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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-33

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9747

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 1

2

1

0

3

2

94 / 7

1

1

0

2

3

94 / 10

0

1

0

1

4

94 / 12

1

1

0

2

5

94 / 13

1

2

0

3

6

94 / 19

1

0

0

1

7

94 / 25

0

1

0

1

8

94 / 27

1

0

0

1

9

94 / 31

1

1

0

2

10

94 / 32

1

0

0

1

11

94 / 33

6

3

0

9

12

94 / 41

1

0

0

1

13

94 / 44

3

0

0

3

14

94 / 45

0

3

0

3

15

94 / 46

1

1

0

2

16

94 / 47

1

2

0

3

17

94 / 48

0

2

0

2

18

94 / 56

1

1

0

2

19

94 / 59

1

0

0

1

20

94 / 60

0

1

0

1

21

94 / 62

1

0

0

1

22

94 / 63

1

1

0

2

23

94 / 64

1

0

0

1

24

94 / 65

3

3

0

6

25

94 / 67

2

2

0

4

26

94 / 68

0

3

0

3

27

94 / 69

2

5

0

7

28

94 / 70

0

3

0

3

29

94 / 71

0

1

0

1

30

94 / 76

1

1

0

2

31

94 / 78

0

1

0

1

32

94 / 81

2

1

0

3

33

94 / 82

2

0

0

2

34

94 / 83

1

0

0

1

35

94 / 84

0

1

0

1

36

94 / 88

0

1

0

1

37

94 / 94

4

5

0

9

38

94 / 98

1

1

0

2

39

94 / 99

1

0

0

1

40

94 / 100

1

1

0

2

41

94 / 101

4

6

0

10

42

94 / 102

3

5

0

8

43

94 / 103

314

334

0

648

44

94 / 104

92

107

0

199

45

94 / 105

148

165

0

313

46

94 / 106

13

13

0

26

47

94 / 107

98

119

0

217

48

94 / 108

195

212

0

407

49

94 / 109

390

414

0

804

50

94 / 110

571

595

0

1,166

51

94 / 111

319

346

0

665

52

94 / 112

140

142

0

282

53

94 / 113

20

23

0

43

54

94 / 114

1

1

0

2

55

94 / 115

64

58

0

122

56

94 / 116

1

0

0

1

57

94 / 117

220

205

0

425

58

94 / 118

91

101

0

192

59

94 / 119

22

18

0

40

60
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158

144

0

302

61
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8

1

0

9

62

94 / 122

61

49

0

110
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65

51

0

116

64
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72

70

0

142

65
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128

120

1

249

66

94 / 126

236

234

0

470

67
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155

179

0

334

68

94 / 128

34

40

0

74

69

94 / 129

311

288

1

600

70

94 / 130

328

311

0

639

71

94 / 131

121

117

0

238

72

94 / 132

166

149

0

315

73

94 / 133

34

25

0

59

74

94 / 134

3

3

0

6

75

94 / 135

2

3

0

5

76

94 / 136

0

1

0

1

77

94 / 137

3

8

0

11

78

94 / 138

1

0

0

1

79

94 / 139

1

0

0

1

80

94 / 140

2

0

0

2

81

94 / 141

1

0

0

1

82

94 / 142

4

2

0

6

83

94 / 143

0

1

0

1

84

94 / 144

1

1

0

2

85

94 / 146

0

2

0

2

86

94 / 147

3

2

0

5

87

94 / 149

1

0

0

1

88

94 / 157

2

7

0

9

89

94 / 158

146

154

0

300

90

94 / 160

0

1

0

1

91

94 / 168

1

0

0

1

92

94 / 171

0

1

0

1

93

94 / 185

1

0

0

1

94

94 / 186

0

1

0

1

95

94 / 188

0

1

0

1

96

94 / 193

1

0

0

1
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94 / 195

1

0

0

1

98

94 / 196

1

0

0

1

99

94 / 197

0

1

0

1

100

94 / 198

1

1

0

2

101

94 / 199

1

0

0

1

102

94 / 215

1

0

0

1

103

94 / 216

0

1

0

1

104

94 / 217

2

1

0

3

105

94 / 227

2

4

0

6

106

94 / 233

0

1

0

1

107

94 / 237

2

0

0

2

108

94 / 245

10

4

0

14

109

95 / 1

2

2

0

4

110

95 / 2

0

1

0

1

111

95 / 3

1

0

0

1

112

95 / 4

0

1

0

1

113

95 / 6

0

1

0

1

114

95 / 9

0

1

0

1

115

95 / 17

1

0

0

1

116

95 / 18

0

2

0

2

117

95 / 31

1

2

0

3

118

95 / 36

0

1

0

1

119

95 / 46

0

1

0

1

120

95 / 48

0

1

0

1

121

95 / 56

1

0

0

1

122

95 / 60

0

1

0

1

123

95 / 63

0

1

0

1

124

95 / 70

1

0

0

1

125

95 / 78

1

0

0

1

126

95 / 120

1

0

0

1

127

95 / 127

0

1

0

1

128

95 / 129

0

1

0

1

129

95 / 175

0

1

0

1

130

95 / 215

0

1

0

1

131

1,094 / 52

1

1

0

2

132

1,094 / 121

3

7

0

10

133

1,094 / 122

0

2

0

2

134

1,094 / 123

0

1

0

1

135

1,094 / 124

1

1

0

2

136

1,094 / 136

2

1

0

3

137

1,094 / 137

1

0

0

1

138

1,094 / 139

2

1

0

3

139

1,094 / 140

0

2

0

2

140

1,094 / 142

4

2

0

6

141

1,094 / 145

2

1

0

3

142

1,094 / 146

2

1

0

3

143

1,094 / 147

1

1

0

2

4,851

4,934

2

9,787

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
NDX2686772
పపరర: తషలశ నశథథ గగరకస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-108/588

తసడడ:డ రవ బబబగ గగరకస
ఇసటట ననస:1
వయససస:18
లస: ససస స
95-63/750

భరస : నసకరరజ చలర
ఇసటట ననస:1-55-3-898
వయససస:33
లస: ససస స
94-103/1198

భరస : అలడఘఘ కరవవరర
ఇసటట ననస:2
వయససస:34
లస: ససస స

5
SQX2326817
పపరర: ససబడమణఖస ఏమడథ బతస న

94-108/1

భరస : మమగరరరస చచదరర
ఇసటట ననస:3-2-18
వయససస:33
లస: ససస స
19
NDX2297257
పపరర: వనసకటపయఖ శరససస స మమళచసరర

11
NDX0862292
పపరర: రవ చసదడ రరడడడ మమమడడ

17
NDX2773562
పపరర: వజయ కలమమరర షపక

94-122/3

94-108/591

94-122/577

భరస : వనణగగరపరల పరలకలలరర
ఇసటట ననస:3-10-8
వయససస:52
లస: ససస స

94-112/513

భరస : బబలమ భబసనర పడసరద
ఇసటట ననస:3-29-103/A
వయససస:54
లస: ససస స

26
NDX2045715
పపరర: అనల కలమమర పప తరరజ

94-122/4

94-132/1189

భరస : ఉదయభబసనర ఏలమరపడగడ
ఇసటట ననస:3-29-197/2, NEAR RAGHAVE
వయససస:56
లస: ససస స

29
NDX1463488
పపరర: ససచతడ పపలగస
భరస : గరవసదథ రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:3-53,FNO:1B
వయససస:40
లస: ససస స

94-131/916

18
NDX2297265
పపరర: మమగరరరస చచదరర

94-122/2

21
NDX3127081
పపరర: పలర పరటట లల నథగ వనసకట రవ
సరయ కరమమశసర రరవప
తసడడ:డ నథరరయణ మమరరస పప దదల
ఇసటట ననస:3-4-504
వయససస:49
లస: పప

94-133/678

24
NDX2885259
పపరర: వజయ కలమమరర షపక

94-112/514

భరస : టహహర షపక
ఇసటట ననస:3-28-18-83
వయససస:26
లస: ససస స
94-132/232

తసడడ:డ బబలభబసనర పడసరద పప తరరజ
ఇసటట ననస:3-29-103/A
వయససస:26
లస: పప
94-133/1

15
NDX3263233
పపరర: దచరరదదదన షపక

తలర : వరజజరరస చచదరర
ఇసటట ననస:3-2-118
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల పపనసారమగారడడ
ఇసటట ననస:3-28-8
వయససస:46
లస: ససస స
94-132/231

94-108/626

తసడడ:డ ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:3-1-209 F NO 4/C
వయససస:67
లస: పప

20
NDX0696583
పపరర: వరణణ శక తమరర

23
NDX3217247
పపరర: పదథమవత పపనసారమగారడడ

12
NDX3108875
పపరర: హరర పసడయ బబ పసప
తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప బబ పసప
ఇసటట ననస:2-170
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ససబడమణఖస తమమరర
ఇసటట ననస:3-2-333
వయససస:56
లస: ససస స
94-123/451

94-132/1134

తసడడ:డ సరయ బబబ కరమమడ
ఇసటట ననస:002
వయససస:44
లస: పప

భరస : టహహర షపక
ఇసటట ననస:3-2-18/83
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర సరసమ మమళచసరర
ఇసటట ననస:3-2-118
వయససస:53
లస: పప

28
NDX2444552
పపరర: లకడమ ఏలమరపడగడ

94-131/736

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:3-1-194/26
వయససస:74
లస: ససస స
94-122/1

94-103/1384

9
WGO1572064
పపరర: ససరఖ శశఖర కరమమడ

14
NDX2696128
పపరర: మమరస మమ పలర

16
NDX2297240
పపరర: హహవసదదవ చచదరర

6
పపరర: హరర కకషష కకమమననన

8
NDX3179892
పపరర: అఖల చచదరర నలర పననన

13
NDX2802296
పపరర: వఠల కసదసల

25
NDX1320027
పపరర: ఊషర రరణణ పప తషరరజ

95-70/1206

భసధసవప: చసదడ మమళ కనకమమడల
ఇసటట ననస:1ST FLOOR
వయససస:48
లస: పప

భసధసవప: లకడమ దదవ మమమడడ
ఇసటట ననస:2-1-172
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ధనససజయ కలమమర కసదసల
ఇసటట ననస:2d
వయససస:18
లస: పప

95-60/1

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప ఏమడథ బతస న
ఇసటట ననస:1-462
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జజన మగడడమల
ఇసటట ననస:2-1-154 GORILLA DODDI
వయససస:24
లస: పప
94-103/1273

3
SQX1673979
పపరర: దదప ససకలనస

భరస : ససరరష సనసనరర
ఇసటట ననస:1-3/4-31
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరసదడ బబబగ నలర పననన
ఇసటట ననస:002
వయససస:21
లస: పప

10
NDX2359909
పపరర: అఖల మగడడమల

22
NDX0275784
పపరర: కసస
స రర పలకలలరర

94-128/642

తసడడ:డ శఫసవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:1
వయససస:62
లస: పప

4
SQX2355568
పపరర: అసజల చలర

7
NDX2946556
పపరర: మరరయమమ కరవవరర

2
NDX3050036
పపరర: జజన షపక

94-132/233
27
NDX1127109
పపరర: బబలభబసనర పడసరద పప తషరరజ

తసడడ:డ శవ రరమబడహమస
ఇసటట ననస:3-29-103/A
వయససస:54
లస: పప
94-126/1

30
NDX1462837
పపరర: గరవసదథ రరడడడ పపలగస

94-126/2

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:3-53,FNO:1B
వయససస:49
లస: పప
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31
NDX2976496
పపరర: నథగ పదమ లత ధసళపరళళ

94-108/659

భరస : ససరఖ పడకరశ బబ గరరస
ఇసటట ననస:3-60-2/46A
వయససస:33
లస: ససస స
34
NDX2978153
పపరర: పపదదమమమయ బతననన

94-105/799

94-112/1

తసడడ:డ రరశయఖ కరవవరర
ఇసటట ననస:4-6-157
వయససస:52
లస: పప
40
NDX3035094
పపరర: వనసకటటష కకలవనలమసస

94-122/681

94-123/1

94-105/800

94-132/1

39
NDX3275427
పపరర: అనసష పగడల

94-108/661

44
NDX3154143
పపరర: శరరష కకట కలనశశటఘ ట

47
NDX2949915
పపరర: వనసకట కకషష చచరరకలరర

94-245/1079

94-125/847

94-131/850

భరస : సరసబశవరరవప శశటఘ టపలర
ఇసటట ననస:5-10-2
వయససస:39
లస: ససస స
94-122/579
58
NDX2596377
పపరర: గగరర వనసకటరరమ జశససత
ఒలలటట
తసడడ:డ వనసకట సతఖ శవ పడసరద ఒలలటట
ఇసటట ననస:5-16-3-1
వయససస:20
లస: పప

42
JBV2414381
పపరర: అననపవరష � నవపలలరర�

94-126/261

45
NDX2962959
పపరర: సరయ భగపపష యడర పలర

94-112/515

తసడడ:డ రమమశ యడర పలర
ఇసటట ననస:4-141/A F.NO-17
వయససస:20
లస: పప
94-105/801

48
NDX3204799
పపరర: పదమజ అమర

94-122/684

Deleted

భసధసవప: సరయ ససదదప అమర
ఇసటట ననస:5-3-13
వయససస:48
లస: ససస స
94-132/2

51
NDX2529246
పపరర: పడమద కలచపవడడ

94-132/3

తసడడ:డ బబ డయఖ కలచపవడడ
ఇసటట ననస:5-4-7/41
వయససస:25
లస: పప
94-245/1080

తసడడ:డ మగశరఘక షపక
ఇసటట ననస:5-6-14
వయససస:43
లస: పప
94-128/627

94-131/924

భరస : హరనథధబబబగ� �
ఇసటట ననస:4-16-347
వయససస:43
లస: ససస స

50
NDX0916148
పపరర: ససతథరరమరరడడడ గరళమమరర

53
NDX2695013
పపరర: రసజజన షపక

94-131/849

భరస : సరసబశవరరవప పగడల
ఇసటట ననస:4-15-30/6
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపసరరడడడ గరళమమరర
ఇసటట ననస:5-4-7
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మగశరఘక షపక
ఇసటట ననస:5-6-14
వయససస:44
లస: పప
55
NDX2670818
పపరర: యశశద శశటఘ ప
ట లర

38
NDX3044674
పపరర: వజయ లకడమ కరసరణణ

తసడడ:డ ససబబరరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:5
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససతథరరమ రరడడడ గరళమమరర
ఇసటట ననస:5-4-7
వయససస:49
లస: ససస స
52
NDX2690212
పపరర: రసజజన షపక

భసధసవప: జజఖత పదమజ
ఇసటట ననస:4-1-31
వయససస:63
లస: పప

41
NDX2691046
పపరర: శవ నథగరసదడ బబబగ

94-132/1190

36
NDX2878726
పపరర: మగరళ కకషష రరవప కకడడరర

భసధసవప: దదపసస జజననల
ఇసటట ననస:3rd Floor,T.F-01,5-43-2/A
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ కలమమర కలనశశటఘ ట
ఇసటట ననస:4-18-29/a
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసబబబగ సకల
ఇసటట ననస:4C Ashok Towers
వయససస:44
లస: ససస స
49
NDX0923698
పపరర: అనసరరధ గరళమమరర

94-122/553

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పలర
ఇసటట ననస:4-16-245
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వర నథరరయణ ఈపవరర
ఇసటట ననస:4-16-463
వయససస:36
లస: పప
46
NDX3204849
పపరర: లకడమ సకల

35
NDX2517894
పపరర: శకనవరస రరడడడ జజననల

33
NDX3168366
పపరర: రరసగరపరల కసదసల

తసడడ:డ ధనససజయ కలమమర కసదసల
ఇసటట ననస:3D
వయససస:23
లస: పప

భరస : పపటఘ రరడడడ కరసరణణ
ఇసటట ననస:4-8-124
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష
ఇసటట ననస:4-16-46
వయససస:25
లస: పప
43
NDX2395978
పపరర: చనన యగయఖ ఈపవరర

94-131/848

తసడడ:డ అపపరరవప గసగమరర
ఇసటట ననస:3D
వయససస:23
లస: పప

భరస : రసగరరరవప బతననన
ఇసటట ననస:3 PRAGNA RESIDENCY
వయససస:62
లస: ససస స
37
NDX2287886
పపరర: రవసదడనథథ గణపత కరవవరర

32
NDX3011038
పపరర: వవనక గసగమరర

94-103/1356
54
NDX2802783
పపరర: యరపతననన సరయ తదజశసన

తసడడ:డ యరపతననన కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:5-9-15
వయససస:30
లస: ససస స

94-122/682 57
56
NDX2893972
NDX2611127
పపరర: హనసమత పడసరద మతషకలమలర
పపరర: మహన మగరళ కకషష మలలర స
కకసడ
తసడడ:డ పడభబకర రరవప మతషకలమలర
తసడడ:డ ససబబరరవప మలలర స కకసడ
ఇసటట ననస:5-14-2
ఇసటట ననస:5-16-1
వయససస:35
లస: పప
వయససస:53
లస: పప

94-112/448

Deleted

59
NDX2595494
పపరర: లకడమ పడథసఖష ఒలలటట

94-126/755

తసడడ:డ వనసకట సతఖ శవ పడసరద ఒలలటట
ఇసటట ననస:5-16-3/1
వయససస:18
లస: ససస స

60
NDX2660249
పపరర: అభరరమ కరమరరజ

94-103/1174

తసడడ:డ ససశల కలమమర కరమరరజ
ఇసటట ననస:5-17-5
వయససస:18
లస: పప
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94-117/762

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:5-19-1
వయససస:18
లస: పప
64
NDX2613156
పపరర: నథగరససమకర కలరక

94-125/849

94-128/3

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగడదడటట
ఇసటట ననస:5-21-87
వయససస:21
లస: ససస స
94-122/683

94-126/896

భరస : లలకరశ మకస
ఇసటట ననస:5-24-51
వయససస:29
లస: ససస స
94-125/1134

భరస : శకనవరసరరవప యయమననన
ఇసటట ననస:5-33-1
వయససస:44
లస: ససస స
79
NDX3253911
పపరర: ససత కలమమరర నరరళళ

94-131/914

భసధసవప: కకషష పడసరద నరరళళ
ఇసటట ననస:5-35-12/a
వయససస:49
లస: ససస స
82
NDX3168945
పపరర: నథగలకడమ చతరరల

94-123/653

భరస : సరసబశవరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:5-37-71
వయససస:66
లస: ససస స
85
NDX3169281
పపరర: రరధదక వరససరరడడడ

71
NDX3163466
పపరర: అసకకత జరజన సరలలచథ

94-122/685

భసధసవప: కలమఖణ రరస శరమ గగసటటరర
ఇసటట ననస:5-37-186
వయససస:54
లస: పప

66
NDX2497790
పపరర: లకడమ వనసకట భవఖ గరపప

94-128/2

94-105/687

69
NDX3161197
పపరర: శరసత కలమరర బటడ

94-123/650

భరస : పదమ రరవప బటడ
ఇసటట ననస:5-21-160
వయససస:61
లస: ససస స
94-123/651

72
NDX2397701
పపరర: రరవత తషమమల

94-107/3

తసడడ:డ రరజరసదడ కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:5-21-194, 2 line 5 cross
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సతఖనథరరయణ తషమమల
ఇసటట ననస:5-21-195,FLAT NO-102
వయససస:62
లస: ససస స

74
NDX2995595
పపరర: మణణ శక ఒసగరలల

75
NDX2293348
పపరర: సతఖవరణణ చసతలపరటట

94-101/992

94-119/24

భరస : జయ రరమ రరవప ఒసగరలల
ఇసటట ననస:5-32-11
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భబసనర చసతలపరటట
ఇసటట ననస:5-32-11
వయససస:42
లస: ససస స

94-125/850
77
NDX2619062
పపరర: సతఖ రమ అనససయ
యదదనపవడడ
తసడడ:డ అనసత శసకర సతథరరమమసజననయగలల య
ఇసటట ననస:5-34-2
వయససస:19
లస: ససస స

78
NDX2574523
పపరర: యమరర గడడ శకనస
తసడడ:డ బబబగ రరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:5-35-7
వయససస:40
లస: పప

80
NDX3297173
పపరర: శకనవరస మటటఘగగసట

81
NDX3177052
పపరర: బసషస ఖటటవర

94-105/873

తసడడ:డ వనసకట పసడడ రసగరరరవప మటటఘగగసట
ఇసటట ననస:5-35-24
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బజయ కకషష ఖటటవర
ఇసటట ననస:5-37-26
వయససస:32
లస: పప

83
NDX3273927
పపరర: రమణ మసతడవరదద

84
NDX2777191
పపరర: శరకవన కలమమర చసదస

86
NDX3230596
పపరర: అజయ కలమమర చచరకలమలర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చచరకలమలర
ఇసటట ననస:5-37-155
వయససస:23
లస: పప

94-122/686

94-129/556

తసడడ:డ లకడమ కరసతయఖ గరపప
ఇసటట ననస:5-21-87
వయససస:21
లస: ససస స

94-132/1366

భరస : సతఖనథరరయణ మసతడవరదద
ఇసటట ననస:5-37-89
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పడసరద వరససరరదద
ఇసటట ననస:5-37-115
వయససస:48
లస: ససస స
88
NDX3018850
పపరర: వనసకటరరమ శశషష గగసటటరర

94-122/5

తలర : ఉమ దదవ మసదడపప
ఇసటట ననస:5-21-139
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబబగలలక
ఇసటట ననస:5-21-172
వయససస:32
లస: పప

76
NDX3248572
పపరర: జయశక యయమననన

65
NDX2297604
పపరర: ససమత వననన

68
NDX2705291
పపరర: లకడమ కకషష కశఖప

63
NDX1116185
పపరర: వనసకట అననపవరష కకటసరరజ

భరస : పపసడరరకరకరరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:5-20-11/A
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవర రరడడ వననన
ఇసటట ననస:5-21-71/A
వయససస:35
లస: ససస స

67
NDX2497808
పపరర: నథగలకడమ గగడదడటట

73
NDX3171790
పపరర: శవపరరసత మకస

94-118/1272

తసడడ:డ శసక కకషష బబబగ
ఇసటట ననస:5-20-11/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవశసకర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:5-21-70/1
వయససస:18
లస: ససస స

70
NDX3160595
పపరర: నవన జరజన

62
NDX3182730
పపరర: అనశ శసక

94-123/652

94-104/841

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసదస
ఇసటట ననస:5-37-112
వయససస:21
లస: పప
94-123/702

87
NDX3256518
పపరర: వజయలకడమ ���������

94-125/1136

భరస : చచదరర రరవప మగపపననన
ఇసటట ననస:5-37-155
వయససస:60
లస: ససస స

94-132/1191 90
89
NDX3175783
NDX3195898
పపరర: ధన శక రరకకమణణ నథగదదపసప వనజదసల
పపరర: నథగరశసర రరవప కకట

తసడడ:డ శకధర వనజదసల
ఇసటట ననస:5-37-208
వయససస:19
లస: ససస స

94-125/851

94-132/1192

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస కకట
ఇసటట ననస:5-38-64
వయససస:57
లస: పప
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91
NDX2602688
పపరర: శకపల కటబరరయమ ససఘవ

94-122/580

తసడడ:డ ననమచసద
ఇసటట ననస:5-40-3/2
వయససస:26
లస: పప
94
NDX2556934
పపరర: ససషసమథ అసగలకలదసరర

94-122/581

95
NDX2553451
పపరర: కరవఖ అసగలకలదసరర

94-122/6

భరస : పడసరద కటబఘ
ఇసటట ననస:5-42-7
వయససస:45
లస: ససస స

98
NDX2466332
పపరర: నథగరరజ కటబఘ

94-122/582

భరస : నథరరయణ రరవప పప తల
ఇసటట ననస:5-42-19 BRODIPET
వయససస:43
లస: ససస స

101
NDX2464238
పపరర: తషలసస భబనస పడసరద సరగర

94-122/7

104
NDX2718948
పపరర: ఇసదస నకకత తతనసగగసటర

96
NDX2372399
పపరర: కనక సరయ తథతకకసద

99
NDX2460780
పపరర: శక కకషష యడర పలర

94-122/8

94-122/688

105
NDX3265402
పపరర: పసడయసకర ఏలలరర
భరస : రరమకకషష ఏలలరర
ఇసటట ననస:5-42-45
వయససస:27
లస: ససస స

106
NDX2551778
పపరర: వనసకట సరయ కకషష ఆశశ
కరకరపరరస
తసడడ:డ అమరకలమమర కరకరపరరస
ఇసటట ననస:5-43-2/a
వయససస:19
లస: పప

94-122/586

107
NDX2382794
పపరర: లకడమ శరరద మదదద

108
NDX2382786
పపరర: సరయ బబబగ మదదద

109
NDX2710093
పపరర: దదన శరమ

94-122/587

112
NDX2605145
పపరర: రరహహల చరపరడ

94-122/22

భరస : సరయ బబబగ మదదద
ఇసటట ననస:5-43-7/B
వయససస:51
లస: ససస స

113
NDX2801900
పపరర: మగకరశ కలమమర జరజన

94-122/739

94-122/23

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మదదద
ఇసటట ననస:5-43-7/B
వయససస:55
లస: పప
94-122/24

భరస : బబలవర చసద కలహహద
ఇసటట ననస:5-43-9/12
వయససస:64
లస: ససస స
94-122/588

94-122/9

తసడడ:డ కరశవశసనథథ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:5-42-34
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జయ వనసకటటశసర రరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:5-42-36
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశసర కలమమర శరమ
ఇసటట ననస:5-43-9
వయససస:20
లస: ససస స

94-122/20

102
NDX2527497
పపరర: మమహర తదజ కకతస మమసస

తసడడ:డ జయ వనసకటటశసర రరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:5-42-36
వయససస:23
లస: పప

110
NDX2439412
పపరర: కరసచన దదవ కలహహద

94-122/21

తసడడ:డ వరదయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:5-42-19 4/11 BRODIPET
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప సరగర
ఇసటట ననస:5-42-32
వయససస:39
లస: పప
94-122/583

94-112/2

తసడడ:డ రరమ కకషష తథతకకసద
ఇసటట ననస:5-42-4, 6/9 LANE
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద కటబఘ
ఇసటట ననస:5-42-7
వయససస:30
లస: పప
94-123/654

93
NDX2460467
పపరర: శక హరర మమననపలర

తసడడ:డ పపననయఖ మమననపలర
ఇసటట ననస:5-41-96
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కకషష అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:5-42-3/14
వయససస:19
లస: ససస స

97
NDX2464220
పపరర: బబబ కటబఘ

103
NDX2601839
పపరర: సరయ నవష శ తతనసగగసటర

94-122/687

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:5-41-8/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కకషష అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:5-42-3/14
వయససస:21
లస: ససస స

100
NDX2782217
పపరర: జయలకడమ పప తల

92
NDX3180684
పపరర: శకనవరస రరవప నలల
ర రర

111
NDX2439420
పపరర: వజరశ కలమమర జరజన కలహహద

94-122/25

తసడడ:డ బబలవర చసద కలహహద
ఇసటట ననస:5-43-9/12
వయససస:37
లస: పప
94-122/690

114
NDX2821817
పపరర: రరసకల దదవ

94-122/691

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:5-43-9 JAIN COLONY
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబబగలమల జరజన
ఇసటట ననస:5-43-10 SHOBA NILAYAM
వయససస:38
లస: పప

భరస : మగకరశ కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:5-43-10 SHOBA NILAYAM
వయససస:38
లస: ససస స

115
NDX3276276
పపరర: కరథసదథర కలమమర జవవథ

116
NDX3191483
పపరర: సరయ రరమ గణణశ వసగల

117
NDX3200672
పపరర: సరయ రరమ గణణశ వసగల

94-122/745

Deleted

తసడడ:డ లలత కలమమర
ఇసటట ననస:5-43-11/1
వయససస:35
లస: పప

118
NDX2821734
పపరర: కకటటశసర రరవప దథసరర
తసడడ:డ పపలర యఖ దథసరర
ఇసటట ననస:5-44-8/11
వయససస:51
లస: పప

94-122/695

94-122/692

Deleted

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ వసగల
ఇసటట ననస:5-43-15
వయససస:20
లస: పప
119
NDX3256989
పపరర: వనసకట రమణ రరవప తషరగ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప తషరగ
ఇసటట ననస:5-44-9/A
వయససస:66
లస: పప

94-122/693

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ వసగల
ఇసటట ననస:5-43-15
వయససస:20
లస: పప
94-122/730

120
NDX2563161
పపరర: శసకర నథగ సరయ రరహహల
జలకసటట
తసడడ:డ గరవరర న రరవప జలకసటట
ఇసటట ననస:5-44-15/17
వయససస:19
లస: పప

94-122/589
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94-122/26

భరస : ససతథరరసరరడడడ కకపపపల
ఇసటట ననస:5-44-17
వయససస:35
లస: ససస స

122
NDX2382836
పపరర: భబగఖ లకడమ కకపపపల

94-122/27

భరస : యస రరస రరడడ కకపపపల
ఇసటట ననస:5-44-17,
వయససస:33
లస: ససస స

124
NDX2382869
పపరర: యస రరస రరడడ కకపపపల

94-122/29

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ కకపపపల
ఇసటట ననస:5-44-17,
వయససస:42
లస: పప
94-123/655

94-122/28

భరస : వనసకట రరమరరడడడ కకపపపల
ఇసటట ననస:5-44-17,
వయససస:60
లస: ససస స

125
NDX3083706
పపరర: చసదడశశఖర బబ డపరటట

94-122/694

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-44-18
వయససస:36
లస: పప

127
NDX2967396
పపరర: లకడమ మననహర చమకలరరస

123
NDX2382851
పపరర: అనసత లకడమ కకపపపల

126
NDX0273854
పపరర: లకడమ కసడచ

94-123/2

భరస : నథగరశసర రరవప కసడచ
ఇసటట ననస:5-45-5/A
వయససస:48
లస: ససస స

128
NDX2878387
పపరర: హహమలత చమకలరరస

94-123/656

129
NDX2404994
పపరర: శక వలర భ జజననలగడడ

తసడడ:డ శవకలమమర చమకలరరస
ఇసటట ననస:5-45-8 SRI GURUPRABHA TO
వయససస:48
లస: పప

భరస : లకడమ మననహర చమకలరరస
ఇసటట ననస:5-45-8 SRI GURUPRABHA TO
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమమర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:5-45-15
వయససస:21
లస: పప

130
NDX2405009
పపరర: రవకలమమర జజననలగడడ

131
JBV2414050
పపరర: నథగరరజ కలమమరర అననవరపప

94-123/3

తసడడ:డ యస ఆర మమరరస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:5-45-15
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమ కకషష అరరర న రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:5-45-17A, FLAT NO 5
వయససస:51
లస: ససస స

132
JBV2408086
పపరర: రరమ కకషష అరరర న రరవప
అననవరపప
తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:5-45-17A, FLAT NO 5
వయససస:58
లస: పప

133
NDX3250636
పపరర: ససరష భబరత రరడడడ

134
NDX3254463
పపరర: మలర కరరరర న రరవప రరడడ

135
NDX2747970
పపరర: వనసకటటశసర రరవప వనరనమపటట

94-123/4

94-125/1135

భరస : మలర కరరరర న రరవప రరడడడ
ఇసటట ననస:5-46-5 1ST FLR
వయససస:39
లస: ససస స
136
NDX3176617
పపరర: దదపసక జరజన

94-123/658

137
NDX3148178
పపరర: డడషస కలమమర జరజన కసకరరరయ

భరస : శకధర పవసరర
ఇసటట ననస:5-46-23, Srinivasa Nilyam
వయససస:39
లస: ససస స
142
NDX2934297
పపరర: రవసదడ ఆర వపపల

143
NDX2620011
పపరర: పదథమవత కరవవరర

94-123/707

94-123/662

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ వపపల
ఇసటట ననస:5-47-22
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడ రరవప బసడథరర
ఇసటట ననస:5-48-12
వయససస:35
లస: పప
148
NDX2360329
పపరర: బగధర చత గగడడవరడ
తసడడ:డ రరమమహన రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:5-48-13/1B
వయససస:22
లస: ససస స

94-123/11

146
NDX2459089
పపరర: వనసకట రరమమహన
రరజశశఖరరన
తసడడ:డ ఆసజననయగలల రరజశశఖరరన
ఇసటట ననస:5-48-13/1
వయససస:44
లస: పప
149
NDX2360337
పపరర: కరమమశసరర గగడడవరడ
భరస : రరమమహన రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:5-48-13/1B
వయససస:55
లస: ససస స

94-123/657

Deleted

94-123/659

138
NDX3222890
పపరర: రరజశశఖర పపరర

94-122/723

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస పపరర
ఇసటట ననస:5-46-23
వయససస:37
లస: పప
94-123/7

141
NDX2877579
పపరర: రరజఖస రరవనసతల

94-123/660

భరస : ఉపపసదడ రరవనసతల
ఇసటట ననస:5-47-11/28
వయససస:68
లస: ససస స
94-123/548

భరస : ససరరశ బబబగ
ఇసటట ననస:5-47-22/12
వయససస:55
లస: ససస స
94-123/8

94-123/6

తసడడ:డ శవ రరమయఖ వనరనమపటట
ఇసటట ననస:5-46-13
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ దదలప కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:5-46-19
వయససస:25
లస: పప
140
NDX2127596
పపరర: ఎన వ యస యస లకడమ
నథరరయణ చలర ర
తసడడ:డ శక పరరర సరరధద చలర ర
ఇసటట ననస:5-47-3
వయససస:23
లస: పప

145
NDX2443489
పపరర: వ యస కలమమర బసడథరర

94-215/1208

తసడడ:డ నరరషసమమ రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:5-46-5 1ST FLR
వయససస:46
లస: పప

భరస : దదకడత కలమమర జరజన కసకరరరయ
ఇసటట ననస:5-46-19
వయససస:26
లస: ససస స
139
NDX3295946
పపరర: ససషసమత పవసరర

94-123/5

144
NDX3043114
పపరర: కమలమకర రరడడడ చలమర

94-123/661

తసడడ:డ బబ లర రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:5-47-114
వయససస:29
లస: పప
94-123/9

147
NDX2404937
పపరర: సరసబ ససవర రరవప సమగదథడల

94-123/10

తసడడ:డ వనసకటటససరలల సమగదథడల
ఇసటట ననస:5-48-13/1
వయససస:54
లస: పప
94-123/12

150
NDX2781672
పపరర: సరయ అనసష వలల
ర రర

94-123/663

తసడడ:డ భబసనరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-48-13/2
వయససస:25
లస: ససస స
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151
NDX2836088
పపరర: సరయ అనసష కరర పరలలస

94-123/664

భరస : నరసససహ దదపక శరమ కరర పరలలస
ఇసటట ననస:5-48-13/2
వయససస:25
లస: ససస స
154
NDX2443505
పపరర: ససససమత కరకరన

152
NDX2953503
పపరర: నథగమర షరరఫ షపక

తలర : అమన షపక
ఇసటట ననస:5-49/12
వయససస:21
లస: పప
94-123/13

తసడడ:డ గరవసద రరవప భతథడజ
ఇసటట ననస:5-50-3B
వయససస:44
లస: పప

157
NDX2546463
పపరర: మననరమ భటబడజ

158
NDX2404978
పపరర: నథగరసదడమమ పరణఖస

94-123/553

భసధసవప: ఓన ఓన
ఇసటట ననస:5-50-3B
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ఘసఘ
ఇసటట ననస:5-50-13
వయససస:29
లస: పప
163
NDX2496255
పపరర: ధన లకడమ కకసడథ

94-122/30

94-123/667

తలర : ఆతదయ
డ
మమళరచచరరవప
ఇసటట ననస:5-50-19 , Flat 6
వయససస:30
లస: ససస స
169
NDX2707347
పపరర: అనసరరధ చసతపలర

94-123/550

94-123/666

94-123/700

94-7/868

తసడడ:డ చరర శవరజ
ఇసటట ననస:5-50-39/B
వయససస:20
లస: ససస స

94-122/697

తసడడ:డ మగరళ కకషష మమరరస మగననలలరర
ఇసటట ననస:5-50-46
వయససస:36
లస: ససస స

162
NDX2800241
పపరర: మననజ కలమమర ఘసఘ

94-125/1070

165
NDX2879062
పపరర: ధనలకడమ కకసడ

94-123/668

భరస : రమగలల కకసడ
ఇసటట ననస:5-50-19 SEETHARAMA APART
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గణణశ కరమమగగన
ఇసటట ననస:5-50-19 SEETHARAMA APART
వయససస:31
లస: ససస స

167
NDX2404986
పపరర: నథగ వనసకట మమఘన కకలర పర

168
NDX2707313
పపరర: ససతథరరమయఖ చసతపలర

94-123/16

170
NDX3221710
పపరర: సప నకర కలమమరర

173
NDX3142296
పపరర: ససనల కలమమర మగరరకకపవడడ

94-123/698

94-122/698

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగరరకకపవడడ
ఇసటట ననస:5-50-30
వయససస:39
లస: పప
176
NDX2571412
పపరర: చరర వవనక వరర న

179
NDX3187341
పపరర: రరజ కలమమర పప నసదకనన
తసడడ:డ చననయఖ పప నసదకనన
ఇసటట ననస:5-50-49/1
వయససస:20
లస: పప

94-123/549

తసడడ:డ పపదదమలర యఖ
ఇసటట ననస:5-50-24
వయససస:49
లస: పప
171
NDX3221736
పపరర: సప నకర కలమమరర

94-123/699

భరస : నలలశ జరజన బబగరరచథ
ఇసటట ననస:5-50-24-1
వయససస:29
లస: ససస స
174
NDX3122108
పపరర: కకశశర రరడడడ శశ రరడడడ

94-123/669

తసడడ:డ పరపస రరడడడ శశ రరడడడ
ఇసటట ననస:5-50-30
వయససస:19
లస: పప
94-123/551

తసడడ:డ చరర గసగర శవరజ
ఇసటట ననస:5-50-39/B
వయససస:18
లస: పప
94-123/697

94-123/554
159
NDX2608800
పపరర: వ నథగ సరయ శకకరసత గగలర పవడడ

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ఘసఘ
ఇసటట ననస:5/50/13
వయససస:29
లస: పప

Deleted

Deleted

178
NDX3221058
పపరర: లకడమ మగననలలరర

164
NDX2736833
పపరర: దసరర కకసడ

94-123/552
156
NDX2545747
పపరర: వనసకట రమణ కలమమర భటబడజ

తసడడ:డ వనసకట హనసమ రరధథ కకషష మమరరస గగలర ప
ఇసటట ననస:5-50-9/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : నలలశ జరజన బబగరరచథ
ఇసటట ననస:5-50-24-1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నలలశ జరజన బబగరరచథ
ఇసటట ననస:5-50-24-1
వయససస:29
లస: ససస స

175
NDX2636520
పపరర: చరర కవఖ

94-123/15

తసడడ:డ భబరత కకలర పర
ఇసటట ననస:5-50-24
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససతథరరమయఖ
ఇసటట ననస:5-50-24
వయససస:36
లస: ససస స
172
NDX3221777
పపరర: సప నకర కలమమరర

161
NDX2933224
పపరర: పడసనన ఘసఘ

94-122/696

భసధసవప: ఓన ఓన
ఇసటట ననస:5-50-3B
వయససస:43
లస: పప

భరస : మననజ కలమమర ఘసఘ
ఇసటట ననస:5-50-13
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమగలల కకసడథ
ఇసటట ననస:5-50-19
వయససస:31
లస: ససస స
166
NDX3063708
పపరర: హహమ శరరష మమళరచచరరవప

94-123/14

తసడడ:డ లకడమరరడడడ పరణఖస
ఇసటట ననస:5-50-6/A
వయససస:35
లస: ససస స
94-123/665

153
NDX2803799
పపరర: మనసససన కరశనథధసన

తసడడ:డ దథసరక నథథ కరశనథధసన
ఇసటట ననస:5-50-1
వయససస:25
లస: ససస స

155
NDX2464253
పపరర: వనసకరటరమణ కలమమర భతథడజ

తసడడ:డ కరకరన ససతథరరమ చసదడ మమరరస కరకరన
ఇసటట ననస:5-50-3A
వయససస:21
లస: ససస స

160
NDX2800209
పపరర: మననజ కలమమర ఘసఘ

94-131/851

177
NDX2804417
పపరర: దదవక పరడఠరఘసతమ

94-108/662

భరస : చసదడ శశఖర రరజ పరడఠరఘసతమ
ఇసటట ననస:5-50-43
వయససస:19
లస: ససస స
94-123/670

180
NDX3025087
పపరర: రరజ కలమమర పప సదసకకనన

94-123/671

Deleted

తసడడ:డ చననయఖ పప సదసకకనన
ఇసటట ననస:5-50-49/1
వయససస:20
లస: పప
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94-123/672

తసడడ:డ చననయఖ పప సదసకనన
ఇసటట ననస:5-50-49/1
వయససస:18
లస: పప
184
NDX3201472
పపరర: ససనసద కర

182
NDX2405025
పపరర: ఝమనస లకడమ చసత

94-123/17

భరస : పవరష చసదడ రరవప చసత
ఇసటట ననస:5-50-59
వయససస:58
లస: ససస స
94-122/699

183
NDX2405017
పపరర: పవరష చసదడ రరవప చసత

94-123/18

తసడడ:డ ససబబబరరవప చసత
ఇసటట ననస:5-50-59
వయససస:64
లస: పప

185
NDX3174687
పపరర: పసచజనఖ శరమ కర

94-123/673

186
NDX3007150
పపరర: హరర రరమ కకషష నథదచసడర

94-123/674

భరస : పసచజనఖ శరమ కర
ఇసటట ననస:5-50-61
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సససదర రరవప కర
ఇసటట ననస:5-50-61
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ బబబగరరవప నథదచసడర
ఇసటట ననస:5-50-63
వయససస:34
లస: పప

94-123/675
187
NDX3215613
పపరర: దటఘ సరయ వనసకట శకవణ
పలర పరటట
తసడడ:డ లల నథగ వనసకట రవ సరయ కరమమసససరర ర
ఇసటట ననస:5-50-72
వయససస:18
లస: పప

94-123/20
188
NDX2360345
పపరర: ఎల ఎన వ రవ సరయ
కరమమశసర రరవప పరలపరటట
తసడడ:డ నథరరయణ మమరరస పరలపరటట
ఇసటట ననస:5-50-72,FLAT NO-9,MAYURIL
వయససస:50
లస: పప

189
NDX3147121
పపరర: వరభదడరరవప ససరసపవడడ

190
NDX2418952
పపరర: నథగరశసరరరవప గసగరరరపలర

94-123/677
191
NDX3115151
పపరర: వ వజయ సతఖ కకషష రరధదక
వసరసవజజలమ
భరస : వ రవసదడ వశసనథథ వసరసవజజలమ
ఇసటట ననస:5-50-85
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కలమమర మమరరటటరరాస
ఇసటట ననస:5-51-14
వయససస:20
లస: ససస స

194
NDX2690360
పపరర: వనసకట అపపరరవప

195
NDX2693992
పపరర: హనసమ లత

94-123/19

తసడడ:డ బడహమస గసగరరరపలర
ఇసటట ననస:5-50-75
వయససస:36
లస: పప
193
NDX3068061
పపరర: సమర కలమమర వనదథసతస

94-123/679

తసడడ:డ లలత రరమ కలమమర వనదథసతస
ఇసటట ననస:5-51-23
వయససస:22
లస: పప
196
NDX2390144
పపరర: అమరరనథ తలర స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప తచనననటట
ఇసటట ననస:5-51-57
వయససస:60
లస: పప
94-44/13

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ తలర స
ఇసటట ననస:5-51-62
వయససస:59
లస: పప
199
NDX2781409
పపరర: రవ కలమమర మగదద

94-108/663

94-122/590

94-131/1

తసడడ:డ ససబబరరవప డథరరస
ఇసటట ననస:5-53-55
వయససస:22
లస: పప

94-125/1072

203
NDX2567006
పపరర: గగవసదరరజ శకలకడమ

94-122/591

206
NDX2398006
పపరర: ససవర నథగ మణణ మసబతషన

209
NDX2914026
పపరర: దదననశ శకపత పసడడతథరరధసఖల

94-123/678

94-125/853

198
NDX2603249
పపరర: నథగరశసర రరవప దససస

94-107/832

94-108/610
201
NDX2623551
పపరర: వనసకట రమణ మమరరస రరచకకసడ

భసధసవప: వనసకట ససజన జజఖత రరచకకసడ
ఇసటట ననస:5-52-28,ward no-5
వయససస:47
లస: పప

94-131/2

భరస : నథగరరజ లలట
ఇసటట ననస:5-53-30
వయససస:29
లస: ససస స
94-125/1074

192
NDX3021110
పపరర: కకషష అభజజ మమరరటటరరాస

తసడడ:డ నథరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:5-52-12
వయససస:53
లస: పప

భరస : గగవసదరరజ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-52-38
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరఘనర డదవడ జజరర పలలర పరగ
ఇసటట ననస:5-53-2/2/A
వయససస:25
లస: ససస స
208
NDX2822773
పపరర: సరయ రరస డథరరస

94-123/680

భరస : పపననస రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:5-52-19/A
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరజ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:5-52-38
వయససస:53
లస: పప
205
NDX2398022
పపరర: జజన రరనథ పలలర పరగ

197
NDX3194883
పపరర: నథగ ససధ యలమరపడగడ

200
NDX3132222
పపరర: పపషప లత సరరకకసడ

తసడడ:డ రరమమమరరస ససరసపవడడ
ఇసటట ననస:5-50-73
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట అపపరరవప తచనననటట
ఇసటట ననస:5-51-57
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : భబసనర శకనవరస యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:5-52-8
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప మగదద
ఇసటట ననస:5-52-15
వయససస:44
లస: పప
202
NDX2566933
పపరర: గగవసదరరజ శకనవరసరరవప

94-125/852

94-123/676

204
NDX2568574
పపరర: గగవసదరరజ మగకరశ నరసససహ
సతఖ సరయ కలమమర
తసడడ:డ గగవసదరరజ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-52-38
వయససస:19
లస: పప
207
NDX3180452
పపరర: కసమర షపక

94-122/592

94-125/1073

తసడడ:డ సరహహబ తషమమల
ఇసటట ననస:5-53-40
వయససస:68
లస: ఇ
94-125/1075

తసడడ:డ పటటష లసగస శకపత పసడడతథరరధసఖల
ఇసటట ననస:5-53-60
వయససస:18
లస: పప

210
NDX3192176
పపరర: నథగమమ తచలగడపవ

94-125/1076

భరస : తచలగడపవ
ఇసటట ననస:5-53-61
వయససస:73
లస: ససస స
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211
NDX3000544
పపరర: నథగజజఖత యనమల
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94-125/1085

భసధసవప: నడడపస దథదదడ యనమల
ఇసటట ననస:5-54-4
వయససస:91
లస: ససస స
214
NDX2443653
పపరర: సరయ పరడణణఠ మగనపలలర

94-125/1

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప మగనపలలర
ఇసటట ననస:5-54-18
వయససస:52
లస: పప
217
NDX2698850
పపరర: ఘన శశశదథ సయద

94-125/856

94-125/524

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:5-54-50
వయససస:45
లస: ససస స
226
NDX3226347
పపరర: నథగగర బ షపక
భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:5-54-50
వయససస:39
లస: ససస స
229
NDX2469120
పపరర: మగనన షపక

94-125/3

218
NDX2604221
పపరర: అనత పసదసల

221
NDX2562171
పపరర: బబజ షపక

224
NDX2879260
పపరర: ఇబడహహస షపక

227
NDX3233590
పపరర: పపరరశశతస స Belaganti

94-125/861

235
NDX3291499
పపరర: గగవసద రరవప భబసరనరరర

94-122/748

తసడడ:డ వర రరజ భబసరనరరర
ఇసటట ననస:5-54-70/a
వయససస:57
లస: పప

94-125/857

94-125/858
219
NDX2588374
పపరర: సరయ వనసకట పపపయఖ పసదసల

తసడడ:డ రరమగలల పసదసల
ఇసటట ననస:5-54-32
వయససస:26
లస: పప
94-125/859

222
NDX2608503
పపరర: రరయమజ షపక

94-125/860

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:5-54-50
వయససస:19
లస: పప
94-125/1087

225
NDX2879179
పపరర: ఇమమమ న షపక

94-125/1088

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:5-54-50
వయససస:18
లస: పప
94-125/1129

230
NDX2476414
పపరర: ససనత పరతతరర

228
NDX2577591
పపరర: అశశశకర షపక

94-122/593

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:5-54-56
వయససస:22
లస: ససస స
94-125/4

231
NDX2532448
పపరర: షరజద షపక

94-125/23

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:5-54-66, 6/18
వయససస:20
లస: ససస స

233
NDX3209459
పపరర: తడనథథ ఊటటకలరర

94-7/1034

234
NDX3291481
పపరర: వజయ లకడమ బబసరనరరర

94-122/747

తసడడ:డ నథరరయణ రరవప వపటటటటనరర
ఇసటట ననస:5-54-70/A
వయససస:25
లస: పప

భరస : గగవసద రరవప బబసరనరరర
ఇసటట ననస:5-54-70/a
వయససస:53
లస: ససస స

236
NDX3209756
పపరర: తడనథథ ఉటటకలరర

237
NDX2821403
పపరర: శవ సరయ నసదదన నథరర

94-125/1089

239
NDX3025418
పపరర: వనసకట రరవప మసదగరన
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మసదగరన
ఇసటట ననస:5-54-72
వయససస:64
లస: పప

94-125/1090

Deleted

తసడడ:డ నథరరయణరరవప వపటటటటనరర
ఇసటట ననస:5-54-70/A
వయససస:25
లస: పప
94-125/1091

94-125/24

భరస : ఏడడకకసడలల పలమర
ఇసటట ననస:5-54-27,30-6-823/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : డదవడ పడభబకర పరతతరర
ఇసటట ననస:5-54-62
వయససస:42
లస: ససస స

232
NDX2619351
పపరర: సతఖ కకషష దదలప కలమమర
కకఠరకకటట
తసడడ:డ పడసరద కకఠరకకటట
ఇసటట ననస:5-54-68/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నరరస రరడడడ నథరర
ఇసటట ననస:5-54-70/A
వయససస:20
లస: ససస స

216
NDX2439487
పపరర: అననపవరష పలమర

94-125/2

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ( ఫరదర ) బబలగసటట
ఇసటట ననస:5-54-52
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఖమససస మహమమద
ఇసటట ననస:5-54-56
వయససస:46
లస: ససస స

238
NDX2821395
పపరర: శవ సరయ నసదదన నథరర

215
NDX2468569
పపరర: దదపసక చరరగగసడర

భసధసవప: నథగగర బ
ఇసటట ననస:5-54-50
వయససస:43
లస: పప
94-125/1128

94-125/1081

తసడడ:డ ఈససబ బబష షపక
ఇసటట ననస:5-54-14/1 6/18TH LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:5-54-50
వయససస:22
లస: ససస స
94-125/1086

213
NDX2962611
పపరర: రరయమజ బబజ షపక

తసడడ:డ వనసకట వజయభబసనర కలనథధథభభటబర
ఇసటట ననస:5-54-9
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మధస కకషష పసదసల
ఇసటట ననస:5-54-32
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరణస
ఇసటట ననస:5-54-42
వయససస:22
లస: పప
223
NDX2879245
పపరర: నథగగర బఇవనజ షపక

94-125/1093

తసడడ:డ చరరగగసడర లకడమ శకనవరస
ఇసటట ననస:5-54-27/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మర షరరఫ సయద
ఇసటట ననస:5-54-31
వయససస:63
లస: పప
220
NDX2298552
పపరర: ససదదప కరణస

212
NDX3206943
పపరర: వషష
ష మనస కలనథధథభభటబర

తసడడ:డ నరరస రరడడడ నథరర
ఇసటట ననస:5-54-70/A
వయససస:20
లస: ససస స
94-125/1092

240
NDX3221702
పపరర: నలవనణణ చవల

94-125/1123

భరస : వనసకట రరవప చవల
ఇసటట ననస:5-54-80
వయససస:78
లస: ససస స
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241
NDX2460889
పపరర: నథగ వజయ కడథల
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94-125/5

తసడడ:డ సనథఖసస లసగస కడథల
ఇసటట ననస:5-54-80/1
వయససస:30
లస: పప
94-125/7

తసడడ:డ చసదడశశఖర మమదథసస
ఇసటట ననస:5-54-100
వయససస:20
లస: పప

245
NDX2708220
పపరర: నవఖ వలర సశశటఘ ట

94-122/741

248
NDX3222155
పపరర: బబగఖమమ చటటఘమమలమ

94-112/449

251
NDX3092533
పపరర: చనన కసయఖ చటటఘపప డ లల

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కరటటరర
ఇసటట ననస:5-54-116,penthouse,6/18
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సపజదయఖ చటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:5-54-117
వయససస:66
లస: పప

253
NDX2528594
పపరర: సరయ పడణయ ఉననస

254
NDX2526952
పపరర: మమల షపక

94-125/8

94-125/1124

94-125/854

తసడడ:డ పదమ రరజ పసడపరరస
ఇసటట ననస:5-54-122
వయససస:20
లస: ససస స
259
NDX2443596
పపరర: ఆదదలకడమ గసడదపవడడ

94-125/14

భరస : దదవరకర
ఇసటట ననస:5-54-130
వయససస:49
లస: ససస స
262
NDX2439495
పపరర: పపడమలత నసతకకన

94-125/1078

94-125/9

94-125/16

తసడడ:డ ఏససబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-54-141/1
వయససస:21
లస: పప
268
NDX2396067
పపరర: సపజదథ షపక

94-125/13

తసడడ:డ దథద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:5-54-141 NEAR SRI SAI APTS
వయససస:67
లస: పప

269
NDX3174703
పపరర: నరసయఖ దదవరపలర

94-125/11

258
NDX3158110
పపరర: ససరరశ పపదగరడ

261
NDX2910396
పపరర: బబష షపక

94-125/15

94-125/1079

94-125/1080

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:5-54-134
వయససస:49
లస: పప
94-125/855

264
NDX2464246
పపరర: రఫస షపక షపక

94-123/21

తసడడ:డ షపక సలమస షపక సలమస
ఇసటట ననస:5-54-141
వయససస:23
లస: పప
94-123/555

తసడడ:డ రసబబబగ దదశరరజ
ఇసటట ననస:5-54-141/3
వయససస:42
లస: ససస స
94-123/23

255
NDX2522290
పపరర: నవరబ జజన షపక

260
NDX2476455
పపరర: షబర షపక

266
NDX2584142
పపరర: సప మశశఖర దదశరరజ

94-122/700

94-122/34
252
NDX2395754
పపరర: వనసకట నథగ సరయ రరహహత
తషరరమమళ
తసడడ:డ ససబబబరరవప తషరరమమళ
ఇసటట ననస:5-54-117,FLAT NO D-2,6/18 B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపదగరడ
ఇసటట ననస:5-54-128
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమరరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:5-54-136
వయససస:21
లస: పప
94-123/22

249
NDX3007317
పపరర: పకథదస కకరణ కరటటరర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:5-54-124/A PRABHU GENERA
వయససస:24
లస: పప

263
NDX2570158
పపరర: సరయ గరపసనథద కకమరరశశటఘ ట

94-122/740

తసడడ:డ నథగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:5-54-120/A
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:5-54-131/A
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: శకనవరసరరవప నసతకకన
ఇసటట ననస:5-54-135
వయససస:22
లస: ససస స
265
NDX2443455
పపరర: రషసద షపక

257
NDX2518892
పపరర: చచజతనఖ గకసథద

246
NDX3266913
పపరర: వనసకటలకడమ చలర

తసడడ:డ లకడమ కరసతథరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:5-54-116,pent house,6/18
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉననస
భరస : నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:5-54-118 F2 SRI SAI APARTME ఇసటట ననస:5-54-120/A
వయససస:20
లస: పప
వయససస:51
లస: ససస స
256
NDX2606499
పపరర: శరణ రరసప పసడపరరస

94-125/6

భరస : శకనస చలర
ఇసటట ననస:5-54-107/a
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:5-54-107/A
వయససస:61
లస: ససస స
94-125/1077

243
NDX2443570
పపరర: కర అరవసద కలమమర జరజన

తసడడ:డ కరసతలమల జరజన
ఇసటట ననస:5-54-86
వయససస:45
లస: పప

తలర : లకడమ కలమమరర వలర సశశటఘ ట
ఇసటట ననస:5-54-104
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చలర
ఇసటట ననస:5-54-107/a
వయససస:37
లస: పప
250
NDX3007374
పపరర: లకడమ కరసతథరరవప కరటటరర

94-122/701

భరస : అరవసద కసససరర
ఇసటట ననస:5-54-86
వయససస:44
లస: ససస స

244
NDX2496503
పపరర: షణగమఖ సరయ నఖల మమదథసస

247
NDX3266947
పపరర: శకనస చలర

242
NDX3164050
పపరర: కసససరర దదవ జన కసససరర

267
NDX2398154
పపరర: వనసకట లకడమ పపసదసరర

94-132/4

భరస : శకనవరస రరవప పపసదసరర
ఇసటట ననస:5-54-141/5
వయససస:29
లస: ససస స
94-125/1082

భసధసవప: ఎలఎసఎ రసగ పడసరద కరకరన
ఇసటట ననస:5-54-142/7,
వయససస:65
లస: పప

270
NDX2476257
పపరర: లకడమ అమరరనథ ఇకలనరరస

94-123/24

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప ఇకలనరరస
ఇసటట ననస:5-54-143
వయససస:22
లస: పప
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271
NDX2476398
పపరర: లకడమ అమరనథథ ఇకలనరరస

94-125/17

తసడడ:డ వనసకట శవరరవప ఇకలనరరస
ఇసటట ననస:5-54-143
వయససస:22
లస: పప
274
NDX2521946
పపరర: కరవఖ శక జజలమదద

272
NDX3173218
పపరర: లకడమ కర

94-125/1084

భరస : భమమశసర రరవప కర
ఇసటట ననస:5-54-143/10
వయససస:68
లస: ససస స
94-122/33

273
NDX2521805
పపరర: హహమసత చచదరర జజలమదద

94-122/32

తసడడ:డ కకషష జజలమదద
ఇసటట ననస:5-54-143 FLAT NO 206
వయససస:21
లస: పప

275
NDX1431055
పపరర: ససతథ కలమఖణణ ఇకలనరరస

94-125/18

276
NDX1431154
పపరర: గరపసనథథ ఇకలనరరస

94-125/19

తసడడ:డ కకషష జజలమదద
ఇసటట ననస:5-54-143 FLAT NO 206
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరవప
ఇసటట ననస:5-54-143 F.NO -12
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప
ఇసటట ననస:5-54-143 F.NO -12
వయససస:26
లస: పప

277
NDX1431048
పపరర: వనసకట శవ రరవప ఇకలనరరస

94-125/20

94-125/1083
278
NDX3188174
పపరర: ససడజన కలమమర కకపపపరరవపరర
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ లలకనథథస కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:5-54-143, FLAT NO:9, VENKAT
వయససస:36
లస: పప

94-126/897
279
NDX3216223
పపరర: కమల కకపపపరరవపరర
కకపపపరరవపరర
భరస : ససడజన కలమమర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:5-54-143, FLAT NO:9, VENKAT
వయససస:33
లస: ససస స

94-125/22

281
NDX2496602
పపరర: saleem షపక

282
NDX2805620
పపరర: కసకరరరయ వననద కలమమర

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:5-54-143 F.NO -12
వయససస:47
లస: పప
280
NDX2498434
పపరర: సరయ ససజన ఇకలనరరస

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప ఇకలనరరస
ఇసటట ననస:5-54-143,F.NO:12 VENKATA
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-54-845
వయససస:61
లస: పప

283
NDX3297207
పపరర: నగరనథ అశకఫ ఎసససకర

284
NDX2819662
పపరర: రరజఖ లకడమ రసగగ

94-125/1140

తసడడ:డ జలమన బబష ఎసససకర
ఇసటట ననస:5-55-14/A
వయససస:26
లస: ససస స
286
NDX2551950
పపరర: హరర వరర న యమరకబదద

94-125/863

94-125/1094

94-125/1098

Deleted
94-125/1099

285
NDX3231750
పపరర: వనసకటటశసరరర కకపపపల

94-107/1052

తసడడ:డ వనసకయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:5-55-40
వయససస:41
లస: పప
94-125/1096

288
NDX2976603
పపరర: గరపస కకషష ఎరరకల

94-125/1097

Deleted

భరస : సరయ ఎరరకల
ఇసటట ననస:5-55-46
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ ఎరరకల
ఇసటట ననస:5-55-46
వయససస:18
లస: పప

292
NDX3099355
పపరర: లకడమ కకమల కకపపపరరవపరర

287
NDX2976595
పపరర: వనసకటమమ ఎరరకల

94-125/1095

తసడడ:డ కసకరరరయ కరసతలమల
ఇసటట ననస:5-55-2/A
వయససస:42
లస: పప

భరస : రమణ కలమమర
ఇసటట ననస:5-55-15
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యమరకబదద
ఇసటట ననస:5-55-42
వయససస:21
లస: పప
289
NDX2976587
పపరర: మహహశ ఎరరకల

94-125/21

తసడడ:డ సరయ ఎరరకల
ఇసటట ననస:5-55-46
వయససస:19
లస: పప

290
NDX2439503
పపరర: వనసకటటశసరరరవప పరసర

94-125/25

291
NDX2522308
పపరర: మలర కరరరర న గగరకస

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణరరవప పరసర
ఇసటట ననస:5-55-48
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగరకస
ఇసటట ననస:5-55-51
వయససస:21
లస: పప

293
NDX3112307
పపరర: లకడమ కవఖ కకపపపరరవపరర

294
NDX2907103
పపరర: కకసడలల పరష

94-125/1100

భరస : గరరరధర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:5-55-60
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరరధర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:5-55-60
వయససస:19
లస: ససస స

94-125/1102
295
NDX3004355
పపరర: గగరర లకడమ తరరపఠమమ అవపల
పటట
తసడడ:డ కసయఖ అవపల పటట
ఇసటట ననస:5-55-70
వయససస:19
లస: ససస స

296
NDX3100823
పపరర: వజయలకడమ ఊర
భరస : పడభబకర ఊర
ఇసటట ననస:5-55-74
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకషష మమరరస తమమ
ఇసటట ననస:5-55-75
వయససస:61
లస: ససస స

94-125/1103
298
NDX3079464
పపరర: లకడమ వమల కలమమరర
యలమరపడగడ
భరస : మదసససధన రరవప యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:5-55-76/B
వయససస:59
లస: ససస స

94-125/1104
299
NDX3174513
పపరర: నరసజన కలమమర ఆతమల
సపతషమమధవ
తసడడ:డ లకమణ గరపరల ఆతమల సపతషమమధవ
ఇసటట ననస:5-55-80
వయససస:45
లస: పప

300
NDX3177375
పపరర: ససజన జ

94-125/26

94-125/1101

తలర : కకటమమ పరష
ఇసటట ననస:5-55-65
వయససస:41
లస: పప
94-131/852

297
NDX2613339
పపరర: సరమమమమజజఖ లకడమ తమమ

94-158/315

94-125/1105

తసడడ:డ ఏస ఏ గఫవర జ
ఇసటట ననస:5-55-80
వయససస:32
లస: పప
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94-133/680 302
301
NDX2755643
NDX2692911
పపరర: వనసకట లకమణ కలమమర బసడరర
పపరర: సససదర రరవప జడ

భసధసవప: ససధకర చదలవరడ
ఇసటట ననస:5-56-42/1
వయససస:48
లస: పప
304
NDX2675510
పపరర: ససజజత పపలర

తసడడ:డ రరజ రరవప జడ
ఇసటట ననస:5-57-35
వయససస:45
లస: పప
94-107/833

Deleted

భరస : రవ కలమమర గడడ స
ఇసటట ననస:5-57-51/A
వయససస:52
లస: ససస స

307
NDX3161650
పపరర: రరజ కలమమర అసకస

94-44/868

తసడడ:డ దదవడసనమమర అననమ
ఇసటట ననస:5-59-2/3
వయససస:28
లస: పప
310
NDX3197597
పపరర: శకనవరస కరరనటట

94-132/1198

94-126/5

94-132/1197

94-142/1284

94-47/1283

తసడడ:డ వజయ పడసరద అసదసగగల
ఇసటట ననస:5-60-1/111
వయససస:18
లస: ససస స

311
NDX2367894
పపరర: వజయ దసగరర బసడథరర

314
NDX2367886
పపరర: ఝమనస రరణణ కరనథథరరస

317
NDX2754547
పపరర: రవ కలమమర గగడ యయరరకల

320
NDX2967073
పపరర: శశఖర కలరరక

323
NDX2862902
పపరర: రరజ రరణణ పప లసకక

94-126/8

326
NDX2605707
పపరర: గరపరల కకషష మమరరస కలరరక

329
NDX3058484
పపరర: రరషమ షపక
తసడడ:డ ఖమలయమల షపక
ఇసటట ననస:5-60-1/121/1
వయససస:22
లస: ససస స

94-108/2

309
NDX2802064
పపరర: భబణగ పడకరశ మమలస

94-108/664

Deleted

94-126/3

312
NDX2367878
పపరర: కరశరరవప రరచకకసడ

94-126/4

తసడడ:డ వనసకట రరచకకసడ
ఇసటట ననస:5-60-1/9B
వయససస:29
లస: పప
94-126/6

315
NDX3204047
పపరర: కకషష కలమమరర రరజవరపప

94-132/1196

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:5-60-1/20
వయససస:58
లస: ససస స
94-107/983

318
NDX2725703
పపరర: కర వ ఏన ఆర ఏస హహమ శక

94-67/1131

తసడడ:డ పరరర సరరధద కరకలమమనస
ఇసటట ననస:5-60-1/43
వయససస:20
లస: ససస స
94-132/1199

321
NDX3245396
పపరర: రరజరశసరర మనస
డ రర

94-47/1282

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:5-60-1/81/B
వయససస:40
లస: ససస స
94-108/665

324
NDX2367993
పపరర: గరవసదమమ చపల

94-126/7

భరస : భబసనరరరవప చపల
ఇసటట ననస:5-60-1/89A
వయససస:34
లస: ససస స
94-126/759

తసడడ:డ నథగయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:5-60-1/99
వయససస:66
లస: పప
94-134/766

306
NDX2397891
పపరర: సరతచసద కరళళకలసట

తసడడ:డ ఆనసద బబబగ మమలస
ఇసటట ననస:5-59-65/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:5-60-1/89A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష పప లసకక
ఇసటట ననస:5-60-1/89A
వయససస:22
లస: పప
328
NDX3111994
పపరర: మమఘన అసదసగగల

94-245/1070

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలరరక
ఇసటట ననస:5-60-1/80
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ లకమడడ
ఇసటట ననస:5-60-1/81/B
వయససస:45
లస: పప
325
NDX2367902
పపరర: రరసబబబగ పప లసకక

308
NDX2701779
పపరర: యకలబ వల షపక

94-107/1050

తసడడ:డ శశఖర బబబగ కరళళకలసట
ఇసటట ననస:5-57-90THE PENTECOSTAL M
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నథరరయణ యయరరకల
ఇసటట ననస:5-60-1/28A
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ రరవప తటఘ
ఇసటట ననస:5-60-1/73
వయససస:72
లస: పప
322
NDX3246923
పపరర: సరయ మనస
డ రర

తసడడ:డ పడభగదథస గడడ స
ఇసటట ననస:5-57-51/A
వయససస:54
లస: పప

భరస : నరరసదడ బబబగ కరనథథరరస
ఇసటట ననస:5-60-1/9C
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:5-60-1/26
వయససస:42
లస: ససస స
319
NDX2417400
పపరర: సతఖనథరరయణ తటఘ

94-131/723

భరస : ఏడడకకసడలల బసడథరర
ఇసటట ననస:5-60-1/8A
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరశరరవప రరచకకసద
ఇసటట ననస:5-60-1/9C
వయససస:22
లస: ససస స
316
NDX2966091
పపరర: రరఘవ లకడమ ఆకలల

305
NDX2622090
పపరర: రవ కలమమర గడడ స

303
NDX3221546
పపరర: వనసకట రమణ కకపపపల

భరస : వనసకటటశసరలల కకపపపల
ఇసటట ననస:5-57-40
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరమన వల షపక
ఇసటట ననస:5-59-59/A
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల కరరనటట
ఇసటట ననస:5-60-1/6-A
వయససస:36
లస: పప
313
NDX2367944
పపరర: నథగలమకకకక రరచకకసద

94-245/1069

327
NDX2581932
పపరర: రరమ కకటటశసర రరవప మమరరగగ

94-140/547

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమరరగగ
ఇసటట ననస:5-60-1/107
వయససస:28
లస: పప
94-107/981

330
NDX2367977
పపరర: వనసకట కకషష బబ డడడపలర

94-126/9

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:5-60-1/123A
వయససస:22
లస: పప
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331
NDX2367951
పపరర: సతఖ పడసరద గగమమ జజజ న

94-126/10

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగమమ జజజ న
ఇసటట ననస:5-60-1/128
వయససస:23
లస: పప
334
NDX2476596
పపరర: శకనవరస మకరరరల

94-126/13

94-132/1193

94-132/1194

94-126/16

94-125/27

94-126/764

94-126/14

344
NDX3209749
పపరర: లకడమ అవపల

347
NDX2368348
పపరర: జగదదశ కకరరకకసడ

350
NDX2549707
పపరర: కటటపలర శకనస

94-126/767

353
NDX2368314
పపరర: నరమల గరపప

94-107/982

356
NDX2476570
పపరర: శకనవరస మనసబబ తషల

339
NDX2676377
పపరర: లకడమ వరససత గగడడ

342
NDX2372654
పపరర: నరసససహరరవప బతషల

345
NDX3003654
పపరర: పడసరద రరవప మమకల

94-126/17

348
NDX2707404
పపరర: పదమ గరపస

94-126/765

351
NDX2546141
పపరర: కటటపలర వనసకయమమ

94-126/18

354
NDX2367969
పపరర: ససవర కరరసగర

94-126/775

94-126/766

94-126/19

తసడడ:డ యమదఇన కరరసగర
ఇసటట ననస:5-60-2/11A
వయససస:26
లస: పప
94-126/26

357
NDX2736585
పపరర: శకదదవ సససగరరజ
భరస : ససబబబరరవప సససగరరజ
ఇసటట ననస:5-60-2/30A
వయససస:46
లస: ససస స

358
NDX2877371
పపరర: వర రరఘవ రరవప నథయగడడ

359
NDX2742229
పపరర: వనసకటటశసరరర మదథదల

360
NDX2742096
పపరర: ససగగణవత మదథదల

తసడడ:డ శవయఖ మదథదల
ఇసటట ననస:5-60-2/33C
వయససస:63
లస: పప

94-132/1195

భరస : కటటపలర శకనస
ఇసటట ననస:5-60-2/11
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మనసబబ తషల
ఇసటట ననస:5-60-2/16 4/3 ASHOK NAGA
వయససస:42
లస: పప

భసధసవప: సరసబబడజఖస నథయగడడ
ఇసటట ననస:5-60-2/30A
వయససస:72
లస: పప

94-126/15

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:5-60-2/5
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప మనసబబ తషల
ఇసటట ననస:5-60-2/16 4/3 ASHOK NAGA
వయససస:64
లస: ససస స
94-132/1203

94-216/720

తసడడ:డ రతయఖ మమకల
ఇసటట ననస:5-60-1/189
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గరపప
ఇసటట ననస:5-60-2/11A
వయససస:27
లస: ససస స
94-126/25

94-126/758

తసడడ:డ చచసచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:5-60-1/159
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:5-60-2/11
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కటటపలర శకనస
ఇసటట ననస:5-60-2/11
వయససస:20
లస: పప
355
NDX2476554
పపరర: నథగ మణణ మనసబబ తషల

341
NDX2372647
పపరర: రమమదవ బతషల

336
NDX2598837
పపరర: ససషసమథ గగడడ

తసడడ:డ రసబబబగ
ఇసటట ననస:5-60-1/152
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణథడవప కకరరకకసడ
ఇసటట ననస:5-60-2/4
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:5-60-2/11
వయససస:62
లస: ససస స
352
NDX2546117
పపరర: కటటపలర సరయ రరస

94-140/548

తసడడ:డ గణపత అవపల
ఇసటట ననస:5-60-1/176
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హహససపన షపక
ఇసటట ననస:5-60-1/512
వయససస:24
లస: పప
349
NDX2550820
పపరర: కటటపలర ఈశసరమమ

338
NDX2698124
పపరర: మహహదదదన షపక

94-126/12

తసడడ:డ రసబబబగ
ఇసటట ననస:5-60-1/152
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:5-60-1/159
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గరపస కలసట
ఇసటట ననస:5-60-1/165
వయససస:24
లస: ససస స
346
NDX2372522
పపరర: మహహదదదన షపక

94-126/757

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:5-60-1/152
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మరరపరకలల
ఇసటట ననస:5-60-1/154
వయససస:38
లస: పప
343
NDX2396984
పపరర: భవరన కలసట

335
NDX2596468
పపరర: రమదదవ ససరమదథస

333
NDX2368017
పపరర: హహసపసన బ షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:5-60-1/146A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రసబబబగ గగడడ
ఇసటట ననస:5-60-1/152
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనసవరసరరవప సపజరరమదథసస
ఇసటట ననస:5-60/1-152
వయససస:38
లస: ససస స
340
NDX3092582
పపరర: బబలసరసమ మరరపరకలల

94-126/11

తసడడ:డ నథరరయణ పపల
ఇసటట ననస:5-60-1/129A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ మకరరరల
ఇసటట ననస:5-60-1/149
వయససస:30
లస: పప
337
NDX3179181
పపరర: ససతథరరమమమ సపజరరమదథసస

332
NDX2367928
పపరర: ససరరష పపల

94-126/902

94-126/901

94-126/903

భరస : వనసకటటశసరరర మదథదల
ఇసటట ననస:5-60-2/33C
వయససస:56
లస: ససస స
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361
NDX3191202
పపరర: వరససత జమల
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94-107/986

భరస : ససబబరరవప జమల
ఇసటట ననస:5-60-2/34/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-126/773

367
NDX3146636
పపరర: జయహహసద పపసటటల

94-108/667

తసడడ:డ పపపయఖ పపసటటల
ఇసటట ననస:5-60-2/43
వయససస:71
లస: పప
94-107/988

94-108/669

94-126/21

భరస : మధస మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:5-60-2-95/A
వయససస:24
లస: ససస స
382
NDX2440014
పపరర: బబబగ మమమడడపలర

94-132/5

తలర : ససశలమమ
ఇసటట ననస:5-60-2/174/B
వయససస:30
లస: పప

369
NDX2587269
పపరర: చసదన మగపరపళర

94-108/668

371
NDX2544187
పపరర: గకసథద జవన

374
NDX2972222
పపరర: పదమ రరదసడ

377
NDX2516144
పపరర: అనసష ససరరజ దథసరర

380
NDX2601235
పపరర: ఏనసగగల లకకమతరరమఅలమ

383
NDX2367985
పపరర: కకషష కరసరన

94-126/24

386
NDX2606473
పపరర: ఆసజననయగలల అకకత

94-126/777

389
NDX3089018
పపరర: శక రరస జమగమల
తసడడ:డ రవ కలమమర జమగమల
ఇసటట ననస:5-60-2/202
వయససస:19
లస: పప

94-107/987

94-126/776

94-245/1072
372
NDX2691343
పపరర: వనసకట లకడమ పరరసత నసజరలర

భసధసవప: సతఖనథరరయణ నసజరలర
ఇసటట ననస:5-60-2/72
వయససస:32
లస: ససస స
94-108/670

375
NDX2971166
పపరర: ససరరశ రరదసడ

94-108/671

తసడడ:డ పసతతరరవ రరదసడ
ఇసటట ననస:5-60-2/77/C
వయససస:32
లస: పప
94-126/22

378
NDX2774503
పపరర: రమఖ పసలర

94-107/989

Deleted

భరస : ససరరశ
ఇసటట ననస:5-60-2/95
వయససస:28
లస: ససస స
94-126/769

381
NDX2781797
పపరర: ఓలవర బబఠమ

94-107/984

తసడడ:డ నథగయఖ బబఠమ
ఇసటట ననస:5-60-2/118
వయససస:18
లస: పప
94-126/23

384
NDX2549681
పపరర: కటకస వనసకటటష

94-126/770

తసడడ:డ కటకస యమదయఖ
ఇసటట ననస:5-60-2/132
వయససస:19
లస: పప
94-126/756

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:5-60/2-136 4/5
వయససస:22
లస: పప
94-126/27

94-126/772

భరస : బడహమయఖ నవపలలరర
ఇసటట ననస:5-60-2/61
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ
ర ల కరసరన
ఇసటట ననస:5-60-2/130
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పసదసల
ఇసటట ననస:5-60/2-134
వయససస:23
లస: పప
388
NDX2464311
పపరర: శక తదజ వసగర వ అన

368
NDX2976470
పపరర: ససరఖ పడకరశ బబ గరరస

తసడడ:డ ఏనసగగల రరమకకషష
ఇసటట ననస:5-60-2/113
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనసరసమ మమమడడ పలర
ఇసటట ననస:5-60-2/129/B
వయససస:44
లస: పప
385
NDX2367910
పపరర: నరరశ పసదసల

భరస : జయహహసద పపసటటల
ఇసటట ననస:5-60-2/43
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:5-60-2/88
వయససస:20
లస: ససస స
94-45/506

366
NDX3142049
పపరర: ససబబయమమ పపసటటల

భరస : భబణగ వనసకట సరయ శకనవరస రరవప అడప
ఇసటట ననస:5-60-2/38
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పసతతరరవ రరదసడ
ఇసటట ననస:5-60-2/77/C
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:5-60-2/88
వయససస:22
లస: పప
379
NDX2556462
పపరర: అనత మగదదగగసడ

94-126/774

భరస : ఆనసద కలమమర గకసథద
ఇసటట ననస:5-60-2/63
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల కలసభ
ఇసటట ననస:5-60-2/75
వయససస:18
లస: పప
376
NDX2368041
పపరర: బబజ షపక

365
NDX2606457
పపరర: కరరణ శక అడప

363
NDX2588259
పపరర: నథగ సరయఅఖల గరరసటర

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:5-60-2/37/4
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల కకషష మమరరస బబ గరరస
ఇసటట ననస:5-60-2/46A
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ కలరరమమటట
ఇసటట ననస:5-60-2/61C
వయససస:21
లస: పప
373
NDX2978625
పపరర: గరపస కకషష కలసభ

94-126/20

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:5-60-2/37/4
వయససస:20
లస: పప

364
NDX2606333
పపరర: భబణగ వనసకట శకనవరస రరవప
అడప
తసడడ:డ పస వ రరమ రరవప అడప
ఇసటట ననస:5-60-2/38
వయససస:50
లస: పప

370
NDX2870988
పపరర: రమమశ కలరరమమటట

362
NDX2536167
పపరర: సరయ తదజ కసబబల

387
NDX3122637
పపరర: శకలలఖ వసగర

94-108/666

తసడడ:డ పడసరద వసగర
ఇసటట ననస:5-60-2/174b
వయససస:28
లస: ససస స
94-107/985

390
NDX2589562
పపరర: భవషఖ పప తషల

94-126/771

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ పప తషల
ఇసటట ననస:5-60-2/204
వయససస:19
లస: ససస స
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391
NDX2520682
పపరర: పడసనన పపసడచస
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94-107/4

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపసడచస
ఇసటట ననస:5-60-3
వయససస:22
లస: ససస స
94-126/29

తసడడ:డ షరఫస ఉలమర సయఖద
ఇసటట ననస:5-60-3/17
వయససస:22
లస: ససస స
94-107/838

తసడడ:డ యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/20
వయససస:32
లస: పప
403
NDX2859213
పపరర: రరషసమ శకనథతతరరమ

94-126/30

94-107/1017

398
NDX2397917
పపరర: అసమత జహ షపక

94-108/3

94-126/31

94-126/33

భరస : నథగరరజ ససరరగ
ఇసటట ననస:5-60-3/40
వయససస:40
లస: ససస స

94-107/1018

94-126/36

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/43
వయససస:39
లస: ససస స

407
NDX2368058
పపరర: నవన కలమమర ససరరగ

94-126/34

94-126/39

410
NDX2367936
పపరర: జఉలమర హహసపసన షపక

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/44
వయససస:51
లస: ససస స

413
NDX2591592
పపరర: ఫరతమగననసర షపక

94-126/37

416
NDX2966901
పపరర: నసరయఖ డథరరస

తసడడ:డ ససబడమణఖస గగసటటరర
ఇసటట ననస:5-60-3/66, Flat No.301
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సపజదసలల
ఇసటట ననస:5-60-3-/74
వయససస:45
లస: పప

418
NDX2759330
పపరర: షబన ససలమసనథ షపక

419
NDX2787265
పపరర: ఉమమమ శలమ బబనస షపక

94-47/1218

భరస : బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/76 6TH LINE
వయససస:25
లస: ససస స

402
NDX2368249
పపరర: ఖమసససబ షపక

94-126/32

405
NDX2859437
పపరర: వశరల కనససజయ

94-107/1019

408
NDX2368090
పపరర: నథగరరజ ససరరగ

94-126/35

411
NDX2429074
పపరర: మసరసన వల షపక

94-126/38

తసడడ:డ బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/43
వయససస:39
లస: పప
94-126/781

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/54
వయససస:51
లస: ససస స
94-132/1206

94-123/556

తసడడ:డ పదద ససబబబరరవప ససరరగ
ఇసటట ననస:5-60-3/40
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఖద ఖ బబషర షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/43
వయససస:25
లస: పప

412
NDX2368033
పపరర: సబర షపక

399
NDX2574655
పపరర: రరహహత రరశన షపక

తసడడ:డ కమలలష కలమమర కనససజయ
ఇసటట ననస:5-60-3/35
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నథగరరజ ససరరగ
ఇసటట ననస:5-60-3/40
వయససస:22
లస: పప

409
NDX2429090
పపరర: బబజ షపక

94-107/5

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/27
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలలష కలమమర కనససజయ
ఇసటట ననస:5-60-3/35
వయససస:21
లస: పప

406
NDX2368082
పపరర: శవకలమమరర ససరరగ

396
NDX2534865
పపరర: నససన
డ ససలప న షపక

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/19
వయససస:19
లస: పప

401
NDX2368264
పపరర: సపజదథ షపక

404
NDX2859296
పపరర: లమల కనససజయ

94-107/1027

భరస : హససన బబష షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/18
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/25
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కమలలష శకనథతతరరమ
ఇసటట ననస:5-60-3/35
వయససస:22
లస: ససస స

415
NDX2967289
పపరర: వరరసజననయ గగసటటరర

395
NDX2368108
పపరర: రరశరమ షపక

తసడడ:డ అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/19
వయససస:22
లస: ససస స
94-107/998

393
NDX2977064
పపరర: శకలలఖ జకకన

తసడడ:డ ససధథకర రరవప జకకన
ఇసటట ననస:5-60-3-10
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జజహన షహహద షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/17
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/19
వయససస:19
లస: ససస స
400
NDX2748473
పపరర: యశన షపక

94-126/28

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప కకపవరర
ఇసటట ననస:5-60-3
వయససస:22
లస: పప

394
NDX2368173
పపరర: యశమన సయఖద

397
NDX2629558
పపరర: అఫసడన షపక

392
NDX2368025
పపరర: నవన కలమమర కకపవరర

414
NDX2367860
పపరర: షబనథ పఠరన

94-126/40

భరస : షరజహన పఠరన
ఇసటట ననస:5-60-3/56
వయససస:27
లస: ససస స
94-107/1020

417
NDX2707511
పపరర: దదలకథ షపక

94-126/782

తసడడ:డ ఖమదర బబ షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/74
వయససస:20
లస: ససస స
94-126/904

భరస : లమతద ఎసడడఎ గగసప షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/76 6TH LINE
వయససస:68
లస: ససస స

420
NDX2520492
పపరర: శవరరస చవల

94-107/6

తసడడ:డ పడసరద చవల
ఇసటట ననస:5-60-3/98
వయససస:20
లస: పప
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పపరర: శవరరమ చచవల
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94-107/1021

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:5-60-3/98
వయససస:19
లస: పప
424
NDX2823334
పపరర: మమరర బబబగ చసతథబతస న

422
NDX2639086
పపరర: వనసకటటష దదవథథటట

తసడడ:డ అకనయఖ దదవథథటట
ఇసటట ననస:5-60-3/105
వయససస:18
లస: పప
94-132/1204

తసడడ:డ నథరరయణ చసతథబతస న
ఇసటట ననస:5-60-3/111
వయససస:32
లస: పప

425
NDX2634285
పపరర: పడసనన పపసడచస

తసడడ:డ శకనవరసస రరవప పపసడచస
ఇసటట ననస:5-60-3/112
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/135
వయససస:18
లస: పప
433
NDX2368074
పపరర: హరర సరహహ

94-126/45

94-107/995

94-107/7

94-107/1000

తసడడ:డ రసగసరసమ
ఇసటట ననస:5-60-3/211
వయససస:28
లస: పప

437
NDX3107091
పపరర: శరకవణణ జపలర

440
NDX2534212
పపరర: వనసకట రరమ ఎలజజల

443
NDX2764942
పపరర: వజయ మణణ కరణణగసటట

94-107/1002

446
NDX2560100
పపరర: అదద నథరరయణ దరరక

94-107/994

94-107/996

భరస : పడసరద యరమల
ఇసటట ననస:5-60-3/211
వయససస:25
లస: ససస స

94-107/993

432
NDX2368223
పపరర: వజయ దసగరరరరవప చవరలమ

94-126/44

435
NDX2368009
పపరర: రరమకకషష చవరలమ

94-126/46

438
NDX2756484
పపరర: అజయ కలమమర దథపపలపవడడ

94-107/997

తసడడ:డ చనన వరయఖ దథపపలపవడడ
ఇసటట ననస:5-60-3/187
వయససస:27
లస: పప
94-107/8

441
NDX2967602
పపరర: దదననష దథరర

94-107/999

తసడడ:డ చచననయఖ దథరర
ఇసటట ననస:5-60-3/201
వయససస:19
లస: పప
94-107/1001

444
NDX2696433
పపరర: అశశక ఏకలల

94-245/1074

తసడడ:డ శశషమమ ఏకలల
ఇసటట ననస:5-60-3/206
వయససస:20
లస: పప
94-107/839

Deleted

449
NDX3082021
పపరర: వనసకట లకడమ యరమల

429
NDX3165644
పపరర: జజఖత చచవల

తసడడ:డ పపద మనననఇఆ చవరలమ
ఇసటట ననస:5-60-3/154
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ దరరక
ఇసటట ననస:5-60-3/210
వయససస:31
లస: పప
94-107/1003

94-126/41

తసడడ:డ మననయమఖ చవరలమ
ఇసటట ననస:5-60-3-144
వయససస:22
లస: పప

భరస : నథగయఖ
ఇసటట ననస:5-60-3/203
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద కకషష రరవప
ఇసటట ననస:5-60-3/208
వయససస:24
లస: ససస స
448
NDX2971026
పపరర: జనథరరన తమమసరరర

94-126/779

తసడడ:డ చన అసజయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:5-60-3/200
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సపజదసలల
ఇసటట ననస:5-60-3/203
వయససస:36
లస: పప
445
NDX2724482
పపరర: శకనవరస తపప దతన

434
NDX2986461
పపరర: మహబమబ షరరఫ

426
NDX2368280
పపరర: పడసనన పపసడచస

భరస : చననయఖ చచవల
ఇసటట ననస:5-60-3/125
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:5-60-3/174
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర జకన
ఇసటట ననస:5-60-3/194
వయససస:25
లస: ససస స
442
NDX2764926
పపరర: నథగయఖ కన గసటట

94-126/43

తసడడ:డ మర సరహహబ
ఇసటట ననస:5-60-3/151
వయససస:48
లస: పప

భరస : మననజనఆఈహ టట
ఇసటట ననస:5-60-3/163
వయససస:33
లస: ససస స
439
NDX2404622
పపరర: యయససదథయమమమ జకన

431
NDX2548741
పపరర: బల ససమన జరలద

94-107/992

తసడడ:డ శకనవరసస రరవప పపసడచస
ఇసటట ననస:5-60-3/112
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధథకర రరవప జరలద
ఇసటట ననస:5-60-3/142
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరహహ వజయ
ఇసటట ననస:5-60-3/150/A
వయససస:49
లస: పప
436
NDX2776706
పపరర: శశషమమ టట

94-107/836

భరస : పదద ససబబబరరవప ససరరగ
ఇసటట ననస:5-60-3/123
వయససస:26
లస: ససస స
94-107/837

423
NDX3155389
పపరర: మణణ బబబగ దరరశ

తసడడ:డ లకమయఖ దరరశ
ఇసటట ననస:5-60-3/110A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపసడచస
ఇసటట ననస:5-60-3/112
వయససస:23
లస: ససస స

94-126/42 428
427
NDX2368272
NDX2368157
పపరర: యస రరవప గర కలమమర పపసడచస
పపరర: ఖమజజబ షపక

430
NDX2651958
పపరర: మసరసన వల షపక

94-107/835

94-107/1004

447
NDX2560092
పపరర: వజయ లకడమ దరరక

94-107/840

భరస : ఆదద నథరరయణ దరరక
ఇసటట ననస:5-60-3/210
వయససస:21
లస: ససస స
450
NDX2938595
పపరర: శరరష తమమ సరరర

94-107/1005

భరస : జనథరర న
ఇసటట ననస:5-60-3/211
వయససస:25
లస: ససస స
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451
NDX3231107
పపరర: నరసససహ రరవప వపదరర

94-107/1051

తసడడ:డ గగరవయఖ వపదరర
ఇసటట ననస:5-60-3/213
వయససస:46
లస: పప
454
NDX2977213
పపరర: చవల రమదదవ చవల

94-107/1007

94-107/1010

94-107/10

94-126/48

94-126/49

94-107/1014

94-245/1075

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మగతషత
ఇసటట ననస:5-60-3/316
వయససస:22
లస: పప

464
NDX2681021
పపరర: బబబగ మమకల

467
NDX2889855
పపరర: నరసమమ జజననలగడడ

470
NDX2742864
పపరర: మధసమమల నతల

473
NDX2520658
పపరర: నరసమమ దథసరర

94-107/13

476
NDX2520435
పపరర: నరరశ పరశస

94-107/841

479
NDX2520799
పపరర: అసగరల మగతషచస
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మగతషచస
ఇసటట ననస:5-60-3/316
వయససస:21
లస: ససస స

459
NDX2520401
పపరర: శక లకడమ చచవల

94-107/9

462
NDX2368231
పపరర: శరకవరణణ మమకల

94-126/47

465
NDX2736635
పపరర: వనసకట కకషష తరరమమణణ

94-126/905

తసడడ:డ గణపత రరజ తరరమమణణ
ఇసటట ననస:5-60-3-269
వయససస:24
లస: పప
94-107/1012

468
NDX2992949
పపరర: ఆదదలకడమ దరరస

94-107/1013

భరస : మణణయఖ దరరస
ఇసటట ననస:5-60-3/282
వయససస:36
లస: ససస స
94-107/1015

471
NDX2368199
పపరర: నసరయఖ దరరక

94-126/50

తసడడ:డ చనన మననయఖ దరరక
ఇసటట ననస:5-60-3/287
వయససస:27
లస: పప
94-107/12

474
NDX3157344
పపరర: నసరమమ డథరరస

94-107/1016

తసడడ:డ మణణయఖ డథరరస
ఇసటట ననస:5-60-3/289
వయససస:18
లస: ససస స
94-107/14

తసడడ:డ వనసకట సరసమ పరశస
ఇసటట ననస:5-60-3/297
వయససస:24
లస: పప
94-107/16

94-107/1009

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:5-60-3/255
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మసననఇఇ దథసరర
ఇసటట ననస:5-60-3-289
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకఏశసరరర ఉదర
ఇసటట ననస:5-60-3/290
వయససస:23
లస: పప
478
NDX2520609
పపరర: శరరరన మగతషత

94-107/11

భరస : నరరశ చచవల
ఇసటట ననస:5-60-3/283
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళమహన గడడ స
ఇసటట ననస:5-60-3-287
వయససస:21
లస: పప
475
NDX2397818
పపరర: చసదడశశఖర ఉదడ

461
NDX2371508
పపరర: అసకమమ మమడడకకసడ

456
NDX2745511
పపరర: జరరనథ షపక

తసడడ:డ నగరజ చచవల
ఇసటట ననస:5-60-3/245
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : యయగరశయమ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:5-60-3/282
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ యయగరశయమ
ఇసటట ననస:5-60-3/282
వయససస:30
లస: పప
472
NDX2693471
పపరర: పసడయమమ కలమమర గడడ స

94-107/1011

తసడడ:డ చనగరవసదస మమకల
ఇసటట ననస:5-60-3/258
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మమలసఆర రరజ గగరర
ఇసటట ననస:5-60/3-276
వయససస:31
లస: పప
469
NDX2966745
పపరర: వనసకటటశసరరర జజననలగడడ

458
NDX2745537
పపరర: సహనథజ షపక

94-107/619

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/242
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:5-60-3/249
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస జకకక
ఇసటట ననస:5-60-3-255
వయససస:23
లస: పప
466
NDX2469112
పపరర: రరజవ గగరర

94-107/1008

తసడడ:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/242
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మననయఖ చవల
ఇసటట ననస:5-60-3/246A
వయససస:22
లస: ససస స
463
NDX2368215
పపరర: వనసకటటశ జకకక

455
NDX2977189
పపరర: భవన చవనలమ

453
NDX0228346
పపరర: దదలప కలమమర మమనక

తసడడ:డ మనననయఖ మనక
ఇసటట ననస:5-60-3/224,27-175
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చవనలమ
ఇసటట ననస:5-60-3/225
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:5-60-3/242
వయససస:40
లస: పప
460
NDX2520476
పపరర: దసరర చవల

94-107/1006

భరస : వనసకటటశసరరర ఉదర
ఇసటట ననస:5-60-3/214
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస చవల
ఇసటట ననస:5-60-3/225
వయససస:34
లస: ససస స
457
NDX2745578
పపరర: ఈససబ షపక

452
NDX3109238
పపరర: అనత ఉదర

477
NDX2520575
పపరర: నథగమమ అసబడడపవడడ

94-107/15

భరస : నరసససహ సరసమ అసబడడపవడడ
ఇసటట ననస:5-60-3/314
వయససస:26
లస: ససస స
94-107/17

480
NDX2520625
పపరర: సరగర పపసడచస

94-107/18

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపసడచస
ఇసటట ననస:5-60-3/334
వయససస:21
లస: పప
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481
NDX2966083
పపరర: మణణసదడ జకకన
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94-132/1205

తసడడ:డ మణణయఖ
ఇసటట ననస:5-60-3/337
వయససస:26
లస: పప
94-126/898

భరస : మహమమద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:5-60-10
వయససస:36
లస: ససస స

485
NDX2781490
పపరర: వహహద షపక

94-126/899

తసడడ:డ లలట చన రరమయఖ చటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:5-60-18/A
వయససస:65
లస: పప
490
NDX2875482
పపరర: గగస మహమమద

488
NDX2822799
పపరర: ససరరశ బబబగ చటటఘపప డ లల

తసడడ:డ రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:5-60-26
వయససస:41
లస: పప

491
NDX2568038
పపరర: అబగదల ఖమదర బ షపక

94-107/1026

494
NDX2934552
పపరర: లకడమ మరరక

తసడడ:డ యగయఖ మరరక
ఇసటట ననస:5-60-31/245
వయససస:33
లస: పప

497
NDX2680973
పపరర: శహజజదద బబగగమ

94-67/15

500
NDX2572519
పపరర: తరరపత రరవప కరసరన

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఇమమదథబతషన
ఇసటట ననస:5-60-40/3
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:5-60-48
వయససస:24
లస: పప

502
NDX2550697
పపరర: మహమమద యగసఫ

503
NDX2697019
పపరర: ఈససబ షపక

94-126/784

తసడడ:డ అమమనసలర
ఇసటట ననస:5-60-58B
వయససస:20
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర ఆషసక
ఇసటట ననస:5-60-81
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఆశరరసదస గదచద
ఇసటట ననస:5-60-97
వయససస:31
లస: ససస స

94-126/778

506
NDX2699924
పపరర: నథగ సరయ నరజ ఆషసక

94-107/1022

509
NDX2368256
పపరర: కకషష మగరల
తసడడ:డ కకటటశసరరవప మగరల
ఇసటట ననస:5-60-100
వయససస:36
లస: పప

489
NDX2515997
పపరర: మలర క షపక

94-126/53

492
NDX3121688
పపరర: హసపజసన అహమద షపక

94-107/1025

495
NDX2934602
పపరర: ఆదదలకడమ మరరక

94-107/1023

తసడడ:డ యగయఖ మరరక
ఇసటట ననస:5-60-31/245
వయససస:42
లస: ససస స
94-107/842

498
NDX2681013
పపరర: మహససన ఖమదదడ

94-107/843

తసడడ:డ మగజఫపర హహసపన ఖమదరర
ఇసటట ననస:5-60-34/A
వయససస:30
లస: పప
94-138/734

501
NDX3297447
పపరర: ఫజలలలమర మహమమద

94-126/945

తసడడ:డ కరరమగలర మహమమద
ఇసటట ననస:5-60-58A
వయససస:31
లస: పప
94-245/1076

504
NDX2692929
పపరర: మలర క బబగస పఠరన

94-245/1077

తలర : జబబర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:5-60-75
వయససస:29
లస: ససస స
94-245/1078

తసడడ:డ శకనస ఆషసక
ఇసటట ననస:5-60-81
వయససస:18
లస: ససస స
94-107/1029

94-126/763

తసడడ:డ జమల షపక
ఇసటట ననస:5-60-31/8
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:5-60-60/7B
వయససస:26
లస: పప
94-107/19

486
NDX2590222
పపరర: హహసపన బ షపక

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:5-60-22
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మగజఫపర హహసపన ఖమదరర
ఇసటట ననస:5-60-34/A
వయససస:55
లస: ససస స

499
NDX2384907
పపరర: నతన ససరరఖ ఇమమదథబతషన

508
NDX2973485
పపరర: రజన గదచద

94-126/900

భరస : యగయఖ మరరక
ఇసటట ననస:5-60-31/245
వయససస:63
లస: ససస స
94-107/1024

94-126/52

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:5-60-16A NEAR RAMALAYAM
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:5-60-29
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హసపజసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:5-60-31/8
వయససస:34
లస: ససస స

505
NDX2520534
పపరర: వరలకడమ ఆషసక

94-44/869

తసడడ:డ లలకరశసర రరవప చటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:5-60-18/a
వయససస:41
లస: పప
94-107/990

483
NDX2368207
పపరర: భవరన చవరలమ

తసడడ:డ చనన మననయఖ దరరక
ఇసటట ననస:5-60-3/1447
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:5-60-11/37
వయససస:19
లస: పప

487
NDX2822781
పపరర: లలకరశసర రరవప చటటఘపప డ లల

496
NDX2930618
పపరర: నథగరశసరరరవప మరరక

94-131/853

తసడడ:డ మనననయఖ
ఇసటట ననస:5-60-3/338
వయససస:43
లస: పప

484
NDX2768216
పపరర: ఫరరమ నథ షపక

493
NDX3120201
పపరర: షరహహన షపక

482
NDX3149309
పపరర: మసగపత జకకన

507
NDX2368066
పపరర: వలయమ కరరర చలమల

94-126/54

తసడడ:డ యయసస దథసస చలమల
ఇసటట ననస:5-60-89
వయససస:22
లస: పప
94-126/55

510
NDX2447225
పపరర: దమయసత తథలమరర

94-45/36

తసడడ:డ కకసడయఖ తథలమరర
ఇసటట ననస:5-60-114
వయససస:21
లస: ససస స
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511
NDX3182896
పపరర: నథగమమ గరనసగగసటర
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94-132/1200

భరస : శకనవరస గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:5-60-118
వయససస:43
లస: ససస స
514
NDX2615342
పపరర: శక లకడమ కలమమర దథసతథ

94-126/761

515
NDX2975381
పపరర: సరమమజఖస దథసత

94-126/762

518
NDX2465193
పపరర: గడడ స అరరణ

తసడడ:డ గగరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:5-60-310/1
వయససస:21
లస: పప

521
NDX2368298
పపరర: యయసస బబబగ బసడడ

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:5-61-5FLAT301SIRINILAYAM
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవరనసద మననకసటట
ఇసటట ననస:5-61-11/A, 1st Floor,
వయససస:46
లస: ససస స

526
NDX3041167
పపరర: సరయ గసగధర చమరరస

527
NDX2405561
పపరర: వనసకట సరయ భగత మగకన

94-126/908

తసడడ:డ మహనరరవప చమరరస
ఇసటట ననస:5-61-17
వయససస:29
లస: పప

భరస : నథగరశసర రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:5-61-23
వయససస:78
లస: ససస స
532
NDX2751717
పపరర: నమమల అలవనలల

530
NDX2988152
పపరర: శశఠ దదవ యమరరకమఅల

94-126/912

533
NDX3005071
పపరర: శకనవరసరరవప కరజజ

536
NDX2168988
పపరర: శక లకడమ గసజజస

తసడడ:డ బబల ససబబబరరవప తథడడబబ యన
ఇసటట ననస:5-61-50
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గసజజస
ఇసటట ననస:5-61-50
వయససస:23
లస: ససస స

538
NDX2153187
పపరర: రరజరరజరశసరర గసజజస

539
NDX2153179
పపరర: శశషగరరర రరవప గసజజస

భరస : శశషగరరర రరవప గసజజస
ఇసటట ననస:5-61-50
వయససస:55
లస: ససస స

94-126/58

94-135/386

తసడడ:డ వనసకటటససరర రరవప గసజజస
ఇసటట ననస:5-61-50
వయససస:61
లస: పప

94-132/1202

519
NDX2397057
పపరర: రరమమమరరస గడదస

94-126/57

522
NDX2977163
పపరర: చవల శకనవరస చవల

94-107/1028

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:5-60-31225
వయససస:36
లస: పప
94-126/906

525
NDX3101722
పపరర: అఖల కకసడడడ

94-126/907

తసడడ:డ రరజరశసర రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:5-61-15
వయససస:19
లస: పప
94-141/1

528
NDX3135852
పపరర: శకనవరస రరవప చచనసనపలర

94-134/767

తసడడ:డ తరరపరలల చచనసనపలర
ఇసటట ననస:5-61-21, Flat No. 202
వయససస:41
లస: పప
94-126/910

531
NDX2951184
పపరర: రమఖ అకలనమహసఠర

94-126/911

భరస : నవన
ఇసటట ననస:5-61-35
వయససస:26
లస: ససస స
94-126/913

తసడడ:డ జగనథనథరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:5-61-45A
వయససస:50
లస: పప
94-126/915

516
NDX2988228
పపరర: వనసకట రరవప డడనథస

తసడడ:డ పపదదమమరరస గడదస
ఇసటట ననస:5-60-254
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హనసమథరరవ
ఇసటట ననస:5-61-23
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ నమమల
ఇసటట ననస:5-61-40
వయససస:34
లస: ససస స
535
NDX2810315
పపరర: రరజ శకనవరస తథడడబబ యన

94-126/56

తసడడ:డ గరలయఖ మగకన
ఇసటట ననస:5-61-18
వయససస:22
లస: పప
94-126/909

94-126/760

తసడడ:డ లకమయఖ డడనథస
ఇసటట ననస:5-60-136
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నగరశ బసడడ
ఇసటట ననస:5-60-312
వయససస:24
లస: పప

94-126/916 524
523
NDX2754513
NDX3026754
పపరర: వ ఏన కర పవన కలమమర మమజరటట
పపరర: ఇసదసమత మననకసటట

529
NDX2749059
పపరర: ససతథమహలకకమ కకనసకక

94-132/1201

భరస : శకనస గడడ స
ఇసటట ననస:5-60-254
వయససస:29
లస: ససస స
94-126/783

513
NDX2576106
పపరర: వనసకటరరవప దథసత

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:5-60-136
వయససస:20
లస: పప

భరస : లకమయఖ దథసత
ఇసటట ననస:5-60-136
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:5-60-141/A
వయససస:19
లస: పప
520
NDX2622041
పపరర: యలమసద బతష
స ల

94-45/37

భరస : ససబబబహ రరమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:5-60-128
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:5-60-136
వయససస:18
లస: పప
517
NDX2612729
పపరర: రహహస షపక

512
NDX2390276
పపరర: లకడమ రరమశశటఘ ట

534
NDX3005014
పపరర: మమరరత దదవ కరజజ

94-126/914

భరస : శకనవరస రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:5-61-45A
వయససస:49
లస: ససస స
94-135/381

537
NDX2153195
పపరర: భబరర వ గసజజస

94-135/383

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గసజజస
ఇసటట ననస:5-61-50
వయససస:25
లస: ససస స
94-135/388

540
NDX3177268
పపరర: లకడమ రసగగ

94-126/917

భరస : బబల రసగగ
ఇసటట ననస:5-61-71
వయససస:38
లస: ససస స
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94-142/1106

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగనగపరటట
ఇసటట ననస:5-61-192/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-126/786

547
NDX3049939
పపరర: శవమమ ½Ü

94-126/922

94-126/59

94-126/62

94-126/65

94-126/939

94-126/66

554
NDX2496867
పపరర: మన కసట ననమగల

560
NDX2888477
పపరర: జకలనల గరపస

94-126/929

94-126/63

94-126/918

549
NDX2770246
పపరర: పవన కలమఖణ కకపప పలల

94-126/924

552
NDX2497022
పపరర: లకడమ కలమమరర ననమగల

94-126/61

555
NDX2496842
పపరర: చన పపరయఖ ననమగల

94-126/64

తసడడ:డ రసగనథయకలలల ననమగల
ఇసటట ననస:5-62-48/A
వయససస:47
లస: పప
94-126/925

558
NDX2283323
పపరర: దసరర భవరన బబ యపరటట

94-107/20

తసడడ:డ అకనరరవ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:5-62-66
వయససస:22
లస: ససస స
94-126/927

561
NDX2756203
పపరర: హనసమసతష జకనసపవడడ

94-126/67

564
NDX2653525
పపరర: రరవత మమలపవరర

94-112/450

భసధసవప: నథరరయణమమ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:5-62-87
వయససస:20
లస: ససస స
94-126/790

567
NDX2516037
పపరర: నథమ పరవన

94-126/68

తసడడ:డ చలర గగసడర వనణగ గరపరల
ఇసటట ననస:5-62-89 ( 28-15-691)
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నథమ దనససజయ
ఇసటట ననస:5-62-101
వయససస:20
లస: ససస స

569
NDX3000189
పపరర: నథగరశసర రరవప తవస

570
NDX3166428
పపరర: నథరరయణమమరరస పరరచసరర

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:5-62-102
వయససస:46
లస: పప

94-126/926

తసడడ:డ ఏగరశయమ
ఇసటట ననస:5-62-76/10
వయససస:32
లస: పప

563
NDX2476497
పపరర: వరరసజననయగలల పప లలరర

566
NDX2574457
పపరర: చలర గగసడర కలపన

94-126/921

భరస : చననపపరయఖ ననమగల
ఇసటట ననస:5-62-48/A
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పప లలరర
ఇసటట ననస:5-62-85
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-62-87/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:5-62-102
వయససస:21
లస: పప

94-126/60

తసడడ:డ వనలల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:5-62-76/9
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: వరసజననయగలల పప లలరర
ఇసటట ననస:5-62-85
వయససస:23
లస: పప

568
NDX2831154
పపరర: ససదదప చసతకరయల

551
NDX2496990
పపరర: హరరక ననమగల

557
NDX2972925
పపరర: కకసడయఖ నమమల

546
NDX3215506
పపరర: అఖల గరరర

తసడడ:డ వర రవ కకపప పలల
ఇసటట ననస:5-62-48
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పరపయ నమమల
ఇసటట ననస:5-62-65
వయససస:76
లస: పప

భరస : గగరవయఖ లమతద గగమమ
ఇసటట ననస:5-62-71/2
వయససస:68
లస: ససస స

565
NDX2783785
పపరర: శరరష జకనల

94-126/923

తసడడ:డ చననపపరయఖ ననమగల
ఇసటట ననస:5-62-48/A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ ననమగల
ఇసటట ననస:5-62-48/A
వయససస:71
లస: పప

562
NDX2476513
పపరర: శరకవణణ పటటతపల

548
NDX3194537
పపరర: కకషష కలమమరర మలప

94-126/928

తసడడ:డ శవ గరరర
ఇసటట ననస:5-62-24
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చననపపరయఖ ననమగల
ఇసటట ననస:5-62-48/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహయఖ నథదచసడర
ఇసటట ననస:5-62-48/A
వయససస:20
లస: పప

559
NDX3220001
పపరర: రరమలసగమమ గగమమ

94-126/920

భరస : మలప
ఇసటట ననస:5-62-40
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపపరయఖ ననమగల
ఇసటట ననస:5-62-48/A
వయససస:23
లస: ససస స

556
NDX2496743
పపరర: రసగనథయకలలల ననమగల

545
NDX2996817
పపరర: శవరనసద మననకసటట

543
NDX3078375
పపరర: భబరర వ కకషష గగడడపవడడ

తలర : భబసనర రరవప గగడడపవడడ
ఇసటట ననస:5-62-8
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: ఇసదసమత మననకసటట
ఇసటట ననస:5-62-11/A, 1st Floor
వయససస:50
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:5-62-38
వయససస:66
లస: ససస స

553
NDX2496917
పపరర: వనసకట అనల కలమమర నథదచసడర

94-107/844

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నథగస
ఇసటట ననస:5-62-7
వయససస:20
లస: పప

544
NDX2566354
పపరర: తరరనగరర వతసరల చరసజవ
అసజనకలమమర తరరనగరర
తసడడ:డ భబణగ పడకరశ తరరనగరర
ఇసటట ననస:5-62-10/a
వయససస:18
లస: పప

550
NDX2496669
పపరర: అరరణ ననమగల

542
NDX2618684
పపరర: శశరసక నథగస

94-132/1207

94-122/702

తసడడ:డ చసదస.ససబబజబయ సస.ససబబజబయ
ఇసటట ననస:5-62-103
వయససస:76
లస: పప
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571
NDX3165065
పపరర: పరరచసరర.సరవతడ పరరచసరర

94-126/919

572
NDX2561462
పపరర: వనసకట కకషష మమనక పవసడర

భరస : పస.నథరరయమనమమరరస పస.నథరరయమనమమరరస
ఇసటట ననస:5-62-103
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : జయ శక రరస పపసడర
ఇసటట ననస:5-62-103/A
వయససస:22
లస: ససస స

574
NDX2515989
పపరర: పరమమశసర రరవప బసడథరర

575
NDX2567345
పపరర: యయససరరజ పరలలవరయ

94-126/70

తసడడ:డ చలమయఖ బసడథరర
ఇసటట ననస:5-62-103/A S 3
వయససస:69
లస: పప
577
NDX3258654
పపరర: చటటఘబబబగ గగసపపన

94-108/727

578
NDX3168432
పపరర: మమరస మమ మమనద సఖ
భరస : లలథర మమసదసర
ఇసటట ననస:5-64-6/1/b
వయససస:78
లస: ససస స

580
NDX2672004
పపరర: వనసకటటశసరరర యనమల

581
NDX3282043
పపరర: వరలకకకకక ననమలకసటట

94-128/628

తసడడ:డ పపదద గగరవయఖ యనమల
ఇసటట ననస:5-64-15
వయససస:30
లస: పప
94-128/629

తసడడ:డ బబబగ తచనథల
ఇసటట ననస:5-64-18
వయససస:21
లస: పప
586
NDX2681302
పపరర: మహన సరయ ఉకలనతథపవ

94-128/631

94-128/740

94-128/4

తసడడ:డ రరగవనసదర రరవప మజసదథర
ఇసటట ననస:5-64-97/B
వయససస:40
లస: పప

94-128/741

579
NDX3256385
పపరర: రవకలమమర సరరగఅలమ

94-126/942

భసధసవప: ససనత తథడడగరరర
ఇసటట ననస:5-64-11
వయససస:34
లస: పప
94-128/759

582
NDX3282068
పపరర: సరయ కకరణ ననమలకసటట

94-128/760

భరస : మధస ససధథనథ రరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:5-64-16
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస ససధథనథ రరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:5-64-16
వయససస:23
లస: పప

584
NDX2681468
పపరర: కకరస ర ఉకలనతథపవ

585
NDX2558344
పపరర: పవరష కకషప ర ఉకలనటపప

94-112/452

587
NDX2935690
పపరర: వనసకటటశసర రరవప బసడరర

94-128/739

94-128/630

590
NDX2564888
పపరర: పవన కలమమర డసడథగఅలమ

593
NDX2654176
పపరర: హరరకకనథడళరరవ గసపల

94-128/636

596
NDX2571099
పపరర: ససరరన కమల తలతతటట

94-128/633

599
NDX3207081
పపరర: మహమమద బబష సయఖద
తసడడ:డ మహమమద హనఫ సయఖద
ఇసటట ననస:5-64-104
వయససస:20
లస: పప

94-128/632

591
NDX2574788
పపరర: రవతదజ మగటట
ర రర

94-128/634

తసడడ:డ వజయకలమమర మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:5-64-50
వయససస:19
లస: పప
94-128/635

94-128/742
594
NDX2932077
పపరర: వనసకట మమరరత మహన రరవప
కరరరచరల
తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప కరరరచరల
ఇసటట ననస:5-64-86
వయససస:37
లస: పప

94-128/637

597
NDX2444404
పపరర: హహమబసదస వనలగలలటట

భరస : రవ కలమమర తలతతటట
ఇసటట ననస:5-64-94
వయససస:56
లస: ససస స
94-108/724

588
NDX2618197
పపరర: శకకరసత సరఇబబ ఈనథ
తసడడ:డ కకషష సరఇబబ ఈనథ
ఇసటట ననస:5-64-32
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గసపల
ఇసటట ననస:5-64-69
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కటఘ డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:5-64-92/1
వయససస:19
లస: పప
598
NDX3250198
పపరర: కమలనథథ మజసదథర

94-126/71
576
NDX2535789
పపరర: అదదపవడడ సరయ శక కకషష
ఆదదపవడడ
తసడడ:డ నథగ భబసనర సతఖ సరయ ఆదదపవడడ
ఇసటట ననస:5-62-115
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జజజపప డసడథగఅలమ
ఇసటట ననస:5-64-45
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ తమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:5-64-66
వయససస:20
లస: ససస స
595
NDX2563138
పపరర: కటఘ శశ కలమమర

94-126/788

తసడడ:డ వనసకయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:5-64-26
వయససస:41
లస: పప

భరస : వమ నదఇ
ఖ యమ జసగస
ఇసటట ననస:5-64-33
వయససస:72
లస: ససస స
592
NDX2534808
పపరర: దసరర భవన తమమశశటఘ ట

94-126/69

తసడడ:డ రరస మహన రరవప ఉకలనతథపవ రరస మ తసడడ:డ రరమ మహన రరవప ఉకలనటపప
ఇసటట ననస:5-64-22
ఇసటట ననస:5-64-22
వయససస:19
లస: ససస స
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉకలనతథపవ
ఇసటట ననస:5-64-22
వయససస:18
లస: పప
589
NDX3161874
పపరర: కమలమమ జసగస

573
NDX2515971
పపరర: రరజరశసరర బసడథరర

భరస : పరమమశసర రరవప బసడథరర
ఇసటట ననస:5-62-103/A S 3
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ లకమయఖ
ఇసటట ననస:5-62-113
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కరమమశసర రరవప గగసపపన
ఇసటట ననస:5-63-3/A
వయససస:46
లస: పప

583
NDX2562478
పపరర: కలమఖణ తచనథల

94-126/787

94-128/5

తసడడ:డ భబసనర రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:5-64-95/A 2/20
వయససస:25
లస: ససస స
94-122/703

600
NDX3222163
పపరర: లకడమ తదజశస అససక

94-128/757

తలర : శవ కలమమరర అససక
ఇసటట ననస:5-64-104
వయససస:21
లస: ససస స
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601
NDX3161320
పపరర: వజయ మమరరగ
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94-128/738

తసడడ:డ మగరళమహన రరవప మరరగ
ఇసటట ననస:5-64-110
వయససస:46
లస: ససస స
604
NDX3129129
పపరర: లకమమమ గగరకస

94-128/736

భరస : నరసససహహలల గగరకస
ఇసటట ననస:5.65.37
వయససస:70
లస: ససస స
607
NDX3026275
పపరర: పదమ అలస

94-128/745

భరస : మగరళ కకషష పతవరడ
ఇసటట ననస:5-65-50/A
వయససస:39
లస: ససస స
610
NDX2782126
పపరర: రరకరశ మగదసనసరర

94-128/747

94-108/673

94-108/678

తసడడ:డ వనసకయఖ బతషల
ఇసటట ననస:5-65-46
వయససస:44
లస: పప

608
NDX3025194
పపరర: పడవలర క పతవరడ

609
NDX2624930
పపరర: లకడమ పడసనన పతవరడ

611
NDX3055696
పపరర: సరల జజగర

614
NDX2980746
పపరర: సరయ ససదదప కలల
ర రర

617
fnf3999026
పపరర: చసదన బబసమ

94-108/280

620
NDX0023804
పపరర: వనసకట అరరర న నకన

94-128/746

623
NDX2359941
పపరర: ఆదమ షరఫస షపక

94-128/748

612
NDX3055928
పపరర: నథగరశసర రరవప గననవరపప

94-108/674

615
NDX2767762
పపరర: రరజత మసచ

94-108/679

618
NDX3221504
పపరర: మణణకరసత కనద క
ఖ కనథడ

94-108/281

621
NDX3070174
పపరర: ఈశసరర నకన

94-108/5

624
NDX2703023
పపరర: మహహ మగననసర షపక

626
NDX3182284
పపరర: కకషష చచజతనఖ యయమననన

627
NDX3249638
పపరర: ననహ తససర స సయద

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరర
ఇసటట ననస:5-66-46
వయససస:21
లస: పప

94-108/683

తసడడ:డ శశషయఖ యయమననన
ఇసటట ననస:5-66-43
వయససస:32
లస: పప
629
NDX2926343
పపరర: చనన శకనవరసరరవప గరరర
తసడడ:డ నరసయఖ గరరర
ఇసటట ననస:5-66-46
వయససస:48
లస: పప

94-108/676

భరస : అరరర న నకన
ఇసటట ననస:5-66-13
వయససస:20
లస: ససస స

625
NDX3170958
పపరర: అరరసధత యయమననన

94-108/684

94-108/721

తసడడ:డ మలర
ఇసటట ననస:5-66-2/100
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: రససల షపక
ఇసటట ననస:5-66-41/1
వయససస:36
లస: పప

628
NDX2823672
పపరర: శఖమసత గరరర

94-108/675

తసడడ:డ శకధర మసచ
ఇసటట ననస:5-66-1 SREENIVASA TOWERS
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:5-66-13/7 ,FLAT NO 4E EMBA
వయససస:55
లస: పప

భరస : శశషయఖ యయమననన
ఇసటట ననస:5-66-43
వయససస:53
లస: ససస స

94-108/672

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ గననవరపప
ఇసటట ననస:5-66-1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల ఖసదసదస లలట షపక
ఇసటట ననస:5-66-13/7 ,FLAT NO 4E EMBA
వయససస:23
లస: ససస స
94-108/682

94-136/805

తసడడ:డ మగరళ కకషష
ఇసటట ననస:5-65-50/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:5-66-13
వయససస:34
లస: పప
94-108/4

94-107/845

94-128/744
606
NDX2962108
పపరర: వర వనసకట దసరర పడసరద బతషల

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష వర మమచ ననన
ఇసటట ననస:5.65.37
వయససస:20
లస: పప

భరస : మనసబబబమ తతటకలర
ఇసటట ననస:5-66-2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:5-66-13
వయససస:31
లస: పప
622
NDX2359958
పపరర: మమమమమనథ షపక

94-128/737

తసడడ:డ షషససదర బబబగ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-66-1
వయససస:29
లస: పప

తలర : ససశల దదవ మననన
ఇసటట ననస:5-66-2
వయససస:38
లస: పప
619
NDX1272525
పపరర: ససజయ వనసకట

605
NDX3115581
పపరర: బసదస వర మమచ ననన

603
NDX2619740
పపరర: అపపల సరసమ అలస

తసడడ:డ ససరఖ నథరరయణ అలస
ఇసటట ననస:5-65-25
వయససస:63
లస: పప

తలర : నథగరసదడమమ జజగర
ఇసటట ననస:5-65-55
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నథగరశసర రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:5-66-1
వయససస:36
లస: ససస స
616
NDX0358572
పపరర: మనస బబబగ తతటకలర

94-128/743

తసడడ:డ మగరళకకషష పతవరడ
ఇసటట ననస:5-65-50/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప మగదసనసరర
ఇసటట ననస:5-65-54
వయససస:19
లస: పప
613
NDX3034998
పపరర: వనసకటటశసరర గననవరపప

602
NDX2860369
పపరర: లలత సరయ మమధసరర
మమరరటటరర
తసడడ:డ శకరరమ మమరరస మమరరటటరర
ఇసటట ననస:5-65-12
వయససస:18
లస: ససస స

94-245/1081

94-108/723

తసడడ:డ శబబర అహమద సయద
ఇసటట ననస:5-66-45
వయససస:19
లస: ససస స
94-128/749

630
NDX2808855
పపరర: నఖత గరరర

94-128/750

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరర
ఇసటట ననస:5-66-46
వయససస:18
లస: ససస స
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631
NDX3129046
పపరర: లకడమ పరశస
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94-108/685

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరశస
ఇసటట ననస:5-66-48
వయససస:35
లస: ససస స
634
NDX3184116
పపరర: శక రమగలల బబలలమమరరర

94-108/687

94-108/6

94-128/7

94-128/640

94-128/9

భరస : అలమరబకడ షపక
ఇసటట ననస:5-66-58
వయససస:29
లస: ససస స
649
NDX3258860
పపరర: శవ మహసకరళ

94-108/729

94-108/8

తసడడ:డ షపక మర సరహహబ
ఇసటట ననస:5-66-65/E
వయససస:63
లస: పప

94-128/8

644
NDX3117702
పపరర: వనసకట రరమ ససబబరరవప
తదలపప డ లల
తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:5-66-54
వయససస:41
లస: పప

94-122/704

647
NDX2820561
పపరర: తహహరర షపక

94-108/688

650
NDX2474237
పపరర: వనసకట అవనథష నలమర

653
NDX2283596
పపరర: నథగశశష బబలరసకకసడ

94-108/728

656
NDX3262672
పపరర: వనసకట సరయ రరస కరలలవకకల

659
NDX3292174
పపరర: షపక బబ
భరస : హసపసన షపక
ఇసటట ననస:5-66-65/E
వయససస:53
లస: ససస స

639
NDX2359891
పపరర: మగసతజ షపక

94-108/24

642
NDX2663946
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస చదలవరడ

94-128/639

645
NDX2735116
పపరర: నసదదన పలర పప

94-128/752

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:5-66-56
వయససస:19
లస: ససస స
648
NDX2748200
పపరర: మమలక షపక

94-108/689

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:5-66-59
వయససస:32
లస: పప
94-108/7

651
NDX2569523
పపరర: వనసకట దసరర దదవ నలజజల

94-108/612

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలజజల
ఇసటట ననస:5-66-64
వయససస:21
లస: ససస స
94-108/9

654
NDX2404648
పపరర: మసరసన వల షపక

94-108/10

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:5-66-65
వయససస:36
లస: పప
94-108/731

తలర : పదథమవత కరలలవకకల
ఇసటట ననస:5-66-65
వయససస:20
లస: పప
94-108/738

94-107/21

తసడడ:డ వనసకట పడసరద చదలవరడ
ఇసటట ననస:5-66-52/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:5-66-65
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:5-66-65
వయససస:22
లస: ససస స
658
NDX3292166
పపరర: షపక హసపసన

641
NDX1823583
పపరర: చకకపరణణ నడడసపలర

636
NDX2520708
పపరర: దదవఖ దదపసక సరయ లకడమ గగసటర

భరస : అమన షపక
ఇసటట ననస:5-66-51, 1ST FLOUR
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప నలమర
ఇసటట ననస:5-66-64
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససరరష కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:5-66-65
వయససస:21
లస: ససస స
655
NDX3258803
పపరర: దసరర మహసకరళ

94-108/23

భరస : మమలక షపక
ఇసటట ననస:5-66-59
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:5-66-59
వయససస:43
లస: ససస స
652
NDX2283604
పపరర: నథగజజఖత పససపపలలటట

638
NDX2359883
పపరర: కరరషమ భబనస షపక

94-108/686

తసడడ:డ వర పడసరద గగసటర
ఇసటట ననస:5-66-50,4/22
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల నడడసపలర
ఇసటట ననస:5-66-52/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : కలమఖణ చకకవరరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:5-66-52/1
వయససస:33
లస: ససస స
646
NDX2532893
పపరర: శరరమల షపక

94-128/751

తసడడ:డ అమన షపక
ఇసటట ననస:5-66-51, 1ST FLOUR
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చకకపరణణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:5-66-52/1
వయససస:51
లస: ససస స
643
NDX2663748
పపరర: భమవనమమమ చదలవరడ

635
NDX3136991
పపరర: దదవఖ దదపసక సరయ లకడమ గగనథనన

633
NDX2826626
పపరర: కకశశర మగపపననన

తసడడ:డ బబపయఖ చచదరర మగపపననన
ఇసటట ననస:5-66-48/A
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద గగనథనన
ఇసటట ననస:5-66-50
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అమన భబణగ షపక
ఇసటట ననస:5-66-51
వయససస:23
లస: ససస స
640
NDX2021467
పపరర: పదథమవత నడడసపలర

94-128/638

తసడడ:డ నగరజ బబ సత
ఇసటట ననస:5-66-48
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప బబలలమమరరర
ఇసటట ననస:5-66-50
వయససస:54
లస: పప
637
NDX2411254
పపరర: రరశరమ భబణగ షపక

632
NDX2578953
పపరర: మణణ భబరర వ బబ సత

657
NDX3262714
పపరర: వనసకట సరయ రరస కరలలవకకల

94-108/732

తలర : పదథమవత కరలలవకకల
ఇసటట ననస:5-66-65
వయససస:20
లస: పప
94-108/739

660
NDX2681146
పపరర: ససధఖరరణణ చలర

94-108/613

భరస : సరయ బబబ చలర
ఇసటట ననస:5-66-66
వయససస:19
లస: ససస స
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661
NDX2970531
పపరర: పప కల వనసకట రమణ పప కల

94-108/690

భరస : పప కల పడసరద పప కల
ఇసటట ననస:5-66-66
వయససస:41
లస: ససస స
664
NDX2362994
పపరర: పడభగ కకరణ యమరవ

662
NDX2986115
పపరర: నససమ షపక

తలర : అమన షపక
ఇసటట ననస:5-66-71
వయససస:20
లస: ససస స
94-128/10

665
NDX2758464
పపరర: కకనకసచ నరసససహ మమరరస

తసడడ:డ తరరపతయఖ యమరవ
ఇసటట ననస:5-66-91
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:5-66-92
వయససస:54
లస: పప

94-128/14
667
NDX2444420
పపరర: వర సరయ శవరరమ కకషష మమరరస
మలమరదద
తసడడ:డ వ వ మగరళ కకషష పడసరద మలమరదద
ఇసటట ననస:5-66-93 1ST LINE
వయససస:22
లస: పప

668
NDX2843290
పపరర: అనసష శకవసస వ
భరస : మయసక
ఇసటట ననస:5-66-94
వయససస:83
లస: ససస స

670
NDX2817229
పపరర: వనసకట భబసనర రరవప గటటఘ

671
NDX2837250
పపరర: రరవత యమటగరరర

94-108/695

తసడడ:డ ఏడడ కకాడాసడలల
ఇసటట ననస:5-66-96
వయససస:51
లస: పప
673
NDX2975977
పపరర: పదమ మనననపలర

94-108/677

94-108/13

94-108/623

680
NDX2631372
పపరర: శకధర బబబగ తలల
ర రర

94-108/17

94-128/12

683
NDX2404655
పపరర: రవ కలమమర నసకవరపప

666
NDX2972040
పపరర: యన మలర శసరర కరరనటట

94-108/693

94-108/694

94-128/15
669
NDX2464360
పపరర: మమయ నథయక కలమమర
శకవరసస వ
తసడడ:డ చసదడ పడకరశ శకవరసస వ ఇసదదర శకవరసస వ
ఇసటట ననస:5-66-94,
వయససస:39
లస: పప

94-128/754

672
NDX3037819
పపరర: రజయ ససలప న సయఖద

94-108/696

తసడడ:డ అఫరల సయఖద
ఇసటట ననస:5-66-98
వయససస:34
లస: ససస స
94-108/11

675
NDX2418457
పపరర: నసదదన వనలరసకక

94-108/12

తసడడ:డ అపరపరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:5-66-199
వయససస:25
లస: ససస స
94-108/14

678
NDX2400240
పపరర: అపరపరరవప వనలరసకక

94-108/15

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:5-66-199
వయససస:52
లస: పప
94-108/611

తసడడ:డ అపప రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-66-199/2
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:5-66-202/2
వయససస:50
లస: పప
685
NDX2363026
పపరర: నథగ మణణదదప జజరరర

677
NDX2404663
పపరర: శవ నథగరసదడస బబ డచసపపడడ

94-108/692

భరస : కకమల రరజ కలమమర కరరనటట
ఇసటట ననస:5-66-92/A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప బబ డచసపపడడ
ఇసటట ననస:5-66-199
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప యయడర సరర
ఇసటట ననస:5-66-199
వయససస:32
లస: ససస స
682
NDX2397958
పపరర: రరమ రరవప జజననలగడడ

94-128/753

తసడడ:డ అపరపరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:5-66-199
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:5-66-199
వయససస:43
లస: ససస స
679
పపరర: ఉదయ కకరణ యయడర సరర

674
NDX2418440
పపరర: నవఖ వనలరసకక

663
NDX2984946
పపరర: నథగమర షరరఫ షపక

తసడడ:డ అమన షపక
ఇసటట ననస:5-66-71,
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరలల
ఇసటట ననస:5-66-96
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖనథరరయణ మనననపలర
ఇసటట ననస:5-66-137
వయససస:35
లస: ససస స
676
NDX2400257
పపరర: మలర క వనలరసకక

94-108/691

681
NDX2397974
పపరర: జయ ససధ జజననలగడడ

94-108/16

భరస : రరమ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:5-66-202/2
వయససస:41
లస: ససస స
94-108/18

684
NDX2405900
పపరర: ససనసద తలర స

తసడడ:డ వనణగ గరపరల రరవప నసకవరపప
ఇసటట ననస:5-66-226
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససరఖ భగవరన తలర స
ఇసటట ననస:5-66-226
వయససస:51
లస: ససస స

686
NDX2368918
పపరర: సరయ రరవసత వనమ

687
NDX2397925
పపరర: పడథసఖష చచనథనరరడడ

94-128/16

94-128/11

94-108/19

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప జజరరర
ఇసటట ననస:5-66-227 FLAT NO -201
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబల మగరళ కకషష వనమ
ఇసటట ననస:5-66-227,SAI SRINIVASAM AP
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచనథనరరడడ
ఇసటట ననస:5-66-228
వయససస:22
లస: ససస స

688
NDX2397990
పపరర: ధనలకకసక గగటటఘపరటట

689
NDX2283612
పపరర: ధనలకడమ గగటటఘపరటట

690
NDX2725562
పపరర: వసశకకషష చచననరరడడడ

భరస : శకమమనమరరయణ గగటటఘపరటట
ఇసటట ననస:5-66-228
వయససస:60
లస: ససస స

94-108/20

భరస : శకమనథనరరయణ గగటటఘపరటట
ఇసటట ననస:5-66-228
వయససస:60
లస: ససస స

94-108/21

94-108/681

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచననరరడడ
ఇసటట ననస:5-66-228
వయససస:18
లస: పప
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691
NDX2369635
పపరర: శకమనథనరరయమణ గగటటఘపరటట

94-128/13

తసడడ:డ వనసకరశఆ గగటటఘపరటట
ఇసటట ననస:5-66-228
వయససస:72
లస: పప
94-108/25

695
NDX2788933
పపరర: వనసకట లకడమ ఉపపలపరటట

94-108/697

భరస : చసదస మహహష ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:5-67-4
వయససస:35
లస: ససస స

697
NDX3260866
పపరర: రరజరసదడ ఫణణ పడసరద వననకకట

94-108/730

తసడడ:డ వనసకట రతనస వననకకట
ఇసటట ననస:5-67-64
వయససస:43
లస: పప

693
NDX3107604
పపరర: పదమ పవన మడడడ

94-107/1030

698
NDX2698082
పపరర: జబబర ఖమన పరఘన

94-108/26

తసడడ:డ శకవణ కలమమర జవరసడడ
ఇసటట ననస:5-67-85
వయససస:20
లస: ససస స

701
NDX2376747
పపరర: రరమగలల కకసడథ

94-245/1082

తసడడ:డ భబష షపక
ఇసటట ననస:5-68-5
వయససస:20
లస: ససస స

704
NDX3173754
పపరర: లకడమ గరపరలరరవప యకనల

94-108/27

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-69-48
వయససస:39
లస: ససస స
709
NDX2623072
పపరర: రససల తథళరపవడడ

94-123/682

94-135/488

94-104/913

713
NDX2314912
పపరర: మగరళ కకషష కలసదచపప

94-123/647

716
NDX2602472
పపరర: గరవసద మసరసన వల షపక
తసడడ:డ సయద బబబగ షపక
ఇసటట ననస:5-72-72
వయససస:21
లస: పప

718
NDX2315349
పపరర: శరసతభమషణ కరరపరపప

719
NDX2473676
పపరర: నథగ పప లలరమమ డడవరర

94-137/3

భరస : జయ కలమమర దథర
ఇసటట ననస:5-75-9
వయససస:55
లస: ససస స

702
NDX2474146
పపరర: వనసకట శవ గజరలకకసడ

94-108/28

705
NDX3062114
పపరర: సరయ కలమమర జరకకన

94-107/1031

708
MLJ3579968
పపరర: జగన మహన రరవప పప టటఘ

94-237/794

తసడడ:డ బగజసగ రరవప పప టటఘ
ఇసటట ననస:5-69-70/a
వయససస:76
లస: పప
94-125/1138

711
NDX3067386
పపరర: వననద కలమమర గగవసదదనన

94-122/705

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగవసదదనన
ఇసటట ననస:5-70-18/3 BRODIEPET GUNT
వయససస:26
లస: పప
94-137/1

భరస : సరసబయఖ కలసదచపప
ఇసటట ననస:5-72-37
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బబచస
ఇసటట ననస:5/72/58 f3 swathibuliding
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష మమరరస కరరపరపప
ఇసటట ననస:05-74-19
వయససస:66
లస: పప

94-112/453

భరస : నథరరయణ ఏలలరర
ఇసటట ననస:5-70-17
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ కసదసరర
ఇసటట ననస:5-71-33
వయససస:39
లస: పప
715
NDX2933158
పపరర: కకషష మమరరస బబచస

710
NDX3269503
పపరర: ససభరతనమ ఏలలరర

94-123/704

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:5-69-14
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరకక
ఇసటట ననస:5-69-70
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అజరరథ తథళరపవడడ
ఇసటట ననస:5-69-71/B
వయససస:19
లస: పప
712
NDX2953149
పపరర: కర ఏస వ రరమయఖ కసదసరర

707
NDX2626232
పపరర: హరర వరర న కరకక

699
NDX3250370
పపరర: మమధసరర మదసదలలరర

తసడడ:డ సరసబయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:5-67-86
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ యకనల
ఇసటట ననస:5-68-24
వయససస:54
లస: పప
94-125/1107

94-123/681

తసడడ:డ వరసజననయగలల మదసదలలరర
ఇసటట ననస:5-67-83/5
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచతయఖ కకసడథ
ఇసటట ననస:5-67-85
వయససస:59
లస: పప
94-125/1106

696
NDX3200458
పపరర: ద ద
భరస : జ చ
ఇసటట ననస:5-67-12/B
వయససస:44
లస: ససస స

భసధసవప: మసరసన పతన
ఇసటట ననస:5-67-75
వయససస:30
లస: పప

700
NDX2474211
పపరర: పపషపజజ లకడమ శరరసణణ జవరసడడ

706
NDX3195641
పపరర: మసగతయమరర బబ లలర పలర

94-108/22

తసడడ:డ వరసస దదవర కకటటశసర కలమమర నట సత భరస : ససరరశ మడడడ
ఇసటట ననస:5-66-229
ఇసటట ననస:5-67-3/57
వయససస:23
లస: ససస స
వయససస:24
లస: ససస స

694
NDX2531606
పపరర: తరరమల వనసకట పరరర సరరధద
ఊరపలర
తసడడ:డ బబలమజ ఊరపలర
ఇసటట ననస:5-67-4
వయససస:20
లస: పప

703
NDX2980266
పపరర: శరహహన షపక

692
NDX2463701
పపరర: షరరరన నసతకటటఘ

714
NDX2314888
పపరర: సరసబఆ కలసదచపప

94-137/2

తసడడ:డ వరయ కలసదచపప
ఇసటట ననస:5-72-37
వయససస:68
లస: పప
94-129/613

717
NDX2601722
పపరర: శక త కకరస ర వరవలమల

94-142/1107

తసడడ:డ శత రరమ శరససస స వరవలమల
ఇసటట ననస:5-74-1
వయససస:19
లస: ససస స
94-101/38

720
NDX3241973
పపరర: శకనవరస రరవప మగననసగర

94-112/554

తసడడ:డ వనసకట రరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:5-76-1
వయససస:53
లస: పప
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721
NDX3219896
పపరర: ససబబయఖ పప లల
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94-129/841

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:5-76-4/A
వయససస:74
లస: పప
724
NDX3044435
పపరర: సరయ సతఖ శరరసణణ ధథర

94-104/914

94-103/1354

94-129/39

భరస : శవరజ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:5-78-30/5
వయససస:48
లస: ససస స
94-108/733

తసడడ:డ కకషష రరవప తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:5-78-58,Upstairs
వయససస:34
లస: ససస స
736
NDX2974707
పపరర: వలర లకడమ దదవ అలల
ర రర

725
NDX3017746
పపరర: ఇమమమ న shaik

94-104/916

భరస : చరణ కలమమర అలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-79-15/2
వయససస:30
లస: ససస స

742
NDX2463743
పపరర: వసవన సరయ పడససన తథటటకకల
తథటటకకల
తసడడ:డ వసససఘ స తథటటకకల
ఇసటట ననస:5-83-7
వయససస:21
లస: ససస స

94-112/6

94-112/518

తసడడ:డ బబడబక రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:5-86-23
వయససస:19
లస: ససస స
748
NDX3168291
పపరర: మమలక యరకస
తసడడ:డ మగసలయఖ యరకస
ఇసటట ననస:5-87-15/A
వయససస:24
లస: ససస స

94-122/706

731
SQX2042190
పపరర: లలహహత లమలతఖ నథరరమసచ

95-6/940

94-108/699

729
NDX2405280
పపరర: నథగ సరయ తదజ నసత

94-129/38

732
NDX2957843
పపరర: రరమగ బకకలమ

94-103/1355

తసడడ:డ వనసకట వశరసమతడ కగశక నథరరమసచ
ఇసటట ననస:5-78-34/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష బకకలమ
ఇసటట ననస:5-78-50
వయససస:21
లస: పప

734
NDX2418473
పపరర: సరయ కకషష ససజత నథయగడడ
తసడడ:డ శకనవరస కలమమర నథయగడడ
ఇసటట ననస:5-79-12
వయససస:23
లస: పప

94-104/915
735
NDX2974483
పపరర: వనసకట సతఖనథరరయణ రరజ
అలల
ర రర
తసడడ:డ ససరఖ నథరరయణ రరజ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-79-15/2
వయససస:62
లస: పప

737
NDX2969210
పపరర: పడమల కలమమరరపలర

738
NDX2648947
పపరర: తడనథథ గరవర

94-111/1

94-132/1208

94-237/795

తసడడ:డ ససరఖ నథరరయణ తడనథథ
ఇసటట ననస:5-81-19
వయససస:50
లస: పప
94-112/3

741
NDX2460517
పపరర: వనసకట సరయ ససషమ చచరరకలపలర

94-112/4

తసడడ:డ వ యస యస రరమశరససస స చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:5-83-6
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సస హహచ వ ఎస ఎస రరమ శరససస స చచరరకలప
ఇసటట ననస:5-83-6
వయససస:23
లస: ససస స

743
NDX2621373
పపరర: శవ నథగరసదడ చథరర పపదద డ జ

744
NDX3000346
పపరర: రరణణ గననవరపప

94-125/864

746
NDX3222635
పపరర: వనసకటటష పగరడడపటట

749
NDX3215647
పపరర: రరజరశసరర ఎరకస
తసడడ:డ మగసలయఖ ఎరకస
ఇసటట ననస:5-87-15/A
వయససస:20
లస: ససస స

94-112/517

Deleted

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పపదద డ జ
ఇసటట ననస:5-86-4
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:5-86-22
వయససస:18
లస: ససస స
94-123/701

