననరరయణ రరవప చచనదనరర
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవ కలమలర కసతదటట
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:60
లస: ససస స

1182 NDX2474963
పపరర: ససధదర బబబబ చసదదలల

1183 NDX2474898
పపరర: వనసకట చలపత రరవప పష కల

94-115/86

తసడడ:డ రరజ చసదదలల
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:31
లస: పప
94-115/88

1165 JBV3712965
పపరర: శకనవరస తసగరరరల

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జ వ రమమష గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహవర చసద చగపరడ
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:54
లస: ససస స
1181 NDX1498659
పపరర: రరఘవనసదడ పడదసఖమన పరలకటర

94-115/74

భరస : రమమష ననలస
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరవ
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:40
లస: ససస స
1178 NDX2082469
పపరర: తడశర ర దదవ చగపరడ

1173 NDX1729211
పపరర: సససధదరర ననలస

94-115/67

తసడడ:డ శకకసఠ శరససన స
ఇసటట ననస:29-1-6/B
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ చరరవవలల
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస పడసరద పరలకటర
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:28
లస: ససస స
1175 NDX1068584
పపరర: ససజజత రరవ

1170 NDX1748732
పపరర: సరయ రరగ మలనస చరరవవలల

1162 NDX0917120
పపరర: గగపస కకషష తసగరరరల

తసడడ:డ శక రరమమరరరస
ఇసటట ననస:29-1-6/A
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బల రరమ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:29-1-6/B
వయససస:48
లస: పప
94-107/978

1185 NDX1830737
పపరర: సదరరబబబబ యరక
తసడడ:డ సననఖసస యరక
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:60
లస: పప

94-115/64

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:29-1-6/A
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శరఖమ కకషష
ఇసటట ననస:29-1-6/A
వయససస:54
లస: ససస స

1166 NDX1261361
పపరర: శక దదవ ననరపరరజ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరవ
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:44
లస: పప

1161 AP151010273038
పపరర: చసదమమళ పసలర లటర

1159 AP151010273030
పపరర: భబరత పసలర లటర

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:29-1-6
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పస యస. ఆర శరససస స
ఇసటట ననస:29-1-6
వయససస:64
లస: పప

1163 JBV3712973
పపరర: శవ కలమలరర తసగరరరల

1184 NDX1035724
పపరర: శకనవరస రరవప రరవ

94-115/63

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:29-1-6
వయససస:54
లస: ససస స

1160 AP151010273135
పపరర: శకనవరస పసలర లటర �

1169 NDX2750891
పపరర: వనసకట శకకరసత గకసథద

1158 AP151010273091
పపరర: ససతననగలకడర పసలర లటర �

94-115/87

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ పష కల
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:43
లస: పప
94-115/89

1186 NDX2021053
పపరర: శవ కలమలర కసతదటట

94-115/90

తసడడ:డ చసదడ మమళ కసతదటట
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:66
లస: పప
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1187 NDX2650208
పపరర: వనసకట చలపత రరవప పష కల

94-115/965

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ పష కల
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:42
లస: పప
1190 NDX2441202
పపరర: కవత కలసచచస

1188 NDX2650133
పపరర: శశశత పష కల

భరస : వనసకట చలపత రరవప పష కల
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:36
లస: ససస స
94-115/359

1191 NDX3224110
పపరర: సరఫ పపజ జరసన

తసడడ:డ పడకరశస రరవప కలసచచస
ఇసటట ననస:29-1-7,F.NO.202, SATYA HYM
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరనకగశ కటబరరయల జరసన
ఇసటట ననస:29-1-8
వయససస:28
లస: ససస స

1193 NDX3203080
పపరర: రగహహత కలయమర నవడఆ

1194 JBV2473387
పపరర: బబజడడ బ� షపక�

94-116/795

తసడడ:డ హహమసత కలమలర నవడఆ
ఇసటట ననస:29-1-8/3
వయససస:34
లస: పప
1196 NDX1729161
పపరర: ఉషరరరణణ గడబస

94-115/93

94-115/96

94-103/1170

94-115/100

94-115/103

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:29-1-16/A
వయససస:53
లస: పప

94-115/94

1206 NDX1650572
పపరర: భరతషడడ మలరరసస

1209 AP151010273041
పపరర: పసదవరయఖ మలరరసస

94-115/944

1212 NDX2690162
పపరర: కకరణ సససగ బబ సదదల

94-115/97

1215 NDX1714055
పపరర: పలర వ కకరర
తసడడ:డ రరజ కకరర
ఇసటట ననస:29-1-18
వయససస:24
లస: ససస స

1195 NDX2290252
పపరర: రరఘవ రరవప మలచరర

94-115/92

1198 NDX0919134
పపరర: కరసతమర సదరఖదదవర�

94-115/95

1201 NDX2768018
పపరర: ననేరగరరేరజ పరదదశ

94-115/1027

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పరదదశ
ఇసటట ననస:29-1-12
వయససస:19
లస: పప
94-115/98

1204 AP151010273099
పపరర: పడభబవత మలరరసస

94-115/99

భరస : పసదవరయఖ
ఇసటట ననస:29-1-15
వయససస:57
లస: ససస స
94-115/101

1207 JBV3712940
పపరర: రరమబడడ మలరరసస

94-115/102

తసడడ:డ పసదబ వరయఖ
ఇసటట ననస:29-1-15
వయససస:31
లస: పప
94-115/104

1210 NDX2458214
పపరర: సరసబశవరరవప కటటటవరపప

94-115/105

తసడడ:డ బబబబ రరవప కటటటవరపప
ఇసటట ననస:29-1-16
వయససస:29
లస: పప
94-120/572

తసడడ:డ బబలలజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:29-1-16
వయససస:24
లస: పప
94-115/107

94-115/1181

భరస : వనసకటటసశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-1-11/1
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:29-1-15
వయససస:54
లస: పప

తలర : కకరణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:29-1-16
వయససస:23
లస: ససస స
1214 NDX1239581
పపరర: మహబమబ ససబబన

1203 NDX1390038
పపరర: లకడర మరరసస

1192 NDX3220993
పపరర: నధద నవడఆ

తసడడ:డ చనన బడహరయఖ మలచరర
ఇసటట ననస:29-1-10
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:29-1-15
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:29-1-15
వయససస:32
లస: పప
1211 NDX2697241
పపరర: నసదదన బబయ బబ సదదల

94-115/91

భరస : రరయబడడ
ఇసటట ననస:29-1-15
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:29-1-15
వయససస:80
లస: ససస స
1208 NDX1035500
పపరర: లకరణబడడ మలరరసస

1200 AP151010273088
పపరర: పసదతరరపతయఖ పరదదశ�

94-115/1193

భరస : రగహహత కలమలర నవడఆ
ఇసటట ననస:29-1-8/3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరయఖ�
ఇసటట ననస:29-1-12
వయససస:83
లస: పప

భసధసవప: ఆడమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-1-13
వయససస:19
లస: ససస స
1205 AP151010273017
పపరర: కకటటశశరమర మలరరసస

94-115/1183

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడబస
ఇసటట ననస:29-1-11
వయససస:37
లస: పప

భరస : పసదతరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:29-1-12
వయససస:72
లస: ససస స
1202 NDX2701654
పపరర: షరననజ షపక

1197 NDX1729153
పపరర: చరసజవ గడబస

1189 NDX3248408
పపరర: పపరష చసదడ రరవప పష చరరజ

తసడడ:డ ననగభమశరన రరవప పష చరరజ
ఇసటట ననస:29-1-7
వయససస:65
లస: పప

భరస : కరలలషర� �
ఇసటట ననస:29-1-9
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చరసజవ గడబస
ఇసటట ననస:29-1-11
వయససస:30
లస: ససస స
1199 AP151010273123
పపరర: ససబబబలల పరదదశ�

94-115/966

1213 NDX1239573
పపరర: ససబబననబ షపక

94-115/106

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:29-1-16/A
వయససస:44
లస: ససస స
94-115/108

1216 NDX2289791
పపరర: మమరగ కలమలరర జజనపరటట

94-115/109

భరస : దదనయయలల జజనపరటట
ఇసటట ననస:29-1-18
వయససస:27
లస: ససస స
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94-115/110

భరస : రరజజ�
ఇసటట ననస: 29-1-18
వయససస:40
లస: ససస స
1220 NDX2751162
పపరర: కకటటశశరరరవప దదనకకసడ

94-115/1029

94-116/753

94-115/114

94-115/117

94-115/120

94-115/123

94-115/125

తసడడ:డ అసకయఖ కకసడబబ యన
ఇసటట ననస:29-1-22
వయససస:45
లస: పప

1233 JBV2473791
పపరర: వరబడహరఇ� డదగల�

1236 NDX2532430
పపరర: వనసకట గరయతడ పరదదశ

1239 JBV3712957
పపరర: హహమలత పరదదసస

94-115/128

1242 JBV2473726
పపరర: ససబబబరరవప పరదదశ

94-115/118

1245 NDX2786580
పపరర: రరమ లకకర రరయపష డ లల

1225 NDX1729146
పపరర: అరరణకలమలరర గడబస

94-115/113

1228 JBV3712874
పపరర: యమబన డదగల

94-115/116

1231 NDX0295055
పపరర: శకనవరస రరవప డదగల

94-115/119

తసడడ:డ వరబడహరస
ఇసటట ననస:29-1-19/1
వయససస:35
లస: పప
94-115/121

1234 JBV2473361
పపరర: శరరద� పరగబశ�

94-115/122

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-20
వయససస:33
లస: ససస స
94-115/124

1237 NDX2636272
పపరర: వనసకట గరయతడ పరదదశ

94-116/754

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరదదశ
ఇసటట ననస:29-1-20
వయససస:20
లస: ససస స
94-115/126

1240 AP151010273044
పపరర: ననగమర పరదదశ

94-115/127

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:29-1-21
వయససస:72
లస: ససస స
94-115/129

తసడడ:డ రరమకకటయఖ పరదదశ
ఇసటట ననస:29-1-21
వయససస:37
లస: పప
94-115/131

94-115/1031

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:29-1-19/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-1-21
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచనన అసతరరజ
ఇసటట ననస:29-1-21
వయససస:33
లస: పప
1244 NDX1707126
పపరర: గబరవయఖ కకసడబబ యన

94-115/115

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరదదశ
ఇసటట ననస:29-1-20
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమబ అసతరరజ
ఇసటట ననస:29-1-21
వయససస:29
లస: ససస స
1241 NDX2442895
పపరర: రరమబ అసతరరజ

1230 JBV3712882
పపరర: ససజవ రరవప డదగల

1222 NDX3173986
పపరర: పవతడ కకరర

భరస : శకనసవరస రరవప గడబస
ఇసటట ననస:29-1-19
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:29-1-19/1
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:29-1-20
వయససస:48
లస: పప
1238 NDX2442879
పపరర: వనసకట రమణ అసతరరజ

94-130/740

తసడడ:డ వరబడహరస
ఇసటట ననస:29-1-19/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరబడహరఇ
ఇసటట ననస:29-1-19/1
వయససస:36
లస: పప
1235 AP151010273115
పపరర: శకనవరస పరదదశ

1224 NDX2701738
పపరర: అరరణ దదనకకసడ

1227 NDX2290096
పపరర: ననగగశశర రరవప డదగల

94-115/112

తసడడ:డ రరజ కకరర
ఇసటట ననస:29-1-18
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ డదగల
ఇసటట ననస:29-1-19
వయససస:56
లస: పప

భరస : వరబడహరస
ఇసటట ననస:29-1-19/1
వయససస:52
లస: ససస స
1232 JBV2474047
పపరర: మసరసనరరవప డదగల

94-115/1030

భరస : సరయ కకటటశశరరరవప దదనకకసడ
ఇసటట ననస:29-1-18
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల గడబస
ఇసటట ననస:29-1-19
వయససస:43
లస: పప
1229 AP151010492147
పపరర: శవపపరరశత డదగల

1221 NDX3164845
పపరర: పవన కలలఖణ కకరర

1219 AP151010273182
పపరర: రరమకకటయఖ పరదదశ

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:29-1-18
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కకరర
ఇసటట ననస:29-1-18
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కకరర
ఇసటట ననస:29-1-18
వయససస:19
లస: పప
1226 NDX1729138
పపరర: శకనసవరస రరవప గడబస

94-115/111

తసడడ:డ జయసతరరవప
ఇసటట ననస:29-1-18
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష దదనకకసడ
ఇసటట ననస:29-1-18
వయససస:24
లస: పప
1223 NDX2632677
పపరర: పవన కలలఖణ కకరర

1218 NDX0684217
పపరర: రరజ కకరగ

1243 NDX1707035
పపరర: పడమల కకడచబబ యన

94-115/130

భరస : గబరవయఖ కకడచబబ యన
ఇసటట ననస:29-1-22
వయససస:41
లస: ససస స
94-115/1032

భరస : శత పత ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-1-22
వయససస:82
లస: ససస స

1246 NDX2849339
పపరర: వనసకట రరవప కకసడద బబ యన

94-115/1033

తసడడ:డ గబరవయఖ కకసడద బబ యన
ఇసటట ననస:29-1-22
వయససస:27
లస: పప
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1247 NDX2799849
పపరర: శకవణ కలమలరర కకసడబబ యన

94-124/819

భరస : వనసకటరరవప కకసడబబ యన
ఇసటట ననస:29-1-22
వయససస:25
లస: ససస స
1250 JBV2473288
పపరర: కరజజభ� షపక�

94-115/134

94-115/137

94-115/140

94-115/143

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:29-1-27
వయససస:65
లస: ససస స
1262 NDX0459248
పపరర: కకరణ కలమలర గబఇడన

94-115/146

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:29-1-27
వయససస:42
లస: పప
1265 AP151010273254
పపరర: రసగమర నటటట వ�

94-115/149

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-1-28
వయససస:67
లస: ససస స
1268 NDX3124427
పపరర: రసబబబబ గసజ

94-115/1035

తసడడ:డ పడభబకరరవప పలలర పష గబ
ఇసటట ననస:29-1-29
వయససస:32
లస: పప

94-115/138

1257 NDX0459263
పపరర: అరరణన గబసడన

94-115/153

94-115/141

94-115/144
1260 NDX2021020
పపరర: యస ఆర సస రరజశశఖర అలశ
యస ఆర రరవప గగల
తసడడ:డ పపలర యఖ గగల
ఇసటట ననస:29-1-27
వయససస:35
లస: పప

1261 NDX0504506
పపరర: శవ రరమ రరజగశ గగల

భరస : దతష
స ��
ఇసటట ననస:29-1-28
వయససస:37
లస: ససస స

1266 JBV2474245
పపరర: దతష
స నటటట వ�

1267 NDX2808152
పపరర: ననగ లకడర గసజ

94-115/150

1275 NDX2437796
పపరర: రరజగష పలలర పష గబ
తసడడ:డ పడభబకర రరవప పలలర పష గబ
ఇసటట ననస:29-1-29
వయససస:32
లస: పప

94-115/142

94-115/145

తలర : మహలకరమర
ఇసటట ననస:29-1-27
వయససస:39
లస: పప

94-115/147
1263 NDX1432277
పపరర: వనసకట ననగ రరమలసజననయ వర
పడసరద గబసడన
తసడడ:డ పసచఆ
ఇసటట ననస:29-1-27
వయససస:42
లస: పప

1272 JBV3713252
పపరర: లకడర కనకదసరర ఈవపరర

94-115/139

1258 JBV3711405
పపరర: మరరబ షపక
భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:29-1-27
వయససస:46
లస: ససస స

1269 NDX2126911
పపరర: శవ కలమలరర కరణస

94-115/136

1255 JBV3713104
పపరర: ససభబషసణణ గబఱఱ స

భరస : కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:29-1-27
వయససస:36
లస: ససస స

1264 JBV2474252
పపరర: మలర శశరర� నటటట వ�

94-115/148

94-115/1034

భరస : రరజ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-1-28
వయససస:45
లస: ససస స
94-115/151

1270 NDX2475176
పపరర: మరరయమర పలలర పష గబ

94-115/152

భరస : పడభబకరరవప పడభబకరరవప
ఇసటట ననస:29-1-29
వయససస:50
లస: ససస స
94-115/154

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:29-1-29
వయససస:56
లస: ససస స
94-115/156

1252 NDX1239565
పపరర: రరజగశశరర పతత
స రర

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-1-26
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సదరఖననరరయణ కరణస
ఇసటట ననస:29-1-29
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప పలలర పష గబ
ఇసటట ననస:29-1-29
వయససస:50
లస: ససస స
1274 NDX2475234
పపరర: రరజగష పలలర పష గబ

1254 JBV3713195
పపరర: సరసబశవ రరవప పతత
స రర

94-115/133

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-1-25
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-1-28
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరజ గసజ
ఇసటట ననస:29-1-28
వయససస:23
లస: ససస స
1271 NDX2437788
పపరర: మరరయమర పలలర పష గబ

94-115/135

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-1-25
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:29-1-26
వయససస:61
లస: ససస స
1259 JBV3711421
పపరర: చలకమర గబఇడన

1251 JBV2473023
పపరర: జజన� షపక�

1249 NDX0294975
పపరర: మబసతనజ� షపక�

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:29-1-24
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస� �
ఇసటట ననస:29-1-24
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-1-25
వయససస:71
లస: ససస స
1256 JBV3713088
పపరర: సరగజమర� గబఱఱ స�

94-115/132

భరస : హనసమసత రరవప కకల
ఇసటట ననస:29-1-23
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : పడకరశస� �
ఇసటట ననస:29-1-24
వయససస:55
లస: ససస స
1253 JBV3713203
పపరర: అనసదరఖ

1248 NDX1729120
పపరర: శతరరవమర కకల

1273 NDX2082600
పపరర: వనసకటటశ కరణస

94-115/155

తసడడ:డ సదరరఖ ననరరయణ కరణస
ఇసటట ననస:29-1-29
వయససస:24
లస: పప
94-115/157

1276 NDX2152247
పపరర: సదరరఖ ననరరయణ కరణస

94-115/158

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ కరణస
ఇసటట ననస:29-1-29
వయససస:49
లస: పప
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94-115/159

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:29-1-29
వయససస:76
లస: పప
1280 JBV3713187
పపరర: సససరరభ సయఖద

94-115/162

94-115/165

94-115/168

94-115/171

94-115/174

94-115/177

94-115/180

భరస : మహబమబ�
ఇసటట ననస:29-1-36
వయససస:30
లస: ససస స

1290 NDX0930230
పపరర: శవ పరరశత� మకకల�

1293 JBV2473296
పపరర: ససతనరరవమర� తతట�

1296 NDX0820068
పపరర: పపడమకలమలర వరలన�

1299 JBV3713211
పపరర: చనన బతష
స ల�

94-115/183

1302 NDX2704468
పపరర: అపపలకకసడ వలలణణ

94-115/172

1305 AP151010273428
పపరర: ననగపదనరవత పరరకకల
తసడడ:డ కకషషన ననయర
ఇసటట ననస:29-1-36
వయససస:48
లస: ససస స

1285 NDX0366757
పపరర: ననగమర బబషర షపక

94-115/167

1288 NDX2023257
పపరర: నవఖ కకరసన లగడపరటట

94-115/170

1291 NDX0295519
పపరర: హహమబసదస లగడపరటట

94-115/173

భరస : మధస బబబబ
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:35
లస: ససస స
94-115/175

1294 JBV3713138
పపరర: లలమర� అసభ�

94-115/176

భరస : చనన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:56
లస: ససస స
94-115/178

1297 JBV3713146
పపరర: రరమననధ� అసభ�

94-115/179

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:37
లస: పప
94-115/181

1300 NDX0365940
పపరర: వరపడసరద లగడపరటట

94-115/182

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:48
లస: పప
94-115/948

భరస : పపడమ కలమలర వలలణణ
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:23
లస: ససస స
94-115/185

94-115/164

తసడడ:డ వర పడసరద లగడపరటట
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లకరయఖ లగడపరటట
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:72
లస: పప
1304 JBV3712593
పపరర: రరజజశన షపక �

94-115/169

తసడడ:డ సససహచలస�
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:38
లస: పప
1301 NDX2152239
పపరర: వనసకటటసశరరర లగడపరటట

1287 NDX1200500
పపరర: అబబథనహహన మహమరద SD

1282 NDX2437804
పపరర: షపక మరర బ

తసడడ:డ మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:29-1-32
వయససస:29
లస: పప

భరస : గగవఇదరరవప� �
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర లగడపరటట
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:69
లస: ససస స
1298 NDX0295451
పపరర: మధస బబబబ లగడపరటట

94-115/166

తసడడ:డ మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:46
లస: ససస స
1295 NDX2152130
పపరర: శవమర లగడపరటట

1284 NDX1729203
పపరర: హహసపసన
బబషర షపక

94-115/161

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:29-1-32
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:29-1-33
వయససస:45
లస: పప

భరస : చన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-1-35
వయససస:29
లస: ససస స
1292 NDX0257923
పపరర: కనకదసరర లగడపరటట

94-115/163

తసడడ:డ మరరబ షపక
ఇసటట ననస:29-1-32
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబమతనహహర సయఖద
ఇసటట ననస:29-1-33
వయససస:36
లస: ససస స
1289 NDX0918912
పపరర: లలవణఖ అసబ�

1281 JBV3713179
పపరర: బబజ సయఖద

1279 NDX2437747
పపరర: ససబబబరరవప మమకల

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:29-1-30
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మరవల
ఇసటట ననస:29-1-31
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ భబషర షపక
ఇసటట ననస:29-1-32
వయససస:24
లస: పప
1286 NDX2289965
పపరర: అనస ఫరతమల సయఖద

94-115/160

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-1-30
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:29-1-31
వయససస:38
లస: ససస స
1283 NDX1729195
పపరర: రబబబన షపక

1278 JBV3713237
పపరర: అనదరరధ మమకల

1303 NDX1239474
పపరర: సరయ కలమలర వరలన

94-115/184

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:29-1-35/A
వయససస:27
లస: పప
94-115/186

1306 AP151010273221
పపరర: ఇమలసబ షపక�

94-115/187

భరస : ననగబల మరర�
ఇసటట ననస:29-1-36
వయససస:58
లస: ససస స
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1307 AP151010273162
పపరర: రరమలయమర పరరకకల

94-115/188

భరస : కకషషన ననయర
ఇసటట ననస:29-1-36
వయససస:77
లస: ససస స
1310 AP151010273526
పపరర: ననరరయణరరవప ఫరరకకకల

1308 AP151010273179
పపరర: కరలలషర షపక�

తసడడ:డ ననగబల మరర�
ఇసటట ననస:29-1-36
వయససస:41
లస: పప
94-115/191

తసడడ:డ కకషషనననయర
ఇసటట ననస:29-1-36
వయససస:56
లస: పప

1311 NDX3273174
పపరర: షపక మహబబ జన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:29-1-37
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:29-1-37/A
వయససస:49
లస: ససస స
1319 NDX1729179
పపరర: కరళళశశరర అతస రరసస

94-115/199

94-115/202

94-115/205

94-115/208

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చచనదనరర
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:48
లస: పప

94-115/197

1318 NDX2474864
పపరర: దదవఖ అతస రరసస

94-115/198

తసడడ:డ శకనస అతస రరసస
ఇసటట ననస:29-1-38
వయససస:21
లస: ససస స
94-115/200

1326 NDX2152155
పపరర: మలధవ లత అననస

1329 JBV2473379
పపరర: వనఇకటనరసమర� చచనదనరర�

94-115/211

1332 NDX2474799
పపరర: వనసకటటష చచనదనరర

94-115/203

1335 AP151010273064
పపరర: కకటటశశరరవప అననస
తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:53
లస: పప

94-115/201

1324 AP151010273149
పపరర: రరమకకషష గగననపలర

94-115/204

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:29-1-38
వయససస:57
లస: పప
94-115/206

1327 NDX2474773
పపరర: ననగలకడర చచనదనరర

94-115/207

భరస : శకనవరసరరవప చచనదనరర
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:43
లస: ససస స
94-115/209

1330 NDX2290047
పపరర: హరగష అననస

94-115/210

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అననస
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:23
లస: పప
94-115/212

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచనదనరర
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:29
లస: పప
94-115/214

1321 AP151010273210
పపరర: కకటమర అతస రరజ
భరస : పసదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-1-38
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నగమల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:23
లస: పప
1334 NDX2474765
పపరర: శకనవరసరరవప చచనదనరర

94-115/195

భరస : నరగష అననస
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:50
లస: ససస స
1331 NDX2082535
పపరర: మసరసన వరల షపక

1323 JBV3713153
పపరర: సదరఖ పడకరష� అసభ�

94-115/192

1315 NDX0672659
పపరర: వనసకట సరయ హరగష�
బబ లర కకసడ�
తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-37/A
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-1-38
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచనదనరర
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:27
లస: ససస స
1328 AP151010273226
పపరర: ననగమణణ అననస

1320 NDX1729112
పపరర: ననగ పడసనన గగననపలర

1312 JBV3713120
పపరర: ససజజత� చచదరర�

94-115/194

భరస : వనసకట కకషష గగననపలర
ఇసటట ననస:29-1-38
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర అతస రరశ
ఇసటట ననస:29-1-38
వయససస:66
లస: ససస స
1325 NDX2474807
పపరర: లలవణఖ చచనదనరర

1317 NDX0672477
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లర కకసడ

94-115/190

భరస : పవన కలమలర�
ఇసటట ననస:29-1-37
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-1-37/A
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనస అతస రరసస
ఇసటట ననస:29-1-38
వయససస:32
లస: ససస స
1322 NDX2474856
పపరర: కకటమర అతస రరశ

94-115/1210

భరస : వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-1-37/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-115/196

1309 NDX3281060
పపరర: ససజనఖ పప ననలకరర

తసడడ:డ కకషషన ననయర�
ఇసటట ననస:29-1-36
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ షపక ననగబర మర
ఇసటట ననస:29-1-36
వయససస:30
లస: పప

94-115/193 1314 AP151010273443
1313 NDX0294868
పపరర: వనసకట మణణకసఠ� బబ లర కకసడన�
పపరర: లకడర ననమల

1316 JBV3713328
పపరర: వనసకట ససజజత� బబ లర కకసడన�

94-115/189

1333 NDX0672519
పపరర: నరగష అననస�

94-115/213

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:32
లస: పప
94-115/215

1336 NDX2782829
పపరర: శవ ననగ రరజ గడడ స

94-115/1040

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల గడడ స
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:38
లస: పప
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1337 NDX3190048
పపరర: సరయ రమఖ అననస
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94-115/1041

Deleted

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అననస
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:19
లస: ససస స
1340 NDX1729096
పపరర: కనకదసరర అననస

94-115/217

భరస : కకటటశశర రరవప అనననస
ఇసటట ననస:29-1-40/A
వయససస:44
లస: ససస స
1343 JBV3712544
పపరర: షఫసఉన షపక�

94-115/220

94-115/223

94-115/226

94-130/741

94-115/231

94-115/234

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:29-1-43
వయససస:62
లస: పప

1347 AP151010273641
పపరర: మమలలల షపక

1350 AP151010273258
పపరర: ఖలశసపసరర షపక�

1353 NDX2614683
పపరర: కరరమమన షపక

1356 JBV3711371
పపరర: వజయలకడర� రరదసడ�

1359 NDX2021061
పపరర: సతఖవత రరదసడ

94-115/237

1362 AP151010273059
పపరర: వరయఖ రరదసడ�

94-115/224

1365 NDX1122019
పపరర: రరధ లకడర ననమల
తసడడ:డ శసకర రరవప ననమల
ఇసటట ననస:29-1-43/1
వయససస:27
లస: ససస స

94-115/219

1345 AP151010273219
పపరర: ఆదసబ షపక�

94-115/222

1348 AP151010273098
పపరర: అలలరబక షపక

94-115/225

తసడడ:డ ఖలశసపసరర
ఇసటట ననస:29-1-41
వయససస:41
లస: పప
94-115/227

1351 NDX2519593
పపరర: ననగమల షరగఫ షపక

94-115/229

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:29-1-42
వయససస:45
లస: పప
94-115/951

1354 NDX1707050
పపరర: వ ఎన తడవనణణ రరదసడ

94-115/230

తసడడ:డ వరయఖ రరదసడ
ఇసటట ననస:29-1-43
వయససస:24
లస: ససస స
94-115/232

1357 JBV2473411
పపరర: పరరశత రరదసడ

94-115/233

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:29-1-43
వయససస:40
లస: ససస స
94-115/235

1360 JBV2474054
పపరర: శకనవరసరరవప రరదసడ

94-115/236

తసడడ:డ మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:29-1-43
వయససస:35
లస: పప
94-115/238

తసడడ:డ మసరసననడవప�
ఇసటట ననస:29-1-43
వయససస:45
లస: పప
94-115/240

1342 NDX0353474
పపరర: బబజద బ షపక

భరస : ఖలశసపసరర�
ఇసటట ననస:29-1-41
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప రరదసడ
ఇసటట ననస:29-1-43
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:29-1-043
వయససస:41
లస: పప
1364 AP151010273395
పపరర: మసరసననడవప రరదసడ

94-115/221

భరస : వనఇకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-1-43
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:29-1-43
వయససస:49
లస: ససస స
1361 AP151010273347
పపరర: వనసకటటశశరరర రరదసడ

1344 NDX0353417
పపరర: ఇరరరనన షపక�

94-115/216

భరస : ఖలససస అల
ఇసటట ననస:29-1-41
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:29-1-42/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-1-43
వయససస:31
లస: ససస స
1358 AP151010273442
పపరర: వనసకటరమలదదవ ననమల

94-115/218

తసడడ:డ మమలలసరహహబ�
ఇసటట ననస:29-1-41
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ షపక షపక
ఇసటట ననస:29-1-42
వయససస:20
లస: ససస స
1355 JBV3712668
పపరర: రరజగశశరర రరఢద
డ

1341 NDX1729088
పపరర: కకటటశశరరవప అననస

1339 JBV3712585
పపరర: భబనస అననస

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-1-40/A
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలసససపసరర
ఇసటట ననస:29-1-41
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖలశసపసరర�
ఇసటట ననస:29-1-41
వయససస:45
లస: పప
1352 NDX2574424
పపరర: రరషర షపక

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అననస
ఇసటట ననస:29-1-40
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మమలలల�
ఇసటట ననస:29-1-41
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససఇపసరర
ఇసటట ననస:29-1-41
వయససస:38
లస: పప
1349 AP151010273108
పపరర: మసరసన వల షపక�

94-119/806

తసడడ:డ ససబబ రరవప అననస
ఇసటట ననస:29-1-40/A
వయససస:46
లస: పప

భరస : అలలరబక�
ఇసటట ననస:29-1-41
వయససస:36
లస: ససస స
1346 JBV2473445
పపరర: ఖలససఇఅల షపక

1338 NDX3198983
పపరర: సరయ రమఖ అననస

1363 AP151010273440
పపరర: శసకరరరవప ననమల

94-115/239

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-1-43
వయససస:52
లస: పప
94-115/241

1366 AP151010273409
పపరర: కకటటశశరమర ఉసడడడ

94-115/242

భరస : చలపత
ఇసటట ననస:29-1-43/1
వయససస:67
లస: ససస స
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1367 NDX1347129
పపరర: ననగ రరజ ఉసడడడ
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94-115/243

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:29-1-43/1
వయససస:28
లస: పప
1370 AP151010273146
పపరర: వజయలకడర గడబస�

94-115/246

94-115/249

94-115/252

94-115/255

94-115/258

94-115/261

94-115/264

తసడడ:డ మలధవరరవప
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:49
లస: పప

1380 AP151010273216
పపరర: మహహదదన బ షపక�

1383 NDX1650424
పపరర: ఇపపల లలలపప రరడడ

1386 AP151010273220
పపరర: మరరబ షపక�

1389 AP151010273640
పపరర: దనవపద షపక

94-115/267

1392 JBV2473437
పపరర: శకనవరసరరవప� గఇగరరజ�

94-115/256

1395 JBV3712536
పపరర: మలధవరరవప గసగరరజ�
తసడడ:డ వనసకట ససబసయఖ�
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:76
లస: పప

1375 AP151010273128
పపరర: సరమలమ జఖస ఆటపరమబల�

94-115/251

1378 AP151010273230
పపరర: బబననబ షపక�

94-115/254

1381 JBV2473403
పపరర: ఇమలమబ షపక�

94-115/257

భరస : జజనస�
ఇసటట ననస:29-1-47
వయససస:67
లస: ససస స
94-115/259

1384 JBV3711363
పపరర: అమష షర షపక�

94-115/260

తసడడ:డ జజనస�
ఇసటట ననస:29-1-47
వయససస:52
లస: పప
94-115/262

1387 NDX1401090
పపరర: మసరసన వల షపక

94-115/263

తసడడ:డ ఖలశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-1-48
వయససస:27
లస: పప
94-115/265

1390 AP151010273255
పపరర: ఖలశస సరహహబ షపక�

94-115/266

తసడడ:డ సయఖద నబ�
ఇసటట ననస:29-1-48
వయససస:68
లస: పప
94-115/268

తసడడ:డ మలధవరరవప� �
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:38
లస: పప
94-115/270

94-115/248

భరస : పసదబఅమననస�
ఇసటట ననస:29-1-46
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలశససరహహబ
ఇసటట ననస:29-1-48
వయససస:39
లస: పప

భరస : మధనరరవప� �
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:60
లస: ససస స
1394 JBV2473429
పపరర: చకకధరరరవప గఇగరరజ

94-115/253

భరస : ఖలశససరహహబ�
ఇసటట ననస:29-1-48
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-1-48
వయససస:31
లస: పప
1391 JBV2474039
పపరర: యశశధనదదవ� గఇగరరజ�

1377 AP151010273345
పపరర: లకడర గగలర పపడడ�

1372 AP151010273630
పపరర: పడసరదరరవప గడబస�

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-45
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర రరడడడ
ఇసటట ననస:29-1-47
వయససస:46
లస: పప

భరస : దనవపద షపక �
ఇసటట ననస:29-1-48
వయససస:31
లస: ససస స
1388 NDX0412601
పపరర: ససలలర షర షపక

94-115/250

భరస : అమననస�
ఇసటట ననస:29-1-47
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అమననర షపక �
ఇసటట ననస:29-1-47
వయససస:36
లస: పప
1385 JBV3712551
పపరర: రజయలభబేరగఅమర షపక �

1374 JBV2473353
పపరర: రమణ� ఆటపరమబల�

94-115/245

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-1-44
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:29-1-46
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబఅమననస�
ఇసటట ననస:29-1-46
వయససస:42
లస: పప
1382 JBV3712577
పపరర: మహబమబ జజన�

94-115/247

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:29-1-45
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:29-1-46
వయససస:38
లస: ససస స
1379 AP151010273126
పపరర: హహసపసన షపక�

1371 JBV2473338
పపరర: వనఇకటటశశరరరవప గడబస

1369 NDX2290138
పపరర: ససరగఖ గడబస

భరస : వనసకటటశశర రరవప గడబస
ఇసటట ననస:29-1-44
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:29-1-44
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-1-45
వయససస:27
లస: ససస స
1376 JBV3712650
పపరర: వజయ గగలర పపడడ

94-115/244

తసడడ:డ శశమ కరర రరవప
ఇసటట ననస:29-1-43/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:29-1-44
వయససస:49
లస: ససస స
1373 NDX2103315
పపరర: రరణణ అతపమమలల

1368 NDX0684233
పపరర: వనసకట ససరగఖ ననరర

1393 NDX0378471
పపరర: శవరరమకకకషష� గసగరరజ�

94-115/269

తసడడ:డ మలధవరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:44
లస: పప
94-115/271

1396 NDX2551380
పపరర: ససతనరరమమర మబననసగర

94-115/952

భరస : వనసకటటశశరరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:80
లస: ససస స
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94-115/953 1398 NDX2613941
1397 NDX2557510
పపరర: శకనవరస చసదడ శశఖర మబననసగర
పపరర: రరజ శక రరస మరస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జగననధస మరస
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:50
లస: పప

1400 NDX2631745
పపరర: పదనరవత మరస

94-115/956

భరస : రరజ శక రరస మరస
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:46
లస: ససస స
1403 NDX2631026
పపరర: సరయ శకదదవ మరస

94-115/960

తసడడ:డ రరజ శక రరస మరస
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:22
లస: ససస స
1406 NDX2807329
పపరర: శకమనననరరయణ చలర

94-115/1043

1401 NDX2553931
పపరర: రవతదజ మబననసగర

94-115/275

94-115/276

94-115/961

1407 NDX2797223
పపరర: ఉమ మహహశశరర చలర

1408 NDX2540805
పపరర: వదఖ సరగర ననలలదద

1413 NDX2785640
పపరర: భబనసేస శసకర చలసకలరరస

1416 JBV3712130
పపరర: కకషష మమరరస శకధర

1419 NDX0518837
పపరర: వనసకట లలత కరమరరజ

భరస : వ ఎల బ యస పడసరద ఆచసట
ఇసటట ననస:29-1-55
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససశల కలమలర కరమరరజ
ఇసటట ననస:29-1-55
వయససస:44
లస: ససస స

94-117/22
1421 NDX2052991
పపరర: వ ఎల బ యస పడసరద
ఆచసట
తసడడ:డ శరఖమ సససదర సరయ ఆచసట
ఇసటట ననస:29-1-55
వయససస:47
లస: పప

1422 NDX0371443
పపరర: ససశల కలమలర కరమరరజ
తసడడ:డ కకషషమమరరస కరమరరజ
ఇసటట ననస:29-1-55
వయససస:52
లస: పప

1424 NDX1121938
పపరర: మలలశశరర యసపరటట

1425 JBV3712171
పపరర: కరగమల� షపక �

94-117/25

94-115/959

భరస : వదనఖసరగర
ఇసటట ననస:29-1-50, 1/17 LANE
వయససస:46
లస: ససస స

94-115/1044

భరస : కరససలల�
ఇసటట ననస:29-1-56/1
వయససస:39
లస: ససస స

94-115/962

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ననలలదద
ఇసటట ననస:29-1-50, F.NO.403,1/17 TH
వయససస:46
లస: పప
94-115/273