తసడడ:డ హహసపన పగరడడపటట
ఇసటట ననస:5-86-25
వయససస:20
లస: పప
94-112/520

726
NDX2949527
పపరర: పడవణ కలమమర గరగగల

తసడడ:డ మధసససదనరరవప నసత
ఇసటట ననస:5-78-30/3
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:5-81-19
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ కకమమరరజ
ఇసటట ననస:5-83-1
వయససస:65
లస: పప

94-142/1108

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరగగల
ఇసటట ననస:5-78-28/7b
వయససస:35
లస: పప

728
NDX3035508
పపరర: అనథన పవరష బతషల

94-112/516 740
739
NDX2718104
NDX2398568
పపరర: ససరఖ పడకరష రరవప కకమమరరజ
పపరర: సరయ ససషమ చచరరకలపలర

745
NDX3065364
పపరర: బసధస పసడయ చగగరరపరటట

94-108/698

భరస : గగరరనథదస బతషల
ఇసటట ననస:5-78-30
వయససస:53
లస: ససస స

730
NDX2476745
పపరర: ఉష కరటడగడడ

723
NDX2567303
పపరర: శశషష పరరసకలశస

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరరసకలశస
ఇసటట ననస:5-78-7
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ షపక కరరమగలర
ఇసటట ననస:5-78-23
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగరరనథథస బటటఘ ల
ఇసటట ననస:5-78-30
వయససస:27
లస: పప

733
NDX3270014
పపరర: కరమమశసరర తదలపప డ లల

94-108/734

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరరసకలశస
ఇసటట ననస:5-78-7
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస ధథర
ఇసటట ననస:5-78-21
వయససస:22
లస: ససస స
727
NDX2816353
పపరర: శకనవరస రరవప బటటఘ ల

722
NDX3276169
పపరర: శశషష పరరసకలశస

747
NDX2949535
పపరర: లకమణగడడ నలర మతష

94-112/528

తసడడ:డ సతఖ నథరరయణ నలర మతష
ఇసటట ననస:5-87-7
వయససస:44
లస: పప
94-112/521

750
NDX2360022
పపరర: జసన జదచ ౘాసఇగరర

94-112/7

తసడడ:డ జజన హహ వరడ సన ౘాసఇగరర
ఇసటట ననస:5-87-32
వయససస:40
లస: పప
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751
NDX3186780
పపరర: పరవనల వనమగలపలర
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94-105/843

తసడడ:డ మగరళ కకషష వనమగలపలర
ఇసటట ననస:5-87-37/4A
వయససస:39
లస: పప
754
NDX2961779
పపరర: రవసదడ కలమమర మమదరమమటర

94-105/845

94-112/524

94-105/846

758
NDX2805299
పపరర: దదలప కలమమర రవస

761
NDX2976546
పపరర: అకకల చచదరర తడపపరననన

94-112/456

764
NDX2982734
పపరర: వనసకటటశసర రరవప అడపరల

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:5-87-39/2
వయససస:22
లస: పప
94-112/526

770
NDX3137072
పపరర: వరసజననయగలల కనగరల
తసడడ:డ పపననయఖ కనగరల
ఇసటట ననస:5-87-40/3
వయససస:34
లస: పప

95-4/981
772
SQX2022408
పపరర: వనసకట నథగ శకససరయమ థదజససడ
మటఘ పలర
తసడడ:డ రఘగ వనసకటటశసర పడసరద మటఘ పలర
ఇసటట ననస:5-87-45
వయససస:53
లస: ససస స

773
NDX2985505
పపరర: రరఢ తలర స
భరస : శకనవరసరరవప తలర స
ఇసటట ననస:5-87-86/A
వయససస:42
లస: ససస స

775
NDX2663003
పపరర: నరరశ కనకకచరర

776
NDX3022670
పపరర: లలమకలమమరర వలమనటట

94-112/454

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప కనకకచరర
ఇసటట ననస:5-87-114
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరరసదడ బబబగ కకట
ఇసటట ననస:5-90-14
వయససస:19
లస: ససస స

94-105/847

779
NDX2947307
పపరర: శరఖమల నసచరర
భరస : వనసకట సరసబశవరరవప నసచరర
ఇసటట ననస:5-90-28
వయససస:26
లస: ససస స

94-112/523

759
NDX2613792
పపరర: సరయ తదజ గగసటటపలర

94-101/916

762
NDX2621415
పపరర: మగరళ కకషష గగసటటపలర

94-112/455

భసధసవప: లకడమ
ఇసటట ననస:5-87-39
వయససస:54
లస: పప
94-104/917

765
NDX2980951
పపరర: జయలకడమ అడపరల

94-104/918

భరస : వనసకటటశసర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:5-87-39/2
వయససస:52
లస: ససస స
94-133/681

768
NDX2978757
పపరర: ససభబశ అసదచ

94-105/848

తసడడ:డ పడకరశ రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:5-87-39/2(26-5-453)
వయససస:27
లస: పప
94-112/527

771
NDX0555656
పపరర: నథగమణణ మసచకలపవడడ

94-112/321

తసడడ:డ సపజదసలల చచదరర మసచకరర పవడడ
ఇసటట ననస:5-87-40/3 G F4
వయససస:38
లస: ససస స
94-132/1209

774
NDX2900959
పపరర: పపతడ నరమద సరయ అనస

94-112/519

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:5-87-113/2
వయససస:20
లస: ససస స
94-112/529

భరస : శవపడసరదరరవప వనలమనటట
ఇసటట ననస:5-89-10
వయససస:65
లస: ససస స
94-131/911

756
NDX2871234
పపరర: దసరర మనననపలర

తసడడ:డ మగరళ కకషష గగసటటపలర
ఇసటట ననస:5-87-39
వయససస:20
లస: పప

భరస : రమమష అసదద
ఇసటట ననస:5-87-39/2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కనగరల
ఇసటట ననస:5-87-40/3
వయససస:52
లస: ససస స

778
NDX3248663
పపరర: గరయతడ కకట

94-112/525

తసడడ:డ తరరమల రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:5-87-39/2
వయససస:60
లస: పప

94-108/701 767
766
NDX2981207
NDX3131877
పపరర: ససశరఖ శక కలమఖణ తదజ అడపరల
పపరర: మలలర శసరర అసదద

94-108/700

తసడడ:డ శకనవరస మనననపలర
ఇసటట ననస:5-87-38/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ పడసరద తడపపరననన
ఇసటట ననస:5-87-39
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ కకషష గగసటటపలర
ఇసటట ననస:5-87-39
వయససస:20
లస: ససస స

769
NDX3112406
పపరర: శవలల కనగరల

94-112/522

తసడడ:డ భబసనర
ఇసటట ననస:5-87-38/1 f no 101
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనణగ పడసరద తడపపరననన
ఇసటట ననస:5-87-39
వయససస:26
లస: పప
763
NDX2630804
పపరర: సరయ పసడయ గగసటటపలర

755
NDX2805406
పపరర: భబసనర రవస

753
NDX2804136
పపరర: యగయఖ మమగగలలరర

తసడడ:డ పసచతయఖ మమగగలలరర
ఇసటట ననస:5-87-37/A
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కనక రరజ
ఇసటట ననస:5-87-38/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ భబసనర
ఇసటట ననస:5-87-38/1 f no 101
వయససస:21
లస: పప
760
NDX2976561
పపరర: లతన చచదరర తడపపరననన

94-105/844

భరస : పరవనల వనమగలపలర
ఇసటట ననస:5-87-37/4A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచస రరమయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:5-87-37/B
వయససస:56
లస: పప
757
NDX2805257
పపరర: దదననష రవస

752
NDX3186202
పపరర: ససజజత వనమగలపలర

777
NDX2978633
పపరర: శకదదవ మమటర

94-132/1210

భరస : తథరకరశసర రరవప మమటర
ఇసటట ననస:5-90-4/A(25-1-48)
వయససస:37
లస: ససస స
94-131/854

780
NDX1486803
పపరర: వరలకడమ మననపలర

94-131/351

భరస : శకనవరస రరవప మననపలర
ఇసటట ననస:5-90-42/4
వయససస:32
లస: ససస స
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781
NDX1486811
పపరర: నథగ రతనస మననపలర
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94-131/357

భరస : బగలర అబబబయ మననపలర
ఇసటట ననస:5-90-42/4
వయససస:62
లస: ససస స
784
NDX2544930
పపరర: ఏడడకకసడలల మధమసచ

94-131/724

94-131/921

94-131/856

94-131/858

94-131/861

94-131/864

తసడడ:డ రరమయఖ బబలననన
ఇసటట ననస:5-91-41-4
వయససస:50
లస: పప
802
NDX2569846
పపరర: లకమణ రరహహత పరమరరస

791
NDX3121324
పపరర: కకషష ససధదర డడగరపరరస

94-131/727

94-131/857

94-131/10

94-217/3

798
NDX3213931
పపరర: లలత నరరళళ

800
NDX2902625
పపరర: వరరణ లమవప

801
NDX2461192
పపరర: చసతస ససరష లత

806
NDX2441178
పపరర: ససగరత శకకసవనల
తసడడ:డ శకకసవనల
ఇసటట ననస:5-91-47
వయససస:22
లస: ససస స

808
NDX3095767
పపరర: ససబబరరవప వడర మమడడ

809
NDX2519536
పపరర: కకషషవనణణ బలమల
తసడడ:డ శశషయఖ బలమల
ఇసటట ననస:5-91-81/2
వయససస:30
లస: ససస స

94-131/6

94-131/860

భరస : భమరరవప పపదద
ఇసటట ననస:5-91-25/a
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ హరనథ నరరళళ
ఇసటట ననస:5-91-41/4
వయససస:50
లస: ససస స

803
NDX2584829
పపరర: చసదడ రరవప కకటగరరర

94-131/726

792
NDX2413748
పపరర: ససజజత కనననగసటట

తసడడ:డ అశశక బకలమళర
ఇసటట ననస:5-91-29,FNO:402 SVR MAISO
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప జమగమల
ఇసటట ననస:5-91-45,
వయససస:23
లస: పప
94-131/865

789
NDX2622710
పపరర: పడశరసత గగసడడ

94-131/859 795
794
NDX2875680
NDX3208725
పపరర: పమలననననశసర రరవప పరరచసరర
పపరర: శఖమల దదవ పపదద

797
NDX2379865
పపరర: పపప ఢడస రరజ బకలమళర

94-131/855

భరస : శకనవరసరరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:5-91-23
వయససస:47
లస: ససస స

94-131/863

94-131/862

94-131/7

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతస
ఇసటట ననస:5-91-42
వయససస:21
లస: ససస స
94-131/728

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకటగరరర
ఇసటట ననస:5-91-45
వయససస:39
లస: పప

805
NDX2372977
పపరర: బబజ వరపడసరద జమగమల

786
NDX2997120
పపరర: ససత మహలకడమ అకనల

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:5-91-21
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప లమవప
ఇసటట ననస:5-91-41/6
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయగలల పరమరరస
ఇసటట ననస:5-91-42/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:5-91-52
వయససస:66
లస: పప

94-131/4

తసడడ:డ రరఢ కకషషయఖ పరరచసరర
ఇసటట ననస:5-91-25/2
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:5-91-26
వయససస:22
లస: ససస స
799
NDX2973667
పపరర: శకనవరస రరవప బబలననన

788
NDX2520377
పపరర: సపనహ కకవ

94-131/3

భరస : ససతథరరమ తలప సరయ అకనల
ఇసటట ననస:5-91-10
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:5-91-22/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమ చసదడ రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:5-91-24, Flat No. 5c
వయససస:33
లస: ససస స
796
NDX2904423
పపరర: జయశక రరయపరటట

94-131/725

తసడడ:డ రమణ కలమమర కకవ
ఇసటట ననస:5-91-18/2
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప డడగరపరరస
ఇసటట ననస:5-91-22/1
వయససస:56
లస: ససస స
793
WVQ1228445
పపరర: అజత గగరకస

785
NDX2548428
పపరర: ఉమ మధమసచ

783
NDX2307908
పపరర: ససతతకలమమరర చకరన

తసడడ:డ మమధవ రరవప చకరన
ఇసటట ననస:5-90-47
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల మధమసచ
ఇసటట ననస:5-91-10
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: రరజమణణ గగణ
ఇసటట ననస:5-91-10/1/A
వయససస:40
లస: పప
790
NDX3130671
పపరర: ససజజత డడగరపరరస

94-131/360

తసడడ:డ బగలర అబబబయ మననపలర
ఇసటట ననస:5-90-42/4
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నథరరయణ మధమసచ
ఇసటట ననస:5-91-10
వయససస:48
లస: పప
787
NDX3273968
పపరర: రరజశశఖరస గగణ

782
NDX1486795
పపరర: శకనవరస రరవప మననపలర

804
NDX2584738
పపరర: ససజజత కకటగరరర

94-131/729

భరస : చసదడ రరవప కకటగరరర
ఇసటట ననస:5-91-45
వయససస:33
లస: ససస స
94-131/8

807
SQX2100337
పపరర: పడశసశ కకసడపననన

95-2/1345

తసడడ:డ సరయ అనథన రరవప కకసడపననన
ఇసటట ననస:5-91-49/2
వయససస:18
లస: ససస స
94-131/9

810
NDX3017902
పపరర: రవ కకశశర కకలర పర

94-103/1358

తసడడ:డ చలపత రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:5-92-3/7
వయససస:35
లస: పప

Page 31 of 330

811
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పపరర: జజఖతరమయయ కకలర పర
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94-107/851

812
NDX2676641
పపరర: ససజజత యయళళ

భరస : చలపత రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:5-92-3/7A (26-3-298)
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప యయళళ
ఇసటట ననస:5-92-3/9
వయససస:56
లస: ససస స

814
NDX2641892
పపరర: అనమమల జజఖత

815
NDX3247509
పపరర: తనఖ కలమమరర నమమగడడ

94-107/847

భరస : అనమమల రవకలమమర
ఇసటట ననస:5-92-3/11
వయససస:36
లస: ససస స
817
NDX2996403
పపరర: శక హరర బబలలల

94-107/852

భసధసవప: ఆనసద బబబగ నమమగడడ
ఇసటట ననస:5-92-3/12/1
వయససస:29
లస: పప

818
NDX3245776
పపరర: ఆనసద బబబగ నమమగడడ

94-107/1057

94-131/869

821
NDX3214731
పపరర: రరమమ రరవప కకలమర

816
NDX2656940
పపరర: జయ లకడమ కసదదమళర

94-233/995

భరస : శవ పడసరద కసదదమళర
ఇసటట ననస:5-92-3/12
వయససస:60
లస: ససస స
94-132/1355

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:5-92-3/12/1
వయససస:57
లస: పప

820
NDX3188745
పపరర: రరమమ రరవప కకలమర

94-132/1107

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యయళళ
ఇసటట ననస:5-92-3/9
వయససస:35
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:5-92-3/12
వయససస:75
లస: ససస స
94-132/1222

813
NDX2607349
పపరర: ససదదప యయళళ

819
NDX3245784
పపరర: తషలశమమ ససఖసఆసస

94-132/1356

భరస : ఆనసద బబబగ
ఇసటట ననస:5-92-3/12/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-131/870

822
NDX3163920
పపరర: రరమమ రరవప కకలమర

94-132/1223

తసడడ:డ పప తషరరజ కకలమర
ఇసటట ననస:5-92-3/16, Flat No-402
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ కకలమర
ఇసటట ననస:5-92-3/16, Flat No-402
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ కకలమర
ఇసటట ననస:5-92-3/16, Flat no-402
వయససస:49
లస: పప

823
NDX3189446
పపరర: రరమమ రరవప కకలమర

824
NDX3247525
పపరర: రరమభబరథద నమమగడడ

825
NDX2950731
పపరర: హహమ సరయ లఘగవరపవ

94-132/1224

తసడడ:డ పప తషరరజ కకలమర
ఇసటట ననస:5-92-3/16, Flat No-402
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదబబబగ
ఇసటట ననస:5-92-3/21
వయససస:23
లస: ససస స

826
NDX3197001
పపరర: హహమసఈ లఘగవరపవ

827
NDX3219326
పపరర: హదసఇఠర నమమగడడ

94-131/872

తసడడ:డ పడసరదరరవప లఘగవరపవ
ఇసటట ననస:5-92-3/21
వయససస:21
లస: పప
829
NDX2558229
పపరర: శవ గణణశ కకలనత

94-132/1106

94-132/1226

830
NDX2544385
పపరర: సరధదయమ షపక

94-107/848

భరస : మమరరత వదఖ సరగర దదవశశటఘ ట
ఇసటట ననస:5-92-3/21/2
వయససస:44
లస: ససస స
94-107/849

831
NDX3095338
పపరర: నబన బబసస

94-132/1225

833
NDX3043155
పపరర: గగస మహతథద

834
NDX2990661
పపరర: లకడమ పడవలర క ఆకలతతట

835
NDX2990653
పపరర: వసశ ఆకలతతట

836
NDX3112224
పపరర: అసజన పవసపరటట

తసడడ:డ బడహమస అమరరశసర రరవప ఆకలతతట
ఇసటట ననస:5-92-3/24
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నథగరరజ పవసపరటట
ఇసటట ననస:5-92-3/24A
వయససస:19
లస: ససస స

838
NDX2854917
పపరర: ససజజత కకణణదచ

839
NDX2873180
పపరర: అరరణ కలమమర కకనడద

94-88/1385

828
NDX2666527
పపరర: నలమ దదవశశటఘ ట

తసడడ:డ నసర
ఇసటట ననస:5-92-3/23B 5th Line
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: రజయ మహతథద
ఇసటట ననస:5-92-3/24
వయససస:66
లస: పప

భరస : అరరణకలమమర
ఇసటట ననస:5-92-3/25
వయససస:25
లస: ససస స

94-131/904

భరస : మహమమద ఖదర హహసపన అల షపక
ఇసటట ననస:5-92-3/23B
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:5-92-3/23B 5th Line
వయససస:19
లస: పప
94-132/1228

94-131/871

తసడడ:డ పడసరద రరవప లఘగవరపవ
ఇసటట ననస:5-92-3/21
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అనడథబబబమ
ఇసటట ననస:5-92-3/21
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలనత
ఇసటట ననస:5-92-3/21/2
వయససస:20
లస: పప
832
NDX3178043
పపరర: నబన బబజ షపక

94-107/1058

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:5-92-3/25
వయససస:32
లస: పప

94-131/873

94-132/1227

తసడడ:డ బడహమస అమరరశసర రరవప ఆకలతతట
ఇసటట ననస:5-92-3/24
వయససస:20
లస: ససస స
94-131/874

837
NDX3112349
పపరర: నథగరరజ పవసపరటట

94-132/1229

భసధసవప: తదజజవత పవసపరటట
ఇసటట ననస:5-92-3/24A
వయససస:47
లస: పప
94-98/806

840
NDX2397727
పపరర: రరకరష తతకల

94-107/22

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:5-92-3/25
వయససస:23
లస: పప
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841
NDX2602522
పపరర: ససజజత కకనడద
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94-107/850

భరస : హసపబసడ కకనడద
ఇసటట ననస:5-92-3/25
వయససస:25
లస: ససస స
844
NDX2442721
పపరర: భవరన కలమమరర బబ దసదలలరర

842
NDX2397966
పపరర: లలత తతకల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:5-92-3/25
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బసవ పపననయఖ చచదరర బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:5-92-3/27
వయససస:50
లస: ససస స

845
NDX2397743
పపరర: రరఘవ కకషష మననజ
పరరసరరమ
తసడడ:డ రరజజ గగపరల పరరసరరమ
ఇసటట ననస:5-92-3/29
వయససస:22
లస: పప

847
NDX2669695
పపరర: భవత పసడయ దరరసన వనలగ

848
NDX2613131
పపరర: అనసరరధ ఒసగరలల

94-107/23

94-107/854

తసడడ:డ సతశ వనలగ
ఇసటట ననస:5-92-5/A-1
వయససస:21
లస: ససస స
850
NDX2533610
పపరర: చలపత రరవప కకలర పర

94-107/25

94-107/24

94-107/857

846
NDX3027315
పపరర: రఘగచసదడ అడప

94-132/1255

849
NDX2567097
పపరర: నథగశక హరర ఒసగరలల

94-132/1110

తలర : అనసరరధ ఒసగరలల
ఇసటట ననస:5-92-7
వయససస:20
లస: పప

851
NDX2398501
పపరర: వజయ లకడమ రవలశశటఘ ట

854
NDX3049269
పపరర: ఈశసర చసడడ గరగరననన

94-131/875

తసడడ:డ సరసబ శవరరవప అడప
ఇసటట ననస:5-92-4
వయససస:33
లస: పప

94-132/7

భరస : ససబబబరరవప రవలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:5-92-8/3
వయససస:66
లస: ససస స
94-107/26

843
NDX2974269
పపరర: రమమశ ససరరకరరపవ

తసడడ:డ రమమశ ససరరకరరపవ
ఇసటట ననస:5-92-3/25
వయససస:47
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రరవప ఒసగరలల
ఇసటట ననస:5-92-7
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:5-92-7/3A
వయససస:67
లస: పప
853
NDX1489781
పపరర: శక కరసత జజససస

94-131/11

852
NDX2967230
పపరర: ఝనస చచరరకలరర

94-132/1271

భరస : వనసకటకకషష చచరరకలరర
ఇసటట ననస:5-92-8/4
వయససస:32
లస: ససస స
94-131/876

855
NDX3045002
పపరర: బబబ పదదమన గరగరననన

94-131/877

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:5-92/8/4/a FLAT NO 403 SA
వయససస:33
లస: పప

భసధసవప: పవన కలమమర గరగరననన
ఇసటట ననస:5-92-8/4/A,sks nilayam
వయససస:63
లస: పప

భసధసవప: పవన కలమమర గరగరననన
ఇసటట ననస:5-92-8/4/A,sks nilayam
వయససస:58
లస: ససస స

856
NDX0400382
పపరర: ఈశసర చసడడ గరగరననన

857
NDX0400416
పపరర: బబబ పదదమన గరగరననన

858
NDX2932564
పపరర: చకకవత కటఘ వరపప

94-107/1034

94-132/1272

భసధసవప: పవన కలమమర గరగరననన
ఇసటట ననస:5-92-8/4/A,sks nivasam
వయససస:63
లస: పప

భసధసవప: పవన కలమమర
ఇసటట ననస:5-92-8/4/A,sks nivasam
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కటఘ వరపప
ఇసటట ననస:5-92-9
వయససస:41
లస: పప

859
NDX3148129
పపరర: రరజరశ కటబవరరపవ

860
NDX2758456
పపరర: మహమమద అరరకయమ

861
NDX2882157
పపరర: మహమమద శరరజ

94-132/1273

తసడడ:డ చకకవరరస కటబవరరపవ
ఇసటట ననస:5-92-9, 5/1 LANE
వయససస:19
లస: పప
862
NDX3048204
పపరర: రరఘవ కససమకకట

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:5-92-10
వయససస:19
లస: ససస స
94-131/867

భసధసవప: చలకమమ కససమకకట
ఇసటట ననస:5-92-11
వయససస:39
లస: పప
865
NDX2564805
పపరర: పడనథథద ఆకలల

94-107/1032

863
NDX3101805
పపరర: చలకమమ కససమకకట

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:5-92-13,4/1
వయససస:18
లస: ససస స

866
NDX3069648
పపరర: లఖత పప లలదథసస

94-132/1213

తసడడ:డ పపననయఖ తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:5-92-15, 4/1 devapuram
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససభబరరవ కరసతసననన
ఇసటట ననస:5-92-16
వయససస:39
లస: పప

864
NDX2888717
పపరర: పదథమవత జడడగగ

94-132/1214

భరస : మగరళ కకషష జడడగగ
ఇసటట ననస:5-92-13/A
వయససస:44
లస: ససస స
94-132/1215

తసడడ:డ నథరరయణ సరసమ పప లలదథసస
ఇసటట ననస:5-92-15
వయససస:22
లస: ససస స

94-132/1217 869
868
NDX3119963
NDX2440022
పపరర: వనసకట ససబబరరవప తదలపప డ లల
పపరర: లకమణ కలరమమర కరసతసననన

94-131/866

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:5-92-10
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరఘవ కససమకకట
ఇసటట ననస:5-92-11
వయససస:36
లస: ససస స
94-132/1104

94-131/878

867
NDX3069317
పపరర: లఖత పప లలదథసస

94-132/1216

తసడడ:డ నథరరయణ సరసమ పప లలదథసస
ఇసటట ననస:5-92-15
వయససస:22
లస: ససస స
94-132/9

870
NDX2531473
పపరర: అవపల సరయ కగశక రరడడ

94-107/27

తసడడ:డ అవపల వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:5-92-16 DEVAPURAM
వయససస:20
లస: పప
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NDX2531499
పపరర: అవపల లకడమ
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94-107/28

872
NDX2531481
పపరర: నథగరశసరమమ అవపల

94-132/10

భరస : అవపల వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:5-92-16 DEVAPURAM
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:5-92-16DEVAPURAM
వయససస:74
లస: ససస స

874
NDX3237518
పపరర: శకనవరసరరవప పరవనగగసడర

875
NDX3199585
పపరర: సతశ కలమమర కకలర పర

94-103/1408

తసడడ:డ వనసకటరరవప పరవనగగసడర
ఇసటట ననస:5-92-18
వయససస:51
లస: పప
877
NDX3200110
పపరర: లకడమ కకలర పర

94-103/1357

95-1/15

తసడడ:డ బమచ రమ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:5-92-30/1
వయససస:23
లస: ససస స
886
NDX2496545
పపరర: పడసనన మసదపరటట

94-132/11

భరస : మధస ససధ రరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:5-92-30/2
వయససస:43
లస: ససస స
889
NDX2839322
పపరర: మధవ రరమరరడడడ
భరస : వజయబబసనరరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:5-92-31
వయససస:44
లస: ససస స
892
NDX2398196
పపరర: దదననశ బసల

94-132/12

భరస : ససరరసదడ
ఇసటట ననస:5-92-36 F NO 4A
వయససస:59
లస: ససస స
898
NDX1779190
పపరర: మహహత చటర
తసడడ:డ డచననసరడయ చటర
ఇసటట ననస:5-92-39/1
వయససస:26
లస: ససస స

884
NDX3300407
పపరర: వనసకట సరయ ధదరజ ససదథ

94-107/1069

94-132/1365

భరస : ఆసజననయగలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-92-22
వయససస:32
లస: ససస స

885
NDX3300423
పపరర: రమమశ బబబగ ససదథ

94-107/1070

తసడడ:డ ససబబరరవప ససదథ
ఇసటట ననస:5-92-30/1 4/1 devapuram
వయససస:48
లస: పప

887
NDX3276227
పపరర: ససదదపసస నథరదథసస నథరదథసస

888
NDX2839405
పపరర: శతథరరస రరడడ రరమరరడడడ

94-107/1065

890
NDX2776086
పపరర: పరలకకటట వనసకటకకషష

893
NDX2941417
పపరర: అభలమశ బబసల

896
NDX2533651
పపరర: సరయ పవన కలమమర

899
NDX1057736
పపరర: కకమల చటర
భరస : డచనస రరయ చటర
ఇసటట ననస:5-92-39/1
వయససస:46
లస: ససస స

94-132/1230

తసడడ:డ వజయ బబసనరరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:5-92-31
వయససస:99
లస: పప
94-132/1232

891
NDX2894566
పపరర: రరజరసదడ పడసరద పప తతరర

94-132/1233

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:5-92-33
వయససస:65
లస: పప
94-132/1234

894
NDX2948214
పపరర: హహమ కకరన రరడడడ నలమమలలప

94-132/1236

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ నలమమలలప
ఇసటట ననస:5-92-36 F.NO.1B
వయససస:19
లస: పప
94-107/29

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:5-92-39
వయససస:22
లస: పప
94-132/389

879
NDX3273489
పపరర: శశభ బబజవరడ

తసడడ:డ రమమశ బబబగ ససదథ
ఇసటట ననస:5-92-30/1 4/1 devapuram
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అమరరశసర రరవప బబసల
ఇసటట ననస:5-92-35
వయససస:20
లస: పప
94-132/1235

94-132/1219

94-132/1221 882
94-107/846
881
NDX3062619
NDX2671691
పపరర: ఏమమలఖ హహపససబ అడవకకలనస
పపరర: వనసకట శవపడసనన సరయ రరహహత
లసకర
భరస : శశషగరరర రరవప అడవకకలనస
తసడడ:డ వనసకట బబలమజ బబబగ లసకర
ఇసటట ననస:5-92-26(26-7-603)
ఇసటట ననస:5-92-27
వయససస:63
లస: ససస స
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పరలకకటట వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:5-92-31
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అమరరశసర రరవప బసల
ఇసటట ననస:5-92-35
వయససస:23
లస: పప
895
NDX3048287
పపరర: నరమల దదవ అలహరర

94-132/1220

భరస : రరస పడకరశ నథరదథసస
ఇసటట ననస:5-92-30/5
వయససస:35
లస: ససస స
94-132/1231

876
NDX3201712
పపరర: సతశ కలమమర కకలర పర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:5-92-18 FNO 302
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:5-92-19/2,4th line,devapuram
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:5-92-26(26-7-592)
వయససస:32
లస: పప
883
SQX1807908
పపరర: సరయ దసరర కకలర

94-131/868

Deleted

భరస : సతశ కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:5-92-18 F T NO 302
వయససస:41
లస: ససస స
880
NDX3029410
పపరర: పరల సదస
ర ణ అడవకకలనస

878
NDX3151263
పపరర: సరయ ససజత కకషష కరకరన

94-103/1406

భరస : శకనవరసరరవప పరవనగగసడర
ఇసటట ననస:5-92-18
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:5-92-18 FNO 302
వయససస:48
లస: పప
94-132/1218

873
NDX3228301
పపరర: ససపన లత పరవనగగసడర

897
NDX2783280
పపరర: డచనస రరయ చటర

94-103/1359

తసడడ:డ దనస చటర
ఇసటట ననస:5-92-39/1
వయససస:59
లస: పప
94-132/390

900
NDX1007947
పపరర: రవతదజ చథటర

94-132/393

తసడడ:డ డచననస రరయ
ఇసటట ననస:5-92-39/1
వయససస:28
లస: పప
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901
NDX2903904
పపరర: సరయ కలమమరర సససకర

94-103/1360

902
NDX2397800
పపరర: కలమమరర కరసరన

భరస : జజనకకరరమ రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:5-92-39/1 FLAT NO 403
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : నథగరశసరరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:5-92-39/2
వయససస:44
లస: ససస స

904
NDX2820843
పపరర: రరమమసజననయగలల చకరటస

905
NDX2636694
పపరర: కలమమరర కరసరన

94-103/1362

తసడడ:డ రరమకకషష చకరటస
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:29
లస: పప
94-132/13

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:60
లస: పప
913
NDX2929263
పపరర: శకరరజ బబహహరర

94-132/1253

914
NDX2577906
పపరర: రమమష కరసరన

94-132/1211

917
NDX2982536
పపరర: హరరత నమమగడడ

94-132/15

920
NDX3110608
పపరర: అససఫ బబష షపక
భసధసవప: భబసనర రరవప
ఇసటట ననస:5-92-39/14
వయససస:43
లస: పప

922
NDX3126265
పపరర: వఎసఎన సరసత తడడకమళర

923
NDX3167996
పపరర: వనసకట కవఖ తడడకమళర

94-132/1239

తసడడ:డ జగదదశసర రరవప
ఇసటట ననస:5-92-39/17
వయససస:29
లస: ససస స

94-132/1251

909
NDX2587095
పపరర: సససధస బబహహరర

94-142/1109

94-132/1254

భరస : నరరససహరరవప గసడర
ఇసటట ననస:5-92-39/9 flat 504
వయససస:51
లస: ససస స
94-132/1237

918
NDX2397834
పపరర: పదథమవత పపలకకసడ

94-107/31

భరస : నథగ రమమశ కలమమర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:5-92-39/12A,GMC NO 62
వయససస:55
లస: ససస స
94-132/1238

921
NDX2772325
పపరర: లల నథగస

94-103/1361

భరస : అపపరరవప నథగస
ఇసటట ననస:5-92-39/15
వయససస:65
లస: ససస స
94-132/1240

924
NDX3162732
పపరర: మణణ దదపసక పపరరమమళళ

94-132/1242

భరస : శశషగరరర రరవప పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:5-92-39/17, FALT NO 401,
వయససస:25
లస: ససస స

926
NDX2534022
పపరర: పవన సహహతఖ రరచపవడడ

94-107/32

927
NDX3005121
పపరర: కకసడయఖ అగకహరపప
తసడడ:డ రరమయఖ అగకహరపప
ఇసటట ననస:5-92-39/18
వయససస:50
లస: పప

928
NDX3076692
పపరర: పవన రరచపవడడ

929
NDX3192846
పపరర: మమధసరర వలవనటట

930
NDX2996643
పపరర: మమధవలత పప పవరర

భరస : బబబగ రరవప ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:5-92-39/18
వయససస:39
లస: ససస స

94-132/1252

915
NDX2958155
పపరర: ససదథరరణణ గసడర

తసడడ:డ పపడమ కకషష కలమమర రరచపవడడ
ఇసటట ననస:5-92-39/18
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పపడమ కకషష కలమమర రరచపవడడ
ఇసటట ననస:5-92-39/18
వయససస:43
లస: ససస స

94-132/1108

912
NDX2932549
పపరర: లకడమ చకరటస

భరస : శశషగరరర రరవప పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:5-92-39/17 ,FLAT NO.401
వయససస:25
లస: ససస స
94-132/1244

94-108/703

భరస : రరమకకషష చకరటస
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జగదదశసర రరవప
ఇసటట ననస:5-92-39/17
వయససస:26
లస: ససస స
94-132/1241

906
NDX2756823
పపరర: శక లకడమ గసగరధర

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద బబహహరర
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అనల కకషష
ఇసటట ననస:5-92-39/10
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగ రమమశ కలమమర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:5-92-39/12B,GMC NO 62
వయససస:31
లస: ససస స

925
NDX3173945
పపరర: మణణ దదపసక పపరరమమళళ

94-132/14

తసడడ:డ నథగశసర రరవప
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరడడడ బమతషకలరర
ఇసటట ననస:5-92 -39/9 F NO 202
వయససస:20
లస: ససస స
919
NDX2398477
పపరర: లకడమ నహరరక పపలకకసడ

908
NDX2398220
పపరర: తరరపత రరవప కరసరన

911
NDX2907624
పపరర: రరమకకషష చకరటస

94-132/1249

భరస : దథనయఖ గసగరధర
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపనన చకరటస
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:22
లస: పప
916
NDX3183779
పపరర: మనషర బమతషకలరర

94-107/853

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:25
లస: పప
94-132/1250

903
NDX3139151
పపరర: చనన బబజ సయఖద

భరస : కళళశవరల సయఖద
ఇసటట ననస:5-92-39/5
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నగరశసరరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:44
లస: ససస స

907
NDX2398253
పపరర: రమమశ కరసరన

910
NDX3198728
పపరర: హనసమసత రరవప కకరకపరటట

94-107/30

94-132/1245

94-132/1243

94-132/1246

తసడడ:డ రరజ రరవప పప పవరర
ఇసటట ననస:5-92-39/18
వయససస:35
లస: ససస స

Page 35 of 330

931
NDX3143831
పపరర: సడవసత పపఛకయమలమ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-132/1247

భరస : శరత చసదడ పపదద స
ఇసటట ననస:5-92-39/18
వయససస:31
లస: ససస స

932
NDX2474070
పపరర: వ ఎల తదజసససన పడవలర క లసకర

94-107/33

తసడడ:డ వనసకట శరత పడమద లసకర
ఇసటట ననస:5-92-39/18 F NO 305 SAI HA
వయససస:22
లస: ససస స

933
NDX3066636
పపరర: సరయ నరరసదడ అసబటట

94-132/1248

తసడడ:డ ఎతరరజలల అసబటట
ఇసటట ననస:5-92-39/23
వయససస:25
లస: పప

94-132/1256 935
94-132/1257 936
934
NDX3185949
NDX3134061
NDX3150299
పపరర: అరరణ కలమమరర మమసడథలమననన
పపరర: అరరణ కలమమరర మమసడథలమననన
పపరర: పడదదప మమసడథలమననన

భరస : జవహర లమల మమసడథలమననన
ఇసటట ననస:5-92-40
వయససస:43
లస: ససస స
937
NDX3137973
పపరర: పడదదప మమసడథలమననన

భరస : జవహర లమల మమసడథలమననన
ఇసటట ననస:5-92-40
వయససస:43
లస: ససస స
94-132/1259

తసడడ:డ జవహరలమల మమసడథలమననన
ఇసటట ననస:5-92-40
వయససస:21
లస: పప
940
NDX3171006
పపరర: వనసకట ససబబరరవప కకతస

94-132/1261

94-132/1359

94-132/1362

తసడడ:డ పపనన రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:5-92-42/1
వయససస:31
లస: పప
949
NDX2806289
పపరర: వనసకట పడసరద గసగరటర బ

94-132/1360

941
NDX3111671
పపరర: నథగరశవరరర కకతస

944
NDX2623205
పపరర: ససబడహమణఖస గగసటటరర

94-132/1262

తలర : మసగ గసగరటర బ
ఇసటట ననస:5-92/42/4
వయససస:20
లస: పప

94-132/1109

94-132/64

942
NDX3168101
పపరర: బబలమజ కరరరసక కకతస

945
NDX2970796
పపరర: ధనమమ గగసటటరర

947
NDX3275039
పపరర: పపనథనరరవప కరజ

948
NDX3260080
పపరర: పదమ కరజజ

94-132/1367

950
NDX2477107
పపరర: శక దదవ మరర

953
NDX0819961
పపరర: ససరష లత� కకపపపరరవవరర�

94-132/16

951
NDX2869782
పపరర: నథగరజ రరదడ

94-132/65

954
NDX0693051
పపరర: ససమసలఖన కకపపపరరవపరర

94-132/1266 957
956
NDX3097003
NDX3031929
పపరర: ఏన వ ఏ అనసష కకపపపరరవపరర
పపరర: అనసదదప వలర భననన

తసడడ:డ బబలశశరర వలర భననన
ఇసటట ననస:5-92-43
వయససస:21
లస: పప

94-132/1268

94-132/66

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:5-92-42/8
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:5-92-42/9
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలశశరర వలర భననన
ఇసటట ననస:5-92-43
వయససస:25
లస: పప

959
NDX2877629
పపరర: సరయ చచజతనఖ గరపవరపప

960
NDX2583771
పపరర: ససమయఖ తబసససస

తసడడ:డ శవ సతఖనథరరయణ గగపస
ఇసటట ననస:5-92-43/1
వయససస:29
లస: పప

94-132/1265

తసడడ:డ నథగరజ రరదడ
ఇసటట ననస:5-92-42/6
వయససస:30
లస: పప

955
NDX0693176
పపరర: ఏడడకకసడలల� కకపపపరరవవరర�

958
NDX2996452
పపరర: అఖల వలర భననన

94-133/710

భరస : పపనథనరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:5-92-42/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:5-92-42/8
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ�
ఇసటట ననస:5-92-42/8
వయససస:27
లస: పప

94-132/1264

భరస : ససబడహమణఖస గగసటటరర
ఇసటట ననస:5-92-41 , PLOT-301
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సèసèనèకలèయన కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:5-92-42/8
వయససస:27
లస: ససస స
94-132/67

94-132/1263

తసడడ:డ శరఖమసససదర రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:5-92-41
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనస మరర
ఇసటట ననస:5-92-42/6
వయససస:37
లస: ససస స

952
NDX0819953
పపరర: వనజదదహహ� కకపపపరరవవరర�

94-132/1260

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:5-92-40/8flat 301
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కరజ
ఇసటట ననస:5-92-42/1
వయససస:59
లస: పప
94-132/1212

939
NDX2782902
పపరర: గగవసదమమ చపల
భరస : బబసనర రరవప చపల
ఇసటట ననస:5-92-40/1/A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:5-92-40/8
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జవహరరరల మమసడథలమననన
ఇసటట ననస:5-92-40,
వయససస:21
లస: పప
946
NDX3260130
పపరర: ససబడహమణఖస కరజజ

భసధసవప: ససదదప మమసడథలమననన
ఇసటట ననస:5-92-40
వయససస:21
లస: పప

భరస : జవహరలమల మదలమననన
ఇసటట ననస:5-92-40
వయససస:44
లస: ససస స

భసధసవప: నథగరశవరరర
ఇసటట ననస:5-92-40/8
వయససస:59
లస: పప
943
NDX3256856
పపరర: పడదదప మమసడథలమననన

938
NDX3256898
పపరర: అరరణ కలమమరర మదలమననన

94-132/1258

94-103/1363

94-132/1267

94-133/528

తసడడ:డ మహమమద ఆరరఫ తబసససస
ఇసటట ననస:5-92-45
వయససస:21
లస: ససస స
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961
NDX3283744
పపరర: కకటటశసర రరవప శకకరకలళస

94-107/1066

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శకకరకలళస
ఇసటట ననస:5-92-46/6
వయససస:31
లస: పప
964
NDX2729481
పపరర: వనసకట రమణ గసటబ

94-107/1033

భరస : సరసబశవ రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:5-92-50
వయససస:50
లస: ససస స
94-107/34

తసడడ:డ మమతయఖ కరలలకలరర
ఇసటట ననస:5-92-51/1
వయససస:49
లస: పప
94-132/1353

94-132/18

భరస : శక రరమ నసరరస గగరకసకకసడ
ఇసటట ననస:5-92-52/A F 202
వయససస:54
లస: ససస స
94-133/2

తలర : హహలలనరమల దదవ వనలగలలటట
ఇసటట ననస:5-93-7
వయససస:35
లస: పప
94-133/529

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగతథఖల
ఇసటట ననస:5-93-13
వయససస:21
లస: ససస స
94-132/1275

94-122/707

Deleted

971
NDX2660447
పపరర: శక చరణ రరడడడ మమడడ

974
NDX2605038
పపరర: శవ శసకర అమమశశటఘ ట

94-107/856

94-103/1364

969
NDX2630929
పపరర: కలమమరర రరపరర

94-107/855

972
NDX2397842
పపరర: శక రరమ మమరరస గగరకసకకసడ

94-107/36

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగరకసకకసడ
ఇసటట ననస:5-92-52/A F 202
వయససస:64
లస: పప
94-133/530

975
AP151010369100
పపరర: గగరవరరరడడడ ఎన యస

94-133/722

తసడడ:డ వరరరరడడడ ఎన యస
ఇసటట ననస:5-93-4
వయససస:68
లస: పప
94-133/715

980
NDX2952091
పపరర: నహర కకమగమరర

94-133/682

983
NDX2490555
పపరర: ఇసదస ధసళపరళ

94-132/17

భరస : నథగభగషణస రరపరర
ఇసటట ననస:5-92-51/1
వయససస:30
లస: ససస స

977
NDX3273331
పపరర: ససమయనన అరవసద నలర పప
రరవప
తసడడ:డ ససజయ ససనల రరవప
ఇసటట ననస:5-93-10
వయససస:21
లస: పప

978
NDX3193364
పపరర: సరయ పడకరశ అరవసద తతట

94-132/1274

తసడడ:డ అరరణ కలమమర తతట
ఇసటట ననస:5-93-13
వయససస:24
లస: పప
981
NDX3282001
పపరర: భవరన శసకర కరరసశశటఘ ట

94-133/720

భసధసవప: ససపత కలమమర
ఇసటట ననస:5-93-17 6/13 brodipet
వయససస:59
లస: పప
94-133/3

984
NDX2477271
పపరర: బదరర నథథ చకరన

94-133/4

తసడడ:డ పసచమగఖ ఆసజననయగలల ధసళపరళ
ఇసటట ననస:5-93-30/B-1 F.NO-201
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: లకడమ కలమమరర చకరన
ఇసటట ననస:5-93-30 FLAT NO 101
వయససస:55
లస: పప

986
NDX2138932
పపరర: పకథదస మననహర పరతతరర

987
NDX0495366
పపరర: మదసససధన రరవప పరతతరర

94-133/5

తసడడ:డ మదసససధన రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:5-93-33
వయససస:23
లస: పప

94-133/531 989
988
NDX2624054
NDX2596013
పపరర: వనసకటపపయఖ గగపస రరచపవడడ
పపరర: లకడమ సరమమజఖస రరచపవడడ

తసడడ:డ పపనథనరరవప రరచపవడడ
ఇసటట ననస:5-93-33
వయససస:44
లస: పప

94-107/35

తసడడ:డ నథగ పపడమచసద కకమగమరర
ఇసటట ననస:5-93-16/A
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దయ సరగర మగరరరర
ఇసటట ననస:5-93-29
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:5-93-33
వయససస:26
లస: పప

968
NDX2525681
పపరర: నథగభగషణస రరపరర

963
NDX2439958
పపరర: సససదరర మమమడడపలర

తసడడ:డ తలల
ర రర మశశ
ఇసటట ననస:5-92-51
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:5-93-3/D
వయససస:19
లస: పప

976
NDX2465813
పపరర: నకకలస వజయ రరవప గగణకర

985
NDX3177581
పపరర: వజయకకషష కసచరర

966
NDX2927499
పపరర: తలల
ర రర అలలఖఖ

94-132/1270

తసడడ:డ రవ చసదడ రరడడడ మమడడ
ఇసటట ననస:5-92-52/a
వయససస:20
లస: పప

973
NDX2398527
పపరర: గరత దదవ గగరకసకకసడ

982
NDX3180924
పపరర: రహన లలయస మగరళ

965
NDX2937654
పపరర: సరసబశవ రరవప గసటబ

తసడడ:డ అససఫ వరడస రరపరర
ఇసటట ననస:5-92-51/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పడభగదథస కరలలకలరర
ఇసటట ననస:5-92-51/1
వయససస:27
లస: ససస స

979
NDX2565133
పపరర: కరశవరలమఖ మగతథఖల

భరస : బబబగ మమమడడ పలర
ఇసటట ననస:5-92-47
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:5-92-50
వయససస:58
లస: పప

967
NDX2430734
పపరర: దథసస కరలలకలరర

970
NDX3234499
పపరర: మమనక కరలలకలరర

94-132/1269
962
NDX3177110
పపరర: పసకకనల నథగ వనసకట ససతతష
కలమమర
తసడడ:డ పసకకనల మగనన వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:5-92-46/6a
వయససస:24
లస: పప

94-133/6

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:5-93-33
వయససస:55
లస: పప
94-133/532

భరస : రరచపవడడ వనసకటపప గగపస రరచపవడడ
ఇసటట ననస:5-93-33
వయససస:40
లస: ససస స

990
NDX2595874
పపరర: శక వనజషషవ రరచపవడడ

94-133/533

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ రరచపవడడ
ఇసటట ననస:5-93-33 FNO201
వయససస:19
లస: పప

Page 37 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33

991
NDX2369916
పపరర: పరతతరర రరహహల కలమమర

94-133/9

992
NDX2369353
పపరర: పరతతరర శకదదవ

94-133/10

993
NDX3176625
పపరర: రరగరనథ చసకన

94-133/686

తసడడ:డ మధసససధన రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:5-93-33,FLAT.NO.302 6/13
వయససస:21
లస: పప

భరస : మధసససధన రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:5-93-33, FLAT.NO.302 6/13
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శరమగఖయయల శకధర మటటఘగగసట
ఇసటట ననస:5-93-34
వయససస:55
లస: ససస స

994
NDX2988244
పపరర: జజఖత ఆనసద కసటటమహసత

995
NDX3273455
పపరర: వమల ఆనసద కసటటమహసత

94-133/717
996
NDX3273463
పపరర: నవవమ పసచ షసలమ కసటటమహసత

94-132/1276

తసడడ:డ కకశశర కలమమర కసటటమహసత
ఇసటట ననస:5-93-36
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:5-93-36
వయససస:21
లస: పప

997
NDX2652030
పపరర: భభదదఠర ఆతతట

94-107/858

తసడడ:డ ససబడమణఖస ఆతతట
ఇసటట ననస:5-93-38
వయససస:23
లస: ససస స

998
NDX2620078
పపరర: వనసకట లకడమ చచటఘ ట

భరస : కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:5-93-36
వయససస:51
లస: ససస స
94-122/595

భరస : జజగర నథయగడడ చచటఘ ట
ఇసటట ననస:5-93-38
వయససస:29
లస: ససస స

1000 NDX2525053
పపరర: గరపస తథళళ
ర రర

94-133/7

భరస : లకడమ కకటట తథళళ
ర రర
ఇసటట ననస:5-93-39
వయససస:35
లస: ససస స

1001 NDX2524817
పపరర: లకడమ కకటట తథళళ
ర రర

94-134/650

తసడడ:డ దదవదథనస చదబబడ లల
ఇసటట ననస:5-93-52/1
వయససస:67
లస: పప

1004 NDX2585453
పపరర: ససవరష లత బబ డడడ

94-133/8

94-103/1191

1009 NDX3070505
పపరర: కకషష తదజ టసగగటటరర

94-132/1278

1007 NDX0763128
పపరర: శక కకషష చచజతనఖ టసగగటటరర

94-143/738

Deleted

భరస : శక కకషష చచజతనఖ టసగగటటరర
ఇసటట ననస:5-93-55
వయససస:29
లస: ససస స
1012 NDX2363083
పపరర: హరరష రసగవరఝగల

94-131/12

94-132/900

తసడడ:డ లకడమపత రసగవరఝగల
ఇసటట ననస:5-94-2
వయససస:29
లస: పప

భరస : సతఖనథరరయణ పడసరద లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:5-94-8
వయససస:62
లస: ససస స
1018 NDX2444503
పపరర: హవలమహ కమల దదపసస మదచదల
తలర : హహలద మ రతన ససరరప చసతల
ఇసటట ననస:5-94-19
వయససస:28
లస: ససస స

94-132/20

1016 NDX3282613
పపరర: మలబబ ఈనథ నగరజ
మలబబ ఈనథ నగరజ
తసడడ:డ మలబబ ఈనథ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:5-94-13/A
వయససస:29
లస: పప

1005 NDX0045658
పపరర: చచజతనఖ జర డడ చదబబడ లల

94-133/433

1008 NDX3089364
పపరర: కకషష తదజ టసగగటటరర

94-132/1277

Deleted

94-132/1372

1011 NDX3297074
పపరర: బబబ రరణణ పడగనథమ

94-133/723

భరస : ఇమమనయయలల పడగనథమ
ఇసటట ననస:5-93-56
వయససస:51
లస: ససస స
94-132/1279

భరస : శకహరర అననవరపప
ఇసటట ననస:5-94-2, F F 4 Sudha
వయససస:27
లస: ససస స
94-132/1114

94-133/687

భరస : శక కకషష చచజతనఖ టసగగటటరర
ఇసటట ననస:5-93-55
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమనయయలల పడగనథమ
ఇసటట ననస:5-93-56
వయససస:30
లస: పప
1013 NDX2876217
పపరర: గరయతడ రసగసఝల

1002 NDX3126828
పపరర: ససవరరస సపలనథ బగసరస

తసడడ:డ సస జర పపషపరరజ
ఇసటట ననస:5-93-52/2
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:5-93-55
వయససస:32
లస: పప
1010 NDX3297090
పపరర: బసవ పవరష యఖ పడగనథమ

94-133/719

తసడడ:డ శక చసదడ పరల బగసరస
ఇసటట ననస:5-93-40
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జజసఫ రవ కలమమర చదబబడ లల
ఇసటట ననస:5-93-52/1
వయససస:63
లస: ససస స

1006 NDX2667806
పపరర: శరసత వజయ కలమమరర
ససదచపవడడ
తసడడ:డ భమషణస ససదచపవడడ
ఇసటట ననస:5-93-52/A
వయససస:67
లస: ససస స

999
NDX3280385
పపరర: షపజన శమమ షరమ కకట
తసడడ:డ రవసదడ బబబగ కకట
ఇసటట ననస:5-93-38/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ తథళళ
ర రర
ఇసటట ననస:5-93-39
వయససస:37
లస: పప

1003 NDX2574473
పపరర: జజసపఫ రవ కలమమర చదబబడ లల

1015 NDX2548113
పపరర: ససనసదమమ ఏటటరర

94-133/716

1014 NDX2398295
పపరర: ఇసదదర రసగవరఝగల

94-132/21

భరస : లకడమ పత రసగవరఝగల
ఇసటట ననస:5-94-2 , FLAT FF4, SUDHA AP
వయససస:58
లస: ససస స
94-132/1370

94-132/1280
1019 NDX3075868
పపరర: అనసపమ పసడయ దరరకన
కకసడమగదద
తసడడ:డ ఆనసద కలమమర కకసడమగదద
ఇసటట ననస:5-94-21 F NO 5
వయససస:32
లస: ససస స

1017 NDX3212966
పపరర: దదవరఆనసద బబ రరగడడ

94-133/689

తసడడ:డ సతఖనథధ రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:5-94-13/B
వయససస:43
లస: పప
1020 NDX3121100
పపరర: రరమమనసజ ససరర తరరనగరర

94-132/1281

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస తరరనగరర
ఇసటట ననస:5-94-21, F NO 5
వయససస:32
లస: పప
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94-132/1111

తసడడ:డ బగలర బబబయ దథసరర
ఇసటట ననస:5-94-24
వయససస:62
లస: పప
1024 NDX3224664
పపరర: శక హరర దడగరపరరస

1022 NDX2544229
పపరర: బబలకకషష దథసరర

తసడడ:డ బగలర అబబబయ దథసరర
ఇసటట ననస:5-94-24
వయససస:62
లస: పప
94-132/1352

1025 NDX2617892
పపరర: శరమమఖల జజరరర మగవరస

తసడడ:డ శవ మగరళమహన రరవప దడగరపరరస
ఇసటట ననస:5-94-25
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగవరస
ఇసటట ననస:5-95-1
వయససస:20
లస: పప

1027 NDX2524205
పపరర: డదవడ పరడనసస బబ రరగడడ

1028 NDX2524213
పపరర: కకటటశసరర బబ రరగడడ

94-132/22

తసడడ:డ అరర పప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:5-95-6
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-95-9/A
వయససస:20
లస: పప
94-133/690

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ ఇరరవపరర
ఇసటట ననస:5-95-14
వయససస:29
లస: పప
94-132/1117

తసడడ:డ రసగసరయ వరడకటటఘ
ఇసటట ననస:5-95-21
వయససస:54
లస: పప
94-132/1120

తసడడ:డ రసగ శరయ వరడకటటఘ
ఇసటట ననస:5-95-21 ,floor 3 ,6/12
వయససస:59
లస: పప
94-133/692

భరస : రతన పరల మమరరగగలలమ
ఇసటట ననస:5-96-11
వయససస:47
లస: ససస స
1048 NDX3075744
పపరర: మహవర కలమమర జరజన
తసడడ:డ ససమరమల జరజన
ఇసటట ననస:5-98-14
వయససస:50
లస: పప

94-132/1282

94-132/1361

1029 NDX2843670
పపరర: హహమ తమమశశటఘ ట

94-132/1286

1032 NDX3073848
పపరర: రరజరష రరడడడ ఇరరవపరర

94-132/1283

Deleted

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ ఇరరవపరర
ఇసటట ననస:5-95-14
వయససస:29
లస: పప
94-132/24

1035 NDX2614485
పపరర: శవ పరరసత కసచరర

94-132/1116

భరస : శవ శసకర కసచరర
ఇసటట ననస:5-95-15/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-132/1118

1038 NDX2168731
పపరర: అమకత వరడకటటఘ

94-132/715

తసడడ:డ నరసజన రసగకలమమర వరడకటటఘ
ఇసటట ననస:5-95-21
వయససస:22
లస: పప
94-132/1285

1041 NDX2620052
పపరర: రరహహత వరడకటటఘ

94-132/1119

భరస : నరసజన రసగ కలమమర వరడకటటఘ
ఇసటట ననస:5-95-21
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరష నసద వరడకటటఘ
ఇసటట ననస:5-95-21 , 3 floor
వయససస:27
లస: పప

1043 NDX2544500
పపరర: లలత కలమమరర వరడకటటఘ

1044 NDX2477172
పపరర: ససమఖ దథరర

94-132/1121

భరస : కకషష నసద వరడకటటఘ
ఇసటట ననస:5-95-21, Floor 3 ,6/12
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబగ దథరర
ఇసటట ననస:5-95-23
వయససస:21
లస: ససస స

1046 NDX3248119
పపరర: రవ జరఎలడడ

1047 NDX3299377
పపరర: రరమ కకషష అసకత

94-132/1357

తసడడ:డ వనసకట సరసమ జరఎలడడ
ఇసటట ననస:5-96-14/1
వయససస:46
లస: పప
94-133/693

1026 NDX3257771
పపరర: శకనవరసరరవప మగవరస

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:5-95-9/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:5-95-15/1
వయససస:20
లస: ససస స

94-132/1284 1040 NDX2901841
1039 NDX2901643
పపరర: నరసజన రసగ కలమమర వరడకటటఘ
పపరర: ఉషశక వరడకటటఘ

1045 NDX2953826
పపరర: కకకససస ససరష లల మమరరగగమమల

94-132/23

1034 NDX2444537
పపరర: తరరణ పడభబకర తలతతటట

1037 NDX2562296
పపరర: జజఖతరమయ కసచరర

94-132/1113

భసధసవప: కరతథఖయన కకపవరర
ఇసటట ననస:5-95-1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ సదథనసద తలతతటట
ఇసటట ననస:5-95-15
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర కసచరర
ఇసటట ననస:5-95-15/1
వయససస:22
లస: ససస స

1042 NDX2544484
పపరర: కకషష నసద వరడకటటఘ

94-132/1115

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ ఇరరవపరర
ఇసటట ననస:5-95-14
వయససస:53
లస: ససస స

1033 NDX3073061
పపరర: రరజరష రరడడడ ఇరరవపరర

1023 NDX2595858
పపరర: నశథ కమమమలపత

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ కమమమనపత
ఇసటట ననస:5-94-24
వయససస:24
లస: పప

భరస : డదవడ పరడనసస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:5-95-6
వయససస:39
లస: ససస స

94-132/1122 1031 NDX3089307
1030 NDX2574861
పపరర: సరయ పవన కళయఖణ కకలల
పపరర: పదథమవత ఇరరవపరర
ర రర

1036 NDX2573970
పపరర: నవఖశక కసచరర

94-132/1112

1049 NDX3075793
పపరర: ససతతషస దదవ జరజన
భరస : మహవర కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:5-98-14
వయససస:44
లస: ససస స

94-132/25

94-133/725

తసడడ:డ సప మయఖ అసకత
ఇసటట ననస:5-97-12
వయససస:30
లస: పప
94-133/694

1050 NDX2574184
పపరర: కలమమరర పలక

94-131/730

తసడడ:డ బబబగ పలక
ఇసటట ననస:5-98-57/3
వయససస:40
లస: ససస స
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1051 NDX3268760
పపరర: వనసకటటశసరరర తదలగథథటట

94-133/712

తసడడ:డ అననమయఖ తదలగథథటట
ఇసటట ననస:5-98-58/4
వయససస:47
లస: పప
1054 NDX3274685
పపరర: వనసకటటశసరరర టట

94-104/942

94-245/1068

94-133/713

1058
పపరర: ఖజజవల షపక

94-103/1281

1061 NDX3009750
పపరర: శరకవణణ నసబమరర

94-142/1339

1064 NDX2607547
పపరర: అనమమల రవకలమమర

1056 SQX2049609
పపరర: వర బదడరరవప అనథనపప జ

95-1/1143

1059 NDX3152568
పపరర: భవన కలమమరర జమగమల

94-103/1279

భరస : వనరనరనఉలల
ఇసటట ననస:5-601/10
వయససస:52
లస: ససస స
94-104/864

తసడడ:డ పడసరదరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:5-602/18
వయససస:20
లస: ససస స
94-245/1071

94-133/696

భసధసవప: బడహమస అనథనపప జ
ఇసటట ననస:5-165
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:5/341
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ కకతస
ఇసటట ననస:5-601/116
వయససస:38
లస: పప
1063 NDX2690345
పపరర: సతఖనథరరయణ నసజరలర

1055 NDX3268802
పపరర: సరమమజఖస తదలగథథటట

1053 NDX2724078
పపరర: పపడమ నవ రతన వలర గరరర

భరస : డథనయల గరరర
ఇసటట ననస:5-98-61
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర తదలగథథటట
ఇసటట ననస:5-99-5/14
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరనసడదయగలల సససకర
ఇసటట ననస:5-207
వయససస:21
లస: ససస స
1060 NDX3098068
పపరర: నరసససహరరవప కకతస

94-133/695

తసడడ:డ రరజ రతనస గరరర
ఇసటట ననస:5-98-61
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ టట
ఇసటట ననస:5-98-581/14
వయససస:42
లస: పప
1057 NDX2675239
పపరర: ససభదడ దదవ సససకర

1052 NDX2724060
పపరర: డథనయల గరరర

1062 NDX3011921
పపరర: నథగ మలర శసరర జసపన

94-104/874

భరస : పకకరయఖ జసపన
ఇసటట ననస:5-602/37
వయససస:42
లస: ససస స
94-132/1105

1065 NDX2953743
పపరర: అనథన వనసకట రసగ ససభబషసణ

94-105/805

తసడడ:డ రమణయఖ నసజరలర
ఇసటట ననస:5-602/72
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అనమమల హరరపస
డ రదరరవప
ఇసటట ననస:5-923/11
వయససస:43
లస: పప

భరస : అనథన నరసససహ
ఇసటట ననస:5-5476
వయససస:52
లస: ససస స

94-133/679
1066 NDX3202926
పపరర: ఆళరగడడ కరశ కకషష కలమమరర
ఆళరగడడ
భరస : ఆళరగడడ ససరరశకలమమర హసపబసడ
ఇసటట ననస:5_95-8Brodipet6/12Guntur-2
వయససస:51
లస: ససస స

94-132/1123
1067 NDX2546240
పపరర: కరశ వశసనథథ శరమ
రసగవజయగల
తసడడ:డ ఉమ మహహశసర శరమ రసగవజయగల
ఇసటట ననస:6-1-52
వయససస:22
లస: పప

94-132/26
1068 NDX2308716
పపరర: సప నథలకర శక సరయ లత
కలరపరటట
తసడడ:డ నథగ వనసకట నరసససహ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:6-1-54/1
వయససస:22
లస: ససస స

1069 NDX2274926
పపరర: రమమశ బబబగ ససకల

1070 NDX2362135
పపరర: జవనగ రరమ మహన రరవప

1071 NDX2605541
పపరర: ��� ����� ����

94-103/6

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకల
ఇసటట ననస:6-2-148
వయససస:21
లస: పప
1072 NDX2396646
పపరర: శకలత నరరడర

తసడడ:డ జర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-4-1
వయససస:63
లస: పప
94-125/28

94-125/1132

1076 NDX3252418
పపరర: అనవర అల సయద

94-103/1414

94-133/699

1079 NDX2933216
పపరర: అరరణ కకలమర
తసడడ:డ శకరరమలల కకలమర
ఇసటట ననస:6-90-26/2
వయససస:39
లస: ససస స

1074 NDX2941631
పపరర: ఉదయ భబసనర పరకరల

94-133/698

భసధసవప: హనసమసత రరవప పరకరల
ఇసటట ననస:6-29-32
వయససస:27
లస: పప
1077 NDX3203874
పపరర: అనవర అల సయద

94-125/1108

Deleted

తసడడ:డ మమజల అల సయద
ఇసటట ననస:6-30-834
వయససస:53
లస: పప

Deleted

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

94-132/1124

తసడడ:డ ససరరశ రరమననన
ఇసటట ననస:6-17-47/D
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మధస బబబగ కరణస
ఇసటట ననస:6-30-832
వయససస:35
లస: ససస స
1078 NDX3157047
పపరర: అనవర అల సయద

1073 NDX2706380
పపరర: లకడమ తదజ రరమననన

94-125/865

తసడడ:డ ��� ������ �����
ఇసటట ననస:6-17-22B
వయససస:21
లస: పప

Deleted

భరస : ససతథరరమయఖ నరరడర
ఇసటట ననస:6-17-35
వయససస:38
లస: ససస స
1075 NDX3238532
పపరర: కలపణ దదవ కరణస

94-12/414

తసడడ:డ మమజల అల సయద
ఇసటట ననస:6-30-834
వయససస:54
లస: పప
94-131/879

1080 NDX2738987
పపరర: శసకర రరవప పపరరమళర

94-125/1109

తసడడ:డ గగరర పడసరద బబబగ పపరరమళర
ఇసటట ననస:6TH LINE 18 CROSS BRODIPE
వయససస:44
లస: పప
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94-103/1390

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపల
ఇసటట ననస:7/6-8 Reid Avenu
వయససస:40
లస: పప
1084 NDX3089414
పపరర: శకనవరసరరవప బబబగ దథసరర

94-132/1288

94-107/859

94-108/29

94-104/741

94-104/783

94-101/40

తసడడ:డ మసగరపత ఎలజల
ఇసటట ననస:25-5-316
వయససస:33
లస: ససస స

1094 NDX2278174
పపరర: ససశల గడదస

1097 NDX2940344
పపరర: హరరశ పప తగగన

1100 NDX2276954
పపరర: పడసరదరరవప బతష
స ల

94-104/9

1103 JBV2869576
పపరర: దథకకయణణ పరరచసరర

94-107/39

1106 JBV2860963
పపరర: ధరమ తదజ పరరచసరర

94-105/703

94-105/12

1109 NDX2130250
పపరర: ధన లకడమ బబ డపరటట
భరస : ఆనసద బబబగ బబ డథ పరటట
ఇసటట ననస:25-5-316
వయససస:36
లస: ససస స

94-107/38
1089 NDX2397776
పపరర: గసగరధర వజయ శసకర
యమమమజ
భరస : గసగరధర వజయ శసకర యమమమజ
ఇసటట ననస:8-211/1,SRI GANESH NILAYAM
వయససస:29
లస: ససస స

1092 NDX2602829
పపరర: సససహచలస గగరరర

94-108/589

1095 NDX2647766
పపరర: జరరనథ బబగస నసరరబబశర

94-107/815

1098 NDX2276871
పపరర: అమరరన షపక

94-105/11

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:21-5-317
వయససస:32
లస: ససస స
1101 NDX0624999
పపరర: గగసదద పదమశక గగసదద

94-112/25

భరస : ససతథపత రరవప గగసదద
ఇసటట ననస:24-1-156
వయససస:37
లస: ససస స
94-104/10

1104 JBV2869089
పపరర: మమధవలత ఎస

94-104/11

భరస : వనసకయఖచచదరర ఎస
ఇసటట ననస:25-2-122
వయససస:50
లస: ససస స
94-104/13

తసడడ:డ వనసకటబడవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:25-2-122
వయససస:47
లస: పప
94-107/45

94-107/37

భరస : సపజదసలల నసరరబబశర
ఇసటట ననస:20-7-576
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : దరమతదజ పరరచసరర
ఇసటట ననస:25-2-122
వయససస:44
లస: ససస స
94-104/12

1086 NDX2283026
పపరర: దదవఖజజఖత జజననకలటట

తసడడ:డ రమగలల గగరరర
ఇసటట ననస:12-11-850
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:22-7-498
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:25-2-122
వయససస:44
లస: పప
1108 NDX0105965
పపరర: వనసకరయమమ ఎలజజల

94-103/1195

Deleted

భరస : మధసకకణణరక పరరచసరర
ఇసటట ననస:25-2-122
వయససస:43
లస: ససస స
1105 JBV2860187
పపరర: మధసకకణణరక పరరచసరర

1091 NDX3094976
పపరర: వరణణ గటటఘ

తసడడ:డ సరసబయఖ పప తగగన
ఇసటట ననస:21-01-106
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:22-5-175
వయససస:23
లస: పప
1102 JBV2869105
పపరర: రరగత పరరచసరర

94-107/860

భరస : పపదద అచతయఖ గడదస
ఇసటట ననస:20-7-423
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పప తగగన
ఇసటట ననస:21-1-106
వయససస:21
లస: పప
1099 NDX2371284
పపరర: బబజ షపక

1088 NDX2611564
పపరర: రరకరశ కరరసగగలమ

94-103/1392

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:7-12-16
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లలనన బబబగ గటటఘ
ఇసటట ననస:11-906/4
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గగటటఘపరటట
ఇసటట ననస:17-247
వయససస:71
లస: పప
1096 NDX2931848
పపరర: రరమ కకషష పప తగగన

94-33/761

తసడడ:డ రమగలల కరరసగగలమ
ఇసటట ననస:7-18-4 2ND LANE
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకషప ర ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:11-4-109
వయససస:31
లస: ససస స
1093 NDX2715886
పపరర: శకమనథనరరయణ గగటటఘపరటట

1085 NDX2711893
పపరర: శకనవరసరరరవప వపదథథ

1083
పపరర: చసదడ మహన పపల

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపల
ఇసటట ననస:7/6-8 Reid Avenu
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:7-6-295
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:7-12-56
వయససస:19
లస: ససస స
1090 NDX2283661
పపరర: రజన ఇసకకలలర

94-103/1391

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపల
ఇసటట ననస:7/6-8 Reid Avenu
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస దథసరర
ఇసటట ననస:7-6-142A 6TH LANE
వయససస:55
లస: పప
1087 NDX2546091
పపరర: శరకవణణ

1082
పపరర: చసదడ మహన పపల

1107 JBV2860112
పపరర: వనసకటబడవప పరరచసరర

94-104/14

తసడడ:డ ధరమయఖ పరరచసరర
ఇసటట ననస:25-2-122
వయససస:70
లస: పప
94-107/46

1110 NDX0106187
పపరర: మమరర ఎలజజల

94-107/47

భరస : చన లకమయఖ ఎలజల
ఇసటట ననస:25-5-316
వయససస:57
లస: ససస స
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1111 NDX0225417
పపరర: ఇశరఖ బబబగ చచలమల

94-107/48

తసడడ:డ isakhbabu
ఇసటట ననస:25-5-316
వయససస:37
లస: పప
1114 NDX2624443
పపరర: సరయ యశససత దదవనసల

94-103/7

భరస : ధరణణ కలమమర కకనథథస
ఇసటట ననస:25-5-409
వయససస:33
లస: ససస స
94-108/592

తసడడ:డ డక పస వ ఏస సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:19
లస: పప
1117 NDX2359966
పపరర: అసజల పపణథఖల

1112 NDX1525957
పపరర: వరసససదర కకనథథస

1115 NDX2583888
పపరర: చరణ తదజ పప ననగసటట

1118 NDX2463693
పపరర: ఉషర రరణణ నసబమరర

94-105/13

భరస : వనసకటయఖ కలసచథల
ఇసటట ననస:25-10-66
వయససస:76
లస: ససస స
94-108/593

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:19
లస: పప
94-108/30

1113 NDX2371326
పపరర: రరశమమ కలసచథల

1116 NDX2605475
పపరర: మహబమబ బబష షపక

94-108/594

తసడడ:డ ఘనసబగడద షపక
ఇసటట ననస:25-16-85/10
వయససస:33
లస: పప
94-108/31

1119 NDX2397370
పపరర: శకనస ఓరరత

94-105/14

తసడడ:డ శకధర రరడడడ పపణథఖల
ఇసటట ననస:25-16-85 A-209 RISHI VALLEY
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మలలర శసర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:25-16-85 SRINIVASARAO THO
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఓరరత
ఇసటట ననస:25-16-290/1 MAHARSHI DAYA
వయససస:58
లస: పప

1120 NDX3032331
పపరర: మహహదదదన గగసప సయద

1121 NDX3024866
పపరర: చనన ఆసజననయగలల చలమర

1122 NDX2368934
పపరర: రబబబన సయఖద

94-105/704

తసడడ:డ సపజదథ సయద
ఇసటట ననస:25-22-485
వయససస:32
లస: పప
1123 NDX2578870
పపరర: భరత కలమమర కసడడ కలసట

తసడడ:డ వనసకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:25-22-488
వయససస:66
లస: పప
94-128/609

తసడడ:డ రరమయఖ కర
ఇసటట ననస:25-53-104
వయససస:18
లస: పప
1126 NDX2910263
పపరర: వనల కకననరర

94-112/478

తసడడ:డ రవ కలమమర కనకమమడల
ఇసటట ననస:25-69-201
వయససస:30
లస: ససస స
1129 JBV2704211
పపరర: కకటటశసర రరవప� గగసదడత�

94-132/224

94-132/227

తసడడ:డ కకషప ర బబబగ కకడసరర
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:31
లస: ససస స

1130 AP151010354406
పపరర: సరసబశవ రరవప గగసడథడత

1133 NDX2594729
పపరర: యశమన షపక

94-103/320

1136 NDX1744029
పపరర: శరకవరణణ ననలటటరర

94-107/49

94-132/225

1139 NDX1854083
పపరర: కకరణమయ రరవపరటట
భరస : రవ రరవపరటట
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:45
లస: ససస స

94-133/542

94-107/820
1128 NDX2634467
పపరర: గగరర వనసకట సరయ పవన
కలమమర అపసపశశటఘ ట
తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ అపసపశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-1-77AHALYATOWERS
వయససస:18
లస: పప

1131 NDX1415091
పపరర: ససపన పవలమర

94-132/226

భరస : యస వ యస ఆర కర ససవర పడసరద ప
ఇసటట ననస:26-2-105
వయససస:38
లస: ససస స
94-131/713

1134 NDX0408351
పపరర: రమమదదవ కసబబటట కసబబటట

94-103/319

భరస : గరవసదస కసబబటట
ఇసటట ననస:26-3-210
వయససస:44
లస: ససస స
94-103/321

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ ననలటటరర
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:24
లస: ససస స
94-103/323

1125 NDX2817377
పపరర: కణక దసరర వజయ గగజవరరర
భరస : వనసకట రరడడడ గగజవరరర
ఇసటట ననస:25-60-118
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బశర అహమద షపక
ఇసటట ననస:26-3-50
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:23
లస: ససస స
1138 NDX1510768
పపరర: తదజససస కకడసరర

1127 NDX0717488
పపరర: రరమగలమమ తమమసరరర

94-133/519

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగసడథడత
ఇసటట ననస:26-2-104
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-2-105
వయససస:44
లస: ససస స
1135 NDX2110369
పపరర: నథగ సరయ లకడమ రరమననన

1124 NDX2710432
పపరర: వనసకట సతఖనథరరయణ రరడడ
గగజవరరర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగజవరరర
ఇసటట ననస:25-60-118
వయససస:36
లస: పప

94-128/18

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:25-53
వయససస:49
లస: పప

భరస : లసగనన మలలర
ఇసటట ననస:25-115
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప � �
ఇసటట ననస:26-2-104
వయససస:45
లస: పప
1132 NDX0950030
పపరర: శరసతకలమమరర జజననకలటట

94-105/705

1137 NDX1526062
పపరర: కకకవ నథగ ససమఖ కకకవ

94-103/322

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకకవ
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:29
లస: ససస స
94-103/324

1140 NDX0033951
పపరర: పడమల రరమననన

94-103/325

భరస : వనసకట రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:46
లస: ససస స
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94-103/326

భరస : కకషప ర బబబగ కకడసరర
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:51
లస: ససస స
1144 NDX0965053
పపరర: ధనలకడమ గదచద గదచద

94-103/329

94-103/333

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:24
లస: పప
1150 NDX1757733
పపరర: కరరసక యమరర గడథడ

94-103/336

94-103/339

94-103/342

94-103/1225

94-103/1228

తసడడ:డ శవరరమయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:48
లస: పప

94-103/337

1160 NDX2785954
పపరర: శసకర రరవప భబషఖస

1163 NDX2786002
పపరర: సరయ లకడమ భబషఖస

94-105/49

1166 NDX2117662
పపరర: ఖనథన చచదరర రరమననన

94-103/340

1169 NDX1775982
పపరర: వజయ కలమమర వపటటకలరర
తసడడ:డ గరపరల రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:62
లస: పప

94-103/335

1152 AP151010306601
పపరర: వనసకట రరవప రరమననన

94-103/338

1155 NDX0962878
పపరర: శవరరమకకషష గదచద గదచద

94-103/341

తసడడ:డ గరపరలరరవప గదచద
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:59
లస: పప
94-103/343

1158 AP151010306274
పపరర: ఆదదశశషయఖ జసపన జసపన

94-103/344

తసడడ:డ తరరపతరరయగడడ జసపన
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:70
లస: పప
94-103/1226

1161 NDX2785988
పపరర: శవ నథగమణణ భబషఖస

94-103/1227

భరస : శసకర రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:50
లస: ససస స
94-103/1229

1164 NDX1743880
పపరర: సమనథ అథహర షపక

94-105/48

తసడడ:డ అమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:24
లస: ససస స
94-105/50

తలర : వనజ రరమననన
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:24
లస: పప
94-105/52

1149 NDX0962407
పపరర: చసదడహస గదచద గదచద

తసడడ:డ శవరరమయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప పపదద
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:67
లస: ససస స
1168 NDX2001642
పపరర: దదసయఖ చచదరర రరమననన

1157 NDX0415661
పపరర: వరయఖ మదమసచ

94-103/332
1146 NDX0965012
పపరర: ఇసదసమత నలర పననన నలర పననన

తసడడ:డ శవరరమకకషష గదచద
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర భబషఖస
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:26
లస: పప
1165 NDX0921833
పపరర: పపదద శవరరణణ పపదద

94-103/334

తసడడ:డ ససబబయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:68
లస: పప

భసధసవప: అసజల పరలమసయ
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:53
లస: పప
1162 NDX2785996
పపరర: వనసకటటష భబషఖస

1148 NDX0961961
పపరర: యశససత గదచద గదచద

1154 NDX1744037
పపరర: లకడమ నథరరయణ ననలటటరర

94-103/328

భరస : ఆదదశశషయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:66
లస: పప
1159 NDX2997849
పపరర: వనసకటయఖ పరలమసయ

94-103/330

తసడడ:డ ఆదద శశషయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:56
లస: పప
1156 AP151010306259
పపరర: అశశక యమరర గడడ యమరర గడడ

1145 NDX0420851
పపరర: లకకమసరరజన మదమసచ
మదమసచ
భరస : వరయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:60
లస: ససస స

1151 NDX1854174
పపరర: రవ రరవపరటట

1143 AP151010309023
పపరర: రరణగక యమరర గడడ యమరర గడడ

భరస : అశశక యమరర గడడ
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషష గదచద
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అశశక యమరర గడథడ
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:38
లస: పప
1153 NDX1510743
పపరర: కకషప ర బబబగ కకడసరర

94-103/327

భరస : లకడమ నథరరయణ ననలటటరర
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష గదచద
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:59
లస: ససస స
1147 NDX2110377
పపరర: హహమసత కలమమర రరమననన

1142 NDX1744011
పపరర: శవ కలమమరర ననలటటరర

1167 NDX0175604
పపరర: నథగరశసరరరవప కరకలమమనస

94-105/51

తసడడ:డ రరమకకటయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:47
లస: పప
94-105/53

1170 NDX0933325
పపరర: ససబబబరరవప పపదద పపదద

94-105/54

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ పపదద
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:66
లస: పప
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94-105/725

భసధసవప: అసజల
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:48
లస: ససస స
94-106/31

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కకకవ
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:27
లస: పప

1175 NDX3177888
పపరర: నథగరశసర రరవప కకలర

94-107/1053

1178 NDX0625178
పపరర: మన�ా్నథ శలప శలప

94-107/888

94-131/814

భరస : నగరశసరరరవప కకలర
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:72
లస: ససస స
94-103/1231

1181 NDX2632495
పపరర: ససమతడ ఊటటకలరర

94-106/30

1176 NDX3081197
పపరర: అసజల పరలమసయ

94-107/889

తసడడ:డ వనసకటయఖ పరలమసయ
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:22
లస: ససస స
94-112/216

తసడడ:డ జగననమహన రరవప శలప
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:32
లస: ససస స

1180 NDX3192077
పపరర: ససవరష మమల కకలర

1173 NDX1511113
పపరర: నహరరక కకడసరర

తసడడ:డ కకషప ర బబబగ కకడసరర
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కకలర
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:77
లస: పప

1183 NDX2766921
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప కకకవ

94-105/726

భసధసవప: అసజల పరలమసయ
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:27
లస: పప

1174 NDX1511170
పపరర: పపప ఢడస కకకవ

1177 NDX3232816
పపరర: నథగరశసర రరవప కకలర

1172 NDX3003456
పపరర: ససధదర పరలమసయ

1179 NDX2869667
పపరర: తదజశసన నననపననన

94-112/485

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నననపననన
ఇసటట ననస:26-3-212
వయససస:22
లస: ససస స
94-103/1137

1182 NDX2921674
పపరర: ససరరచసదన గసగవరపప

భరస : వజయకలమమర ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:26-3-212 ASHOK NAGAR 3/2
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకరసత
ఇసటట ననస:26-3-212 f no31
వయససస:19
లస: ససస స

1184 NDX2766905
పపరర: ససధ రరణణ కకకవ

1185 NDX3215571
పపరర: ససవరష మమల కకలర

94-103/1232

94-103/1230

94-107/890

తసడడ:డ జనథరరన రరవప కకకవ
ఇసటట ననస:26-3-212 SIVA LEELA APTS
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరవప కకకవ
ఇసటట ననస:26-3-212 siva leela apts
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నథగరశసర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:26-3-212 SIVALEELA APTS
వయససస:72
లస: ససస స

1186 NDX3228152
పపరర: రసజజ బబజవరడ

1187 NDX3228178
పపరర: నరసజన బబబగ బబజవరడ

1188 NDX3228236
పపరర: శశభబరరణణ బబజవరడ

94-103/1403

తసడడ:డ నరసజన బబబగ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-3-212, Flat No.16
వయససస:30
లస: ససస స
1189 NDX2820090
పపరర: లకడమ నరసమమ గసగవరపప

తసడడ:డ జయరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-3-212, Flat No.16
వయససస:63
లస: పప
94-105/727

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:26-3-212, f no 31
వయససస:43
లస: ససస స
1192 JBV0770149
పపరర: బడహమనసద రరడడడ చలమర

94-103/347

భరస : రరధ కకషష
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:43
లస: ససస స

94-105/55

1193 NDX0030692
పపరర: మమరర జజఖత మమదదననన

94-105/56

1196 NDX0962357
పపరర: లమబబనస కలరగసటట కలరగసటట

94-103/348

1199 NDX2000628
పపరర: పదమజ జమగమల
భరస : శవ రరమ పడసరద జమగమల
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:50
లస: ససస స

94-103/346

1194 NDX1081801
పపరర: పరపర రరవప మమదదననన

94-103/349

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమదదననన
ఇసటట ననస:26-3-217
వయససస:63
లస: పప
94-105/57

తసడడ:డ కకటయఖ కలరగసటట
ఇసటట ననస:26-3-219
వయససస:59
లస: పప
94-104/389

1191 JBV0770164
పపరర: అనతథ చలమర
భరస : బడహమనసద రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:26-3-216
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవ మమదదననన
ఇసటట ననస:26-3-217
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లమభబనస కలరగసటట
ఇసటట ననస:26-3-219
వయససస:31
లస: పప
1198 NDX0106138
పపరర: ఝమనసలకడమ పపల పరటట

1190 NDX1864033
పపరర: వజయ లకడమ యడవలర

94-103/1405

భరస : నరసజన బబబగ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-3-212, Flat No.16
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : నథగరబగషణస యడవలర
ఇసటట ననస:26-3-213
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:26-3-216
వయససస:47
లస: పప
1195 NDX0962696
పపరర: రవబబబగ కలరగసటట కలరగసటట

94-103/1404

1197 AP151010309626
పపరర: ససధథరరణణ మననవ

94-104/388

భరస : ససరఖపడకరశ మననవ
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:40
లస: ససస స
94-104/390

1200 AP151010309623
పపరర: దసరర గమడడవలర

94-104/392

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:55
లస: ససస స
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1201 AP151010309810
పపరర: ఇసదదర మననవ

94-104/393

భరస : ససరఖపడకరశ మననవ
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:57
లస: ససస స

1202 AP151010309624
పపరర: శకలకడమ వనలవనలర వనలవనలర

94-104/394

భరస : శశషగరరరరరవప వనలవనలర
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:62
లస: ససస స

1204 NDX1165232
పపరర: శకనవరస బబబగ కలరపత

94-104/396

తసడడ:డ రరమకకషష కలరపత
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:36
లస: పప

1205 NDX0933259
పపరర: శవ ససబడహమణఖస బటబడజ

94-104/399

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గమడడవలర
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:64
లస: పప
1210 NDX2889053
పపరర: నథగరశసర రరవప అలర

94-104/397

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప అలర
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:60
లస: పప

94-104/400 1209 AP151010306148
1208 AP151010306639
పపరర: రరమలసగరశసరరరవప గగసటటపలర
పపరర: శశషగరరరరరవప వనలవనలర

1211 NDX3057874
పపరర: శవ రరమ పడసరద జమగమల

94-104/815

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద జమగమల
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:20
లస: ససస స
1216 NDX1726340
పపరర: కకషష వనణణ వనలవనలర

1214 NDX2982080
పపరర: పదమ అలర

94-104/813

భరస : కరసస వశసనథథస వలపలర
ఇసటట ననస:26-3-222
వయససస:67
లస: ససస స

1217 AP151010306642
పపరర: శకహరరరరవప రరజవరపప

1212 NDX2889178
పపరర: పదమ అలర

94-104/814

94-105/728

1215 AP151010309405
పపరర: సమగదడవనణణ రరజవరపప

94-104/404

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-3-222
వయససస:67
లస: పప

94-104/406

భరస : వనసకటశవరరమ
ఇసటట ననస:26-3-223
వయససస:72
లస: ససస స
1222 AP151010309141
పపరర: గరరరజకలమమరర గరదసశశటట

1218 AP151010306641
పపరర: చననకకటయఖ మననవ

94-104/409

1223 NDX0369231
పపరర: గగమమడడ ససదదప గగమమడడ

94-104/407

94-105/58

భరస : వరరసజననయగలల ఉదసత
ఇసటట ననస:26-3-226
వయససస:36
లస: ససస స

94-104/410

తసడడ:డ శవరరమ కకషష పడసరద వసగర
ఇసటట ననస:26-3-227
వయససస:30
లస: పప

94-104/408

1224 AP151010306199
పపరర: నథగరశసరగగపరస గదమశశటఘ ట

94-105/59 1227 NDX0477042
1226 NDX0478404
పపరర: వరరసజననయగలల ఉదదసటట ఉదదసటట
పపరర: కకషషకకషప ర ఉదసత ఉదసత

1229 NDX1766239
పపరర: ధన లకడమ కకసరరజ
భరస : సరసబశవ రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:26-3-229
వయససస:56
లస: ససస స

94-104/411

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:26-3-224
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉదదసటట
ఇసటట ననస:26-3-226
వయససస:38
లస: ససస స
94-104/412

1221 NDX0629675
పపరర: గరయతడ గగమమడడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-3-224
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గగమమడడ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:26-3-224
వయససస:29
లస: పప

1225 NDX0639708
పపరర: శకదదవ ఉదదసటట

94-104/405

తసడడ:డ నథరరయణ
ఇసటట ననస:26-3-222
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవరరస
ఇసటట ననస:26-3-223
వయససస:53
లస: పప

భరస : నథగరశసరగగపస
ఇసటట ననస:26-3-224
వయససస:47
లస: ససస స

1228 NDX1766858
పపరర: వనసకట నథగ తదజ వసగర

1220 AP151010306854
పపరర: శకహరర గరదసశశటట

94-104/402

భరస : శకహరరరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-3-222
వయససస:54
లస: ససస స
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1219 AP151010309628
పపరర: దచడపత మననవ

94-104/401

భరస : నథగరశసర రరవప అలర
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నథగరశసర రరవప అలర
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:43
లస: ససస స
94-104/403

94-104/398

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ వనలవనలర
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ నరతనథ రరవప జమగమల
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:56
లస: పప

1213 NDX3057981
పపరర: నమత జమగమల

1206 AP151010306150
పపరర: ససరఖపడకరష మననవ
తసడడ:డ శవరరస మననవ
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:66
లస: పప
94-104/812

94-104/395

తసడడ:డ వనసకఏశసరరర వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చలపతరరవప
ఇసటట ననస:26-3-221
వయససస:63
లస: పప

1207 AP151010306053
పపరర: సరసబశవరరవప గమడడవలర

1203 NDX2397198
పపరర: అశశక వరరకలటట

94-105/60

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉదసత
ఇసటట ననస:26-3-226
వయససస:37
లస: పప
94-104/413

1230 AP151010309629
పపరర: మమత మగపపవరపప
మగపపవరపప
భరస : రరమమరరవప మగపపవరపప
ఇసటట ననస:26-3-229
వయససస:45
లస: ససస స

94-105/61
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1231 NDX0965327
పపరర: లకకమ కలరగసటట కలరగసటట

94-105/62

భరస : లమభబనస కలరగసటట
ఇసటట ననస:26-3-229
వయససస:49
లస: ససస స

1232 NDX0106146
పపరర: వజయ లకడమ గరరనటట

భరస : మధస ససదనరరవ గరరరనట
ఇసటట ననస:26-3-229
వయససస:54
లస: ససస స

1234 NDX0423517
పపరర: ససశల మగపపవరపప
మగపపవరపప
భరస : రరమమరరవప మగపపవరపప
ఇసటట ననస:26-3-229
వయససస:66
లస: ససస స

94-105/65

1237 NDX2060101
పపరర: రమఖ గగరరనన

94-105/68

తసడడ:డ వనసకట రతనస గగరరనన
ఇసటట ననస:26-3-229
వయససస:58
లస: పప

1240 NDX1705054
పపరర: వరసవ జజలమదద

1241 NDX1846635
పపరర: తదజససస నసబమరర

తసడడ:డ రవ జజలమదద
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:39
లస: ససస స
1246 NDX1726589
పపరర: మహహశసరర యరకగగసటర

94-104/422

94-104/425

భరస : సతఖ నథరరయణ కకలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:76
లస: ససస స
1252 NDX2165000
పపరర: నథగరరజఎస బతస న

94-104/428

తసడడ:డ రరధథ కకషషయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:54
లస: పప

1247 NDX2060051
పపరర: వజయ లకడమ గగరరనన

94-104/431

94-104/419

94-104/414

1242 NDX1611160
పపరర: ససమత చలర పలర

94-104/417

1245 NDX2275303
పపరర: లకడమ కలరగసటట

94-104/420

భరస : కకటయఖ అణగదగగల
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:43
లస: ససస స
94-104/423

1248 NDX2080323
పపరర: లకడమ కలమమరర పపనసమగచసత

94-104/424

భరస : మధస ససధథనథ పడసరద గగరరనన
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష రరవప పపనసమగచసత
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:57
లస: ససస స

1250 NDX2214179
పపరర: వసశ కకషష కకలశశటఘ ట

94-104/426

1251 NDX1534966
పపరర: వనసకట సరయ అనసతదజ
రరచపవడడ
తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:25
లస: పప

94-104/429

94-104/430
1254 NDX1611186
పపరర: ఉమమ మహహశసర రరవప చలర పలర

1253 NDX2275329
పపరర: రవ కలరగసటట

1256 NDX2214161
పపరర: చన రరమలసగస కకలశశటఘ ట

1259 NDX2275311
పపరర: లబన కలరగసటట
తసడడ:డ కకటయఖ కలరగసటట
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:53
లస: పప

94-104/427

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:47
లస: పప
94-104/432

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కకలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:53
లస: పప
94-104/434

1239 NDX2214021
పపరర: వససథ కకలశశటఘ ట

భరస : ఉమమ మహహశసర రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లగన కలరగసటట
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ జలమదద
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:48
లస: పప
1258 NDX1726365
పపరర: పడసరద రరవప నసబమరర

94-104/416

తసడడ:డ చన రరమలసగస కకలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర బతస న
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:31
లస: పప
1255 NDX1603498
పపరర: రవ జలమదద

1244 NDX2404564
పపరర: దసరరర రరణణ ధసళపరళళ

94-105/67

తసడడ:డ చన రరమలసగస కకలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరరరవప దసడథ
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:53
లస: ససస స
1249 NDX2214187
పపరర: అననపవరషమమ కకలశశటఘ ట

94-105/69

తసడడ:డ పడసరదరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:26
లస: ససస స
94-104/418

94-105/64

తసడడ:డ వనసకట రతన జ
ఇసటట ననస:26-3-229
వయససస:57
లస: పప

1238 NDX1949629
పపరర: నథగరరజ తథడడబబ యన
తసడడ:డ సరసబయఖ తథడడబబ యన
ఇసటట ననస:26-3-230
వయససస:35
లస: పప

94-104/415

1233 AP151010309079
పపరర: దసరరర పడససనథసబ పరరతరర
పరరతరర
భరస : జగననమహనరరవప పరరతరర
ఇసటట ననస:26-3-229
వయససస:62
లస: ససస స

94-105/66 1236 NDX0175992
1235 NDX2060085
పపరర: మధస ససధథనథ పడసరద గగరరనన
పపరర: మధసససధన పడసరద జ

తసడడ:డ మధస ససధథనథ పడసరద గగరరనన
ఇసటట ననస:26-3-230
వయససస:26
లస: ససస స

1243 NDX1726530
పపరర: అనత బసడడ

94-105/63

1257 NDX1999814
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప దసడథ

94-104/433

తసడడ:డ వనసకయఖ దసడథ
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:53
లస: పప
94-104/435

1260 NDX2060077
పపరర: బబడహహమన మగకస

94-105/70

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగకస
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:24
లస: ససస స
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1261 NDX2961415
పపరర: సరయ రరహహల ససగవరపప

94-105/729

తసడడ:డ పడసరద ససగవరపప
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:22
లస: పప
1264 NDX0440362
పపరర: అలలఖఖ కకమమ కకమమ

94-103/351

1265 NDX1748237
పపరర: ఆశర లత కకమమననన

94-103/354

1268 NDX0415612
పపరర: ససధఖ ఐ ఐ

భరస : వ ఆర చచదరర గరసజపలర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:40
లస: ససస స

1271 NDX0382291
పపరర: తషలససకలమమరర డడ డడ

భరస : చసదడమహన పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ కకమమ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:55
లస: ససస స
1279 NDX0415687
పపరర: పడమల కకతస పలర కకతస పలర

94-103/366

భరస : అపరపరరవప జ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:67
లస: ససస స
1285 NDX0409151
పపరర: శకకరసత రరడడడ ఓరరగసటట
తసడడ:డ ససతథరరడడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:36
లస: పప
1288 NDX0936302
పపరర: శకనస యస
తసడడ:డ వనసకనన యస
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:40
లస: పప

94-103/356

94-103/359

94-103/361

1275 NDX2274983
పపరర: శశభ పప నసగగపరటట

94-103/362

భరస : చసదడ మహన పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:54
లస: ససస స

94-103/364 1278 NDX1748054
1277 AP151010309659
పపరర: యగరశసరర ఓరరగసటట ఓరరగసటట
పపరర: లకడమ రరణణ కకమమననన

1280 NDX0372151
పపరర: సతఖవత జ జ

1283 NDX1765348
పపరర: పపడమ సరయ కకమమ

1286 NDX0936344
పపరర: నథగరశసరరరవప కకతస పలర

1289 NDX2178672
పపరర: వనసకటటశసర రరవప చచదరర
గరసజపలర
తసడడ:డ రతయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:46
లస: పప

94-103/365

భరస : లలట రరజరశసర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:62
లస: ససస స
94-103/367

1281 NDX0539429
పపరర: నథగరశసరర గరసజపలర గరసజపలర

94-103/368

భరస : రతస యఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:65
లస: ససస స
94-103/370

1284 NDX0372235
పపరర: వసశకకషష ఐ

94-103/371

తసడడ:డ పడసరద ఐ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:35
లస: పప
94-103/373

తసడడ:డ గరపరలకకషషయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:37
లస: పప
94-103/375

1269 NDX0762716
పపరర: అపరష ఐ ఐ

1272 NDX0921825
పపరర: ఇరరగగలపరటట లమవణఖ
ఇరరగగలపరటట
భరస : డడ వ వ పడసరద ఇరరగగలపరటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకమమ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:29
లస: పప
94-103/372

94-103/353

94-103/358

భరస : పడసరదస జ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:65
లస: ససస స
94-103/369

1266 NDX0415919
పపరర: పపదద సటట
ర యస యస

తసడడ:డ పడసరద ఐ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససతథరరడడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : గరపరలకకషషయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:63
లస: ససస స
1282 NDX0415711
పపరర: నరమలమణణ జ జ

94-103/355

భరస : ససరరషరబబగ పప లమమటర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:52
లస: ససస స
94-103/363

94-103/350

భరస : శకనస యస
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శరసతరరజ డడ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:41
లస: ససస స

94-103/360 1274 NDX0415596
1273 JBV3716255
పపరర: శశభ పప నసగగపరటట పప నసగగపరటట
పపరర: ఉమమరరణణ పప లమమటర పప లమమటర

1276 NDX0382325
పపరర: అమల కకమమ కకమమ

94-103/352

తసడడ:డ అపరపరరవప ఐ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:38
లస: ససస స
94-103/357

1263 NDX2503852
పపరర: లలత దదవ మగతథఖలపలర

తసడడ:డ శకనస మగతథఖలపలర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహన బబబగ కకమమననన
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప ఐ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:37
లస: ససస స
1270 NDX2178680
పపరర: మమధవ ననకనలపప

94-110/13

తసడడ:డ పడసరద రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:26-3-232
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కకమమ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:34
లస: ససస స
1267 NDX0936070
పపరర: సరరత ఐ ఐ

1262 NDX2503381
పపరర: శరకవణణ నసబమరర

1287 NDX1748120
పపరర: మహన బబబగ కకమమననన

94-103/374

తసడడ:డ లలట రరజరశసర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:39
లస: పప
94-103/376

1290 NDX0932939
పపరర: శకకరసత కకడథల కకడథల

94-103/377

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప కకడథల
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:47
లస: పప
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94-103/378

తసడడ:డ సలలమమన కర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:48
లస: పప
1294 NDX0409375
పపరర: ససరరష బబబగ పప లమమటర

94-103/381

94-103/384

94-103/1233

94-105/730

94-107/107

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:64
లస: ససస స
1309 NDX3067212
పపరర: రవన చసద గగటటఘపరటట

94-107/891

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కకలసరన
ఇసటట ననస:26-3-233 flat no 104
వయససస:68
లస: పప

1304 NDX1826678
పపరర: నథగరరరర న అతస లలరర

94-127/28

94-31/816

94-103/383

1299 NDX0487868
పపరర: రతస యఖ గరసజపలర గరసజపలర

94-103/386

94-103/1393

1302 NDX3082369
పపరర: నరమల గరటటఘపరటట

94-104/816

భరస : మసరసన దథస గరటటఘపరటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అసజన కలమమర అతస లలరర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:27
లస: పప

94-106/33
1305 NDX1826710
పపరర: లకడమ పడసనన కలమమర
అతస లలరర
తసడడ:డ వనసకట అసజన కలమమర అతస లలరర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:24
లస: పప

1307 NDX1133651
పపరర: నథగమణణ కకలసరన

1308 NDX1138072
పపరర: భబనసపడకరష కకలసరన

1310 NDX3058948
పపరర: పడమల కకతస పలర

1313 NDX2299113
పపరర: వనసకటటససర రరవప చచదరర
గరనణజపలర
తసడడ:డ రతస యఖ జ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:44
లస: పప
1316 JBV3715646
పపరర: నరరసదడమహన పప నసగగపరటట

94-106/32

94-107/108

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:26-3-234
వయససస:39
లస: పప

94-107/109

తలర : నథగమణణ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:54
లస: పప
94-110/1146

1311 NDX3070687
పపరర: నరమల గగటటఘపరటట

94-111/727

Deleted

భరస : మసరసన దథస గగటటఘపరటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:67
లస: ససస స
94-127/29

1314 NDX2922235
పపరర: గరఠరకర శక రరస గరల

94-134/694

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరల
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:20
లస: ససస స
94-103/577

తసడడ:డ చసదడమహన పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:26-3-233,F.NO:203 SAI VENK
వయససస:37
లస: పప

94-103/388 1319 JBV2860302
1318 AP151010309661
పపరర: వనసకటరతనస అడపరల అడపరల
పపరర: గసగరధరరరవప అడపరల

భరస : వనసకటటశసరరర అడపరల
ఇసటట ననస:26-3-234
వయససస:57
లస: ససస స

1296 NDX0414763
పపరర: వనసకట ససబబయఖ కకమమ

తసడడ:డ అసకమమ గరసజపలర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:71
లస: పప

భరస : గరపరలకకషషయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఎన
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:38
లస: ససస స
1315 NDX2578367
పపరర: సరసబశవరరవప కకలసరన

94-103/385

భరస : మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన దథస గగటటఘపరటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:43
లస: పప
1312 NDX2299055
పపరర: మమధవ ననకనలపప

1301 NDX3220555
పపరర: కటబఘ కరవఖ వరరరన

94-103/380

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కకమమ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శరసత రరజ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రవన చసద గగటటఘపరటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:39
లస: ససస స
1306 NDX0542753
పపరర: వజయలకడమ కకలసరన�

94-103/382

తసడడ:డ గరవసదరరవప ఐ డడ వ వ
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరల
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:18
లస: పప
1303 NDX3072717
పపరర: లకడమ యలమసచల

1295 NDX2274975
పపరర: చసదడ మహన పప నసగగపరటట

1298 NDX0372201
పపరర: పడసరద ఐ డడ వ వ

1293 JBV3715638
పపరర: చసదడమహన పప నసగగపరటట

తసడడ:డ నరశసహరరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:65
లస: పప
1300 NDX2786010
పపరర: భరత శకరరస గరల

94-103/379

తసడడ:డ శకరరమగలల గరల
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బగచతరరమయఖ పప లమమటర
ఇసటట ననస:26-3-233
వయససస:59
లస: పప
1297 NDX0414797
పపరర: ససతథరరడడడ ఓరరగసటట

1292 NDX0883090
పపరర: శకనవరస రరవప గరల

94-103/389

1317 NDX0105569
పపరర: సతఖసససదరర ససవరపరరసత
అడపరల
భరస : గసగదర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:26-3-234
వయససస:33
లస: ససస స

94-103/387

1320 JBV2860252
పపరర: వనసకటటశసరరర అడపరల

94-103/390

తసడడ:డ రరమసరసమ అడపరల
ఇసటట ననస:26-3-234
వయససస:67
లస: పప
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94-104/436

భరస : ఖలలలర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:26-3-234
వయససస:27
లస: ససస స
1324 NDX0609859
పపరర: శలప పరరతరర

94-103/393
1325 AP151010309657
పపరర: కరమమకడ పరరచసరర
PARUCHURI
భరస : వనసకటనథరరయణ PARUCHURI
ఇసటట ననస:26-3-236
వయససస:60
లస: ససస స

1326 NDX0033985
పపరర: ససతథమహలకడమ పరరచసరర
PARUCHURI
భరస : ససబబబరరవప PARUCHURI
ఇసటట ననస:26-3-236
వయససస:80
లస: ససస స

94-103/395

1328 NDX2274793
పపరర: పదమ నసససకరరవ

94-103/396

94-105/71
1329 NDX0962571
పపరర: బ వ యస చలపత రరవప బ
యస యస
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బ యస యస
ఇసటట ననస:26-3-238
వయససస:41
లస: పప

94-103/398

1332 AP151010309670
పపరర: వనసకటరతనస నథరదథసస
నథరదథసస
భరస : రరమగలల నథరదథసస
ఇసటట ననస:26-3-238/1
వయససస:71
లస: ససస స

94-103/399

94-103/401

1335 NDX2520500
పపరర: మసస నబ షపక

94-103/402

1330 NDX2002038
పపరర: జజన బ అసదచ

1331 NDX1999350
పపరర: వనసకరయమమ అసదచ

94-103/397

భరస : కననయఖ అసదచ
ఇసటట ననస:26-3-238/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజన అసదచ
ఇసటట ననస:26-3-238/1
వయససస:62
లస: ససస స
94-103/400

తసడడ:డ జజన అసదచ
ఇసటట ననస:26-3-238/1
వయససస:39
లస: పప

1334 NDX2520484
పపరర: సపజదసలల షపక
తసడడ:డ సపజదసలల
ఇసటట ననస:26-3-239
వయససస:60
లస: పప

94-105/72

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:26-3-240
వయససస:46
లస: ససస స
1339 NDX0075408
పపరర: నజరరదదదన షపక

1337 NDX2418044
పపరర: పరరసన షపక

94-103/405

1340 NDX1859802
పపరర: యమమన పసడయమసక వనలగ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనలగర
ఇసటట ననస:26-3-243
వయససస:28
లస: పప
94-103/410

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసచ
ఇసటట ననస:26-3-244
వయససస:27
లస: పప

1346 NDX1167014
పపరర: లకకమ మసచ మసచ

94-103/406

1349 NDX1165216
పపరర: నరరసదడ మసచ మసచ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసచ
ఇసటట ననస:26-3-244
వయససస:28
లస: పప

94-103/404

1341 NDX0965244
పపరర: ధనలకడమ వనలగర వనలగర

94-103/407

భరస : శకనవరసరరవప వనలగర
ఇసటట ననస:26-3-243
వయససస:46
లస: ససస స
94-103/409

1344 NDX1558362
పపరర: rajasekhar వనలగర

94-106/34

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలగర
ఇసటట ననస:26-3-243
వయససస:27
లస: పప
94-103/411

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసచ
ఇసటట ననస:26-3-244
వయససస:35
లస: ససస స
94-103/413

1338 NDX0075416
పపరర: మరరబ షపక
భరస : నజరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:26-3-241
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ వనలగర
ఇసటట ననస:26-3-243
వయససస:55
లస: పప

భరస : కరమమశసరరరవప మసచ
ఇసటట ననస:26-3-244
వయససస:32
లస: ససస స
1348 NDX1262260
పపరర: శకకరసత మసచ

94-103/403

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:26-3-243
వయససస:24
లస: ససస స

94-103/408 1343 NDX0963298
1342 NDX0963330
పపరర: అజయ కలమమర వనలగర వనలగర
పపరర: శకనవరసరరవ వనలగర వనలగర

94-103/394

భసధసవప: సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:26-3-239
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:26-3-241
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:26-3-241
వయససస:51
లస: పప

1345 NDX0808717
పపరర: భమలకడమ మసచ మసచ

94-103/391

94-103/392

భరస : శకనవరసరరవప నసససకరరవ
ఇసటట ననస:26-3-238
వయససస:44
లస: ససస స

1336 NDX2178789
పపరర: హహసపజనబ షపక

1323 NDX0415745
పపరర: లసగమమ గరల గరల

భరస : వనసకటటశసరరర గరల
ఇసటట ననస:26-3-235
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటనథరరయణ PARUCHURI
ఇసటట ననస:26-3-236
వయససస:37
లస: పప

1333 NDX0662593
పపరర: కననయఖ అసదచ

94-104/437

భరస : ఖలలలర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:26-3-234
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరస PARUCHURI
ఇసటట ననస:26-3-236
వయససస:35
లస: ససస స
1327 NDX0462416
పపరర: శకనవరస పరరచసరర

1322 NDX1767344
పపరర: నజమగననస బబగమ షపక

1347 NDX1262252
పపరర: రరజశశకర మసచ

94-103/412

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసచ
ఇసటట ననస:26-3-244
వయససస:26
లస: పప
94-103/414

1350 JBV3715612
పపరర: సరసబశవరరవప మసచ

94-103/415

తసడడ:డ రరమలసగరచథరర మసచ
ఇసటట ననస:26-3-244
వయససస:55
లస: పప
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1351 AP151010309097
పపరర: దదవకకదదవ గగమమడడ గగమమడడ

94-105/73

భరస : సరసబశవరరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:26-3-244
వయససస:72
లస: ససస స
1354 JBV2869857
పపరర: కనకదసరర కలగరన కలగరన

94-103/416

భరస : శకనవరసరరవప కలగరన
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:35
లస: ససస స
1357 NDX0363101
పపరర: వరమమ కలగరన కలగరన

94-103/419

94-103/422

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:59
లస: పప
1366 NDX0033845
పపరర: అనత కర కర

94-103/426

94-103/429

94-103/432

94-103/435

భరస : సతఖస ఎరరకల
ఇసటట ననస:26-3-247/1
వయససస:41
లస: ససస స
1378 NDX1859422
పపరర: శవపరరసత గరరర
భరస : సరసబశవరరవప గరరర
ఇసటట ననస:26-3-248
వయససస:33
లస: ససస స

94-103/420

1361 NDX0371971
పపరర: శకనవరసరరవప కలగరన

94-103/423

94-132/1163

1367 NDX0670323
పపరర: రరజజ కర కర

1370 NDX0964577
పపరర: మసగమమ మదచదల మదచదల

94-103/427

94-103/421

1362 NDX0077891
పపరర: మలర యఖ కలగరన

94-103/424

1365 NDX2945095
పపరర: జశససత సరయ కలమగగన

94-132/1164

1368 NDX0371872
పపరర: సరలమన కర

94-103/428

తసడడ:డ అచతయఖ కర
ఇసటట ననస:26-3-246
వయససస:66
లస: పప
94-103/430

1371 AP151010309644
పపరర: సరలమమ గజరర ల గజరర ల

94-103/431

భరస : లకమయఖ గజరర ల
ఇసటట ననస:26-3-247
వయససస:47
లస: ససస స
94-103/433

1376 NDX0372516
పపరర: సతఖస ఎరరకల

94-103/436

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:26-3-248
వయససస:43
లస: ససస స

1359 NDX0077867
పపరర: రమమష కలమమర కలగరన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలమగగన
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:18
లస: పప

1373 NDX0962852
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప మదచదల
మదచదల
తసడడ:డ జగర యఖ మదచదల
ఇసటట ననస:26-3-247
వయససస:30
లస: పప

1379 NDX2130102
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

94-103/418

తసడడ:డ గరలయఖ కలగరన
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:55
లస: పప

1374 NDX0963066
పపరర: జగర యఖ మదచదల మదచదల

94-103/434

తసడడ:డ నరసయఖ మదచదల
ఇసటట ననస:26-3-247
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:26-3-247/1
వయససస:50
లస: పప
94-103/437

1356 NDX0371781
పపరర: వజయలకడమ కటటకస

తసడడ:డ మలర యఖ కలగరన
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:36
లస: పప

భరస : జగర యఖ మదచదల
ఇసటట ననస:26-3-247
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జగర యఖ మదచదల
ఇసటట ననస:26-3-247
వయససస:26
లస: పప
1375 NDX0033969
పపరర: యదమమ ఎరరకల

1358 NDX0077875
పపరర: గణణష కలమమర కలగరన

1364 NDX3005113
పపరర: జశససత సరయ కలమగగన

94-132/1162

భరస : శకనవరస కటటకస
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమన కర
ఇసటట ననస:26-3-246
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహరరవప మదచదల
ఇసటట ననస:26-3-247
వయససస:29
లస: ససస స
1372 NDX0963314
పపరర: తరరమల కలమమర మదచదల

94-103/417

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలమగగన
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరజజ కర
ఇసటట ననస:26-3-246
వయససస:33
లస: ససస స
1369 NDX0965475
పపరర: వనసకట రరణగక మదచదల మదచదల

1355 NDX1143692
పపరర: యమదమమ ఎరరకల ఎరరకలల

తసడడ:డ మలర యఖ కలగరన
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:40
లస: పప
94-103/425

1353 NDX3121456
పపరర: భబసనర మసచ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మసచ
ఇసటట ననస:26-3-244
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ కలగరన
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ కలగరన
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:38
లస: పప
1363 NDX0963033
పపరర: నథరరయణ ఎరరకలల

94-105/74

భరస : నథరరయణ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మలర యఖ కలగరన
ఇసటట ననస:26-3-245
వయససస:51
లస: ససస స
1360 NDX0414326
పపరర: మలర ఖమరరర న కలగరన

1352 AP151010306059
పపరర: సరసబశవరరవప గగమమడడ
గగమమడడ
తసడడ:డ రరఘవయఖ గగమమడడ
ఇసటట ననస:26-3-244
వయససస:52
లస: పప

1377 NDX2987121
పపరర: కకషష యయర కల

94-131/815

తసడడ:డ సతఖస యయర కల
ఇసటట ననస:26-3-247/1
వయససస:25
లస: పప
94-103/438

1380 NDX2130128
పపరర: మసరసన బ షపక

94-103/439

భరస : యశన బ షపక
ఇసటట ననస:26-3-248
వయససస:59
లస: ససస స
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1381 NDX1743930
పపరర: గఫవర షపక
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94-103/440

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-3-248
వయససస:26
లస: పప
1384 NDX2741601
పపరర: సతఖనథరరయణ యరకమలర

94-131/820

94-131/583

94-132/1166

94-107/113

94-132/1167

1391 NDX1620005
పపరర: జయ లకడమ కసదదమళళ

1394 NDX2855559
పపరర: శవ కలమమరర పరతతరర

1397 NDX0500553
పపరర: బబసదపవడడ శకవణ

94-131/586

1400 AP151010357038
పపరర: వరలకడమ లసకర

1403 NDX3246626
పపరర: పపప దదనథథ చచదరర తలల
ర రర

తసడడ:డ ససరఖ నథరరయణ లసకర లసకర
ఇసటట ననస:26-3-299
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ నథగ మలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:26-3-301
వయససస:26
లస: పప

1405 NDX0671180
పపరర: చసదడశశఖరరరవప నథళస

1406 AP151010354203
పపరర: నథగరసదడ పడసరద మదదనదద

94-131/591

తసడడ:డ రతస యఖ నథళరస
ఇసటట ననస:26-3-302
వయససస:67
లస: పప
1408 NDX1762245
పపరర: ససపన తతసడపస
భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:26-3-310
వయససస:36
లస: ససస స

94-107/111

94-132/1139

1409 NDX2003242
పపరర: వనసకట కలమమరర గరల
భరస : ససబబ రరవప గరల
ఇసటట ననస:26-3-310
వయససస:43
లస: ససస స

1389 NDX1650325
పపరర: పవరష చసదడ రరవప పడతసపరటట

94-131/585

1392 NDX1620013
పపరర: శకరరమ కసదదమళళ

94-107/112

1395 NDX2864908
పపరర: ససరరఖ పరతతరర

94-132/1140

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:26-03-297
వయససస:29
లస: ససస స
94-107/114

1398 NDX3048766
పపరర: గగతమ కకలర పర

94-131/821

భసధసవప: చలపత రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:26-3-298
వయససస:32
లస: ససస స
94-131/587

1401 NDX0071969
పపరర: శశకరసత చచదరర లసకర

94-131/588

తసడడ:డ వజయ సరరధద లసకర
ఇసటట ననస:26-3-299
వయససస:30
లస: పప
94-131/910

1404 NDX0721274
పపరర: ససతథమహలకడమ నథళస

94-131/590

భరస : చసదడశశఖర రరవప నథళస
ఇసటట ననస:26-3-302
వయససస:62
లస: ససస స
94-131/592

తసడడ:డ రరమ కకషష మదదనదద
ఇసటట ననస:26-3-303
వయససస:66
లస: పప
94-107/115

94-131/582

తసడడ:డ శవ పడసరద కసదదమళళ
ఇసటట ననస:26-3-297
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససరఖనథరరయణ లసకర
ఇసటట ననస:26-3-299
వయససస:77
లస: ససస స
94-131/589

1386 NDX0864314
పపరర: వనసకట రరధ ఫణణ దదవననన

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:26-3-296
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:26-3-298
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససరరష కలమమర లసకర
ఇసటట ననస:26-3-299
వయససస:55
లస: ససస స
1402 AP151010354180
పపరర: వజయ సరరధద లసక

94-131/584

భరస : వనసకటటశసర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:26-03-297
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:26-3-297
వయససస:64
లస: పప
1399 JBV2676179
పపరర: బబలతడపపరసససదథరర లసకర

1388 NDX0552745
పపరర: రరమ శశషయఖ యడర పలర

94-103/442

భరస : దసస గరరరరరవప దదవననన
ఇసటట ననస:26-3-291
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద కసదదమళళ
ఇసటట ననస:26-3-297
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర కసదదమళళ
ఇసటట ననస:26-3-297
వయససస:67
లస: పప
1396 NDX2864981
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పరతతరర

94-132/1165

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:26-3-295
వయససస:63
లస: పప

భరస : పవరష చసదడ రరవప పడతపత
ఇసటట ననస:26-3-296
వయససస:41
లస: ససస స
1393 NDX1619990
పపరర: శవ పడసరద కసదదమళళ

1385 NDX2804078
పపరర: అరరణ కలమమర యరకమలర

1383 NDX2130110
పపరర: యశన షపక

తసడడ:డ అబగదల గఫవర షపక
ఇసటట ననస:26-3-248
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ అశశక కలమమర యరకమలర
ఇసటట ననస:26-3-288
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమశశషయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:26-3-295
వయససస:52
లస: ససస స
1390 NDX3025079
పపరర: ఉమ దదవ పడతపత

94-103/441

తసడడ:డ యమససన షపక
ఇసటట ననస:26-3-248
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అశశక కలమమర యరకమలర
ఇసటట ననస:26-3-288
వయససస:18
లస: పప
1387 NDX0705848
పపరర: పరరసతదదవ యడర పలర

1382 NDX2213916
పపరర: మసరసన వల షపక

1407 NDX2811263
పపరర: రరధమమ గగసటటపలర

94-132/1168

భరస : కకటటశసర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:26-3-303
వయససస:65
లస: ససస స
94-107/116

1410 NDX1762112
పపరర: సరమమమ జఖస తతసడపస

94-107/117

తలర : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:26-3-310
వయససస:60
లస: ససస స
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1411 NDX1133750
పపరర: నథగరసదడమమ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-107/118

భరస : నథరరయణ
ఇసటట ననస:26-3-310
వయససస:73
లస: ససస స
1414 NDX1088905
పపరర: హనసమసతరరవప తతమమటట

1412 NDX2004422
పపరర: వనసకట బసడడ

94-107/119

తసడడ:డ ససబబయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:26-3-310
వయససస:33
లస: పప
94-107/121

1415 NDX1762088
పపరర: వనసకటటశసరరర తతసడపస

1413 NDX1762187
పపరర: శవ పడసరద తతసడపస

94-107/120

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:26-3-310
వయససస:41
లస: పప
94-107/122

1416 NDX2128131
పపరర: భవరన శశష లత ఆడథవ

94-131/593

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:26-3-310
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:26-3-310
వయససస:62
లస: పప

94-131/594
1417 NDX2152866
పపరర: రరఘవనసదడ సరయ చసద
ఆదవరయ
తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస ఆదవరయ
ఇసటట ననస:26-3-310
వయససస:27
లస: పప

94-131/822 1419 NDX1614347
1418 NDX3099926
పపరర: బడహమ అమరరశసర రరవప ఆకలతతట
పపరర: మపరరస లలమ ససజవ కలమమరర
మపరరస
భసధసవప: శరసత కలమమరర ఆకలతతట
భరస : ఆరరమసడ రరజ మపరరస
ఇసటట ననస:26-3-310
ఇసటట ననస:26-3-311
వయససస:48
లస: పప
వయససస:48
లస: ససస స

94-103/507

1420 NDX1614354
పపరర: ఆరరమసడ నశతల ఆరరమసడ

1421 NDX1614362
పపరర: ఆరరమసడ రరజ ఆరరమసడ

94-131/595

94-103/508

తసడడ:డ ఆరరమసడ రరజ ఆరరమసడ
ఇసటట ననస:26-3-311
వయససస:25
లస: పప
1423 NDX0462382
పపరర: రరజఖలకడమ ఆకలల�

94-131/596

94-131/599

94-131/601

94-132/1170

తసడడ:డ మహబగ ససభబన బ
ఇసటట ననస:26-3-313
వయససస:36
లస: పప

94-131/600

1430 NDX2864890
పపరర: నలమ దదవశశటఘ ట

1433 NDX0350066
పపరర: షహజజదద� షపక�

94-131/604

1436 NDX0493692
పపరర: రమజజన బ షపక� షపజక

94-132/1141

1439 NDX2939106
పపరర: ఠజననసర షపక
భరస : గరలస సరహహబ
ఇసటట ననస:26-3-316
వయససస:43
లస: ససస స

1428 NDX3046273
పపరర: రజయమ మహతథద

94-131/823

94-132/1169
1431 NDX2865285
పపరర: మమరరత వదఖ సరగర దదవ శశటఘ ట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దదవ శశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-312
వయససస:50
లస: పప
94-131/602

1434 NDX0349910
పపరర: శకనవరసరరవప తతకల

94-131/603

తసడడ:డ నథరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:26-3-313
వయససస:49
లస: ససస స
94-131/605

తసడడ:డ మమబగససభబన� షపజక
ఇసటట ననస:26-3-313
వయససస:53
లస: ససస స
94-131/607

94-131/598

భరస : గగస మహతథద
ఇసటట ననస:26-3-311
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన� షపజక
ఇసటట ననస:26-3-313
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:26-3-313
వయససస:50
లస: ససస స
1438 NDX0552604
పపరర: అహమద భబషర బ

1427 NDX0867168
పపరర: శకనవరసరరవప కకలనథటట

1425 NDX0074500
పపరర: పడసరదరరవప లఘగరరవరపప
తసడడ:డ మసరసనథడవప లమఘవరపప
ఇసటట ననస:26-3-311
వయససస:45
లస: పప

భరస : వదఖ సరగర దదవ శశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-03-312
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వదఖ సరగర దదవ శశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-312
వయససస:22
లస: ససస స
1435 AP151010357427
పపరర: వజయలకడమ కకసడడడ

94-131/597

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకలనథటట
ఇసటట ననస:26-3-311
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:26-3-312
వయససస:51
లస: పప
1432 NDX2855435
పపరర: అసకకత దదవ శశటఘ ట

1424 NDX0125831
పపరర: శకకరసత నథయగడడ ఆకలల

1422 NDX0349308
పపరర: కకల లకడమ లఘగవరపప
భరస : పడసరదరరవప లమఘవరపప
ఇసటట ననస:26-3-311
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనథయగడడ ఆకలల
ఇసటట ననస:26-3-311
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప లమఘవరపప
ఇసటట ననస:26-3-311
వయససస:46
లస: పప
1429 NDX0835850
పపరర: కకలనథటట శకనవరస రరవప�

94-103/509

తసడడ:డ సససదర రరవప ఆరరమసడ
ఇసటట ననస:26-3-311
వయససస:48
లస: పప

భరస : బడహమనథయగడడ ఆకలల
ఇసటట ననస:26-3-311
వయససస:55
లస: ససస స
1426 NDX0671511
పపరర: పడసరదరరవప లమఘవరపప

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస ఆడథవ
ఇసటట ననస:26-3-310
వయససస:26
లస: ససస స

1437 NDX0144550
పపరర: మహబమబ ససభబన� షపక�

94-131/606

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ� బ
ఇసటట ననస:26-3-313
వయససస:69
లస: ససస స
94-105/731

1440 NDX3048550
పపరర: గగస మహతథద

94-131/824

భసధసవప: రజయ
ఇసటట ననస:26-3-316
వయససస:66
లస: పప
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94-131/825

తసడడ:డ ససభబరవప డడవ
ఇసటట ననస:26-3-316
వయససస:60
లస: పప
1444 NDX2890085
పపరర: మకదసల దదవ డడవ

94-131/828

94-131/831

తసడడ:డ నథగరరజ పవసపరటట
ఇసటట ననస:26-3-316
వయససస:19
లస: ససస స
1450 NDX0721233
పపరర: భబరత ససఖవరసస

1445 NDX3143773
పపరర: వనలలగగసడ వనసకట ససదదప
తతమమటట
తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:26-3-316
వయససస:20
లస: పప

94-131/609

94-131/612

1454 NDX0818377
పపరర: శరమ� నసదదగరమ�

94-59/843

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:71
లస: పప
94-131/708

1446 NDX3148087
పపరర: నథగమహహశసరర పవసపరటట

1449 NDX1877051
పపరర: సససధస మహహశసరర ససఖవరసస

94-131/610

1452 AP151010357204
పపరర: అనససయమమ నసదదగరమ

94-131/613

1455 NDX0671719
పపరర: బసవయఖ� ససఖదథసస�

94-131/706

తసడడ:డ జగన మహన రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససధకర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:42
లస: ససస స

1460 NDX2566222
పపరర: మగరళ కకషష ఆలపరటట

1461 NDX2566289
పపరర: భబరర వ ఆలపరటట

94-131/709

1462 NDX2566206
పపరర: లకడమ గగతమ ఆలపరటట

1463 NDX2061521
పపరర: కమల వలల
ర రర

1464 NDX0149468
పపరర: కవత చచనసనపరటట

భరస : వరరసజననయగలల చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:26-3-318
వయససస:59
లస: ససస స
1468 AP151010354072
పపరర: బలరరమగలల పడడచసరర
తసడడ:డ రరమలసగయఖ
ఇసటట ననస:26-3-319
వయససస:58
లస: పప

94-132/512

భరస : ససబబబరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:58
లస: ససస స
94-131/616

1466 NDX0819086
పపరర: ఉషరపడవణ నసదదగరమ

1469 NDX1777533
పపరర: సతష వనలగ
తసడడ:డ రరమకకటటశసర రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:26-3-319
వయససస:67
లస: పప

94-131/707

94-131/710

94-131/615

భరస : కకశశర కలమమర చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:26-3-318
వయససస:39
లస: ససస స
94-131/617

భరస : శకశరమ నసదదగరమ
ఇసటట ననస:26-3-319
వయససస:44
లస: ససస స
94-132/514

94-131/614

1458 NDX2589950
పపరర: రరధదక ఆలపరటట

భరస : మగరళ కకషష ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:31
లస: ససస స

1465 NDX0149435
పపరర: అసజమమ చచనసనపరటట

94-131/611

తసడడ:డ గరపరలకకషష� బ
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జగన మహన రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:41
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:30
లస: ససస స

94-131/608

భరస : గరపరలరరవప� నసదదగరమ
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహన రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:41
లస: పప
94-131/711

94-131/830

తసడడ:డ బసవయఖ ససఖవరసస
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలరరవప� నసదదగరమ
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:47
లస: పప

94-131/705 1457 NDX2613180
1456 NDX2568186
పపరర: జగన మహన రరవప ఆలపరటట
పపరర: ససధకర ఆలపరటట

94-131/827

తసడడ:డ నథగరరజ పవసపరటట
ఇసటట ననస:26-3-316
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతకల
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ� పవస
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:45
లస: పప

1459 NDX2566214
పపరర: చసదడ శశఖర ఆలపరటట

94-131/829

1448 NDX2629962
పపరర: వశస గణణశ ఆలపరటట

1451 NDX0349530
పపరర: నథగరసదడమమ తతకల

1443 NDX3110905
పపరర: తదజజవత పవసపరటట

భరస : నథగరరజ పవసపరటట
ఇసటట ననస:26-3-316
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:20
లస: పప

భరస : బసవయఖ స
ఇసటట ననస:26-3-317
వయససస:44
లస: ససస స
1453 NDX0702225
పపరర: వనసకటరరమయఖ� పవసర�

94-131/826

భరస : పడభబకర రరవప డడవ
ఇసటట ననస:26-3-316
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప డడవ
ఇసటట ననస:26-3-316
వయససస:35
లస: ససస స
1447 NDX3154028
పపరర: అసజన పవసపరటట

1442 NDX2890192
పపరర: రతన కలమమరర డడవ

1467 NDX1945551
పపరర: పపడమలత పతకమగరర

94-132/513

భరస : సతష వనలగ
ఇసటట ననస:26-3-319
వయససస:59
లస: ససస స
94-132/515

1470 AP151010357281
పపరర: భవరనకలమమరర కనననగసటట
కనననగసటట
భరస : శవరరమకకషష కనననగసటట
ఇసటట ననస:26-3-320
వయససస:50
లస: ససస స

94-131/618
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94-131/619 1472 NDX0123752
1471 AP151010357132
పపరర: కకకకలమసబ బబ దసదలలరర బబ దసదలలరర
పపరర: రవతదజ కనననగసటట కనననగసటట

భరస : బసవపపననయఖ చచదరర బ
ఇసటట ననస:26-3-320
వయససస:80
లస: ససస స
1474 NDX0125039
పపరర: అశశక కలమమర చచనసనపరటట

తలర : భవరన కలమమరర కనననగసటట
ఇసటట ననస:26-3-320
వయససస:31
లస: పప
94-131/623

1476 AP151010354177
పపరర: కకకషషమహన బబ దసదలలరర
బబ దసదలలరర
తసడడ:డ బసవపపననయఖచచదరర బ
ఇసటట ననస:26-3-320
వయససస:52
లస: పప

94-131/624

94-131/625

1478 NDX0074468
పపరర: వరరసజననయగలల చచనసనపరటట

94-131/626

1479 AP151010354176
పపరర: బసవపపననయఖచచదరర
బబ దసదలలరర� బబ దసదలరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప� బ
ఇసటట ననస:26-3-320
వయససస:80
లస: పప

94-131/627

94-103/510

1482 NDX2213627
పపరర: లకడమ పసడయమసక గగరకస

94-103/511

తసడడ:డ కసఠయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:26-3-320
వయససస:62
లస: పప
94-132/516

తసడడ:డ నథగరరజ వసస
ఇసటట ననస:26-3-320
వయససస:22
లస: పప
1483 NDX0883629
పపరర: లకకమకలమమరర గగరకస గగరకస

94-103/512

94-103/515

94-103/518

94-103/521

భరస : వనసకటతథసడవకకషష లసగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-324
వయససస:40
లస: ససస స
1495 NDX0377101
పపరర: రవసదడబబబగ యల

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:26-3-325
వయససస:36
లస: ససస స

1487 NDX0415422
పపరర: మహన గగరకస

1490 NDX2430643
పపరర: పవజ లసగస శశటఘ ట

94-103/524

94-103/516

1488 NDX2430635
పపరర: ఊహ లసగస శశటఘ ట

94-103/519

భరస : రవసదడబబబగ లసగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-324
వయససస:35
లస: ససస స

1493 NDX0414748
పపరర: రమమదదవ లసగసశశటఘ ట

1494 NDX0414656
పపరర: పపషరపవత యల యల

1499 NDX2178656
పపరర: జజన షపక
తసడడ:డ మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:26-3-325
వయససస:40
లస: పప

94-103/517

1491 NDX0414557
పపరర: పవరష కలమమరర లసగసశశటఘ ట

తసడడ:డ వనసకట తథసడవ కకషష లసగస శశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-324
వయససస:26
లస: ససస స

1496 NDX0364893
పపరర: వనసకట తథసడవకకషష యల

94-103/514

తసడడ:డ వనసకట తథసడవ కకషష లసగస శశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-324
వయససస:21
లస: ససస స

94-103/522

94-103/520

94-103/523

భరస : సరసబశవరరవప యల
ఇసటట ననస:26-3-324
వయససస:63
లస: ససస స
94-103/525

1497 NDX0487579
పపరర: సరసబశవ రరవప లసగససపటఘ ట
లసగససపటఘ ట
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ లసగససపటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-324
వయససస:72
లస: పప

94-103/526

94-103/528

1500 NDX2178631
పపరర: మసరసన వల షపక

94-103/529

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యల
ఇసటట ననస:26-3-324
వయససస:46
లస: పప
94-103/527

1485 NDX0963421
పపరర: రరజరష కలమమర గగరకస గగరకస
తసడడ:డ మహనరరవప గగరకస
ఇసటట ననస:26-3-323
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప లసగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-324
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యల
ఇసటట ననస:26-3-324
వయససస:41
లస: పప
1498 NDX2178649
పపరర: సపజదథ బ షపక

94-103/513

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:26-3-323
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లసగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-324
వయససస:24
లస: ససస స
1492 NDX0414706
పపరర: బబలతడపపరసససదరర లసగసశశటఘ ట

1484 NDX0419341
పపరర: లకకమ కలమమరర గగరకస

భరస : అనల కలమమర గగరకస
ఇసటట ననస:26-3-323
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:26-3-323
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:26-3-323
వయససస:32
లస: పప
1489 NDX1859174
పపరర: భబరర వ లసగసశశటఘ ట

1481 NDX1648106
పపరర: ఈదమమ ఇసదడకసటట
భరస : పపలయఖ ఇసదడకసటట
ఇసటట ననస:26-3-322
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మహన గగరకస
ఇసటట ననస:26-3-323
వయససస:48
లస: ససస స
1486 NDX0415463
పపరర: అనల కలమమర గగరకస

తలర : భవరన కలమమరర కనననగసటట
ఇసటట ననస:26-3-320
వయససస:33
లస: పప

1475 NDX0122481
పపరర: కకశశర కలమమర చచనసనపరటట
చచనసనపరటట
తసడడ:డ వరరసజననయగలల చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:26-3-320
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:26-3-320
వయససస:54
లస: పప
1480 NDX2191930
పపరర: వనసకట వసశ కకషష వసస

94-131/621
1473 NDX0074484
పపరర: యశససత కనననగసటట కనననగసటట

94-131/622

తసడడ:డ వరరసజననయగలల చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:26-3-320
వయససస:42
లస: పప
1477 AP151010354195
పపరర: శవరరమకకకషష కనననగసటట�

94-131/620

తసడడ:డ మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:26-3-325
వయససస:52
లస: పప
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1501 NDX2705101
పపరర: వలయమబ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-103/1138

తసడడ:డ జజనన షపక
ఇసటట ననస:26-3-325
వయససస:19
లస: ససస స
94-103/531

1507 NDX1138064
పపరర: జనథరరన ననతసకకపసప ననతసకకపసప

94-103/534

94-103/536

భరస : మసరసన గడడసస
ఇసటట ననస:26-3-327
వయససస:35
లస: ససస స

1508 NDX3228129
పపరర: నథగమర బ షపక

1511 NDX2359800
పపరర: మలలర సవరర మగరల

94-103/539

భరస : పరపయఖ దడటట
ఇసటట ననస:26-3-327
వయససస:49
లస: ససస స

1514 NDX1903336
పపరర: వనణగ నలర గసటట

94-103/1402

94-103/542

తసడడ:డ రరమగలల నలమరగసటట
ఇసటట ననస:26-3-327
వయససస:46
లస: పప

1517 NDX0933093
పపరర: మసరసన గడడసస గడడసస

94-103/537

భరస : నథగగర మర షపక
ఇసటట ననస:26-3-327
వయససస:25
లస: ససస స
1522 AP151010309487
పపరర: పపదద సలమమ బబజవరడ బబజవరడ

1520 NDX1859513
పపరర: అరరణ వనలద లరరస

94-103/540

భరస : పపలర యఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-3-328
వయససస:71
లస: ససస స

1523 NDX1670323
పపరర: నథగరరజ బబజవరడ

94-103/543

తసడడ:డ గగరరవపలల వనలద లరరస
ఇసటట ననస:26-3-328
వయససస:32
లస: పప

1526 NDX0369124
పపరర: పపలర యఖ బబజవరడ

94-103/545

1529 NDX2274884
పపరర: సరసత ఆడచపప
భరస : రమమశ ఆడచపప
ఇసటట ననస:26-3-330
వయససస:25
లస: ససస స

1512 NDX2059989
పపరర: రమణ నలమరగసటట

94-103/538

1515 NDX1903252
పపరర: శకనస నలర గసటట

94-103/541

1518 NDX0963405
పపరర: పరపయఖ దడటట దడటట

94-103/544

1521 NDX0033860
పపరర: గరపమమ బబజవరడ బబజవరడ

94-103/546

తసడడ:డ పపలర యఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-3-328
వయససస:48
లస: ససస స
94-103/548

1524 NDX1619925
పపరర: రవ బబబగ బబజవరడ

94-103/549

తసడడ:డ వనసకటటససరరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-3-328
వయససస:31
లస: పప
94-103/551

తసడడ:డ కరశయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-3-328
వయససస:87
లస: పప
94-103/552

94-103/535

తసడడ:డ లమలయఖ దడటట
ఇసటట ననస:26-3-327
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-3-328
వయససస:27
లస: పప
94-103/550

1509 NDX2359792
పపరర: అనసశర మగరల

తసడడ:డ మసరసన నలర గసటట
ఇసటట ననస:26-3-327
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససరఖనథరరయణ వనలద లరరస
ఇసటట ననస:26-3-328
వయససస:30
లస: ససస స
94-103/547

94-103/533

భరస : మసరసన నలమరగసటట
ఇసటట ననస:26-3-327
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల గడడసస
ఇసటట ననస:26-3-327
వయససస:45
లస: పప
94-103/1399

1506 NDX0414110
పపరర: నథగమర మరరవల షపక

తసడడ:డ కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:26-3-327
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన నలర గసటట
ఇసటట ననస:26-3-327
వయససస:24
లస: పప

1516 NDX2059997
పపరర: మసరసన నలమరగసటట

94-103/530

తసడడ:డ ఇమమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-3-326
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:26-3-327
వయససస:42
లస: ససస స

1513 NDX0964478
పపరర: బబలమమ దడటట దడటట

భరస : సరసబశవ రరవప కలలర
ఇసటట ననస:26-3-330
వయససస:23
లస: ససస స

94-103/532

భరస : నథగమర మరరవల షపక
ఇసటట ననస:26-3-326
వయససస:44
లస: ససస స

1510 NDX0925818
పపరర: గడడసస యమదమమ గడడసస

1528 NDX2359818
పపరర: నథగ పదథమవత కసదసకలరర

1505 NDX2062271
పపరర: నథగమర బ షపక

1503 NDX1367523
పపరర: కకటటశసరర పవజ

భరస : హరరకకషష పవజ
ఇసటట ననస:26-3-326
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నథగమర మరరవల షపక
ఇసటట ననస:26-3-326
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగనన ననతసకకపసప
ఇసటట ననస:26-3-326
వయససస:48
లస: పప

1525 NDX1859612
పపరర: ససరఖనథరరయణ వనలద లరరస

94-103/1237

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-3-325 (5-60-16A)
వయససస:27
లస: పప

1504 NDX0866301
పపరర: చసదడకళ ననతసకకపపపల
ననతసకకపపపల
భరస : జనథరరన ననతసకకపపపల
ఇసటట ననస:26-3-326
వయససస:36
లస: ససస స

1519 NDX3222023
పపరర: మమలన షపక

1502 NDX3158821
పపరర: రహహస షపక

1527 NDX2001717
పపరర: రవ బబబగ బబజవరడ

94-105/82

తలర : గరపమమ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-3-328
వయససస:31
లస: పప
94-103/553

1530 NDX0669887
పపరర: ససజజత యస యస

94-103/554

భరస : శకనస యస
ఇసటట ననస:26-3-330
వయససస:33
లస: ససస స
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1531 NDX2274827
పపరర: రమమశ ఆధపప
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94-103/555

తసడడ:డ పసచతయఖ ఆధపప
ఇసటట ననస:26-3-330
వయససస:26
లస: పప
1534 NDX1863654
పపరర: ఖలలలర రహమమన షపక
మహమమద
తసడడ:డ సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:26-3-330
వయససస:55
లస: పప
1537 NDX1707670
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

94-105/84

1535 NDX1707688
పపరర: నథగ మసరసన బ షపక

94-103/559

1538 NDX2138643
పపరర: ససబబ రతనమమ కకమమరషపటఘ ట

94-103/557

1543 NDX0623629
పపరర: షపక ఖమతతన బ షపక

1544 NDX0623553
పపరర: షపక కరరమగలమర షపక

భరస : సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:26-3-332
వయససస:78
లస: ససస స

94-103/560

భరస : హరనథథ బబబగ గగసదద
ఇసటట ననస:26-3-333
వయససస:32
లస: ససస స

94-103/558

1539 NDX2130151
పపరర: బసవమమ మసదథలపప

94-103/561

భరస : నరసససహ రరవప మసదథలపప
ఇసటట ననస:26-3-332
వయససస:75
లస: ససస స

1547 AP151010309654
పపరర: పదథమవత గగసదద గగసదద

94-103/564

తసడడ:డ నథగయఖ మసదథలపప
ఇసటట ననస:26-3-332
వయససస:79
లస: పప
94-105/86

తసడడ:డ సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:26-3-332
వయససస:57
లస: పప
94-103/566

1536 NDX2116920
పపరర: అశకఫపననన షపక షపక

94-103/563 1542 NDX2130136
1541 NDX2138619
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకమమరశశటఘ ట
పపరర: నరసససహ రరవప మసదథలపప

తసడడ:డ తమయఖ కకమమరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-332
వయససస:55
లస: పప

94-105/85

94-105/83

భరస : ఖమససస సయబ షపక షపక
ఇసటట ననస:26-3-331
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కకమమరరవపశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-332
వయససస:52
లస: ససస స
94-103/562

1533 NDX1863894
పపరర: జజగకత నసబమరర

తలర : రరమమసజఅల నసబమరర
ఇసటట ననస:26-3-330
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-3-331
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకమమరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-3-332
వయససస:27
లస: పప

1546 NDX0382184
పపరర: పపప ధదస గగసదద గగసదద

94-103/556

తసడడ:డ యమదగరరర యస
ఇసటట ననస:26-3-330
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-3-331
వయససస:37
లస: పప
1540 NDX2138627
పపరర: అశశక కలమమర కకమమరశశటఘ ట