1411 NDX1813915
పపరర: బదదన
డ నథ తటవరరస

94-115/274

తసడడ:డ ససవర ననగ హనసమసత పడసరద తటవరరస
ఇసటట ననస:29-1-51
వయససస:37
లస: పప
94-115/1045

1414 NDX2790079
పపరర: శఖమల నతేసష చలమకలరగస

94-115/1046

భరస : భబనస శసకర చలమకలరగస
ఇసటట ననస:29-1-51
వయససస:27
లస: ససస స
94-115/277

తసడడ:డ మలరకసడదయబలల
ఇసటట ననస:29--1-52/2
వయససస:62
లస: పప
94-117/19

1402 NDX2553907
పపరర: సరయకకషష మబననసగర

తసడడ:డ వర సరశమ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప చలమకలరరస
ఇసటట ననస:29-1-51
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:29-1-52/2
వయససస:56
లస: ససస స
1418 NDX2053007
పపరర: సతఖ రరఘవ శశకళ ఆచసట

94-115/1042

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:29-1-51
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:29-1-51
వయససస:62
లస: పప
1415 JBV3712148
పపరర: పదర శకధర�

94-115/958

1405 NDX1085372
పపరర: మలలర శశరర కరరర

1410 AP151010273267
పపరర: కననఖకలమలరర తటవరరస�

1412 AP151010273257
పపరర: పడసరద తటవరరస�

భరస : శకనవరస చసదడ శశఖర మబననసగర
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:49
లస: ససస స

1404 NDX2811545
పపరర: భబగఖ రగఖ గగవథదటట

1409 NDX1813956
పపరర: ననగమరగబ తనటవరరస
భరస : బదదన
డ నథ తనటవరరస
ఇసటట ననస:29-1-51
వయససస:34
లస: ససస స

94-115/955

తసడడ:డ శకనవరస చసదడశశఖర మబననసగర
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకమనననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:29-1-50,FLAT-b 1
వయససస:55
లస: ససస స

94-115/272

1399 NDX2600377
పపరర: శకదదవ మబననసగర

తసడడ:డ శకనవరస చసదడశశఖర మబననసగర
ఇసటట ననస:29-1-50
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససతనశకమనననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:29-1-50, 18 CRASS ROAD
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:29-1-56
వయససస:53
లస: ససస స

94-115/954

1417 NDX2290906
పపరర: కకటటశశరర చదరరడడడ

94-117/18

భరస : హనమరరడడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:29-1-54
వయససస:30
లస: ససస స
94-117/20

1420 AP151010267165
పపరర: పడమల కరమరరజ

94-117/21

భరస : కకషషమమరరస కరమరరజ
ఇసటట ననస:29-1-55
వయససస:74
లస: ససస స
94-117/23

1423 NDX1121870
పపరర: ససజనఖ యసపరటట

94-117/24

తసడడ:డ కకటటరరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:29-1-56
వయససస:32
లస: ససస స
94-115/278

1426 JBV3712189
పపరర: జమల బఇవనస షపక

94-115/279

భరస : హహసససఆన షపక
ఇసటట ననస:29-1-56/1
వయససస:76
లస: ససస స
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94-115/280

తసడడ:డ బబపస సరహహబ�
ఇసటట ననస:29-1-56/1
వయససస:41
లస: పప
94-115/281

భరస : గగరగననధ
ఇసటట ననస:29-1-58
వయససస:50
లస: ససస స

1431 AP151010273389
పపరర: గగరగననథ అదరరపపరపప

94-115/1047

1434 NDX2289817
పపరర: లకడర తనదజ కరళపటనపప

తసడడ:డ మబరళ కకషష ఆధనరరపపరపప
ఇసటట ననస:29-1-59
వయససస:33
లస: పప
94-115/289

94-115/292

94-115/295

94-115/298

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:56
లస: ససస స

1446 JBV3712478
పపరర: ససవరచలలదదవ కరకరరపరరస

1449 NDX0136366
పపరర: ననగగసదడస కరలశ

94-115/301

1452 NDX1359603
పపరర: షపక షకకలల

94-115/290

1455 JBV3712312
పపరర: అలపరటట ననగమలలర శశరర�
భరస : హరరబబబబ�
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:56
లస: ససస స

1435 AP151010273085
పపరర: తదజజవత అధరరపపరపప

94-115/285

1438 NDX2215366
పపరర: మబరళ కకషష ఆధనరరపపరపప

94-115/288

1441 NDX2467629
పపరర: మసరసన వల షపక

94-115/291

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:29-1-61
వయససస:21
లస: పప
94-115/293

1444 NDX1779661
పపరర: లకడర ససజజత పప ననపలర

94-115/294

భరస : కకటటశశర శరర జసధనఖల
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:38
లస: ససస స
94-115/296

1447 NDX1571679
పపరర: ససజజత కలమలరర బబ లగరన

94-115/297

భరస : బబబబ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:42
లస: ససస స
94-115/299

1450 JBV3712502
పపరర: వనసకట రతనస మబవరశ

94-115/300

భరస : వనసకటటశశర రరవప మబవరశ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:49
లస: ససస స
94-115/302

భరస : ఫరగదస
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:53
లస: ససస స
94-115/304

94-115/283

తసడడ:డ వనసటల రరవప ఆధనరరపపరపప
ఇసటట ననస:29-1-59
వయససస:62
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:42
లస: ససస స
1454 JBV3712411
పపరర: రమలదదవ పపలజజల

94-115/287

భరస : వ.ఏన.శరర�
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:44
లస: ససస స
1451 NDX1729070
పపరర: వజయ లకడర మలలర ల

1443 NDX0437616
పపరర: గగత ఆలపరటటd

1432 JBV3712155
పపరర: ససగబణవత శకధర

భరస : వఠల రరవప
ఇసటట ననస:29-1-59
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అరవసద ననథ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:37
లస: ససస స
1448 NDX0294595
పపరర: ననగగసధడస కలశ

94-115/284

తసడడ:డ రసగరసరశమ పరడడచదరగ
ఇసటట ననస:29-1-59/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కలశ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:23
లస: ససస స
1445 JBV3712395
పపరర: లకడర బతష
స ల

1440 NDX1634279
పపరర: రసగ ననథ పరడడచదరగ

94-117/28

భరస : మలరకసడదయబలల
ఇసటట ననస:29-1-58
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష ఏలలరపడగడ
ఇసటట ననస:29-1-59
వయససస:44
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:29-1-59/1
వయససస:56
లస: ససస స
1442 NDX2289825
పపరర: జజశన మలధసరర కలశ

94-115/282

భరస : ససజవ కరశఖప ఆధనరరపపరపప
ఇసటట ననస:29-1-59
వయససస:28
లస: ససస స

94-115/286 1437 NDX2398865
1436 NDX2289882
పపరర: ససజవ కరశఖప ఆధనరరపపరపప
పపరర: రరకకరణణ కకరణ ఏలలరపడగడ

1429 NDX1068410
పపరర: ననగమర బ షపక

తసడడ:డ ఖలససస షససక
ఇసటట ననస:29-1-56/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమలనసదస
ఇసటట ననస:29-1--58
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరస పడసరద గసటసరల
ఇసటట ననస:29-1-58
వయససస:40
లస: పప

1439 JBV3712122
పపరర: కనకదసరర � కకడదరర�

94-117/27

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:29-1-56/1
వయససస:24
లస: ససస స

1430 JBV3711348
పపరర: మహలకడర అధరరపపరపప

1433 NDX2979219
పపరర: అనల కలమలర గసటసరల

1428 NDX2290922
పపరర: మరర బ షపక

1453 NDX0294470
పపరర: రరజఖలకడర రరళళభసడడ

94-115/303

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:55
లస: ససస స
94-115/305

1456 NDX0818245
పపరర: రరకకరణణ చసతలపపడడ�

94-115/306

భరస : రరమమశశరశరర�
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:57
లస: ససస స
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94-115/307

భరస : మధససదధన రరవప ససకర
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:60
లస: ససస స
1460 JBV3712296
పపరర: రరసబబయమర పమరby

94-115/310

94-115/314

94-115/317

94-115/320

94-115/323

94-115/326

94-115/329

తసడడ:డ లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:91
లస: పప

1470 JBV3712379
పపరర: రవసఢడ ననథ బతష
స ల

1473 NDX1707068
పపరర: ససరగష కలమలర రరమశశటట

1476 NDX1261312
పపరర: శవ శసకర రరడడడ యస

1479 NDX1359595
పపరర: షపక ఫరగదస

94-115/332

1482 AP151000000375
పపరర: రరధనకకషషమమరరస తసగరరరల

94-115/321

1485 NDX2681906
పపరర: హన పసడయ మనననస
తసడడ:డ బబబబ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:19
లస: ససస స

1465 NDX0817924
పపరర: ఉమల శసకర� లసకర�

94-115/316

1468 NDX0820084
పపరర: వనసకట శకకర చసతసపపడడ�

94-115/319

1471 JBV3712460
పపరర: కగ వ ఎన శరర కరకరపరరస

94-115/322

తసడడ:డ వనసకటబచలస
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:49
లస: పప
94-115/324

1474 NDX0378752
పపరర: చసదడశశఖర కలశ

94-115/325

తసడడ:డ మలణణకరఖలరరవప
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:54
లస: పప
94-115/327

1477 NDX0684241
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మబవశ

94-115/328

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:61
లస: పప
94-115/330

1480 NDX0294447
పపరర: శవ పడసరద రరళళభసడడ

94-115/331

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:63
లస: పప
94-115/333

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ�
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:74
లస: పప
94-115/335

94-115/312

తసడడ:డ రరమమశశర Sivan a ragmen
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జసద షర
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ ససకర
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:66
లస: పప
1484 JBV3712486
పపరర: రరధనకకషషమమరగస భబగవతషల

94-115/318

తసడడ:డ తపప రరడడడ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పసధ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:61
లస: పప
1481 NDX2111656
పపరర: మధససదధన రరవప ససకర

1467 NDX2289866
పపరర: ననగ కకషష చచసతనఖ రరళళబసడడ

1462 NDX2289833
పపరర: మలణణకఖ సరహహత కలశ

తసడడ:డ ననగభమషణస� lanka
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:56
లస: పప
1478 JBV3712403
పపరర: ఆసజననయబలల పపలజజల

94-115/315

తసడడ:డ అమరరనథ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సష మమశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:52
లస: పప
1475 JBV3712270
పపరర: పడసరద జస.దనఖల

1464 JBV3712510
పపరర: వనసకట పవన కలమలర మబవశ

94-115/309

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కలశ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అమరరనథ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:37
లస: పప
1472 NDX1571661
పపరర: బబబబ శవ పడసరద మనననస

94-115/311

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఫరగదస
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:34
లస: పప
1469 JBV3712387
పపరర: అరవసద ననథ బతష
స ల

1461 JBV3712262
పపరర: భబగఖ లకడర జస.దనఖల

1459 AP151000003397
పపరర: బబలచనమబసడడ తసగరరరల�

భరస : రరధకకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:31
లస: పప
1466 NDX1359611
పపరర: షపక అరరద అల

94-115/308

భరస : అమరరనథ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:71
లస: ససస స
1463 NDX0294645
పపరర: శక రరమ రరడడడ చచసకస�

1458 JBV3712361
పపరర: ససహససన బతష
స ల

1483 JBV3712288
పపరర: రరమ రరడడడ పమర

94-115/334

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:83
లస: పప
94-115/963

1486 NDX2640050
పపరర: హన పసడయ మనననస

94-115/964

తసడడ:డ బబబబ శవ పడసరద మనననస
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:19
లస: ససస స
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94-115/1048 1488 NDX2475218
1487 NDX2785525
పపరర: సరయ సమరర ససననసనన మలర దద
పపరర: నవరస రరమశశటట

94-115/336

1489 NDX0818179
పపరర: ఉషరరరణణ లసకర

తసడడ:డ ఆసజననయ వజయ కలమలర మలర దద
ఇసటట ననస:29-1-62
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగష కలమలర రరమశశటట
ఇసటట ననస:29-1-62LAKSHMIGANAPATHI F
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:29-1-63
వయససస:34
లస: ససస స

1490 NDX0818252
పపరర: అననపపరష లసకర

1491 JBV3712064
పపరర: అనసదయ పడసనన లసకర

1492 NDX0817973
పపరర: గగపరలకకషష లసకర

94-115/338

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:29-1-63
వయససస:44
లస: ససస స
1493 NDX0817965
పపరర: సదరఖననరరయణ లసకర

భరస : ననగ భమషషస
ఇసటట ననస:29-1-63
వయససస:71
లస: ససస స
94-115/341

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:29-1-63
వయససస:42
లస: పప
1496 NDX0294371
పపరర: శవ ననరరయణ గరనకల

94-115/344

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-64
వయససస:51
లస: పప
1499 NDX1359587
పపరర: పదరపసడయ మబదదగగసడ

94-115/347

తలర : బబల కకటట లసగమబ
ఇసటట ననస:29-1-66
వయససస:52
లస: ససస స
1502 NDX3273562
పపరర: శరరద కరసరలల

94-115/1212

1511 NDX2724631
పపరర: వరణణ మలరగమసడ

94-115/352

94-115/355

భరస : శవ ననరరయణ
ఇసటట ననస:29-1-64
వయససస:46
లస: ససస స

1497 NDX1886979
పపరర: సరయ ససధ మబడడకకసద

1498 NDX1432269
పపరర: దదనన అతతస ట

94-115/345

94-115/346

భరస : జజసఫ కలమలర అతతస ట
ఇసటట ననస:29-1-66
వయససస:45
లస: ససస స

1500 NDX0371526
పపరర: జజసఫ అతతస ట

1501 NDX0504134
పపరర: బబలకకటటలసగస మబదదగగసడ

94-115/348

1503 NDX1498576
పపరర: సరయ పడతషఖష సరగర

1506 AP151010273578
పపరర: ససధనకర మలరగమసడ

1509 NDX1498600
పపరర: భబజసగ రరవప సరగర

1512 NDX2179340
పపరర: హహమలత సరగర

94-115/350

1504 NDX1499087
పపరర: లకడర సరగర

94-115/351

భరస : భబజసగరరవప సరగర
ఇసటట ననస:29-1-68
వయససస:44
లస: ససస స
94-115/353

1507 AP151010273144
పపరర: రవకకరణ మలరగమసడ

94-115/354

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-1-68
వయససస:45
లస: పప
94-115/356

1510 JBV2473494
పపరర: శకనవరసరరవప మలరగమసడ

94-115/357

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:29-1-68
వయససస:81
లస: పప
94-115/358

1515 JBV1091818
పపరర: పడకరశస పసతషలల� భకగబబసడ�
తసడడ:డ రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-69/1
వయససస:62
లస: పప

94-115/349

తసడడ:డ వరరబదడయఖ
ఇసటట ననస:29-1-66
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ భబజసగరరవప సరగర
ఇసటట ననస:29-1-68/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-116/37

94-115/343

తసడడ:డ బబల కకటట లసగస మబడడకకసద
ఇసటట ననస:29-1-66
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరర మమరరస సరగర
ఇసటట ననస:29-1-68
వయససస:53
లస: పప
94-115/1049

1495 NDX0294280
పపరర: ఉషరరరణణ గరనకల

భరస : మహనవనసకటసతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-1-64
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-1-68
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మలరగమసడ
ఇసటట ననస:29-1-68
వయససస:69
లస: ససస స
1514 NDX1964056
పపరర: వ యస ననరరయణ శరర
బకగరబసడ
తసడడ:డ రరమలరరవప భకగబబసడ
ఇసటట ననస:29-1-69/1
వయససస:58
లస: పప

94-115/342

తసడడ:డ భబజసగ రరవప సరగర
ఇసటట ననస:29-1-68
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ యస శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:29-1-68
వయససస:29
లస: పప
1508 AP151010273308
పపరర: వనసకటహనసమసతరరవప
మలరగమసడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-1-68
వయససస:49
లస: పప

1494 AP151010273039
పపరర: వనజ పరలకలరరస

94-115/340

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:29-1-63
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపడమయఖ
ఇసటట ననస:29-1-66
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననరరయణ కరసరలల
ఇసటట ననస:29-1-66
వయససస:45
లస: ససస స
1505 NDX1261296
పపరర: యస టట వ రరడడడ

94-115/339

94-115/337

1513 NDX1404656
పపరర: వజయలకడర� భకగబబసడ�

94-116/36

భరస : పడకరశసపఇతషలల�
ఇసటట ననస:29-1-69/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-116/38

1516 JBV3711330
పపరర: వససపడద లసగమలలర

94-115/361

భరస : రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:29-1-70
వయససస:63
లస: ససస స
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1517 AP151010273214
పపరర: రరమలసగయఖ లసగమలలర

94-115/362

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-1-70
వయససస:67
లస: పప
1520 NDX1778168
పపరర: రవసదడ లసగమలలర

94-115/365

94-115/367

94-115/370

94-115/373

1527 JBV3712031
పపరర: నసదన మలమడడ బతష
స ల

1530 NDX2725901
పపరర: పతడ పరరమళ

94-115/375

1533 NDX2437754
పపరర: అదద లకడర శషరషర

94-115/378

1536 NDX0811257
పపరర: అరరణ దదవ తషటటక�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-80
వయససస:50
లస: ససస స

1538 NDX1261320
పపరర: ఫణణసదడ బబబబ పరమరరస

1539 NDX1261346
పపరర: అభషపక తషటటక

94-115/381

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-1-80
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కలససమహరననధశరర
ఇసటట ననస:29-1-80
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:29-1-81
వయససస:20
లస: పప

94-115/371

94-115/1051

1545 NDX2290187
పపరర: అమనన పరగశన షపక
తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:29-1-81
వయససస:23
లస: ససస స

1525 NDX1035310
పపరర: రరమలరరవప ససకలరరతడ

94-115/369

1528 JBV2473031
పపరర: వనసకట మహనరరవప పటరగ

94-115/372

1531 AP151010273548
పపరర: రఘబకలమలరర పతడ

94-115/374

భరస : వనసకటపడభబకర
ఇసటట ననస:29-1-77
వయససస:37
లస: ససస స
94-115/376

1534 NDX1261338
పపరర: దదవఖ పరమరరస

94-115/377

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-1-80
వయససస:29
లస: ససస స
94-115/379

1537 AP151010273371
పపరర: లలతకలమలరర చసతలపపడడ

94-115/380

భరస : కలససమహరరననధశరర
ఇసటట ననస:29-1-80
వయససస:64
లస: ససస స
94-115/382

1540 NDX1035013
పపరర: రవతదజ తషతక

94-115/383

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-1-80
వయససస:26
లస: పప
94-115/385

1543 AP151010273369
పపరర: కలససమ హరననధశరర
చసతలపపడడ
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:29-1-80
వయససస:71
లస: పప

94-115/386

94-115/387

1546 NDX2290161
పపరర: షహననజ షపక

94-115/388

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-80
వయససస:55
లస: పప
94-102/861

94-115/366

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-1-75
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-1-80
వయససస:26
లస: పప

94-115/384 1542 NDX0862565
1541 AP151010273576
పపరర: వనసకటసరయరరమ చసతలపపడడ
పపరర: శకనవరస రరవప దసటటకక�

1522 NDX1068352
పపరర: బబల రగణబక ససకలరరతడ

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:29-1-72
వయససస:60
లస: పప

భరస : జయ కకషష శరర
ఇసటట ననస:29-1-80
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరయ రరస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-80
వయససస:39
లస: ససస స

1544 NDX2680270
పపరర: సదరజ షపక

94-115/368

భరస : పతడ వనసకట మహన రరవప
ఇసటట ననస:29-1-76
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ వనఇకటపడభబకర
ఇసటట ననస:29-1-77
వయససస:36
లస: పప
1535 NDX1449355
పపరర: ససమలత చసతలపపడడ

1524 NDX1436774
పపరర: బబలయఖ ససకలరరతడ

94-115/364

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-1-72
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకషష ససధనకర
ఇసటట ననస:29-1-74
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటమహన రరవప
ఇసటట ననస:29-1-76
వయససస:54
లస: ససస స
1532 JBV2473643
పపరర: వనఇకటఫణణనరససఇహరరవప పతడ

94-115/1050

తసడడ:డ రరమలరరవప ససకలరరతడ
ఇసటట ననస:29-1-72
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరఘవ రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-1-73
వయససస:74
లస: ససస స
1529 NDX0294181
పపరర: వనసకటససదదసదడ కలమలర పతడ

1521 NDX2888865
పపరర: వనసకట ననగ సరరత గకసథద

1519 NDX1121805
పపరర: ససధనరరణణ లసగమలలర

భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:29-1-71
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకకరసత గకసథద
ఇసటట ననస:29-1-71 F NO 502
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-1-72
వయససస:51
లస: ససస స
1526 NDX1778283
పపరర: ససనతన లసగమలలర

94-115/363

తసడడ:డ రవసదడ లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-1-71
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-1-71
వయససస:57
లస: పప
1523 NDX1068394
పపరర: లలతకలమలరర ససకలరరతడ

1518 NDX1778366
పపరర: పడణవ లసగమలలర

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:29-1-81
వయససస:45
లస: ససస స
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94-115/389

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:29-1-81
వయససస:20
లస: పప
94-115/1053

1551 NDX1449298
పపరర: ఝలనస గవన

భరస : ససబబబ రరడడడ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-1-82
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గవన
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:27
లస: ససస స

1553 NDX1620518
పపరర: వరలకడర దచసదసకకరర

1554 NDX1748682
పపరర: లకడర ససచరరత మదడడగబ

94-115/392

భరస : వనసకట పదరననభ కకశశర దచసదసకకరర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జననరర న రరవప మదడడగబ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:43
లస: ససస స

1556 NDX1499053
పపరర: సరయ ససశల మసగనపపడడ

1557 NDX1620526
పపరర: మసజ దదవ

94-115/395

తసడడ:డ రరమలరరవప మసగనపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:46
లస: ససస స
1559 NDX1775289
పపరర: వరలకడర కసచరర

1562 AP151010291008
పపరర: మలధసరర మలజగటట

94-115/398

94-115/401

94-115/404

94-115/407

94-115/396

1566 NDX1449348
పపరర: పరరశత దదవ మలజగటట

1569 AP151010291009
పపరర: ససవరష రతననవళ మలజగటట

94-115/410

1572 NDX1748708
పపరర: పడణయ దదవరపలర

94-115/399

1575 NDX1498550
పపరర: అజయ శక కగసడడనఖ పసళళళరర

1552 NDX1620476
పపరర: వనదన రమఖ దచసదసకకరర

94-115/391

1555 NDX1707076
పపరర: ఉషరరరణణ ఆతరకకరర

94-115/394

1558 NDX1068253
పపరర: ఇసదదరర దదవ నరరక

94-115/397

1561 NDX1498857
పపరర: వనసకట శశశలజ పసళళళరర

94-115/400

తసడడ:డ పరలలశసకరస ఇరగవరపప
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:57
లస: ససస స
94-115/402

1564 NDX1261288
పపరర: ససనత దదవరపలర

94-115/403

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:61
లస: ససస స
94-115/405

1567 NDX1198019
పపరర: హహమలత M

94-115/406

భరస : ఏస వ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:63
లస: ససస స
94-115/408

1570 NDX1499012
పపరర: రమలదదవ మసగనపపడడ

94-115/409

భరస : వనసకటటసశర రరవప మసగనపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:85
లస: ససస స
94-115/411

తసడడ:డ పడభబకర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:24
లస: పప
94-115/414

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:29-1-82
వయససస:60
లస: పప

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకగశ జరసన
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:25
లస: పప

1563 MLJ0744441
పపరర: బబలలతడపపరసససదరర గవన

94-115/1052

భరస : చసదడ శశఖర రరవప ఆతరకకరర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప మసగనపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:71
లస: ససస స

1574 NDX2082493
పపరర: అకయ జరసన

94-115/393

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : లకడర ననగగశశర రరవప రవపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:61
లస: ససస స

1571 NDX1449306
పపరర: సరసబబడజఖమర అమర

1560 NDX2050854
పపరర: మసజ జరసన

1549 NDX2786853
పపరర: ససబబబ రరడడ చనగసటట

భరస : వ యస ఆర ఆర సరయ కకరణ దచసదసక
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడకగశ జరసన
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:58
లస: ససస స
1565 NDX1964965
పపరర: హహమ లత రవపపడడ

94-115/390

భరస : మహహసదడ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగగశశరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:48
లస: ససస స

1568 NDX1498956
పపరర: ససవరష రగనననక

94-115/967

Deleted

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-1-81
వయససస:47
లస: పప
1550 NDX2790103
పపరర: జయ శక చనగసటట

1548 NDX2632693
పపరర: సదరజ షపక

1573 NDX1620542
పపరర: రరసకగశ కటబరరయల

94-115/413

తసడడ:డ మహహసదడ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:25
లస: పప
94-115/415

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమరరస పసళళళరర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:28
లస: పప

1576 NDX2020972
పపరర: అభషసక మలజట

94-115/416

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస మలజట
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:28
లస: పప
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1577 NDX1620534
పపరర: అశశన కలమలర
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94-115/417

94-115/419
1579 NDX1620450
పపరర: వ యస ఆర ఆర సరయ
కకరణ దచసదసకకరర
తసడడ:డ వనసకట రరమ ససబడహరణఖ శరససస స గగలర పపడ తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషష దచసదసకకరర
ఇసటట ననస:29-1-83
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:28
లస: పప
వయససస:33
లస: పప

94-115/420

94-115/421
1581 NDX2021046
పపరర: శకనవరస దదననశ కలమలర
రవపపడడ
తసడడ:డ లకడర ననగగశశర రరవప రవపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లకడర ననగగశశర రరవప రవపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:36
లస: పప

1584 NDX1498915
పపరర: బదరగననథ మసగనపపడడ

1585 NDX1707084
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప ఆతరకకరర

తసడడ:డ మహహసదడ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:28
లస: పప
1580 NDX1449264
పపరర: లల పవన గవన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:33
లస: పప
1583 NDX1620492
పపరర: వనసకట పదరననభ కకశశర
దచసదసకకరర
తసడడ:డ రరఘవరరవప దచసదసకకరర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:47
లస: పప

94-115/423

1586 NDX1775214
పపరర: వనసకట ననగగశశరరరవప కసచరర

94-115/426

1578 NDX1748716
పపరర: ఫణణ అదద సరయ గగలర పపడడ

94-115/418

94-115/424

తసడడ:డ రరమలరరవప మసగనపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:54
లస: పప

1587 NDX1035948
పపరర: హరరకకషష నరరక

94-115/429

తసడడ:డ శశషరవతనరస
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:33
లస: పప

1590 AP151010288109
పపరర: శకనవరసమమరరస మలజగటట

94-115/427

94-115/432

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:68
లస: పప
1595 NDX2694636
పపరర: రగఖ పవన కసచరర

94-115/969

1593 NDX1498931
పపరర: రరమలరరవప మసగనపపడడ

94-115/425

94-115/428
1588 NDX1498873
పపరర: వనసకట రమణ మమరరస పసలర కరర

తసడడ:డ పస వ కగ పడసరద రరవప పసలర కరర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:57
లస: పప
94-115/430

తసడడ:డ వనసకటరరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:60
లస: పప

1592 NDX1200450
పపరర: M S V సరసబశవ రరవప

94-115/422

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఆతరకకరర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:55
లస: పప

1589 AP151010264442
పపరర: వనసకటనరశసహరరవప దదరడర

1582 NDX2021038
పపరర: రరజగశ కలమలర రవపపడడ

94-115/431
1591 NDX1964973
పపరర: లకడర ననగగశశర రరవప రరవపపడడ

తసడడ:డ రసగ రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:67
లస: పప
94-115/433

1594 NDX2614634
పపరర: సరసబశవ రరవప మలజగటట

94-115/968

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మసగనపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:78
లస: పప

భసధసవప: పరరశత దదవ మలజగటట
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:72
లస: పప

1596 NDX2786804
పపరర: లకడర సరవతడ చలకపరటట

94-115/1055
1597 NDX2772473
పపరర: ససపపేరరష కకషష మమరరస బచసచ

94-115/1054

తసడడ:డ వనసకట ననగగశశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:67
లస: ససస స

1598 NDX2738268
పపరర: వనదనవత దదవ

94-115/1057 1600 NDX3176369
1599 NDX2786994
పపరర: లకడర నరసససహ రరవప బబసడపపడడ
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకషష
దచసదసకకరర
తసడడ:డ శక రరమబలల బబసడపపడడ
తసడడ:డ రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-83
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:62
లస: పప
వయససస:62
లస: పప

94-115/1058

1602 NDX2786606
పపరర: శవ పడసరద జమబరల

94-115/1061

94-115/1056

Deleted

భరస : ససపపరషకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:62
లస: ససస స

1601 NDX2786762
పపరర: సరత బబయ హహమమరరజ

94-115/1059

భరస : హహమమరరజ సససగ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:55
లస: ససస స
1604 NDX2787018
పపరర: శరఖమల దదవ బబసడపపడడ

94-115/1060

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:54
లస: పప
94-115/1062

భరస : నరసససహ రరవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:64
లస: పప

1603 NDX2786648
పపరర: వరణణ శక జమబరల

భరస : శవ పడసరద ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:53
లస: ససస స

94-115/1063 1606 NDX2786697
1605 NDX2786739
పపరర: సతష కలమలర సససగ హహమమరరజ
పపరర: కలపన బబ సదదల

తసడడ:డ హహమమరరజ సససగ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:45
లస: పప

94-115/1064

తలర : సతష కలమలర ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:40
లస: ససస స
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1607 NDX2778488
పపరర: ససధఖ రరణణ దనర
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94-115/1065

భరస : చదతరజ రగయఖల
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:39
లస: ససస స
1610 NDX2795102
పపరర: చదతరజ రగయఖల

94-115/1066

తసడడ:డ ససపపరష కకషషమమరరస బచసచ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:35
లస: పప
94-116/796

భసధసవప: ససధఖ రరణణ దనర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:43
లస: పప
1613 NDX2437713
పపరర: సష నద జరసన

1608 NDX2772200
పపరర: రరమకకషష బచసచ

భరస : అశశన కలమలర
ఇసటట ననస:29-1-83 FLAT NO:201 BHRAM
వయససస:30
లస: ససస స

94-115/1067

తసడడ:డ పస యస సభబపత పపరరమబకకలమ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:20
లస: పప

1611 NDX2704450
పపరర: సభబటబపస ఉష పపరరసకకలలమ

94-130/742

తలర : సభబపత ఉష పపరరసకకలలమ
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:48
లస: ససస స
94-115/434

1609 NDX2829323
పపరర: ససదదప పపరరమబకకలమ

1612 SQX1946821
పపరర: రరమ రరవప చనవర

95-115/17

తసడడ:డ రరజజ గగపరల రరవప చనవర
ఇసటట ననస:29-1-83
వయససస:54
లస: పప

1614 NDX2437721
పపరర: మహహసదడ కలమలర జరసన

94-115/435

తలర : కమల దదవ
ఇసటట ననస:29-1-83 FLAT NO:201 BHRAM
వయససస:49
లస: పప

1615 NDX2953693
పపరర: అజయ కలమలర జరసన సససఘహ

94-115/1068

తసడడ:డ పడకరశ జరసన
ఇసటట ననస:29-1-83 F NO 304
వయససస:21
లస: పప

94-115/1069 1617 NDX2796456
94-115/1070 1618 NDX2796464
1616 NDX3000148
పపరర: మధసలత పవరణణమదనడడగమ
పపరర: వనసకట రమణ రరవప వసకరయల
పపరర: చసదడ పడభ దదవ వసకరయల

94-115/1071

భసధసవప: రరమకకషష బచసచ
ఇసటట ననస:29-1-83,Bhramarienclave2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననథ పడసరద వసకరయల
ఇసటట ననస:29-1-83,FLAT NO 101
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:29-1-83,FLAT NO 101
వయససస:58
లస: ససస స

1619 NDX2806669
పపరర: కకషన కలమలర వసకరయల

1620 NDX2772283
పపరర: వనదవత దదవ బచసచ

1621 AP151010267374
పపరర: పదరజ దచసదసకకరర�

94-115/1072

94-115/1073

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:29-1-83,FLAT NO 101
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససపపరష కకషష మమరరస బచసచ
ఇసటట ననస:29-1-83,FLAT NO 402
వయససస:62
లస: ససస స

1622 NDX1400290
పపరర: ససపపరష మలలరదద

1623 NDX2082881
పపరర: జయలకడర వనలకరర

94-116/40

భరస : శశషర చలపత రరవప
ఇసటట ననస:29-1-84
వయససస:53
లస: ససస స
1625 NDX2098631
పపరర: వనసకటటసశరరర వనలకరర
తసడడ:డ అసజన ేదయబలల వనలకరర
ఇసటట ననస:29-1-84
వయససస:44
లస: పప

1626 AP151010264258
పపరర: లవకలమలర దచసదసకకరర�

తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:29-1-84
వయససస:87
లస: పప
94-116/49

94-116/52

1624 NDX2243095
పపరర: సరయకలమలర దచసదసకకరర

94-116/42

తసడడ:డ సదరఖపడకరశ దచసదసకకరర
ఇసటట ననస:29-1-84
వయససస:41
లస: పప
94-116/44

1627 AP151010264474
పపరర: శవరరమకకషష దచసదసకకరర�

94-116/45

తసడడ:డ సదరఖపడకరష రరవప�
ఇసటట ననస:29-1-84
వయససస:51
లస: పప
94-116/47

భరస : ననగగగపరల రమణ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-88
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:29-1-88
వయససస:55
లస: ససస స
1634 AP151010264617
పపరర: ననగ గగపరల రమణనరరవప
పపసగనస
తసడడ:డ నరసససహ రరవప పపసగనస
ఇసటట ననస:29-1-88
వయససస:59
లస: పప

94-116/41

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-84
వయససస:46
లస: పప

94-116/46 1629 AP151010267620
1628 AP151010264259
పపరర: సదరఖపడకరష రరవప దచసదసకకరర�
పపరర: వనసకటలకడర పపసగణస

1631 NDX0259812
పపరర: వనసకట రమణ� ఎసడద రర

భరస : శవరరమకకకషష�
ఇసటట ననస:29-1-84
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర వనలకరర
ఇసటట ననస:29-1-84
వయససస:68
లస: ససస స
94-116/43

94-116/39

1630 NDX0691642
పపరర: శరరద ననళళచచరరవప

94-116/48

భరస : లకడర నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-88
వయససస:55
లస: ససస స

1632 JBV3709771
పపరర: బదరరమధససదదనరరవప�
యసడదరర�
తసడడ:డ సరసబ శవరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-88
వయససస:35
లస: పప

94-116/50

1635 NDX0259499
పపరర: లకడరనరసససహరరవప�
ననళరచచరరవప�
తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-88
వయససస:60
లస: పప

94-116/53

1633 JBV3709789
పపరర: సరసబ శవరరవప� యసడదరర�

94-116/51

తసడడ:డ భదడయఖ�
ఇసటట ననస:29-1-88
వయససస:57
లస: పప
1636 NDX2840221
పపరర: లకడర సరయ లఖత పరతతరర

94-116/792

తసడడ:డ శకనవరస పరతతరర
ఇసటట ననస:29-01-88
వయససస:22
లస: ససస స
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1637 JBV3711900
పపరర: మననజజ గబడడపపడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32
94-115/436

తసడడ:డ వనసకట గబరరననథశరర
ఇసటట ననస:29-1-90
వయససస:32
లస: ససస స
1640 NDX1779588
పపరర: సదరరఖ కలమలరర కరర పరలలస

94-115/439

1641 JBV3708757
పపరర: గణణష ఆదదతఖ గబడడపపడడ

94-115/442

94-115/971

1644 JBV3711850
పపరర: ఫణణ రరజ కరర పరలలస

1639 NDX2437911
పపరర: వజయ లకడర తసగరరరల

94-115/438

భరస : అననపపరష శరససస స
ఇసటట ననస:29-1-90
వయససస:47
లస: ససస స
94-115/440

1642 JBV3711868
పపరర: వ ననగలకడర నరసససహరరవప
కరర పరలలస
తసడడ:డ ఫణణ రరజ కరర పరలలస
ఇసటట ననస:29-1-90
వయససస:38
లస: పప

94-115/441

94-115/443

1645 NDX2699908
పపరర: శకలసతలమర తసగరరరల

94-115/970

తసడడ:డ వనసకట గగపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-1-90
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వశశననధ శరససస స తసగరరరల
ఇసటట ననస:29-1-90
వయససస:60
లస: పప
1646 NDX2650075
పపరర: వనసకటటశశరరర పష తషకకచ

94-115/437

తసడడ:డ వనసకట గగపరల కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-1-90
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఫణణ రరజ కరర పరలలస
ఇసటట ననస:29-1-90
వయససస:63
లస: ససస స
1643 NDX2437903
పపరర: అననపపరష శరససస స తసగరరల

1638 NDX0294033
పపరర: పరవన గబడడపపడడ

తసడడ:డ వ ఎల నరసససహ రరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:29-1-90
వయససస:69
లస: పప

భరస : కరశ వశశననథ శరససస స తసగరరరల
ఇసటట ననస:29-1-90
వయససస:88
లస: ససస స

1647 NDX0695213
పపరర: పడతతఖష గబడడపపడడ

1648 AP151010273061
పపరర: లకడరసరవతడ గబడడపపడడ

94-115/444

94-115/445

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పష తషకకచ
ఇసటట ననస:29-1-90
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట గబరరననథశరర
ఇసటట ననస:29-1-90/A
వయససస:35
లస: ససస స

1649 AP151010273406
పపరర: రరజఖలకడర జజనపరటట

94-115/446

94-115/447 1651 AP151010273110
1650 AP151010273094
పపరర: వనసకటగబరరననధశరర గబడడపపడడ
పపరర: వనసకటగగపరలకకషషమమరరస
గబడడపపడడ
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-1-90/A
ఇసటట ననస:29-1-90/A
వయససస:61
లస: పప
వయససస:61
లస: పప

94-115/448

94-115/449

1653 NDX0293928
పపరర: కమలలదదవ మపరరస

94-115/451

భరస : వనసకటగబరరననధ శరర
ఇసటట ననస:29-1-90/A
వయససస:61
లస: ససస స
1652 NDX1707100
పపరర: శవ కలమలరర మపరరరస
తసడడ:డ వనసకటపత రరవప మపరరరస
ఇసటట ననస:29-1-91
వయససస:60
లస: ససస స
1655 NDX2290005
పపరర: పపరషచసదడ రరవప తనడడపరరస

94-115/452

94-116/54

94-115/453

1659 NDX1254663
పపరర: వరలకడర జసదనఖల

94-116/57

1662 NDX0709956
పపరర: మలర కరరరరన శరర చసతపలర

94-116/55

1665 NDX1708629
పపరర: అనసత లకడర పప ననపలర

భరస : వనసకట రరమ మకతషఖసజయ శరర ఘటబడజ భరస : బబబబ రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:29-1-95
ఇసటట ననస:29-1-95
వయససస:55
లస: ససస స
వయససస:55
లస: ససస స

94-115/454

1660 NDX0880203
పపరర: కలససమ శశశలజ జసధనఖల�

94-116/56

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:29-1-94
వయససస:31
లస: ససస స
94-116/58

తసడడ:డ చసతపలర అరరణ కలమలర
ఇసటట ననస:29-1-94
వయససస:33
లస: పప
94-116/60

1657 NDX0948331
పపరర: వనసకటపత రరవప మపరరస
తసడడ:డ పసదబ కకటయఖ
ఇసటట ననస:29-1-91
వయససస:83
లస: పప

భరస : సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-1-94
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:29-1-94
వయససస:51
లస: ససస స
1664 NDX1873471
పపరర: కరతనఖయన ఘటబడజ

1656 NDX1707118
పపరర: సరసబశవ రరవప మపరరరస

1654 JBV3715505
పపరర: చసదడశశఖర మపరరస
తసడడ:డ వనసకటపత రరవప
ఇసటట ననస:29-1-91
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపత రరవప మపరరరస
ఇసటట ననస:29-1-91
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహరణఖ శరససస స జసధనఖల
ఇసటట ననస:29-1-94
వయససస:25
లస: ససస స
1661 NDX0263608
పపరర: శరరద జసదనఖల

94-115/450

భరస : వనసకటపత రరవప
ఇసటట ననస:29-1-91
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ తనడడపరరస
ఇసటట ననస:29-1-91
వయససస:57
లస: పప
1658 NDX1620609
పపరర: అపరష జసధనఖల

భరస : వనసకటగగపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-1-90/A
వయససస:55
లస: ససస స

1663 JBV3709102
పపరర: ససబడమణఖశరససస స జసధనఖల

94-116/59

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:29-1-94
వయససస:58
లస: పప
94-116/61

1666 NDX1873497
పపరర: నరరల కలమలర ఘటబడజ

94-116/62

తసడడ:డ వ ఆర మకతషఖసజయ శరర ఘటబడజ
ఇసటట ననస:29-1-95
వయససస:28
లస: పప
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1667 NDX1873505
పపరర: చసదడ చదడ ఘటబడజ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32

తసడడ:డ వ ఆర మకతఖసజయ శరర ఘటబడజ
ఇసటట ననస:29-1-95
వయససస:29
లస: పప

94-116/64
1668 NDX1873455
పపరర: వనసకట రరమ మకతఖసజయ శరర
ఘటబడజ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరర ఘటబడజ
ఇసటట ననస:29-1-95
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-1-95
వయససస:61
లస: పప

1670 NDX1964411
పపరర: శక లకడర గగలక
ర సరర

1671 NDX1964387
పపరర: శకనవరస రరడడడ గగలక
ర సరర

1672 NDX2849222
పపరర: రరధదక అడపర

94-116/63

94-116/66

భరస : శకనవరస రరడడడ గగలక
ర సరర
ఇసటట ననస:29-1-97
వయససస:47
లస: ససస స

94-116/67

తసడడ:డ రరజజ గగపరల రరడడ గగలక
ర సరర
ఇసటట ననస:29-1-97
వయససస:50
లస: పప

94-115/1074 1674 NDX2785665
1673 NDX2785657
పపరర: ననగ నసదదశశరమలర పసనసమలక
పపరర: శకనవరస రరవప పసనసమలక

1669 JBV3710571
పపరర: బబబబరరవప� పప ననపలర �

94-115/1075

1675 NDX3297157
పపరర: సరవతడ పపల

తసడడ:డ ననసచనరయఖ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకషష రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:67
లస: ససస స

1676 NDX3297165
పపరర: కకషష రరడడడ పపల

1677 NDX2166776
పపరర: రగషసరశక ననదనరర

1678 NDX2044196
పపరర: పసడత శశషరదదడ ననదనరర

భసధసవప: సరవతడ పపల
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:71
లస: పప
94-116/70

భరస : మబరళకకషష�
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:44
లస: ససస స
94-116/73

భరస : రరజజచనరర�
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:77
లస: ససస స
94-116/76

తసడడ:డ ససబబబరరవప ననదనరర
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:55
లస: పప
94-115/1202

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-1-101
వయససస:42
లస: పప

1683 NDX2036797
పపరర: వ పస కగ శకకరసత గబసడడమమడ

94-116/74

94-116/77

94-115/1076

1684 JBV3710522
పపరర: మబరళ కకషష� సరమవనదస�

1695 AP151010273002
పపరర: ససతనరరమయఖ కకడనల
తసడడ:డ వనసకటరతనసచచదరర
ఇసటట ననస:29-1-101
వయససస:79
లస: పప

94-116/75

1687 NDX2838951
పపరర: కకరరవ సరయ హనష

94-116/798

1690 NDX3205127
పపరర: తతనసగబసటర ససరగష

94-115/1077

తసడడ:డ తతనసగబసటర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-1-99 FLAT NO B1
వయససస:41
లస: పప

94-115/455 1693 AP151010273208
1692 NDX0387571
పపరర: శరగష కలససమ కలమలరర కకడనల
పపరర: సరమలమ జఖ లకడర కకడనల

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:29-1-101
వయససస:40
లస: ససస స
94-115/457

94-116/72

తసడడ:డ కకరరవ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-1-99 FLAT NO A1
వయససస:20
లస: పప

Deleted

94-115/1078

1681 NDX2036722
పపరర: రమల సససదరర గబసడడమమడ

తసడడ:డ గగవసద రరజజచనరర�
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:51
లస: పప

1686 NDX2036680
పపరర: భబజసగరరవప గబసడడమమడ

1689 NDX3157773
పపరర: తతనసగబసటర ససరగష

94-116/69

భరస : భబజసగరరవప గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ తతనసగబసటర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-1-99 FLAT NO B1
వయససస:41
లస: పప

భరస : తతనసగబసటర ససరగష
ఇసటట ననస:29-1-99 FLAT NO B1
వయససస:36
లస: ససస స
1694 AP151010273157
పపరర: శకనవరస కకడనల

94-116/71

తసడడ:డ శరఖమలరరవప గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ బబబబలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-1-99 flat no A5
వయససస:35
లస: పప
1691 NDX3203445
పపరర: తతనసగబసటర భబగఖ లకడర

1680 NDX2044188
పపరర: శరఖమల దదవ ననదనరర

తసడడ:డ భబజసగరరవప గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:43
లస: పప

1685 NDX2044170
పపరర: హనసమసత రరవప ననదనరర

94-115/1217

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ననదనరర
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప ననదనరర
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:49
లస: ససస స

1682 AP151010267600
పపరర: రరకడరణణ సరమవనదస�

1688 NDX3257912
పపరర: రరజగసదడ కలమలర జరసన

94-116/68

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ననదనరర
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:22
లస: ససస స

1679 NDX0703108
పపరర: పడసదన సరమవనదస�

94-116/797

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:29-1-97
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-1-99
వయససస:40
లస: ససస స
94-115/1218

94-116/65

94-115/456

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-1-101
వయససస:69
లస: ససస స
94-115/458

1696 NDX1112325
పపరర: ననగ మలర కర దదవ బలజగపలర

94-115/459

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:29-1-102
వయససస:40
లస: ససస స
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94-115/460

భరస : పడకరశరరవప కలసచస
ఇసటట ననస:29-1-102
వయససస:45
లస: ససస స
1700 JBV3710282
పపరర: భబనసచసదర గకసధద

94-115/463

94-116/79

భరస : శవరసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:81
లస: ససస స
1709 NDX2641819
పపరర: అరరణ శక ససదచపపడడ

94-115/943

1704 JBV3709029
పపరర: కనకలసగగశశరరరవప కకతస మలసస

1707 NDX2689701
పపరర: శసకర చసడ

1710 NDX2928430
పపరర: ననగ కలమలరర తషరగ

94-115/1023

1713 NDX2724474
పపరర: గగత మధవ ససదచపపడడ

1716 NDX3264207
పపరర: వర లకడర ఏక

తసడడ:డ శసకర ససద
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససబడహరణఖస ఏక
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:53
లస: ససస స

94-116/916
1718 NDX3296274
పపరర: ఏమ తదజశశ వనసకట సరయ రరమ
రరవప ఏక
తసడడ:డ ససబడహరణఖస ఏక
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:27
లస: పప

1719 NDX1198068
పపరర: పపరరషమల S
భరస : తడలలక చసద
ఇసటట ననస:29-1-104
వయససస:31
లస: ససస స

1721 AP151010273174
పపరర: రమలదదవ� సకలల�

1722 NDX1200559
పపరర: నవన కలమలర S

94-115/469

భరస : పపడమననగరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:29-1-104
వయససస:58
లస: ససస స
1724 JBV3711314
పపరర: దయలమణణ కకపపపల
భరస : బబలససబడమణఖస
ఇసటట ననస:29-1-105
వయససస:80
లస: ససస స

94-116/80

94-115/941

1725 JBV3711983
పపరర: హహమ మణణ దదశరరజ
తసడడ:డ రరమ మహన కలమలర
ఇసటట ననస:29-1-108
వయససస:32
లస: ససస స

94-116/78

1705 NDX0818286
పపరర: కరతనఖయన ఏక

94-115/465

1708 NDX2693745
పపరర: రరఢ చసడ

94-115/942

భరస : శసకర చసడ
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:35
లస: ససస స
94-115/1021

1711 NDX2739563
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస ఏక

94-115/1022

తసడడ:డ రరమ రరవప ఏక
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:59
లస: పప
94-115/1024

1714 NDX2750644
పపరర: ససదన రరధ

94-115/1025

భరస : ససదన శసకర
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:35
లస: ససస స
94-115/1207

94-115/1208
1717 NDX3264264
పపరర: ఏల వ ఏస అవననశ తదజ ఏక

తసడడ:డ వ ససబడహరణఖస ఏక
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:25
లస: పప
94-115/467

1720 NDX1198076
పపరర: శకలకడర S

94-115/468

భరస : కరశ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-104
వయససస:55
లస: ససస స
94-115/470

తసడడ:డ కరశ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-104
వయససస:29
లస: పప
94-115/472

1702 NDX0372342
పపరర: రగవత కకతస మలసస

భరస : కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లకడరననరరయణ ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:40
లస: ససస స
94-115/1026

94-115/462

తలర : కనక లసగగశశర రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:29-1-102
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సదరఖ పడకరశ రరవప తషరగ
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:48
లస: ససస స
1715 NDX2747491
పపరర: ఉష కలలఖణణ ససద

94-115/464

తసడడ:డ గగవసదస చసడ
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:29-1-103
వయససస:18
లస: ససస స
1712 NDX3146438
పపరర: ససదన శసకర

1701 NDX0371484
పపరర: తడవకకమ రరవప గకసధద

తసడడ:డ బడహరయఖ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:29-1-102
వయససస:42
లస: పప
94-115/466

1699 JBV3710274
పపరర: చరసజవ ననగరరరరన గకసధద

తసడడ:డ తడవకకమరరవప
ఇసటట ననస:29-1-102
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:29-1-102
వయససస:54
లస: పప

భరస : సపవకలమలర
ఇసటట ననస:29-1-102
వయససస:38
లస: ససస స
1706 JBV3711884
పపరర: ససబబ లకడర కకరపరటట

94-115/461

భరస : తడవకకమ రరవప
ఇసటట ననస:29-1-102
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తడవకకమరరవప
ఇసటట ననస:29-1-102
వయససస:35
లస: పప
1703 JBV1170331
పపరర: గగత తనతన

1698 NDX0372284
పపరర: కలససమ కలమలరర గకసధద

1723 NDX0371914
పపరర: వజయమలధవ కకపపపల

94-115/471

భరస : ఫణణ చకకవరరస
ఇసటట ననస:29-1-105
వయససస:50
లస: ససస స
94-115/473

1726 JBV3711934
పపరర: వనసకట ననగ లకడర గరయతడ
కకపపరరజ
తసడడ:డ శరఖసశసధర
ఇసటట ననస:29-1-108
వయససస:35
లస: ససస స

94-115/474
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1727 AP151010273570
పపరర: అనలకలమలరర గసగరరజ

94-115/475

భరస : భవరనపడసరద
ఇసటట ననస:29-1-108
వయససస:57
లస: ససస స

1728 AP151010273568
పపరర: కకషషకలమలరర యలమరరస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-1-108
వయససస:61
లస: పప
94-115/480

94-115/483

94-115/490

94-115/945

94-115/487

1737 NDX0458984
పపరర: ధనససజయ దదరడర

1740 NDX2475135
పపరర: పడభబకరరవప పలలర పష గబ

1743 NDX2702942
పపరర: సతఖననరరయణ కకలశశటట

1746 NDX2438695
పపరర: శకనస కగసబబ యన

94-115/489

1749 JBV3713047
పపరర: లకడర కమల� పరరమ�

తసడడ:డ చనన వనసకటపపయఖ కరఠపరపప
ఇసటట ననస:29-2-1,47\
వయససస:55
లస: పప

1752 NDX3234457
పపరర: జగదదశశరర మదనధసగమ

1738 JBV3708765
పపరర: లకడర సరయ పడసనన కలమలర
దదరడర
తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-1-126/1
వయససస:30
లస: పప

94-115/486

1741 NDX2724516
పపరర: ఏస కలమలర యలర పడగరడ

భరస : మబరళ కకషష ఆధనరరపపరపప
ఇసటట ననస:29-2-59
వయససస:56
లస: ససస స

94-115/482

94-115/485

94-115/1028

తసడడ:డ పడసరద రరవప యలర పడగరడ
ఇసటట ననస:29-1-158
వయససస:56
లస: పప
94-115/946

1744 NDX2704690
పపరర: మధవ కకలసపతతచ

94-115/947

భరస : సతఖననరరయణ కకలశశటట
ఇసటట ననస:29-1-166
వయససస:57
లస: ససస స
94-117/29

1747 JBV3712841
పపరర: వరసజమర� తవటట�

94-115/488

భరస : రరమరహన రరవప�
ఇసటట ననస:29-1-753/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-115/491

94-115/1189

భరస : వనసకట ససబబ రరవప మదనడడగమ
ఇసటట ననస:29-2-10C
వయససస:45
లస: ససస స

94-115/1201 1755 NDX2215374
1754 NDX3257367
పపరర: శకధర కకషష సరయ వనరనమపటట
పపరర: ఉమల దదవ Adharapurapu

తసడడ:డ ససబడమణఖస వనరనమపటట
ఇసటట ననస:29-2-33
వయససస:21
లస: పప

94-115/484

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:29-1/A
వయససస:39
లస: ససస స
94-115/782

94-115/477

తసడడ:డ శశషరవతనరస
ఇసటట ననస:29-1-126
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ కగసబబ యన
ఇసటట ననస:29-1-736
వయససస:29
లస: పప

భరస : శక రరమమమరరస
ఇసటట ననస:29-1-768
వయససస:59
లస: ససస స
1751 NDX0258509
పపరర: శకశశలలశశర రరవప కరఠపరపప

1735 AP151010264444
పపరర: కకషష దదరడర

తసడడ:డ వనసకటరమణ కకలశశటట
ఇసటట ననస:29-1-166
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషషపడసరద�
ఇసటట ననస:29-1-274
వయససస:30
లస: పప
1748 JBV3712726
పపరర: పరరశత మదదబ

94-115/481

తసడడ:డ SEEMONU పలలర పష గబ
ఇసటట ననస:29-1-129
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత చసదడపరటట
ఇసటట ననస:29-1-164
వయససస:52
లస: పప
1745 JBV3709813
పపరర: అభరరమచసదడ� గబబట�

1734 NDX0020842
పపరర: రరజశక కకలలర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-1-126/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-1-126./A
వయససస:33
లస: పప
1742 NDX2705960
పపరర: చసదడ శశఖర చసదడపరటట

94-31/1060
1732 NDX2780823
పపరర: లకడర సరయ కలమలర గబపస
మదడడగమ
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప మదడడగమ
ఇసటట ననస:29-1-109
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖరరవప కకళళర
ఇసటట ననస:29-1-110
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషరవతనరస
ఇసటట ననస:29-1-126
వయససస:56
లస: పప
1739 JBV3709540
పపరర: మహన సరయరరమ దదరడర

94-115/479

తసడడ:డ వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:29-1-108
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ పరపసశశటట
ఇసటట ననస:29-1-110
వయససస:34
లస: ససస స
1736 AP151010264443
పపరర: శకనవరసరరవప దదరడర

1729 JBV3711876
పపరర: వ ఎన సస పవన కలమలర
గసగరరజ
తసడడ:డ భవరన పడసరద
ఇసటట ననస:29-1-108
వయససస:31
లస: పప

భరస : శరఖససససదర
ఇసటట ననస:29-1-108
వయససస:72
లస: ససస స

94-115/478 1731 AP151010273567
1730 JBV3711967
పపరర: రరస మహన కలమలర దదశరరజ
పపరర: శరఖససససదర కకపపరరజ

1733 JBV2474062
పపరర: రమలదదవ పరపసశశటట

94-115/476

94-115/492

94-118/1146
1750 NDX2736437
పపరర: వనసకట పపరష చసదడ పడసరద
గసగరరజలల
తసడడ:డ అనసత కరమమశశర రరవప గసగరరజలల
ఇసటట ననస:29-2
వయససస:56
లస: పప

1753 NDX3186491
పపరర: కకషష జమబరల

94-115/1105

తసడడ:డ మసరసన జమబరల
ఇసటట ననస:29-2-31
వయససస:47
లస: పప
1756 NDX1964569
పపరర: సరయ లకడర నతషర చచసకస

94-115/493

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ చఇకస
ఇసటట ననస:29-2-62
వయససస:28
లస: ససస స
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1757 NDX0259945
పపరర: భవరన వకకలగడనడ
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94-115/494

భరస : వనసకటటసశరర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-75
వయససస:55
లస: ససస స
94-117/31

తసడడ:డ అసకయఖ తనతన
ఇసటట ననస:29-2-122/1
వయససస:90
లస: పప
94-117/34

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:29-2-124
వయససస:60
లస: పప
1766 NDX1775313
పపరర: లకడర శరకవరణణ దదరడర

94-115/497

తసడడ:డ కకషష దదరడర
ఇసటట ననస:29-2-126
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నదరరల ఇసరరస లలషకర ఎసడడఎ
ఇసటట ననస:29-2-126
వయససస:35
లస: ససస స
94-115/500

94-115/503

94-115/506

1781 JBV3709508
పపరర: రరఘ కకషష ర గబపరస� చదదళళ�

94-115/509

94-115/495

94-117/33

1765 NDX1748625
పపరర: శక ననగ శశశతన దదరడర

94-115/496

94-115/498 1768 NDX3164241
94-115/1079
1767 JBV3710969
పపరర: లకడరతనయలరమర తడపపరమలలర
పపరర: నదరరల ఇసరరస లలషకర ఎసడడఎ

1770 NDX2827434
పపరర: గబరర సపషర మలరరస నద

తసడడ:డ అషడఫ అల లలషకర
ఇసటట ననస:29-2-126
వయససస:52
లస: పప
94-115/1081

1771 NDX0459115
పపరర: వదచహహ దదరడర

94-115/499

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-126/1
వయససస:33
లస: ససస స

1773 AP151010267445
పపరర: రరధనకకషషకలమలరర దదరడర

94-115/501

1774 AP151010267447
పపరర: శకలసతల దదరడర

1776 AP151010267435
పపరర: వనసకటజయశక భమమ

94-115/504

1777 JBV2461614
పపరర: లకడర కకపపరరవపరర

94-115/505

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-127
వయససస:62
లస: ససస స

94-115/507 1780 JBV2454577
1779 NDX0258418
పపరర: సతఖననరరయణ రరవప కరళసరరజ
పపరర: ననగగశశరరరవప కకపపపరరవపరర

1782 NDX3225166
పపరర: సససదరఖ భమమ

1785 NDX0868406
పపరర: ఉమలరరణణ కరళసరరజ
భరస : సతఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:29-2-127/1
వయససస:67
లస: ససస స

94-115/502

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:29-2-126/A
వయససస:51
లస: ససస స

94-115/508

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:29-2-127
వయససస:68
లస: పప
94-115/1187

భరస : వనసకట ననగ రరజ పవన భమమ
ఇసటట ననస:29-2-127
వయససస:30
లస: ససస స
94-115/511

1762 AP151010267528
పపరర: శకనరరలదదవ తడపపరమబలలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదరడర
ఇసటట ననస:29-2-126
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:29-2-127
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ గరరడచలస�
ఇసటట ననస:29-2-127
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-2-127/1
వయససస:34
లస: ససస స

1764 NDX2411593
పపరర: శశష సరయ వరమణణ ఇసదడజ
దదరడర
తసడడ:డ కకషష దదరడర
ఇసటట ననస:29-2-126
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-127
వయససస:53
లస: ససస స

1778 JBV3709185
పపరర: వనసకట ననగ రరజజ పవన
కలమలర భమమల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప లలట భమమల
ఇసటట ననస:29-2-127
వయససస:33
లస: పప

94-117/30

భరస : వనసకటటశశరరరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:29-2-124
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-126/A
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శశషరవతనరస
ఇసటట ననస:29-2-126/A
వయససస:78
లస: ససస స

1784 NDX0258145
పపరర: మలనస భమమల

94-117/32

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:29-2-126
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-2-126/1
వయససస:55
లస: ససస స
1775 NDX0890392
పపరర: ఇసదదరరదదవ దదరడర

1761 JBV1170091
పపరర: సపవ కలమలర తనతన

భరస : రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-126
వయససస:83
లస: ససస స
94-115/1080

1759 NDX0268144
పపరర: కనకదసరర తనతన

భరస : ననగగసదడ రరవప తనతన
ఇసటట ననస:29-2-122/1
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడరరవప తనతన
ఇసటట ననస:29-2-122/1
వయససస:51
లస: పప

1763 AP151010264232
పపరర: వనసకటటశశరరర తడపపరమలలర

1772 AP151010267448
పపరర: లకడరకకషషకలమలరర దదరడర

94-116/81

భరస : గబరవయఖ తషరక
ఇసటట ననస:29-2-102
వయససస:47
లస: ససస స

1760 JBV3710043
పపరర: ననగగసదడరరవప తనతన

1769 NDX3168986
పపరర: సలలర బ ఎమఎసటట

1758 NDX1526591
పపరర: నరసమర తషరక

1783 NDX1068576
పపరర: ససజనఖ కరళసరరజ

94-115/510

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:29-2-127/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-115/512

1786 NDX1964544
పపరర: దదపసక గగలర

94-115/514

తసడడ:డ రమమశ గగలర
ఇసటట ననస:29-2-129
వయససస:29
లస: ససస స

Page 305 of 349

1787 NDX2027606
పపరర: మలధవ యయజర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32
94-115/515

భరస : పడసనన కలమలర యయజర
ఇసటట ననస:29-2-129
వయససస:38
లస: ససస స
94-115/518

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గగలర
ఇసటట ననస:29-2-129
వయససస:57
లస: పప
94-115/1084

భరస : ధనసజయ రరవటబలల
ఇసటట ననస:29-2-129
వయససస:32
లస: ససస స
1796 NDX3142585
పపరర: ననగరరజ కలమలర బబ లశశటట

94-115/516

భరస : అబబబల ఖలదర సయఖద
ఇసటట ననస:29-2-129
వయససస:49
లస: ససస స

1790 NDX1964551
పపరర: రమమశ గగలర

1793 NDX2971851
పపరర: ఉజశల రరవటబలల

1788 NDX1748641
పపరర: దదలబ లర బబగమ సయఖద

1791 NDX2785483
పపరర: సలస షపక

94-115/1082

1792 NDX2953008
పపరర: ధనసజయ రరవటబలల

94-115/1083

తసడడ:డ లలల సరహహబ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-2-129
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబబన రరవప రరవటబలల
ఇసటట ననస:29-2-129
వయససస:39
లస: పప

1794 NDX2785491
పపరర: మరబ షపక

1795 NDX2669042
పపరర: శశడడసబ ఫణణ భరదనశజ

1797 NDX3218922
పపరర: దసరర ససషర మదసబల

94-115/517

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:29-2-129
వయససస:54
లస: పప

94-115/1085

భరస : సలస ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-2-129
వయససస:21
లస: ససస స
94-115/1086

1789 NDX1748633
పపరర: అబబబల ఖలదర సయఖద

94-115/972

తసడడ:డ శశడడసబ రరమకకషరష రరవప
ఇసటట ననస:29-2-129 FLAT NO G2
వయససస:30
లస: పప
94-115/1179

1798 NDX3275203
పపరర: ఏమ దసరర ససషర మదసబల

94-118/1346

భసధసవప: ఏమ దసరర ససషర
ఇసటట ననస:29-2-129,Flat no. 202,3rd floor
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగరరజ కలమలర బబ లశశటట
ఇసటట ననస:29-2-129, Flat no.202, 3rd Floo
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ కలమలర బబ లశశటట
ఇసటట ననస:29-2-129, flat no 202,3rd Floor
వయససస:29
లస: ససస స

1799 JBV2460764
పపరర: ననగలలతకలమలరర దదవరకరరన

1800 NDX2290237
పపరర: సతఖలకడర చదబబడ లల

1801 AP151010267488
పపరర: భవరన దదవరకరరన

94-115/519

భరస : వ.బ.ఏల.ననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-130
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:29-2-130
వయససస:50
లస: ససస స

1802 AP151010264129
పపరర: వనసకటపడభబకరలకడరననరరయణ
దదవక
తసడడ:డ శకనవరసశరససస స
ఇసటట ననస:29--2-130
వయససస:53
లస: పప

94-115/522

1805 JBV3711009
పపరర: ససతనమహలకడర గగరర

94-115/524

94-115/527

భరస : జననరరన దసడర మమడడ
ఇసటట ననస:29-2-131
వయససస:70
లస: ససస స
1811 NDX0371807
పపరర: వవనకరనసద రరజననల
తసడడ:డ లకరణరరవప
ఇసటట ననస:29-2-131
వయససస:29
లస: పప
1814 NDX2289858
పపరర: సరసబ శవ రరవప కకతస మలసస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:29-2-131
వయససస:59
లస: పప

1806 NDX2289940
పపరర: వనసకట సరసశత దదవ
కకతస మలసస
భరస : సరసబ శవ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:29-2-131
వయససస:51
లస: ససస స

94-115/525

1809 NDX2289890
పపరర: లకడర కకతస మలసస

94-115/528

1807 NDX0258194
పపరర: ఉమలదదవ రరజననల�

94-115/526

భరస : లకరణరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-131
వయససస:53
లస: ససస స
1810 NDX2289916
పపరర: లల వనసకట సరయ రరజగష
కకతస మలసస
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:29-2-131
వయససస:26
లస: పప

94-115/531 1813 JBV3709177
1812 NDX0895862
పపరర: శకనవరసకళళఖణచకకవరరస రరజననల
పపరర: వరససదదవమమరరస రరజననల

తసడడ:డ లకరణరరవప
ఇసటట ననస:29-2-131
వయససస:31
లస: పప
94-115/533

1815 NDX2411635
పపరర: గరయతడ శరగష అననసబబ టర

94-115/1087

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:29-2-130
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:29-2-131
వయససస:20
లస: పప
94-115/530

94-115/521

భరస : శకనవరసశరససస స
ఇసటట ననస:29--2-130
వయససస:73
లస: ససస స

94-115/523 1804 NDX2750941
1803 NDX2289999
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ చదబబడ లల
పపరర: వనసకట రఘబ పరపరరజ

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:29-2-130
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ లకరణ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-131
వయససస:31
లస: ససస స
1808 NDX2152221
పపరర: రరఘవమర దసడర మమడడ

94-115/520

94-115/529

94-115/532

తసడడ:డ వనసకటసతఖననరరయలణ
ఇసటట ననస:29-2-131
వయససస:46
లస: పప
94-115/534

తసడడ:డ శక రరస చసదడ మమరరస అననసబబ టర
ఇసటట ననస:29-2-133
వయససస:23
లస: ససస స

1816 NDX0905810
పపరర: రగవత లకడర హరర

94-115/535

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:29-2-133
వయససస:41
లస: ససస స
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94-115/536

భరస : హనసమఇతషరరవప
ఇసటట ననస:29-2-133
వయససస:73
లస: ససస స

1818 NDX1200518
పపరర: అజయ కలమలర T

94-115/537

తసడడ:డ వనణబగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:29-2-133
వయససస:29
లస: పప

94-116/799 1821 NDX2420784
1820 NDX3055431
పపరర: అజయ కలమలర తషమరలపససట
పపరర: శక లకడర తషమరలపససట

1819 JBV3708781
పపరర: హరర హనసమసతరరవప హరర

94-115/538

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:29-2-133
వయససస:78
లస: పప
94-115/539

1822 NDX2420800
పపరర: వజయ లకడర తషమలరలపససట

94-115/540

తసడడ:డ వనణబగగపరల రరవప తషమరలపససట
ఇసటట ననస:29-2-133
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనణబగగపరల రరవప తషమలరలపససట
ఇసటట ననస:29-2-133/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనణబగగపరల రరవప తషమలరలపససట
ఇసటట ననస:29-2-133/1
వయససస:48
లస: ససస స

1823 NDX2420792
పపరర: వనణబగగపరల రరవప
తషమలరలపససట
తసడడ:డ చననయఖ తషమలరలపససట
ఇసటట ననస:29-2-133/1
వయససస:58
లస: పప

94-115/541

1824 NDX3021607
పపరర: నదరబబషర బబజ

1825 NDX3023298
పపరర: నదర బబష పసరగబ

1826 NDX2753291
పపరర: లకడర వరణణ కకపలర

94-136/834

తసడడ:డ నబ
ఇసటట ననస:29-2-134
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకపలర
ఇసటట ననస:29-2-137
వయససస:51
లస: ససస స
1829 NDX1121771
పపరర: కరననశశరర ననగ శకవదనఖ ససకల

94-115/544

94-115/547

94-115/550

94-115/553

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-138/1
వయససస:74
లస: పప

1833 JBV3708799
పపరర: వనసకటరరడడడ ఈద

1836 AP151010267760
పపరర: శశశలజ కకపపపలర �

1839 JBV2460806
పపరర: భవరన కకపపలలర �

94-115/556

1842 JBV3709250
పపరర: చసదడశశఖర� కకపరళళ�

94-115/548

1845 JBV3711058
పపరర: ననగ భవఖ యసదదరర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-2-140
వయససస:32
లస: ససస స

1831 JBV3709243
పపరర: అవననష� కకసడదరర�

94-115/546

1834 NDX0702936
పపరర: ఉదయగరరర� కకపలర �

94-115/549

తసడడ:డ వనసకట కకషష శరర�
ఇసటట ననస:29-2-138/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-115/551

1837 AP151010267761
పపరర: వరణణ కకపపపలర �

94-115/552

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-138/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-115/554

1840 JBV3711033
పపరర: మలణణకరఖసబక� కకసడదరర�

94-115/555

భరస : మధససదధన రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-138/1
వయససస:61
లస: ససస స
94-115/557

తసడడ:డ శరర�
ఇసటట ననస:29-2-138/1
వయససస:45
లస: పప
94-115/559

94-115/543

తసడడ:డ మధససదధన రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-138
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-138/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటశరర�
ఇసటట ననస:29-2-138/1
వయససస:62
లస: ససస స
1844 JBV3709516
పపరర: వనసకటకకషష శరర కకపలర

94-115/545

భరస : వనసకటకకషషశరర�
ఇసటట ననస:29-2-138/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-138/1
వయససస:52
లస: ససస స
1841 AP151010267577
పపరర: సరసశత పష పలర �

1830 JBV3711041
పపరర: వజయలకడర ఈద

1828 NDX0258665
పపరర: శలప ఈదన
తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-138
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-138
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఫణణ చసదడ శశకర
ఇసటట ననస:29-2-138/1
వయససస:39
లస: ససస స
1838 NDX1366624
పపరర: లకడర వరణణ కకపలర

94-115/542

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-138
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మధససదదననడవప�
ఇసటట ననస:29-2-138
వయససస:32
లస: పప
1835 NDX1343912
పపరర: వససత కకపలర

1827 NDX2152148
పపరర: మలర క కలడడకల

94-115/1089

భరస : నదరబబషర బబజ
ఇసటట ననస:29-2-134
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససరగష కలడడకల
ఇసటట ననస:29-2-138
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలసస వలర భరరవప
ఇసటట ననస:29-2-138
వయససస:31
లస: ససస స
1832 JBV3709235
పపరర: రరఘవకలమలర� కకసడదరర�

94-115/1088

1843 JBV3709524
పపరర: ససధనకర చదదళళ

94-115/558

తసడడ:డ రఘమకకషష ర గబపరస
ఇసటట ననస:29-2-138/1
వయససస:48
లస: పప
94-115/560

1846 AP151010267144
పపరర: హహమరతనకలమలరర యఇడదరర

94-115/561

భరస : శవకకటటకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:29-2-140
వయససస:57
లస: ససస స
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94-115/562 1848 JBV3709466
1847 AP151010267143
పపరర: వనసకట గబరరసరగజన� చసదదలల�
పపరర: మణణకసఠఅరరణ ఎసడదరర

భరస : శవకకటటకకషష రరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-140
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-2-140
వయససస:32
లస: పప

1850 AP151010267215
పపరర: సరసబశవరరవప ఎసడదరర

94-115/565

తసడడ:డ తనతయఖ
ఇసటట ననస:29-2-140
వయససస:58
లస: పప
94-115/568

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:27
లస: ససస స
94-115/571

94-115/574

94-115/577

94-115/1091

94-115/578

భరస : చకకధర రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:29-2-145
వయససస:36
లస: ససస స

1860 NDX1571653
పపరర: శకనవరస పష లల

1863 NDX2626349
పపరర: చదచళళ జజఖత

1866 NDX2761757
పపరర: తనడదపలర అయఖపప

1869 NDX1748658
పపరర: ఫణణసదడ యసదడపగ
డ డ

94-115/581

94-115/575

94-115/570

1858 NDX0258335
పపరర: లకడర కలమలరర� చదడదర �

94-115/576
1861 JBV2453702
పపరర: శవకకటటశశరరరవప� యడడపగ
డ డ�

94-115/973

1864 NDX3086402
పపరర: రఘబ కకశశర గబపస చదచళర

భరస : సరసబ రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:29-2-145
వయససస:62
లస: ససస స

94-115/1090

తసడడ:డ గరరడనచలస
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:73
లస: పప
94-115/1092

1867 NDX3054996
పపరర: జజఖత చదచళర

94-116/800

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:40
లస: ససస స
94-115/579

94-115/580
1870 NDX1620427
పపరర: వనసకట అజయ కలమలర
యసదడపగ
డ డ
తసడడ:డ ససవర కకటటశశర రరవప యసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:29-2-143
వయససస:27
లస: పప

94-115/582 1873 NDX2437820
1872 JBV3709334
పపరర: సతష కలమలర కనసమలరర పపడడ
పపరర: మహహషర రరజ మమతడసడడల

1875 NDX2437812
పపరర: శవ లల వసగ

94-115/573

తసడడ:డ వనసకట పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:29-2-143
వయససస:41
లస: పప
94-115/584

1855 NDX0703041
పపరర: శరఖమల గగరర తనడదపలర

భరస : రఘబ కకశశర గబపరస�
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర కకటటశశర రరవప యసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:29-2-143
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ యరరక
ఇసటట ననస:29-2-143
వయససస:42
లస: పప
1874 NDX1398230
పపరర: అరరణ వసగర

94-115/572

తసడడ:డ తనడదపలర ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవకకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:29-2-143
వయససస:44
లస: ససస స
1871 NDX1498436
పపరర: రవ యరరక

1857 NDX0258384
పపరర: రరధ తనడదపలర

94-115/567
1852 JBV2460731
పపరర: ఉదయఅననపపరష � బబ డడడ పలర �

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చదచళళ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పప లల
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:38
లస: ససస స
1868 JBV2460624
పపరర: లలలరరణణ� యఇడపడగడ�

94-115/569

తసడడ:డ పపరరషష తస స రరవప
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:60
లస: పప
1865 NDX2785558
పపరర: సశపన పప లల

1854 NDX0258772
పపరర: ననగలకడర� తనడదపలర �

94-115/564

తసడడ:డ ేరమకకషష.యఖ� �
ఇసటట ననస:29-2-141
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘకకషష రరరపరస�
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:46
లస: పప
1862 JBV3709383
పపరర: దదవనసదడననధ గబపరస� పడతస�

94-115/566

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససధనకర�
ఇసటట ననస:29-2-142
వయససస:46
లస: ససస స
1859 JBV3709532
పపరర: ససబడమణఖస� చదచళళ�

1851 JBV2460715
పపరర: పదరపసడయ� బబ డడడ పలర �

1849 NDX1620559
పపరర: ససదర ద ఈదర

తసడడ:డ మతలలల ఈదర
ఇసటట ననస:29-2-140
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ేరమకకషష.యఖ� �
ఇసటట ననస:29-2-141
వయససస:36
లస: ససస స

1853 NDX1964528
పపరర: అసజల తనడదపలర

1856 NDX0258590
పపరర: ససజజత� చదబడర �

94-115/563

94-115/583

భరస : శశధర వసగ
ఇసటట ననస:29-2-145
వయససస:32
లస: ససస స
94-115/585

1876 NDX2437887
పపరర: శశధర వసగ

94-115/586

తసడడ:డ సరసబ రరడడ వసగ
ఇసటట ననస:29-2-145
వయససస:39
లస: పప
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94-115/587

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:29-2-145
వయససస:67
లస: పప
1880 AP151010267062
పపరర: శకలసతల మలలరదద�

94-115/589

94-115/592

1886 JBV2460194
పపరర: హరరణణ� రరయపపడడ�

94-115/595

94-115/598

94-115/601

94-115/604

1887 NDX0259465
పపరర: మలధవ సససకర

94-115/596

1888 NDX0259366
పపరర: గసగ భవరన� తలర స�

1890 NDX0902551
పపరర: సరసశత� వననన�

1893 NDX0259309
పపరర: సదన లకడర కరఠపరపప

1896 AP151010267743
పపరర: కలపవలర గడడ స

94-115/607

1899 NDX1825860
పపరర: నశరత సససష దదయల

94-115/599

తసడడ:డ శరఖసపడసరద
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:47
లస: పప

1902 JBV3708864
పపరర: సతష కలమలర సససకర

94-115/602

1905 AP151010264048
పపరర: సరయ గరరరధర� జజనపటట�
తసడడ:డ వశశననధశరససస �స
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:51
లస: పప