1532 NDX0670844
పపరర: శకనస యస యస

1545 NDX0440115
పపరర: నళన పప నసగగపరటట

94-103/565

తసడడ:డ చసదడ మహన పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:26-3-333
వయససస:32
లస: ససస స
94-103/567

1548 NDX0805523
పపరర: వజయ గగసదద గగసదద

94-103/568

భరస : హరరనథద బబబగ గగసదద
ఇసటట ననస:26-3-333
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరనథథ బబబగ గగసదద
ఇసటట ననస:26-3-333
వయససస:30
లస: పప

94-104/438

94-105/87
1550 NDX0921650
పపరర: అయనసపవడడ సరయ తషలస
అయనసపవడడ
తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప అయనసపవడడ
ఇసటట ననస:26-3-335
వయససస:28
లస: ససస స

94-105/88
1551 NDX0921692
పపరర: అయనసపవడడ శలప
అయనసపవడడ
తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవ అయనసపవడడ
ఇసటట ననస:26-3-335
వయససస:31
లస: ససస స

1552 AP151010309631
పపరర: మధసరరమ ఐనసపవడడ
అయగనపవడడ
భరస : పవరషచసదడరరవప అయగనపవడడ
ఇసటట ననస:26-3-335
వయససస:52
లస: ససస స

94-105/89

94-105/90
1553 AP151010309441
పపరర: వరలకడమ అయగనపవడడ
అయగనపవడడ
భరస : సససదరరరమయఖ ఆయమనస పవడడ
ఇసటట ననస:26-3-335
వయససస:72
లస: ససస స

94-105/91
1554 AP151010306068
పపరర: పవరష చసదడరరవప అయనసపవడడ
అయనసపవడడ
తసడడ:డ సససదర రరమయఖ అయనసపవడడ
ఇసటట ననస:26-3-335
వయససస:60
లస: పప

1555 AP151010306067
పపరర: సససదర రరమయఖ
అయనసపవడడ అయనసపవడడ
తసడడ:డ అసకమమ అయనసపవడడ
ఇసటట ననస:26-3-335
వయససస:86
లస: పప

94-105/92

1556 AP151010306147
పపరర: వనసకటటశసరరరవప వనసపరరల
వనసపరరల
తసడడ:డ లసగయఖ వనసపరరల
ఇసటట ననస:26-3-336
వయససస:86
లస: పప

94-105/93

94-105/94
1557 NDX0965046
పపరర: సపసదన కరరరమసచ కరరరమసచ

1558 NDX0104877
పపరర: పపడమలత కరరరమసచ

94-105/95

1559 NDX0033795
పపరర: నళన కరరరమసచ కరరరమసచ

94-105/96

1549 NDX0364992
పపరర: అసకమమ అలవరల
భరస : వనసకటటశసరరర ఆలవరల
ఇసటట ననస:26-3-334
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:26-3-337
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మమమహహశసర రరవ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:26-3-337
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:26-3-337
వయససస:29
లస: ససస స
1560 JBV2869113
పపరర: గరతథవరణణ పరటటబసడర

94-105/97

భరస : దసరరర పడసరదస పరటటబసడర
ఇసటట ననస:26-3-337
వయససస:55
లస: ససస స
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1561 NDX0033811
పపరర: వనసకటససబబమమ కరరరమసచ
కరరరమసచ
భరస : సరసబశవరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:26-3-337
వయససస:78
లస: ససస స
1564 NDX2001345
పపరర: పరరసన షపక

94-105/98

94-104/439

1565 NDX1765629
పపరర: ఖరఖరరన షపక

94-105/102

1568 NDX0950964
పపరర: షసషపర షపక షపక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచలకరన
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ గగడదటట
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:77
లస: పప
94-105/735

94-105/739

1577 NDX2739852
పపరర: లకడమ రరజఖస గగడదటట

1580 NDX2963783
పపరర: షపక షసషరద బబగమ

94-104/442

1583 NDX1726639
పపరర: సరయ చరరత దదవ

94-105/733

94-104/445

1588 NDX2275238
పపరర: ససనల కలమమర గరతత
డ

94-104/448

94-105/736

1569 NDX0950931
పపరర: నజర వల షపక షపక

94-105/104

1572 NDX3041548
పపరర: మగసతథజ బబగగమ మగసతథజ

94-105/708

1575 NDX2868206
పపరర: మహబమబ బబగ

94-105/734

1578 NDX2868222
పపరర: కకరణ బబగ

94-105/737

తసడడ:డ మహబమబ బబగ
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:44
లస: పప
94-105/738

1581 NDX2371300
పపరర: సరయ పడవలర క దసదస
ద

94-104/441

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దసదస
ద
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:22
లస: ససస స
94-104/443

1584 NDX2371292
పపరర: శవకలమమరర రరడడడ

94-104/444

భరస : వనసకటటశసరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:51
లస: ససస స

1586 NDX1292838
పపరర: పదథమవత చగగరరపరటట
చగగరరపరటట
భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:74
లస: ససస స

94-104/446

1589 NDX1292499
పపరర: నసదథ గరపరల చగగరరపరటట

94-104/449

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:47
లస: పప

94-105/101

తసడడ:డ రరసససస బబగ
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర దదవ
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:25
లస: ససస స

1585 NDX1292713
పపరర: రసగనథయకమమ కకరకపరటట
కకరపరటట
భరస : చలపత రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:68
లస: ససస స

1566 AP151010309031
పపరర: పదమన దదవ

భరస : మహబమబ బబగ
ఇసటట ననస:26-03-338
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : కకరణ బబగ
ఇసటట ననస:26-3-338 FLAT NO 5
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర దదవ
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజశశకర గరతత
డ
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:40
లస: పప

94-105/106

భరస : శకకరసత రరడడడ గగడదటట
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబగ
ఇసటట ననస:26-3-338 FLAT-5
వయససస:44
లస: పప
1582 NDX1888330
పపరర: సరయ నఖత దదవ

1574 NDX2868123
పపరర: శశష రతనస గగడదటట

94-105/100

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటపప రరడఖ గగడదటట
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపప రరడడడ గగడదటట
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:52
లస: పప
1579 NDX2967032
పపరర: కకరణ బబగ

94-105/103

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:59
లస: పప
94-105/732

1563 NDX0950717
పపరర: ఉమమ మహహశసరరరవప
కరరరమసచ కరరరమసచ
తసడడ:డ సరసబశవయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:26-3-337
వయససస:58
లస: పప

భరస : వజనథరరమమర దదవ
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:30
లస: పప

94-105/105 1571 NDX0950873
1570 NDX0848432
పపరర: నథగరశసర రరవప చచలకరన చచలకరన
పపరర: ససభబన షపక షపక

1576 NDX2739860
పపరర: శకకరసత రరడడడ గగడదటట

94-104/440

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నథగరశసరరరవప చచలకరన
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:43
లస: ససస స

1573 NDX2868255
పపరర: వనసకటపర రరడడడ గగడదటట

94-105/99

భరస : వనసకరటరరమరరడడ తథదదపరరర
ఇసటట ననస:26-3-337
వయససస:89
లస: ససస స

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:26-3-338
వయససస:36
లస: ససస స
1567 NDX0423574
పపరర: సరళయదదవ చచలకరన చచలకరన

1562 NDX0105924
పపరర: రరఘవమమ తథదదపరరర

1587 NDX1726332
పపరర: అభనయ రరసరరజ దదవ

94-104/447

తసడడ:డ అజయ కలమమర దదవ
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:24
లస: పప
1590 AP151010309050
పపరర: హరరణణ దదవ దదవ

94-105/107

భరస : లజమకలమమర దదవ
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:45
లస: ససస స
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1591 AP151010309370
పపరర: రతథనవత దసడమగడడ
దసడమగడడ
భరస : సతఖనథరరయణ దసడమగడడ
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:53
లస: ససస స

94-105/108

1594 AP151010306007
పపరర: వజయ కలమమర దదవ

94-105/111

94-105/109
1592 AP151010309067
పపరర: ససదఖపప అయనసపవడడ
అయనసపవడడ
భరస : వనసకటటశసరరర రరవ అయనసపవడడ
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:54
లస: ససస స

1595 NDX0892976
పపరర: అసజయ కలమమర దదవ

తసడడ:డ రరమమమరరస దదవ
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరస దదవ
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:49
లస: పప

94-103/570
1597 NDX0806034
పపరర: ఆదదనథరరయణ మమరరస కరసరననన
కరసరననన
తసడడ:డ అసకకనడడ కరసరననన
ఇసటట ననస:26-3-341
వయససస:91
లస: పప

1598 NDX2963635
పపరర: వజయలకడమ కరరషటక

తసడడ:డ కకసడథ రరడడడ దసగరర సపవడడ
ఇసటట ననస:26-3-344
వయససస:33
లస: పప
1603 JBV2860443
పపరర: మగరళకకషష మదథదల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మదథదల
ఇసటట ననస:26-3-345
వయససస:38
లస: పప
1606 AP151010327604
పపరర: మగదసదకకషష సపతష�

94-108/35

94-105/740

1599 NDX2963650
పపరర: పడదదపసస పరలలస

94-105/741

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పరలలస
ఇసటట ననస:26-3-341
వయససస:18
లస: ససస స
94-84/1128

1607 NDX2214047
పపరర: శకకరసత బబజవరడ

94-108/36

1612 NDX1002575
పపరర: మమధవ చచనథనరరడడ

94-108/39

1610 AP151010327605
పపరర: నరసససహరరవప గగసటటపలర

94-103/1396

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-4-354
వయససస:40
లస: ససస స

94-104/450

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-4-354
వయససస:38
లస: పప

1616 NDX1079052
పపరర: శకనవరసరరవప చచనథనరరడడ

94-108/37

1619 NDX1412634
పపరర: లకడమ నథరరయణ దదవరశశటఘ ట
తసడడ:డ బబల కకటయఖ దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-4-354
వయససస:64
లస: పప

94-108/34

1608 NDX1133362
పపరర: ససజజత మరరకడడడ

94-107/123

1611 NDX1412667
పపరర: తషలసస శరరష దదవరశశటఘ ట

94-108/38

భరస : రరమకకషష దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-4-354
వయససస:30
లస: ససస స
94-108/40

1614 NDX1412675
పపరర: రరమకకషష దదవరశశటఘ ట

94-108/41

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-4-354
వయససస:36
లస: పప
94-108/44

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:26-4-354
వయససస:47
లస: పప
94-108/46

1605 NDX0487488
పపరర: తషకరరరమ అకరననపలర

భరస : ససబబబరరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:26-4-167
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లకడమ నథరరయణ దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-4-354
వయససస:58
లస: ససస స
94-108/42

94-103/572

తసడడ:డ రరజయఖ అకరననపలర
ఇసటట ననస:26-3-351
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:26-4-352
వయససస:69
లస: పప
1613 NDX1412642
పపరర: నథగ పదథమవత దదవరశశటఘ ట

1602 JBV2860476
పపరర: రమమష మదథదల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మదథదల
ఇసటట ననస:26-3-345
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-4
వయససస:31
లస: పప

1609 AP151010327603
పపరర: లకడమ నథరరయణ పడసరద
గగసటటపలర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:26-4-352
వయససస:42
లస: పప

1618 NDX1078724
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప కలరరకలల
వసవ2w
తసడడ:డ ససతథరరమసరసమ
ఇసటట ననస:26-4-354
వయససస:62
లస: పప

94-103/569

తలర : కలసచ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:26-3-347
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సపతషరరమన�
ఇసటట ననస:26-3-351
వయససస:71
లస: పప

1615 NDX1412659
పపరర: కకరణ కలమమర దదవరశశటఘ ట

1604 NDX3221603
పపరర: కలసచ వమల దదవ

తసడడ:డ అజయ కలమమర దదవ
ఇసటట ననస:26-3-339
వయససస:27
లస: పప
1596 AP151010309700
పపరర: నథగమణణ నలర బబ తషల
నలర బబ తషల
భరస : హనసమసతరరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:26-3-341
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ మదథదల
ఇసటట ననస:26-3-345
వయససస:31
లస: ససస స
94-103/573

94-105/110

94-105/112

భరస : వనసకటటశసరరరవప కరరషటక
ఇసటట ననస:26-3-341
వయససస:45
లస: ససస స

94-103/571 1601 NDX2790400
1600 NDX0521708
పపరర: కకదసడ రరమ రరడడ దసగరర సపవడడ
పపరర: మసజ లత మదథదల

1593 NDX1148576
పపరర: అకడత రరమ రరజ దదవ

94-108/45
1617 NDX2005537
పపరర: బబబగ రరజరశసర రరవప యమగసటట

తసడడ:డ జజజ యమగసటట
ఇసటట ననస:26-4-354
వయససస:59
లస: పప
94-108/47

1620 NDX2503860
పపరర: శక శరణఖ మదథదల

94-103/578

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మదథదల
ఇసటట ననస:26-4-356
వయససస:22
లస: ససస స
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1621 JBV2869220
పపరర: మహహశసరర మదథదల మదథదల

94-103/579

భరస : వరరరఘవయఖ మదథదల
ఇసటట ననస:26-4-356
వయససస:42
లస: ససస స
1624 JBV2860393
పపరర: వనసకటటశసరరర మదథదల మదథదల

1622 JBV2869204
పపరర: శకరసగరలల మదథదల మదథదల

94-103/580

భరస : వనసకటటశసరరర మదథదల
ఇసటట ననస:26-4-356
వయససస:70
లస: ససస స
94-103/582

1625 NDX1166867
పపరర: నథగవలర తథయమరర పపసడదకసటట

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ మదథదల
ఇసటట ననస:26-4-356
వయససస:79
లస: పప

భరస : రఘగనథధ పపసడదకసటట
ఇసటట ననస:26-4-357
వయససస:39
లస: ససస స

94-103/585
1627 NDX0415604
పపరర: వనసకట గణణశ నథరరయణ మమరరస
పపసడదకసటట
తసడడ:డ గగరర పడసరద పపసడదకసటట
ఇసటట ననస:26-4-357
వయససస:35
లస: పప

1628 NDX0932731
పపరర: రఘగనథధ పపసడదకసటట
తసడడ:డ గగరరపస
డ రద పపసడదకసటట
ఇసటట ననస:26-4-357
వయససస:39
లస: పప

1630 NDX3265352
పపరర: హహమబసదస పపసడచకసటట

1631 NDX0921932
పపరర: చచరరకలరర శరరష చచరరకలరర

94-147/815

94-103/581
1623 JBV2860385
పపరర: వరరరఘవయఖ మదథదల మదథదల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మదథదల
ఇసటట ననస:26-4-356
వయససస:53
లస: పప
94-103/583

1626 JBV2869139
పపరర: లకడమ పపసడదకసటట పపసడదకసటట
భరస : గగరరపస
డ రద పపసడదకసటట
ఇసటట ననస:26-4-357
వయససస:63
లస: ససస స

94-103/586

1629 NDX2487932
పపరర: గగరర పడసరద పపసడదకసటట

94-103/587

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పపసడదకసటట
ఇసటట ననస:26-4-357
వయససస:68
లస: పప
94-103/588

94-103/589
1632 NDX0933275
పపరర: నరరష చచదరర చచరరకలరర చచరరకలరర

భరస : వనసకట గణణశ నథరరయణ మమరరస పపసడచకసటట
ఇసటట ననస:26-4-357
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరరశ చచదరర చచరరకలరర
ఇసటట ననస:26-4-361
వయససస:34
లస: ససస స

1633 NDX0933283
పపరర: సరసబశవరరవప చచరరకలరర
చచరరకలరర
తసడడ:డ శవరరమయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:26-4-361
వయససస:62
లస: పప

94-103/590

94-103/591 1635 AP151010309353
1634 NDX0808857
పపరర: శవరరధథరరణణ పపవరసడ పపవరసడ
పపరర: శవకలమమరర సస.హహచ సస.హహచ

1636 NDX0806059
పపరర: శకనవరసరరవప పపవరసడ

94-103/593

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పపవరసడ
ఇసటట ననస:26-4-362
వయససస:44
లస: పప
1639 AP151010309580
పపరర: లలత బబ లలర పలర

94-103/596

భరస : సతఖనథరరయణ బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:26-4-363
వయససస:72
లస: ససస స
94-103/599

1645 NDX1860072
పపరర: రరషసత శశటఘ ట జజమల

94-103/602

తసడడ:డ రరమన కలమమర వరబలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-4-366
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప జజమల
ఇసటట ననస:26-4-366
వయససస:34
లస: పప

94-103/594

1638 NDX0625079
పపరర: పరథకకట పడభబవత పరథకకట

94-103/595

భరస : వనసకటటశసరరర పరథకకట
ఇసటట ననస:26-4-363
వయససస:44
లస: ససస స

94-103/597 1641 NDX1853887
1640 NDX2137447
పపరర: పరతకకట రవ కలమమర పరతకకట
పపరర: వనసకటటశసరరర పరతకకట

94-103/598

తసడడ:డ వనసకటపత పరతకకట
ఇసటట ననస:26-4-363
వయససస:49
లస: పప

1643 AP151010309365
పపరర: రరమలకడమదదవ తషమమల
తషమమల
భరస : రరమమసజననయగలల తషమమల
ఇసటట ననస:26-4-365
వయససస:52
లస: ససస స

94-103/600

1646 AP151010309579
పపరర: వరససత జమల జమల

94-103/603

94-103/604
1647 NDX1903005
పపరర: వనసకట శకమనథనరరయణ మమరరస
జజమల
తసడడ:డ ససబబబరరవప జజమల
ఇసటట ననస:26-4-366
వయససస:28
లస: పప

94-103/606

1650 NDX2701191
పపరర: నథజనద న
ఖ అచసత

1649 AP151010306595
పపరర: ససబబబరరవప జమల జమల
తసడడ:డ సరరసగపరణణ జమల
ఇసటట ననస:26-4-366
వయససస:59
లస: పప

1644 AP151010306597
పపరర: రవశసకర బబ లలరపలర బబ లలర పలర

94-103/601

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:26-4-365
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప జమల
ఇసటట ననస:26-4-366
వయససస:55
లస: ససస స
94-103/605

94-103/592

భరస : కకటటశసరరరవప సస.హహచ
ఇసటట ననస:26-4-362
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరతకకట
ఇసటట ననస:26-4-363
వయససస:22
లస: పప

1642 AP151010306596
పపరర: సతఖనథరరయణ బబ లలర పలర
బబ లలర పలర
తసడడ:డ ససబబయఖ బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:26-4-363
వయససస:80
లస: పప

1648 NDX1859984
పపరర: రరమమరరవప జజమల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:26-4-361
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పపవరసడ
ఇసటట ననస:26-4-362
వయససస:40
లస: ససస స
1637 NDX1207638
పపరర: కకటటశసరరరవప చచరరకలరర
చచరరకలరర
తసడడ:డ నథగభమషణస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:26-4-362
వయససస:72
లస: పప

94-103/584

94-64/718

భసధసవప: లకడమ కకమల అచసత
ఇసటట ననస:26-4-369
వయససస:50
లస: పప
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94-103/607

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:26-5వయససస:22
లస: పప
1654 NDX0464008
పపరర: మననజ వలర భననన

94-112/218

94-112/221

94-112/224

94-112/227

భరస : పరపరరరవప అమర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:52
లస: ససస స
1666 NDX0288605
పపరర: ఉషర చలమర

94-112/230

94-112/233

94-112/236

భరస : రరమచసదడరరవప వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:62
లస: ససస స
1675 JBV2894178
పపరర: కమల మగనపలర మగనపలర

94-112/222

1661 AP151010267621
పపరర: ఉషరరరణణ తతమగలలరర
తషమగలలరర
భరస : పపరరషప తస స తషమగలలరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:51
లస: ససస స

94-112/225

94-112/220

1659 NDX0648535
పపరర: లకడమ అమరర

94-112/223

94-112/226
1662 NDX0555508
పపరర: నరరలసపటఘ ట శకలసతల నథరరలశశటఘ ట

భరస : ససతథరరమయఖ నథరరలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:51
లస: ససస స

94-112/228 1665 NDX0663187
1664 NDX0945154
పపరర: నథగమణణ దథవపలలరర దథవపలలరర
పపరర: కకషషకలమమరర వలల
ర రర

1667 JBV2893956
పపరర: వనసకట ససరష లత వరససల

94-112/231

94-112/234

1673 NDX0425892
పపరర: శశభన యన ఆషర ఆషరర

94-112/237

భరస : వనసకటటశసరరరరవప మగనపలర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అమరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:24
లస: పప

94-112/242
1678 NDX0579425
పపరర: తషమగలలరర నథగవనసకట దదనకర
తషమగలలరర
తసడడ:డ పపరరషప తస స తషమగలలరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:30
లస: పప

1679 NDX2215010
పపరర: Pranav Kumar దథవపలలరర
తసడడ:డ కకషష దథవపలలరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:32
లస: పప

1668 NDX0425942
పపరర: జనతదబగస మహమద హనఫ

94-112/232

భరస : హనఫ� హనఫ
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:57
లస: ససస స

1670 NDX2215044
పపరర: సయఖద మబనథ బబగస
సయఖద
తసడడ:డ సయఖదర సయఖద
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:59
లస: ససస స

1676 NDX1794081
పపరర: యశససత అమరర

94-112/229

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:55
లస: ససస స

1671 NDX2215036
పపరర: మగనన సపజడ

94-112/235

తసడడ:డ సయఖద జజననజసడ సయఖద
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : నరరతస మ ఆషరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:65
లస: ససస స
94-112/239

1656 NDX0945147
పపరర: సప హ మహమద సరహహతఖ

భరస : శకనవరసరరవప అమర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరధథకకషషయఖ వరససల
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వ ఎస రరమ చసదడన వ అర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:59
లస: ససస స
1672 NDX0425983
పపరర: పడమలమదదవ వరససరరడడడ వరససరరడడడ

1658 NDX0425793
పపరర: అపరష వరణణ తడపపరననన

94-112/217

తసడడ:డ హనఫ అహమమద మహమమద హనఫ
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకషష దథవపలలరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మమరరత చలమర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:57
లస: ససస స
1669 NDX1227412
పపరర: వ ఆర పదథమవత వ అర

94-112/219

భరస : వనణగపడసరదచతదరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస వపసపస ల
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:51
లస: ససస స
1663 NDX0300863
పపరర: శవ పరరసత అమరర

1655 NDX0048934
పపరర: రరషసత మపవరర మపపరర

1653 NDX1226943
పపరర: గరత చలమర చలమర

తసడడ:డ మమరరత చలమర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరధథకకషషయఖ మపపరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నథగరసదడన కకమల
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:43
లస: ససస స
1660 NDX1894386
పపరర: వజయలకకమకలమమరర వపసపస ల

94-132/1171

తసడడ:డ శసకరరరవప నథయగడడ
ఇసటట ననస:26-5-43
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర సరరధదనథథ వలర భననన
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:29
లస: ససస స
1657 NDX0018366
పపరర: కకమల అచసఖత

1652 NDX3138575
పపరర: రమఖకకషష నథయగడడ

94-112/238
1674 NDX1432657
పపరర: పదథమవత బబ డడడపలర బబ డడడపలర

తసడడ:డ నరసససహరరవప బబ డడడపలర బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:71
లస: ససస స
94-112/240

1677 NDX1146356
పపరర: ససదద థరద అమరర

94-112/241

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అమర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:27
లస: పప
94-112/243

94-112/244
1680 NDX0440453
పపరర: వనసకట వశస కరసత దథవపలలరర

తసడడ:డ వనసకటకకకషష దథవపలలరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:34
లస: పప
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పపరర: వనయ కకటబర
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94-112/245

తసడడ:డ భమపపసదడకలమమర కటటరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:34
లస: పప
1684 NDX2215028
పపరర: సయఖద జజ ససదర సయఖద

1682 NDX0239491
పపరర: మగతదష కకటబరర

తసడడ:డ భమపపసదడకలమమర కటటరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:35
లస: పప
94-112/248

తసడడ:డ జజన ససదర సయఖద
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:46
లస: పప

1685 NDX0423061
పపరర: వనణగపడసరదసచచదరర తడపపరననన

తసడడ:డ ససబబబరరవప నథరరలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:57
లస: పప

94-112/249

94-112/254

1693 JBV2888014
పపరర: వనసకటటశసరరర చదబబడ లల

94-112/257

1691 NDX0239483
పపరర: వనసకట కకషష దథవపలలరర

94-112/252

తసడడ:డ కకసడయఖ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:67
లస: పప

94-112/255

తసడడ:డ షకరవత హహసపసన హనఫ
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:70
లస: పప

94-112/258

తసడడ:డ అకకనననన వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:26-5-375 FLAT NO 106
వయససస:70
లస: పప

1700 NDX2612869
పపరర: అకకనననన శరఖమల

1689 JBV2887990
పపరర: రరధథకకషషయఖ మపవరర

94-112/253

1692 NDX2215002
పపరర: పరపరవపర అమర

94-112/256

1695 NDX0440420
పపరర: నరరతస మ ఆషర

94-112/259

తసడడ:డ వఠల దథస అరరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:68
లస: పప
94-112/261

తసడడ:డ శవయఖ ఆచసతథస
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:75
లస: పప
94-105/645

94-112/250

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ అమర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ Mastan చలర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:67
లస: పప

94-112/260 1697 NDX0440388
1696 NDX0951848
పపరర: హనఫ అహమమద మహమమద
పపరర: ససబబయఖ అచసఖత

1686 NDX0341156
పపరర: శకనవరస రరవప అమరర

తసడడ:డ శకహరరనథయగడడ మపపరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస దథవపలలరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:60
లస: పప
1694 NDX2214997
పపరర: మమరరత చలర

94-112/247

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ అమర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బసవపపనథనరరవప కకడథల
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:57
లస: పప

1690 AP151010264616
పపరర: పపరరషప తస స తతమగలలరర
తషమగలలరర
తసడడ:డ కకషషమమరరస తషమగలలరర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:59
లస: పప

1683 JBV2888360
పపరర: గరపరలరరవప మగనపలర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప మనపలర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకకమనథరరయణ తడపపరన
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:51
లస: పప

94-112/251 1688 JBV2888246
1687 NDX0624338
పపరర: ససతథరరమయఖ బబ లలర నరరలశశటఘ ట
పపరర: శకనవరసరరవప కకడథల

1699 NDX2612695
పపరర: అకకనననన వనసకట ససబబబరరవప

94-112/246

1698 JBV2888337
పపరర: వనసకటటశసరరరవప మగనపలర

94-112/262

తసడడ:డ గరపరలరరవప మగనపలర
ఇసటట ననస:26-5-375
వయససస:76
లస: పప
94-112/445

భరస : అకకనననన వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:26-5-375 FLAT NO 106
వయససస:63
లస: ససస స

1701 NDX2214989
పపరర: భమపపసదడ కలమమర పస కటటరర

94-112/263

తసడడ:డ పపరరషప తస స కటటరర
ఇసటట ననస:26-5-375 F.NO.105 PURNIMA
వయససస:68
లస: పప

94-105/120 1703 AP151010309359
94-105/121 1704 NDX0806182
94-105/122
1702 NDX0809814
పపరర: ససరర అయనపవడడ AYINAPUDI
పపరర: కకషషవనణణ దసడమగడడ దసడమగడడ
పపరర: జజగకత అయనపవడడ
అయనపవడడ
తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప అయనపవడడ
భరస : గరవసదరరవప దసడమగడడ
తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప అయనపవడడ
ఇసటట ననస:26-5-379
ఇసటట ననస:26-5-379
ఇసటట ననస:26-5-379
వయససస:32
లస: ససస స
వయససస:60
లస: ససస స
వయససస:28
లస: పప

1705 AP151010306383
పపరర: శకనవరసస దసడమమడడ

94-105/123

94-105/124 1707 AP151010306349
1706 NDX2097914
పపరర: వనసకట కకషషరరవప అయనపవడడ
పపరర: సతఖనథరరయణ దసడమమడడ
దసడమమడడ
తసడడ:డ రరమమహన రరవప అయనపవడడ
తసడడ:డ గరవసదయఖ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:26-5-379
ఇసటట ననస:26-5-379
వయససస:64
లస: పప
వయససస:72
లస: పప

94-105/125

94-105/646

1709 NDX2672301
పపరర: ససధఖ అయనపవడడ

94-103/608

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:26-5-379
వయససస:50
లస: పప
1708 NDX2606366
పపరర: ససధఖ అయనపవడడ

భరస : వనసకట కకషష రరవప అయనపవడడ
ఇసటట ననస:26-5-379
వయససస:53
లస: ససస స

94-105/647

భరస : వనసకట కకషరషారవప అయనపవడడ
ఇసటట ననస:26-5-379
వయససస:53
లస: ససస స

1710 NDX0933267
పపరర: శకనవరసరరవప చచరరకలరర
చచరరకలరర
తసడడ:డ శవరరమయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:26-5-380
వయససస:53
లస: పప
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94-105/865

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-5-380
వయససస:49
లస: ససస స
1714 NDX2633253
పపరర: పపరరసస రరవవరర

94-103/1139

1715 NDX2487981
పపరర: శకనవరసరరవప దసడడడ

94-105/649

1718 NDX2635845
పపరర: పడణవ పరశస

94-105/126

తసడడ:డ బబసజమమన పరశస
ఇసటట ననస:26-5-383
వయససస:53
లస: పప

1721 NDX0104968
పపరర: కలమమరర మడడపలర

94-105/650

94-105/127

94-105/130

1726 NDX0648022
పపరర: పవనసనమమర కకనగసడర
KONAGANDLA
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కకనగసడర
ఇసటట ననస:26-5-386
వయససస:33
లస: పప

94-105/132

1727 NDX0014662
పపరర: లమవణఖ తతరరకక�ాసడ� తతరరకక�
ాసడ
తసడడ:డ అసకమమరరవప తతరరకక�ాసడ
ఇసటట ననస:26-5-387
వయససస:31
లస: ససస స

94-105/133

1729 NDX2001469
పపరర: లకడమ శరరష గజవనలర

94-105/135

1730 AP151010309379
పపరర: గరపస రరమనథధస గరపస

94-105/136

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప గజవనలర
ఇసటట ననస:26-5-387
వయససస:44
లస: పప
1735 NDX0106302
పపరర: దసరర పరవన పరలసపరటట

94-105/141

భరస : నథగరరజ గరపరల
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:39
లస: ససస స

1736 NDX0408013
పపరర: లకడమ కరసరన కరసరన

1739 NDX0964718
పపరర: పడభబవత పరతషబబ యన
పరతషబబ యన
భరస : వరససబబబగ పరతషబబ యన
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:40
లస: ససస స

1722 NDX0423723
పపరర: వరలకడమ పరరపలర

94-105/128

1725 NDX0176032
పపరర: శకకరసత కరనకసడర

94-105/131

1728 NDX0106294
పపరర: ఝమనస తతరరకకకసడ

94-105/134

1731 NDX2001576
పపరర: మహన బబబగ గజవనలర

94-105/137

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప గజవనలర
ఇసటట ననస:26-5-387
వయససస:40
లస: పప
94-105/139

1734 NDX0478271
పపరర: దసరరర భవరన బబ లర స బబ లర స

94-105/140

తసడడ:డ పపలర యఖ బబ లర స
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:33
లస: ససస స
94-105/142

1737 NDX0423673
పపరర: నథగమణణ పపదద సబబ యన
పపదద సబబ యన
భరస : రరసబబబగ పపదద సబబ యన
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:37
లస: ససస స

94-105/143

94-105/145

1740 AP151010309148
పపరర: సరయకలమమరర సరలలసపరటట
సరలలసపరటట
భరస : వనసకటతనస సరలలసపరటట
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:57
లస: ససస స

94-105/148

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కరసరన
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:34
లస: ససస స
94-105/144

94-105/743

తసడడ:డ అసకమమరరవప తతరరకకకసడ
ఇసటట ననస:26-5-387
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గజవనలర
ఇసటట ననస:26-5-387
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరజరసదడ బబబగ పరలసపరటట
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:34
లస: ససస స
1738 NDX0382127
పపరర: శవపరరసత గరపరల గరపరల

1733 NDX2001535
పపరర: వనసకట అపరపరరవప గజవనలర

1719 NDX2758860
పపరర: వ ఏస ఆర కకషష రరడక తలర

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కరనకసడర
ఇసటట ననస:26-5-386
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప గరపస
ఇసటట ననస:26-5-387
వయససస:53
లస: ససస స
94-105/138

94-105/648

భరస : నథగరశసర రరవప పరరపలర
ఇసటట ననస:26-5-385
వయససస:68
లస: ససస స

94-105/129 1724 AP151010309410
1723 NDX0662320
పపరర: నథగరశసరరరవప పరరపలర పరరపలర
పపరర: ఉమమదదవ రరమశసరరవప
పటబఘభవర
తసడడ:డ గరపయఖ పరరపలర
భరస : పటబఘభవర పడసరద పటబఘభవర
ఇసటట ననస:26-5-385
ఇసటట ననస:26-5-386
వయససస:73
లస: పప
వయససస:57
లస: ససస స

1732 NDX2001501
పపరర: పవరషచసదడరరవప గజవనలర

1716 NDX2655934
పపరర: శశష శరరష దసడడడ

భసధసవప: పరమమశసరర వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-5-383
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరసబబబగ మడడపలర
ఇసటట ననస:26-5-385
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పవరషచసదడరరవప గజవనలర
ఇసటట ననస:26-5-387
వయససస:38
లస: ససస స

94-103/609

భరస : శకనవరసరరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:26-5-383
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:26-5-383
వయససస:23
లస: పప
94-121/384

1713 NDX0921882
పపరర: చచరరకలరర పదమజ చచరరకలరర

భరస : శవరరమయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:26-5-382
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల దసడడడ
ఇసటట ననస:26-5-383
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:26-5-383
వయససస:24
లస: పప
1720 NDX2571834
పపరర: పడభబకర రరవప పరశస

94-105/866

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-5-380
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:26-5-383
వయససస:49
లస: ససస స
1717 NDX2633212
పపరర: పడణణత పరశస

1712 NDX3219698
పపరర: వజయ లకడమ చచరరకలరర
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1741 NDX0478164
పపరర: వనసకట రమణ బబ లర స బబ లర స

94-105/149

భరస : పపలర యఖ బబ లర స
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:58
లస: ససస స

94-105/150 1743 NDX1207653
94-105/151
1742 AP151010309398
పపరర: వసజజకడమ వడర మమడ వడర మమడ
పపరర: ఉపపసదడ పరలసపరటట పరలసపరటట

భరస : ససళళ రరవప వడర మమడ
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:70
లస: ససస స

94-105/152 1745 NDX0385815
1744 AP151010306164
పపరర: రరజరసదడ పరలలసపరటట పరలలసపరటట
పపరర: పడసరద బతస న బతస న

తసడడ:డ వనసకటరతనస పరలలసపరటట
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరరవ బతస న
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:48
లస: పప

94-105/155
1747 AP151010306352
పపరర: వనసకటరతనస పరలలస పరటట పరలలస
పరటట
తసడడ:డ బబపనన పరలలస పరటట
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:67
లస: పప

1748 NDX0381590
పపరర: పప తషరరజ కలమమరర కలమమరర
తసడడ:డ వరభదసడడడ KUMMARI
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:70
లస: పప

1750 NDX1510891
పపరర: వసశ కకషష దదసస

1751 NDX3180163
పపరర: తనమయ కకలమరర

94-105/158

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ దదసస
ఇసటట ననస:26-5-390
వయససస:25
లస: పప
1753 AP151010306138
పపరర: బగజర బతస న బతస న

94-105/160

94-103/610

94-105/163

94-105/165

భరస : అచసఖతరరవప బసరర
ఇసటట ననస:26-5-400
వయససస:34
లస: ససస స

94-105/744

94-105/168

94-105/157

1752 NDX0381657
పపరర: శసకర బతస న బతస న

94-105/159

94-105/745

1755 NDX2964625
పపరర: మధసరవరణణ బతస న

94-105/746

భరస : చసదడశశఖర బబబర బతస న
ఇసటట ననస:26-5-394
వయససస:38
లస: ససస స
94-105/161

1758 AP151010309378
పపరర: కకటటశసరర పలర పప తష పలర పప తష

94-105/162

భరస : వనసకటరమమణ పలర పప తష
ఇసటట ననస:26-5-395
వయససస:57
లస: ససస స

94-103/611
94-105/164 1761 NDX1744078
1760 AP151010306110
పపరర: వనసకటరమణ పలర పప డ లల పలర పప డ లల
పపరర: వనసకట వర పడసరద రరవప కకతథస

1763 NDX0964890
పపరర: రరజఖలకడమ జమమమ ల

1766 AP151010306397
పపరర: రవశసకర జమగమల జమగమల
తసడడ:డ శకరరమగలల జమగమల
ఇసటట ననస:26-5-399
వయససస:46
లస: పప

94-105/171

1749 NDX1510909
పపరర: శరకవరణణ దదసస

తసడడ:డ ససగరతరరవ బతస న
ఇసటట ననస:26-5-393
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అపయమఖ కకతథస
ఇసటట ననస:26-5-396
వయససస:55
లస: పప
94-105/166

భరస : రవకలమమర జమమమ ల
ఇసటట ననస:26-5-399
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శరరమగలల జమమల
ఇసటట ననస:26-5-399
వయససస:64
లస: ససస స
1768 NDX0965160
పపరర: యశశద బసరర బసరర

1757 NDX0033670
పపరర: రరజరశసరర నసత నసత

94-105/154

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ దదసస
ఇసటట ననస:26-5-390
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పలర పప డ లల
ఇసటట ననస:26-5-395
వయససస:65
లస: పప

భరస : కరమమశసర రరవప జమమల
ఇసటట ననస:26-5-399
వయససస:41
లస: ససస స
1765 AP151010309195
పపరర: వజయలకడమ జమమల జమమల

94-105/156

తసడడ:డ బబపనయఖ నసత
ఇసటట ననస:26-5-395
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బబపనయఖ నసత
ఇసటట ననస:26-5-395
వయససస:69
లస: ససస స
1762 AP151010309196
పపరర: రరపవత జమమల జమమల

1754 NDX2913093
పపరర: చసదడశశఖర బబబర బతస న

1746 AP151010306113
పపరర: వరయఖ ఎరరక ఎరరక
తసడడ:డ ససబబయఖ ఎరరక
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససజవప బతస న
ఇసటట ననస:26-5-394
వయససస:43
లస: పప

భరస : జజసలనసదస పప సదసరర
ఇసటట ననస:26-5-395
వయససస:39
లస: ససస స
1759 NDX0033753
పపరర: శవ నథగరసదడమమ నసత నసత

94-105/153

తసడడ:డ సప మశశఖర కకలమరర
ఇసటట ననస:26-5-390
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరతరరవప బతస న
ఇసటట ననస:26-5-394
వయససస:42
లస: పప
1756 NDX1860767
పపరర: ససరరఖ పప సదసరర

తసడడ:డ వనసకటరతనస పరలసపరటట
ఇసటట ననస:26-5-389
వయససస:39
లస: పప

94-105/167
1764 AP151010309199
పపరర: నథగలకడమ వడర మమడడ వడర మమడడ

భరస : రరమమరరస వడర మమడడ
ఇసటట ననస:26-5-399
వయససస:42
లస: ససస స
94-105/169

1767 NDX0104851
పపరర: శకలకడమ జసపన

94-105/170

భరస : శకనవరసరరవప జసపన
ఇసటట ననస:26-5-400
వయససస:34
లస: ససస స

94-105/172 1770 AP151010309634
1769 NDX0964676
పపరర: గరయతడ రరజపపటఘ ల రరజపపటఘ ల
పపరర: భబరత జసపన జసపన

భరస : శకనవరసరరవప రరజపపటఘ ల
ఇసటట ననస:26-5-400
వయససస:34
లస: ససస స

94-105/173

భరస : శకనవరస రరవ జసపన
ఇసటట ననస:26-5-400
వయససస:47
లస: ససస స
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94-105/174

భరస : కకషరషరరవప బసవ
ఇసటట ననస:26-5-400
వయససస:54
లస: ససస స

1772 NDX0962647
పపరర: అచసఖత రరవప బ బ

94-105/177

1777 AP151010306646
పపరర: వనసకటటశసరరర వజర వజజర

94-105/180

1775 AP151010306190
పపరర: శకనవరసరరవప జసపన జసపన

తసడడ:డ కకటయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:26-5-401
వయససస:86
లస: పప

1778 NDX0371641
పపరర: అననపవరష యయనసగసటట
యయనసగసటట
భరస : లలత బబబగ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:26-5-401
వయససస:46
లస: ససస స

94-103/614

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వజజర
ఇసటట ననస:26-5-403
వయససస:29
లస: ససస స
94-105/189

94-105/192

94-103/616

Deleted

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:26-5-406
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమ సరసమ కలరరకలల
ఇసటట ననస:26-5-406
వయససస:55
లస: పప

94-103/612

1782 JBV2860690
పపరర: మరరవల షపక

94-103/613

తసడడ:డ జచత సరహహబ
ఇసటట ననస:26-5-402
వయససస:38
లస: పప

1784 NDX0105957
పపరర: ఆషరరరణణ వనలననన

94-105/184

94-104/452

1785 NDX0476929
పపరర: ఫణణ కలమమర యమదవ బబ లర స

1787 AP151010309636
పపరర: అనసరరద జపరపల జపరపల

94-105/187

1788 AP151010309271
పపరర: నరమలమ వజర వజజర

94-105/190

1791 NDX0176073
పపరర: భబరత వజజర

94-105/191

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వజజర
ఇసటట ననస:26-5-403
వయససస:33
లస: పప

1793 NDX2645570
పపరర: మణణకరసత సప మశశటఘ ట

94-56/591

1794 NDX1526088
పపరర: గగతమ ససపసడయ కలరరకలల

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమరరస సప మశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-5-406
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:26-5-406
వయససస:25
లస: ససస స

1796 NDX2690311
పపరర: లకడమ ససత సప మశశటఘ ట

1797 NDX1367333
పపరర: పదమజ కలరకలల

94-103/1140

భరస : వనసకట రమణ మమరరస సప మశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-5-406
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబగ కనపరరస
ఇసటట ననస:26-5-406
వయససస:50
లస: ససస స

94-105/188

భరస : వనసకటటశసరర వజజర
ఇసటట ననస:26-5-403
వయససస:50
లస: ససస స

1790 NDX0921734
పపరర: యయడడ సరర ససబగబల యయడడ సరర

1799 NDX0423970
పపరర: రతథనవళ కనపరరస

94-105/185

తసడడ:డ పపలర యఖ బబ లర స
ఇసటట ననస:26-5-402
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప యయడడ సరర
ఇసటట ననస:26-5-403
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ అమద కలమమర దథసస దథసస
ఇసటట ననస:26-5-403
వయససస:34
లస: పప

1798 NDX1648031
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కలరరకలల

94-105/182

భరస : గరరరజజపఱ జపరపల
ఇసటట ననస:26-5-403
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససరఖనథరరయణ గరగరననన
ఇసటట ననస:26-5-403
వయససస:67
లస: ససస స

1795 NDX1648023
పపరర: పదమజ కలరరకలల

1779 NDX0371674
పపరర: అలవనలమమ యయనసగసటట
యయనసగసటట
భరస : శశషయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:26-5-401
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ వనలననన
ఇసటట ననస:26-5-402
వయససస:53
లస: ససస స
94-105/186

94-105/179

94-105/181

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:26-5-402
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-5-402
వయససస:65
లస: పప

1792 NDX1207620
పపరర: దథసస ససదథణసస దథసస

1776 NDX0961631
పపరర: కకషరషరరవప ఆర రరజజ పపతడ
తసడడ:డ వరమమ రరజ పపతడ
ఇసటట ననస:26-5-400
వయససస:59
లస: పప

94-105/183 1781 NDX0416099
1780 NDX0372086
పపరర: శశషయఖ యయనసగసటట యయనసగసటట
పపరర: మసరసభ షపక

1789 AP151010309268
పపరర: ససశల గరగరననన గరగరననన

94-105/178

తసడడ:డ బబలకకటయఖ జసపన
ఇసటట ననస:26-5-400
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ వజజర
ఇసటట ననస:26-5-400
వయససస:61
లస: పప

1786 NDX0965814
పపరర: భబవన వజజర వజజర

94-105/176
1773 NDX0962662
పపరర: శకనవరసరరవప రరజపపటర
రరజపపటర
తసడడ:డ మకతషఖసజయ రరవప రరజపపటర
ఇసటట ననస:26-5-400
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప బ
ఇసటట ననస:26-5-400
వయససస:36
లస: పప

1774 NDX0892711
పపరర: తథడడమళళ వనసకటటశసరరర
తథడడమళళ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తథడడమళళ
ఇసటట ననస:26-5-400
వయససస:50
లస: పప

1783 JBV2860609
పపరర: జచత సరహహబ షపక

94-105/175

94-103/615

94-104/451

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలరకలల
ఇసటట ననస:26-5-406
వయససస:48
లస: ససస స
94-105/193

1800 NDX0416495
పపరర: రవసదడ బబబగ కనపరరస

94-105/194

తసడడ:డ సప మసససదర రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:26-5-406
వయససస:60
లస: పప
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94-123/538 1802 NDX2876266
1801 NDX2699437
పపరర: వనసకట రమణ మమరరస సప మశశటఘ ట
పపరర: మణణ కరసత సప మసపత

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ సప మశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-5-406
వయససస:58
లస: పప
1804 NDX2141885
పపరర: కరవఖ శక యయరకస

తసడడ:డ వనసకట రమణ సప మసపత
ఇసటట ననస:26-5-406
వయససస:28
లస: పప
94-105/196

భరస : శకకరనస యయరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:26
లస: ససస స

1805 NDX0087221
పపరర: నలమ యరకస యరకస

భరస : రరమమసజననయగలల గగడడవరక
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప ఎరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:46
లస: ససస స
1813 NDX0077859
పపరర: కకరణ కలమమర యరకస యరకస

94-105/205

94-105/208

94-105/211

94-106/35

1817 AP151010306310
పపరర: సరసబశవరరవప ఎరకస ఎరకస

1820 JBV2860245
పపరర: శకకరసత మగననవ

1823 NDX1489195
పపరర: ధరణణ కలమమర కకనథథస

94-105/748

1826 NDX2868149
పపరర: వసససధర కకనథథస

94-105/206

తసడడ:డ శసకరయఖ నననపననన
ఇసటట ననస:26-5-409, PRAGNA REGENCY
వయససస:21
లస: ససస స

1829 NDX2151538
పపరర: ఉమ రరణణ గరల
భరస : వనణగ గరపరల రరవప గరల
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:50
లస: ససస స

1809 AP151010309366
పపరర: వనసకటలకడమ ఎరక ఎరక

94-105/201

1812 NDX0809566
పపరర: ససతథమహలకడమ యరకస యరకస

94-105/204

1815 AP151010306152
పపరర: పకకరయఖ ఎరకస ERRAM

94-105/207

తసడడ:డ మమణణకఖస ఎరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:48
లస: పప
94-105/209

1818 JBV2869154
పపరర: నరజ మనథనవ

94-105/210

తసడడ:డ వనసకటససరఖపడకరశ మనథనవ
ఇసటట ననస:26-5-408
వయససస:40
లస: ససస స
94-105/212

1821 NDX0483180
పపరర: అపరపరరవప తతనసగగసటర
తతనసగగసటర
తసడడ:డ శసకరరరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:26-5-408
వయససస:54
లస: పప

94-105/213

94-105/214

1824 NDX2868180
పపరర: వనసకట శవ గసగర నథగ లకడమ
కకనథథస
భరస : శసకర రరవప కకనథథస
ఇసటట ననస:26-5-409
వయససస:55
లస: ససస స

94-105/747

94-105/749

1827 NDX1931006
పపరర: నథగ ససధఖ గగడడవరక

భరస : ధరణణ కలమమర కకనథథస
ఇసటట ననస:26-5-409
వయససస:33
లస: ససస స
94-112/288

94-105/198

భరస : సరసబశవరరవప యరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప కకనథథస
ఇసటట ననస:26-5-409
వయససస:35
లస: పప

భరస : ధరణణ కలమమరర కకనతస
ఇసటట ననస:26-5-409
వయససస:33
లస: ససస స
1828 NDX2287365
పపరర: పరడగరన నననపననన

94-105/203

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ మనథనవ
ఇసటట ననస:26-5-408
వయససస:39
లస: పప

భరస : అపరపరరవప తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:26-5-408
వయససస:45
లస: ససస స
1825 NDX2938942
పపరర: వసససధర కకనతస

1814 NDX0372169
పపరర: శకకరసత యరకస

1806 NDX1863340
పపరర: వనశర యయరకస

భరస : రరమకకషష ఎరక
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖస ఎరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:26-5-408
వయససస:26
లస: పప
1822 NDX0536250
పపరర: ససనతథ తతనసగగసటర

94-105/200

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖస ఎరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:52
లస: పప
1819 NDX1663310
పపరర: శకహరర పడణణత తషనసగగసటర

1811 NDX0964932
పపరర: కకషషకలమమరర యరకస యరకస

94-105/195

భరస : కకరణ కలమమర యయరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నథగరశసరరరవప యరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప యరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:33
లస: పప
1816 AP151010306290
పపరర: నథగరశసరరరవప ఎరకస ఎరకస

94-105/197

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:34
లస: ససస స
94-105/202

1803 NDX2117654
పపరర: కరవఖ శక యమదన

భరస : శకకరనస యయరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప యరకస
ఇసటట ననస:26-5-407
వయససస:31
లస: ససస స

94-105/199 1808 NDX0033993
1807 NDX1611079
పపరర: నథగ ససధఖ గగడడవరక గగడడవరక
పపరర: రరహహణణ యరకస యరకస

1810 AP151010309237
పపరర: పడమలమదదవ ఎరకస ఎరకస

94-147/703

94-106/37

భరస : రరమమసజననయగలల గగడడవరక
ఇసటట ననస:26-5-409
వయససస:33
లస: ససస స
94-103/618

1830 NDX0105635
పపరర: ఝమనస వనలననన

94-103/619

భరస : వరయఖ వనలననన
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:58
లస: ససస స
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94-104/817

భరస : వర శసకర రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:52
లస: ససస స
1834 NDX1558131
పపరర: అనసరరధ వర

94-105/215

94-105/218

94-105/221

1838 NDX0369009
పపరర: రరకరశ కకటట

1841 NDX0950808
పపరర: వరయఖ వనలననన

94-105/750

1844 NDX2754307
పపరర: వజయ లకడమ తతట

94-105/219

1847 NDX3140845
పపరర: ఈశసర కలమమర దదవరశశటఘ ట

94-105/222

94-103/621

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:26-5-411
వయససస:27
లస: పప
1852 NDX2137439
పపరర: వనసకటటశసరరర రరడడడ

94-105/751

94-103/624

94-62/960

94-105/753

భరస : రమమశ మననవ
ఇసటట ననస:26-5-415
వయససస:48
లస: ససస స

1856 NDX2715795
పపరర: సరయ లకడమ పడసనన తతట

94-103/622

1859 NDX1121102
పపరర: పడదదప మననవ
తసడడ:డ రమమష మననవ
ఇసటట ననస:26-5-415
వయససస:28
లస: పప

1842 NDX0176560
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప కకటటఘ

94-105/223

1845 NDX2287894
పపరర: లకడమ దసరర గరల

94-112/289

1848 NDX1707530
పపరర: లకడమ దదవరశశటఘ ట

94-103/620

1851 NDX1525866
పపరర: జర ఆర జర గగరర మమరరస రరడడడ

94-103/623

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:26-5-411
వయససస:30
లస: పప
94-105/224

1854 NDX3111069
పపరర: మలర కరరరర న రరవప దదవరశశటఘ ట

94-105/752

తసడడ:డ బల కకటయఖ దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-5-411
వయససస:50
లస: పప
94-103/1141

తసడడ:డ పడభబకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-5-412
వయససస:19
లస: ససస స
94-105/226

94-105/220

భరస : మలర ఖమరరర న రరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-5-411
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:26-5-411
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-5-411
వయససస:18
లస: పప
1858 NDX0014621
పపరర: ఉషరరరణణ మననవ మననవ

1853 NDX2104396
పపరర: ససవర కలమమరర రరడడ

1839 AP151010306299
పపరర: వనణగగరపరల గరల గరల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరల
ఇసటట ననస:26-5-410 4/1 1ST CROSS ROA
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:26-5-411
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడహర దస రరడడడ
ఇసటట ననస:26-5-411
వయససస:59
లస: పప
1855 NDX3139334
పపరర: వవనక కలమమర దదవరశశటఘ ట

1850 NDX1525999
పపరర: రరపపష పవన కలమమర రరడడ

94-105/217

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకటటఘ
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నథగధథర కకషష తషసగల
తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-5-410 4/1 1ST CROSS ROA ఇసటట ననస:26-5-411
వయససస:23
లస: పప
వయససస:21
లస: పప
1849 NDX1525890
పపరర: లల వనసకట కకషష కరసత రరడడడ

1836 AP151010309384
పపరర: కసస
స రర మగపరపళ మగపరపళ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గరల
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:49
లస: పప

భరస : పడభకరరరవప
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:43
లస: ససస స
94-112/290

94-104/819

భరస : ససళళరరవ మగపరపళ
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచతయఖ వనలననన
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:61
లస: పప

భసధసవప: వజయ లకడమ
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:53
లస: పప
1846 NDX2287290
పపరర: సరయ వనసకట తషసగల

94-105/216

తసడడ:డ కకషష కకటటఘ
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గరల
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:54
లస: పప
1843 NDX2754604
పపరర: పడభబకరరవప తతట

1835 NDX0034041
పపరర: సరవతడదదవ కకటఘ కకటఘ

1833 NDX2889202
పపరర: ససనల ససఖవరసస

తసడడ:డ వర శసకర రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకషష కకటఘ
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవ గరల
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:74
లస: ససస స
1840 AP151010306229
పపరర: శకనవరసరరవప గరల గరల

94-104/818

తసడడ:డ వర శసకర రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:34
లస: పప

భరస : వర శసకర రరవప వర
ఇసటట ననస:26-5-410
వయససస:53
లస: ససస స
1837 AP151010309812
పపరర: రరమకకటమమ గరల గరల

1832 NDX2758506
పపరర: పడణణత ససఖవరసస

94-105/225
1857 AP151010306071
పపరర: ససబబబరరవప మగపరపక మగపరపక

తసడడ:డ తరరపతయఖ మగపరపక
ఇసటట ననస:26-5-412
వయససస:74
లస: పప
94-105/227

1860 NDX0883116
పపరర: రమమష మననవ మననవ

94-105/228

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మననణవ
ఇసటట ననస:26-5-415
వయససస:51
లస: పప
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1861 NDX1121094
పపరర: శకనవరస రరవప కకయమ

94-105/229

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప కకయమ
ఇసటట ననస:26-5-415
వయససస:54
లస: పప
1864 AP151010309814
పపరర: శశభరరణణ గమడడరర గమడడరర

94-105/232

94-105/235

1870 NDX0921742
పపరర: పససపపలలటట పదథమవత
పససపపలలటట
భరస : వనసకట రమమష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-5-418
వయససస:48
లస: ససస స

94-105/237

1873 NDX0932780
పపరర: వనసకట రమమష పససపపలలటట
పససపపలలటట
తసడడ:డ సరసబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-5-418
వయససస:55
లస: పప

94-105/240

1876 NDX2487916
పపరర: చరణ చచదరర కకసగర

94-103/628

94-105/233

1868 NDX2138676
పపరర: సరసబయఖ పససపపలలటట

94-103/625

94-105/238

1874 NDX2487908
పపరర: నథగ ససధథ కకసగర

94-103/626

భరస : వనసకటటశసరరర కటబఘ కటబఘ
ఇసటట ననస:26-5-420
వయససస:54
లస: ససస స

94-103/629

తసడడ:డ కరశయఖ జలకస
ఇసటట ననస:26-5-422
వయససస:63
లస: పప

1883 AP151010309472
పపరర: సరమమమ జఖస కకడచల కకడచల

94-103/631

1886 NDX2963668
పపరర: సరకరథ కకడచల

భరస : బషసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:26-5-423
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కకడచల
ఇసటట ననస:26-5-423
వయససస:18
లస: పప

94-103/636
1888 NDX1165299
పపరర: పరరర శరరధద కరకలమమనస
కరకలమమనస
తసడడ:డ పరసడడ రసగ సరసమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:26-5-425
వయససస:45
లస: పప

1889 NDX0414565
పపరర: గరపరలరరవప కకడసరర
తసడడ:డ ససబడమణఖస కకడసరర
ఇసటట ననస:26-5-426
వయససస:70
లస: పప

1872 NDX0176057
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-105/239

1875 NDX0645770
పపరర: దసరరర దదవ కకసగర కకసగర

94-103/627

1878 NDX0542977
పపరర: లకడమ శరరష కకసగరర

94-106/38

1881 NDX2498566
పపరర: మధస జలకస

94-103/632

భరస : వనసకటటశసర రరవప జలకస
ఇసటట ననస:26-5-422
వయససస:60
లస: ససస స
94-103/634

భరస : రరమకకటట కకడచల
ఇసటట ననస:26-5-423
వయససస:56
లస: ససస స
94-105/241

94-105/236

భరస : రవసదడనథథ kongara
ఇసటట ననస:26-5-419
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప కటబఘ
ఇసటట ననస:26-5-420
వయససస:61
లస: పప
94-103/633

1869 NDX0921767
పపరర: పససపపలలటట కకరస ర కకరస ర

భరస : గరపరలరరవప కకసగర
ఇసటట ననస:26-5-419
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ కకసగర
ఇసటట ననస:26-5-419
వయససస:70
లస: పప
1880 NDX0669903
పపరర: వనసకటటశసరరర కటబఘ

94-105/234

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-5-418
వయససస:49
లస: పప

భరస : చరణ చచదరర కకసగర
ఇసటట ననస:26-5-419
వయససస:37
లస: ససస స

94-103/630

1866 NDX2001741
పపరర: శవ రరమకకషష గమడసరర

తసడడ:డ వనసకట రమమశ కకరస ర
ఇసటట ననస:26-5-418
వయససస:28
లస: ససస స

1871 NDX0933135
పపరర: వనసకట బబలససబడహమణఖస
పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకట రమమష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-5-418
వయససస:33
లస: పప

1877 NDX0414508
పపరర: గరపరలరరవప కకసగర కకసగర

94-105/231

తసడడ:డ రరమ కకటటశసరరరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:26-5-416
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జగనథనథస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-5-418
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల రరవప కకసగర
ఇసటట ననస:26-5-419
వయససస:41
లస: పప

1885 NDX0423897
పపరర: కకషసన షపక షపక

1865 AP151010309813
పపరర: సతఖకలమమరర గమడడరర గమడడరర

1863 NDX2223477
పపరర: శక అమకత గమడసరర

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:26-5-416
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శవరరమయఖ గమడడరర
ఇసటట ననస:26-5-416
వయససస:77
లస: ససస స

1867 AP151010306794
పపరర: రరమకకటటశసరరరవప గమడసరర
గమడసరర
తసడడ:డ శవరరమయఖ గమడసరర
ఇసటట ననస:26-5-416
వయససస:54
లస: పప

1882 NDX2498558
పపరర: వనసకటటశసర రరవప జలకస

94-105/230

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరనస
ర లలరర
ఇసటట ననస:26-5-415
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమకకటటశసర రరవప గమడడరర
ఇసటట ననస:26-5-416
వయససస:49
లస: ససస స

1879 NDX0673608
పపరర: రరజ కలమమరర కటబఘ కటబఘ

1862 NDX2039049
పపరర: సరసబశవ రరవప పరనస
ర లలరర

1884 NDX2961399
పపరర: అనత కకడచల

94-104/820

భరస : రమమశ కకడచల
ఇసటట ననస:26-5-423
వయససస:36
లస: ససస స
94-105/754

94-103/635
1887 NDX1166941
పపరర: జయశక కరకలమమనస కరకలమమనస

భరస : పరరర సరరధద కరకలమమనస
ఇసటట ననస:26-5-425
వయససస:43
లస: ససస స
94-103/637

1890 NDX2213650
పపరర: కసస
స రర కకలర

94-103/638

భరస : satyanarayana rao కకలర
ఇసటట ననస:26-5-427
వయససస:68
లస: ససస స
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1891 NDX0936328
పపరర: ససధదర కకలమర
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94-103/639

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కకలమర
ఇసటట ననస:26-5-427
వయససస:44
లస: పప
1894 NDX1859687
పపరర: ససధఖ నరరససగ

94-103/641

1895 NDX1887852
పపరర: ఫణణసదడ వరమలలర

94-103/644

1898 NDX1887878
పపరర: ససపడజ వపననవ

94-103/642

భరస : శవ శసకర శవరరతడ
ఇసటట ననస:26-5-433
వయససస:34
లస: ససస స

1901 NDX0372060
పపరర: లకకమరరజఖస శవరరతడ శవరరతడ

94-106/39

1896 NDX0014803
పపరర: చసదడ లల మమడ

94-103/643

భరస : నథగరరజ మమడ
ఇసటట ననస:26-5-431
వయససస:54
లస: ససస స
94-103/645

భరస : వనసకట అపరప రరవప వపననవ
ఇసటట ననస:26-5-432
వయససస:33
లస: ససస స
94-103/1240

1893 NDX1412394
పపరర: మహహత కకలమర

భరస : ససధదర కకలమర
ఇసటట ననస:26-5-427
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:26-5-429
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నథగరరజ మమడ
ఇసటట ననస:26-5-431
వయససస:29
లస: పప
1900 NDX2869113
పపరర: చసదడ లలఖ శవరరతడ

94-103/640

తసడడ:డ చరరయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:26-5-427
వయససస:77
లస: పప

భరస : శవ నరరససగ
ఇసటట ననస:26-5-429
వయససస:25
లస: ససస స
1897 NDX0806083
పపరర: అజయ కలమమర మమడ

1892 NDX0414607
పపరర: సతఖనథరరయణరరవప కకలమర

94-103/646
1899 NDX1887886
పపరర: వనసకట అపరప రరవప వపననవ

తసడడ:డ శవయఖ వపననవ
ఇసటట ననస:26-5-432
వయససస:42
లస: పప
94-105/242

భరస : శకనవరసరరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:26-5-433
వయససస:39
లస: ససస స

1902 AP151010309831
పపరర: దదవకకదదవ ఉదసట ఉదసట
భరస : ససబబబరరవప ఉదసట
ఇసటట ననస:26-5-433
వయససస:52
లస: ససస స

94-105/244 1904 NDX0372318
94-105/245 1905 NDX0372276
1903 AP151010309710
పపరర: పరరసతమమ శవ రరతడ శవ రరతడ
పపరర: మగన పడసరద శవరరతడ శవరరతడ
పపరర: శవ శసకర శవరరతడ శవరరతడ

భరస : శవయఖ శవయఖ
ఇసటట ననస:26-5-433
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:26-5-433
వయససస:31
లస: పప

94-105/247 1907 NDX2741155
1906 AP151010306471
పపరర: శకనవరసరరవప శవరరతడ శవరరతడ
పపరర: సరయ గరపస శవరరతడ

తసడడ:డ శవయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:26-5-433
వయససస:46
లస: పప
1909 NDX0363242
పపరర: పదమ యస యస
భరస : గరసధద యస
ఇసటట ననస:26-5-435
వయససస:57
లస: ససస స
1912 NDX2213791
పపరర: శరఖమల కకనకక

94-105/755

94-103/650

1913 NDX0962837
పపరర: లసగబబబగ కకసగర కకసగర

94-103/648

1916 NDX0561506
పపరర: నథలమడడ అనత అనత

భరస : హనసమసతరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:26-5-440
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరమమఖల అనత
ఇసటట ననస:26-5-440
వయససస:56
లస: ససస స

94-112/267
1918 NDX0344184
పపరర: వకరకసత ససరఖదదవర
ససరరయదదవర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప ససరరయదదవర
ఇసటట ననస:26-5-440
వయససస:46
లస: పప

1919 NDX0578724
పపరర: నథలమదద సరమగయయలల నథలదద
తసడడ:డ జజరర నథలదద
ఇసటట ననస:26-5-440
వయససస:66
లస: పప

94-105/756

1911 NDX0414474
పపరర: శకనవరసరరవప ఆర వ

94-103/649

తసడడ:డ నథయగడమమ ఆర వ
ఇసటట ననస:26-5-435
వయససస:84
లస: పప
94-103/651

తసడడ:డ వరరసరసమ కకసగర
ఇసటట ననస:26-5-438
వయససస:64
లస: పప
94-112/264

1908 NDX2979649
పపరర: రమదదవ కతస పలర
తసడడ:డ శకనస కతస పలర
ఇసటట ననస:26-5-433
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఆర
ఇసటట ననస:26-5-435
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : లసగ రరజ కకనకక
ఇసటట ననస:26-5-438
వయససస:57
లస: ససస స
1915 AP151010345364
పపరర: రరజఖలకడమ ససరఖదదవర�

1910 NDX0415216
పపరర: వజయదసరర ఆర ఆర

94-105/246

తసడడ:డ శవయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:26-5-433
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:26-5-433
వయససస:23
లస: పప
94-103/647

94-105/243

1914 NDX2151819
పపరర: దదవఖ భబరత బతస న

94-103/652

భరస : నథగరరజ బతస న
ఇసటట ననస:26-5-439/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-112/265

1917 AP151010345365
పపరర: కమలమదదవ ససరఖదదవర
ససరఖదదవర
భరస : హనసమసతరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:26-5-440
వయససస:64
లస: ససస స

94-112/266

94-112/268

1920 JBV2887701
పపరర: హనసమసతరరవప ససరఖదదవర

94-112/269

తసడడ:డ మమదవరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:26-5-440
వయససస:69
లస: పప
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1921 NDX1758939
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94-113/837

తసడడ:డ సరమగయయలల నలమదద
ఇసటట ననస:26-5-440
వయససస:30
లస: ససస స
1924 NDX1999954
పపరర: రతయఖ తనననరర

94-113/840

94-105/759

భరస : అసకమమ చచదరర�
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ కకషష వనమగలపలర
ఇసటట ననస:26-5-443
వయససస:39
లస: పప
1929 NDX3203288
పపరర: ససజజత వనమగలపలర

94-105/761

భరస : పరవనల వనమగలపలర
ఇసటట ననస:26-5-443
వయససస:35
లస: ససస స

94-112/272

1934 NDX2287688
పపరర: అనత కలమమరర పరతతరర

94-112/274

94-112/273

భరస : బబపర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:26-5-445
వయససస:42
లస: ససస స
94-112/275

1937 AP151010345615
పపరర: ఉమ కనననగసటట

94-113/841

1940 NDX1999673
పపరర: కరరణ వరలలటట

94-112/276

1938 JBV2887933
పపరర: ఆనసదకకషప ర కనననగసటట
కనననగసటట
తసడడ:డ లకమయఖ కనననగసటట
ఇసటట ననస:26-5-446
వయససస:56
లస: పప

94-112/277

94-112/278

1941 NDX1999392
పపరర: కకటటశసర రరవప వరలలటట

94-112/279

భరస : కకటటశసర రరవప వరలలటట
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:53
లస: ససస స
94-112/487

1943 NDX2000941
పపరర: బసదస సరసబలదదవ

తసడడ:డ రరమరరవప వరలలటట
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:57
లస: పప
94-113/842

తసడడ:డ శకనస సరసబలదదవ
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:25
లస: ససస స
94-113/844

94-113/847

1944 NDX0706671
పపరర: దసరర ససబలదదవ�

94-113/843

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:42
లస: ససస స

1946 NDX0703371
పపరర: వనసకట వరణణ నరమల�
తడపపరమలలర�
భరస : వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:48
లస: ససస స

94-113/845

1949 NDX2001030
పపరర: సతఖ చరణ గణణససన

94-113/848

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప గణణససన
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:25
లస: పప

1935 NDX2287662
పపరర: బబపర రరవప పరతతరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరతతరర
ఇసటట ననస:26-5-445
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఆనసదకకషప ర కనననగసటట
ఇసటట ననస:26-5-446
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శసకరయఖ�
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:46
లస: ససస స
1948 NDX0643510
పపరర: ససతథరరమమమ�

94-105/758

94-112/271

భరస : ససబడమణఖ కలమమర గగసటటరర
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:56
లస: ససస స
1945 NDX0643726
పపరర: ససజనఖ జకనసపవడడ�

94-105/760

1926 NDX3191079
పపరర: పరవనల వనమగలపలర

94-112/270 1932 AP151010345543
1931 NDX0555250
పపరర: వనమగలపలలర పదథమవత పదథమవత
పపరర: రతనకలమమరర పపటఘ గగసట
పపటగగసట
భరస : మగరళకకషష వనమగలపలర
భరస : పడసరదరరవప పపటగగసట
ఇసటట ననస:26-5-443
ఇసటట ననస:26-5-443
వయససస:64
లస: ససస స
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : రతయఖ
ఇసటట ననస:26-5-446
వయససస:56
లస: ససస స
1942 NDX2912962
పపరర: జయశక గగసటటరర

94-113/839

94-105/762

తసడడ:డ ఆనసదకకషప ర కనననగసటట
ఇసటట ననస:26-5-446
వయససస:34
లస: ససస స
1939 NDX1999913
పపరర: లలత కలమమరర తననరర

1928 NDX3158763
పపరర: ససజజత వనమగలపలర
భరస : పరవనల వనమగలపలర
ఇసటట ననస:26-5-443
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:26-5-445
వయససస:22
లస: ససస స
1936 JBV2893980
పపరర: శకలకడమ కనననకసటట కనననగసటట

94-105/757

Deleted

భరస : పరవనల వనమగలపలర
ఇసటట ననస:26-5-443
వయససస:35
లస: ససస స
1933 NDX2287654
పపరర: సరయశక పరతతరర

1925 NDX3216462
పపరర: మగరళ కకషష వనమగలపలర

1923 NDX1405118
పపరర: ఉషర రరణణ బడడడగస

భరస : శవరరమరరడడడ బడడడ గస
ఇసటట ననస:26-5-440
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప వనమగలపలర
ఇసటట ననస:26-5-443
వయససస:66
లస: పప

భరస : పరవనల వనమగలపలర
ఇసటట ననస:26-5-443
వయససస:35
లస: ససస స
1930 NDX3204732
పపరర: ససజజత వనమగలపలర

94-113/838

భరస : బదదదగస దదలప కలమమర రరడడడ
ఇసటట ననస:26-5-440
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-5-440
వయససస:63
లస: పప
1927 NDX3200474
పపరర: ససజజత వనమగలపలర

1922 NDX1949637
పపరర: బదదదగస పసడయదరకన

1947 JBV2894053
పపరర: కరశఅననపవరషమమ కకడథల� �

94-113/846

భరస : బసవపపనథనరరవప� �
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:78
లస: ససస స
1950 NDX0705780
పపరర: శకనస సణబలదదవ�

94-113/849

తసడడ:డ వనసకనన�
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:47
లస: పప
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1951 NDX0705673
పపరర: వనసకట రతనస తడపపరమలలర�

94-113/850

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:60
లస: పప
1954 AP151010309411
పపరర: శకలసతల చసత చసత

94-112/281

భరస : రసగరరరవప చసత
ఇసటట ననస:26-5-448
వయససస:59
లస: ససస స
94-113/851

తసడడ:డ శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-5-448
వయససస:28
లస: పప
94-112/488

భరస : సరసబశవరరవప పసగగలలరర
ఇసటట ననస:26-5-449
వయససస:47
లస: ససస స
94-111/31

తసడడ:డ పలలచన కరరర
ఇసటట ననస:26-5-450
వయససస:53
లస: పప
94-113/853

తసడడ:డ వనసకట రతనస కటరర
ఇసటట ననస:26-5-450
వయససస:28
లస: పప

1958 NDX1237288
పపరర: శవరరమరరడడడ బడడడ గస

94-113/852

94-105/763

తసడడ:డ శకరరమలల రవలమవర
ఇసటట ననస:26-5-452
వయససస:45
లస: పప

1961 NDX3211950
పపరర: మసరసనయఖ చటటపప టట

94-107/895

1964 NDX2047547
పపరర: రరమదదవ కటరర

94-112/284

Deleted

తసడడ:డ తరరమల రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:60
లస: పప

94-105/765

94-112/286

భరస : పడకరశ రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:58
లస: ససస స

94-105/764

94-103/1242

భరస : వనసకటటశసర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:50
లస: ససస స

1979 JBV2390680
పపరర: జయలకడమ అడపరల�
భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:51
లస: ససస స

1962 NDX1877986
పపరర: గగతమ కటబరర

94-111/30

1965 NDX2060721
పపరర: వనసకట రతనస కటరర

94-112/285

1968 NDX1376185
పపరర: అదద శశషమమ కసదసల

94-113/854

1971 NDX3060258
పపరర: వనసకట మలలశసరర రవపలపలర

94-107/896

భరస : వనసకటనథరరయణ రవపలపలర
ఇసటట ననస:26-5-452
వయససస:38
లస: ససస స
94-103/1243
1974 NDX2786044
పపరర: ససశరఖ శక కలమఖణ తదజ అడపరల

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:22
లస: పప
94-105/766

తసడడ:డ పడకరశ రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:35
లస: పప
94-111/32

94-12/1660

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:26-5-451
వయససస:72
లస: ససస స

1970 NDX3181104
పపరర: వనసకట నథరరయణ రరవపలపలర

1976 NDX2973881
పపరర: తరక రమమశ అసదచ

1959 NDX3255759
పపరర: లలత ఏలలరర

తసడడ:డ పరరలలచన కటరర
ఇసటట ననస:26-5-450
వయససస:53
లస: పప

1967 NDX0423038
పపరర: సరసబరరడడడ కసదసల

1973 NDX2811453
పపరర: జయ లకడమ అడపరల

94-112/283

తసడడ:డ వనసకట రతనస కటబరర
ఇసటట ననస:26-5-450
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల రరవపలపలర
ఇసటట ననస:26-5-452
వయససస:44
లస: పప
94-103/1241

94-112/280

భరస : కకటట రరడడడ ఏలలరర
ఇసటట ననస:26-5-449
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:26-5-451
వయససస:73
లస: పప

1969 NDX3060332
పపరర: వనసకటనథరరయణ రవలమవఅల

1953 NDX0727321
పపరర: జయసత మమగగలలరర

తసడడ:డ వనసకయఖ చసత
ఇసటట ననస:26-5-448
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస కటరర
ఇసటట ననస:26-5-450
వయససస:49
లస: ససస స

1966 NDX1780403
పపరర: సరయ దదపక కటరర

భరస : కరశవశసనథథస కలనశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:41
లస: ససస స

1956 AP151010306311
పపరర: రసగరరరవప చసతథ చసత

94-112/282

తసడడ:డ రసగయఖ చటటపప టట
ఇసటట ననస:26-5-449/1
వయససస:76
లస: పప

1963 NDX2051274
పపరర: వనసకట రతనస కటరర

1978 NDX1878984
పపరర: లమవణఖ కలనశశటఘ ట

1955 NDX1227289
పపరర: అకకలలష రరడడడ బదదదగస బదదదగస

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:26-5-448
వయససస:56
లస: పప

1960 NDX3106952
పపరర: శరఖమల పసగగలలరర

1975 NDX2978807
పపరర: సరససత అసదచ

భరస : యగయఖ మగగలలరర
ఇసటట ననస:26-5-448
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ రరడడ బదదదగస
ఇసటట ననస:26-5-448
వయససస:26
లస: పప

1957 NDX1237296
పపరర: దదలప కలమమర రరడడడ బడడడ గస

1972 NDX2786036
పపరర: వనసకటటశసర రరవప అడపరల

94-120/589
1952 NDX2911303
పపరర: నథగ వనసకట ససరఖ తదజ
గగసటటరర
తసడడ:డ ససబడమణఖ కలమమర గగసటటరర
ఇసటట ననస:26-5-447
వయససస:29
లస: పప

1977 NDX2979409
పపరర: మలర శసరర అసదచ

94-105/767

భరస : తరక రమమశ అసదచ
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:27
లస: ససస స
94-111/33

1980 NDX2287068
పపరర: సస శరఖ శక కళయఖణ తదజ
అడపరల
తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:23
లస: పప

94-111/34
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1981 NDX1878851
పపరర: కరశవశసనథథస కలనశశటఘ ట

94-111/35

తసడడ:డ పసచతయఖ కలనశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:46
లస: పప
94-114/790

1987 AP151010309837
పపరర: సరమమమ జఖస ఇమమడడ ఇమమడడ

94-103/657

94-103/660

94-103/663

94-103/666

94-103/669

భరస : పడకరశ రరవప గరరర
ఇసటట ననస:26-6-460
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర అననవరపప
ఇసటట ననస:26-6-460
వయససస:41
లస: పప
2008 NDX2274850
పపరర: వనసకట ససరష మగకకప తథళళరర
తసడడ:డ శవ తరరపతయఖ తథళళరర
ఇసటట ననస:26-6-462
వయససస:22
లస: ససస స

1994 NDX1922294
పపరర: శకలసతల దదవ ఇమమడడ

94-103/664

1997 NDX2115989
పపరర: రరమదదవ తననరర

2000 NDX2079912
పపరర: యమగన గరరర

2003 NDX1571471
పపరర: జహహ షపక

2006 NDX1571489
పపరర: బబబబవల షపక షపక

2009 NDX2274835
పపరర: ఆదదబబననఉషసన షపక
తసడడ:డ నథగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-6-462
వయససస:23
లస: ససస స

94-103/659

94-103/662

1995 NDX0662460
పపరర: రరజరష ఇమమడడ

94-103/665

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:26-6-455/3
వయససస:34
లస: పప
94-103/667

1998 NDX1144815
పపరర: వదథఖసరగర తననరర

94-103/668

తసడడ:డ చతస రసజన దథస
ఇసటట ననస:26-6-458
వయససస:36
లస: పప
94-103/671

2001 NDX2275014
పపరర: లకడమ అననవరపప

94-103/672

భరస : నథగరశసర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:26-6-460
వయససస:34
లస: ససస స
94-103/674

2004 NDX1765264
పపరర: గరహర నథగగల షరరఫ షపక

94-103/676

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:26-6-460
వయససస:27
లస: పప
94-103/678

తసడడ:డ జజన అహమద షపక షపక
ఇసటట ననస:26-6-460
వయససస:53
లస: పప
94-103/680

1989 NDX1261957
పపరర: నథగజజఖత ఇమమడడ ఇమమడడ

తసడడ:డ అమమయఖ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:26-6-455/2
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబబబవల షపక షపక
ఇసటట ననస:26-6-460
వయససస:50
లస: ససస స
94-103/677

94-103/656

94-103/661 1992 NDX0662189
1991 NDX0487470
పపరర: నథగరసదడ బబబగ ఇమమడడ ఇమమడడ
పపరర: శవనథనరరయణ ఇమమడడ

తసడడ:డ పడకరశ రరవప గరరర
ఇసటట ననస:26-6-460
వయససస:27
లస: ససస స
94-103/673

1986 NDX2130144
పపరర: కకటటశసరమమ ఇమమడడ

తసడడ:డ శవ నథరరయణ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:26-6-455/2
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర తననరర
ఇసటట ననస:26-6-458
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర తననరర
ఇసటట ననస:26-6-458
వయససస:65
లస: పప

2005 NDX2274959
పపరర: నథగరశసర రరవప అననవరపప

94-103/658

భరస : సరసబ శవ రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:26-6-455/3
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమయఖ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:26-6-455/3
వయససస:57
లస: పప

2002 NDX2079904
పపరర: కకటటశసరమమ గరరర

1988 NDX2213593
పపరర: అమమయఖ ఇమమడడ

94-112/287

భరస : నరసససహ రరవప శవరల శశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-6-455/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనథరరయణ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:26-6-455/2
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరజరష ఇమమడడ
ఇసటట ననస:26-6-455/3
వయససస:30
లస: ససస స

1999 NDX2115971
పపరర: చతరసజన దథస తననరర

94-103/655

తసడడ:డ గగరవయఖ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:26-6-455/1
వయససస:88
లస: పప

భరస : శవనథనరరయణ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:26-6-455/2
వయససస:41
లస: ససస స

1996 NDX0365312
పపరర: సరసబశవరరవప ఇమమడడ

1985 NDX2213585
పపరర: నథగ ససనత ఇమమడడ

1983 NDX2081222
పపరర: వరససదదవ రరవప నరరక

తసడడ:డ రరమయఖ నరరక
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:26-6-455/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అమమయఖ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:26-6-455/1
వయససస:75
లస: ససస స

1993 NDX2079888
పపరర: సపజలలష ఇమమడడ

94-111/36

తసడడ:డ తరరమలరరవప�
ఇసటట ననస:26-5-453
వయససస:56
లస: పప

1984 NDX1708116
పపరర: డడ ఎస మమనక సససపసత
వడర మమడడ
తసడడ:డ మగరళ కకషష వడర మమడడ
ఇసటట ననస:26-6-212
వయససస:24
లస: ససస స

1990 AP151010309836
పపరర: రరజరశసరర ఇమమడడ ఇమమడడ

1982 AP151010213574
పపరర: వనసకటటశసరరరవప అడపరల�

2007 NDX2487924
పపరర: దసరర రరవప కకమరల

94-103/679

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకమరల
ఇసటట ననస:26-6-461
వయససస:29
లస: పప
94-103/681

2010 NDX2030179
పపరర: యమససమన షపక

94-103/682

భరస : నథగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-6-462
వయససస:50
లస: ససస స
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94-103/683

తసడడ:డ బకర రర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-6-462
వయససస:52
లస: పప
2014 NDX2097856
పపరర: హజజరరబ షపక

94-105/249

94-103/688

94-103/691

2018 NDX1602862
పపరర: సరమమమ జఖస బరరమ

2021 NDX0104596
పపరర: శవ పరరసత శవశశటఘ ట శవరలశశటఘ ట

94-103/694

2026 NDX2277143
పపరర: ససనతథ తననరర

94-103/695

2024 MLJ1863133
పపరర: సరమమమ జఖస చసదథ

94-103/689

భరస : కకశశర తననరర
ఇసటట ననస:26-6-467
వయససస:31
లస: ససస స

94-103/692

94-103/698

2032 NDX0414490
పపరర: పదథమవత దదవస దదవస

94-103/701

2030 NDX2178862
పపరర: సరయకలమమర కలసట

94-217/38

భరస : వనసకటటశసరరరవప దదవస
ఇసటట ననస:26-6-469
వయససస:37
లస: ససస స

94-103/696

తసడడ:డ ససబబయఖ దదవస
ఇసటట ననస:26-6-469
వయససస:54
లస: పప

2036 NDX1859075
పపరర: వరససత గగమమ

94-103/699

2039 NDX0414466
పపరర: పదమ గగమమ
భరస : రరమమరరవప గగమమ
ఇసటట ననస:26-6-469/1
వయససస:41
లస: ససస స

2022 NDX0065052
పపరర: శకనవరసరరవప శవరలశశటఘ ట

94-103/693

2025 MLJ1863695
పపరర: శకనవరసరరవప చసదథ

94-217/39

2028 NDX1165224
పపరర: కకషష బరరమ బరమ

94-103/697

2031 JBV2860971
పపరర: రసగరరరవప కలసటబ

94-103/700

తసడడ:డ చనగరపయఖ కలసటబ
ఇసటట ననస:26-6-467/1
వయససస:51
లస: పప
94-103/702

2034 NDX0662262
పపరర: వనసకటటశసర రరవప దదవస

94-103/703

తసడడ:డ ససబబయఖ దదవస
ఇసటట ననస:26-6-469
వయససస:39
లస: పప
94-103/705

తసడడ:డ రరమ రరవప గగమమ
ఇసటట ననస:26-6-469/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-103/707

94-103/690

తసడడ:డ వనసకట సరసమ బరమ
ఇసటట ననస:26-6-467
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప దదవస
ఇసటట ననస:26-6-469
వయససస:51
లస: ససస స
94-103/704

2019 NDX1602938
పపరర: వనసకట సరసమ బరరమ బరమ

తసడడ:డ కకటయఖ చసదథ
ఇసటట ననస:26-6-466
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప కలసట
ఇసటట ననస:26-6-467/1
వయససస:22
లస: పప
2033 NDX0662627
పపరర: అలవనలమమ దదవస

94-103/687

తసడడ:డ నరసససహరరవప శవరలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-6-465/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకషష బరమ
ఇసటట ననస:26-6-467
వయససస:37
లస: ససస స

2029 JBV2869840
పపరర: వనసకటవజయలకడమ కలసటబ
కలసటబ
భరస : రసగరరరవప కలసటబ
ఇసటట ననస:26-6-467/1
వయససస:42
లస: ససస స

2016 NDX0487421
పపరర: వనసకట రరవప బరమ బరమ

తసడడ:డ కకషష సరసమ బరమ
ఇసటట ననస:26-6-465
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరసరరజ చసదథ
ఇసటట ననస:26-6-466
వయససస:60
లస: ససస స
2027 NDX2195502
పపరర: రరజఖలకడమ బరమ

94-103/685

తసడడ:డ వనసకట సరసమ బరమ
ఇసటట ననస:26-6-464
వయససస:44
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప శవరలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-6-465/1
వయససస:56
లస: ససస స

2023 NDX0930040
పపరర: శవరలశశటఘ ట నరసససహరరవప
శవరలశశటఘ ట
తసడడ:డ నరసయఖ శవరలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-6-465/1
వయససస:73
లస: పప

2038 NDX1262237
పపరర: నథగలకకమ యపరపటనస
యపరపటనస
భరస : కకకషష యపరపటనస
ఇసటట ననస:26-6-469/1
వయససస:31
లస: ససస స

94-103/686

భరస : వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:26-6-465
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప శవరలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-6-465/1
వయససస:32
లస: ససస స

2035 NDX0662387
పపరర: కకటటశసర రరవప దదవస

2015 NDX0538892
పపరర: నథగలకడమ బరమ బరమ

2013 NDX0363051
పపరర: బకరరర సరహహబ సరహహబ

తసడడ:డ నథగగల మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:26-6-463
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప బరమ
ఇసటట ననస:26-6-464
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమమశ బరమ
ఇసటట ననస:26-6-465
వయససస:34
లస: ససస స
2020 NDX0104893
పపరర: నథగలకడమ శవశశటఘ ట శవరలశశటఘ ట

94-103/684

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-6-463
వయససస:42
లస: పప

భరస : బకర రర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-6-463
వయససస:72
లస: ససస స
2017 NDX0539031
పపరర: రమణ బరమ బరమ

2012 NDX0867762
పపరర: మసరసన వల షపక

2037 NDX0966507
పపరర: లకకమదసరర గగమమ గగమమ

94-103/706

తసడడ:డ రరమమరరవప గగమమ
ఇసటట ననస:26-6-469/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-103/708

2040 NDX0414409
పపరర: సరవతడమమ పపరరమమళళ

94-103/709

భరస : కకషష పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:26-6-469/1
వయససస:65
లస: ససస స
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2041 NDX1525973
పపరర: వనసకటటససర రరవప వలర బబననన

94-103/710

తసడడ:డ శవయఖ వలర బబననన
ఇసటట ననస:26-6-469/1
వయససస:35
లస: పప

2042 NDX0662452
పపరర: రరమమరరవప గగమమమ

తసడడ:డ కకషష పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:26-6-469/1
వయససస:45
లస: పప

94-103/713 2045 NDX1167055
2044 NDX2151561
పపరర: జయ సరయ పపషఖమ జమగమల
పపరర: మణణ కలమమరర జకనస జకనస

తసడడ:డ వరరసజననయగలల జమగమల
ఇసటట ననస:26-6-470
వయససస:26
లస: ససస స
2047 NDX2151801
పపరర: భవరన కలమమరర జమగమల

94-103/716

94-106/41

94-103/720

94-103/723

2054 NDX0786152
పపరర: అణజల జకలనల జకలనల

2057 NDX0662445
పపరర: ససబబబరరవప జకలనల

94-106/44

2060 NDX2164895
పపరర: సససధరఖ పప డతరపప

భరస : నథగరరజ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకషష పప డతరరపప
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:67
లస: ససస స

94-103/730

2066 NDX1262120
పపరర: వనసకటటష మటర పవడడ

94-103/721

2049 NDX0365445
పపరర: దసస గరరర షపక

94-103/718

2052 NDX0030577
పపరర: మమధవ జకలనస

94-103/719

2055 NDX0414615
పపరర: పరరసత జకలనల జకలనల

94-103/722

భరస : ససబబబరరవప జకలనల
ఇసటట ననస:26-6-471
వయససస:50
లస: ససస స
94-103/724

2058 NDX2151686
పపరర: శవమమ కకసడసఇడథ

94-106/43

భరస : వనసకట నథరరయణ కకసడమమడ
ఇసటట ననస:26-6-471
వయససస:73
లస: ససస స
94-103/725

2061 NDX1262286
పపరర: కలమమరర పడతరపప పడతరపప

94-103/726

భరస : లకమణ పడతరపప
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:29
లస: ససస స
94-103/728

2064 NDX0663096
పపరర: అసకమమ పస పస

94-103/729

భరస : వనసకటటశసరరరవప పస
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:34
లస: ససస స
94-103/731

తసడడ:డ శసకర రరవప మటర పవడడ
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నథగ భమషషస తచసపలర
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:39
లస: పప

94-103/715

తసడడ:డ నథగరరజ జకలనస
ఇసటట ననస:26-6-471
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నథన పస
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:33
లస: ససస స

94-103/733 2069 NDX1121060
2068 NDX0414086
పపరర: నథగరరజ వడర మమడడ వడర మమడడ
పపరర: రరమయఖ తచసపలర

తసడడ:డ యలమసద వడర మమడడ
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:35
లస: పప

94-106/42

తసడడ:డ కకషష పప డతరపప
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:24
లస: ససస స

94-103/727 2063 NDX0663070
2062 NDX1262112
పపరర: అనసరరధథ వడర మమడడ వడర మమడడ
పపరర: చథమగసడదశసరర పస పస

2046 NDX0414524
పపరర: ఫరతమమ షపక షపక

తసడడ:డ కసగరల షపక
ఇసటట ననస:26-6-470
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప జకలనల
ఇసటట ననస:26-6-471
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప జకలనల
ఇసటట ననస:26-6-471
వయససస:35
లస: పప

2065 NDX2213437
పపరర: lakshmi పప డతరరపప

94-103/717

తసడడ:డ ససబబబరరవప జకలనల
ఇసటట ననస:26-6-471
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సతయఖ నలస
ఇసటట ననస:26-6-471
వయససస:40
లస: పప
2059 NDX2151868
పపరర: నథగరరజ జకలనల

2051 NDX2151785
పపరర: వరరసజననయగలల జమగమల

94-103/712

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:26-6-470
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ జమగమల
ఇసటట ననస:26-6-470
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప జకలనల
ఇసటట ననస:26-6-471
వయససస:33
లస: ససస స
2056 NDX1262070
పపరర: యమదగరరర నలస నలస

94-103/714

భరస : బడహమనసదరరడడడ జకనస
ఇసటట ననస:26-6-470
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:26-6-470
వయససస:26
లస: ససస స
2053 NDX0663104
పపరర: భవరన జకలనల జకలనల

2048 NDX0883645
పపరర: లకడమ జకనస జకనస

2043 NDX1367556
పపరర: మలలర శసరర జలలరర

భరస : పడసరద జలలరర
ఇసటట ననస:26-6-469/2
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనసద రరడకడ జకనస
ఇసటట ననస:26-6-470
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయగలల జమగమల
ఇసటట ననస:26-6-470
వయససస:53
లస: ససస స
2050 NDX1671453
పపరర: కమలబ షపక

94-103/711

2067 NDX0662635
పపరర: లకమయఖ పస పస

94-103/732

తసడడ:డ కకషష పస
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:34
లస: పప
94-103/734

2070 NDX2213973
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పప డతరరపప

94-103/735

తసడడ:డ కరశయఖ పప డతరరపప
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:42
లస: పప
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94-103/736

తసడడ:డ చదసచయఖ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:45
లస: పప
2074 NDX2178854
పపరర: కకసడమమ కరనథథరరస

94-103/739

94-103/742

94-103/745

94-103/747

94-103/750

94-103/753

94-103/756

తసడడ:డ మమణణకరఖలరరవప బసదథరర
ఇసటట ననస:26-6-481
వయససస:31
లస: ససస స

2084 NDX0104232
పపరర: మలమరదద శరఖమల మలమరదద

2087 NDX2213635
పపరర: రరధదక మసదడపప

2090 JBV2860062
పపరర: శకనవరసస మసదడపప

2093 NDX2817724
పపరర: పడతభ భబరత అవపల

94-103/758

2096 NDX0385864
పపరర: వనణగగరపరల కరటటపలర
తసడడ:డ ససబబబరరవప కరటటపలర
ఇసటట ననస:26-6-480
వయససస:41
లస: పప

94-103/761

2079 NDX0656082
పపరర: వననద కలమమర కకనకక కకనకక

2082 NDX2758712
పపరర: శరరద కటబరర

94-103/748

94-103/744

94-107/897

2085 NDX1707506
పపరర: వనసకట చలపత మలమరదద

94-103/749

తలర : శరఖమల మలమరదద
ఇసటట ననస:26-6-478
వయససస:25
లస: పప
94-103/751

2088 NDX0033803
పపరర: అనససరఖ మసదడపప
మసదడపప
భరస : కసచచయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:26-6-479
వయససస:50
లస: ససస స

94-103/752

94-103/754

2091 JBV2860997
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప మసదడపప

94-103/755

తసడడ:డ కసచయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:26-6-479
వయససస:36
లస: పప
94-103/1245

2094 NDX1746132
పపరర: వనణగశక కరటటపలర

94-103/757

భరస : వనణగ కరటటపలర
ఇసటట ననస:26-6-480
వయససస:34
లస: ససస స
94-103/759

2097 NDX0415455
పపరర: ససబబబరరవప కరటటపలర

94-103/760

తసడడ:డ రరశయఖ కరటటపలర
ఇసటట ననస:26-6-480
వయససస:66
లస: పప

94-103/762 2100 NDX2275022
2099 NDX0662684
పపరర: చచజతనఖ మసదడపప మసదడపప
పపరర: రరమ దదవ బతష
స ల

భరస : వనసకట కకషరషరరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:26-6-481
వయససస:33
లస: ససస స

94-103/741

తసడడ:డ అపపనన
ఇసటట ననస:26-6-475 5TH LINE
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనథడనరరరవ అవపల
ఇసటట ననస:26-6-479
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కరటటపలర
ఇసటట ననస:26-6-480
వయససస:60
లస: ససస స
2098 NDX2151579
పపరర: పపరరషప తస స బసదథరర

94-103/746

తసడడ:డ కసచయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:26-6-479
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మసదడపప
ఇసటట ననస:26-6-479
వయససస:57
లస: పప
2095 NDX2213478
పపరర: లకడమ కరటటపలర

2081 NDX0656124
పపరర: సరసబయఖ కనతస కనతస

2076 NDX2151678
పపరర: పదథమవత గగమమ

తసడడ:డ పప తషరరజ కకనకక
ఇసటట ననస:26-6-474
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసస మసదడపప
ఇసటట ననస:26-6-479
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కసచయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:26-6-479
వయససస:33
లస: పప
2092 JBV2860278
పపరర: కసచయఖ మసదడపప

94-103/743

భరస : శకనవరస రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:26-6-478
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సదథశవరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:26-6-479
వయససస:23
లస: ససస స
2089 JBV2860070
పపరర: అనల కలమమర మసదడపప

2078 NDX0656090
పపరర: నరరసదడ బబబగ కనతస కనతస

94-103/738

భరస : రరమమరరవప గగమమ
ఇసటట ననస:26-6-474
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ కనతస
ఇసటట ననస:26-6-474
వయససస:55
లస: పప

భరస : హనసమయఖ కమతస
ఇసటట ననస:26-6-477
వయససస:77
లస: ససస స
2086 NDX2274843
పపరర: ససషమ పడశరసత వడర మమడడ

94-103/740

తసడడ:డ సరసబయఖ కనతస
ఇసటట ననస:26-6-474
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కనతస
ఇసటట ననస:26-6-474
వయససస:32
లస: పప
2083 NDX0104570
పపరర: ససరమమ కమతస కమతస

2075 NDX1166925
పపరర: బజబ షపక

2073 NDX2178839
పపరర: ఝమనసరరణణ కరనథథరరస

భరస : నరరసదడబబబగ కరనథథరరస
ఇసటట ననస:26-6-474
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వననద కలమమర కకణణకక
ఇసటట ననస:26-6-474
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కణతస
ఇసటట ననస:26-6-474
వయససస:49
లస: ససస స
2080 NDX1707696
పపరర: రరజరష కనతస

94-103/737

తసడడ:డ ససబబయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:26-6-472
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరజరశ కరనథథరరస
ఇసటట ననస:26-6-474
వయససస:26
లస: ససస స
2077 NDX1854414
పపరర: రసగమమ కణతస

2072 NDX0372441
పపరర: యలమసద వడర మమడడ

94-103/763

భరస : నరసససహ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-6-481
వయససస:43
లస: ససస స
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2101 NDX2274991
పపరర: నరసససహ రరవప బతష
స ల

94-103/764

తసడడ:డ చచసదడయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-6-481
వయససస:49
లస: పప
2104 NDX1603415
పపరర: దససపల రమఖకకషష దససపల

94-103/765

94-103/768

తసడడ:డ హహసపసన దససపల
ఇసటట ననస:26-6-482
వయససస:34
లస: పప
2113 NDX2769057
పపరర: శరరమల శక రరయ

94-103/1247

2108 NDX0419416
పపరర: సరరజన దససపల దససపల

94-103/775

2117 AP151010306340
పపరర: శవరరమకకషషయఖ కకటబ కకటబ

94-103/778

2122 NDX1822387
పపరర: తలక ఐనసపవడడ

94-103/781

2120 JBV2869428
పపరర: ససతథమహలకడమ దథసరర దథసరర

94-103/772

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప ఐనసపవడడ
ఇసటట ననస:26-6-482/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రఘగపత రరవప శరఖమగరర
ఇసటట ననస:26-6-482/2
వయససస:44
లస: పప

2125 JBV2860559
పపరర: సరసబశవరరవప దథసరర

2126 NDX3143559
పపరర: మమనక దథసరర

94-103/784

తసడడ:డ బసవయఖ దథసరర
ఇసటట ననస:26-6-482/2
వయససస:85
లస: పప

94-103/773

2129 NDX1707522
పపరర: ధనలకడమ కనతస
తసడడ:డ ససరరష కనతస
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:26
లస: ససస స

94-103/770

2112 NDX2769008
పపరర: శక కకటట యమదవ రరయ

94-103/1246

2115 AP151010306057
పపరర: రరమకలమమర కకటబ కకటబ

94-103/774

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ కకటబ
ఇసటట ననస:26-6-482/1
వయససస:41
లస: పప
94-103/776

2118 NDX2213403
పపరర: నవన శరఖమగరర శరఖమగరర

94-103/777

భరస : శకనవరస రరవప శరఖమగరర
ఇసటట ననస:26-6-482/2
వయససస:43
లస: ససస స
94-103/779

2121 NDX2178615
పపరర: దదపక ఐనసపవడడ

94-103/780

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప ఐనసపవడడ
ఇసటట ననస:26-6-482/2
వయససస:22
లస: పప
94-103/782

2124 JBV2860823
పపరర: వనసకటటససర రరవప ఐనసపవడడ

94-103/783

తసడడ:డ లకకమ నథరరయణ ఐనసపవడడ
ఇసటట ననస:26-6-482/2
వయససస:29
లస: పప
94-115/1016

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-6-482/2
వయససస:28
లస: ససస స
94-103/786

2109 NDX2275113
పపరర: వనసకటటససర రరవప కసదసల

తసడడ:డ బబల కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-6-482
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:26-6-482/2
వయససస:81
లస: ససస స
2123 NDX2213411
పపరర: శకనవరస రరవప శరఖమగరర

94-103/767

తసడడ:డ వనసకట రతనస కసదసల
ఇసటట ననస:26-6-482
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కకటబ
ఇసటట ననస:26-6-482/1
వయససస:67
లస: పప

2119 JBV2869410
పపరర: వనజకలమమరర ఐనసపవడడ
ఐనసపవడడ
భరస : వనసకటటశసర రరవప ఐనసపవడడ
ఇసటట ననస:26-6-482/2
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరరజ కణతస
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:21
లస: ససస స

94-103/769

2111 NDX0662510
పపరర: ససబడమణఖస దససపల దససపల

2114 AP151010309397
పపరర: జయపడద కకట కకటబ

2106 NDX0030502
పపరర: బబజ దససపల
భరస : ససబడమణఖఎస దససపల
ఇసటట ననస:26-6-482
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషషయఖ కకటబ
ఇసటట ననస:26-6-482/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ కకటబ
ఇసటట ననస:26-6-482/1
వయససస:42
లస: పప

2128 NDX2506053
పపరర: శక లకడమ కణతస

94-103/766

తసడడ:డ హహసపసన రరవప దససపల
ఇసటట ననస:26-6-482
వయససస:36
లస: పప

భరస : శక కకటట యమదవ
ఇసటట ననస:26-6-482
వయససస:25
లస: ససస స
2116 AP151010306200
పపరర: చసదడశశఖర కకటబ కకటబ

2105 NDX2275048
పపరర: రమఖ పపషరపవత కసదసల

భరస : హహసపసనథడవప దససపల
ఇసటట ననస:26-6-482
వయససస:58
లస: ససస స
94-103/771

94-103/1144
2103 NDX2694339
పపరర: భబణగ వనసకట లకడమ కలవకలరర

తసడడ:డ రరజ కలమమర కలవకలరర
ఇసటట ననస:26-6-481
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:26-6-482
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖపడసరద దదసస
ఇసటట ననస:26-6-482
వయససస:46
లస: ససస స
2110 NDX0963439
పపరర: ససదదర దససపల దససపల

94-103/1143

తసడడ:డ తడనథథ బలర
ఇసటట ననస:26-6-481
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససధదర దససపల
ఇసటట ననస:26-6-482
వయససస:29
లస: ససస స
2107 NDX0030338
పపరర: పడమలమ రరణణ దదసస

2102 NDX2694420
పపరర: భబరత బలర

94-103/785
2127 NDX1525882
పపరర: దథడకకయమమమ మననవ మననవ

భరస : ససబబబ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:26-6-483/3
వయససస:79
లస: ససస స
94-103/787

2130 NDX0965095
పపరర: నథగలకడమ కణతస

94-103/788

భరస : కకరణ కలమమర కణతస
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:32
లస: ససస స
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2131 JBV2869832
పపరర: ధనలకడమ కణతస కణతస

94-103/789

భరస : నథగరరజ కణతస
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:35
లస: ససస స
2134 AP151010309305
పపరర: సరమమమ జఖస కణతస కణతస

94-103/792

94-103/795

94-103/1146

94-103/798

94-103/801

2141 NDX2695674
పపరర: నరసససహ కరనథథ

2144 AP151010309090
పపరర: మమధవ కణతస కణతస

2147 NDX2487940
పపరర: గరతకర కననతస

94-103/804

2150 NDX0965426
పపరర: యమదమమ దథసతష దథసతష

తసడడ:డ నథగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:26-6-486
వయససస:78
లస: పప

2153 NDX1525908
పపరర: పదమ బబ డడగరరర

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బబ డడగరరర
ఇసటట ననస:26-6-486/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బబ డడగరరర
ఇసటట ననస:26-6-486/1
వయససస:31
లస: పప
94-103/813

94-103/794

2139 NDX2704245
పపరర: భరత కలమమర కనథనథమ

94-103/1145

2142 NDX0030270
పపరర: రమమదదవ కరసతస

94-103/797

భరస : అనల కలమమర కరసతస
ఇసటట ననస:26-6-485
వయససస:30
లస: ససస స
94-103/799

2145 NDX0415471
పపరర: శకనవరసరరవప కణతస

94-103/800

తసడడ:డ చన కకటటశసరరరవప కణతస
ఇసటట ననస:26-6-485
వయససస:37
లస: పప
94-103/802

2148 NDX0966523
పపరర: తషలసస దథసతష దథసతష

94-103/803

భరస : చసదడశశఖర దథసతష
ఇసటట ననస:26-6-486
వయససస:33
లస: ససస స
94-103/805

94-103/806
2151 NDX0963488
పపరర: చసదడశశఖర రరవప దథసతష దథసతష

తసడడ:డ ధరమయఖ దథసతష
ఇసటట ననస:26-6-486
వయససస:40
లస: పప
94-103/808

భరస : శకనవరస రరవప బబ డడగరరర
ఇసటట ననస:26-6-486/1
వయససస:31
లస: ససస స

94-103/810 2156 NDX2487890
2155 NDX1374560
పపరర: సరయ కలమమర బబ డడగరరర బబ డడగరరర
పపరర: వనసకట రరవప బబ డడగరరర

2158 NDX0538504
పపరర: వజయలకడమ వరయలపలర
వరయలపలర
భరస : హరరబబబగ వరయలపలర
ఇసటట ననస:26-6-487
వయససస:34
లస: ససస స

94-103/1147

భరస : ధరమయఖ దథసతష
ఇసటట ననస:26-6-486
వయససస:64
లస: ససస స
94-103/807

2136 AP151010306209
పపరర: నథగరరజ కణతస కణతస

తలర : శవ పరరసత కరనథథ
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనణగగరపరల రరవప కననతస
ఇసటట ననస:26-6-486
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:26-6-486
వయససస:58
లస: ససస స
2152 NDX0385989
పపరర: సపజదథ జమమల షపక

94-103/796

భరస : వనణగగరపరలరరవప కణతస
ఇసటట ననస:26-6-485
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కకటటశసరరరవప కణతస
ఇసటట ననస:26-6-485
వయససస:37
లస: పప
2149 NDX0538975
పపరర: లమల బ షపక షపక

2138 AP151010306196
పపరర: ససరరష కణతస కణతస

94-103/791

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కణతస
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశ కరనథథ
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కరసతస
ఇసటట ననస:26-6-485
వయససస:35
లస: ససస స
2146 JBV2861086
పపరర: అనల కలమమర కణతస

94-103/793

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కణతస
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశ కరనథథ
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:21
లస: పప
2143 NDX1262062
పపరర: వజయ లకకమ కరసతస

2135 AP151010306193
పపరర: కకరణగనమమర కణతస కణతస

2133 AP151010309116
పపరర: శకదదవ కణతస కణతస

భరస : ససరరష కణతస
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కణతస
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కణతస
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:44
లస: పప
2140 NDX2699130
పపరర: రవ కకశశర కరనథథ

94-103/790

భరస : శవశసకర కణతస
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప కణతస
ఇసటట ననస:26-6-484
వయససస:62
లస: ససస స
2137 AP151010306342
పపరర: శవశసకర కణతస కణతస

2132 JBV2869873
పపరర: పరరసత కణతస కణతస

2154 NDX1374578
పపరర: రరధ బబ డడగరరర బబ డడగరరర

94-103/809

భరస : కకటటశసర రరవప బబ డడగరరర
ఇసటట ననస:26-6-486/1
వయససస:54
లస: ససస స
94-103/811

2157 NDX1525916
పపరర: శకనవరస రరవప బబ డడగరరర

94-103/812

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బబ డడగరరర
ఇసటట ననస:26-6-486/1
వయససస:37
లస: పప

94-103/814 2160 NDX0965509
94-103/815
2159 NDX2130219
పపరర: మలలర శసరర కలమమరర జజమమసపటఘ ట
పపరర: పడభబవత మమతషకలరర మమతషకలరర

భరస : వనసకటటశసరరర కలసట
ఇసటట ననస:26-6-487
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నథగరశసరరరవప మమతషకలరర
ఇసటట ననస:26-6-487
వయససస:39
లస: ససస స
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పపరర: రమణమమ కలసట
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94-103/816

భరస : వనసకటటశసరరర కలసట
ఇసటట ననస:26-6-487
వయససస:58
లస: ససస స
2164 NDX1165240
పపరర: కకటటశసర రరవప మఠరకలరర
మఠరకలరర
తసడడ:డ గరలలయఖ మఠరకలరర
ఇసటట ననస:26-6-487
వయససస:64
లస: పప

94-103/819

2167 AP151010309017
పపరర: వనసకటససబబమమ చచనసనపరటట
చచనసనపరటట
భరస : శసకర చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:26-6-489
వయససస:62
లస: ససస స

94-103/822

2170 NDX2275154
పపరర: శక లకడమ తతట

94-103/825

2162 NDX1374479
పపరర: నథగరశసర రరవప మతషకలరర
మతషకలరర
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:26-6-487
వయససస:41
లస: పప
2165 NDX2151827
పపరర: సమత గదదల

94-103/823

2171 NDX2275139
పపరర: ససజజత శలస

94-103/826

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-6-490
వయససస:19
లస: పప
94-103/833

94-103/836

తసడడ:డ సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:48
లస: పప

2183 NDX1999962
పపరర: ఖరఖరరన బ షపక

94-103/839

2186 NDX2000073
పపరర: మహబమబ జజన షపక

94-103/831

2189 NDX2000164
పపరర: నథగమర బబషర షపక
తసడడ:డ సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:52
లస: పప

94-103/824

2172 AP151010309389
పపరర: వనసకటటశసరమమ దసడచ దసడచ

94-103/827

2175 AP151010306062
పపరర: మలలర శసరరరవప దసడచ దసడచ

94-103/830

2178 NDX2000032
పపరర: షకకల బబగస షపక

94-103/832

భరస : అనసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-103/834

2181 NDX2000206
పపరర: కరరమగన షపక

94-103/835

భరస : నథగగర బబషర షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-103/837

2184 NDX1619917
పపరర: సజత షపక

94-103/838

తసడడ:డ నథగమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:25
లస: పప
94-103/840

తసడడ:డ సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:41
లస: పప
94-103/842

2169 AP151010306055
పపరర: శసకర చచనసనపరటట చచనసనపరటట

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ దసడచ
ఇసటట ననస:26-6-490
వయససస:60
లస: పప

భరస : సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:38
లస: పప
2188 NDX2000321
పపరర: మసరసన వల షపక

94-103/829

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:42
లస: ససస స
2185 NDX1999996
పపరర: అనసర బబషర షపక

2180 NDX2000107
పపరర: జజససమన షపక

94-106/46

భరస : మలలర శసరరరవప దసడచ
ఇసటట ననస:26-6-490
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహబమబ వరల షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:34
లస: ససస స
2182 NDX2000354
పపరర: షరజయ షపక

2177 NDX2275071
పపరర: అఫప డ జ షపక

2166 NDX2151777
పపరర: రరజరసదడ కలమమర గదదల

తసడడ:డ పదదయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:26-6-489
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకషష కరసత శలస
ఇసటట ననస:26-6-490
వయససస:35
లస: పప
94-103/1148

94-103/818

తసడడ:డ ససబబయఖ గదదల
ఇసటట ననస:26-6-488
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవరజ శలస
ఇసటట ననస:26-6-490
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-6-490
వయససస:23
లస: పప

2179 NDX2000289
పపరర: నలలఫర షపక

94-106/45

2168 AP151010306060
పపరర: సరసబశవరరవప చచనసనపరటట
చచనసనపరటట
తసడడ:డ శసకర చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:26-6-489
వయససస:41
లస: పప

94-103/828 2174 NDX2275121
2173 NDX2213494
పపరర: నథగ సరయ కలమమర తతట తతట
పపరర: శవరజ శలస

2163 NDX0377135
పపరర: వనసకటటశసరరర కలసటబ

తసడడ:డ అపపయఖ కలసటబ
ఇసటట ననస:26-6-487
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరజరసదడ కలమమర గదదల
ఇసటట ననస:26-6-488
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-6-490
వయససస:21
లస: ససస స

2176 NDX2703304
పపరర: ఆఫరసబ షపక

94-103/817

2187 NDX2000255
పపరర: మహబమబ వరల షపక

94-103/841

తసడడ:డ సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:45
లస: పప
94-103/843

2190 NDX2786069
పపరర: ఆఫరసబ షపక

94-103/1248

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-6-490/1
వయససస:19
లస: పప
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పపరర: శరఖమల మమమలలపలర
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94-103/844

భరస : వరయఖ మమమలలపలర
ఇసటట ననస:26-6-492
వయససస:46
లస: ససస స
2194 AP151010309139
పపరర: సరససత భమసస భమసస

94-103/847

94-103/850

94-103/853

2203 NDX0030262
పపరర: రరధ ఆవపల

94-103/854

94-103/857

94-103/1249

94-103/1149

2204 AP151010309140
పపరర: సరససత ఆవపల ఆవపల

2207 NDX1765843
పపరర: మనననయఖ చచవల

2210 NDX3014636
పపరర: నథగ లకడమ కలమమరర బరరసపవడడ

94-103/1252

2213 NDX3196060
పపరర: మధసరర దదవ

94-103/855

భరస : అవనథశ కలమమర నథగరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-7-501
వయససస:27
లస: ససస స

2216 NDX1897638
పపరర: ససరరఖ దదవ బతష
స ల

94-105/253

2219 NDX0126664
పపరర: వనసకట నథగ పవన కలమమర�
వననకకట�
తసడడ:డ హరర�
ఇసటట ననస:26-7-502
వయససస:58
లస: పప

94-103/852

2202 NDX2616076
పపరర: జజల జజన రరచకకసడ

94-103/1150

2205 AP151010306061
పపరర: మగనసరసమ ఆవపల ఆవపల

94-103/856

2208 NDX2496578
పపరర: వనసకట రమణ నలర చచరరవప

94-132/517

తసడడ:డ యమన వ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:26-7-500
వయససస:54
లస: పప
94-103/1250

2211 NDX3014628
పపరర: నరసససహ కరరరసక బరరసపవడడ

94-103/1251

తసడడ:డ ఆసజననయ పడసరద బరరసపవడడ
ఇసటట ననస:26-7-501
వయససస:33
లస: పప
94-132/1172

2214 NDX3164027
పపరర: మధసరర దదవ

94-132/1173

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-501
వయససస:39
లస: ససస స
94-132/518

తసడడ:డ యగరశసరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-7-502
వయససస:28
లస: ససస స
94-132/520

2199 NDX1433671
పపరర: రమమ దదవ వలర భననన

తసడడ:డ గణపత ఆవపల
ఇసటట ననస:26-6-498
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-501
వయససస:39
లస: ససస స
94-132/1174

94-103/849

భరస : జజన బబబగ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:26-6-497
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయ పడసరద బరరసపవడడ
ఇసటట ననస:26-7-501
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ నథగరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-7-501
వయససస:32
లస: పప

భరస : హరర
ఇసటట ననస:26-7-502
వయససస:58
లస: ససస స

2201 NDX2678696
పపరర: జజన బబబగ రరచకకసడ

2196 AP151010306038
పపరర: సరసబశవరరవప భమసస భమసస

భరస : వనసకటటశసర రరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:26-6-496/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననకరశవపలల చచవల
ఇసటట ననస:26-7-499
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ బరరసపవడడ
ఇసటట ననస:26-7-501
వయససస:64
లస: పప

2218 NDX0051300
పపరర: కకషష కలమమరర వననకకట

94-103/851

భరస : గణపత ఆవపల
ఇసటట ననస:26-6-498
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర పప ఆవపల
ఇసటట ననస:26-6-498
వయససస:57
లస: పప

2215 NDX2967107
పపరర: గగతమ నథగరశశటఘ ట

2198 AP151010306011
పపరర: వనసకటటశసరరర ఆవపల

94-103/846

తసడడ:డ రరఘవయఖ భమసస
ఇసటట ననస:26-6-493
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:26-6-497
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గణపత ఆవపల
ఇసటట ననస:26-6-498
వయససస:33
లస: ససస స

2212 NDX2950665
పపరర: అవనథశ కలమమర నథగరశశటఘ ట

94-103/848

తలర : మగననమమ ఆవపల
ఇసటట ననస:26-6-495
వయససస:55
లస: పప

2200 NDX0382424
పపరర: ససరఖకరసతస రరచకకసడ
రరచకకసడ
భరస : కకటటశసరరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:26-6-497
వయససస:67
లస: ససస స

2209 NDX3014644
పపరర: ఆసజననయ పడసరద బరరసపవడడ

2195 NDX2213692
పపరర: వనణగ బగసస

2193 NDX0478057
పపరర: ఆదదలకడమ భమసస

భరస : వనణగ భమసస
ఇసటట ననస:26-6-493
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బగసస
ఇసటట ననస:26-6-493
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:26-6-495
వయససస:33
లస: ససస స

2206 AP151010306109
పపరర: గణపత ఆవపల ఆవపల

94-103/845

తసడడ:డ వరయఖ మమమలలపలర
ఇసటట ననస:26-6-492
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప భమసస
ఇసటట ననస:26-6-493
వయససస:57
లస: ససస స
2197 NDX2213601
పపరర: ఉమమ ఆవపల

2192 NDX2468502
పపరర: పవన కలమమర మమమలలపలర

2217 NDX1945726
పపరర: రతమమ బతష
స ల

94-132/519

భరస : యగరశసరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-7-502
వయససస:55
లస: ససస స
94-132/521

2220 NDX1946351
పపరర: యగరశసర రరవప బతష
స ల

94-132/522

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-7-502
వయససస:58
లస: పప
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2221 NDX0127563
పపరర: హరర వననకకట�
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94-132/523

తసడడ:డ రరమలసగస�
ఇసటట ననస:26-7-502
వయససస:58
లస: పప
2224 NDX1057637
పపరర: శకదదవ చసదన

94-132/526

94-132/529

94-132/532

94-132/535

94-132/538

2231 NDX1399832
పపరర: ఐశసరఖ దసరర కరమరరజ

2234 NDX0819128
పపరర: నలమ దదవరరడడడ

2237 NDX1057686
పపరర: రరకకమణణ డడగరపరరస

94-132/541

2240 NDX1057678
పపరర: అసజనథదదవ యరరకరపప

2243 AP151010384251
పపరర: జయశక రరచథబతష
స న

భరస : చసదడ భబసనర రరవప తషమమమలపఅల
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మదనమహనరరవప
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:26
లస: ససస స

2245 NDX0633263
పపరర: ఇసదదర దదవ� కరర పరలలస�

2246 NDX1057876
పపరర: ససబబబయమమ తతరరరకకసడ

94-132/547

భరస : ససరఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:64
లస: ససస స
2248 NDX1397117
పపరర: కరమరరజ మగరరగన
తసడడ:డ జ ఎన కరమరరజ
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:26
లస: పప

94-132/533

94-132/550

94-132/528

2229 NDX1779091
పపరర: మమనక పరవనగగసడర

94-132/531

94-132/534
2232 NDX2127935
పపరర: శవనగ పవరరషమ తషమమమలపఅల

భరస : వనసకట పవన కలమమర తషమమమలపఅల
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:37
లస: ససస స
94-132/536

2235 NDX1089002
పపరర: శవనథగరరణణ డడగరపరరస

94-132/537

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:26
లస: ససస స
94-132/539

2238 AP151010075102
పపరర: భబరత వనదథసతస

94-132/540

భరస : వనసకటవననద
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:30
లస: ససస స
94-132/542

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:26
లస: ససస స
94-132/544

2226 NDX1008291
పపరర: శకహరరష ససదన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పవనస
ర సడర
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:58
లస: ససస స
2242 NDX2127919
పపరర: భబగఖ లకడమ తషమమమలపఅల

94-132/530

భరస : జగన మహన రరడడ
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమరరజ జ.యన
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:26
లస: ససస స
2239 JBV2676641
పపరర: శరఖమలమదదవ దదవరరడడడ

2228 NDX2118363
పపరర: నథగ సససదరఖ డడగరపరరస

94-132/525

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:26-7-503
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కరమరరజ
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:72
లస: ససస స
2236 JBV2676294
పపరర: లలత కర.ఆర.

94-132/527

తసడడ:డ రరమమరరవప డడగరపరరస
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట వననద కకరణ
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:30
లస: ససస స
2233 JBV2676633
పపరర: ససనతథదదవ రరడడడ

2225 NDX1777939
పపరర: మహహశ బబబగ పచతల

2223 NDX1507666
పపరర: శకదదవఖ ససదన

తసడడ:డ శకనవరస ససదన
ఇసటట ననస:26-7-503
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పచతల
ఇసటట ననస:26-7-503
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:26-7-503
వయససస:58
లస: పప
2230 NDX0763110
పపరర: భబవనథ కకరణ వనదథసతస

94-132/524

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పచతల
ఇసటట ననస:26-7-503
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససదనశకనవరస
ఇసటట ననస:26-7-503
వయససస:58
లస: ససస స
2227 NDX1008341
పపరర: శకనవరస ససదన

2222 NDX1779059
పపరర: హరరకర దదవ పచతల

2241 NDX0210294
పపరర: అననపవరష కకలమర

94-132/543

భరస : హరరబబబగ కకలమర
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:59
లస: ససస స
94-132/545

2244 NDX0505826
పపరర: రజయమ బబగస షపక

94-132/546

భరస : సలమర
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:26
లస: ససస స
94-132/548

94-132/549
2247 NDX1778044
పపరర: వనసకట ధదరజ కకరణ వనదథసతస

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట వననద కకరణ వనదథసతస
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:25
లస: పప

94-132/551
2249 NDX2127927
పపరర: వనసకట పవన కలమమర
తషమమమలపఅల
తసడడ:డ చసదడ భబసనర రరవప తషమమమలపఅల
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:37
లస: పప

2250 NDX1008671
పపరర: రరమమరరవప డడగరపరరస

94-132/552

తసడడ:డ అనసత సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:26
లస: పప
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2251 NDX1008507
పపరర: ససబడహమణఖస డడగరపరరస
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94-132/553

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:55
లస: పప

94-132/554

తసడడ:డ గరపరల నథగపపన
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:26
లస: పప

2254 NDX2127893
పపరర: చసదడ భబసనర రరవప
తషమమమలపఅల
తసడడ:డ వనసకటటససరరర తషమమమలపఅల
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:64
లస: పప

94-132/556

2257 NDX1625302
పపరర: మదన మహన రరవప
రరచథబతష
స న
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరచథబతష
స న
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:69
లస: పప

94-132/559

2260 AP151010354572
పపరర: శకనవరసరరడడడ దదవరరడడడ

94-132/562

2255 AP151010354014
పపరర: జగననమహనరరడడడ దదవరరడడడ

2258 NDX1642488
పపరర: సరలమర షపక

94-132/557

94-132/560

94-132/563

94-132/566

తసడడ:డ జగన మహన రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:26-7-506
వయససస:42
లస: పప
2266 NDX0709949
పపరర: నవతథరరజ కకలడడర

2267 NDX0763292
పపరర: రవరరజ కలమడడర

94-132/569

తసడడ:డ జజన రరజ
ఇసటట ననస:26-7-507
వయససస:37
లస: ససస స
2269 NDX3069093
పపరర: అసజల కరకరన

2270 NDX3069283
పపరర: సరయ ససజత కకషష కరకరన

2259 NDX1008846
పపరర: బబలయఖ తతరరరకకసడ

94-132/561

2262 NDX0781278
పపరర: పదమజ అతస లలరర

94-132/564

2265 NDX0781526
పపరర: పసడత రరజ కలమడడర

94-132/567

తసడడ:డ జజనథడజ
ఇసటట ననస:26-7-507
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన రరజ
ఇసటట ననస:26-7-507
వయససస:33
లస: పప
94-105/771

2268 NDX3068988
పపరర: ససబబరరవప కరకరన

94-105/770

భసధసవప: అసజల కరకరన
ఇసటట ననస:26-7-507,4th line devapuram
వయససస:45
లస: పప
94-104/822

2271 NDX2213809
పపరర: హరరక బచసత

94-103/864

భరస : ససబబ రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:26-7-507,4th line devapuram
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:26-7-507,4th line,devapuram
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరధథ కకషష మమరరస బచసత
ఇసటట ననస:26-7-508
వయససస:23
లస: ససస స

2272 NDX1860213
పపరర: రమఖకకషష బచసత

2273 NDX0414961
పపరర: లలమరరణణ బచసత బచసత

2274 NDX1208347
పపరర: రరధథకకషషమమరరస బచసత

94-103/865

తసడడ:డ రరధథకకషష మమరరస బచసత
ఇసటట ననస:26-7-508
వయససస:24
లస: ససస స
2275 NDX0932756
పపరర: రరమకకకషష బచసత బచసత
తసడడ:డ వనసకయఖ బచసత
ఇసటట ననస:26-7-508
వయససస:70
లస: పప
2278 NDX2506079
పపరర: దసరర మహలకడమ ససదనపలర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససదనపలర
ఇసటట ననస:26-7-510
వయససస:21
లస: ససస స

94-103/866

భరస : రరదథకకషష బచసత
ఇసటట ననస:26-7-508
వయససస:41
లస: ససస స
94-103/868

2276 NDX0105346
పపరర: రమణ కరరక కరరక

2279 NDX0414847
పపరర: పదమ సప దనపలర సప దనపలర
భరస : శకనవరసరరవప సప దనపలర
ఇసటట ననస:26-7-510
వయససస:37
లస: ససస స

94-103/867

తసడడ:డ రరమకకషష బచసత
ఇసటట ననస:26-7-508
వయససస:46
లస: పప
94-103/869

భరస : వనసకటటశసర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:26-7-509
వయససస:39
లస: ససస స
94-103/871

94-132/558

భరస : సతఖ ససతథరరమసజననయగలల
ఇసటట ననస:26-7-506
వయససస:50
లస: ససస స

2264 NDX0763003
పపరర: సతఖ ససతథరరమసజననయగలల
అతస లలరర
తసడడ:డ హరరనథరరయణ
ఇసటట ననస:26-7-506
వయససస:53
లస: పప

94-132/568

2256 NDX0633321
పపరర: ససరఖనథరరయణ కరర పరలలస

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:82
లస: పప

భరస : మగరళ కకషష అలపరటట
ఇసటట ననస:26-7-506
వయససస:32
లస: ససస స
94-132/565

94-132/555

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:72
లస: పప
2261 NDX2104966
పపరర: భబరర వ అలపరటట

2253 AP151010072164
పపరర: వనసకటవననదకకరణ వనదథసతస

తసడడ:డ బబలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-504
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ జగననమహనరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-505
వయససస:72
లస: పప
2263 NDX2104958
పపరర: చసదడశశఖర అలపరటట

2252 JBV2704351
పపరర: జ యన కరమరరజ

2277 NDX0104786
పపరర: లకడమ కలరరక

94-103/870

భరస : గగరవయఖ కరరక
ఇసటట ననస:26-7-509
వయససస:79
లస: ససస స
94-103/872

2280 NDX2506046
పపరర: అనన పవరష ససధనపలర

94-103/873

భరస : నథగరశసర రరవప ససధథనపలర
ఇసటట ననస:26-7-510
వయససస:58
లస: ససస స
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2281 NDX1859265
పపరర: భవరన శసకర ససదనపలర

94-103/874

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససదనపలర
ఇసటట ననస:26-7-510
వయససస:24
లస: పప
2284 NDX2664712
పపరర: సరసబశవరరవప ససధథనపలర

94-103/1151

94-103/879

94-103/882

94-103/885

తసడడ:డ రరమమరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:26-7-515
వయససస:33
లస: పప
2299 NDX1262336
పపరర: ససరరశ బబబగ గరల గరల

94-103/890

94-103/893

తసడడ:డ రరమసరసమ అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-521
వయససస:50
లస: పప

94-103/886

2300 NDX0858308
పపరర: మలలర శసరర అడపరల

2303 NDX2698207
పపరర: బబజ షపక

94-103/1253

2306 NDX2745685
పపరర: కరశరరననసర షపక

94-103/888

2309 NDX2694545
పపరర: ఎడడకకసడలల అడపరల
తసడడ:డ రరమసరసమ అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-521
వయససస:49
లస: పప

2295 NDX0414227
పపరర: కకషరషరరవప కర

94-103/887

2298 NDX1262344
పపరర: వనసకట రతనస గరల

94-103/889

భరస : శవరరమయఖ గరల
ఇసటట ననస:26-7-516
వయససస:65
లస: ససస స
94-103/891

2301 NDX1743948
పపరర: గగస బబజ షపక

94-103/892

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-7-518
వయససస:24
లస: పప
94-103/1152

2304 NDX2691244
పపరర: కలమమరర షపక

94-103/1153

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-7-518
వయససస:38
లస: ససస స
94-103/1254

2307 AP151010309666
పపరర: లకడమ రమమదదవ అడపరల
అడపరల
భరస : ఏడడకకసడలల అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-521
వయససస:45
లస: ససస స

94-103/1155

2310 NDX2701043
పపరర: గరనన లకడమ అడపరల

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:26-7-518
వయససస:18
లస: ససస స
94-103/1154

94-103/884

తసడడ:డ పపదద కకటయఖ కర
ఇసటట ననస:26-7-512
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-7-518
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: బబష షపక
ఇసటట ననస:26-7-518
వయససస:30
లస: ససస స
2308 NDX2660736
పపరర: ఏడడకకసడలల అడపరల

2297 NDX1262328
పపరర: వజయలకకమ గరల

2292 NDX0408138
పపరర: రరమలకడమ కర కర
భరస : కకషరషరరవప కర
ఇసటట ననస:26-7-512
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అనసతశశషయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-518
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-518
వయససస:48
లస: పప
2305 NDX2734754
పపరర: సరల షపక

94-103/883

భరస : ససరరశ బబబగ గరల
ఇసటట ననస:26-7-516
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమయఖ గరల
ఇసటట ననస:26-7-516
వయససస:41
లస: పప
2302 NDX0867754
పపరర: అనసత శశషయఖ అడపరల

2294 NDX0414243
పపరర: అనల కలమమర కర

94-103/881

తసడడ:డ రరమయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-511
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప కర
ఇసటట ననస:26-7-512
వయససస:33
లస: పప
94-106/47

94-103/878
2286 NDX0808782
పపరర: వజయలకడమ అడపరల అడపరల

94-103/880 2289 NDX0414193
2288 NDX0414268
పపరర: వదథఖ సరగర అడపరల అడపరల
పపరర: సరసబశవరరవప అడపరల

2291 NDX0408302
పపరర: మమధవలత కర కర

94-103/876

భరస : సరసబశవరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-511
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప కర
ఇసటట ననస:26-7-512
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:26-7-512
వయససస:60
లస: ససస స
2296 NDX1412295
పపరర: భబసనరరకవప కసదసల

94-103/877

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-511
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప కర
ఇసటట ననస:26-7-512
వయససస:34
లస: ససస స
2293 NDX0415877
పపరర: సరరజన

2285 NDX2213510
పపరర: గరవరరన దథసటర

2283 NDX1144757
పపరర: నథగరశసరరరవప పప చనపలర

తసడడ:డ రరమసరసమ పప చనపలర
ఇసటట ననస:26-7-510
వయససస:70
లస: పప

భరస : ససబబబ రరడడడ మతస తస
ఇసటట ననస:26-7-511
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరడడ మగతఖస
ఇసటట ననస:26-7-511
వయససస:23
లస: పప
2290 NDX0855338
పపరర: పదమజ కర కర

94-103/875

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప సప దనపలర
ఇసటట ననస:26-7-510
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప ససధథనపలర
ఇసటట ననస:26-7-510
వయససస:54
లస: పప
2287 NDX2213502
పపరర: సరయ దదననష రరడడడ మగతఖస

2282 NDX1144799
పపరర: శకనవరసరరవప సప దనపలర

94-103/894

94-103/1156

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-521
వయససస:22
లస: ససస స
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94-103/1158

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-521
వయససస:20
లస: ససస స
2314 NDX0838847
పపరర: కలమమరర కకనకక కకనకక

94-103/896

94-103/899

94-103/902

94-103/1255

94-103/906

94-103/909

94-103/912

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కకతథస
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:25
లస: ససస స

2324 NDX2785889
పపరర: కనఖ కలమమరర నలల
ర రర

2327 NDX2144269
పపరర: వసససధర దదవ గరసల

2330 NDX1707647
పపరర: నథగ రతన మమమడడ

2333 NDX2144251
పపరర: చనన అసజయఖ గరసల

94-103/1257

2336 NDX2785905
పపరర: నససన
డ మహమమద

94-103/1256

2339 NDX1743971
పపరర: అసజమమ గరగరననన
భరస : లకడమ నథరరయణ గరగరననన
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:37
లస: ససస స

2319 NDX0416131
పపరర: సపజదబ షపక షపక

94-103/901

2322 NDX2151694
పపరర: భవరన బబషర షపక

94-103/904

2325 NDX2144277
పపరర: శరరసన గరసల

94-103/905

తసడడ:డ చనన అసజయఖ గరసల
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:31
లస: ససస స
94-103/907

2328 NDX0419838
పపరర: రరజఖ లకడమ గకసథద

94-103/908

భరస : లకడమ నరసససహ మమరరస గకసథద
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:67
లస: ససస స
94-103/910

2331 NDX2144285
పపరర: పవన గరసల

94-103/911

తసడడ:డ చనన అసజయఖ గరసల
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:29
లస: పప
94-103/913

2334 NDX0458513
పపరర: లకడమ నరసససహ మమరరస గకసథద

94-103/914

తసడడ:డ శశషరవతథరస గకసథద
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:72
లస: పప
94-103/1258

తసడడ:డ గయమససదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:41
లస: ససస స
94-106/49

94-103/898

తసడడ:డ ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:26-7-525
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ గరసల
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ తమజదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:48
లస: పప
2338 NDX1743955
పపరర: పడజజ కకతథస

94-103/903

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమమడడ
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నథగ శశషయఖ మమమడడ
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:55
లస: పప
2335 NDX2785897
పపరర: గయమససదదదన మహమమద

2321 NDX2151660
పపరర: ససభబన షపక

2316 NDX0944686
పపరర: హహసపసన బ షపక

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:26-7-525
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చనన అసజయఖ గరసల
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమమడడ
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:24
లస: పప
2332 NDX1765413
పపరర: వనసకటటశసరరర మమమడడ

94-103/900

భరస : వనసకటటశసర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-7-527
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధథకర కకతడకర
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:46
లస: ససస స
2329 NDX1707654
పపరర: సరయ రరహహత మమమడడ

2318 NDX1707662
పపరర: షకకల బబబగ షపక

94-103/895

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:26-7-524
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:26-7-525
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-7-527
వయససస:74
లస: పప
2326 NDX1765488
పపరర: లలమ రరణణ మమమడడ

94-103/897

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:26-7-524
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:26-7-525
వయససస:43
లస: ససస స
2323 NDX2786077
పపరర: వనసకటటశసరరర నలల
ర రర

2315 NDX2030203
పపరర: ససదరయఖ షపక

2313 NDX2030195
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : ససదరయఖ షపక
ఇసటట ననస:26-7-522
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-7-522
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:26-7-524
వయససస:23
లస: పప
2320 NDX2151702
పపరర: వహహద బబగస షపక

94-103/1159

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-521
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ కకనకక
ఇసటట ననస:26-7-522
వయససస:50
లస: ససస స
2317 NDX2275089
పపరర: శకలర బబబగ షపక

2312 NDX2696839
పపరర: హరరక అడపరల

2337 NDX2785913
పపరర: సమర మహమమద

94-103/1259

తసడడ:డ గయమససదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:18
లస: పప
94-106/50

2340 NDX1743963
పపరర: సరయ ససదథరర కకతథస

94-106/51

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కకతథస
ఇసటట ననస:26-7-528
వయససస:26
లస: పప
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94-106/52

2342 NDX2022572
పపరర: ససవరతల రరణణ తషబబటట

94-104/474

2343 NDX1367416
పపరర: పదథమవత అలలర

తసడడ:డ ఆనసద ససరరష బబబగ చసదడపరటట
ఇసటట ననస:26-7-528 FLAT NO SF-1
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట హనసమసత రరవప తషబబటట
ఇసటట ననస:26-7-529
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సప మ శశకర రరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:26-7-529
వయససస:50
లస: ససస స

2344 NDX1367168
పపరర: సప మశశఖర రరడడడ అలలర

2345 NDX2602761
పపరర: ససవరతల రరణణ

2346 NDX0423939
పపరర: రమమ దదవ గసగవరపప

94-104/476

తసడడ:డ కకషష రరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:26-7-529
వయససస:60
లస: పప
2347 NDX1367176
పపరర: సప మశశఖర రరడడడ అలలర

భరస : వనసకట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:26-7-529
వయససస:42
లస: ససస స
94-106/53

తసడడ:డ సప మ శశకర రరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:26-7-529
వయససస:30
లస: పప
2350 NDX2275279
పపరర: సరమసత మగపరపళర

94-104/478

94-104/481

94-107/898

94-103/918

94-104/483

తసడడ:డ వజయభబసనర
ఇసటట ననస:26-7-534
వయససస:31
లస: ససస స

94-104/823

2357 NDX1510784
పపరర: గగససయమ షపక

2360 NDX2629566
పపరర: షమల బబనస సయద

2363 NDX2130235
పపరర: శవ నథగమణణ భబషఖస

94-104/486

94-104/489

2366 NDX2513240
పపరర: భవషఖ నలస

2352 NDX1489229
పపరర: అసజ బబబగ బబ లలర పలర

94-104/480

2355 NDX3157575
పపరర: ససధఖ గననవరపప

94-104/824

తసడడ:డ శకనస గననవరపప
ఇసటట ననస:26-7-532
వయససస:23
లస: ససస స
94-103/915

2358 NDX0962746
పపరర: మగఖదదర షపక

94-103/917

తసడడ:డ ఖమజజ రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:26-7-533
వయససస:30
లస: పప
94-103/1160

2361 NDX2130227
పపరర: సరయ లకడమ భబషఖస

94-104/482

తసడడ:డ శసకరరరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:26-7-533
వయససస:24
లస: ససస స
94-104/484

భరస : శసకరరరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:26-7-533
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:26-7-533
వయససస:23
లస: పప
2368 NDX0965210
పపరర: అనసష ససధన ససదన

2354 NDX3143914
పపరర: కరలశసర రరవప పపనసగగరరస

94-104/477

తసడడ:డ కరశయఖ బబ లలపలర
ఇసటట ననస:26-7-532
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జజనబబష సయద
ఇసటట ననస:26-7-533
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:26-7-533
వయససస:49
లస: ససస స
2365 NDX2506129
పపరర: షరహహద సయఖద

94-104/479

భరస : ఖమజజ రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:26-7-533
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-7-533
వయససస:63
లస: పప
2362 NDX1726597
పపరర: వనజ రరమననన

2351 NDX2080307
పపరర: ససజజత మగపరపళర

2349 NDX2275261
పపరర: వరసవ కరరపనన
భరస : పడవణ కలమమర మగపరపళర
ఇసటట ననస:26-7-532
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గణనథధ పపనసగగరరస
ఇసటట ననస:26-7-532
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనస గననవరపప
ఇసటట ననస:26-7-532
వయససస:22
లస: ససస స
2359 NDX0961904
పపరర: ఖమజజ రహమమతషలర షపక

94-137/41

భరస : సరసబ ససవర రరవప మగపరపళర
ఇసటట ననస:26-7-532
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మగపరపళర
ఇసటట ననస:26-7-532
వయససస:39
లస: పప
2356 NDX3143765
పపరర: శరకవణణ గననవరపప

2348 NDX2529667
పపరర: మమనక

94-105/254

భరస : రరధ కకషష మమరరస దదవరపలర
ఇసటట ననస:26-7-529
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : ససవరతల రరణణ
ఇసటట ననస:26-7-529
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మగపరపళర
ఇసటట ననస:26-7-532
వయససస:40
లస: ససస స
2353 NDX2275246
పపరర: పడవణ కలమమర మగపరపళర

94-104/758

94-104/475

2364 NDX2506137
పపరర: ఖమసససబ షపక

94-104/485

భరస : సపజదథ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-7-533
వయససస:69
లస: ససస స
94-104/487

2367 NDX2513125
పపరర: వదఖ వనజభవ నలస

94-104/488

తసడడ:డ ఎన వ ఎల నరసససహరరవప నలస
ఇసటట ననస:26-7-534
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎన వ ఎల నరసససహరరవప నలస
ఇసటట ననస:26-7-534
వయససస:25
లస: ససస స

2369 AP151010309422
పపరర: శకదదవ ససదన

2370 AP151010309420
పపరర: జజఖత మమదదననన

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:26-7-534
వయససస:52
లస: ససస స

94-104/490

94-104/491

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:26-7-534
వయససస:56
లస: ససస స

Page 83 of 330

2371 NDX2513182
పపరర: లకడమ నలస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-104/492

2372 NDX2513315
పపరర: చసదడ శశఖర పడమద నలస

94-104/494

2373 NDX2513364
పపరర: నరసససహరరవప నలస

భరస : ఎన వ ఎల నరసససహరరవప నలస
ఇసటట ననస:26-7-534
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎన వ ఎల నరసససహరరవప నలస
ఇసటట ననస:26-7-534
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నథరరయణ నలస
ఇసటట ననస:26-7-534
వయససస:55
లస: పప

2374 NDX1726514
పపరర: లకడమ కకరణమయ జసపన

2375 AP151010309597
పపరర: మలలర శసరర జసపన

2376 NDX0103978
పపరర: లకమయఖ ఎరరకలల

94-104/496

తసడడ:డ పకకరయఖ జసపన
ఇసటట ననస:26-7-535
వయససస:24
లస: ససస స
2377 AP151010309321
పపరర: అననపవరష జసపన

భరస : పకకరయఖ జసపన
ఇసటట ననస:26-7-535
వయససస:42
లస: ససస స
94-104/499

భరస : బబలకకటయఖ జసపన
ఇసటట ననస:26-7-535
వయససస:62
లస: ససస స
2380 NDX1826363
పపరర: సరయ తదజ జసపన

94-104/502

94-104/504

94-104/507

2384 NDX1766502
పపరర: వవనక జజససస

2387 NDX3161064
పపరర: నథగ లకడమ జసపన

94-104/508

2390 NDX1262203
పపరర: కకషష మమరరస యమరర గడడ

94-105/256

2393 NDX3100302
పపరర: రవ బబబగ గగటటఘపరటట

94-104/505

94-104/513

తసడడ:డ శవ రరమమసజననయగలల కకనకసచ
ఇసటట ననస:26-7-538
వయససస:30
లస: పప

2382 AP151010306307
పపరర: ఫకకరయఖ జసపన జసపన

94-103/920

2385 NDX1362730
పపరర: శకనవరస రరవప కరలరసపలర

94-104/506

తసడడ:డ జగనథనధస
ఇసటట ననస:26-7-536
వయససస:45
లస: పప
94-104/825

94-103/921
2388 NDX1262351
పపరర: హహహమమవత యమరర గడడ యమరర గడడ

భరస : కకషష మమరరస యమరర గడడ
ఇసటట ననస:26-7-537
వయససస:70
లస: ససస స
94-104/509

94-105/255
2391 NDX0965954
పపరర: ససబబలకడమ యలవరరస యలవరరస

భరస : పసచ పరసడవపలల యలవరరస
ఇసటట ననస:26-7-537
వయససస:59
లస: ససస స
94-130/772

తసడడ:డ మమధవ రరవప గగటటఘపరటట
ఇసటట ననస:26-7-537
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-7-538
వయససస:43
లస: ససస స

94-104/501

తసడడ:డ బబలకకటయఖ జసపన
ఇసటట ననస:26-7-535/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:26-7-537
వయససస:77
లస: పప

94-104/510 2396 NDX0965541
2395 NDX1433473
పపరర: నథగ రరణగక కలర సపలర కలర సపలర
పపరర: రతస మమ కకనకసచ

2398 NDX0962738
పపరర: ససరరష కకనకసచ

94-104/503

భరస : పకకరయఖ జసపన
ఇసటట ననస:26-7-536
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కర
ఇసటట ననస:26-7-537
వయససస:30
లస: పప
2392 NDX0962506
పపరర: పసచ పరసడవపలల యలవరరస
యలవరరస
తసడడ:డ నథగమర యలవరరస
ఇసటట ననస:26-7-537
వయససస:54
లస: పప

2381 NDX2277150
పపరర: ససబబబరరవప పప ననపలర

2379 JBV2869022
పపరర: మహలకడమ జసపన
భరస : బబలకకటయఖ జసపన
ఇసటట ననస:26-7-535
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప జజససస
ఇసటట ననస:26-7-536
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:26-7-536
వయససస:59
లస: పప
2389 NDX1611129
పపరర: సరసమ వరతష కర

94-104/500

తసడడ:డ లకకమపత పప ననపలర
ఇసటట ననస:26-7-535
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరమచసదడరరవప జజషసప
ఇసటట ననస:26-7-536
వయససస:46
లస: ససస స
2386 JBV2860856
పపరర: రరమచసదడరరవప జజషసఘ

2378 NDX0105874
పపరర: నథగమలలర శసరర గరనజపలర

94-104/498

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:26-7-535
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:26-7-535
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరయఖ జసపన
ఇసటట ననస:26-7-535
వయససస:25
లస: పప
2383 NDX0421214
పపరర: పదథమవత జజషసప

94-104/497

94-104/495

2394 AP151010306847
పపరర: శకధర వరససరరడడడ వరససరరడడడ

94-103/922

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:26-7-538
వయససస:51
లస: పప
94-104/511

2397 NDX0714980
పపరర: బబలమజ తడవరరస

భరస : శవ రరమమసజననయగలల కకనకసచ
ఇసటట ననస:26-7-538
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చన ససబబరరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:26-7-538
వయససస:71
లస: ససస స

2399 NDX0961862
పపరర: రరకకమణణ పడవలర క తడవరరస

2400 NDX0962472
పపరర: నరరసదడ కకనకసచ

94-104/514

తసడడ:డ శవ రరమమసజననయగలల కకనకసచ
ఇసటట ననస:26-7-538
వయససస:32
లస: పప

94-104/512

94-104/515

తసడడ:డ శవ రరమమసజననయలల కకనకసచ
ఇసటట ననస:26-7-538
వయససస:34
లస: పప
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2401 JBV2861060
పపరర: శకనవరసరరవప దథవపలలరర

94-104/516

తసడడ:డ కకటయఖ దథవపలలరర
ఇసటట ననస:26-7-538
వయససస:49
లస: పప
2404 NDX2198050
పపరర: జజఖతరమయ మదదదననన

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకనకసచ
ఇసటట ననస:26-7-538
వయససస:54
లస: పప
94-104/518

భరస : ససరరష బబబగ మదదదననన
ఇసటట ననస:26-7-539
వయససస:35
లస: ససస స
2407 NDX0104026
పపరర: సరసబబడజఖస అననస

94-104/517 2403 NDX1760298
2402 NDX0961987
పపరర: శవ రరమమసజననయగలల కకనకసచ
పపరర: జగదదశ తతటటఘసపవడడ

94-104/521

భరస : భబసనర రరవప
ఇసటట ననస:26-7-539
వయససస:61
లస: ససస స

2405 AP151010309501
పపరర: లలతథసబ తతటటఘస పవడడ

2409 NDX2198043
పపరర: ససరరష బబబగ మదదదననన

భరస : శశషగరరర రరవప వనజననన
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:53
లస: ససస స
94-103/929

94-104/526

2420 NDX1746140
పపరర: వనసకటటశసర రరవప చథవర

2423 NDX0425710
పపరర: నథగమలలర శసరర గరరసటర గరరసటర

94-104/529

94-104/532

భరస : మదన మహన రరడడ గగననసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:65
లస: ససస స

2426 NDX2000891
పపరర: ఉష పదథమల

2412 NDX1922534
పపరర: లలతథసబ తతటటఘసపవడడ

94-105/257

భరస : రరమ మహన రరవప తతటటఘసపవడడ
ఇసటట ననస:26-7-539
వయససస:44
లస: ససస స
94-103/924

2415 NDX1746157
పపరర: వజయ చథవర

94-103/925

భరస : వనసకటటశసర రరవప చథవర
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:46
లస: ససస స
94-103/927

2418 NDX2168533
పపరర: లలత చథవర

94-103/928

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప చథవర
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:23
లస: పప
94-103/930

2421 NDX1748211
పపరర: సరసబశవరరవప తకరనళళపరటట

94-103/931

తసడడ:డ ససబబబరరవప తకరనళళపరటట
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:59
లస: పప
94-104/527

భరస : పవరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అరరణథ కలమమర కకతథస
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:46
లస: ససస స
2428 NDX2001147
పపరర: రరజఖ లకడమ గగననసరరడడ

94-104/525

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చథవర
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తకరనళపరటట
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:30
లస: ససస స
2425 NDX2000933
పపరర: ససధఖ రరణణ కకతథస

2417 NDX2079797
పపరర: పదమ తరరవధద

94-104/523

తసడడ:డ సరసబయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:26-7-539
వయససస:41
లస: పప

భరస : చచనథన కకషషయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వనజననన
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:35
లస: పప
2422 NDX1726506
పపరర: శక త కకరస ర తకరనళపరటట

94-104/522

భరస : ససధదర వనజననన
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:35
లస: ససస స
94-103/926

94-104/520

2408 AP151010309865
పపరర: అపపమమ తతటటఘస పవడడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ సప మమపలర
ఇసటట ననస:26-7-539
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతటటఘసపవడడ
ఇసటట ననస:26-7-539
వయససస:51
లస: పప

2406 NDX0105288
పపరర: సరసబబడజఖస జమగళ
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:26-7-539
వయససస:52
లస: ససస స

94-105/258 2414 NDX1999640
2413 NDX1786302
పపరర: రరమ మహన రరవప తతటటఘసపవడడ
పపరర: ససధఖ రరణణ వనజననన

2419 NDX1999608
పపరర: ససధదర వనజననన

94-104/519

భరస : రరమమహనరరవప తతటటఘస పవడడ
ఇసటట ననస:26-7-539
వయససస:41
లస: ససస స

94-104/524 2411 NDX2178748
2410 JBV2860930
పపరర: రరమమహన రరవప తతటటఘసపవడడ
పపరర: ససత రరమయఖ సప మమపలర

2416 NDX1999541
పపరర: అరరణథ కలమమరర వనజననన

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప తతటటఘసపవడడ
ఇసటట ననస:26-7-539
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర తతటటఘస పవడడ
ఇసటట ననస:26-7-539
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:26-7-539
వయససస:49
లస: పప

94-103/923

2424 NDX2001220
పపరర: వర లకడమ కసబబల

94-104/528

భరస : రరమ కకషష రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:44
లస: ససస స
94-104/531

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప పదథమల
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:48
లస: ససస స

2427 NDX1726613
పపరర: దదవఖ పదథమవత దదవ
తకరనళపరటట
భరస : సరసబశవరరవప తకరనళపరటట
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:54
లస: ససస స

2429 NDX1903716
పపరర: శక జ గసగరలల

2430 NDX2037464
పపరర: రరవసత కలమమర బబ గధద

94-104/534

తసడడ:డ వనణగ గసగరలల
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:27
లస: పప

94-104/530

94-104/533

తసడడ:డ రరజరశ కలమమర బబ గధద
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:32
లస: పప
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పపరర: అశశరష కలమమర వనజరసడర
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94-104/535

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:33
లస: పప

2432 JBV2860377
పపరర: కకరణ కలమమర వడచడ సగగసట

94-104/536

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:44
లస: పప

2434 NDX2000925
పపరర: అరరణథ కలమమర కకతథస

94-104/538

తసడడ:డ వనసకట వఠల ససబబ రరవప కకతథస
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:49
లస: పప

2435 NDX2000776
పపరర: రరమ కకషష రరవప కసబబల

94-104/539

తసడడ:డ వనసకయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:49
లస: పప

2440 NDX1786443
పపరర: అనసష తకరనళపరటట

94-105/261

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తకరనళపరటట
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:32
లస: ససస స
2443 NDX2416907
పపరర: లఖత చథవర

2436 NDX1999749
పపరర: పవరష చసదడ రరవప గరరసటర

94-104/540

తసడడ:డ సససగయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:50
లస: పప
94-104/542

2441 NDX2276418
పపరర: వసశ కకషష ఆవపల

94-104/537

తసడడ:డ కకసడయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:46
లస: పప

94-104/541 2438 NDX2000438
2437 NDX2000867
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప పదథమల
పపరర: మదన మహన రరడడ
గగననసరరడడడ
తసడడ:డ వనసకటటససరరర పదథమల
తసడడ:డ చన రరమ రరడడ గగననసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-540
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:56
లస: పప
వయససస:65
లస: పప
94-105/260

2433 NDX2000818
పపరర: శకనవరస మతషకలరర

2439 NDX2276533
పపరర: భడమరరసబకర కసబబల

94-105/259

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస ఆవపల
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:23
లస: పప

2442 NDX1922609
పపరర: వనణగ గసగరలల

94-105/262

తసడడ:డ రరమయఖ గసగరలల
ఇసటట ననస:26-7-540
వయససస:59
లస: పప

94-103/1084

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప చథవర
ఇసటట ననస:26-7-540, ASHOK EMPIRE, Fవయససస:24
లస: పప
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2444 AP151010309355
పపరర: రరమగలమమ కరశ గగన

94-104/543

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:26-7-541
వయససస:42
లస: ససస స
2447 NDX0415737
పపరర: బడహమరరడడడ కరసరర

94-104/546

94-105/772

తసడడ:డ రరమశరతడ చమగసటట
ఇసటట ననస:26-7-542
వయససస:30
లస: పప

94-105/867

2451 NDX3143658
పపరర: సరల బగడసరర

94-105/773

Deleted

94-104/547

2454 JBV2869691
పపరర: మమధవ గగనన

94-104/548

తసడడ:డ నథగభమషణస గగనన
ఇసటట ననస:26-7-542
వయససస:34
లస: ససస స
94-104/550

2457 JBV2860906
పపరర: నరశసహస గరనన
తసడడ:డ నథగభమషణస గరనన
ఇసటట ననస:26-7-542
వయససస:33
లస: పప

94-104/545

2449 NDX3231149
పపరర: ససత బబ డడ పటట

94-105/868

భరస : అకకన రరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-541
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరయ కకరణ రరడడడ బగడసరర
ఇసటట ననస:26-7-541, F NO 105
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ శరససప ఖ చమగసటట
ఇసటట ననస:26-7-542
వయససస:32
లస: ససస స
2456 NDX0176222
పపరర: కళయఖణ శకనవరస చమటటగసటట

2448 NDX3222445
పపరర: అకకన రరడడడ బబ డడ పటట

2446 AP151010306175
పపరర: పరప యఖ కరస గగన

తసడడ:డ నసరయఖ
ఇసటట ననస:26-7-541
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అకకన రరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-541
వయససస:66
లస: పప

భరస : సదథ శవ రరడడ బగడసరర
ఇసటట ననస:26-7-541, F NO 105
వయససస:62
లస: ససస స
2453 NDX0925800
పపరర: అవసత లకడమ చమగసటట

94-104/544

భరస : బడహమరరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:26-7-541
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-541
వయససస:79
లస: పప
2450 NDX3149044
పపరర: వజయ లకడమ బగడసరర

2445 NDX0421099
పపరర: ఆదదలకడమ కరసరర

2452 NDX3150133
పపరర: సరయ కకరణ రరడడడ బగడసరర

94-109/788

తసడడ:డ సదథశవ రరడడ బగడసరర
ఇసటట ననస:26-7-541, F NO 105
వయససస:43
లస: పప
2455 JBV2869683
పపరర: పపషప గరనన

94-104/549

భరస : నథగభమషణస గరనన
ఇసటట ననస:26-7-542
వయససస:60
లస: ససస స
94-104/551

2458 NDX0476994
పపరర: పపలర యఖ బబ లలర స

94-104/552

తసడడ:డ యలర యఖ బబ లలర స
ఇసటట ననస:26-7-542
వయససస:61
లస: పప
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2459 NDX1461797
పపరర: వషష
ష వరరన రరవప గసటబ

94-107/126

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:26-16
వయససస:28
లస: పప
2462 NDX2539252
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-108/48

94-108/598

94-65/828

2474 NDX1736018
పపరర: రరమససబబబరరడడడ మమరస ల

94-131/455

94-108/49

భరస : రసగరరజ కపరప
ఇసటట ననస:26-41-92/1
వయససస:37
లస: ససస స

94-131/704

2472 NDX2556942
పపరర: పరరసత ఇళళ

2475 NDX1981191
పపరర: ఉజవరలమ నథగ రరజజ లకడమ
సప మరరజ
భరస : బబలమజ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:26-39-3
వయససస:37
లస: ససస స
2478 NDX2391977
పపరర: జగదదశ మసడలననన

94-94/904

2481 NDX2574077
పపరర: మర మసరసన షపక

94-65/829

తసడడ:డ రమమరరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:26-42-289
వయససస:19
లస: ససస స
94-193/1218

2484 SQX2087146
పపరర: మనక తపసపరరడడడ

2467 NDX2411080
పపరర: రరధదక కకతత
స రర

94-107/127

భరస : కకటటశసరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:26-21
వయససస:32
లస: ససస స
2470 NDX2575496
పపరర: శశశదథ రరడడడ గరల

94-131/712

2473 NDX2428696
పపరర: వరయఖ మమదదడథ

94-65/779

94-123/705

2476 NDX2937282
పపరర: కరరమగలర సయద

94-99/697

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:26-39-19/A
వయససస:19
లస: పప
94-65/781

2479 NDX2598266
పపరర: వనసకట రమణ మడతల

94-94/987

భరస : నథగరశసర రరవప మడతల
ఇసటట ననస:26-42-136/B
వయససస:29
లస: ససస స
94-94/988

2482 NDX2589273
పపరర: నగరన షపక

94-94/989

భరస : మర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-42-174/B
వయససస:26
లస: ససస స
95-18/1010

2485 NDX1627159
పపరర: అయఖపప చచదరర వడర మమడడ

తసడడ:డ వనసకట ససరఖనథరరయణ రరడడడ తపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:26-44
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవర ససబబబరరవ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:26-47
వయససస:33
లస: పప

2487 NDX2532570
పపరర: రతనబబబగ కకనథథస

2488 NDX2668432
పపరర: ఏడడకకసడలల గడడ స

తసడడ:డ నథగరరజ కకనథథస
ఇసటట ననస:26-47
వయససస:22
లస: పప

94-100/811

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప మమదదడథ
ఇసటట ననస:26-38-44
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దథవవద షపక
ఇసటట ననస:26-42-174/B
వయససస:28
లస: పప
94-126/738

2464 NDX2272888
పపరర: అజయ కలమమర చసతల

తసడడ:డ యసకకరరడడ గరల
ఇసటట ననస:26-33-24
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప మసడలననన
ఇసటట ననస:26-41-103
వయససస:38
లస: పప

భరస : మరర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-42-174/B
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బకలల వనమగల
ఇసటట ననస:26-47
వయససస:38
లస: పప

2469 NDX2583136
పపరర: సరయ ససతతష అనపరరస

భరస : వనసకటయఖ ఇళళ
ఇసటట ననస:26-38-39/A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబగల రరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:26-38-207
వయససస:43
లస: పప

2486 NDX3086923
పపరర: ఆననకల వనమగల

94-107/1055

తసడడ:డ ఏ ఏమ డక పడసరద అనపరరస
ఇసటట ననస:26-33-10
వయససస:24
లస: పప
94-123/563

2483 NDX2688596
పపరర: హహమమథథ మటమరరక

2466 NDX3243250
పపరర: పరరసత తతట

94-65/777

తసడడ:డ సరసబయఖ చసతల
ఇసటట ననస:26-16-1182
వయససస:21
లస: పప

Deleted

2471 JBV0805234
పపరర: బ.కకటటశసర రరవప బబ డడ పరటట
బబ డడ పరటట
తసడడ:డ పడసరదరరవప బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:26-36-3
వయససస:35
లస: పప

2480 NDX2270064
పపరర: నగరన షపక

94-108/597

భరస : సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-20-67/3
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగర నథయక
ఇసటట ననస:26-28-115
వయససస:44
లస: పప

2477 NDX2397867
పపరర: వనసకట రవణసమమ కపరప

2463 NDX2673432
పపరర: బబటట గరకస కకలకలలరర

2461 NDX2392066
పపరర: రహహమ షపక

భరస : జవహర లమల నజర షపక
ఇసటట ననస:26-16-134,2ND LINE
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలసరసమ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:26-16-351
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ భమపత చథవల
ఇసటట ననస:26-17-66
వయససస:18
లస: పప
2468 NDX2586915
పపరర: హకషసకరశ నథయక

94-108/725

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:26-16-133/1
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: అశరబ షపక
ఇసటట ననస:26-16-178/B
వయససస:69
లస: పప
2465 NDX2635100
పపరర: పడవణ కలమమర చథవల

2460 NDX3253481
పపరర: బబసజమమన మదరపఅల

94-196/557

94-113/857

94-197/1092

భరస : అనసతయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:26-47
వయససస:42
లస: ససస స
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94-198/987

తసడడ:డ అసతయఖ
ఇసటట ననస:26-47
వయససస:42
లస: ససస స
2492 NDX2287829
పపరర: రమఖ మమననపలర

94-112/292

94-112/295

94-112/298

94-112/301

94-112/304

94-112/307

94-113/859

తలర : రరజ శశఖర రరవప గరటటటట
ఇసటట ననస:26-55
వయససస:60
లస: ససస స

2502 NDX2287803
పపరర: రవ తషసపల

94-112/486

94-112/302

2511 NDX0705749
పపరర: శకనవరస మమననపలర �

2514 NDX1855651
పపరర: హరరరత అసదచ

2517 NDX2973915
పపరర: రఘగ రమగలల నలర బబ తషల
భరస : వనసకటటశసర రరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:26-56
వయససస:51
లస: ససస స

94-112/297

2500 NDX2287837
పపరర: సపజగణణశ మమననపలర

94-112/300

2503 JBV2887792
పపరర: వనసకటఅపరపరరవప అసదచ

94-112/303

తసడడ:డ అసకరరరవప అసదద
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:57
లస: పప
94-112/306

తసడడ:డ పసచయఖ పపనసమసచస
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:65
లస: పప
94-112/308

2509 NDX0883256
పపరర: కకటటశసరర మమననపలర

94-113/858

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:42
లస: ససస స
94-113/860

2512 NDX0706291
పపరర: జనథరరనరరవప ఆకవటట�

94-113/861

తసడడ:డ శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:59
లస: పప
94-113/862

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:26/53
వయససస:25
లస: ససస స
94-112/489

2497 NDX0075853
పపరర: పపడమకలమమరర అచసఖత అచసఖత

94-112/305 2506 NDX0239434
2505 NDX0341792
పపరర: పవరషచసదడరరవప గగసడథ గగసడథ
పపరర: సరసబశవరరవప పపనసమసచస

2508 AP151010342517
పపరర: నరసససహరరవప కలరరక కలరక

94-112/294

తసడడ:డ శకనవరస మమననపలర
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ�
ఇసటట ననస:26/52
వయససస:45
లస: పప

భరస : భబసనర
ఇసటట ననస:26-52, f no 101
వయససస:42
లస: ససస స
2516 NDX2864767
పపరర: లలత ససబబబ లకడమ గరటటటట

94-112/299

తసడడ:డ పరపయఖ కలరక
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:82
లస: పప

భరస : జనథరరనరరవప�
ఇసటట ననస:26/52
వయససస:52
లస: ససస స
2513 NDX2805398
పపరర: రరవత రవస

2499 JBV2893634
పపరర: రరమ లకడమ కలరరక కలరక

2494 NDX0225144
పపరర: సరయజజఖత బబ ళళ బబ లమర

భరస : ససబబయఖ అచసఖత
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ గగసడథ
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల నన నలర పరటట
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:67
లస: పప
2510 NDX0706705
పపరర: రరజరశసరర ఆకవటట�

94-112/296

తసడడ:డ కనథన రరవప లలట తషసపల
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శవ సరసబ రరడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:57
లస: పప
2507 JBV2887784
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప నలర పరటట

2496 NDX2126853
పపరర: బబల దసరరర కలమమరర సప మగ

94-112/291

భరస : దదలప కలమమర రరడడడ Bolla
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కలరక
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:44
లస: పప
2504 NDX0624262
పపరర: మహన రరడడడ ఆళళ

94-112/293

భరస : శక రసగనథయకలలల మమడథ
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటపప రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:69
లస: ససస స
2501 NDX0239442
పపరర: దదలప కలమమర రరడడడ యరకస

2493 NDX1887092
పపరర: పసడయమసక అసదచ

2491 NDX1484690
పపరర: లకడమ పసడయమ రరవ

భరస : బబలకకషష రవ
ఇసటట ననస:26-49
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరపరరవప అసదద
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:49
లస: ససస స
2498 NDX0224758
పపరర: వరరరఘవమమ యరకస

94-128/19

తసడడ:డ రరధ కకషషయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:26-48
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మణణపరలర
ఇసటట ననస:26-52
వయససస:23
లస: ససస స
2495 JBV2893675
పపరర: సరవతడ అణదచ అసదచ

2490 NDX1582056
పపరర: హహమ లత మమదరమమటర

2515 NDX1780288
పపరర: చచజతనఖ గరటటటట

94-112/309

తసడడ:డ రరజజ శశఖర గరటటటట
ఇసటట ననస:26-55
వయససస:40
లస: పప
94-71/895

94-112/310
2518 NDX0409623
పపరర: మగరళ నలర బబ తషల నలర బబ తషల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:26-56
వయససస:35
లస: పప
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2519 NDX0048926
పపరర: వనసకట రమన మసడర మమసడర

94-112/311

2520 AP151010345376
పపరర: వజయలకడమగననమననన
గనథనమననన
భరస : గరసధదచచదరర గనథనమననన
ఇసటట ననస:26-58
వయససస:67
లస: ససస స

94-112/312

2521 AP151010342328
పపరర: గరసదదచచదరర గననమననన
గనథనమననన
తసడడ:డ కకటయఖ గనథనమననన
ఇసటట ననస:26-58
వయససస:72
లస: పప

94-112/314

2523 NDX2038108
పపరర: తదజశసన కనగరల

94-112/315

94-112/316
2524 NDX1073022
పపరర: మసజషర బబ దసదలలరర బబ డడడలలరర

భరస : నథగరశసరరరవప మమసడర
ఇసటట ననస:26-58
వయససస:36
లస: ససస స
2522 NDX2141661
పపరర: అదద లకడమ కలనల
భరస : నతష కలనల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పవరష చసదడ రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:31
లస: ససస స

2525 NDX1072958
పపరర: లకకమ గరయతడ బబ దసదలలరర
బబ డడడలలరర
తసడడ:డ బబబగ బబ డడడలలరర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:32
లస: ససస స

94-112/317

2528 NDX1663799
పపరర: రతన పసడయమ అడథడగడ

94-112/320

94-112/324

భరస : సచదథ నసదథ మమరరస కలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:48
లస: ససస స

2529 NDX1072990
పపరర: రరఖ ననమమన ననమమన

భరస : బబబగ బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:53
లస: ససస స
94-112/330

భరస : ఉపపసదడ గగపస కలనథల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:68
లస: ససస స

2533 NDX1359900
పపరర: కరరణ వరళళటట వలలటట

94-112/328

2538 JBV2893790
పపరర: అరరణకలమమరర యయనసమగల
ఏనసమగల
భరస : కలమమర ఎనమగల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:58
లస: ససస స

94-112/331

తసడడ:డ అపరపరరవప ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:30
లస: పప

94-112/323

94-112/326

భరస : కకటటశసర రరవప వరలలటట
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:52
లస: ససస స
2536 NDX0936971
పపరర: ఖగసరరసలమసనథ బబగమ షపక షపక

94-112/329

2539 NDX0936997
పపరర: రతనకలమమరర మమకర మమక

94-112/332

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప మమక
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:59
లస: ససస స
94-112/334

2542 NDX0555573
పపరర: మసచకలపవడడ లకడమ తషలసస
మసచకరర పవడడ
భరస : సపజదసలల చచదరర మసచకరర పవడడ
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:67
లస: ససస స

94-112/335

94-112/337

2545 NDX1663781
పపరర: రవతదజ కకలమర

94-112/338

భరస : శవ పరనకరలల కలనథల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:67
లస: ససస స

2547 NDX0624163
పపరర: జగదదష గగపరస ఆతషకలరర

94-112/319

భరస : ఖలలలజమమ షపక
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:72
లస: ససస స
94-112/339

2530 NDX1420314
పపరర: శక లకడమ వటటఘకలసట

94-112/325
2532 NDX0663146
పపరర: కనకమసగతథయమరర ఆతషకలరర
అతషకలరర
భరస : అపరపరరవప అతషకలరర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:50
లస: ససస స

94-112/336 2544 NDX0625038
2543 NDX0930594
పపరర: కలనల ససతథమహలకడమ కలనథల
పపరర: దథసరర ససభబషసణణ దథసరర

తసడడ:డ శవ రరమపడసరద ఆవపల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:28
లస: పప

94-112/322

భరస : కకషష రరవప వటటఘకలసట
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:46
లస: ససస స

94-112/333 2541 NDX0663179
2540 NDX1576901
పపరర: షమస మహమమద మహమమద
పపరర: సరరజన కలనల కలనథల

భరస : ఇసరమయల మహమమద మహమమద
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:64
లస: ససస స

2527 NDX2215093
పపరర: సమరర మహమమద ఖమన
భరస : ఇరరరనసజజమమ ససదగర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవరరమపడసరద ఆవల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కనగరల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:58
లస: ససస స

2546 NDX0624171
పపరర: ససజత కలమమర ఆవపల

94-112/318

భరస : గరరరధర ననమమన
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:42
లస: ససస స

94-112/327 2535 JBV2893782
2534 NDX1072974
పపరర: పదమన బబ దసదలలరర బబ డడడలలరర
పపరర: పదమ ఆవల ఆవల

2537 NDX2038116
పపరర: శవలల కనగరల

తసడడ:డ బబబగ బబ డడడలలరర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ షబబదఅహమద షపక
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర యఖ చచదరర అడథడగడ
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:39
లస: ససస స
2531 NDX0625046
పపరర: కలల
ర రర శశశలజ కలల
ర రర

2526 NDX0937003
పపరర: షరజయమబబగస షపక షపక

94-112/313

తసడడ:డ పడసరద కకలమర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:25
లస: పప
94-112/340

2548 NDX1580647
పపరర: నరసససహహలల దససపరననన

94-112/341

తసడడ:డ నథరరయణ దససపరననన
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:31
లస: పప
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2549 NDX0386433
పపరర: నతష కలనల
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94-112/342

తసడడ:డ రరజరశసర రరవప కలనల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:37
లస: పప
2552 NDX2215101
పపరర: ఇరరరనసజజమమ ససదగర ఖజజ

94-112/345

తసడడ:డ ఖలజజమ ససదగర ఖజజ
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:39
లస: పప
2555 NDX1420306
పపరర: కకషష రరవప వటటఘకలసట

94-112/348

తసడడ:డ జగననమహన రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:53
లస: పప
2561 NDX0382390
పపరర: రరజరశసర రరవప కలనల

తసడడ:డ శవయఖ కనగరల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:36
లస: పప

2553 NDX0624551
పపరర: నరరష కలమమర కలనథల

94-112/346

94-112/347
2554 NDX0735134
పపరర: నరసససహ మమరరస పససపపలలటట�
పససపపలలటట
తసడడ:డ బగలర సరసమ� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:46
లస: పప

94-112/349

2557 NDX1049246
పపరర: గరరరధర కర కర

2556 NDX2060713
పపరర: శకనవరసరరవప ఓబగలశశటఘ ట
తసడడ:డ పదమనథభన ఓబగలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:47
లస: పప

94-112/351

2559 NDX1359892
పపరర: కకటటశసర రరవప వరళళటట వరలలటట

94-112/350

తసడడ:డ పపరరషప తస స కర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:49
లస: పప
94-112/352

తసడడ:డ రరమమ రరవప వరలలటట
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:56
లస: పప
94-112/354

94-112/344

తసడడ:డ ఖలల ఉజరమ ససదథగర ఖమజజ
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శవ పరనకరలల కలనథల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సపజదసలల వటటఘకలసట
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:48
లస: పప
2558 NDX0624619
పపరర: సచదథ నసదథ మమరరస కలల
ర రర

94-112/343 2551 NDX2038090
2550 NDX2141679
పపరర: ఇమమమ న ఉజరమ ససదథగర ఖమజజ
పపరర: పవరష చసదడ రరవప కనగరల

2560 NDX1049154
పపరర: బబబగ బబ దసదలలరర బబ డడడలలరర

94-112/353

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బబ డడడలలరర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:61
లస: పప

94-112/355 2563 NDX0899765
2562 NDX0624486
పపరర: అపరపరరవప ఆతషకలరర ఆతమకలరర
పపరర: కలనల ఉపపసదడ గగపస గగపస

94-112/356

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కలనల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:67
లస: పప

94-112/357
2564 NDX1576893
పపరర: ఇసరమయల మహమమద
మహమమద
తసడడ:డ అబగదల బరర మహమమద మహమమద
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:69
లస: పప

94-112/358 2566 NDX0579730
94-112/359
2565 NDX0018796
పపరర: శవ పరనకరలల కలనల కలనథల
పపరర: మసచకలపవడడ సపజదసలల చచదరర
మచకరర పవడడ
తసడడ:డ ఆసజననయగలల కలనథల
తసడడ:డ శశషయఖ మసచకరర పవడడ
ఇసటట ననస:26-60
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:70
లస: పప
వయససస:71
లస: పప

2567 NDX2675031
పపరర: పవన కలమమర తరరమలశశటఘ ట

2568 NDX2864858
పపరర: పడభబకర రరవప తచనననటట

94-112/446

తసడడ:డ అజయ బబబగ తరరమలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:26
లస: పప
2570 NDX3049830
పపరర: శవయఖ కనగరల

94-112/492

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:19
లస: ససస స

2571 NDX3162864
పపరర: వనసకనన దదగరలమ

94-112/495

2574 NDX2883130
పపరర: ససజజత మలర డడ

94-112/493

2577 NDX2035161
పపరర: శవ నథగ సరహహత వటటఘకలసట
తసడడ:డ కకషష రరవప వటటఘకలసట
ఇసటట ననస:26/60
వయససస:24
లస: ససస స

94-112/491

2572 NDX3123486
పపరర: శక లకడమ దదగరలమ

94-112/494

భరస : వనసకనన దదగరలమ
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:39
లస: ససస స
94-112/496

తలర : ససబబబ రరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:39
లస: ససస స
94-112/550

2569 NDX2883692
పపరర: కనక మహలకడమ బబపటర
భరస : పడభబకర రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప దదగరలమ
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:39
లస: పప
2576 NDX3221280
పపరర: సరయ పడణవ పససపపలలటట

94-112/490

తసడడ:డ ససత రరమయఖ తచనననటట
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ కనగరల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:58
లస: పప
2573 NDX2882884
పపరర: ససబబబ రరవప ఆదదరరజ

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గగపస
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:68
లస: పప

2575 NDX2742146
పపరర: ఆదదలకడమ కలనల

94-112/497

భరస : నతశ కలనల
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:29
లస: ససస స
94-113/863

2578 NDX1450329
పపరర: అకకల

94-113/864

భరస : వయసరరపన
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:30
లస: ససస స
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2579 NDX1662007
పపరర: నథగ లకడమ ఓబగలశశటఘ ట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-113/865

భరస : శకనవరస రరవప ఓబగలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:26/60
వయససస:39
లస: ససస స
2582 NDX1736331
పపరర: హరరకత కలల
ర రర

94-113/868

2581 NDX1799073
పపరర: వనసకట లకడమ రరజఖస
జజననలగడడ
భరస : జగనథథ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26/60
వయససస:66
లస: ససస స

94-113/867

2583 NDX1450485
పపరర: వయసరరపన

94-113/869

2584 NDX1366517
పపరర: వరరసజననయగలల కనగరల

94-113/870

తసడడ:డ ససనరరజ
ఇసటట ననస:26-60
వయససస:35
లస: పప
94-113/871

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26/60
వయససస:55
లస: పప
2588 NDX3063971
పపరర: రమలకడమ చలర

94-113/866

భరస : రఫస అహమమద అనథసరర�
ఇసటట ననస:26/60
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సచతథననద మమరరస కలల
ర రర
ఇసటట ననస:26/60
వయససస:24
లస: పప
2585 NDX1920744
పపరర: అబగదల ఖమదదర జలమన షపక

2580 NDX0578245
పపరర: దదలర మద బబగస మహమమద�

94-112/499

2586 NDX3129319
పపరర: వర వనసకట సరయరరస దదగరలమ

తసడడ:డ వనసకనన దదగరలమ
ఇసటట ననస:26-60 ff1,mahalakshmi towers
వయససస:19
లస: పప

94-112/360
2587 NDX2360006
పపరర: ససదథగర ఖమజజ ఇమమమ న
ఉజజర మమ
తసడడ:డ ససదథగర ఖమజజ ఖలలఉజజర మమ
ఇసటట ననస:26-60/GF-2
వయససస:35
లస: పప

2589 NDX0426056
పపరర: వరన కలమమరర కలనల

2590 NDX2277275
పపరర: శవ శసకర రరవప బబ దసదలలరర

భరస : శవరరమకకషష చలర
ఇసటట ననస:26-60 G F 6 MAHALAKSHMI T
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రరజరశసర రరవప కలనల
ఇసటట ననస:26-60/TF4
వయససస:61
లస: ససస స

2591 NDX3076007
పపరర: గరపసచసద చలర

2592 NDX3120052
పపరర: వరగరసర పడణవ చలర

94-82/891

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:26/60
వయససస:35
లస: పప
94-112/498

94-112/361

94-113/872

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:26-60, FLAT NO SF 3
వయససస:68
లస: పప
94-112/500

2593 NDX2360089
పపరర: హరరత తథటటకకసడ

94-113/873

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమకకషష శరమ చలర
ఇసటట ననస:26-60, G F 6 MAHALAKSHMI T
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గరపసచసద చలర
ఇసటట ననస:26-60, G F 6 MAHALAKSHMI T
వయససస:18
లస: పప

భరస : శరత బబబగ వరవలర
ఇసటట ననస:26-60, MAHALAKSHMI TOWER
వయససస:39
లస: ససస స

2594 NDX2360071
పపరర: రరధథరరణణ తథటటకకసడ

2595 NDX2360063
పపరర: రరజరష తథటటకకసడ

2596 NDX2411031
పపరర: కకటటశసరరరవప కకతత
స రర

94-113/874

94-113/875

94-107/128

భరస : మమలకకసడయఖ తథటటకకసడ
ఇసటట ననస:26-60, MAHALAKSHMI TOWER
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ తథటటకకసడ
ఇసటట ననస:26-60, MAHALAKSHMI TOWER
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జగనథనథరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:26-61
వయససస:33
లస: పప

2597 NDX2815538
పపరర: శవ ససరఖ నథరరయణ గడదడ

2598 NDX2806396
పపరర: వనసకట ససబబమమ గడదడ

2599 NDX2815561
పపరర: లకడమ కకటటశసరమమ గగసటటపలర

94-131/832

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గడదడ
ఇసటట ననస:26-78
వయససస:76
లస: పప
2600 NDX3119302
పపరర: వనసకటటశసర రరవప గడదడ

భరస : శవ ససరఖ నథరరయణ గడదడ
ఇసటట ననస:26-78
వయససస:67
లస: ససస స
94-131/835

తసడడ:డ శవ ససరఖ నథరరయణ గడదడ
ఇసటట ననస:26-78
వయససస:45
లస: పప
2603 NDX2811933
పపరర: పడశరసత గడదడ

94-25/891

తసడడ:డ వరయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:26-79
వయససస:66
లస: పప

94-131/836 2602 NDX2794113
2601 NDX2794097
పపరర: తరక వనసకట రమమరరవప వనమమరర
పపరర: మమత వనమమరర

2604 NDX2943785
పపరర: పదథమవత గడదడ

2607 NDX2657187
పపరర: శకరరస కసదదమళర
తసడడ:డ శవ పడసరద కసదదమళర
ఇసటట ననస:26-79
వయససస:25
లస: పప

94-131/837

భరస : తరక వనసకట రమమరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:26-78
వయససస:39
లస: ససస స
94-131/838

తసడడ:డ రవసదడకలమమర గడదడ
ఇసటట ననస:26-78, Om Sai sadhan
వయససస:18
లస: ససస స
94-32/963

94-131/834

భరస : శవ రరమ కకషష పడసరద గగసటటపలర
ఇసటట ననస:26-78
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:26-78
వయససస:43
లస: పప

భరస : రవసదడకలమమర గడదడ
ఇసటట ననస:26-78,Om sai Sadhan
వయససస:35
లస: ససస స
2606 NDX2700888
పపరర: శవ పడసరద కసదదమళర

94-131/833

2605 NDX3047875
పపరర: మమత వనమమరర

94-186/1287

భరస : తథరక వనసకట రరమమరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:26-78, Om Sai Sadhan
వయససస:39
లస: ససస స
94-76/659

2608 NDX0721431
పపరర: పదథమవత గరరసటర

94-131/628

భరస : సతఖనథరరయణ గరరసటర
ఇసటట ననస:26-79
వయససస:40
లస: ససస స
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2609 JBV1052026
పపరర: సరరజనదదవ జజససస
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94-131/629

భరస : సరసబశవరరవప జజససస
ఇసటట ననస:26-79
వయససస:63
లస: ససస స
2612 JBV1051598
పపరర: హనసమమనననసరద జజససస

94-131/632

94-131/635

94-131/638

94-131/639

94-131/642

94-13/1387

94-115/1017

తసడడ:డ రరమమరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:24
లస: పప
2633 NDX1168046
పపరర: శవ లకకమ వనలవనలర

తసడడ:డ శకహరర రరవప వనలవనలర
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:47
లస: పప

94-131/634

2616 NDX2413698
పపరర: శకదదవ జకన

తసడడ:డ హనసమసతరరవప జజససస
ఇసటట ననస:26-79
వయససస:64
లస: పప
94-131/636

2619 NDX3203668
పపరర: శకనవరస రరవప తమమననన

2622 NDX1168038
పపరర: ససజజత ఎగ

2625 NDX3221462
పపరర: అసజమమ మరరపరకలల

2628 NDX2139377
పపరర: కకమల శక తదజ బబ యపరటట

94-131/645

94-131/839

2620 NDX3158235
పపరర: శకనవరస రరవప తమమననన

94-131/640

2623 NDX0724963
పపరర: నథగరసదడస కకరరకపరటట

94-46/892

94-107/1059

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:26-84
వయససస:35
లస: పప
94-112/362

2629 NDX2098508
పపరర: శశఖర గగతస

2631 NDX1484294
పపరర: వధద దథగర

2632 NDX1717620
పపరర: గరవరరరన అననవరపప

తసడడ:డ రరధథకకషష మమరరస జకన
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:49
లస: పప

94-131/641

2626 NDX3247533
పపరర: శకనస మమరరపకలలల

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ గగతస
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:39
లస: పప

2637 NDX2413680
పపరర: వర శవ ఆసజననయగలల జకన

94-131/840

భరస : వనసకటటశసరరర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-83/1
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదన రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:23
లస: పప

2634 NDX1460971
పపరర: మసజలవరణణ కనపరరరర

94-131/637

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తమమననన
ఇసటట ననస:26-83
వయససస:47
లస: పప

94-131/643

94-112/363

94-131/644

భరస : రరజ అననవరపప
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:41
లస: ససస స
94-131/646

భరస : ఈశసరరరవప కనపరరరర
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:64
లస: ససస స
94-131/648

2617 NDX0493676
పపరర: కకషషకలమమరర bathula
భరస : సతఖనథరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-82
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడకరసత దథగర
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప వనలవనలర
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:46
లస: ససస స
2636 NDX1167527
పపరర: వనసకట రరవప వనలవనలర వనలవనలర

2614 JBV1051242
పపరర: సరసబశవరరవప జజససస

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:26-84
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:21
లస: పప
2630 NDX2826295
పపరర: పడవణ కకలమర

94-131/633

భరస : చన కకటయఖ ఎగ
ఇసటట ననస:26-83/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర� తమమననన
ఇసటట ననస:26-83/1
వయససస:72
లస: ససస స
2627 NDX2800076
పపరర: లఖఠ కకషష వనలవనల

2613 NDX0723528
పపరర: సతఖనథరరయణ గరరసటర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తమమననన
ఇసటట ననస:26-83
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మరరక
ఇసటట ననస:26-83/1
వయససస:25
లస: ససస స
2624 AP151010357086
పపరర: వనసకటనరసమమ తమమననన

94-131/631

భరస : వర శవ ఆసజననయగలల జకన
ఇసటట ననస:26-81
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-82
వయససస:52
లస: పప
2621 NDX1717604
పపరర: రరమగ మరరక

2611 NDX0916015
పపరర: జజగరర మమడడ దదవనసదడ బబబగ
జజగరర మమడడ
తసడడ:డ మలలర శసరరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:26-79
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:26-79
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరసబబబగ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:26-80
వయససస:22
లస: ససస స
2618 NDX0552828
పపరర: సతఖనథరరయణ బతషల

94-131/630

భరస : వనసకయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:26-79
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జజససస
ఇసటట ననస:26-79
వయససస:37
లస: పప
2615 NDX2277457
పపరర: శకజజ అటట
ర రర

2610 NDX0483693
పపరర: నథగరసదడమమ గరరసటర

2635 NDX1460930
పపరర: ఎ పస చసదడ శశఖర కనపరరరర

94-131/647

తసడడ:డ ఈశసరరరవప కనపరరరర
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:39
లస: పప
94-131/649

2638 NDX1810606
పపరర: రరజ అననవరపప

94-131/650

తసడడ:డ ససబబ రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:49
లస: పప
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పపరర: ఈశసరరరవప కనపరరరర
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94-131/651

2640 NDX3104064
పపరర: హహసపన షపక

తసడడ:డ శక రరమగలల నథయగడడ కనపరరరర
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మదదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:52
లస: పప

2642 NDX3115599
పపరర: నజమ షపక

2643 NDX2903961
పపరర: హహమ పడణణత కకలమర

94-131/843

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:48
లస: ససస స
2645 NDX2308328
పపరర: ఇసదదర దదవ నథగగబసడడ

94-131/841

2646 NDX2308377
పపరర: శక కరసత నథగగబసడడ

94-131/842

తసడడ:డ పప తషరరజ కకలమర
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:49
లస: పప
94-131/844

తసడడ:డ రరమమరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:26-85
వయససస:23
లస: పప
94-131/676

2641 NDX3159985
పపరర: రరమమ రరవప కకలమర

2644 NDX2308419
పపరర: శక లకడమ కలమమరర నథగగబసడడ

94-131/675

భరస : శక కరసత నథగగబసడడ
ఇసటట ననస:26/85, SRI MAHALAKSHMI TO
వయససస:28
లస: ససస స
94-131/677

2647 NDX2308286
పపరర: నథగరశసర రరవప నథగగబసడడ

94-131/678

భరస : నథగరశసర రరవప నథగగబసడడ
ఇసటట ననస:26/85, SRI MAHALAKSHMI TO
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప నథగగబసడడ
ఇసటట ననస:26/85, SRI MAHALAKSHMI TO
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ నథగగబసడడ
ఇసటట ననస:26/85, SRI MAHALAKSHMI TO
వయససస:57
లస: పప

2648 NDX1070234
పపరర: దసరరర యలవరరస

2649 NDX1432988
పపరర: వమల అదదదపలర

2650 NDX1070119
పపరర: హహబబసబబ డథకకబగరక

94-107/129

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:26-86
వయససస:37
లస: ససస స
2651 NDX1085208
పపరర: శకనవరస యనమదసరరస

భరస : గరపరల కకషష రరవప
ఇసటట ననస:26-86
వయససస:48
లస: ససస స
94-107/132

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-86
వయససస:41
లస: పప
2654 NDX2815470
పపరర: జహహర షపక

94-131/845

94-131/653

94-131/657

తసడడ:డ సప మయఖ అడథడ
ఇసటట ననస:26-93
వయససస:73
లస: పప

94-107/135

2658 NDX0886531
పపరర: ససతథ అ�పర

2661 NDX0941179
పపరర: శకనవరసస అడపర

94-131/661

2664 NDX1877093
పపరర: లకడమ పవజల

94-131/655

2667 NDX2576312
పపరర: అననపవరష అడథడ
భరస : బడహమ రరవప అడథడ
ఇసటట ననస:26-93
వయససస:69
లస: ససస స

2656 NDX0950121
పపరర: శరకవరణణ కరవటట

94-131/652

2659 NDX0493981
పపరర: వజయలకడమ మమమ ననన

94-131/656

భరస : ఫనసదడ మమరరత కలమమర మమమ ననన
ఇసటట ననస:26-91
వయససస:58
లస: ససస స
94-131/658

2662 NDX0125443
పపరర: రవతదజ కరవరటట

94-131/659

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కరవరటట
ఇసటట ననస:26-91
వయససస:31
లస: పప
94-131/662

భరస : చచననకరశవరరవప పవజల
ఇసటట ననస:26-92
వయససస:34
లస: ససస స
94-27/917

94-107/134

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:26-91
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆడప
ఇసటట ననస:26-91
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ ఆడప
ఇసటట ననస:26-91
వయససస:68
లస: పప
2666 NDX2576395
పపరర: బడహమ రరవప అడథడ

2655 NDX0228981
పపరర: ఏడడకకసడల మమరరస� లసకర�

2653 NDX1863753
పపరర: వనసకట రతనస యరరకరపప
తసడడ:డ సప మయఖ యరరకరపప
ఇసటట ననస:26-86
వయససస:65
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ఆడప
ఇసటట ననస:26-91
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అడప
ఇసటట ననస:26-91
వయససస:32
లస: పప
2663 NDX0886200
పపరర: సరసబశవరరవ అడపర

94-107/133

తలర : లకడమ�
ఇసటట ననస:26-88
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆడప
ఇసటట ననస:26-91
వయససస:33
లస: ససస స
2660 NDX1414903
పపరర: శకనవరస అడప

2652 NDX1085257
పపరర: డదవడ రరజ మమరనపవడడ

94-107/131

భరస : డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:26-86
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వకఘర జజరర మమరనపవడడ
ఇసటట ననస:26-86
వయససస:51
లస: పప

తలర : శరరఫపననజనసర షపక
ఇసటట ననస:26-87
వయససస:37
లస: పప
2657 NDX1380294
పపరర: ససజజత ఆడప

94-107/130

2665 NDX1876855
పపరర: చచననకరశవరరవప పవజల

94-131/663

తసడడ:డ బబలసరసమ పవజల
ఇసటట ననస:26-92
వయససస:44
లస: పప
94-31/856

2668 AP151010357151
పపరర: ససతథరతనస వసస

94-131/664

భరస : నథగరరజ వసస
ఇసటట ననస:26-93
వయససస:40
లస: ససస స
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2669 AP151010357533
పపరర: వనసకటబ పదథమవత వసస

94-131/665

భరస : దసరరర రరవప వసస
ఇసటట ననస:26-93
వయససస:52
లస: ససస స
2672 NDX0662502
పపరర: రతన బబబగ చపసపడడ చపసపడడ

94-105/269

94-131/670

94-131/673

94-108/595

94-104/804

2679 NDX0762955
పపరర: ససబబబరరవప కకసడబబ లల

2682 NDX2675981
పపరర: నథగగర బ షపక

2685 NDX1140680
పపరర: మమనక సప మమపలర

94-108/76

2688 NDX1897273
పపరర: రరమ తషలశమమ గదచద

94-131/669

2677 NDX0763219
పపరర: నరసససహరరవప కకసడబబ లల

94-131/672

94-131/674

94-195/760
2680 NDX3196722
పపరర: మడసపపరర వనసకట రసగ
కకకషషసరరజ
తసడడ:డ మడసపపరర మగరళ కకకషషస రరజ
ఇసటట ననస:26-94
వయససస:26
లస: పప

94-108/596

2683 NDX2889277
పపరర: వనసకటటశసరరర కకసడపరటటరర

94-104/803

తసడడ:డ చదనసతదథస కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:26-171
వయససస:33
లస: పప
94-108/74

2686 JBV2590008
పపరర: రసగనథయకమమ శకపత

94-108/75

భరస : వనసకటసససదరభబసనరరరవప
ఇసటట ననస:26-172
వయససస:67
లస: ససస స
94-108/77

భరస : ఉమమహహశసరరరవప గదచద
ఇసటట ననస:26-172/1
వయససస:85
లస: ససస స

2689 NDX2390698
పపరర: అసజనథదదవ కరజజ

94-103/1099

భరస : వనసకట సతఖ మమరరత గరపరల కరజజ
ఇసటట ననస:26-173
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖ మమరరత గరపరల కరజజ
ఇసటట ననస:26-173
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సతఖ మమరరత గరపరల కరజజ
ఇసటట ననస:26-173
వయససస:26
లస: పప

94-103/1102
2692 NDX2390664
పపరర: వనసకట సతఖ మమరరతగగపరల
కరజజ
తసడడ:డ వనసకట మలర ఖమరరర న రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:26-173
వయససస:60
లస: పప

2693 NDX2275212
పపరర: రరజరశసరర కకపపపల

2694 NDX2080174
పపరర: ఉమ మహహశసరర కకపపపల

2695 NDX0964775
పపరర: ససపన బబలగరన

94-103/1100

94-104/726

తసడడ:డ బబలయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:22
లస: ససస స
2696 NDX1999756
పపరర: శవ పరరసత బబలగరన
భరస : శకనవరస రరవప బబలగరన
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:33
లస: ససస స

2691 NDX2390581
పపరర: వనసకట సతఖససమసత కరజజ

2674 NDX0781617
పపరర: ధన లకడమ కకసడబబ లల

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:26-94
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరస పడసరద
ఇసటట ననస:26-172
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:26-172
వయససస:40
లస: పప
2690 NDX2390623
పపరర: వసస కలమమర కరజజ

94-131/671

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-162-530
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:26-171
వయససస:29
లస: ససస స
2687 AP151010327467
పపరర: నథగరరరర న కలరరక

2676 NDX1028117
పపరర: కకసడల రరవప గరరరజజల

94-131/667

భరస : నరసససహరరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:26-94
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకటయఖ కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:26-94
వయససస:83
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-162-530
వయససస:50
లస: ససస స
2684 NDX2888816
పపరర: బడహమఅన కకసడపరటటరర

94-131/668

తసడడ:డ చలపత రరవప గరరరజజల
ఇసటట ననస:26-94
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రసగరచథరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:26-94
వయససస:67
లస: పప
2681 NDX2624963
పపరర: ఆదదసబ షపక

2673 NDX0781633
పపరర: రరషమ కకసడబబ లల

2671 AP151010354499
పపరర: నథగరరజ వసస

తసడడ:డ రరడడయఖ వసస
ఇసటట ననస:26-93
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:26-94
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:26-94
వయససస:73
లస: ససస స
2678 JBV2705085
పపరర: రఘగనథధ దదవ

94-131/666

భరస : రరడడయఖ వసస
ఇసటట ననస:26-93
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-94
వయససస:33
లస: పప
2675 NDX0781575
పపరర: ససరరసదడ కకసడబబ లల

2670 NDX0950139
పపరర: లకకమకరసతమమ వసస

94-103/1101

94-104/727

తసడడ:డ భబలయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:24
లస: ససస స
94-104/729

2697 JBV2869063
పపరర: వజయలకడమ బబలగరన
తసడడ:డ నరసససహహలల బబలగరన
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:33
లస: ససస స

94-104/728

భరస : సరసబశవరరవప బబలగరన
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:29
లస: ససస స
94-104/730

2698 NDX0105775
పపరర: వజయలకడమ పరమరరస

94-104/731

భరస : ససరరష బబబగ
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:34
లస: ససస స
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94-104/732

భరస : సరయబబబగ కకట
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:53
లస: ససస స
2702 AP151010306273
పపరర: సరసబశవరరవప బబలగరన

94-104/735

94-104/738

94-108/80

తసడడ:డ బబల మగరళ కకషష వనమ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:27
లస: ససస స
2711 NDX2125970
పపరర: వజయ లకడమ కకట

94-108/83

94-108/86

భరస : కకటటశసర రరవప జజరరర
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:51
లస: ససస స
2720 NDX2430833
పపరర: పపషరపసజల బబయ తదలపప డ లల
భరస : శకనవరస రరవప తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:64
లస: ససస స
2723 NDX2430825
పపరర: సరయ రరహహల తదలపప డ లల
తసడడ:డ మననజ కలమమర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:21
లస: పప
2726 NDX2430791
పపరర: మననజ కలమమర తదలపప డ లల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:44
లస: పప

2707 NDX2437200
పపరర: నథగ వనసకట లకడమ ససషమ
జజరరర
భరస : నథగ మణణదదప జజరరర
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:24
లస: ససస స

94-108/79

2709 NDX2144616
పపరర: అరరణథ గకసథద

94-108/81

2710 NDX2437267
పపరర: సరరత వనమ

94-108/82

2712 NDX2430783
పపరర: రరపరవత జజరరర

భరస : హరర కకషష వనమ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:41
లస: ససస స
94-108/84

2715 NDX2430858
పపరర: నథగలకడమ రరమ దదవ వనమ

2718 NDX2437184
పపరర: ధనలకడమ కరళసగర

2721 NDX2437176
పపరర: పసచరతనమమ తలర స

94-108/98

2724 NDX2430767
పపరర: సరయ పడణణత గగడడవరడ

2713 NDX2430809
పపరర: ససరరఖ తదలపప డ లల

94-108/85

భరస : మననజ కలమమర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:44
లస: ససస స
94-108/87

2716 NDX2430759
పపరర: రరధథ రరణణ గగడడవరడ

94-108/88

భరస : ఎన వ శశ భమషణ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:47
లస: ససస స
94-108/90

2719 NDX2437275
పపరర: వసససధర దదవ వనమ

94-108/91

భరస : వర రరఘవ రరవప వనమ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:63
లస: ససస స
94-108/93

భరస : గగపరల తలర స
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:78
లస: ససస స
94-108/95

94-104/737

94-108/78

భరస : రరమ మహన రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:59
లస: ససస స
94-108/92

2704 AP151010306636
పపరర: నరసససహహలల బబలగరన

2706 NDX2430817
పపరర: లకడమ సరయ అమమలఖ
తదలపప డ లల
తసడడ:డ మననజ కలమమర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబల మగరళ కకషష వనమ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:46
లస: ససస స
94-108/89

94-104/734

తసడడ:డ అసతచయఖ బబలగరన
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:62
లస: పప

భరస : బగచతబబబగ జజరరర
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబగ గగసడథ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:44
లస: ససస స
2717 NDX2437242
పపరర: ససరఖ పడభబవత జజరరర

94-104/736

భరస : సరయ కకశశర గకసథద
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబబగ రరవప కకట
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:45
లస: ససస స
2714 NDX2437168
పపరర: లల గగసడథ

2703 NDX2080190
పపరర: బబలయఖ కకపపపల

2701 NDX0416271
పపరర: శకనవరసరరవప బబలగరన

తసడడ:డ నరసససహహలల బబలగరన
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మధస
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:38
లస: పప
2708 NDX2437127
పపరర: సరయ గగతమ వనమ

94-104/733

భరస : నరసససహహలల బబలగరన
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల బబలగరన
ఇసటట ననస:26-175
వయససస:40
లస: పప
2705 NDX0176339
పపరర: ససరరష బబబగ పరమరరస

2700 AP151010309183
పపరర: సతచస మమ బబలగరన

2722 NDX2437341
పపరర: మణణ తదజ గగసడథ

94-108/94

తసడడ:డ రమమశ బబబగ గగసడథ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:20
లస: పప
94-108/96

2725 NDX2144673
పపరర: సరయ కకశశర గకసథద

94-108/97

తసడడ:డ ఎన వ శశ భమషణ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:40
లస: పప

2727 NDX2430775
పపరర: బగచత బబబగ జజరరర

2728 NDX2437259
పపరర: హరర కకషష వనమ

తసడడ:డ కకటట సరసబ శవరరవప జజరరర
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:47
లస: పప

94-108/99

94-108/100

తసడడ:డ వర రరఘవ రరవప వనమ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:47
లస: పప
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2729 NDX2437333
పపరర: రమమశ బబబగ గగసడథ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-108/102

తసడడ:డ గరపరల రరవప గగసడథ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:48
లస: పప
2732 NDX2430742
పపరర: నథగ వనసకట శశ భమషణ
గగడడవరడ
తసడడ:డ నథగరశసర రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:53
లస: పప

2730 NDX2430841
పపరర: బబల మగరళ కకషష వనమ

94-108/103

తసడడ:డ మమధవ రరవప వనమ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:51
లస: పప
94-108/105

2733 NDX2437192
పపరర: కకటటశసర రరవప జజరరర

2731 NDX2125947
పపరర: బబబగ రరవప కకట

94-108/104

తసడడ:డ రసగర రరవప కకట
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:55
లస: పప
94-108/106

తసడడ:డ కకటట సరసబ శవరరవప జజరరర
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:55
లస: పప

2734 NDX2437218
పపరర: బబబగరరవప కకట

94-108/107

తసడడ:డ రసగరరరవప కకట
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:56
లస: పప

94-108/109 2736 NDX3193638
94-108/637 2737 NDX2963015
2735 NDX2437135
పపరర: రరమ మహన రరవప కరళసగర
పపరర: మహహన నథగ రమఖ కకషష వనమ
పపరర: అనసత పడణత జజరరర

తసడడ:డ పపలమరరరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:73
లస: పప
2738 NDX3195450
పపరర: సరయ రరహహల తదలపప డ లల

తసడడ:డ హరర కకషష వనమ
ఇసటట ననస:26-176
వయససస:18
లస: ససస స
94-112/482

తసడడ:డ మననజ కలమమర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:26-176, Flot. No. 203,
వయససస:20
లస: పప
2741 NDX2697779
పపరర: సతఖవత నఠరకటట
ఘ

94-63/871

భరస : వశ దదవ కకటటశసర కలమమర నఠరకటట
ఘ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:45
లస: ససస స
2744 NDX1386457
పపరర: వనసకటటశసరరర నలల
ర రర

94-107/167

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:48
లస: పప
2747 NDX1640920
పపరర: కటబఘ సబత

94-108/111

భరస : మధసససదన
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:37
లస: ససస స
2750 NDX1900753
పపరర: భబరతదదవ పపనసమగచసత

94-108/114

94-108/137

94-108/117

తసడడ:డ వరసస దదవ కకటటశసర కలమమర నసతకట
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:25
లస: పప

94-108/108

తసడడ:డ గగపరల తలర స
ఇసటట ననస:26-176,F.NO.403 SAI
వయససస:56
లస: పప

2742 NDX2979318
పపరర: వశ దదవ కకటటశసర రరవప
నఠరకటట
ఘ
తసడడ:డ నథగరశసర రరవప నఠరకటట
ఘ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:51
లస: పప

94-105/714

2743 NDX2980522
పపరర: సతఖవత నఠరకటట
ఘ

2745 NDX2691079
పపరర: వశ దదవ కకటటశసర కలమమర
నఠరకటట
ఘ
తసడడ:డ నథగరశసర రరవప నఠరకటట
ఘ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:50
లస: పప

94-107/817

2748 JBV2589117
పపరర: కకటటశసరర దథడథడ

94-108/112

2751 JBV2589059
పపరర: రరపరదదవ కకమమమరర

2754 NDX2005628
పపరర: ససతతష కలమమరర తనసర

2757 NDX0769182
పపరర: పడవణ కకమమమరర
తసడడ:డ నథగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:26--177
వయససస:29
లస: పప

94-105/715

భరస : వశ దదవ కకటటశసర కలమమర నఠరకటట
ఘ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:46
లస: ససస స
2746 JBV2589018
పపరర: లకకమకలమమరర వనలలపరర

94-108/110

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:35
లస: ససస స
2749 JBV2589091
పపరర: కకకషషవనణణ ఉడడమగల

94-108/113

భరస : తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:40
లస: ససస స
94-108/115

2752 AP151010330181
పపరర: మసరసనబ గగళళగగసట

94-108/116

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:52
లస: ససస స
94-108/118

భరస : కకరణ వర సససగ తనసర
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:60
లస: ససస స
94-108/120

2740 NDX2437143
పపరర: ససరరఖ భగవరన తలర స

తసడడ:డ హరర కకషష వనమమ
ఇసటట ననస:26-176,F.NO.302 SAI SRINIVA
వయససస:21
లస: పప

భరస : నథగరశసరరవప
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అశసనకలమమర
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:57
లస: ససస స
2756 NDX2005578
పపరర: ససదదప నసతకటటఘ

తసడడ:డ బగచత బబబగ
ఇసటట ననస:26- 176 , 3RD LINE
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పపనసమగచసత
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:45
లస: ససస స
2753 AP151010330078
పపరర: అనత కలమమరర

2739 NDX2424240
పపరర: వసశ కకషష వనమమ

94-108/628

2755 JBV2589026
పపరర: వజయ వనలలపరర

94-108/119

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:65
లస: ససస స
94-108/121

2758 NDX0769208
పపరర: గగలమస రబబబన షపక

94-108/122

తసడడ:డ మహమమద చరకలమయమ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:40
లస: పప
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2759 JBV2584043
పపరర: ససబబబరరడడడ వనలలపరర
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94-108/123

తలర : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:42
లస: పప
2762 AP151010327303
పపరర: శవరరరడడడ దథడథడ

94-108/126

94-108/129

94-108/640

2766 NDX3066800
పపరర: ���� ���� ����������

2769 NDX3122421
పపరర: రరమమ దదవ పరలకకలలర

94-128/22

2772 SQX2363075
పపరర: జజఖత కసతదటట

94-108/638

94-108/139

2777 NDX2967198
పపరర: కరటటన ఏమ లలదథఖ

94-105/716

భరస : మతదశ జర లలదథఖ
ఇసటట ననస:26-178
వయససస:34
లస: ససస స

2775 NDX2424604
పపరర: షరరన నసతకటటఘ

94-112/483

తలర : అశసనకలమమర
ఇసటట ననస:26--178
వయససస:33
లస: పప

95-175/980

94-108/140

భరస : సరసబశవ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:26/178 S-6
వయససస:41
లస: ససస స

94-108/630

2770 NDX1759283
పపరర: మమనక పపనసమగచసత

2773 NDX2423390
పపరర: మమధవ తషమమమరర

94-108/138

2776 NDX2715894
పపరర: ధన లకడమ గగటటఘపరటట

94-104/755

భరస : శకమనథనరరయణ గగటటఘపరటట
ఇసటట ననస:26-178
వయససస:59
లస: ససస స

2778 NDX2442762
పపరర: ససమయఖ బబనస షపక

2779 NDX0931006
పపరర: మమనథకలమమరర

2781 NDX0929810
పపరర: అరరణణససగ

94-108/130

94-108/131

తసడడ:డ శరఖససససగ
ఇసటట ననస:26-178
వయససస:35
లస: ససస స
94-108/133

2782 NDX0458745
పపరర: మతదశ జతదసదడ లలదయ

94-108/134

తలర : జతదసదడ
ఇసటట ననస:26--178
వయససస:38
లస: పప
94-128/23

2785 NDX1922146
పపరర: రతన కలమమరర ఘసటబ

భరస : బబబగ రరజరశసర రరవప యగసటట
ఇసటట ననస:26-178
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శశరరయఖ ఘసటబ
ఇసటట ననస:26-178
వయససస:43
లస: ససస స

2787 NDX3129004
పపరర: గరయతడ కరకరర

2788 NDX3110137
పపరర: సరసబ శవ రరవప కరకరర

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:26/178 S-6
వయససస:18
లస: ససస స

94-108/639

94-128/21

తసడడ:డ వరససదదవ కకటటశసర కలమమర నసతకటటఘ
ఇసటట ననస:26-177, RAVI TEJA APTS, Fవయససస:23
లస: ససస స

94-108/135 2784 NDX1875899
2783 NDX0665950
పపరర: జయరరమమరరవప యలమసచల
పపరర: రమమదదవ కకరరటబల

2786 NDX3126638
పపరర: రరజఖ లకడమ కరకరర

2767 NDX3124948
పపరర: ససవరనసదద కలమమరర పమడడ

భరస : లకడమ నథరరయణ రరడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:26-177,F.NO.S2
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : శరఖమససగ
ఇసటట ననస:26--178
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-178
వయససస:79
లస: పప

94-108/128

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపనసమగచసత
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:26-178
వయససస:21
లస: ససస స
94-108/132

2764 NDX2005594
పపరర: శరఖమ సససగ మలమఖన

భరస : శవ పడసరద పమడడ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నలర మతష రమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:46
లస: ససస స

2774 NDX2423382
పపరర: లకడమ నథరరయణ రరడడ
తషమమమరర
తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:26-177,F.NO.S2
వయససస:38
లస: పప

94-108/125

తసడడ:డ తథరరఫ సససగ మలమఖన
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమమ చసదడ రరవప పరలకకలలర
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మగకలసధరరవప పపనసమగచసత
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:51
లస: పప

2780 JBV2585123
పపరర: అషసషషనమమర

94-108/127

తసడడ:డ ���� �������
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశబబబగ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:20
లస: ససస స
2771 NDX1900712
పపరర: శకనవరసరరవప పపనసమగచసత

2763 AP151010327105
పపరర: అశసనకలమమర

2761 NDX1640912
పపరర: కటబఘ మధసససదన

తసడడ:డ నథరరయమణయఖ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఇసదడరరజ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:72
లస: పప
2768 NDX3110723
పపరర: నథగ పడవణ నలర మతష

94-108/124

తలర : లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:26-177
వయససస:49
లస: పప
2765 AP151010327102
పపరర: రసగరరరవప కరరరమసచ

2760 JBV2584134
పపరర: తరరపతరరడడడ ఉడడమగల

94-108/631

94-128/24

94-110/1142

తసడడ:డ సతఖ నథరరయణ కరకరర
ఇసటట ననస:26/178 S-6
వయససస:47
లస: పప
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2789 NDX2967206
పపరర: జయ జర లలదథఖ
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94-105/717

భరస : జతదసదడ ఆర లలదథఖ
ఇసటట ననస:26-178,
వయససస:62
లస: ససస స
2792 NDX2126820
పపరర: శక రసగనథయకలలల మమడథ

94-108/136

భరస : పపలర యఖచచదరర
ఇసటట ననస:26-179
వయససస:60
లస: ససస స
94-112/364

తసడడ:డ కరశ వశసనథధస మమడథ
ఇసటట ననస:26-521
వయససస:64
లస: పప
2795 NDX1863811
పపరర: గరతక పదమ సరయ మగపపపరర

2790 AP151010330419
పపరర: ధనలకడమ కటబఘ

2793 AP151010357415
పపరర: నథగ శరఖమల మదదనదద

2796 NDX1863696
పపరర: వజయ లకడమ మగవసల

94-131/679

2794 AP151010357133
పపరర: రరజఖలకడమ బబ దసదలలరర
బబ దసదలలరర
భరస : కకషషమహన బ
ఇసటట ననస:26-3320
వయససస:44
లస: ససస స

94-105/621

94-105/622
2797 NDX1863761
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప మగపరర

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప మగపపపరర
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప మగవసల
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమగలల మగపరర
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:47
లస: పప

2798 NDX2141810
పపరర: అనషర మమటఘ ట

2799 NDX1862938
పపరర: కలససమ సససదరఖ ససధథ

2800 NDX1652339
పపరర: హరరష రరమననన

94-108/186

తసడడ:డ రరజశశఖర రరవప మమటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:23
లస: ససస స
2801 NDX0611517
పపరర: హరరత బగలలసస
తసడడ:డ సతఖ ససరఖ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:30
లస: ససస స
2804 NDX0419390
పపరర: శకలత కకలమర

94-108/193

94-108/196

94-108/199

94-108/202

భరస : వనసకట ససబబ రరవప కలపరపల
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:71
లస: ససస స
2816 NDX0893032
పపరర: కటబఘ వనసకరయమమ
భరస : శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:72
లస: ససస స

2805 NDX2004893
పపరర: లకడమ ససధథ

2808 NDX1805300
పపరర: కరసచన డక

2811 NDX2005180
పపరర: ససరఖ పడసనన జజననలగడడ

94-108/194

2803 NDX1272509
పపరర: జజఖత మసచ

2806 NDX0419242
పపరర: హహమలత ఎ నథగడ

94-108/197

94-108/198

భరస : వనసకట శవ రరమ లకమయఖ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:55
లస: ససస స
94-108/200

2812 NDX2005164
పపరర: అరరణ కలమమరర కకడథల
భరస : ససతథరరస పడసరద కకడథల
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:61
లస: ససస స

2814 NDX0883439
పపరర: సతఖవత కటబఘ

2815 NDX0419291
పపరర: పదథమవత గమడడగగసటర

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప యయమననన
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:24
లస: పప

94-108/195

2809 NDX0883421
పపరర: హహమబసదస దడడ ణవలర

భరస : యస యస ససబడహమణఖస బగలలసస
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:59
లస: ససస స

2817 NDX1738881
పపరర: వషష
ష సరయ యయమననన

94-108/192

తసడడ:డ అరవసద వ నథగడ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:47
లస: ససస స

94-108/203

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:71
లస: ససస స
94-108/205

94-108/189

భరస : శకధర మసచ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనణగగరపరల డక
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పదథమషస
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:59
లస: ససస స
2813 NDX1652313
పపరర: నథగ రతనస కలపరపల

94-108/191

భరస : కరశ వశసనథధ రరవప ససధథ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:50
లస: ససస స
2810 NDX0419200
పపరర: జయసత పస. షర

2802 NDX1930610
పపరర: శశసతథ కసప

94-131/680

తసడడ:డ రరమ కకషష రరమననన
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సతఖనథరరయణ కసప
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:40
లస: ససస స
2807 NDX0031781
పపరర: ససధథరరణణ కలదరవలర

94-108/187

తసడడ:డ కరసస వశసనథధ రరవప ససధథ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:25
లస: ససస స
94-108/190

94-107/894

తసడడ:డ ససగరత రరవప మమలమపప లల
ఇసటట ననస:26-421-4/a
వయససస:20
లస: పప

భరస : నథగరసదడ పడసరద మదదనదద
ఇసటట ననస:26-3303
వయససస:61
లస: ససస స
94-105/620

2791 NDX3117322
పపరర: దసరర రరవప మమలమపప లల

94-108/201

94-108/204

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:72
లస: ససస స
94-108/206

2818 NDX1862961
పపరర: దదననశ పరవన కలమమర ససధథ

94-108/207

తసడడ:డ కరసస వశసనథధ రరవప ససధథ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:27
లస: పప
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2819 NDX1308485
పపరర: జతన అరవసద నథగద
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94-108/208

తసడడ:డ అరవసద వషనర
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:26
లస: పప
2822 NDX1652347
పపరర: శవ పడసరద కలపరపల

2820 NDX1308493
పపరర: భవనషపదసశ నగరద

తసడడ:డ పదసశ వషసజ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:29
లస: పప
94-108/211

2823 NDX0579441
పపరర: మమటఘ ట రరజశశఖర రరవప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కలపరపల
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:49
లస: పప

2825 NDX1131788
పపరర: శకధర మసచ

2826 NDX0031765
పపరర: మహనరరవప కలదరవలర

94-108/214

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:50
లస: పప
94-108/217

2831 NDX0015610
పపరర: నథగరశశటఘ ట సరసబశవరరవప

94-108/220

94-108/735

Deleted

తసడడ:డ కరసస వశసనథథ బబసడపవడడ
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:24
లస: ససస స

94-111/45

భరస : ససబబబరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:44
లస: ససస స
2843 NDX1848839
పపరర: శశశలజ కకసడథ
భరస : చసదడశశఖర రరవప కకసడథ
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:53
లస: ససస స
2846 AP151010345165
పపరర: వజయలకడమ ఓబగల రరడడ
భరస : ఓబగలరరడద డ ఓబగల రరడడడ
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:67
లస: ససస స

94-108/216

94-108/218

2830 NDX1486787
పపరర: కరశ వశసనథధ రరవప ససదథ

94-108/219

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:70
లస: పప

94-108/221 2833 NDX1078963
2832 NDX1652321
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప కలపరపల
పపరర: రరమమరరవప గగడడగగసటర

2835 NDX3291226
పపరర: శకవఖ యయమననన

2838 NDX2285799
పపరర: సకపనక దథసరర

94-108/736

2844 NDX2098490
పపరర: భబరత దదవ గధదరరజ

2847 NDX0458927
పపరర: ససజజత కకమమననన
భరస : సరసబయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:68
లస: ససస స

2836 NDX3291234
పపరర: వనసకటటశసర రరవప యయమననన

94-108/737

తసడడ:డ శవయఖ యయమననన
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:52
లస: పప
94-111/43

తసడడ:డ ససబబబరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:24
లస: ససస స
2841 JBV2893212
పపరర: రమమదదవ గరదచ

94-108/222

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:79
లస: పప

2839 NDX0930537
పపరర: ససరరప కకమమననన

94-111/44

తసడడ:డ సరసబయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:37
లస: ససస స
94-111/46

2842 AP151010345156
పపరర: హహమ గరగరననన

94-111/47

భరస : ససధథకర గరగరననన
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:51
లస: ససస స
94-111/49

భరస : శకనవరస రరజ లలట గధదరరజ
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:54
లస: ససస స
94-111/51

94-108/213

2827 NDX2005198
పపరర: సతఖ ససరఖ ససబడహమణఖస
బగలలసస
తసడడ:డ కరమమశసర రరవప బగలలసస
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటససబబబరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:45
లస: ససస స
94-111/48

2824 NDX1272517
పపరర: శకధర

94-108/215

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప యయమననన
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:21
లస: ససస స
94-111/42

94-108/210

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కలపరపల
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప యయమననన
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:46
లస: ససస స

2840 NDX0425066
పపరర: ససరరఖ దథసరర

94-108/212

తసడడ:డ వనసకట రరమ శశషయఖ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:71
లస: పప

2837 NDX1743559
పపరర: భబరర వ బబసడపవడడ

2829 NDX0494245
పపరర: ససతథరరస పడసరద కకడథల

2821 NDX0494237
పపరర: కరరరసక కకడథల

తసడడ:డ ససతథరరస పడసరద
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:55
లస: పప

2828 NDX0416602
పపరర: వనసకట శవరరమ లకమణరరవప
దడడ ణవలర
తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:28-1
వయససస:60
లస: పప

2834 NDX3291218
పపరర: మసజల యయమననన

94-108/209

2845 NDX2287191
పపరర: ససమలత సససగసశశటఘ ట

94-111/50

భరస : పడసరద రరవప సససగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:55
లస: ససస స
94-111/52

2848 NDX2286151
పపరర: యగగసధర సససగసశశటఘ ట

94-111/53

తసడడ:డ పడసరదస సససగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:30
లస: పప
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2849 NDX0899781
పపరర: శవరరమకకషషయఖ కకమమననన

94-111/54

తసడడ:డ సరసబయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:33
లస: పప
2852 AP151010342190
పపరర: గరపసరరడడడ ఓబగల రరడడడ

94-111/57

తసడడ:డ లకడమరరడడడ ఓబగల రరడడడ
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:77
లస: పప
94-112/367
2855 NDX2215291
పపరర: పససపపలలటట బబబ రరణణ
పససపపలలటట
భరస : పససపపలలటట పరరససబబబగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:48
లస: ససస స

2850 NDX2286185
పపరర: పడసరదస సససగసశశటఘ ట

94-111/55

2851 NDX2081107
పపరర: సరసబయఖ కకమమననన

94-111/56

తసడడ:డ ససబబ రరయగడడ సససగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:63
లస: పప

94-112/365
2853 NDX2215309
పపరర: పససపపలలటట సరయ తదజసససన
పససపపలలటట
తసడడ:డ పససపపలలటట పరరససబబబగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:22
లస: ససస స

94-112/366
2854 NDX2215234
పపరర: సప మల రతన పడవలర క సప మల

తసడడ:డ సప మల వనసకటటశసరరలల సప మల
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:28
లస: ససస స

94-112/368 2857 NDX2215242
2856 NDX2215259
పపరర: సప మల వనణగ కలమమరర సప మల
పపరర: ఆనసద కలమమరర వరససకలల

భరస : వనసకటటశసరరర సప మల
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సససదర రరవప వరససకలల
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:53
లస: ససస స

94-112/370
2858 NDX2215283
పపరర: పససపపలలటట జసససత కలమమర
పససపపలలటట
తసడడ:డ పససపపలలటట పరరససబబబగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సప మల వనసకటటశసరరలల సప మల
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:30
లస: పప

94-112/372
2860 NDX2214955
పపరర: పససపపలలటట పరరససబబబగ
పససపపలలటట
తలర : పససపపలలటట సససదరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:50
లస: పప

2861 NDX2215275
పపరర: సససదర రరవప వరససకలల

2862 NDX2215226
పపరర: వనసకటటశసరరలల సప మల

2863 NDX2415347
పపరర: నథగలకడమ ననరరళర

94-112/373

తసడడ:డ వరససకలల వరససకలల
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:53
లస: పప
2864 SQX1824580
పపరర: రరజఖ లకడమ ననరరళర

94-112/371

94-112/374

తసడడ:డ పపననయఖ సప మల
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:54
లస: పప
95-215/92

భరస : నరరసదడ కలమమర ననరరళర
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:35
లస: ససస స
2867 NDX2286706
పపరర: వజయ లకడమ వనలలవవలల

2859 NDX2215267
పపరర: సప మల వనసకటటశసరరర సప మల

94-112/369

94-111/122

2865 NDX2286797
పపరర: శరలబబయ మమలమవత

94-157/9

భరస : రరమరరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:28-1-2
వయససస:61
లస: ససస స
94-111/126

2866 NDX2286789
పపరర: వనసకటటశసరరర లమవపడడయమ

94-111/127

భరస : వనసకటటశసరరర లమవపడడయమ
ఇసటట ననస:28-1-2,FALT NO.7,PADMAJA A
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమ నథయక లమవపడడయమ
ఇసటట ననస:28-1-2,FALT NO.7,PADMAJA A
వయససస:49
లస: పప

2868 NDX2286714
పపరర: పదథమవత పరమగలపరటట

2869 NDX2286698
పపరర: బబల కకరణ వనలలవవలల

94-111/123

94-111/124

తసడడ:డ రరజశశఖరరరవప వనలలవవలల
ఇసటట ననస:28-1-2,FALT NO.12,PADMAJA
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖరరరవప వనలలవవలల
ఇసటట ననస:28-1-2,FALT NO.12,PADMAJA
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖరరరవప వనలలవవలల
ఇసటట ననస:28-1-2,FALT NO.12,PADMAJA
వయససస:23
లస: పప

2870 NDX2286722
పపరర: రరజశశఖరరరవప వనలలవవలల

2871 NDX1620963
పపరర: రరఖ ససతతష చమకలరరస

2872 NDX1620914
పపరర: లకడమ చమకలరరస

94-111/125

తసడడ:డ నథరరయణ వనలలవవలల
ఇసటట ననస:28-1-2,FALT NO.12,PADMAJA
వయససస:57
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర చమకలరరస
ఇసటట ననస:28-1-3
వయససస:32
లస: ససస స

2873 AP151000333020
పపరర: వజయలకడమ ఈదరర

2874 NDX1620922
పపరర: చసదడ శశఖర చమకలరరస

94-111/60

భరస : వరయఖ ఈదరర
ఇసటట ననస:28-1-3
వయససస:67
లస: ససస స
2876 MLJ0690180
పపరర: వరయఖ ఈదరర
తసడడ:డ రరఘవయఖ ఈదరర
ఇసటట ననస:28-1-3
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషరష రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:28-1-3
వయససస:32
లస: పప
94-111/63

94-111/58

భరస : రరమకకషరష రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:28-1-3
వయససస:56
లస: ససస స
94-111/61

2875 NDX1621078
పపరర: రరమకకషరష రరవప చమకలరరస

94-111/62

తసడడ:డ మహన రసగయఖ చమకలరరస
ఇసటట ననస:28-1-3
వయససస:62
లస: పప

94-111/64 2878 NDX0931527
2877 NDX2285898
పపరర: మహన లకడమ పసడయమసక దసగరర న
పపరర: అనసరరధథ మమ చథ న

తసడడ:డ అపరప రరవప దసగరర న
ఇసటట ననస:28-1-5
వయససస:23
లస: ససస స

94-111/59

94-111/65

భరస : రసగర మమచథ న
ఇసటట ననస:28-1-5
వయససస:37
లస: ససస స
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2879 NDX2514214
పపరర: లలత కలమమరర దసగరర న

94-111/66

భరస : అపప రరవప దసగరర న
ఇసటట ననస:28-1-5
వయససస:43
లస: ససస స

94-111/67

భరస : గగరవయఖ దస గరర న
ఇసటట ననస:28-1-5
వయససస:50
లస: ససస స

2882 AP151010342644
పపరర: వదథఖసరగర చటటఘతతటట

94-111/69

తసడడ:డ రమణయఖ చటటఘతతటట
ఇసటట ననస:28-1-5
వయససస:41
లస: పప
2885 NDX3146180
పపరర: తరరమలలశ దసగరర నథ

2880 AP151010345278
పపరర: సరమమమ జఖస దస గరర న

2883 JBV2887362
పపరర: రసగమమచథన ఓ

తసడడ:డ ససతథరరమసజననయగలల దసగరర నథ
ఇసటట ననస:28-1-5
వయససస:33
లస: పప
2888 AP151010345603
పపరర: శరరష కలమమరర గదచద

94-111/72

భరస : రమణయఖ గదచద
ఇసటట ననస:28-1-7
వయససస:72
లస: ససస స
2891 NDX2519817
పపరర: శవ పరరసత గరసజపలర

94-111/70

94-129/48

భరస : పవరషచసదడరరవప వనజ
ఇసటట ననస:28-1-8
వయససస:44
లస: ససస స
2897 AP151010342093
పపరర: శకనస వన ల గ పప డడ

94-111/78

2889 NDX2519825
పపరర: శవ పరరసత గరసజపలర

2890 NDX2527976
పపరర: బసవ శసకర రరవప గరసజపలర

2892 NDX2285872
పపరర: తడవనణణ వనలగపవడడ

2895 NDX0087023
పపరర: పదథమవత వనల గ పవడడ

2898 NDX2285906
పపరర: పదమజజ లకడమ మజసదథర

భరస : దథసరరకరనసదరరవప మగకన మల
ఇసటట ననస:28-1-9
వయససస:57
లస: ససస స

94-1/1234

94-111/73

2893 NDX1663807
పపరర: రమమదదవ వనలగపవడడ

94-111/74

భరస : వజయ కలమమర వనలగపవడడ
ఇసటట ననస:28-1-8
వయససస:29
లస: ససస స
94-111/76

2896 NDX2285914
పపరర: జగదదశసర రరవప పరరమ

94-111/79

94-111/80
2899 AP151010345052
పపరర: మహనసరయనథగమణణ మగకన
మల
భరస : దథసరరకరనసదరరవప మగకన మల
ఇసటట ననస:28-1-9
వయససస:41
లస: ససస స

94-111/82 2902 NDX2285815
2901 JBV2887446
పపరర: సరయ ససబబబరరవప మగకన మల
పపరర: శశభన కలమమర మజసదథర

2907 JBV2887271
పపరర: వనసకట సరయ ససతతష డడ
తసడడ:డ వనసకట ఖమదర బబబగరరవప డడ
ఇసటట ననస:28-1-10
వయససస:37
లస: పప

94-111/77

తసడడ:డ సససదర రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:28-1-8
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ దథసరకనసదథరరవప మగకన మల
ఇసటట ననస:28-1-9
వయససస:38
లస: పప

94-111/86

94-128/25

భసధసవప: బసవ శసకర రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:28-1-7-231
వయససస:63
లస: పప

94-111/84 2904 NDX2701241
94-81/789
2903 AP151010342036
పపరర: దథసరకరనసదరరవప మగకన మల
పపరర: వనసకట సరయ జగదదశ
ధరమరరజలమ
తసడడ:డ మమధవరరవప మగకన మల
తసడడ:డ సరయ శకనవరసరరవప ధరమరరజలమ
ఇసటట ననస:28-1-9
ఇసటట ననస:28-1-10
వయససస:61
లస: పప
వయససస:19
లస: పప

2906 AP151010345076
పపరర: కకకషషకలమమరర ధరమరరజల
ధరమరరజల
భరస : ఖమదర బబబగరరవప ధరమ రరజల
ఇసటట ననస:28-1-10
వయససస:57
లస: ససస స

94-111/71

94-129/659

భరస : తరరమలలశ దసగరర నథ
ఇసటట ననస:28-1-5
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శశభన కలమమర మజసదథర
ఇసటట ననస:28-1-9
వయససస:40
లస: ససస స
94-111/81

2887 NDX3131364
పపరర: ఝనస రరణణ దసగరర నథ

భరస : ససత రరమ ఆసజననయగలల దసగరర నథ
ఇసటట ననస:28-1-5
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనస వనలగపప డడ
ఇసటట ననస:28-1-8
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప వనల గ పప డడ
ఇసటట ననస:28-1-8
వయససస:58
లస: పప
2900 AP151010345053
పపరర: ఇసదసమత మగకన మల

94-129/658

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలగపవడడ
ఇసటట ననస:28-1-8
వయససస:21
లస: ససస స
94-111/75

2884 NDX0422899
పపరర: ససతథరరమయఖ దస గరర న
తసడడ:డ హనసమసతరరవప దస గరర న
ఇసటట ననస:28-1-5
వయససస:60
లస: పప

భరస : బసవ శసకర రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:28-1-7-231
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బసవ శసకర రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:28-1-7-231
వయససస:57
లస: ససస స
2894 NDX0087031
పపరర: కలమమరర yalgpudi

2886 NDX3127123
పపరర: ఆదద లకడమ దసగరర నథ

94-111/68

భరస : ససతథరరమయఖ దస గరర న
ఇసటట ననస:28-1-5
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడనన ఓ
ఇసటట ననస:28-1-5
వయససస:50
లస: పప
94-111/740

2881 AP151010345277
పపరర: ఆదదలకడమ దస గరర న

94-111/87

94-111/83

తసడడ:డ గరపరల కకషష మజసదథర
ఇసటట ననస:28-1-9
వయససస:49
లస: పప
2905 NDX0691477
పపరర: మమధవలత పప తషరరజ

94-111/85

భరస : శరయశకనవరసరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:28-1-10
వయససస:46
లస: ససస స
2908 AP151010342527
పపరర: వనసకటమగరళకకషష ధరమరరజల

94-111/88

తసడడ:డ డడ.వ.కర. బబబమరరవప ధరమ రరజల
ఇసటట ననస:28-1-10
వయససస:41
లస: పప
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2909 AP151010342215
పపరర: వనసకటచసదడశశఖర ధరమరరజల

94-111/91

తసడడ:డ డడ.వ.కర.బబబమరరవప ధరమ రరజల
ఇసటట ననస:28-1-10
వయససస:42
లస: పప

94-111/90 2911 AP151010342238
2910 AP151010342022
పపరర: సరయ శకనవరసరరవప ధరమరరజల
పపరర: వనసకటఖమదరబబబగరరవప
ధరమరరజల
తసడడ:డ వనసకట కరశవరరవప ధరమ రరజల
తసడడ:డ కరశవరరవప ధరమ రరజల
ఇసటట ననస:28-1-10
ఇసటట ననస:28-1-10
వయససస:48
లస: పప
వయససస:65
లస: పప

2912 NDX1227230
పపరర: వనసకటటశస రరవప ధరమరరజల

2913 NDX1848987
పపరర: భబరర వ బబసడపవడడ

94-111/94

94-111/89

94-111/92

తసడడ:డ ససబబబ రరయగడడ ధరమ రరజల
ఇసటట ననస:28-1-10
వయససస:90
లస: పప
2915 NDX1227016
పపరర: రమణణ బబసడపవడడ

తసడడ:డ కరసస వశసనథధ బబసడపవడడ
ఇసటట ననస:28-1-11
వయససస:24
లస: ససస స
94-111/95

భరస : కరశవశసనథథ బబసడపవడడ
ఇసటట ననస:28-1-11
వయససస:58
లస: ససస స

2916 JBV2888063
పపరర: పరమమశసరరరవప పరలడడగగ

94-111/98

2919 NDX0079228
పపరర: హనసమసతరరవప గగడడ టట

తసడడ:డ కలనక సససదర రరవప బబసడపవడడ
ఇసటట ననస:28-1-11
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటయఖ గగడడ టట
ఇసటట ననస:28-1-12
వయససస:73
లస: పప

2921 NDX0554816
పపరర: రరజకలమమరర సససగరపప గగ

2922 NDX1072826
పపరర: తథరక లకకమపడసనన పరకసడర

94-111/101

భరస : యస. వజయగనమమర సససగరపప గగ
ఇసటట ననస:28-1-13
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబగ పరకసడథల
ఇసటట ననస:28-1-13
వయససస:39
లస: ససస స

2924 NDX1484633
పపరర: మననజ కలమమర నలర గరపప

2925 NDX1049162
పపరర: రమమష బబబ పస

94-111/104

తసడడ:డ వనసకట హరర మహన నలర గరపప
ఇసటట ననస:28-1-13
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పదథమరరవప చదదలమడ
ఇసటట ననస:28-1-13
వయససస:26
లస: పప
94-111/109

తసడడ:డ రరమమనసజజచథరరఖలల కర
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:60
లస: పప

94-111/99

94-111/112

2934 NDX2285880
పపరర: హహసపసన పగరడడపరటట

94-111/102

2937 NDX3150364
పపరర: కమల కలమమరర లసగరశశటఘ ట
భరస : శకనవరస రరవప లసగరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:62
లస: ససస స

2920 NDX2286615
పపరర: లకడమ ససవరనఖ చసతపలర

94-111/100

2923 JBV2893501
పపరర: శకలసతల మతషకలమలర

94-111/103

భరస : రరజరశసరరరవప మతషకలమలర
ఇసటట ననస:28-1-13
వయససస:87
లస: ససస స
94-111/105

2926 NDX1227057
పపరర: భమమ శసకర మగతషకలమలర

94-111/106

తసడడ:డ రరజరశసర రరవప మగతషకలమలర
ఇసటట ననస:28-1-13
వయససస:64
లస: పప
94-111/107

2929 NDX1072800
పపరర: మలలర శసరర పగరడడపరటట

94-111/108

భరస : హహసపసన పగరడడపరటట
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:44
లస: ససస స
94-111/110

2932 NDX2286052
పపరర: పడవణ మమడ

94-111/111

తసడడ:డ నథగ రరజ మమడ
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:31
లస: పప
94-111/113

తసడడ:డ కరశయఖ పగరడడపరటట
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:51
లస: పప
94-111/115

94-111/97

తసడడ:డ వనసకట ససవర కరశవ రరవప చనథతపఅల
ఇసటట ననస:28-1-13
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ అరవసద కలమమర నల
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరఘవన కరసథళయ
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:35
లస: పప
2936 AP151010342101
పపరర: శకనవరసరరఘవన కసదథ

2931 NDX1783928
పపరర: వషష
ష సరయ అభజత నల

2917 JBV2888006
పపరర: సతష చసదడబబబగ పరలడడగగ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప పర ల డడ గగ
ఇసటట ననస:28-1-11
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప యస
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరఘవన కర
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:54
లస: ససస స
2933 JBV2887560
పపరర: శశషఅనల కలమమ కసదథళ

94-111/96

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప పస
ఇసటట ననస:28-1-13
వయససస:44
లస: పప

94-112/375 2928 NDX1072883
2927 NDX2360014
పపరర: వనసకట ససభబష బబబగ చదదలమడ
పపరర: నథగలకడమ యమ యస

2914 NDX1784892
పపరర: రమఖ చసతలపవడడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:28-1-11
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పర ల డడ గగ
ఇసటట ననస:28-1-11
వయససస:34
లస: పప

2918 NDX1227008
పపరర: కరశవశసనథథ బబసడపవడడ

2930 AP151010345049
పపరర: ససజజత కసదథళ

94-111/93

2935 NDX2286094
పపరర: నథగరశసర రరవప పపచతల

94-111/114

తసడడ:డ సప మ రరజ పపచతల
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:53
లస: పప
94-111/731

2938 NDX2692739
పపరర: పడవణ కలమమర లసగరశశటఘ ట

94-122/565

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసగరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:34
లస: పప
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2939 NDX3145729
పపరర: పడవణ కలమమర లసగరశశటఘ ట

94-129/655

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసగరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-14
వయససస:34
లస: పప
2942 AP151010342246
పపరర: ససబడహమణఖస కకకనరరణణ

94-111/116

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప కకకనరరణణ
ఇసటట ననస:28-1-15
వయససస:45
లస: పప
2945 NDX1227149
పపరర: అపరష కకకనరరణణ

94-111/118

94-111/121

94-111/130

2954 NDX2286979
పపరర: దదవఖ కకరరవ

94-111/131

94-111/134

94-111/137

తసడడ:డ దససగర చసద కర
ఇసటట ననస:28-1-23
వయససస:32
లస: ససస స

94-111/119

2949 NDX0424861
పపరర: మసజల గగసడచ మమడ

2952 NDX2326544
పపరర: ఆమన వరర

2955 NDX0930453
పపరర: రరగదదప కకరరవ

2958 NDX0951830
పపరర: అనల కలమమర కకరరవ

2961 NDX1072784
పపరర: షపహనథజ బబగస

94-111/140

2964 NDX0689828
పపరర: వసశ మమధవ గరరర పరటట

94-111/128

2967 NDX1482967
పపరర: కలనల కనసనథర
తసడడ:డ దససగరరతసద కర
ఇసటట ననస:28-1-23
వయససస:29
లస: పప

94-111/120

2950 AP151010345078
పపరర: అనసతలకడమ గగసడచ మమడ

94-111/129

భరస : ససబబరరమయఖ గగసడచ మమడ
ఇసటట ననస:28-1-20
వయససస:66
లస: ససస స
94-157/10

2953 NDX3300399
పపరర: షపక మదర బ

94-157/818

భరస : షపక మసరసన
ఇసటట ననస:28-1-20
వయససస:71
లస: ససస స
94-111/132

2956 NDX2514206
పపరర: శక దదవ కకరరవ

94-111/133

భరస : సతష కకరరవ
ఇసటట ననస:28-1-21
వయససస:36
లస: ససస స
94-111/135

2959 JBV2887610
పపరర: సతష కకరరవ

94-111/136

తసడడ:డ నరసససహరరవప కక రర వ
ఇసటట ననస:28-1-21
వయససస:36
లస: పప
94-111/138

2962 NDX0675884
పపరర: పదమ శరరష� గరర పతస �

94-111/139

తలర : శకలసతల గరరర పతస
ఇసటట ననస:28-1-22
వయససస:35
లస: ససస స
94-111/141

తలర : శకలసతల కక రర వ
ఇసటట ననస:28-1-22
వయససస:36
లస: పప
94-111/142

2947 AP151010345048
పపరర: ససవరతలమ దదవ కకకనరరణణ
భరస : వనసకటటశసరరర కర
ఇసటట ననస:28-1-18
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : హనఫ అహమద బబగస
ఇసటట ననస:28-1-22
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరధథకకషషమమరరస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:28-1-22
వయససస:58
లస: ససస స
2966 NDX0049064
పపరర: ఖసషషబ కరనసగ

2946 NDX0554253
పపరర: పడసనన లకడమ కకకనరరణణ

94-111/117

తసడడ:డ రరసబబబగ కకకనరరణణ
ఇసటట ననస:28-1-18
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరశసహరరవప కక రర వ
ఇసటట ననస:28-1-21
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కక రర వ
ఇసటట ననస:28-1-21
వయససస:60
లస: పప
2963 NDX0675702
పపరర: శకలసతల గరరర పరటట

2944 NDX1877937
పపరర: హరరపసడయ కకకనరరణణ

94-111/732

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కక రర వ
ఇసటట ననస:28-1-21
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కక రర వ
ఇసటట ననస:28-1-21
వయససస:55
లస: ససస స
2960 NDX0951855
పపరర: నరసససహరరవప కకరరవ

2943 NDX2818433
పపరర: రరప రరథదక జజహనవ సరగర

తసడడ:డ కకరణ
ఇసటట ననస:28-1-20
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర కకరరవ
ఇసటట ననస:28-1-21
వయససస:29
లస: ససస స

94-111/261

భరస : నథగరశసరరరవప పపచతల
ఇసటట ననస:28-1-14, KANDALA RESIDENC
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస గగసడచ మమడ
ఇసటట ననస:28-1-20
వయససస:39
లస: ససస స

2951 NDX1879396
పపరర: శకరరమ చసదడ మమరరస
గగసడమద
తసడడ:డ పడసరద రరవప గగసడమద
ఇసటట ననస:28-1-20
వయససస:43
లస: పప

2941 NDX2286748
పపరర: శకదదవ పపచతల

భరస : నథగరరజ మమడ
ఇసటట ననస:28-1-14, FLAT NO:SF-2,KANDA
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ కకకనరరణణ
ఇసటట ననస:28-1-18
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకకనరరణణ
ఇసటట ననస:28-1-18
వయససస:52
లస: పప

2957 NDX0424937
పపరర: ససభబషసణణ కకరరవ

94-111/260

తసడడ:డ ఆసజననయగలల సరగర
ఇసటట ననస:28-1-17
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ కకకనరరణణ
ఇసటట ననస:28-1-18
వయససస:26
లస: ససస స
2948 NDX0577528
పపరర: రరసబబబగ కకకనరరణణ

2940 NDX2285989
పపరర: పపడమ ససధ మమడ

2965 NDX2696383
పపరర: కకరణ కలమమర చసతలపరటట

94-125/819

తసడడ:డ శరససస స చసతలపరటట
ఇసటట ననస:28-1-22
వయససస:43
లస: పప
94-111/143

2968 NDX0343426
పపరర: పడతక కరనసగ

94-111/144

తసడడ:డ దససగర చసద కర
ఇసటట ననస:28-1-23
వయససస:31
లస: పప
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94-111/145

భరస : ససజయ మగసదథడ
ఇసటట ననస:28-1-24
వయససస:41
లస: ససస స
2972 NDX2113298
పపరర: మసగరలమల మగసదథడ

2970 NDX2113314
పపరర: నరమల మగసదథడ

భరస : మసగరలమల మగసదథడ
ఇసటట ననస:28-1-24
వయససస:60
లస: ససస స
94-111/148

తసడడ:డ శవరరజ మగసదథడ
ఇసటట ననస:28-1-24
వయససస:64
లస: పప

2973 NDX1322239
పపరర: చసదడలల జయమ పడద

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప చసదడలల
ఇసటట ననస:28-1-25
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనన చచదరర బ
ఇసటట ననస:28-1-26
వయససస:60
లస: పప
2981 NDX2742815
పపరర: రరమకకటట రరడడడ అలవల

94-112/505

94-111/152

2982 NDX2360600
పపరర: పదథమవత నథయగడడ

94-111/156

2985 NDX3022795
పపరర: శవ సరయ చమలదదననన

94-112/503

2988 NDX1072982
పపరర: కకషషవనణణ బసడథరర

94-111/150

2977 AP151010345216
పపరర: రరధథదదవ బ

2980 NDX2742393
పపరర: లకడమ నరసమమ అలవల

94-130/161

2983 NDX0936948
పపరర: అనససరఖమమ బ
భరస : కకటయఖ బ
ఇసటట ననస:28-1-27
వయససస:72
లస: ససస స

94-111/733

2986 NDX2191641
పపరర: మహహశసర చమలదదననన

94-111/158

2989 NDX0424770
పపరర: కకరణమయ గగడడవరడ

94-111/160

భరస : రరపచసదడరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:28-1-28
వయససస:60
లస: ససస స

2990 NDX0018580
పపరర: నథగ కకరణ కలమమర గగడడవరడ

2991 NDX0018689
పపరర: హరర కకశశర గగడడవరడ

2992 AP151010342148
పపరర: జయకకషప ర శక రసగపపరపప

2993 NDX0344887
పపరర: రరపచసదడరరవప గగడడవరడ
తసడడ:డ పపలమరరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:28-1-28
వయససస:70
లస: పప
2996 NDX1848862
పపరర: దదవ శక అచసఖతషన
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అచసఖతషన
ఇసటట ననస:28-1-29
వయససస:24
లస: ససస స

94-111/162

తసడడ:డ రరపచసదడ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:28-1-28
వయససస:36
లస: పప
94-111/164

2994 NDX3080413
పపరర: అజయ మమరరడడడ

94-111/163

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ శక రసగపపరపప
ఇసటట ననస:28-1-28
వయససస:45
లస: పప
94-157/690

భసధసవప: దదవఖ మమరరడడ
ఇసటట ననస:28/1/28
వయససస:41
లస: పప
94-111/165

94-112/376

తసడడ:డ రరజశశఖర చమలదదననన
ఇసటట ననస:28-1-27
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సతఖనథరరయణ బసడథరర
ఇసటట ననస:28-1-28
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరప చసదడరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:28-1-28
వయససస:33
లస: పప

94-112/504

94-111/155

తసడడ:డ వనసకట సతఖనథరరయణ బసడథరర
ఇసటట ననస:28-1-28
వయససస:27
లస: ససస స
94-111/161

94-111/153

భరస : అసజ రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:28-1-26
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ శశఖర చమలదదననన
ఇసటట ననస:28-1-27
వయససస:20
లస: పప
94-111/157

2974 NDX1322221
పపరర: చసదడలల రరగరన

భరస : రమమష బబబగ బ
ఇసటట ననస:28-1-26
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కలమమర నథయగడడ
ఇసటట ననస:28-1-26
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ సస
ఇసటట ననస:28-1-27
వయససస:54
లస: పప
2987 NDX1561423
పపరర: కకరస ర బసడథరర

2979 NDX2742740
పపరర: అసజ రరడడడ అలవల

94-111/147

భరస : శవ రరమ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:28-1-25
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ హనమ రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:28-1-26
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:28-1-26
వయససస:19
లస: పప
2984 AP151010342124
పపరర: రరజశశఖర చమలదదననన

94-111/149

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:28-1-25
వయససస:40
లస: పప
94-111/154

2971 NDX2113306
పపరర: ససజయ మగసదథడ

తసడడ:డ మసగరలమల మగసదథడ
ఇసటట ననస:28-1-24
వయససస:41
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:28-1-25
వయససస:39
లస: ససస స

94-111/151 2976 NDX1322247
2975 NDX2286763
పపరర: శవరరమ కకషష పడసరద చసదడలల
పపరర: చసదడలల వజయ కలమమర

2978 NDX0899815
పపరర: బ రమమశ బబబగ బ

94-111/146

2995 NDX3139201
పపరర: దదవఖ మమరరడడ

94-157/691

భరస : అజయ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:28/1/28
వయససస:35
లస: ససస స

94-111/734 2998 NDX2754653
2997 NDX2760866
పపరర: వనసకటటశసర రరవప అచసతతషఖన
పపరర: రరధథ రరణణ అచసఖతషన

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప అచసతతషఖన
ఇసటట ననస:28-1-29
వయససస:47
లస: పప

94-111/735

భరస : వనసకటటశసర రరవప అచసఖతషన
ఇసటట ననస:28-1-29
వయససస:45
లస: ససస స
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2999 NDX2761203
పపరర: సరయ కకషష అచసఖతషన

94-111/736

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అచసఖతషన
ఇసటట ననస:28-1-29
వయససస:25
లస: పప
3002 NDX1981951
పపరర: ఉష శక యపరరరర

94-13/716

94-111/168

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ డడసదకలరరస
ఇసటట ననస:28-1-31
వయససస:47
లస: పప
3011 NDX2214872
పపరర: మసజ పప త ననన
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పప త నన న
ఇసటట ననస:28-1-33
వయససస:22
లస: ససస స
3014 NDX0344143
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పప తనన

94-111/177

94-111/180

94-111/183

తసడడ:డ మగనససరసమ గగసడడ
ఇసటట ననస:28-1-38
వయససస:57
లస: పప

3012 NDX0638205
పపరర: రరధథ పప త నన న

3015 NDX2214914
పపరర: ససభబగఖ లకడమ మగవస

3018 NDX2214765
పపరర: లకకమనథరరయణ మగవస

3021 NDX0735050
పపరర: రరజరశ కరనన

94-111/186

3024 NDX0424671
పపరర: శకదదవ ససరఖదదవర

94-111/175

3027 NDX2528404
పపరర: తరరపటమమ చవల
భరస : మగరళ చవల
ఇసటట ననస:28-1-38
వయససస:63
లస: ససస స

3010 NDX2514297
పపరర: సససధస పప తననన

94-111/173

3013 NDX2214864
పపరర: ససబబమమ పప త ననన

94-111/176

భరస : వనసకయఖ పస
ఇసటట ననస:28-1-33
వయససస:88
లస: ససస స
94-111/178

3016 NDX2214781
పపరర: వమలకడ జరటఘ ట

94-111/179

భరస : అయఖనన జరటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-34
వయససస:63
లస: ససస స
94-111/181

3019 NDX2214773
పపరర: ఆసక రరవప జరటఘ ట

94-111/182

తసడడ:డ అయఖనన జరటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-34
వయససస:66
లస: పప
94-111/184

3022 NDX0899880
పపరర: పడసరద రరవప కల

94-111/185

తసడడ:డ దశరథరరమయఖ కల
ఇసటట ననస:28-1-35
వయససస:62
లస: పప
94-111/187

తసడడ:డ కకటయఖ ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:28-1-38
వయససస:41
లస: ససస స
94-111/189

94-111/170

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పప తననన
ఇసటట ననస:28-1-33
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప కరన
ఇసటట ననస:28-1-35
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ పడసరద పతత
స రర
ఇసటట ననస:28-1-38
వయససస:28
లస: ససస స
3026 NDX2514198
పపరర: పడభబకర గగసడడ

94-111/172

తసడడ:డ కకటటశసరరవప మగవస
ఇసటట ననస:28-1-34
వయససస:42
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప కరన
ఇసటట ననస:28-1-35
వయససస:55
లస: ససస స
3023 NDX2021343
పపరర: పడమల పతత
స రర

3009 AP151010342237
పపరర: ససబబరసగయఖ దద

3007 NDX0372292
పపరర: కరకసత కలమమర దదసదకలరరస
తసడడ:డ ససబబ రసగయఖ దద
ఇసటట ననస:28-1-31
వయససస:33
లస: పప

భరస : లకకమనథరరయణ మగవస
ఇసటట ననస:28-1-34
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమనథరరయణ మగవస
ఇసటట ననస:28-1-34
వయససస:21
లస: పప
3020 NDX0734251
పపరర: జయ ససపవరష కరన

94-111/169

భరస : వనసకటటశసరరరవప పప తనన న
ఇసటట ననస:28-1-33
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పప తనన న
ఇసటట ననస:28-1-33
వయససస:45
లస: పప
3017 NDX2214757
పపరర: రరషసక మగవస

3006 AP151010345271
పపరర: ఇసదదరరదదవ దదసడకలరరస

94-111/167

భరస : సతఖనథనరరయణ శక రసగపపరపప
ఇసటట ననస:28-1-31
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ దద
ఇసటట ననస:28-1-31
వయససస:57
లస: పప
94-111/174

94-13/715

94-111/166 3004 AP151010345287
3003 NDX0048983
పపరర: వనసకట నథగ పసడయమసక దదసడడకలరరస
పపరర: గరయతడ శక రసగపపరపప

భరస : ససబబరసగయఖ దద
ఇసటట ననస:28-1-31
వయససస:50
లస: ససస స
94-111/171

3001 NDX1981928
పపరర: కకషష వనణణ యపరరరర

భరస : కకటటశసర రరవప యపరరరర
ఇసటట ననస:28-1-31
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రసగయఖ డడసదకలరరస
ఇసటట ననస:28-1-31
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర డడసదకలరరస
ఇసటట ననస:28-1-31
వయససస:42
లస: ససస స
3008 AP151010342534
పపరర: వనసకటటశసరరవప డడసదకలరరస

94-157/694

తసడడ:డ శకనస మరరయమల
ఇసటట ననస:28-1-29
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమమరరవప యపరరరర
ఇసటట ననస:28-1-31
వయససస:33
లస: ససస స
3005 NDX0713974
పపరర: పదమజ డడసదకలరరస

3000 NDX3096773
పపరర: వనసకట నరరశ మరరయమల

3025 NDX2514180
పపరర: నథగ లకడమ గగసడడ

94-111/188

భరస : పడభబకర గగసడడ
ఇసటట ననస:28-1-38
వయససస:45
లస: ససస స
94-111/190

3028 NDX2536936
పపరర: నథగ మహన ససటట

94-111/191

తసడడ:డ ససటట చనన శశషనన
ఇసటట ననస:28-1-38
వయససస:33
లస: పప
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94-111/737

తసడడ:డ పపదదనన కకననటట
ఇసటట ననస:28-1-38
వయససస:61
లస: పప
3032 NDX2713659
పపరర: హహసపన సయద

3030 NDX2915007
పపరర: మహలకడమ కకననటట

భరస : ససబబరరవప కకననటట
ఇసటట ననస:28-1-38
వయససస:51
లస: ససస స
94-111/678

తసడడ:డ ఖజజబ
ఇసటట ననస:28-1-40
వయససస:43
లస: పప

94-111/195

94-111/198

94-111/201

94-111/204

తసడడ:డ భబవన నథరరయణ కర
ఇసటట ననస:28-1-42
వయససస:62
లస: పప
3050 NDX0372375
పపరర: సతష చసదడ తథళళ
ర రర

94-111/206

94-111/209

భరస : పడసరదస చచ నథనస శశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-46
వయససస:36
లస: ససస స

94-111/199

3037 NDX2130342
పపరర: వనసకట మగరళ కకషష తతలలటట

3040 NDX0048694
పపరర: కనకదసరర కల ర గసటట

3043 NDX0085530
పపరర: రరస బబబగ పరపరరజ

94-111/200

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పరపరరజ
ఇసటట ననస:28-1-42
వయససస:38
లస: పప
94-111/203

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప పప నథన లల రర
ఇసటట ననస:28-1-42
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బ
ఇసటట ననస:28-1-42
వయససస:61
లస: పప

3048 NDX1523159
పపరర: మహత కలరరగసటట

3049 NDX0373571
పపరర: వరలకడమదదవ తథ ళళ
ర రర

3051 JBV2893659
పపరర: కకషషకలమమరర పడమటట

3054 JBV2887768
పపరర: ససబబబరరవప పడమటట

3057 NDX2285781
పపరర: అపరష దదవ ననటఘ టస
భరస : సరసబశవరరవప ననటఘ టస
ఇసటట ననస:28-1-46
వయససస:43
లస: ససస స

94-111/194

94-111/197

94-111/202 3046 NDX0577957
3045 AP151010342232
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస పప నన లల రర
పపరర: అదద శశషగరరర రరవప బ

94-112/377

94-111/205

భరస : గరవసదరరవప తథ ళళ
ర రర
ఇసటట ననస:28-1-43
వయససస:84
లస: ససస స
94-111/207

3052 NDX0343749
పపరర: గరపరలరరవప పడమటట

94-111/208

తసడడ:డ ససబబబరరవప పడమటట
ఇసటట ననస:28-1-45
వయససస:30
లస: పప
94-111/210

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పడమటట
ఇసటట ననస:28-1-45
వయససస:52
లస: పప
94-111/212

94-144/835

భరస : పడసరద కర
ఇసటట ననస:28-1-42
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప పడమటట
ఇసటట ననస:28-1-45
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-1-45
వయససస:31
లస: పప
3056 NDX0936963
పపరర: రరణగకరదదవ చచ నథనస శశటఘ ట

94-111/196

తసడడ:డ పడసరద కలరరగసటట
ఇసటట ననస:28-1-42
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదరరవప తథ ళళ
ర రర
ఇసటట ననస:28-1-43
వయససస:45
లస: పప
3053 NDX0342162
పపరర: శకనవరసరరవప పడమటట�

3042 NDX1757501
పపరర: నరరశ పపననలలరర

3034 NDX2874287
పపరర: దదల షద షపక

తసడడ:డ కకదసడ రరమచసదడ మమరరస తతలలటట
ఇసటట ననస:28-1-41
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస పపననలలరర
ఇసటట ననస:28-1-42
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వ
ఇసటట ననస:28-1-42
వయససస:43
లస: పప
3047 NDX1571612
పపరర: మమణణకఖ పడసరద కల ర గసటట

94-111/193

భరస : శకరరమచసదడమమరరస పస
ఇసటట ననస:28-1-42
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర పరపరరజ
ఇసటట ననస:28-1-42
వయససస:73
లస: ససస స
3044 NDX1571604
పపరర: వనసకట రమణథ రరవప వ

3039 AP151010345250
పపరర: అసజన పప నన లల రర

94-157/11

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:28-1-40
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లలట శక కకషష భబరతపపడడ
ఇసటట ననస:28-1-41
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప సరరసపలర
ఇసటట ననస:28-1-41
వయససస:96
లస: పప
3041 NDX0086488
పపరర: వరలకడమ పరపరరజ

94-115/35

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గడదస
ఇసటట ననస:28-1-40
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట మగరళ కకషష తతలలటట
ఇసటట ననస:28-1-41
వయససస:44
లస: ససస స

3031 NDX2537801
పపరర: లలత కలమమరర ససటట

భరస : శరసత నథగ మహన
ఇసటట ననస:28-1-38
వయససస:33
లస: ససస స

3033 NDX2290260
పపరర: శకనవరసరరవప గడదస

94-111/192 3036 NDX1880864
3035 NDX2130334
పపరర: వనసకట నథగ దసరర దదవ తతలలటట
పపరర: ఉమ రరణణ భబరతపపడడ

3038 NDX2285807
పపరర: వశశసశసరరరవప సరరసపలర

94-111/738

3055 NDX2285773
పపరర: వసససధర ననటఘ టస

94-111/211

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ననటఘ టస
ఇసటట ననస:28-1-46
వయససస:23
లస: ససస స
94-111/213

3058 NDX2285765
పపరర: భబరర వ ననటఘ టస

94-111/214

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ననటఘ టస
ఇసటట ననస:28-1-46
వయససస:24
లస: పప
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94-111/215

తసడడ:డ మహహబగ షప క
ఇసటట ననస:28-1-46
వయససస:35
లస: పప
3062 NDX1880377
పపరర: శశషష తరరమలశశటఘ ట

3060 AP151010342235
పపరర: పడసరద చచ నథనస శశటఘ ట

తసడడ:డ వఠలమడవప చచ నథనస శశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-46
వయససస:41
లస: పప
94-111/218

3063 NDX3163722
పపరర: శకనవరస చచననమశశటఘ ట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తరరమలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-46
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద చచననమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-46
వయససస:21
లస: పప

3065 NDX2565620
పపరర: అసకకత గరల

3066 NDX2565562
పపరర: రరమ మహన గరల

94-111/674

Deleted

తసడడ:డ రరమ మహన గరల
ఇసటట ననస:28/1/47 , FLAT NO - 1B
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప చలర గగసడర
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:52
లస: ససస స
3074 NDX2060663
పపరర: ఉష రరణణ చలర గగసడర

94-111/225

94-111/228

94-111/232

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-1-49
వయససస:29
లస: పప

3075 NDX2075407
పపరర: పడమల రరణణ గగసటటపలర

3078 NDX1746397
పపరర: కకషష కకశశర కలమమర గరరసటర

3081 NDX2075399
పపరర: కకటటశసరరరవప గగసటటపలర

94-111/235

3084 NDX2286953
పపరర: దదవఖ భబరత పప టటఘ

94-111/223

3087 NDX2286755
పపరర: ససరఖనథరరయణ కరరపరరపవ
తసడడ:డ వనసకటనథరరయణ కరరపరరపవ
ఇసటట ననస:28-1-49
వయససస:59
లస: పప

94-113/977

3067 NDX2565505
పపరర: హహమలత జజఖత గరల

94-111/676

భరస : రరమ మహన గరల
ఇసటట ననస:28/1/47, FLAT NO - 1B
వయససస:49
లస: ససస స
3070 NDX1919242
పపరర: వదసఖల లలఖమ గరరసటర

94-111/221

3073 NDX0425173
పపరర: నథగససజజత పడతసపరటట

94-111/224

భరస : పడతథప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:54
లస: ససస స
94-111/226

3076 NDX2286292
పపరర: వ యస ఆర కకరస ర చలర గగసడ

94-111/227

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చలర గగసడ
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:32
లస: పప
94-111/229

3079 NDX2081115
పపరర: హనసమసత రరవప చలర గగసడర

94-111/230

తసడడ:డ పవళర రరవప చలర గగసడర
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:59
లస: పప
94-111/233

3082 NDX2286862
పపరర: వశరలకడమ గగడవరరస

94-111/234

తసడడ:డ ససరరష బబబగ గగడవరరస
ఇసటట ననస:28-1-49
వయససస:23
లస: ససస స
94-111/236

భరస : గరవరర న కకషష పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-1-49
వయససస:27
లస: ససస స
94-111/238

3064 NDX3156734
పపరర: జలలసదర కలమమర చచననమశశటఘ ట

భరస : కకషష కకశశర కలమమర గరరసటర
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:74
లస: పప

భరస : సరత చసదడ కలమమర దదవశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-49
వయససస:26
లస: ససస స
3086 NDX0977108
పపరర: శరత చసదడ కలమమర దదవశశటఘ ట

94-111/220

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:63
లస: పప
3083 NDX2286045
పపరర: అకస దదవశశటఘ ట

94-111/675

భరస : కకటటశసర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:38
లస: పప
3080 NDX2021368
పపరర: రరమలసగ పడసరద వరససరరడడ

3072 NDX2021137
పపరర: ససజనఖ వరససరరడడ

94-111/217

తసడడ:డ పడసరద చచననమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-1-46
వయససస:22
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర వరససరరడడ
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప చలర గగసడర
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:58
లస: ససస స
3077 NDX2287100
పపరర: సరసబశవరరవప కరటటరర

94-111/739

భరస : సరసబశవ రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:28-1-48
వయససస:36
లస: ససస స
94-111/222

3061 NDX2418481
పపరర: సరసబశవరరవప ననటఘ టస

తసడడ:డ పరమగలరరవప ననటఘ టస
ఇసటట ననస:28-1-46
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: హహమలత జజఖత గరల
ఇసటట ననస:28/1/47, FLAT NO - 1B
వయససస:53
లస: పప

94-111/219 3069 NDX2287050
3068 NDX2287266
పపరర: ససమఖ శక పదథమవత చలర గగసడర
పపరర: శకవజయ కరటటరర

3071 NDX2287035
పపరర: శశషరరతనస కరటటరర

94-111/216

3085 NDX2285963
పపరర: మమలత కరరపరపప

94-111/237

భరస : ససరఖనథరరయణ కరరపరపప
ఇసటట ననస:28-1-49
వయససస:59
లస: ససస స
94-111/239

3088 NDX2286730
పపరర: గరయతడ పప టటఘ

94-111/262

తసడడ:డ వ కర టట గరవరర న కకషష పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-1-49, FLAT NO.2, JAYAPRA
వయససస:48
లస: ససస స
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3089 NDX2286102
పపరర: వనసకట కకటట రతన పప టటఘ

94-111/263

3090 NDX2398493
పపరర: వరరణ కరపవరఅపవ

94-111/264

3091 NDX0425249
పపరర: కరసతమమ ఐ నథ ల

94-111/240

తసడడ:డ వనసకట గరవసద రరవప పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-1-49, JAYAPRADAM
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ కరపవరఅపవ
భరస : ససరత బడహమనసదస ఐ నథ ల
ఇసటట ననస:28-1-49, JAYAPRADHAM APAR ఇసటట ననస:28-1-50
వయససస:27
లస: పప
వయససస:90
లస: ససస స

3092 AP151010342197
పపరర: గరరరజజ శసకర ససరత

3093 NDX3178761
పపరర: సరరక గనర నథబబ ఈనథ

94-111/241

Deleted

తసడడ:డ బడహమనసదస ససరత
ఇసటట ననస:28-1-50
వయససస:55
లస: పప
3095 JBV2893519
పపరర: కలపన మమడ ల

94-111/242

3096 AP151010345296
పపరర: నథగలకడమ మమమడల

94-111/244
3097 NDX0689869
పపరర: ససరఖ చలపత రరవప మమమడథల

94-111/245
3098 NDX1848896
పపరర: ఎల ఎన పస సరరధద శకమత
తరరమల కలసచపవడడ
తసడడ:డ జనథరరన సరసమ శకమత తరరమల కలసచ
ఇసటట ననస:28-1-51
వయససస:49
లస: పప

3099 AP151010342261
పపరర: వనసకటసరయకకషష మమమడల
తసడడ:డ శశషచలపతరరవప యస
ఇసటట ననస:28-1-51
వయససస:62
లస: పప

3101 NDX2286771
పపరర: ససజజత పరలడడగగ

3102 JBV1432236
పపరర: శశశలజ పస

భరస : లకడమ నథరరయణ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:28-1-52
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కర స ర నన న
ఇసటట ననస:28-1-53
వయససస:56
లస: ససస స
3107 NDX0381988
పపరర: రవకరసత కరసరననన

94-111/253

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కర స ర నన న
ఇసటట ననస:28-1-53
వయససస:36
లస: పప

3105 JBV1432210
పపరర: శకలసతల పస

భరస : రవ కకసడవటట
ఇసటట ననస:28-1-55
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:28-1-70
వయససస:67
లస: ససస స

94-111/246

94-112/378
3100 NDX2277259
పపరర: ససరరఖ చలపత రరవప
మమమడథల
తసడడ:డ వనసకట సరయ కకషష మమమడథల
ఇసటట ననస:28-1-51
వయససస:34
లస: పప

94-111/248

3103 JBV1432228
పపరర: పదమజ పప టట
ర

94-111/259

94-111/251

3106 NDX1227297
పపరర: దదననష రరడడడ దస గరర రర లమ

94-111/252

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ రరడడ దస గరర రర లమ
ఇసటట ననస:28-1-53
వయససస:29
లస: పప

94-111/254
3108 AP151010342171
పపరర: సరసబశవరరవప కరసరననన� కర స
రర నన న
తసడడ:డ శకరరమమమరరస కర
ఇసటట ననస:28-1-53
వయససస:64
లస: పప

3109 NDX0224451
పపరర: శశసత దసతల

94-111/257

3114 NDX0624437
పపరర: ససమసత చచదరర చసకనపలర

3117 NDX2299956
పపరర: సరయ కలమమర ఓలలటట
తసడడ:డ శక రరమగలల ఓలలటట
ఇసటట ననస:28-1-70
వయససస:42
లస: పప

94-111/255

తసడడ:డ వదథఖవరధద దసతల
ఇసటట ననస:28-1-55
వయససస:31
లస: ససస స
3112 NDX0930354
పపరర: రరధథ sriman కరసడదయ

94-111/258

భరస : శతగరపన కర
ఇసటట ననస:28-1-55
వయససస:57
లస: ససస స
94-112/379

తసడడ:డ ససతథపతరరవప చసకనపలర
ఇసటట ననస:28-1-55
వయససస:28
లస: పప
94-129/49

94-111/249

తసడడ:డ నరసససహరరవప పస
ఇసటట ననస:28-1-53
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడదదప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:28-1-55
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ జర
ఇసటట ననస:28-1-55
వయససస:78
లస: పప
3116 NDX2299949
పపరర: హహహమమవత ఓలలటట

తసడడ:డ సరయ కకషష ఎస.వ యస
ఇసటట ననస:28-1-51
వయససస:33
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప పప
ఇసటట ననస:28-1-53
వయససస:66
లస: ససస స

94-111/256 3111 NDX0675777
3110 NDX1886391
పపరర: ఫపర ర మమగరదలలన మమరర కకసడవటట
పపరర: నరమల దదవ జజననలగడడ

3113 JBV2888253
పపరర: దదవరనసదస జజమగళళమమడడ

94-111/243

తసడడ:డ నరసససహరరవప పస
ఇసటట ననస:28-1-53
వయససస:44
లస: ససస స
94-111/250

94-157/696

తసడడ:డ వ ఏస భమమశసర రరవప గనర నథబబ ఈనథ
ఇసటట ననస:28-1-50
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వ యస కకకషష� యస
ఇసటట ననస:28-1-51
వయససస:61
లస: ససస స

94-111/247

3094 NDX3214418
పపరర: సరరక గనర నథబబ ఈనథ

తసడడ:డ వ ఏస భమమశసర రరవప గనర నథబబ ఈనథ
ఇసటట ననస:28-1-50
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయకకషష యస
ఇసటట ననస:28-1-51
వయససస:36
లస: ససస స

3104 AP151010345166
పపరర: అనసరరధ కరసరననన

94-157/695

3115 NDX0624452
పపరర: ససతథపతరరవప చసకనపలర

94-112/380

తసడడ:డ వరససదదవరరవప చసకనపలర
ఇసటట ననస:28-1-55
వయససస:57
లస: పప
94-129/50

3118 NDX2299931
పపరర: శకనవరస రరవప ఓలలటట

94-129/51

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:28-1-70
వయససస:68
లస: పప
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94-122/601

భరస : సరసబ రరడడడ గగజర ల
ఇసటట ననస:28-1-151/1
వయససస:57
లస: ససస స
3122 NDX1718974
పపరర: అశశక చకకవరరస మమకకననన

94-108/224

94-111/680

94-107/828

94-111/266

94-111/269

94-111/272

94-111/275

భరస : ససరరఖ శకనవరస రరవప తలర స
ఇసటట ననస:28-2-58
వయససస:50
లస: ససస స

3132 NDX2285922
పపరర: వజయ వరణణ నథగస

3135 NDX0577304
పపరర: శకనవరస రరవప వసగ

3138 AP151010345190
పపరర: పపషరపవత కకటబ

3141 NDX0048793
పపరర: చనన పరపస మమ టట రర

94-111/278

3144 AP151010342219
పపరర: ఆసజననయగలల మమ టట రర

94-111/267

3147 NDX0676056
పపరర: అనససయ నథరపరరజ
భరస : రరమకకకషష రరవప నథ ర ప రర జ
ఇసటట ననస:28-2-58
వయససస:54
లస: ససస స

3127 AP151010345289
పపరర: రతనమమల చమలదదననన

94-111/265

3130 NDX2287399
పపరర: బబలమజ కకట

94-112/381

3133 NDX2285757
పపరర: కకషష వసశ వసగ

94-111/268

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వసగ
ఇసటట ననస:28-2-56
వయససస:23
లస: పప
94-111/270

3136 NDX1788134
పపరర: నథగ దదపసక కకట

94-111/271

తలర : లకడమ కలమమరర కకట
ఇసటట ననస:28-2-56/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-111/273

3139 AP151010342212
పపరర: రమమష కకటబ

94-111/274

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కకటబ
ఇసటట ననస:28-2-56/1
వయససస:44
లస: పప
94-111/276

3142 AP151010345200
పపరర: జయలకడమ

94-111/277

భరస : ఆసజననయగలల మమ టట రర
ఇసటట ననస:28-2-57
వయససస:64
లస: ససస స
94-111/279

తసడడ:డ నథరరయణరరవప మమ టట రర
ఇసటట ననస:28-2-57
వయససస:67
లస: పప
94-111/281

94-130/162

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకట
ఇసటట ననస:28-2-55
వయససస:23
లస: పప

భరస : దదననష మమ టట రర
ఇసటట ననస:28-2-57
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మమ టట రర
ఇసటట ననస:28-2-57
వయససస:42
లస: పప
3146 NDX2286847
పపరర: జజజ న పడససన తలర స

94-111/681

భరస : సతఖనథనరరయణ కకటబ
ఇసటట ననస:28-2-56/1
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కకటబ
ఇసటట ననస:28-2-56/1
వయససస:46
లస: పప
3143 AP151010342210
పపరర: దదననష మమ టట రర

3129 NDX2634624
పపరర: పడభబకర కరకరన

3124 NDX1430164
పపరర: మసప కనపరరస

భరస : రరజశశఖర సస
ఇసటట ననస:28-2-27
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వసగ
ఇసటట ననస:28-2-56
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కకటబ
ఇసటట ననస:28-2-56/1
వయససస:42
లస: ససస స
3140 AP151010342188
పపరర: వనసకటటశసరరర కకటబ

94-130/717

భరస : ససతథరరమయఖ నథగస
ఇసటట ననస:28-2-56
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసగ
ఇసటట ననస:28-2-56
వయససస:25
లస: పప
3137 AP151010345300
పపరర: లకకమకలమమరర కకటబ

3126 NDX2575868
పపరర: ససబబ రరవప యమదగరరర

94-108/223

తసడడ:డ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:28-2-22
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శసకర కరకరన
ఇసటట ననస:28-2-36
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వసగ
ఇసటట ననస:28-2-56
వయససస:52
లస: ససస స
3134 NDX1790253
పపరర: సరయనతన వసగ

94-128/26

తసడడ:డ బబలయఖ యమదగరరర
ఇసటట ననస:28-2-24/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : నన కరకరన
ఇసటట ననస:28-2-36
వయససస:73
లస: ససస స
3131 NDX0553909
పపరర: భవరన వసగ

3123 NDX1875832
పపరర: మహత తతటకలర

3121 NDX0419457
పపరర: ససశలమదదవ తతటకలర

భరస : శరత బబబగ
ఇసటట ననస:28-2
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : అశశక చకకవరరస మమకకననన
ఇసటట ననస:28-2
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప యమదగరరర
ఇసటట ననస:28-2-24/1
వయససస:19
లస: ససస స
3128 NDX2634665
పపరర: వరలకడమ కరకరన

94-111/677

తసడడ:డ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:28-1-1998
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నథరరయణరరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:28-2
వయససస:43
లస: పప
3125 NDX2567261
పపరర: అనసష యమదగరరర

3120 NDX2711414
పపరర: శవ సరయ చమల దదననన

3145 NDX2286839
పపరర: జజఖతరమయ తలర స

94-111/280

భరస : ససరరఖ ససరరనవరస రరవప తలర స
ఇసటట ననస:28-2-58
వయససస:28
లస: ససస స
94-111/282

3148 NDX2285831
పపరర: కమల కకనకళర

94-111/283

భరస : మధసససదన రరవప కకనకళర
ఇసటట ననస:28-2-58
వయససస:66
లస: ససస స
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94-111/284

3150 NDX2286235
పపరర: ససరరఖ శకనవరస రరవప తలర స

తసడడ:డ ససరరఖ శకనవరస రరవప తలర స
ఇసటట ననస:28-2-58
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:28-2-58
వయససస:53
లస: పప

3152 NDX1571562
పపరర: ససనత వడడ వలర

3153 NDX1571570
పపరర: వరరసజననయగలల వడడ వలర

94-111/286

భరస : వరరసజననయగలల వడడ వలర
ఇసటట ననస:28-2-59/1
వయససస:37
లస: ససస స
3155 NDX1412873
పపరర: వరమమ మగదవతష

94-111/290

94-111/293

94-111/296

94-111/299

94-111/302

94-111/305

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ జజససఘ
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:68
లస: పప

3165 NDX1359728
పపరర: రరజజ రమణణ సససగరపప గగ

3168 NDX2051142
పపరర: మమరర సపఘలర తషరక

3171 NDX0577387
పపరర: కకరణ తథళళళరర

94-111/308

94-111/311

3174 NDX1561472
పపరర: జజజపప పపరరకల

94-111/288

3157 AP151010345516
పపరర: చసదడపపషరపవత కరశ

94-111/292

3160 NDX1412865
పపరర: ఘమతఖ నథయక మగదవతష

94-111/295

తసడడ:డ జజధఖ నథయక మగదవతష
ఇసటట ననస:28-2-60
వయససస:48
లస: పప
94-111/297

3163 NDX2051183
పపరర: ససమపసడయమ పపరరకల

94-111/298

తసడడ:డ లలరర
డ శశరరయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:25
లస: ససస స
94-111/300

3166 NDX0638056
పపరర: పదథమవత తథళళళరర

94-111/301

భరస : ససతథరరమగలల తథళళళరర
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:44
లస: ససస స
94-111/303

3169 NDX1906108
పపరర: లకడమ కకరణ తథళళళరర

94-111/304

తసడడ:డ ససతథ రరమగలల తథళళళరర
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:28
లస: పప
94-111/306

తసడడ:డ ససతథరరమగలల తథళళళరర
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ తథళళళరర
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:53
లస: పప
3176 NDX2130367
పపరర: రరమ మహన రరవప జజససఘ

94-111/294

భరస : లలరర
డ శశరరయఖ పపరరకఅలమ
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరర
డ శశరరయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:31
లస: పప
3173 NDX0652644
పపరర: ససతథరరమగలల తథళళళరర

3162 AP151010342017
పపరర: కరశ వశసనథధస నసదదపరటట

3154 NDX1483338
పపరర: సరరత మగదవతష

భరస : వశసనథధస కరశ
ఇసటట ననస:28-2-60
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ జయమ రరవప సససగరపప గగ
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవప జఖససస
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:55
లస: ససస స
3170 NDX2051217
పపరర: ససదదప పపరరకల

94-111/291

తసడడ:డ నరసససహ న
ఇసటట ననస:28-2-60
వయససస:93
లస: పప

తసడడ:డ లలరర
డ శశరరయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:29
లస: ససస స
3167 NDX2130359
పపరర: అరరణథ జఖససస

3159 NDX0069930
పపరర: శకధర రరమశశటఘ ట

94-111/743

తసడడ:డ ఘటఖ నథయక మగద వతష
ఇసటట ననస:28-2-60
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప రరమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-2-60
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప రరమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-2-60
వయససస:69
లస: పప
3164 NDX2051175
పపరర: ససకనఖ పపరరకల

94-111/287

భరస : శకరరమగలల బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:28-2-60
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప రరమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-2-60
వయససస:30
లస: పప
3161 NDX2286805
పపరర: నథగరశసరరరవప రరమశశటఘ ట

3156 NDX2286904
పపరర: వజయ లకడమ బసడర మమడడ

3151 NDX3056678
పపరర: సతఖ నథరరయణ దదవరశశటఘ ట

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:28-2-58
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హరర బబబగ వడడ వలర
ఇసటట ననస:28-2-59/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఘమతఖ నథయక మగదవతష
ఇసటట ననస:28-2-60
వయససస:35
లస: ససస స
3158 NDX0069948
పపరర: సరయ చచజతనఖ రరమశశటఘ ట

94-111/285

3172 NDX2285849
పపరర: శవ కకశశర ఆళయళ

94-111/307

తసడడ:డ సరసబ రరడడ ఆళయళ
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:36
లస: పప
94-111/309

3175 NDX2051118
పపరర: లలరర
డ శశవడయఖ పపరరకల

94-111/310

తసడడ:డ మసపస
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మసపస పపరరకల
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:59
లస: పప

94-112/382
3177 NDX0625004
పపరర: రరచమడడగగ రమఖకకషష
రచమడడగగ
తసడడ:డ డక ఏల ఏన పడసరద రచమడడగగ
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:30
లస: ససస స

94-112/383
3178 NDX0625012
పపరర: రరచమడడగగ ససనత రచమడడగగ

తసడడ:డ డక ఎల ఎన పడసరద రచమడడగగ
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:33
లస: ససస స
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94-112/384
3179 NDX0644302
పపరర: సరససత దదవ రరచమడడగగ
రచమడడగగ
భరస : రరవప ఏల ఏన పడసరద రచమడడగగ
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:54
లస: ససస స

3182 NDX0624429
పపరర: లకడమ నరసససహ పడసరద
రరచమడడగగ
తసడడ:డ ఆసజననయగలల రచమడడగగ
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:55
లస: పప

94-112/387

3180 NDX2214948
పపరర: మసడదద మసగమమ మసడదద

భరస : మసడదద రసగరరరవప మసడదద
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:58
లస: ససస స
3183 NDX2215150
పపరర: Ranga Rao రసగ రరవప

భరస : నథగరశసరరరవప వడ డచస పవడడ
ఇసటట ననస:28-2-62
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధథకకషషమమరరస ఉపపల
ఇసటట ననస:28-2-62
వయససస:47
లస: పప
3191 AP151010345273
పపరర: లకడమదదవ మమమలవరపప

94-111/319

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:25
లస: ససస స
3197 NDX1651562
పపరర: ఝమనస రరణణ ఆలపరటట

94-111/325

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:33
లస: పప
3203 NDX2286193
పపరర: వనసకటటశసరరర వనలరసకక
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ వనలరసకక
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:58
లస: పప
3206 NDX1879636
పపరర: ససమఖ ససఖవరసస
తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:28-2-65
వయససస:24
లస: ససస స

3192 NDX0344275
పపరర: కకషషచచజతనఖ మమమలవరపప

3195 NDX2286599
పపరర: రవ కకరణ వనలరసకక

3198 AP151010345212
పపరర: శకలకడమ శవ లసక

3201 NDX1691030
పపరర: వజయ కలమమర ఆలపరటట

3204 AP151010342206
పపరర: కరశ పత శవ లసక

94-111/320

94-111/315

3207 NDX2051035
పపరర: కరసత పసడయ కకసజరటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కకసజరటట
ఇసటట ననస:28-2-65
వయససస:26
లస: ససస స

94-111/318

3193 AP151010342247
పపరర: ససబబబరరవప మయమలవరపప

94-111/321

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మయమలవరపప
ఇసటట ననస:28-2-63
వయససస:69
లస: పప
94-111/323

3196 NDX1691048
పపరర: ససజజత ఆలపరటట

94-111/324

భరస : వజయ కలమమర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:38
లస: ససస స
94-111/326

3199 NDX1691022
పపరర: యగగసధర ఆలపరటట

94-111/327

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:28
లస: పప
94-111/329

3202 NDX1691014
పపరర: శకనవరసరరవప ఆలపరటట

94-111/330

తసడడ:డ జజలయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:56
లస: పప
94-111/332

తసడడ:డ సదథశవరరవప శవలసక
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:67
లస: పప
94-111/333

94-111/312

భరస : ఫణణసదడ కలమమర మమమ ల వ ర పప
ఇసటట ననస:28-2-63
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ పడసరద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:39
లస: పప
94-111/331

3187 NDX1049618
పపరర: లకడమశకనవరస ఉపపల

94-111/317 3190 NDX1072859
3189 AP151010342055
పపరర: వనసకటససబబబరరవప వడ డచస పవడడ
పపరర: మమనస మమమలవరపప

భరస : నథగరశసరపడసరద శవ లసక
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:62
లస: ససస స
94-111/328

3184 NDX1072917
పపరర: లకకమ నథగ శరరష ఉపపల

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:28-2-62
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:54
లస: ససస స
3200 NDX2286227
పపరర: పవన వనలరసకక

94-111/314

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమమ ల వ ర పప
ఇసటట ననస:28-2-63
వయససస:35
లస: పప
94-111/322

94-112/386

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:28-2-62
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ వడ డచస పవడడ
ఇసటట ననస:28-2-62
వయససస:74
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప మమమ ల వ ర పప
ఇసటట ననస:28-2-63
వయససస:62
లస: ససస స
3194 NDX1651570
పపరర: మహలకడమ ఆలపరటట