94-115/600

1894 NDX1449363
పపరర: రమలదదవ పష లలమమడడ

94-115/603

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:62
లస: ససస స
94-115/605

1897 NDX1911248
పపరర: ననగ మణణకసఠ మననవ

94-115/606

తసడడ:డ దదవరకర శరర మననవ
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:25
లస: పప
94-115/608

1900 JBV2453074
పపరర: కకషషమహన� రరయపపడడ�

94-115/609

తసడడ:డ మదన మహన� �
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:38
లస: పప
94-115/611

తసడడ:డ జజజ ననశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:47
లస: పప
94-115/613

1891 AP151010267047
పపరర: ససతనననగలకడర జజనపరటట
భరస : సరయ గరరరధర
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసదరగరత సససష దదయల
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:39
లస: పప
94-115/610

94-115/597

భరస : లకడర శకనవరస�
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:50
లస: పప

94-115/594
1885 NDX1748666
పపరర: వజయలకడర సరయ సససధదర
సససకర
తసడడ:డ సతష కలమలర సససకర
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకశలలశశర రరవప కరఠపరపప
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఇసదడజత సససష దదయల
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:68
లస: ససస స

1904 JBV3709318
పపరర: ననరరయణ� కకపరపకలల�

94-115/593

భరస : జజజ న పడకరశశడ
క డడ �
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:53
లస: ససస స

1901 NDX0258616
పపరర: వనసకటరరజగష బతస న

1884 AP151010264486
పపరర: మబరళకకషష మలలరదద�

94-115/591
1882 JBV3709359
పపరర: ససధదరరకమలర� పరమబలపరటట�

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-146
వయససస:38
లస: పప

భరస : సతష కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:45
లస: ససస స

1898 NDX0895839
పపరర: రవచసదనడరరడ�డడ పష లసరరడ�డడ

94-115/590

తసడడ:డ రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-146
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మదనమహన� �
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:35
లస: ససస స

1895 NDX0259606
పపరర: మమత సససష దదయల

1881 AP151010267061
పపరర: అనసదయ మలలరదద�

94-115/588
1879 NDX1498493
పపరర: మహన కరరగసక శక పపరష సకలల

భరస : రవ యరరక
ఇసటట ననస:29-2-146
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-146
వయససస:58
లస: ససస స

1883 NDX1127315
పపరర: ఈశశరచసదడ ససరగష కలమలర
పరమబలపరటట
తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-2-146
వయససస:41
లస: పప

1892 JBV3711066
పపరర: పరరశత� జటటరర�

94-124/744

తసడడ:డ నరసససహరరవప జసజనస
ఇసటట ననస:29-2-145
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-146
వయససస:53
లస: ససస స

1889 NDX0259234
పపరర: వనసకట వరలకడర కకపఆకలల

1878 NDX2586568
పపరర: ఉమలమహహశశరరవప జసజనస

1903 JBV3709573
పపరర: లకడరశకనవరసరరవప� తలర స�

94-115/612

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:49
లస: పప
94-115/614

1906 JBV3709581
పపరర: జజజ న పడకరషసడ
డ డడ � మలర సపరటట�

94-115/615

తసడడ:డ మలలరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:52
లస: పప
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94-115/616

భరస : మదనమహన� �
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:63
లస: పప
1910 JBV3709292
పపరర: ఇసదడజతససగ సపససదదయల

94-115/619

94-115/622

94-115/620

1914 NDX2769495
పపరర: ధరణణ దదవ మలర సపరటట

94-115/624

1917 NDX1413202
పపరర: వరససదదవరరవ యయరరకలపపడడ

1920 JBV3709425
పపరర: రరసపడసరద జకక

1912 JBV3709276
పపరర: వశశననధశరససస స జజనపరటట

1915 NDX1836701
పపరర: వనసకట ననగ మలలర శశరర
వడడయలల
భరస : మలర కరరరరన రరవప వడడయలల
ఇసటట ననస:29-2-148
వయససస:33
లస: ససస స

94-115/623

94-115/625

1918 NDX1035534
పపరర: గగవరర న రరవప యయరరకలపపడడ

94-115/626

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-148
వయససస:28
లస: పప
94-115/628

94-111/686
1921 NDX2703494
పపరర: వనసకట ననగ బల సదరఖ వనసషషవ
పరరచదరర
తసడడ:డ శకనవసరరర రరవప పరరచదరర
ఇసటట ననస:29-2-150
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ రరవప వడడయలల
ఇసటట ననస:29-2-148
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శవవనసకటపపలర యఖ
ఇసటట ననస:29-2-148
వయససస:56
లస: పప

1922 NDX2826535
పపరర: అనసరరధ జయవరపప

94-115/1095 1924 NDX3224508
1923 NDX3179793
పపరర: వ ఏన బ సదరఖ వనసషషవ పరఠచరర
పపరర: గగరర జయవరపప

94-115/1094

తసడడ:డ ససభడమణఖస జయవరపప
ఇసటట ననస:29-2-150
వయససస:20
లస: ససస స
1925 NDX3224581
పపరర: కకరణ కలమలర జయవరపప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-150
వయససస:19
లస: ససస స
94-115/1186

తసడడ:డ ససబడమణఖస జయవరపప
ఇసటట ననస:29-2-150
వయససస:29
లస: పప
1928 NDX2696581
పపరర: శకనవసరరర రరవప పరరచదరర

94-117/632

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస అమరర
ఇసటట ననస:29-2-151
వయససస:23
లస: పప

94-116/801

1927 NDX3179553
పపరర: వనసకట దసరర భబసకర దదవ
పరఠచరర
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-2-150
వయససస:40
లస: ససస స

94-116/802

94-118/1345

1930 NDX2701837
పపరర: వనసకట దసరర భబసకరరదదవ
పరరచదరర
భరస : శకనవరసరరవప పరరచదరర
ఇసటట ననస:29-2-150
వయససస:40
లస: ససస స

94-130/743

1933 NDX2174498
పపరర: సరసశత దదవ వసకరయల

94-115/631

తసడడ:డ ససబడమణఖస జయవరపప
ఇసటట ననస:29-2-150
వయససస:24
లస: పప
94-115/629

తసడడ:డ బబబబలలల జ
ఇసటట ననస:29-2-151
వయససస:30
లస: ససస స
1934 NDX2411668
పపరర: సరయ ససదదప అమరర

1929 NDX3272028
పపరర: మణణకరసత జయవరపప

1932 AP151010267710
పపరర: పదరజ అమర

94-115/630

భరస : శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-151
వయససస:48
లస: ససస స
94-115/632

1935 AP151010264206
పపరర: శకనవరసమమరరస అమర
తసడడ:డ లకడరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:29-2-151
వయససస:52
లస: పప

94-115/1184

భరస : ససబడమణఖస జయవరపప
ఇసటట ననస:29-2-150
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహరమమమయల
ఇసటట ననస:29-2-150
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బడబమలయ పరరచదరర
ఇసటట ననస:29-2-150
వయససస:48
లస: పప
1931 NDX0702647
పపరర: రగణబకర కలమలరర

1926 NDX3171246
పపరర: శకనవరస రరవప పరఠచరర

94-115/621

94-115/1093

తసడడ:డ సరయబబబబ యయరరకలపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-148
వయససస:27
లస: పప
94-115/627

94-115/618

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:92
లస: పప

తసడడ:డ గరనన పడకరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరసపడసరద
ఇసటట ననస:29-2-148
వయససస:51
లస: ససస స
1919 NDX1964593
పపరర: మలర కరరరరన రరవప వడడయలల

1911 JBV3708807
పపరర: రరధనకకషషమమరగస గడబస

1909 JBV2454098
పపరర: గణణశశరరరవప సససకర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహరణఖస
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ ఇసదడజత
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:34
లస: పప
1916 NDX0259044
పపరర: సశరరజఖలకడర జరకక

94-115/617

తసడడ:డ చననననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయ
ఇసటట ననస:29-2-147
వయససస:77
లస: పప
1913 NDX0410811
పపరర: ఇసదడ ఇకరబల

1908 NDX0258715
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పప లస రరడడ

భరస : వనసకట రమమష వసకరయల
ఇసటట ననస:29-2-151
వయససస:53
లస: ససస స
94-115/633

1936 NDX2145168
పపరర: వనసకట రమమష వసకరయల

94-115/634

తసడడ:డ శక లకడర నరసససహ రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:29-2-151
వయససస:59
లస: పప
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1937 JBV3709458
పపరర: లకడరరరఘవయఖ అమర

94-115/635

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:29-2-151
వయససస:84
లస: పప
1940 JBV3711090
పపరర: రమలదదవ� మజసదనర�

94-115/638

94-115/641

94-115/644

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-152
వయససస:55
లస: పప
1949 JBV3711116
పపరర: పరమమశశరర తలర స

94-115/646

భరస : ససరగష బబబబ
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:36
లస: ససస స
1952 AP151010267212
పపరర: లకడరకలమలరర తలర స

94-115/649

94-115/652

94-115/655

94-115/658

తసడడ:డ హరగసదడ ననధ�
ఇసటట ననస:29-2-155
వయససస:47
లస: ససస స

1945 AP151010264268
పపరర: పరసడడరసగరరరవప ఎలమరరస
తసడడ:డ రరఘవనసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-2-152
వయససస:43
లస: పప

94-115/1096
1947 NDX2798130
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ కగశవ
యలమరరస
తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:29-2-152
వయససస:18
లస: పప

1948 JBV3711124
పపరర: శరసత పసడయ తలర స
భరస : వననద కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:31
లస: ససస స

1950 NDX0259648
పపరర: శశభ రరణణ� మదదబ�

1951 AP151010267129
పపరర: లకడరకరసతస తలర స

94-115/647

1953 AP151010267130
పపరర: ససపపరష శకలకడర తలర స

1956 JBV3708831
పపరర: నగగష కలమలర మలజగటట

1959 JBV3708849
పపరర: సష మమశశరరరవప మలజగటట

1962 JBV3711132
పపరర: లకడర మలజగటట

1965 NDX0517482
పపరర: సశరరజఖ కలమలరగ రరచపపడడ
భరస : హరగసదడ ననధ
ఇసటట ననస:29-2-155
వయససస:71
లస: ససస స

94-115/640

94-115/643

94-115/645

94-115/648

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:57
లస: ససస స
94-115/650

1954 JBV3709557
పపరర: గగపసకకషష� మదదబ�

94-115/651

తసడడ:డ రవసదడబబబబ�
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:32
లస: పప
94-115/653

1957 AP151010264226
పపరర: వననద తలర స�

94-115/654

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:40
లస: పప
94-115/656

1960 JBV3710944
పపరర: రవసదడబబబబ� మదదబ�

94-115/657

తసడడ:డ లకడరకరసతరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:60
లస: పప
94-115/659

భరస : సష మమశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-154
వయససస:54
లస: ససస స
94-115/661

1942 NDX1775107
పపరర: శరత వసశ మజసదనర

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-152
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:57
లస: పప

భరస : నగగష కలమలర మలజగటట
ఇసటట ననస:29-2-153/1
వయససస:34
లస: ససస స
1964 NDX0517540
పపరర: కనకదసరర రరచపపడడ�

94-115/642

తసడడ:డ సష మమశశర రరవప
ఇసటట ననస:29--2-153
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:45
లస: పప
1961 NDX2411692
పపరర: వరలకడర మలజగటట

1944 NDX0366476
పపరర: పవన కలమలర పరదరరస

94-115/637

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మజసదనర
ఇసటట ననస:29-2-152
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సష మమశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:35
లస: పప
1958 JBV3709565
పపరర: జగననరహనరరవప తలర స

94-115/639

భరస : రవసదడ బబబబ�
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-153
వయససస:67
లస: ససస స
1955 JBV3708823
పపరర: భబవనననరరయణc మలజగటట

1941 AP151010267087
పపరర: శరరద యలమరరస

1939 NDX0259168
పపరర: వనసకట ససభదడ ఏలమరరస

భరస : పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:29-2-152
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-2-152
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మజసదనర
ఇసటట ననస:29-2-152
వయససస:27
లస: పప
1946 JBV3708815
పపరర: శశషగరరర రరవప మజసదనర

94-115/636

భరస : బదరగననధ�
ఇసటట ననస:29-2-152
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-152
వయససస:46
లస: ససస స
1943 NDX1775180
పపరర: కకషష మహన మజసదనర

1938 NDX0930875
పపరర: యలమరరస కకషషమసజల�

1963 AP151010267586
పపరర: శశకళ పస

94-115/660

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:29-2-155
వయససస:40
లస: ససస స
94-115/662

94-115/663
1966 NDX2411726
పపరర: యస యస ఎస యస యస
కరరరసకగయ పరటటబసడ
తసడడ:డ అసజన ససరగష పరటటబసడ
ఇసటట ననస:29-2-155
వయససస:21
లస: పప
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1967 NDX2126929
పపరర: శక వనసకట సరయ శరవణ
పరటటబసడ
తసడడ:డ అసజన ససరగష పరటటబసడ
ఇసటట ననస:29-2-155
వయససస:23
లస: పప

94-115/664

1970 NDX2030393
పపరర: పడసపన జత మమమటట

94-115/667

94-117/37

94-117/40

94-117/43

1988 NDX1903476
పపరర: వ ఎన ఇసదనడణణ అకకరరజ

94-117/46

94-117/49

తలర : సరసశత మమమటట
ఇసటట ననస:29-2-158/1
వయససస:33
లస: పప

94-117/41

1980 NDX0484451
పపరర: ననరరయణరరజ కరకరర పపడడ

1983 AP151010267758
పపరర: శకరసజన మదనబల

1986 NDX0909754
పపరర: వనసకటబచచసతననఖససదదప మదనబల

94-115/668

1989 AP151010267076
పపరర: వనసకటపదనరవత అకకరరజ

94-117/44

1992 AP151010264402
పపరర: వఠల యలలర పడగడ

94-117/47

1995 NDX2030435
పపరర: చరసజత మమమటట
తసడడ:డ బశశననథ మమమటట
ఇసటట ననస:29-2-158/1
వయససస:40
లస: పప

94-117/39

1978 NDX1320050
పపరర: కలలఖణ ననసదన

94-117/42

1981 NDX2193902
పపరర: కకకషషస రరజ కరకరర పపడడ

94-117/45

1984 AP151010267757
పపరర: లకడరకలమలరర మదనబల

94-117/48

భరస : వనసకటటశశరరర మదనబల
ఇసటట ననస:29-2-157
వయససస:72
లస: ససస స
94-117/50

1987 NDX0386946
పపరర: కరమమశశరరరవప మదనబళ

94-117/51

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మదనబల
ఇసటట ననస:29-2-157
వయససస:49
లస: పప
94-115/669

94-115/670
1990 NDX1432293
పపరర: వ యస ఎన పడసరద అకకరరజ

తలర : వనసకట పదనరవత
ఇసటట ననస:29-2-158
వయససస:26
లస: పప
94-115/672

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:29-2-158
వయససస:67
లస: పప
94-115/673

1975 NDX0268227
పపరర: లకడర సదరబబ యన

తసడడ:డ ససబబరరజ కరకరర పపడడ
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-158
వయససస:52
లస: ససస స
94-115/671

94-117/36

తసడడ:డ వనసకట ననగ మలలర శశర రరవప ననసదన
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప మదనబల
ఇసటట ననస:29-2-157
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-158
వయససస:56
లస: పప
1994 NDX2030419
పపరర: సప ననజత మమమటట

1977 NDX1597444
పపరర: అనల ననసదనన

1972 AP151010267464
పపరర: అనదరరధ కరకరర పపడడ

తసడడ:డ వనసకయఖ సదరబబ యన
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరరరవప మదనబల
ఇసటట ననస:29-2-157
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : వనసకట పదనరవత అకకరరజ
ఇసటట ననస:29-2-158
వయససస:24
లస: ససస స
1991 AP151010264088
పపరర: శకనవరసమమరరస అకకరరజ

94-117/38

తసడడ:డ కకషషస రరజ కరకరర పపడడ
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరజ అదదబపలర
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:84
లస: పప
1985 NDX1382696
పపరర: సష లలర టట వనలలగగసడ ననగ వనసకట
సరయకకషష
తసడడ:డ వనలలకకసడయఖ సప లలర టట
ఇసటట ననస:29-2-157
వయససస:27
లస: పప

1974 NDX0655126
పపరర: పదరజ వరణణ ననసదనన

94-115/666

భరస : ననరరయణ రరజ కరకరర పపడడ
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర సశర రరవప ననసదనన
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర రరవప ససరబబ యన
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:31
లస: పప
1982 AP151010264768
పపరర: నరసరరజ అదదబపలర

94-117/35

భరస : మలలర శశర రరవప ననసదనన
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరసరరజ అదదబపలర
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:67
లస: ససస స
1979 NDX0484444
పపరర: శకనవరస బబబబ సదరబబ యన

1971 NDX1873588
పపరర: రఠప వరన ససరబబ యన

1969 AP151010264324
పపరర: హరరసదడననధ రరతపపడడ

తసడడ:డ ససబబరరయశరర
ఇసటట ననస:29-2-155
వయససస:75
లస: పప

భరస : శకనవరస బబబబ ససరబబ యన
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరసరరజ అదదబపలర
ఇసటట ననస:29-2-156
వయససస:42
లస: ససస స
1976 AP151010267472
పపరర: సకలకబబయ అదదబపలర

94-115/665

తసడడ:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:29-2-155
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బశశననథ మమమటట
ఇసటట ననస:29-2-155/1
వయససస:35
లస: పప
1973 AP151010267471
పపరర: తరరమలలదదవ అదదబపలర

1968 JBV2453017
పపరర: అసజన ససరగష పరటటబసడ

1993 NDX2827566
పపరర: అరరణ యలర గడడ

94-115/1097

భరస : ఏస కలమలర యలర గడడ
ఇసటట ననస:29-2-158
వయససస:54
లస: ససస స
94-115/674

1996 NDX1933283
పపరర: హహమలత మమకల

94-115/675

భరస : శశఖర మమకల
ఇసటట ననస:29-2-159
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: శశఖర మమకల
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94-115/676

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ మమకల
ఇసటట ననస:29-2-159
వయససస:36
లస: పప
2000 JBV2460525
పపరర: మణణకలమలరర పరదరరస

94-115/679

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:55
లస: ససస స
94-115/682

2006 AP151010264700
పపరర: శకనవరసమమరరస చగరగబడడ

94-115/685

2001 NDX2411791
పపరర: శశశలజ కసద
స రర

2002 AP151010267632
పపరర: ససత దదసడరరజ

94-115/680

94-115/688

94-115/683 2005 NDX0366419
2004 NDX2411775
పపరర: యస ఎస భబరర వ తదజ అననస
పపరర: అనల కలమలర పరదరరస

2007 JBV2453587
పపరర: కకటటశశరరరవప పరదరరస

2010 NDX2523363
పపరర: కరకసత కలమలర చసతలపరటట

94-120/6

భరస : సతఖననరరయణ అననస
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:44
లస: ససస స

2013 NDX2439024
పపరర: సతఖననరరయణ అననస

94-115/686

2016 JBV3709615
పపరర: రరజగసదడపస
డ రద మదడడగబ

భరస : వనసకట ననగగశశర రరవప మడనగబడడ
ఇసటట ననస:29-2-161
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-161
వయససస:33
లస: పప

2018 NDX1964932
పపరర: కకటటశశర రరవప మదడడగబ

2019 AP151010267444
పపరర: రజన మననవ

94-115/693

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మదడడగబ
ఇసటట ననస:29-2-161
వయససస:54
లస: పప

భరస : దదవరకర శరర మననవ
ఇసటట ననస:29-2-162
వయససస:52
లస: ససస స

2021 NDX0410860
పపరర: దదవరకర శరర మననవ

2022 AP151010264369
పపరర: ననగగశశరరరవప మననవ

94-115/696

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:29-2-162
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-2-162
వయససస:88
లస: పప

94-115/699
2024 NDX0818419
పపరర: వనసకట శశషకరమమశశరర జజహనవ
మననవ
తసడడ:డ దదవరకర శరర మననవ
ఇసటట ననస:29-2-163
వయససస:30
లస: ససస స

2025 NDX0259523
పపరర: లకడర శశకలసతల సకలల
భరస : హహమ మహనరరవ
ఇసటట ననస:29-2-164
వయససస:47
లస: ససస స

2008 NDX2138759
పపరర: జజనకక రరస దదసతరరజ

94-115/687

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దదసతరరజ
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:68
లస: పప
94-115/689

94-120/7

తసడడ:డ భబవనననరయణ అననస
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:46
లస: పప
94-115/690

94-115/684

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మమరరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:30
లస: పప

2012 NDX2439032
పపరర: పదనరవత అననస

94-115/681

భరస : జజనకక రరమ
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:70
లస: పప

2015 JBV3711140
పపరర: సరసబబడజఖస మడనగబడడ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అననస
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:53
లస: పప

94-115/678

తసడడ:డ యస ఏల వ ససబబరరయ చచదరర�
ఇసటట ననస:29-2-159
వయససస:87
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ ససతరరజ
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:56
లస: ససస స

2003 NDX2371748
పపరర: సరయ మననజ భబరర వ తదజ
అననస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అననస
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:23
లస: పప

2009 JBV3708856
పపరర: రరమకకషషశరర సరరకజ�

94-115/677 1999 NDX0354126
1998 JBV3709763
పపరర: ఏల వ యస శరర � కసద
పపరర: అలవనలల పరదరరస
స రర�

94-115/1098
2011 NDX2891356
పపరర: వనసకట ననగ రరజ పవన అఖల
కలమలర గకసథద
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-2-160
వయససస:25
లస: పప

2014 NDX2824340
పపరర: వనసకట రరజ పవన ససమసత
కలమలర గకసథద
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-160 F NO 8
వయససస:26
లస: పప

94-115/1099

94-115/691

2017 AP151010264005
పపరర: వనసకటననగగసశరరరరవ
మదనడడగబ
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మదనడడగబ
ఇసటట ననస:29-2-161
వయససస:57
లస: పప

94-115/692

94-115/694

2020 AP151010267379
పపరర: భబనసమత మననవ

94-115/695

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-162
వయససస:80
లస: ససస స
94-115/697

2023 NDX2411825
పపరర: వ యస శరణఖ మననవ

94-115/698

తసడడ:డ దదవరకర శరర మననవ
ఇసటట ననస:29-2-163
వయససస:21
లస: ససస స
94-115/700

2026 JBV3709656
పపరర: ననగ చసదడశశఖరగబపరస సకలల

94-115/701

తసడడ:డ హహమమహనరరవప
ఇసటట ననస:29-2-164
వయససస:30
లస: పప
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2027 JBV2454197
పపరర: తడలలక చసద సకలల
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94-115/702

తసడడ:డ పపడమననగరరరరననరరవప
ఇసటట ననస:29-2-164
వయససస:35
లస: పప
2030 NDX2703957
పపరర: ననగమణణ చసదడపరటట

94-115/974

94-115/1100

94-115/707

94-115/710

94-115/713

94-115/716

94-115/719

తసడడ:డ రహహమలన ఖలన
ఇసటట ననస:29-2-168/1
వయససస:62
లస: పప

2040 NDX1582692
పపరర: లలకగశ బతస న

94-115/722

94-115/711

94-115/706

2038 JBV2461549
పపరర: అసబకరదదవ బతస న

94-115/709

2041 JBV3709748
పపరర: సతఖ సరయ చచసతనఖ గడడడపరటట

2046 JBV2460780
పపరర: పడవణ బతస న

2049 JBV2460871
పపరర: ఇసదదరర బతస న

2052 AP151010267590
పపరర: గగససయల బబగస

2055 NDX2785509
పపరర: ఫరతమ సససరర
భరస : ఉదయ తషలర సససరర
ఇసటట ననస:29-2-168/1
వయససస:30
లస: ససస స

94-115/712

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-166
వయససస:35
లస: పప

94-115/714 2044 NDX1707092
2043 JBV3709730
పపరర: ఉమల మహహశశరరరవప గడడడపరటట
పపరర: ససధ తలస

94-115/715

భరస : రవతదజ తలర స
ఇసటట ననస:29-2-167
వయససస:27
లస: ససస స
94-115/717

2047 JBV3707940
పపరర: రవ తదజ తలర స

94-115/718

తసడడ:డ జయ వఠల
ఇసటట ననస:29-2-167
వయససస:35
లస: పప
94-115/720

2050 JBV2453884
పపరర: బతస న శకనవరస రరజశశఖర� �

94-115/721

తసడడ:డ పపరష నసదరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:29-2-168
వయససస:54
లస: పప
94-115/723

భరస : రహహమలనb
ఇసటట ననస:29-2-168/1
వయససస:72
లస: ససస స
94-115/725

2035 NDX2411874
పపరర: ఈశశరమర అడపరల

భరస : ననగవనణబగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-166
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:29-2-168
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససకత తషలలర ఖలన
ఇసటట ననస:29-2-168/1
వయససస:43
లస: ససస స
2054 AP151010264578
పపరర: లయలకరరల ఖలన

94-115/708

భరస : గగవసదకకషషకలమలర
ఇసటట ననస:29-2-167
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషనసదరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-167
వయససస:52
లస: పప
2051 AP151010267592
పపరర: తలలత ససలలసనన

2037 NDX2411841
పపరర: వనసకటటశశరరర అడపరల

94-115/976

భరస : వనసకటటశశరరర అడపరల
ఇసటట ననస:29-2-165
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ బబపయఖ
ఇసటట ననస:29-2-166
వయససస:59
లస: పప

భరస : జయ వఠలల తలర స
ఇసటట ననస:29-2-167
వయససస:52
లస: ససస స
2048 JBV2453819
పపరర: గగవసదకకషషకలమలర బతస న

94-115/705

తసడడ:డ ననగ వనణబ గగపరల రరవప బథదన
ఇసటట ననస:29-2-166
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పపరషనసదరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-166
వయససస:53
లస: పప
2045 NDX1813865
పపరర: సరసశత తలర స

2034 JBV2461036
పపరర: రరధదక� దదవగరరర�

2032 NDX2701092
పపరర: సరయ అలలఖఖ చసదడపరటట
తసడడ:డ చసదడ శశఖర చసదడపరటట
ఇసటట ననస:29-2-164
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:29-2-165
వయససస:78
లస: పప

భరస : ఉమల మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-166
వయససస:50
లస: ససస స
2042 JBV2454502
పపరర: ననగ వనణబగగపరల రరవప బతన

94-115/975

భరస : పసరరమలళళరరడడ � �
ఇసటట ననస:29-2-165
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-2-165
వయససస:52
లస: పప
2039 NDX0919175
పపరర: వజయ లకడర గడడడ పరటట

2031 NDX2701456
పపరర: అనసష చసదడపరటట

94-115/704
2029 NDX0366070
పపరర: పపడమ ననగరరరరనరరవప� సకలల�

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:29-2-164
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చసదడపరటట
ఇసటట ననస:29-2-164
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమలమహన రరవప సకల
ఇసటట ననస:29-2-164
వయససస:28
లస: పప
2036 JBV3709698
పపరర: గబరరననథస� అడపరల�

94-115/703

తసడడ:డ ననగ భమషణస
ఇసటట ననస:29-2-164
వయససస:59
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర చసదడపరటట
ఇసటట ననస:29-2-164
వయససస:47
లస: ససస స
2033 NDX2724557
పపరర: గరరగశ గబపరస సకల

2028 JBV3709631
పపరర: హహమమహనరరవప సకలల

2053 AP151010264580
పపరర: ససకతషలలర ఖలన

94-115/724

తసడడ:డ రహహమలన ఖలన
ఇసటట ననస:29-2-168/1
వయససస:52
లస: పప
94-115/1101

2056 NDX2579449
పపరర: ఉమమమర హసజ ఖలన

94-141/680

తసడడ:డ శజయథదలలర ఖలన
ఇసటట ననస:29-2-168/1
వయససస:19
లస: పప
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2057 NDX1779471
పపరర: కరవఖ మకకకననన
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94-115/726

తసడడ:డ పపరరషష తస స మకకకననన
ఇసటట ననస:29-2-169
వయససస:29
లస: ససస స
2060 JBV3709722
పపరర: కరరగసక మకకకననన

2058 AP151010267432
పపరర: జయసత మకకకలననన

94-115/727

భరస : పపరరషష తస స
ఇసటట ననస:29-2-169
వయససస:52
లస: ససస స
94-115/729

తసడడ:డ పపరరషష తస స
ఇసటట ననస:29-2-169
వయససస:32
లస: పప

2061 AP151010264579
పపరర: ససజయలతషలలర ఖలన

94-115/728

భరస : ససతనరరమబలల
ఇసటట ననస:29-2-169
వయససస:77
లస: ససస స
94-115/730

తసడడ:డ రహహమలన ఖలన
ఇసటట ననస:29-2-169
వయససస:46
లస: పప

2063 AP151010264432
పపరర: శతనరరమదనసస మకకకననన

2059 AP151010267433
పపరర: సతఖవత మకకకననన

2062 AP151010264434
పపరర: పపరరషష తస స మకకకననన

94-115/731

తసడడ:డ శతనరరమదనసస
ఇసటట ననస:29-2-169
వయససస:57
లస: పప

94-115/732

తసడడ:డ పపరరషష తస స
ఇసటట ననస:29-2-169
వయససస:82
లస: పప

2064 NDX1499129
పపరర: ఇసదడనల ఏలకరర
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94-115/733

తలర : పడమలరరణణ ఏలకరర
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:27
లస: ససస స
2067 NDX1498758
పపరర: సదహహయ బబగమ షపక

94-115/736

తసడడ:డ ససబబరరయశరర
ఇసటట ననస:29-2-174
వయససస:79
లస: ససస స

2069 NDX1498691
పపరర: ఖలదర వరల షపక

94-115/738

తసడడ:డ చననవళ షపక
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:28
లస: పప
94-115/740

2072 NDX0258756
పపరర: వనసకట ససదదప కలమలర
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ శసకర రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:38
లస: పప

94-115/741

94-115/742

2074 NDX1498675
పపరర: చననవళ షపక

94-115/743

2075 AP151010264184
పపరర: శసకరరరవప కకపపపరరవపరర

94-115/744

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:59
లస: పప
94-115/1102

2077 NDX2321701
పపరర: శశషర రతనస ఆళర

తసడడ:డ బబలకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:64
లస: పప
94-194/21

భరస : రసగర రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:29-2-172
వయససస:60
లస: ససస స
94-116/804

భరస : శకనవరసస యననబతన
ఇసటట ననస:29-2-172/2
వయససస:44
లస: ససస స
2082 JBV3711207
పపరర: కలససమ కసద
స రర

94-115/737

2071 NDX0684357
పపరర: వనస. ససమన కలమలర
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససదదప కలమలర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:35
లస: ససస స
2079 NDX3005774
పపరర: రమణ యననబతన

94-115/735

94-115/739

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:41
లస: పప
2076 NDX3193653
పపరర: భబరర వ కకపపపరరవపరర

2068 AP151010267261
పపరర: ససశలల కకపపపరరవపరర

2066 AP151010267260
పపరర: పడమలలరరణణ ఏలకరర

భరస : రరమరరవప
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:30
లస: పప
2073 NDX0684548
పపరర: ససనల కకపపపరరవపరర

94-115/734

తసడడ:డ చననవళ షపక
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చననవళ షపక
ఇసటట ననస:29-2-171
వయససస:55
లస: ససస స
2070 JBV3709755
పపరర: సరయ ఫణణసదడ ఏలకరర

2065 NDX1498790
పపరర: షబనన షపక

94-116/805 2081 NDX3154333
2080 NDX3153160
పపరర: కరకలమలనస వనసకట శవ పడసరద
పపరర: రరధదక కరకలమలనస

2083 JBV3709821
పపరర: హనసమకకషషసరయ� గబబట�
తసడడ:డ శవరరమకకషషపడసరద�
ఇసటట ననస:29-2-174
వయససస:30
లస: పప

94-116/803

తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:29-2-172/2
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లసగమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-173/1
వయససస:54
లస: పప
94-115/745

2078 NDX3005758
పపరర: శకనవరససలల యననబతన

94-123/565

భరస : వనసకట శవ పడసరద
ఇసటట ననస:29-2-173/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-115/746

2084 NDX1484716
పపరర: అభరరమ చసదడ గబబట

94-115/747

తసడడ:డ యస ఆర కగ పడసరద గబబట
ఇసటట ననస:29-2-174
వయససస:32
లస: పప
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94-115/748

తసడడ:డ బబలయఖ సకకలస
ఇసటట ననస:29-2-174
వయససస:37
లస: పప
2088 NDX0260216
పపరర: రరజఖ లకడర హహమ చసదదక
డ
వకకలగడనడ
తసడడ:డ వనసకటటసశరర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-175
వయససస:32
లస: ససస స

94-115/751

2091 JBV3709805
పపరర: అనలలకమలర వకకలలగడడ

94-115/754

2086 NDX1748757
పపరర: హరర ననరరయణ రరవప
చచనదనరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచనదనరర
ఇసటట ననస:29-2-174
వయససస:56
లస: పప

94-115/749

2089 JBV3711215
పపరర: ననగమలలర శశరర కటబట

94-115/752

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-175
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరరససహరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-175
వయససస:56
లస: పప
2097 NDX2765790
పపరర: నతన మటటట పలర

94-115/755

94-115/758

94-117/664

తసడడ:డ సతఖ సరయ సరసబ మమరరస మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-176
వయససస:19
లస: పప
2100 NDX1931501
పపరర: రమణమర అరరగల

2101 NDX1449371
పపరర: ఆనసదనన కరసతసరమ

94-115/761

భరస : అదద ననరరయణ అరరగల
ఇసటట ననస:29-2-179
వయససస:64
లస: ససస స
2103 NDX1511634
పపరర: అననపపరష రరమడడగబ
భరస : అనసత కకషష శరససస స రరమడడగబ
ఇసటట ననస:29-2-184
వయససస:69
లస: ససస స
2106 NDX0261123
పపరర: హరరశక మటటట పలర
భరస : రరమ కలమలర మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-185
వయససస:47
లస: ససస స
2109 JBV3708971
పపరర: జగన మహన రరవప మటటట పలర

2104 NDX1511642
పపరర: రవసదడ ససజవ రరమడడగబ

2107 JBV3711280
పపరర: ఆళళశరమర మటటట పలర

94-116/83

తసడడ:డ సరసబమమరరస మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-185
వయససస:79
లస: పప

2099 NDX1931527
పపరర: అదద ననరరయణ అరరగల

2102 JBV3709920
పపరర: శకనవరస� బబ సదదల�

94-116/86

2105 NDX1582650
పపరర: రరజగసదడ రరజవ రరమడడగబ

94-116/84

2108 JBV3708955
పపరర: రరమ కలమలర మటటట పలర

94-116/87

తసడడ:డ జగననరహనరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-185
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస టట
ఇసటట ననస:29-2-185
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప టట
ఇసటట ననస:29-2-185
వయససస:20
లస: ససస స

94-115/759

94-115/762

94-116/808 2111 NDX2735496
2110 NDX2735520
పపరర: హనసమసత రరవప తషనసగబసటర
పపరర: చసదడకళ తషనసగబసటర

94-116/810 2113 NDX2735504
2112 NDX2785418
పపరర: దసరర సరయ యశశసత మటటట పలర
పపరర: హరర వరరర న తషనసగబసటర

తసడడ:డ వనసకట రరమ కలమలర ANDHRA PRAD
ఇసటట ననస:29-2-185
వయససస:21
లస: పప

94-116/806

తసడడ:డ ఎ కగ శరససస స ఆర
ఇసటట ననస:29-2-184
వయససస:43
లస: పప

భరస : జగననరహనరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-185
వయససస:65
లస: ససస స
94-116/88

2096 NDX2765949
పపరర: అనత మటటట పలర

తసడడ:డ దదవగబరరసససగ�
ఇసటట ననస:29-2-183
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అనసత కకషష శరససస స రరమడడగబ
ఇసటట ననస:29-2-184
వయససస:43
లస: పప
94-116/85

94-115/756

తసడడ:డ ససబబ రరవప అరరగల
ఇసటట ననస:29-2-179
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతసరమ కరసతసరమ
ఇసటట ననస:29-2-183
వయససస:31
లస: పప
94-116/82

2093 JBV3709854
పపరర: రరమరరజ సరరకకసడ

భరస : సతఖ సరయ సరసబ మమరరస మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-176
వయససస:41
లస: ససస స

2098 NDX2782639
పపరర: సతఖ సరయ సరసబ మమరరస
మటటట పలర
తసడడ:డ జగననరహన రరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-176
వయససస:45
లస: పప

94-115/760

94-115/753

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-2-175
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపన మలన
ఇసటట ననస:29-2-175
వయససస:66
లస: పప
94-116/807

2090 JBV3711231
పపరర: సఇగగతనవరరల నకకటట
భరస : కరశలలష వరరల
ఇసటట ననస:29-2-175
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-175
వయససస:37
లస: పప

94-115/757 2095 NDX0671420
2094 JBV3709797
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� వకకలలగడడ �
పపరర: పపకరకజ ససతనర

94-115/750

తసడడ:డ లకడరనరసససహయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-174
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-175
వయససస:38
లస: ససస స
2092 JBV3708898
పపరర: శకనవరసరరవప కటబట

2087 JBV3709060
పపరర: శవరరమకకషషపడసరద� గబబట�

94-116/809

భరస : హనసమసతరరవప టట
ఇసటట ననస:29-2-185
వయససస:41
లస: ససస స
94-116/811

2114 MLJ0817163
పపరర: అరరణవనసకట ననగససకనఖ
గబడడపపడడ
భరస : నరగష కలమలర గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-186
వయససస:37
లస: ససస స

94-116/89
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2115 AP151010267063
పపరర: రగణబక మటటట పలర

94-116/90

భరస : శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-186
వయససస:62
లస: ససస స
2118 NDX2412260
పపరర: హబబబననసర షపక

94-116/93

2119 NDX3177243
పపరర: శతల కలమలరర జరసన

94-116/95

2122 NDX0261065
పపరర: నళన మటటట పలర

94-115/1103

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-190
వయససస:39
లస: పప

2125 NDX2175124
పపరర: సరసబశవరరవప మటటట పలర

94-116/96

94-116/99

94-116/101

2130 NDX1582601
పపరర: వజయ లకడర పష తరరజ

94-116/104

భరస : సమర కలమలర పష తరరజ
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:40
లస: ససస స
2133 NDX0261263
పపరర: ససతమర యరకబబ తష
భరస : కనకయఖ
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:62
లస: ససస స
2136 JBV3710340
పపరర: సమర కలమలర పష తరరజ