94-112/388

భరస : వనసకటససబబబరరవప వడ డచస పవడడ
ఇసటట ననస:28-2-62
వయససస:64
లస: ససస స
94-111/316

3181 NDX2215168
పపరర: లకడమ కకరణ తథలలరర

తసడడ:డ తథలలరర ససతథరరమగలల తథలలరర
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసడదద నరసససహ మసడదద
ఇసటట ననస:28-2-61
వయససస:55
లస: పప

94-111/313 3186 AP151010345305
3185 AP151010345304
పపరర: ససజజత వడచడ సపవడడ వడ డచస పవడడ
పపరర: వజయలకడమ వడ డచస పవడడ

3188 AP151010342266
పపరర: నథగరశసరరరవప ఉపపల

94-112/385

3205 NDX2315455
పపరర: రరజజ లకడమ వనలరసకక

94-111/804

భరస : వనసకటటససరరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:28-2-64
వయససస:55
లస: ససస స
94-111/334

3208 NDX2514412
పపరర: దథడకకయన ససఖవరసస

94-111/335

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:28-2-65
వయససస:26
లస: ససస స
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3209 NDX0048967
పపరర: తరరమల దదపసక యరమ ననన

94-111/336

తసడడ:డ పడసరద వనజ
ఇసటట ననస:28-2-65
వయససస:31
లస: ససస స
3212 AP151010345192
పపరర: ఉమ యరకమననన

94-111/339

భరస : కకషషపడసరద వనజ
ఇసటట ననస:28-2-65
వయససస:54
లస: ససస స
3215 AP151010342050
పపరర: శవరరమకకషషపడసరద వనజ

94-111/342

94-111/344

భరస : తడమమరరసలల ర
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:28
లస: ససస స
3224 NDX2060671
పపరర: వజయ లకడమ పప గడదసడ

94-111/350

94-111/353

94-111/356

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప మదదద
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:53
లస: పప

94-106/761

3219 NDX2060697
పపరర: సరసత పప గడదసడ

3222 NDX0930289
పపరర: పసడత గరల

3225 NDX1227354
పపరర: ససనత మదదద

3228 NDX1073063
పపరర: ససరరజఖలకడమ తథ ళళ
ర రర

3231 NDX1531640
పపరర: సరయ రవ తదజ చసతపలర

94-111/359

3234 NDX1049550
పపరర: పడభబకరరరడడడ మమరర రర

94-111/345

3237 NDX2060655
పపరర: శకనవరస రరవప పప గడదసడ
తసడడ:డ కకటయఖ పప గడదసడ
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:55
లస: పప

3217 NDX2179282
పపరర: సరయ సససధస చసతపలర

94-111/343

3220 NDX1227347
పపరర: శరసతథ శకత మదదద

94-111/346

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మదదద
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:27
లస: ససస స
94-111/348

3223 NDX2286516
పపరర: లకడమ తషలసస కటరర డడ థ

94-111/349

భరస : రరమ కకషష పడసరద కరటడగడడ
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:45
లస: ససస స
94-111/351

3226 NDX0625111
పపరర: మహహజ బబజగస

94-111/352

భరస : రమమశ బబజగస
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:50
లస: ససస స
94-111/354

3229 NDX1072842
పపరర: వరలకడమ తథసడడ

94-111/355

భరస : జయచసదడ నథయగడడ తథసడడ
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:75
లస: ససస స
94-111/357

3232 NDX1663815
పపరర: వనసకట కరరరసక మదదద

94-111/358

తసడడ:డ వనసకటటససరరర మదదద
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:30
లస: పప
94-111/360

తసడడ:డ కకటటలసగరరరడడడ యస
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:41
లస: పప
94-111/362

94-111/341

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస చసతపలర
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస చసతపలర
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పసచతయఖ బమరరగగ
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:40
లస: పప
3236 NDX1227339
పపరర: వనసకటటశసరరర మదదద

3216 NDX2630762
పపరర: హహమసత రరచథబతష
స న

94-111/338

తసడడ:డ లకడమ కరసతయఖ కకననర టట
ఇసటట ననస:28-2-65
వయససస:58
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప తథ ళళ
ర రర
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ రరవప మదదద
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:78
లస: ససస స
3233 NDX0740456
పపరర: రమణయఖ బమరరగగ

3214 NDX1663849
పపరర: వనసకటటససరరరరవ కకననర టట

94-111/340

భరస : వనసకటటశసరరర మదదద
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస వర డ రర పప
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:52
లస: ససస స
3230 NDX1663823
పపరర: శరసతథకలమమరర మదదద

3213 NDX2514438
పపరర: సరసబ శవ రరవప ససఖవరసస

తసడడ:డ వనసకట రమణథరరవప గరల
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పప గడదసడ
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:47
లస: ససస స
3227 NDX1072743
పపరర: వరణణ వర డ రర పప

భరస : సరసబ శవ రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:28-2-65
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప గడదసడ
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:27
లస: ససస స
94-111/347

3211 NDX2514222
పపరర: ఉదయ లకడమ ససఖవరసస

తసడడ:డ శవరరమకకషషపడసరద యరకసననన
ఇసటట ననస:28-2-65
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరచథబతష
స న
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష పడసరద కరటడగడడ
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:22
లస: ససస స
3221 NDX2214740
పపరర: పరరసత రర వవ రర

94-111/337

తసడడ:డ నథగరసదడస ససఖవరసస
ఇసటట ననస:28-2-65
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ వనజ
ఇసటట ననస:28-2-65
వయససస:64
లస: పప
3218 NDX2286508
పపరర: తనసత కరటడగడడ

3210 JBV2893824
పపరర: అపరష యరకసననన

3235 NDX1049667
పపరర: ఆశశక తథసడడ

94-111/361

తసడడ:డ జయచసదడ నథయగడడ తథసడడ
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:45
లస: పప
94-111/363

3238 NDX2286524
పపరర: రరమ కకషష పడసరద కరటడగడడ

94-111/364

తసడడ:డ అచసఖతథరరమయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:55
లస: పప
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3239 NDX1049683
పపరర: ససబడమణఖస చసతపలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-111/365

తసడడ:డ రరధథకకషషమమరరస చసతపలర
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:57
లస: పప
3242 NDX2214849
పపరర: స రర జ న కరరర మమరర

94-111/367

భరస : ససబ రరడడడ కరరర మమరర
ఇసటట ననస:28-2-66/101
వయససస:69
లస: ససస స
3245 NDX2214815
పపరర: శరరద పప టటఘ మమరరస

94-111/370

తసడడ:డ పడసరద కకపపపరరవవరర
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:45
లస: పప

3243 NDX2214831
పపరర: సరసబరరడడడ కరరర మమరర

3244 NDX2060689
పపరర: శక దదవఖ పప గడదసడ

3249 NDX2846616
పపరర: మమథవ మమచరర

3251 NDX2437564
పపరర: ఆనసదరరవప పగగళర

3252 NDX1879966
పపరర: పడతషఖష పప టటఘ

94-111/374

తసడడ:డ సససదర రరవప పగగళర
ఇసటట ననస:28-2-67
వయససస:48
లస: పప

భరస : రసగరరరవపగగపరస పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-2-68
వయససస:52
లస: ససస స
94-111/379

94-111/382

తసడడ:డ చసదథడధర శరమ భబతనభటర
ఇసటట ననస:28-2-70
వయససస:33
లస: పప

3258 NDX2286474
పపరర: సరసబబడజఖస వపలర నదల

3261 NDX2286490
పపరర: ససవర బతష
స ల

94-111/385

3264 NDX2152056
పపరర: మణణదదప గరళళ

94-111/375

3267 NDX1620401
పపరర: వనసకట పసచతయఖ గగలర
తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ గగలర
ఇసటట ననస:28-2-70
వయససస:52
లస: పప

94-111/373

3253 NDX0730994
పపరర: పసడయమసక పప టటఘ

94-111/376

తసడడ:డ రసగరరరవప గగపరస పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-2-68
వయససస:29
లస: ససస స
94-111/378

3256 NDX2966182
పపరర: తరరపటమమ సరరవనల

94-108/653

భరస : పడసరద సరరవనల
ఇసటట ననస:28-2-69
వయససస:41
లస: ససస స
94-111/380

3259 NDX1784504
పపరర: ధన లకడమ బబతనభటర

94-111/381

భరస : చసదథడధర శరమ బబతనభటర
ఇసటట ననస:28-2-69
వయససస:70
లస: ససస స
94-111/383

3262 NDX1650200
పపరర: బటటఘ చచజతనఖ భబగఖవత

94-111/384

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:28-2-70
వయససస:25
లస: ససస స
94-111/386

తసడడ:డ వనసకట పసచతయఖ గరళళ
ఇసటట ననస:28-2-70
వయససస:25
లస: పప
94-111/388

3250 NDX2437572
పపరర: అసజమమ పరగగళళ
భరస : ఆనసద రరవప పరగగళళ
ఇసటట ననస:28-2-67
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-2-69
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట పసచతయఖ గగలర
ఇసటట ననస:28-2-70
వయససస:43
లస: ససస స
3266 NDX1663856
పపరర: వశసనథథ పవన భబతనభటర

94-111/745

భరస : వనసకరటబరసలమల వపలర సదల
ఇసటట ననస:28-2-69
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అచసఖతథరరమయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:28-2-69
వయససస:70
లస: ససస స
3263 NDX1620393
పపరర: ససజనఖ గగలర

3255 NDX0730895
పపరర: రరమలకమమమ పప టటఘ

94-111/372

తసడడ:డ పప రరమ నథయగడడ తథసడడ
ఇసటట ననస:28-2-66/G1
వయససస:75
లస: పప

భరస : మగతథఖలరరవప పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-2-68
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : ససవర బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-2-69
వయససస:27
లస: ససస స
3260 NDX2286540
పపరర: హఖకయవత కరటడగడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప గడదసడ
ఇసటట ననస:28--2-66/202
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప గగపరస పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-2-68
వయససస:24
లస: ససస స
94-111/377

94-111/369

94-111/371 3247 NDX2214823
3246 NDX2214807
పపరర: సణహ దద వ రర వప పప టటఘ మమరరస
పపరర: జయ చసదడ తథసడడ

భరస : శకనవరస రరవప రరచథబతష
స న
ఇసటట ననస:28-2-66, Flat No 302
వయససస:48
లస: ససస స

3257 NDX2286482
పపరర: అనసత లకడమ బతష
స ల

94-111/368

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పస
ఇసటట ననస:28-2-66/402
వయససస:56
లస: పప
94-111/744

94-112/390
3241 NDX1484658
పపరర: అమర లసగయఖ కకపపపరరవవరర

భరస : అమర లసగయఖ కకపపపరరవవరర
ఇసటట ననస:28-2-66
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరచథబతష
స న
ఇసటట ననస:28-2-66, FALT NO 302
వయససస:22
లస: పప

3254 NDX0730879
పపరర: శశశలజ పప టటఘ

94-112/389

తసడడ:డ వర రరడడడ కఋమమరర
ఇసటట ననస:28-2-66/101
వయససస:78
లస: పప

భరస : సహ దదవ రరవప పస
ఇసటట ననస:28-2-66/402
వయససస:44
లస: ససస స
3248 NDX2720167
పపరర: రరమ తదజ రరచథబతష
స న

3240 NDX1484625
పపరర: నథగ వజయ కకపపపరరవవరర

3265 NDX1650127
పపరర: బటటఘ నరరసదడ కలమమర

94-111/387

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:28-2-70
వయససస:26
లస: పప
94-111/389

3268 NDX1650119
పపరర: బటటఘ ఆనసద కలమమర

94-111/390

తసడడ:డ సరసమ దథస
ఇసటట ననస:28-2-70
వయససస:55
లస: పప
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3269 NDX0624395
పపరర: రమమష బబజగస
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94-111/391

తసడడ:డ చసదడయఖ bejugam
ఇసటట ననస:28-2-70
వయససస:57
లస: పప
3272 NDX1879123
పపరర: మమనక చటటఘపప డ లల

94-111/395

94-111/398

3276 NDX0936955
పపరర: లకడమ తషలసస చటటఘపప డ ళళ

94-111/401

3279 NDX0018648
పపరర: శకకరసత చటటఘపప డ ళళ

94-111/404

3282 JBV2454619
పపరర: సరసబశవరరవప చచననసశశటఘ ట
తసడడ:డ నథగరశసరరరవప చచననసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-2-199
వయససస:63
లస: పప

3284 NDX2960847
పపరర: దసరర పడసరద తతమమటట

3285 NDX2960946
పపరర: బసవపవరష తతమమటట

94-111/741

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప తతమమటట
ఇసటట ననస:28-2-232
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:28-3
వయససస:33
లస: ససస స
3290 NDX0769224
పపరర: రరజరశ జజలమదద

94-108/228

భరస : నథగగర షపక
ఇసటట ననస:28-3-45
వయససస:21
లస: ససస స

94-111/402

3291 AP151010327017
పపరర: మగరళధరరరవప యడర

94-105/681

3294 NDX2630432
పపరర: హబబ షపక

94-117/14

3297 NDX3299120
పపరర: ఘన సపజద పటబన
తసడడ:డ మమఖసమ
ఇసటట ననస:28-3-46/2
వయససస:18
లస: పప

3277 NDX0937011
పపరర: వనసకట రరవమమ చ చటటఘపప డ ళళ

94-111/400

3280 NDX0018622
పపరర: మగకనసటట చటటఘపప డ ళళ

94-111/403

3283 AP151010339102
పపరర: జయలకడమ పపదమగలలర

94-130/163

భరస : బబలకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-2-211
వయససస:70
లస: ససస స
94-111/742

3286 NDX0292136
పపరర: వనసకట నథగ దదపక చదచళర

94-67/793

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-2-506
వయససస:29
లస: పప
94-108/226

3289 NDX1511444
పపరర: శకకరసత జలమదద

94-108/227

తసడడ:డ రరమచసదడ పడసరద జలమదద
ఇసటట ననస:28-3
వయససస:38
లస: పప
94-108/229

3292 NDX0064915
పపరర: జయకర కరరక

94-105/623

తసడడ:డ డథనయల కరరక
ఇసటట ననస:28-3-16
వయససస:31
లస: పప
94-105/682

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:28-3-20
వయససస:25
లస: పప
94-122/732

94-111/397

తసడడ:డ లకమయఖ చటటఘపప డ ళళ
ఇసటట ననస:28-2-72
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నథనరరమయఖ
ఇసటట ననస:28-3
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల సయద
ఇసటట ననస:28-3-17
వయససస:19
లస: పప
3296 NDX3258787
పపరర: రరషమ షపక

3288 AP151010330001
పపరర: ససరష యడర

3274 NDX1880450
పపరర: శశసతథ చటటఘపప డ లల

భరస : లకమయఖ చటటఘపప డ ళళ
ఇసటట ననస:28-2-72
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : మగరళధరరరవప
ఇసటట ననస:28-3
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:28-3
వయససస:40
లస: పప
3293 NDX2636165
పపరర: గగసప బబజ సయద

94-111/399

భరస : దసరర పడసరద తతమమటట
ఇసటట ననస:28-2-232
వయససస:61
లస: ససస స
94-108/225

94-111/394

తసడడ:డ మగకనసటట చటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-2-72
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మగకనసటట చ
ఇసటట ననస:28-2-72
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పసచతయఖ గగలర
ఇసటట ననస:28-2-72, MAHA LAKSHMI
వయససస:25
లస: పప

3287 NDX0768036
పపరర: వరపరప జజలమదద

94-111/396

భరస : మగకనసటట చటటఘపప డ ళళ
ఇసటట ననస:28-2-72
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట పసచతయఖ గగలర
ఇసటట ననస:28-2-72
వయససస:26
లస: పప
3281 NDX2424646
పపరర: మణణ దదప గగలర

3273 NDX1785486
పపరర: మమధవ లత కకతథస

3271 NDX1879479
పపరర: గగతమ శకజ కకతథస

తసడడ:డ ససరరఖ కకతథస
ఇసటట ననస:28-2-72
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖ కకతథస
ఇసటట ననస:28-2-72
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప తథటటకకసడ
ఇసటట ననస:28-2-72
వయససస:32
లస: ససస స
3278 NDX1879602
పపరర: అవనథశ గగలర

94-111/393

తసడడ:డ పలర రరవప టటకల
ఇసటట ననస:28-2-71
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మగకనసటట చటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-2-72
వయససస:26
లస: ససస స
3275 NDX0936989
పపరర: కకరస ర పసడయమ తథటటకకసడ

3270 NDX1483130
పపరర: నరరసదడకలమమర టటకల

3295 NDX3264645
పపరర: రరషమ షపక

94-110/1342

భరస : నథగగర వలర షపక
ఇసటట ననస:28-3-45
వయససస:21
లస: ససస స
94-111/807

3298 NDX2778280
పపరర: మగరల చనన కరశవ రరవప

94-111/746

తసడడ:డ మగరల మగటఘ యఖ
ఇసటట ననస:28-3-69
వయససస:57
లస: పప
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3299 NDX1611202
పపరర: పడసరద తథడడ పరరస
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94-111/405

తసడడ:డ కరశ పత తథడడపరరస
ఇసటట ననస:28-3-71
వయససస:59
లస: పప
3302 NDX1359827
పపరర: తడవనణణ కలమమరర పలర

94-111/408

3303 NDX1359819
పపరర: పడసనన కకమమననన

94-111/411

3306 NDX0577213
పపరర: వవనక కకయమ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కర
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:44
లస: పప
94-111/417

94-111/420

94-111/423

94-111/426

తసడడ:డ వనరమరమల సస
ఇసటట ననస:28-3-77
వయససస:69
లస: పప

3318 NDX2130409
పపరర: కకషష నథయక రరమమవత

3321 AP151010342100
పపరర: కకషషమమరరస పప టట
ర రర

94-110/1151

3324 AP151010345285
పపరర: లకకమసతఖ చదగరరరడడ చద గర రరడడడ

94-111/418

3327 NDX2826758
పపరర: చసదడ శశఖర తననరర
తసడడ:డ గరసధద తననరర
ఇసటట ననస:28-3-77
వయససస:44
లస: పప

3307 NDX1359801
పపరర: కలమమరరపలర తరరమల యఖ

94-111/413

3310 NDX0652602
పపరర: శవరరసపడసరద కకయ

94-111/416

3313 NDX2468437
పపరర: చనన వనసకయఖ కకయ

94-111/419

తసడడ:డ పపరయఖ కకయ
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:67
లస: పప
94-111/421

3316 AP151010345094
పపరర: వజయ నరమలమ జ

94-111/422

భరస : జకకయఖ జ
ఇసటట ననస:28-3-74
వయససస:70
లస: ససస స
94-111/424

3319 JBV2893204
పపరర: రరఖ పప టట
ర రర

94-111/425

తసడడ:డ కకషషమమరరస పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:28-3-75
వయససస:35
లస: ససస స
94-111/427

3322 NDX0342766
పపరర: రరఘవరరవప గసగర

94-111/428

తసడడ:డ రరమమరరవప గసగర
ఇసటట ననస:28-3-75
వయససస:72
లస: పప
94-111/429

భరస : సతఖనథరరయణరరడడడ చద గర రరడడడ
ఇసటట ననస:28-3-77
వయససస:51
లస: ససస స
94-111/431

94-111/410

తసడడ:డ వనసకయఖ కర
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:28-3-75
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఎలష శభకర దథయస
ఇసటట ననస:28/3/77
వయససస:20
లస: ససస స
3326 AP151010342054
పపరర: మమ ల చసద ఛథఛబడయ

94-111/415

తసడడ:డ బలల నథయక రరమమవత
ఇసటట ననస:28-3-74
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:28-3-75
వయససస:62
లస: ససస స
3323 NDX2965036
పపరర: హహనథనహ బబర ససస దథయస

3315 NDX0424192
పపరర: వజయ శరసత గరల

3304 AP151010345126
పపరర: రమమదదవ కకయ కకయ

తసడడ:డ చనన మరతయఖ టట
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ జ
ఇసటట ననస:28-3-74
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జకరయఖ గరల
ఇసటట ననస:28-3-74
వయససస:31
లస: పప
3320 AP151010345176
పపరర: పడభబవత పప టట
ర రర

94-111/412

తసడడ:డ రరఘవయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:64
లస: పప

భరస : కకషష నథయక బబనథవత
ఇసటట ననస:28-3-74
వయససస:32
లస: ససస స
3317 NDX0018697
పపరర: జజన బబబగ గరల

3312 NDX2021178
పపరర: ఆసజననయగలల ననలర లరర

94-111/407

భరస : రరమమహనరరవప కకయ
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కర
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ కకయ
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:57
లస: పప
3314 NDX1849035
పపరర: సరవతడ రరమమవత

94-111/409

తసడడ:డ రరమమహన రరవప కకయమ
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:29
లస: పప

94-111/414 3309 AP151010342062
3308 NDX1948738
పపరర: నథగ మలలర శసర రరవప కకరర కలసట
పపరర: రరమమహనరరవప కకయ

3301 NDX1879545
పపరర: వనసకట లకడమ కకయ

భరస : నథగ మలలర శసర రరవప కకరలమకలసట
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కర
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవరరమపడసరదస కకయ
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:50
లస: ససస స

3311 NDX2468445
పపరర: అనసత లకడమ కకయ

94-111/406

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద కకయమ
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : తరరమలయమఖ కర
ఇసటట ననస:28-3-73
వయససస:34
లస: ససస స
3305 NDX0424184
పపరర: రతనకలమమరర కకయ

3300 NDX2130391
పపరర: ససససమత కకయ

3325 JBV2888303
పపరర: సతఖనథరరయణ చద గర రరడడ

94-111/430

తసడడ:డ ఈశఅరరరడడడ చద గర రరడడడ
ఇసటట ననస:28-3-77
వయససస:60
లస: పప
94-111/747

3328 NDX2822286
పపరర: రరజఖ లకడమ తననరర

94-111/748

భరస : చసదడ శశఖర తననరర
ఇసటట ననస:28-3-77
వయససస:38
లస: ససస స
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3329 NDX0625020
పపరర: రజన దదవ చథబడయ
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94-112/392

భరస : మమలచసద చథబడయ
ఇసటట ననస:28-3-77
వయససస:67
లస: ససస స
3332 NDX2021327
పపరర: పరవన చథవర

94-111/432

94-111/435

94-131/718

3333 NDX2051241
పపరర: పదథమవత దదవరశశటఘ ట

94-111/433

3334 NDX1315084
పపరర: ఆషర లత సరరర కకసడ

94-111/434

3336 NDX2021350
పపరర: కకటటశసర రరవప చథవర

భరస : హరర హరనథధ రరజ యస
ఇసటట ననస:28-3-78
వయససస:48
లస: ససస స
94-111/436

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చథవర
ఇసటట ననస:28-3-78
వయససస:42
లస: పప
94-111/438

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-3-78
వయససస:48
లస: పప
3341 AP151010345070
పపరర: వనసకటలకడమ మగతష కల పలర

3331 NDX0124347
పపరర: బమపపష రరమయఖ చచదరర
మమరరన
తసడడ:డ నథరయఖ చచదరర మమరరన
ఇసటట ననస:28-3-77
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతఖనథరరయణ దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-3-78
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-3-78
వయససస:62
లస: ససస స
3338 NDX2051225
పపరర: సతఖనథరరయణ దదవరశశటఘ ట

94-119/803

తసడడ:డ ఎలష శభకర దథయస
ఇసటట ననస:28-3-77
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప చథవర
ఇసటట ననస:28-3-78
వయససస:32
లస: ససస స
3335 NDX2287167
పపరర: అననపవరషమమ దదవరశశటఘ ట

3330 NDX3068343
పపరర: ఏవన మధసకర దథయస

3339 NDX1412915
పపరర: తపత మమతషకలమలర

3342 NDX0342972
పపరర: సరఈసససధర మతషకలమలర

94-111/439

3340 AP151010345065
పపరర: నథగ లత మతషకలమలర

94-111/442

3343 NDX0345652
పపరర: చసదడమహన మతతఖసమళళ

తసడడ:డ కకదసడరరమమరరవప మతషకలమలర
ఇసటట ననస:28-3-79
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబగ ఎస
ఇసటట ననస:28-3-79
వయససస:37
లస: పప

3344 AP151010342065
పపరర: కకషష కకరణ మతషకలమలర

3345 JBV2887370
పపరర: ససత రరమమమరరస బబలరసకకసడ

3346 AP151010342085
పపరర: సరయబబబగ మతషకల మ లర

తసడడ:డ సరయబబబగ మతషకలమలర
ఇసటట ననస:28-3-79
వయససస:40
లస: పప
3347 AP151010342091
పపరర: కకదసడరరమమరరవప యస

94-111/447

తసడడ:డ రరమకకకషష రరరవప యస
ఇసటట ననస:28-3-79
వయససస:67
లస: పప
3350 NDX2286656
పపరర: ససబబబరరవప గగసడథ

94-111/450

తసడడ:డ అపపయఖ గగసడథ
ఇసటట ననస:28-3-80
వయససస:70
లస: పప
3353 AP151010342184
పపరర: రమమష చసదడ గగపస బబ లశశటఘ ట
తసడడ:డ బబపనయఖ బబ లశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-3-81
వయససస:61
లస: పప

94-111/443

94-111/446

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:28-3-79
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప మతష కల మలర
ఇసటట ననస:28-3-79
వయససస:63
లస: పప

3348 NDX2286631
పపరర: అనసరరధ గగసడథ

94-111/449
3349 NDX2286649
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప గగసడథ

94-111/448

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప గగసడథ
ఇసటట ననస:28-3-80
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగసడథ
ఇసటట ననస:28-3-80
వయససస:48
లస: పప

3351 AP151010345174
పపరర: లకడమ కలమమరర బబ ల శశటఘ ట

3352 AP151010345167
పపరర: ధనలకడమ బబ ల శశటఘ ట

3354 NDX1848912
పపరర: అపరష దదవ పప తన

94-111/451

భరస : జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:28-3-82
వయససస:56
లస: ససస స

94-111/452

భరస : బబవనయఖ బబ లశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-3-81
వయససస:77
లస: ససస స
94-111/454

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ పప తన
ఇసటట ననస:28-3-82
వయససస:24
లస: ససస స

94-111/456 3357 NDX0409664
3356 NDX0663054
పపరర: వజయ చథమసడదశసరర పప త న
పపరర: శశషకలమమరర సపజకస

భరస : సతఖనథరరయణ పప త న
ఇసటట ననస:28-3-82
వయససస:46
లస: ససస స

94-111/445

భరస : రమమష చసదడ గగపస బబ లశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-3-81
వయససస:55
లస: ససస స
94-111/453

94-111/440

భరస : సరయబబబగ మతషకలమలర
ఇసటట ననస:28-3-79
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకదసడరరమరరవప మగ తష కల పలర
ఇసటట ననస:28-3-79
వయససస:64
లస: ససస స
94-111/444

94-111/437

తసడడ:డ ససబబబ రరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-3-78
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకషష కకరణ మమతషకలమలర
ఇసటట ననస:28-3-79
వయససస:34
లస: ససస స
94-111/441

3337 NDX2285864
పపరర: సతష బబబగ దదవరశశటఘ ట

3355 NDX2286680
పపరర: జయశక పరవపలలరర

94-111/455

భరస : యస ఆర సస మమరరస పరవపలలరర
ఇసటట ననస:28-3-82
వయససస:27
లస: ససస స
94-111/457

3358 NDX1049089
పపరర: పరసడడ రసగ వటల కలమమర
పప తన
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ పప తన
ఇసటట ననస:28-3-82
వయససస:28
లస: పప

94-111/458
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3359 NDX2286664
పపరర: శకమమరరస పరవపలలరర
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94-111/459

3360 NDX0084319
పపరర: సతఖనథరరయణ పప త న

తసడడ:డ వనసకట పవరష చసదడ రరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:28-3-82
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనథరరయణ పప త న
ఇసటట ననస:28-3-82
వయససస:53
లస: పప

3362 NDX0424036
పపరర: శకదదవ ఈమన

3363 NDX1227156
పపరర: భరతథ రరడడడ ఈమమన

94-111/462

భరస : భరత రరడడడ ఈమమన
ఇసటట ననస:28-3-83
వయససస:59
లస: ససస స
3365 NDX2214906
పపరర: ఆశక త మగదససడడ

94-111/465

3366 NDX1919325
పపరర: మసగమమ జజననల

భరస : వ బ వర పడసరద రరవప తగల
ఇసటట ననస:28-3-84
వయససస:54
లస: ససస స

3369 NDX0382374
పపరర: కకషషకలమమరర చదలవరడ

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప తగల
ఇసటట ననస:28-3-84
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబచథరరఖలల వసజమమరర
ఇసటట ననస:28-3-84
వయససస:71
లస: పప
94-111/477

94-111/480

భరస : నరసససహరరవప మదదస రర
ఇసటట ననస:28-3-88
వయససస:82
లస: ససస స

3381 NDX2437598
పపరర: కరరణశక కలసదసరరస

94-111/483

94-111/472

94-111/475

3367 NDX2214898
పపరర: నథగ జజఖ త మగదససడడ

94-111/467

3370 NDX1919309
పపరర: ససతతష రరడడడ జజననల

94-111/470

3373 NDX0381863
పపరర: వనసకట రరడడడ జజననల

94-111/473

తసడడ:డ నథరరయణ రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:28-3-84
వయససస:66
లస: పప
3376 AP151010345102
పపరర: ఇసదదరర దదవ పపలపరటట

94-111/478

3379 AP151010342070
పపరర: వనసకటటశసరరర పపలపరటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదస
ద రర
ఇసటట ననస:28-3-88
వయససస:23
లస: పప

94-111/479

తసడడ:డ రరమచసదసడడడ పపలపరటట
ఇసటట ననస:28-3-86
వయససస:72
లస: పప
94-111/481

3382 NDX1788043
పపరర: లకడమ వర పడసరద శవరరజ

94-111/482

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస శవరరజ
ఇసటట ననస:28-3-87
వయససస:46
లస: పప

94-111/484 3385 AP151010345319
3384 AP151010345317
పపరర: వదథఖ అననపవరష మమ మదస రర
పపరర: లకకమపడసనన మదస రర

3387 NDX2130383
పపరర: మననజ మదస
ద రర

94-111/476

భరస : వనసకటటశసరరర పపలపరటట
ఇసటట ననస:28-3-86
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మదదస రర
ఇసటట ననస:28-3-88
వయససస:58
లస: ససస స
94-111/486

94-111/464

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:28-3-84
వయససస:35
లస: పప

భరస : రవ కలమమర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:28-3-87
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప కలసదసరరస
ఇసటట ననస:28-3-87
వయససస:48
లస: పప
3386 AP151010345318
పపరర: బబలతడపపసససదరర మదస రర

94-111/469

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పపలపరటట
ఇసటట ననస:28-3-86
వయససస:39
లస: పప

భరస : లకడమవరపడసరద శవరరజ
ఇసటట ననస:28-3-87
వయససస:44
లస: ససస స
3383 NDX2437580
పపరర: రవ కలమమర కలసదసరరస

3378 JBV2887750
పపరర: రరమకకషష పపలపరటట

3364 NDX1227396
పపరర: ససహహత తగల

భరస : శకనవరస రరజ మగదససడడ
ఇసటట ననస:28-3-84
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష పపలపరటట
ఇసటట ననస:28-3-86
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లలటట. వనసకటటశసరరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:28-3-86
వయససస:87
లస: ససస స
3380 NDX1788233
పపరర: పడభబవత శవరరజ

94-111/466

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ రరజ మగదససడడ
ఇసటట ననస:28-3-84
వయససస:53
లస: పప

94-111/474 3375 NDX0048769
3374 NDX2021384
పపరర: వనసకట నథగరసదడచథరర వసజమమరర
పపరర: మనథకడ దదవ పపలపరటట

94-111/461

తసడడ:డ టట వ బ వర పడసరద రరవప టటవ
ఇసటట ననస:28-3-84
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ చదలవరడ
ఇసటట ననస:28-3-84
వయససస:60
లస: ససస స

94-111/471 3372 NDX2214880
3371 NDX1227388
పపరర: వ బ వర పడసరద రరవప త గ ల
పపరర: శకనవరస రరజ మగదససడడ

3377 NDX0424077
పపరర: వరపడసరదస కరకలమమనస

94-111/463

భరస : ససతతష రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:28-3-84
వయససస:30
లస: ససస స
94-111/468

3361 NDX0084244
పపరర: జగన మహనరరవప సపజకస

తసడడ:డ కకషషమమరరస యస
ఇసటట ననస:28-3-82
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ చన కకటట రరడడడ ఈమమన
ఇసటట ననస:28-3-83
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరజ మగదససడడ
ఇసటట ననస:28-3-84
వయససస:25
లస: ససస స
3368 NDX1227370
పపరర: లకకమ దథసరర

94-111/460

94-111/485

భరస : నరసససహ రరవప మదదస రర
ఇసటట ననస:28-3-88
వయససస:64
లస: ససస స
94-111/487

3388 NDX1788951
పపరర: మమరరత నరసససహ రరవప
మదస
ద రర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మదస
ద రర
ఇసటట ననస:28-3-88
వయససస:24
లస: పప

94-111/488
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3389 NDX0084269
పపరర: శకనవరసరరవప మదస
ద రర�

94-111/489

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:28-3-88
వయససస:56
లస: పప
3392 NDX2285856
పపరర: అసజన కలమమర లకడమశశటఘ ట

3390 NDX0005330
పపరర: వర రతనస యల

94-111/490

భరస : శకనవరసరరవప యల
ఇసటట ననస:28-3-89
వయససస:45
లస: ససస స
94-111/492

3393 NDX1746249
పపరర: బబలమజ లకకనససపటఘ ట

3391 AP151010345298
పపరర: శవకలమమరర యల

భరస : శవసతఖనథరరయణరరవప యల
ఇసటట ననస:28-3-89
వయససస:51
లస: ససస స
94-111/493

3394 NDX0018853
పపరర: శకనవరసరరవప యల

94-111/494

తసడడ:డ లలమ శకనవరస రరవప లకడమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-3-89
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లలమ శకనవరస రరవప లకకనస సపటఘ ట
ఇసటట ననస:28-3-89
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ యల
ఇసటట ననస:28-3-89
వయససస:55
లస: పప

3395 NDX0348714
పపరర: నథగమలలర శసరర వలలటట

3396 JBV2893063
పపరర: నథరరయణమమ లకకన శటట

3397 NDX0342261
పపరర: ఏకరసబరరశసర రరవప వలలటట

94-111/495

భరస : ఏకరసబరరశసర రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:28-3-93
వయససస:47
లస: ససస స
3398 NDX0867184
పపరర: ఎస డక ఖమదర హహసపసన అల�
షపక�
తసడడ:డ మహబమబ ససభబన� షపజక
ఇసటట ననస:28-3-313
వయససస:33
లస: పప
3401 NDX3043916
పపరర: జజన శశశదథ షపక

94-82/893

3402 NDX2671469
పపరర: శశశదథ బ షపక

3403 NDX2635332
పపరర: రససల సయద

3405 NDX3278249
పపరర: అమనథబ పటబన

94-131/682

94-111/500

94-94/990

94-111/751

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరయగడడ పరతలస
ఇసటట ననస:28-4-99
వయససస:42
లస: పప

3406 NDX2520252
పపరర: వజయ కలమమర బబ సదదల

3414 NDX3137130
పపరర: వజయ లకడమ జలదద

3417 NDX3102712
పపరర: వసశ కకషష అబమబరర
తసడడ:డ హరర కకషష అబమబరర
ఇసటట ననస:28-4-100
వయససస:21
లస: పప

94-111/498

తసడడ:డ మహవరసససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:28-4-10
వయససస:24
లస: పప
3409 NDX2285823
పపరర: నలమ నలర పరటట

94-111/499

94-111/501 3412 NDX3110483
3411 NDX2524866
పపరర: జగపత రరయగడడ మమమళరపలర
పపరర: కకటటశసర రరవప మగపప

94-111/750

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ మగపప
ఇసటట ననస:28-4-97
వయససస:80
లస: పప
94-111/752

భరస : శక రరమ చసదడ రరవప జలదద
ఇసటట ననస:28-4-97
వయససస:50
లస: ససస స
94-111/503

94-111/683

భరస : ససజనఖ కలమమర నలర పరటట
ఇసటట ననస:28-4-95
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద మమమళరపలర
ఇసటట ననస:28-4-95
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప జలదద
ఇసటట ననస:28-4-97
వయససస:54
లస: పప
3416 NDX2285948
పపరర: ససబడహమణఖస పరతలస

94-131/926

తసడడ:డ సపజదథ పఠరన
ఇసటట ననస:28-4-88
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:28-4-95
వయససస:47
లస: పప
3413 NDX3098357
పపరర: శశక రరమచసదడ రరవప జలదద

3408 NDX2565539
పపరర: ఖమససస సపజదథ పఠరన

94-101/1074

తసడడ:డ కరరస సయద
ఇసటట ననస:28-4-7/42
వయససస:20
లస: పప

భరస : హహసపన పటబన
ఇసటట ననస:28-4-8/8
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప వరబబ యన
ఇసటట ననస:28-4-28/14
వయససస:52
లస: ససస స
3410 NDX2285930
పపరర: ససజనఖ కలమమర నలర పరటట

94-111/682

Deleted

తసడడ:డ కరరస సయద
ఇసటట ననస:28-4-7/42
వయససస:19
లస: పప

3400 NDX3245875
పపరర: ఉమ సకజన ఎరకస
తసడడ:డ నథగరశసర రరవప ఎరకస
ఇసటట ననస:28-3-577
వయససస:21
లస: ససస స

3404 NDX2632628
పపరర: అకబర బబష సయద

94-111/684

94-109/5

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప గగసడవరపప
ఇసటట ననస:28-3-576
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:28-4-7/2
వయససస:22
లస: ససస స

94-111/497

తసడడ:డ రరధథకకషషమమరరస వలలటట
ఇసటట ననస:28-3-93
వయససస:50
లస: పప

3399 NDX1823237
పపరర: అఖల గగసడవరపప

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:28-4-2/2 GAJULAVARI VEEDI
వయససస:19
లస: పప

3407 NDX2382976
పపరర: ససతమహలకడమ వరబబ యన

94-111/496

భరస : అసజయఖ యల
ఇసటట ననస:28-3-93
వయససస:87
లస: ససస స
94-131/681

94-111/491

3415 NDX2285955
పపరర: ధన లకడమ పరతలస

94-111/502

భరస : ససబడహమణఖస పరతలస
ఇసటట ననస:28-4-99
వయససస:31
లస: ససస స
94-107/977

3418 NDX3073301
పపరర: హరర కకషష అబమబరర

94-121/426

తసడడ:డ ససబబరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:28-4-100
వయససస:45
లస: పప
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94-121/427

తసడడ:డ హరర కకషష అబమబరర
ఇసటట ననస:28-4-100
వయససస:19
లస: పప
3422 NDX0382317
పపరర: అనసష రరడడడ జజననల

94-111/506

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:28-4-102
వయససస:32
లస: ససస స
3425 NDX0652735
పపరర: రవసదడ కకవనలమమడడ

94-111/509

94-111/512

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఎస
ఇసటట ననస:28-4-103
వయససస:36
లస: పప
3434 NDX2130326
పపరర: మమనక తడపపరమలలర

3423 NDX0638296
పపరర: లకడమఅపరష కకవనలమమడడ

3424 NDX0638189
పపరర: వజయలకడమ కకవనలమమడడ

94-111/507

3426 NDX0652545
పపరర: నథరరయణరరవప కకవనలమమడడ

3429 JBV2869584
పపరర: పదమజ మదథదల

3432 JBV2860807
పపరర: శకనవరసరరవప మదథద ల

94-111/518

3435 NDX2286912
పపరర: శకదదవ పసడపరరరర

94-111/510

3438 NDX2126705
పపరర: ససనల రరడడడ ఓరరగసటట

3427 NDX1848953
పపరర: శక నవఖ వనలగపవడడ

94-111/511

భరస : పపడమ చసదడ వనలగపవడడ
ఇసటట ననస:28-4-103
వయససస:35
లస: ససస స
94-111/513

3430 AP151010345236
పపరర: లలతథరరణణ వనలగ పవడడ

94-111/514

భరస : భభగరశసరరరవప వనలగ పవడడ
ఇసటట ననస:28-4-103
వయససస:60
లస: ససస స
94-111/516

3433 NDX2179274
పపరర: ససమఖ ఓరరగసటట

94-111/517

తసడడ:డ మరరయ ససధథకర రరడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:22
లస: ససస స
94-111/519

భరస : వనసకట రరడడడ పసడపరరరర
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:39
లస: ససస స
94-111/521

94-111/508

భరస : నథరరయణరరవప కర
ఇసటట ననస:28-4-102
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఎస
ఇసటట ననస:28-4-103
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకధర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:23
లస: ససస స
3437 NDX0781815
పపరర: ఇసదర ఒరరగసటట

తసడడ:డ పడసరద రరవప పస
ఇసటట ననస:28-4-101
వయససస:73
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఎస
ఇసటట ననస:28-4-103
వయససస:53
లస: ససస స
94-111/515

94-111/505
3421 NDX0343962
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పరటట బసడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పరటటబసడ
ఇసటట ననస:28-4-101
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమ బడహమ హస కర
ఇసటట ననస:28-4-102
వయససస:83
లస: పప

భరస : వనసకట మగరళ కకషష మదథదల
ఇసటట ననస:28-4-103
వయససస:37
లస: ససస స
3431 JBV2861094
పపరర: వనసకట మగరళకకషష మదథదల

94-111/504

భరస : రవసదడ కర
ఇసటట ననస:28-4-102
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నథరరయణరరవప కర
ఇసటట ననస:28-4-102
వయససస:51
లస: పప
3428 NDX2411494
పపరర: నథగ అనత మదథదల

3420 NDX1872861
పపరర: సరయ శకనవరస పరటటబసడ

3436 NDX1790212
పపరర: దసరర తడపపరమలలర

94-111/520

భరస : శకధర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:45
లస: ససస స
94-111/522

3439 NDX2286110
పపరర: రరజరష బబబగ తదలపప డ లల

94-111/523

భరస : మరరయమ ససధథకర రరడడడ ఒరరగసటట
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయ ససధథకర రరడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:41
లస: పప

3440 NDX2098482
పపరర: శకకరసత ససరపననన

3441 NDX1789801
పపరర: శకధర తడపపరమలలర

94-111/525

3442 NDX2053064
పపరర: మరరయ ససధథకర రరడడ
ఓరరగసటట
తసడడ:డ చననప రరడడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:54
లస: పప

94-111/526

94-111/528

3445 NDX1756057
పపరర: గరత అననన

94-131/683

94-111/524

తసడడ:డ పడభబకర రరవప ససరపననన
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:49
లస: పప
3443 NDX1784983
పపరర: మనమధ రరవప అననన

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:51
లస: పప
94-111/527

తసడడ:డ నథగ భమషణస అననన
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:59
లస: పప
3446 NDX2285971
పపరర: జయ శక తదలపప డ లల

3444 NDX1789587
పపరర: శశషగరరర రరవప తడపపరమలలర
తసడడ:డ నథగ భమషణస తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:81
లస: పప

94-111/541

తసడడ:డ రరజరష బబబగ తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:28-4-104, FLAT NO.3,
వయససస:38
లస: పప

3447 NDX2060598
పపరర: శక అపవరస పపటటఘ గగసట
తసడడ:డ వనసకట రమణ పపటటఘ గగసట
ఇసటట ననస:28-4-105
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మనమధ రరవప అననన
ఇసటట ననస:28-4-104
వయససస:59
లస: ససస స
94-111/529

3448 NDX2060572
పపరర: అపరష వనజరళళ

94-111/530

భరస : వనసకట రమణ పపటటఘ గగసట
ఇసటట ననస:28-4-105
వయససస:51
లస: ససస స
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94-111/531

భరస : రరజజరరస వన జసడర
ఇసటట ననస:28-4-105
వయససస:70
లస: ససస స
3452 NDX3060027
పపరర: దదపసక కకరరతఅలమ

94-111/749

3461 NDX3012879
పపరర: లకడమ ససజనఖ శఖమల

94-111/535

94-111/538

94-33/801

94-130/164

94-130/167

94-111/543

భరస : సప మయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:38
లస: ససస స

94-111/539

3460 AP151010342220
పపరర: భభగరశసరరరవప వనలగపవడడ

94-110/1326

94-78/819

94-130/165

3468 JBV1050954
పపరర: జయశక పప టటఘ

94-130/168

3474 NDX2286417
పపరర: తదజశస తతనసగగసటర

3477 NDX2286342
పపరర: ధన లకడమ మమనసకకసడ
భరస : శకనవరసరరడడడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:47
లస: ససస స

94-112/551

3466 AP151010339262
పపరర: కమలమమ పపదమలలర

94-130/166

భరస : మలలర శసర వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:28-5-12
వయససస:72
లస: ససస స
3469 NDX2287019
పపరర: సతఖ శరకవరణణ బబదస

94-111/542

భరస : అమర కసచచరర
ఇసటట ననస:28-5-112
వయససస:27
లస: ససస స
94-111/544

3472 NDX2286268
పపరర: ఆసజననయగలల కసచచరర

94-111/545

తసడడ:డ పపదథమలర యఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:28-5-112
వయససస:67
లస: పప
94-111/546

తసడడ:డ రమమష బబబగ తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:24
లస: ససస స
94-111/548

3463 NDX3230893
పపరర: శవ కకషష నలర
తసడడ:డ శశషష నలర
ఇసటట ననస:28-5
వయససస:36
లస: పప

3465 NDX0393637
పపరర: వనసకట ఆసజననయ కలమమర
అతస లలరర
తసడడ:డ ఆనసద రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:28-5-11
వయససస:58
లస: పప

3471 NDX2286276
పపరర: అమర కసచచరర

94-111/540

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ వనలగపవడడ
ఇసటట ననస:28-4-111
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కసచచరర
ఇసటట ననస:28-5-112
వయససస:31
లస: పప

భసధసవప: సప మయఖ దమమమలపరడడ
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:38
లస: ససస స
3476 NDX2286359
పపరర: వజయ లకడమ ససరరగరరర

3462 NDX3247186
పపరర: ససమలత నలర

94-111/534

94-111/537
3457 NDX1561373
పపరర: బబల శవ నథగ సరయ కకషష
తడపపరమలలర
తసడడ:డ వనసకట రరమ లసగరశసర రరవప టట
ఇసటట ననస:28-4-109
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల కకషష �
ఇసటట ననస:28-5-21
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల కసచచరర
ఇసటట ననస:28-5-112
వయససస:57
లస: ససస స
3473 NDX2699858
పపరర: వజయలకడమ శరరగరరర

3459 AP151010342003
పపరర: పపడమ చసదడ వనలగ పవడడ

3454 NDX1561381
పపరర: షణగమఖ పసడయమ తడపపరమలలర

94-111/536

భరస : శవరకకషష నలర
ఇసటట ననస:28-5
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడతథప సససగ
ఇసటట ననస:28-5-12
వయససస:31
లస: పప
3470 NDX2287027
పపరర: కళయవత కసచచరర

3456 NDX0348755
పపరర: ససశల పరటటబసడ

94-111/533

భరస : బబలశవ నథగ సరయకకషష తడ పపర మలలర
ఇసటట ననస:28-4-109
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ భభగరశసరరరవప వనలగ పవడడ
ఇసటట ననస:28-4-111
వయససస:41
లస: పప

భరస : లవకలమమర
ఇసటట ననస:28-5-9
వయససస:49
లస: ససస స
3467 NDX1138874
పపరర: మహహచసదడ ఖతడ

94-131/684

భరస : ససబబబరరవప పస
ఇసటట ననస:28-4-109
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకట నథగరరరర న శఖమల
ఇసటట ననస:28-4-1987
వయససస:31
లస: ససస స
3464 NDX1165893
పపరర: సరవతడ దదసదసకలరర

3453 NDX0145136
పపరర: పఠరన షరజయమ బబగస

3451 NDX0577080
పపరర: రరజజరరస వన జర ళళ

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ వన జసడర
ఇసటట ననస:28-4-105
వయససస:75
లస: పప

భరస : షరజహన బబగస
ఇసటట ననస:28-4-106
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమలసగరశసరరరవప టట
ఇసటట ననస:28-4-109
వయససస:51
లస: ససస స
3458 AP151010342264
పపరర: వనసకట రరమలసగరశసర రరవప
తడపపరమలలర
తసడడ:డ రరధథకకకషషమమరరస టట
ఇసటట ననస:28-4-109
వయససస:63
లస: పప

94-111/532

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపటఘ గగసట
ఇసటట ననస:28-4-105
వయససస:58
లస: పప

భరస : రమమశ కకరరతఅలమ
ఇసటట ననస:28-4-105
వయససస:46
లస: ససస స
3455 AP151010345607
పపరర: ససవరష లకడమ తడపపరమలలర

3450 NDX2060564
పపరర: వనసకట రమణ పపటఘ గగసట

3475 NDX2286938
పపరర: సపజనహహత పసదరబబ యన

94-111/547

తసడడ:డ బబలమజ పసదరబబ యన
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:24
లస: ససస స
94-111/549

3478 NDX2286532
పపరర: వగదదవ కలరపరటట

94-111/550

భరస : వజయ భబసనఏ కలరపరటట
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:50
లస: ససస స
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3479 NDX2286573
పపరర: షసలమ కకరణ కకలర బగఇన

94-111/551

భరస : ససబబ రరవప కకలర బగఇన
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:51
లస: ససస స
3482 NDX2286565
పపరర: వజయ భబసనర కలరపరటట

94-111/554

94-130/169

తసడడ:డ పవరషచసదడ రరవప భబవనథసస
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:24
లస: ససస స
3488 NDX1984948
పపరర: రమమదదవ గసగవరపప

94-111/552

భరస : రమమష బబబగ తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కలరగసటట
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:51
లస: పప
3485 NDX1905308
పపరర: సఈదఈశసరర భబవనథసస

3480 NDX2286367
పపరర: నరమల తతనసగగసటర

3483 NDX2286391
పపరర: రమమష బబబగ తతనసగగసటర

94-111/555

తసడడ:డ గరపరల రరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:42
లస: పప

3486 NDX1461706
పపరర: దదపసస కరటడగడడ

3487 NDX1551036
పపరర: ఉమ మహహశసరర కకలర

భరస : బబపనయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:51
లస: ససస స

94-130/175
3491 NDX1770743
పపరర: వర శవనథగ తరరమల నవన
కకరరవ
తసడడ:డ వనసకట సతఖ ససవర పడసరద కకరరవ
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:24
లస: పప

3492 NDX0649285
పపరర: వనసకటటశసరరర దదవరకకసడ
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:30
లస: పప

3494 NDX2424562
పపరర: వనసకట రమణమమ పసటఘల

3495 NDX2424570
పపరర: ససధథకర పసటఘల

94-111/575

3484 NDX2696235
పపరర: సప మయఖ శరరగరరర

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:59
లస: పప

3489 NDX1551002
పపరర: ససకనఖ తతనసగగసటర

94-111/553

భరస : నథగరశసర రరవప పసటఘల
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:66
లస: ససస స

94-130/170

తసడడ:డ కర శవరజ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:30
లస: ససస స
94-130/172

3481 NDX2286409
పపరర: వనసకట రమణమమ పసటఘల

94-111/685

94-130/171

భరస : కకషష కకశశర కకలర
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:31
లస: ససస స
94-130/173

3490 NDX0649707
పపరర: నథగ పడససనథసబ చసతలపవడడ

94-130/174

భరస : జవన కకశశర
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:30
లస: ససస స
94-130/176

3493 NDX1922567
పపరర: రరమ కకషష తతనసగగసటర

94-130/177

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:28-5-113
వయససస:65
లస: పప
94-111/576

3496 NDX2514305
పపరర: రమమదదవ అలల
ర రర

94-111/556

భరస : సరసబయఖ పసటఘల
ఇసటట ననస:28-5-113,F.NO.001, CITADEL
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పసటఘల
ఇసటట ననస:28-5-113,F.NO.001, CITADEL
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఏ వశసనథధ రరమ రరజ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-5-114
వయససస:66
లస: ససస స

3497 NDX2287225
పపరర: ససబబ లకడమ పనసమమతథస

3498 NDX2286623
పపరర: వశసనథధ రరమరరజ అలల
ర రర

94-111/559
3499 NDX2287076
పపరర: కరళ కక మమరరస రరజ పపనసమమచథ

94-111/557

భరస : కలకకమమరరస పనసమమతథస
ఇసటట ననస:28-5-114
వయససస:81
లస: ససస స
3500 NDX1576760
పపరర: శక సరయ ససధ సరదదనన
న

94-111/558

తసడడ:డ వనసకటపత రరజ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-5-114
వయససస:69
లస: పప
94-130/178

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద సరదదననన
ఇసటట ననస:28-5-115
వయససస:30
లస: ససస స

3501 NDX1576752
పపరర: నథగ శరరమణణ సరదదననన

తసడడ:డ రరమచచసదడ రరజ పపనసమమచథ
ఇసటట ననస:28-5-114
వయససస:86
లస: పప
94-130/179

భరస : శరఖమ పడసరద సరదదననన
ఇసటట ననస:28-5-115
వయససస:62
లస: ససస స

94-130/181 3504 NDX2168582
3503 NDX1576778
పపరర: చసదడ శశఖర సరయనథథ సరదదననన
పపరర: రరమగలల కతష
స ల

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద సరదదననన
ఇసటట ననస:28-5-115
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పపద లసగయఖ కతష
స ల
ఇసటట ననస:28-5-115
వయససస:54
లస: పప

94-130/184
3506 NDX1576729
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప
యలమసచల
తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ యలమసచల
ఇసటట ననస:28-5-115
వయససస:86
లస: పప

3507 NDX2286946
పపరర: వనసకట ఝమనస పపనసమమచథ
భరస : వనసకటపత రరజ పపనసమమచథ
ఇసటట ననస:28-5-116
వయససస:78
లస: ససస స

3502 NDX1576737
పపరర: కమల కలమమరర యలమసచల

94-130/180

భరస : వనసకట ససబబబరరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:28-5-115
వయససస:81
లస: ససస స
94-130/182

3505 NDX1576745
పపరర: శరఖమ పడసరద సరదదననన

94-130/183

తసడడ:డ పపలర యఖ సరదదననన
ఇసటట ననస:28-5-115
వయససస:78
లస: పప
94-111/560

3508 NDX2286326
పపరర: వనసకటపత రరజ పపనసమమచత

94-111/561

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరజ పపనసమమచత
ఇసటట ననస:28-5-116
వయససస:83
లస: పప
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3509 NDX1721340
పపరర: ససమఖ మసగళగరరర
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94-130/185

3510 NDX2587699
పపరర: శశసత యడవలర

తసడడ:డ వనసకట రమణకలమమర మసగళగరరర
ఇసటట ననస:28-5-116
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద యడవలర
ఇసటట ననస:28-5-117
వయససస:35
లస: ససస స

3512 NDX1984781
పపరర: ఫసరరజ కలమమర పపలహరర

3513 NDX2573699
పపరర: నహరరకర జమగమల

94-130/187

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప పపలహరర
ఇసటట ననస:28-5-117
వయససస:35
లస: పప
3515 NDX1138908
పపరర: సరయజజఖత లసకర

94-111/562

94-111/565

94-111/568

94-111/571

94-111/799

3525 NDX2286250
పపరర: రవసదడ బబబగ పచతపపలలసస

3528 JBV2696987
పపరర: దదవ రమ వనజళళ

94-111/802

3531 NDX0885681
పపరర: జతదసదడ పడసరద వనజళళ

94-130/188

3534 NDX1794073
పపరర: జజఖతఖమ కలరపరటట
తసడడ:డ మగతస యఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:28-6
వయససస:24
లస: ససస స

3536 NDX2397537
పపరర: వససత మమమససరర

3537 NDX3043684
పపరర: తషలససదదవ గవన

94-130/189

భరస : భవన పడసరద
ఇసటట ననస:28-6-113
వయససస:67
లస: ససస స

94-133/544

3517 JBV2696938
పపరర: దదవకక దదవ� లణకర�

94-111/564

3520 NDX2437556
పపరర: శకనజ పపవపసల

94-111/567

తసడడ:డ శకవతసవ పపవపసల
ఇసటట ననస:28-5-119
వయససస:22
లస: ససస స
94-111/569

3523 NDX2286961
పపరర: ససధఖ దదవ పచతపపలలసస

94-111/570

భరస : రవసదడ బబబగ పచతపపలలసస
ఇసటట ననస:28-5-123
వయససస:64
లస: ససస స
94-111/572

3526 NDX2286169
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కకకతస పలర

94-111/573

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకకతస పలర
ఇసటట ననస:28-5-124
వయససస:80
లస: పప
94-111/800

3529 JBV2697001
పపరర: మమమధదల వనజళళ

94-111/801

భరస : ధనససజయరరవప
ఇసటట ననస:28-5-124
వయససస:51
లస: ససస స
94-111/803

తసడడ:డ బబలకకషష చచదరర
ఇసటట ననస:28-5-124
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట సతష కలమమర చరరమమమళర
ఇసటట ననస:28-5-253
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమససరర
ఇసటట ననస:28-6-12
వయససస:22
లస: పప

94-111/566

భరస : బబలకకషష చచదరర
ఇసటట ననస:28-5-124
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-5-124
వయససస:70
లస: పప
3533 NDX2176445
పపరర: దదవక చరరమమమళర

3522 NDX2514420
పపరర: నరరస రరడడడ తపసప రరడడ

3514 NDX2757565
పపరర: మమలమదదడ చదమలమదదన

భరస : రరమకకషష పడసరద� �
ఇసటట ననస:28-5-118
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస పచతపపలలసస
ఇసటట ననస:28-5-123
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ధనససజయ రరవప వనజళర
ఇసటట ననస:28-5-124
వయససస:26
లస: ససస స
3530 NDX0864421
పపరర: అననపవరష కకకతస పలర

94-111/563

తసడడ:డ అమర రరడడడ తపసప రరడడ
ఇసటట ననస:28-5-122
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ పచతపపలలసస
ఇసటట ననస:28-5-123
వయససస:43
లస: పప
3527 NDX1720797
పపరర: మణణ మమఘన వనజళర

3519 NDX2286672
పపరర: రరమకకషష పడసరద లసకర

94-130/186

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చదమలమదదన
ఇసటట ననస:28-5-117
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప లసకర
ఇసటట ననస:28-5-118
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అమరర రరడడడ తపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:28-5-122
వయససస:69
లస: ససస స
3524 NDX2286243
పపరర: జయసత పచతపపలలసస

94-130/718

భరస : రరమకకషష పడసరద� �
ఇసటట ననస:28-5-118
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:28-5-118
వయససస:28
లస: పప
3521 NDX2514313
పపరర: సతఖవత తపసప రరడడ

3516 JBV2696995
పపరర: చసదన� లసకర�

3511 NDX0735373
పపరర: అనససయమమ దథచదపలర

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-5-117
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:28-5-117
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:28-5-118
వయససస:27
లస: ససస స
3518 NDX1138890
పపరర: వనసకట శవకకషష లసకర

94-124/742

3532 NDX2287258
పపరర: వనసకట రమణయఖ తషమమల

94-111/574

తసడడ:డ అసజయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:28-5-136
వయససస:88
లస: పప
94-129/52

3535 NDX1794115
పపరర: మగతస యఖ కలరపరటట

94-129/53

తసడడ:డ ఈలయ కలరపరటట
ఇసటట ననస:28-6
వయససస:47
లస: పప
94-111/753

3538 NDX2286011
పపరర: శకనజ పవపసల

94-111/577

తసడడ:డ శకవరసస వ పపవపసల
ఇసటట ననస:28-6-119
వయససస:22
లస: ససస స
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3539 NDX1772558
పపరర: నథగ శకలలఖ పపవపసల
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94-111/578

తసడడ:డ శకవరతసవ పపవపసల
ఇసటట ననస:28-6-119
వయససస:25
లస: ససస స
3542 NDX2286334
పపరర: కకరణమయ పపవపసల

94-111/581

3543 NDX2286177
పపరర: మహహష పపవపసల

94-111/584

3546 NDX2286987
పపరర: నథగ కనక దసరర మగరరగమడడ
భరస : పడసరద రరవప మగరరగమడడ
ఇసటట ననస:28-6-127
వయససస:52
లస: ససస స

94-130/190
3548 NDX1720722
పపరర: బబల మగరళ పసడయమసక
కకసరరజ
తసడడ:డ వనసకట రసగర రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:28-6-128
వయససస:27
లస: పప

3549 JBV1051655
పపరర: లలత దదవ� మమమలవరపప�

3551 JBV1051713
పపరర: వనసకట జగనథనథరరవప
మమమలవరపప
తసడడ:డ కకటటవరయఖ
ఇసటట ననస:28-6-131
వయససస:66
లస: పప

94-111/589

3554 NDX2286995
పపరర: వజయ లకడమ చలమర

94-111/592

94-111/595

94-111/754

3561 NDX2287134
పపరర: లలవనజషషవ ఓబగలశశటఘ ట

94-111/600

3564 NDX2285435
పపరర: ససపసడయ అబమబరర

3567 NDX2286458
పపరర: వనయ తదజ అబమబరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:28-6-136
వయససస:25
లస: పప

3547 NDX2287175
పపరర: ఇసదసమత దదవ కలరరక

94-111/586

94-111/588
3550 NDX2286219
పపరర: సరయ కకటట శకనవరస
మమమలవరపప
తసడడ:డ వనసకట జగనథనథ రరవప మమమలవరపప
ఇసటట ననస:28-6-131
వయససస:21
లస: పప

94-111/590

3553 NDX2287001
పపరర: ధన లకడమ అసచచ

94-111/591

భరస : వనసకట రమణ రరవప అసచచ
ఇసటట ననస:28-6-132
వయససస:55
లస: ససస స
94-111/593

3556 NDX0565978
పపరర: ససరరసదడనథథ చలమర

94-111/594

తసడడ:డ శక రరస చలమర
ఇసటట ననస:28-6-132
వయససస:29
లస: పప
94-111/596

3559 NDX2286003
పపరర: జయ శక మసదథలపప

94-111/597

భరస : గరసధద గవన
ఇసటట ననస:28-6-133
వయససస:62
లస: ససస స
94-111/598

3562 NDX2286383
పపరర: ససజజత ఓబగలశశటఘ ట

94-111/599

భరస : సరసబశవరరవప ఓబగలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-6-134
వయససస:50
లస: ససస స
94-110/15

భరస : సరసబశవ రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:28-6-136
వయససస:23
లస: ససస స
94-111/602

94-111/583

94-111/587

భరస : సరసబశవ రరవప ఓబగలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-6-134
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతథరరమగలల ఓబగలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-6-134
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకసఘయఖ పపమమసరన
ఇసటట ననస:28-6-136
వయససస:66
లస: ససస స

3558 NDX2286300
పపరర: సరయ రరస చలమర

3544 NDX2286060
పపరర: మధస పపవపసల

భరస : సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:28-6-127
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:28-6-132
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ మమరరస
ఇసటట ననస:28-6-133
వయససస:72
లస: పప

3566 NDX2286425
పపరర: నథగరరజ కలమమరర పపమమసరన

94-111/585

తసడడ:డ శక రరస చలమర
ఇసటట ననస:28-6-132
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అసచచ
ఇసటట ననస:28-6-132
వయససస:58
లస: పప

3563 NDX2286375
పపరర: సరసబశవరరవప ఓబగలశశటఘ ట

3555 NDX1840363
పపరర: నరరసదడనథథ చలమర

94-111/580

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పపవపసల
ఇసటట ననస:28-6-119
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరమణ రరవప అసచచ
ఇసటట ననస:28-6-132
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శక రరస చలమర
ఇసటట ననస:28-6-132
వయససస:63
లస: ససస స

3560 NDX3051620
పపరర: భవన పడసరద గవన

94-111/582

భరస : వనసకట జగనథధరరవ� �
ఇసటట ననస:28-6-131
వయససస:50
లస: ససస స
3552 NDX2287043
పపరర: హఖమహవ అనసశర అసచచ

3541 AP151010339388
పపరర: శకదదవ పపవపసల�

భరస : శకవరతసవ�
ఇసటట ననస:28-6-119
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పపవపసల
ఇసటట ననస:28-6-119
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ ఇససరరడడడ
ఇసటట ననస:28-6-126
వయససస:76
లస: ససస స

3557 NDX2286284
పపరర: వనసకట రమణ రరవప అసచచ

94-111/579

భరస : మహహశ
ఇసటట ననస:28-6-119
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మధస పపవపసల
ఇసటట ననస:28-6-119
వయససస:64
లస: ససస స
3545 NDX2286029
పపరర: వర రతస మమ ఇససరరడడడ

3540 NDX0397281
పపరర: లకడమ పపవపసల

3565 NDX2286441
పపరర: ససవర పరరసత అబమబరర

94-111/601

భరస : సరసబశవ రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:28-6-136
వయససస:47
లస: ససస స
94-111/603

3568 NDX2286433
పపరర: సరసబశవరరవప అబమబరర

94-111/604

తసడడ:డ వనసకటటససరరర అబమబరర
ఇసటట ననస:28-6-136
వయససస:54
లస: పప
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3569 NDX2287217
పపరర: హహమ బసదస యరకసశశటఘ ట

94-111/605

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-6-137
వయససస:21
లస: ససస స
3572 NDX2287118
పపరర: హహమసత సరయ గరనసగగసటర

3570 NDX2287282
పపరర: సతఖ ససమ యరకసశశటఘ ట

94-111/606

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-6-137
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖపడసరద బబబగ గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:28-6-137
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రఘగ ససరఖ పడసరద బబబగ గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:28-6-137
వయససస:24
లస: పప

3575 NDX2286144
పపరర: శకనవరస రరవప యరకసశశటఘ ట

3576 NDX2767689
పపరర: కలటటసబ రరవప కలసగర

3577 NDX2767358
పపరర: వ నథగ వరర న కలసగర

94-111/611

తసడడ:డ ససబడహమణఖస యరకసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-6-137
వయససస:53
లస: పప
3578 NDX2767325
పపరర: వసశ కకషష కరళసగర
భసధసవప: కలటటసబ రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:28-6-138
వయససస:44
లస: పప
3581 NDX1701888
పపరర: శక దదపసస బబలరసకకసడ

3579 NDX2738730
పపరర: రరజఖ లకడమ కలసగర

94-130/192

3582 NDX1461664
పపరర: సససహ గరరరశ తగల
తసడడ:డ నరసససహ మమరరస తగల
ఇసటట ననస:28-6-201
వయససస:29
లస: పప

3584 NDX2180958
పపరర: దదవఖ సరయ పడపవరష
దథరరసమగల
తసడడ:డ కకషష దథరరసమగల
ఇసటట ననస:28-6-225
వయససస:26
లస: ససస స

3585 NDX2180974
పపరర: పదమజ దథరరసమగల

94-130/195

తసడడ:డ ఆనసదరరవప వనమగలపలర
ఇసటట ననస:28-7
వయససస:73
లస: పప

3590 NDX2080380
పపరర: రరనసనదదన మహహలక

3591 NDX1864298
పపరర: వమల మమరరవ

94-105/624

భరస : మహమమద అనథసర ససదద క
ఇసటట ననస:28-7
వయససస:42
లస: ససస స
94-105/627

భరస : మహన రరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-7
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ హరనథధ బబబగ
ఇసటట ననస:28-7-12
వయససస:29
లస: ససస స

94-130/200

3588 NDX2521664
పపరర: గరపసచసద వనమగలపలర

94-111/610

94-111/756

భరస : కలటటసబ రరవప కలసగర
ఇసటట ననస:28-6-138
వయససస:64
లస: ససస స
94-111/758

3580 NDX1701896
పపరర: శక దదవఖ పరటటబసడర

94-130/191

భరస : వషష
ష వరర న పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-6-190
వయససస:43
లస: ససస స
94-130/193

3583 NDX1256536
పపరర: రరజఖలకకమ పస

94-130/194

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-6-221
వయససస:39
లస: ససస స
94-130/196

భరస : కకషష దథరరసమగల
ఇసటట ననస:28-6-225
వయససస:54
లస: ససస స

94-130/198
3587 NDX0467480
పపరర: మలలర శసర మగరళ వనసకట పడసరద
ఇకలనరరస
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:28-6-241
వయససస:60
లస: పప

3596 NDX1165927
పపరర: జయలకకమ అనథనపడగడ

94-111/755

భరస : వసశ కకషష కలసగర
ఇసటట ననస:28-6-138
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:28-6-191
వయససస:37
లస: ససస స

3593 NDX1863969
పపరర: అననపవరష దథసరర

94-111/609

భసధసవప: ససబడహమణఖస కలసగర
ఇసటట ననస:28-6-138
వయససస:71
లస: పప
94-111/757

94-111/607

భరస : పడసరద బబబగ గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:28-6-137
వయససస:43
లస: ససస స
3574 NDX2286201
పపరర: రఘగ ససరరఖ పడసరద బబబగ
గరనసగగసటర
తసడడ:డ ససబబ రరవప గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:28-6-137
వయససస:52
లస: పప

94-111/608

3573 NDX2286581
పపరర: చచజతనఖ బబబబ గరనసగగసటర

3571 NDX2287233
పపరర: కకమలమదదవ గరనసగగసటర

3586 NDX1581900
పపరర: మహ లకమమమ కకలమరర

94-130/197

భరస : తషలసస దథస కకలమరర
ఇసటట ననస:28-6-240
వయససస:90
లస: ససస స
94-19/546

3589 NDX2521698
పపరర: మణణకఖమమ వనమగలపలర

94-94/906

భరస : గరపసచసద వనమగలపలర
ఇసటట ననస:28-7
వయససస:77
లస: ససస స
94-105/625

3592 NDX0808576
పపరర: తరరపతమమ ఘసటబ ఘసటబ

భరస : యస బ ఎన శరసత కలమమర మమరరవ
ఇసటట ననస:28-7
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జగనథనథ రరవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:28-7
వయససస:62
లస: ససస స

3594 NDX0806273
పపరర: జగనథనథరరవప ఘసటబ

3595 NDX0472753
పపరర: రరజరష కలమమర దథరర

94-105/628

తసడడ:డ మసరసనయఖ ఘసటబ
ఇసటట ననస:28-7
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడనథథ
ఇసటట ననస:28-7-9
వయససస:34
లస: పప

94-130/201
3597 NDX2168632
పపరర: ససభబష చసదడ బబ స
యలమసచల
తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:28-7-14
వయససస:60
లస: పప

3598 NDX1461573
పపరర: శవకలమమర తగల

94-105/626

94-130/199

94-130/202

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస తగల
ఇసటట ననస:28-7-19
వయససస:32
లస: పప

Page 124 of 330

3599 JBV1051226
పపరర: అరరణథ మమణఖస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-130/203

తసడడ:డ వనణకట రమణ
ఇసటట ననస:28-7-20
వయససస:33
లస: ససస స
3602 NDX0649442
పపరర: శకకరసత గరగగల

94-130/206

94-130/209

94-130/212

94-129/55

94-129/58

94-129/61

94-137/43

భరస : చసదడశశఖరరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:28-7-144
వయససస:77
లస: ససస స

3612 NDX2299915
పపరర: ఉమమ కరసత సరయ చదబబడ లల

3615 NDX2439685
పపరర: పడణవ నథళస

3618 NDX2439701
పపరర: వజయ భబసనర నథళస

3621 NDX2315117
పపరర: వరసససధర నలర స

94-137/46

3624 NDX2315273
పపరర: పరసడడరసగరరవప నథళస

94-129/56

3627 AP151010108358
పపరర: చసదడశశఖరరరవప గగరరజవవలల
తసడడ:డ తరరపతయఖ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:28-7-144
వయససస:82
లస: పప

3607 NDX1461599
పపరర: నరసససహమమరరస తగల

94-130/211

3610 NDX1781146
పపరర: లకడమ చసదన దథచదపలర

94-129/54

3613 NDX1781096
పపరర: సరయ కలమమర లఘగవరపప

94-129/57

తసడడ:డ అపరపరరవప లఘగవరపప
ఇసటట ననస:28-7-142
వయససస:24
లస: పప
94-129/59

3616 NDX2439677
పపరర: వరసససధర నథళస

94-129/60

భరస : వజయ భబసనర నథళస
ఇసటట ననస:28-7-143
వయససస:47
లస: ససస స
94-129/62

3619 NDX2439651
పపరర: పరసడడరసగరరవప నథళస

94-129/63

తసడడ:డ శక రతస యఖ నథళస
ఇసటట ననస:28-7-143
వయససస:76
లస: పప
94-137/44

3622 NDX2315083
పపరర: వజయ భబసనర నలర స

94-137/45

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప నలర స
ఇసటట ననస:28-7-143
వయససస:52
లస: ససస స
94-137/47

తసడడ:డ రతస యఖ నథళస
ఇసటట ననస:28-7-143
వయససస:76
లస: పప
94-129/65

94-130/208

తసడడ:డ ససబబ రరవప దథచదపలర
ఇసటట ననస:28-7-142
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసనర నలర స
ఇసటట ననస:28-7-143
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరవప నలర స
ఇసటట ననస:28-7-143
వయససస:73
లస: ససస స
3626 AP151010108359
పపరర: సరసబబడజఖమమ గగరరజవవలల

94-130/213

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప నథళస
ఇసటట ననస:28-7-143
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భబసనర నలమరఎస
ఇసటట ననస:28-7-143
వయససస:22
లస: ససస స
3623 NDX2315133
పపరర: రసగవత నలర స

3609 NDX1708199
పపరర: గణణష ననరరసస

3604 AP151010339006
పపరర: జగదథసబ మదథదల

తసడడ:డ సససహచలస తగల
ఇసటట ననస:28-7-126
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భబసనర నథళస
ఇసటట ననస:28-7-143
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరవప నథళస
ఇసటట ననస:28-7-143
వయససస:73
లస: ససస స
3620 NDX2315059
పపరర: పడణవ నథళస

94-130/210

తసడడ:డ కకషష మమరరస చదబబడ లల
ఇసటట ననస:28-7-142
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప లఘగవరపప
ఇసటట ననస:28-7-142
వయససస:48
లస: పప
3617 NDX2439669
పపరర: రసగవత నథళస

3606 NDX2497030
పపరర: కరవ అనసత లకడమ తథడడపరరస

94-130/205

భరస : మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:28-7-26
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరష రరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-141
వయససస:24
లస: పప

భరస : అపరపరరవప లఘగవరపప
ఇసటట ననస:28-7-142
వయససస:41
లస: ససస స
3614 JBV2689578
పపరర: అపరపరరవప లఘగవరపప

94-130/207

భరస : రరమనథధస తథడడపతడ
ఇసటట ననస:28-7-42
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప రరపనగగసటర
ఇసటట ననస:28-7-128
వయససస:69
లస: పప
3611 JBV2689552
పపరర: సరరత లఘగవరపప

3603 JBV1050384
పపరర: ససరరష బబబగ మమణఖస

3601 JBV1050392
పపరర: వనసకట రమణ మమణఖస

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:28-7-20
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణకట రమణ
ఇసటట ననస:28-7-20
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మధస ససదనరరవప
ఇసటట ననస:28-7-26
వయససస:57
లస: పప
3608 AP151010339201
పపరర: తరరపత రరవప రరపనగగసటర

94-130/204

భరస : వనణకట రమణ
ఇసటట ననస:28-7-20
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:28-7-20
వయససస:30
లస: పప
3605 NDX0394718
పపరర: రరమకకషష మదథదల

3600 JBV1051234
పపరర: ససశల మమణఖస

3625 NDX2175207
పపరర: హరరబబబగ నననపననన

94-129/64

తలర : కకసఘమమ నననపననన
ఇసటట ననస:28-7-144
వయససస:62
లస: ససస స
94-129/66

3628 NDX2958098
పపరర: ససగగణ కలమమరర నననపననన

94-129/671

భరస : హరర బబబగ నననపననన
ఇసటట ననస:28-7-144
వయససస:56
లస: ససస స
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94-130/214 3630 NDX2021277
3629 NDX1449116
పపరర: కకమల వనసకట వలర హరరక గకసథద
పపరర: భబనస మననవ

భరస : శశషష
ఇసటట ననస:28-7-144
వయససస:29
లస: ససస స
3632 NDX0048686
పపరర: మధసమత వన గర శన

తసడడ:డ రమమష మననవ
ఇసటట ననస:28-7-146
వయససస:25
లస: ససస స
94-111/614

భరస : మమరరస రరజ వన గర శన
ఇసటట ననస:28-7-146
వయససస:49
లస: ససస స
3635 NDX2216802
పపరర: ధనలకమ చథటడగడడ

94-129/68

94-129/71

94-129/74

94-129/77

94-129/80

94-129/83

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ పపసడథఖల
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:68
లస: పప

3642 NDX1231984
పపరర: హరరవరర న ఉపపపటటరర

3645 NDX2216745
పపరర: వనయ కలమమర చథటడగడడ

3648 NDX0658229
పపరర: శసకరరరవప మగపరపళళ

3651 NDX0556118
పపరర: మధసకరసత యస రరసగరఖ

94-129/672

3654 NDX2794600
పపరర: వనసకట ససబబమమ తరరవధద

94-129/75

3657 NDX2827913
పపరర: సరయ పడసరద కకసడవటట
తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:54
లస: పప

3637 NDX0556142
పపరర: రరప డడ రరసగరఖ

94-129/70

3640 NDX0391136
పపరర: జయశక అకకనదథసస

94-129/73

3643 NDX0409300
పపరర: ధదరజ అకకనదథస

94-129/76

తసడడ:డ మహన కలమమర అకకనదథస
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:30
లస: పప
94-129/78

3646 NDX0746586
పపరర: లకకమనథరరయణ దడడ ణథదసల

94-129/79

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప దడడ ణథదసల
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:38
లస: పప
94-129/81

3649 NDX0746560
పపరర: రరమకకకషష రరరవప యడర

94-129/82

తసడడ:డ రరమయఖ యడర
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:63
లస: పప
94-129/84

3652 NDX2794667
పపరర: మగరళ కకషష కసదచపప

94-129/636

భరస : శరసబయఖ కసదచపప
ఇసటట ననస:28-07-147
వయససస:61
లస: ససస స
94-129/673

భరస : రరఘవయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:70
లస: ససస స
94-129/675

94-129/11

తసడడ:డ మహన కలమమర అకకనదథసస
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర జ యస రరసగరఖ
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:71
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషషయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:72
లస: ససస స
3656 NDX2977841
పపరర: సతఖనథరరయణ పపసడథఖల

94-129/72

తసడడ:డ చనకకషషయఖ మగపరపళళ
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప అకకనదథసస
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:64
లస: పప
3653 NDX3110152
పపరర: ససజజత గరసజపలర

3639 NDX1086842
పపరర: ససత యడర

3634 NDX0720227
పపరర: కకషషతదజ మగపరపళళ

భరస : ధరమన డడ రరసగరఖ
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ చథటడగడడ
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ ఉపపలలరర
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:56
లస: పప
3650 NDX0409250
పపరర: మహన కలమమర అకకనదథసస

94-129/69

తసడడ:డ అచతయఖ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప మగపరపళళ
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:32
లస: పప
3647 NDX1231968
పపరర: అచతయఖ ఉపపలలరర

3636 NDX0746594
పపరర: తషలసస దడడ ణథదసల

94-111/613

తసడడ:డ శసకరరరవప మగపరపళళ
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమకకకషష రరరవప ససత
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మధస నథయక యమ రరసగరఖ
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:64
లస: ససస స
3644 NDX0719781
పపరర: జశససత మగపరపళళ

94-129/67

భరస : లకకమనథరరయణ దడడ ణథదసల
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప మగపరపళళ
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:52
లస: ససస స
3641 NDX0556050
పపరర: భబనసమత యమ రరసగరఖ

3633 NDX2421196
పపరర: పపడమ కలమమర లఘగవరపప

3631 NDX0049072
పపరర: మమనస పపనసమమతత

భరస : కకశశర కలమమర పపనసమమతత
ఇసటట ననస:28-7-146
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప లఘగవరపప
ఇసటట ననస:28-7-146
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనయ కలమమర చథటడగడడ
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:33
లస: ససస స
3638 NDX0658211
పపరర: జజఖత మగపరపళళ మగపరపళళ

94-111/612

3655 NDX2794634
పపరర: శరసబయఖ కసదచపప

94-129/674

తసడడ:డ వరయఖ కసదచపప
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:68
లస: పప
94-129/676

3658 NDX2949733
పపరర: లకడమ నథరరయణ నసడసరర

94-129/677

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నసడసరర
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:54
లస: పప
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3659 NDX2792125
పపరర: రవ కలమమర తరరవధద
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94-129/678

తసడడ:డ రరఘవయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:50
లస: పప

3660 NDX2790095
పపరర: పదథమవత కకసడవటట

94-129/679

భరస : సరయ పడసరద కకసడవటట
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:48
లస: ససస స

3662 NDX2792091
పపరర: శక దదవ తరరవధద

94-129/681

భరస : రవ కలమమర తరరవథద
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:40
లస: ససస స

3663 NDX2791895
పపరర: శరఖస పడసరద కసదచపప

94-129/684

భరస : కకషషతదజ మగపరపళళ
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:26
లస: ససస స

3666 NDX2949741
పపరర: సరయ శకవఖ నసడసరర

94-129/682

3664 NDX2791978
పపరర: నథగ ససవరష కసదచపప

94-129/683

భరస : శరఖస పడసరద కసదచపప
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:34
లస: ససస స
94-129/685

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ నసడసరర
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:23
లస: ససస స

3668 NDX2430965
పపరర: శవరరమకకషషయఖ గరసజపలర

94-129/680

భరస : లకడమ నథరరయణ నసడసరర
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ కసదచపప
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:40
లస: పప

3665 UUS0641697
పపరర: లమవణఖ మగపరపళళ

3661 NDX2949725
పపరర: ససధఖ కలమమరర నసడసరర

3667 NDX3182037
పపరర: పడణవ డక రసగరయమ

94-129/686

తసడడ:డ దరకన కలమమర డక రసగరయమ
ఇసటట ననస:28-7-147
వయససస:18
లస: పప

94-129/85

తసడడ:డ రరమయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:28-7-147 WORD NO 5
వయససస:90
లస: పప

3669 NDX2141430
పపరర: అపవరస రవ
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94-129/86

తసడడ:డ గరవరరన మగరళ కకషష రవ
ఇసటట ననస:28-7-148
వయససస:25
లస: ససస స
3672 NDX0368738
పపరర: గరవరర న మగరళ కకషష రరవ

3670 NDX0391268
పపరర: రరధథ రరణణ రరవ రరవ

తసడడ:డ రరఘవయఖ రరవ
ఇసటట ననస:28-7-148
వయససస:53
లస: ససస స
94-129/89

3673 NDX0206854
పపరర: నథగ శకదదవ అననశశటఘ ట అననశశటఘ ట

తసడడ:డ రరవ అచతయఖ నథయగడడ రరవ
ఇసటట ననస:28-7-148
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప అననశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-149
వయససస:40
లస: ససస స

3675 AP151010336019
పపరర: కకటటశసర రరవప అనశశటఘ ట

3676 NDX2300135
పపరర: రమమ మసజల బళళ

94-129/92

తసడడ:డ గరపరల కకషష మమరరస అనశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-149
వయససస:48
లస: పప
3678 NDX2300143
పపరర: మణణ చదదసలమస బళళ

94-129/95

తసడడ:డ నరరసదడ కలమమర బబళళ
ఇసటట ననస:28-7-150
వయససస:29
లస: పప

94-129/90

94-129/598

3682 NDX2540441
పపరర: సఖఖత బళర

94-129/93

3685 NDX1234368
పపరర: రరజకలమమరర గగసటటపలర
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:28-7-151
వయససస:63
లస: ససస స

3674 AP151010336144
పపరర: కమల అనశశటఘ ట

94-129/91

3677 AP151010336457
పపరర: రరమమనసజమమ బళళ

94-129/94

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప బళళ
ఇసటట ననస:28-7-150
వయససస:74
లస: ససస స
94-129/96

3680 NDX2568921
పపరర: శకనవరసరరవప బలర

94-129/597

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప బలర
ఇసటట ననస:28-7-150
వయససస:52
లస: పప
94-129/599

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర బళర
ఇసటట ననస:28-7-150
వయససస:22
లస: ససస స
94-129/687

94-129/88

భరస : గరపరలకకకషషమమరరస అనశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-149
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప బళళ
ఇసటట ననస:28-7-150
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బలర
ఇసటట ననస:28-7-150
వయససస:43
లస: ససస స
3684 NDX2770089
పపరర: సరయ తదజ బబళళ

3679 NDX2300150
పపరర: కళయఖణ చకకవరరస బళళ

3671 NDX1718743
పపరర: సరయ ఆదదతఖ రరవ

తసడడ:డ గరవరర న మగరళ కకషష రరవ
ఇసటట ననస:28-7-148
వయససస:28
లస: పప

భరస : కళయఖణ చకకవరరస బళళ
ఇసటట ననస:28-7-150
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కళయఖణ చకకవరరస బళళ
ఇసటట ననస:28-7-150
వయససస:21
లస: పప
3681 NDX2578227
పపరర: కకషషవనణణ బలర

94-129/87

3683 NDX2540482
పపరర: అగసస త బలర

94-129/600

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర బలర
ఇసటట ననస:28-7-150
వయససస:19
లస: పప
94-110/16

3686 NDX1167766
పపరర: హరరక చమట

94-129/97

తసడడ:డ వనసకటరరవప చమట
ఇసటట ననస:28-7-151
వయససస:27
లస: ససస స
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3687 NDX2061356
పపరర: మమధవ నరరక
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94-129/98

భరస : శకనవరస నరరక
ఇసటట ననస:28-7-151
వయససస:37
లస: ససస స
3690 NDX2356517
పపరర: శకనవరస నరరక

94-129/101

94-129/104

94-129/106

3694 AP151010336469
పపరర: రమమష బబబగ వనలవరరసపరటట

3697 NDX1234590
పపరర: జజస ఫసనన జలయట మమరర పస

94-110/20

తసడడ:డ సవరర మమరరస
ఇసటట ననస:28-7-155
వయససస:65
లస: పప

3703 NDX1490549
పపరర: రరజఖ లకడమ తషరగ
తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ తషరగ
ఇసటట ననస:28-7-156
వయససస:53
లస: ససస స

3705 AP151010336573
పపరర: కకరణ శక మమరరళళ

3706 NDX1116029
పపరర: శకవదథఖ పపలజజల

94-129/110

భరస : నథగసరయ మమరరళళ
ఇసటట ననస:28-7-158
వయససస:52
లస: ససస స

94-129/113 3709 NDX1115922
3708 NDX2299923
పపరర: వనసకట రమణ మహరరర అనథసరర
పపరర: సపస గరరరనథథ పపలజల

తలర : కణక దసరర పరటటబసడ
ఇసటట ననస:28/7/160
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబశవ రరవప ధరమరరవప
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:20
లస: ససస స

94-110/18

94-129/688

3698 NDX1234616
పపరర: ఏ సహయ సపలసన

94-110/19

3712 NDX2287142
పపరర: పదథమవత ధరరమరరవప

3715 NDX1347194
పపరర: లకకమ ఉషర బడహమసడస
తసడడ:డ శక రరమ మమరరస బడహమసడస
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:33
లస: ససస స

94-110/21

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:28-7-156
వయససస:47
లస: పప
94-129/109

3704 NDX2691566
పపరర: ససథథరరమయమ పప ననస

94-109/766

తసడడ:డ హనసమయమ పప ననస
ఇసటట ననస:28-7-157
వయససస:73
లస: పప
94-129/111

3707 NDX1116235
పపరర: వవనకఆనసద పపలజల

94-129/112

తసడడ:డ సపస గరరరనథథ పపలజల
ఇసటట ననస:28-7-159
వయససస:27
లస: పప
94-129/114

3710 NDX2315299
పపరర: ససబబలకడమ అనవరర

94-137/48

భరస : వనసకట రమణ అనవరర
ఇసటట ననస:28/-7-159
వయససస:39
లస: ససస స
94-111/615

భరస : సరసబశవ రరవప ధరరమరరవప
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:44
లస: ససస స
94-111/759

3695 NDX3031564
పపరర: ససతదదవ వసజమమరర

తసడడ:డ ఆసటటన రరజ
ఇసటట ననస:28-7-155
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప పపలజల
ఇసటట ననస:28-7-159
వయససస:66
లస: పప
94-129/115

94-129/103

భరస : వనసకట నథగరసదడ చథరరఖలల ససతదదవ
ఇసటట ననస:28-7-153
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సపస గరరరనథథ పపలజజల
ఇసటట ననస:28-7-159
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమనఖ శరససస స అనథసరర
ఇసటట ననస:28-7-159
వయససస:39
లస: పప

3692 NDX0206748
పపరర: వనసకట రరవప చమట

94-129/107 3701 NDX1370626
3700 NDX0555201
పపరర: జససఘన అరరకకరరజ ఆసటటనరరజ
పపరర: కలమమర వరభదడ శరమ తషరగ

తసడడ:డ జనథరరన రరవప వపపపగరనస
ద రర
ఇసటట ననస:28-7-156
వయససస:42
లస: ససస స

3714 NDX2724920
పపరర: శవ ససధఖ రరణణ ధరమరరవప

94-129/105

తసడడ:డ ఆసటటనరరజ సరవరరరమగతష
ఇసటట ననస:28-7-155
వయససస:29
లస: పప
94-129/108

94-129/100

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చమట
ఇసటట ననస:28-7-151
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ టట పసచచజత పసలర ల
ఇసటట ననస:28-7-155
వయససస:61
లస: ససస స

3699 NDX1234574
పపరర: అసథడన రరజ ఎస

3711 NDX2521888
పపరర: పసడయసకర పరటటబసడ

94-129/102

తసడడ:డ లకకమనథరరయణ వనలవరరసపరటట
ఇసటట ననస:28-7-153
వయససస:27
లస: పప

భరస : సతఖనథరరయణ దదవత
ఇసటట ననస:28-7-154
వయససస:39
లస: ససస స

3702 NDX1490556
పపరర: ససధఖ తషరగ

3691 NDX1984435
పపరర: రవ కలమమర నరరక

3689 NDX2061364
పపరర: సరరజన నరరక

భరస : వనసకయఖ నరరక
ఇసటట ననస:28-7-151
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ నరరక
ఇసటట ననస:28-7-151
వయససస:49
లస: పప

భరస : రమమష బబబగ వనలవరరసపరటట
ఇసటట ననస:28-7-153
వయససస:41
లస: ససస స
3696 NDX0368928
పపరర: వనసకటనథగలకడమ దదవత

94-129/99

భరస : వనసకట రరవప చమట
ఇసటట ననస:28-7-151
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ నరరక
ఇసటట ననస:28-7-151
వయససస:46
లస: పప
3693 NDX0885301
పపరర: కమలకలమమరర వనలవరరసపరటట

3688 NDX0206912
పపరర: ఉదయ లకడమ చమట

3713 NDX2287241
పపరర: సరసబశవ రరవప ధరరమరరవప

94-111/616

తసడడ:డ చన వరయఖ ధరరమరరవప
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:48
లస: పప
94-129/116

3716 NDX1347178
పపరర: రరజఖ లకకమ బడహమసడస

94-129/117

భరస : శక రరమ మమరరస బడహమసడస
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:55
లస: ససస స

Page 128 of 330

3717 NDX0206771
పపరర: లలత ఉలర గసటట
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94-129/118

భరస : యగగసధర ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:64
లస: ససస స
3720 NDX1718750
పపరర: యగగరసధర రరవప వపలర గసటట

94-129/121

3721 NDX1347160
పపరర: శక రరమ మమరరస బడహమసడస

94-129/124

3724 NDX2738417
పపరర: శవ ససదదప ధరమరరవప

తసడడ:డ శరసతథ రరమ అతస లలరర
ఇసటట ననస:28-7-162
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప కకలర పవడడ
ఇసటట ననస:28-7-162
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ జగననమహనరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:28-7-163
వయససస:60
లస: పప
94-129/130

3736 NDX2300499
పపరర: నథగ మలలర శసరర మమసడదపపడడ

94-111/619

భరస : సరసబశవరరవప మసడచపవడడ
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:76
లస: ససస స

3739 NDX2300523
పపరర: నథగరరరర న గరరర

94-129/125

94-129/136

3744 NDX2300275
పపరర: సరసబశవరరవప మసడచపవడడ

94-129/139

3725 JBV2893949
పపరర: శకదదవ అతస లలరర

94-111/617

3728 JBV2888097
పపరర: భబసనర బబబగ అతస లలరర

3731 AP151010336597
పపరర: కలససమకలమమరర కకలర పర

94-129/128

3734 NDX2300309
పపరర: రరణగక దదవ తథడదపలర

94-129/126

94-129/129

భరస : లకడమ వనసకట పదమనథభస తథడదపలర
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:40
లస: ససస స
94-129/131

3737 NDX1780973
పపరర: లకడమ పదమజ బబజసరన

94-129/132

భరస : లకడమ నథరరయణ బబజసరన
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:59
లస: ససస స
94-129/134

3740 NDX1782276
పపరర: పవన కలమమర గకసథద నథగ
రరఘవనసదడ
తసడడ:డ భబసనర రరవప గకసథద నథగ
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:36
లస: పప

94-129/137 3743 NDX2300507
3742 NDX1608183
పపరర: హనసమసత రరవప పపమమరరజ
పపరర: ఏకరసబరరశసర రరవప వలలటట

తసడడ:డ గరపరల కకషష మమరరస పపమమరరజ
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస వలలటట
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:53
లస: పప

3745 NDX2697183
పపరర: పడమల బబచస

3746 NDX2152718
పపరర: నథగ రమఖ దథసరర

భరస : కకషష మమరరస బబచస
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:39
లస: ససస స

94-111/620

భరస : జగననమహనరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:28-7-163
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస యఖ గరరర
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:34
లస: పప

3741 NDX2300283
పపరర: లకడమ వనసకట పదమనథభస
తథడదపలర
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ తథడదపలర
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:47
లస: పప

94-129/123

తసడడ:డ శరసతథరరమ అతస లలరర
ఇసటట ననస:28-7-162
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఏకరసబరరశసర రరవప వరలలటట
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:51
లస: ససస స
94-129/133

3722 AP151010375306
పపరర: రరధథకకషషమమరరస మగలకలలరర

భరస : భబసనరబబబగ అతస లలరర
ఇసటట ననస:28-7-162
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నథగరరరర న గరరర
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప పపమమరరజ
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మసడచపవడడ
ఇసటట ననస:28-7-165
వయససస:73
లస: పప

94-129/689

భరస : శవనథగ అనల కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:28-7-163
వయససస:57
లస: ససస స

94-129/127 3733 NDX2300531
3732 NDX0885491
పపరర: శవనథగ అనల కలమమర కకలర పర
పపరర: ససనత గరరర

94-129/120

తసడడ:డ వనసకటనరససణహణ మగలకలలరర
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శరసతథరరమ అతస లలరర
ఇసటట ననస:28-7-162
వయససస:46
లస: పప

94-111/621 3730 NDX0885467
3729 JBV2888105
పపరర: సతఖ నథగమలలశసరరరవ కకళరపవడడ
పపరర: అనసత పదథమవత కకలర పర

3738 NDX2300291
పపరర: కమల మసడచపవడడ

94-129/122

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ధరమరరవప
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:20
లస: పప

94-111/618 3727 AP151010342505
3726 NDX0344085
పపరర: బబల ససబడమణణఖశసర అతస లలరర
పపరర: బబ స బబబగ అతస లలరర

3719 NDX1347186
పపరర: బడహమసడస సమర

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస బడహమసడస
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరమ బడహమసడస
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖ శరమ బడహమసడస
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:71
లస: పప

3735 NDX1641324
పపరర: పడమల పపమమరరజ

94-129/119

భరస : గసగరధర శరమ బడహమసడస
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మమరరస వపలర గసటట
ఇసటట ననస:28-7-161
వయససస:55
లస: పప
3723 NDX0555748
పపరర: గసగరధర శరమ బడహమసడస

3718 NDX0556019
పపరర: ఇసదదర బడహమసడస

94-107/829

94-129/135

94-129/138

94-129/140

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:29
లస: ససస స
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94-129/141

తసడడ:డ బబల కకషష మహన గగటఘ
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:29
లస: ససస స
3750 NDX2300192
పపరర: లకడమ తవస

94-129/144

94-129/147

94-129/150

94-129/691

94-129/694

94-111/761

94-129/153

తసడడ:డ రహహమ షపక
ఇసటట ననస:28-7-169
వయససస:28
లస: పప

3760 NDX2791770
పపరర: అసజ దదవ పచససఆ

3763 NDX2747996
పపరర: సరహహత కలసచథపప

3766 NDX2754638
పపరర: రరఖ పపరరహహత

3769 NDX0865832
పపరర: కకషష కకడథల

94-129/156

3772 NDX1167816
పపరర: భబనస బబగస మహమమద

94-129/692

3775 NDX1272269
పపరర: జహసగరర మహమమద
తసడడ:డ నరసజన మహమమద
ఇసటట ననస:28-7-169
వయససస:36
లస: పప

3755 NDX2497493
పపరర: బబలకకషష మహన గగతథస

94-129/149

3758 NDX2791838
పపరర: చసదడ మహన పచససఆ

94-129/690

3761 NDX2933133
పపరర: పడమల బబచస

94-129/693

భరస : కకషష మమరరస బబచస
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:39
లస: ససస స
94-129/695

3764 NDX2760734
పపరర: శరసత బబయ పపరరహహత

94-111/760

భరస : చసదడకరసత పపరరహహత
ఇసటట ననస:28-7-167
వయససస:71
లస: ససస స
94-111/762

3767 NDX0409136
పపరర: శలప కకడథల

94-129/152

తసడడ:డ రరమమహన రరవప కకడథల
ఇసటట ననస:28-7-167
వయససస:30
లస: ససస స
94-129/154

3770 NDX1880914
పపరర: రరమ మహన రరవప కకడథల

94-129/155

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకడథల
ఇసటట ననస:28-7-167
వయససస:61
లస: పప
94-129/157

భరస : జహసగరర మహమమద
ఇసటట ననస:28-7-169
వయససస:30
లస: ససస స
94-129/159

94-129/146

తసడడ:డ గగరర శసకర పచససఆ
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప కకడథల
ఇసటట ననస:28-7-167
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ మలమరదద
ఇసటట ననస:28-7-167
వయససస:83
లస: పప
3774 NDX1272244
పపరర: హహసపసన షపక

94-129/151

భరస : భరత పపరరహహత
ఇసటట ననస:28-7-167
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప కకడథల
ఇసటట ననస:28-7-167
వయససస:55
లస: ససస స
3771 NDX0555623
పపరర: రరధథకకషషమమరరస మలమరదద

3757 NDX1922468
పపరర: లకడమ నథరరయణ బబజసరన

3752 NDX2497410
పపరర: వజయ లకడమ కమమ

తసడడ:డ వనసకట రతనస గగతథస
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసచథపప
ఇసటట ననస:28-7-166 flat SF-2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చసదడకరసత పపరరహహత
ఇసటట ననస:28-7-167
వయససస:38
లస: పప
3768 JBV2689271
పపరర: మమధవ కకడథల

94-129/148

భరస : చసదడ మహన పచససఆ
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:29
లస: ససస స
3765 NDX2760700
పపరర: భరత పపరరహహత

3754 NDX2152767
పపరర: శకనవరసరరవప దథసరర

94-129/143

భరస : కకషష మమరరస కమమ
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప బబజసరన
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బబచస
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:48
లస: పప
3762 NDX3139037
పపరర: వనసకట దదవఖ దథసరర

94-129/145

తసడడ:డ వనసకటటససరరర దథసరర
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నథగరసదసడడడ తవస
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:59
లస: పప
3759 NDX2848182
పపరర: కకషష మమరరస బబచస

3751 NDX0206896
పపరర: శకవలర కమమ

3749 NDX2152700
పపరర: రరజఖ లకడమ దథసరర

భరస : శకనవరసరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బబల కకకషషమహన కమమ
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషషమహన గగతస
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:29
లస: పప
3756 NDX2300218
పపరర: హనసమసత రరవప తవస

94-129/142

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప తవస
ఇసటట ననస:28-7-166
వయససస:53
లస: ససస స
3753 NDX1782482
పపరర: సరయకకషష గగతస

3748 NDX0206797
పపరర: వనసకట దదవఖ దథసరర

3773 NDX1272236
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-129/158

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:28-7-169
వయససస:49
లస: ససస స
94-129/160

3776 NDX1116086
పపరర: రహహస షపక

94-129/161

తసడడ:డ పపద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:28-7-169
వయససస:53
లస: పప
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3777 NDX1754945
పపరర: నథగ రజన దథరరవవరర

94-129/162

తసడడ:డ నథరరయణ రరవప దథరరవవరర
ఇసటట ననస:28-7-170
వయససస:33
లస: ససస స
3780 NDX0368753
పపరర: రరజరశసరమమ దథడథడల

94-129/165

94-129/168

94-129/171

భరస : శకనవరస గగరకస
ఇసటట ననస:28-7-171
వయససస:41
లస: ససస స
3789 NDX0206805
పపరర: ససబడమణఖస గగరకస

94-129/174

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగరకస
ఇసటట ననస:28-7-171
వయససస:40
లస: పప

94-129/166

3784 NDX2299840
పపరర: అనసష దథడడ

94-129/177

3795 AP151010336371
పపరర: భబరత మమదరమమటర

94-129/179

94-129/169

భరస : వనసకట ససబబయఖ ధసపరటట
ఇసటట ననస:28.7-172
వయససస:41
లస: ససస స

3785 NDX0206946
పపరర: కవత గగరకస
భరస : ససబడమణయఖస గగరకస
ఇసటట ననస:28-7-171
వయససస:36
లస: ససస స

3787 NDX2299832
పపరర: వజడమమ దథడడ

3788 NDX0835942
పపరర: ససబబరతనమమ గగఱఱ స

94-129/172

94-129/167

94-129/170

94-129/173

భరస : ఇమమనసయయల బబబగ రరవప దథడడ
ఇసటట ననస:28-7-171
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పపద వనసకటటశసరరర గగఱఱ స
ఇసటట ననస:28-7-171
వయససస:62
లస: ససస స

3790 NDX1446682
పపరర: శకనవరస గగఱఱ స

94-129/175

3791 NDX2299873
పపరర: ఇమమనసయయల బబబగ రరవప
దథడడ
తసడడ:డ పపదద భమషణస దథడడ
ఇసటట ననస:28-7-171
వయససస:58
లస: పప

94-129/176

94-129/178

3794 NDX2659613
పపరర: గగరకస అనల కలమమర

94-129/601

3793 NDX0391524
పపరర: పపదవనణకటటశసరరర గగరకస

3796 NDX0408906
పపరర: వనసకట ససబబయఖ ధసపరటట

తసడడ:డ గగరకస శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-7-171
వయససస:20
లస: పప
94-129/180

తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ ధసపరటట
ఇసటట ననస:28-7-172
వయససస:46
లస: పప
94-129/584

3782 NDX0207035
పపరర: మమల కకసడయఖ గబబల

తసడడ:డ ఇమమమనసయయల బబబగ రరవప దథడడ
ఇసటట ననస:28-7-171
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:28-7-171
వయససస:67
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:28-7-172
వయససస:62
లస: ససస స

94-129/164

తసడడ:డ కకసడయఖ గబబల
ఇసటట ననస:28-7-170
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగఱఱ స
ఇసటట ననస:28-7-171
వయససస:43
లస: పప

3792 NDX2405272
పపరర: ఇమమనసయయల బబబగ రరవప
దథడడ
తసడడ:డ పపద భమషణస దథడడ
ఇసటట ననస:28-7-171
వయససస:58
లస: పప

3798 NDX0408856
పపరర: వనసకట ససబబమమ ధసపరటట

3781 NDX2421204
పపరర: రరజరశ దథరరవవరర

3779 NDX0206367
పపరర: అసజమమ గగసడల

భరస : రరజయఖ గగసడల
ఇసటట ననస:28-7-170
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నథరరయణ రరవప దరరవవరర
ఇసటట ననస:28-7-170
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గగసడల
ఇసటట ననస:28-7-170
వయససస:66
లస: పప
3786 NDX0206995
పపరర: వ నథగ ససజజత గగరకస

94-129/163

భరస : జగరర రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:28-7-170
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకశశల మలర కరరరర న రరవప దథడథడల
ఇసటట ననస:28-7-170
వయససస:80
లస: ససస స
3783 NDX0206268
పపరర: రరజయఖ గగసడల

3778 NDX0368894
పపరర: ససభదథడదదవ కకలమరర

3799 NDX1430263
పపరర: వనసకట యశశద దసపగగసటర

3797 AP151010336370
పపరర: సరసబశవరరవప మమదరమమటర

94-129/181

తసడడ:డ రరశయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:28-7-172
వయససస:64
లస: పప
94-129/182

3800 NDX0491407
పపరర: వనసకట మమనస దసపగసటర

94-129/183

తసడడ:డ వనసకట మమధవ రరవప దసపగగసటర
ఇసటట ననస:28-7-173
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప దసపగసటర
ఇసటట ననస:28-7-173
వయససస:29
లస: ససస స

94-129/185

3803 NDX2300416
పపరర: లకడమ పడసనన కలమమర
మణణమమలమ
తసడడ:డ నథగరశసర రరవప మణణమమలమ
ఇసటట ననస:28-7-174
వయససస:41
లస: పప

94-129/186

భరస : వనసకట మమధవరరవప దసపగగసటర
ఇసటట ననస:28-7-173
వయససస:53
లస: ససస స

3802 NDX0491449
పపరర: వనసకట మమధవ రరవప
దసపగగసటర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దసపగగసటర
ఇసటట ననస:28-7-173
వయససస:62
లస: పప

3804 NDX0206425
పపరర: చచటఘన దథసడపరటట

3805 NDX1067941
పపరర: సరవతడ దథసడపరటట

94-129/188

3806 NDX0207050
పపరర: రవసదడనథథ దథసడపరటట

94-129/189

3801 NDX0554840
పపరర: ఉషశక దసపగగసటర

భరస : రవసదడ నథథ దథసడపరటట
ఇసటట ననస:28-7-175
వయససస:47
లస: ససస స

94-129/184

94-129/187

భరస : జగనథనధస దథసడపరటట
ఇసటట ననస:28-7-175
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనథనథస దథసడపరటట
ఇసటట ననస:28-7-175
వయససస:49
లస: పప
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94-129/190

తసడడ:డ పరరరమలలర దథసడపరటట
ఇసటట ననస:28-7-175
వయససస:78
లస: పప
3810 JBV2689313
పపరర: సరరజన కలపటపప

94-129/585 3809 NDX1539495
3808 NDX1067917
పపరర: జగనథనధస దథసడపరటట దథసడపరటట
పపరర: లకడమ సరయ మమనక కరటడగడడ

తసడడ:డ పపరరమమళళళ దథసడపరటట
ఇసటట ననస:28.7-175
వయససస:78
లస: పప
94-129/192

3811 NDX2791648
పపరర: రరమ దదవ గరడదపలర

భరస : బబలససరఖనథయణమమరరస కలపటపప
ఇసటట ననస:28-7-176
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసనర గరడదపలర
ఇసటట ననస:28-7-176
వయససస:50
లస: ససస స

3813 NDX1794164
పపరర: వనల కకరకపరటట

3814 NDX2421188
పపరర: శక దదవ బబలరసకకసడ

94-129/194

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-7-177
వయససస:29
లస: ససస స
3816 NDX2118355
పపరర: శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ
తసడడ:డ చన వనసకయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:28-7-177
వయససస:50
లస: పప
3819 NDX3174554
పపరర: సరసబశవ రరవప బసడర

94-129/697

94-129/200

94-129/203

3820 NDX3176765
పపరర: కకషష కలమమరర బసడర

3823 NDX2216901
పపరర: అమత కలమమర పచససయమ

3826 NDX0391946
పపరర: కవత మసతడ

94-129/206

3829 NDX0391839
పపరర: మహహష కలమమర మసతడ

94-129/198

94-129/212
3834 NDX1760025
పపరర: వ వ యస ఎన యస శక
భవఖ మటటఘగగసట
తసడడ:డ జగన మహన రరవప మటటఘగగసట
ఇసటట ననస:28-7-185
వయససస:26
లస: ససస స

3832 NDX2216877
పపరర: వసససధర బసడథరరపలర

94-129/698

భరస : జగననమహనరరవప మటటఘగగసట
ఇసటట ననస:28-7-185
వయససస:45
లస: ససస స

94-129/196

3818 NDX2544286
పపరర: సరయ వఘఘనశసర బబలరసకకసడ

94-129/602

3821 NDX2497642
పపరర: సప నయమ పచససయమ

94-129/199

తసడడ:డ సజరన కలమమర పచససయమ
ఇసటట ననస:28-7-179
వయససస:34
లస: ససస స
94-129/201

3824 NDX2216919
పపరర: సజరన కలమమర పచససయమ

94-129/202

తసడడ:డ గగరరశసకర పచససయమ
ఇసటట ననస:28-7-179
వయససస:64
లస: పప
94-129/204

3827 NDX0206615
పపరర: రరజరష కలమమర మసతడ

94-129/205

తసడడ:డ మహహష కలమమర మసతడ
ఇసటట ననస:28-7-181
వయససస:36
లస: పప
94-129/207

3830 NDX2216760
పపరర: ససత గగడడగగల

94-129/208

భరస : వనసకట లకడమ వశసనథదస గగడడగగల
ఇసటట ననస:28-7-182
వయససస:65
లస: ససస స
94-129/210

భరస : దదలప కలమమర బసడథరరపలర
ఇసటట ననస:28-7-183
వయససస:59
లస: ససస స
3835 AP151010336022
పపరర: నథగచననలకకమ

3815 NDX1794222
పపరర: వజయ లకడమ కకరకపరటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:28-7-177
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చనన మమల మసతడ
ఇసటట ననస:28-7-181
వయససస:63
లస: పప
94-129/209

94-129/193

భరస : శకనవరస రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-7-177
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దదలప కలమమర మసతడ
ఇసటట ననస:28-7-181
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశ కలమమర మసతడ
ఇసటట ననస:28-7-181
వయససస:40
లస: పప
3831 NDX2216893
పపరర: వనసకట లకడమ వశసనథథస
గగడడగగల
తసడడ:డ నథరరయణమమరరస గగడడగగల
ఇసటట ననస:28-7-182
వయససస:72
లస: పప

94-129/195

తసడడ:డ సజరన కలమమర పచససయమ
ఇసటట ననస:28-7-179
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజరశ కలమమర మసతడ
ఇసటట ననస:28-7-181
వయససస:36
లస: ససస స
3828 NDX0662734
పపరర: దదలప కలమమర మసతడ

3817 NDX1794271
పపరర: శకనవరస రరవప కకరకపరటట

3812 NDX1794339
పపరర: పవజత కకరకపరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-7-177
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:28-7-177
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సజన కలమమర పచససయమ
ఇసటట ననస:28-7-179
వయససస:39
లస: ససస స
3825 NDX0718197
పపరర: రరఖ మసతడ

94-129/696

తసడడ:డ వనసకటయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-7-177
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ చచదరర బసడర
ఇసటట ననస:28-7-177
వయససస:66
లస: పప
3822 NDX2216927
పపరర: అనసరరధ పచససయమ

తసడడ:డ తరరణకర కరటడగడడ
ఇసటట ననస:28-7-176
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:28-7-177
వయససస:42
లస: ససస స
94-129/197

94-129/191

3833 NDX2216885
పపరర: దదలప కల మమర బసడథరరపలర

94-129/211

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప బసడథరరపలర
ఇసటట ననస:28-7-183
వయససస:60
లస: పప
94-129/213

94-129/214
3836 NDX2464386
పపరర: దససడడ వనసకట నథగ సరయ
శకమన భరదథసజ మటటఘగగసట
తసడడ:డ జగన మహన రరవప మటటఘగగసట
ఇసటట ననస:28-7-185
వయససస:22
లస: పప
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3837 JBV2689669
పపరర: జగననమహనరరవప మటటఘగగసటట

94-129/215

తసడడ:డ వనసకటనథరరయణ మటటఘగగసటట
ఇసటట ననస:28-7-185
వయససస:53
లస: పప
3840 NDX2216836
పపరర: రమమదదవ పసరసశశటట

94-129/218

94-129/220

3844 AP151010336070
పపరర: వనసకటటశసరపడసరదస కరటడపరటట

94-129/700

94-129/224

3847 NDX1780692
పపరర: పవజత దగగర మలర

తసడడ:డ వనసకటబచథరర కకట
ఇసటట ననస:28-7-189
వయససస:69
లస: పప

3855 NDX3191749
పపరర: వశరలకడ అననస

3856 NDX3164183
పపరర: ససరరశ పరదరరస

94-130/780

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:28-7-189
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరసదడ శకభబషరఖస
ఇసటట ననస:28-7-191
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల కకషష శకభబషరఖస
ఇసటట ననస:28-7-191
వయససస:60
లస: పప

94-129/223

94-129/225

94-129/232

94-129/228

94-110/22

94-129/226

3854 NDX3189032
పపరర: రమమశ అననస

94-130/779

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-7-189
వయససస:45
లస: పప
94-129/701

3857 NDX3163821
పపరర: ఆశ జజఖత పరదరరస

94-129/702

భరస : ససరరశ
ఇసటట ననస:28-7-190
వయససస:41
లస: ససస స
94-129/230

3860 NDX1631358
పపరర: శకకరనస పసనన సససగస

94-129/231

తసడడ:డ వనసకట శక లకడమ నథరరయణ సససగస
ఇసటట ననస:28-7-191
వయససస:28
లస: పప

94-129/233 3863 NDX1631325
3862 NDX1631275
పపరర: వనసకట శకనథధ మఠరర సససగస
పపరర: వనసకట శశష శశశలజ సససగస

తసడడ:డ వనసకట శక లకడమ నథరరయణ సససగస
ఇసటట ననస:28-7-191
వయససస:30
లస: పప
94-129/235

3848 NDX2404739
పపరర: శకలకడమ కకట

భరస : కరమమశసర రరవప కకట
ఇసటట ననస:28-7-189
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ శకభబషరఖస
ఇసటట ననస:28-7-191
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరసదడ శకభబషరఖస
ఇసటట ననస:28-7-191
వయససస:29
లస: పప
3864 NDX1897018
పపరర: రరజరసదడ శకభబషరఖస

3859 NDX1899212
పపరర: సరరజ దదవ దదవ

94-129/234

భరస : వనసకట శక లకడమ నథరరయణ సససగస
ఇసటట ననస:28-7-191
వయససస:52
లస: ససస స

94-129/236 3866 NDX2300259
3865 NDX1152610
పపరర: వనసకటశకలకకమ నథరరయణ సససగస
పపరర: శకదదవ దదసస

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ సససగస
ఇసటట ననస:28-7-191
వయససస:60
లస: పప

94-129/222

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప కరటడపరటట
ఇసటట ననస:28-7-187
వయససస:58
లస: పప

భసధసవప: ఆశ జజఖత
ఇసటట ననస:28-7-190
వయససస:49
లస: పప
94-129/229

3845 AP151010336630
పపరర: వనసకటశవ కరటడపరటట

3851 NDX2413391
పపరర: రరపవత కకట

3853 NDX2412922
పపరర: కరమమశసర రరవప కకట

3861 NDX1898941
పపరర: ఆకరశ శకభబషరఖస

94-129/221

3850 NDX2413334
పపరర: వజయ కకట

94-129/227
3852 NDX2413011
పపరర: నథగ వనసకట పడసనన కలమమర
కకట
తసడడ:డ కరమమశసర రరవప కకట
ఇసటట ననస:28-7-189
వయససస:40
లస: పప

94-129/699

తసడడ:డ కకషష మమరరస మగపరపళర
ఇసటట ననస:28-7-186
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప కకట
ఇసటట ననస:28-7-189
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటబచథరర కకట
ఇసటట ననస:28-7-189
వయససస:67
లస: ససస స

94-129/217

3842 NDX2851137
పపరర: రరజరశసరర మగపరపళర

తసడడ:డ జగన మహన రరవప దగగర మలర
ఇసటట ననస:28-7-188
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ అమగదథలపలర
ఇసటట ననస:28-7-189
వయససస:37
లస: ససస స

3858 NDX1899329
పపరర: సరహహతఖ శకభబషరఖస

94-129/219

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప కరటడపరటట
ఇసటట ననస:28-7-187
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అనననశసర రరవప కరటడపత
ఇసటట ననస:28-7-187
వయససస:83
లస: పప
3849 NDX2413425
పపరర: మమరరత కలమమరర కకట

3841 NDX2216869
పపరర: రరమకకషష పసరసశశటట

3839 NDX2216851
పపరర: లకకమ ససజనఖ పసరసశశటట

తసడడ:డ రరమకకషష పసరసశశటట
ఇసటట ననస:28-7-186
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప పసరసశశటట
ఇసటట ననస:28-7-186
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమచసదడరరవప కరటడపరటట
ఇసటట ననస:28-7-187
వయససస:79
లస: ససస స
3846 NDX2792034
పపరర: రరమ చసదడ రరవప కరటడపత

94-129/216

తసడడ:డ రరమకకషష పసరసశశటట
ఇసటట ననస:28-7-186
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష పసరసశశటట
ఇసటట ననస:28-7-186
వయససస:49
లస: ససస స
3843 AP151010336622
పపరర: హహమలత కరటడపరటట

3838 NDX2216844
పపరర: దసరర భవరన పసరసశశటట

94-129/237

భరస : బడహమ శకనవరసరరవప దదసస
ఇసటట ననస:28-7-192
వయససస:35
లస: ససస స
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94-129/238

భరస : ససతథరరమశరససస స వరవలమల
ఇసటట ననస:28-7-192
వయససస:44
లస: ససస స
3870 NDX2300242
పపరర: రరఘవమమ మమదదరరజ

94-129/241

94-129/244

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదసస
ఇసటట ననస:28-7-192
వయససస:44
లస: పప
3876 NDX2759132
పపరర: కలససమ కలమమరర తతనసరర

94-129/703

3871 NDX2300200
పపరర: వనసకట నథగ షనసమఖ
అబబరరజ
తసడడ:డ శకనవరస మమరరస అబబరరజ
ఇసటట ననస:28-7-192
వయససస:21
లస: పప

94-129/242

3874 NDX0382770
పపరర: ససతథరరమశరససస స వరవలమల

94-129/245

3877 NDX2300432
పపరర: సరయ సరసబశవ పప టటఘ

3880 NDX1152644
పపరర: దసరరర ఛథసదక

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-7-192 FLAT NO 4 KRISHN
వయససస:25
లస: పప

భరస : పడవణ ఛథసదక
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:41
లస: ససస స

3882 JBV2689628
పపరర: ససనతథ భటఘ డ

3883 AP151010336055
పపరర: ససశల చసడక

94-129/252

భరస : అశశక భటఘ డ
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:47
లస: ససస స
3885 NDX2497071
పపరర: అసకకత భటటఘడ
తసడడ:డ శరఖమ భతథసద
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:22
లస: పప
3888 AP151010336601
పపరర: పడవణ చసడక

తసడడ:డ ఠరకలర దథస జరఇవనజ చసదడక
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:73
లస: పప

94-129/258

3889 JBV2689701
పపరర: శరఖమససణదర భటబఘడ

94-129/704

3892 NDX1539701
పపరర: మమధసరర కరపవరఅపవ

94-129/250

3875 NDX2300226
పపరర: శకనవరస మమరరస అబబరరజ

94-129/246

3878 NDX2300440
పపరర: పదమ శక పప టటఘ

94-129/248

3881 JBV2689636
పపరర: కవత భటబఘడ

94-129/251

భరస : శరఖమససణదర భటబఘడ
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:42
లస: ససస స
94-129/253

3884 NDX2152742
పపరర: సచన భటఘ డ

94-129/254

తసడడ:డ అశశక కలమమర భటఘ డ
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:23
లస: పప
94-129/256

3887 NDX1702514
పపరర: అభషపక భటఘ డ

94-129/257

తసడడ:డ అశశక భటఘ డ
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:27
లస: పప
94-129/259

3890 JBV2689784
పపరర: అశశక భటఘ డ

94-129/260

తసడడ:డ గగపరల దథస భటఘ డ
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:54
లస: పప
94-129/261

భరస : రరమకకషష మమరరస కరపవరఅపవ
ఇసటట ననస:28-7-194
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-7-194
వయససస:46
లస: పప

94-129/243

భరస : సతఖనథరరయణ పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-7-192 FLAT NO 4 KRISHN
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల రరజ భటబఘడ
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:47
లస: పప

94-129/263 3895 NDX1256569
3894 NDX1539677
పపరర: రరమకకషష మమరరస కరపవరఅపవ
పపరర: నరసససహరరవ పస

తసడడ:డ శరసత బగషణ కరపవరఅపవ
ఇసటట ననస:28-7-194
వయససస:39
లస: పప

94-129/247

తసడడ:డ అశశక భటఘ డ
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గణణష దథస చసడక
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:43
లస: పప
3891 NDX2792000
పపరర: గణణశ దథస చసదడక

3886 NDX1780502
పపరర: ఆశష భటఘ డ

3872 NDX1664334
పపరర: ససత రరమ సరయ చటటఘ

తసడడ:డ ససబబబరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:28-7-192
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గణణష దథస చసడక
ఇసటట ననస:28-7-193
వయససస:61
లస: ససస స
94-129/255

94-129/240

తసడడ:డ కకషష చటటఘ
ఇసటట ననస:28-7-192
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-7-192 FLAT NO 4
వయససస:23
లస: పప
94-129/249

3869 NDX2105196
పపరర: శవపరరసత చటటఘ

భరస : కకషష చటటఘ
ఇసటట ననస:28-7-192
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయమజలల వరవలమల
ఇసటట ననస:28-7-192
వయససస:46
లస: పప

తలర : పపడమజ తతనసరర
ఇసటట ననస:28-7-192
వయససస:21
లస: ససస స
3879 NDX2300424
పపరర: సరయ భబరర వ పప టటఘ

94-129/239

భరస : శకనవరస మమరరస అబబరరజ
ఇసటట ననస:28-7-192
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమమమరరస మమదదరరజ
ఇసటట ననస:28-7-192
వయససస:77
లస: ససస స
3873 NDX2300267
పపరర: బడహమ శకనవరసరరవప దదసస

3868 NDX2300234
పపరర: నథగ తషలసస అబబరరజ

94-130/215

3893 NDX2216828
పపరర: రరణగక దదవ కరరపరపప

94-129/262

భరస : శరసత భరదథసజ కరరపరపప
ఇసటట ననస:28-7-194
వయససస:63
లస: ససస స
3896 NDX1406199
పపరర: రరవత దదవఖ మమజరటట

94-129/264

తసడడ:డ టట వనసకటటశసరరర మమజరటట
ఇసటట ననస:28-7-195
వయససస:25
లస: ససస స
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3897 NDX0701227
పపరర: సరమమమ జఖ లకడమ మమజరటట

94-129/265

భరస : తరరపత వనసకటటశసరరర మమజరటట
ఇసటట ననస:28-7-195
వయససస:52
లస: ససస స
3900 NDX0701219
పపరర: తరరపత వనసకటటశసరరర మమజరటట

94-129/268

94-129/270

తసడడ:డ కకషష చటటఘ
ఇసటట ననస:28-7-196
వయససస:34
లస: పప
3906 NDX3120904
పపరర: సరయ శవ రరస పపదద థడ

94-129/706

తసడడ:డ రరమ చసదడ పడసరద పపదద థడ
ఇసటట ననస:28-7-196
వయససస:25
లస: పప
3909 NDX2217024
పపరర: కరశలమస మమణణకఖ ఫణణ గరదదరరజ

3901 NDX2776334
పపరర: రరధథకకషష కకతమమసస

3902 NDX0392159
పపరర: రరజఖలకడమ కకమరవవలల

94-129/271
3904 NDX1944264
పపరర: సతఖ బదరర రరమ రరవప
కకమరవవలల
తసడడ:డ పరసడడరసగ వటల కకమరవవలల
ఇసటట ననస:28-7-196
వయససస:50
లస: పప

3905 AP151010336296
పపరర: పరసడడరసగవఠల కకమరవవలల
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కకమరవవలల
ఇసటట ననస:28-7-196
వయససస:82
లస: పప

3907 NDX2216976
పపరర: సససదరర దదవ దసళపరళళ

3908 NDX2217016
పపరర: రరధమమ గరదదరరజ

94-129/273

భరస : పడసరద దసళపరళళ
ఇసటట ననస:28-7-197
వయససస:60
లస: ససస స
94-129/275

3910 NDX2216968
పపరర: శక హరర బబబగ ససరరసస

3912 NDX1718909
పపరర: జయ కలమమర దథరర

3913 NDX2738672
పపరర: వజయ గడడ స

94-129/277

తసడడ:డ హహనడ లవడనసస దథరర
ఇసటట ననస:28-7-198
వయససస:54
లస: పప
94-130/217

3916 NDX0392431
పపరర: శకవరణణ నసదదగరమ

94-129/276

3919 NDX1880856
పపరర: శశరసక శశఖర నసదదగరమ

తసడడ:డ వశసమ నసదదగరమ
ఇసటట ననస:28-7-204
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వశసస నసదదగరమ
ఇసటట ననస:28-7-204
వయససస:25
లస: పప

94-129/283
3921 NDX0392480
పపరర: సతఖనథరరయణమమరరస
బటర పపనసమరరస
తసడడ:డ రరమచసదడరరవప బటర పపనసమరరస
ఇసటట ననస:28-7-204
వయససస:72
లస: పప

3922 NDX2759587
పపరర: లకడమ మదపరరజ
భరస : శకనస మదపరరజ
ఇసటట ననస:28-7-205
వయససస:44
లస: ససస స

3924 NDX2759579
పపరర: హహమలత మమడ

3925 NDX1781922
పపరర: శరఖమల కరరర

94-129/710

భరస : శకనవరస కరరర
ఇసటట ననస:28-7-206
వయససస:49
లస: ససస స

94-129/272

94-129/274

3911 NDX3149846
పపరర: శకహరర బబబగ ససరనసస

94-130/781

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ససరనసస
ఇసటట ననస:28-7-197
వయససస:22
లస: పప
94-129/707

3914 NDX1139211
పపరర: ససధఖ ననననపరగ

94-130/216

భరస : సప లలమన దదనథ దయమల జసపన
ఇసటట ననస:28-7-201
వయససస:54
లస: ససస స
94-129/278

భరస : వశసస నసదదగరమ
ఇసటట ననస:28-7-204
వయససస:50
లస: ససస స
94-129/280

94-129/269

భరస : సతఖనథరరయణ రరవప గగరదదరరజ
ఇసటట ననస:28-7-197
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:28-7-199
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:28-7-201
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రమమశ మమడ
ఇసటట ననస:28-7-205
వయససస:27
లస: ససస స

94-129/705

భరస : రరమమరరవప కకమరవవలల
ఇసటట ననస:28-7-196
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ససరరసస
ఇసటట ననస:28-7-197
వయససస:53
లస: పప

3918 NDX1718768
పపరర: అభజత నసదదగరమ

94-129/267
3899 NDX2216950
పపరర: ఎస బ ల నథరరయణ రరవప
కకమరవవలల
తసడడ:డ పరసఢడరసగ వటల కకమరవవలల
ఇసటట ననస:28-7-195
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబయ కకతమమసస
ఇసటట ననస:28-7-195
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ రరవప గరదదరరజ
ఇసటట ననస:28-7-197
వయససస:43
లస: పప

3915 NDX0649590
పపరర: కరశ అననపవరష వనననకసటట

94-129/266

తసడడ:డ తరరపత వనసకటటశసరరర మమజరటట
ఇసటట ననస:28-7-195
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హరరశతసదడ మమళ మమజరటట
ఇసటట ననస:28-7-195
వయససస:63
లస: పప
3903 NDX2356541
పపరర: ఆనసద కకషప ర బబబగ చటటఘ

3898 NDX0701235
పపరర: వనసకట నథగ తదజససస మమజరటట

3917 NDX0392506
పపరర: ఉషర రరణణ బటర పపనసమరరస

94-129/279

భరస : సతఖనథరరయణమమరరస బటర పపనసమరరస
ఇసటట ననస:28-7-204
వయససస:71
లస: ససస స
94-129/281

3920 NDX1232099
పపరర: వశసస నసదదగరమ

94-129/282

తసడడ:డ సదథశవ రరవప నసదదగరమ
ఇసటట ననస:28-7-204
వయససస:54
లస: పప
94-129/708

3923 NDX2722627
పపరర: రమమశ మమడ

94-129/709

భసధసవప: హహమ లతథ మమడ
ఇసటట ననస:28-7-205
వయససస:28
లస: పప
94-129/284

3926 NDX2497329
పపరర: పడమద కరరర

94-129/285

తసడడ:డ శకనవరస కరరర
ఇసటట ననస:28-7-206
వయససస:22
లస: పప
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94-129/286

తసడడ:డ నరసససహచర కరరర
ఇసటట ననస:28-7-206
వయససస:57
లస: పప
3930 NDX1446716
పపరర: ససవరతల పరటటబసడర

94-129/289

భరస : చసదడ శశఖర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-207
వయససస:56
లస: ససస స

3928 NDX0022467
పపరర: గగరరనధరరవప పసగగలలరర

94-130/218

తసడడ:డ శకనవరస పరలవరయ
ఇసటట ననస:28-7-207
వయససస:24
లస: పప
3939 JBV2689446
పపరర: ససతమమ యలమసచల

94-129/295

భరస : వనసకటటశసరరరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:28-7-208
వయససస:75
లస: ససస స
3942 NDX1115948
పపరర: మనషర జరజన

94-129/298

భరస : ససజయ జరజన
ఇసటట ననస:28-7-209
వయససస:43
లస: ససస స
3945 NDX0555110
పపరర: రరమకకకషష ఏ

94-129/290
3931 NDX1446724
పపరర: శక రరమ కకకషష సతఖ కకశశర
పరటటబసడర
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-207
వయససస:31
లస: పప

3932 NDX0392605
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస పరటటబసడర

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ఏ
ఇసటట ననస:28-7-209
వయససస:30
లస: పప
3948 NDX3146453
పపరర: లకమణగడడ చలలవడడ

94-129/713

భరస : కలటటసబ రరవప మమక
ఇసటట ననస:28-7-210
వయససస:66
లస: ససస స

94-129/293

94-110/1340

94-129/712
3935 NDX2793016
పపరర: హహమలత దసరర పవన పప తతరర

94-129/294
3938 AP151010336624
పపరర: ససభబస చసదడబబ స యలమసచల

భరస : వనసకటటశసరరరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:28-7-208
వయససస:62
లస: ససస స

3940 NDX2152668
పపరర: పవన కలమమర యలమసచల

3941 NDX0556308
పపరర: లకడమ శశషమమ ఆలపరటట

94-129/296

తసడడ:డ ససభబష చసదడ బబ స యలమసచల
ఇసటట ననస:28-7-208
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-7-209
వయససస:30
లస: ససస స

3943 JBV2689776
పపరర: నథగరశసరరదదవ ఆలపరటట

3944 NDX2216810
పపరర: కరణ ససజయ జరజన

94-129/299

3946 NDX1116003
పపరర: ససజయ జరజన

3949 NDX1449124
పపరర: చసదడశశఖర యరకబబ యన

3952 NDX2216984
పపరర: తదజససస సరయ పసడయ మమక

3955 NDX2216778
పపరర: దతస సరయ కకషష మమక
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమక
ఇసటట ననస:28-7-210
వయససస:24
లస: పప

94-129/297

94-129/300

తసడడ:డ ససజయ జరజన
ఇసటట ననస:28-7-209
వయససస:23
లస: పప
94-129/302

3947 JBV2689768
పపరర: ఆసజననయగలల ఆలపరటట

94-129/303

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-7-209
వయససస:58
లస: పప
94-130/219

3950 NDX3261054
పపరర: కలపణ తలర స

94-110/1339

భరస : గరపస రవ కకషషన తలర స
ఇసటట ననస:28-7-210
వయససస:36
లస: ససస స
94-129/304

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమక
ఇసటట ననస:28-7-210
వయససస:26
లస: ససస స
94-129/306

తసడడ:డ చసదడశశఖర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-207
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససభబస చసదడబబ స యలమసచల
ఇసటట ననస:28-7-208
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరసపటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-209
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అదద శశషరరవప తలర స
ఇసటట ననస:28-7-210
వయససస:48
లస: పప
3954 NDX2216794
పపరర: లలమవత మమక

3937 AP151010336625
పపరర: జయలకకమ యలమసచల

94-129/291

భరస : పవన కలమమర పప తతరర
ఇసటట ననస:28-7-207
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మశకబడలమల జరజన
ఇసటట ననస:28-7-209
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ చలలవడడ
ఇసటట ననస:28-7-209
వయససస:36
లస: పప
3951 NDX3261070
పపరర: గరపస రవ కకషషన తలర స

94-129/711

భరస : ఆసజననయగలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-7-209
వయససస:55
లస: ససస స
94-129/301

94-129/288

భరస : శకరరమ చసదడ మమరరస పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-207
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:28-7-207
వయససస:38
లస: పప

3936 NDX1721068
పపరర: హరర కకషష పరలవరయ

3929 NDX2217032
పపరర: ఉమమ జయసత అతతస ట

తసడడ:డ శకరరమగలల పసగగలలరర
ఇసటట ననస:28-7-206
వయససస:79
లస: పప

94-129/292 3934 NDX2791630
3933 NDX0464263
పపరర: చసదడశశఖరరరవపరరవప పరటటబసడర
పపరర: పవన కలమమర పప టట
ఘ రర

తసడడ:డ వనసకటఏశసరరరరవ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-207
వయససస:65
లస: పప

94-129/287

3953 NDX2216786
పపరర: శరసత లకడమ మమక

94-129/305

భరస : శకనవరస రరవప మమక
ఇసటట ననస:28-7-210
వయససస:50
లస: ససస స
94-129/307

3956 NDX2216992
పపరర: శకనవరస రరవప మమక

94-129/308

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప మమక
ఇసటట ననస:28-7-210
వయససస:55
లస: పప
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3957 NDX2217008
పపరర: కలటటసబ రరవప మమక
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94-129/309

తసడడ:డ అరరణథ చలస మమక
ఇసటట ననస:28-7-210
వయససస:81
లస: పప
3960 NDX2216935
పపరర: రరజశశఖర ఆలలటట

94-129/310

భరస : రరజశశఖర ఆలలటట
ఇసటట ననస:28-7-211
వయససస:37
లస: ససస స
94-129/312

తసడడ:డ చన రరమమరరవప ఆలలటట
ఇసటట ననస:28-7-211
వయససస:40
లస: పప
3963 NDX0392696
పపరర: నరజవరద న పరమమలపరటట

3958 NDX2216943
పపరర: గగరరలకడ ఆలలటట

3961 NDX2300408
పపరర: కరవఖ పప నసకలపరటట

3964 NDX0409011
పపరర: వనణకటగగరరశణకర పప నసగగపరటట

94-129/311

తసడడ:డ చన రరమమరరవప ఆలలటట
ఇసటట ననస:28-7-211
వయససస:30
లస: పప
94-129/313

తసడడ:డ గగరర శసకర పప నసకలపరటట
ఇసటట ననస:28-7-212
వయససస:22
లస: ససస స
94-129/315

3959 NDX1115955
పపరర: వనసకట గగరవయఖ ఆలలటట

3962 NDX0392738
పపరర: నరజలకడమ పప నసగగపరటట

94-129/314

భరస : వనణకటగగరరశణకర పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:28-7-212
వయససస:42
లస: ససస స
94-129/316

94-129/317
3965 NDX0392654
పపరర: వనణకటరమణథరరవప పరమమలపరటట

భరస : వనణకటరమణథరరవప పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:28-7-212
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణకటరమణథరరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:28-7-212
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనణకటనరససణహరరవప పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:28-7-212
వయససస:69
లస: పప

3966 NDX1721050
పపరర: రమమ దదవ పప నసకలపరటట

3967 NDX1748898
పపరర: శసకర గరరర

3968 NDX0835702
పపరర: రమఖ గకసధద

94-130/220

తసడడ:డ వనసకట గగరర శసకర పప నసకలపరటట
ఇసటట ననస:28-7-212
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గరరర
ఇసటట ననస:28-7-212
వయససస:28
లస: పప

3969 NDX0835835
పపరర: నథగ సరయ వజయలకడమ గకసధద

3970 NDX0835900
పపరర: రరధథకకషషమమరరస గకసధద

94-129/319

భరస : రరధథకకషషమమరరస గకసధద
ఇసటట ననస:28-7-214
వయససస:58
లస: ససస స
3972 NDX1430495
పపరర: శకలసతల పప నసగగపరటట

94-130/221

తసడడ:డ రరధథకకషషమమరరస గకసధద
ఇసటట ననస:28-7-214
వయససస:32
లస: ససస స
94-129/320

తసడడ:డ శశషరవతథరస గకసధద
ఇసటట ననస:28-7-214
వయససస:64
లస: పప
94-129/322

3973 NDX0762823
పపరర: శకనవరస పప నసగగపరటట

94-129/318

3971 NDX0835660
పపరర: శశషష గకసధద

94-129/321

తసడడ:డ రరధథకకషషమమరరస గకసధద
ఇసటట ననస:28-7-214
వయససస:35
లస: పప
94-129/323

3974 NDX2152726
పపరర: నగరశ కలమమర చసదడశశఖర

94-129/324

భరస : వనసకటటససర రరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:28-7-215
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:28-7-215
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల రరవప చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:28-7-215
వయససస:58
లస: పప

3975 AP151010336146
పపరర: వనసకటటశసరరరవప పప నసగగపరటట

3976 NDX2984672
పపరర: ఇసదథడణణ నగరష కలమమర

3977 NDX2787216
పపరర: రరకరశ భవనథసస

94-129/325

తసడడ:డ వనసకటనరరసససహరరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:28-7-215
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ నగరష కలమమర ససహహచ
ఇసటట ననస:28-7-215
వయససస:21
లస: ససస స

3978 NDX2300382
పపరర: సరయ దదవఖ భవనథశ

3979 NDX2497592
పపరర: సపజడదశసరర భబవనథసస

94-129/326

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప భవనథశ
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:22
లస: ససస స
3981 NDX2300119
పపరర: ససమతథ కకజసకకనటటఘ

94-129/329

భరస : రరమకకకషష పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:60
లస: ససస స

3982 NDX2497626
పపరర: శశశలజ భవనథసస

94-129/327

3985 NDX2497444
పపరర: వనసకరయమమ కకలశశటఘ ట
భరస : శకనవరసరరవప కకలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:79
లస: ససస స

3980 NDX2497543
పపరర: శకదదవ పరటటబసడర

94-129/328

భరస : వషష
ష వరర న పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:35
లస: ససస స
94-129/330

భరస : పవరష చసదడ రరవప భవనథసస
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:42
లస: ససస స
94-129/332

94-103/1272

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప భవనథసస
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప భబవనథసస
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శశ కకజసకకనటటఘ
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:37
లస: ససస స
3984 AP151010336203
పపరర: ఝమనసరరణణ పరటటబసడర

94-130/782

3983 NDX0736413
పపరర: శకలకడమ దథడథడ

94-129/331

భరస : నతథనయయలల దథడథడ
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:60
లస: ససస స
94-129/333

94-129/334
3986 NDX2300093
పపరర: వనసకటటసపజ ధసమగసజయ బబ డల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డల
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:26
లస: పప
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94-129/335

తసడడ:డ నతథనయయలల దథడథడ
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:29
లస: పప
3990 NDX2300101
పపరర: శశ కకజసకకనటటఘ

94-129/338

94-129/341

94-129/339

3994 AP151010336084
పపరర: రరమకకకషష పరటటబసడర

94-129/715

3997 NDX2841146
పపరర: నగరరజ దథడడ

94-129/342

4000 NDX2465524
పపరర: శకనవరస రరవప కకలశశటఘ ట

3992 NDX2300069
పపరర: శకనవరస రరవప బబ డల

94-129/340

3995 NDX2770816
పపరర: శకనవరస మగనగర

94-129/714

తసడడ:డ వనసకట రరవప మగనగర
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:53
లస: పప
94-129/716

తసడడ:డ నథతథనయయల దథడడ
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:24
లస: పప
94-129/343

94-129/337

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బబ డల
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శవలసగయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:80
లస: పప

భరస : శకనవరస మగననసగర
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:46
లస: ససస స
3999 NDX2465532
పపరర: లకడమ కకలశశటఘ ట

3991 NDX2300390
పపరర: పవరష చసదడరరవప భవనథశ

3989 NDX0885566
పపరర: వషష
ష వరద న పరటటబసడర

తసడడ:డ రరమకకకషష పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర భవనథశ
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససణదరరరవప ఎరరచరర
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:59
లస: పప
3996 NDX2839702
పపరర: నథగ మణణ మగననసగర

94-129/336

తసడడ:డ రరమకకషష పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరశవన కకజసకకనటటఘ
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:44
లస: పప
3993 NDX0408955
పపరర: జజన రరచరడ ఎరరచరర