94-116/109

భరస : నరసససహ మమరరస చసతపలర
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:37
లస: ససస స

94-116/107

94-116/112

2140 NDX2518280
పపరర: ఆదదతఖ అకకకరరజ

94-116/110

2143 NDX2928414
పపరర: శకడదబ పటబణణ
భరస : నగరజ పటబణణ
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:33
లస: ససస స

94-116/812

2129 NDX0951103
పపరర: ఝలనసలకడర యరకబబ తష

94-116/102

2132 NDX1582619
పపరర: రమల దదవ చసతపలర

94-116/105

2135 JBV3710027
పపరర: నరగషప యరకబబ తష

94-116/108

2138 JBV2453215
పపరర: మబరళమహన అకకకరరజ

94-116/111

తసడడ:డ వనసకటటశశరశరర అకకకరరజ
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:60
లస: పప
94-116/113

తసడడ:డ మబరళమహన అకకకరరజ
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:21
లస: పప
94-116/771

2126 NDX3169869
పపరర: అశశక కలమలర జరసన

తసడడ:డ కనకయఖ యరకబబ తష
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల చసతపలర
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:68
లస: పప
2142 NDX2610855
పపరర: కరతనఖయన చసతపలర

2137 NDX1582643
పపరర: కకటటశశరరరవప చసతపలర

94-116/97

భరస : కకటటశశరరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చదసబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:46
లస: పప
2139 JBV3710019
పపరర: కనకయఖ యరకబబ తష

2134 NDX1582635
పపరర: శకనవరస రరవప చసతపలర

2123 NDX0378489
పపరర: రరఘవనసదడ మటటట పలర

భరస : నరగశ యరకబబ తష
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మబరళమహన� అకకకరరజ
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:45
లస: ససస స
94-116/106

94-116/94

తసడడ:డ గగవర చసద జరఇవనస
ఇసటట ననస:29-2-190
వయససస:62
లస: పప

94-116/100 2128 NDX1582627
2127 NDX2716884
పపరర: ననగ వనసకట అశశన మటటట పలర
పపరర: వనసకట ననగ కకరణరయ
చసతపలర
భరస : ఎస ఎన వ ఎ డడ మలర కరరరరన మటటట పలర
భరస : శకనవరస రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:29-2-190/1
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:28
లస: ససస స
వయససస:31
లస: ససస స

2131 JBV2460210
పపరర: సరవతడ� అకకకరరజ�

2120 NDX2716876
పపరర: ఉదయలకడర� మటటట పలర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-190
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-190
వయససస:63
లస: పప

94-116/103

94-116/92

భరస : రరఘవనసదడ మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-190
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-190
వయససస:57
లస: ససస స
94-116/98

2117 NDX0258897
పపరర: శకనవరసరరవప మటటట పలర

తసడడ:డ సరసబమమరరస మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-186
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరజగశ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-190
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఉమలశసకర మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-190
వయససస:36
లస: ససస స
2124 NDX0378547
పపరర: ఉమలశసకర మటటట పలర

94-116/91

తసడడ:డ బడహరసగబపస గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-186
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:29-2-189
వయససస:72
లస: ససస స
2121 NDX0260703
పపరర: ససధనఖరరణణ మటటట పలర

2116 MLJ0817171
పపరర: నరగష కలమలర గబడడపపడడ

2141 NDX2609493
పపరర: నరసససహ మమరరస చసతపలర

94-116/770

తసడడ:డ కకటట లసగయఖ చసతపలర
ఇసటట ననస:29-2-191
వయససస:41
లస: పప
94-116/813

2144 NDX1448290
పపరర: రరజఖ లకడర కకమలసడదరర

94-115/763

భరస : రసగ రరజన
ఇసటట ననస:29-2-193
వయససస:53
లస: ససస స
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2145 NDX1449314
పపరర: లకడర కకమలసడదరర
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94-115/764

భరస : వజయ రరఘవన
ఇసటట ననస:29-2-193
వయససస:57
లస: ససస స
2148 NDX1449280
పపరర: రసగరరజన కకమలసడదరర

94-115/767

94-116/116

94-116/119

2152 AP151010264209
పపరర: ననగదసరరరశకనవరస ఈమన

2155 NDX0260844
పపరర: కనకవలర � వనమబ�

94-116/122

2158 NDX0895888
పపరర: రరజశశఖర పససమరరస

94-116/117

2161 NDX2362887
పపరర: యమబన వరగన

2150 AP151010267322
పపరర: ననగదసరర రరజశక దదవశశటట

94-116/115

2153 NDX0386961
పపరర: దసరరరపడసరద దదవశశటట

94-116/118

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-2-194
వయససస:48
లస: పప
94-116/120

2156 NDX0698969
పపరర: ససనల� వనమబ�

94-116/121

తసడడ:డ భబసకరరరవప� వనమబ
ఇసటట ననస:29-2-196
వయససస:41
లస: పప
94-116/123

తసడడ:డ ఆనసదరరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:29-2-196
వయససస:58
లస: పప
94-116/907

94-115/766

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:29-2-194
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-196
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప వనమబ
ఇసటట ననస:29-2-196
వయససస:43
లస: పప
2160 NDX3255650
పపరర: సరయ కకషష సరథదవక చకక

94-116/114

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-194
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజశశఖర పససమరరస
ఇసటట ననస:29-2-196
వయససస:50
లస: ససస స
2157 JBV3708997
పపరర: ససమన వనమబ

2149 NDX2437986
పపరర: సరయ దసరర పడవలర క దదవశశటట

2147 NDX1498881
పపరర: గగరర శసకర మసగనపపడడ

తసడడ:డ రరమలరరవప మసగనపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-193
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పడసరద దదవశశటట
ఇసటట ననస:29-2-194
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరయబబబ
ఇసటట ననస:29-2-194
వయససస:65
లస: ససస స
2154 NDX0878330
పపరర: అరరణ పససమరరస

94-115/765

తసడడ:డ వజయ రరఘవన�
ఇసటట ననస:29-2-193
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరదనచనరరఖలల
ఇసటట ననస:29-2-193
వయససస:66
లస: పప
2151 AP151010267317
పపరర: ఉషరరరణణ ఈమన

2146 NDX0672220
పపరర: భరత కలమలర� కకమలసడడరర�

2159 NDX0697508
పపరర: భబసకరరరవప వనమబ

94-116/124

తసడడ:డ అచచయఖ వనమబ
ఇసటట ననస:29-2-196
వయససస:77
లస: పప
94-116/125

2162 NDX2362895
పపరర: సరసబశవరరవప వరగన

94-116/126

తసడడ:డ లకడర వనసకట ససబబ రరవప చకక
ఇసటట ననస:29-2-197
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వరగన
ఇసటట ననస:29-2-197/1
వయససస:31
లస: ససస స

2163 NDX1673442
పపరర: మదన మహన బమరరర

94-116/128 2165 NDX2412138
94-116/129
2164 NDX2412179
పపరర: వనసకట ససబబలకడర కరరసపపడడ
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప కరరసపపడడ

94-116/127

తసడడ:డ కగశవ రరవప బమరరర
ఇసటట ననస:29-2-197/1
వయససస:41
లస: పప
2166 NDX2290369
పపరర: రఘబ రరమయఖ కరగటట

భరస : వనసకటటసశరరర కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-198
వయససస:61
లస: ససస స
94-116/130

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరగటట
ఇసటట ననస:29-2-198
వయససస:63
లస: పప
2169 NDX2290328
పపరర: రరకగష కరగటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:29-2-199
వయససస:37
లస: పప

2167 NDX2412096
పపరర: వనసకటటశశరరర కరరసపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-198
వయససస:30
లస: పప
94-116/131

తసడడ:డ గబరవయఖ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-198
వయససస:68
లస: పప
94-116/639

తసడడ:డ రఘబ రరమయఖ కరగటట
ఇసటట ననస:29-2-198,
వయససస:35
లస: పప
2172 JBV2454569
పపరర: బబనరగరబబబబ చచననసశశటట

తలర : రమణమర వరగన
ఇసటట ననస:29-2-197/1
వయససస:37
లస: పప

94-117/53

2170 NDX2395200
పపరర: రరకగశ కరగటట

2168 NDX2290344
పపరర: మలణణకఖమర కరగటట

94-116/638

భరస : రఘబ రరమయఖ కరగటట
ఇసటట ననస:29-2-198,
వయససస:59
లస: ససస స
94-156/52

2171 NDX0890384
పపరర: మససస దననయయలల చచననస శశటట

తసడడ:డ రఘబరరమయఖ కరగటట
ఇసటట ననస:29-2-198,OPP KONDANDA RA
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:29-2-199
వయససస:30
లస: పప

2173 NDX0261024
పపరర: నరసససహస బబసరర

2174 NDX2789758
పపరర: వజయ చచననసశశటట

తసడడ:డ గగపయఖ బబసరర
ఇసటట ననస:29-2-199
వయససస:76
లస: పప

94-117/54

94-117/52

94-117/665

భరస : సరసబ శవ రరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:29-2-199
వయససస:55
లస: ససస స
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2175 NDX2787851
పపరర: కరలలబ చచననసశశటట
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94-117/666

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:29-2-199
వయససస:18
లస: పప
2178 NDX0260992
పపరర: ససధనకకరణ భమననన

94-106/863

తసడడ:డ మదనలలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-201
వయససస:29
లస: పప
94-116/132

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-201
వయససస:50
లస: ససస స
2181 NDX2417582
పపరర: శరసత దదవ

2176 NDX3066867
పపరర: అమత కలమలర జరసన

2179 NDX2722833
పపరర: ననగ రరజ పటబణణ

2182 NDX2417319
పపరర: ససనత జరసన

94-107/979

భరస : ������ ����� ���
ఇసటట ననస:29-2-201
వయససస:33
లస: ససస స
94-116/814

తసడడ:డ రరమలసగసరశమ పటబణణ
ఇసటట ననస:29-2-201
వయససస:34
లస: పప
94-116/644

2177 NDX3067485
పపరర: ����� ���

2180 NDX2510162
పపరర: మనకర జర

94-116/685

భరస : అమత కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-201, 2/6 BRODIEPET
వయససస:26
లస: ససస స
94-116/640

2183 NDX2417293
పపరర: వమల దదవ

94-116/641

భరస : మహన లలల
ఇసటట ననస:29-2-201, SAMBAV VILLA 2ND
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : అమత కలమలర జరసన
భరస : రమమశ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-201, SAMBAV VILLA, 2ND ఇసటట ననస:29-2-201, SAMBAV VILLA, 2ND
వయససస:30
లస: ససస స
వయససస:54
లస: ససస స

2184 NDX2417301
పపరర: అమత కలమలర జరసన

94-116/642

2185 NDX2417285
పపరర: రమమశ కలమలర

94-116/643

2186 NDX2418242
పపరర: బబణనవత గగపసరరజజ ననయక
బబణనవత
తసడడ:డ రమమశ కలమలర
తసడడ:డ మహన లలల
తసడడ:డ బబబబ ననయక బబణనవత
ఇసటట ననస:29-2-201, SAMBAV VILLA, 2ND ఇసటట ననస:29-2-201, SAMBAV VILLA, 2ND ఇసటట ననస:29-2-202
వయససస:31
లస: పప
వయససస:57
లస: పప
వయససస:23
లస: పప

94-116/133

2187 NDX1254689
పపరర: పకథదశ కకరణ పరశస

94-116/134

2188 JBV3710126
పపరర: రరమలరరవప పరశస

94-116/135

94-116/136

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-202
వయససస:28
లస: పప
2190 NDX2437952
పపరర: నరగశ సససగ రరజ పపరగహహత

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-202
వయససస:55
లస: పప
94-116/137

2191 NDX0371369
పపరర: చసదన సససగ� రరతతర�

తసడడ:డ అజయ సససహ రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:29-2-204/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వగత సససగ�
ఇసటట ననస:29-2-204/1
వయససస:50
లస: పప

2193 NDX1415299
పపరర: వనత జరసన

2194 NDX0273821
పపరర: రగనన జరసన

94-116/140

భరస : రరహహల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-205
వయససస:29
లస: ససస స
2196 NDX0273870
పపరర: పడభబవత
భరస : భనశర లలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-205
వయససస:55
లస: ససస స
2199 JBV2431351
పపరర: వకరస జరసన

భరస : లకరణ
ఇసటట ననస:29-2-206
వయససస:66
లస: ససస స

94-116/138

2192 NDX1708819
పపరర: ససతతషస సససదరఖ ససససరత
చసతన
తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప చసతన
ఇసటట ననస:29-2-205
వయససస:24
లస: ససస స

94-116/139

94-116/141

2195 NDX0261362
పపరర: మలధవ శకదదవ చసతన

94-116/142

2197 NDX2115997
పపరర: భబరర వ శవరరమ కకషష చసతన

భరస : మలర కరరరరన రరవప చసతన
ఇసటట ననస:29-2-205
వయససస:55
లస: ససస స
94-116/144

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప చసతన
ఇసటట ననస:29-2-205
వయససస:23
లస: పప
94-116/146

తసడడ:డ భనశర లలల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-205
వయససస:39
లస: పప
2202 NDX1254838
పపరర: చననమర ననగరరశతష

భరస : చసదన సససగ�
ఇసటట ననస:29-2-204/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వకరస జరసన
ఇసటట ననస:29-2-205
వయససస:37
లస: ససస స
94-116/143

2200 NDX0379040
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చసతన

2203 AP151010267599
పపరర: వజయకలమలరర అటట
ర రర
భరస : కకషషమహనరరవప
ఇసటట ననస:29-2-206
వయససస:68
లస: ససస స

2198 NDX1152297
పపరర: రరహహల జరసన

94-116/145

తసడడ:డ భనశరరరల జరసన
ఇసటట ననస:29-2-205
వయససస:33
లస: పప
94-116/147

తసడడ:డ వనసకట సససదయఖ చసతన
ఇసటట ననస:29-2-205
వయససస:58
లస: పప
94-116/149

2189 NDX0372573
పపరర: జజకస కలనశర� రరతతర�

2201 NDX1254655
పపరర: లకడర పరటన

94-116/148

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:29-2-206
వయససస:30
లస: ససస స
94-116/150

2204 NDX1708801
పపరర: కరమమశశర రరవప శకపరద

94-116/151

తసడడ:డ ససబడహరణఖస శకపరద
ఇసటట ననస:29-2-206
వయససస:72
లస: పప
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2205 JBV3709003
పపరర: కకషషమహనరరవప అటట
ర రర

94-116/152

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:29-2-206
వయససస:76
లస: పప
2208 NDX0372615
పపరర: లకడర కలమలరర� కరజజ�

94-116/155

94-116/158

94-116/160

భరస : శవరరమకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-226
వయససస:69
లస: ససస స

2213 NDX1121821
పపరర: సరవతడ సష మరరజ

94-116/159

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-211
వయససస:66
లస: ససస స
94-116/161

2216 NDX1964361
పపరర: వజయ నలస

94-116/162

భరస : రసజన నలస
ఇసటట ననస:29-2-213
వయససస:73
లస: ససస స

94-116/166

94-116/167 2222 JBV2460087
2221 NDX0264069
పపరర: వనసకట ససబబమర పరమబలపరటట
పపరర: లకడరకరసతస� కసద
స రర�

94-116/168

భరస : సరసబ రరడడడ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:29-2-214
వయససస:64
లస: ససస స
94-116/169

2224 NDX2536225
పపరర: వజయ లకడర నదతలపరటట

భరస : వనసకలబబబబ� �
ఇసటట ననస:29-2-214
వయససస:69
లస: ససస స
94-116/170

భరస : కరళదనసస నదతలపరటట
ఇసటట ననస:29-2-219
వయససస:59
లస: ససస స
94-116/816

2227 NDX0727826
పపరర: ససజజత కసదల

94-116/173

2230 JBV3711199
పపరర: వరణణ వడర మమడడ

94-116/171

2233 SQX2280295
పపరర: సమఉలలర షపక
తసడడ:డ జజబఊలలర షపక
ఇసటట ననస:29-2-227
వయససస:21
లస: పప

94-116/755

2228 JBV3710225
పపరర: శశష అనల కలమలర కసదల

94-116/172

తసడడ:డ శకనవరస రరఘవన
ఇసటట ననస:29-2-222
వయససస:36
లస: పప
94-115/768

భరస : బలరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-223
వయససస:81
లస: ససస స
94-116/175

2225 NDX2584001
పపరర: కరళదనసస నదతలపత

తసడడ:డ కళదనసస నదతలపత వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-2-219
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-2-222
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కగ యస రరవప చనరర
ఇసటట ననస:29-2-222
వయససస:68
లస: పప
2232 NDX1121847
పపరర: ససబబలకడర నసదదరరజ

94-116/815

94-116/165

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఏన
ఇసటట ననస:29-2-219
వయససస:65
లస: పప
2229 NDX0820092
పపరర: కసదల శకనవరస రరఘవన

94-116/157

94-116/164 2219 NDX1036029
2218 NDX1397984
పపరర: తరరమల శకనవరస పటబటసరశమ
పపరర: వనదనసత నరసససహచనరర
మలడభమషస
తసడడ:డ లకరణ రరవప పస వ
తసడడ:డ శకరరమచసదడ చనరర
ఇసటట ననస:29-2-213
ఇసటట ననస:29-2-213
వయససస:41
లస: పప
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ govindareddy పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:29-2-214
వయససస:65
లస: పప
2226 NDX2795110
పపరర: కల దనస నథనలల పటట

2215 NDX1068261
పపరర: శరరద మలడభమషస

2210 NDX1919929
పపరర: హరర రరశమలజ

94-116/163

తసడడ:డ లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-213
వయససస:67
లస: పప
2223 NDX0259457
పపరర: సరసబరరడడడ� పరమబలపరటట�

2212 NDX2772648
పపరర: ససజజత దదవ బలలర

94-116/154

తసడడ:డ తషల రరశమలజ
ఇసటట ననస:29-2-209
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనదనసత నరసససహచనరర
ఇసటట ననస:29-2-213
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకరరమ చసదడచనరర
ఇసటట ననస:29-2-213
వయససస:94
లస: ససస స
2220 NDX0573816
పపరర: లకరణ సరయ పప తత
స రర

94-116/156

భరస : బడహరనసదస బలలర
ఇసటట ననస:29-2-209
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-211
వయససస:43
లస: పప
2217 NDX1068295
పపరర: చసదడమత మలడభమషస

2209 JBV3710886
పపరర: మణణకసఠ� కరజజ�

2207 NDX1783613
పపరర: కలమలరర రరయమలజ

భరస : హరర రరయమలజ
ఇసటట ననస:29-2-209
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-209
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-209
వయససస:59
లస: పప
2214 NDX1127331
పపరర: సరయరరస సష మరరజ

94-116/153

తసడడ:డ హరర రరయమలజ
ఇసటట ననస:29-2-209
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-209
వయససస:47
లస: ససస స
2211 JBV3710159
పపరర: శకనవరసరరవప� కరజ�

2206 NDX1783654
పపరర: కలపన రరయమలజ

2231 NDX1708793
పపరర: ఉషర రరణణ శకపరద

94-116/174

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప శకపరద
ఇసటట ననస:29-2-226
వయససస:65
లస: ససస స
95-191/497

2234 JBV1170463
పపరర: రరధ కకషష రసగననయకక
సరమవనదస
తసడడ:డ శకనవరసన
ఇసటట ననస:29-2-228
వయససస:45
లస: ససస స

94-116/176
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2235 AP151010267603
పపరర: లకడర సరమవనదస

94-116/177

భరస : ఆనసదకకషషమలచనరరఖలల
ఇసటట ననస:29-2-228
వయససస:82
లస: ససస స
2238 NDX2082774
పపరర: పరరశత దనసస

94-116/180

భరస : సరశమ దనసస
ఇసటట ననస:29-2-229
వయససస:44
లస: ససస స
2241 NDX2215465
పపరర: ససమఖ మలదదరరజ

94-116/183

94-118/108

94-116/181

2242 NDX2215549
పపరర: సతఖననరరయణ మలదదరరజ

2245 NDX1079680
పపరర: రరడడడ కకరణ కలమలర

94-116/185

2248 JBV3710381
పపరర: లకడరవనసకటకగశక � గకసధద�

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:29-2-231
వయససస:59
లస: పప

2251 NDX2518306
పపరర: బసదస మమనక పపలకకసడ

తసడడ:డ బబసబ�
ఇసటట ననస:29-2-232
వయససస:35
లస: పప
94-116/756

2259 JBV2461366
పపరర: అసజన పడసనన పరవన

94-116/201

2257 NDX1708611
పపరర: రరధదక మనననపలర

2260 NDX0262618
పపరర: రరధకలమలరర మలననపలర

94-116/186

2263 NDX2382638
పపరర: ధదరజ కగదనరర పరవన
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పరవన
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:22
లస: పప

2243 NDX1964726
పపరర: శరసత చలవరదద

94-118/107

2246 NDX1079532
పపరర: వనసకట రమణ చససడదరర

94-118/111

2249 JBV3710399
పపరర: వనసకటసతఖకరరరసక గకసధద

94-116/187

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:29-2-231
వయససస:31
లస: పప
94-116/189

2252 NDX1708595
పపరర: శక లకడర మలలరదద

94-116/191

భరస : బబ సబ మలలరదద
ఇసటట ననస:29-2-232
వయససస:55
లస: ససస స
94-116/197

2255 NDX1254846
పపరర: కరశలలసననథ మబరరకకపపడడ

94-116/198

తసడడ:డ బలరరమమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-232
వయససస:64
లస: పప
94-116/199

2258 NDX2152205
పపరర: శక లకడర భవరన జసధనఖల

94-116/200

భరస : ఆహహరరబదనస మమరరస జసధనఖల
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:37
లస: ససస స
94-116/202

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:42
లస: ససస స
94-116/204

94-116/182

తసడడ:డ ససబబబరరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:29-2-230
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససబడహరణఖస మనననపలర
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససత రరమలసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:46
లస: ససస స

94-118/110

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-2-232
వయససస:61
లస: పప

2256 NDX2615169
పపరర: ననగ బల తడపపర సససదరర
మబరరకకపపడడ
భరస : కరశలలసయఖ మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-232
వయససస:46
లస: ససస స

2240 NDX2215457
పపరర: శరరద మలదదరరజ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:29-2-230
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:29-2-231
వయససస:25
లస: ససస స

94-116/195 2254 JBV3710357
2253 JBV3710365
పపరర: లకడరవనసకటశశషవరరన � మలలరదద�
పపరర: బబసబ� మలలరదద�

2262 NDX0691766
పపరర: సరగజన కపపగసతషల

94-116/184

తసడడ:డ రరమ కకషష�
ఇసటట ననస:29-2-231
వయససస:30
లస: పప
94-116/188

94-116/179

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలదదరరజ
ఇసటట ననస:29-2-230
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-230
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:29-2-231
వయససస:51
లస: ససస స
2250 JBV3710373
పపరర: రరమ కకషష గకసధద

2239 NDX2082766
పపరర: సరశమ దనసస

2237 NDX0878298
పపరర: శకనవరసన సరమవనదస

తసడడ:డ ఆనసదకకషషమలచనరరఖలల
ఇసటట ననస:29-2-228
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మలదదరరజ
ఇసటట ననస:29-2-230
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:29-2-230
వయససస:35
లస: ససస స
2247 NDX0262105
పపరర: ధనలకడర గకసధద

94-116/178

తసడడ:డ బలరరస దనసస
ఇసటట ననస:29-2-229
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలదదరరజ
ఇసటట ననస:29-2-230
వయససస:28
లస: ససస స
2244 NDX0933150
పపరర: చససడదరర ససతనమహలకడర�

2236 NDX2215481
పపరర: షణబరఖ సరకగత రరమలనసజస
సరమవనదస
తసడడ:డ శకనవరసన సరమవనదస
ఇసటట ననస:29-2-228
వయససస:21
లస: పప

2261 NDX0263087
పపరర: అరరణ� శఇకరమఇచ�

94-116/203

భరస : లలతనశరససస �స
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:45
లస: ససస స
94-116/205

2264 NDX2382604
పపరర: రజత భబరర వ పరవన

94-116/206

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పరవన
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:23
లస: పప
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2265 NDX1708603
పపరర: ననగ సరయ కలమలర
శసకరమసచ
తసడడ:డ లలత శరససస స శసకరమసచ
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:25
లస: పప

94-116/207

2268 NDX0906339
పపరర: లలతనశరససస �స శసకరరమసచ�

94-116/210

2269 JBV2453512
పపరర: శశషగరరరరరవప పవన�

94-115/1104

Deleted
94-116/818

భరస : వనసకట లకడర శవ ససబడహరణఖస కలరరగసటట
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:63
లస: ససస స

2272 NDX2179423
పపరర: నరసససహ రరవప పప కలకనదరర

2280 NDX2722981
పపరర: రరజశశఖర వలలటట

94-116/824

భరస : రరజశశఖర వలలటట
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:32
లస: ససస స
2286 NDX2735546
పపరర: ననగలకడర వరగరన

94-116/830

తసడడ:డ వనసకటరరవప వరగరన
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:18
లస: ససస స
2289 NDX2738656
పపరర: లకడర రమఖ దదపసస ఉటటకకరర

94-116/214

2273 NDX2722957
పపరర: కకశశర కలమలర వలలటట

94-116/817

94-116/819
2275 NDX2755825
పపరర: కగశక అలవనలల మసగతయలరర
పప కకకనరగ
భరస : నరసససహ రరవప పస
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:59
లస: ససస స

94-116/820
2276 NDX2909273
పపరర: వనసకట లకడర శవ ససబడహరణఖస
కలరరగసటట
తసడడ:డ పరసడడరసగ మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:58
లస: పప

94-116/822

2281 NDX2928422
పపరర: వనసకట రరవప వరగన

2284 NDX3008224
పపరర: దదననశ కలరరగసటట

2279 NDX2972412
పపరర: పరరశత చమకలరరస

94-116/823

భరస : రరమ మమేరహన రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:53
లస: ససస స
94-116/825

94-116/826
2282 NDX2972354
పపరర: వనసకట ననగ కకటటశశర రరవప
చమకలరరస
తసడడ:డ రరమ మమేరహన రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:33
లస: పప

94-116/828

2285 NDX2807337
పపరర: వనసకటటష వరగన

94-116/829

తసడడ:డ వనసకట లకడర శవ ససబడమయలమ కరరగస
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప వరగన
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:19
లస: పప

2287 NDX2727600
పపరర: వనసకట ససదనకర వరదన

2288 NDX2727931
పపరర: వజయ చసదడ కలమలరర వరదన

94-119/807

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప వరదన
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:46
లస: పప
94-116/831

94-116/212

తసడడ:డ లసగయఖ వలలటట
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ చనన వర సరశమ వరగన
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:34
లస: పప
94-116/827

2270 NDX0566984
పపరర: మలణణకఖరరవప మనననపలర
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మనననపలర
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:71
లస: పప

భరస : కకశశర కలమలర వలలటట
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర కలమలర వలలటట
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:35
లస: పప
2283 NDX2722973
పపరర: నలమ వలలటట

94-116/211

తలర : వనసకటటశశర రరవప పప కలకనదరర
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:68
లస: పప

94-116/821 2278 NDX2722882
2277 NDX2978930
పపరర: రరమమమేరహన రరవప చమకలరరస
పపరర: శశల
శ జ వలలటట

తసడడ:డ వనసకయఖ చమకలరరస
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:57
లస: పప

94-116/209
2267 NDX0259002
పపరర: హనసమసత రరవప� మనననపలర �

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప వరగన
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:38
లస: ససస స

2274 NDX2909281
పపరర: ననగలకడర కలరరగసటట

94-116/208

తసడడ:డ మలణణకఖరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లకడరననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-236
వయససస:47
లస: పప
2271 NDX3007861
పపరర: పదర వరగన

2266 JBV3710456
పపరర: ససబడమణఖస� మనననపలర �

2290 NDX2733202
పపరర: ఉటటకకరర రరగ లలహహత

94-119/808

భరస : ససధకర వరదన
ఇసటట ననస:29-2-237
వయససస:39
లస: ససస స
94-116/832

2291 NDX2518264
పపరర: లకడర వనసషషవ చమకలరరస

94-116/645

తసడడ:డ వనసకట గబరర పడసరద రరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:29-2-237 F NO302 3 FOLLR
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గబరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:29-2-237 FNO302, 3FLOOR
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగ కకటటశశర రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:29-2-237, FLATNO-102 SAIOA
వయససస:26
లస: ససస స

2292 NDX2083061
పపరర: ఉష కకరణ పసదబ ద రరజ

2293 NDX2083095
పపరర: వజయ లకడర పసదబ ద రరజ

94-116/648
2294 NDX2083053
పపరర: వనసకట రరమ కకరణ పసదబ ద రరజ

94-116/646

94-116/647

భరస : వనసకట రరమ కకరణ పసదబ ద రరజ
భరస : లకరణ రరవప పసదబ ద రరజ
తసడడ:డ లకరణ రరవప పసదబ ద రరజ
ఇసటట ననస:29-2-237, FLOT NO.103, SAI O ఇసటట ననస:29-2-237, FLOT NO.103, SAI O ఇసటట ననస:29-2-237, FLOT NO.103, SAI O
వయససస:36
లస: ససస స
వయససస:66
లస: ససస స
వయససస:41
లస: పప
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2295 NDX2083079
పపరర: లకరణ రరవప పసదబ ద రరజ

94-116/649

2296 JBV2684561
పపరర: మలధవ కరసరరస

94-116/650

2297 JBV2684579
పపరర: శకనవరస ససరరపపరపప

94-116/651

తసడడ:డ మధస ససదన రరవప పసదబ ద రరజ
భరస : శకనవరస ససరరపపరపప
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:29-2-237, FLOT NO.103, SAI O ఇసటట ననస:29-2-237, FLOT NO.401, SAI O ఇసటట ననస:29-2-237, FLOT NO.401, SAI O
వయససస:74
లస: పప
వయససస:51
లస: ససస స
వయససస:52
లస: పప
2298 NDX2145069
పపరర: చతరరల ననగరరజ కలమలరర

94-116/652

2299 NDX2145077
పపరర: మహరరర భబశశసత చతరరల

94-116/653

2300 NDX2145051
పపరర: చతరరల శశషగరరర రరవప

94-116/654

భరస : చతరరల శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-237, FLOT NO.403, SAI
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చతరరల శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-237, FLOT NO.403, SAI
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చతరరల సతఖననరరయణ లలట
ఇసటట ననస:29-2-237, FLOT NO.403, SAI
వయససస:68
లస: పప

2301 NDX2152189
పపరర: అనసష రరమవరపప

2302 NDX2036896
పపరర: కగసలఖ పపరగచచరర

2303 NDX2126762
పపరర: షరరరల భవనస

94-116/655

94-116/656

94-116/657

భరస : ససనల ఆదదతఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయబలల పపరగచచరర
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లలవణఖ శకకర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:41
లస: ససస స

2304 NDX2126713
పపరర: ససతన మహలకడర కకలర

2305 NDX2152163
పపరర: రరజజ కలమలరర కరవపరర

2306 NDX1873430
పపరర: వజయ లకడర ఆనసద రరవప

94-116/658

94-116/659

94-116/660

భరస : శవ ననగర రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : డడ ఎస వ పడసరద బబపపజ కరవపరర
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకట దకడణనమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:64
లస: ససస స

2307 NDX2126754
పపరర: హహహమలవత భవనస

2308 NDX2147222
పపరర: వజయ శసకర రరడడడ కకలర

2309 NDX2147230
పపరర: రవ శసకర రరడడడ కకలర

94-116/661

94-116/662

94-116/663

భరస : వనసకటకకషష రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగరరరడడ కకలర
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగరరరడడ కకలర
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:35
లస: పప

2310 NDX2152197
పపరర: ససనల ఆదదతఖ కరవపరర

2311 NDX2036847
పపరర: వరరసజననయబలల పపరగచచరర

2312 NDX2126770
పపరర: లలవణఖ శకకర రరడడడ భవనస

94-116/664

94-116/665

94-116/666

తసడడ:డ డడ ఎస వ పడసరద బబపపజ కరవపరర
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పపరగచచరర
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకషష రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:44
లస: పప

2313 NDX2147206
పపరర: శవ ననగరరరడడ కకలర

తసడడ:డ కకషష రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:62
లస: పప

94-116/668
2314 NDX1784009
పపరర: వనసకట దకడణమమరరస ఆనసద
రరవప
తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:64
లస: పప

94-116/669
2315 NDX2152171
పపరర: డడ ఎస వ పడసరద బబపపజ
కరవపరర
తసడడ:డ కకషషమమరరస కరవపరర
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:70
లస: పప

2316 NDX2126739
పపరర: వనసకటకకషష రరడడడ భవనస

2317 NDX2418234
పపరర: ఉమలమహహశశరర గబగరరలస

2318 NDX0878363
పపరర: వజయలకడర గకసధద

94-116/667

94-116/670

తసడడ:డ నలలర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:29-2-237, SAI OAKDALE
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ సష మ సససదర గబపరస గబగరరలస
ఇసటట ననస:29-2-238
వయససస:50
లస: ససస స

2319 NDX1526567
పపరర: ససజత మహన గకసథద

2320 NDX1413293
పపరర: జతదసదడ మహన గకసథద

94-116/217

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:29-2-238
వయససస:24
లస: పప
2322 NDX2437960
పపరర: సష మ సససదర గబపరస గబగరరలస
తసడడ:డ జ శక హరర రరవప గబగరరలస
ఇసటట ననస:29-2-238
వయససస:58
లస: పప

94-116/215

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:29-2-238
వయససస:56
లస: ససస స
94-116/218

94-116/219
2321 NDX2437978
పపరర: భబరర వ వనసకట నతన కలమలర
గబగరరలస
తలర : ఉమ మహహశశరర గబగరరలస
ఇసటట ననస:29-2-238
వయససస:29
లస: పప

94-116/221

2324 NDX1964304
పపరర: మహ లకడర మఖమలటస

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:29-2-238
వయససస:25
లస: పప
94-116/220

2323 JBV3710530
పపరర: హనసమసతరరవప గకసధద
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:29-2-238
వయససస:63
లస: పప

94-116/216

94-116/222

భరస : వనసకటటశశర రరవప మఖమలటస
ఇసటట ననస:29-2-239
వయససస:63
లస: ససస స
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2325 AP151010264598
పపరర: వనసకటటశశరరరవప
మహమలటమబ
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-239
వయససస:62
లస: పప

94-116/223

2328 NDX0263004
పపరర: సశపన మలదనల

94-116/226

94-116/229

94-116/232

94-116/235

94-116/238

94-116/241

94-116/233

2338 JBV2461812
పపరర: లకడర చసదనడవత� దసతష

2341 NDX1785312
పపరర: సనన హహత రరడడ లకకకరరడడడ

2344 JBV2454601
పపరర: శకకరసత� దసతష�

94-116/244

2349 NDX0697474
పపరర: వజయకలమలర� మలదల�

94-116/247

2347 NDX0698514
పపరర: రవసదడబబబబ వనలలగమరర

94-116/236

తసడడ:డ కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:62
లస: పప

94-116/239

2353 NDX0699033
పపరర: రరధనకకషషమమరరస వనలలగమరర
తసడడ:డ రరమననధమబ
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:69
లస: పప

94-116/231

2336 NDX0411371
పపరర: శశకళ గబదదబఇడర

94-116/234

2339 NDX0803379
పపరర: కమల గబసటబ�

94-116/237

2342 NDX1254614
పపరర: వషష
ష గసటశరల

94-116/240

తలర : రరమససత
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:26
లస: పప
94-116/242

2345 JBV2454593
పపరర: ససదదప� దసతష�

94-116/243

తసడడ:డ చసదడశశకరపడసరద� �
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:35
లస: పప
94-116/245

2348 NDX0366609
పపరర: బబలశకనవరసరరవప� దదశ�

94-116/246

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:52
లస: పప
94-116/248

తసడడ:డ రరమససబబబరరడడ
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:62
లస: పప
94-116/250

2333 NDX1121862
పపరర: మలధవరరణణ పససమరరస

భరస : లకడర ననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషష మమరరస వనలలగమరర
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:48
లస: పప
2350 NDX0410654
పపరర: శశఖర రరడడడ లకకకరరడడడ

94-116/228

భరస : శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశకరపడసరద� �
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:34
లస: పప

2346 JBV3709052
పపరర: బబల భబసకర కకషష పడసరద�
నమరగడడ �
తలర : వజయలకడర�
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లకడరకరసతశరససస �స �
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:65
లస: పప

2335 NDX1708637
పపరర: ససధన రరణణ ఇమరడడశశటట

2330 NDX0868349
పపరర: సరశత మలదల�

భరస : శకధర పససమరరస
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర రరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:23
లస: పప

తలర : రరమససత గసటసరల
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:31
లస: పప

2352 JBV2454585
పపరర: చసదడశశకరపడసరద� దసతష�

94-116/230

భరస : చఇదడశశఖరపడసరద� దసతష
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:22
లస: పప
2343 NDX0259093
పపరర: ననగవర పడసరద గసటసరల

2332 NDX0262741
పపరర: ససధనరరణణ� మలదల�

94-116/225

తసడడ:డ వజయకలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబల అసక రరవప ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:62
లస: ససస స
2340 NDX2215515
పపరర: వశరల సససహ రరమశశటట

94-116/227

భరస : వజయకలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబలశకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:49
లస: ససస స
2337 NDX0868414
పపరర: ఉమలరరణణ వనలలగమరర

2329 NDX0903161
పపరర: శశశతన రరణణ మలదల�

2327 NDX1708652
పపరర: అమమలఖ ఇమరడడశశటట

తసడడ:డ బబల అసకర రరవప ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవఇదడబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:40
లస: ససస స
2334 NDX0262816
పపరర: జజఖతపడసనన� దదసస�

94-116/224

తసడడ:డ శకధర పససమరరస
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయకలమలర
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:31
లస: ససస స
2331 NDX0702985
పపరర: హరరతదదవ వనలలగమరర

2326 NDX2060788
పపరర: మనససశన పససమరరస

94-116/249
2351 NDX1708645
పపరర: బబల అసకర రరవప ఇమరడడశశటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:63
లస: పప
94-116/251