3988 NDX0865808
పపరర: శకనవరసస పరటటబసడర

3998 NDX2360592
పపరర: శశశలజ భవనథశ

94-130/222

భరస : పవరష చసదడ రరవప భవనథశ
ఇసటట ననస:28-7-216
వయససస:42
లస: ససస స
94-129/344

4001 NDX1430529
పపరర: మలర కరరరర న రరవప చచననససపటఘ ట

94-129/345

భరస : శకనవరస రరవప కకలశశటఘ ట
తసడడ:డ లకడమ కకలశశటఘ ట
తసడడ:డ కకటట రతస యఖ చచననససపటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-216 G3 VISHNU TOWERS ఇసటట ననస:28-7-216 G3 VISHNU TOWERS ఇసటట ననస:28-7-219
వయససస:44
లస: ససస స
వయససస:48
లస: పప
వయససస:62
లస: పప
4002 NDX1780239
పపరర: మమనక పరలవనజ

94-129/346

భరస : జయ కకషష పరలవనజ
ఇసటట ననస:28-7-220
వయససస:25
లస: ససస స
4005 NDX2301042
పపరర: హరర కకషష ననరరసస

94-130/224

94-129/348

భరస : ససతథరరమయఖ కసటమననన
ఇసటట ననస:28-7-222
వయససస:55
లస: ససస స

94-111/622

4009 NDX0078360
పపరర: ధనలకడమ దథరర

94-129/351

4012 JBV2689586
పపరర: నరరష కలమమర దథరర

94-129/349

4015 NDX1430297
పపరర: వసశ కకషష కరసతమననన
తసడడ:డ ససత రరమయఖ కరసతమననన
ఇసటట ననస:28-7-222
వయససస:31
లస: పప

4007 NDX2286466
పపరర: ససరయఖ వరసస

94-111/623

4010 NDX0078345
పపరర: వనసకటటష దథరర

94-129/350

తసడడ:డ రవణదడనథద దథరర
ఇసటట ననస:28-7-221
వయససస:36
లస: పప
94-129/352

తసడడ:డ రవణదడనథద దథరర
ఇసటట ననస:28-7-221
వయససస:42
లస: పప
94-129/354

94-130/223

తసడడ:డ పరపయఖ వరసస
ఇసటట ననస:28-7-221
వయససస:50
లస: పప

భరస : రవణదడనథద దథరర
ఇసటట ననస:28-7-221
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రవణదడనథద దథరర
ఇసటట ననస:28-7-221
వయససస:59
లస: పప
4014 NDX0885558
పపరర: నథగకలమమరర కసటమననన

4006 NDX2287084
పపరర: సరససత వరసస

4004 NDX2177476
పపరర: భవరన సససధద
తసడడ:డ సరయ గణణష రరవప సససధద
ఇసటట ననస:28-7-220
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరయఖ వరసస
ఇసటట ననస:28-7-221
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:28-7-221
వయససస:32
లస: ససస స
4011 NDX0368704
పపరర: శకనవరస దథరర

94-129/347

తసడడ:డ శకనవరస పలవరయ
ఇసటట ననస:28-7-220
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రమణ ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-220
వయససస:31
లస: పప
4008 NDX1152594
పపరర: ససరరజఖలకడమ దదవరకకసడ

4003 NDX1781625
పపరర: జయ కకషష పలవరయ

4013 NDX0078402
పపరర: రవణదడనథద దథరర

94-129/353

తసడడ:డ వనణకటటశసరరర దథరర
ఇసటట ననస:28-7-221
వయససస:65
లస: పప
94-129/355

4016 NDX2790087
పపరర: పదథమవత ఐనసపవడడ

94-129/717

భరస : చలపత రరవప ఐనసపవడడ
ఇసటట ననస:28-7-222
వయససస:73
లస: ససస స
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4017 JBV2696763
పపరర: మలర ఖమరరర న రరవప దదవరశశటఘ ట

94-130/225

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:28-7-222
వయససస:50
లస: పప
4020 NDX0753376
పపరర: శవకలమమరర గరసజపలర

94-129/359

4021 NDX2300481
పపరర: పవన కలమమర గరజల

94-129/362

4024 NDX0206672
పపరర: రవ చసదడ పప లలరర
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:28-7-223
వయససస:31
లస: పప

4026 NDX2273753
పపరర: వ యస శకకరసత పప లలరర

4027 NDX2300473
పపరర: రరజజ గరజల

94-129/365

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:28-7-223
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-225
వయససస:21
లస: పప
4032 AP151010336090
పపరర: కకటటశసరమమ ననరరసస

94-129/370

94-129/373

4033 JBV2689107
పపరర: వనసకటటససర రరవప ననరరసస

4036 NDX2299980
పపరర: ససధథఖ రరణణ మకకనల

94-130/226

4039 NDX2217065
పపరర: భబనసమత ననరరసస

4042 NDX0206524
పపరర: ఫణణ కకషష నరరసస

తసడడ:డ ధనపత అలయమస శకనవరసరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-227
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నరరసస
ఇసటట ననస:28-7-227
వయససస:30
లస: పప

4044 NDX2300580
పపరర: నవఖ రరశ నరరసస

4045 NDX1167857
పపరర: దసరరర దదవ ననరరసస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరరసస
ఇసటట ననస:28-7-228
వయససస:23
లస: ససస స

94-129/366

94-130/227

భరస : వనసకట రమణథరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-228/1
వయససస:45
లస: ససస స

94-129/361

4025 NDX0741207
పపరర: శకకరసత గరసజపలర

94-129/364

4028 NDX0741710
పపరర: నథగరశసరరరవప గరసజపలర

94-129/367

తసడడ:డ ససబబయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:28-7-223
వయససస:62
లస: పప
94-129/368

4031 JBV2689156
పపరర: శవలకడమ ననరరసస

94-129/369

భరస : కకకషష రరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-225
వయససస:42
లస: ససస స
94-129/371

4034 JBV2689149
పపరర: కకకషష రరరవప ననరరసస

94-129/372

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-225
వయససస:45
లస: పప
94-129/374

94-129/375
4037 NDX2299964
పపరర: ఉమమ మహహశసర రరవప మకకనల

తసడడ:డ పపదద పపలర యఖ మకకనల
ఇసటట ననస:28-7-226
వయససస:42
లస: పప
94-129/376

భరస : ఫణణకకషష ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-227
వయససస:28
లస: ససస స
94-129/378

4022 NDX2300515
పపరర: హహమసత కలమమర గరజల

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:28-7-223
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశసర రరవప మకకనల
ఇసటట ననస:28-7-226
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడతథప సససహ ఖమతడ
ఇసటట ననస:28-7-226
వయససస:30
లస: పప
4041 NDX1115971
పపరర: సరయకకషష ననరరసస

94-129/363

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-225
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకకషషరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-225
వయససస:65
లస: పప
4038 NDX1138882
పపరర: రవ చసదడ ఖమతడ

4030 NDX1641316
పపరర: ససజనఖ ననరరసస

94-129/358

తసడడ:డ రరజజ గరజల
ఇసటట ననస:28-7-223
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-225
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-225
వయససస:60
లస: ససస స
4035 AP151010336088
పపరర: కకటటశసరరరవప ననరరసస

94-129/360

తసడడ:డ దదవరరజల నథయగడడ గరజల
ఇసటట ననస:28-7-223
వయససస:58
లస: పప
94-128/625

4019 NDX2300465
పపరర: రరజఖ లకడమ గరజల

భరస : రరజజ గరజల
ఇసటట ననస:28-7-223
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ గరజల
ఇసటట ననస:28-7-223
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ యస ఆర కకటటశసర రరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:28-7-223
వయససస:30
లస: పప

4029 NDX2699742
పపరర: అసజన కలమమర ననరరసస

94-129/357

భరస : కకటటశసర రరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:28-7-223
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నథగరశసరరరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:28-7-223
వయససస:53
లస: ససస స
4023 NDX0206730
పపరర: వ యస కరరరసక పప లలరర

4018 NDX0393397
పపరర: పదమ పప లలరర

4040 NDX2299972
పపరర: వనసకటటశసరర ననరరసస

94-129/377

భరస : శకనవరస రరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-227
వయససస:51
లస: ససస స
94-129/379

4043 AP151010336569
పపరర: శకనవరసస ననరరసస

94-129/380

తసడడ:డ కకకషష రరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-227
వయససస:54
లస: పప
94-129/381

4046 AP151010336113
పపరర: వనసకటరమణ ననరరసస

94-129/382

తసడడ:డ కకకషష రరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:28-7-228/1
వయససస:47
లస: పప
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4047 NDX2810323
పపరర: లకడమ హహమలత కకతస మమసస

94-129/718

భరస : రరమకకషష కకతస మమసస
ఇసటట ననస:28-7-229
వయససస:41
లస: ససస స

4048 NDX2704856
పపరర: హనసమసత రరవప కకతస

తసడడ:డ గరపరల కకషష మమరరస కకతస
ఇసటట ననస:28-7-229
వయససస:45
లస: పప

4050 NDX2690840
పపరర: రరమకకషష కకతస మమసస

94-130/721

తసడడ:డ సదథశవ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:28-7-229
వయససస:42
లస: పప

4051 NDX2695583
పపరర: సతఖ సరయ మణణదదప కకతస

94-130/228

భరస : రవ శసకర నలర గగసడ
ఇసటట ననస:28-7-230
వయససస:51
లస: ససస స
4056 NDX2300929
పపరర: పవన కలమమర నలర గగసడ

94-130/231

తసడడ:డ రవ శసకర నలర గగసడ
ఇసటట ననస:28-7-230
వయససస:29
లస: పప

4054 NDX0393652
పపరర: జయలకడమ అతస లలరర

94-130/722

94-129/719

భరస : సతఖ నథరరయణ వనలననన
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:67
లస: ససస స

94-130/229

94-130/233

భరస : కకటటశసర వనసకట రమమశ బబబగ అననస
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:22
లస: ససస స

4063 NDX2313583
పపరర: శకనవరస పపదమలలర

94-129/720

4072 NDX2789964
పపరర: సరయ నఖల రరడడడ బమదసరర

తసడడ:డ శక రరమచసదడ మమరరస కకమగమరర
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నథగ కలమమర రరడడ బమదసరర
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:21
లస: పప

4074 NDX3016979
పపరర: శలప బబ మగమ

4075 NDX3189966
పపరర: అరరణ రమమశ వసజ

94-110/1211

భరస : రమమశ బబబగ వసజ
ఇసటట ననస:28/7/231/1
వయససస:34
లస: ససస స

4061 NDX3214541
పపరర: నథగ జజఖత మసగళగరరర

94-129/721

భరస : వనసకట రమణ కలమమర మసగళగరరర
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:45
లస: ససస స
94-130/234

94-130/784

94-130/787

భరస : నథగ కలమమర బగడడరర
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:40
లస: ససస స
94-130/789

94-129/383

తసడడ:డ వరరసరసమ వనలననన
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకటటశసరరరవప పపదమలలర
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:48
లస: పప

94-130/786 4069 NDX2792745
4068 NDX2916088
పపరర: వనసకట రమణకలమమర మసగళగరరర
పపరర: లమవణఖ బగడడరర

4071 NDX2870004
పపరర: శక నసద వనయ కకమగమరర

94-130/230

4058 NDX2497238
పపరర: సతఖనథరరయణ వనలననన

94-130/232

తసడడ:డ ఏచ ఏస ఆర ఏ వ పడసరద కకమగమరర
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధనరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:50
లస: పప

4055 NDX2300937
పపరర: వరలకడమ నలర గగసడ

4057 NDX2300960
పపరర: రవ శసకర నలర గగసడ

94-130/783 4066 NDX2791069
4065 NDX2789972
పపరర: వనసకట ససరఖ పడతథప రరడడడ చవస
పపరర: శక రరమచసదడ మమరరస కకమగమరర

తసడడ:డ నగరరరడడడ చవస
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:63
లస: పప

94-130/723

భరస : చలపత రరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:28-7-230
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప థసమత
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:64
లస: పప

4062 NDX2314227
పపరర: వపర వ కలమమరర అననస

4052 NDX2701639
పపరర: సతథఖభబనస కకతస

భరస : వనసకట ఆసజననయ కలమమర అతస లలరర
ఇసటట ననస:28-7-230
వయససస:53
లస: ససస స

4060 NDX3171725
పపరర: దసరర పడసరద థసమత

94-130/720

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకతస
ఇసటట ననస:28-7-229
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:28-7-230
వయససస:56
లస: పప

4059 NDX2794774
పపరర: పడమల రరణణ వనలననన

4049 NDX2697217
పపరర: దసరర రరమ కకటటశసరర కకతస

భరస : హనసమసత రరవప కకతస
ఇసటట ననస:28-7-229
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకతస
ఇసటట ననస:28-7-229
వయససస:21
లస: పప

4053 NDX2300945
పపరర: గగరర నలర గగసడ

భరస : భమపరల రరడడడ బబ మగమ
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:36
లస: ససస స

94-130/719

94-130/235
4064 NDX2314292
పపరర: కకటటశసర వనసకట రమమశ బబబగ
అననస
తసడడ:డ వనసకట నథరరయణ అననస
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:49
లస: పప

4067 NDX2791085
పపరర: ఉమ మహహశసరర కకమగమరర

94-130/785

భరస : శక రరమచసదడ మమరరస కకమగమరర
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:58
లస: ససస స
4070 NDX3144102
పపరర: పపసచలయఖ గడడ ల

94-130/788

తసడడ:డ పపసచలయఖ గడడ ల
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:40
లస: పప
94-130/790

4073 SQX1943711
పపరర: పడమల రరణణ వనలననన

95-129/102

భరస : సతఖనథరరయణ వనలననన
ఇసటట ననస:28-7-231
వయససస:67
లస: ససస స
94-129/633

4076 NDX3017324
పపరర: భమపరల రరడడడ బబ మగమ

94-129/725

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:38
లస: పప
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4077 NDX2314870
పపరర: వసకట లకడమ అననప రరడడ

94-130/236

4078 NDX2313534
పపరర: పడభబవత యరకబబ తషల

తసడడ:డ వనసకటటససర రరడడడ అననప రరడడ
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జయరరమ రరడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:38
లస: ససస స

4080 NDX2313724
పపరర: గరత కలమమరర గగళరపలర

4081 NDX2313914
పపరర: రరధ కలమమరర గగసటటపలర

94-130/239

భరస : అరవసద గగళరపలర
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:54
లస: ససస స
4083 NDX2314045
పపరర: వనసకటశసర రరడడడ అననప రరడడ

94-130/242

తసడడ:డ శవ రరడడ అననప రరడడ
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:38
లస: పప
4086 NDX2313518
పపరర: సరసబ శవ రరవప చసదస

94-130/245

94-130/240

94-130/238

4082 NDX2313666
పపరర: శవలసగ రరడడడ మమరరరర

94-130/241

భరస : వనసకట లకమయఖ రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమల రరడడడ మమరరరర
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:24
లస: పప

4084 NDX2313765
పపరర: జయరరమ రరడడడ యరకబబ తషల

4085 NDX2313880
పపరర: దసరరర రరవప పరదరరర

94-130/243

4087 NDX3196391
పపరర: అరరణ రమమశ వసజ

4090 NDX3156106
పపరర: సరయ కకరణ కకలమరర

94-130/244

తసడడ:డ పరపరరరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:50
లస: పప
94-130/773

భరస : రమమశ బబబగ వసజ
ఇసటట ననస:28/7/231/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-129/723

4079 NDX2313633
పపరర: రతన కలమమరర శశటఘ ట

భరస : శకనవరస పపదమలలర
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ సససదర రరడడ ననటట
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ చసధస
ఇసటట ననస:28-7-231/1
వయససస:55
లస: పప
4089 NDX3171949
పపరర: బసవ పవరష థసమత

94-130/237

4088 NDX3144466
పపరర: అమల రరణణ గడడ ల

94-129/722

భరస : పపసచలయఖ గడడ ల
ఇసటట ననస:28-7-231 f no g2
వయససస:40
లస: ససస స
94-129/724

94-129/406
4091 NDX2223394
పపరర: వససత కకటటశసర జజఖత మగవసల

భరస : దసరర పడసరద థసమత
ఇసటట ననస:28-7-231 SAI ARCADE
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ బడహమస కకలమరర
ఇసటట ననస:28-7-231, 202 Sai Arcade
వయససస:39
లస: పప

భరస : మదన మహన కలమమర మగవసల
ఇసటట ననస:28-7-231,F.NO.302,SAI ARCAD
వయససస:30
లస: ససస స

94-129/407
4092 NDX2223386
పపరర: మదన మహన కలమమర
మగవసల
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ మగవసల
ఇసటట ననస:28-7-231,F.NO.302,SAI ARCAD
వయససస:38
లస: పప

4093 NDX2295970
పపరర: జసససత చచదరర పప ననస

4094 NDX2496891
పపరర: రజత కటకస

తసడడ:డ నథరరయణ రరవప పప ననస
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:44
లస: పప

4095 NDX2314573
పపరర: గరయతడ యరరకమననన

4096 NDX2300879
పపరర: అసజనథ దదపసస పపటటఘ

94-130/247

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప యరరకమననన
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:21
లస: ససస స
4098 NDX2300846
పపరర: బ కర ఆర ఎల లత పపటటఘ

94-130/250

తసడడ:డ వ రరఘవపలల పపటటఘ
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:52
లస: పప

94-130/248

94-130/253

4102 NDX2314482
పపరర: అబరనథభ వరసస రరడడ

94-130/251

4105 NDX2313567
పపరర: వనసకట ససరరఖ పడతథప రరడడ
చవస
తసడడ:డ నథగర రరడడడ చవస
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:64
లస: పప

94-130/249

4100 NDX2314508
పపరర: ససజనఖ వరససరరడడ

94-130/252

భరస : చసదడ శశఖర వరసస రరడడ
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:52
లస: ససస స
94-130/254

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వరసస రరడడ
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:31
లస: పప
94-130/256

4097 NDX2314201
పపరర: వజయ లమవణఖ పపలకకసడ
తలర : దసరర మమ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప యరకమననన
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర పడసరద పపటటఘ
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:25
లస: పప
4104 NDX2300861
పపరర: గగరర పడసరద పపటటఘ

4099 NDX2300721
పపరర: శకదదవ యరకమననన

94-130/246

భరస : శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర పడసరద పపటటఘ
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గగరర పడసరద పపటటఘ
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:44
లస: ససస స
4101 NDX2300887
పపరర: రసజత గగరర దరకన పపటటఘ

94-63/823

4103 NDX2314607
పపరర: కకటటశసరరవప యరరకమననన

94-130/255

తసడడ:డ మహన రరవప యరరకమననన
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:49
లస: పప
94-130/257

4106 NDX2314540
పపరర: చసధడ శశఖర వరససరరడడ

94-130/258

తసడడ:డ రరమ లసగ పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:63
లస: పప
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94-130/724

తసడడ:డ పరపర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:49
లస: పప
4110 NDX3164456
పపరర: శవ శసకర బబ రరగగరర

94-111/729

94-130/259

94-130/262

94-130/265

తసడడ:డ నరరససహ రరవప కటకస
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:49
లస: పప
4125 NDX2314391
పపరర: రరమమసజననయగలల సరసమ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సరసమ
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:65
లస: పప
4128 NDX2781953
పపరర: వరలకడమ సరసమ

94-130/791

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:19
లస: ససస స
4134 NDX2314797
పపరర: mn సరసమ
భరస : రరమమసజననయగలల సరసమ
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:63
లస: ససస స

94-130/264

4123 NDX2314417
పపరర: ఏడడకకసడలల బబ రరగగరర

4126 NDX2698942
పపరర: నథగ జజఖత బబ రరగరరర

4129 NDX2781961
పపరర: మధవ లత కటకస

4132 NDX2313088
పపరర: ఉమమమహహససరర బబ రరగగరర

4135 NDX2314326
పపరర: రరజఖ లకడమ అననస
భరస : వనసకట నథరరయణ అననస
ఇసటట ననస:28-7-234
వయససస:68
లస: ససస స

94-130/267

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అలగగసట
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:45
లస: పప
94-130/269

4124 NDX2314169
పపరర: ననహహ హ రరడడడ వజడల

94-130/270

తసడడ:డ చన వనసకటరరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:56
లస: పప
94-130/726

4127 NDX2713022
పపరర: శవ శసకర బబ రరగగరర

94-130/727

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:20
లస: పప
94-130/792

4130 NDX3201225
పపరర: ఉమమహహశసరర బబ రరగగరర

94-130/793

తసడడ:డ యయదసకకనసనన బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:22
లస: ససస స
94-146/23

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:23
లస: ససస స
94-147/37

4118 NDX2314441
పపరర: శవశసకర బబ రరగగరర

94-130/266 4121 NDX2314805
4120 NDX2314656
పపరర: వనసకట రఘగ రరసబబబగ కటకస
పపరర: శకనవరస రరవప అలగగసట

భరస : రగగ రసబబబగ కటకస
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:38
లస: ససస స
94-130/794

94-130/261

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల బబ రరగరరర
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమసజననయలల సరసమ
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:63
లస: ససస స
4131 NDX2748341
పపరర: రరజఠర కటకస

94-130/263

తసడడ:డ ఆవపలయఖ బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:51
లస: పప
94-130/271

94-129/726

భరస : ననహహ హ రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప కటకస
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:45
లస: పప
94-130/268

4112 NDX3170867
పపరర: నథగజజఖత బబ రరగగరర

94-130/260 4115 NDX2314110
4114 NDX2314714
పపరర: నథగ వనసకట ధనలకడమ కటకస
పపరర: అనసరరధ వజజజశల

4117 NDX2314748
పపరర: మహన కకషష కటకస

94-106/762

భరస : యయదసకకనసనన బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటకస
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననహహ హ రరడడడ వజజజశల
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:24
లస: పప
4122 NDX2314680
పపరర: శకనవరస రరవప కటకస

94-119/804

భరస : శకనవరస రరవప కటకస
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరరససహరరవప కటకస
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:72
లస: ససస స
4119 NDX2314144
పపరర: రరజజ హరర వరర న రరడడడ వజజజశల

4111 NDX3176849
పపరర: ఏడడకకసడలల బబ రరగగలమ

4109 NDX2696789
పపరర: ఉమ మహహశసరర బబ రరగగరర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అనమయఖ బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననహహ హ రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:22
లస: ససస స
4116 NDX2314623
పపరర: పఢథమవత కటకస

94-130/725

భరస : దసరర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:28-7-232
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబ రరగగరరలమ
ఇసటట ననస:28/7/233
వయససస:20
లస: పప
4113 NDX2314185
పపరర: అమమలఖ వజడల

4108 NDX2540508
పపరర: వజయ లమవణఖ పరదరరస

4133 NDX2313120
పపరర: నథగ జజఖత బబ రరగగరర

94-146/24

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-7-233
వయససస:41
లస: ససస స
94-130/272

4136 NDX2314367
పపరర: వనసకట నథరరయణ అననస

94-147/38

తసడడ:డ వనసకట రతనస అననస
ఇసటట ననస:28-7-234
వయససస:77
లస: పప

Page 142 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33

4137 AP151010336360
పపరర: లకకమఇసదదర బబ పపపడడ

94-129/384

భరస : బబలపడసరదరరవప బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:28-7-236
వయససస:51
లస: ససస స
4140 NDX1598368
పపరర: కకషష చచజతనఖ గరపరలలన

94-129/387

94-130/795

94-130/275

94-130/796

94-130/273

4147 NDX2303733
పపరర: ఉదయశక మమడ

4150 NDX2738391
పపరర: రరశక షపక

94-110/23

4153 NDX2301067
పపరర: శశసతథ పసడయ దదవరశశటఘ ట

94-130/276

భరస : రరమలసగరశసర రరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-240
వయససస:39
లస: ససస స

4156 NDX2300689
పపరర: లకడమ దదవరశశటఘ ట

94-137/49

4145 NDX2303782
పపరర: గరతథసజల మమడ

94-130/274

4148 NDX2303915
పపరర: నథగరశసర రరవప మమడ

94-130/277

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మమడ
ఇసటట ననస:28-7-239
వయససస:28
లస: పప
94-130/797

4151 SQX2098259
పపరర: రరషసక షపక

95-1/1032

తసడడ:డ దరరయమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:28-7-239
వయససస:18
లస: పప
94-130/278

భరస : శసకర రరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-240
వయససస:34
లస: ససస స
94-130/280

4142 NDX2314466
పపరర: లలత జజనలగడ

భరస : హనసమసత రరవప మమడ
ఇసటట ననస:28-7-239
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:28-7-239
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర గరరసటర
ఇసటట ననస:28-7-240
వయససస:69
లస: ససస స
4155 NDX2303576
పపరర: శలప దదవరశశటఘ ట

4144 NDX2300614
పపరర: శకనవరసన రరవప చథవల

4154 NDX2093797
పపరర: లకడమ పరరసత నథతథన

94-130/279

భరస : మలలర ససర రరవప నథతథన
ఇసటట ననస:28-7-240
వయససస:37
లస: ససస స
94-130/281

భరస : రరమ మహన రరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-240
వయససస:65
లస: ససస స

94-130/282
4157 NDX2304525
పపరర: అమర లసగరశసర రరవప దదవరశశటఘ ట

తసడడ:డ రరమమహన రరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-240
వయససస:44
లస: పప

94-130/283 4159 NDX2314839
94-147/39 4160 NDX2304046
4158 NDX2300705
పపరర: రరమ మహన రరవప దదవరశశటఘ ట
పపరర: రరమలసగరశసర రరవప దదవర శశటఘ ట
పపరర: ఫయమజ మహమమద

తసడడ:డ రరమమమరరస దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-240
వయససస:67
లస: పప
4161 NDX2496925
పపరర: శరసతకలమమరర చయనస

తసడడ:డ రరమ మహన దదవర శశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-240
వయససస:41
లస: పప
94-130/285

భరస : రసగరరరవప పప రరరర
ఇసటట ననస:28-7-242
వయససస:69
లస: ససస స
4164 NDX2654242
పపరర: రసగ రరవప పప రరరర
తసడడ:డ శశష గరరర రరవప పప రరరర
ఇసటట ననస:28-7-242
వయససస:63
లస: పప

4162 NDX2496859
పపరర: హనసమసత రరవప గకసధద

4165 NDX2304442
పపరర: షరనసర
తసడడ:డ రరయమజ బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:28-7-243
వయససస:27
లస: ససస స

94-130/284

తసడడ:డ రరయమజ మహమమద
ఇసటట ననస:28-7-241
వయససస:21
లస: పప
94-130/286

4163 NDX2496974
పపరర: వ వ ఎల ఎస ramanadham
తథడడపతడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప తథడడపతడ
ఇసటట ననస:28-7-242
వయససస:60
లస: పప

94-130/287

94-130/288

4166 NDX2304483
పపరర: రజయమ మహమమద

94-130/289

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:28-7-242
వయససస:42
లస: పప
94-130/728

94-129/386

భరస : రరధథకకషష జజనలగడ
ఇసటట ననస:28-7-236
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప మమడ
ఇసటట ననస:28-7-239
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖశస షపక
ఇసటట ననస:28-7-239
వయససస:41
లస: పప
4152 NDX2141786
పపరర: రరమగలమమ గరరసటర

94-129/388

తసడడ:డ పడసరద చథవల
ఇసటట ననస:28-7-238
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చథవల
ఇసటట ననస:28-7-239
వయససస:35
లస: ససస స
4149 NDX3198405
పపరర: దరరయమ షపక

4141 JBV2689172
పపరర: వనసకటపడసరద రరవప సససగస

4139 AP151010336359
పపరర: హహహమవతదదవ బబ పపపడడ

భరస : బబలపడసరదరరవప బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:28-7-236
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ సససగస
ఇసటట ననస:28-7-236
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ అడప
ఇసటట ననస:28-7-237
వయససస:37
లస: పప
4146 NDX2303709
పపరర: ఝమనస చథవల

94-129/385

భరస : ససధథకర రరవప గరపరలలన
ఇసటట ననస:28-7-236
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధథకర రరవప గరపరలలన
ఇసటట ననస:28-7-236
వయససస:26
లస: పప
4143 NDX3038056
పపరర: శవ పడసరద అడప

4138 JBV2689222
పపరర: కళయఖణణ గరపరలలన

భరస : రరయమజ బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:28-7-243
వయససస:48
లస: ససస స
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94-130/290

తసడడ:డ రరయమజ బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:28-7-243
వయససస:24
లస: పప
4170 NDX2731370
పపరర: భబరత మమక

94-130/799

4173 NDX2300564
పపరర: వ వ సతఖ నథరరయణ
దదవరపలర
తసడడ:డ వనసకట మసరసన రరవప డక
ఇసటట ననస:28-7-244/1
వయససస:51
లస: పప

94-130/294

4176 NDX2789956
పపరర: రరమ ససబడమణఖస మగనగరల

94-130/800

94-130/803

94-130/806

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ బబ లశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-246
వయససస:49
లస: పప

4174 NDX2301059
పపరర: కనక దసరర పరటటబసడర

4175 NDX2301091
పపరర: శకనవరస రరవప పరటటబసడర

94-130/295

4177 NDX2789931
పపరర: భబణగ పడసరద మగనగరల

4180 NDX2789923
పపరర: మమధవ మగనగరల

4183 NDX2497006
పపరర: శక రసగ బబ లశశటఘ ట

4186 NDX2496826
పపరర: ససజయ కలమమర గకసధద

4189 NDX2300697
పపరర: పదమ కలమమరర పరలడడగగ

94-130/293

94-130/296

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-245
వయససస:47
లస: పప
94-130/801

4178 NDX2782472
పపరర: నథగససరరష గరరక

94-130/802

భసధసవప: KOTESWARA RAO గరరక
ఇసటట ననస:28-7-245
వయససస:49
లస: పప
94-130/804

4181 NDX2789915
పపరర: వనసకట నథగ నవఖ జజఖత గరరక

94-130/805

తసడడ:డ నథగ ససరరశ గరరరక
ఇసటట ననస:28-7-245
వయససస:24
లస: ససస స
94-130/297

4184 NDX2496818
పపరర: శక లకడమ బబ లశశటఘ ట

94-130/298

తలర : రరఘవనసదడ రరవప బబ లశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-246
వయససస:47
లస: ససస స
94-130/300

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:28-7-247
వయససస:19
లస: పప
94-130/301

4172 NDX2300598
పపరర: లకడమ రరజరశసరర దదవరపలర
భరస : వ వ సతఖనథరరయణ డక
ఇసటట ననస:28-7-244/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవనసదడ బబ లశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-246
వయససస:20
లస: ససస స
94-130/299

94-130/798

తసడడ:డ వ వ సతఖనథరరయణ దదవరపలర
ఇసటట ననస:28-7-244/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : భబణగ పడసరద మగనగరల
ఇసటట ననస:28-7-245
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగససరరష గరరక
ఇసటట ననస:28-7-245
వయససస:21
లస: పప

4188 NDX2313831
పపరర: మనక పరలడడగగ

94-130/292

తసడడ:డ రరమ ససబడమణఖస మగనగరల
ఇసటట ననస:28-7-245
వయససస:57
లస: పప

భరస : నథగససరరష గరరక
ఇసటట ననస:28-7-245
వయససస:46
లస: ససస స

4185 NDX2496875
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప బబ లశశటఘ ట

4171 NDX2301075
పపరర: శకదదవ దదవరపలర

4169 NDX2731347
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మమక

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మమక
ఇసటట ననస:28-7-243
వయససస:83
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-7-245
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబయఖ మగనగరల
ఇసటట ననస:28-7-245
వయససస:82
లస: పప

4182 NDX2763860
పపరర: ఉమమకరసత గరరక

94-130/291

తసడడ:డ ఫకలకదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:28-7-243
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప మమక
ఇసటట ననస:28-7-243
వయససస:77
లస: ససస స

4179 NDX2782720
పపరర: పదమజ గరరక

4168 NDX2304087
పపరర: రరయమజ బబషర మహమమద

4187 NDX2791275
పపరర: ససపడజ అరరగర

94-130/807

భరస : వకరకసత వరమ సమమనరర
ఇసటట ననస:28-7-247
వయససస:25
లస: ససస స
94-130/302

4190 NDX2300713
పపరర: ససబబ రతనస పప లలటట

94-130/303

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:28-7-248
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప లలట పరలడడగగ
ఇసటట ననస:28-7-248
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట నథరరయణ లలట పప లలటట
ఇసటట ననస:28-7-248
వయససస:73
లస: ససస స

94-130/304
4191 NDX2304566
పపరర: వనసకట లకడమ
రరమమహనరరవప గగసటటపలర
తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:28-7-248
వయససస:58
లస: పప

4192 NDX2792778
పపరర: వనసకట నథరరయణ కలసదసరరస

4193 NDX2793008
పపరర: కమలమమ కలసదసరరస

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కలసదసరరస
ఇసటట ననస:28-7-248
వయససస:86
లస: పప

4194 NDX2781730
పపరర: పదథమవత పస వ ఏన ఏల

4195 NDX2781748
పపరర: వసశ కకషష పరరమ

భరస : పడసరద పస వ ఏన ఏల
ఇసటట ననస:28-7-248
వయససస:59
లస: ససస స

94-130/810

తసడడ:డ పడసరద పరరమ
ఇసటట ననస:28-7-248
వయససస:35
లస: పప

94-130/808

94-130/809

భరస : వనసకట నథరరయణ కలసదసరరస
ఇసటట ననస:28-7-248
వయససస:79
లస: ససస స
94-130/811

4196 NDX2781722
పపరర: ససజనఖ కకలర మరర

94-130/812

తసడడ:డ శకహరర కకలర మరర
ఇసటట ననస:28-7-248
వయససస:34
లస: ససస స
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4197 NDX2791259
పపరర: వకరకసత వరమ సమమనరర

94-130/813

తసడడ:డ లకమణ రరజ సమమనరర
ఇసటట ననస:28-7-248
వయససస:28
లస: పప
4200 JBV2595304
పపరర: శకలణతల� రరమకలరర�

94-110/25

94-110/28

4206 JBV2595296
పపరర: కకరణ కలమమర రరమకలరర

94-110/32

94-130/306

94-130/310

94-130/313

తసడడ:డ రరఘవయఖ రరపప లల
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:61
లస: పప
94-109/789

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస తథడడకకసడ
ఇసటట ననస:28-7-252
వయససస:25
లస: పప

4207 NDX0741108
పపరర: సరసబశవ రరమమరరవప చయనస

94-110/33

94-130/308

94-129/635

94-130/311

4205 JBV0770701
పపరర: మగరళ కకషష� దణడణ రరజ�

4216 JBV1051804
పపరర: కకశశర ఓబగలపపరస �

94-130/314

4208 JBV2595114
పపరర: నరససణహరరవప� దసడస రరజ
వ.ఏచ.ఏల�
తసడడ:డ కకషష రరవప� �
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:74
లస: పప
4211 NDX2180982
పపరర: నథగ సరయ చథవలమ

భరస : ఆదదనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-7-253
వయససస:35
లస: ససస స

94-110/34

94-130/309

4214 NDX2196534
పపరర: ససబబ రరవప బబజవరడ

4217 JBV1051416
పపరర: కకషషయఖ ఓబగలమపపరస �

94-130/312

94-130/315

తసడడ:డ చన పసచతయఖ �
ఇసటట ననస:28-7-251
వయససస:79
లస: పప
94-109/790

4220 NDX3168887
పపరర: శవయఖ పపదద

94-129/634

భసధసవప: లకడమ పపదద
ఇసటట ననస:28/7/252
వయససస:59
లస: పప

94-130/316 4223 NDX2303485
4222 NDX2303659
పపరర: కలమమర పదమసజల బబయ సససధద
పపరర: అదద లకడమ నథరరయణ సససధద

4225 NDX0395913
పపరర: నథగలకడమ గవర�

94-110/30

తసడడ:డ ససబడహమణఖస బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:56
లస: పప

భరస : అదద లకడమ నథరరయణ సససధద
ఇసటట ననస:28-7-252
వయససస:43
లస: ససస స
94-130/814

94-110/27

తసడడ:డ శకనవరసరరవ చథవలమ
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:22
లస: పప

4213 JBV2696110
పపరర: తరరపత రరయగడడ
రరపనగగసటర
తసడడ:డ తరరపత రరవప రరపనగగసటర
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:41
లస: పప

4219 NDX3164225
పపరర: యమగన పపదద

4202 NDX1561167
పపరర: పదథమవత వదదదపరరస

తసడడ:డ డక.వ.ఏచ.ఏల.నరసససహ రరవప� �
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమగ పపదద
ఇసటట ననస:28/7/252
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవయఖ పపదద
ఇసటట ననస:28/7/252
వయససస:55
లస: ససస స
4224 NDX2801041
పపరర: చసదడమమళ తథడడకకసడ

94-110/29

తసడడ:డ కకషషయఖ �
ఇసటట ననస:28-7-251
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ పపదద
ఇసటట ననస:28/7/252
వయససస:35
లస: పప
4221 NDX3163631
పపరర: లకడమ పపదద

4204 JBV0770792
పపరర: సతఖవత� దసడస రరజ�

4210 AP151010339212
పపరర: నథగలకడమ రరపనగగసటర

94-110/24

భరస : సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప రరపనగగసటర
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప రరపనగగసటర
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:40
లస: పప

4218 NDX3210168
పపరర: రరమగ పపదద

94-110/26

తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససతథరరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:32
లస: ససస స

4215 NDX2181006
పపరర: భరరనథ ఋషస రరపప లల

4201 NDX0713685
పపరర: నథగలకడమ చయనస

భరస : నరససణహరరవప� �
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమనరససణహ
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:50
లస: పప

4199 NDX1646605
పపరర: సరయ శరకవణణ చయనస

తసడడ:డ సరసబశవ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:48
లస: ససస స

4203 JBV2595338
పపరర: వజయలకడమ కరమమశసరర�
చయనస�
భరస : లకడమనరససణహ� �
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:69
లస: ససస స

4212 JBV2696177
పపరర: సతఖనథరరయణ రరపనగగసటర

94-130/305

తసడడ:డ గరపరల కకషష
ఇసటట ననస:28-7-249
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర� �
ఇసటట ననస:28-7-250
వయససస:40
లస: ససస స

4209 NDX0079202
పపరర: లకకమ పదమజ రరపనగగసటర

4198 NDX0472480
పపరర: కలససమ పప టటఘ

94-130/317

తసడడ:డ బడహహ మజ రరవప సససధద
ఇసటట ననస:28-7-252
వయససస:64
లస: పప
94-130/318

4226 NDX2301018
పపరర: కసస
స రర బబయ సససధద

94-130/319

భరస : సరయ గణణశ రరవప సససధద
ఇసటట ననస:28-7-253
వయససస:49
లస: ససస స
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94-130/320

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ గరసజపలర
ఇసటట ననస:28-7-253
వయససస:53
లస: ససస స
4230 NDX0783456
పపరర: శకనవరస కకసడదటట�

94-130/323

94-110/35

94-130/327

94-130/330

94-130/333

94-130/336

94-110/37

4240 NDX1138825
పపరర: కకటటశసర రరవప వరససరరడడ

4243 NDX1052794
పపరర: కనకవలర గరల

4246 NDX1324441
పపరర: ఎస ఎస వ ఎస ఎన మమరరస

4249 NDX2285344
పపరర: రరమ దదవ ననలరవలర

94-110/40

94-130/331

భరస : కకషష శసకర పరవపలలరర
ఇసటట ననస:28-7-259,Old no 5-77-17
వయససస:47
లస: ససస స

4235 NDX0468439
పపరర: రరజఖలకడమ తకకనశశటఘ ట�

94-130/326

4238 NDX0495531
పపరర: అనల కలమమర దదశరరజ

4241 NDX0084988
పపరర: వనణకటటశసరరరవప చదలవరడ

94-130/334

4244 NDX1720904
పపరర: శక హరర పడకరష కకలల
ర రర

భసధసవప: కరమమశసరర తడసకక
ఇసటట ననస:28-7-260
వయససస:51
లస: పప

94-130/332

94-130/335

తసడడ:డ యస యస వ యన ఎన మమరరస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-7-256
వయససస:25
లస: పప
94-130/337

94-110/38

4247 JBV2697092
పపరర: రరమలసగరససరవర పడసరద
మమలలగ
తసడడ:డ వశసనథధస
ఇసటట ననస:28-7-256
వయససస:60
లస: పప
4250 NDX2285336
పపరర: నరరసద ననలవలర

94-130/338

94-110/39

తసడడ:డ అదద నథరరయణ ననలవలర
ఇసటట ననస:28-7-257
వయససస:27
లస: పప

94-110/1111 4253 NDX2536183
4252 NDX2554905
పపరర: లకడమాస కరవఖ కకషష పరవపలలరర
పపరర: కకషష శసకర పరవపలలరర

4255 NDX3263779
పపరర: రరమకకషష తడసకక

94-130/329

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:28-7-255
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ కకషష శసకర పరవపలలరర
ఇసటట ననస:28-7-259
వయససస:21
లస: ససస స
94-130/729

94-130/325

తసడడ:డ రసగ సరయ కలమమర
ఇసటట ననస:28-7-255
వయససస:29
లస: పప

భరస : అదద నథరరయణ ననలరవలర
ఇసటట ననస:28-7-257
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ పపటఘ
ఇసటట ననస:28-7-257
వయససస:48
లస: పప
4254 NDX2619567
పపరర: లకడమాస అనససయ గసగరరజ

94-130/328

తసడడ:డ వ ఎస పడకరషరరవప
ఇసటట ననస:28-7-256
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అదద నథరరయణ ననలవలర
ఇసటట ననస:28-7-257
వయససస:29
లస: ససస స
4251 NDX2285294
పపరర: వజయ బబబగ పపటఘ

4237 AP151010339256
పపరర: అనససయ దదశరరజ

4232 NDX0783480
పపరర: ఆసజననయగలల కకసడదటట

భరస : శవనథగమమరరస
ఇసటట ననస:28-7-255
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గరల
ఇసటట ననస:28-7-256
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర దతస శరమ
ఇసటట ననస:28-7-256
వయససస:45
లస: పప
4248 NDX2285369
పపరర: నథగ లకడమ ననలవలర

94-110/36

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:28-7-255
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-7-256
వయససస:29
లస: ససస స
4245 AP151010156149
పపరర: పరమమశసరలమల శరమ

4234 NDX1646571
పపరర: సతఖనథరరయణ శసకరమసచ

94-130/322

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-7-253
వయససస:77
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:28-7-255
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ P M L N మహన రరవప
ఇసటట ననస:28-7-255
వయససస:29
లస: పప
4242 NDX0468462
పపరర: లలత పప ననపలర

94-130/324

తసడడ:డ ససతథరరమ శరససస స
ఇసటట ననస:28-7-254
వయససస:44
లస: పప

భరస : మషప
ఇసటట ననస:28-7-255
వయససస:49
లస: ససస స
4239 NDX1166099
పపరర: సరయయ కకరణ పరమరరస

4231 NDX2300994
పపరర: సరయ గణణశ రరవప సససధద

4229 NDX2301026
పపరర: సరయ కకషన కలమమర సససధద

తసడడ:డ సరయ గణణశ రరవప సససధద
ఇసటట ననస:28-7-253
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బడహహ మజ రరవప సససధద
ఇసటట ననస:28-7-253
వయససస:58
లస: పప

భరస : సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-7-254
వయససస:35
లస: ససస స
4236 NDX1430123
పపరర: ససజజత కనపరరస

94-130/321

భరస : బడహహ మజ రరవప సససధద
ఇసటట ననస:28-7-253
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-7-253
వయససస:50
లస: పప
4233 NDX1646555
పపరర: ససగరత శసకరమసచ

4228 NDX2301034
పపరర: శరఖమల బబయ సససధద

94-130/339

భసధసవప: లకడమ అనససయ గసగరరజ
ఇసటట ననస:28-7-259 (Old 5-77-17)
వయససస:48
లస: పప
94-109/929

4256 NDX2300671
పపరర: శరసతథ కలమమరర కటఘ మమరర

94-130/340

భరస : కకటటశసర రరవప కర
ఇసటట ననస:28-7-262
వయససస:55
లస: ససస స
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4257 NDX2300663
పపరర: కకటటశసర రరవప కటఘ మమరర

94-130/341

తసడడ:డ అన మయఖ కర
ఇసటట ననస:28-7-262
వయససస:61
లస: పప
4260 NDX2788966
పపరర: ససతతష సరయ గగలర పవడడ

94-130/817

94-130/815
4258 NDX2742179
పపరర: వనసకట శవ కకటటశసర రరవప
గగలర పవడడ
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:28-7-262
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట శవ కకటటశసర రరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:28-7-262
వయససస:52
లస: ససస స

4261 NDX2300630
పపరర: అమకత వరశగల

4262 NDX2300655
పపరర: నథరరయణ సరసమ వరశగల

తసడడ:డ జ వ ఏస కకటటశసర రరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:28-7-262
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప వ
ఇసటట ననస:28-7-263
వయససస:25
లస: ససస స

4263 NDX2300622
పపరర: వనసకటటససర రరవప వరశగల

4264 AP151010336429
పపరర: దథడకకయణణ చలర ర చలర ర

94-130/344

తసడడ:డ పడసరద రరవప వ
ఇసటట ననస:28-7-263
వయససస:55
లస: పప
4266 NDX0836114
పపరర: శలప గడద స

94-129/391

94-129/727

4270 NDX1356138
పపరర: ససమ నమమగడడ నమమగడడ

94-129/396

4273 NDX1356112
పపరర: హరర కకరణ నమమగడడ

తసడడ:డ రసగరరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:28-7-270
వయససస:61
లస: పప

4276 NDX2300044
పపరర: రరజఖ లకడమ జజసలర

భరస : రరమ కకషష దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-271
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచతవనసకయఖ దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-271
వయససస:60
లస: పప
4284 NDX2021566
పపరర: రరజరశసరర మమడసరర
భరస : రతన గరరర రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:28-7-286
వయససస:62
లస: ససస స

4282 NDX0391086
పపరర: నథగ కలమమర దదవరశశటఘ ట

4285 NDX2021665
పపరర: రతన గరరర రరవప మమడసరర
తసడడ:డ రతన గరరర రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:28-7-286
వయససస:67
లస: పప

4268 NDX0835991
పపరర: పకధదస గడదస

94-129/393

4271 NDX2300077
పపరర: వనసకరటట రమణమమ
కకపపపరరవవరర
భరస : నరశమమ కకపపపరరవవరర
ఇసటట ననస:28-7-270
వయససస:81
లస: ససస స

94-129/395

94-129/397

4274 NDX2300051
పపరర: శతయమనథరరయమమ జజమల

94-129/398

తసడడ:డ వనసకటటససరరర జజమల
ఇసటట ననస:28-7-270
వయససస:51
లస: పప
94-129/400

4277 NDX2360550
పపరర: కవత మగకలన

94-129/401

భరస : వనసకట రరమ రరడడ మగకలన
ఇసటట ననస:28-7-271
వయససస:29
లస: ససస స
94-129/403

4280 NDX2300010
పపరర: రరమ కకషష దదవరశశటఘ ట

94-129/404

తసడడ:డ శలఖనథరరయణ దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-271
వయససస:42
లస: పప
94-129/586

భరస : రరమకకషష దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28.7-271
వయససస:40
లస: ససస స
94-110/41

94-129/390

94-129/394

భరస : సతఖనథరరయణ దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-7-271
వయససస:57
లస: ససస స
94-129/405

4265 AP151010336428
పపరర: వనసకటససబబబరరవప చలర ర

తసడడ:డ నథరరయణరరవప గడదస
ఇసటట ననస:28-7-267
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతఖనథరరయణ జజసలర
ఇసటట ననస:28-7-270
వయససస:42
లస: ఇ

94-129/402 4279 NDX0390989
4278 NDX2300028
పపరర: వనసకట నథగ కలమమరర దదవరశశటఘ ట
పపరర: సరసబబడజఖస దదవరశశటఘ ట

4281 NDX0390948
పపరర: సతఖనథరరయణ దదవరశశటఘ ట

94-129/392

తసడడ:డ రమమష నమమగడడ
ఇసటట ననస:28-7-270
వయససస:29
లస: పప
94-129/399

94-130/343

తసడడ:డ రరజగరపరలరరవప చలర ర
ఇసటట ననస:28-7-265
వయససస:70
లస: పప

భరస : రమమష నమమగడడ
ఇసటట ననస:28-7-270
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ నమమగడడ
ఇసటట ననస:28-7-270
వయససస:26
లస: పప
4275 NDX1984476
పపరర: రమమశ నమమగడడ

94-129/389

భరస : నథరరయణరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:28-7-267
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:28-7-269
వయససస:18
లస: ససస స
4272 NDX1430453
పపరర: నసదథ కకశశర నమమగడడ

4267 NDX0390823
పపరర: ససహససన గడడ ణ

94-130/816

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప వ
ఇసటట ననస:28-7-263
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటససబబబరరవప చలర ర
ఇసటట ననస:28-7-265
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ నథరరయణరరవప గడదస
ఇసటట ననస:28-7-267
వయససస:33
లస: ససస స
4269 NDX3188216
పపరర: రరణణ పసడయదరకన కలరపరటట

94-130/342

4259 NDX2742195
పపరర: రరమ దదవ గగలర పవడడ

4283 NDX0391029
పపరర: రరమకకషష దదవరశశటఘ ట

94-129/587

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28.7-271
వయససస:40
లస: పప
94-110/42

4286 NDX2030047
పపరర: జయశక కకలమర

94-130/345

భరస : భబసనర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:28-7-290
వయససస:55
లస: ససస స
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4287 NDX0472886
పపరర: వనసకట శవలకడమ గసటబ

94-130/346

భరస : నరరష కలమమర
ఇసటట ననస:28-7-292
వయససస:25
లస: ససస స
4290 NDX0847657
పపరర: అసజమమ గరనసగగసటర

94-130/348

94-130/351

94-130/355

94-130/358

94-130/359

4305 NDX0369835
పపరర: కకషష వనణమమ పపవపసల

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:28-7-299
వయససస:50
లస: ససస స
94-130/356

94-110/45

4301 NDX1561126
పపరర: వనసకరయమమ మటమరరక

94-130/360

4304 JBV1051192
పపరర: వనసకట నథగ శకదదవ మదదద

4307 NDX0566489
పపరర: వనసకట నథగ రమమష బబబగ
సప మశశటఘ ట
తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:28-7-301
వయససస:40
లస: పప

94-130/365

4309 NDX1052513
పపరర: శకరరమమమరరస సప మశశటఘ ట

4310 JBV2595213
పపరర: పదథమవత మగదదగగసడ

94-130/366

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-7-301
వయససస:66
లస: పప
4312 NDX1561175
పపరర: హనసమసత రరవప పపమమరరజ

4315 NDX3143963
పపరర: నథరరయణ సరసమ వరససగఅలమ

94-130/361

94-130/364

94-110/47

భరస : శకనవరస శరమ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:28-7-305
వయససస:54
లస: ససస స
94-110/49

తసడడ:డ గరపరల కకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:28-7-315
వయససస:48
లస: పప
94-130/368

94-110/46

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:28-7-301
వయససస:71
లస: ససస స

94-130/363
4306 NDX1708207
పపరర: వనసకట ససధదర కలమమర
అడడససమలర
తసడడ:డ హరరపస
డ రద రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:28-7-301
వయససస:24
లస: పప

94-110/48

94-130/357

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:28-7-299
వయససస:33
లస: పప

4300 NDX1561100
పపరర: హహహమమవత కకట

4303 NDX0469049
పపరర: ఉషరరరణణ మమమలవరపప

4298 NDX0396697
పపరర: వకకమ కలమమర పససపపలలటట

94-130/362

తసడడ:డ వనసకటటససర శరససస స మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:28-7-305
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప గసగరరజ
ఇసటట ననస:28-7-393
వయససస:57
లస: పప

4297 AP151010339036
పపరర: శశషమమ పపలపరక

94-130/352

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-7-301
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరడడడ
ఇసటట ననస:28-7-301
వయససస:49
లస: పప

4314 NDX2300978
పపరర: ససత రరమ పడసరద గసగరరజ

94-130/350

తసడడ:డ వనసకట జగనథనధరరవప
ఇసటట ననస:28-7-301
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-7-301
వయససస:83
లస: ససస స

4311 JBV2595205
పపరర: శకనవరస శరమ మగదదగగసడ

4292 NDX1414838
పపరర: చరసజవ మసగగలలరర

94-110/44 4295 NDX0396648
4294 NDX1234715
పపరర: వనసకట లకడమ పదథమవత పరలపరరస
పపరర: సరరజ పససపపలలటట

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-7-301
వయససస:46
లస: ససస స

4302 NDX1490598
పపరర: నథగ సరయ లకడమ పవజత
గగసటటరర
తసడడ:డ ససబడమణఖ కలమమర
ఇసటట ననస:28-7-301
వయససస:27
లస: ససస స

94-130/347

తసడడ:డ వనసకటటససరరర మసగగలలరర
ఇసటట ననస:28-7-298
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-7-299
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరజ గరపరల రరడడ
ఇసటట ననస:28-7-299
వయససస:39
లస: పప

4308 NDX1152537
పపరర: పడకరష రరడడడ ఏరరవర

94-130/349

భరస : వనసకట గరరర శసకర
ఇసటట ననస:28-7-299
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనజటల రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:28-7-299
వయససస:58
లస: ససస స
4299 NDX0396887
పపరర: సణధథఖ కకరణ మలర వరపప

4291 JBV2696706
పపరర: రరషరమసజల మసడడడ

4289 NDX1708298
పపరర: గరయతడ మసగగలలరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మసగగలలరర
ఇసటట ననస:28-7-298
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబష చణదడబబ స
ఇసటట ననస:28-7-298
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణకటపత రరజ
ఇసటట ననస:28-7-298
వయససస:72
లస: పప
4296 NDX2127810
పపరర: సరయ లకడమ వనమమరర

94-110/43

భరస : సరసబశవ రరవప కరరమస
ఇసటట ననస:28-7-296
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-7-298
వయససస:49
లస: ససస స
4293 JBV2696532
పపరర: కకషషణ రరజ వచతవరయ

4288 NDX2021632
పపరర: నథగరసదడస కరరమస

4313 NDX2300952
పపరర: మమరరత కలపవలర గసగరరజ

94-130/367

భరస : ససతథ రరమ పడసరద గసగరరజ
ఇసటట ననస:28-7-393
వయససస:51
లస: ససస స
94-130/818

తసడడ:డ వనసకటటశసర అరరవప వరససగఅలమ
ఇసటట ననస:28-7-623
వయససస:20
లస: పప

4316 NDX2420941
పపరర: వజయ శరసత కకసడడడ

94-119/33

భరస : శకధర బబబగ పపదద
ఇసటట ననస:28-7-638 NO.303 YAGANTI B
వయససస:34
లస: ససస స
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4317 NDX3013612
పపరర: నరమల దదవ గరరకపరటట
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94-117/662

భరస : కకషష రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:28-7-740
వయససస:61
లస: ససస స
4320 NDX1701631
పపరర: బ ఎన శరత కలమమర శకరరమ

94-46/634

94-108/231

94-108/234

94-108/237

94-108/240

94-108/243

94-108/246

భరస : వర భదడరరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:69
లస: ససస స

4330 NDX2044204
పపరర: మహహలక

4333 JBV0771402
పపరర: పదమజ పప టట
డ

4336 JBV0771170
పపరర: నథగ పదమ సప మమరర

4339 NDX2437408
పపరర: రషసద బబగమ సయఖద

94-108/249

4342 JBV0771188
పపరర: గగరరకలమమరర మమటటరర

94-108/238

4345 NDX2179019
పపరర: ససధరమ కరలరసపలర
తసడడ:డ నథగరశసరరరవప కరలరసపలర
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:22
లస: పప

4325 NDX2437366
పపరర: సరయ సకజన గరసడర

94-108/233

4328 NDX0371682
పపరర: ఇసదథడణణ అలలగగలశశటఘ ట

94-108/236

94-108/239
4331 NDX0722538
పపరర: వనసకట లకడమ భవరన గగసడచపపడడ

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:40
లస: ససస స
94-108/241

4334 JBV0770222
పపరర: శవ ససరరఖ యరకమననన

94-108/242

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:49
లస: ససస స
94-108/244

4337 AP151010351110
పపరర: ఉషరరరణణ ససరఖదదవర

94-108/245

తసడడ:డ నథగరరరర న
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:55
లస: ససస స
94-108/247

4340 NDX0419531
పపరర: రరజజ రరజరశసరర అలలగగలశశటఘ ట

94-108/248

భరస : ఉమ మహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:62
లస: ససస స
94-108/250

భరస : సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:67
లస: ససస స
94-108/252

94-108/230

తసడడ:డ రరఘవనసదడరరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససరఖకకటట సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:64
లస: ససస స
4344 JBV2589505
పపరర: వనసకట రతనస పప టట
డ

94-108/235

భరస : రరమచసదపడసరద.యస
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:55
లస: ససస స
4341 JBV0771428
పపరర: సరరజ మమఘగస

4327 NDX0352583
పపరర: పదమజ శకలలత గగసడచపపడడ

4322 NDX2005420
పపరర: ససజన కకమమననన

తసడడ:డ మదదద లలటయఖ గరసడర
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:50
లస: ససస స
4338 JBV0771410
పపరర: అననపవరష దథసరర

94-108/232

భరస : మహమమద అనథసర ససదద క
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:46
లస: ససస స
4335 NDX1272533
పపరర: ససనత కరలరసపలర

4324 NDX0550335
పపరర: సరయ సకజన గరసడర

94-128/27

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మదదద లలటయఖ గరసడర
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:37
లస: ససస స
4332 NDX2005321
పపరర: వజయ లకడమ కకమమననన

94-60/952

తసడడ:డ మదదదలలటట
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:34
లస: ససస స
4329 NDX2437374
పపరర: ఉష రరణణ గరసడర

4321 NDX2188556
పపరర: మషకలర నఖత షపక

4319 NDX2299568
పపరర: శశసతథ బబ జనపలర

భరస : నథగ రమమశ కలమమర బబ జనపలర
ఇసటట ననస:28-7-800
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదo షరఫస షపక
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:26
లస: ససస స
4326 NDX0419556
పపరర: నసదదన అలలగగలశశటఘ ట

94-117/663

తసడడ:డ యగగసధర తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:28-7-740
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:51
లస: పప
4323 NDX2005347
పపరర: మమనకర కకమమననన

4318 NDX3041175
పపరర: రఘగరరస తతనసగగసటర

4343 JBV2589240
పపరర: వరణణకలమమరర ఆవపల

94-108/251

భరస : శకకకషష
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:68
లస: ససస స
94-108/253

4346 NDX1272558
పపరర: సతఖ హరరష పప టటడ

94-108/254

తసడడ:డ ససరరసదడ బబబగ పప టటడ
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:26
లస: పప
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4347 JBV0770941
పపరర: సరయశసకర ఆవపల
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94-108/255

తసడడ:డ శకకకషష
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:42
లస: పప
4350 NDX2437416
పపరర: అబగదల అజజ సయఖద

4348 NDX0371245
పపరర: శరత బబబగ అలలగగలశశటఘ ట

తసడడ:డ ఉమ మహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:45
లస: పప
94-108/258

తసడడ:డ ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:53
లస: పప

4351 NDX2005438
పపరర: శకనవరస రరవప కకమమననన

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:57
లస: పప
94-108/264

4359 JBV0771196
పపరర: సతఖనథరరయణ మమటటరర

94-108/267

94-110/1212

తసడడ:డ ననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:56
లస: పప
94-130/370

భరస : ఎరరక నథయగడడ
ఇసటట ననస:28-8-21
వయససస:38
లస: ససస స
4368 NDX0872010
పపరర: రరణగక పపదథల

94-130/373

94-130/376

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:35
లస: ససస స

94-108/265

94-108/260

4355 JBV0771162
పపరర: రరమచసదపడసరద సప మమరర

94-108/263

4358 NDX2437358
పపరర: మదదద లలటయఖ గరసడర

94-108/266

తసడడ:డ పపదద తమమయఖ గరసడర
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:71
లస: పప

94-108/268 4361 JBV0771394
4360 JBV0771113
పపరర: రరమ మహన రరవప గమడసరర
పపరర: ససరరఖకకటటసతఖనథరరయణ
మమఘగస
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
తసడడ:డ వనసకటనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-8
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:74
లస: పప
వయససస:78
లస: పప

94-108/269

4363 NDX3126802
పపరర: మగరళ మగరళమహన రరడడ
లననపప ఠర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ లననపప ఠర
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:42
లస: పప

94-112/512

94-130/369

4366 NDX0649673
పపరర: లకడమ నరరక

94-130/371

4369 NDX0847731
పపరర: వనసకట నరరశ కలమమర

4372 NDX1905209
పపరర: ససమఖ మలర వరపప

4375 NDX1256726
పపరర: నథగ వనసకట పడసననలకకమ
కకవపరర
భరస : ససధథకరరరవప
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:39
లస: ససస స

4364 NDX0467431
పపరర: రరజఖలకడమ ఇకలనరరస
భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:28-8-16
వయససస:36
లస: ససస స
4367 NDX1052711
పపరర: శవరసజన పరలలరర

94-130/372

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:28-8-21
వయససస:49
లస: ససస స
94-130/374

4370 NDX2168566
పపరర: చనన సపజదసలల కతషల

94-130/375

తసడడ:డ రరమగలల కతషల
ఇసటట ననస:28-8-21
వయససస:33
లస: పప
94-130/377

తసడడ:డ జయ రరజ మలర వరపప
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:28
లస: ససస స
94-130/379

4352 NDX2039734
పపరర: మహమమద అనథసర ససదద క

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:28-8-21
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవసరసమ
ఇసటట ననస:28-8-21
వయససస:70
లస: పప
4374 NDX0799247
పపరర: ససమఖ చనథనవజర ల

94-108/262

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:28-8-21
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:28-8-21
వయససస:55
లస: ససస స
4371 AP151010339025
పపరర: కకదసడపరణణ భబరతషల

4357 JBV0772681
పపరర: మహనరరవప దథసరర

94-108/257

తసడడ:డ అబగదల మజద ససదద క
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ జగనథనదరరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:73
లస: పప

4365 NDX0409409
పపరర: ఆదదనథరరయణ గవర

94-108/259

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:58
లస: పప

4356 NDX0416792
పపరర: ఉమ మహహశసరరరవప
అలలగగలశశటఘ ట
తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:66
లస: పప

4349 JBV0772616
పపరర: ససరరసదడ బబబగ పప టట
డ

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:28-8
వయససస:54
లస: పప

94-108/261 4354 NDX0416859
4353 JBV2584019
పపరర: బగచత అపరపరరవప బబ సదలపరటట
పపరర: అహమద సయఖద

4362 NDX3114311
పపరర: మసరసన వల షపక షపక

94-108/256

4373 NDX2085174
పపరర: చతడ శరమ భగదదడ

94-130/378

భరస : పవన శరమ భగదదడ
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:34
లస: ససస స
94-130/380

4376 NDX2027416
పపరర: సరరత ఎఅమన

94-130/381

భరస : చకకవరరస ఏమమణణ
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:41
లస: ససస స
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4377 NDX0079186
పపరర: నథగవనసకట ససరష వరణణ మరరరరర

94-130/382

భరస : వనసకట సయమనథరరయమణ
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:50
లస: ససస స
4380 NDX1138833
పపరర: బబబ పదథమవత వరససరరడడ

94-130/385

94-130/388

94-130/391

94-130/393

94-108/658

తసడడ:డ లసగరరరడడడ చథగసరరడడడ
ఇసటట ననస:28-8-274
వయససస:80
లస: పప
4395 NDX2948610
పపరర: నథగ మలర శసరర ససరపననన

94-129/728

94-130/394

తసడడ:డ మగతయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:28-8-281
వయససస:20
లస: ససస స

94-121/386

4390 NDX2437309
పపరర: పపషప లత ఇమమడడశశటఘ ట

94-130/822

4385 NDX1243898
పపరర: లకకమ నథరరయణ అతత
స లలరర

94-130/390

4388 NDX1581918
పపరర: రరమ బడహమస కకలమరర

94-130/392

94-108/272

భరస : వనసకట సససదర రరవప ఇమమడడ శశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-8-274
వయససస:57
లస: ససస స

4391 NDX2437325
పపరర: వనసకట సససదర రరవప
ఇమమడడశశటఘ ట
తసడడ:డ ససబబబరరవప ఇమమడడ శశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-8-274
వయససస:65
లస: పప

4393 NDX2791051
పపరర: రరమ చసదడ పడసరద వడర పవడడ

4394 NDX2791028
పపరర: ఉమ వడర పవడడ

94-130/821

94-108/271

94-130/820

4396 NDX2413557
పపరర: రరజజచసదడ రరపప లల

భరస : రరమచసదడ పడసరద వడర పవడడ
ఇసటట ననస:28-8-274
వయససస:61
లస: ససస స
94-129/408

4399 NDX2304756
పపరర: శకధర అతస లలరర

4402 NDX3219276
పపరర: రరహహత అపలమననన

4405 NDX3218781
పపరర: రమఖ అపలమననన
తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:28-8-281
వయససస:26
లస: ససస స

4397 NDX2413516
పపరర: భబవన రరషస రరపప లల

94-129/409

తసడడ:డ రరఘవయఖ రరపప లల
ఇసటట ననస:28-8-277/6
వయససస:61
లస: పప
94-130/395

4400 NDX2304632
పపరర: భభగరశసర పడసరద అతస లలరర

94-130/396

తసడడ:డ రసగర రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:28-8-278
వయససస:73
లస: పప
94-107/1048

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:28-8-281
వయససస:24
లస: పప
94-130/823

94-130/387

తసడడ:డ తషలసస దథస కకలమరర
ఇసటట ననస:28-8-228
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ భభగరశసర పడసరద అతస లలరర
ఇసటట ననస:28-8-278
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లల భబదసర చన
ఇసటట ననస:28-8-280
వయససస:34
లస: పప
4404 NDX3053683
పపరర: శక సససధస వనమమరర

4387 NDX2692457
పపరర: నరమల గరవర

4382 NDX1052935
పపరర: శకనవరస రరడడడ పరలలరర

తసడడ:డ పటబఘభ రరమయమఖ
ఇసటట ననస:28-8-181
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ భబవన ఋషస రరపప లల
ఇసటట ననస:28-8-277/6
వయససస:32
లస: పప

భరస : భభగరశసర పడసరద అతస లలరర
ఇసటట ననస:28-8-278
వయససస:66
లస: ససస స
4401 NDX3177771
పపరర: బహదసర చన

94-130/389

తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ వడర పవడడ
ఇసటట ననస:28-8-274
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససబబరరవప ససరరననన
ఇసటట ననస:28-8-277
వయససస:58
లస: ససస స
4398 NDX2304681
పపరర: ఇసదదరర దదవ అతస లలరర

4384 AP151010339142
పపరర: రతనకరరరవప మమజరటట

94-130/384

తసడడ:డ సరసబరరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:45
లస: పప

భరస : తడనథథ గరవర
ఇసటట ననస:28-8-227
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర ఎస
ఇసటట ననస:28-8-239
వయససస:56
లస: పప
4392 NDX2788552
పపరర: పరమమశసర రరడడడ చథగసరరడడడ

94-130/386

తసడడ:డ వరదరజజరరవప
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-8-213
వయససస:35
లస: పప
4389 NDX2300606
పపరర: హనసమసత రరవప మమడ

4381 JBV2696524
పపరర: శకచరణ బచసత

4379 AP151010339252
పపరర: లలత దదశరరజ

భరస : వనసకటరరజశశఖరసతఖదదవ
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమగగరవయఖ చసతథ
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:59
లస: పప
4386 NDX0900068
పపరర: ఇరరగర మగతథఖలల

94-130/383

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-8-22
వయససస:58
లస: ససస స
4383 NDX1720870
పపరర: సతఖనథరరయణ చసతథ

4378 NDX1152529
పపరర: వజయశక నథగదదవర

4403 NDX3247244
పపరర: శక సససధస వనమమరర

94-110/1327

తసడడ:డ మగతయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:28-8-281
వయససస:20
లస: ససస స
94-130/937

4406 NDX2300796
పపరర: జయశక చలమర

94-130/397

భరస : భబసనర శరససస స చలమర
ఇసటట ననస:28-8-282
వయససస:73
లస: ససస స
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94-130/398

4408 NDX2307320
పపరర: శక లకడమ చదలవరడ

94-130/399

4409 NDX2307288
పపరర: జయశక చదలవరడ

94-130/400

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ శరససస స చలమర
ఇసటట ననస:28-8-282
వయససస:73
లస: పప

భరస : అపరపరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:28-8-283
వయససస:39
లస: ససస స

4410 NDX2300762
పపరర: చథమగసడదశసరర పప నసగగపరటట

94-130/402 4412 NDX2405306
4411 NDX2301000
పపరర: హహమలత రరణణ నసససకరరరవప
పపరర: లకడమ సరరజన చదలవరడ

94-130/401

భరస : వషష
ష మహన పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:28-8-283
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పవరష చసదడ రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:28-8-283
వయససస:64
లస: ససస స

4413 NDX2360618
పపరర: హరర వరరన చగపపరపప

94-130/404

తసడడ:డ రరమ రరవప చగపపరపప
ఇసటట ననస:28-8-283
వయససస:27
లస: పప
4416 NDX2417277
పపరర: వషష
ష మహన పప నసగగపరటట

94-130/407

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:28-8-283
వయససస:66
లస: పప
4419 NDX2572576
పపరర: రరఘవనసదడ రరడడడ పరలలరర

94-129/603

4422 NDX2703452
పపరర: పదమ కడడయస

94-130/731

భరస : నలకసఠరశసర రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:28-8-287
వయససస:50
లస: ససస స
94-118/1142

4428 NDX2733574
పపరర: వవసతఖ నథరరయణ మతడక

94-130/827

4418 NDX2739191
పపరర: శక లకడమ నశకసకరరరవప

94-130/410

4420 NDX2300853
పపరర: జయ నథగ వనసకట సరయ
ససజత చదలవరడ
తసడడ:డ సరయరరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:28-8-286
వయససస:23
లస: పప

94-130/409

4423 NDX2703528
పపరర: సమమమ ట కడడయస

94-130/732

94-130/825

తసడడ:డ రరమ కకషష తరరవదద
ఇసటట ననస:28-8-295
వయససస:19
లస: ససస స

94-130/730

4424 NDX2701415
పపరర: భబగఖ శశహనర కడడయస

94-130/733

4427 NDX2791226
పపరర: ససధఖ రరణణ కకట

94-130/826

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:28-8-289
వయససస:41
లస: ససస స

4429 NDX2733509
పపరర: హహమలత మతడక

4435 NDX2695286
పపరర: మమధవ తరరవదద

4421 NDX2699791
పపరర: నలకసఠరశసర రరవప కడడయస

తసడడ:డ నలకసఠరశసర రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:28-8-287
వయససస:29
లస: పప

94-130/828

4430 NDX2770741
పపరర: తషలశ కకట

94-130/829

తసడడ:డ శకనవసరరర రరవప కకట
ఇసటట ననస:28-8-289
వయససస:23
లస: ససస స
94-130/411

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కకనజరటట
ఇసటట ననస:28-8-292
వయససస:45
లస: పప
94-129/730

94-130/824

భసధసవప: పదమ కడడయస
ఇసటట ననస:28-8-287
వయససస:60
లస: పప

4426 NDX2791200
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

4432 NDX2397693
పపరర: కకటటశసర రరవప కకనజరటట

94-130/406

భరస : అపరపరరవప నశకసకరరరవప
ఇసటట ననస:28-8-283
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వ వ సతఖ నథరరయణ మతడక
ఇసటట ననస:28-8-289
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప కకనజరటట
ఇసటట ననస:28-8-292
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : అననపవరష తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:28-8-294
వయససస:36
లస: పప

4417 NDX2405298
పపరర: వనసకటటశసరరరవప చదలవరడ

తసడడ:డ శరసబయఖ కకట
ఇసటట ననస:28-8-289
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమ జజగర మతడక
ఇసటట ననస:28-8-289
వయససస:36
లస: పప

4434 NDX3210101
పపరర: ఈశసర గణణశ బబబగ తదలపప డ లల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:28-8-283
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నలకసఠరశసర రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:28-8-287
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరమజజగర మథదథ
ఇసటట ననస:28-8-289
వయససస:59
లస: ససస స

4431 NDX2397735
పపరర: నథగ మననరమ కకనజరటట

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:28-8-283
వయససస:51
లస: పప
94-130/408

94-130/403

భరస : వనసకటటశసరరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:28-8-283
వయససస:79
లస: ససస స

94-130/405 4415 NDX2405314
4414 NDX2300986
పపరర: శసకర శకనవరస నసససకరరరవప
పపరర: సరయరరమ చదలవరడ

తసడడ:డ ససబబయఖ చదలవరడ
ఇసటట ననస:28-8-283
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:28-8-285
వయససస:24
లస: పప

4425 NDX2733533
పపరర: లకడమ కలమమరర మథదథ

భరస : సరయ రరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:28-8-283
వయససస:51
లస: ససస స

4433 NDX3216900
పపరర: అననపవరష తదలపప డ లల

94-129/729

భరస : సతఖనథరరయణ టటలలనశలల
ఇసటట ననస:28-8-293
వయససస:61
లస: ససస స
94-110/1112

94-125/896
4436 NDX3009495
పపరర: చనన మలర కరరరర న రరవప బతష
స ల

తసడడ:డ కనకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-8-295
వయససస:56
లస: పప
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94-130/830

తసడడ:డ రరశయ కకటపరటట
ఇసటట ననస:28-8-295
వయససస:62
లస: పప
4440 NDX3148400
పపరర: ఝనస లకడమ మమక

4438 NDX2965457
పపరర: వజయ కలమమరర కకటపరటట

94-130/831

భరస : వనసకటటశసరరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:28-8-295
వయససస:57
లస: ససస స
94-129/731

4441 NDX3151271
పపరర: శకనవరస మమక

4439 NDX3250552
పపరర: ఆసజననయగలల బటటఘ ల

94-134/922

తసడడ:డ చన మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:28-8-295/1
వయససస:32
లస: పప
94-130/832

4442 NDX3220324
పపరర: శకనవరస మమక

94-130/941

భరస : శకనవరస మమక
ఇసటట ననస:28-8-295, Sri venkateswara nila
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: ఝనస లకడమ
ఇసటట ననస:28-8-295, Sri venkateswara nila
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: ఝనస లకడమ మమక
ఇసటట ననస:28-8-295, Sri venkateswara nila
వయససస:37
లస: పప

4443 NDX3185774
పపరర: పడహర దస రరడడడ

4444 NDX3077344
పపరర: రరజరశసరర దదవరశశటఘ ట

4445 NDX0468520
పపరర: లకడమ సరససత దదవరశశటఘ ట

94-129/732

తసడడ:డ గగరరమమరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:28-8-296
వయససస:37
లస: పప
4446 NDX2085224
పపరర: చసదడ శశఖర పప కలరర

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:28-8-297
వయససస:37
లస: ససస స
94-130/413

తసడడ:డ నసరయఖ పప కలరర
ఇసటట ననస:28-8-297
వయససస:33
లస: పప
4449 NDX0459073
పపరర: అపరపరరవప దదవరశశటఘ ట

94-130/416

94-130/419

94-130/422

94-130/425

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-8-300
వయససస:57
లస: ససస స

4453 NDX0396036
పపరర: శవకరమమశసరర పరలవరరస

4456 NDX0872002
పపరర: వవనకరనసద దదవరసపటఘ ట

4459 NDX2971398
పపరర: కరరమగన షపక

94-130/427

4462 NDX1256635
పపరర: పదమజ దథసడపరటట

94-130/420

4465 AP151010339185
పపరర: శశషరరతనమమ అచసఖత
భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:28-8-300
వయససస:62
లస: ససస స

4451 AP151010339116
పపరర: శవపరరసత పరలవరరస

94-130/418

4454 JBV2696839
పపరర: మమన మణడ

94-130/421

తసడడ:డ ససబబష చణదడబబ స
ఇసటట ననస:28-8-299
వయససస:34
లస: పప
94-130/423

4457 AP151010339436
పపరర: శవకలమమర పరలవరరస

94-130/424

తసడడ:డ పరలవరరస వనసకటకకనయఖశరమ
ఇసటట ననస:28-8-299
వయససస:52
లస: పప
94-130/833

4460 NDX1243807
పపరర: నథగ దదపసకర చకన

94-130/426

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-8-300
వయససస:28
లస: ససస స
94-130/428

భరస : ససరరసదడనథథ
ఇసటట ననస:28-8-300
వయససస:44
లస: ససస స
94-130/430

94-130/415

భరస : వనసకటకకనయఖశరమ
ఇసటట ననస:28-8-299
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నథగమర వల షపక
ఇసటట ననస:28-8-299
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-8-300
వయససస:37
లస: ససస స
4464 NDX0564906
పపరర: పపషపవలర పప లశశటఘ ట

94-130/417

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:28-8-299
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకనయఖశరమ
ఇసటట ననస:28-8-299
వయససస:55
లస: పప
4461 NDX1166016
పపరర: వనసకట పదమజజ కకపపపరరవవరర

4450 JBV2696318
పపరర: ఇసదదర ఎరరవప

4448 JBV2696698
పపరర: ససభబష చణదడబబ స మణడడడ
తసడడ:డ సరణబయఖ
ఇసటట ననస:28-8-297
వయససస:60
లస: పప

భరస : పరలవరరస వనసకటకకనయఖశరమ
ఇసటట ననస:28-8-299
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబష చణదడబబ స
ఇసటట ననస:28-8-299
వయససస:36
లస: పప
4458 AP151010339302
పపరర: గగరరశసకర పరలవరరస

94-130/414

భరస : బబలకకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:28-8-299
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకనయఖశరమ
ఇసటట ననస:28-8-299
వయససస:54
లస: ససస స
4455 JBV2696714
పపరర: గసగరధర మణడడడ

4447 NDX0459099
పపరర: శకనవరస దదవరశశటఘ ట

94-130/412

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:28-8-297
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:28-8-297
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:28-8-297
వయససస:63
లస: పప
4452 AP151010339294
పపరర: లలతథదదవ పరలపరరస

94-129/733

4463 AP151010339349
పపరర: వరసవ పపనసమతస

94-130/429

భరస : పపనసమతఖ రరమచసదడరరజ
ఇసటట ననస:28-8-300
వయససస:47
లస: ససస స
94-130/431

4466 NDX1052661
పపరర: చసదడశశఖర జసధథఖల

94-130/432

తసడడ:డ లకడమవనసకటగరరర పడసరద
ఇసటట ననస:28-8-300
వయససస:32
లస: పప
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4467 NDX0472332
పపరర: అనల కలమమర పచతపపలలసస

94-130/433

తసడడ:డ రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:28-8-300
వయససస:38
లస: పప
4470 NDX0467464
పపరర: రవ బబబగ కటబఘడడ

94-130/437

94-130/835

94-130/440

94-130/443

4477 JBV1051705
పపరర: రరఖరరణణ మమమలవరపప

4480 NDX1770776
పపరర: శశసత పచతపపలలసస

94-130/446

4483 NDX0783621
పపరర: ఉమమ మహహశసరర మమకల

94-130/449

4486 NDX1584797
పపరర: దసరరర శ మగరరగమడడ
తసడడ:డ పడసరద రరవప మగరరగమడడ
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:27
లస: పప

4488 NDX1922518
పపరర: కకషష కలమమర పరలపరరస

4489 NDX0369371
పపరర: కకటటశసర రరవప మమమలవరపప

94-130/452

తసడడ:డ బబబగ రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రసగనథయకలలల
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:45
లస: పప
4494 NDX0396598
పపరర: ససబడమణఖస పససపపలలటట
తసడడ:డ వనణకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:55
లస: పప

94-130/441

94-130/458

4492 NDX0396788
పపరర: మలర వరపప వనసకటరరజ
గరపరలరరడడ
తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:48
లస: పప

94-130/834

4475 NDX1681445
పపరర: శక లకడమ మరరక

94-130/439

4478 NDX2152783
పపరర: పదమ మమధసరర కకదమగగసడర

94-130/444

4481 NDX1166156
పపరర: ధనలకకమ పపదద డ జ

94-130/445

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:39
లస: ససస స
94-130/447

4484 AP151010339342
పపరర: కకషషవనణణ పపనసమతస

94-130/448

భరస : ససరఖనథరరయణరరజ
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:72
లస: ససస స
94-130/450

4487 NDX0783530
పపరర: రరజచసదడ రరపప లల

94-130/451

తసడడ:డ భబవన రరషస
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:31
లస: పప
94-130/453

4490 NDX1166149
పపరర: సరసబశవ రరవప పపదద డ జ

94-130/454

తసడడ:డ గగరరబడహమస
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:45
లస: పప
94-130/456

4493 AP151010339026
పపరర: నథగదసరరర పడసరద మమకల

94-130/457

తసడడ:డ రసగనథయకలలల
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:48
లస: పప

94-130/459 4496 NDX1551028
4495 NDX1490606
పపరర: ససబడమణఖ కలమమర గగసటటరర
పపరర: బబలకకషష చచదరర వనజళయళ

తసడడ:డ గగసటటరర
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:58
లస: పప

94-130/442

భరస : అనల కలమమర కరటటడ
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట జగనథనధరరవప
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:40
లస: పప
94-130/455

4472 NDX3198462
పపరర: ఖమశసబ షపక

భరస : డదవడ రరజ మరరక
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నథగదసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ కకషష రరడడడ మమడడరళయ
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:26
లస: పప

4491 NDX0837252
పపరర: రమమష మమకల

94-130/438

భరస : జయసత పచతపపలలసస
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:42
లస: ససస స
4485 NDX1720748
పపరర: సరయ ససదర థరర మమడడరళయ

4474 NDX1681379
పపరర: జజఖత ఓనఘ పపల

94-130/436

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:28-8-301
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట జగనథనథరరవప
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరరధద
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:37
లస: ససస స
4482 JBV2697050
పపరర: ససధథఖరరణణ మమకల

94-130/734

భరస : శకనవరసరరవప ఓనఘ పపల
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:33
లస: ససస స
4479 NDX0885830
పపరర: లకడమ సకజన బసడర మమడడ

4471 NDX2613560
పపరర: లకడమ అనసష మటమరరక

4469 NDX1461656
పపరర: లకడమ తగల

భరస : నరసససహ మమరరస తగల
ఇసటట ననస:28-8-301
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:28-8-301
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:28-8-301
వయససస:21
లస: పప
4476 NDX0472191
పపరర: శశసత యడర పలర

94-130/435

భరస : రవ బబబగ కటబఘడడ
ఇసటట ననస:28-8-301
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ కటబఘడడ
ఇసటట ననస:28-8-301
వయససస:42
లస: పప
4473 NDX2721835
పపరర: ఖమససస వల షపక

4468 NDX0467530
పపరర: లకడమ దదవ కటబఘడడ

94-130/460

తసడడ:డ ససవపడసరద అలల
ర రర రరవప వనజళయళ
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:58
లస: పప
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4497 JBV2696219
పపరర: శకవరతసవ పపవపసల
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94-130/461

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:59
లస: పప

4498 NDX0564955
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పప లశశటఘ ట

తసడడ:డ పసచతయఖ
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:61
లస: పప

94-130/464 4501 NDX0369173
4500 NDX1490580
పపరర: హనసమసత రరవప బబతసపవడడ
పపరర: కలససమకలమమరర యడవలర

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:75
లస: పప
4503 NDX0564864
పపరర: రరణగకర దదవ పప లశశటఘ ట

94-130/467

94-130/470

94-130/836

94-130/474

94-130/477

భరస : పస వ కకటటరతన గరపరల కకషష
ఇసటట ననస:28-8-306
వయససస:52
లస: ససస స

4513 NDX0467589
పపరర: గగస బ షపక

4516 AP151010339086
పపరర: మధసససధనరరవప

94-130/480

4519 NDX2693034
పపరర: లకడమ ససషసమథ మగదదగగసడ

94-130/481

4505 AP151010339240
పపరర: లకడమ చకరన

4508 JBV2696235
పపరర: వనణకట చలపతరరవప యన

94-130/837

4511 NDX0565317
పపరర: లకడమ కకషష లలత తతటకలర

94-130/469

94-130/472

94-130/473

తసడడ:డ జగన మహన
ఇసటట ననస:28-8-305
వయససస:30
లస: ససస స
94-130/475

4514 JBV2697027
పపరర: రరజఖలకడమ పససడడపప డ ల

94-130/476

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-8-305
వయససస:63
లస: ససస స
94-130/478

4517 AP151010339511
పపరర: జగననమహనరరవప పప టటఘ

94-130/479

తసడడ:డ భగజసగరరవప
ఇసటట ననస:28-8-305
వయససస:75
లస: పప
94-130/735

4520 NDX2693059
పపరర: వనసకట రరజజనసద శకవతసవ
మగదదగగసడ
తసడడ:డ శకనవరస శరమ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:28-8-305
వయససస:25
లస: పప

94-130/482 4523 AP151010339297
4522 JBV2696045
పపరర: నథరరయణరరవప నడమమనసరర
పపరర: చదసబరశకనవసరరవప
వనలవరరసపరట
తసడడ:డ నథగరశసరరరవప
తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-8-306
ఇసటట ననస:28-8-306
వయససస:38
లస: పప
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషష వసగరవఅల
ఇసటట ననస:28-8-307
వయససస:33
లస: పప

94-130/466

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:28-8-304
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస శరమ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:28-8-305
వయససస:27
లస: ససస స

94-130/484 4525 NDX3250131
4524 AP151010339190
పపరర: వనసకటకకటటరతనగరపరలకకకషష పప టటఘ
పపరర: హరర సతఖ గరపరల వసగవటట

తసడడ:డ పస వ.గగవసదరరవప
ఇసటట ననస:28-8-306
వయససస:58
లస: పప

94-130/471

తసడడ:డ కలమమరసరసమ
ఇసటట ననస:28-8-305
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:28-8-305
వయససస:86
లస: పప
4521 NDX0467712
పపరర: అనసరరధ పప టటఘ

4510 NDX2745479
పపరర: అనసససయ పససగళ

4502 NDX0735704
పపరర: శవ నథగ కలమఖణణ దథచదపలర

భరస : సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-8-304
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:28-8-305
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర సరసమ
ఇసటట ననస:28-8-305
వయససస:36
లస: పప
4518 NDX0565341
పపరర: వనసకట రమణథరరవప తతటకలర

94-130/468

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-8-304
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:28-8-305
వయససస:35
లస: ససస స
4515 NDX0467746
పపరర: ఫణణ కకషప ర మదథదల

4507 NDX0564831
పపరర: అశశక కలమమర పప లశశటఘ ట

94-130/463

భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:28-8-304
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-8-304
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖరరర న రరవప పససగళ
ఇసటట ననస:28-8-304
వయససస:50
లస: పప
4512 NDX0394593
పపరర: మలర క ఇకలనరరస

94-130/465

భరస : హరగరపరల
ఇసటట ననస:28-8-304
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వశసనథధస రరయవరపప
ఇసటట ననస:28-8-304
వయససస:68
లస: ససస స
4509 NDX2745461
పపరర: శకనవరస రరవప పససగళ

4504 AP151010339290
పపరర: రరధథదదవ తథడడవరయ

4499 AP151010339485
పపరర: రవసదడబబబగ పచతపపలలనస

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:28-8-302
వయససస:67
లస: పప

భరస : ధనససజయరరవప
ఇసటట ననస:28-8-303
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-8-304
వయససస:36
లస: ససస స
4506 NDX1770685
పపరర: సతఖవత రరయవరపప

94-130/462

94-110/1331

4526 NDX3204823
పపరర: సతఖవత వసగవటట

94-130/736

94-130/483

94-129/637

భరస : రరధథకరశపశరన వసగవటట
ఇసటట ననస:28-08-307
వయససస:57
లస: ససస స
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4527 NDX3209954
పపరర: సతఖవత వసగవటట
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94-129/638

భరస : రరధకకషష మమరరస వసగవటట
ఇసటట ననస:28-08-307
వయససస:57
లస: ససస స
4530 NDX3182797
పపరర: సతఖ సతశ వసగవటట

4528 NDX3216306
పపరర: హరర సతఖ గరపరల వసగవటట

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస వసగవటట
ఇసటట ననస:28-08-307
వయససస:33
లస: పప
94-130/774

4531 NDX2404754
పపరర: అనసరరధ దథవపలలరర

తసడడ:డ రరధకకషషమమరరస వసగవటట
ఇసటట ననస:28-08-307 sri sai nilayam
వయససస:34
లస: పప

భరస : పవన కలమమర దథవపలలరర
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:29
లస: ససస స

4533 NDX2497378
పపరర: యమగన దథవపలలరర

4534 NDX2413086
పపరర: సససధసజ దథవపలలరర

94-129/410

భరస : నవన కలమమర దథవపలలరర
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:21
లస: ససస స
4536 NDX2413052
పపరర: భబగఖలకడమ దథవపలలరర

94-129/413

94-129/416

94-130/485

94-130/488

94-130/838

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:46
లస: పప

94-129/414

4546 AP151010339067
పపరర: మరరహహసపజసన షపక

4549 NDX3057452
పపరర: ససశల శసగసశశటఘ ట

94-227/56

4552 MLJ2234979
పపరర: రహమతషనసర షపజక

94-129/417

4555 NDX1166081
పపరర: సపవత గణణశన
తసడడ:డ అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:27
లస: ససస స

4535 NDX2497345
పపరర: అనసరరధ దథవపలలరర

94-129/412

4538 NDX2413128
పపరర: ససమన బబబగ దథవపలలరర

94-129/415

4541 NDX2497139
పపరర: వనసకటటశసర రరవప దథవపలలరర

94-129/418

తసడడ:డ వరయఖ దథవపలలరర
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:67
లస: పప
94-130/486

4544 NDX1052950
పపరర: శకనవరససలల యలమరల

94-130/487

తసడడ:డ మహదదవపడడ
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:43
లస: పప
94-130/489

4547 NDX2528628
పపరర: శవ పడసరద చసతకరయల

94-130/490

తసడడ:డ నథగయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:28-08-308
వయససస:25
లస: పప
94-130/839

4550 NDX3084977
పపరర: రరణగక మమధథగగన

94-130/840

భరస : రమమశ మమధథగగన
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:24
లస: ససస స
94-227/57

భరస : బకరరర షపక షపజక
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:40
లస: ససస స
94-227/59

94-115/36

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప దథవపలలరర
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససరర బబబగ శసగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబగ చసతథబతస న
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:26
లస: ససస స
4554 NDX0127977
పపరర: కకటటశసరరరవప మమదర

4543 AP151010339047
పపరర: మహబమబ బ షపక

4532 NDX2411742
పపరర: వనసకటటశసర రరవప దథవపలలరర

భరస : పవన కలమమర దథవపలలరర
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నననన బగడదసరహహబ
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస శసగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:64
లస: పప
4551 NDX1909029
పపరర: బసదస చసతథబతస న

94-129/411

భరస : మరరహహసపజసన
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రవ
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:55
లస: పప
4548 NDX3033701
పపరర: ససరర బబబగ శసగసశశటఘ ట

4540 NDX2413185
పపరర: నవన కలమమర దథవపలలరర

94-129/844

తసడడ:డ వరయఖ దథవపలలరర
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప దథవపలలరర
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట గరపరల కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:72
లస: ససస స
4545 NDX0931113
పపరర: కరవవరర వర పరసడడ

94-110/50

తసడడ:డ దసరర యఖ మమదగరన
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప దథవపలలరర
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:37
లస: పప
4542 NDX0395400
పపరర: ససతథ ఏలలరర

4537 NDX2497261
పపరర: రమమష మమదగరన

4529 NDX3224474
పపరర: సతఖ వత వసగవటట

భరస : రరఢ కకషష మమరరస వసగవటట
ఇసటట ననస:28-08-307
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససమన బబబగ దథవపలలరర
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప దథవపలలరర
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:64
లస: ససస స
4539 NDX2413235
పపరర: పవన కలమమర దథవపలలరర

94-129/639

4553 NDX0127795
పపరర: యశశద మమదర

94-227/58

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-8-308
వయససస:41
లస: ససస స
94-130/491

4556 NDX0078238
పపరర: దదపసస వరససరరడడడ

94-130/492

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:31
లస: ససస స
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4557 NDX0395624
పపరర: పడతతఖష వడర మమడడ
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94-130/493

తసడడ:డ రరమచసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:32
లస: ససస స
4560 NDX0468405
పపరర: రరధదక నసదదపరటట

94-130/496

94-130/499

94-130/502

94-130/505

94-130/508

94-130/511

94-130/514

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:78
లస: పప

4570 NDX1376870
పపరర: భబనస కలమమర చరరమమమళళ

4573 NDX0783548
పపరర: నరరశ కలమమర జరటఘ ట

4576 NDX0847723
పపరర: అజయగనమమర గణణశన

4579 NDX0847673
పపరర: వనసకట శవయఖ చరరమమమళర

94-130/517

4582 NDX0079103
పపరర: పరమమశసర రరవప చథగస రరడడ

94-130/506

4585 NDX2300788
పపరర: భగవననశసరర గరల
భరస : శవ కలమమర గరల
ఇసటట ననస:28-8-311
వయససస:37
లస: ససస స

4565 NDX1414804
పపరర: పదథమవత కకలల
ర రర

94-130/501

4568 JBV2696482
పపరర: చణదడరరఖ బచసత

94-130/504

4571 NDX0783514
పపరర: రవకకరణ రరపప లల

94-130/507

తసడడ:డ భబవనరరషస
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:33
లస: పప
94-130/509

4574 NDX0079053
పపరర: వనసకట రమణ పససపపలలటట

94-130/510

తసడడ:డ దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:43
లస: పప
94-130/512

4577 AP151010339016
పపరర: రసగసరయకలమమర దదశరరజ

94-130/513

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:62
లస: పప
94-130/515

94-130/516
4580 NDX0397521
పపరర: డక.కర .వశసనథధ రరవప అసదలస

తసడడ:డ వనసకట పసచతయఖ
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:71
లస: పప
94-130/518

తసడడ:డ లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:80
లస: పప
94-227/61

94-130/498

భరస : వనసకటససబబబరరవ
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రసగస
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:74
లస: పప
4584 MLJ2234649
పపరర: ససబబబరరవప డకలనమళర

94-130/503

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నథరరయణ రరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:62
లస: పప
4581 NDX0395541
పపరర: మలర కరరరర నరరవప బతస న

4567 JBV2696466
పపరర: వససమత గణణససన

4562 NDX1376789
పపరర: లకడమ గణణశన

తలర : యస యస వ యస ఎన మమరరస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శరవయఖ జరటఘ ట
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకదసడపరణణ
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:45
లస: పప
4578 NDX1708264
పపరర: లకడమ కకశశర బబబగ దథసరర

94-130/500

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రతథనకరరరవప
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:35
లస: పప
4575 AP151010339137
పపరర: దసరరర పడసరద భబరతషల

4564 NDX1256783
పపరర: ససశల మలర వరపప

94-130/495

భరస : అజయ కలమమర గణణశన
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వర పడసరద
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ పడకరశ గడదస
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:30
లస: పప
4572 JBV2696011
పపరర: ఆదదతఖ మమజరటట

94-130/497

భరస : జయరరజ
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బసవపడకరశ
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:53
లస: ససస స
4569 NDX1461623
పపరర: ససహహహల గణణశ గడదస

4561 JBV2697126
పపరర: వజయలకడమ వరససగల

4559 JBV2696755
పపరర: నథగ సతఖశక చకకవరణ

తసడడ:డ లకడమనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరససగల వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమపడసరద
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:47
లస: ససస స
4566 NDX0520288
పపరర: పడపపలర పడకరశ గడదస

94-130/494

భరస : శకరరస రరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కలశలరరవప
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:40
లస: ససస స
4563 AP151010339347
పపరర: వజయ మగలలగగ

4558 NDX0783589
పపరర: అమకతవలర నమమరరజ

4583 MLJ2234706
పపరర: మరరయమమ డకలనమళర

94-227/60

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-8-309
వయససస:73
లస: ససస స
94-130/519

4586 NDX2300804
పపరర: వనసకట రతనస గరల

94-130/520

భరస : రరఘవపలల గరల
ఇసటట ననస:28-8-311
వయససస:58
లస: ససస స
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4587 NDX2300820
పపరర: శవ కలమమర గరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-130/521

తసడడ:డ రరఘవపలల గరల
ఇసటట ననస:28-8-311
వయససస:38
లస: పప

4588 NDX2300838
పపరర: నరరసదడ గరల

తసడడ:డ రరఘవపలల గరల
ఇసటట ననస:28-8-311
వయససస:38
లస: పప

4590 NDX2307254
పపరర: శక లకడమ తతమమటట

94-130/524

4591 NDX2307569
పపరర: సరమమమ జఖస తతమమటట

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తతమమటట
ఇసటట ననస:28-8-312
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప తతమమటట
ఇసటట ననస:28-8-312
వయససస:30
లస: ససస స

4593 NDX2828788
పపరర: లకడమ రరమననన

4594 NDX2828671
పపరర: శవ శసకర రరవప రరమననన

94-110/1213

భరస : శవ శసకర రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:28-8-315
వయససస:64
లస: ససస స
4596 NDX2828762
పపరర: ససదఖ రరణణ రరమననన

94-110/1216

తలర : రరమ కకషష రరమననన
ఇసటట ననస:28-8-315
వయససస:35
లస: ససస స
4599 NDX2085067
పపరర: అరరర న పలవరయ

94-130/527

Deleted

భరస : కకరణ కలమమర యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:28-8-721
వయససస:37
లస: ససస స
4605 NDX2822500
పపరర: నథగ హహమ కకసడమమడడ

94-130/525

94-126/817

94-130/523

4592 NDX2304897
పపరర: మననజ కలమమర తతమమటట

94-110/1214

4595 NDX2828697
పపరర: రరమ కకషష రరమననన

94-110/1215

తసడడ:డ పసచతయఖ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:28-8-315
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:28-8-315
వయససస:44
లస: పప

4597 NDX2828713
పపరర: కకరణ సరయ రరమననన

4598 NDX2579928
పపరర: అనసత లకడమ గరల

4600 NDX0931063
పపరర: పపననససపటఘ ట పడసరద

94-110/1217

94-130/737

భరస : నరరసదడ గరల
ఇసటట ననస:28-8-359
వయససస:32
లస: ససస స
94-130/528

4601 NDX2291821
పపరర: పడవణ కకషష దదసస

94-118/96

తసడడ:డ బబల శకనవరస రరవప దదసస
ఇసటట ననస:28-8-709
వయససస:24
లస: పప

4603 NDX1127240
పపరర: ఉదయకలమమర తథడదపలర

94-117/15

తసడడ:డ శకరరమమమరరస తథడదపలర
ఇసటట ననస:28-8-802
వయససస:58
లస: పప
4606 NDX3082724
పపరర: తథర లకడమ చసదడలల

94-126/818
4604 NDX2822492
పపరర: మమరరత రరమచసద కకసడమమడడ

తసడడ:డ ధరమ రరవప
ఇసటట ననస:28-8-806 F NO 102 SIRI NILAY
వయససస:48
లస: పప
94-126/819

4607 NDX3125044
పపరర: సతశ బబబగ పపసటబఖల

94-126/820

భరస : రరమచసద
ఇసటట ననస:28-8-806 SIRI NILAYAM
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకమనథనరరయణ చసదడలల
ఇసటట ననస:28-8-806 sirinilayam apartment
వయససస:34
లస: ససస స

4608 NDX2299550
పపరర: ససరరన కమల తలతతటట

94-130/819 4610 NDX2419067
4609 NDX3009461
పపరర: వనసకట ససబబ లకవమమమ బతష
పపరర: నథగరశసరరరవప కరలరసపలర
స ల

94-128/28

భరస : రవ కలమమర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:28-8-881
వయససస:57
లస: ససస స
4611 NDX2404598
పపరర: కకరణమయ గరగరననన

94-105/629

తలర : అపరష గరగరననన
ఇసటట ననస:28-9
వయససస:23
లస: ససస స
4614 NDX0015560
పపరర: కనఖదథర రజనకరసత
తసడడ:డ శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:28-9
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పపసటబఖల
ఇసటట ననస:28-8-819
వయససస:29
లస: పప
94-108/516

భరస : చనన మలర కరరరర న రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-8-1970
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరలరసపలర
ఇసటట ననస:28-8, F-4B, THE EMBASSY AP
వయససస:55
లస: పప

4612 NDX0015743
పపరర: గరగరననన అపరష

4613 NDX0015750
పపరర: కనఖదథర లకడమ రరణణ

94-108/273

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:28-9
వయససస:43
లస: ససస స
94-108/275

94-130/526

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తతమమటట
ఇసటట ననస:28-8-312
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-8-401
వయససస:42
లస: పప
94-119/805

4589 NDX2300812
పపరర: రరఘవపలల గరల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గరల
ఇసటట ననస:28-8-311
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష రరమననన
ఇసటట ననస:28-8-315
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:28-8-401
వయససస:25
లస: పప
4602 NDX3204617
పపరర: కలపన యలమరపడగడ

94-130/522

4615 NDX0487447
పపరర: శకహరర రరవప కనఖధథర
తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:28-9
వయససస:68
లస: పప

94-108/274

భరస : శకహరరహర రరవప
ఇసటట ననస:28-9
వయససస:61
లస: ససస స
94-108/276

4616 AP151010339147
పపరర: శకనవరస పపదమగలలర

94-130/529

తసడడ:డ బబలకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-9-12
వయససస:45
లస: పప
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4617 NDX1139203
పపరర: సరలమన డదనయల జసపన

94-130/530

తసడడ:డ ఆనసద వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:28-9-19
వయససస:53
లస: పప
4620 NDX1376854
పపరర: నతఖసరయ గరసజపలర

4618 AP151010339552
పపరర: కకరణమయ గరవసదస

భరస : గరవసదస సతఖపడసరద
ఇసటట ననస:28-9-35
వయససస:44
లస: ససస స
94-130/532

తసడడ:డ గగతమ కలమమర
ఇసటట ననస:28-9-96
వయససస:29
లస: ససస స

4621 NDX1376862
పపరర: రరమ నశరసత గరసజపలర

భరస : మలలర శసరవరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:28-9-129
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:28-9-229
వయససస:38
లస: పప
4629 NDX0842815
పపరర: శకమహలకడమ కకగసటట

4627 AP151010339138
పపరర: అరవసద కకలర మరర

94-130/542

4630 JBV2696623
పపరర: లకడమ గరగగల

భరస : మదనథభబషర్
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:50
లస: ససస స

4633 NDX1376805
పపరర: రమమదదవ చరరమమమళళ

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జగనథనదస
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:51
లస: పప
4641 JBV2696672
పపరర: వనణకట సరణబశవరరవప రరయ

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:28-9-299
వయససస:60
లస: పప

4639 AP151010339494
పపరర: ఆనసద కలమమర దదవశశటఘ ట

94-130/554

4642 NDX0079095
పపరర: బబల చథగసరరడడడ

4645 NDX3047883
పపరర: బబజ షపక
భరస : రససల
ఇసటట ననస:28-9-316
వయససస:45
లస: ససస స

4625 NDX1165919
పపరర: మమలత అనథనపడగడ

94-130/537

4628 JBV2696227
పపరర: ససవర నథగరరరడడడ ఎరరవప

94-130/541

94-130/543

4631 NDX1053024
పపరర: మధసర వనసకటమనథకడ
పయమఖవపల
భరస : వనసకట భబసనరరరవప
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:46
లస: ససస స

94-130/544

94-130/546

4634 JBV2696870
పపరర: వనసకట రరమమమ

94-130/547

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:78
లస: ససస స
94-130/549

4637 AP151010339251
పపరర: మమలమల షపక

94-130/550

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:50
లస: పప
94-130/552

4640 AP151010339499
పపరర: లకకమనథరరయణ రరజ చకకవరస

94-130/553

తసడడ:డ మటఘ సరరజ
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:67
లస: పప
94-130/555

తసడడ:డ పరమమశసర రరడడడ చథగసరరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:75
లస: పప
94-130/557

94-130/534

తసడడ:డ అలలర రరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-291
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకటపర దదవశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నథణచథరయఖ
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:68
లస: పప
4644 NDX0783613
పపరర: హరరబబబగ కకసడథ

94-130/539

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:37
లస: పప
94-130/551

4622 NDX2085208
పపరర: ససవరష నథళస

భరస : హరనథధ బబబగ
ఇసటట ననస:28-9-210
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రసగరరవప
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:52
లస: ససస స

94-130/548 4636 NDX1053099
4635 NDX2085265
పపరర: నఖల జయ రరఘవ బబజవరడ
పపరర: వససతకలమమరర యలమరల

4638 NDX1256650
పపరర: ససరరసదడనథథ దథసడపరటట

94-130/536

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:43
లస: ససస స
94-130/545

94-130/857

భరస : కకటటశసర రరవప నథళస
ఇసటట ననస:28-9-128
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సతఖనథరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:28-9-291
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:28-9-294
వయససస:35
లస: ససస స
4632 AP151010339264
పపరర: నథజన షపక

94-130/533

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-9-149
వయససస:57
లస: ససస స
94-130/538

4619 NDX2948594
పపరర: భమరరజ జడల

తసడడ:డ తరరపతయఖ జడల
ఇసటట ననస:28-9-35
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గగతమ కలమమర
ఇసటట ననస:28-9-96
వయససస:27
లస: పప

94-130/535 4624 NDX1166024
4623 AP151010339259
పపరర: వనసకటనథగదసరర పపషపలత పపదమ
పపరర: ససవరష లకకమ కకపపపరరవవరర

4626 NDX1166008
పపరర: వనసకట శవ నథగ పడవణ కర

94-130/531

4643 NDX0394650
పపరర: రమమదదవ కత

94-130/556

భరస : హరరబబబగ
ఇసటట ననస:28-9-299
వయససస:49
లస: ససస స
94-104/835

4646 NDX3115714
పపరర: రససల షపక

94-105/798

తసడడ:డ మర సరహహబ
ఇసటట ననస:28-9-316
వయససస:50
లస: పప
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4647 NDX2748366
పపరర: పడసరదరరవప తథమగ వదథ

94-130/841

తసడడ:డ నథరరయణరరవప తథమగ వనడ
ఇసటట ననస:28-9-317
వయససస:57
లస: పప

4648 NDX2748424
పపరర: వనసకట రరమ లకడమ జజఖత
తతమగ
తసడడ:డ నథరరయణరరవప వనడ
ఇసటట ననస:28-9-317
వయససస:55
లస: ససస స

94-130/842

4651 NDX3078672
పపరర: దసరర భవన పడడగరరరడడడ

94-130/845

94-130/844
4650 NDX2750263
పపరర: ఏస ఏస ఏ వ ఏస ఆర సరసమ
నథయగడడ తతమగ
తసడడ:డ వనడ నథరరయణ రరవప తతమగ
ఇసటట ననస:28-9-317
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పడడగరరరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-318
వయససస:20
లస: ససస స

4653 NDX3246170
పపరర: పపషప వనణణ పదదగర రరడడ

4654 NDX3246188
పపరర: బబల ససబబమమ పదదగర రరడడ

94-130/949

భరస : శకనవరస రరడడడ పదదగర రరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-318
వయససస:41
లస: ససస స
4656 NDX2439750
పపరర: పడవలర క కవకకసడల
తసడడ:డ నథగరసదడ గరపరల కవకకసడల
ఇసటట ననస:28-9-318/1
వయససస:23
లస: ససస స
4659 NDX2439784
పపరర: పవన ససరఖతదజ కవకకసడల

4657 NDX2439792
పపరర: శకదదవ కవకకసడల

తసడడ:డ నథగరసదడ గరపరల కవకకసడల
ఇసటట ననస:28-9-318/1
వయససస:23
లస: పప

4660 NDX2439800
పపరర: నథగరసదడ గరపరల కవకకసడల

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప దదశరరజ
ఇసటట ననస:28-9-323
వయససస:62
లస: పప
4665 NDX0369199
పపరర: సరయ లకకమ శరకవణణ సససధద

94-130/563

భరస : శవ సరగర
ఇసటట ననస:28-9-331
వయససస:33
లస: ససస స
4668 NDX2301158
పపరర: సరయ చసదడ శశఖర సససధద

94-130/566

94-130/559

94-130/562

94-130/846

4658 NDX2439818
పపరర: వససత కలమమరర కవకకసడల

4661 NDX3202496
పపరర: ఆదచయఖ పపసటల
తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:28-9-319
వయససస:53
లస: పప
4664 NDX3079381
పపరర: లలహహత లమలతఖ నథరరమసచ

4666 NDX0369439
పపరర: శశశలజ కకకరటట

4667 AP151010339065
పపరర: శవసరగర సససధద

4669 AP151010339544
పపరర: సరయచసదడశశఖర సససధద

94-130/564

94-130/847

94-130/565

తసడడ:డ గగరరశసకరరరవప
ఇసటట ననస:28-9-331
వయససస:42
లస: పప
94-130/567

4670 NDX2474344
పపరర: నథగలకడమ గగసడథ

94-110/51

భరస : వనసకటటశసరరర గగసడథ
ఇసటట ననస:28-9-332
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయ వర పడసరదరరవప యరరకపరతషడన
ఇసటట ననస:28-9-333
వయససస:67
లస: ససస స
4674 NDX2721272
పపరర: రమమష గగసటటరర

4675 NDX2721298
పపరర: కవత గగసటటరర

94-130/849

తసడడ:డ రమమశ గగసటటరర
ఇసటట ననస:28-9-333/A
వయససస:60
లస: ససస స

94-130/560

94-114/930

తసడడ:డ వనసకట వశరసమతడ కగశక
ఇసటట ననస:28-9-325 3rd line
వయససస:20
లస: ససస స

94-130/569

తసడడ:డ బబపనయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:28-9-333/A
వయససస:65
లస: పప

94-130/951

భరస : ససరఖ నథరరయణ రరవప దదససరరవప
ఇసటట ననస:28-9-323
వయససస:55
లస: ససస స

4672 NDX2271757
పపరర: ఆసజననయ వర పడసరదరరవప
యరరకపరతషడన
తసడడ:డ దతదస య
స గలల యరరకపరతషడన
ఇసటట ననస:28-9-333
వయససస:76
లస: పప

94-130/848

4655 NDX3246196
పపరర: పదమ పదదగర రరడడడ

భరస : యస వ రమణ మమరరస కవకకసడల
ఇసటట ననస:28-9-318/1
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సససధద గగరరశసకరరరవప
ఇసటట ననస:28-9-331
వయససస:47
లస: పప
94-130/568

94-130/948

భరస : వరరకజరరదదద పదదగర రరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-318
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షససధద సరయ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:28-9-331
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహహ మజ రరవప సససధద
ఇసటట ననస:28-9-331
వయససస:46
లస: పప
4671 NDX2271732
పపరర: శకదదవ యరరకపరతషడన

94-130/950

తసడడ:డ యస వ రమణ మమరరస కవకకసడల
ఇసటట ననస:28-9-318/1
వయససస:48
లస: పప

94-129/734 4663 NDX2722536
4662 NDX2759470
పపరర: ససరఖ నథరరయణ రరవప దదశరరజ
పపరర: వజయ లకడమ దదశరరజ

4652 NDX3246162
పపరర: భబరర వ పదదగర రరడడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పదదగర రరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-318
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నథగరసదడ గగపరల కవకకసడల
ఇసటట ననస:28-9-318/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-130/561

94-130/843

తసడడ:డ వనదథనథరరయనథ తతమగ
ఇసటట ననస:28-9-317
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : గసగరరరడడడ పదదగర రరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-318
వయససస:71
లస: ససస స
94-130/558

4649 NDX2748275
పపరర: కణక దసరర మహహశసరర తతమగ

4673 NDX2681401
పపరర: భబరర వ గగసటటరర

94-130/738

తసడడ:డ రమమశ గగసటటరర
ఇసటట ననస:28-9-333-A
వయససస:34
లస: పప
4676 NDX2721306
పపరర: శరరష గగసటటరర

94-130/850

భరస : భబరర వ గగసటటరర
ఇసటట ననస:28-9-333-A
వయససస:33
లస: ససస స
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4677 NDX2404721
పపరర: లకడమ నథరరయణ దథసరర

94-110/52

తసడడ:డ అమమయఖ దథసరర
ఇసటట ననస:28-9-334
వయససస:66
లస: పప

4678 NDX3043833
పపరర: రరబబరఘ వలసన గగసటగరన

తసడడ:డ కకటయఖ గగసటగరన
ఇసటట ననస:28-9-336
వయససస:67
లస: పప

4680 NDX3127073
పపరర: నకకనతమ
డ మమ సవరపప

94-130/852

4681 NDX2444487
పపరర: నథగ ససనతథ ఆదదమమలస

భరస : మరరయదథస సవరపప
ఇసటట ననస:28-9-336 new door number
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:28-9-337
వయససస:39
లస: ససస స

4683 NDX2300747
పపరర: లకడమ తషలసస కకసపలర

4684 NDX2300754
పపరర: ససరఖ కలమమరర కకసపలర

94-130/571

భరస : వనసకట రమణ రరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:28-9-338
వయససస:45
లస: ససస స
94-130/574

తసడడ:డ కనకయఖ బబ మమపరల
ఇసటట ననస:28-9-339
వయససస:39
లస: ససస స

4687 NDX2304830
పపరర: రతనమమల గగడడపరటట

94-130/570

94-130/577

భరస : ససరఖనథరరయణ దదవల
ఇసటట ననస:28-9-339
వయససస:62
లస: ససస స

4690 NDX2300911
పపరర: నరమల బబ డదపవడడ

94-130/572

94-130/581

తసడడ:డ పరపయఖ బబ మమపరల
ఇసటట ననస:28-9-339
వయససస:64
లస: పప

4693 NDX2300903
పపరర: నథగరశసర రరవప బబ డదపవడడ

94-130/575

94-102/859

తసడడ:డ జగననధస మమలరచచరరవప
ఇసటట ననస:28-9-340
వయససస:60
లస: పప

4696 NDX2624047
పపరర: శరఖమ చసదదక
డ చవల

94-130/578

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప మమలరచచరరవప
ఇసటట ననస:28-9-340
వయససస:25
లస: ససస స
4701 NDX2397453
పపరర: బబ జజన షపక

94-130/582

94-129/420

4702 NDX2356509
పపరర: సరజద బబషర షపక

94-102/860

4705 NDX3251071
పపరర: తడనథథ గరవర
తసడడ:డ ససరఖ నథరరయణ గరవర
ఇసటట ననస:28-9-343
వయససస:49
లస: పప

4688 NDX2301141
పపరర: పరరసతమమ బబ మమపరల

94-130/576

4691 NDX2301083
పపరర: ససధదర కలమమర బబ మమపరలమ

94-130/579

4694 NDX2307486
పపరర: ససరఖనథరరయణ దదవల

94-130/583

4697 NDX2876175
పపరర: పదదమన మమలరచచరరవప

94-109/842

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప మమలరచచరరవప
ఇసటట ననస:28-9-340
వయససస:25
లస: ససస స
94-124/743

4700 NDX2397438
పపరర: దదలద మర బబబగ షపక

94-129/419

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:28-9-342
వయససస:36
లస: ససస స
94-129/421

తసడడ:డ మహబమబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:28-9-342
వయససస:24
లస: పప
94-130/853

94-130/573

తసడడ:డ వనసకట రతనస దదవల
ఇసటట ననస:28-9-339
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప మమలరచచరరవప
ఇసటట ననస:28-9-340
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:28-9-342
వయససస:42
లస: ససస స
4704 NDX2772259
పపరర: దదననశ వనసకట సరయ కలమమర
ఆతమకలరర
తసడడ:డ వనసకట రమమరరవప ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:28-9-342
వయససస:19
లస: పప

4699 NDX2599454
పపరర: జగనథనథ మమలరచచరరవప

4685 NDX2300739
పపరర: వనసకట రమణ రరవప కకసపలర

తసడడ:డ కనకయఖ బబ మమపరలమ
ఇసటట ననస:28-9-339
వయససస:30
లస: పప

భరస : నథగరశసర రరవప చవల
ఇసటట ననస:28-9-340
వయససస:58
లస: ససస స
94-110/1113

95-78/33

భరస : కనకయఖ బబ మమపరల
ఇసటట ననస:28-9-339
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బబ డదపవడడ
ఇసటట ననస:28-9-339
వయససస:65
లస: పప

4695 NDX2599405
పపరర: నథగరశసర రరవప మమలరచచరరవప

4682 SQX1865955
పపరర: అనల కలమమర ఆదదమమలస

తసడడ:డ రరమమ రరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:28-9-338
వయససస:47
లస: పప

భరస : నథగరశసరరరవప బబ డదపవడడ
ఇసటట ననస:28-9-339
వయససస:63
లస: ససస స

4692 NDX2301109
పపరర: కనకయఖ బబ మమపరల

94-129/735

తసడడ:డ అసకమమ రరవప ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:28-9-337
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస మమరరస తథడడకకసడ
ఇసటట ననస:28-9-339
వయససస:50
లస: ససస స

4689 NDX2307429
పపరర: సరరజన దదవల

4679 NDX3049087
పపరర: రరణణ చననమమ గగసటగరన

భరస : రరబబరఘ వలసన గగసటగరన
ఇసటట ననస:28-9-336 NEW DOOR NUMBE
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరమమ రరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:28-9-338
వయససస:68
లస: ససస స

4686 NDX2301133
పపరర: అరరణ కలమమరర బబ మమపరల

4698 NDX2617710
పపరర: పదదమన మమలరచచరరవప

94-130/851

4703 NDX2356491
పపరర: మమలమల షపక

94-129/422

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:28-9-342
వయససస:44
లస: పప
94-110/1334

4706 NDX3216835
పపరర: నరమల గరవర

94-129/736

భరస : తడనథథ
ఇసటట ననస:28-9-343
వయససస:43
లస: ససస స
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94-130/854

భరస : తడనథథ
ఇసటట ననస:28-9-343
వయససస:43
లస: ససస స
4710 NDX2748218
పపరర: ససమససడ కరణస

94-130/856

94-130/586

94-130/589

94-130/592

94-130/596

94-130/601

94-130/604

భరస : పడకరష రరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:42
లస: ససస స
4731 AP151010339474
పపరర: ససధఖదదవ పచతపపలలనస

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:38
లస: పప

94-130/590

4720 NDX1449108
పపరర: వనసకటటశసరరర బలపప యన

4723 NDX0396465
పపరర: కకకషషమమరరస నథయగడడ

4726 AP151010339074
పపరర: హరరకలమమర పపరరణస

94-130/607

94-130/610

94-130/585

4715 AP151010339035
పపరర: లకడమపరరసత పపలపరక

4718 NDX0783654
పపరర: శకరరస పపలపరక

94-130/591

94-130/594

94-130/595
4721 NDX1984872
పపరర: వనసకరటరమణ రరవప చథయమనస

తసడడ:డ గరపరల రరవప చథయమనస
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:50
లస: పప
94-130/597

4724 NDX0397000
పపరర: తపసప సతఖవత రరడడ

94-130/599

భరస : అమరరరరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-346
వయససస:26
లస: ససస స
94-130/602

4727 NDX2473775
పపరర: శశషష పరరసకలశస

94-102/828

తసడడ:డ లకడమ కరమమశసర రరమ శరససఘ ఖ పపరరణస
ఇసటట ననస:28-9-346
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరరసకలశస
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:32
లస: పప

4729 NDX0369462
పపరర: పడమల నథగ రరణణ యడవలర

4730 AP151010339383
పపరర: కకరణమయ పపవపసల

94-130/605

94-130/606

భరస : మధస
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:60
లస: ససస స

4732 NDX0649715
పపరర: వనసకట రరఘవ ససమసత
పపవపసల
తసడడ:డ మధస
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:32
లస: పప

94-130/608

4735 NDX0397125
పపరర: జయసత పచతపపలలసస

94-130/611

తసడడ:డ రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:40
లస: పప

94-130/588

తసడడ:డ దదవ పడసరద
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:31
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పచతపపలలనస రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:65
లస: ససస స
4734 NDX0900050
పపరర: ఇరరగర వనసకటటశసరరర

4717 NDX0394502
పపరర: లలత కలమమరర చయనస

4712 NDX0394536
పపరర: ససధఖ రరయవరపప

భరస : దదవపడసరద
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ చననకరసవపలల
ఇసటట ననస:28-9-346
వయససస:55
లస: పప
4728 NDX1152560
పపరర: మమరర ససజజత ఏరరవర

94-130/587

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:60
లస: పప
4725 AP151010339221
పపరర: సతఖనథరరయణ చకరన

4714 NDX1138809
పపరర: లలమవత కలవపలర

94-130/947

భరస : అరరణ కలమమర
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:32
లస: పప
4722 NDX0931071
పపరర: తతట శవ నథగరశసరరరవప

94-130/584

భరస : హరరనథధరరవప
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హరరకలమమర పపరరణస
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:56
లస: ససస స
4719 NDX0565077
పపరర: శకకరసత గగపరస పప లశశటఘ ట

4711 JBV2696649
పపరర: వనణకట సరళ శయనణ

4709 NDX3245859
పపరర: నరమల గరవర

భరస : తడనథథ
ఇసటట ననస:28-9-343
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమణథరరవప
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మగరళరసగనథయకలలల
ఇసటట ననస:28-9-345
వయససస:47
లస: ససస స
4716 AP151010339105
పపరర: పదథమవత పపరరణస

94-130/855

భరస : తడనథథ
ఇసటట ననస:28-9-343
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : నథగరసదడస కరణస
ఇసటట ననస:28-9-344
వయససస:22
లస: ససస స
4713 JBV2697043
పపరర: నథగరరజశక మమకల

4708 NDX3211588
పపరర: నరమల గరవర

4733 NDX0369272
పపరర: శకహరర యడవలర

94-130/609

తసడడ:డ దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:37
లస: పప
4736 NDX0472852
పపరర: మలలర శసరరరడడడ మసతచన

94-130/612

తసడడ:డ వనసకట ససరఖ రరమమరరడడ
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:41
లస: పప

Page 162 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33

4737 AP151010339447
పపరర: తపసప శకనవరసరరడడడ

94-130/613

తసడడ:డ అమరరరరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:45
లస: పప
4740 AP151010339386
పపరర: మధస పపవపసల

94-130/614

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణరరజ
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:52
లస: పప
94-130/616

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:63
లస: పప
4743 NDX1653048
పపరర: పదమ శక బరరకల

4738 AP151010339348
పపరర: రరమచసదడరరజ పపనసమతస

4741 NDX0458869
పపరర: వనసకటపత రరజ పపనసమతఖ

4744 NDX0394627
పపరర: రరధదక ఇకలనరరస

94-130/617

94-130/622

4747 AP151010339177
పపరర: ధనలకడమ రరటటరర

భరస : వనసకట లకడమ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:28-9-348
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రవసదడనథధ
ఇసటట ననస:28-9-348
వయససస:52
లస: ససస స

4749 NDX0467506
పపరర: దసస గరరర షపక

4750 AP151010339512
పపరర: హరగరపరల తథడడవరయ

94-130/625

తసడడ:డ లమల అహమమద
ఇసటట ననస:28-9-348
వయససస:56
లస: పప
4752 NDX0842773
పపరర: లలతథ పరమమశసరర కకగసటట

94-130/620

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:28-9-349
వయససస:67
లస: ససస స
4755 NDX0437053
పపరర: కలమఖన చకకబరరస గనసపథద

94-130/632

94-130/634

తసడడ:డ సరణబయఖ
ఇసటట ననస:28-9-350
వయససస:66
లస: పప

94-130/626

4759 JBV2696037
పపరర: వనసకట నథగ శవలకడమ దదశరరజ

94-130/637

4762 NDX0495523
పపరర: సరయ కకషష చచజతనఖ దదశరరజ

94-130/630

4765 NDX0369249
పపరర: మమలత మగమమడడ
భరస : కకటటరరడడడ మగమమడడ
ఇసటట ననస:28-9-351
వయససస:42
లస: ససస స

4748 JBV2696391
పపరర: వనణగ గరపరల రరవప కమమజ

94-130/624

4751 NDX2085109
పపరర: వసససధర అచతనగరరర

94-130/627

4754 NDX1088939
పపరర: పవన కలమమర పపరరణస

94-130/631

తసడడ:డ హరరకలమమర పపరరణస
ఇసటట ననస:28-09-349
వయససస:33
లస: పప
94-130/633

4757 NDX2362937
పపరర: సరయ ససధ పపరరణస

94-117/16

భరస : పవన కలమమర పపరరణస
ఇసటట ననస:28-09-349 GMC NO 641
వయససస:29
లస: ససస స
94-130/635

4760 AP151010159322
పపరర: వమలమదదవ

94-130/636

భరస : పరమమశసరలమల శరమ
ఇసటట ననస:28-9-350
వయససస:67
లస: ససస స
94-130/638

తసడడ:డ రసగ సరయ కలమమర
ఇసటట ననస:28-9-350
వయససస:31
లస: పప
94-130/641

94-130/621

భరస : భబసనర అచతనగరరర
ఇసటట ననస:28-9-349
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రసగసరయకలమమర
ఇసటట ననస:28-9-350
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరజ శశఖర సతఖదదవ
ఇసటట ననస:28-9-350
వయససస:28
లస: పప
4764 JBV2696433
పపరర: వనణకట ససబబబరరవప బచసత

4756 NDX0472456
పపరర: శవ నథగమమరరస తకకనశశటఘ ట

4745 JBV2696052
పపరర: మమఘ లత నడమమనసరర

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:28-9-348
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-9-349
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జయ రరజ మలర వరపప
ఇసటట ననస:28-9-350
వయససస:26
లస: ససస స
4761 NDX1243856
పపరర: మననజ దదసరరరజ

94-130/623

తసడడ:డ తరరమలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:28-9-349
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రసగనథధస
ఇసటట ననస:28-9-349
వయససస:39
లస: పప
4758 NDX1891580
పపరర: సకజన మలర వరపప

4753 NDX0746537
పపరర: రతన కలమమర జమల

94-130/618

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-9-348
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:28-9-348
వయససస:64
లస: పప
94-130/628

4742 JBV2696979
పపరర: వనణకటటశసరరరవప కకకత పలర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:80
లస: పప

భరస : వకకమ నథగ సతఖనథరరయణ మమరరస బరరకల తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:28-9-348
ఇసటట ననస:28-9-348
వయససస:26
లస: ససస స
వయససస:33
లస: ససస స
4746 NDX0847764
పపరర: రరధథకలమమరర గగసటటపలర

94-130/615

తసడడ:డ వనణకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరజ
ఇసటట ననస:28-9-347
వయససస:80
లస: పప
94-130/619

4739 JBV2696912
పపరర: రరమ కకషష పడసరద లణకర

4763 NDX1052844
పపరర: ససదదప జరటఘ ట

94-130/639

తసడడ:డ శరవయఖ జరటఘ ట
ఇసటట ననస:28-9-350
వయససస:34
లస: పప
94-130/642

4766 AP151010339130
పపరర: ససగగణచసదదక
డ కసచబబ టర

94-130/643

భరస : ససతథరరమయఖజజనసఖలల
ఇసటట ననస:28-9-351
వయససస:63
లస: ససస స
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4767 NDX1985235
పపరర: సరత కకరణ చననవజజ ల

94-130/644

4768 AP151010339013
పపరర: వనసకటకకటయఖ గమడ

తసడడ:డ పవరష చసదడ పడసరద చననవజజ ల
ఇసటట ననస:28-9-351
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససతథరరమమమరరస
ఇసటట ననస:28-9-351
వయససస:72
లస: పప

4770 NDX2522415
పపరర: శసకర జడల

4771 NDX2951390
పపరర: హహహమవత జడల

94-130/647

తసడడ:డ భమరరజ జడల
ఇసటట ననస:28-9-351
వయససస:23
లస: పప
4773 NDX1414796
పపరర: లకడమ లమవణఖ అమమశశటఘ ట

94-130/648

4774 NDX0468512
పపరర: అరరణదదవ జజననలగడడ

94-130/649

4775 NDX2085166
పపరర: అననపవరష అమమశశటఘ ట

94-130/650

భరస : వనసకట శవ సతఖనథరరయణ అమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-9-352
వయససస:52
లస: ససస స
94-130/859
4778 NDX3125606
పపరర: యమనథమదసరటట శవ పడసరద
యమనథమదసరటట
తసడడ:డ యమనథమదసరటట సతఖనథరరయణ యమనథ
ఇసటట ననస:28-9-352
వయససస:20
లస: పప

94-130/960

4780 NDX3295524
పపరర: సహ దదవ కకసన

94-130/961

4781 NDX2526325
పపరర: మధవ ఇకలనరరస

భరస : రరమ మహన రరవప కకసన
ఇసటట ననస:28-9-352
వయససస:49
లస: ససస స
94-130/739

4783 NDX2300895
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

4785 NDX0783472
పపరర: వజయ కకషష పపలపరక

4786 NDX0397075
పపరర: తపసప నరరసస రరడడ

94-130/655

తసడడ:డ దదవ పడసరద
ఇసటట ననస:28-9-353
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరమ
ఇసటట ననస:28-9-353
వయససస:59
లస: పప

94-130/653

తసడడ:డ మర హహసరసఈహ షపక
ఇసటట ననస:28-9-353
వయససస:52
లస: పప

4792 NDX2550259
పపరర: రరవత రరవపరటట

94-130/656

4795 NDX2871143
పపరర: రరజరశ కలరరమమటట
తసడడ:డ అసజయఖ కలరరమమటట
ఇసటట ననస:28-9-360
వయససస:22
లస: పప

94-130/654

4787 JBV2696920
పపరర: శకనవరసకలమమర నథయగడడ

94-130/657

తసడడ:డ నథయగడడ కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-9-353
వయససస:49
లస: పప
94-130/860

4790 NDX2964393
పపరర: ఆశ షపక

94-130/861

భరస : మహహ బమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:28-9-353
వయససస:46
లస: ససస స
94-117/631

తసడడ:డ కరశ రరడడడ రరవపరటట
ఇసటట ననస:28-09-354
వయససస:19
లస: ససస స
94-130/863

4784 NDX0565275
పపరర: కకషష సరగర రరడడడ గగరర
తసడడ:డ వనసకటపరపరరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-353
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:28-9-353
వయససస:56
లస: పప
94-130/938

94-130/662

భరస : రరమగ ఇకలనరరస
ఇసటట ననస:28-9-352, 6/3 LANE
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరరరరడడడ
ఇసటట ననస:28-9-353
వయససస:47
లస: పప

94-130/658 4789 NDX2949808
4788 NDX0670018
పపరర: జజనకక రరమమరరవప కవరరయన
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

తసడడ:డ మగతస యఖ కలరరమమటట
ఇసటట ననస:28-9-360
వయససస:49
లస: పప

94-129/737

94-130/652

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:28-9-353
వయససస:28
లస: పప

4794 NDX2938173
పపరర: అసజయఖ కలరరమమటట

4772 NDX3147709
పపరర: సతఖ నథరరయణ
యమనథఖనథమదసటటడ
తసడడ:డ పసచ పరసడవపలల
ఇసటట ననస:28-9-352
వయససస:45
లస: పప

4777 NDX0472399
పపరర: వనసకటకకషష మగరళమహన
మమలలగమ
తసడడ:డ వశసనథధస
ఇసటట ననస:28-9-352
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఇ యస యస వ వ పడసరద రరవప ఇకలనర
ఇసటట ననస:28-9-352, 6/3 LANE
వయససస:39
లస: పప

4791 NDX3219722
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-130/858

94-130/651

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకసన
ఇసటట ననస:28-9-352
వయససస:56
లస: పప
4782 NDX2541217
పపరర: రరమగ ఇకలనరరస

94-130/646

భరస : సతఖనథరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:28-9-352
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర శసకరరరవప
ఇసటట ననస:28-9-352
వయససస:45
లస: పప
4779 NDX3295516
పపరర: రరమ మహన రరవప కకసన

4769 NDX1052919
పపరర: లకడమనరసససహశరససస స
జమమలమడక
తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:28-9-351
వయససస:78
లస: పప

భరస : భమరరజ జడల
ఇసటట ననస:28-9-351
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ అమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-9-352
వయససస:37
లస: ససస స
4776 NDX1052778
పపరర: సససధచ సరయ చసదడశశఖర

94-130/645

4793 NDX2850840
పపరర: రవ కలమమర అనమమల

94-130/862

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప అనమమల
ఇసటట ననస:28-9-354
వయససస:43
లస: పప
94-130/864

4796 NDX1561068
పపరర: దసరరర భవరన యలలససరర

94-110/53

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-9-362
వయససస:26
లస: ససస స
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4797 NDX1561043
పపరర: వరవనణణ ఏలచసరర
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94-110/54

భరస : సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-9-362
వయససస:44
లస: ససస స
4800 NDX3165735
పపరర: సరసబశవ రరవప నసబమరర

94-111/763

94-130/866

94-129/423

94-130/869

94-129/740

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:28-9-393
వయససస:26
లస: పప
4815 AP151010330035
పపరర: జయలకడమ నకరన

94-108/279

94-130/663

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-372
వయససస:43
లస: పప

94-130/660

4810 NDX2806362
పపరర: శక కకరణ గగసటటరర

94-110/57

4805 NDX2837219
పపరర: నసద కలమమర పపరవల

94-130/868

4808 NDX2397859
పపరర: శకనవరస కలమమర భటటఘపప డ లల

94-130/661

94-130/871

భరస : నథగ వనసకట మలలర శసర ఠరగమర గగసటటరర
ఇసటట ననస:28-9-369
వయససస:44
లస: ససస స

4811 NDX2802189
పపరర: నథగ వనసకట మలలర శసర ఠరగమర
గగసటటరర
తసడడ:డ ససబడహమణఖస గగసటటరర
ఇసటట ననస:28-9-369
వయససస:42
లస: పప

4813 NDX0105544
పపరర: శక శరసత నకన

4814 AP151010330036
పపరర: పదథమవత నకరన

94-108/278

94-130/870

94-108/277

4816 AP151010327028
పపరర: వనసకటటశసరరర నకరన

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-10
వయససస:48
లస: ససస స
94-108/282

4819 NDX2081024
పపరర: శశశలజ గరగరననన

4822 NDX2081040
పపరర: వరలకడమ గరగరననన

4825 NDX0532549
పపరర: నరసససహరరవప మమకకననన�
తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-372
వయససస:47
లస: పప

4817 NDX0486308
పపరర: శకనవరసరరవప నకరన

94-108/283

తసడడ:డ ససజవయఖ
ఇసటట ననస:28-10
వయససస:54
లస: పప
94-110/55

4820 NDX0532572
పపరర: ససశల మమదల�

94-110/56

భరస : శకనవరస మధసకర�
ఇసటట ననస:28-10-372
వయససస:43
లస: ససస స
94-110/58

భరస : సరసబశవరరవప గరగరననన
ఇసటట ననస:28-10-372
వయససస:56
లస: ససస స
94-110/60

94-130/865

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస భటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-9-368
వయససస:57
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-10-372
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకకమ వర పడసరద మలమరదద
ఇసటట ననస:28-10-372
వయససస:43
లస: ససస స
4824 AP151010333409
పపరర: లకకమవరపడసరద మలమరదద�

4807 NDX2397875
పపరర: సరమమమ జఖ లకడమ భటటఘపప డ లల

4802 NDX2811875
పపరర: శకవణ కలమమర ఆలపరటట

తసడడ:డ ఏల ఏన శరససస స పపరవల
ఇసటట ననస:28-9-366
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జయలకడమ
ఇసటట ననస:28-10
వయససస:52
లస: పప

భరస : నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-10-121
వయససస:60
లస: ససస స
4821 NDX1718370
పపరర: హరరత మలమరదద

94-130/867

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-10
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససజవయఖ
ఇసటట ననస:28-10
వయససస:82
లస: ససస స
4818 NDX0467688
పపరర: కకషష పసడయ నడమమనసరర

4804 NDX2811990
పపరర: నఖల ఆలపరటట

94-130/659

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-9-364
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస కలమమర భటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-9-368
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర భటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-9-368
వయససస:19
లస: ససస స
4812 NDX2964385
పపరర: జజన బబష షపక

94-129/739

తసడడ:డ శకవణ కలమమర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-9-364
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర భటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-9-368
వయససస:22
లస: పప
4809 NDX2791234
పపరర: సపనహ సమరర భటటఘపప డ లల

4801 NDX3163896
పపరర: భబరత నసబమరర

4799 NDX2397644
పపరర: సతఖనథరరయణ ఏలలచసరర

తసడడ:డ వరనన ఏలలచసరర
ఇసటట ననస:28-9-362
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:28-9-364
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకవణ కలమమర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:28-9-364
వయససస:35
లస: ససస స
4806 NDX2397388
పపరర: తరరణ తదజ భటటఘపప డ లల

94-129/738

తసడడ:డ రవసదడ నథథ
ఇసటట ననస:28-9-362
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:28-9-364
వయససస:76
లస: పప
4803 NDX2811917
పపరర: లకడమ పడసనన ఆలపరటట

4798 NDX3049715
పపరర: అభ చసదడ దథసడపరటట

4823 NDX0665778
పపరర: వనసకటశవ రరమకకషష� పరరమ�

94-110/59

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-10-372
వయససస:40
లస: పప
94-110/61

4826 NDX0532507
పపరర: శకనవరస మధసకర మమదల

94-110/62

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-10-372
వయససస:49
లస: పప
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94-110/63

తసడడ:డ రరమసరసమ బసడథరర
ఇసటట ననస:28-10-372
వయససస:60
లస: పప
94-110/65

భరస : బబలమగరళ�
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:45
లస: ససస స

4831 NDX0400622
పపరర: ససగగణ శనగపరటట

94-110/68

తసడడ:డ వనణకట శవ సతఖనథరరయణ� �
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:33
లస: పప
4836 NDX1304153
పపరర: వరద రరజ తషపరకలల

4834 JBV2595361
పపరర: లకడమపడసనన� గగడడడ సపటఘ ట�

94-110/66

తసడడ:డ రరజజ రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:55
లస: పప

4837 NDX0928572
పపరర: కకటటశసర శవ� శనగపరటట�

94-110/69

భరస : సడడ స హహసపన
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:30
లస: ససస స

4840 NDX2285633
పపరర: మమరర జజఖతఖమ గగతస కకసడ

94-110/76

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:28-10-377
వయససస:52
లస: ససస స
4845 NDX2285682
పపరర: ససరఖ కసచసమటట

4843 NDX2285617
పపరర: వనసకరయమమ బబ లమర

తసడడ:డ అజయ కలమమర కసచసమటట
ఇసటట ననస:28-10-377
వయససస:23
లస: పప

4846 NDX2285666
పపరర: అజయ కలమమర కసచసమటట

తసడడ:డ గరవసదథచథరర మమడసరర
ఇసటట ననస:28-10-377
వయససస:58
లస: పప

94-110/74

4841 NDX2285674
పపరర: అనసత లకడమ కసచసమటట

94-110/75

భరస : అజయ కలమమర కసచసమటట
ఇసటట ననస:28-10-377
వయససస:39
లస: ససస స
94-110/77

94-110/85

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:28-10-378
వయససస:55
లస: ససస స

4852 NDX0953760
పపరర: వనణకటటశసరరరవప వకనలగడడ

94-110/80

భరస : వనసకట కకషష సపజదథరరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-379
వయససస:32
లస: ససస స

4855 JBV2594117
పపరర: రరదథ కలమమరర దదవరశశటఘ ట
తసడడ:డ రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:28-10-379
వయససస:34
లస: ససస స

94-110/78

4847 NDX0042341
పపరర: శకనవరసరరడడడ గగతస కకసడ�

94-110/81

తసడడ:డ రతథనరరడడడ�
ఇసటట ననస:28-10-377
వయససస:51
లస: పప
94-110/83

4850 JBV2594414
పపరర: సరయ లకడమ వకనలగడడ

94-110/84

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:28-10-378
వయససస:37
లస: ససస స
94-110/86

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:28-10-378
వయససస:40
లస: పప
94-105/794

4844 NDX2285658
పపరర: రతన జరసససత రరడడ గగతస కకసడ
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:28-10-377
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:28-10-378
వయససస:35
లస: ససస స

4851 JBV2594422
పపరర: వజయలకడమ వకనలగడడ

94-110/70

94-110/73

తసడడ:డ నసరయఖ కసచసమటట
ఇసటట ననస:28-10-377
వయససస:48
లస: పప

94-110/82 4849 NDX0953711
4848 NDX2285203
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప మమడసరర
పపరర: మణజల వకనలగడడ

4835 JBV0770982
పపరర: బబలమగరళకకషష గగరరబబ యన

4838 JBV2594778
పపరర: వనణకట శవ సతఖనథరరయణ�
తమమశశటఘ ట�
తసడడ:డ లకమయఖ� �
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:60
లస: పప

భరస : భబసనర రరవప బబ లమర
ఇసటట ననస:28-10-377
వయససస:57
లస: ససస స
94-110/79

94-110/67

94-110/72

భరస : శకనవరస రరడడ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:28-10-377
వయససస:31
లస: ససస స

4842 NDX2285211
పపరర: లకడమ కలమమరర మమడసరర

4832 AP151010333108
పపరర: భబరత గగరరబబ యన�

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కపరరర �
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:55
లస: పప
94-129/640

94-110/64

భరస : రరమకకషరష రరవప�
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:38
లస: పప
94-110/71

4829 NDX0042762
పపరర: పడమల గగతస కకసడ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:53
లస: ససస స

4833 JBV2594703
పపరర: లకడమ లమవణఖ� అమమ శశటఘ ట�

4854 NDX2912442
పపరర: రరజఖ లకడమ దదవరశశటఘ ట

94-109/791

తసడడ:డ బదర బఖస
ఇసటట ననస:28-10-376
వయససస:27
లస: పప

4830 AP151010333501
పపరర: రమమకలమమరర గగరరబబ యన�

4839 NDX2953990
పపరర: రరశమ ససబబ మహమమద

4828 NDX2944676
పపరర: సరదదమ హహసపన మహమమద

4853 JBV2595098
పపరర: రరజజరరవప� వకనలగడడ �

94-110/87

తసడడ:డ వనణకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:28-10-378
వయససస:59
లస: పప
94-110/88

4856 JBV0770636
పపరర: రరజరశసరర దదవరశశటఘ ట

94-110/89

భరస : రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:28-10-379
వయససస:56
లస: ససస స
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4857 JBV0770594
పపరర: ససరరష కలమమర దదవరశశటఘ ట

94-110/90

తసడడ:డ రరమ మహనరరవ
ఇసటట ననస:28-10-379
వయససస:33
లస: పప

94-110/91 4859 JBV0770545
4858 JBV0770602
పపరర: వనసకట కకషష సపజదథరరవప దదవరశశటఘ ట
పపరర: రరమమహనరరవప దదవరశశటఘ ట

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:28-10-379
వయససస:38
లస: పప

94-110/1095 4861 NDX2709905
4860 NDX2709780
పపరర: అనల కలమమరర నడడమగకనల
పపరర: మమనక నదసమగమమకకలమ

భరస : నథగరశసర రరవప నడడమగకనల
ఇసటట ననస:28-10-379
వయససస:46
లస: ససస స
4863 NDX2723815
పపరర: మహహశ నడడమగకనల

తసడడ:డ నథగభమషణస
ఇసటట ననస:28-10-379
వయససస:62
లస: పప
94-110/1096

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప నడడమగకనల
ఇసటట ననస:28-10-379
వయససస:21
లస: ససస స
94-129/642

తసడడ:డ నథగరశసరరవప నడడమగకనల
ఇసటట ననస:28-10-379
వయససస:22
లస: పప

4864 NDX3219995
పపరర: వనసకటటష బసవ

94-110/94

తసడడ:డ కకషష మమరరస కసస
స రర
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:34
లస: ససస స

4867 NDX2165844
పపరర: హహహమమవత పరమల

94-109/910

94-110/97

భరస : రవ కలమమర కకలర
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:48
లస: ససస స

4870 NDX1484229
పపరర: లకడమ ససలలచన బమరర

94-110/95

94-110/100

భరస : కకషష మమరరస కసస
స రర
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:65
లస: ససస స

4873 NDX2285286
పపరర: మసగరశసరర నమమన

94-110/98

94-110/103

తసడడ:డ సతఖ పడసరద నలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:35
లస: పప
4878 NDX1483080
పపరర: సతఖ పడసరద నలల
ర రర

4876 NDX1811919
పపరర: వనసకటటష ఎరరకల

94-110/101

4879 NDX1484369
పపరర: జనథరర న రరవప బమరర

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:64
లస: పప

4881 NDX3143484
పపరర: వమల బసవ

4882 NDX3151776
పపరర: వనసకటటష బసవ

94-110/1153

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:54
లస: ససస స

94-110/104

తసడడ:డ చనన పసచతయఖ నమమమణణ
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:69
లస: పప

94-129/425

4885 NDX2556173
పపరర: లకడమ శరకవణణ నలల
ర రర

94-110/96

4871 NDX1483171
పపరర: ఆనసద నథగ మణణ నలల
ర రర

94-110/99

4874 NDX1484203
పపరర: శనల బమరర

94-110/102

4877 NDX2460038
పపరర: అసబటట గరపస చసద

94-110/105

తసడడ:డ అసబటట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:42
లస: పప
94-110/107

4880 NDX2906626
పపరర: కకషష మమరరస కసస
స రర

94-110/1152

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప కసస
స రర
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:65
లస: పప
94-110/1154

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:28
లస: పప

4884 NDX2413367
పపరర: చనన వనసకటటశసరరర నమమమణణ

4868 NDX2460046
పపరర: మదదదననన బబబ

తసడడ:డ జనథరరన రరవప
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల ఎరరకల
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:35
లస: పప
94-110/106

94-110/93

భరస : సతఖ పడసరద నలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర నమమన
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:64
లస: ససస స

4875 NDX1483122
పపరర: మహహసదడ నథధ నలల
ర రర

4865 NDX1484245
పపరర: జవన బమరర

భరస : అసబటట గరపస చసద
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జనథరర న రరవప
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:58
లస: ససస స

4872 NDX2080968
పపరర: వశరలమకడ కరళళకలరర

94-129/641

తసడడ:డ జనథరరన రరవప
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససపడభబత రరడడ పరమల
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:36
లస: ససస స

4869 NDX2165976
పపరర: వజయలలత కకలర

4862 NDX2840486
పపరర: నథగరశసరరవప నడడమగకనల
తసడడ:డ రరమసరసమ నడడమగకనల
ఇసటట ననస:28-10-379
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:28
లస: పప

4866 NDX2060465
పపరర: దదపసస కసస
స రర

94-110/92

4883 NDX2413300
పపరర: సతఖవత నమమన

94-129/424

భరస : చనన వనసకటటశసరరర నమమన
ఇసటట ననస:28-10-380
వయససస:39
లస: ససస స
94-110/1097

భరస : మహహసదడ నథథ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-10-380 (old 5-71-49)
వయససస:27
లస: ససస స
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4886 AP151010333492
పపరర: హరరపసడయ రరమసపటఘ ట�

94-110/108

భరస : బబలకకషష�
ఇసటట ననస:28-10-381
వయససస:41
లస: ససస స
4889 NDX2285740
పపరర: రరహహత యయనసమగల

94-110/109

భరస : సతఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-10-381
వయససస:52
లస: ససస స
94-110/111

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయనసమగల
ఇసటట ననస:28-10-381
వయససస:22
లస: పప
4892 AP151010333055
పపరర: సతఖనథరరయణ రరమసపటఘ ట

4887 AP151010333296
పపరర: రమమదదవ రరమసపటఘ ట�

4890 NDX0043448
పపరర: శరత కలమమర రరమశశటఘ ట�

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ
ఇసటట ననస:28-10-381
వయససస:58
లస: పప

4893 AP151010333148
పపరర: బబలకకషష రరమసపటఘ ట

94-110/112

94-110/115

94-110/116

4898 NDX2081008
పపరర: ససత రరస రరమశశటఘ ట

94-110/119

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-383
వయససస:24
లస: పప
4901 JBV0771576
పపరర: రరజఖలకడమ� ఇరరవవరర�
భరస : లకడమనరసరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:28-10-384
వయససస:34
లస: ససస స
4904 AP151010333295
పపరర: ఇసదదర నథరరసపటఘ ట

94-110/124

94-110/127

94-110/131

భరస : వనసకట రరడడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:28-10-386
వయససస:42
లస: ససస స
4913 NDX2285120
పపరర: లకడమ అనసష లమగగవరపప

94-110/122

4908 JBV0771089
పపరర: రరమ కకషష కరకలమమనస

94-110/125

భరస : శకనవరస రరవప లమగగవరపప
ఇసటట ననస:28-10-386, WHITE FIELD APT
వయససస:31
లస: ససస స

4900 NDX2420743
పపరర: భవఖ శక నథరరశశటఘ ట

94-110/120

4903 JBV2594406
పపరర: పదమజ� బబలరణకకణడ�

94-110/123

4906 AP151010333023
పపరర: వననద కలమమర నథరరసపటఘ ట

94-110/128

4909 AP151010333477
పపరర: మదసససదన నథరరసపటఘ ట

తసడడ:డ రఘగ సరయ పడసరద కరకలమమనస
ఇసటట ననస:28-10- 385
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-10-385
వయససస:41
లస: పప

4911 NDX1892877
పపరర: అభషపక కసడచ

4912 NDX2855013
పపరర: వనసకట రరడడడ కలసడసరర

4914 NDX2285138
పపరర: శకనవరస రరవప లమగగవరపప

94-110/117

94-110/126

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-10-384
వయససస:50
లస: పప

94-110/132

తసడడ:డ శకనవరససలల కసడచ
ఇసటట ననస:28-10-386
వయససస:24
లస: పప
94-110/458

4897 AP151010333493
పపరర: లకడమ రరమసపటఘ ట�

భరస : ససతథరరమ మమరరస� �
ఇసటట ననస:28-10-384
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:28-10-384
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనమనటబడవప
ఇసటట ననస:28-10-384
వయససస:67
లస: పప
4910 NDX1593814
పపరర: నవన కలసడసరర

4905 AP151010333078
పపరర: మగరళ నథరరసపటఘ ట�

94-110/1155

తసడడ:డ వననద కలమమర నథరరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-384
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వననద కలమమర
ఇసటట ననస:28-10-384
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-10-384
వయససస:62
లస: ససస స
4907 AP151010333021
పపరర: శకనవరస రరవప నథరరసపటఘ ట

4902 AP151010333305
పపరర: శశశలజ నథరరసపటఘ ట

4894 NDX2833861
పపరర: మననగన యయనసమగల

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:28-10-383
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ� �
ఇసటట ననస:28-10-383
వయససస:35
లస: పప
94-110/121

94-110/113

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఎనసమగల
ఇసటట ననస:28-10-381
వయససస:18
లస: ససస స

94-110/1156 4896 NDX2126572
4895 NDX2771400
పపరర: మధస ససధథన రరవప వనమగల
పపరర: ససవర వర మసగ తథయమరర
కరకలమమనస
తసడడ:డ అపపరరవప వనమగల
భరస : హరర కకషష కరకలమమనస
ఇసటట ననస:28-10-382
ఇసటట ననస:28-10-383
వయససస:35
లస: పప
వయససస:31
లస: ససస స

4899 JBV2595122
పపరర: శకకరణత � రరమశశటఘ ట�

4891 NDX0043935
పపరర: శకనవరసరరవప యరకసశశటఘ ట�
తసడడ:డ ఆసజననయసరసమ�
ఇసటట ననస:28-10-381
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ
ఇసటట ననస:28-10-381
వయససస:62
లస: పప

94-110/118

94-110/110

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:28-10-381
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-10-381
వయససస:32
లస: పప
94-110/114

4888 AP151010333299
పపరర: రరజరశసరర రరమసపటఘ ట

94-110/129

94-110/1157

తసడడ:డ మలర రరడడడ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:28-10-386
వయససస:45
లస: పప
94-110/459

తసడడ:డ మసరసన రరవప లమగగవరపప
ఇసటట ననస:28-10-386, WHITE FIELD APT
వయససస:37
లస: పప

4915 NDX0741314
పపరర: రరజరశసరర కరరసగర�

94-110/133

భరస : రరసబబబగ�
ఇసటట ననస:28-10-388
వయససస:36
లస: ససస స
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4916 AP151010333306
పపరర: సరసబబడజఖస కరరసగర

94-110/134

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-10-388
వయససస:50
లస: ససస స
4919 NDX2404697
పపరర: వనత నమమల

94-110/137

94-110/140

94-110/143

94-110/146

94-110/149

94-110/152

94-110/154

భరస : రరఘవ బబబగ లకనరరజ
ఇసటట ననస:28-10-393
వయససస:53
లస: ససస స

4929 NDX2126622
పపరర: దదవ అలగనసరర

4932 AP151010333120
పపరర: చసదడమమ బతష
స ల

4935 NDX2792497
పపరర: పదథమవత బసడథరర

94-129/644

94-110/147

4924 NDX1561241
పపరర: ఇదమమ మమదగరన

94-110/142

4927 NDX2141703
పపరర: వనసకటటశసరరర నమమల

94-110/145

4930 NDX2285245
పపరర: సమతథ కకనకటట

94-110/148

భరస : పడభబకర కకనకటట
ఇసటట ననస:28-10-390
వయససస:26
లస: ససస స
94-110/150

4933 NDX1051093
పపరర: ససధథకర రరడడడ కకనకటట

94-110/151

తసడడ:డ లకడమరరడడడ
ఇసటట ననస:28-10-390
వయససస:35
లస: పప
94-129/643

4936 NDX1166743
పపరర: మరరబ షపక

94-110/153

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:28-10-392
వయససస:33
లస: ససస స

94-110/155 4939 JBV0770776
4938 JBV0770818
పపరర: వనణకట సరససత దదవ� కసస
పపరర: వనసకటనలగరకవస చలర ర
స రర�

4941 NDX3054889
పపరర: వనసకట ఇసదదరర చలర ర

4944 NDX0736322
పపరర: రరఘవబబబగ లకనరరజ
తసడడ:డ నరసససహదథసస లకనరరజ
ఇసటట ననస:28-10-393
వయససస:58
లస: పప

94-110/156

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-10-392
వయససస:81
లస: పప
94-130/775

తసడడ:డ వనసకట నలమగరకవమ చలర ర
ఇసటట ననస:28-10-392
వయససస:46
లస: ససస స
94-129/427

94-110/139

తసడడ:డ లకమయఖయస నమమల
ఇసటట ననస:28-10-389
వయససస:48
లస: పప

భరస : వగనన భబసనరస� �
ఇసటట ననస:28-10-392
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస వసక
ఇసటట ననస:28-10-392
వయససస:59
లస: ససస స
4943 NDX0736355
పపరర: వనసకట శశషమమ లకనరరజ

94-110/144

భరస : ఆసజననయగలల బసడథరర
ఇసటట ననస:28-10-390
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట నలగరకవస
ఇసటట ననస:28-10-392
వయససస:74
లస: ససస స
4940 NDX2808814
పపరర: వజయ కలమమరర వసక

4926 NDX1234418
పపరర: సరసబయఖ మమదగరన

4921 NDX1561266
పపరర: లకడమ మమదగరన

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:28-10-389
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : చనమగసలయఖ
ఇసటట ననస:28-10-390
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-390
వయససస:82
లస: పప
4937 JBV2594562
పపరర: వజయ నలగరకవస చలర ర

94-110/141

భరస : వరబడహమస అలగనసరర
ఇసటట ననస:28-10-390
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససధథకర రరడకడ
ఇసటట ననస:28-10-390
వయససస:30
లస: ససస స
4934 AP151010333358
పపరర: చనమగసలయఖ బతష
స ల�

4923 NDX2141802
పపరర: వనసకరటమమ నమమల

94-110/136

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:28-10-389
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:28-10-389
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:28-10-389
వయససస:71
లస: పప
4931 NDX1370600
పపరర: రజత కకనకటట

94-110/138

భరస : వనసకటటశసరరర నమమల
ఇసటట ననస:28-10-389
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ ఆరరపలర
ఇసటట ననస:28-10-389
వయససస:60
లస: ససస స
4928 NDX1561225
పపరర: పపలర యఖ మమదగరన

4920 NDX2404770
పపరర: వమల నమమల

4918 NDX0741256
పపరర: రరసబబబగ కరరసగర�

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-10-388
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నమమల
ఇసటట ననస:28-10-389
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర చమనబబ యన
ఇసటట ననస:28-10-389
వయససస:42
లస: ససస స
4925 NDX2141794
పపరర: ససబబమమ ఆరరపలర

94-110/135

భరస : సపజదసలల�
ఇసటట ననస:28-10-388
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నమమల
ఇసటట ననస:28-10-389
వయససస:22
లస: ససస స
4922 NDX2404762
పపరర: మసగ చమనబబ యన

4917 AP151010333231
పపరర: బగచచతమమ కకసడల�

4942 NDX0741090
పపరర: సరసత పసడయమసకరర గసగరరజ

94-129/426

తసడడ:డ ససతథరరస పసరద గసగరరజ
ఇసటట ననస:28-10-393
వయససస:29
లస: ససస స
94-129/428

4945 NDX1067701
పపరర: పడతతఖష బబ డదడబబ యన

94-129/429

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప బబ డదడ బబ యన
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:29
లస: ససస స
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4946 NDX1436683
పపరర: లకడమ నలర నసకల
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94-129/430

4947 AP151010336306
పపరర: ధన లకడమ బబ డదడబబ యన

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప నలర నసకల
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప బబ డదడ బబ యన
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:49
లస: ససస స

4949 NDX1436691
పపరర: పడభబస గగడనకటర

4950 NDX1116060
పపరర: నవన బబ డదడ బబ యన

94-129/433

తసడడ:డ నథరరయణ గగడనకటర
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:26
లస: పప
4952 NDX1436675
పపరర: గరపయఖ నలర నసకల

94-129/436

4955 NDX2772101
పపరర: శకనవరససలల బబ దదదబబ యన

4956 NDX2772184
పపరర: రతన కలమమరర బబ దదదబబ యన

తసడడ:డ అయఖనన బబ దదదబబ యన
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:60
లస: పప
94-110/158

94-129/441

94-129/647

94-110/161

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:28-10-401
వయససస:37
లస: ససస స
4970 NDX1234319
పపరర: పదథమవత యరకసశశటఘ ట
భరస : వనసకట గరపరల కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:28-10-401
వయససస:59
లస: ససస స
4973 NDX1673947
పపరర: కకటటరరడడడ ఓరరగసటట
తసడడ:డ జజజ రరడడడ ఓరరగరనగ
ఇసటట ననస:28-10-401
వయససస:49
లస: పప

94-129/439

4962 NDX1782979
పపరర: అజయ కలమమర గగసడథ

94-129/442

తసడడ:డ శకనవరససలల బబ డడడబబ యన
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:34
లస: పప
94-129/438

4957 NDX1646811
పపరర: కరమమశసరర కకమరగరరర

94-110/157

4960 NDX2217040
పపరర: అలలఖఖ గగసడథ

94-129/440

4963 AP151010336621
పపరర: సరసబశవరరవప గగసడథ

94-129/443

తసడడ:డ అపపయఖ గగసడథ
ఇసటట ననస:28-10-398
వయససస:57
లస: పప

94-110/159 4966 NDX1484211
94-110/160
4965 NDX1484310
పపరర: వనసకట సతఖ జజఖత తరరవధసల
పపరర: వనసకట సతఖ లలత తరరవధసల

తసడడ:డ వనసకట శశష గరరర రరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:28-10-401
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశశషగరరర రరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:28-10-401
వయససస:28
లస: ససస స

4968 NDX1148410
పపరర: లలత అలమరడడ

4969 NDX1484237
పపరర: ధన లకడమ తరరవధసల

94-110/162

4971 AP151010333555
పపరర: నథగరసదడమమ గరసజపలర �

4974 AP151010333556
పపరర: శకనవరస గరసజపలర �
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-401
వయససస:51
లస: పప

94-110/163

భరస : వనసకటశశషగరరర రరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:28-10-401
వయససస:50
లస: ససస స
94-110/165

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-401
వయససస:62
లస: ససస స
94-110/167

94-129/435

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగసడథ
ఇసటట ననస:28-10-398
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : షణగమఖ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:28-10-401
వయససస:43
లస: ససస స
94-110/164

4951 NDX0078436
పపరర: రమమశ బబ డడడ బబ యన

భరస : పపరరసగగళస కనక సభబపత
ఇసటట ననస:28-10-395
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగసడథ
ఇసటట ననస:28-10-398
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: రరమసజమమ మడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:28-10-398
వయససస:53
లస: పప
4967 NDX0857581
పపరర: జజఖత అణణమలర �

94-129/646

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగసడథ
ఇసటట ననస:28-10-398
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గగసడథ
ఇసటట ననస:28-10-398
వయససస:52
లస: ససస స
4964 NDX2836484
పపరర: రమణ రరడడడ మడడడ రరడడడ

4959 NDX2217057
పపరర: మమనక గగసడథ

94-129/432

తసడడ:డ ఆయఖనన బబ డడడ బబ యన
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరససలల బబ దదదబబ యన
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-10-395
వయససస:53
లస: పప
4961 NDX0392290
పపరర: ధనలకకమ గగసడథ

94-129/434

94-129/437 4954 AP151010336607
4953 NDX0206482
పపరర: వనసకటటశసర రరవప బబ డచడ బబ యన
పపరర: శకనవరససలల బబ డడడడడబబ యన

తసడడ:డ అయఖనన బబ డచడబబ యన
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:53
లస: పప

94-129/645

4948 AP151010336307
పపరర: రతనకలమమరర బబ డడడబబ యన

భరస : శకనవరస రరవప బబ డడడబబ యన
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప బబ డదడ బబ యన
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప నలర నసకల
ఇసటట ననస:28-10-394
వయససస:50
లస: పప

4958 NDX0857714
పపరర: సభబపత పపరరసగగళసకనక

94-129/431

4972 NDX0858258
పపరర: రవ కలమమర అణణమలర �

94-110/166

తసడడ:డ పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:28-10-401
వయససస:44
లస: పప
94-110/168

94-110/169
4975 NDX1484195
పపరర: వనసకటశశషగరరర రరవప తరరవధసల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తరరవధసల
ఇసటట ననస:28-10-401
వయససస:56
లస: పప
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4976 NDX2961522
పపరర: ససబబరరవప దదవర శశటఘ ట
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94-105/795

తసడడ:డ రరమససబబయఖ దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-402
వయససస:64
లస: పప
4979 NDX0663005
పపరర: రరజరసదడ అకకనననన�

94-110/172

94-129/648

94-110/176

94-110/179

4991 NDX2515146
పపరర: ససజజత బసబతస న

94-129/444

94-110/182

94-110/177

4989 NDX0741835
పపరర: హరరనథథ బబబగ దదవశశటఘ ట�

4992 NDX2515153
పపరర: పసచతయఖ బసబతస న

4995 NDX0644369
పపరర: చథవర లకడమ�

94-110/185

4998 NDX2021699
పపరర: జరరనథ నసర బబషర

94-110/180

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:28-10-406
వయససస:43
లస: పప

5001 NDX2021723
పపరర: నజర నసర బబషర

94-129/445

5004 NDX0857771
పపరర: వనసకట రరవప కడగళర
తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-10-410
వయససస:60
లస: పప

94-110/175

4987 NDX0389965
పపరర: శశకళ దదవశశటఘ ట

94-110/178

4990 NDX0741405
పపరర: కకటటశసరరరవప దదవరసపటఘ ట

94-110/181

4993 NDX2420735
పపరర: దదపసక కలరపరటట

94-110/460

భరస : రవ కకషష కలరపరటట
ఇసటట ననస:28-10-403 , 4TH LANE ,
వయససస:30
లస: ససస స
94-110/183

4996 NDX0011692
పపరర: చథవర బడహమనథయగడడ�

94-110/184

తసడడ:డ భదడయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-405
వయససస:57
లస: పప
94-110/186

4999 NDX1050707
పపరర: ఆదదతఖ ఫణణధర

94-110/187

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:28-10-406
వయససస:28
లస: పప
94-110/189

తసడడ:డ మహమమద నసర బబషర
ఇసటట ననస:28-10-406
వయససస:44
లస: పప
94-110/191

4984 NDX0741371
పపరర: దదపసక దదవరసపటఘ ట�

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:28-10-403
వయససస:59
లస: పప

భరస : నథజర నసర బబషర
ఇసటట ననస:28-10-406
వయససస:38
లస: ససస స
94-110/188

94-110/174

భరస : హరనథధ బబబగ
ఇసటట ననస:28-10-403
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బడహమనథయగడడ�
ఇసటట ననస:28-10-405
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:28-10-406
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:28-10-410
వయససస:65
లస: ససస స

4986 NDX0741645
పపరర: పదమ దదవరసపటఘ ట�

4981 NDX0662981
పపరర: శసకర రరవప వడచడ సపవడడ�

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-403
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బసబతస న
ఇసటట ననస:28-10-403
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బడహమ నథయగడడ�
ఇసటట ననస:28-10-405
వయససస:31
లస: ససస స

5003 NDX0858019
పపరర: బబబ సతఖవత పససపపలలటట�

94-130/776

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-403
వయససస:31
లస: పప

భరస : పసచతయఖ బసబతస న
ఇసటట ననస:28-10-403
వయససస:47
లస: ససస స

5000 NDX1050780
పపరర: శకనవరసరరవప బడద

4983 NDX2966810
పపరర: వజయలకడమ దదవరశశటఘ ట

94-110/171

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-402
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-403
వయససస:49
లస: ససస స

4988 NDX0409144
పపరర: కరశవ నథగ పవరషచసదడరరవప
దదవశశటఘ ట
తసడడ:డ హరనథధ బబబగ
ఇసటట ననస:28-10-403
వయససస:34
లస: పప

4997 NDX1050715
పపరర: లకడమలలమ బడద

94-110/173

భరస : ససబబరరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-402
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడ
ఇసటట ననస:28-10-403
వయససస:33
లస: ససస స

4994 NDX0011676
పపరర: సరయశలప చచదరర� చథవర�

4980 NDX1234343
పపరర: వనసకట గరపరల కకషష మమరరస

4978 NDX0662999
పపరర: జయశక వడచడ సపవడడ�

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-402
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-10-402
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప దదవరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-402
వయససస:38
లస: పప
4985 NDX0835579
పపరర: నథగ శరరష దదవరసపటఘ ట

94-110/170

భరస : రరజరసదడ�
ఇసటట ననస:28-10-402
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలకకషష�
ఇసటట ననస:28-10-402
వయససస:43
లస: పప
4982 NDX2963353
పపరర: రరఘవనసదడ దదవరశశటఘ ట

4977 NDX0663013
పపరర: పవరరషమ అకకనననన�

5002 NDX1323534
పపరర: కనకదసరర బతష
స ల

94-110/190

భరస : శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:28-10-410
వయససస:45
లస: ససస స
94-110/192

5005 NDX2420693
పపరర: పడసరద బబ లగరన

94-110/193

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబ లగరన
ఇసటట ననస:28-10-411
వయససస:29
లస: పప
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5006 NDX3097979
పపరర: శరరష దసగరఖల
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94-111/730

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసగరఖల
ఇసటట ననస:28-10-411
వయససస:26
లస: పప
5009 NDX0400218
పపరర: నలమ కరరరమమరర

94-110/194

94-110/197

తసడడ:డ భవరన పడసరద పరతతరర
ఇసటట ననస:28-10-412
వయససస:30
లస: పప
5018 JBV0771014
పపరర: వనసకట సప మశవమ � చలర ర�
తసడడ:డ వనణకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:28-10-413
వయససస:81
లస: పప
5021 NDX0666313
పపరర: అఖలలశసరర మగకనమమల�

94-110/202

94-110/206

తసడడ:డ భవరన పడసరద పరతతరర
ఇసటట ననస:28-10-414
వయససస:27
లస: పప
5027 NDX1430412
పపరర: రరమచసదడ పడసరద పపదద థడ

94-110/209

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద కకగసటట
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:22
లస: ససస స

94-129/448

5016 NDX0717447
పపరర: భవరనపడసరద పరతతరర

94-129/450

5017 NDX0741454
పపరర: పదమజ చలర ర�

94-110/198

5019 NDX2841682
పపరర: ససరరఖపడకరశ కమరరస

భరస : ససరఖ పడకరష�
ఇసటట ననస:28-10-413
వయససస:48
లస: ససస స
94-129/651

94-110/212

94-110/203 5023 AP151010333119
5022 NDX1430222
పపరర: వనసకట శవ కలమమరర ఏరకమలర
పపరర: గగరరదదవ ధథరరపపరస�

భరస : వనజవవ సతఖనథరరయణ ఏరకమలర
ఇసటట ననస:28-10-414
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరమపడసరదస�
ఇసటట ననస:28-10-414
వయససస:67
లస: ససస స

5025 NDX0725879
పపరర: పడభబకర� గగతథస�

5026 AP151010333562
పపరర: రరజశశఖర ధథరరపపరస�

94-110/207

5028 AP151010333145
పపరర: కకషషమమరరస దరరశ

5031 JBV2595197
పపరర: రరమకకషన దరరశ�

5034 NDX1811869
పపరర: మలర క గరరకపరటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:24
లస: ససస స

94-110/201

94-110/204

94-110/208

తసడడ:డ రరమపడసరదస�
ఇసటట ననస:28-10-414
వయససస:40
లస: పప
94-110/210

5029 AP151010333146
పపరర: మలర శసరర దరరశ�

94-110/211

భరస : కకషషమమరరసర�
ఇసటట ననస:28-10-415
వయససస:67
లస: ససస స
94-110/213

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:28-10-415
వయససస:35
లస: పప
94-110/215

5020 AP151010333311
పపరర: అననపవరష ధథరరపపరస�
భరస : రరమపడసరదస�
ఇసటట ననస:28-10-414
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:28-10-414
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మటటఘసటట
ఇసటట ననస:28-10-415
వయససస:33
లస: పప
5033 NDX2285237
పపరర: మమనక కకగసటట

5014 NDX2176643
పపరర: బబలరసకకసడ సరయ వఘఘనశసర
బబలరసకకసడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:28-10-412
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరరసదడబబబగ�
ఇసటట ననస:28-10-414
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరవప
ఇసటట ననస:28-10-414
వయససస:54
లస: పప
5030 NDX2166206
పపరర: కకషష చచజతనఖ మటటఘసటట

94-129/447

తసడడ:డ ససరరఖపడకరశ కమరరస
ఇసటట ననస:28-10-413
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:28-10-414
వయససస:64
లస: ససస స
5024 NDX1116094
పపరర: చసదడశశఖర పరతతరర

5013 NDX0393439
పపరర: ఉష రరణణ పరటటరర

94-110/196

తసడడ:డ గరరరబబబగ
ఇసటట ననస:28-10-412
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మలలర శసరరరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:28-10-412
వయససస:55
లస: పప
94-110/200

94-129/650

94-110/195 5011 NDX0949388
5010 NDX0400259
పపరర: వనసకట పదథమవత కరరరమమరర�
పపరర: వషష
ష కరరరమమరర

భరస : భవరన పడసరద పరటటరర
ఇసటట ననస:28-10-412
వయససస:50
లస: ససస స
94-129/449

5008 NDX2749638
పపరర: ససరరఖ అదదదపలర

తలర : లకడమ అదదదపలర
ఇసటట ననస:28-10-411
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గరరరబబబగ�
ఇసటట ననస:28-10-412
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-10-412
వయససస:69
లస: పప
5015 NDX0741488
పపరర: సరయ చసద పరతతరర

94-129/649

భరస : గసగధర రరవప అదదదపలర
ఇసటట ననస:28-10-411
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరరబబబగ
ఇసటట ననస:28-10-412
వయససస:38
లస: ససస స
5012 NDX0344895
పపరర: రరజజటగరరర బబబగ కరరరమమరర

5007 NDX2776912
పపరర: లకడమ అడదడ పలర

5032 NDX2398378
పపరర: శక సరయ ససససమత గకసథద

94-110/214

తసడడ:డ శకనవరసస గకసథద
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:22
లస: ససస స
94-110/216

5035 NDX1783639
పపరర: శక సరయ సరసత చసతగగసట

94-110/217

తసడడ:డ రవ చసదడ చసతగగసట
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:24
లస: ససస స
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5036 NDX1646753
పపరర: సరహహత కకకషషవనణణ గకసథద
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94-110/218

తసడడ:డ శకనవరసస
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:25
లస: ససస స
5039 NDX0162743
పపరర: ససజత శక భబషఖస

94-110/221

94-110/224

94-110/227

94-110/230

94-110/233

94-110/236

94-110/239

తసడడ:డ రఘగసరయ పడసరద
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:37
లస: పప

5049 NDX0042366
పపరర: సతఖవత దదవరపలర �

5052 NDX0163311
పపరర: కకటటశసరమమ� దదవరశశటఘ �ట

5055 NDX0867374
పపరర: వనసకట రమణమమ రరసపసలర

5058 NDX0163253
పపరర: లకమమమ� దదవరశశటఘ �ట

94-110/242

5061 NDX0884338
పపరర: ఫణణసదడ పరటటబసడర �

94-110/231

5064 NDX2285302
పపరర: వనసకట రరవప గగదచ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగదచ
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:38
లస: పప

5044 NDX2285096
పపరర: పదమ కకరకపరటట

94-110/226

5047 NDX0884213
పపరర: మమధవ పరటటబసడర

94-110/229

5050 NDX1490481
పపరర: లకడమ గరరకపరటట

94-110/232

భరస : ససబబబరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:58
లస: ససస స
94-110/234

5053 NDX0400333
పపరర: సరరజనదదవ పసచకరర

94-110/235

భరస : ఉమ మహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:66
లస: ససస స
94-110/237

5056 NDX0884239
పపరర: సరరజన ససకర

94-110/238

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:71
లస: ససస స
94-110/240

5059 NDX0162982
పపరర: సరయ కకరణ వరవలమల

94-110/241

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:28
లస: పప
94-110/243

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:31
లస: పప
94-110/245

94-110/223

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బగచత వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప�
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:29
లస: పప
5063 JBV0770255
పపరర: హరరకకషష కరకలమమనస

94-110/228

భరస : నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:74
లస: ససస స
5060 NDX0532234
పపరర: వజయ కలరడ�

5046 NDX0163675
పపరర: జజనకక శకబబషఖస

5041 NDX0741348
పపరర: భవరన కసఠమన�

భరస : శవ పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : భబరత శరససస స
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:66
లస: ససస స
5057 NDX0011619
పపరర: అకనవరపప రరజఖస

94-110/225

భరస : నథగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రఘగ సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:58
లస: ససస స
5054 NDX0163113
పపరర: హనసమమయమమ ఇకలనరరస

5043 NDX1783746
పపరర: రరజరశసరర పపలమర

94-110/220

భరస : గసగరరజ�
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమమర
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:53
లస: ససస స
5051 JBV0770362
పపరర: వజయలకడమ కరకలమమనస

94-110/222

భరస : వనసకటటశసర పడసరద పపలమర
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:49
లస: ససస స
5048 NDX0163485
పపరర: శరరసన వరవలమల

5040 NDX2285310
పపరర: కరసరమమ గగదచ

5038 NDX1370717
పపరర: లలత వరరజత వరవలమల

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప గగదచ
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పటబఘభ రరమన�
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:40
లస: ససస స
5045 NDX0884312
పపరర: భబరత ససకర

94-110/219

తలర : ఉమమ దదవ
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:30
లస: ససస స
5042 NDX0900118
పపరర: మనషర రరమన� కరదసబ�

5037 NDX1542381
పపరర: మలర క తతట

5062 NDX2021475
పపరర: కకషష ససదదప పపలపరటట

94-110/244

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పపలపరటట
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:36
లస: పప
94-110/246

5065 NDX0741223
పపరర: మహహశ కడడయమల�

94-110/247

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:39
లస: పప
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5066 JBV0772244
పపరర: జయకకషష కరకలమమనస

94-110/248

తసడడ:డ రఘగ సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:39
లస: పప

5067 NDX0163402
పపరర: సతఖనథరరయణ� దదవరశశటఘ �ట

94-110/249

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద వనసకకసడ
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:42
లస: పప

5072 NDX2285070
పపరర: శవ పడసరద కకరకపరటట

5073 JBV0773143
పపరర: రరమచణదడరరవప � అదదణకక�

94-110/254

94-110/250

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:41
లస: పప

94-110/251 5070 NDX2285260
5069 NDX2021400
పపరర: తషలసస సతఖజయనరరశ పపజడడమరరక
పపరర: వనసకటటశసరరర వనసకకసడ

తసడడ:డ నరసససహస వ యస పపజడడమరరక
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:43
లస: పప

5068 NDX2021764
పపరర: కకశశర కలమమర గరరకపరటట

94-110/252

5071 NDX0867382
పపరర: శకనవరస గకసధద

94-110/253

తసడడ:డ అమమరరజ
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:54
లస: పప
94-110/255

5074 NDX0163071
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప వరవలమల

94-110/256

తసడడ:డ ససరరఖ కకటట పడకరశ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:56
లస: పప

5075 NDX2196559
పపరర: గరపరల కకషష మమరరస
బబ టర గమడసరర
తసడడ:డ రరమ మమరరస బబ టర గమడసరర
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:61
లస: పప

94-110/257

94-110/258 5077 NDX0949412
5076 JBV0770354
పపరర: రఘగ సరయ పడసరద కరకలమమనస
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పరటటబసడర

5078 NDX0162958
పపరర: నథగరశసర రరవప దదవరపలర

94-110/260

తసడడ:డ పననగ భమషణస
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అచయఖ
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:66
లస: పప
5081 NDX0011650
పపరర: ఆకవరపప శవరజ

94-110/263

5079 NDX0163576
పపరర: ససబబబరరవప దదవరశశటఘ ట

5082 NDX2869691
పపరర: వనసకటటశసర పడసరద పపలర

94-110/261

5085 NDX3221041
పపరర: ససధదర కకరకపరటట

5080 NDX0163725
పపరర: భరత శరససస �స ఇకలనరరస�

94-110/262

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:74
లస: పప
94-110/1158

తసడడ:డ గగవసద రరజలల పపలర
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:55
లస: పప
94-129/652

94-110/259

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ చన నథగయఖ
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:78
లస: పప
5084 NDX2777472
పపరర: వనసకట వకరకసత జసజనస

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:60
లస: పప

5083 NDX2830677
పపరర: సరయ వకకతథ రరడడ పపలర

94-110/1159

తసడడ:డ వనసకటటశసర పడసరద పపలర
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:20
లస: ససస స
94-110/1315

5086 NDX2867323
పపరర: సరసబ శవ రరవప గగమమడకల

94-129/653

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప జసజనస
ఇసటట ననస:28-10-417
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-10-417BALAJI HOMES 404
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల గగమమడకల
ఇసటట ననస:28-10-417 FLAT NO.105, BALA
వయససస:65
లస: పప

5087 NDX2935799
పపరర: సరసబడజఖస గగమమడకల

5088 NDX1783787
పపరర: సరయ వనత రరడడ పపలమర

5089 NDX2060499
పపరర: కలమఖణణ డథకలన

94-129/654

భరస : సరసబ శవ రరవప గగమమడకల
ఇసటట ననస:28-10-417 FLAT NO.105,BALA
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర పడసరద పపలమర
ఇసటట ననస:28-10-417 TO
వయససస:24
లస: ససస స

5090 NDX1756123
పపరర: మణణ కలమమర డథకలన

5091 NDX0400291
పపరర: ఉమ మహహశసరరరవప పసచకరర

94-110/266

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప డథకలన
ఇసటట ననస:28-10-418
వయససస:34
లస: పప
5093 NDX1370741
పపరర: శకనవరస రరవప చలమర
తసడడ:డ అసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-10-419
వయససస:47
లస: పప

94-110/264

భరస : మణణ కలమమర డథకలన
ఇసటట ననస:28-10-418
వయససస:28
లస: ససస స
94-110/267

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ
ఇసటట ననస:28-10-418
వయససస:72
లస: పప
94-110/269

5094 JBV2595015
పపరర: వనసకటశరరషర� మమచవరస�
భరస : వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:28-10-420
వయససస:35
లస: ససస స

94-110/265

5092 NDX2285229
పపరర: చచజతనఖ కకషష బతష
స ల

94-110/268

తలర : కనక దసరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-10-419
వయససస:23
లస: పప
94-110/270

5095 JBV2595353
పపరర: లసగరరవప� పరవపలలరర�

94-110/271

తసడడ:డ మలర యఖ� �
ఇసటట ననస:28-10-420
వయససస:39
లస: పప
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5096 AP151010333189
పపరర: నథరరయణ� గగసడసరర�

94-110/272

తసడడ:డ పపసచలయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-420
వయససస:43
లస: పప
5099 NDX3014560
పపరర: అశశక కకతస పలర

94-109/792

94-110/275

94-110/278

94-110/281

94-110/284

94-110/1160

94-110/287

తసడడ:డ శకనవరససలల�
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:54
లస: పప

94-110/279

5112 AP151010333274
పపరర: వనసకటటశసరరర బమరగ

5115 NDX2829109
పపరర: సతష కకతస పలర

5104 NDX0398719
పపరర: నరసమమ�R పరక�

94-110/277

5107 NDX1050814
పపరర: ఆశశక బబ లగరన

94-110/280

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:31
లస: పప
94-110/282

5110 JBV0771071
పపరర: రరమగలల� పరక�

94-110/283

తసడడ:డ ఇదచదయఖ� �
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:55
లస: పప
94-110/285

94-110/1098
5113 NDX2694065
పపరర: హహమగరరర పదథమవత కలవకలరర

భరస : శవపడసరద కలవకలరర
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:19
లస: ససస స
94-110/1161

5118 AP151010333259
పపరర: అరరణకలమమరర బమరగ�

94-110/288

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:42
లస: ససస స
94-110/290

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:65
లస: ససస స
5123 JBV0770024
పపరర: చసదడశశఖర రరవపరటట�

5109 NDX0342600
పపరర: శకనస� మడపరరజ�

94-110/274

5116 JBV2595270
పపరర: అననపవరష � బగరగ�

94-110/286

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ANDHRA PRADESH భరస : ససరరషరబబగ� �
ఇసటట ననస:28-10-421
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:20
లస: పప
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:40
లస: ససస స
5120 JBV2595262
పపరర: రమణమమ బమరగ�

5106 NDX0345108
పపరర: శవ పడసరద� కలవకలరర�

5101 JBV0770115
పపరర: పదమ� పరక�

భరస : ఇదచదయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:77
లస: పప

భరస : శకనస మదపరరజ
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:45
లస: ససస స
5117 AP151010333262
పపరర: పడసనన ససబబలకడమ బమరగ�

94-110/276

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:56
లస: పప
5114 NDX2741643
పపరర: లకడమ మదపరరజ

5103 AP151010333056
పపరర: నరసమమ మమచవరస

94-109/749

భరస : రరమగలల� �
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరదయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:43
లస: పప
5111 AP151010333253
పపరర: పపదసరసబయఖ కలవకలరర�

94-110/273

భరస : రరదయఖ
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:27
లస: పప
5108 AP151010333197
పపరర: వనసకటటశసరరర మమచవరస�

5100 NDX1050723
పపరర: జజఖత బబ లగరన

5098 NDX2701563
పపరర: సతశ కకతస పలర

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఆశశక
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పపదసరసబయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:50
లస: ససస స
5105 NDX1050855
పపరర: దసరరర రరవప బబ లగరన

94-109/6

తసడడ:డ సరసబయఖ కలవ కలరర
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:28-10-421
వయససస:24
లస: పప
5102 AP151010333088
పపరర: లకడమ కలవకలరర�

5097 NDX1823377
పపరర: గసగర భవరన కలవ కలరర

5121 NDX2285328
పపరర: ఆదదతఖ శకనవరస రరవపరటట

5124 NDX3191103
పపరర: చసదడ మమళ బమరరగ
తసడడ:డ ససరరశ బబబగ బమరరగ
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:18
లస: పప

94-110/289

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:48
లస: ససస స
94-110/291

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవపరటట
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:24
లస: పప
94-110/293

5119 JBV2595288
పపరర: పదథమవత బమరగ�

5122 JBV2595189
పపరర: ససరరష బబబగ బమరగ�

94-110/292

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:44
లస: పప
94-110/1162

5125 NDX3198454
పపరర: చసదడ మమళ బమరరగ

94-110/1163

Deleted

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ బమరరగ
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:18
లస: పప
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94-110/1164

Deleted

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ బమరరగ
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:18
లస: పప
5129 NDX3199213
పపరర: చసదడ మమళ బమరరగ

94-121/423

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ బమరరగ
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:18
లస: పప
94-130/777

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ బమరరగ
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:18
లస: పప
5135 NDX2285252
పపరర: రరణగక అనసమగల

94-110/294

తసడడ:డ యమదయఖ అనసమగల
ఇసటట ననస:28-10-423
వయససస:25
లస: ససస స
94-110/297

తసడడ:డ కకషష కలమమర�
ఇసటట ననస:28-10-423
వయససస:29
లస: పప
94-110/1168

5144 NDX2285195
పపరర: శవ పరరసత చచననసశశటఘ ట

94-123/564

5133 NDX1409730
పపరర: ఉషరరరణణ చథవర

94-110/301

94-110/1167

భరస : వనసకటకకషష�
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:33
లస: పప

5134 NDX1792960
పపరర: వనసకట ససబబమమ వరనపపసట

5136 NDX2285112
పపరర: శక దదవ కసచచరర

5137 NDX0421404
పపరర: శవలకడమ� మమదగరన�

94-110/295

5139 NDX2166271
పపరర: పవరష చసదడరరవప కసచరర

5142 NDX2863181
పపరర: శరత కలమమర కరశ

94-109/7

94-110/296

తసడడ:డ దసరర యఖ�
ఇసటట ననస:28-10-423
వయససస:32
లస: ససస స
94-110/298

5140 NDX0342287
పపరర: శకనవరస వననపపసట

94-110/299

తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:28-10-423
వయససస:38
లస: పప
94-110/1169

5143 NDX2411452
పపరర: రరమమసజన దదవ చలమర

94-110/300

భరస : శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:32
లస: ససస స

94-110/302 5146 AP151010333059
94-110/303
5145 JBV0772798
పపరర: శవ పరరసత� బమర గగమమలమ�
పపరర: వనసకటరమణ బమరరగగమమల�

5148 JBV0770065
పపరర: అనససరఖ� పతత
స రర�

భరస : వనసకటకకనడయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:42
లస: ససస స
94-110/305

5151 JBV0770271
పపరర: శకనస గరడడ� �

5154 NDX2285187
పపరర: ససరరఖ గసగరధర చచననసశశటఘ ట
తసడడ:డ మలర కరరరర నరరవప చచననసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:42
లస: పప

5149 JBV0772806
పపరర: హహహమమవత� పతత
స రర�

94-110/306

భరస : రరమగ� �
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:53
లస: ససస స
94-110/308

తసడడ:డ రరజ� �
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:36
లస: పప
94-110/310

94-125/869

భరస : ససబబబరరయగడడ వరనపపసట
ఇసటట ననస:28-10-423
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరమగ�
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:45
లస: ససస స
94-110/307

5131 NDX2910990
పపరర: చసదడమమళ భమరగ

భరస : శకనవరస రరవప చథవర
ఇసటట ననస:28-10-422, GROUND FLOOR
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవనథరరయణ� �
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:35
లస: ససస స
94-110/304

94-110/1166

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ భమరగ
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస కరశ
ఇసటట ననస:28-10-423
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససరరఖ గసగరధర చచననస�శశటఘ �ట
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:32
లస: ససస స

5153 AP151010333237
పపరర: శకమనథనరరయణ
బమరరగగమమల�
తసడడ:డ నరసససహస�
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:42
లస: పప

5130 NDX3196821
పపరర: చసదడ మమళ బమరరగ

5128 NDX3197217
పపరర: చసదడ మమళ బమరరగ

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ బమరరగ
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:28-10-423
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ యమదవయఖ అనసమగల
ఇసటట ననస:28-10-423
వయససస:23
లస: పప

5150 JBV0772046
పపరర: శవ పడసరద పతత
స రర

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ బమరరగ
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:18
లస: పప

భరస : పవరష చసదడ రరవప కసచచరర
ఇసటట ననస:28-10-423
వయససస:31
లస: ససస స

5138 NDX0418111
పపరర: ససదదప� గరడడ సటట�

5147 AP151010333150
పపరర: అనససయ బమరరగగమమల�

94-110/1165

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ
ఇసటట ననస:28-10-422
వయససస:18
లస: పప

5132 NDX3192549
పపరర: చసదడ మమళ బమరరగ

5141 NDX2863322
పపరర: రరజ అనసమగల

5127 NDX3187838
పపరర: చసదడ మమళ బమరరగ

5152 AP151010327082
పపరర: లకకమరరడడడ ఇరరమమరర

94-110/309

తసడడ:డ నరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:40
లస: పప
94-110/311

5155 AP151010327592
పపరర: శకనవరసస చచలర మ�

94-110/312

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:44
లస: పప
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5156 AP151010333067
పపరర: వనసకట కకసడయఖ
బమరరగగమమల�
తసడడ:డ నరసససహస�
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:45
లస: పప
5159 NDX2021996
పపరర: రరజరశసరర వలలర పప

94-110/313

94-109/8

94-109/12

94-110/318

94-110/321

94-110/324

94-110/326

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-428
వయససస:37
లస: ససస స

5169 AP151010333292
పపరర: వనసకటటశసరరర కకమమగగన

5172 NDX0768002
పపరర: అనసరరధ చలర మలర

5175 AP151010333316
పపరర: రరమగలమమ చలర మల�

94-110/329

5178 NDX0531277
పపరర: పవజత చలర మలర

94-110/332

5181 AP151010333066
పపరర: వజయలకడమ చలర మల

94-110/322

5164 AP151010333131
పపరర: నథగమణణ కకమమగగన

94-110/317

5167 NDX1663393
పపరర: రరఘవనసదడ మదద

94-110/320

5170 NDX0087171
పపరర: నథగమణణ� లసకకటట�

94-110/323

భరస : శవ రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:28-10-426
వయససస:40
లస: ససస స
94-109/14

5173 NDX2021459
పపరర: రమఖ చలమలర

94-110/325

తసడడ:డ ఏలర మసద చలమలర
ఇసటట ననస:28-10-427
వయససస:25
లస: ససస స
94-110/327

5176 AP151010333361
పపరర: మలర కరరరర నరరవప చలర మల�

94-110/328

తసడడ:డ యలర మసద�
ఇసటట ననస:28-10-427
వయససస:41
లస: పప
94-110/330

5179 NDX1561001
పపరర: ససజనఖ చలర మలర

94-110/331

భరస : శవ మలర కలమమర
ఇసటట ననస:28-10-428
వయససస:34
లస: ససస స
94-110/333

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:28-10-428
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:28-10-428
వయససస:59
లస: పప

94-109/10

తసడడ:డ వనసకటటససరరర మదద
ఇసటట ననస:28-10-425
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-10-428
వయససస:29
లస: ససస స

94-110/335 5184 AP151010333460
5183 JBV2594166
పపరర: శవ మలర కలమమర చలర మల� �
పపరర: సరసబశవరరవప చలర మల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:28-10-428
వయససస:38
లస: పప

94-110/319

భరస : యలర మసద�
ఇసటట ననస:28-10-427
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రమయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-427
వయససస:66
లస: పప
5180 NDX0666297
పపరర: మమధవ చలర మలర

5166 AP151010333241
పపరర: లసగమమ కకమమగరన�

5161 JBV0773473
పపరర: సరవతడ� వలలర పప�

94-110/315

భరస : వనసకటటశసరరర కకమమగగన
ఇసటట ననస:28-10-425
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:28-10-427
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద�
ఇసటట ననస:28-10-427
వయససస:37
లస: ససస స
5177 AP151010333162
పపరర: యలర మసద చలర మల�

94-110/316

తసడడ:డ పపసటయఖ కకమమగగన
ఇసటట ననస:28-10-425
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:28-10-426
వయససస:43
లస: పప
5174 NDX0342543
పపరర: శకదదవ చలర మల�

5163 NDX0741173
పపరర: రరమమఖససధథమడక మదద

5158 JBV0771055
పపరర: రరజజ ససరరఖ సరసబశవరవప
కకకతస పలర
తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-10-425
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపసటయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-425
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:28-10-425
వయససస:30
లస: పప
5171 NDX0087163
పపరర: శవ రరమకకకషష లసకకటట

94-109/9

తలర : ధనలకడమ
ఇసటట ననస:28-10-425
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-10-425
వయససస:48
లస: ససస స
5168 NDX0644179
పపరర: అరవసద మమనసకకసడ�

5160 NDX1487603
పపరర: ససజజత బబయ వలర పప
భరస : మహహసదడ
ఇసటట ననస:28-10-425
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-10-425
వయససస:32
లస: పప
5165 NDX0339796
పపరర: ధనలకడమ మడడ�

94-110/314

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-424
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస వలలర పప
ఇసటట ననస:28-10-425
వయససస:24
లస: ససస స
5162 NDX1179423
పపరర: శకనస వలలర పప

5157 AP151010327598
పపరర: గరవసద చచలర మ�

5182 NDX1370758
పపరర: చలర మలర వనసకట చరణ తదజ

94-110/334

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-10-428
వయససస:26
లస: పప
94-110/336

5185 AP151010333063
పపరర: పదమ చలర మలర

94-110/337

భరస : సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-10-429
వయససస:49
లస: ససస స
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5186 NDX2437473
పపరర: బబలమజ రరమ మహన
చలర మలర
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ చలర మలర
ఇసటట ననస:28-10-429
వయససస:21
లస: పప

94-110/338

5189 NDX1381326
పపరర: శకదదవ చకరన

94-110/341

94-110/344

94-110/347

94-110/1100

94-110/350

94-110/353

94-110/356

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-434
వయససస:79
లస: పప

5199 NDX2562023
పపరర: లకడమ నరరశశటఘ ట

5202 JBV2594075
పపరర: మలర క చదకలరర

5205 AP151010333593
పపరర: యమమనశవజజఖత గగసటటపలర

5208 AP151010333024
పపరర: వజయసరరధద గగసటటపలర

94-110/359

5211 JBV0771485
పపరర: ఆదదతఖ� గరగరననన�

94-131/716

5214 NDX0533224
పపరర: సతఖ నథరరయణ మమచళళ
తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:28-10-435
వయససస:73
లస: పప

5194 AP151010333258
పపరర: ససశల నమమగడడ �

94-110/346

94-110/1099
5197 NDX2695419
పపరర: వనసకట పదమ లలమవత కకతషరర

5200 JBV2594109
పపరర: మహహశసరర� చదకలరర�

94-110/349

తసడడ:డ వనసకట రతనస� �
ఇసటట ననస:28-10-432
వయససస:33
లస: ససస స
94-110/351

5203 JBV2594091
పపరర: లకడమ నథరరయణ� చదకలరర�

94-110/352

తసడడ:డ వనసకట రతనస� �
ఇసటట ననస:28-10-432
వయససస:38
లస: పప
94-110/354

94-110/355
5206 JBV0771600
పపరర: పరడరర నథ చచజతనఖ � బడహమచథరరణణ�

తసడడ:డ వజయ సరరధద�
ఇసటట ననస:28-10-433
వయససస:47
లస: ససస స
94-110/357

5209 NDX0400440
పపరర: జజజ న పడససనసబ చచరరకలరర

94-110/358

భరస : జయచసఢ
ఇసటట ననస:28-10-434
వయససస:58
లస: ససస స
94-110/360

తసడడ:డ ఈశసర చణద� �
ఇసటట ననస:28-10-434
వయససస:33
లస: పప
94-110/362

94-110/343

భరస : ససరరష కకతషరర
ఇసటట ననస:28-10-430
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:28-10-433
వయససస:76
లస: పప

భరస : రరమ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-434
వయససస:79
లస: ససస స
5213 NDX0400549
పపరర: శవరజ చచదరర� లసగరననన�

94-110/348

భరస : వజయసరరధద
ఇసటట ననస:28-10-433
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వజయసరరధద
ఇసటట ననస:28-10-433
వయససస:64
లస: ససస స
5210 NDX0400481
పపరర: ససరరఖ కలమమరర� లసగరననన�

5196 AP151010333517
పపరర: వనసకటటశసరరరవప మమనకకసడ�

5191 NDX0411538
పపరర: నరజలకడమ గగసటటపలర

భరస : గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-430
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:28-10-432
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-10-432
వయససస:65
లస: పప
5207 AP151010333042
పపరర: లకడమపడససన గగసటటపలర

94-110/345

భరస : బబలమజ నరరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-430
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:28-10-432
వయససస:33
లస: ససస స
5204 JBV2594067
పపరర: వనసకటరతనస చదకలరర

5193 AP151010333206
పపరర: ససరఖకలమమరర మమనకకసడ�

94-110/340

భరస : శరత బబబగ
ఇసటట ననస:28-10-430
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-430
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష కకతషరర
ఇసటట ననస:28-10-430
వయససస:19
లస: పప
5201 JBV2594083
పపరర: పరమమశసరర� చదకలరర�

94-110/342

భరస : వనసకటటశసరరరవప మమనకకసడ�
ఇసటట ననస:28-10-430
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద�
ఇసటట ననస:28-10-430
వయససస:58
లస: పప
5198 NDX2705911
పపరర: సరయ ఫణణసదడ కకతషరర

5190 NDX0644567
పపరర: లకడమ మమనసకకసడ�

5188 AP151010333096
పపరర: సతఖనథరరయణ చలర మలర

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:28-10-429
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:28-10-430
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:28-10-430
వయససస:38
లస: ససస స
5195 NDX0767830
పపరర: శవపడసరద ససహహచ�

94-110/339

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-429
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:28-10-430
వయససస:26
లస: ససస స
5192 NDX1148402
పపరర: అనసరరధథ కరళహససస

5187 AP151010333462
పపరర: శకనవరస చలర మల�

5212 JBV0771493
పపరర: పవన కలమమర� గరగరననన�

94-110/361

తసడడ:డ ఈశసర చణద� �
ఇసటట ననస:28-10-434
వయససస:35
లస: పప
94-110/363

5215 NDX0741272
పపరర: లకడమ శరకవణణ�

94-110/364

భరస : రమమశనమమర�
ఇసటట ననస:28-10-436
వయససస:36
లస: ససస స
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94-110/365

భరస : గరపసచణద�
ఇసటట ననస:28-10-436
వయససస:37
లస: ససస స
5219 NDX0866335
పపరర: గరపస చణద బరరరర

94-110/368

94-110/371

94-110/374

94-110/377

94-110/380

94-110/383

94-110/386

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-439
వయససస:47
లస: ససస స

5229 AP151010333374
పపరర: వనసకటమమ నటట
ఘ రర�

5232 NDX0665596
పపరర: మధసశసకర నటట
ఘ రర

5235 AP151010333086
పపరర: మమలకకసడయఖ నటట
ఘ రర

5238 NDX2284982
పపరర: కవత మగకలన

94-110/389

5241 NDX2021558
పపరర: వజజడమమ ఆలగరవనలర

94-110/378

5244 NDX0857532
పపరర: సపజదమమ మసడచస�
భరస : రరమలసగస�
ఇసటట ననస:28-10-439
వయససస:50
లస: ససస స

5224 AP151010333336
పపరర: శవకలమమరర నటట
ఘ రర

94-110/373

5227 NDX2152049
పపరర: పదమ నటట
ఘ రర

94-110/376

5230 NDX0532259
పపరర: చసదస గసగర�

94-110/379

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:31
లస: పప
94-110/381

5233 NDX0532283
పపరర: వనసకట శకనవరస పప లశశటఘ ట�

94-110/382

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:43
లస: పప
94-110/384

5236 NDX0949396
పపరర: కకటటశసర రరవప దదవనబబ యన

94-110/385

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:64
లస: పప
94-110/387

5239 NDX2284990
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ మగకలన

94-110/388

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మగకలన
ఇసటట ననస:28-10-438/1
వయససస:39
లస: పప
94-110/390

భరస : వనసకట రరడడడ ఆలగరవనలర
ఇసటట ననస:28-10-439
వయససస:37
లస: ససస స
94-110/392

94-110/370

భరస : మమలకకసడయఖ నటట
ఘ రర
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమరరడడడ మగకలన
ఇసటట ననస:28-10-438/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ� �
ఇసటట ననస:28-10-439
వయససస:36
లస: ససస స
5243 AP151010333200
పపరర: శవపరరసత పతత
స రర�

94-110/375

తసడడ:డ వనసకటయఖ నటట
ఘ రర
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ నటట
ఘ రర
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:78
లస: పప
5240 JBV0770875
పపరర: శవలకడమ� మగసలమగడడగగ�

5226 AP151010333221
పపరర: ఆదదలకడమ నటట
ఘ రర

5221 NDX0767889
పపరర: హనసమసత రరవప వనలననటట�

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:47
లస: పప
5237 NDX2021673
పపరర: వనసకటయఖ నటటఘ రర

94-110/372

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:32
లస: పప
5234 AP151010333039
పపరర: శకనవరస నటట
ఘ రర

5223 NDX0532317
పపరర: చసదదక
డ పప లశశటఘ ట�

94-110/367

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-436
వయససస:78
లస: పప

భరస : పపదమమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:68
లస: ససస స
5231 NDX0349712
పపరర: సరయ కలమమర నటట
ఘ రర

94-110/369

భరస : వనసకట శకనవరస�
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చనమమలకకడయఖ
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:47
లస: ససస స
5228 NDX0644260
పపరర: దదవ కలమమరర పప లశశటఘ ట�

5220 JBV2594497
పపరర: ససతథరరమ శరససప �ఖ బరరరర�

5218 NDX1234277
పపరర: అజత కకషన కసస
స రర

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:28-10-436
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:28-10-436
వయససస:70
లస: పప

భరస : శవ శసకర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:28-10-437
వయససస:27
లస: ససస స
5225 AP151010333375
పపరర: పదథమవత నటట
ఘ రర

94-110/366

భరస : ససతథరరమ� �
ఇసటట ననస:28-10-436
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతథరరమ
ఇసటట ననస:28-10-436
వయససస:43
లస: పప
5222 NDX1484344
పపరర: మమనస గగసటటపలర

5217 JBV2594505
పపరర: వససణధరర దదవ� బరరరర�

5242 AP151010333205
పపరర: మణణ ఎలలససరర�

94-110/391

భరస : సతఖనథరరయమణ�
ఇసటట ననస:28-10-439
వయససస:42
లస: ససస స
94-110/393

5245 AP151010333184
పపరర: బబలససబబమమ పతత
స రర�

94-110/394

భరస : నథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-10-439
వయససస:62
లస: ససస స
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5246 AP151010333199
పపరర: రరమససబగబలల పతత
స రర�

94-110/395

భరస : గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-439
వయససస:72
లస: ససస స
5249 NDX2021426
పపరర: వనసకట రరడడడ ఆలగరవనలర

94-110/396

తసడడ:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-439
వయససస:30
లస: పప
94-110/398

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ ఆలగరవనలర
ఇసటట ననస:28-10-439
వయససస:41
లస: పప
5252 NDX2042281
పపరర: కకమల తమమశశటఘ ట

5247 NDX0532408
పపరర: శకనవరసరరవప ననమలపపరర�

5250 AP151010333110
పపరర: సతఖనథరరయణ ఎలలససరర

తసడడ:డ బబల గగరవయఖ� �
ఇసటట ననస:28-10-439
వయససస:40
లస: పప
94-110/399

తసడడ:డ వరనన
ఇసటట ననస:28-10-439
వయససస:47
లస: పప
94-110/401

5253 NDX0349845
పపరర: శరరష� కలవకలరర�

భరస : వనసకట ససవర కలమమర తమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:30
లస: ససస స

5255 JBV2595247
పపరర: కవత మసచకలపరటట

5256 JBV0771386
పపరర: తరరపతమమ కలవకలరర

94-110/404

భరస : రవచసదడసససగ
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:40
లస: ససస స

94-110/397
5248 JBV0770842
పపరర: బబలయఖ� మగసల మగడడగగ�

94-110/400
5251 NDX2081016
పపరర: వనసకట నథరరయణ రరడడ మగకలన

తసడడ:డ నథరరయణ రరడడ మగకలన
ఇసటట ననస:28-10-440
వయససస:43
లస: పప
94-110/402

5254 JBV0770669
పపరర: లకడమ తమమషపటఘ ట

94-110/403

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:35
లస: ససస స
94-110/405

భరస : చనన పసచతయఖ
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:53
లస: ససస స

5257 NDX0713727
పపరర: ససబగబలల కలవకలరర�

94-110/406

తసడడ:డ పపద పసచతయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:60
లస: ససస స

94-110/407 5259 NDX2398394
94-110/408 5260 NDX2080984
94-110/409
5258 JBV0770479
పపరర: వనణకట అనల కలమమర తషమమశశటఘ ట
పపరర: వనసకట అనల కలమమర తమమశశటఘ ట
పపరర: వనసకటససవ కలమమర తమమశశటఘ ట

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:33
లస: పప
5261 AP151010333040
పపరర: కకషష కకసడపలర �

తసడడ:డ రమణరరవప తమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:34
లస: పప
94-110/410

తసడడ:డ యలర మసద�
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:47
లస: పప
5264 NDX2495703
పపరర: లలత బబ సదదల

94-109/15

94-110/415

భరస : రసగనథయకలలల
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:57
లస: ససస స

94-110/413

5268 JBV2595171
పపరర: శసకరరససగ బబ సదదల

94-110/418

5271 AP151010333287
పపరర: అనసరరధ బమరగ�

94-110/416

5274 JBV0773333
పపరర: రమమష � బమరగ�
తసడడ:డ రణగనథయకలలల� �
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:33
లస: పప

5266 JBV2595239
పపరర: రవచసదడసససగ బసదదల

94-110/414

5269 NDX2141778
పపరర: సరసత బమరగ

94-110/417

భరస : రమమష బమరగ
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:29
లస: ససస స
94-110/419

భరస : రసగనథయకలలల�
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:41
లస: ససస స
94-110/421

94-110/412

తసడడ:డ శసకరరససగ
ఇసటట ననస:28-10-442
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హనసమమనససగ
ఇసటట ననస:28-10-442
వయససస:77
లస: పప

భరస : మగరళ కకషష�
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:36
లస: ససస స
5273 AP151010333288
పపరర: కకషషవనణణ బమరగ

5265 JBV2595163
పపరర: మలలర సవరర శసకర సససహ

5263 NDX2080992
పపరర: రమణ రరవప తమమశశటఘ ట
తసడడ:డ గరవసదయఖ తమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శసకర సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:28-10-442
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజసససగ
ఇసటట ననస:28-10-442
వయససస:53
లస: పప
5270 JBV0772947
పపరర: ససధథ దదవ� బబ కన�

94-110/411

తసడడ:డ రరశయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రవ చసదడ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:28-10-442
వయససస:20
లస: పప
5267 JBV2595254
పపరర: జజనకకరరమ మసచకలపవడడ

5262 NDX0713800
పపరర: పపద పసచతయఖ కలవకలరర�

తసడడ:డ రమణ రరవప తమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-441
వయససస:39
లస: పప

5272 AP151010333290
పపరర: లకకమనథరరయణమమ గగసటక

94-110/420

భరస : ఈశసరరరడడడ
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:48
లస: ససస స
94-110/422

5275 JBV0771550
పపరర: వనణకటటశసరరరవప� గగణదల�

94-110/423

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:39
లస: పప
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5276 JBV0771568
పపరర: లకడమ నరసరరరడడ ఇరరవవరర

94-110/424

తసడడ:డ రణగరరరడడడ
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:40
లస: పప
5279 AP151010333285
పపరర: రసగనథయకలలల బమరగ

94-110/427

5280 AP151010333038
పపరర: పసచతహరర ఓబగలమపపరస�

94-110/430

5283 NDX1166636
పపరర: వనల కలర స
తసడడ:డ ససబబబరరవప కలర స
ఇసటట ననస:28-10-444
వయససస:28
లస: ససస స

5285 AP151010333324
పపరర: నథగగలల ఓబగలమపపరస

5286 NDX2141737
పపరర: లలకరశ రరడడడ గగసటక

94-110/433

భరస : పసచతహరర
ఇసటట ననస:28-10-444
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:28-10-445
వయససస:41
లస: ససస స
5291 NDX0043265
పపరర: వనసకట రరమయఖ కరసడడడ�

94-110/439

94-110/442

94-110/445

తసడడ:డ శకరరమగలల� �
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:35
లస: పప

94-110/434

5295 AP151010333484
పపరర: శకలత పరమగలపరటట�

5298 NDX2141760
పపరర: రతన కలమమరర కరకరర

94-110/448

5301 JBV0771220
పపరర: వనణకటరరడ�డడ గరరమరరడ�డడ

94-110/437

5304 NDX0713743
పపరర: శకనవరసరరవప� పపటఘ �
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:43
లస: పప

5284 NDX0042895
పపరర: జజఖత ఓబగలమపపరస�

94-110/432

5287 NDX0042564
పపరర: పవరష చసదడరరవప ఓబగలమపపరస

94-110/435

5290 NDX2513281
పపరర: రరమయఖ కర ఎస వ

94-110/438

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కర ఎస వ
ఇసటట ననస:28-10-445
వయససస:41
లస: పప
94-110/440

5293 JBV2594901
పపరర: పడమలమ� పపటఘ �

94-110/441

తసడడ:డ వనణకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:35
లస: ససస స
94-110/443

5296 JBV2594885
పపరర: సరమమమ జఖస పపటబఘ�

94-110/444

భరస : శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:57
లస: ససస స
94-110/446

5299 NDX1905555
పపరర: గరపస పపటఘ

94-110/447

తసడడ:డ శకరరమగలల పపటఘ
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:24
లస: పప
94-110/449

తసడడ:డ తరరపతరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:35
లస: పప
94-110/451

94-110/429

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:28-10-444
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవ పడసరద రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధథకర రరడడడ� �
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:34
లస: పప
5303 JBV0770057
పపరర: వరసస� పపటఘ �

5292 NDX1718339
పపరర: అనసరరధ కరకరర

5281 NDX1482926
పపరర: దదపసస కళరస

భరస : కకషప ర బబబగ�
ఇసటట ననస:28-10-444
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బగచతబబబగ�
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:62
లస: ససస స
5300 JBV2594729
పపరర: కకషప ర రరడడడ� ఏరరవ�

94-110/431

భరస : శకనవరస పడసరద కరకరర
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:36
లస: ససస స
5297 AP151010333388
పపరర: మమరరసమమ పపటబఘ�

5289 NDX0042598
పపరర: అననపవరష మమ కరసడడడ

94-110/426

తసడడ:డ ససబబబరరవప కళరస
ఇసటట ననస:28-10-444
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:28-10-445
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖమమ�
ఇసటట ననస:28-10-445
వయససస:71
లస: పప
5294 NDX0665562
పపరర: చనన గగరవమమ� పపటబఘ�

94-110/428

తసడడ:డ ఈశసర రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:28-10-444
వయససస:27
లస: పప
94-110/436

5278 AP151010333289
పపరర: ఈశసరరరడడడ గగసటక

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరసర�
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట అనల కలమమర తమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-10-444
వయససస:27
లస: ససస స

5288 NDX0042648
పపరర: నథరరయణమమ కరసడడడ

94-110/425

తసడడ:డ శకధర�
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:28-10-443
వయససస:62
లస: పప
5282 NDX2042307
పపరర: ససవరజజఖత తమమశశటఘ ట

5277 JBV0772939
పపరర: మగరళ కకషష� బబ కన�

5302 JBV2594745
పపరర: రరమకకషష� కనగణటట�

94-110/450

తసడడ:డ చచననకరశవరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:35
లస: పప
94-110/452

5305 NDX0043885
పపరర: శకనవరస పడసరద కరకరర

94-110/453

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:47
లస: పప
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5306 JBV2594752
పపరర: బగచతబబబగ పరమగలపరటట�

94-110/454

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:48
లస: పప
5309 JBV0771543
పపరర: పదథమవత� గగణదల�

94-110/457

94-105/797

5310 NDX2309540
పపరర: తదజపవన మమడసరర

5313 NDX3009065
పపరర: శకనవరస రరవప రరమననన

తసడడ:డ సపజదసలల కసస
స రర
ఇసటట ననస:28-11
వయససస:31
లస: పప
94-112/502

94-110/462

94-110/465

భరస : రవకలమమర� �
ఇసటట ననస:28-11-448
వయససస:63
లస: ససస స
5327 NDX0741421
పపరర: జయమమ ఎరరకలల�

94-110/468

తసడడ:డ రరమ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:28-11-450
వయససస:25
లస: పప

5322 NDX1304070
పపరర: తదజ పవన మమడసరర

94-110/471

94-130/778

5314 NDX2503399
పపరర: శవరజ కరటడగడడ
తసడడ:డ శకకకషషయఖ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:28-11
వయససస:56
లస: పప
5317 NDX3009123
పపరర: నథగరసదడమమ రరమననన

94-110/463

5323 NDX1718347
పపరర: మసగ ఎరరకలల
తలర : నరసమమ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:28-11-448
వయససస:45
లస: ససస స

5325 NDX0741470
పపరర: నరసమమ ఎరరకలల�

5326 NDX0741611
పపరర: యమదగరరర ఎరరకలల�

5331 JBV0773093
పపరర: కరరర కకశశర కలమమర�

5334 NDX0724872
పపరర: సతఖనథరరయణ మగతస రరజ
తసడడ:డ పరరర సరరధద మగతస రరజ
ఇసటట ననస:28-11-450
వయససస:74
లస: పప

94-112/501

5320 NDX1752923
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరననన

తసడడ:డ ఉమమ మహహశసర రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:28-11-435
వయససస:29
లస: పప

5328 JBV0770719
పపరర: లమవణఖ నథగస� �

94-110/461

94-109/16

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మమరరననన
ఇసటట ననస:28-11-411
వయససస:35
లస: పప

94-110/466

94-110/464

94-110/467

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-448
వయససస:39
లస: పప
94-110/469

5329 NDX1304146
పపరర: హరర కకషష సరయ చకకనరరల

94-110/470

తసడడ:డ రరమ మహన చకకనరరల
ఇసటట ననస:28-11-449
వయససస:28
లస: పప
94-110/472

తసడడ:డ కర.శవ కలమమర� �
ఇసటట ననస:28-11-449
వయససస:35
లస: పప
94-110/474

94-105/796
5311 NDX3009180
పపరర: నథగ మలర శసర రరవప రరమననన

భరస : నథగ మలర శసర రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:28-11
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ శరమ� �
ఇసటట ననస:28-11-449
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన�
ఇసటట ననస:28-11-449
వయససస:31
లస: పప
5333 NDX1561035
పపరర: రరహహత రరడడడ మగలర సగర

94-112/394

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-448
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : యమదగరరర�
ఇసటట ననస:28-11-449
వయససస:35
లస: ససస స
5330 NDX0531905
పపరర: ఫణణ కలమమర చకకనరరల�

94-108/652

భరస : శకనవరస రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:28-11
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-11-435
వయససస:71
లస: ససస స
5324 JBV0770958
పపరర: సరమమమ జఖణ� పప తతరర�

5319 NDX3004926
పపరర: వనసకట కలమమరర రరమననన

94-110/456

తసడడ:డ పసచతయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:28-11
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ సపజదసలల కసస
స రర
ఇసటట ననస:28-11
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:28-11
వయససస:21
లస: పప
5321 NDX0532119
పపరర: సరవతడ మసచళళ�

94-133/12

తసడడ:డ నథగ మలర శసర రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:28-11
వయససస:49
లస: పప

94-112/393 5316 NDX0578468
5315 NDX0578443
పపరర: కసస
పపరర: కసస
స రర కమల కలమమర కసస
స రర
స రర శవకలమమర కసస
స రర

5308 AP151010333387
పపరర: వనసకటటశసరరర పపటబఘ�

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరరవ మమడసరర
ఇసటట ననస:28-10-977
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:28-11
వయససస:23
లస: పప

5318 NDX3004975
పపరర: వసశ కకషష రరమననన

94-110/455

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:28-10-446
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనణకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-10-447
వయససస:36
లస: ససస స
5312 NDX3009032
పపరర: గరపరల కకషష రరమననన

5307 AP151010333402
పపరర: శకరరమగలల పపటబఘ�

5332 NDX1561027
పపరర: మమనక మగలర సగర

94-110/473

తసడడ:డ రరమ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:28-11-450
వయససస:28
లస: ససస స
94-110/475

5335 NDX0400085
పపరర: ససనత� కకడథణబ�

94-110/476

భరస : కలణదన కలమమర�
ఇసటట ననస:28-11-451
వయససస:44
లస: ససస స
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94-110/477

భరస : రమణ� ాథ�
ఇసటట ననస:28-11-451
వయససస:70
లస: ససస స
5339 NDX0400036
పపరర: రమణ� కకడథణబ�

94-110/480

94-110/483

94-110/486

94-110/489

94-110/492

94-110/495

94-110/498

భరస : ససతథరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:55
లస: ససస స

5349 AP151010333019
పపరర: వరయఖ పపరరమమళళ�

5352 JBV0772517
పపరర: నరమల� మమరరడడ�

5355 NDX2285716
పపరర: అనససరఖ కలవకలరర

5358 NDX2285419
పపరర: లకడమ పపచకరయల

94-110/501

5361 AP151010333204
పపరర: రమణ పపరరగగపలర �

94-110/490

5364 NDX2285013
పపరర: పవరష సరయ చసదడ
పపచకరయల
తసడడ:డ దసరర పడసరద పపచకరయల
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:21
లస: పప

5344 AP151010333370
పపరర: బకకవత పపరరమమళళ�

94-110/485

5347 AP151010333399
పపరర: శకనస అలర కలల�

94-110/488

5350 NDX1718248
పపరర: లకకమ అపరష పపరరగగపలర

94-110/491

తసడడ:డ మసరసన రరవప పపరరగగపలర
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:25
లస: ససస స
94-110/493

5353 NDX0342386
పపరర: శవ పరరసత� వనలలగ�ాసడ�

94-110/494

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:34
లస: ససస స
94-110/496

5356 NDX2285690
పపరర: ససబబ లకడమ కకసడపలర

94-110/497

భరస : కకషష కకసడపలర
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:41
లస: ససస స
94-110/499

5359 NDX0344341
పపరర: సపఘలర మయమన బసడథరర

94-110/500

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:44
లస: ససస స
94-110/502

భరస : కకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:47
లస: ససస స
94-110/504

94-110/482

తసడడ:డ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-453
వయససస:43
లస: పప

భరస : దసరరర పడసరద పపచకరయల
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:45
లస: ససస స
5363 JBV0770925
పపరర: ససతమమ� మమరరడడ�

94-110/487

భరస : రరజ కలమమర కలవకలరర
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప పపరరగగపలర
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:41
లస: ససస స
5360 NDX0344689
పపరర: పదమ� రరజమహహసదడవరపప�

5346 AP151010333390
పపరర: వనసకటలకడమనథరరయణ�

5341 AP151010333371
పపరర: నథగలకడమ అలమరకలల�

భరస : పపరయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-453
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:35
లస: ససస స
5357 NDX1718263
పపరర: ఉష రరణణ పపరరగగపలర

94-110/484

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-453
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలవకలరర
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:26
లస: ససస స
5354 JBV0770917
పపరర: భబగఖలకడమ� మమరరడడ�

5343 AP151010333372
పపరర: జయలకకమ పపరరమమళర�

94-110/479

భరస : చలమయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-453
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-453
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-453
వయససస:44
లస: పప
5351 NDX1627894
పపరర: నథగ పరవన కలవకలరర

94-110/481

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:28-11-453
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-453
వయససస:41
లస: పప
5348 AP151010333018
పపరర: వనసకటబడవప అలర కలల�

5340 NDX2285153
పపరర: తడవనణణ పపరరమమళర

5338 NDX2060416
పపరర: కలసదన కలమమర కకడథసబ

తసడడ:డ వనసకట రరమన కకడథసబ
ఇసటట ననస:28-11-451
వయససస:52
లస: పప

తలర : నథగ లకడమ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:28-11-453
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:28-11-453
వయససస:42
లస: ససస స
5345 AP151010333520
పపరర: నథగరరజ పపరరమమళళ�

94-110/478

భరస : సతఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-11-451
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ చకకపరణణ� ాథ�
ఇసటట ననస:28-11-451
వయససస:75
లస: పప
5342 NDX0953737
పపరర: లకకమ పరరసత అలర కలల

5337 NDX0670638
పపరర: ససశల రరణణ� గగరరర�

5362 NDX0344630
పపరర: నథగ మలర శసరర కలవకలరర

94-110/503

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:51
లస: ససస స
94-110/505

5365 NDX1234301
పపరర: కర ఫనసదడ

94-110/506

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:28
లస: పప
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5366 NDX0531996
పపరర: వసశ కకషష పపరరగగపలర �

94-110/507

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:28
లస: పప

5367 NDX0344283
పపరర: సరయకలమమర� పపరరకపలర �

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:30
లస: పప

94-110/510 5370 JBV0770933
5369 NDX0342683
పపరర: వనసకటశవకలమమర� తమమశశటఘ ట�
పపరర: శకనవరసరరవప� మమరరడడ�

తసడడ:డ రమణ�
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:33
లస: పప
5372 JBV0772251
పపరర: శసకర� మమరరడడ�

94-110/513

94-110/1170

94-110/1335

94-110/517

5379 NDX3169836
పపరర: ససబబ లకడమ కకసడపలర

5382 NDX0042689
పపరర: ససజజత బబ మమమలపపరస

94-110/520

5387 AP151010333349
పపరర: వనసకటనరసయఖ
బబ మమలమపపరస�
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-11-457
వయససస:67
లస: పప

94-110/523

5390 NDX1388164
పపరర: పదమ రరగస కనపతస

94-110/526

94-110/1171

94-118/1141

5374 NDX2285724
పపరర: చనన పసచతయఖ కలవకలరర

94-110/515

5377 NDX3226800
పపరర: కకషష కలవకలరర

94-110/1317

5380 NDX1811703
పపరర: యగరత బబ మమమలమపపరస

94-110/516

భరస : నథగవనసదడ కలమమర బబ మమమలమపపరస
ఇసటట ననస:28-11-457
వయససస:27
లస: ససస స
94-110/518

5383 AP151010333350
పపరర: వరలకడమ బబ మమలమపపరస�

94-110/519

భరస : వనసకటనరసయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-457
వయససస:58
లస: ససస స

94-110/521 5386 JBV0772012
94-110/522
5385 JBV0772020
పపరర: నథగవనణద రరరవప బబ మమలమపపరస
పపరర: నథగవనణదడ పడసరద బబ మమలమపపరస

5388 NDX2285088
పపరర: ఇసదథడవత యడల

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:28-11-457
వయససస:38
లస: పప
94-110/524

భరస : రరమ మమరరఘ యడల
ఇసటట ననస:28-11-458
వయససస:66
లస: ససస స
5391 NDX2948347
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప బచసత

5394 JBV2594521
పపరర: నరససణహపడసరద రరమరరజ
తసడడ:డ లకకమనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-11-460
వయససస:38
లస: పప

5389 NDX0741520
పపరర: ససబబబరరవప రరకటట�

94-110/525

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:28-11-458
వయససస:38
లస: పప
94-109/793

తసడడ:డ లకమణ రరవప బచసత
ఇసటట ననస:28-11-460
వయససస:50
లస: పప
94-110/527

94-110/512

తసడడ:డ పసచతయఖ కలవకలరర
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:28-11-457
వయససస:35
లస: పప

భరస : జబర పరల
ఇసటట ననస:28-11-459
వయససస:62
లస: ససస స

5371 NDX2285708
పపరర: రరజ కలమమర కలవకలరర

తసడడ:డ రరశయఖ లలటట కలవకలరర
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:63
లస: పప

భరస : నథగవనసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:28-11-457
వయససస:37
లస: ససస స

5384 JBV0772038
పపరర: నథగవనసదడ కలమమర�
బబ మమలమపపరస�
తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-457
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:28-11-460
వయససస:45
లస: ససస స

94-110/514

భరస : కకషష కకసడపలర
ఇసటట ననస:28/11/456
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నథగవనసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:28-11-457
వయససస:33
లస: ససస స

5393 AP151010333124
పపరర: పదమ దథసరర�

5376 NDX2753150
పపరర: కళళళపలర సరయనథధ

94-110/509

తసడడ:డ పపదద పసచతయఖ కలవకలరర
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కరలలపలర గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పడసరద పపచతకరయల
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:19
లస: ససస స
5381 NDX0042713
పపరర: సరససత బబ మమమలపపరస�

94-110/511

తసడడ:డ చసదడమమళ పపచకరయల
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పస
డ రద పపచతకరయల
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:19
లస: ససస స
5378 NDX3252970
పపరర: జజఖతఖమ పపచతకరయల

5373 NDX2285377
పపరర: దసరరర పడసరద పపచకరయల

5368 NDX0011486
పపరర: కలవకలరర వనసకటటశ�

తసడడ:డ చన పసచతయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-456
వయససస:42
లస: పప
5375 NDX2757391
పపరర: జజఖతఖమ పపచతకరయల

94-110/508

5392 NDX2948388
పపరర: ధన లకడమ బచసత

94-109/794

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప బచసత
ఇసటట ననస:28-11-460
వయససస:47
లస: ససస స
94-110/528

5395 NDX2437481
పపరర: పసడయమసక పపలర లరర

94-110/529

తసడడ:డ కకటటలసగస పపలర లరర
ఇసటట ననస:28-11-461
వయససస:21
లస: ససస స
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94-110/530

భరస : సపతషరరస
ఇసటట ననస:28-11-461
వయససస:38
లస: ససస స
5399 NDX2060507
పపరర: నథగ శకనవరస నవపలలరర

94-110/533

94-110/536

5403 NDX1051119
పపరర: రరహహణణ చదలవరడ

94-110/539

5406 NDX1812016
పపరర: సరహహత రరమరరజ

5401 NDX2513091
పపరర: వ ఎల యయన సరయ నశతల
రరమకలరర
తసడడ:డ కకరణ కలమమర రరమకలరర
ఇసటట ననస:28-11-462
వయససస:22
లస: ససస స

94-110/535

94-110/537

5404 NDX1051242
పపరర: వనసకటలకడమరరజఖస చదలవరడ

94-110/538

భరస : యస యస రరవప
ఇసటట ననస:28-11-463
వయససస:51
లస: ససస స
94-110/540

తసడడ:డ రఘగరరమ మమరరస రరమరరజ
ఇసటట ననస:28-11-464
వయససస:24
లస: ససస స
94-110/542

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప వనలచదటట
ఇసటట ననస:28-11-464
వయససస:47
లస: ససస స

5409 NDX0349761
పపరర: సరరజ దసడడడ�

94-110/532

94-110/534

తసడడ:డ వనసకట లకరమ రరజఖస
ఇసటట ననస:28-11-463
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకకబ రరవప
ఇసటట ననస:28-11-463
వయససస:46
లస: పప
5408 NDX1812123
పపరర: హహమలత రరమరరజ

5400 NDX2126663
పపరర: శశతతరరస రగకనస

5398 NDX2021749
పపరర: కకరణ సతచస నపలర

తసడడ:డ వనసకనన సతచస నపలర
ఇసటట ననస:28-11-461
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ రగకనస
ఇసటట ననస:28-11-461
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లకరమ రరజఖమ
ఇసటట ననస:28-11-463
వయససస:28
లస: ససస స
5405 NDX1051168
పపరర: హరరనథద రరవప కలవకకలలర

94-110/531

తసడడ:డ శశతతరరస రగకనస
ఇసటట ననస:28-11-461
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ హరరనథథ బబబగ నవపలలరర
ఇసటట ననస:28-11-461
వయససస:43
లస: పప
5402 NDX1051226
పపరర: రరజజ చదలవరడ

5397 NDX2126697
పపరర: చసదడ శశఖర రగకనస

5407 NDX2398238
పపరర: భబరర వ రరమరరజ

94-110/541

భరస : పడసరద రరమరరజ
ఇసటట ననస:28-11-464
వయససస:30
లస: ససస స
94-110/543

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:28-11-464
వయససస:57
లస: ససస స

5410 NDX0011544
పపరర: రరమరరజ లకడమ కలమమరర�

94-110/544

భరస : లకడమ నథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-11-464
వయససస:65
లస: ససస స

94-110/545 5412 NDX2165927
94-110/546
5411 NDX0043075
పపరర: రరజరరజరశసరర దదవ నమమరరజ�
పపరర: వ ఎల ఎన సమర కలమమర
రరమరరజ
భరస : శకనవరసరరవప�
తసడడ:డ రఘగ రరమ మమరరస రరమరరజ
ఇసటట ననస:28-11-464
ఇసటట ననస:28-11-464
వయససస:68
లస: ససస స
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:28-11-464
వయససస:33
లస: పప

5414 NDX0349969
పపరర: వనసకటటశసర రరవప దసడడడ�

94-110/550
5416 NDX0350009
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప దసడడడ�

94-110/548

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:28-11-464
వయససస:36
లస: పప
5417 NDX2420719
పపరర: కరమమకడ అసబటట

94-110/551

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:28-11-467
వయససస:23
లస: ససస స

5418 JBV2594547
పపరర: మహహలకడమ ససరర�

94-110/554

5421 JBV2594471
పపరర: వనసకటటశసరరరవప ససరర�

94-110/552

5424 NDX1663377
పపరర: తడవనణణ పపరరచచరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరచచరర
ఇసటట ననస:28-11-467
వయససస:27
లస: ససస స

5419 NDX1166651
పపరర: సరయ కకషష ససరర

94-110/553

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససరర
ఇసటట ననస:28-11-466
వయససస:28
లస: పప
94-110/555

తసడడ:డ మలర కరరరర నరరవపఅ�
ఇసటట ననస:28-11-466
వయససస:57
లస: పప
94-110/557

94-110/547

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-11-464
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-11-466
వయససస:50
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:28-11-466
వయససస:40
లస: పప
5423 NDX2166073
పపరర: ససత పపరరచరర

94-110/549

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:28-11-464
వయససస:54
లస: పప

భరస : పడభబకర అసబటట
ఇసటట ననస:28-11-466
వయససస:34
లస: ససస స
5420 NDX2420701
పపరర: పడభబకర అసబటట

5415 NDX1812073
పపరర: రఘగరరమమమరరస రరమరరజ

5413 NDX0349787
పపరర: వరసస దసడడడ�

5422 NDX1646795
పపరర: వనసకట రమణ శషనన

94-110/556

తసడడ:డ వశసనథధస
ఇసటట ననస:28-11-466
వయససస:62
లస: పప
94-110/558

5425 NDX0859074
పపరర: జజఖత వలవనటట�

94-110/559

భరస : వనణగగరపరల�
ఇసటట ననస:28-11-467
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: పదమ పపరరచరర
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94-110/560

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:28-11-467
వయససస:48
లస: ససస స
5429 NDX1663369
పపరర: శకనవరస రరవప పపరరచచరర

94-110/563

94-110/566

94-110/569

94-110/572

94-110/575

94-110/578

94-110/581

తసడడ:డ వల�
ఇసటట ననస:28-11-469
వయససస:31
లస: పప

5439 NDX2470425
పపరర: రవ కకషష సరయనథధ పరబబ లల

5442 JBV2594687
పపరర: వనసకటటశసరరర� గసగరరపవ�

5445 AP151010333286
పపరర: పడసరదస వకనలగడడ �

5448 AP151010333317
పపరర: దదలర మద షపక

94-110/584

5451 NDX1166727
పపరర: హబబ షపక

94-110/573

5454 NDX1234285
పపరర: అబగదల మహమమద అల
తసడడ:డ అబగదల మహమమద జకకత
ఇసటట ననస:28-11-469
వయససస:33
లస: పప

94-110/568
5434 JBV2594596
పపరర: హనసమమయమమ� గసగరరపవ�

5437 NDX2081057
పపరర: జయ లకడమ వకనలగడథడ

94-110/571

5440 NDX0884320
పపరర: పవన కలమమర� వకనలగడథడ�

94-110/574

తసడడ:డ జయ�
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:34
లస: పప
94-110/576

5443 NDX0884189
పపరర: సరసబశవరరవప వకనలగడడ �

94-110/577

తసడడ:డ కకషషమమరరసర�
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:47
లస: పప
94-110/579

5446 JBV2594240
పపరర: వర రరఘవపలల� గసగరరపప �

94-110/580

తసడడ:డ చన అనసమయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:65
లస: పప
94-110/582

5449 AP151010333303
పపరర: షకకలమ షపక�

94-110/583

భరస : వల షపక�
ఇసటట ననస:28-11-469
వయససస:47
లస: ససస స
94-110/585

తసడడ:డ దదలమకద
ఇసటట ననస:28-11-469
వయససస:28
లస: పప
94-110/587

94-110/565

భరస : వనసకటటససరరరరవ వకనలగడథడ
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : హమద
ఇసటట ననస:28-11-469
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హమద
ఇసటట ననస:28-11-469
వయససస:26
లస: పప
5453 NDX0741553
పపరర: ఖమససస షపక�

94-110/570

తసడడ:డ కకషషమమరరసర�
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:28-11-469
వయససస:26
లస: ససస స
5450 NDX1561191
పపరర: అరరద షపక

5436 AP151010333182
పపరర: వజయ వకనలగడడ �

5431 JBV2594299
పపరర: ససజజత� గసగరరపప�

తసడడ:డ వర రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:53
లస: పప
5447 NDX1718230
పపరర: సపజదథ బ షపక

94-110/567

తసడడ:డ పడభబకర రరవప పరబబ లల
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:34
లస: పప
5444 NDX0857664
పపరర: నథరరయణ రరడడడ అలవనలర�

5433 JBV2594281
పపరర: రమణమమ� గసగరరపప�

94-110/562

తసడడ:డ వర రరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:57
లస: ససస స
5441 NDX0532077
పపరర: భబసనరరరవప వరససశశటఘ ట�

94-110/564

తసడడ:డ వర రరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నథరరయణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:48
లస: ససస స
5438 JBV2594604
పపరర: తరరపతమమ� గసగరరపవ�

5430 NDX0857797
పపరర: ససధథఖరరణణ అలవనలర�

5428 NDX1370667
పపరర: వలవనటట వనణగగరపరల

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:28-11-467
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నథరరయణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:28-11-468
వయససస:39
లస: ససస స
5435 NDX0857813
పపరర: జయమమ అలవనలర�

94-110/561

భరస : కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:28-11-467
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పపరరచచరర
ఇసటట ననస:28-11-467
వయససస:48
లస: పప
5432 JBV2594711
పపరర: నరమల� గసగరరపప�

5427 NDX0857896
పపరర: శకలకడమ వలవనటట�

5452 NDX0858035
పపరర: దదల షర షపక

94-110/586

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:28-11-469
వయససస:29
లస: పప
94-110/588

5455 NDX0878256
పపరర: హమద షపక

94-110/589

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:28-11-469
వయససస:46
లస: పప
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94-110/590

తసడడ:డ మహబమబ షపక�
ఇసటట ననస:28-11-469
వయససస:49
లస: పప
5459 NDX2411312
పపరర: బబబగ రరవప వకనలగడడ

94-109/18

94-109/21

94-109/22

94-110/594

94-109/25

94-109/28

94-109/30

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:28-11-475
వయససస:36
లస: ససస స

5469 NDX3147964
పపరర: ససనత నసదగరరర

5472 NDX2284214
పపరర: వనసకట రమణ కలలస

5475 NDX2437507
పపరర: అరవసద కలమమరర కరలస

5478 NDX0439521
పపరర: భరణణ పడసరద చసతలపరటట

94-109/33

5481 NDX0611608
పపరర: వనలగ వనసకటటశసర రరవప

94-110/1173

5484 AP151010330304
పపరర: రరమససత నసతషలపరటట
భరస : వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:28-11-475
వయససస:62
లస: ససస స

5464 NDX0531160
పపరర: పదథమవత వకనలగడడ

94-110/592

5467 NDX1561258
పపరర: సరరత ఇసడర

94-110/593

5470 NDX1822932
పపరర: ధన లకడమ గరరక

94-109/24

భరస : సతఖనథరరయణ గరరక
ఇసటట ననస:28-11-472
వయససస:37
లస: ససస స
94-109/26

5473 NDX2284263
పపరర: శక చరణ కలలస

94-109/27

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలలస
ఇసటట ననస:28-11-472
వయససస:21
లస: పప
94-110/595

5476 JBV0772236
పపరర: రరధథమననహరర చసతలపరటట

94-109/29

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-11-473
వయససస:55
లస: ససస స
94-109/31

5479 NDX0611541
పపరర: వనలగ ఉదయ లకడమ

94-109/32

భరస : వనలగ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-11-474
వయససస:49
లస: ససస స
94-109/34

తసడడ:డ వనలగ నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-11-474
వయససస:52
లస: పప
94-109/36

94-109/20

భరస : నరసససహ
ఇసటట ననస:28-11-471
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-11-473
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-11-474
వయససస:28
లస: పప
5483 JBV0772673
పపరర: శక శకయమ నసతషలపరటట

94-109/23

భరస : వనసకట రమణ కరలస
ఇసటట ననస:28-11-472
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-11-473
వయససస:30
లస: పప
5480 NDX0611616
పపరర: నరరసదడనథధ� వనలగర�

5466 AP151010327181
పపరర: రరమమరరవప వకనలగడడ

5461 JBV2584506
పపరర: ససరరష వకనలగడడ

భరస : రవ
ఇసటట ననస:28-11-470
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కలలస
ఇసటట ననస:28-11-472
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరరక
ఇసటట ననస:28-11-472
వయససస:47
లస: పప
5477 NDX0929794
పపరర: రరమకకకషష పడసరద చసతలపరటట

94-110/591

భరస : ఆనసద కలమమర నసదగరరర
ఇసటట ననస:28-11-471
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జగదదశసర రరవప కలలస
ఇసటట ననస:28-11-472
వయససస:45
లస: ససస స
5474 NDX1822957
పపరర: సతఖనథరరయణ గరరక

5463 NDX1560854
పపరర: వకనలగడడ మమధవ

94-109/17

తసడడ:డ బబబమరరవప�
ఇసటట ననస:28-11-470
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:28-11-471
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-11-471
వయససస:32
లస: పప
5471 NDX2284198
పపరర: అరవసద కలమమరర కలలస

94-109/19

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:28-11-470
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమరరవప�
ఇసటట ననస:28-11-471
వయససస:60
లస: ససస స
5468 NDX1561274
పపరర: నరసససహ ఇసడర

5460 NDX1290964
పపరర: మమమఖరల ఆనసద ఆకలనసరర

5458 AP151010330248
పపరర: శవలల వకనలగడడ

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:28-11-470
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:28-11-470
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:28-11-470
వయససస:40
లస: పప
5465 AP151010330520
పపరర: పరరసత వకనలగడడ

94-110/1172

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:28-11-469
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ వకనలగడడ
ఇసటట ననస:28-11-470
వయససస:60
లస: ససస స
5462 AP151010327081
పపరర: రవ వకనలగడడ

5457 NDX2759546
పపరర: హబమబ షపక

5482 NDX0552836
పపరర: శక రమఖ సరయ నసతషలపరటట

94-109/35

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:28-11-475
వయససస:31
లస: ససస స
94-109/37

5485 AP151010327307
పపరర: వనసకటకకకషష రరరవప నసతషలపరటట

94-109/38

తసడడ:డ సససదరరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-11-475
వయససస:64
లస: పప

Page 187 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33

94-109/795 5487 NDX3044476
5486 NDX3044492
పపరర: వనసకట కకషష రరవప నసతషలపరటట
పపరర: రరమ ససత నసతషలపరటట

తసడడ:డ సససదరరశసర రరవప నసతషలపరటట
ఇసటట ననస:28-11-475
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరవప నసతషలపరటట
ఇసటట ననస:28-11-475
వయససస:64
లస: ససస స

94-109/798 5490 NDX1388107
5489 NDX2824779
పపరర: ససత మహలకడమ బల భదడపరతషడన
పపరర: మమఘన పసడడసగర

భరస : శక రరమ చసదడ మమరరస బల భదడపరతషడన
ఇసటట ననస:28-11-475
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:28-11-476
వయససస:26
లస: ససస స

5492 JBV2595072
పపరర: సరళయ దదవ� వలశశటఘ �ట

5493 NDX0768010
పపరర: రరమలకడమ పసడడసగర�

94-110/598

భరస : రమణయఖ� �
ఇసటట ననస:28-11-476
వయససస:37
లస: ససస స
5495 NDX1412808
పపరర: సతఖనథరరణమమ పససపపలతద

94-110/601

5496 AP151010333133
పపరర: సరససత వలసపటఘ ట�

94-110/604

5499 NDX0769265
పపరర: రరమ మహనరరవప పసడడసగర�
తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-476
వయససస:55
లస: పప

5501 NDX2513232
పపరర: పసడయమసక సరయ ఐతరరజ

5502 NDX2060515
పపరర: తరరమల మమటటపలర

94-110/606

భరస : సరయ ఐతరరజ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర ఉగరర
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:26
లస: ససస స
5507 NDX1234541
పపరర: శవకలమమరర రరచథల

94-110/612

భరస : కకషష నడపరరజ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:82
లస: ససస స

94-110/602

5508 NDX0043224
పపరర: మసగ అయతరరజ

94-110/615

5511 NDX0043802
పపరర: పసచతమమ ఉగరర �

94-110/605

5514 NDX2513133
పపరర: దసరర బబబగ గగడడ కసదసల
తసడడ:డ జజలయఖ గగడడకసదసల
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:22
లస: పప

5494 NDX2042240
పపరర: ఎమసధద వరన శక

94-110/600

5497 NDX1388115
పపరర: పడదదప కకషష పసడడసగర

94-110/603

5500 NDX2618668
పపరర: గగరర మణణ శసకర వరలసపటఘ ట

94-110/1101

తసడడ:డ రమణ వరలసపటఘ ట
ఇసటట ననస:28-11-476
వయససస:18
లస: పప
94-110/607

5503 NDX2513349
పపరర: మమనక ఉగర

94-110/608

భరస : పడభబకర ఉగర
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:25
లస: ససస స
94-110/610

5506 NDX2513109
పపరర: అలలఖఖ ఇతరరజ

94-110/611

భరస : శకనవరస ఇతరరజ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:30
లస: ససస స
94-110/613

5509 NDX2034072
పపరర: కరళళశసరర గగనడ కసదసల

94-110/614

భరస : జజలయఖ గగనడ కసదసల
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:48
లస: ససస స
94-110/616

భరస : సప మయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:54
లస: ససస స
94-110/618

94-110/597

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:28-11-476
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పడభబకర� �
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:51
లస: ససస స
5513 NDX2021616
పపరర: నరసమమ నడపరరజ

5505 NDX0011627
పపరర: మసతడ ససజనఖ లకడమ�

5491 NDX2175116
పపరర: ససమలత సప డద

భరస : వనసకట రమణ ఎమసధద
ఇసటట ననస:28-11-476
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:34
లస: ససస స
5510 JBV0770347
పపరర: లకడమ� మణతడ�

94-110/599

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ మమటటపలర
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:26
లస: ససస స
94-110/609

94-109/797
5488 NDX2831485
పపరర: వనసకట శకరరమ చసదడ మమరరస బబల
భదడపరతషడన
తసడడ:డ చలపత రరవప బబల భదడపరతషడన
ఇసటట ననస:28-11-475
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ సప డద
ఇసటట ననస:28-11-476
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-11-476
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ చననమ వనసకట ససబబ రరడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:28-11-476
వయససస:34
లస: పప

5504 NDX2513042
పపరర: సససధస ఉగరర

94-110/596

భరస : రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:28-11-476
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మసడయఖ పససపపలతద
ఇసటట ననస:28-11-476
వయససస:60
లస: ససస స
5498 NDX2398352
పపరర: వనసకట కకషరషరరడడడ దదవరరడడడ

94-109/796

5512 NDX1050566
పపరర: ససశల రరచథల

94-110/617

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:57
లస: ససస స
94-110/619

5515 NDX2034106
పపరర: గరపసనథధ గగనడ కసదసల

94-110/620

తసడడ:డ జజలయఖ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:26
లస: పప
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94-110/621

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:27
లస: పప

5517 NDX0665687
పపరర: మసతడ ససనల కలమమర�

94-110/622

తసడడ:డ పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:29
లస: పప

5519 NDX1051267
పపరర: నథగరరరర న రరచథల

94-110/624

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:30
లస: పప

5520 NDX1051069
పపరర: రరసపడసరద రరచథల

94-110/625

తసడడ:డ సప మయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:36
లస: పప
94-110/633

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:60
లస: పప

5529 NDX1051192
పపరర: మలర యఖ రరచథల

5532 NDX2902849
పపరర: దసరర బబబగ గగడడకసదసల

94-110/1316

5537 NDX1458091
పపరర: ససజనఖ చటఘ జలలర

5535 NDX3248192
పపరర: ఆసజననయగలల బబజవరడ

94-110/634

భరస : చచజతనఖ కకరణ చటఘ జలలర
ఇసటట ననస:28-11-478
వయససస:36
లస: ససస స

94-110/1176

94-110/1330

94-109/42

5543 AP151010327067
పపరర: హనసమసతరరవప పయమఖవపల

94-109/45

5538 NDX1082148
పపరర: పదథమవత పయమఖవపల

5541 NDX2371607
పపరర: నథగరరరర న గగమమడడదథల

94-109/40

భసధసవప: ససజనఖ చతస జలలర
ఇసటట ననస:28-11-478
వయససస:41
లస: పప

94-110/632

5530 NDX3023272
పపరర: గగవసదస చచరరకల

94-110/1174

5533 NDX2752558
పపరర: ఆదదలకడమ నమమల

94-110/1177

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నమమల
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:19
లస: ససస స
5536 NDX2630853
పపరర: పడశరసత నమమల

94-109/750

5539 AP151010330588
పపరర: వరలకడమ పయమఖవపల

94-109/41

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-11-478
వయససస:70
లస: ససస స
94-109/43

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగమమడడదథల
ఇసటట ననస:28-11-478
వయససస:35
లస: పప
5544 NDX2936938
పపరర: చచజతనఖ కకరణ చతస జలలర

5527 NDX2034056
పపరర: జజలయఖ గగనడ కసదసల

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప నమమల
ఇసటట ననస:28-11-477,6/20 TH LANE
వయససస:25
లస: పప

భరస : రవసదడబబబగ
ఇసటట ననస:28-11-478
వయససస:45
లస: ససస స

5540 NDX2283984
పపరర: వనసకట నథగమలలర ససర రరవప
పయమఖవపల
తసడడ:డ రవసదడ బబబగ పయమఖవపల
ఇసటట ననస:28-11-478
వయససస:21
లస: పప

94-110/629

తసడడ:డ అసజయఖ చచరరకల
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:36
లస: పప
94-109/39

5524 NDX0762583
పపరర: పడతథప కలమమర� చటటఘపప తష�

తసడడ:డ జజలయఖ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జజలయఖ గగడడకసదసల
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:28-11-478
వయససస:74
లస: పప

94-110/631

Deleted

భరస : గగవసదస చచరరకల
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:35
లస: ససస స
5534 NDX3224979
పపరర: శశభ బబజవరడ

5526 NDX0043489
పపరర: ఆసజననయగలల అయతరరజ

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:61
లస: పప
94-110/1175

94-110/626

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరయలల
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:53
లస: పప

5528 JBV0770339
పపరర: పడభబకర మణతడ

5531 NDX3021326
పపరర: సతఖమమ చచరరకల

94-110/628

తసడడ:డ మగతస యఖ ఐతరరజ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:34
లస: పప
94-110/630

5521 NDX0043414
పపరర: పడభబకర ఉగరర �
తసడడ:డ సప మయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:34
లస: పప

94-110/627 5523 NDX2513018
5522 NDX1387398
పపరర: లకకమ వనసకట వలభరరవప గసడర
పపరర: శకనవరస ఐతరరజ

5525 NDX0043398
పపరర: శకధర ఉగరర �

94-110/623

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ నథరరయణ
ఇసటట ననస:28-11-477
వయససస:34
లస: పప

5518 NDX0043679
పపరర: సరయ అయతరరజ�

5542 NDX0952333
పపరర: రవసదడబబబగ పయమఖవపల

94-109/44

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-11-478
వయససస:53
లస: పప
94-109/799

5545 NDX2831451
పపరర: చచజతనఖ కకరణ చటఘ జలలర

94-109/800

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప చటఘ జలలర
ఇసటట ననస:28-11-478
వయససస:41
లస: పప
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5546 NDX1793885
పపరర: పదథమవత మరరననన
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94-109/46

భరస : వనసకటటశసర రరవప మరరననన
ఇసటట ననస:28-11-479
వయససస:56
లస: ససస స

5547 NDX1794438
పపరర: మహహష కలమమర గగడడవరడ

తసడడ:డ శవనథరరయణ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:28-11-479
వయససస:41
లస: పప

5549 NDX2964658
పపరర: సరళ దదవ నరరడర

94-109/801

భరస : ససరఖ పడకరశ రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:28-11-479
వయససస:55
లస: ససస స

5550 NDX2285062
పపరర: సరహహతఖ నరరసడర

94-110/637

5553 NDX2285039
పపరర: ససరరఖ పడకరశ రరవప నరరసడర

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశ రరవప నరరసడర
ఇసటట ననస:28-11-479
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ నరరసడర
ఇసటట ననస:28-11-479
వయససస:65
లస: పప

5555 NDX2868388
పపరర: శరకవణ కలమమర నరరడర

5556 NDX2868438
పపరర: సరహహతఖ నరరడర

94-110/1179

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:28-11-479
వయససస:33
లస: పప

భరస : అరరణ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:28-11-481
వయససస:24
లస: ససస స
5561 JBV0773267
పపరర: వసణత� అరరపసరరల�

94-110/642

94-110/645

94-110/648

తసడడ:డ పస బ ఎస పడసరద
ఇసటట ననస:28-11-483/1
వయససస:30
లస: పప

94-110/1180

5565 JBV0773218
పపరర: రరమకకషష అరరపసరల

5568 JBV0770156
పపరర: లకడమ� కరమశశటఘ ట�

94-110/651

5571 NDX1304104
పపరర: భబసనర రరవప యలమరపడగడ

94-110/640

5574 NDX1811612
పపరర: ఎస పస ఎల ఎన గణణశ
పపలపరక
తసడడ:డ పస బ ఎస పడసరద
ఇసటట ననస:28-11-483/1
వయససస:32
లస: పప

5554 NDX2868339
పపరర: ససరఖ పడకరష రరవప నరరడర

94-110/1178

5557 NDX3149853
పపరర: అశశక కలమమర మమరరననన

94-121/424

5560 NDX2045889
పపరర: శక వలర అరరపసరరల

94-110/641

భరస : పడవణ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:28-11-481
వయససస:32
లస: ససస స
94-110/643

5563 JBV0773432
పపరర: కళయఖణ� అరరపసరరల�

94-110/644

తసడడ:డ రరమకకషష� �
ఇసటట ననస:28-11-481
వయససస:35
లస: పప
94-110/646

5566 NDX1234475
పపరర: సరసబశవ రరవప చచరరవపపలర

94-110/647

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:28-11-481
వయససస:77
లస: పప
94-110/649

5569 NDX1304088
పపరర: అలవనలల మసగ తథయమరమమ
యలమరపడగడ
భరస : భబసనర రరవప యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:28-11-482
వయససస:70
లస: ససస స

94-110/650

94-110/652

5572 AP151010267339
పపరర: పదథమవత పపలపరక

94-110/653

తసడడ:డ లకకమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-11-482
వయససస:73
లస: పప
94-110/654

94-110/636

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మమరరననన
ఇసటట ననస:28-11-479/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:28-11-482
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:28-11-482
వయససస:43
లస: పప
5573 NDX1811653
పపరర: పస వ ససబబరతనమహహష

5562 NDX2045855
పపరర: అరరణ అరరపసరరల

5551 NDX2285047
పపరర: సరళ దదవ నరరసడర

తసడడ:డ వనసకయఖ నరరడర
ఇసటట ననస:28-11-479
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ యగరనసధ శరససస స
ఇసటట ననస:28-11-481
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకకరసత యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:28-11-482
వయససస:36
లస: ససస స
5570 NDX1234483
పపరర: అనల కలమమర చచరరవపలపలర

94-110/638

తసడడ:డ రరమకకషష అరరపసరరల
ఇసటట ననస:28-11-481
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష అరరపసరరల
ఇసటట ననస:28-11-481
వయససస:37
లస: పప
5567 NDX1304096
పపరర: కమలమ ససధథ యలమరపడగడ

5559 NDX2174548
పపరర: అరరపసరరల శక వణథ

94-109/48

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశ రరవప నరరసడర
ఇసటట ననస:28-11-479
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అరరపసరరల కళయఖణ
ఇసటట ననస:28-11-481
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష� �
ఇసటట ననస:28-11-481
వయససస:57
లస: ససస స
5564 NDX2045897
పపరర: పడవణ అరరపసరరల

94-110/635

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:28-11-479
వయససస:32
లస: ససస స
94-110/639

5548 NDX1793984
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మరరననన

తసడడ:డ కకసడయఖ మరరననన
ఇసటట ననస:28-11-479
వయససస:64
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర మసడడ
ఇసటట ననస:28-11-479
వయససస:33
లస: ససస స

5552 NDX2285054
పపరర: శరకవణ కలమమర నరరసడర

5558 NDX2045871
పపరర: సరయ పసడయమ అరరపసరరల

94-109/47

భరస : బబబమమమణణకఖపడసరద
ఇసటట ననస:28-11-483/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-110/655

5575 NDX0042770
పపరర: నథగలకడమ పరరగగ�

94-110/656

భరస : రరసబబబగ�
ఇసటట ననస:28-11-485
వయససస:33
లస: ససస స
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5576 NDX1185040
పపరర: నథగలకడమ గగలర పవడడ
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94-110/657

తసడడ:డ శరమ
ఇసటట ననస:28-11-485
వయససస:34
లస: ససస స
5579 NDX2741973
పపరర: శకనస మరరక

94-110/1181

94-110/661

94-110/664

94-110/667

భరస : రరమచసదడ రరవప పరలకకలలర
ఇసటట ననస:28-12
వయససస:58
లస: ససస స
5594 NDX1718990
పపరర: ఖమదర బ షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:28-12
వయససస:49
లస: ససస స
5597 NDX0416891
పపరర: జరజహహసద పపసటబల
తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:28-12
వయససస:67
లస: పప

94-110/665

94-110/672

5603 NDX0949404
పపరర: దసరర పపరరమమళర

94-110/675

94-110/660

5589 NDX1330489
పపరర: పపడమ పడకరష పదసదలర పరరస

5587 NDX2147172
పపరర: జజసఫ తథసబ మసచథల

94-110/668

5590 NDX0741603
పపరర: రరసబబబగ పపరరగగ�

5598 JBV0771311
పపరర: పదథమవత� పససపరటట�

5601 NDX0953752
పపరర: వనణకటటశసరరరవప పససపరటట

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:28-11-4815
వయససస:34
లస: పప

భరస : రమమశ మమధగణణ
ఇసటట ననస:28-12-479
వయససస:25
లస: ససస స

94-107/795

తసడడ:డ కకటయఖ చమలమదదననన
ఇసటట ననస:28-12
వయససస:63
లస: పప
94-108/285

5596 NDX1511485
పపరర: మహబమబ వరల షపక

94-108/286

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:28-12
వయససస:35
లస: పప
94-110/670

5599 NDX1148428
పపరర: వ యస యస ఎ రరహహత
పససపరటట
తసడడ:డ వనసకటటససరరర పససపరటట
ఇసటట ననస:28-12-452
వయససస:28
లస: పప

94-110/671

94-110/673

5602 NDX1718396
పపరర: ససరరష పపరరమళర

94-110/674

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-12-452
వయససస:54
లస: పప
5604 NDX2284636
పపరర: రరణగక మమధగణణ

94-110/666

94-110/669

94-107/794 5593 NDX2278265
5592 NDX2278455
పపరర: వజయ కలమమరర చమలమదదనన
పపరర: పడసరద చమలమదదనన

5595 NDX1272384
పపరర: ససతథరరవమమ పపసటటల

94-110/663

తసడడ:డ చనన రరవప మసచథల
ఇసటట ననస:28-11-486
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనణకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-12-452
వయససస:52
లస: ససస స

5600 NDX0531954
పపరర: వనసకట సరయ కకషష హరరష�
పససపరటట�
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-12-452
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:28-12-453
వయససస:33
లస: పప

5586 NDX1484328
పపరర: హరరబబబగ కసచ

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:28-12
వయససస:87
లస: ససస స
94-108/287

5581 NDX2147156
పపరర: రరజజ మసచథల

భరస : కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:28-11-486
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పడసరద చమలమదదననన
ఇసటట ననస:28-12
వయససస:60
లస: ససస స
94-108/284

94-110/659

94-110/662 5584 AP151010165129
5583 NDX1330497
పపరర: ససరఖ లకకమ కలమమరర పదసదలర పరరస
పపరర: మణణపభ
డ బదదవ� మగకరనమల�

తసడడ:డ పపడమ ససరరప
ఇసటట ననస:28-11-486
వయససస:48
లస: పప
94-107/793

5578 NDX0043356
పపరర: ససతథరరమమసజననయ శరమ�
గగలర పవడడ�
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-11-485
వయససస:96
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర మసచథల
ఇసటట ననస:28-11-486
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-11-486
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చనన రరవప మసచథల
ఇసటట ననస:28-11-486
వయససస:43
లస: పప
5591 NDX2278430
పపరర: రమమదదవ పరలకకలలర

94-110/1182

భరస : పపడమ పడకరష
ఇసటట ననస:28-11-486
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చనన రరవప మసచథల
ఇసటట ననస:28-11-486
వయససస:62
లస: ససస స
5588 NDX2147164
పపరర: కలమమర మసచథల

5580 NDX2741999
పపరర: లకడమ మరరక
భరస : శకనస మరరక
ఇసటట ననస:28-11-485
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజసఫ తథసబ కరవవరర
ఇసటట ననస:28-11-486
వయససస:39
లస: ససస స
5585 NDX2147131
పపరర: ఫసలలమన మసచథల

94-110/658

తసడడ:డ సససహదద�డ
ఇసటట ననస:28-11-485
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ మరరక
ఇసటట ననస:28-11-485
వయససస:40
లస: పప
5582 NDX2147149
పపరర: రవసదడ కలమమరర మసచథల

5577 AP151010333155
పపరర: పరలసకయఖ పరలలటర �

తసడడ:డ వరయఖ పపరరమళర
ఇసటట ననస:28-12-453
వయససస:26
లస: పప
94-109/49

5605 NDX2284644
పపరర: యమదమమ మమడగణణ

94-109/50

భరస : దసరర యఖ మమడగణణ
ఇసటట ననస:28-12-479
వయససస:63
లస: ససస స
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5606 AP151010330634
పపరర: రమమదదవ గగలర పవడడ

94-109/51

భరస : నథగరతస యఖ
ఇసటట ననస:28-12-481
వయససస:64
లస: ససస స
5609 JBV0772491
పపరర: శవపడసరద గగలర పవడడ

94-109/54

5610 NDX2965143
పపరర: మమధవ సరయ గగలర పవడడ

94-109/56

5613 JBV2584431
పపరర: వనసకటటశసరరరవప గగలర పవడడ

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:28-12-488
వయససస:26
లస: పప
94-158/342

94-109/61

94-109/64

94-109/752

94-109/68

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:28-12-492
వయససస:45
లస: ససస స
5633 AP151010327340
పపరర: వనసకటరమణరరవప
తపపనబబ యన
తసడడ:డ బబలతడపపరసససదరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-492
వయససస:50
లస: పప

94-119/801

5625 NDX0762617
పపరర: లకడమ మటఘ పలర

5628 NDX2715704
పపరర: తదజససన టటపరపనథబబ ఈనథ

94-109/59

5614 AP151010327397
పపరర: పవరష చసదడరరవప గగలర పవడడ

5617 NDX3183084
పపరర: ఉమమహహశసరర గగలర పవడడ

5620 NDX2165679
పపరర: రమమష రరడడడ గగవసల

94-109/62

5623 JBV0771766
పపరర: నథగ నరమలమరరణణ తతమగలలరర

94-109/63

తసడడ:డ పదమనథభరరవప
ఇసటట ననస:28-12-491
వయససస:33
లస: ససస స
94-109/65

5626 NDX0378075
పపరర: లకడమ మటటఘ పలర

94-109/66

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:28-12-491/1
వయససస:65
లస: ససస స
94-101/885

5629 AP151010330321
పపరర: ససభదథడదదవ తపపనబబ యన
భరస : బబలతడపపరసససదరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-492
వయససస:44
లస: ససస స

5631 AP151010330320
పపరర: రమమదదవ తపపనబబ యన

5632 NDX2284107
పపరర: ససరరసదడ నథథ తపపనబబ యన

తలర : ధన లకడమ తపపనబబ యన
ఇసటట ననస:28-12-492
వయససస:19
లస: ససస స

94-158/341

94-109/60

తసడడ:డ వనకటరమణ రరవప టటపరపనథబబ ఈనథ
ఇసటట ననస:28-12-492
వయససస:19
లస: ససస స

5634 NDX2824712
పపరర: తదజశసన తపపనబబ యన

94-109/58

తసడడ:డ యలమర రరడడడ గగవసల
ఇసటట ననస:28-12-490
వయససస:39
లస: పప

94-109/69

భరస : బబలతడపపరసససదరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-492
వయససస:71
లస: ససస స
94-109/71

94-109/55

భరస : పవరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-488
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-491/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ యలవరరర
ఇసటట ననస:28-12-491/1
వయససస:30
లస: ససస స
5630 NDX0422196
పపరర: ధనలకకమ తపపమబబ యన

5622 AP151010327291
పపరర: నథరరయణ ఇ వ�

5611 JBV2589877
పపరర: శకకకషఘ హరర ససదద థబతష
స న

తసడడ:డ పరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-488
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-490
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ కరమరరజ
ఇసటట ననస:28-12-491
వయససస:39
లస: పప
5627 NDX2715571
పపరర: అసజల యలవరరర

94-109/57

భరస : రరమ కకషష శరససస స చచరరవప
ఇసటట ననస:28-12-490
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతథ రరమయఖ చచరరవప
ఇసటట ననస:28-12-490
వయససస:72
లస: పప
5624 NDX1580720
పపరర: సరసబశవ రరవప కరమరరజ

5619 NDX2165620
పపరర: కనక దసరర చచరరవప

94-109/53

భరస : రమణమమరరస
ఇసటట ననస:28-12-488
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పవరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-488
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పవరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-488
వయససస:47
లస: ససస స
5621 NDX2165711
పపరర: రరమ కకషష శరససస స చచరరవప

94-109/802

తసడడ:డ నథగరతస యఖ
ఇసటట ననస:28-12-488
వయససస:45
లస: పప

94-109/751 5616 NDX3200011
5615 NDX2713212
పపరర: సరయ పవన కలమమర గగలర పవడడ
పపరర: ఉమ మహహశసరర గగలర పవడడ

5608 JBV0773051
పపరర: నథగమణణ గగలర పవడడ

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:28-12-486
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:28-12-487
వయససస:19
లస: పప

భరస : పరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-488
వయససస:67
లస: ససస స

5618 NDX3205432
పపరర: ఉమ మహహశసరర గగలర పవడడ

94-109/52

భరస : వనమకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-486
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరతస యఖ
ఇసటట ననస:28-12-486
వయససస:50
లస: పప
5612 AP151010330331
పపరర: పపషరపవత గగలర పవడడ

5607 JBV2589372
పపరర: పదమజ గగలర పవడడ

94-109/67

94-109/70

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప తపపనబబ యన
ఇసటట ననస:28-12-492
వయససస:22
లస: పప
94-109/803

5635 NDX0418640
పపరర: కకషషపడసరదస తపపనబబ యన

94-109/73

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-12-493
వయససస:63
లస: పప
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5636 NDX2437465
పపరర: నథగరసదడమమ తపపనబబ యన

94-110/676

భరస : కకషష పడసరద తపపన బబ యన
ఇసటట ననస:28-12-493
వయససస:65
లస: ససస స
5639 NDX1822866
పపరర: బబగరశక అమశ

94-109/75

94-109/78

94-109/804

94-109/81

94-109/84

భరస : ససవర శసకర శనగపలర
ఇసటట ననస:28-12-495
వయససస:46
లస: ససస స
5654 AP151010327255
పపరర: నథగరశసరరరవప పరనథల

94-109/87

94-109/90

94-109/93

భరస : బషసర� �
ఇసటట ననస:28-12-496
వయససస:38
లస: ససస స
5663 AP151010327118
పపరర: బషసర షపక�
తసడడ:డ అబగదల ససబబనస�
ఇసటట ననస:28-12-496
వయససస:62
లస: పప

5646 NDX2766830
పపరర: పరవన లకడమ అమమష

5649 NDX2284149
పపరర: జయ మమధసరర సనగపలర

94-109/805

94-109/77

5644 NDX1822486
పపరర: రరమగలల అమశ

94-109/80

5647 NDX3162781
పపరర: శశషమమ అమస

94-158/343

భరస : రమగలల అమస
ఇసటట ననస:28-12-494
వయససస:63
లస: ససస స
94-109/82

5650 NDX2284164
పపరర: పవరష కలమమరర శనగపలర

తసడడ:డ ససబడహమణణశసర గగపరస సనగపలర
ఇసటట ననస:28-12-495
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కళయఖణ కలమమర శనగపలర
ఇసటట ననస:28-12-495
వయససస:44
లస: ససస స

5652 AP151010330090
పపరర: ఆదదలకడమ పరనథల

5653 NDX2284131
పపరర: సరయ ససదదప శనగపలర

94-109/85

5655 AP151010327032
పపరర: ససబడమణఖస శనగపలర �

94-109/88

94-109/91

5661 AP151010330021
పపరర: నసరర హన షపక�

94-109/94

భరస : రరమగ�
ఇసటట ననస:28-12-497
వయససస:35
లస: ససస స

94-109/86

5656 AP151010327576
పపరర: కలమఖణకలమమర శనగపలర �

94-109/89

తసడడ:డ సతఖనథనరరయణ�
ఇసటట ననస:28-12-495
వయససస:48
లస: పప

5658 NDX2404671
పపరర: షణగమఖ ఆసజననయగలల
తసడలస
తసడడ:డ గణణష మమరరస తసడలస
ఇసటట ననస:28-12-495
వయససస:59
లస: పప

5664 NDX0722587
పపరర: భబగఖలకకమ� పసలరబబ యన�

94-109/83

తసడడ:డ శవ శసకర శనగపలర
ఇసటట ననస:28-12-495
వయససస:23
లస: పప

5659 NDX0768218
పపరర: హససనథ షపక

94-109/92

భరస : అబగదల ససభబన పరరసజ షపక
ఇసటట ననస:28-12-496
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బషసర�
ఇసటట ననస:28-12-496
వయససస:57
లస: ససస స
94-109/96

5641 NDX1188812
పపరర: పదమ కడల

తసడడ:డ వనసక యఖ అమశ
ఇసటట ననస:28-12-494
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథనరరయణ�
ఇసటట ననస:28-12-495
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ సనగపలర
ఇసటట ననస:28-12-495
వయససస:54
లస: పప
5660 JBV2589992
పపరర: జజహహరర� షపక�

94-109/79

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-12-495
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-12-495
వయససస:41
లస: పప
5657 NDX2284123
పపరర: శవ శసకర సనగపలర

5643 NDX1822833
పపరర: వనసకటటససరరర అమశ

94-109/74

భరస : సనథఖసస లసగస
ఇసటట ననస:28-12-494
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-12-494
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవకలమమర�
ఇసటట ననస:28-12-495
వయససస:36
లస: ససస స
5651 NDX2284602
పపరర: లకడమ కలమమరర శనగపలర

94-109/76

తసడడ:డ రరసమగలల అమశ
ఇసటట ననస:28-12-494
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రమగలల బబడడకపపట
ఇసటట ననస:28-12-494
వయససస:43
లస: పప
5648 NDX0377978
పపరర: భగవననశసరర గరల�

5640 NDX1822460
పపరర: అనసష అమశ

5638 NDX1002740
పపరర: వరరత కడల

తసడడ:డ సనథఖసస లసగస
ఇసటట ననస:28-12-494
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర న రరవప అమశ
ఇసటట ననస:28-12-494
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సనథఖసస లసగస
ఇసటట ననస:28-12-494
వయససస:34
లస: పప
5645 NDX3168374
పపరర: మలర కరరరర నరరవప అమస

94-110/1183

తసడడ:డ కకషష పడసరద తపపనబబ యన
ఇసటట ననస:28-12-493
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప అమశ
ఇసటట ననస:28-12-494
వయససస:39
లస: ససస స
5642 NDX1487520
పపరర: ససవ శసకర కడథల

5637 NDX3182938
పపరర: వనసకట దదపసస తపపనబబ యన

5662 NDX0769174
పపరర: అబగదల ససభబన పరరసజ షపక

94-109/95

తసడడ:డ బశర షపక
ఇసటట ననస:28-12-496
వయససస:38
లస: పప
94-109/97

5665 NDX0358473
పపరర: ససరరష� పసలరబబ యన�

94-109/98

తసడడ:డ యగయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-497
వయససస:32
లస: పప
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5666 AP151010327099
పపరర: శకనస పసలరబబ యన�

94-109/99

తసడడ:డ పపదవనసగయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-497
వయససస:41
లస: పప
5669 JBV0770230
పపరర: వనసకటటశసరరర పసలరబబ యన� �

94-109/102

94-109/105

94-110/1103

94-109/108

94-110/678

94-109/112

భరస : అచసఖత రరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:40
లస: ససస స
5687 NDX0831693
పపరర: కకతస పలర తరరణ కకషష�

94-109/115

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:88
లస: పప

94-109/104

5673 JBV0773507
పపరర: నథగరరజ పసలరబబ యన� �

తసడడ:డ బగలర యగయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-499
వయససస:34
లస: పప
94-109/106

5676 NDX2703890
పపరర: సరయ కలమమర జరకకన

5679 NDX2126259
పపరర: కకరణకలమమర అలపరటట

5682 NDX2284537
పపరర: పడవలర కసరయ కకకతస పలర

5674 NDX2699676
పపరర: సతఖమమ జరకకన

94-110/1102

భరస : వనసకట ససబబయఖ జరకకన
ఇసటట ననస:28-12-499
వయససస:38
లస: ససస స
94-110/1104

5677 NDX1002690
పపరర: ధనలకడమ ఆలపరటట

94-109/107

తసడడ:డ నథరరయణ గగపరస
ఇసటట ననస:28-12-500
వయససస:29
లస: ససస స
94-109/109

5680 NDX1166628
పపరర: ధనలకడమ పపరరల

94-110/677

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-12-500
వయససస:48
లస: ససస స
94-109/110

5683 NDX2033918
పపరర: లఖత సరయ కకకతస పలర

94-109/111

తసడడ:డ ఆర యస ఎ రరమమరరవప కకకతస పలర
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ ససరరఖ అచసఖత రరమ రరవప కకక త
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:23
లస: ససస స

5685 NDX2284396
పపరర: జయ కకకతస పలర

5686 NDX2284370
పపరర: జయ ససరరఖ కకషష కకకతస పలర

94-109/113

5688 NDX2021970
పపరర: వనసకటటశసరరర పడత

94-109/114

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకకతస పలర
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:25
లస: పప
94-109/116

5689 AP151010327012
పపరర: రరజససరఖ అచసఖతరరమయఖ
కకకతస పలర
తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పపదద అసకయఖ పడత
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:49
లస: పప

94-109/117

94-109/118

5691 AP151010327182
పపరర: రరజససరఖ సరసబశవరరవప
కకకతస పలర
తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:58
లస: పప

94-109/119

94-109/120
5692 NDX2284388
పపరర: రరజజ ససరరఖ శకనవరస రరవప
కకకతస పలర
తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ కకకతస పలర
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:60
లస: పప

94-109/121

5694 NDX2708956
పపరర: పపనథఖరవనద ఖ రరడడడ మగననస

94-109/753

5695 NDX0531202
పపరర: యల యన రరషసణణ వరససశశటఘ ట�

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:53
లస: పప
5693 NDX0831867
పపరర: కకకతస పలర ససరఖనథరరయణ

5671 JBV0772558
పపరర: శకనవరసస పసలరబబ యన� �

భరస : రరజజససరఖనథరరయణ కకకతస పలర
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:28
లస: పప
5690 NDX0418715
పపరర: శకనవరసరరడడడ వసగర�

94-109/103

తలర : జయపడద అలపరటట
ఇసటట ననస:28-12-500
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరధథకకకషష ర
ఇసటట ననస:28-12-500
వయససస:56
లస: పప
5684 JBV2589703
పపరర: ఆదదలకడమ కకకతస పలర

5670 NDX0611186
పపరర: పసల బబ యన కలమమరర�

తలర : సతఖమమ జరకకన
ఇసటట ననస:28-12-499
వయససస:18
లస: పప

భరస : నథరరయణగగపస
ఇసటట ననస:28-12-500
వయససస:45
లస: ససస స
5681 NDX1166750
పపరర: శకనవరస రరవప పపరరల

94-109/101

తసడడ:డ బగలర యగయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-499
వయససస:40
లస: పప

తలర : SATYAMA జరకకన
ఇసటట ననస:28-12-499
వయససస:19
లస: పప
5678 JBV2589851
పపరర: జయపడద ఆలపరటట

5668 JBV0772053
పపరర: వనసకటనథరరయణమమ�
పసలరబబ యన�
భరస : నథగరరజ� �
ఇసటట ననస:28-12-498
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చననయగయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-499
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ వరక
ఇసటట ననస:28-12-499
వయససస:40
లస: పప
5675 NDX2693000
పపరర: వనసకట సతష కలమమర జరకకన

94-109/100

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:28-12-498
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదయగయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-498
వయససస:34
లస: పప
5672 NDX2021897
పపరర: వనసకటటశసరరర వరక

5667 NDX0422626
పపరర: లకడమ పసలరబబ యన�

తసడడ:డ రరదడ రరడడడ మగననస
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:23
లస: పప

94-110/679

భరస : భబసనర రరవప�
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:33
లస: ససస స

Page 194 of 330

5696 NDX1432921
పపరర: జయ కకకతపఅల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-110/680

5697 NDX0528687
పపరర: భబగఖలకడమ మసదథ�

94-110/681

94-110/682
5698 NDX1432830
పపరర: జయ ససరరఖ కకషష కకకతపఅల

భరస : ఆర యస శకనవరస రరవప కకకతపఅల
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆర యస శకనవరస రరవప కకకతపఅల
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:25
లస: పప

5699 NDX0528760
పపరర: తరరణ కకషష కకతస పలర

94-110/684
5700 NDX1432905
పపరర: రరజజ ససరరఖ అచసఖత రరమ
రరవప కకకతపఅల
తసడడ:డ రరవప ససరర నథరరయణ కకకతపఅల
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:52
లస: పప

5701 NDX0528695
పపరర: ససబడహమణఖస మసదథ�
తసడడ:డ లకకమనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:60
లస: పప

5703 NDX0054650
పపరర: నరసమమ పపసతల�

5704 JBV0770248
పపరర: రవకలమమర మదస
ద రర� �

94-110/683

తసడడ:డ ససరఖ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:28
లస: పప
5702 NDX1432871
పపరర: ససరరఖ నథరరయణ కకకతపఅల

94-110/686

తసడడ:డ ససబబయఖ కకకతపఅల
ఇసటట ననస:28-12-502
వయససస:89
లస: పప

భరస : గరపయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-503
వయససస:68
లస: ససస స

94-109/124 5706 NDX2166164
5705 JBV2585198
పపరర: శకనవరస పవన కలమమర మదస
పపరర: శకవరన చసతలపరటట
ద రర

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖశరససస స
ఇసటట ననస:28-12-503
వయససస:40
లస: పప
5708 AP151010330593
పపరర: హనసమమయమమ దసళపరళళ

94-109/125

94-109/128

94-109/130

భరస : ససబడమనఖస
ఇసటట ననస:28-12-505
వయససస:50
లస: ససస స

5712 NDX3022050
పపరర: ససదదప పపనసమగచస

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస చసతలపలర
ఇసటట ననస:28-12-506
వయససస:33
లస: పప

94-109/126

94-110/690

94-109/806

5713 NDX0803023
పపరర: అనసశర మదదద
భరస : ఆససశ మదదద
ఇసటట ననస:28-12-505
వయససస:46
లస: ససస స

5715 NDX2060333
పపరర: రరణగ అననసష మదదద

5716 NDX1290949
పపరర: వనసకట శశషగరరర పప దదల

94-109/131

5721 NDX3118981
పపరర: ససరఖకళ పతవరడ

5724 NDX2976694
పపరర: దసరర భవన చసతలపలర
భరస : బసగరరయఖ చసతలపలర
ఇసటట ననస:28-12-506
వయససస:27
లస: ససస స

94-109/127

94-109/129

94-109/132

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:28-12-505
వయససస:26
లస: పప
94-109/807

5719 NDX2021483
పపరర: దదపసస అననపరరడడడ

94-110/689

తసడడ:డ రవ కలమమర అననపరరడడ
ఇసటట ననస:28-12-505
వయససస:28
లస: ససస స
94-110/1184

భరస : ససరరఖరరవప పతవరడ
ఇసటట ననస:28-12-505
వయససస:38
లస: ససస స
94-109/808

5710 AP151010327277
పపరర: ససబడమణఖస పప దదల
తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:28-12-504
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమపపడడ పతవరడ
ఇసటట ననస:28-12-505
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:28-12-505
వయససస:25
లస: పప
5723 NDX2976702
పపరర: బసగరరయఖ చసతలపలర

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:28-12-503
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆససశ మదదద
ఇసటట ననస:28-12-505
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:28-12-505
వయససస:40
లస: పప

94-110/688
5707 NDX1304138
పపరర: రవ చసదడ పడసరద చసతలపరటట

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప పపనసమగచస
ఇసటట ననస:28-12-504
వయససస:21
లస: పప

94-109/133 5718 NDX2730026
5717 AP151010327245
పపరర: సతఖనథనరరయణసరసమ పప దదల
పపరర: ససరరఖరరవప పతవరడ

5720 NDX1561084
పపరర: పవన పడకరష పప దదల

94-110/687

తసడడ:డ సతఖనథనరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-504
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:28-12-504
వయససస:84
లస: పప
5714 JBV2589554
పపరర: ససజజత పప దదల

5709 AP151010327259
పపరర: రవకరసత దసళపరళ

94-109/123

తసడడ:డ రరమశరససస �స �
ఇసటట ననస:28-12-503
వయససస:35
లస: పప

భరస : భరణణపస
డ రద చసతలపరటట
ఇసటట ననస:28-12-503
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-504
వయససస:77
లస: ససస స
5711 NDX1078773
పపరర: సతఖనథరరయణ ధసళపరళళ

94-109/122

94-110/685

5722 NDX0370239
పపరర: ధనలకడమ చదచళళ

94-67/781

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-506
వయససస:54
లస: ససస స
94-109/809

5725 NDX1370477
పపరర: పడభబవత నమమల

94-110/691

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-506
వయససస:29
లస: ససస స
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5726 AP151010321029
పపరర: పదమజ సరరకజ

94-110/692

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-12-506
వయససస:49
లస: ససస స
5729 NDX2554202
పపరర: రరజవసశ చదచళర

94-110/1105

94-110/695

తసడడ:డ చనన ససబబబరరవప రరవరలమ
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:25
లస: ససస స
5735 NDX1050830
పపరర: కమరరననసర బబగస షపక

94-110/698

94-110/701

94-110/704

భరస : మటఘ యఖ గరసస
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:44
లస: ససస స
5747 NDX1050863
పపరర: వససతదదవ కకడసరర

94-110/710

భరస : వ డడ పడసరద
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:59
లస: ససస స
5750 NDX1614461
పపరర: తథరక రరస గరసస
తసడడ:డ మటఘ యఖ గరసస
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:25
లస: పప
5753 NDX2021772
పపరర: శక హరర అనకర
తసడడ:డ రమమశ బబబగ అనకర
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:27
లస: పప

94-110/716

94-10/864

5733 NDX2126549
పపరర: పడశరసత రరవరలమ

5734 NDX2166032
పపరర: పడదదపఇకర రరవరలమ

94-110/696

5736 NDX0398925
పపరర: శశశలజ దససరర

5739 JBV0770453
పపరర: నథగరసదడస� ఢకకకసడ�

5742 NDX0641373
పపరర: ససరఖమహహళ బచమసచ

5745 NDX1718289
పపరర: ససభబషసణణ అవధథనస

94-110/699

5737 JBV0770099
పపరర: యమక లకడమ� గగవస�

94-110/702

5740 NDX1234459
పపరర: ఉషర రరణణ తరరనగరర

94-110/703

భరస : బబనస పడకరష
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:40
లస: ససస స
94-110/705

5743 JBV0770123
పపరర: బడమరరసబ కరకక

94-110/706

భరస : సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:43
లస: ససస స
94-110/708

5746 AP151010333116
పపరర: రమణమమ గగసటకల�
భరస : గరపస�
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:57
లస: ససస స

5748 NDX1560870
పపరర: వజయ లకడమ కరకక

5749 JBV2594646
పపరర: కమల� కసభసమమటఘ ట�

94-110/711

94-110/709

94-110/712

భరస : శకరరమచసదడమమరరస� �
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:65
లస: ససస స
94-110/714

5752 NDX1050582
పపరర: రవచసదడ చదబతస న

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప అవధథనస
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససహహచ వ రతనస
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:27
లస: పప

5754 NDX1050764
పపరర: రరయమజ బబషర షపక

5755 JBV0770081
పపరర: నరసయఖ� గగవస�

తసడడ:డ ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:29
లస: పప

94-110/700

తసడడ:డ నరసయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఉమమ మహహశసర రరవప అవధథనస
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:52
లస: ససస స

5751 NDX1718305
పపరర: మననజ సరయ అవధథనస

94-110/697

తసడడ:డ చనన ససబబబరరవప రరవరలమ
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సపజదయఖ
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:63
లస: ససస స
94-110/713

5731 NDX2223295
పపరర: వషష
ష పసడయమ సరరకజ

భరస : రవ తదజ సరరకజ
ఇసటట ననస:28-12-506,F.NO.201,RAGHAVE
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:41
లస: ససస స
94-110/707