2354 NDX0803320
పపరర: లకడరననరరయణ గబసటబ�

94-116/252

తసడడ:డ గజపత ననయబడడ�
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:75
లస: పప
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2355 JBV3710589
పపరర: సతఖననరరయణ గబసటటరర

94-116/253

తసడడ:డ పపననయఖశరససస స
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:84
లస: పప
2358 NDX0702829
పపరర: మలధవ వరమలలర

2356 NDX2615128
పపరర: అమర జజఖత కకలల

94-116/757

భరస : బడహర రరడడడ కకలల
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:34
లస: ససస స
94-116/671

2359 JBV3709045
పపరర: మధససదధనరరవప వరమలలర

2357 NDX2785426
పపరర: సరహహత వనలలగమరర

94-116/833

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-2-242
వయససస:18
లస: ససస స
94-116/672

2360 NDX2290435
పపరర: వనసకట కకరస ర హరరక అననన

భరస : మధససదధనరరవ వరమలలర
ఇసటట ననస:29-2-242,FLAT-NO-G3,N V K
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ వరమలలర
ఇసటట ననస:29-2-242,FLAT-NO-G3,N V K
వయససస:50
లస: పప

2361 NDX2290302
పపరర: శక దదవ అననన

94-116/675 2363 NDX2290294
2362 NDX2290625
పపరర: వనసకట లలకగశ కలమలర అననన
పపరర: వనసకట రరమ రరవప అననన

94-116/674

94-116/673

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప అననన
ఇసటట ననస:29-2-242, N V K R TOWERS
వయససస:25
లస: ససస స
94-116/676

భరస : వనసకట రరమ రరవప అననన
ఇసటట ననస:29-2-242, N V K R TOWERS
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప అననన
ఇసటట ననస:29-2-242, N V K R TOWERS
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హనదమయ అననన
ఇసటట ననస:29-2-242, N V K R TOWERS
వయససస:51
లస: పప

2364 NDX0702548
పపరర: సడవసత బబసరరడడడ

2365 NDX0954537
పపరర: రరధదక దదవగరరర

94-116/256
2366 NDX0263160
పపరర: వనసకట ననగలకడర� కసభసపరటట�

94-116/254

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-243
వయససస:31
లస: ససస స
2367 NDX1413277
పపరర: సరసబరరడడడ దదవరగరరర

భరస : పసరరమలళళరరడడ
ఇసటట ననస:29-2-243
వయససస:46
లస: ససస స
94-116/257

తసడడ:డ పసరరమలళర రరడడడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:29-2-243
వయససస:25
లస: పప
94-116/260

2373 JBV2454031
పపరర: పసరరమలళర రరడడడ దదవగరరర

94-116/263

94-116/266

94-116/259

2371 NDX0441394
పపరర: వనసకట రరమకకశశర కసభసపరటట

94-116/261

2372 JBV3710613
పపరర: ససబబబరరడడడ� బబసరరడ�డడ

94-116/262

2374 NDX0378737
పపరర: వనసకట కకషష� కసభసపరటట�

తసడడ:డ పసదబససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:29-2-243
వయససస:43
లస: పప
94-116/264

2377 NDX2082782
పపరర: పదనరవత పపజల

94-116/269

94-116/272

94-116/267

94-116/265

2378 NDX0464032
పపరర: ననథద బబయ

94-116/268

భరస : షర మననహర మల
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:70
లస: ససస స

2380 NDX2243103
పపరర: సరయ మహన అభరరస
శరరదదవ
తసడడ:డ ననగరరజ శరరదదవ
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:22
లస: పప

94-116/270

2383 NDX0378273
పపరర: వకకమ కలమలర జరసన

94-116/273

తసడడ:డ షర మననహర మల
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:42
లస: పప

2375 NDX0263343
పపరర: ససమల జరసన
భరస : వకకమ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప పపజల
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకషషన కకషషన శరరదదవ
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:34
లస: పప

2369 NDX0371849
పపరర: వనసకట కకషన పడసరద
కసభసపరటట
తసడడ:డ వనసకట కకషష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:29-2-243
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-243
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరజగష కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:45
లస: ససస స

2382 NDX0910356
పపరర: పపజల మహహష�

94-116/258

తసడడ:డ వనసకట కకషష
ఇసటట ననస:29-2-243
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-243
వయససస:51
లస: పప

2379 NDX1785262
పపరర: రరజఖలకడర శరరదదవ

2368 NDX1785213
పపరర: ససదరకన రరడడడ దదవరగరరర

భరస : వనసకట కకషష�
ఇసటట ననస:29-2-243
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరరమలళర రరడడడ దదవరగరరర
ఇసటట ననస:29-2-243
వయససస:26
లస: పప

2370 NDX0441352
పపరర: వనసకట మహన కకరణ�
కసభసపరటట�
తసడడ:డ వనసకట కకషష�
ఇసటట ననస:29-2-243
వయససస:35
లస: పప

2376 NDX0464040
పపరర: పపడమ లత

94-116/255

2381 NDX0910505
పపరర: పపజల రరజగష�

94-116/271

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:32
లస: పప
2384 NDX0464016
పపరర: రరజగష కలమలర జరసన

94-116/274

తసడడ:డ షర మననహర మల
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:48
లస: పప
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94-116/276

తసడడ:డ మటలలల జ
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:67
లస: పప
2388 NDX0263368
పపరర: మలధవ శరగష శషరషర

94-116/277

94-117/55

94-116/280

94-116/283

94-116/286

94-116/289

94-116/292

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-251
వయససస:47
లస: ససస స

2398 JBV3709078
పపరర: వనసకటరవకకషష ర చయనస

94-116/295

94-116/297

94-116/279

2393 NDX0371617
పపరర: శకనవరస నరహరర

94-117/57

2396 NDX0691709
పపరర: సరసశత పప తత
స రర�

94-116/282

భరస : కకదసడ రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-249
వయససస:75
లస: ససస స
94-116/284

2399 NDX0845230
పపరర: యమ భమసససగ�

94-116/285

తసడడ:డ మతసససగ�
ఇసటట ననస:29-2-249
వయససస:44
లస: పప

94-116/287 2402 NDX2372340
2401 JBV3710647
పపరర: కకదసడరరమమమరరస� పప తత
పపరర: జజజ నశక కకపపపరరవపరర
స రర�

2404 JBV2461556
పపరర: ఈశశరర కకపపపరరవపరర

2407 NDX1895491
పపరర: సరసబశవ రరవప నదకల

94-116/288

తసడడ:డ మహన రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:29-2-250
వయససస:22
లస: ససస స
94-116/290

2405 NDX0691626
పపరర: రరజగశశరర మటటట పలర

94-116/291

భరస : జయరరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-250
వయససస:50
లస: ససస స
94-116/293

తసడడ:డ పసదబ ససబబ రరవప నదకల
ఇసటట ననస:29-2-250
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వశశననధస
ఇసటట ననస:29-2-250
వయససస:59
లస: పప
2412 NDX0948646
పపరర: అనసత శశకళ రసగరవరరరల

94-116/281

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:29-2-250
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరమలరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:29-2-250
వయససస:24
లస: పప
2409 JBV3710654
పపరర: శరఖమసససదర దసదసబకకరర

2395 AP151010267265
పపరర: వజయలకడర చయనస

2390 NDX0818492
పపరర: పరరపపరష లకడర శషరషర

తసడడ:డ మలధవరరవప నరహరర
ఇసటట ననస:29-2-247
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-249
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నదకల
ఇసటట ననస:29-2-250
వయససస:43
లస: ససస స
2406 NDX1432228
పపరర: శరత కలమలర మటటట పలర

94-117/56

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:29-2-249
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-249
వయససస:65
లస: పప
2403 NDX1707852
పపరర: భబరత నదకల

2392 NDX2167139
పపరర: సరగజన పసలర లటర

94-116/911

భరస : శరత చసదడ
ఇసటట ననస:29-2-245
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:29-2-249
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ సససగ
ఇసటట ననస:29-2-249
వయససస:26
లస: పప
2400 AP151010264191
పపరర: శవపడసరద చయనస

94-116/278

భరస : రరధ కకషష మమరరస పసలర లటర
ఇసటట ననస:29-2-247
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ భమ సససగ
ఇసటట ననస:29-2-249
వయససస:44
లస: ససస స
2397 NDX1210434
పపరర: ధరగరసదడ సససగ భబటట

2389 NDX0372391
పపరర: వనసజయసత� శషరషర�

2387 NDX3268422
పపరర: పలక ఆర జరసన

తసడడ:డ రరజగశ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : పరరపపరష లకడర�
ఇసటట ననస:29-2-245
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస నరహరర
ఇసటట ననస:29-2-247
వయససస:42
లస: ససస స
2394 NDX1210459
పపరర: ఇసదడ కవర

94-116/903

తసడడ:డ కకషష సరరదదవ
ఇసటట ననస:29-2-244
వయససస:46
లస: పప

తలర : పరరపపరష లకడర
ఇసటట ననస:29-2-245
వయససస:34
లస: ససస స
2391 JBV2461762
పపరర: అమకతవలర నరహరర

2386 NDX3226826
పపరర: ననగగశశర శరర సరరదదవ

94-116/294
2408 NDX0259184
పపరర: జయ రరమలరరవప� మటటట పలర �

తసడడ:డ వనసకట పపలలరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-250
వయససస:56
లస: పప

94-116/677 2411 NDX1784124
2410 NDX2437994
పపరర: మననజ వనసకట సదరరఖ నదకల
పపరర: శకత గగత రసగవరరరల

94-116/296

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నదకల
ఇసటట ననస:29-2-250, BRODIPETA 2/9
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-251
వయససస:23
లస: ససస స

2413 NDX1891630
పపరర: అనసత లకడర బబలభదడపతషడన

2414 NDX2412229
పపరర: చసదడమణణ వననననలగసటట

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-251
వయససస:56
లస: ససస స

94-116/298

94-116/299

భరస : రరమ మహన రరవప వననననలగసటట
ఇసటట ననస:29-2-251
వయససస:60
లస: ససస స
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2415 NDX0868430
పపరర: మరరయమర� మసగర�

94-116/300

2416 NDX0263574
పపరర: ససతనమహలకడర దదవళళ

94-116/301

2417 JBV3710894
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
రసగరవరరరల
తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-251
వయససస:55
లస: పప

94-116/302

2420 NDX2511624
పపరర: గరయతడ అతస లకరర

94-116/305

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-251
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససబడహరణఖస
ఇసటట ననస:29-2-251
వయససస:71
లస: ససస స

94-116/303
2418 NDX1964205
పపరర: వనసకటటశశర రరవప
బలభదడపరతషడన
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:29-2-251
వయససస:59
లస: పప

2419 JBV3709094
పపరర: వర వనసకట ససబడహరణఖస
దదవళళ
తసడడ:డ వనసదఖననదయఖ దదవరళర
ఇసటట ననస:29-2-251
వయససస:74
లస: పప

94-116/304

2421 JBV3710977
పపరర: మలధవ� గబడడవరడ�

2422 NDX2511533
పపరర: వశశశశశర శరర అతస లకరర

94-116/307

94-116/306

భరస : జగన మహనరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-252
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర శరర అతస లకరర
ఇసటట ననస:29-2-252
వయససస:42
లస: పప

94-116/309 2425 JBV3710753
2424 JBV3710738
పపరర: ఆసజననయపడసరద� చవపకలల�
పపరర: శకనవరసదరరరస� చవపకలల�

తసడడ:డ కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-253
వయససస:39
లస: పప
2427 NDX1127398
పపరర: రరసబబబబ రరడడడ

94-116/312

94-116/315

2433 NDX1484781
పపరర: శశషతలపసరయ వపపపపసలకరర

94-116/318

తసడడ:డ వ రమణయఖ వపపపపసలకరర
ఇసటట ననస:29-2-258
వయససస:50
లస: పప
94-116/320

94-116/314
2429 NDX1035831
పపరర: చరసజవ ససబడమణఖ సరయ తదజ
శరర జసధనఖల
తసడడ:డ రవ వర ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-257
వయససస:27
లస: పప

94-116/316

2432 AP151010267271
పపరర: లకడర సరగజన అచసఖత

భరస : శశష తలప సరయ వపపపపసలకరర
ఇసటట ననస:29-2-258
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వశశననధస
ఇసటట ననస:29-2-258
వయససస:64
లస: ససస స

2434 AP151010264606
పపరర: వశశననధస అచసఖత

2435 NDX2781540
పపరర: ననగ భబవ మననజ అచసఖత

2437 NDX0852392
పపరర: లలవణఖ రరమరరజ�

94-116/323

2440 AP151010267294
పపరర: లకడరనరసస ఉసగబటటరర

94-116/319

2443 NDX1254903
పపరర: సరయససతనరరస ఉసగబటటరర
తసడడ:డ శవశసకర శరర ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:27
లస: పప

94-116/317

94-116/834

తసడడ:డ నరసజన
ఇసటట ననస:29-2-258
వయససస:21
లస: పప
94-116/321

2438 AP151010267298
పపరర: అనసరరధ ఉసగబటటరర

94-116/322

భరస : శవశసకర శరర ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:51
లస: ససస స
94-116/324

భరస : గగపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:60
లస: ససస స
94-116/326

94-116/311

94-116/313

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శరయసతఖననరరయణపడసరద
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:83
లస: ససస స

2431 NDX1484815
పపరర: మమళక వపపపపసలకరర

2426 JBV3710720
పపరర: సతఖననరరయణ� చవపకలల�
తసడడ:డ కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-253
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ భబవననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-258
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర శరర వపసగబటటరర
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:22
లస: ససస స

2442 NDX1708751
పపరర: రరమ లకరమర రరమరరజ

94-116/310

భరస : రవవరననగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:29-2-257
వయససస:45
లస: ససస స

2430 JBV1170372
పపరర: రవ వర ననగగశశరరరవప�
జసధనఖల�
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:29-2-257
వయససస:50
లస: పప

2439 NDX0263749
పపరర: కకషషవనణణ ఉసగబటటరర

2428 JBV1170646
పపరర: సరసశత� జఇధనఖల�

94-116/308
2423 JBV3708773
పపరర: జగన మహనరరవప� గబడడవరడ�

తసడడ:డ రరధకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-252
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-253
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-254
వయససస:37
లస: పప

2436 NDX2179431
పపరర: శరరద వపసగబటటరర

భరస : వశశశశశర శరర అతస లకరర
ఇసటట ననస:29-2-252
వయససస:32
లస: ససస స

2441 AP151010267302
పపరర: వజయలకడర ఉసగబటటరర

94-116/325

భరస : రరమ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:63
లస: ససస స
94-116/327

2444 NDX0895805
పపరర: ఫణణ రరజశశఖర ఉసగబటటరర

94-116/328

తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:35
లస: పప
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2445 NDX0902833
పపరర: దసరరర రరఘవ ససతనరరస
ఉసగబటటరర
తసడడ:డ రరస కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:36
లస: పప

94-116/329

2448 AP151010264214
పపరర: శవశసకర శరర ఉసగబటటరర

94-116/332

94-116/835

భరస : ఫణణ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:26
లస: ససస స
2454 NDX1873513
పపరర: వరన లకడర వరమరరజ

94-116/337

2449 AP151010264263
పపరర: సరయసతఖననరరయణ
ఉసగబటటరర
తసడడ:డ శతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:62
లస: పప

94-116/333

2452 NDX0818435
పపరర: అరరణ బబహరర�

94-116/335

2455 JBV2461341
పపరర: అసజననదదవ� బ�

తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-260
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప వరమరరజ
ఇసటట ననస:29-2-260
వయససస:49
లస: పప
2463 NDX0818484
పపరర: ససతనమహలకడర పసలర కరర

94-116/345

2464 NDX0903146
పపరర: ససగబణ లత� పసలర కరర�

94-116/348

2470 NDX2511517
పపరర: లకడర పపజత కరజ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరజ
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:22
లస: ససస స

2472 NDX2082832
పపరర: గగత షసమగర ససతతష

2473 NDX2511558
పపరర: మన కలమలరర కరజ

94-116/353

2453 NDX2060812
పపరర: ననగ భవరన నదకల

94-116/336

2456 NDX2511608
పపరర: భబనస తదజ వరమరరజ

94-116/339

2459 NDX2060804
పపరర: సరసబశవ రరవప నదకల

భరస : శకనవరసరరవప కరజ
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:44
లస: ససస స

94-116/342

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నదకల
ఇసటట ననస:29-2-260
వయససస:40
లస: పప
94-116/344

94-116/836
2462 NDX2778512
పపరర: సరయ శకత లలవణఖ వరమరరజ

తసడడ:డ హరనథ బబబబ వరమరరజ
ఇసటట ననస:29-2-260
వయససస:18
లస: ససస స
94-116/346

2465 NDX0382457
పపరర: రరధదక బబసడపపడడ

94-116/347

భరస : కకషష మహన
ఇసటట ననస:29-2-261/1
వయససస:45
లస: ససస స

94-116/349 2468 NDX0378877
2467 AP151010264712
పపరర: వనసకటకరమమశశరశకనవరస పసలర కరర
పపరర: కకష
క షమహన బబసడపపడడ

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషష పసళళళరర
ఇసటట ననస:29-2-261/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససతతష కలమలర యస ఆర
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:40
లస: ససస స

94-116/341

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-261/1
వయససస:50
లస: పప
94-116/837

94-116/334

తసడడ:డ హరననధ బబబబ వరమరరజ
ఇసటట ననస:29-2-260
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:29-2-261/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-261/1
వయససస:49
లస: పప
2469 NDX2735553
పపరర: లలశఖ పసడయ పసళళళరర

94-116/338

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-260
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:29-2-261/1
వయససస:39
లస: ససస స
2466 AP151010264087
పపరర: వనసకటశవరరమకకషష పసలర కరర

2461 JBV2454304
పపరర: సతఖననరరయణ� బబహర

2450 AP151010264262
పపరర: రరమకలమలర ఉసగబటటరర

భరస : సరసబశవరరవప నదకల
ఇసటట ననస:29-2-260
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-260
వయససస:34
లస: పప
94-116/343

94-116/331

తసడడ:డ శతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:72
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:29-2-260
వయససస:55
లస: ససస స

94-116/340 2458 NDX0261081
2457 NDX0259374
పపరర: భబవనననరరయణ కలడడమబల�
పపరర: వనసకట అనల కలమలర బబహర

2447 AP151010264264
పపరర: గగపరలకకకషషమమరరస ఉసగబటటరర

తసడడ:డ శతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-260
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హరననధ బబబబ వరమరరజ
ఇసటట ననస:29-2-260
వయససస:47
లస: ససస స

2460 NDX2511509
పపరర: హరననధ బబబబ వరమరరజ

94-116/330

తసడడ:డ హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-259
వయససస:60
లస: పప
2451 NDX2849214
పపరర: శశశత పసడయ ఉసగబటటరర

2446 NDX0845321
పపరర: రరమరరజ శకనవరస రరవప�

94-116/350

తసడడ:డ శక కకషష భగవరన బబసడపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-261/1
వయససస:54
లస: పప
94-116/351

2471 NDX2082816
పపరర: మహహన కగ కగ ఎస పస పస

94-116/352

భరస : మహహశ కకషష చచసతనఖ కరజజ ననగ వనసకట
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:34
లస: ససస స
94-116/354

2474 NDX2179407
పపరర: యరకసశశటట అరరణన

94-116/355

భరస : వనసకట రమణ యరకస శశటట
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:57
లస: ససస స
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94-116/356

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:58
లస: ససస స
2478 NDX0705038
పపరర: పదనరకడ గసడవరపప

94-116/359

భరస : రరమకకషరష రరవప
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:75
లస: ససస స

2476 NDX1964247
పపరర: పదనరవత ననగ జసధనఖల

భరస : శరర
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:63
లస: ససస స

2479 NDX0891358
పపరర: లలతకలమలరర చసదదరర

2480 NDX1271733
పపరర: ససధనసశ అకకకరరజ

94-116/365

94-116/368

2490 NDX0698571
పపరర: రరమ కకషరష రరవప గసడవరపప

94-116/371

94-116/366

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-263
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-263
వయససస:61
లస: పప
94-117/60

94-116/364

2486 NDX2179399
పపరర: వనసకరటరమణ యరకసశశటట

94-116/369 2489 JBV2453090
2488 AP151010264330
పపరర: శకనవరసకకషషశరర తపరపవఝలల
పపరర: వనసకల బబబబ� కసద
స రర�

2491 NDX2722858
పపరర: ససధదర కలమలర కరజ

2494 JBV1170067
పపరర: వజయలకడర� కకపపరపప�

2497 AP151010267686
పపరర: పదరజ గబసడడమమడ

94-116/838

2492 NDX2755973
పపరర: శరలన వశరలలకడ కరజ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరజ
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:18
లస: ససస స

94-116/373

2495 NDX0691576
పపరర: వజయలకడర� నలబబ లల

94-116/374

భరస : శసకరర రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-263
వయససస:52
లస: ససస స
94-117/58

2498 NDX1386192
పపరర: అభరరమ గబసడడమమడ

94-117/59

భరస : జర.వ.డడ.వ.పడసరదరరవప� గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:29-2-267
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వ డడ వ పడసరదరరవప గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:29-2-267
వయససస:26
లస: పప

2500 NDX2789741
పపరర: అఖల గబసడడమమడ

2501 NDX1484880
పపరర: షమర షపక

94-117/667

94-117/61

తసడడ:డ జతదసదదయ
డ
వనసకట దసరర వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:29-2-267
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నజరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:29-2-268
వయససస:31
లస: ససస స

2502 AP151010267124
పపరర: మబసతనజ బబగస

2503 NDX1200757
పపరర: నసరరదదబన SK

2504 JBV2461937
పపరర: కకషషకలమలరర అసబటటపపడడ

భరస : రహహమలన షపక
ఇసటట ననస:29-2-268
వయససస:67
లస: ససస స

94-116/370

94-116/839

తసడడ:డ తరరమలలశశర రరవప� గబసడడమమడ
ఇసటట ననస:29-2-267
వయససస:56
లస: పప
94-117/62

94-116/367

తసడడ:డ ససతనరరమలరరవప� �
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:75
లస: పప

భరస : ససబడమణఖఇ� �
ఇసటట ననస:29-2-263
వయససస:41
లస: ససస స
94-116/375

2483 NDX2511475
పపరర: శకనవరసరరవప కరజ

తసడడ:డ నదకరరజ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరజ
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:40
లస: పప
94-116/372

94-116/361

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరజ
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహరణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:76
లస: పప

2499 NDX0910463
పపరర: జర వ డడ వ పడసరద రరవప గబసడ

94-116/363

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ అయత
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:62
లస: పప

2487 NDX1964221
పపరర: శక వనసకట సరసబ మమరరస
జసధనఖల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జసధనఖల
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:66
లస: పప

2496 JBV3710324
పపరర: శసకరరరవప� నలబబ లల

2485 NDX1708132
పపరర: రరధనకకషష మమరరస అయత

94-116/358

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరధన కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర శరర
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:60
లస: పప

2493 NDX1432111
పపరర: అమలరణణ నలబబ లల

94-116/360

భరస : ససతనరరమ పడభబకర
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ కరజ
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:43
లస: పప

2477 AP151010267483
పపరర: అనసరరధ తపరపవఝలల

భరస : శక వనసకట సరసబ మమరరస జసధనఖల
ఇసటట ననస:29-2-262
వయససస:58
లస: ససస స

94-116/362 2482 NDX1846841
2481 NDX2511467
పపరర: ననగ వనసకట మహహష కకషష కరజ
పపరర: భబనస పడకరష ఐత

2484 NDX1271741
పపరర: శకధర అకకకరరజ

94-116/357

తసడడ:డ రరహరన షపక
ఇసటట ననస:29-2-268
వయససస:48
లస: పప

94-117/63

94-117/64

తసడడ:డ కరసతనరరవప అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-269
వయససస:44
లస: ససస స
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2505 JBV2461721
పపరర: లకడరపడసనన ఆసబటటపపడడ

94-117/65

భరస : కరఇతనరరవప అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-269
వయససస:64
లస: ససస స

2506 JBV2454833
పపరర: ఫణణ కకరణ అసబడడపపడడ

2507 JBV2454866
పపరర: వ.యస.యస.రరమ శరర
అసబడడపపడడ
తసడడ:డ కరసతనరరవప అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-269
వయససస:35
లస: పప

94-117/67

94-117/69

2510 JBV2460038
పపరర: లకడర శరగష చఇదదలల

94-117/70

తసడడ:డ కరసతనరరవప అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-269
వయససస:34
లస: పప

2508 JBV2454841
పపరర: కరసతనరరవప అసబటటపపడడ

94-117/68

తసడడ:డ కకషషయఖ� అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-269
వయససస:76
లస: పప

2509 NDX1383702
పపరర: యలమన దదవ చసదదలల
భరస : శశష అనల కలమలర చసదదలల
ఇసటట ననస:29-2-269/1
వయససస:31
లస: ససస స

2511 NDX0268391
పపరర: లకడర చఇదదలల

94-117/71

భరస : బబలచఇదడశశఖరరరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:29-2-269/1
వయససస:43
లస: ససస స

2512 NDX0268482
పపరర: ననగలకడర చసదదలల

తసడడ:డ .ఏన.హరర పడసరద రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:29-2-269/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-117/72

భరస : సదరఖననరరయణ చసదదలల
ఇసటట ననస:29-2-269/1
వయససస:47
లస: ససస స

2514 JBV2453082
పపరర: శశష అనల కలమలర చసదదలల

94-117/74

2515 NDX0261107
పపరర: బబలచసదడశశఖరరరవప చసదదలల

తసడడ:డ బ.ఏన.హరర పడసరద రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:29-2-269/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:29-2-269/1
వయససస:58
లస: పప

2517 NDX2733681
పపరర: రరజగశశరమర కలసచల

2518 NDX2733673
పపరర: హరర కకషణ కలసచల

94-118/1149

భసధసవప: హరర కకషష కలసచల
ఇసటట ననస:29-2-270
వయససస:68
లస: ససస స
2520 NDX1068634
పపరర: వజయలకడర గబసటటరర

94-116/376

2523 NDX2615235
పపరర: కకషష చచసతనఖ గబసటటరర

94-116/758

94-116/381

94-118/1150

2527 JBV2453439
పపరర: పడసనననసజననయబలల అడచడపలర

94-116/384

2530 AP151010264764
పపరర: కరరయ ఎదసకలలలశ

94-116/377

2533 NDX1400399
పపరర: శశశలజ అయత
భరస : సతష
ఇసటట ననస:29-2-276
వయససస:45
లస: ససస స

94-118/1148

2519 NDX2438950
పపరర: గగరర శసకర కనగరల

94-119/34

2522 NDX1035864
పపరర: అనసత ననరరయణ గబసటటరర

94-116/378

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:29-2-272
వయససస:83
లస: పప
94-116/379

2525 JBV2460855
పపరర: రమలదదవ అదదబపలర

94-116/380

భరస : పడసనననఇజననయబలల
ఇసటట ననస:29-2-273
వయససస:59
లస: ససస స
94-116/382

94-116/383
2528 NDX1068386
పపరర: కరరయ యలమన దదప ఆచనరఖ

భరస : వసశ కకషష ఆచనరఖ బబసలలరగ
ఇసటట ననస:29-2-275
వయససస:30
లస: ససస స
94-116/385

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-275
వయససస:59
లస: పప
94-116/387

2516 NDX3214434
పపరర: ననగ లలత వసన రలలఖ దదసస

తసడడ:డ సస వ రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:29-2-270
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-2-273
వయససస:64
లస: పప

భరస : కరరయ
ఇసటట ననస:29-2-275
వయససస:53
లస: ససస స
2532 NDX0518019
పపరర: వనసకట లకడర ససజజతన అయత

2524 NDX0411207
పపరర: పరవన అదచబపలర

94-117/73

భరస : ననగ రరజ దదసస
ఇసటట ననస:29-2-269/1, FLAT NO 502
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసననసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-2-273
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసనననసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-2-273
వయససస:32
లస: పప
2529 NDX0713958
పపరర: భబరత ఎదసకలలలశ

94-117/75

తసడడ:డ అనసతననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-272
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శశషషమహన గబసటటరర
ఇసటట ననస:29-2-272
వయససస:18
లస: పప
2526 NDX0410936
పపరర: మననజ కలమలర అదదబపలర

2521 JBV2453611
పపరర: శశషషమహన గబసటటరర

2513 NDX1597386
పపరర: దదనకర చసదదలల
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ చసదదలల
ఇసటట ననస:29-2-269/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:29-2-270
వయససస:38
లస: పప

భరస : శశషష మహన గబసటటరర
ఇసటట ననస:29-2-272
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నగగష
ఇసటట ననస:29-2-276
వయససస:44
లస: ససస స

94-117/66

2531 NDX2511566
పపరర: తదజససశ అయత

94-116/386

తసడడ:డ శకనవరస లకడర నరసససహ శరర అయత
ఇసటట ననస:29-2-276
వయససస:20
లస: ససస స
94-116/388

2534 NDX0517771
పపరర: భబరత దదవ� అయత�

94-116/389

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:29-2-276
వయససస:47
లస: ససస స
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94-116/390

భరస : వరససదదవ శరర
ఇసటట ననస:29-2-276
వయససస:69
లస: ససస స
2538 NDX0567396
పపరర: ససరగష అయత

94-116/393

2539 NDX0567347
పపరర: వరససదదవశరర అయత

94-116/840

2544 NDX0548842
పపరర: ననగ ఐశశరరఖ ససతతషస తమర�

94-116/398

తసడడ:డ ససబడహరనఖ శరససస �స
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మలర ఖలరరరన రరవప యకకల
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబకర పడసరద చసతపలర
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:29
లస: ససస స

2545 NDX2290518
పపరర: ససవరష కలమలరర రరయపరటట

2546 NDX0548719
పపరర: అరరణకలమలరర తమలర

2548 NDX2511582
పపరర: జయ లకడర చలకల

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:61
లస: పప

94-116/399

94-117/633

94-116/410

2557 NDX0644526
పపరర: శశకలమలర దనమరరజ�

94-116/402

2549 JBV1170273
పపరర: రవ ఉమమలహహశశర చసతపలర

94-116/405

2552 NDX0504670
పపరర: బబల వనసకట ససబడహరణఖ శరససస స
తమలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమలర
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:56
లస: పప

94-116/406

94-116/408

2555 NDX2669505
పపరర: రరమలరరవప యగరనసదస

94-116/759

తసడడ:డ ససబబబరరవప యగరనసదస
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:56
లస: పప
94-116/913

2558 NDX1784199
పపరర: అశశక కలమలర జరసన
తసడడ:డ దదడ మల
ఇసటట ననస:29-2-278
వయససస:36
లస: పప

2560 AP151010267213
పపరర: సరమలమ జఖమర లలవప�

2561 NDX2215531
పపరర: రరజఖలకడర జజనపరటట

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-279
వయససస:76
లస: ససస స

94-116/413
2562 NDX2215440
పపరర: వనసకట గబరరననధ శరర
గబడడపపడడ
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ రరవప గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-280
వయససస:63
లస: పప

2563 NDX1511691
పపరర: లకడర సడవసత పపసగణస

94-116/403

తసడడ:డ అసబక పడసరద
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-277, FIRST FLORE - 2
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ లలవప
ఇసటట ననస:29-2-279
వయససస:57
లస: ససస స

94-116/400

భరస : ససబడహరణఖ శరససస స తమలర
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:74
లస: పప

భరస : రరమలరరవప యగరనసదస
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:45
లస: ససస స
2559 NDX1445015
పపరర: శరరద లలవప

2554 NDX0504613
పపరర: సరసబశవరరవప� చలకల�

94-116/395

94-116/397

తసడడ:డ బబల వనసకట ససబడహరణఖ శరససస స తమర
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:51
లస: పప
94-116/407

2540 NDX1432152
పపరర: ననరరయణ రరవప దనమరరజ
తసడడ:డ పపసడరగకరకయఖ
ఇసటట ననస:29-2-276
వయససస:81
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ గగపరల శరర చరరల
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:40
లస: పప

94-116/392

94-116/396 2543 NDX1511683
2542 NDX1708710
పపరర: ననగ పరవన మనససశన తమర
పపరర: తదజశశ చసతపలర

94-116/404 2551 JBV3709136
2550 NDX2043073
పపరర: శకనవరస కకరణ కలమలర చరరల
పపరర: శరఖమలపడసరద చసతపలర

2556 NDX2615268
పపరర: లల మలధసరర యగరనసదస

94-116/394

భరస : కలమలర రరయపరటట
ఇసటట ననస:29-2-277
వయససస:30
లస: ససస స
94-116/401

2537 NDX0567214
పపరర: నగగష అయత

తసడడ:డ వరససదదవ శరర
ఇసటట ననస:29-2-276
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:29-2-276
వయససస:73
లస: పప

2541 NDX2735579
పపరర: వ బ లకడర అనల ఆమన
అయటట
తసడడ:డ రమమశ అయటట
ఇసటట ననస:29-2-276
వయససస:18
లస: ససస స

2553 JBV3709144
పపరర: అసబకరపడసరద చసతపలర

94-116/391

భరస : ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-276
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదదవ శరర
ఇసటట ననస:29-2-276
వయససస:49
లస: పప

2547 NDX2290609
పపరర: లకడర యకకల

2536 NDX1432087
పపరర: ససత దనమరరజ

94-116/411

94-116/409

94-116/412

భరస : వనసకట గబరరననధ శరర గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-280
వయససస:61
లస: ససస స
94-116/414

తసడడ:డ రరమ కకషష నరసససహ రరవప పపసగణస
ఇసటట ననస:29-2-281
వయససస:26
లస: ససస స

2564 AP151010267196
పపరర: జయసత పపసగణస

94-116/415

భరస : రరమకకషషవరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-2-281
వయససస:52
లస: ససస స
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2565 AP151010264203
పపరర: రరమకకషష నరసససహరరవప
పపసగణస
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-2-281
వయససస:56
లస: పప

94-116/416

2568 NDX2243020
పపరర: శశ రరణణ పరనస
ర లలరర

94-116/419

94-116/423

94-116/841

తసడడ:డ శవరరస కకషష శరర నరరఘలటస
ఇసటట ననస:29-2-284
వయససస:39
లస: పప
2577 NDX2920429
పపరర: ధదరర టట సరయ అభశకన

2569 AP151010267019
పపరర: లలతఅననపపరష పసగబలకరర

94-116/844

2575 NDX2785392
పపరర: శరకవణణ కరవపరర

94-116/842

తసడడ:డ సష మయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-285
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-287
వయససస:67
లస: ససస స

2587 JBV2453132
పపరర: శరఖమ కలమలర నసనన

94-116/437 2590 JBV1170133
2589 NDX2412195
పపరర: రవ చసదడ కలమలర బసవరరజ
పపరర: రరధనకకషషమమరరస� నసనన�

2592 NDX2748887
పపరర: పపలర రరవప పపలకకసడ

94-116/429

తసడడ:డ శత మననహర పడసరద పపలకకసడ
ఇసటట ననస:29-2-287
వయససస:53
లస: పప

2593 NDX2290492
పపరర: రమఖ శక దనచదపలర
భరస : రరకగశ ననలస
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:27
లస: ససస స

94-116/427

2582 NDX0490169
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దదవళళ

94-116/430

తసడడ:డ కరశయఖ దదవళళ
ఇసటట ననస:29-2-285
వయససస:53
లస: పప
94-116/432

2585 NDX1634311
పపరర: సశరఠప రరణణ గకసథదమ

94-116/433

భరస : శకధర గకసథదమ
ఇసటట ననస:29-2-287
వయససస:39
లస: ససస స
94-116/435

2588 NDX1634345
పపరర: శకధర గకసథదమ

94-116/436

తసడడ:డ ననరరయణ చచటట గకసథదమ
ఇసటట ననస:29-2-287
వయససస:47
లస: పప
94-116/438

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:29-2-287
వయససస:77
లస: పప
94-116/846

94-116/843

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-285
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-287
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడరరవప బసవరరజ
ఇసటట ననస:29-2-287
వయససస:50
లస: పప

2576 NDX2748861
పపరర: లకడరసరఈపడసద పపలకకసడ

2579 NDX0608083
పపరర: ససజజత దదవళళ

94-116/426

భరస : శరఖమ కలమలర నసనన
ఇసటట ననస:29-2-287
వయససస:32
లస: ససస స
94-116/434

94-116/425

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:29-2-284
వయససస:85
లస: పప

2578 NDX0891283
పపరర: హరరపసడయ చసతలపరటట�

94-116/431 2584 NDX1708868
2583 AP151010264256
పపరర: వనసకటరరమయఖ చసతలపరటట�
పపరర: రరణణ శశరసక నసనన

94-116/422

2573 AP151010264390
పపరర: శసకరరరవప దసరర టట

తసడడ:డ పపలర రరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:29-2-284
వయససస:21
లస: పప

2581 NDX0895912
పపరర: జగనననథ వసశ కకషష�
చసతలపరటట�
తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-285
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-285
వయససస:56
లస: ససస స

2570 JBV2461200
పపరర: రమలదదవ దదరరటట

భరస : వససత కలమలర ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:29-2-284
వయససస:32
లస: ససస స

2580 NDX0891374
పపరర: సరసశత� చసతలపరటట�

94-116/418

భరస : డడ వ ఎస యన వర పడసరద
ఇసటట ననస:29-2-284
వయససస:43
లస: ససస స
94-116/424

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-285
వయససస:34
లస: ససస స

2586 JBV1170158
పపరర: రఇగననయకమర నసననన

94-116/420

2572 NDX2362911
పపరర: వ యస ఎన వర పడసరద
ధదరరటట
తసడడ:డ శసకర రరవప ధదరర టట
ఇసటట ననస:29-2-284
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వ ఏస ఏన వర పడసరద ధదరర టట
ఇసటట ననస:29-2-284
వయససస:18
లస: పప
94-116/428

2567 NDX2215416
పపరర: శకనవరస ఆకలసకస

తసడడ:డ రసగరచనరర ఆకలసకస
ఇసటట ననస:29-2-282
వయససస:84
లస: పప

భరస : కరళపడసరద రరమదనసస
ఇసటట ననస:29-2-283
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-284
వయససస:78
లస: ససస స
2574 NDX2787059
పపరర: వససత కలమలరర నరరఘలటస

94-116/417

తసడడ:డ శకనవరస ఆకలసకస
ఇసటట ననస:29-2-282
వయససస:50
లస: పప

తలర : లలత అననపపరష పరనస
ర లలరర
ఇసటట ననస:29-2-283
వయససస:54
లస: ససస స
2571 AP151010267411
పపరర: లలత దదరరటట

2566 NDX2215424
పపరర: మబరళకకషష ఆకలసకస

2591 NDX3144318
పపరర: రరధకకషష మమరరస నసనన

94-116/845

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసనన
ఇసటట ననస:29-2-287
వయససస:79
లస: పప
94-116/439

2594 NDX2290641
పపరర: అనసపమ బసదస పసససపరటట

94-116/440

భరస : వజయ పసససపరటట
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:29
లస: ససస స
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2595 NDX2290575
పపరర: రరఘవనసదడ ఆదదతఖ ననలస

94-116/441

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప ననలస
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:32
లస: పప
2598 NDX0519009
పపరర: జజనకక దదవ రరజ పపరగహహత

94-117/76

94-117/79

94-117/82

94-118/113

తసడడ:డ తనరర చసద
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:29
లస: పప
2610 JBV2467462
పపరర: వ.యస.ఎస.శరర తషరగ

94-118/116

94-118/118

94-118/121

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:78
లస: పప

2605 NDX0504886
పపరర: వనసకట శకనవరస మకతషఖసజయ
శరర తషరగ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తషరగ
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:59
లస: పప
2608 NDX1769175
పపరర: పడకరష చసద చచహన

2611 NDX2837169
పపరర: బససత కలమలర

2614 NDX0295949
పపరర: ననగలకడర మలలరదద

2617 JBV3713492
పపరర: సరవతడ ఏలకరర

94-118/124

2620 NDX1240241
పపరర: శభడహరణఖ సరససన స గగరగస

94-117/83

94-118/114

94-118/1151

2623 NDX2986784
పపరర: శక వనసషషవ చదటరపఅల

94-118/112
2606 JBV2467454
పపరర: వనసకటననగసతఖరమలదదవ తషరగ

భరస : మకతఖఇజయశరర
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:52
లస: ససస స
2609 AP151010270294
పపరర: శవరరమ కరమమశశర రరవప
చచటరపలర
తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:53
లస: పప

94-118/115

2612 NDX1328293
పపరర: శకలకడర శరకవఖ గగరరస

94-118/117

తసడడ:డ ససబడహరణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:26
లస: ససస స
94-118/119

2615 AP151010270621
పపరర: శశష ఉష శక చచటరపలర

94-118/120

భరస : కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:47
లస: ససస స
94-118/122

2618 JBV3713468
పపరర: శక లకడర సరసశత మలలరదద

94-118/123

భరస : బబలకకషష శరససస స
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:67
లస: ససస స
94-118/125

తసడడ:డ జజనకక రరమ శరరర
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:53
లస: పప
94-118/127

94-117/81

తసడడ:డ అజయ సససగ పపరగహహత
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబడమణణఖశశరరవప
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:74
లస: ససస స
2622 NDX0295865
పపరర: కకషషమమరరస చచటరపలర

2603 NDX0371724
పపరర: వకకమ సససగ రరజ పపరగహహత

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : ససబడమణఖ సరససన స
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:47
లస: ససస స
2619 JBV3711439
పపరర: సరగజన చచటరపలర

94-117/80

తసడడ:డ తర చసద కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస గగరరస
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:27
లస: ససస స
2616 NDX1240258
పపరర: భవరన గగరరస

94-117/78
2600 NDX0548974
పపరర: వనసకట ననగ సతఖ రమలదదవ
తషరగ
భరస : వనసకట శకనవరస మకతషఖసజయ శరర తషర
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ తనరర చసద
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:59
లస: పప
2613 NDX1240266
పపరర: పసడయసకర మపరరరస

2602 NDX1035120
పపరర: వకకమ సససగ

94-116/443

94-117/77

తసడడ:డ జబర సససగ సససగ
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జబబర సససగ
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:40
లస: పప
2607 NDX1769282
పపరర: బససత చచహన

2599 AP151010267169
పపరర: కకరణరయ గబరజజల

2597 NDX2290617
పపరర: వజయ పసససపరటట

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పసససపరటట
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహనరరవప గబరజజల
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అజయ సససహ రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:55
లస: ససస స
2604 NDX1081553
పపరర: అమర సససగ

94-116/442

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప ననలస
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:34
లస: పప

భరస : వకకమ సససహ రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:29-2-289
వయససస:31
లస: ససస స
2601 NDX0518969
పపరర: తజజ దదవ రరజ పపరగహహత

2596 NDX2290559
పపరర: రరకగశ ననలస

2621 JBV3713781
పపరర: ససబడమణణఖశశర రరవప ఏలకరర

94-118/126

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:56
లస: పప
94-118/1152

తసడడ:డ శవరరస కరమమశశర రరవప చదటరపఅల
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:22
లస: ససస స

2624 NDX3151586
పపరర: శకవలర చదటరపఅల

94-118/1153

తసడడ:డ శవరరస కరమమశశరరరవప చదటరపఅల
ఇసటట ననస:29-2-290
వయససస:18
లస: ససస స
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2625 NDX2511616
పపరర: మలధవ తతమబరరకకట

94-116/444

2626 NDX1400456
పపరర: ససత మహలకడర జసదనఖల

94-116/445

2627 NDX0264424
పపరర: ననగమణణ� చదతనబటర �

94-116/446

భరస : శకరరమలసజననయ కలమలర తతమబరరకకట
ఇసటట ననస:29-2-291
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-291
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-291
వయససస:85
లస: ససస స

94-116/447
2628 NDX2511459
పపరర: శకరరమలసజననయ కలమలర
తతమబరరకకట
తసడడ:డ లకడర నరసససహ రరవప తతమబరరకకట
ఇసటట ననస:29-2-291
వయససస:43
లస: పప

94-116/448
2629 NDX2511483
పపరర: వనసకట పడదదప కలమలర
తతమబరరకకట
తసడడ:డ లకడర నరసససహ రరవప తతమబరరకకట
ఇసటట ననస:29-2-291
వయససస:51
లస: పప

94-116/847
2630 NDX2778736
పపరర: ఉమలమహహశశర శరర బబతనభటర

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస బబతనభటర
ఇసటట ననస:29-2-291
వయససస:68
లస: పప

2631 NDX2778827
పపరర: ససలలచన బబతనభటర

2632 NDX1080316
పపరర: వజయ వహరర భమవరపప

2633 AP151010264106
పపరర: రరమలరరవప గగలర పపడడ�

94-116/848

భరస : ఊమలమహహసశరసరరర బబతనభటర
ఇసటట ననస:29-2-291
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-291
వయససస:30
లస: ససస స

2634 NDX1079631
పపరర: నసససల వరససరరడడడ

2635 NDX0378331
పపరర: నకపపన శశఖర వరససరరడడ

94-118/129

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:29-2-292
వయససస:28
లస: ససస స
2637 NDX0296020
పపరర: వరససరరడడడ చసదడ శశఖర

94-118/132

94-116/451

94-118/134

94-118/137

2644 JBV2467561
పపరర: ననగగసదడమర కకలర సససటట

2647 NDX0810960
పపరర: కకటటశశర రరవప మసగ

94-116/454

2650 NDX2037019
పపరర: పరవన కలమలరర తరరమలశశటట

94-116/452

తసడడ:డ బబబబ రరజగసదడ పడసరద తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:29-2-295
వయససస:41
లస: పప

2639 NDX1254705
పపరర: గగతనసజల గగలర పపడడ

94-116/450

2642 AP151010264522
పపరర: రవశసకర గగలర పపడడ�

94-116/453

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-293
వయససస:58
లస: పప
94-118/135

2645 AP151010270287
పపరర: కకషషవనణణ కకలర సససటట �

94-118/136

భరస : పసదబ మసరసననడవప�
ఇసటట ననస:29-2-293
వయససస:62
లస: ససస స
94-118/138

2648 AP151010270226
పపరర: రవసదడబబబబ కకలర సససటట

94-118/139

తసడడ:డ సష మయఖ
ఇసటట ననస:29-2-293
వయససస:45
లస: పప
94-116/455

భరస : ససరగసదడ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:29-2-295
వయససస:39
లస: ససస స
94-116/457

94-118/131

తసడడ:డ రవ శసకర
ఇసటట ననస:29-2-293
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-293
వయససస:33
లస: పప

భరస : కగశవ పపజజరర
ఇసటట ననస:29-2-295
వయససస:31
లస: ససస స
2652 NDX2036987
పపరర: ససరగసదడ తరరమలశశటట

94-118/133

భరస : అసకమరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-293
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సష మయఖ
ఇసటట ననస:29-2-293
వయససస:64
లస: ససస స
2649 NDX2050136
పపరర: పవతడ పపజజరర

2641 AP151010267517
పపరర: ససధనమలధవ దనవపలకరర�

2636 NDX0295980
పపరర: వరససరరడడడ మలధవ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:29-2-292
వయససస:59
లస: పప

భరస : రవశసకర�
ఇసటట ననస:29-2-293
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రవఇదడబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-293
వయససస:36
లస: ససస స
2646 AP151010270005
పపరర: శవపరరశత కకలర సససటట

94-118/130

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-292
వయససస:91
లస: పప

తసడడ:డ రవ శసకర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:29-2-293
వయససస:28
లస: ససస స
2643 JBV2467553
పపరర: ననగమలలర శశరర కకలర ఇశశటట

2638 NDX0505784
పపరర: లకడరనరసయఖ� వరససరరడడడ�

94-116/449

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-292
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:29-2-292
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకడర నరసయఖ
ఇసటట ననస:29-2-292
వయససస:61
లస: పప
2640 NDX1254713
పపరర: కకమల హరగష గగలర పపడడ

94-118/128

2651 NDX2050110
పపరర: కగశవ పపజజరర
తసడడ:డ కకషష పపజజరర
ఇసటట ననస:29-2-295
వయససస:39
లస: పప

94-116/849 2654 NDX2721116
2653 NDX2723013
పపరర: వనసకట చసదడ శశఖర పడసరద కలరరలర
పపరర: సరగజన దదవ కలరరలర

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషష శరర కలరరలర
ఇసటట ననస:29-2-295
వయససస:63
లస: పప

94-116/456

94-116/850

భరస : వనసకట చసదడ శశఖర పడసరద శరర కలరరలర
ఇసటట ననస:29-2-295
వయససస:60
లస: ససస స
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94-116/458

తసడడ:డ సష మ సససదర గబపరస గబగరరలస
ఇసటట ననస:29-2-296
వయససస:25
లస: ససస స

2656 NDX0932434
పపరర: రరజఖలకడర వసససశశటట �

భరస : వనసకట ననగవరపడసరద�
ఇసటట ననస:29-2-296
వయససస:39
లస: ససస స

94-116/461 2659 NDX0909937
2658 NDX0845313
పపరర: వనసకటననగవర పడసరద వససశశటట
పపరర: కకషషమమరరస వసససశశటట �

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-296
వయససస:43
లస: పప
2661 NDX2243061
పపరర: పదరపసడయ కకమసడదరర

94-116/465

94-116/468

94-116/473

94-116/466

94-116/474

తసడడ:డ గబరరమమరరస సరగర
ఇసటట ననస:29-2-298
వయససస:50
లస: పప
94-116/479
2673 NDX2053676
పపరర: వనసకట శవరరమకకషష పడసరద
నలర గగసడ
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:29-2-299
వయససస:50
లస: పప

2674 NDX0259598
పపరర: వనసకట రరధనకకషషమమరరస�
నలర గగసడ�
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-299
వయససస:62
లస: పప

94-116/480

2676 JBV2460137
పపరర: పదనరవత� కకట�

2677 NDX2511590
పపరర: కనక దసరర రరళళబసడడ

94-116/483

2679 AP151010267175
పపరర: హనసమలయమర కకట�
భరస : కర . ఎ . ఆర . కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:68
లస: ససస స
2682 NDX2511525
పపరర: మబరళ కకషష రరళళబసడడ
తసడడ:డ కకషష మమరరస రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:53
లస: పప

2680 JBV2460384
పపరర: రమలదదవ� జజననలగడడ �

2683 JBV3709128
పపరర: వనసకట రరమలరరవప�
కలడడమబల�
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:56
లస: పప

2669 NDX0567834
పపరర: పడసరద శరర జసధనఖల�

94-116/475

94-116/478
2672 NDX0086827
పపరర: లకడర కరమమశశరరదదవ� నలర గగసడ�

94-116/481
2675 NDX2050151
పపరర: వ లకడర అననపపరష రరళళబసడడ

తలర : కనక దసరర రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:24
లస: ససస స
2678 NDX0263954
పపరర: పదరజ� కలడడమబల�

94-116/484

భరస : వనసకట రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:55
లస: ససస స
94-116/486

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:75
లస: ససస స
94-116/488

94-116/472

భరస : వనసకట రరధనకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-299
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:48
లస: ససస స
94-116/485

94-116/467

తసడడ:డ నరసససహ శరససన �స
ఇసటట ననస:29-2-298
వయససస:34
లస: పప
94-116/477

భరస : వనసకట మహదదవ�
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:43
లస: ససస స

2663 NDX2126721
పపరర: కలమలర రరయపరటట

భరస : రరమ కకషష సరగర
ఇసటట ననస:29-2-298
వయససస:41
లస: ససస స

2671 NDX0085456
పపరర: లకడరననరరయణ మమరరస�
కనసపరరస�
తసడడ:డ కకటటశశర శరర�
ఇసటట ననస:29-2-298
వయససస:60
లస: పప

94-116/482

94-116/463

తసడడ:డ అయబస రరయపరటట
ఇసటట ననస:29-2-297
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరసససహశరససస స
ఇసటట ననస:29-2-298
వయససస:61
లస: ససస స
94-116/476

2660 NDX2290591
పపరర: వరసవ కనఖక వనచచ

94-116/470 2666 NDX2127091
2665 NDX0259549
పపరర: రసగననధ చనరరఖలల కకమసడదరర
పపరర: శరరద సరగర

2668 NDX0518043
పపరర: హనసమలయమర� జసధనఖల�

94-116/460

భరస : ససధనకర వనచచ
ఇసటట ననస:29-2-297
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:29-2-297
వయససస:62
లస: పప

భరస : లకడరననరరయణ మమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-298
వయససస:56
లస: ససస స
2670 NDX2127109
పపరర: రరమకకషష శరససస స సరగర

94-116/462

భరస : సతఖననరరయణ రరవప గగపరరజ
ఇసటట ననస:29-2-297
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప వనచచ
ఇసటట ననస:29-2-297
వయససస:36
లస: పప
2667 NDX0080499
పపరర: రసగవరణణ� కనపరరస�

2662 NDX2112894
పపరర: లకడర సరసబబడజఖస గగపరరజ

2657 NDX0864041
పపరర: వజయలకడర వసససశశటట �

భరస : కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-296
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-296
వయససస:66
లస: పప

భరస : రసగననఠరచరరఖలల కకమసడదరర
ఇసటట ననస:29-2-297
వయససస:51
లస: ససస స
2664 NDX2290534
పపరర: ససధనకర వనచచ

94-116/459

2681 NDX1200617
పపరర: వనసకట మహదదవ కకట

94-116/487

తసడడ:డ K A R R K మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:50
లస: పప
94-116/489

2684 NDX2738474
పపరర: చసదడ శశఖర రరళరబసడడ

94-116/851

తసడడ:డ మబరళ కకషష రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:18
లస: పప
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2685 NDX2475788
పపరర: శక రరమ మమరరస కరససబబ

94-119/35

తసడడ:డ సతఖ సరయ కరససబబ
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:20
లస: పప
2688 NDX2727824
పపరర: హరరత కసదబబ

94-119/811

94-116/492

2692 AP151010264018
పపరర: శకనవరసరరవప పసదబ ద

94-116/495

2698 NDX2438117
పపరర: కరసచన దదవ కసకరరయల
భరస : పడవణ జరసన కసకరరయల
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:46
లస: ససస స

2700 NDX2438091
పపరర: కమల దదవ కసకరరయల

2701 NDX2438174
పపరర: రగతక జరసన కరసకకరరయల

94-116/501

భరస : శశషమల జరసన కసకరరయల
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పడవణ కలమలర కననకరరయల
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:24
లస: పప
2706 AP151010264372
పపరర: బబలససబడహరణఖస దదసతరరజ�

2704 NDX2438158
పపరర: రమమష జరసన కసకరరయల

94-116/507

2707 NDX2438109
పపరర: పడవణ జరసన కసకరరయల

2710 NDX2243111
పపరర: సరయ మమఘన వపరరమ

తసడడ:డ పడతనప చసద కరలక జ జరసన శశషమల
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రవ చసదడ వపరరమ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:22
లస: ససస స

2712 NDX2438042
పపరర: ననగ సరయ జయశక మమనక
టటకక
తసడడ:డ ననగభమషణ రరవప టటకక
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:23
లస: ససస స

2713 NDX1511659
పపరర: దదవఖ జజనపరటట

94-116/513

2693 AP151010267045
పపరర: సతఖవతమర జడడగబ

తసడడ:డ రవ కలమలర జజనపరటట
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:26
లస: ససస స

94-116/494

94-116/497

భరస : రమమశ జరసన కసకరరయల
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:40
లస: ససస స
94-116/499

2699 NDX2243087
పపరర: కకటటశశరఅమర చలక

94-116/500

భరస : దనసస చలక
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:54
లస: ససస స
94-116/502

2702 NDX2438125
పపరర: గగరవ జరసన కసకరరయల

94-116/503

తసడడ:డ పడవణ జరసన కసకరరయల
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:22
లస: పప
94-116/505

94-116/506
2705 NDX2438133
పపరర: దదలప కలమలర జరసన కసకరరయల

తసడడ:డ శశషమల జరసన కసకరరయల
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:43
లస: పప
94-116/508

తసడడ:డ శశషమల జరసన కసకరరయల
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:47
లస: పప
94-116/510

94-116/491

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-303
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషమల జరసన కసకరరయల
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మమరరస�
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:46
లస: పప
2709 NDX2438083
పపరర: పడతనప చసద జరసన శశషమల

94-116/493

తసడడ:డ దదలప కలమలర కరసకకరరయ
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:20
లస: పప
94-116/504

2690 AP151010267388
పపరర: హహహమలవత పసదబ ద
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-301
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-304
వయససస:73
లస: పప
94-116/498

94-119/810

94-116/496 2696 NDX2438166
2695 AP151010264185
పపరర: వనసకటరమణనజరరవప గడడయలరస
పపరర: పపనస కసకరరయల

భరస : దదలప కలమలర జరసన కసకరరయల
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:43
లస: ససస స

2703 NDX1784520
పపరర: కననకరరయల అభషపక

94-116/490

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-301
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రమణనజరరవప
ఇసటట ననస:29-2-304
వయససస:46
లస: పప
2697 NDX2438141
పపరర: మనన కలమలరర కసకరరయల

2689 AP151010267389
పపరర: లలత పసదబ ద

2687 NDX2720654
పపరర: సతఖ సరయ కసదబబ

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస కసదబబ
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-301
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-301
వయససస:30
లస: పప
2694 AP151010264179
పపరర: పడభబకర గడడయలరస

94-119/809

భరస : శక రరమ మమరరస కసదబబ
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : సతఖ సరయ కసదబబ
ఇసటట ననస:29-2-300
వయససస:43
లస: ససస స
2691 NDX0699504
పపరర: పవన పసదబ ద

2686 NDX2722437
పపరర: జయ లకడర కసదబబ

2708 NDX2243079
పపరర: దనసస చలక

94-116/509

తసడడ:డ అజరర చలక
ఇసటట ననస:29-2-305
వయససస:55
లస: పప
94-116/511

2711 NDX2242956
పపరర: ననగ సరయ జయశక మమనక
తచకక
తసడడ:డ ననగ భమషణ రరవప తచకక
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:23
లస: ససస స

94-116/514

94-116/515
2714 NDX2438034
పపరర: ననగ సరయ జయశక హరరక టటకక

94-116/512

తసడడ:డ ననగభమషణ రరవప టటకక
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:25
లస: ససస స
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2715 NDX1420348
పపరర: ససమజ నడడసపలర
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94-116/516

తసడడ:డ వనసకటటశశర కలమలర దతష
స
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:27
లస: ససస స
2718 NDX0136432
పపరర: మబరళ జయశక కకలపరరస

94-116/519

94-116/522

94-116/525

భరస : మహన శశధర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:47
లస: ససస స
2727 NDX0264804
పపరర: మసజలదదవ రణనవత

94-116/528

94-116/531

94-116/534

94-116/537

2725 NDX1708728
పపరర: సరసబబడజఖ లకడర గబఱఱ స

2726 NDX1964270
పపరర: జజనకక వపరరమ

2728 NDX0264713
పపరర: వనసత అకకకరరజ�

2731 NDX1068618
పపరర: పడమలల దదవ కకట

2734 NDX2438026
పపరర: ఈశశరమర టటకక

2737 NDX1068600
పపరర: ఆసడనళమర కకట

2740 NDX1511667
పపరర: రరఘవనసదడ పడసరద జజనపరటట

తసడడ:డ మహన మబరళ కకశశర బబపటర
ఇసటట ననస:29-02-306
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమలర జజనపరటట
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:25
లస: పప

2742 NDX1035898
పపరర: వనసకట శకహరర చరణ బబపటర

2743 NDX1036060
పపరర: రవకకరణ బబపటర

తసడడ:డ వనసకట ననగ కకషష మబరళ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:28
లస: పప

94-116/543

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:32
లస: పప

94-116/521

2723 NDX2438018
పపరర: పదర పసడయ టటకక
భరస : ననగభమషణ రరవప టటకక
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:46
లస: ససస స

94-116/526

94-116/524

94-116/527

భరస : రవ చసదడ వపరరమ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:47
లస: ససస స
94-116/529

2729 NDX0548925
పపరర: నడడసపలర రరజగశశరర దతష
స

94-116/530

భరస : వనసకటటశశర కలమలర దతష
స
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:57
లస: ససస స
94-116/532

2732 NDX0648428
పపరర: లలతన సరవతడ� వడర మమడడ�

94-116/533

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:71
లస: ససస స
94-116/535

2735 NDX1068626
పపరర: సరవతడమర కగతరరజ

94-116/536

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:72
లస: ససస స
94-116/538

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:82
లస: ససస స
94-116/540

2720 NDX0518076
పపరర: రమలదదవ� కకట�

భరస : మహన మబరళ కకషప ర బబపటర
ఇసటట ననస:29-02-306
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ టటకక
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:80
లస: ససస స
2739 NDX2438067
పపరర: సరయ శక చరణ బబపటర

94-116/523

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతన శరర�
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:71
లస: ససస స
2736 NDX0891325
పపరర: ససతమహలకడర జనపరటట�

2722 NDX2438059
పపరర: జయ మలధసరర బబపటర

94-116/518

భరస : ఉపపసదడ కలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రవకలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:61
లస: ససస స
2733 NDX0264762
పపరర: సరవతడ పష చరరజ�

94-116/520

భరస : శకనవరస రరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పడకరష చసదడ రణనవత
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:49
లస: ససస స
2730 NDX1068287
పపరర: వనసదదహహ కకమరరరజ

2719 NDX1708736
పపరర: మలర క ఇజరగన

2717 NDX1432244
పపరర: దదపసక వననయకకయల

భరస : భబరత కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ ఇజరగన
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కరసతలలల
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:36
లస: ససస స
2724 NDX0136564
పపరర: ససతనకలమలరర కకలపరరస

94-116/517

తసడడ:డ వనసకటటశశర కలమలర దతష
స
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనశశధర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:31
లస: ససస స
2721 NDX0264648
పపరర: కకరస ర దదవ వననయకకయల

2716 NDX1431709
పపరర: హహమజ నడడసపలర

2738 NDX1964130
పపరర: కరమమశశరమర కరర

94-116/539

భరస : సదరఖననరరయణ కగతరరజ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:84
లస: ససస స
94-116/541

94-116/542
2741 NDX1784611
పపరర: లలలధర జజనకక నవరస కకలపరరరర

తసడడ:డ మహన శశధర రరవప కకలపరరరర
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:27
లస: పప
94-116/544

2744 NDX0379107
పపరర: భరత కలమలర వననయకకయల

94-116/545

తసడడ:డ ధనరరజ జ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:38
లస: పప
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2745 NDX0567982
పపరర: ఉపపసదడ కలమలర కకటబ�

94-116/546

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:39
లస: పప

2746 NDX0918532
పపరర: ననగరరజ ఇజరగరన�

తసడడ:డ చచసచసబబబబ�
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:43
లస: పప

94-116/549 2749 NDX1035047
2748 NDX2438075
పపరర: మహన మబరళ కకశశర బబపటర
పపరర: రవ చసదడ వపరరమ

తసడడ:డ అపరపరరవప బబపటర
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:48
లస: పప
2751 NDX1964114
పపరర: నటరరజ శశఖర కరర

94-116/552

2752 NDX0378802
పపరర: రవకలమలర జజనపరటట�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:59
లస: పప
94-116/558

94-116/561

94-116/854

భరస : కకషషయఖ బరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:41
లస: ససస స
2766 NDX3233327
పపరర: సరయ లకడర కకరఠ
న రగ

94-116/905

94-116/554

94-116/556

2756 NDX1035179
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప బబపటర

94-116/557

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:64
లస: పప
94-116/559

2759 NDX1653394
పపరర: వనసకట రతన శరర పష చరరజ

94-116/560

తసడడ:డ ననగభమషణస పష చరరజ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:78
లస: పప
94-116/852

2764 NDX2785467
పపరర: జజహనవ దవపలకరర

94-116/855

2762 NDX2722767
పపరర: కకషష వనణణ దవపలకరర

94-116/853

తలర : ఉమ మహహశశర రరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:42
లస: ససస స
2765 NDX3223930
పపరర: సరయ చనన కకరఠ
న రఠగ

94-116/902

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప ANDHRA PRAD
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కగ వ బ రరమచసదడ మమరరస కకరనఠగ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:46
లస: ససస స

2767 NDX3237625
పపరర: కకషషయఖ బరబబ ఈనన

2768 NDX3051224
పపరర: బబలలజ కకలలమమసత

తసడడ:డ నరసయఖ బరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:29.2.306
వయససస:52
లస: పప

94-118/140
2769 NDX2179605
పపరర: సరయ సదరర షమ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ కలససమ హరననథ శరర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:22
లస: ససస స

2770 NDX1771733
పపరర: శకల కలమలరర
తసడడ:డ అరరణ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:25
లస: ససస స

2772 NDX0864090
పపరర: జజనకక అబమబరర

2773 JBV3713526
పపరర: శక లత కరజజ

భరస : కలససమ హరననథ శరర
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:51
లస: ససస స

94-116/551

2753 NDX0568030
పపరర: వనసకటటశశర కలమలర దతష
స
నడడసపలర
తసడడ:డ కకటటశశర కలమలర దతష
స
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:57
లస: పప

2761 NDX2722734
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
దవపలకరర
తసడడ:డ కలమలర సరశమ దవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కగ వ బ రరమచసదడ మమరరస కకరఠ
న రఠగ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:20
లస: ససస స

94-118/143

2750 NDX2438000
పపరర: ననగభమషణ రరవప టటకక

94-116/553

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:86
లస: పప
2763 NDX3182789
పపరర: పదర బరబబ ఈనన

2758 NDX0644880
పపరర: శసకర రరవప� వడర మమడడ�

94-116/548

తసడడ:డ ననగరరజ టటకక
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ దనల చసదడజరసన
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:68
లస: పప
2760 NDX0845222
పపరర: జజనపరటట కరమమశశర రరవప�

94-116/550

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:55
లస: పప

94-116/555 2755 NDX1127364
2754 NDX0699462
పపరర: మహన శశధర రరవప� కకలపరరస�
పపరర: పడకరష చసదడ రరననవత

2747 NDX0378927
పపరర: కరసతలలల వననయకకయల

తసడడ:డ ధనరరజ
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కలమలర వర భదడ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కగ వ యస చలపత రరవప కరర
ఇసటట ననస:29-2-306
వయససస:54
లస: పప

2757 NDX1035658
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకట

94-116/547

భరస : ఈశశర పడసరద
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:51
లస: ససస స

94-119/932

94-118/1154

తసడడ:డ రవ కలమలర కకలలమమసత
ఇసటట ననస:29-2-309
వయససస:19
లస: పప
94-118/141

2771 NDX1772350
పపరర: ససనతన దదవ

94-118/142

భరస : అరరణ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:50
లస: ససస స
94-118/144

2774 NDX2145523
పపరర: కమలమర మబలలగమ

94-118/145

భరస : సష మనరరధసఖలల మబలలగమ
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:78
లస: ససస స
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2775 NDX1769761
పపరర: ఉతకరర కలమలర చరణ పహరగ

94-118/146

తసడడ:డ అరరణ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:24
లస: పప
2778 NDX0862557
పపరర: కలససమహరననధ శరర
చసతలపపడడ
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:59
లస: పప
2781 NDX2791135
పపరర: శకనస బబ మబర

94-118/149

2779 NDX2809317
పపరర: శకనవరస రరవప తసగరరరల

94-118/1155

తసడడ:డ పరసడడరసగ
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:57
లస: పప
94-118/1157

2782 NDX2790962
పపరర: రమణ బబ మబర

94-116/793

94-118/1158

2785 NDX2909810
పపరర: వషష
ష వవనక దదవరకకసడ

2788 NDX0174540
పపరర: హహమజ భమవరపప

తసడడ:డ వనసకట రరమ మహన వననకకట
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష ససధనకర
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:30
లస: ససస స

2790 NDX1489419
పపరర: ససనసద దనవపలకరర

2791 NDX1745373
పపరర: ననగదసరర పరటటబసడర

94-118/154

భరస : వనసకట లకడర ననరరయణ శరర దనవపలక
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:34
లస: ససస స

2796 NDX1489443
పపరర: హహమ బసదస యడర పరటట

94-118/160

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:50
లస: ససస స
2802 NDX0087262
పపరర: శరసత కలమలరర వననకకట
భరస : రరమ మహన వననకకట
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:56
లస: ససస స

94-118/152

94-118/155

2797 JBV3713518
పపరర: పరరశత అదదబపలర

2800 NDX2119304
పపరర: టట యస అఖల

2803 NDX0174219
పపరర: భబనసమత భమవరపప
భరస : పపరష ససధనకర
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:58
లస: ససస స

2783 NDX2809341
పపరర: రవ శసకగర తసగరరరల

94-118/1159

2786 NDX1694331
పపరర: ససమ హహమ బసదస గబగరరలస

94-118/150

2789 NDX0867010
పపరర: శశశలలష భటబడజ

94-118/153

2792 JBV3713716
పపరర: రమణ� నననడపరటట�

94-118/156

భరస : ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:36
లస: ససస స
94-118/158

2795 NDX1413483
పపరర: అరరణన దదవరకకసడ

94-118/159

భరస : కకటటశశర రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:46
లస: ససస స
94-118/161

2798 NDX0820498
పపరర: రరహనన హససనన షపక

94-118/162

భరస : డదవడ రరజ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:49
లస: ససస స
94-118/164

భరస : పస యస బబలససబడమణణయన
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:54
లస: ససస స
94-118/166

94-118/1156

తసడడ:డ లకరయఖ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:48
లస: ససస స
94-118/163

2780 NDX2809655
పపరర: కమల కలమలరర తసగరరరల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబగరరలస
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజగగశశర రరవప సష మరరజ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవ కలమలర పపలపరక
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:45
లస: ససస స
2799 JBV3713575
పపరర: కకషష పసడయల వసజనసపరటట

94-116/794

భరస : శకకరసత పరటటబసడర
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:36
లస: ససస స

94-118/157 2794 NDX1964692
2793 JBV3713534
పపరర: మహన రఠప వలర ఆదదరరజ
పపరర: ననగసససదరర సష మరరజ

భరస : శకధర ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:41
లస: ససస స

94-118/148

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరర రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:29-02-311
వయససస:21
లస: పప
94-118/151

2777 JBV2467082
పపరర: బబలలజవశశననధరరడడ �
భమనపరటట�
తసడడ:డ రరజజగగపరరరడడ �
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనస బబ మబర
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరర రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:29-02-311
వయససస:21
లస: ససస స
2787 NDX1507278
పపరర: సరవతడ పసడయల వననకకట

94-118/147

తసడడ:డ కలససమ హరరననథ శరర
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ బబ మబర
ఇసటట ననస:29-2-310
వయససస:40
లస: పప
2784 NDX2909943
పపరర: మధవ లత దదవరకకసడ

2776 NDX1239557
పపరర: తరరణ` చసతలపపడడ

2801 NDX2438802
పపరర: ఆనసద లకడర కకడసబ

94-118/165

భరస : కకషష మహన కకడసబ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:54
లస: ససస స
94-118/167

2804 JBV3713666
పపరర: రరజగశశరర భటబడజ

94-118/168

భరస : లకరయఖ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:58
లస: ససస స
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పపరర: పదనరవత భమవరపప
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94-118/169

భరస : శకనవరస మమరరస భమవరపప
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:58
లస: ససస స
2808 NDX0866970
పపరర: మరరయమర� నననడపరటట�

94-118/172

94-118/175

94-118/178

2812 NDX1079581
పపరర: అదదబపలలర వశశననద

2815 NDX1745506
పపరర: మబరళకకషష శరర కకడవరరస

94-118/181

2818 JBV3715075
పపరర: డదవడ రరజ కలమలర పతష
స ల

94-118/176

2821 JBV3713567
పపరర: ససబడమణఖస వసజనస పరటట

94-118/182

2819 NDX1413467
పపరర: కకటటశశర రరవప దదవరకకసడ

94-118/185

2822 JBV3713690
పపరర: వనసకట రమణ తడవకకమ రరవప
మబనపలర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:56
లస: పప

94-118/186

2825 JBV3713500
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప అదదబపలర

94-118/189

2824 NDX0078485
పపరర: వనసకట రరమ మహన
వననకకట
తసడడ:డ రరమకకషషయఖ వననకకట
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:60
లస: పప

94-118/188

2827 NDX1336023
పపరర: శశష తలప సరయ సరరకజ

94-118/191

94-118/190

తసడడ:డ తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:64
లస: పప
2829 AP151010276125
పపరర: కకదసబ కకషష మహన
తసడడ:డ కర వ ఎల ఎన చకకపరణణ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:62
లస: పప
2832 NDX2791382
పపరర: శకధర ఆదదరరజ
తసడడ:డ తషలశ రరమ రరవప ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పపనననరరవప
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:67
లస: పప
94-118/193

94-118/1160

2830 NDX2682052
పపరర: వశశ కకరణ అడదడ పలర

94-118/183

తసడడ:డ యలననదద దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:54
లస: పప

2823 JBV3713674
పపరర: హరననథ కకలర పర

2826 JBV3713658
పపరర: లకరయఖ భటబడజ

94-118/177
2813 NDX0021535
పపరర: లకడరపవన కలమలర� అదదబపలర �

94-118/180
2816 JBV3711454
పపరర: వనసకట లకడర ననరరయణ శరర
దనవపలకరర
తసడడ:డ గగపరల కకషష శరర దనవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగమబననశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:59
లస: పప

94-118/174

94-118/179

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ సష మరరజ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:54
లస: పప
94-118/187

2810 NDX1749425
పపరర: కరగసక భమరరజ

తసడడ:డ శవ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకకసష సట స
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:51
లస: పప
94-118/184

94-118/171

తసడడ:డ కకషష మహన భమరరజ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కనననరరవప కకడవరరస
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శశసబయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:43
లస: పప
2820 NDX1964684
పపరర: జజగగశశర రరవప సష మరరజ

94-118/173

తసడడ:డ శవ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పపరష ససధనకర
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:31
లస: పప
2817 JBV3713708
పపరర: ననగగశశర రరవప� నననడ పరటట�

2809 NDX1325505
పపరర: ననగగసదడమర దదవరకకసడ

2807 NDX1336015
పపరర: శరరద జపపడడ

భరస : శశష తలప సరయ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరర
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస భమవరపప
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:31
లస: పప
2814 NDX0174250
పపరర: హహమసత భమవరపప

94-118/170

భరస : హరననథ
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శశసబయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:62
లస: ససస స
2811 NDX0295923
పపరర: వజయ వహరగ భమవరపప

2806 JBV3713682
పపరర: వనసకట ససబబమర

2828 NDX1325497
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవనరకకసడ

94-118/192

తసడడ:డ యలననదద
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:70
లస: పప
94-118/1090

2831 NDX2907277
పపరర: సరయ శకనవరస దదవరకకసడ

94-118/1143

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప అదచబపలర
ఇసటట ననస:29-2-311
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:29-02-311
వయససస:23
లస: పప

94-118/1161
2833 NDX2769545
పపరర: పరరగర ససబడమనయన
బబలససబడమణణయన
తసడడ:డ పసరల ససబడమనయల అయఖర
ఇసటట ననస:29-2-311 FLAT G3
వయససస:61
లస: పప

94-118/1162
2834 NDX2769610
పపరర: పరరగర ససబబడమననఖఇయయర
బబలససబడమణణయన
తసడడ:డ పస ఆర ససబడమనయల అయఖర
ఇసటట ననస:29-2-311 FLAT G3
వయససస:61
లస: పప
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-32
94-118/194

తసడడ:డ పస బబలససబడమణణయన
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:27
లస: ససస స
2838 JBV3711447
పపరర: చనరరలత� దనవపలకరర�

94-118/197

94-118/200

2844 NDX1745357
పపరర: కరతఖన కకడవరరర

94-118/203

94-118/206

94-118/209

94-118/213

94-118/204

2848 JBV3713641
పపరర: శరరష � జరసన�

2851 AP151010270059
పపరర: నరగసదడ గగతమ దనవపలకరర

2854 NDX0296137
పపరర: నట రరజ పపలపరక

94-118/216

2857 NDX3203502
పపరర: య గ

94-118/207

తసడడ:డ వశశననద సతచస నపలర
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:23
లస: ససస స

2860 NDX1964098
పపరర: శకవదనఖ చచదరర వటటటకకసడ

94-118/210

2863 NDX0852038
పపరర: వనసకటలకడర వటటటకకసడ�
భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:57
లస: ససస స

94-118/202

2846 JBV3713757
పపరర: హహలలసస దదవ

94-118/205

2849 JBV3713765
పపరర: మనష జరసన

94-118/208

94-118/211
2852 AP151010270130
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస దనవపలకరర

తసడడ:డ వరససదదవరతనస
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:57
లస: పప
94-118/214

2855 NDX0866962
పపరర: రరమస యలమజజల

94-118/215

తసడడ:డ లకడర నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:69
లస: పప
94-119/812

94-118/1341
2858 NDX3253267
పపరర: రమమశ కలమలర రరజపపరగహహత

తసడడ:డ హహమరరజ రరజపపరగహహత ఫరదర
ఇసటట ననస:29-2-312 shubhm nilayam
వయససస:20
లస: పప
94-116/563

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వటటటకకసడ
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:28
లస: ససస స
94-116/565

2843 JBV3713740
పపరర: మధసరవరణణ పపలపరక

తసడడ:డ పడకరశ చసద
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:42
లస: పప

భరస : క క
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:42
లస: ససస స
94-116/562

94-118/199

భరస : పడకరశ చసద
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమ శరర
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:73
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:46
లస: ససస స

2845 JBV3713732
పపరర: వజయ లకడర చరరల

2840 JBV3713617
పపరర: మసజ � జరసన�

భరస : నట రరజ
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదదవరతనస
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకడరననరరయణ శరర�
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:64
లస: పప

2862 NDX1896036
పపరర: ససజజ షపక

94-118/201

తసడడ:డ దదననష కలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ దదననష కలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:42
లస: పప

2859 NDX2138650
పపరర: వనసషషవ సతచస నపలర

2842 AP151010270325
పపరర: రరజగశశరర దనవపలకరర�

94-118/196

భరస : దదననష కలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరజగగపరల శరర
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వరససదదవరతనస
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:77
లస: ససస స

2856 JBV3713724
పపరర: రరజగగపరల శరర� చరరల�

94-118/198

భరస : గగపరలకకషష శరర�
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కనననరరవప కకడవరరర
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:58
లస: ససస స

2853 AP151010270323
పపరర: గగపరలకకషష దనవపలకరర�

2839 NDX0296061
పపరర: పదనరవత దనవపలకరర

2837 JBV3713773
పపరర: పససకక జరసన

భరస : మనష
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరససదదవరతనస
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:48
లస: ససస స

2841 AP151010270135
పపరర: వనసకటసరయససనసద
దనవపలకరర
భరస : శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:52
లస: ససస స

2850 JBV3713625
పపరర: వనత కలమలర� జరసన�

94-118/195

తసడడ:డ పడకరశ చసద
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరగఇదడగగతమ�
ఇసటట ననస:29-2-312
వయససస:40
లస: ససస స

2847 AP151010270086
పపరర: ససతనమహలకడర దనవపలకరర

2836 NDX0296178
పపరర: మమత జరసన

2861 NDX1254648
పపరర: పదర యలమరరస

94-116/564

భరస : వనణబ గగపరల
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:41
లస: ససస స
94-116/566

2864 NDX0518811
పపరర: రరధన దదవ� ఘనగ�

94-116/567

భరస : రరమగగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:63
లస: ససస స
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2865 NDX1121904
పపరర: శకలకడర కలమలరర పససమరరస

94-116/568

భరస : వనసకట శశషచలపత
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:64
లస: ససస స
2868 NDX1708157
పపరర: మసరసన షపక

94-116/571

94-116/856

94-116/576

2872 NDX2243053
పపరర: ననగరరగవత పపలర సశశటట

2875 AP151010267644
పపరర: కనక దసరర పపలర సశశటట �

94-116/579

2878 NDX2112878
పపరర: వనసకటటశస వవజరల

94-116/574

2881 NDX2243046
పపరర: మలధసరర లకడర దసరర పడసరదస

2870 NDX2043875
పపరర: చన లలల షపక

94-116/573

2873 NDX0930214
పపరర: రరఘవ పపలర సశశటట

94-116/575

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-316
వయససస:32
లస: ససస స
94-116/577

2876 NDX2243038
పపరర: అరరణ కలమలర పపలర సశశటట

94-116/578

తసడడ:డ శవరరమకకషష పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:29-2-316
వయససస:21
లస: పప
94-116/580

తసడడ:డ కరశయఖ VOJJALA
ఇసటట ననస:29-2-316
వయససస:40
లస: పప
94-116/582

94-116/570

తసడడ:డ అబబబల సహ బ షపక
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:72
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-316
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-316
వయససస:38
లస: పప
2880 NDX1785114
పపరర: హహమ బసదస పడసరదస

94-116/572

తసడడ:డ శవరరమకకషష పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:29-2-316
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:29-2-316
వయససస:35
లస: ససస స
2877 AP151010264641
పపరర: రరసబబబబ పపలర సశశటట

2869 NDX0845347
పపరర: వటటటకకసడ కకటటశశరరరవప�

2867 NDX1254630
పపరర: వనణబగగపరల పతడ

తసడడ:డ బసదసమలధవరరవప
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ఉపపసదడ రరజ కరసస
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:20
లస: ససస స
2874 NDX0930255
పపరర: వజయలకడర పపలర సశశటట

94-116/569

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:29-2-314
వయససస:47
లస: పప
2871 NDX3003811
పపరర: తదజశశన కరసస

2866 NDX1708140
పపరర: హనఫ షపక

2879 AP151010264189
పపరర: శవరరమకకషష పపలర సశశటట �

94-116/581

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-316
వయససస:41
లస: పప
94-116/583

2882 NDX1400274
పపరర: ససత మహ లకడర పడసరదస

94-116/584

తసడడ:డ శవ రరమ కకటటశశర రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:29-2-317
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర కకటటశశర రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:29-2-317
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : శవ రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-317
వయససస:47
లస: ససస స

2883 AP151010267152
పపరర: ననగసరమలమ జఖస పడసరదస�

2884 NDX1903781
పపరర: కకరణ కలమలర పడసరదస

94-116/587
2885 AP151010264093
పపరర: శవరరమ కకటటశశరరరవప పడసరదస

94-116/585

భరస : రరడడయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-317
వయససస:75
లస: ససస స
2886 NDX1653386
పపరర: అనససరఖ అలర స

94-116/588

భరస : వనసకట రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:29-2-318
వయససస:44
లస: ససస స
2889 AP151010267163
పపరర: లకడరభబనసమత కరనసకకలనస

భరస : రరమలరరవప మబలలగబ
ఇసటట ననస:29-2-320
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ కకటటశశరరరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:29-2-317
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరడడయఖ
ఇసటట ననస:29-2-317
వయససస:54
లస: పప

2887 NDX1653402
పపరర: వనసకట రరడడడ అలర స

2888 NDX2756047
పపరర: సరయ పడవణ రరడడడ అలర స

94-116/589

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:29-2-318
వయససస:47
లస: పప
94-116/590

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:29-2-319
వయససస:69
లస: ససస స
2892 NDX0264853
పపరర: బబల శశశలజ మబలలగబ

94-116/586

2890 AP151010264161
పపరర: చలపతరరవప కరనసకకలనస

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:29-2-318
వయససస:18
లస: పప
94-116/591

తసడడ:డ హరరననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-319
వయససస:79
లస: పప
94-116/593

2893 NDX1254754
పపరర: పదరజ యసడపలర
భరస : పపసచల నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-2-320
వయససస:58
లస: ససస స

94-116/857

2891 NDX2511541
పపరర: సస నస చసదడ కళ సరర నస

94-116/592

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సరర నస
ఇసటట ననస:29-2-320
వయససస:48
లస: ససస స
94-116/594

2894 NDX1582510
పపరర: పదనరవత రరయపష డ లల

94-116/595

భరస : బబచచ లకడర నరసససహ మమరరస రరయపష డ లల
ఇసటట ననస:29-2-320
వయససస:67
లస: ససస స
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94-116/596

తసడడ:డ రరమలరరవప మబలలగబ
ఇసటట ననస:29-2-320
వయససస:21
లస: పప
2898 NDX1620617
పపరర: వనసకట శకజజ కకలశశటట

94-116/598

తసడడ:డ రరమలసగస కకలశశటట
ఇసటట ననస:29-2-321
వయససస:26
లస: ససస స
2901 NDX1254911
పపరర: ఫణణకలమలరర బబసకరరన

94-116/602

94-116/605

2899 NDX0845271
పపరర: రరమలసగస కకలశశటట

94-116/601
2900 NDX1708827
పపరర: రరమ రతన ననగ వరర న గకసథద

2902 NDX1708835
పపరర: లకడర గకసథద

2905 NDX1785163
పపరర: కమల అసజన భబసకరరన

2908 NDX1254895
పపరర: కకటటశశరరరవప జవరశజ

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకసడడమబటర
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:28
లస: పప

తలర : వనసకటలకడర
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:30
లస: పప

2910 NDX1254887
పపరర: బబసకరరన రవ కకషన

2911 NDX2511574
పపరర: శకనవరసరరవప కరమశశటట

94-116/611

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:46
లస: పప
94-116/614

2916 NDX0852418
పపరర: శరరరశణణ దదసతరరజ�

94-116/616

భరస : రరమచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-324
వయససస:55
లస: ససస స

94-116/603

2914 NDX2755676
పపరర: వనత గకసథద

2917 NDX0852459
పపరర: వమలమర దదసతరరజ�

94-116/619

2920 NDX2849206
పపరర: సరరత చలర

94-116/606

2923 NDX0699496
పపరర: సమసత రరడడడ వసగరల
తసడడ:డ రరమచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-324
వయససస:30
లస: పప

94-116/604

2906 NDX2179415
పపరర: తడననధ కరమశశటట

94-116/607

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:26
లస: పప
94-116/609

94-116/610
2909 NDX0644948
పపరర: రమలనరసససహస ఆనసదరరవప�

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరకజ�
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:38
లస: పప
94-116/612

2912 NDX0081729
పపరర: గకసధద సరశమ గబపరస

94-116/613

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:55
లస: పప
94-116/858

2915 NDX1708843
పపరర: మబసతనజ షపక

94-116/615

భరస : మహమరద ఖలదదర షపక
ఇసటట ననస:29-2-323
వయససస:43
లస: ససస స
94-116/617

2918 NDX1708850
పపరర: మహమరద ఖలదదర షపక

94-116/618

తసడడ:డ గరలబ షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:29-2-323
వయససస:51
లస: పప
94-116/859

భరస : వనసకట రమణయఖ చలర
ఇసటట ననస:29-2-323
వయససస:37
లస: ససస స
94-116/621

2903 NDX2511491
పపరర: పపషపలత కరమశశటట
భరస : శకనవరసరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-323
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-323
వయససస:69
లస: పప
2922 NDX0265157
పపరర: రరధ వసగల

తసడడ:డ సరశమ గబపరస గకసథద
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమ గబపస గకసథద
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-323
వయససస:60
లస: ససస స
2919 NDX0845297
పపరర: దదసతరరజ మహన రరవప�

94-116/600

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరమశశటట
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:54
లస: పప

2913 NDX0644930
పపరర: శరఖమ సససదర రరజ�
ఆనసదరరవప�
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:74
లస: పప

94-122/604

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-320
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సదరరఖపడకరశ రరవప భబసకరరన
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:72
లస: ససస స
94-116/608

2897 NDX3166063
పపరర: చసదడ కల సస నస

తసడడ:డ సరలశ పడసరద రరవప మబలలగబ
ఇసటట ననస:29-2-320
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరశమ గబపరస గకసథద
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శరఖమ సససదరరరజ�
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:69
లస: ససస స
2907 NDX2060796
పపరర: యశససస చసదడ కకసడడమబటర

94-116/597

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకలశశటట
ఇసటట ననస:29-2-321
వయససస:57
లస: పప

భరస : రవకకషన
ఇసటట ననస:29-2-322
వయససస:37
లస: ససస స
2904 NDX0648527
పపరర: శరరద� ఆనసదరరవప�

2896 NDX2179449
పపరర: రరమలరరవప మబలలగబ

2921 NDX1919952
పపరర: భబరర వ వసగల

94-116/620

భరస : రరఘవనసదడ రరడడడ వసగల
ఇసటట ననస:29-2-324
వయససస:33
లస: ససస స
94-116/622

2924 NDX0259762
పపరర: రరఘవనసదడ రరడడడ వసగరల

94-116/623

తసడడ:డ రరమచసదడరరడడడ
ఇసటట ననస:29-2-324
వయససస:33
లస: పప
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2925 AP151010264257
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ అలర స�

94-116/624

2926 AP151010270022
పపరర: పరరశతదదవ దచసదసకకరర�

94-118/217

2927 NDX2680338
పపరర: కకషష యశశశ ఏ వ ఏన ఏస

94-103/1171

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:29-2-324
వయససస:78
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-325
వయససస:69
లస: ససస స

94-116/625
2928 NDX2290450
పపరర: వ ఫణణ శక లలశఖ లకడర
గగలర పపడడ
తసడడ:డ వ యస రరమలసజననయబలల గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:22
లస: ససస స

2929 NDX2404861
పపరర: వనసకట లకడర అనదరరధ
వనననలకసటట
భరస : శశ కకరణ వననననలకసటట
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:37
లస: ససస స

2931 NDX2242949
పపరర: వనసకట ససధన మలధసరర
మలజగటట
భరస : శక గణణశ మలజగటట
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:46
లస: ససస స

94-116/628

94-116/629
2932 NDX2290377
పపరర: వ పస శక హరర దతనసతదయ
డ
గగలర పపడడ
తసడడ:డ వ యస ఆర ఆసజననయబలల గగలర పపడ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అశశక పడతనప రరవప దనవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:22
లస: పప

2934 NDX2290427
పపరర: అమరగష దత కగసడడనఖ
భటటటపష డ లల
తసడడ:డ శకనవరస భటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:22
లస: పప

94-116/631

2935 NDX2242972
పపరర: వనసకట కకషష సరయ నదకల

94-116/633
2936 NDX2243004
పపరర: అశశక పడతనప రరవప దనవపలకరర

2937 NDX2242964
పపరర: శక గణణశ మలజగటట

94-116/634

94-117/84

94-118/220

94-118/223

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:41
లస: ససస స

94-116/760

2944 NDX0378596
పపరర: జజఖత జజలలదద

2947 NDX2052835
పపరర: సరళ కలరరక

94-118/226

2950 JBV3714045
పపరర: శకదదవ పష తషల

94-118/218

2953 NDX1749433
పపరర: శరకవణ శక పలర పష తష
భరస : రరమ చసదడ రరవప పలర పష తష
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:42
లస: ససస స

94-116/630

2939 NDX2616290
పపరర: శశష మలధసరర అననసరరజ

94-116/761

2942 NDX0296673
పపరర: కలలఖణణ దదవరరడడడ

94-118/219

తసడడ:డ ఉదయ బబసకర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:31
లస: ససస స
94-118/221

2945 JBV3713880
పపరర: ససరగఖ తషళళళరర

94-118/222

భరస : పడకరశ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:36
లస: ససస స
94-118/224

2948 JBV3713989
పపరర: సరయ సశపన అరరణ కలమలర

94-118/225

భరస : అరరణ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:34
లస: ససస స
94-118/227

భరస : అనసత శకనవరస
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:40
లస: ససస స
94-118/229

2933 NDX2242980
పపరర: జయ సదరరఖ దనవపలకరర

భరస : శరర ఏ వ ఏస
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవ శసకరరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:38
లస: ససస స
2952 JBV3714003
పపరర: ననగరరధ చనపరరల

2941 NDX0739573
పపరర: యలమన మదదబరరల

94-116/627

తసడడ:డ కకకసస ష ఫర దనవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:49
లస: పప

భరస : హహమకకరణ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:37
లస: ససస స
2949 JBV3714060
పపరర: కమల కణధరపప

94-116/632

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:34
లస: ససస స
2946 NDX0810861
పపరర: ఎ గగత

2938 NDX2616837
పపరర: శరర ఏ వ ఏస

2930 NDX2242998
పపరర: ససషర గబరరసదపలర

భరస : అశశక పడతనప రరవప దనవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస అననసరరజ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:53
లస: పప

భరస : జవననకసత నడడసపలర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:30
లస: ససస స
2943 NDX0439281
పపరర: మలధసరర కరమమశశరగ రరవపరటట

94-116/626

తసడడ:డ శకధర నదకల
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగ పపనననరరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:51
లస: పప
2940 NDX1597436
పపరర: శకవదనఖ నడడసపలర

తసడడ:డ శరర ఏ వ ఏస
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:19
లస: పప

2951 NDX0439331
పపరర: అరరణకలమలరర� తషమరల�

94-118/228

భరస : వనసకట చలపత రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:41
లస: ససస స
94-118/230

2954 NDX0934075
పపరర: పదరననభస అరరణకలమలర

94-118/231

భరస : పదరననభస
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:44
లస: ససస స
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2955 NDX1079441
పపరర: జయకరమమశశరర బడనకరర

94-118/232

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:46
లస: ససస స
2958 NDX0914234
పపరర: శక దదవ శకపత

94-118/235

94-118/238

94-118/241

94-118/244

94-118/247

94-118/250

94-118/253

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:46
లస: పప

2968 JBV3714029
పపరర: శరఖమల పష తషల

2971 JBV3713831
పపరర: ససతరరవమర మలదదబరరల

2974 NDX0811109
పపరర: ఎ రరజగష కలమలర

2977 NDX0811125
పపరర: ఎ ససధదర కలమలర

94-118/256

2980 NDX0378554
పపరర: హహమకకరణ జజలలదద

94-118/245

2983 JBV3714037
పపరర: అనసత శకనవరస
తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:46
లస: పప

2963 JBV3713971
పపరర: సరమలమ జఖస గరరకపరటట

94-118/240

2966 NDX0378497
పపరర: రజత కలమలరర జజలలదద

94-118/243

2969 NDX0866921
పపరర: రరమలకడర శకపత

94-118/246

భరస : సదరరఖ నరరయలననరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:74
లస: ససస స
94-118/248

94-118/249
2972 NDX0296616
పపరర: డడ యస ససకలమలర చససడదరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:29
లస: పప
94-118/251

2975 NDX0739441
పపరర: మణణకసఠ కలమలర దదవరరడడడ

94-118/252

తసడడ:డ ఉదయ భబసకర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:33
లస: పప
94-118/254

2978 NDX0810887
పపరర: ఎ అనల కలమలర

94-118/255

తసడడ:డ హరర బబబబ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:37
లస: పప
94-118/257

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:41
లస: పప
94-118/259

94-118/237

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:38
లస: పప
2982 JBV3714052
పపరర: శకనస కణధరపప

94-118/242

తసడడ:డ హరరబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ బబసకర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:34
లస: పప
2979 NDX0739284
పపరర: రజనకరసత దదవజరటట �

2965 NDX2050458
పపరర: వరసవ తతననబపప

2960 JBV3713872
పపరర: లలవణఖ� పసమర రరజ�

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అసకమర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:31
లస: పప
2976 NDX0760827
పపరర: నట రరజ దదవరరడడడ

94-118/239

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:79
లస: ససస స
2973 NDX0411959
పపరర: ఫణణ కలమలర రరవపరటట

2962 NDX0811059
పపరర: ఎ ననగమలలర శశరర

94-118/234

భరస : వనసకట శవరరమలదతష
స �
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరయఖ పససమరరస
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:66
లస: ససస స
2970 NDX0296426
పపరర: కకకషషవనణణ గగలర పపడడ

94-118/236

భరస : హరరబబబబ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:59
లస: ససస స
2967 JBV3713997
పపరర: ననగగశశరర మలరర

2959 NDX0296350
పపరర: రరజగశశరర ఉపపలకరర

2957 NDX0746131
పపరర: లలలవత మదదబరరల

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వ.యస.ఆర. ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భబసకర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:54
లస: ససస స
2964 NDX0439299
పపరర: సశరఠప రరణణ రరవపరటట

94-118/233

భరస : శకనవరస భటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఎస వ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:50
లస: ససస స
2961 NDX0739409
పపరర: రరజఖలకడర

2956 NDX1964833
పపరర: హహమబసదస భటటటపష డ లల

2981 NDX1749292
పపరర: రరమ చసదడ రరవప పలర పష తష

94-118/258

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పలర పష తష
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:43
లస: పప
94-118/260

2984 NDX0378026
పపరర: పడకరష మలరరత తషళళళరర

94-118/261

తసడడ:డ ననగగశశర పడసరద
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:47
లస: పప
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2985 NDX0439323
పపరర: వనసకట చలపత రరవప�
తషమరల�
తసడడ:డ గబరరననథస�
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:48
లస: పప

94-118/262

2988 NDX0914192
పపరర: వ ఎస పడసరద రరవప శకపత

94-118/265

94-118/268

94-118/271

తసడడ:డ అసకమర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:59
లస: పప
2997 NDX0378265
పపరర: వనసకటబడవప జజలలదద

94-118/274

94-118/277

94-118/1163

94-118/1166

భరస : సతఖ ననరరయణ పష పపరర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:60
లస: ససస స
3009 NDX2790822
పపరర: తనరయ గమడదరర

94-118/267

తసడడ:డ బడనకగరగ బబబబరరయ పపరరనకక
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:57
లస: పప
2995 NDX0810911
పపరర: ఎ హరరబబబబ

2996 NDX0739532
పపరర: ఉదయ భబసకర

94-118/272

2998 JBV3713906
పపరర: మలర కరరరరన రరవప రరవపరటట

3001 JBV3714011
పపరర: గగపరలరరవప పష తషల

94-118/275

94-118/278

94-118/1164

3007 NDX2814457
పపరర: సతఖ ననరరయణ పష పపరర

94-118/1167

భసధసవప: మలర కరరరరన రరవప ANDHRA PRAD
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పష పపరర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:27
లస: పప

94-118/1172
3012 NDX2812709
పపరర: వ పస శక లలశఖ లకడర రసరగరన
గగలర పపడడ
తసడడ:డ వనసకట ససతనరరమసజననయబలల గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:21
లస: ససస స

3013 NDX2813343
పపరర: అమమలఖ శకపత

2999 JBV3713963
పపరర: వనసకటటశశరరర గరరకపరటట

94-118/276

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:69
లస: పప

3004 NDX2791366
పపరర: వనసకట ససబబరరమయఖ
వననననలకసటట
తసడడ:డ ఆసజననయబలల వననననలకసటట
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:65
లస: పప

3010 NDX2733343
పపరర: శరకవణ తదజ పష పపరర

94-118/273

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:61
లస: పప

3002 JBV3713914
పపరర: ససతనరరమ ఆసజననయబలల�
మదనబల�
తసడడ:డ రమణయఖ�
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:83
లస: పప
3005 NDX2791267
పపరర: వజయ లకడర లకకకసశశటట

94-118/279

94-118/1165

భరస : రరద కకషష లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ పష పపరర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:51
లస: పప
94-118/1169

2990 NDX0174631
పపరర: రమమశ� ససవరష �

94-118/270
2993 NDX0387407
పపరర: వనసకట ససతనరరమలసజననయబలల
గగలర పపడడ
తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:59
లస: పప

94-118/269

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:66
లస: పప
3006 NDX2813897
పపరర: రరజఖ లకడర పష పపరర

2992 NDX1079524
పపరర: శకనవరస బడనకగరగ

94-118/264

తసడడ:డ యస వ చలస�
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగపవరపప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:72
లస: పప
3003 NDX2791317
పపరర: రరద కకషష మమరరస లకకకసశశటట

94-118/266

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:65
లస: పప
3000 NDX2050466
పపరర: కకటటశశర రరవప గగపవరపప

2989 AP151010270205
పపరర: పడసరదరరవప ననరరళళ

2987 NDX2052827
పపరర: శవశసకర రరవప కలరరక

తసడడ:డ అపరపరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ దతనసతదయ
డ బలల భటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:56
లస: పప
2994 JBV3713823
పపరర: సరసబశవ రరవప మలదదబరరల

94-118/263

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:52
లస: పప
2991 NDX1964825
పపరర: శకనవరస భటటటపష డ లల

2986 NDX0174094
పపరర: చసదడ శశఖర చనపరరల

3008 NDX2791044
పపరర: వరసవ జజలలదద

94-118/1168

భసధసవప: ససరగసదడననథ ఇమరడడ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:32
లస: ససస స
94-118/1170

3011 NDX3215357
పపరర: గగతమ చనపరరల

94-118/1171

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చనపరరల
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:22
లస: పప
94-118/1173

తసడడ:డ యస వ యస పడసరద రరవప శకపత
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:20
లస: ససస స

3014 NDX2830933
పపరర: ససససడ చదరరడడడ

94-118/1174

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:20
లస: ససస స
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94-118/1175
3015 NDX2813004
పపరర: వ పస యన దతనసతదయ
డ
భరదనశజ
గగలర పపడడ
తసడడ:డ వనసకట ససతనరరమలసజననయబలల గగలర పపడ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:18
లస: పప

3018 NDX2962736
పపరర: రమమశ కలమలర దనసరర

3019 NDX2962702
పపరర: వ సరయ మలధసరర దనసరర

94-118/1177

3016 NDX2814143
పపరర: లలకగశ చదరరడడడ

94-118/1176

3017 NDX3231123
పపరర: మసజల రరణణ తతనసగబసటర

94-119/928

భరస : శకనవరస రరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:29-2-327
వయససస:55
లస: ససస స
94-118/1178

3020 NDX1724716
పపరర: లకడర ననగ సకజన నదకల

94-116/678

తసడడ:డ బబలర బబబయ దనసరర
ఇసటట ననస:29-2-327 FLAT NO 202
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలమలర దనసరర
ఇసటట ననస:29-2-327 FLAT NO 202
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర నదకల
ఇసటట ననస:29-2-327,FLOT NO -505
వయససస:25
లస: ససస స

3021 NDX0299842
పపరర: కకరణ దసరర నదకల

3022 NDX0352864
పపరర: శకధర నదకల�

3023 NDX2371847
పపరర: జజనకక శశశలజ నడడసపలర

94-116/679

94-116/680

94-116/681

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:29-2-327,FLOT NO -505
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-327,FLOT NO -505
వయససస:59
లస: పప

భరస : వజయ పడసరద నడడసపలర
ఇసటట ననస:29-2-327, SATYANIVAS
వయససస:60
లస: ససస స

3024 NDX2371854
పపరర: జవన కరసత నడడసపలర

3025 NDX2371888
పపరర: శశకకరణ వననననలకసటట

3026 NDX2371821
పపరర: వజయ పడసరద నడడసపలర

94-116/682

94-116/683

94-116/684

తసడడ:డ వజయ పడసరద నడడసపలర
ఇసటట ననస:29-2-327, SATYANIVAS
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరమయఖ వననననలకసటట
ఇసటట ననస:29-2-327, SATYANIVAS
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:29-2-327, SATYANIVAS
వయససస:66
లస: పప

3027 NDX2771418
పపరర: షపక మబనశర

3028 NDX2243012
పపరర: ఆలలఖఖ తనడదపల

3029 NDX2825883
పపరర: షపక మబనశర

94-115/1106

Deleted

భరస : అబబబల రరవపఫ
ఇసటట ననస:29-2-328
వయససస:34
లస: ససస స

3030 NDX1309160
పపరర: లకడర ససలలచన రరణణ తవరశ

94-117/85

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ తవరశ
ఇసటట ననస:29-2-329
వయససస:48
లస: ససస స
3033 NDX2126986
పపరర: అబబబల రహహస మహమరద

94-115/771

94-115/774

94-115/769

94-115/776

3034 NDX1359579
పపరర: శకనవరస రరవప ఆరరధసఖల

94-115/772

94-115/1108

3040 NDX2020949
పపరర: శక కకషష పడసరద పరవపలకరర

తసడడ:డ వనసకట సరయ పపరరష నసద శరససస స జసధనఖల
ఇసటట ననస:29-2-332
వయససస:25
లస: ససస స

3043 AP151010270112
పపరర: పదనరవత యమ�
భరస : శశభననదదర
డ రవప�
ఇసటట ననస:29-2-332
వయససస:40
లస: ససస స

94-115/770

3035 NDX2126952
పపరర: షపక అబబబల రషసద

94-115/773

తసడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:29-2-330/B
వయససస:49
లస: పప
3038 NDX0864116
పపరర: రరధదక వసకరయలపరటట�

94-115/775

భరస : ననగపడసరద�
ఇసటట ననస:29-2-330/C
వయససస:41
లస: ససస స
94-115/777

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప పరవపలకరర
ఇసటట ననస:29-2-330/C
వయససస:78
లస: పప
94-118/280

3032 NDX2126978
పపరర: అబబబల రవపఫ మహమరద
తసడడ:డ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:29-2-330/B
వయససస:44
లస: పప

భరస : వటల రరవప సదరఖదదవర
ఇసటట ననస:29-2-330/B
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:29-2-330/C
వయససస:70
లస: ససస స
3042 NDX1904334
పపరర: గరయతడ ససచరరత జసధనఖల

3031 NDX1385657
పపరర: వర వనసకటటశశరరరవప జవరశజ

3037 NDX0365874
పపరర: ససగబణ రరణణ సదరఖదదవర

94-115/1107

భరస : అబబబల రరవపఫ
ఇసటట ననస:29-2-328/b
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననన రరవప
ఇసటట ననస:29-2-330/B
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ సదరఖదదవర
ఇసటట ననస:29-2-330/B
వయససస:76
లస: పప
3039 NDX1068592
పపరర: సదరఖకలమలరర పరవపలకరర

తసడడ:డ ఆర ఎల శరససస స తనడదపల
ఇసటట ననస:29-2-328
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-330
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:29-2-330/B
వయససస:47
లస: పప
3036 NDX2152254
పపరర: వటల రరవప సదరఖదదవర

94-116/635

3041 NDX1385640
పపరర: రరజ రరజగశశరరర జవరశజ n

94-115/778

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-2-330/D
వయససస:58
లస: ససస స
94-118/281

3044 JBV3714102
పపరర: పదరజ జసధనఖల

94-118/282

భరస : వనసకట సరయ పపరరష నసద శరససస స జసధనఖల
ఇసటట ననస:29-2-332
వయససస:42
లస: ససస స
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3045 AP151010270109
పపరర: వజయ మజసదనరర

94-118/283

భరస : శశభననదదడ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-332
వయససస:60
లస: ససస స

3046 JBV1170364
పపరర: అనల కలమలర మసజధనర

94-118/284

తసడడ:డ శశభననదదడ రరవప
ఇసటట ననస:29-2-332
వయససస:34
లస: పప

3048 NDX1663542
పపరర: శక జరననశ మలజట

94-118/286

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:29-2-332
వయససస:51
లస: పప

3049 AP151010270262
పపరర: ససజజత ననరలల

94-118/289

భరస : పడభబకర రరవప తతననబపప
ఇసటట ననస:29-2-335
వయససస:50
లస: ససస స

3052 AP151010270261
పపరర: హసబబల ననరలల

94-118/287

94-118/292

తసడడ:డ పడభబకర రరవప లలట తతననబపప
ఇసటట ననస:29-2-335
వయససస:24
లస: పప
3057 AP151010270198
పపరర: శకనవరసరరవప ననరరళళ

94-118/290

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-335
వయససస:58
లస: పప
94-118/299

భరస : కకటటఆఇజననయబలల
ఇసటట ననస:29-2-336
వయససస:67
లస: ససస స
3063 JBV2468056
పపరర: కకటటఆఇజననయబలల వనలలగమరర

94-118/302

తసడడ:డ వనసకరటరతనస
ఇసటట ననస:29-2-336
వయససస:75
లస: పప
3066 JBV3715489
పపరర: కగ.ఎస.ఆర. లకడర

94-118/305

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:54
లస: ససస స

3058 NDX1701342
పపరర: ససవరష లత వనలలగమరర

94-118/291

94-118/294

3056 JBV2467892
పపరర: శకనవరసరరవప� బబ లశశటట �

94-118/295

తసడడ:డ యలమఇదరరవప� �
ఇసటట ననస:29-2-335
వయససస:55
లస: పప
94-118/297

3059 NDX0174490
పపరర: అరరణన� వనలలగమరర�

94-118/298

భరస : మననజ కలమలర�
ఇసటట ననస:29-2-336
వయససస:45
లస: ససస స

3061 JBV2468015
పపరర: వనఇకటరతనఇమననజ కలమలర�
వనలలగమరర�
తసడడ:డ కకటటఆఇజననయబలల� �
ఇసటట ననస:29-2-336
వయససస:44
లస: పప

94-118/300

94-118/301
3062 JBV2467983
పపరర: అభయ శక రతనపడసరద వనలలగమరర

3064 NDX0298372
పపరర: సరయ సససధస గమడదరర

94-118/303

తసడడ:డ కకటటఆఇజననయబలల
ఇసటట ననస:29-2-336
వయససస:47
లస: పప
3065 JBV3715497
పపరర: వరలకడర కసదళర

94-118/304

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:53
లస: ససస స

94-118/306
3067 NDX1663559
పపరర: కసదల వ నరసససహ సరయ
వవనక
తసడడ:డ కసదల వనసకట రమణ కలమలర
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:27
లస: పప

3068 NDX1080035
పపరర: వనసకట రమణకలమలర కర

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ చనరర కసదనల
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:59
లస: పప

3072 NDX2808038
పపరర: ననరరయణ మమరరస చసదడపరటట

3073 NDX2780369
పపరర: ననరరయణ మమరరస చసదడపరటట

తసడడ:డ కకసడ రరమ మమరరస చసదడపరటట
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:44
లస: పప

3053 AP151010270263
పపరర: ససబబబయమర ననరరళళ

భరస : అభయ శక రతన పడసరద వనలలగమరర
ఇసటట ననస:29-2-336
వయససస:44
లస: ససస స

94-118/308 3070 NDX0387530
3069 NDX2179597
పపరర: వనసకట రమణ కలమలర కసదనల
పపరర: జ.ఏస.ఆర .కగ. పడసరద

94-118/1179

94-118/288

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-335
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప ననరరళళ
ఇసటట ననస:29-2-335
వయససస:30
లస: పప
94-118/296

3060 JBV2468064
పపరర: లకడరససవరషకలమలరర వనలలగమరర

3055 NDX0746149
పపరర: రవ తదజ ననరరళళ

3050 JBV2467900
పపరర: సరగజన� బబ లశశటట �
భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:29-2-335
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-2-335
వయససస:54
లస: ససస స

3054 NDX1904136
పపరర: బదరగ ననరరయణ తతననబపప

94-118/285

తసడడ:డ శశభననదదర
డ రవప� �
ఇసటట ననస:29-2-332
వయససస:35
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:29-2-335
వయససస:48
లస: ససస స

3051 NDX2152296
పపరర: ససజజత తతననబపప

3047 JBV1170638
పపరర: ఉషరమలధసరర� మసజధనర�

94-118/309

94-118/307

తసడడ:డ కర వ ఎన చనరర
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:56
లస: పప
3071 NDX2152304
పపరర: కకషష కకశశర కసదనల

94-118/310

తసడడ:డ వనసకటబచనరరఖలల కసదనల
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:84
లస: పప
94-118/1180

భసధసవప: కకదసడ రరమమమరరస చసదడపరటట
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:44
లస: పప

94-118/1181
3074 NDX2812022
పపరర: లకడర శశష మలధసరర చసదడపరటట

భరస : ననరరయణ మమరరస చసదడపరటట
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:33
లస: ససస స
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94-118/1182 3076 NDX1770032
3075 NDX2780641
పపరర: లకడర శశష మలధసరర చసదడపరటట
పపరర: పప లన దదపసస రరడడడ ఏరరవ

భరస : ననరరయణ మమరరస చసదడపరటట
ఇసటట ననస:29-2-339
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చననప రరడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:29-2-341
వయససస:26
లస: ససస స

3078 NDX1771428
పపరర: జపసస మమరర తషమలర

94-118/313

భరస : వజయ భబసకర రరడడడ తషమలర
ఇసటట ననస:29-2-341
వయససస:35
లస: ససస స
3081 NDX1771295
పపరర: రరజప రరడడడ ఏరరవ

3079 NDX1772285
పపరర: మమరర పదర ఏరరవ

94-118/316

3082 JBV3715463
పపరర: ఉదయ భబసకర వనగగశన

3085 NDX0933176
పపరర: ఏ సతఖవత దదవ�

భరస : రరమమహనరరవప� �
ఇసటట ననస:29-2-343
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖ వనసకట రమణ రరవప�
ఇసటట ననస:29-2-343
వయససస:57
లస: ససస స

94-118/322
3087 NDX1920561
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ కకరణ
ఉణబదసరరస
తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప ఉణబదసరరస
ఇసటట ననస:29-2-343
వయససస:38
లస: పప

3088 AP151010270100
పపరర: శకరరమమహనరరవప చటటట�
తసడడ:డ లకడరననరరయణ�
ఇసటట ననస:29-2-343
వయససస:41
లస: పప

3090 NDX0298513
పపరర: ససభబషసణణ కగతమరరజ

3091 AP151010270168
పపరర: భబరత కగతరరజ

94-118/325

భరస : రరమససభబష
ఇసటట ననస:29-2-345
వయససస:41
లస: ససస స
3093 AP151010270141
పపరర: జయశక కగతరరజ

94-118/314

94-118/317

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-2-345
వయససస:72
లస: ససస స

3094 AP151010270583
పపరర: రరమససభబష కగతరరజ�

94-118/320

మతత స

94-118/315

3083 NDX1771360
పపరర: చననప రరడడ ఏరరవ

94-118/318

3086 JBV2467074
పపరర: శవశఇకర� చటటట�

94-118/321

తసడడ:డ లకడరననరరయణ� �
ఇసటట ననస:29-2-343
వయససస:37
లస: పప
94-118/323

3089 AP151010270064
పపరర: లకడరననరరయణ చటటట

94-118/324

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:29-2-343
వయససస:60
లస: పప
94-118/326

3092 JBV3711587
పపరర: మఇజల నరరక

94-118/327

భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:29-2-345
వయససస:47
లస: ససస స
94-118/329

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-345
వయససస:42
లస: పప

ఇతరరలల

3080 JBV3715471
పపరర: సదరఖకరసతస రరదడరరజ�

తసడడ:డ రరయప రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:29-2-341
వయససస:51
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-2-345
వయససస:42
లస: ససస స
94-118/328

94-118/312

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:29-2-341
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర రరజ
ఇసటట ననస:29-2-341
వయససస:30
లస: పప
94-118/319

3077 NDX0298489
పపరర: ససససరత వనగగశన

తసడడ:డ హరర రరజ
ఇసటట ననస:29-2-341
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చననప రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:29-2-341
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చననప రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:29-2-341
వయససస:24
లస: పప
3084 JBV2467520
పపరర: కనకమహలకడర� చటటట�

94-118/311

3095 AP151010270149
పపరర: నరసససహరరవప కగతరరజ�

94-118/330

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-2-345
వయససస:81
లస: పప

పపరరషషలల
5,058

ససత సలల
5,270

ఇతరరలల
2

మతత స
10,330

5,058

5,270

2

10,330
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