94-110/694

తసడడ:డ పరమమశసర లమల శరమ భగదదడ
ఇసటట ననస:28-12-506
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహనసదద� �
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వషష
ష వరరనరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:40
లస: ససస స
5744 NDX1614453
పపరర: లకడమ చచసచమమ గరసస

94-130/664

భరస : రరజజ దససరర
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధదర బబబగ ననలపరటట
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:37
లస: ససస స
5741 NDX0612184
పపరర: శలప� కసభసమమటఘ ట�

5730 NDX2085182
పపరర: పవన కలమమర శరమ భగదదడ

5728 AP151010318018
పపరర: వనసకటనరశసహరరవప సరరకజ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-12-506
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చనన ససబబబరరవప రరవరలమ
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:31
లస: ససస స
5738 NDX2021418
పపరర: ససమ ననలపరటట

94-110/693

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-12-506
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చదచళర
ఇసటట ననస:28-12-506
వయససస:26
లస: ససస స
5732 NDX2126564
పపరర: పసడయమసక రరవరలమ

5727 NDX0912006
పపరర: రవతదజ సరరకజ

94-110/717

94-110/715

94-110/718

తసడడ:డ వపపపలయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:36
లస: పప
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5756 JBV2594653
పపరర: అనల వరరన� కసభసమమటఘ ట�

94-110/719

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస� �
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:38
లస: పప
5759 NDX1050616
పపరర: వనసకట దసరరర పడసరద

94-110/722

94-110/725

94-110/728

94-110/731

తసడడ:డ వరరసరసమ�
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:70
లస: పప
5771 NDX2024099
పపరర: బసధస బగరరక

94-109/136

94-109/139

94-109/142

భరస : వనసకయఖ పపరరచరర
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:69
లస: ససస స

94-110/729

94-109/145

94-110/727

5767 NDX2034759
పపరర: చసదడధర పపరరకల

94-110/730

94-109/134 5770 NDX2126481
5769 NDX1823138
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ బజనబబ యన
పపరర: శక హరరత కసస ల

5772 NDX0838599
పపరర: ససజనఖ దసటట�

5775 AP151010330213
పపరర: సరమమమ జఖస బబజరబబ యన

5778 NDX0392043
పపరర: మమధసరర కసస ల

5781 NDX2036805
పపరర: శరరదథసబ రసగవరఝగల

5784 NDX2024081
పపరర: మహహశ బగరరక
తసడడ:డ వనసకటటససరరర బగరరక
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:29
లస: పప

94-109/135

తసడడ:డ హరర శసకర రరవప కసస ల
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:24
లస: ససస స
94-109/137

5773 JBV2589174
పపరర: ససశల� కకమమగరన�

94-109/138

భరస : ఈశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:35
లస: ససస స
94-109/140

5776 NDX1674044
పపరర: హమదథ షపక

94-109/141

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:44
లస: ససస స
94-109/143

5779 AP151010330042
పపరర: లకడమ చటటఘమలర �

94-109/144

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:48
లస: ససస స
94-109/146

భరస : అనసత రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:57
లస: ససస స
94-109/148

5764 NDX1646779
పపరర: మటఘ యఖ గరసస

తసడడ:డ చచననయఖ పపరరకల
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:63
లస: పప

భరస : హరర శసకర రరవప కసస ల
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనలగర వనసకటటశసరరర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:57
లస: ససస స
5783 NDX2512952
పపరర: కనకమమ పపరరచరర

5766 NDX1718313
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప
అవధథనస
తసడడ:డ నథరరయణ అవధథనస
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:52
లస: పప

94-110/724

తసడడ:డ చనన సపజదయఖ
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:48
లస: పప

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:43
లస: ససస స
5780 NDX1542704
పపరర: వనసకరయమమ కకరకపరటట

94-110/726

తసడడ:డ వనణగగరపరల�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శరయ� �
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:38
లస: ససస స
5777 NDX0552885
పపరర: శకలకడమ పససమరరస

5763 NDX1811398
పపరర: ససధదర బబబగ ననలపత

5761 NDX0694810
పపరర: రరజశశఖర� బచమసచ�
తసడడ:డ శకరరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ బబజరర బబ ఇన
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహహశ బగరరక
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:25
లస: ససస స
5774 JBV2589133
పపరర: లకకమ� బబషబబ యన�

94-110/723

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప ననలపత
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:48
లస: పప
5768 AP151010333081
పపరర: గరపస గగసటకల�

5760 NDX1234434
పపరర: భబనస పడకరష తరరనగరర

94-110/721
5758 JBV2594620
పపరర: వషష
ష వరద నరరవప� కసభసమమటఘ ట�

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస� �
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరశవ దథసస
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రమమష�
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:46
లస: పప
5765 NDX0741702
పపరర: ససధదర పసనపరల

94-110/720

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కర వ ఆర ఆచథరరఖలల
ఇసటట ననస:28-12-507
వయససస:40
లస: పప
5762 NDX0857730
పపరర: హరరష పసనపరల�

5757 JBV0770446
పపరర: మహనసదద� డకకకసడ�

5782 NDX0838458
పపరర: రమమదదవ ఉసడవలర �

94-109/147

భరస : వనణగగరపరల�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:41
లస: ససస స
94-109/149

5785 NDX0486571
పపరర: వజయ మమధవ మమడ

94-109/150

తసడడ:డ బబలయఖ మమడ
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:30
లస: పప
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5786 NDX0832006
పపరర: రసగవజర ల వజయ కలమమర�

94-109/151

తసడడ:డ అనసతరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:29
లస: పప
5789 NDX1458075
పపరర: హనసమసతరరవప పరటటబసడర

94-109/154

94-109/157

94-109/160

94-110/732

94-110/735

94-110/738

94-110/741

తసడడ:డ మసరసన వల�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:67
లస: పప

94-109/161

5797 NDX2715944
పపరర: వ.ఏస.ఏస.ఏస పడణణత పపచథత

94-109/754

తసడడ:డ శవ పడసరద పపచథత
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:18
లస: పప
94-110/733

5802 NDX0666032
పపరర: పరరసత� రరకటట�

5805 AP151010333467
పపరర: రరమలసగమమ జజనపరటట�

5808 NDX2141745
పపరర: ఉపపసదడ కకనకత

94-110/744

5811 NDX2021525
పపరర: శవ శసకర బబజవరడ

94-110/736

5814 AP151010333082
పపరర: నథగరశసర రరవప అవర�
తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:58
లస: పప

94-110/734

5803 AP151010333129
పపరర: పరరసత కడథరర�

94-110/737

భరస : కనకయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:57
లస: ససస స
94-110/739

5806 NDX2126614
పపరర: అశశక కలమమర మగననసగర

94-110/740

Deleted

తసడడ:డ గణణశ మగననసగర
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:28
లస: పప
94-110/742

5809 NDX0666321
పపరర: ఉపపసదడ� రరకటట�

94-110/743

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:32
లస: పప
94-110/745

తసడడ:డ వనసకయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:36
లస: పప
94-110/748

5800 NDX1673913
పపరర: రమణ ఓరరగసటట
భరస : కకటట రరడడడ ఓరరగరనగ
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కకనకత
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వర భదడయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:33
లస: పప
5813 NDX0023754
పపరర: మసరసన షపక�

94-109/159

భరస : భకకలల�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతస వమల చసద జరజన
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:29
లస: పప
5810 NDX0023911
పపరర: బమదయయ రరమగ�

5799 NDX1673996
పపరర: అదద లకడమ ఎలకకటట

94-109/156

5794 AP151010276058
పపరర: అనసతరరమమమరరస
రసగరవఘగల�
తసడడ:డ రరమకకషషయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:67
లస: ససస స
5807 NDX1580688
పపరర: మగతస అసకకత జరజన

5796 NDX2130292
పపరర: వనసకయఖ పపరరచరర

5791 NDX0486431
పపరర: శవ పడసరద పస�

94-109/158

భరస : నథరరయణ రరడడ ఎలకకటట
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నథగరశసర రరవప�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:45
లస: ససస స
5804 AP151010333075
పపరర: రరధమమ� యరకసశశటఘ �ట

5793 NDX0486472
పపరర: బబలయఖ మమడ

94-109/153

తసడడ:డ వనసకట ఆదదశశషష�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ పపరరచరర
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:76
లస: పప

భరస : వపపపసదడ కకనకత
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:27
లస: ససస స
5801 AP151010333138
పపరర: వజయ అవర�

94-109/155

తసడడ:డ నరసససహహలల మమడ
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:64
లస: పప
5798 NDX2141711
పపరర: అనససరఖ కకనకత

5790 NDX1663351
పపరర: కకదసడరరస దసతష

5788 NDX0832071
పపరర: రసగవజర ల శసకర భరదథసజ�

తసడడ:డ అనసత రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనణగగరపరల దసతష
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కసస ల
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:53
లస: పప
5795 NDX0831560
పపరర: దసటట వనణగగరపరల�

94-109/152

తసడడ:డ అనసత రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకషష శరమ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:39
లస: పప
5792 AP151010336007
పపరర: హరర శసకర రరవప కసస ల

5787 NDX0831966
పపరర: రసగవజర ల అజయ కలమమర�

5812 NDX0049643
పపరర: చచసచసరరమమరరవప పస

94-110/747

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:38
లస: పప
94-110/749

5815 NDX0666115
పపరర: కకటయఖ� రరకటట�

94-110/750

తసడడ:డ పరరసత�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:58
లస: పప
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5816 AP151010333113
పపరర: కవకయఖ కడథరర�

94-110/751

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:60
లస: పప
5819 JBV0772160
పపరర: నరసమమ బబజరర� �

94-109/162

94-110/753

94-110/756

94-110/759

94-110/762

94-110/765

94-110/768

తసడడ:డ రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:43
లస: ససస స

5829 NDX0531251
పపరర: ససజజత మమడ

5832 NDX1050988
పపరర: పడభబకర రరడడడ

5835 NDX0031732
పపరర: మసరసనసల� షపక�

5838 NDX0043653
పపరర: దదవనసదర జటటఘ కకసడ

94-110/771

5841 NDX1824037
పపరర: ససబగబలల బబ లర ననన

94-110/760

5844 JBV0771048
పపరర: కకషష శక � కకకతస పలర �

5824 NDX0043828
పపరర: పడవలర క జటటఘ కకసడ

94-110/755

5827 NDX1234525
పపరర: మమధవ కసజల

94-110/758

5830 NDX2141729
పపరర: కనకమమ పపరరచరరర

94-110/761

భరస : వనసకయఖ పపరరచరరర
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:61
లస: ససస స
94-110/763

5833 JBV2584944
పపరర: దసరరర పడసరదస దయమఖల� �

94-110/764

తసడడ:డ లసగయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:35
లస: పప
94-110/766

5836 JBV2584316
పపరర: సరయ కలమమర శయబబషర
బబ యన� �
తసడడ:డ యమదగరరర� �
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:47
లస: పప

94-110/767

94-110/769

5839 JBV2584183
పపరర: పసచతయఖ�

94-110/770

తసడడ:డ బబబగరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:53
లస: పప
94-109/163

భరస : రరమ చసదడ రరవప బబ లర ననన
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:61
లస: ససస స
94-110/772

94-109/811

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ దదవరపలర
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయలల
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పపదద లసగయఖ
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:61
లస: పప
5843 JBV0770388
పపరర: ధనలకడమ� వరద�

94-110/757

తసడడ:డ పసర సరహహబ�
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:46
లస: పప

తలర : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:47
లస: పప
5840 AP151010327240
పపరర: పపదద సరసబశవరరవప బబజరర

5826 JBV0770107
పపరర: పపలర మమ� దడనథసరబబ యన�

5821 NDX2824753
పపరర: అఖల వనజషషవ బబ లలర పలర

తసడడ:డ దదవనసదర
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమరరడడడ
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బకనయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:40
లస: పప
5837 NDX0024034
పపరర: మసగయఖ బబజరబబ యన

94-110/754

భరస : బబలయఖ మమడ
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:31
లస: పప
5834 JBV2584308
పపరర: ఈశసరరరవప కకమమగగన� �

5823 NDX1304195
పపరర: పదథమవత బబజరబబ యన

94-110/1185

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణకటయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దదవనసదర
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:46
లస: ససస స
5831 NDX0408518
పపరర: కళయఖణ చకకవరరస� భబజరర�

94-109/810

తసడడ:డ మసగయఖ బబజరబబ యన
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకదసడరరస దసతష
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:32
లస: ససస స
5828 NDX0043182
పపరర: ససశల జటటఘ కకసడ

5820 NDX2730729
పపరర: బబ లలర పలర శకనవరస

5818 NDX2826402
పపరర: సమబరరర తమ పరరఠరబబ ఈనథ

భరస : లసగయఖ పరరఠరబబ ఈనథ
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:45
లస: పప

భరస : కళయఖణ చకకవరరస బబజరర
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:24
లస: ససస స
5825 NDX1663401
పపరర: లహరర దసతష

94-110/752

తసడడ:డ శవ పడసరద పపచథత
ఇసటట ననస:28-12-508
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-509
వయససస:72
లస: ససస స
5822 NDX2437499
పపరర: నవఖ బబజరర

5817 NDX2513174
పపరర: సరహహత పపచథత

5842 NDX1823856
పపరర: అసజమమ బబ లర ననన

94-109/164

భరస : ససరరఖ నథరరయణ బబ లర ననన
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:90
లస: ససస స
94-110/773

భరస : రరజజ ససరరఖ సరసబశవ రరవప � �
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:53
లస: ససస స

5845 JBV0770487
పపరర: నథగరశసరర� పరవపలలరర�

94-110/774

భరస : కకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:55
లస: ససస స
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5846 NDX0458521
పపరర: ఝమనసలకడమ� కసజల�

94-110/775

భరస : ససరఖనథరరయణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:58
లస: ససస స
5849 NDX0042531
పపరర: ససభబన మహమమద�

94-110/778

94-110/781

తసడడ:డ లకమయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:61
లస: పప
5855 NDX1050848
పపరర: ఉషశక మననవ

94-110/784

5850 JBV0770529
పపరర: మమరరత పడసరద బబబగ�
పరవపలలరర�
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:35
లస: పప

94-110/779

5853 JBV0770370
పపరర: రరమమరరవప� వరద�

94-110/782

5856 NDX2285518
పపరర: గరతదశ మననవ

5859 AP151010333168
పపరర: ధనలకడమ పపనతల�

తసడడ:డ ఎస ఎల యస అపరప రరవప
ఇసటట ననస:28-12-511
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:28-12-512
వయససస:40
లస: ససస స

5861 AP151010333149
పపరర: పదమ గమడ�

5862 AP151010333170
పపరర: రరణగక కకనకటట�

94-110/790

భరస : నథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-12-512
వయససస:46
లస: ససస స
5864 AP151010333099
పపరర: మరమమ మహమమద�
భరస : జజన మయమ�
ఇసటట ననస:28-12-512
వయససస:52
లస: ససస స
5867 AP151010333143
పపరర: బబలయఖ యమట�

94-110/796

తసడడ:డ లసగయఖ పరరరనబబ ఇన
ఇసటట ననస:28-12-515
వయససస:33
లస: పప

5868 AP151010333251
పపరర: యమదద రరడడడ కకనకటట�

94-126/800

5871 NDX2021913
పపరర: ససమలత పప తషరరజ

94-110/788

5874 NDX2911097
పపరర: పదమ మసదగరన
భరస : పరరసత మసదగరన
ఇసటట ననస:28-12-515
వయససస:30
లస: ససస స

5854 NDX0458497
పపరర: ససరఖనథరరయణ రరడడ కసజల

94-110/783

5857 NDX1484302
పపరర: నఖలలష మననవ

94-110/786

5860 AP151010333153
పపరర: ససభదడ� యసట�

94-110/789

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-512
వయససస:42
లస: ససస స
94-110/791

5863 NDX1370808
పపరర: చచనథనయపరలలస భమలకకమ

94-110/792

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:28-12-512
వయససస:47
లస: ససస స
94-110/794

5866 AP151010333283
పపరర: శకనవరస రరడడడ పపనతల�

94-110/795

తసడడ:డ గరపస రరడడడ�
ఇసటట ననస:28-12-512
వయససస:42
లస: పప
94-110/797

5869 AP151010333102
పపరర: జజన మయమ మహమమద�

94-110/798

తసడడ:డ యమకకబ�
ఇసటట ననస:28-12-512
వయససస:62
లస: పప
94-109/165

భరస : రమమశ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:28-12-515
వయససస:33
లస: ససస స
94-109/167

94-110/780

తసడడ:డ బబల చసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:28-12-511
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చసదథడ రరడడడ�
ఇసటట ననస:28-12-512
వయససస:57
లస: పప

భరస : నథరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-514
వయససస:20
లస: ససస స
5873 NDX2021939
పపరర: కకసడథల పరరరనబబ ఇన

94-110/785

భరస : గరపస రరడడడ�
ఇసటట ననస:28-12-512
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-512
వయససస:43
లస: పప
5870 NDX2469104
పపరర: చసతకరయల రరజఖ లకడమ

5865 AP151010333166
పపరర: నరసమమ పపనతల�

5851 NDX1234509
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ దదవరపలర

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:66
లస: పప

భరస : యమదద రరడడడ�
ఇసటట ననస:28-12-512
వయససస:47
లస: ససస స
94-110/793

94-110/777

తసడడ:డ బబలరరడడడ
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబల చసదడ బబబగ మననవ
ఇసటట ననస:28-12-511
వయససస:23
లస: పప
94-110/787

5848 NDX0858365
పపరర: సరయ కకషష కకతస పలర �

తసడడ:డ కర ఆర యస సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అపపలసరసమ� �
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఎస బ సస బబబగ
ఇసటట ననస:28-12-511
వయససస:49
లస: ససస స
5858 NDX2285484
పపరర: బబల చసదడ బబబగ మననవ

94-110/776

భరస : రరధథకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన మయమ�
ఇసటట ననస:28-12-510
వయససస:34
లస: పప
5852 JBV0770768
పపరర: కకటటశసరరరవప� పరవపలలరర�

5847 NDX0043513
పపరర: జయలకడమ జరలరపలర �

5872 NDX2021947
పపరర: యలర మమ పరరరనబబ ఇన

94-109/166

భరస : కకసడథల పరరర నబబ ఇన
ఇసటట ననస:28-12-515
వయససస:34
లస: ససస స
94-110/1186

5875 NDX1823674
పపరర: అనతథ కరకక

94-109/168

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరకక
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:24
లస: ససస స
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94-109/169

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:26
లస: ససస స
5879 NDX1542555
పపరర: వజయ లకడమ కలసడసరర

94-109/172

94-109/175

94-109/178

94-109/181

94-109/184

94-109/187

5897 NDX1487561
పపరర: శకరరమ చసదడ మమరరస
రసగవఝల
తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:66
లస: పప

94-109/191

5900 NDX2826642
పపరర: మగదదన రరజరశసరర

94-109/814

94-109/179

5889 NDX1752956
పపరర: పసడనస అభషపక పపలర

5892 NDX2098250
పపరర: కకరణ పడదదప రరణమమలమ

94-109/182

94-109/185

94-109/188

5898 NDX2770584
పపరర: మగదదన రరఘవరరవప

94-109/812

5904 NDX2831519
పపరర: శకధర మమదదరరజ
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మమదదరరజ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:32
లస: పప

94-109/177

5887 NDX1627860
పపరర: పవన కలమమర గసట

94-109/180

5890 NDX1752964
పపరర: అనసరరగ పడణణత కలమమర పపలర

94-109/183

94-109/186
5893 NDX1752915
పపరర: ససరఖనథరరయణ మమరరస నథగస

తసడడ:డ నథగభమషణ రరవప నథగస
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:50
లస: పప
5896 NDX1487546
పపరర: అసజజనథదదవ రసగరవఝల

94-109/190

భరస : శకరరమ చసదడ మమరరస హహసపజనథస
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:59
లస: ససస స
5899 NDX2831543
పపరర: వనసకట రరమయఖ మమదదరరజ

94-109/813

తసడడ:డ వససదదవ రరవప మమదదరరజ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:62
లస: పప
94-109/815

భరస : వనసకట రరమయఖ మమదదరరజ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:54
లస: ససస స
94-109/817

5884 NDX1923771
పపరర: కకషష కలమమరర తషలబమగ
డ ల

తసడడ:డ రరజజ రతనస పపలర
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:26
లస: పప

5895 NDX1752931
పపరర: శకనవరస సప మశశఖర రరవప
అకకసపటఘ ట
తసడడ:డ పసచతయఖ అకకసపటఘ ట
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:53
లస: పప

5901 NDX2831584
పపరర: రరజరశసరర మమదదరరజ

94-109/174

తలర : నథగమణణ రరమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మగదదన వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:67
లస: పప

భరస : మగదదన రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరజ దససరరర
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:34
లస: ససస స

5886 NDX1752972
పపరర: మణణకసఠ చలర ర

5881 NDX1752949
పపరర: శకవరన అకకసపటఘ ట

భరస : బడహమయఖ తషలబమగ
డ ల
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:70
లస: ససస స

తలర : జసబబవ జసగరల
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మగదదన
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:50
లస: పప

5903 NDX2966257
పపరర: శశశలజ దససరరర

94-109/176

తసడడ:డ రరజజ రతనస పపలర
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవర శశషగరరర రరవప రరవనశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:27
లస: పప
5894 NDX1792473
పపరర: నథగభమషణస మగదదన

5883 NDX1823799
పపరర: వజయ లకడమ కరకక

94-109/171

భరస : శకనవరస సప మ శశఖర రరవప అకకసపటఘ ట
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ సరయ చలర ర
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ వరల షపక
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:25
లస: పప
5891 NDX1718404
పపరర: రరమగ రరవనశశటఘ ట

94-109/173

భరస : సపజదథలమహ కరకక
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససధథకర రరవప చననమగ�
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:69
లస: ససస స
5888 NDX1580746
పపరర: యశన షపక

5880 NDX1580738
పపరర: దరరయమబ షపక

5878 NDX1682427
పపరర: జవరసజ ససజనఖ

భరస : జవరసజ రరజశశఖర రరడడ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహబమబ వరల షపక
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నథగభమషణస మగదదన
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:47
లస: ససస స
5885 NDX0865121
పపరర: రసగనథయకమమ గగమమడడ�

94-109/170

తసడడ:డ మహబమబ వరల షపక
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దశరథరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:41
లస: ససస స
5882 NDX1792572
పపరర: ఉష రరణణ మగదదన

5877 NDX1580753
పపరర: యమససమన షపక

5902 NDX3099223
పపరర: ససరరశ కలమమర పప టటఘ మమరరస

94-109/816

తలర : సరససత
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:48
లస: పప
94-109/818

5905 NDX2831576
పపరర: ఉమ దదవ మమదదరరజ

94-109/819

భరస : రవ కకరణ తతమగలలరర
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:27
లస: ససస స
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5906 NDX1051036
పపరర: పడతతఖష అనథనపడగడస

94-110/799

తసడడ:డ ఏ హహచ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:27
లస: ససస స
5909 NDX0665919
పపరర: పపరరమమళర వనసకట భబరర వ�

94-110/802

94-110/805

94-110/808

94-110/811

94-110/814

94-110/817

94-110/820

భరస : తరరపరల గదవరలమ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:38
లస: ససస స

5919 NDX2060432
పపరర: మమరర వనలలనఘన పపలమర

5922 NDX0342220
పపరర: వనసకరయమమ మదదక

5925 NDX2098292
పపరర: చరణ తదజ అచసత

5928 NDX1526252
పపరర: రవ తదజ ఆలపరటట

94-110/823

5931 NDX1674028
పపరర: నథరరయణ రరడడ ఎలకకటట

94-110/812

5934 NDX0640243
పపరర: అభలమష గరపసనథథన
తసడడ:డ గరపసనథథన
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:38
లస: పప

5914 JBV2467975
పపరర: పదమలత వనలగర

94-110/807

5917 NDX1597063
పపరర: అనససయ రవస

94-110/810

5920 NDX0878249
పపరర: రమమదదవ ప�టటఘ

94-110/813

భరస : రరమలసగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:60
లస: ససస స
94-110/815

5923 NDX0665992
పపరర: సరససత� పప టటఘమమరరస�

94-110/816

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:73
లస: ససస స
94-110/818

5926 NDX1526260
పపరర: లకమణన శకహరర చతత
స ర

94-110/819

తసడడ:డ రరమ అయఖర లకమణన చతత
స ర
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:30
లస: పప
94-110/821

5929 NDX1678145
పపరర: నథగ రరజ శకతరరజ

94-110/822

తసడడ:డ వనసకట సరసమ శకతరరజ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:31
లస: పప
94-110/824

తసడడ:డ వనసకటటససర రరడడడ ఎలకకటట
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:35
లస: పప
94-110/826

94-110/804

భరస : రరమచసదడ రరవప రవస
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప లలట అలపరటట
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శరత చసదడ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:34
లస: పప
5933 NDX1674085
పపరర: రమణ గదవరలమ

94-110/809

తసడడ:డ డక వ డక పడసరద అచసత
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:28
లస: పప

తలర : ససగగణ కరజజ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:29
లస: పప
5930 NDX0433086
పపరర: నథగమణణ కసఠ గగసడడమమడ

5916 NDX0398990
పపరర: అననపవరష బబలశశటఘ ట�

5911 NDX1678202
పపరర: వనసకట రమణ పససపపలలటట

భరస : శకనవరస శశటఘ టపలర
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప నథగరరరడడ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:25
లస: పప
5927 NDX1050889
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ కరజజ

94-110/806

భరస : రరజజ రతనస పపలమర
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత చసదడ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:63
లస: ససస స
5924 NDX1597071
పపరర: తరరణ రరడడడ నథగరరరడడడ

5913 JBV0770495
పపరర: జయలకడమ జలపత

94-110/801

భరస : సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ధనససజయ రరవప�
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:51
లస: ససస స
5921 NDX0398859
పపరర: కరమమశసరర దదవ గగసడడమమడ

94-110/803

భరస : మసరసన రరవప జలపత
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:46
లస: ససస స
5918 NDX0163220
పపరర: పదథమవత దదవ గసజమ

5910 NDX1370709
పపరర: దసగరర న దదవఖ

5908 NDX0644286
పపరర: ఉమమదదవ చకరన

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అమర లసగయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:37
లస: ససస స
5915 NDX1561134
పపరర: రరధథరరణణ అచసఖటటన

94-110/800

భరస : ఆతమకలరర నథగ సతష
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరపడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:29
లస: ససస స
5912 NDX0533042
పపరర: నథగ వజయ కకపపపరరవవరర�

5907 NDX1701987
పపరర: ఆతమకలరర వనసకట రమణణ

5932 NDX1542282
పపరర: తథమ దథసరర

94-110/825

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:35
లస: పప
94-110/827

5935 NDX0399048
పపరర: రరజజ దససరర

94-110/828

తసడడ:డ పసచతయఖ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:40
లస: పప
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పపరర: వనణగ బబబగ రవ
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94-110/829

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:41
లస: పప
94-110/833

తసడడ:డ సపజదయఖ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:45
లస: పప
94-110/836

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:57
లస: పప
94-110/839

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:64
లస: పప

94-110/834

94-110/1187

తసడడ:డ పసచతయఖ దససరరర
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:39
లస: పప
94-110/1191

5949 NDX2829125
పపరర: ససరఖ కలమమరర పప టటఘ

5952 NDX3256906
పపరర: మణణ దదపసస అవధథనస

94-110/840

5947 NDX0345033
పపరర: రరమరరడడడ� మదదదక�
తసడడ:డ కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:73
లస: పప

94-110/1188

5950 NDX3141645
పపరర: ఉమ వనసకట నథగరశసర రరవప
బవరరశశటఘ ట
తసడడ:డ పసడడ రసగ రరవప బవరరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:55
లస: పప

94-102/1084

5953 NDX3256922
పపరర: సరయ దదవఖ అవధథనస

94-110/1189

94-109/927

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప అవధథనస
ఇసటట ననస:28-12-516 SITHA HOMES 105
వయససస:19
లస: ససస స

5955 NDX2285542
పపరర: నథగ శవ సరయ అపరష తవస

5956 NDX2285476
పపరర: వనసకట నరమద కసదసల

5957 NDX2144442
పపరర: జజనకక కకరణ తథడడవరయ

5958 NDX2285526
పపరర: వనసకట రమణణ అతషకలరర

94-110/842

94-110/845

5959 NDX1673889
పపరర: భబరత చరరకవవరర

భరస : నథగ సతష అతషకలరర
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:28
లస: ససస స

94-110/847
5960 NDX2113348
పపరర: ఎల ఎన ససభదడ దదవ
రసగవఝల
తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస రసగవఝల
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:34
లస: ససస స

94-110/848 5962 NDX2080927
5961 NDX2277242
పపరర: వనసకట వజయలకడమ కకలవననసన
పపరర: సరరజ కకతస మమసస

భరస : వనసకట నథగ రరజ కకలవననసన
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:44
లస: ససస స

5963 NDX2285625
పపరర: జజఖత ఈద

5964 NDX2285500
పపరర: అననపవరష కకతథస
భరస : నథగరశసర రరవప కకతథస
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:49
లస: ససస స

94-110/843

భరస : గరసధద బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర శరమ తథడడవరయ
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ ఈద
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:47
లస: ససస స

94-110/841

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప అవధథనస
ఇసటట ననస:28-12-516 SITA HOMES 105
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : గగరర లకడమ తవస
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:24
లస: ససస స

94-110/850

94-110/838

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:59
లస: పప

5946 NDX0867341
పపరర: ప�టటఘ రరమలసగరశసరరరవప�

భసధసవప: మమనక గరసస
ఇసటట ననస:28-12-516, sitha homes
వయససస:20
లస: ససస స
94-110/844

94-110/835
5941 NDX1560946
పపరర: వనసకటటశసర రరవప అచసఖతషన

94-110/837 5944 NDX1370691
5943 NDX1580696
పపరర: వనసకట కకషష మహన పసనపరల
పపరర: దసగరర న గగరవయఖ

భరస : జగన మహన రరవప పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:73
లస: ససస స
94-110/1190

94-110/832

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ భగజసగ రరవప పప టటఘ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:77
లస: పప

5954 NDX2821320
పపరర: మమనక గరసస

5940 AP151010270565
పపరర: శకనవరస శశటఘ టపలర

తసడడ:డ హకషసకరసవ రరవప పసనపరల
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:59
లస: పప

5945 NDX0398891
పపరర: శరత చసదడ గగసడడమమడ

5938 NDX2166115
పపరర: శకనవరసరరవప జరటఘ ట

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప జరటఘ ట
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:45
లస: పప

5942 NDX1370782
పపరర: మలర కరరరర న రరవప కరలస

5951 NDX2941201
పపరర: రరజ దససరరర

94-110/830

భసధసవప: జయలకడమ జలపత
ఇసటట ననస:28-12-516
వయససస:43
లస: పప

5939 JBV0770131
పపరర: సరసబబ శవ రరవప కరకక

5948 NDX2830636
పపరర: జగన మహన రరవప పప టటఘ

5937 JBV0772335
పపరర: మసరసన రరవప జలపత

94-110/846

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప చరరకవవరర
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:30
లస: ససస స
94-110/849

భరస : శకహరర బబబగ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:46
లస: ససస స
94-110/851

5965 NDX2285591
పపరర: గసగ భవరన పప తరరజ

94-110/852

భరస : పపడమ కలమమర పప తరరజ
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:50
లస: ససస స

Page 203 of 330

5966 NDX2285583
పపరర: శశశలజ పపదద
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94-110/853

భరస : వనసకటటశసర రరవప లలట మననవ
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:51
లస: ససస స
5969 NDX1342294
పపరర: జజఖత కలమమరర గజవలర

94-110/856

భరస : నథగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:65
లస: ససస స
5972 NDX2285468
పపరర: మణణ కకతథస

94-110/859

94-110/862

5970 NDX2285443
పపరర: రతథసయమమ యకరనల

94-110/858
5971 NDX1905282
పపరర: యస వ కకషష వనదవరఖశ గడదస

5973 NDX2285641
పపరర: వనత రరడడడ ఈద

5976 NDX2143980
పపరర: నథగ సతష ఆతమకలరర

94-110/865 5979 NDX2285450
5978 NDX2277234
పపరర: వనసకట నథగ రరజ కకలవననసన
పపరర: నథగరశసర రరవప కకతథస

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశ రరవప కకలవననసన
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకతథస
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:54
లస: పప

5981 NDX1639485
పపరర: ససబబబరరవప ఘససఘ

5982 NDX2080919
పపరర: శకనవరసరరవప వపయమఖరర

తసడడ:డ బడహమయఖ ఘససఘ
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ దసరరర జజనకకరరమయఖ తథడడవరయ
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:71
లస: పప

5985 NDX1342286
పపరర: నథగరశసర రరవప గజవలర

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ తషసగల
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:86
లస: పప

94-110/860

94-110/1194

5991 JBV1431824
పపరర: కకటటశసరరరవప పప టర
తసడడ:డ నరసససహరరవప పప టర
ఇసటట ననస:28-12-518
వయససస:41
లస: పప

5993 NDX0399238
పపరర: పరణడడరణగరరరవప� సవరణ�

5994 AP151010333395
పపరర: వనసకటరమణ సవరస�

94-110/877

తసడడ:డ యతరరజలల�
ఇసటట ననస:28-12-520
వయససస:42
లస: పప

5974 NDX2285575
పపరర: వనసకట శవ నథగ సతఖ తవస

94-110/861

తసడడ:డ గగరర లకడమ తవస
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:28
లస: పప
94-110/863

5977 NDX2060424
పపరర: శకహరర బబబగ కకతస మమసస

94-110/864

తసడడ:డ బబల కకటటశసర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:53
లస: పప
94-110/866

5980 NDX2285609
పపరర: వనసకట రరడడడ ఈద

94-110/867

తసడడ:డ గగరవర రరడడ ఈద
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:55
లస: పప
94-110/869

5983 NDX2021491
పపరర: లకడమ రరడడ ఇరరవవరర

94-110/870

తసడడ:డ నరసర రరడడ ఇరరవవరర
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:62
లస: పప
94-110/872

5986 JBV1431451
పపరర: నరసససహరరవప పప టర

94-110/873

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:76
లస: పప
94-110/1192

తసడడ:డ శకనవరససలల రరవపరటట
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:53
లస: పప

భరస : యయతదసదర కలమమర శరమ
ఇసటట ననస:28-12-517 FLAT NO 203
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ యతరరజలల�
ఇసటట ననస:28-12-520
వయససస:33
లస: పప

తలర : పదమజ రవ
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:73
లస: పప

94-110/874 5988 NDX3048535
5987 NDX2285534
పపరర: శక రరమ చసదడ మమరరస తషసగల
పపరర: వజయ కలమమర రరవపరటట

5990 NDX2925352
పపరర: మసజ శరమ

94-110/857

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ వపయమఖరర
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:62
లస: పప
94-110/871

94-110/855

భరస : కకషష రరవప అతషకలరర
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:34
లస: పప

94-110/868

5968 NDX2285567
పపరర: లకడమ అతషకలరర

భరస : వనసకట రరమ శశష సరయ తవస
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఈద
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషరష రరవప అతషకలరర
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:34
లస: పప

5984 NDX2144459
పపరర: వనసకటటససర శరమ తథడడవరయ

94-110/854

భరస : మధసససదన రరవప యకరనల
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప కకతథస
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:26
లస: పప
5975 NDX2285559
పపరర: నథగ సతష అతషకలరర

5967 NDX2285492
పపరర: గగరర లకడమ తవస

5989 NDX3045226
పపరర: మధవ రరపరసడడ

94-110/1193

భరస : శకనవరససలల రరపరసడడ
ఇసటట ననస:28-12-517
వయససస:45
లస: ససస స
94-110/875

5992 NDX0399261
పపరర: లకడమ ససజజత� సవరణ�

94-110/876

భరస : వనణకట రమణ�
ఇసటట ననస:28-12-520
వయససస:39
లస: ససస స
94-110/878

5995 AP151010333308
పపరర: నరమద మమమడడ�

94-110/879

భరస : ససరఖభరత కలమమర�
ఇసటట ననస:28-12-521
వయససస:43
లస: ససస స
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5996 NDX1812248
పపరర: శక మమధవ ఇమమడడశట
శ ఘట

94-110/880

భరస : సతఖ నథరరయణ ఇమమడడశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-12-521
వయససస:49
లస: ససస స

5997 AP151010333309
పపరర: శకలసతల మమమడడ�

94-110/881

భరస : రసగనథయకలలల�
ఇసటట ననస:28-12-521
వయససస:72
లస: ససస స

5998 NDX1812263
పపరర: కరశలమష నథద మమమడడ

94-110/882

తసడడ:డ ససరఖ భరత కలమమర మమమడడ
ఇసటట ననస:28-12-521
వయససస:24
లస: పప

94-110/884 6000 AP151010333139
94-110/885 6001 AP151010333130
5999 NDX0409060
పపరర: తడనథథ కలమమర� ఇమమడడశశటఘ ట�
పపరర: ససరఖభరత కలమమర మమమడడ�
పపరర: రసగనథయకలలల మమమడడ

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-12-521
వయససస:30
లస: పప
6002 NDX0665935
పపరర: పడమల రరణణ� దదవకక�

తసడడ:డ రసగనథయకలలల�
ఇసటట ననస:28-12-521
వయససస:45
లస: పప
94-110/887

భరస : వరపడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:28-12-522
వయససస:50
లస: ససస స
6005 AP151010333208
పపరర: ఉపపసదడ గగవస�

94-110/890

94-110/893

94-110/894

94-110/897

94-110/900

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:62
లస: ససస స

94-109/820

6012 NDX1304112
పపరర: దసరరర వదదర

6015 JBV2594216
పపరర: పదమ� కకనకటట�

6018 AP151010333504
పపరర: సరరజ యరకసశశటఘ �ట

94-110/903

6021 AP151010333092
పపరర: సరవతడమమ కకనకటట

94-110/895

6024 JBV2594380
పపరర: బకనమమ� నరమల�
భరస : లకమయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:65
లస: ససస స

94-110/892

6010 NDX3269610
పపరర: పపలర మమ పగరలర

94-109/931

6013 NDX0666172
పపరర: శకదదవ లసగరశశటఘ �ట

94-110/896

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:31
లస: ససస స
94-110/898

6016 JBV2594190
పపరర: బబలమమ� తచలరకలటట�

94-110/899

భరస : హరరజన� �
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:35
లస: ససస స
94-110/901

6019 NDX0399501
పపరర: మలర శసరర బబజరబబ యన

94-110/902

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:45
లస: ససస స
94-110/904

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:52
లస: ససస స
94-110/906

6007 AP151010333141
పపరర: ఉపపలయఖ గగవస�

భరస : నరసససహ రరవప పగరలర
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:47
లస: ససస స
6023 AP151010333048
పపరర: కనకదసరర మమడబబ యన�

6009 NDX3174109
పపరర: తరరపతయఖ మమమదథసస

94-110/889

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-523
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనణకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:42
లస: ససస స
6020 AP151010333318
పపరర: నరసమమ వదదద

94-110/891

తసడడ:డ శకరరమగలల వదదర
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:33
లస: ససస స
6017 AP151010333122
పపరర: అనసతమమ నమమల�

6006 AP151010333342
పపరర: రరజరశసరర మగతఖస

6004 NDX0666107
పపరర: వరపడసరద రరవప� దదవకక�
తసడడ:డ చనన అలల
ర రయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-522
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ మమమదథసస
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ బబ లశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:24
లస: ససస స
6014 JBV2594133
పపరర: మమత� కకనకటట�

94-110/888

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-12-523
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస యఖ
ఇసటట ననస:28-12-523
వయససస:62
లస: పప
6011 NDX1773895
పపరర: సరసత బబ లశశటఘ ట

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:28-12-521
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:28-12-522
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఉపపలయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-523
వయససస:52
లస: ససస స
6008 AP151010333071
పపరర: రరమమరరవప మగతఖస

6003 NDX0399337
పపరర: శకమనథనరరయణ� దదవకక�

94-110/886

6022 NDX0666156
పపరర: లకడమ లసగరశశటఘ ట�

94-110/905

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:53
లస: ససస స
94-110/907

6025 AP151010333167
పపరర: లకమమమ చననబబ తషల�

94-110/908

భరస : గరపయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:67
లస: ససస స
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6026 AP151010333505
పపరర: వజయలకకకక యరకసశశటఘ �ట

94-110/909

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:67
లస: ససస స
6029 JBV2594125
పపరర: శకనస � కకనకటట�

94-110/912

94-110/915

తసడడ:డ లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:72
లస: పప
6038 NDX2705002
పపరర: మహన కకషష బరబబ యన

94-110/1106

94-110/1196

94-110/1199

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-12-525
వయససస:46
లస: ససస స

6036 AP151010333338
పపరర: నరసససహరరవప యరకస శశటఘ ట�

6042 NDX1664185
పపరర: చసతకరయల రరమగ

6045 NDX3228293
పపరర: రరసబబబగ వదదద

94-160/564

94-110/923

94-110/919

94-110/914

6034 NDX0666636
పపరర: ససబబబరరవప లసగరశశటఘ ట�

94-110/917

6037 JBV2594398
పపరర: లకకకయఖ నమమల�

94-110/920

తసడడ:డ మగటఘ యఖ�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:82
లస: పప
94-110/1107

6040 JBV0801589
పపరర: చసతకరయల సపజదమమ

94-110/1195

భరస : సపజదయఖ
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:43
లస: ససస స
94-110/1197

6043 NDX2774792
పపరర: చసతకరయల గణణష

94-110/1198

తసడడ:డ సపజదయఖ
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:18
లస: పప
94-110/1320

6048 NDX1718354
పపరర: వషష
ష సరయ పసడయ పమడడ

6046 NDX3188497
పపరర: లకడమ మమమదథసస

94-122/602

భరస : తరరపతయఖ మమమదథసస
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:32
లస: ససస స
94-110/921

6049 NDX1143775
పపరర: రరజరశసరర పమడడ

94-110/922

తసడడ:డ నథగరసదడ శకనవరస మమరరస పమడడ
ఇసటట ననస:28-12-525
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నథగరసదడ శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:28-12-525
వయససస:44
లస: ససస స

6051 NDX1930891
పపరర: ససరఖకలమమరర అననపడగడ

94-110/925
6052 JBV2594927
పపరర: మహహష కలమమర� యయనసమల�

94-110/924

భరస : శక రరమ శరమ అననపడగడ
ఇసటట ననస:28-12-525
వయససస:72
లస: ససస స

94-110/926 6054 AP151010288398
6053 NDX1143791
పపరర: నథగరసదడ శకనవరస మమరరస పమడడ
పపరర: హనసమసతరరవప అనథనపడగడ

తసడడ:డ వనసకటబడమ ససబడమణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:28-12-525
వయససస:53
లస: పప

6031 AP151010333125
పపరర: సరసబయఖ నమమల�

తసడడ:డ శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమలల వదదద
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:27
లస: పప

భరస : హజరత తదళళపవడడ
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:36
లస: ససస స
6050 AP151010291368
పపరర: రరజజరమణణ అనథనపడగడ

94-110/916

తసడడ:డ సపజదయఖ
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:18
లస: ససస స
6047 NDX3163086
పపరర: బలమమ తదళళపవడడ

6033 NDX0399477
పపరర: శకనస� బబజరబబ యన�

6039 NDX2695195
పపరర: చచజతనఖ బరబబ ఎన

94-110/911

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బరబబ ఎన
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సపజదయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:28
లస: పప
6044 NDX2885317
పపరర: చసతకరయల ససపన

94-110/913

తసడడ:డ వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బరబబ యన
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:22
లస: పప
6041 NDX0583542
పపరర: నథరరయణ చసతకరయల

6030 JBV2594208
పపరర: వనసకటరరడడడ కకనకటట

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:48
లస: పప
94-110/918

6028 NDX0666206
పపరర: రమమష బబబగ లసగరశశటఘ ట�

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:47
లస: పప
6035 AP151010333123
పపరర: రరమయఖ కకనకటట

94-110/910

భరస : పసతథసబరస�
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:28-12-524
వయససస:35
లస: పప
6032 NDX0666222
పపరర: అజరత� తదలపవడడ�

6027 AP151010333047
పపరర: ససబగబలల నటట
ఘ రర�

తసడడ:డ శకరరమశరమ
ఇసటట ననస:28-12-525
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ధనసణతరర నథయగడడ� యస�
ఇసటట ననస:28-12-525
వయససస:33
లస: పప
94-110/927

6055 NDX2285732
పపరర: శవ పరరసత రరకటట

94-110/928

భరస : ఉపపసదడ రరకటట
ఇసటట ననస:28-12-526
వయససస:27
లస: ససస స
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94-110/929

భరస : సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:28-12-526
వయససస:54
లస: ససస స
6059 JBV0773291
పపరర: ధనసణతరర నథయగడడ�
యయనసమగల�
తసడడ:డ మగనశసర రరవప� �
ఇసటట ననస:28-12-526
వయససస:60
లస: పప
6062 NDX3160215
పపరర: ధనమమ బగరరక

94-110/932

94-110/1201

94-109/193

94-110/933

94-110/936

94-110/939

94-110/942

భరస : శరకవణ కలమమర గరకలనర
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:26
లస: ససస స

94-109/194

6069 NDX2021608
పపరర: రరధదక పపజడడమరరక

94-110/945

94-110/934

6064 NDX1002591
పపరర: ఉమమ తదజసససన పరమమతషమన

6070 JBV2595007
పపరర: రరఘవమమ� మమరమరరడడడ�
భరస : శకరరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:45
లస: ససస స

6072 NDX0458588
పపరర: వనసకట లకడమ� కకడచల�

6073 AP151010333257
పపరర: నథగరశసరర కతచస రగసడర

6075 JBV2594794
పపరర: రతన కలమమరర� లసగల�

6078 JBV2594877
పపరర: ససరరరరడడడ� మమమలర �

6081 NDX0458554
పపరర: నథగయఖ� కకడచల�

6084 NDX0377788
పపరర: కకరణమయ గరరర పరటట
తసడడ:డ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:30
లస: ససస స

94-109/192

94-109/195
6067 AP151010327213
పపరర: వనసకటటశసరరరవప పరమమతషమన

భరస : తషలసస సతఖ జయ నరరష పపజడడమరరక
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:38
లస: ససస స
94-110/937

94-110/935

94-110/938

భరస : ససదరయఖ
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:50
లస: ససస స
94-110/940

6076 NDX0666263
పపరర: నరరష కతచస రగళళ�

94-110/941

తసడడ:డ ససదదయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:31
లస: పప
94-110/943

6079 NDX0857847
పపరర: ససబబబరరడడడ ఇరరవవరర�

94-110/944

తసడడ:డ రసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:47
లస: పప
94-110/946

తసడడ:డ వనసకట లకడమ�
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:50
లస: పప
94-109/196

94-110/1200

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మగతస యఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకణడథరరడడడక� �
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:50
లస: పప
6083 NDX2284594
పపరర: దదవఖ గరరర పరటట

6066 NDX1078591
పపరర: శకకరసత పరమమతషమన

6061 NDX3181419
పపరర: శవ కకషష బగరరక

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:34
లస: పప
6080 JBV2595023
పపరర: శక రరమరరడడడ� మమరమరరడడడ�

94-158/344

భరస : నథగయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససరరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:53
లస: ససస స
6077 NDX0531483
పపరర: కకసడయఖ మరరక

6063 NDX3165263
పపరర: కకనసనన బగరరక

94-110/931

తసడడ:డ కకసడలల బగరరక
ఇసటట ననస:28-12-526
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:45
లస: ససస స
6074 JBV2594315
పపరర: పవలమమ� మమమలర �

94-110/1108

తసడడ:డ మలర యఖ బగరరక
ఇసటట ననస:28-12-526
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:31
లస: ససస స
6071 NDX0857706
పపరర: లకడమ ఇరరవవరర�

6060 NDX2698405
పపరర: మమనక భమనబబ యన

6058 JBV0773184
పపరర: రరజశశఖర� యయనసమగల�

తసడడ:డ ధనసణతరర నథయగడడ� �
ఇసటట ననస:28-12-526
వయససస:34
లస: పప

తలర : మసగ భమనబబ యన
ఇసటట ననస:28-12-526
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:26
లస: ససస స
6068 NDX0399576
పపరర: వరలకడమ� కతచస రగళర�

94-110/930

భరస : ధనససతథరర నథయగడడ� �
ఇసటట ననస:28-12-526
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:28-12-526
వయససస:22
లస: ససస స
6065 AP151010330168
పపరర: తషలససబగడసద పరమమతషమన�

6057 JBV0773309
పపరర: శకవరణణ� యయనసమగల�

6082 NDX0666248
పపరర: ససదదయఖ కతచస రగసడర �

94-110/947

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:28-12-527
వయససస:56
లస: పప
94-109/197

6085 NDX0667782
పపరర: కకషషవనణణ గరరర పరటట

94-109/198

భరస : పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:51
లస: ససస స
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6086 NDX0418152
పపరర: శరకవణ కలమమర గరరర పరటట

94-109/199

తసడడ:డ పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:33
లస: పప
94-109/202

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:66
లస: పప
94-110/951

భరస : సరయశసకర
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:41
లస: ససస స

94-110/949

6093 NDX1646738
పపరర: ససజజత జసగర

94-110/954

తసడడ:డ శకనవరససలల జసగర
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:23
లస: పప

6096 NDX1646456
పపరర: పదమ గగతమ జసగర

94-110/952

94-110/958

6099 NDX1646431
పపరర: శకనవరససలల జసగర

6091 NDX1370634
పపరర: లమవరణఖ మగదదగగసడ

94-110/950

6094 NDX1646712
పపరర: వజయ లకడమ సరనకకమగమ

94-110/955

6097 NDX1166669
పపరర: వనణగ ససమసత పప టటడ

94-110/957

తసడడ:డ ససరరసదడ బబబగ పప టటడ
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:27
లస: పప
94-110/959

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:57
లస: పప

6100 NDX1560847
పపరర: పవరష కరరరసక బబలభదడపరతషడన

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దదవరరల
ఇసటట ననస:28-12-531
వయససస:24
లస: ససస స
6104 NDX0031757
పపరర: రరకరష కలమమర� దదవరరల�

94-109/207

6105 AP151010327558
పపరర: వనసకటమగరళకకకషష దదవరరల

94-109/210

6108 NDX2715670
పపరర: సహహత దదవరరల

94-109/208

భరస : షణగమకపడసరద�
ఇసటట ననస:28-12-532
వయససస:54
లస: ససస స

6111 NDX2179050
పపరర: శకనవరస రరడడడ అలవల

94-109/755

6114 NDX1140656
పపరర: ససశలమ శక వనజషషవ కకతస మమసస
తసడడ:డ రవసదడ
ఇసటట ననస:28-12-533
వయససస:27
లస: ససస స

6106 AP151010327553
పపరర: నరసససహరరవప దదవరరల

94-109/209

6109 NDX0054379
పపరర: దదవఖ చటట
ఘ రర

94-109/211

తసడడ:డ షణగమఖ పడసరద
ఇసటట ననస:28-12-532
వయససస:31
లస: ససస స
94-109/214

తసడడ:డ అసజ రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:28-12-532
వయససస:22
లస: పప
94-109/217

94-109/206

తసడడ:డ వలరరజ
ఇసటట ననస:28-12-531
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట మగరళ కకషష దదవరరల
ఇసటట ననస:28-12-531
వయససస:19
లస: ససస స
94-109/213

6103 NDX0086512
పపరర: ససరఖకలమమరర� దదవరరల�

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-531
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వలరరజ
ఇసటట ననస:28-12-531
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప దదవరరరల
ఇసటట ననస:28-12-531
వయససస:80
లస: పప
6110 AP151010330174
పపరర: జయశక చటట
ఘ రర�

94-109/205

భరస : దదవరరల వనసకట మగరళ కకకషష
ఇసటట ననస:28-12-531
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-531
వయససస:29
లస: పప
6107 NDX2284628
పపరర: వతరరజ దదవరరరల

6102 NDX0086520
పపరర: ఎసపస రర రరణణ అసగరరరకలల

94-109/203

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:28-12-529
వయససస:27
లస: పప
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94-109/204

94-110/953

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:25
లస: పప

6098 NDX1370618
పపరర: వనసకటమణణకసట చచదరర
దథవపలలరర
తసడడ:డ యయడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:26
లస: పప

94-109/201

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:44
లస: ససస స

6095 NDX2113330
పపరర: కగశక జసగర

తసడడ:డ ససవపడసరద చకరన
ఇసటట ననస:28-12-533
వయససస:26
లస: ససస స

6090 NDX1370766
పపరర: లకకమ భవరన గసగవరపప

6088 NDX0371294
పపరర: పరరర సరరధద గరరర పరటట

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:25
లస: ససస స

6092 NDX1051002
పపరర: సమత ఆవపల

6113 NDX1663336
పపరర: శక దదవ చకరన

94-109/200

తసడడ:డ రసగనథయకలలల
ఇసటట ననస:28-12-528
వయససస:48
లస: పప

6089 AP151010327212
పపరర: సతఖనథరరయణ మమజరటట�

6101 NDX2106608
పపరర: రరశమ దదవరరల

6087 NDX0377648
పపరర: పపదద పపరయఖ మమగల

6112 NDX2021780
పపరర: పడసరద మహహససరమ

94-109/215

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ లలట మహహససరమ
ఇసటట ననస:28-12-532
వయససస:43
లస: పప
94-109/218

6115 NDX0352757
పపరర: మమనక కకతస మమసస

94-109/219

తసడడ:డ రవసదడ
ఇసటట ననస:28-12-533
వయససస:32
లస: ససస స
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6116 NDX0784835
పపరర: సరధన కకతస మమసస
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94-109/220

భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:28-12-533
వయససస:42
లస: ససస స
6119 NDX0784447
పపరర: పపషప� నథగళర�

94-109/223

94-109/226

94-109/229

94-109/232

94-110/1319

94-109/236

94-110/961

94-110/1202

94-109/233

6132 NDX1792630
పపరర: శరసత శసఖవరస

6135 NDX2021871
పపరర: గణణ కకనకటట

6138 JBV2594364
పపరర: ససబడమణఖణ� శణకవరపప�

6141 NDX2822724
పపరర: వనమగల శరరష

94-109/234

6144 NDX0857680
పపరర: వనసకట సరయ కకషష రరయసస
తసడడ:డ చచననకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-12-539
వయససస:41
లస: పప

94-109/228

6127 NDX1002831
పపరర: బకకలల భమవరపప

94-109/231

6130 NDX3228277
పపరర: మణణకసట చకటట

94-110/1318

6133 NDX1794495
పపరర: వరసవ గగడడవరడ

94-109/235

తసడడ:డ మహహష కలమమర గగడడవరడ
ఇసటట ననస:28-12-537
వయససస:34
లస: ససస స
94-109/237

6136 JBV2594331
పపరర: ససబబలకడమ� శసక వరపప�

94-110/960

తసడడ:డ ససబడమణఖస� �
ఇసటట ననస:28-12-537
వయససస:33
లస: ససస స
94-110/962

6139 AP151010327150
పపరర: అబగదల షపక�

94-109/238

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన�
ఇసటట ననస:28-12-538
వయససస:62
లస: పప
94-110/1203

Deleted

94-110/1205

6124 NDX0768044
పపరర: శవకలమమరర నటట
ఘ రర�

తసడడ:డ ససబబబరరవప చకటట
ఇసటట ననస:28-12-536
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనమగల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-12-538
వయససస:41
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ వనమగల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-12-538
వయససస:19
లస: ససస స

6129 AP151010327074
పపరర: సరసబశవరరవప అననవరపప�

94-109/225

భరస : వరరసరసమ
ఇసటట ననస:28-12-535
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-537
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనమగల నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-12-538
వయససస:46
లస: పప
6143 NDX2822732
పపరర: వనమగల లలపరకడ పరవన

94-109/230

తసడడ:డ రరమయఖ కకనకటట
ఇసటట ననస:28-12-537
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస� �
ఇసటట ననస:28-12-537
వయససస:47
లస: ససస స
6140 NDX2822435
పపరర: వనమగల శకనవరసరరవప

6126 AP151010330421
పపరర: సతఖవత అననవరపప�

6121 NDX0358499
పపరర: రవసదడ కకతస మమసస

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-535
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససరరష శసఖవరస
ఇసటట ననస:28-12-537
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరయకకషష
ఇసటట ననస:28-12-537
వయససస:39
లస: ససస స
6137 JBV2594323
పపరర: ససబబమమ� శసక వరపప�

94-109/227

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-535
వయససస:70
లస: పప

భరస : మణణకసట చకటట
ఇసటట ననస:28-12-536
వయససస:23
లస: ససస స
6134 NDX1002732
పపరర: దసరర రరయసస

6123 NDX0831636
పపరర: కలకనమళళ ససరర�

94-109/222

తసడడ:డ నథరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-533
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-535
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నథరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:28-12-535
వయససస:55
లస: పప
6131 NDX3228285
పపరర: తరరమల దససరర

94-109/224

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-533
వయససస:70
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:28-12-535
వయససస:53
లస: ససస స
6128 NDX0769125
పపరర: పడసరద ఉపపలపరటట

6120 NDX1560839
పపరర: హరర కకషష కనమరర పవడడ

6118 NDX0552968
పపరర: జయలకడమ చకరన

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:28-12-533
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనథన రరవప
ఇసటట ననస:28-12-533
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చచననకరశవపలల చకరన
ఇసటట ననస:28-12-533
వయససస:56
లస: పప
6125 NDX0768309
పపరర: రతనకలమమరర గరళళమమడడ

94-109/221

భరస : ససవపడసరద చకరన
ఇసటట ననస:28-12-533
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-533
వయససస:71
లస: ససస స
6122 NDX2284321
పపరర: ససవపడసరద చకరన

6117 NDX2284339
పపరర: జయలకడమ చకరన

94-110/964

6142 NDX2822740
పపరర: వనమగల ఓసకరరరన

94-110/1204

Deleted

తసడడ:డ వనమగల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-12-538
వయససస:21
లస: ససస స
6145 NDX0399659
పపరర: సతఖనథరరయణ మమజరటట

94-110/965

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:33
లస: ససస స
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6146 NDX1050913
పపరర: గరయతడ మమజరటట
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94-110/966

భరస : కర కరసత
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:34
లస: ససస స
6149 JBV0770321
పపరర: నథగలకడమ� చసతలపరటట�

94-110/967

భరస : ఖమదర వల పఠరన
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:43
లస: ససస స
94-110/969

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:48
లస: ససస స
6152 NDX0857565
పపరర: వనసకట సతఖ కరకసత కలమమర�
చసతలపరటట�
తసడడ:డ వ పస యస రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:68
లస: ససస స

6147 NDX2060440
పపరర: ఇమమస బ పఠరన

6150 NDX0349209
పపరర: రమమదదవ కరలరసపలర

6153 AP151010333267
పపరర: లలత సరమవనదస

94-110/968

భరస : అమరరణదడ� �
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:46
లస: ససస స
94-110/970

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరలరసపలర
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:48
లస: ససస స
94-110/972

6148 JBV0770867
పపరర: నరజ� దయత�

6151 NDX0399626
పపరర: సరయ కలమమరర� మమజరటట�
భరస : సతఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:62
లస: ససస స

94-110/973

భరస : రసగరచథరరఖలల
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:72
లస: ససస స

6154 NDX1304203
పపరర: వనసకట పవన కలమమర
చసతలపరటట
తసడడ:డ వనసకట పవరష శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:27
లస: పప

94-110/975 6156 NDX0798967
94-110/976 6157 NDX0769539
6155 NDX1331156
పపరర: సరయ ససదదప కరలరసపలర కరలరసపలర
పపరర: కరలరసపలర పడదదప కలమమర కరలరసపలర
పపరర: రరమకకకషష అలదథసస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరలరసపలర
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:26
లస: పప
6158 JBV2594018
పపరర: కకషషకరసత� మమజరటట�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరలరసపలర
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:33
లస: పప
94-110/978

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:36
లస: పప
6161 JBV0770859
పపరర: అమరరణదడ� దయత�

94-110/981

6162 JBV0770313
పపరర: శకరరమమమరరస చసతలపరటట

తలర : నథగ లకడమ ఓగరరరల
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:41
లస: పప

6167 NDX0079038
పపరర: ససరఖకలమమరర పససపపలలటట�

6168 NDX0397489
పపరర: వ.భడమరరసబదదవ జమల

94-130/666

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:44
లస: పప
6173 NDX2285278
పపరర: రజత అలమదథసస

6171 NDX1268606
పపరర: మగరళ కకషష శఖమకకలనస

94-110/982

6163 NDX0561308
పపరర: కరలరసపలర శకనవరసరరవప

94-110/983

తసడడ:డ పసచతయఖ కరలరసపలర
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:56
లస: పప
94-130/665

తసడడ:డ జనథరరన కసపసర
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:27
లస: ససస స
94-130/667

6169 NDX0395558
పపరర: ససజజత వనజళళ�

94-130/668

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:69
లస: ససస స
94-130/670

తసడడ:డ వనసకట చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:60
లస: పప

94-110/1081
6172 NDX2285179
పపరర: వనసకట పదమజ మమరరనపపరస

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప మమరరనపపరస
ఇసటట ననస:28-12-540, SWATHI RESIDENC
వయససస:21
లస: ససస స

94-110/1084
6175 NDX2285146
పపరర: వనసకట రమణ రరవప
మమరరనపపరస
భరస : రరమ కకషష అలమదథసస
భరస : వనసకట రమణ రరవప మమరరనపవరరకస
తసడడ:డ గరపయఖ మమరరనపపరస
ఇసటట ననస:28-12-540, SWATHI RESIDENC ఇసటట ననస:28-12-540, SWATHI RESIDENC ఇసటట ననస:28-12-540, SWATHI RESIDENC
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:52
లస: పప
94-110/1082

6174 NDX2285161
పపరర: వనసకట మమధవ లత దథసరర

94-110/980

తసడడ:డ అసకమమమ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:48
లస: పప

భరస : తరరమలలశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:45
లస: ససస స
94-130/669

94-110/977

6160 AP151010333586
పపరర: పడదదప కలమమర కకలల
ర రర

94-110/1207 6166 NDX1871442
6165 NDX2828655
పపరర: ససగరత ఆనసద ససరరప ఓగరరరల
పపరర: దసరర సససధసర కసపసర

తలర : వనసకటటశసర శరససస స ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:67
లస: ససస స

6170 NDX0842807
పపరర: శకహరర కకగసటట

94-110/979

తసడడ:డ లకకమనరసససహస
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:53
లస: పప
94-110/1206

94-110/974

తసడడ:డ ఇదదయఖ
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వశసనథధరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరధథ కకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:28-12-540
వయససస:50
లస: పప
6164 NDX2828580
పపరర: నథగ లకడమ ఓగరరరల

6159 NDX0409177
పపరర: శకగరరరరరజ� బసవరరజ�

94-110/971

94-110/1083
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94-110/984

భరస : కలమమరసరసమ�
ఇసటట ననస:28-12-542
వయససస:36
లస: ససస స
6179 NDX0953745
పపరర: లచతమమ గజరలకకసడ

94-110/987

94-110/990

94-110/993

6183 NDX2166313
పపరర: పడవణ వథసమలర

6186 AP151010333230
పపరర: ససరఖనథరరయణ చససడసరర�

94-110/996

6189 JBV2594042
పపరర: రరజఖలకడమ� చరడడబబ యన �

తసడడ:డ నరసససహసరసమ� �
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పరపపశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:44
లస: పప
6197 NDX1574699
పపరర: ఈదర నథగరశసర రరవప
తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:78
లస: పప
6200 AP151010333543
పపరర: వజయ అడడససమలర �

తసడడ:డ కకషష�
ఇసటట ననస:28-12-546
వయససస:45
లస: పప

94-110/994

6187 NDX1406736
పపరర: గరరరజ గరరర

94-110/995

భరస : రరజ గరరర
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:35
లస: ససస స
94-110/997

94-110/1007

94-110/1010

6190 AP151010333269
పపరర: ససపవరష మమ జవరస

94-110/1000

6193 NDX1406728
పపరర: రరజ గరరర

94-110/1001

తసడడ:డ నథగయఖ గరరర
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:44
లస: పప

94-110/1003 6196 AP151010333185
6195 JBV2594034
పపరర: నరససణహసరసమ� చరడడబబ యన�
పపరర: పరపపశసర రరవప జవరస

6198 NDX3131927
పపరర: అనసరరధ తషలర

6201 NDX2060481
పపరర: శక లకడమ తరరపఠమమ
నడపరరజ
తసడడ:డ శకనవరస నడపరరజ
ఇసటట ననస:28-12-546
వయససస:24
లస: ససస స

94-110/998

భరస : పరపపశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:64
లస: ససస స

94-110/1004

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:72
లస: పప
94-110/1208

భరస : జజజ ననసరస రరవప జవస
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:28-12-545
వయససస:67
లస: ససస స
6203 NDX0531673
పపరర: శకనవరసరరవప నడపరరజ�

94-110/992

తసడడ:డ రరధథకకషరష� �
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:58
లస: పప
94-110/1005

94-110/989

6184 NDX0399733
పపరర: లకడమ నరసససహరరవప�
చససడసరర�
తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-12-543
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పరపపశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:43
లస: పప
94-110/1002

6181 NDX1143759
పపరర: శశసత చససడసరర

94-110/991

భరస : నరసససహ సరసమ� �
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:54
లస: ససస స

94-110/999 6192 AP151010333020
6191 JBV2594059
పపరర: జయ కకషష రరజ� చరడడపప యన�
పపరర: మగరళకకషష జవరస

94-110/986

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-543
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:28-12-543
వయససస:67
లస: పప

భరస : మగరళకకషష
ఇసటట ననస:28-12-544
వయససస:44
లస: ససస స

6194 AP151010333226
పపరర: ఙఙజననశసర రరవప జవరస

94-110/988

భరస : మగరళకకషష వథసమలర
ఇసటట ననస:28-12-543
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-543
వయససస:47
లస: పప
6188 NDX1143783
పపరర: ససధ జవరస

6180 AP151010333353
పపరర: వనసకటబచథరరఖలల సరమవనదస�

6178 JBV0771444
పపరర: ససత� సరమవనదస�

భరస : వనణకటబచథరరఖలల� �
ఇసటట ననస:28-12-542
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరచథరరఖలల�
ఇసటట ననస:28-12-542
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-12-543
వయససస:31
లస: ససస స
6185 AP151010333238
పపరర: గరవసదరరజలల చసడసరర

94-110/985

భరస : వనసకటటససరరర కకమమరరలల
ఇసటట ననస:28-12-542
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:28-12-542
వయససస:87
లస: ససస స
6182 NDX0399717
పపరర: ఇసదథడణణ� చససడసరర�

6177 NDX2284966
పపరర: పపననమమ కకమమరరలల

6199 NDX2285427
పపరర: నథగమలర క చససడసరర

94-110/1006

భరస : లకడమ నరసససహ రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:28-12-545
వయససస:26
లస: ససస స
94-110/1008

94-103/1270
6204 NDX3078730
పపరర: వనసకట నథగ శవ సరయ వరససత
గగసటటపలర
తసడడ:డ వనసకట లకడమ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:20
లస: పప

6202 NDX0531632
పపరర: దసరర నడపరరజ�

94-110/1009

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-546
వయససస:42
లస: ససస స
6205 NDX1179498
పపరర: కలపన యకనల

94-109/239

తసడడ:డ లకకమ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:26
లస: ససస స
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6206 AP151010330240
పపరర: కవత కర

94-109/240

భరస : గణణశ
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:40
లస: ససస స

94-109/241

భరస : నథగ రరజ వపననవ
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:45
లస: ససస స

6209 AP151010330242
పపరర: పళన బ.కర.యమ

94-109/243

భరస : మణణ
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:67
లస: ససస స

6210 NDX2411288
పపరర: కరరరసకరయన గణణశన

94-109/246

తసడడ:డ ఫళన
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:46
లస: పప

6213 AP151010327160
పపరర: లకకమగరపరలరరవప యకనల�

94-109/244

తలర : ససగగణ
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:27
లస: ససస స

6216 NDX0531772
పపరర: లలతకలమమరర కకపపపరరవవరర

94-109/247

94-109/249

6211 NDX1663757
పపరర: భబణగ సరయ యకనల

6214 NDX2060358
పపరర: నథగ రరజ వపననవ

94-110/1012

94-109/250 6220 NDX2404705
6219 NDX2284560
పపరర: సతఖనథరరయణ మమరరస పసతచన
పపరర: ఇసదసమత ననరరళర

6221 NDX1924019
పపరర: లకడమ కలమఖణణ పసతచన

భరస : సతఖనథరరయణ మమరరస పసతచన
ఇసటట ననస:28-12-550
వయససస:50
లస: ససస స

6222 AP151010336361
పపరర: వనసకట శవ పరరసత
బబ డడడబబ యన�
భరస : మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-550
వయససస:49
లస: ససస స

6224 NDX2512606
పపరర: నగరష బబబగ ననరరళర

94-110/1018 6226 NDX2412989
6225 NDX1924043
పపరర: సతఖనథరరయణ మమరరస పసతచన
పపరర: నగరష బబబగ ననరరళర

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:28-12-550
వయససస:45
లస: పప
6227 NDX2713246
పపరర: వనసకట సరయ రసగగ
తసడడ:డ మలర యఖ రసగగ
ఇసటట ననస:28-12-551
వయససస:18
లస: పప
6230 NDX1811497
పపరర: గగరవయఖ మసదథడడ

భరస : వ పస రరవప
ఇసటట ననస:28-12-552
వయససస:61
లస: ససస స

94-110/1015

94-110/1021

6231 NDX1923912
పపరర: ధనలకడమ మసదథడడ

94-110/1019

6234 NDX0399782
పపరర: పవన కలమమర కకరకపరటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:28-12-552
వయససస:33
లస: పప

94-129/451

6229 NDX0666339
పపరర: మహనరరవప గగదచ

94-110/1020

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:28-12-551
వయససస:44
లస: పప
94-110/1022

భరస : గగరవయఖ మసదథడడ
ఇసటట ననస:28-12-551
వయససస:33
లస: ససస స
94-110/1024

94-110/1016
6223 NDX2165885
పపరర: శశతష కకషష కలమమర
కకపపపరరవవరర
తసడడ:డ రరమ కకటటశసరరరవప కకపపపరరవవరర
ఇసటట ననస:28-12-550
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:28-12-550
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:28-12-551
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ మసదథడడ
ఇసటట ననస:28-12-551
వయససస:41
లస: పప
6233 NDX1050939
పపరర: మణణపభ
డ మమదరమమటర

6228 NDX0666354
పపరర: వజయ గగదచ

94-110/1013

భరస : నగరష బబబగ ననరరళర
ఇసటట ననస:28-12-550
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పసతచన
ఇసటట ననస:28-12-550
వయససస:57
లస: పప
94-109/756

94-139/413

తసడడ:డ నగరజ వపననవ
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప పసతచన
ఇసటట ననస:28-12-549
వయససస:57
లస: పప

94-110/1017

94-109/248

6217 NDX2620599
పపరర: సరయ నథగ వఠల వపననవ

భరస : సతఖనథరరయమణమమరరస పసతచన
ఇసటట ననస:28-12-549
వయససస:50
లస: ససస స
94-110/1014

94-109/245

తసడడ:డ వఠల రరవప వపననవ
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:63
లస: ససస స

6218 NDX2284586
పపరర: లకడమ కలమఖణణ పసతచన

94-109/242

తసడడ:డ లకడమ గరపరల రరవప యకకల
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథనరరయణ�
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:52
లస: పప
94-110/1011

6208 NDX1179480
పపరర: రరమతషలసస యకనల

భరస : లకకమ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణశన కలటఘ యమన
ఇసటట ననస:28-12-548
వయససస:21
లస: పప

6212 AP151010327301
పపరర: గణణష కర

6215 NDX1412832
పపరర: నరమల దదవ కరజజ

6207 NDX2060325
పపరర: లకకమమమధవ వపననవ

6232 AP151010333174
పపరర: వజయలకకమ కకరకపరటట

94-110/1023

భరస : వశశసశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-12-552
వయససస:48
లస: ససస స
94-110/1025

6235 JBV2594786
పపరర: వశశసశసరరవప� కకససరర�

94-110/1026

తసడడ:డ పపరయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-552
వయససస:45
లస: పప
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6236 AP151010333008
పపరర: సరసబశవరరవప కకరకపరటట�

94-110/1027

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-552
వయససస:77
లస: పప
6239 NDX2882249
పపరర: అమర షపక

94-56/735

94-110/1030

94-109/251

94-110/1036

94-109/252

94-109/255

94-109/258

94-109/261

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:56
లస: పప

6244 NDX0433045
పపరర: రరయమజ షపక

94-110/1032

6247 JBV2594455
పపరర: కసస
స రర మనననణ

94-110/1034

94-110/1037 6250 JBV2594448
6249 NDX1484260
పపరర: తరరమల రమమష బబబగ గకసధద
పపరర: కకషషమమరరస� మనననణ�

6252 NDX1580712
పపరర: మమలమ షబన షపక

6255 JBV0771741
పపరర: నసరర హన� సయఖద�

6258 NDX1580704
పపరర: మమలమల షపక

6261 AP151010327568
పపరర: ససబబన షపక�

6264 AP151010333278
పపరర: ఆల ఫపడడ వనమమరర�
తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:67
లస: పప

94-110/1038

తసడడ:డ కకషషయఖ� �
ఇసటట ననస:28-12-554
వయససస:65
లస: పప
94-109/253

6253 JBV0771584
పపరర: సమమ
ద న� షపక�

94-109/254

భరస : అకబర� �
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:36
లస: ససస స
94-109/256

6256 JBV0773101
పపరర: సలమమ� షపక�

94-109/257

భరస : ఖమజజవల� �
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:70
లస: ససస స
94-109/259

6259 NDX2437432
పపరర: నథయబ రససల మగల

94-109/260

తసడడ:డ అహమమద బబషర మగల
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:27
లస: పప
94-109/262

తసడడ:డ ఖమదర�
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:52
లస: పప
94-110/1040

94-110/1029

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-12-554
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన పసరర షపక
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:50
లస: పప
6263 NDX0344465
పపరర: శకనవరసరరవప� కలవకలరర�

94-110/1033

భరస : సయఖద� �
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:23
లస: పప
6260 JBV0773135
పపరర: బబషర షపక

6246 NDX1484286
పపరర: నథగ ససకనఖ గకసథద

6241 NDX2110229
పపరర: హవసన ససలప నథ షపక

తసడడ:డ బబషష షపక
ఇసటట ననస:28-12-553
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:38
లస: ససస స
6257 NDX2179100
పపరర: జలమన షపక

94-110/1031

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:28-12-554
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:21
లస: ససస స
6254 NDX0408583
పపరర: ఆససయమ షపక

6243 NDX1646381
పపరర: రరషన జమర షపక

94-110/1110

భరస : జబబర అల షపక
ఇసటట ననస:28-12-553
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:28-12-554
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-12-554
వయససస:43
లస: పప
6251 NDX2437424
పపరర: మమల మగబనథ షపక

94-110/1028

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:28-12-553
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మనననస
ఇసటట ననస:28-12-554
వయససస:33
లస: ససస స
6248 JBV2594182
పపరర: శకనవరసరరవప మనననస

6240 NDX1663385
పపరర: అబద షపక

6238 NDX2595957
పపరర: వనజదదహహ కకకససరర

తసడడ:డ వశశసశసర రరవప కకకససరర
ఇసటట ననస:28-12-552
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:28-12-553
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:28-12-553
వయససస:27
లస: పప
6245 NDX1794354
పపరర: శవ గరయతడ మనననస

94-110/1109

తసడడ:డ వశశసశసర రరవప కకకససరర
ఇసటట ననస:28-12-552
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:28-12-553
వయససస:33
లస: ససస స
6242 NDX2166248
పపరర: మహబమబ బబష షపక

6237 NDX2595577
పపరర: అఖల శరణఖ కకకససరర

6262 NDX2284974
పపరర: తహహర షపక

94-110/1039

భరస : బబషష షపక
ఇసటట ననస:28-12-556
వయససస:72
లస: ససస స
94-110/1041

6265 NDX1663344
పపరర: జయ శక కకలర

94-109/263

భరస : పవరష చసదడశశఖర కకలర
ఇసటట ననస:28-12-557
వయససస:33
లస: ససస స
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94-109/264

భరస : మననహర
ఇసటట ననస:28-12-557
వయససస:34
లస: ససస స
6269 NDX0635698
పపరర: పపననమమ కకలర

94-109/267

94-109/270

94-109/757

94-110/1042

94-110/1045

94-110/1048

94-110/1050

తసడడ:డ గరవసదస చలమర
ఇసటట ననస:28-12-563
వయససస:25
లస: ససస స

6279 NDX0741801
పపరర: మగతథఖలల ఉటర

6282 AP151010333322
పపరర: మనథకడ పరటటబసడర

6285 NDX0883017
పపరర: రరజజరరవప వపటర

6288 NDX2021624
పపరర: తథహహరరగ షపక

94-110/1053

6291 NDX0175778
పపరర: చసదడశశఖర సరహహబ

94-110/1043

6294 NDX2042265
పపరర: మయగక షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:28-12-563
వయససస:25
లస: ససస స

6274 NDX2731891
పపరర: పవరరషమ యమలమల

94-109/821

6277 NDX2544963
పపరర: మదదవ వడచడ

94-109/759

6280 NDX0741678
పపరర: రరజరశ పరటటబసడర �

94-110/1044

తసడడ:డ ససగరతరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-559
వయససస:31
లస: పప
94-110/1046

6283 NDX2141695
పపరర: వనణగ గగపరల వపటర

94-110/1047

తసడడ:డ రరజజ రరవప వపటర
ఇసటట ననస:28-12-560
వయససస:23
లస: పప
94-110/1049

6286 NDX3139391
పపరర: రరషన జమర షపక

94-110/1209

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:28-12-560
వయససస:27
లస: పప
94-110/1051

6289 NDX1050954
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-110/1052

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:28-12-562
వయససస:28
లస: పప
94-110/1054

తసడడ:డ మననయఖ
ఇసటట ననస:28-12-562
వయససస:39
లస: పప
94-110/1056

94-109/269

భరస : రవ కలమమర వడచడ
ఇసటట ననస:28-12-558
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:28-12-562
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమనన
ఇసటట ననస:28-12-562
వయససస:31
లస: పప
6293 NDX2080976
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ చలమర

94-109/758

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-12-560
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:28-12-562
వయససస:27
లస: ససస స
6290 NDX1484351
పపరర: మహహసదడ వలర పప

6276 NDX1403914
పపరర: శవమమ వలర పప

6271 NDX0031690
పపరర: రరమకకకషష దడసతననన

తసడడ:డ శకనవరససలల యమలమల
ఇసటట ననస:28-12-557
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చలపత రరవప
ఇసటట ననస:28-12-560
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:28-12-560
వయససస:33
లస: పప
6287 NDX1166644
పపరర: రరషమ బబగస షపక

94-109/271

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:28-12-559
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:28-12-560
వయససస:34
లస: ససస స
6284 JBV2594539
పపరర: రమమష బబబగ పరటటబణడర

6273 NDX0031674
పపరర: బబలకకషష దడసతననన

94-109/266

తసడడ:డ బబలకకషష
ఇసటట ననస:28-12-557
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకమణ
ఇసటట ననస:28-12-558
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరత రరవప�
ఇసటట ననస:28-12-559
వయససస:30
లస: ససస స
6281 JBV2594828
పపరర: చణదడకలమమరర పరటటబణడర

94-109/268

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-12-557
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మదదదయఖ
ఇసటట ననస:28-12-558
వయససస:58
లస: పప
6278 NDX0741769
పపరర: లమవణఖ పరటటబసడర �

6270 NDX1179431
పపరర: పవరష చసదడశశఖర కకలర

6268 NDX0552497
పపరర: శవపరరసత దథసతననన

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:28-12-557
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:28-12-557
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ భబసనర రరవప కరసరననన
ఇసటట ననస:28-12-557
వయససస:46
లస: పప
6275 NDX1403906
పపరర: లకమణ వలర పప

94-109/265

భరస : రరమ కకషష దథసతననన
ఇసటట ననస:28-12-557
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చచదరర
ఇసటట ననస:28-12-557
వయససస:77
లస: ససస స
6272 NDX2284032
పపరర: మననహర కరసరననన

6267 NDX1663708
పపరర: కలమఖణణ దథసతననన

6292 NDX1166701
పపరర: మసరసనవల షపక

94-110/1055

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:28-12-562
వయససస:60
లస: పప
94-110/1057

94-110/1058
6295 NDX1370550
పపరర: హమదసననసర బబగమ సయఖద

తసడడ:డ అనసర బబష
ఇసటట ననస:28-12-563
వయససస:30
లస: ససస స
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6296 NDX1370527
పపరర: గగలమర ర బబగమ సయఖద

94-110/1059

భరస : అనసర బబష
ఇసటట ననస:28-12-563
వయససస:53
లస: ససస స
6299 NDX0741876
పపరర: జలమన బబషర సయఖద

94-110/1063

6300 NDX0857649
పపరర: సరరత దఖప�

94-110/1066

6303 AP151010333328
పపరర: వజయలకడమ గరరర పరటట�

భరస : వనణకట నరసయఖ� కత�
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:55
లస: ససస స

6306 AP151010333011
పపరర: ససబబమమ కకడసరర�

తసడడ:డ వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:33
లస: ససస స
6314 NDX2021657
పపరర: సరయ అవనశ గగలర పవడడ

6312 NDX3223807
పపరర: శకనవరస బబజవరడ

94-110/1075

6315 NDX2021715
పపరర: అవనథశ గగలర పవడడ

తసడడ:డ చచసచస నథగర రరడడ
ఇసటట ననస:28-12-592
వయససస:25
లస: ససస స

6318 NDX1560995
పపరర: నవన రరడడడ చరడథ

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:28-12-595
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడభబకర కకమమరరలల
ఇసటట ననస:28-12-909
వయససస:38
లస: ససస స

94-110/1073

6324 AP151010333103
పపరర: కకటటశసర రరవప పపరరగగపలర �
తసడడ:డ కకషషరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-47956
వయససస:52
లస: పప

6304 AP151010333327
పపరర: నథగమణణ కకడసరర�

94-110/1068

6307 NDX0858100
పపరర: శకధర రరడడడ దఖప�

94-110/1071

6310 AP151010333284
పపరర: వనసకట సరసమ గరరర పరటట

94-110/1074

తసడడ:డ మసరర న రరవప
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:60
లస: పప
94-115/1182

6313 NDX1674143
పపరర: శకనవరస రరవప దథరర

94-109/272

తసడడ:డ లకమయఖ దథరర
ఇసటట ననస:28-12-583
వయససస:53
లస: పప
94-110/1076

6316 NDX0528653
పపరర: ససరఖకలమమరర తతమగలలరర

94-110/1077

భరస : పదమనథభరరవప
ఇసటట ననస:28-12-591
వయససస:70
లస: ససస స
94-110/1079

6319 NDX2060523
పపరర: సతఖనథరరయణ మమటటపలర

94-110/1080

తసడడ:డ రరమగలల మమటటపలర
ఇసటట ననస:28-12-592
వయససస:50
లస: పప
94-109/274

భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:28-12-603
వయససస:35
లస: ససస స
94-128/29

94-110/1065

తసడడ:డ మహన రరడడడ�
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చచసచస నథగర రరడడడ
ఇసటట ననస:28-12-592
వయససస:28
లస: పప

94-109/273 6321 NDX1002898
6320 NDX0054452
పపరర: వనసకట నథగ శవ జజఖత కకరకపరటట
పపరర: అరతన రరయసస

6323 NDX2299717
పపరర: లకడమ కకమమరరలల

94-110/1070

తసడడ:డ శవ పడసరద గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:28-12-588
వయససస:26
లస: పప
94-110/1078

6301 AP151010333012
పపరర: జయలకడమ కకడసరర�

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర యఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:28-12-588
వయససస:24
లస: పప
6317 NDX1560912
పపరర: సరసత చరడథ

94-110/1067

తసడడ:డ వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:48
లస: పప
94-110/1321

94-110/1062

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:82
లస: ససస స

6308 AP151010333581 94-110/1072 6309 AP151010333385
పపరర: వనసకటనథరయణ రరయపరటట�
పపరర: రరమగలల రరయపరటట�

6311 NDX3234218
పపరర: పదమ బబజవరడ

94-110/1064

భరస : వనసకట సరసమ�
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:55
లస: ససస స
94-110/1069

6298 NDX1370535
పపరర: ఇజజజ అహమమమద

తసడడ:డ అనసర బబష
ఇసటట ననస:28-12-563
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకధర రరడడడ�
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమగలల�
ఇసటట ననస:28-12-564
వయససస:41
లస: ససస స
6305 JBV2595031
పపరర: నథగలకడమ� కకడసరర�

94-110/1061

తసడడ:డ అనసర బబష
ఇసటట ననస:28-12-563
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:28-12-563
వయససస:36
లస: పప
6302 AP151010333582
పపరర: రరజజ రరయపరటట�

6297 NDX1370543
పపరర: బబజ అహమమమద

6322 NDX1539727
పపరర: ఉమ మహహశసరర కకరకబసడడ

94-130/671

తసడడ:డ పడభగ దథస
ఇసటట ననస:28-12-757
వయససస:28
లస: ససస స
94-110/1085

6325 NDX0386995
పపరర: మణణ నమమగడడ

94-108/288

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:28-13
వయససస:55
లస: ససస స
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94-108/289

94-108/290

Deleted

తసడడ:డ భమపపష పడసరద
ఇసటట ననస:28-13
వయససస:29
లస: పప
6329 NDX2287316
పపరర: వనదథసత నలర పరటట

6327 NDX1863001
పపరర: భమపపష పడసరద నమమగడడ

తసడడ:డ రసగ రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:28-13
వయససస:63
లస: పప
94-112/396

6330 NDX2287845
పపరర: తపససస నలర పరటట

94-112/397

94-112/395
6328 AP151010345131
పపరర: వససతలకడమ నలర పరటట నలర పరటట

భరస : భవరనపడసరద నలర పరటట
ఇసటట ననస:28-13
వయససస:52
లస: ససస స
94-112/398
6331 AP151010342121
పపరర: భవరనపడసరద నలర పరటట నలర పరటట

తసడడ:డ వశశసశసర భవన హనసమథ పడసరద నలర ప తసడడ:డ వశశసశసర భవన హనసమథ పడసరద నలర ప తసడడ:డ ససబబబరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:28-13
ఇసటట ననస:28-13
ఇసటట ననస:28-13
వయససస:23
లస: పప
వయససస:28
లస: పప
వయససస:57
లస: పప
6332 NDX2626398
పపరర: దదవఖ వనసకట శవ నథగ లకడమ
శనగపలర
తసడడ:డ శవ శసకర శనగపలర
ఇసటట ననస:28-13-495
వయససస:19
లస: ససస స

94-109/760

6335 NDX2274454
పపరర: సరసత మగదల

94-102/829

94-109/277

94-109/280

94-109/283

94-109/286

భరస : హసపన అల
ఇసటట ననస:28-13-568
వయససస:42
లస: ససస స

6342 JBV2589588
పపరర: గగససయమ� యసడడ�

94-109/288

94-109/281

94-109/276

6340 NDX2130284
పపరర: శరకవణణ దసరర బగరరగగమమల

6343 JBV0772376
పపరర: చసదడమమ

94-109/282

94-109/284 6346 JBV2584613
6345 NDX2474302
పపరర: మలర కరరరర న రరవప పపటఘ పరకలల
పపరర: జలల షపక� �

6348 AP151010327272
పపరర: మహమమద గగస షపక�

6351 NDX2601961
పపరర: ససతతశ బగరరగమమమమలమ

6354 NDX0762625
పపరర: రహమత బ షపక
తసడడ:డ ఫసదథ హహసపసన
ఇసటట ననస:28-13-568
వయససస:62
లస: ససస స

94-109/279

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:28-13-566
వయససస:50
లస: ససస స
94-109/285

తసడడ:డ గగస� �
ఇసటట ననస:28-13-566
వయససస:42
లస: పప
94-109/287

6349 NDX2820363
పపరర: ధన లకడమ పరరఠరబబ ఈనథ

94-109/822

తసడడ:డ లసగయఖ పరరఠరబబ ఈనథ
ఇసటట ననస:28-13-566
వయససస:34
లస: ససస స
94-109/761

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-13-567
వయససస:18
లస: పప
94-109/289

6337 NDX1823328
పపరర: గగససయమ షపక

తసడడ:డ వనసకట కకసడయఖ బగరరగగమమల
ఇసటట ననస:28-13-566
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనర �
ఇసటట ననస:28-13-566
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-13-567
వయససస:42
లస: పప
6353 NDX0762633
పపరర: బబగస షపక

94-109/278

తసడడ:డ ఇననయఖ పపటఘ పరకలల
ఇసటట ననస:28-13-566
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:28-13-566
వయససస:55
లస: పప
6350 NDX0831503
పపరర: పసదసల శకనవరస�

6339 NDX2284040
పపరర: శకనవరస మగదల

94-101/1075

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:28-13-565
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జలక� �
ఇసటట ననస:28-13-566
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమమద�
ఇసటట ననస:28-13-566
వయససస:67
లస: ససస స
6347 JBV0771824
పపరర: పపలర యఖ నథగనబబ యన

94-107/976

తసడడ:డ సరయ బబబగ మగదల
ఇసటట ననస:28-13-565
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలర కరరరర న రరవప పపటఘ పకలల
ఇసటట ననస:28-13-566
వయససస:32
లస: ససస స
6344 AP151010330228
పపరర: షపక జలలకరబ�

6336 NDX3104551
పపరర: సపవరమమమ కససనరఠర

6334 NDX3248093
పపరర: సపవరమమమ కససనరఠర
భరస : ససబబ రరవప కససనరఠర
ఇసటట ననస:28-13-565
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:28-13-565
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నజర
ఇసటట ననస:28-13-565
వయససస:52
లస: ససస స
6341 NDX1872135
పపరర: పరరసత పపటఘ పకలల

94-109/275

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:28-13-563
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస మగదల
ఇసటట ననస:28-13-565
వయససస:30
లస: ససస స
6338 AP151010330329
పపరర: మహబమబ షపక

6333 NDX1002708
పపరర: రరజరశసరర కసచరర

6352 NDX2713519
పపరర: ససతతష బగరరగమమమమలమ

94-109/762

తసడడ:డ కకసడయఖ బగరరగమమమమలమ
ఇసటట ననస:28-13-567
వయససస:18
లస: పప
94-109/290

6355 NDX0377499
పపరర: జజన బ షపక�

94-109/291

భరస : మహబమబ బబషర�
ఇసటట ననస:28-13-569
వయససస:43
లస: ససస స
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94-109/292

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస
ఇసటట ననస:28-13-569
వయససస:47
లస: ససస స
6359 JBV2585214
పపరర: దథదథసరహహబ షపక�

94-109/295

94-109/297

94-109/300

94-109/304

94-109/307

94-110/1210

94-109/310

భరస : ఖసదస
ద స
ఇసటట ననస:28-13-572
వయససస:32
లస: ససస స

6369 JBV2584746
పపరర: బబబగ షపక

6372 AP151010327396
పపరర: నజర షపక

6375 NDX3125226
పపరర: బబజ షపక

6378 JBV0772194
పపరర: జరరనథ� షపక�

94-109/313

6381 NDX0658153
పపరర: ససరరజ షపక

94-109/305

6384 NDX0713602
పపరర: అషసఫ
డ పన షపక�
తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:28-13-572
వయససస:32
లస: ససస స

6364 JBV0772467
పపరర: మసరసనబ షపక

94-109/299

6367 NDX2284016
పపరర: చథసద బబషర షపక

94-109/303

6370 NDX0377812
పపరర: జజనబబషర షపక

94-109/306

తసడడ:డ ఇణకకలమషపజదథ
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:35
లస: పప
94-109/308

6373 NDX3117801
పపరర: బబజ శశశల

94-109/824

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:28
లస: పప
94-121/425

6376 NDX2371581
పపరర: బబజద బ షపక

94-109/309

భరస : ససరజ షపక
ఇసటట ననస:28-13-571
వయససస:34
లస: ససస స
94-109/311

6379 AP151010330260
పపరర: రజయమ బబగస షపక

94-109/312

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:28-13-571
వయససస:44
లస: ససస స
94-109/314

తసడడ:డ ఖరఖరరత
ఇసటట ననస:28-13-571
వయససస:34
లస: పప
94-109/315

94-109/296

తసడడ:డ మహమమద పసరర షపక
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:28
లస: పప

భరస : మరరవల� �
ఇసటట ననస:28-13-571
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రహహమమన� �
ఇసటట ననస:28-13-571
వయససస:63
లస: ససస స
6383 NDX0713578
పపరర: మసరసనబ షపక

94-109/301

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:28
లస: పప

భరస : అబగదలడహహద
ఇసటట ననస:28-13-571
వయససస:35
లస: ససస స
6380 JBV0772186
పపరర: మగనర� షపక�

6366 NDX0670554
పపరర: మహబమబ బ షపక

6361 NDX2284081
పపరర: షకకల షపక

భరస : ఖమశస
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ లమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:30
లస: పప
6377 JBV0773283
పపరర: షకకల షపక

94-109/298

తసడడ:డ ఇణకకలమషపజదథ
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:41
లస: పప
6374 NDX2969806
పపరర: అబగదల హఫసజ షపక

6363 JBV0772202
పపరర: అసమతథత తషస

94-109/294

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మగకలసస బబబగ
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:32
లస: పప
6371 NDX2284008
పపరర: అబగదల రషసద షపక

94-109/823

భరస : షపజదథ
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : షపజదథ
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:55
లస: ససస స
6368 NDX0769273
పపరర: ఖమజజ షపక

6360 NDX3080074
పపరర: వనసకటటష బరగబబ ఈనథ

6358 NDX0377598
పపరర: మహబమబ బబషర� షపక�

తసడడ:డ ఫరరసర�
ఇసటట ననస:28-13-569
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ బరబబ ఈనథ
ఇసటట ననస:28-13-569
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:28-13-570
వయససస:24
లస: ససస స
6365 JBV0772459
పపరర: ఘనబ షపక

94-109/293

భరస : మహమమద� ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:28-13-569
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ షఫస�
ఇసటట ననస:28-13-569
వయససస:72
లస: పప
6362 NDX2284073
పపరర: అపసర షపక

6357 NDX2284115
పపరర: జజన బ షపక

6382 NDX2949014
పపరర: మహబమబ బఇవనజ షపక

94-109/825

తసడడ:డ లమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:28-13-571
వయససస:36
లస: ససస స
94-109/316

6385 NDX0767913
పపరర: బఫరతమమ షపక�

94-109/317

భరస : సమద�
ఇసటట ననస:28-13-572
వయససస:35
లస: ససస స
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6386 AP151010330298
పపరర: హబబమన షపక�

94-109/318

భరస : ససబబన�
ఇసటట ననస:28-13-572
వయససస:52
లస: ససస స
6389 NDX2284313
పపరర: హహసపసన షపక

94-109/321

94-109/325

94-109/328

94-109/331

94-109/334

94-109/337

94-109/340

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:28-13-576
వయససస:52
లస: ససస స
6410 NDX1793117
పపరర: మమధవ లత తగగళళ

94-109/343

భరస : రవ తగగళళ
ఇసటట ననస:28-13-577
వయససస:44
లస: ససస స
6413 NDX3219920
పపరర: పడతషఖష ఎరకస
తసడడ:డ నథగరశసర రరవప ఎరకస
ఇసటట ననస:28-13-577
వయససస:20
లస: ససస స

6396 AP151010330027
పపరర: మగరళ కకషషమమ శకకసటట�

6399 NDX2284529
పపరర: శకరరసమమరరస శకకరసత

6402 NDX0768242
పపరర: ససరరగరరర బబల అబబరరజ�

6405 AP151010327041
పపరర: లకకమకరసతశరససస స మమరరస�

94-109/329

94-109/323

6394 AP151010330030
పపరర: అననపవరష శకకసటట�

94-109/327

6397 AP151010330326
పపరర: ససరరజఖలకడమ గగడడపవడడ�

94-109/330

భరస : సతఖనథరయణ�
ఇసటట ననస:28-13-573
వయససస:77
లస: ససస స
94-109/332

6400 JBV0771501
పపరర: ససజజత� కకమరగరరర�

94-109/333

భరస : నరసససహ రరవప� �
ఇసటట ననస:28-13-574
వయససస:44
లస: ససస స
94-109/335

6403 AP151010330094
పపరర: జవరర బ షపక�

94-109/336

భరస : ఖమదర�
ఇసటట ననస:28-13-574
వయససస:72
లస: ససస స
94-109/338

6406 NDX0769141
పపరర: శకనవరస మమరరస అబబరరజ�

94-109/339

తసడడ:డ రరమకకకషషయఖశరససస �స
ఇసటట ననస:28-13-574
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:28-13-574
వయససస:57
లస: పప

94-109/341
6408 NDX1758194
పపరర: రరప ఆదదతఖ కలమమర
గగసడవరపప
తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప గగసడవరపప
ఇసటట ననస:28-13-576
వయససస:25
లస: పప

94-109/342
6409 NDX1823609
పపరర: మలర కరరరర న రరవప గగసడవరపప

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ గగసడవరపప
ఇసటట ననస:28-13-576
వయససస:65
లస: పప

6411 NDX0049403
పపరర: రవ గగసడర పలర �

6412 NDX3166592
పపరర: నథగరశసర రరవప యరకస

94-109/344

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:28-13-577
వయససస:51
లస: పప
94-109/908

6391 NDX0769190
పపరర: సమద షపక�

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:28-13-573
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసమమరరస�
ఇసటట ననస:28-13-574
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస అబబరరజ
ఇసటట ననస:28-13-574
వయససస:27
లస: పప
6407 AP151010330587
పపరర: ఉమమదదవ గగసడడవరపప

94-109/326

తసడడ:డ వరడఇఆ శకకరసత
ఇసటట ననస:28-13-573
వయససస:76
లస: పప

భరస : రరమకకషషయఖ శరససస �స
ఇసటట ననస:28-13-574
వయససస:44
లస: ససస స
6404 NDX2021921
పపరర: అజయ అబబరరజ

6393 AP151010330031
పపరర: వజయ శకకసటట�

94-109/320

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:28-13-572
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:28-13-573
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వదథఖ సరగర నడడసపలర
ఇసటట ననస:28-13-573
వయససస:27
లస: పప
6401 AP151010330234
పపరర: శశషకలమమరర మమరరస�

94-109/322

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:28-13-573
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససటటరరజ
ఇసటట ననస:28-13-573
వయససస:56
లస: ససస స
6398 NDX2080877
పపరర: సరయయ
ర శ నడడసపలర

6390 NDX0049361
పపరర: ఖసదస
ద స షపక�

6388 NDX0049460
పపరర: మహహదదదన షపక�

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:28-13-572
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:28-13-572
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ�
ఇసటట ననస:28-13-572
వయససస:70
లస: పప
6395 NDX1923623
పపరర: హనసమ జజఖత ఈదర

94-109/319

భరస : ఖమససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:28-13-572
వయససస:95
లస: ససస స

తసడడ:డ జఫరర షపక
ఇసటట ననస:28-13-572
వయససస:34
లస: పప
6392 NDX0769323
పపరర: జజన షపక�

6387 NDX0767921
పపరర: పరచథతబ షపక�

6414 NDX3247194
పపరర: మధవ లత ఎరకస
భరస : నథగరశసర రరవప ఎరకస
ఇసటట ననస:28-13-577
వయససస:47
లస: ససస స

94-109/826

తసడడ:డ వరయఖ యరకస
ఇసటట ననస:28-13-577
వయససస:53
లస: పప
94-109/914

6415 NDX2910677
పపరర: భబరర వ చరర యయరరగరరర కససరల

94-109/827

తసడడ:డ ఆదదనథరరయణ చరర
ఇసటట ననస:28-13-578
వయససస:21
లస: ససస స
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6416 NDX2910503
పపరర: లకడమ శకవరస చరర యయరరగరరర
కససరల
తసడడ:డ ఆదదనథరరయణ చరర
ఇసటట ననస:28-13-578
వయససస:18
లస: పప

94-109/828

6417 NDX1793265
పపరర: లకడమ ససజజత అలవలపరటట

భరస : భబసనర శరమ అలవలపరటట
ఇసటట ననస:28-13-579
వయససస:39
లస: ససస స

94-109/347 6420 NDX1794065
6419 AP151010330328
పపరర: ససబగబపదథమవత కకసడమగదద�
పపరర: శరరద ఈమన

భరస : శవకలమమర�
ఇసటట ననస:28-13-579
వయససస:47
లస: ససస స
6422 AP151010330325
పపరర: శరసతకలమమరర కకసడమగదద�

94-109/350

6423 NDX1131747
పపరర: శకధర బగరరక

94-109/348

94-109/351

94-109/354

తసడడ:డ శక తడపపరరనసద నథధ అలవలపరటట
ఇసటట ననస:28-13-579
వయససస:41
లస: పప
6428 AP151010327385
పపరర: రరధథకకకషషమమరరస మననవ

6429 NDX2371599
పపరర: లకడమ యమమన మననవ

94-109/358

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:28-13-580
వయససస:82
లస: పప
6431 NDX2284420
పపరర: ససమలత గరరమడడ
భరస : వనసకటటససర రరవప గరరమడడ
ఇసటట ననస:28-13-581
వయససస:34
లస: ససస స
6434 NDX2098201
పపరర: పదమజ భటటఘపప డ లల

6432 NDX1627795
పపరర: భబగఖ లకడమ కకతత
స రర

6435 NDX2107077
పపరర: కకషష పడమద భటటఘపప డ లల

6424 NDX0816132
పపరర: బగరక ఫణణ కలమమర

94-109/352

6427 AP151010330475
పపరర: వనసకటలకడమసతఖవత మననవ

6430 NDX1794206
పపరర: శక రమఖ లత భటటఘపప డ లల

94-109/361

6433 NDX2284578
పపరర: పరరవత కకతత
స రర
భరస : కకటటశసర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:28-13-581
వయససస:49
లస: ససస స

94-109/364

6436 NDX1663328
పపరర: మలర కరరరర న రరవప మమడఎస

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప భటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-13-581
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హరరనథథ బబబగ మమడఎస
ఇసటట ననస:28-13-581
వయససస:36
లస: పప

6437 NDX0822023
పపరర: ఆసజననయగలల దగగర బబటట

6438 NDX2284354
పపరర: అఖల కకమనగరరర

6439 NDX1663732
పపరర: ససససమథ పప చరరజ

తసడడ:డ గగరరనథథస దగగర బబటట
ఇసటట ననస:28-13-581
వయససస:39
లస: పప
6440 NDX1355031
పపరర: శక కసటట వ నథగ రమణణ
భరస : శకనవరస మమరరస
ఇసటట ననస:28-13-582
వయససస:38
లస: ససస స
6443 AP151010330038
పపరర: వజయలకడమ దసగర రరజ
భరస : వనసకటరమణథరరవప
ఇసటట ననస:28-13-583
వయససస:62
లస: ససస స

94-109/367

తలర : ససజజత కకమనగరరర
ఇసటట ననస:28-13-582
వయససస:23
లస: ససస స
94-109/369

6441 NDX2284362
పపరర: భరదథసజ కకమరగరరర

6444 NDX1597030
పపరర: మహమమద నయయమ షపక
తసడడ:డ అబగదల శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:28-13-583
వయససస:37
లస: పప

94-109/365

94-109/368

తసడడ:డ వ లకడమ నరసససహ రరవప పప చరరజ
ఇసటట ననస:28-13-582
వయససస:26
లస: ససస స
94-109/370

తలర : ససజజత కకమరగరరర
ఇసటట ననస:28-13-582
వయససస:22
లస: పప
94-109/372

94-109/359

94-109/362

భరస : రరమ మహన రరవప భటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-13-581
వయససస:52
లస: ససస స
94-109/366

94-109/356

తసడడ:డ రరమమహనరరవప భటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-13-581
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:28-13-581
వయససస:35
లస: ససస స
94-109/363

94-109/349

భరస : రరధథకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-13-580
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ మననవ
ఇసటట ననస:28-13-581
వయససస:21
లస: ససస స
94-109/360

6421 NDX0015719
పపరర: పరతతరర సతఖవత

తసడడ:డ రరమగ
ఇసటట ననస:28-13-579
వయససస:32
లస: పప

6426 NDX2420669
పపరర: వనసకటలకడమ నరసససహమమరరస
గరరపరటట
తసడడ:డ రరధథకకకసషమమరరస గరరపరటట
ఇసటట ననస:28-13-579
వయససస:46
లస: పప

94-109/357

94-109/346

భరస : ససతథరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-13-579
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ
ఇసటట ననస:28-13-579
వయససస:27
లస: పప
94-109/353

6418 NDX2420677
పపరర: వజయలకడమ గరరపరటట

భరస : వనసకటలకకమనరసససహమమరరస గరరపరటట
ఇసటట ననస:28-13-579
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషప ర ఈమన
ఇసటట ననస:28-13-579
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హరరగరపరలరరవప�
ఇసటట ననస:28-13-579
వయససస:72
లస: ససస స
6425 NDX1793182
పపరర: భబసనర శరమ అలవలపరటట

94-109/345

6442 AP151010330037
పపరర: వనసకటలకడమ దసగర రరజ

94-109/371

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:28-13-583
వయససస:57
లస: ససస స
94-109/374

6445 AP151010327332
పపరర: మమధవరరవప దసగర రరజ

94-109/375

తసడడ:డ రఘగపతరరవప
ఇసటట ననస:28-13-583
వయససస:62
లస: పప
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6446 NDX1290881
పపరర: వనసకట లకకమ నథరరయణ
దసగర రరజ
తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:28-13-583
వయససస:64
లస: పప

94-109/376

6449 NDX2799203
పపరర: భరత కలమమర జకరన

94-109/829

94-113/798

94-109/379

94-109/382

94-109/385

6464 NDX2715464
పపరర: నథరరయణ మమరరస భటటఘ పప డ లల

94-109/763

94-109/380

6459 NDX0422105
పపరర: లలమవత అపపలరరజ�

6462 JBV2478469
పపరర: నథగరరజజరరవప కటఘ మమరర

6465 NDX2648509
పపరర: నథరరయణ మమరరస బటటఘపప డ లల

94-109/389

6468 NDX2021863
పపరర: రరమగ మమమడథల

94-109/383

తసడడ:డ శవరరస పడసరద అననవరపప
ఇసటట ననస:28-13-588
వయససస:22
లస: ససస స

6471 NDX2283976
పపరర: అరరణథ ఆలదథసస

94-109/386

6474 AP151010330458
పపరర: జయమమ కసస
స రర
భరస : సపజదసలల
ఇసటట ననస:28-13-589
వయససస:59
లస: ససస స

6457 JBV2483493
పపరర: రరజరశసరర సపమమహహనవసస

94-109/381

6460 NDX0418475
పపరర: ఫణణకలమమర� పమడడఘసటస�

94-109/384

6463 NDX2512812
పపరర: జయ శక భటటఘపప డ లల

94-109/387

భరస : నథరరయణ మమరరస భటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-13-587
వయససస:66
లస: ససస స
94-109/764

6466 JBV0770206
పపరర: ససధథరరణణ మమమడథల

94-109/388

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:28-13-588
వయససస:35
లస: ససస స
94-109/390

6469 NDX0831214
పపరర: అననవరపప శవరరసపడసరద

94-109/391

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-13-588
వయససస:52
లస: పప
94-109/392

భరస : బబలమజ ఆలదథసస
ఇసటట ననస:28-13-589
వయససస:28
లస: ససస స
94-109/394

94-158/387
6454 NDX3250016
పపరర: లకడమ నరసససహ మమరరస వనమమరర

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప�
ఇసటట ననస:28-13-586
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమమడథల
ఇసటట ననస:28-13-588
వయససస:33
లస: పప
94-109/831

94-113/94

భరస : నథగరరజరరవప కటఘ మగరర
ఇసటట ననస:28-13-586
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-13-587
వయససస:77
లస: పప

భరస : శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:28-13-588
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సపజదసలల
ఇసటట ననస:28-13-589
వయససస:40
లస: ససస స

6456 NDX2013308
పపరర: లకడమ పదమజ కటఘ మమరర

6451 NDX0216499
పపరర: షసతల రరత

తసడడ:డ రరమ మమరరస వనమమరర
ఇసటట ననస:28-13-584
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరధథకకషషమమరరస కటఘ మగరర
ఇసటట ననస:28-13-586
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భటటఘ పప డ లల
ఇసటట ననస:28-13-587
వయససస:77
లస: పప

6473 AP151010330444
పపరర: సరమమమ జఖస కసస
స రర

94-113/832

భరస : కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:28-13-586
వయససస:81
లస: ససస స

6461 NDX0418533
పపరర: నథగ శవ రరమ పడసరద�
అపపలరరజ�
తసడడ:డ కకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:28-13-586
వయససస:41
లస: పప

6470 NDX2824738
పపరర: గరయతడ అననవరపప

6453 NDX0871947
పపరర: ససతథదదవ బచసత�

94-109/378

భరస : అనసప రటట
ఇసటట ననస:28/13/584
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగ రరజజరరవప కటఘ మమరర
ఇసటట ననస:28-13-586
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరధథకకషషమమరరస కటఘ మగరర
ఇసటట ననస:28-13-586
వయససస:80
లస: ససస స

6467 NDX0838433
పపరర: వనసకట లకడమ అననవరపప

94-109/830

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:28/13/584
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగ రరజజ రరవప కటఘ మమరర
ఇసటట ననస:28-13-586
వయససస:22
లస: ససస స
6458 NDX0306688
పపరర: పదథమవత కటఘ మమరర

6450 NDX2903862
పపరర: వనసకట కలమమర జకన

6448 NDX2284222
పపరర: యసగయఖ చసతలపరటట

తసడడ:డ వనణగ గరపరల కకషష మమరరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:28-13-584
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ శశటఘ ట జకన
ఇసటట ననస:28-13-584
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28/13/584
వయససస:35
లస: పప
6455 NDX2191328
పపరర: కకషష రరధదక కటఘ మమరర

94-109/377

భరస : యగనయఖ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:28-13-584
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-13-584
వయససస:21
లస: పప
6452 NDX0014324
పపరర: నవన చచదరర మమడసరర�

6447 NDX2284206
పపరర: గరత దదవ చసతలపరటట

6472 NDX0352443
పపరర: మమధవ� కసస
స రర�

94-109/393

తసడడ:డ శకనవరస నథయగడడ�
ఇసటట ననస:28-13-589
వయససస:35
లస: ససస స
94-109/395

6475 NDX0418582
పపరర: రరమకకకషష కసస
స రర

94-109/396

తసడడ:డ సపజదసలల
ఇసటట ననస:28-13-589
వయససస:37
లస: పప
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6476 AP151010327305
పపరర: సపజదసలల కసస
స రర

94-109/397

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:28-13-589
వయససస:67
లస: పప
6479 NDX0015693
పపరర: వకనలగడథడ అనసరరధ�

94-109/400

94-109/403

తసడడ:డ పవరషచసదడ రరవప వకనలగడడ
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:37
లస: పప
6488 NDX2644011
పపరర: రరజరశ ననతల

94-115/940

94-109/410

తసడడ:డ వనసకట సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-13-595
వయససస:62
లస: పప
6494 NDX3014495
పపరర: శకధర లసగరల

94-127/890

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-14-575
వయససస:47
లస: ససస స
6500 AP151010327013
పపరర: శకరరమకకకషష ఏటటరర

తసడడ:డ వనసకటటససరరర గగనగసటట
ఇసటట ననస:28-14-589
వయససస:29
లస: పప

94-109/404

94-109/416

94-109/402

6484 NDX0015685
పపరర: వకనలగడడ అనల కలమమర�

94-109/407 6487 NDX3164605
6486 JBV2584761
పపరర: పవరషచసదడరరవప వకనలగడడ � �
పపరర: పపషప ననతల

6489 NDX0054486
పపరర: వనసకట నథగ పరవన మహత
కకరకపరటట
తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:28-13-595
వయససస:31
లస: ససస స
6492 NDX3233319
పపరర: కకషష కలమమరర వనమమరర

94-109/408

6501 AP151010327043
పపరర: వనసకటటశసరరరవప ఏటటరర

6504 AP151010330617
పపరర: అషరరఫవన షపక
భరస : మహహదదదన
ఇసటట ననస:28-14-590
వయససస:52
లస: ససస స

94-109/832

6490 NDX0422147
పపరర: వనసకట భబరత కకరకపరటట

94-109/409

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:28-13-595
వయససస:58
లస: ససస స
94-118/1339

6495 NDX2523736
పపరర: మహహసదడ పడకరశ బబనరరర పపపల

6498 NDX2284503
పపరర: వరలకడమ అబబరరజ

94-109/405

భరస : శకనవరస ననతల
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:42
లస: ససస స

6493 NDX3014503
పపరర: ససధఖ రరణణ లసగరల

94-127/889

భరస : శకధర లసగరల
ఇసటట ననస:28-14-6/5
వయససస:40
లస: ససస స
94-109/411

6496 AP151010330085
పపరర: వజయగరయతడ ఏటటరర�

94-109/412

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-14-575
వయససస:45
లస: ససస స
94-109/414

6499 AP151010327055
పపరర: వనసకటవజయశకధర ఏటటరర�

94-109/415

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-14-575
వయససస:46
లస: పప
94-109/417

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:28-14-575
వయససస:82
లస: పప
94-109/419

6481 NDX2284057
పపరర: రరజరశ ననతలమర

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమమరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:28-14-575
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-14-575
వయససస:51
లస: పప
6503 NDX2284479
పపరర: నథగరరజ గగనగసటట

6483 NDX0769281
పపరర: గరపసనథధ వకనలగడడ �

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పపపల
ఇసటట ననస:28-14-178/C
వయససస:49
లస: పప
94-109/413

94-109/399

తసడడ:డ శకనవరస ననతలర
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : నరసససహ మమరరస వనమమరర
ఇసటట ననస:28-13-8584
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:28-14-6/5
వయససస:39
లస: పప
6497 AP151010330086
పపరర: పదమ ఏటటరర�

94-109/401

తసడడ:డ కకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస ననతల
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:20
లస: పప
6491 NDX0386722
పపరర: పడకరశ రరవప కకరకపరటట

6480 JBV0772301
పపరర: దసరరర దదవ వకనలగడడ

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:32
లస: పప
94-109/406

6478 NDX2284024
పపరర: నథగలకడమ వకనలగడడ

భరస : అనల కలమమర వకనలగడడ
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పవరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస ననతలర
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:23
లస: పప
6485 JBV2584803
పపరర: జజనకకరరస వకనలగడడ

94-109/398

తసడడ:డ శకనవరస ననటఘ బల
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజనకక రరమగ�
ఇసటట ననస:28-13-589/1
వయససస:33
లస: ససస స
6482 NDX2283992
పపరర: మహహశ ననతలమర

6477 NDX1823435
పపరర: పడవలర క ననతలమర

6502 NDX2284511
పపరర: పరరవత కకసదమమడడ

94-109/418

భరస : గరపరల కకషష కకసదమమడడ
ఇసటట ననస:28-14-578
వయససస:56
లస: ససస స
94-108/291

6505 NDX2039759
పపరర: నథగమర వల షపక

94-108/292

తసడడ:డ మహహదద నథస షపక
ఇసటట ననస:28-14-590
వయససస:27
లస: పప
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6506 NDX1623280
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-108/293

తసడడ:డ మహహదదదన షర షపక
ఇసటట ననస:28-14-590
వయససస:34
లస: పప
6509 NDX2284305
పపరర: వహహదథ షపక

94-109/421

94-108/296

94-108/299

94-108/302

94-108/305

94-108/308

94-109/423

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:49
లస: ససస స
6530 AP151010327021
పపరర: సరసబశవరరవప మసచల

94-108/300

6519 NDX1486712
పపరర: బబలమజ ఊరపలర

6522 NDX1078609
పపరర: వరరణ వసశ బ

94-109/426

94-108/303

94-108/306

94-108/309

6528 AP151010330032
పపరర: అననపవరష మసచల

94-109/424

6534 NDX1823161
పపరర: లకడమ అసగర
భరస : శకనవరస రరవప అసగర
ఇసటట ననస:28-14-597
వయససస:41
లస: ససస స

94-108/298

94-108/301
6517 NDX0420505
పపరర: వనసకట కకషష కలమమరర పప చరరజ

6520 AP151010330446
పపరర: శశభబరరణణ బలభధపరతషడన

94-108/304

6523 NDX1078815
పపరర: బ వ యస ససదదప కలమమర

94-108/307

తసడడ:డ బ వ యస హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:30
లస: పప
6526 NDX0377861
పపరర: మమధవ పప తత
స రర

94-109/422

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:39
లస: ససస స
6529 NDX1079003
పపరర: వనసకట కరశవపలల మరసపలర

94-109/425

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:28
లస: పప
94-109/427

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:58
లస: పప
94-108/310

6514 NDX1486704
పపరర: పదథమవత ఊరపలర

భరస : రరవప వ.యస.హహచ
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:52
లస: ససస స

6525 AP151010327262
పపరర: వ ఎస హహచ రరవప
బలభదడపరతషడన
తసడడ:డ గగరరనథధరరవప
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:56
లస: పప

6531 AP151010327243
పపరర: చచననయఖ మరసపలర

94-108/295

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-14-593
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖశరమ వ
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖశరమ
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:40
లస: పప
6533 NDX0865089
పపరర: వ ఎల నరసససహ రరవప
పప చరరజ
తసడడ:డ రరధథకకషష మమరరస పప చరరజ
ఇసటట ననస:28-14-597
వయససస:61
లస: పప

6516 NDX0377267
పపరర: శరరద అబబరరజ

6511 NDX0054445
పపరర: ససరరజఖలకడమ కలరరగగసట

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:28-14-593
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గగరరనథధ
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:55
లస: పప
6527 AP151010330146
పపరర: కరశమమ మరరపలర

94-108/297

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:28-14-593
వయససస:45
లస: పప

భరస : గగరరనథధరరవప
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:71
లస: ససస స
6524 NDX0487827
పపరర: శవ పడసరద బలబదడపరతషడన

6513 NDX1140672
పపరర: అశసన బలబదడపతషడన

94-109/420

భరస : భవనథనరరయణ
ఇసటట ననస:28-14-591
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : లకకమనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-14-593
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-14-593
వయససస:85
లస: ససస స
6521 AP151010330440
పపరర: శశషగరరరమమ బలభధపరతషడన

94-128/30

తసడడ:డ శకరరమచసదడ మమరరస
ఇసటట ననస:28-14-593
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:28-14-593
వయససస:45
లస: ససస స
6518 AP151010330447
పపరర: సరవతడమమ బలభదడపరతషడన

6510 NDX1507591
పపరర: మహమమద షపక

6508 NDX2284271
పపరర: రజయమ షపక

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:28-14-590
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదనథర షపక
ఇసటట ననస:28-14-590
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:28-14-591
వయససస:55
లస: పప
6515 JBV0772699
పపరర: ససబబలకకమ జవ

94-108/294

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:28-14-590
వయససస:57
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:28-14-590
వయససస:27
లస: ససస స
6512 NDX0377374
పపరర: లకకమనథరరయణ అబబరరజ

6507 AP151010327078
పపరర: మహహదదదన షపక

94-109/428
6532 AP151010327064
పపరర: వనసకటససబడమణఖశరమ మసచల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:28-14-596
వయససస:67
లస: పప
94-109/429

6535 NDX0551911
పపరర: సరరజన కలరరక�

94-109/430

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:28-14-597
వయససస:60
లస: ససస స
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6536 NDX0769133
పపరర: కకటటశసర రరవప కలరరక�
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94-109/431

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:28-14-597
వయససస:43
లస: పప
6539 NDX2284446
పపరర: భవరన గగనగసటట

94-109/434

94-109/437

94-149/997

94-109/441

94-109/444

94-109/447

94-109/450

భరస : బబల సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:28-14-602
వయససస:50
లస: ససస స

6549 NDX0667659
పపరర: కళయఖణణ� ససగర�

6552 NDX0769232
పపరర: అశశక కలమమర ససగర�

6555 NDX0762641
పపరర: నథగరసదడకలమమర

6558 AP151010327351
పపరర: శకనవరసరరవప ససగర

94-109/453

6561 NDX0062091
పపరర: లలతకలమమరర మదదదరరల

94-109/442

6564 AP151010330502
పపరర: కరమమశసరర గగసడడమమడ�
భరస : శరత చసదడ�
ఇసటట ననస:28-14-602
వయససస:61
లస: ససస స

94-109/439

6547 NDX2214732
పపరర: రరగరణణ ససగరణ

94-109/440

6550 NDX0767939
పపరర: రరజఖలకడమ ససగర

94-109/443

భరస : రవసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:47
లస: ససస స
94-109/445

6553 NDX1627837
పపరర: గరపస కకషష గసధస

94-109/446

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గసధస
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:30
లస: పప
94-109/448

6556 JBV0772970
పపరర: రరమచసదడశశఖర ససగర�

94-109/449

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:37
లస: పప
94-109/451

6559 NDX2284461
పపరర: చనన వనసకటటససరరర ససగ

94-109/452

తసడడ:డ చసదడయఖ ససగ
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:59
లస: పప
94-109/454

భరస : ఆసజననయ శరససప ఖ
ఇసటట ననస:28-14-601
వయససస:52
లస: ససస స
94-109/456

6544 NDX2284347
పపరర: యయసస యణమ
డ రర

తసడడ:డ ససబబబరరవప ససగరణ
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమ కకషష బబలమజ మదదదరరల
ఇసటట ననస:28-14-601
వయససస:31
లస: ససస స
6563 NDX2179209
పపరర: సపజదథబ షపక

94-158/379

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:40
లస: పప
6560 NDX2512853
పపరర: పరవన మదదదరరల

6546 NDX3219763
పపరర: భవన గగనథగసటట

94-109/436

తసడడ:డ లకకమకరసతథడవప యణమ
డ రర
ఇసటట ననస:28-14-598
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమచసదడ మమరరస
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:37
లస: పప
6557 AP151010327330
పపరర: రవసదడకలమమర ససగర

94-109/438

భరస : నథగరసదడ కలమమర�
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:57
లస: ససస స
6554 NDX1290857
పపరర: కళయఖణ చకకవరరస రసగవతషలమర

6543 NDX2284438
పపరర: నథరరయణ మరడక

6541 NDX2284453
పపరర: కరమమశసరర యణమ
డ రర
భరస : యయసస యయసదసరర
ఇసటట ననస:28-14-598
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నథగరజ గగనథగసటట
ఇసటట ననస:28-14-598
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-14-600
వయససస:32
లస: ససస స
6551 NDX0421461
పపరర: వనసకట ససబబమమ� ససగర�

94-109/435

తసడడ:డ శకనవరస మరడక
ఇసటట ననస:28-14-598
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గగనథగసటట
ఇసటట ననస:28-14-598
వయససస:29
లస: పప
6548 NDX0768028
పపరర: వజయలకడమ ససగర�

6540 NDX2284404
పపరర: కరమమశసరర మరడక

94-109/433
6538 AP151010327490
పపరర: ససతథ రరమమసజననయగలల కలఱమఱ

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:28-14-597
వయససస:68
లస: పప

భరస : నథరరయణ మరడక
ఇసటట ననస:28-14-598
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నథరరయణ మరడక
ఇసటట ననస:28-14-598
వయససస:71
లస: ససస స
6545 NDX3251428
పపరర: నథగరజ గగనథగసటట

94-109/432

తసడడ:డ సససగ రయఖ అననగర
ఇసటట ననస:28-14-597
వయససస:43
లస: పప

భరస : నథగరరజ గగనగసటట
ఇసటట ననస:28-14-598
వయససస:26
లస: ససస స
6542 NDX2284412
పపరర: లకడమ మరడక

6537 NDX1823716
పపరర: శకనవరస రరవప అననగర

6562 NDX2021988
పపరర: ససధఖ గసధథమననన

94-109/455

భరస : వనయ పడసరద గసధథమననన
ఇసటట ననస:28-14-602
వయససస:39
లస: ససస స
94-109/457

6565 AP151010330323
పపరర: రమమదదవ గసధమననన

94-109/458

భరస : మగనరతనసనథయగదస
ఇసటట ననస:28-14-602
వయససస:64
లస: ససస స
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6566 NDX2179217
పపరర: అబగదల రషసద షపక
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94-109/459

తసడడ:డ బబల సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:28-14-602
వయససస:22
లస: పప
6569 AP151010327572
పపరర: శరత చసదడ గగసడడమమడ�

94-109/462

6570 AP151010327135
పపరర: మగనరతనస గసధమననన

94-109/465

6575 JBV2589885
పపరర: వశరలమకడ� ససహహచ�

6576 NDX0612705
పపరర: అరరసధత దసగరర రరల

తసడడ:డ శకధరశరమ� �
ఇసటట ననస:28-14-604
వయససస:55
లస: ససస స

94-109/463

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప రరసటల
ఇసటట ననస:28-14-607
వయససస:28
లస: ససస స

6571 NDX0075333
పపరర: వజయ లకడమ� గగళరపలర �

6579 NDX1793687
పపరర: లకడమ రసగమణణ రరసటబల

94-109/469

6577 NDX1793745
పపరర: దదవఖ చచజతనఖ రరసటబల

94-109/470

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప రరసటబల
ఇసటట ననస:28-14-607
వయససస:26
లస: ససస స
94-109/472

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప రరసటబల
ఇసటట ననస:28-14-607
వయససస:47
లస: ససస స

6580 NDX1402015
పపరర: హహమలత వనలలపరర

94-109/473

భరస : వనసకట ససబడహమణఖస వనలలపరర
ఇసటట ననస:28-14-607
వయససస:70
లస: ససస స
94-109/476

తసడడ:డ వనసకట హనసమసతరరవప రరసటబల
ఇసటట ననస:28-14-607
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లకకమనథరరయణ రరవప వనలలపరర
ఇసటట ననస:28-14-607
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బలలగమరర
ఇసటట ననస:28-14-608
వయససస:26
లస: ససస స

6584 NDX1793406
పపరర: సడవసత బలలగమరర

6585 NDX1793398
పపరర: ససపన పసడయమ బలలగమరర

6586 NDX0054353
పపరర: ధనలకడమ బలలగమరర�

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బలలగమరర
ఇసటట ననస:28-14-608
వయససస:28
లస: ససస స
6587 AP151010330192
పపరర: పరరసతమమ బలలగగరర�
భరస : రరమగలల�
ఇసటట ననస:28-14-608
వయససస:40
లస: ససస స

6588 NDX0054312
పపరర: లకడమ బలలగమరర�

94-109/483

6593 NDX2582526
పపరర: శకమనథనరరయణ బలలగమరర

94-144/720

6591 AP151010327044
పపరర: వనసకటటససరరర బలలగమరర�

94-109/481

తసడడ:డ సరయ భబషరబబ యన
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:22
లస: ససస స

6589 NDX0054585
పపరర: రమణ బలలగమరర�

94-109/482

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-14-608
వయససస:46
లస: ససస స
94-109/484

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:28-14-608
వయససస:47
లస: పప
6594 NDX2284545
పపరర: దదవఖ పడసనన భబషరబబ యన

94-109/479

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:28-14-608
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:28-14-608
వయససస:46
లస: ససస స

6590 NDX0418194
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప�
బలలగమరర�
తసడడ:డ అసజననయగలల�
ఇసటట ననస:28-14-608
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశరసలల బలలగమరర
ఇసటట ననస:28-14-608
వయససస:30
లస: పప

94-109/478

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బలలగమరర
ఇసటట ననస:28-14-608
వయససస:29
లస: ససస స
94-109/480

94-109/467

తసడడ:డ శకధరశరమ� �
ఇసటట ననస:28-14-604
వయససస:45
లస: ససస స

94-109/474 6582 NDX1402007
94-109/475 6583 NDX1756917
6581 NDX2179035
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప రరసటబల
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప వనలలపరర
పపరర: హహమబసదస బలలగమరర

94-109/477

94-109/464

భరస : మగరళ కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:28-14-603
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : అమరరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-14-604
వయససస:60
లస: ససస స
94-109/471

94-109/461

94-109/466 6574 JBV2589893
6573 NDX0075325
పపరర: మగరళ కకకషషమమరరస� గగలమరపలర �
పపరర: అనలమకలమమరర� ససహహచ�

తసడడ:డ శక కకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:28-14-603
వయససస:69
లస: పప

94-109/468

6568 NDX2179225
పపరర: బబల సపజదథ షపక

తసడడ:డ సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:28-14-602
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నలర యఖనథయగడడ
ఇసటట ననస:28-14-602
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ బదరర నథరరయణ వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:28-14-603
వయససస:36
లస: పప

6578 NDX1401991
పపరర: రమఖ శక వదథఖ రరసటల

94-109/460

తసడడ:డ మగనరతనస నథయగడడ
ఇసటట ననస:28-14-602
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:28-14-602
వయససస:63
లస: పప
6572 NDX1079094
పపరర: రవ శసకర మమచవరపప

6567 AP151010327341
పపరర: వనయపడసరద గసధమననన

6592 NDX0371385
పపరర: అసజననయగలల బలలగమరర

94-109/485

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:28-14-608
వయససస:56
లస: పప
94-109/486

6595 NDX2284552
పపరర: ధనలకడమ భబషరబబ యనథ

94-109/487

తసడడ:డ సరయ భబషరబబ యనథ
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:24
లస: ససస స
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6596 AP151010330129
పపరర: యమదమమ బబళళ�

94-109/488

భరస : లసగయఖ�
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:42
లస: ససస స
94-109/491

భరస : ఎలర యఖ�
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:60
లస: ససస స

6600 AP151010330155
పపరర: లకమమమ నలస�

94-109/494

తసడడ:డ ఎలర యఖ�
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:50
లస: పప

6603 AP151010327216
పపరర: రరజయఖ గగసడథల�

94-109/833

తసడడ:డ సరయ భబసరబబ యనథ
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:19
లస: పప
94-110/1346

6606 NDX3273794
పపరర: కళయఖణణ ఇతగగన

94-109/502

94-109/505

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:36
లస: ససస స
94-109/508

94-109/934

94-109/497

94-109/496

6607 NDX3262789
పపరర: పదమ ఐతగగన

94-110/1341

Deleted

6615 NDX2060366
పపరర: నథగరశసర శరమ కపపగసతషల

94-109/500

6613 JBV2584167
పపరర: పరరర సరరధద కపపగసతష�
ఇలయమస శకరరసమమరరస�
తసడడ:డ నథగరశసరశరమ�
ఇసటట ననస:28-14-610
వయససస:50
లస: పప

94-109/501

94-109/503

6616 NDX0015727
పపరర: తషళళళరర నథగలకడమ�

94-109/504

తసడడ:డ ససతథరరమమసజననయగలల కపపగసతషల
ఇసటట ననస:28-14-610
వయససస:80
లస: పప

భరస : హరరకకషష�
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:34
లస: ససస స

6618 AP151010330109
పపరర: రరణణ దథవపలలరర

6619 NDX2021855
పపరర: వజయ లకడమ దథవపలలరర

6621 AP151010330104
పపరర: భబగఖలకడమ దథవపలలరర

6624 JBV2584480
పపరర: అరరణగనమమర దథవపలలరర� �
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:38
లస: పప

94-109/498

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:28-14-610
వయససస:40
లస: ససస స

94-109/506

94-109/507

భరస : రవ కలమమర అననపరరడడ
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:56
లస: ససస స
94-109/509

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:58
లస: ససస స
94-109/511

6604 AP151010327175
పపరర: లసగయఖ ఐటగగనమ
తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:37
లస: పప

94-109/495

తసడడ:డ నథగరశసరశరమ�
ఇసటట ననస:28-14-610
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససతథరరమమసజననయగలల�
ఇసటట ననస:28-14-610
వయససస:76
లస: పప

6623 NDX0015586
పపరర: తషలల
ర రర హరరకకషష�

భరస : మలర యఖ� ర�
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:80
లస: ససస స

6610 AP151010330101
పపరర: శకవలర కలపపగసతష

6612 AP151010327394
పపరర: ససరరషషనమమర కపపగసతషల�

6614 AP151010327621
పపరర: కర వ చసదడమమళ� కపపగసతష�

94-109/493

6609 JBV2589067
పపరర: ఆదదలకకమ� కపపగసతషల�

6611 AP151010327206
పపరర: శధరకకకషషకకశశర కపపగసతషల�
తసడడ:డ శతథరరమమసజననయగలల�
ఇసటట ననస:28-14-610
వయససస:46
లస: పప

6601 JBV2589455
పపరర: పరపమమ� నథసపలర �

తసడడ:డ లసగయఖ ఐతగగన
ఇసటట ననస:28-14-609 WARD NO 5
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససదదష కలమమర� �
ఇసటట ననస:28-14-610
వయససస:40
లస: ససస స

94-109/499

94-109/490

తసడడ:డ లసగయఖ ఇతగగన
ఇసటట ననస:28-14-609 WARD NO 5
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ ఐతగగన
ఇసటట ననస:28-14-609 WARD NO 5
వయససస:24
లస: ససస స

6620 AP151010330103
పపరర: అరరణకలమమరర దథవపలలరర

94-109/492

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:53
లస: పప

6605 NDX2824761
పపరర: వనసకటటష భబసరబబ యనథ

6598 AP151010330092
పపరర: తరరపతమమ గగసడథల�

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరమగలల�
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:67
లస: ససస స

6602 AP151010327167
పపరర: లసగయఖ బబళళ�

6617 NDX0054304
పపరర: పడశరసత దథవలలరర

94-109/489

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:28-14-609
వయససస:45
లస: ససస స

6599 JBV2589471
పపరర: వనసకటమమ� పసగర�

6608 NDX3273802
పపరర: కళయఖణణ ఐతగగన

6597 AP151010330110
పపరర: లకడమ ఐటగగనమ

6622 AP151010330108
పపరర: వజయకలమమరర దథవలలరర

94-109/510

భరస : వనసకటకనకయఖ
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:61
లస: ససస స
94-109/512

6625 AP151010327177
పపరర: శకనవరసరరవప దథవపలలరర�

94-109/513

తసడడ:డ వనసకటకనకయఖ�
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:41
లస: పప
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6626 AP151010327020
పపరర: నథగరసదడకలమమర దథవపలలరర�

94-109/514

తసడడ:డ వనసకటకనకయఖ�
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:42
లస: పప
6629 AP151010327321
పపరర: వనసకటటశసరరర దథవపలలరర�

94-109/517

94-109/519

తసడడ:డ పసచతయఖ
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:27
లస: ససస స
6635 NDX0421321
పపరర: దసరర � మరరఠర�

94-109/522

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ�
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:36
లస: పప
6641 NDX0762658
పపరర: మలర యఖ రసగగ

94-109/528

94-109/530

94-109/533

94-109/536

భరస : రరమగ కకమమగరన
ఇసటట ననస:28-14-616
వయససస:28
లస: ససస స

94-109/518

6634 NDX1361971
పపరర: బమనబబ యన లకడమ

94-109/521

94-109/523 6637 NDX1290931
6636 NDX2126440
పపరర: సరయ శకనవరస భమనబబ యన
పపరర: మణణకసఠ రసగగ

6642 NDX0417915
పపరర: శకనవరసరరవప మరరఠర�

6645 NDX2080869
పపరర: ససజజత సస హహచ

6648 JBV2584225
పపరర: రమమష రసగగ�

6651 AP151010327236
పపరర: యయసస ఆకలల

6654 NDX2179175
పపరర: పరరసతమమ కకమమగరన
భరస : యలర యఖ కకమమగరన
ఇసటట ననస:28-14-616
వయససస:48
లస: ససస స

94-109/524

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:27
లస: పప
94-109/526

6640 NDX1361930
పపరర: బమనబబ యన పసచతయఖ

94-109/527

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:47
లస: పప
94-109/529

6643 NDX2697902
పపరర: రరమ తషలశ బబయ

94-125/820

తసడడ:డ లకమణరరవప వయమఖర
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:18
లస: ససస స
94-109/531

6646 JBV2589331
పపరర: లకకమ� రసగగ�

94-109/532

భరస : బబల� �
ఇసటట ననస:28-14-615
వయససస:35
లస: ససస స
94-109/534

6649 NDX2080851
పపరర: సతఖనథరరయణ చలలవరదద

94-109/535

తసడడ:డ శకనవరససలల చలలవరదద
ఇసటట ననస:28-14-615
వయససస:39
లస: పప
94-109/537

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:28-14-615
వయససస:48
లస: పప
94-109/539

6631 NDX1793323
పపరర: లలమవత రసగగ

భరస : పసచతయఖ
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకమరయఖ�
ఇసటట ననస:28-14-615
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకమరయఖ�
ఇసటట ననస:28-14-615
వయససస:40
లస: పప
6653 NDX2179142
పపరర: పపడమ లత కకమమగరన

94-109/520

భరస : సతఖనథరరయణ చ.
ఇసటట ననస:28-14-615
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:28-14-615
వయససస:40
లస: ససస స
6650 AP151010327234
పపరర: రసగగ బబల�

6633 NDX0670539
పపరర: నరసమమ రసగగ

6639 JBV0773465
పపరర: రవకలమమర కకడచల� �

94-109/516

తసడడ:డ మలర యఖ రసగగ
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నథరరయణ�
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:52
లస: పప

భరస : రమమశ రసగగ
ఇసటట ననస:28-14-615
వయససస:31
లస: ససస స
6647 AP151010330144
పపరర: ఆకలల హహమలత

94-109/834

తసడడ:డ మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకమరయఖ
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:50
లస: పప
6644 NDX2024073
పపరర: లహరర రసగగ

6630 NDX3079209
పపరర: వనసకట మణణకసఠ చచదరర
దవవలలరర
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దవవలలరర
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసచతయఖ భమనబబ యన
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:23
లస: పప
94-109/525

6628 AP151010327522
పపరర: రరమకకకషష దథవపలలరర�

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:57
లస: పప

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:28-14-614
వయససస:47
లస: ససస స
6638 NDX0488023
పపరర: శవ కకషష ఆరరపలర �

94-109/515

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:28-14-611
వయససస:60
లస: పప
6632 NDX1361948
పపరర: బమనబబ యన వనసకటరమణ

6627 AP151010327165
పపరర: ఏడడకకసడలల దథవపలలరర

6652 NDX2284099
పపరర: అనసశర ఆకలల

94-109/538

భరస : యయసస ఆకలల
ఇసటట ననస:28-14-616
వయససస:22
లస: ససస స
94-109/540

6655 NDX2284065
పపరర: కకషన ఆకలల

94-109/541

తసడడ:డ యయసస ఆకలల
ఇసటట ననస:28-14-616
వయససస:24
లస: పప
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94-109/542

తసడడ:డ యలర యఖ కకమమగరన
ఇసటట ననస:28-14-616
వయససస:28
లస: పప
6659 NDX1663740
పపరర: ఈశసర రరడడడ ఎరరవవరర

94-109/545

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ ఎరరవవరర
ఇసటట ననస:28-14-617
వయససస:25
లస: పప
6662 NDX2021798
పపరర: మసగమమ చలకల

94-109/548

భరస : వనసకటటససరరర చలకల
ఇసటట ననస:28-14-618
వయససస:56
లస: ససస స
6665 NDX2284297
పపరర: నసరర తససర మమ షపక

94-109/551

94-109/554

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:28-14-619
వయససస:25
లస: ససస స
6674 AP151010330280
పపరర: అకకనరరజ సరవతడ

94-109/546
6660 NDX1580803
పపరర: వనసకట రతన వజయ కలమమర
ఎరరవవరర
తసడడ:డ ససబబ రరడడడ ఎరరవవరర
ఇసటట ననస:28-14-617
వయససస:29
లస: పప

6661 NDX0551960
పపరర: అసకమమ చలకల
భరస : మగరళ కకషష చలకల
ఇసటట ననస:28-14-618
వయససస:30
లస: ససస స

6663 NDX2021830
పపరర: మగరళ కకషష చలకల

6664 NDX2021814
పపరర: వనసకటటశసరరర చలకల

94-109/549

6666 NDX2191765
పపరర: మహ లకడమ మసడవ

94-109/558

94-109/561

భరస : పడభబకర రరడడడ దదససరరడడడ
ఇసటట ననస:28-14-622
వయససస:61
లస: ససస స

94-109/544

94-109/547

94-109/550

తసడడ:డ కకషషయఖ చలకల
ఇసటట ననస:28-14-618
వయససస:58
లస: పప
94-109/552

6667 AP151010330527
పపరర: జజనబ షపక

94-109/555 6670 NDX2831469
6669 NDX2191781
పపరర: వనసకట గరరరధర రరవప మసడవ
పపరర: మసరసన వల షపక

6672 NDX1002633
పపరర: నథగ భబగఖలకడమ జవరసదద

94-109/553

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:28-14-619
వయససస:48
లస: ససస స
94-109/835

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:28-14-619
వయససస:30
లస: పప
94-109/556

భరస : శరకవణ కలమమర
ఇసటట ననస:28-14-620
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-14-621
వయససస:76
లస: ససస స
6677 NDX0552133
పపరర: ఎసపస రర కకసడసరర

తసడడ:డ నరసయఖ కకమమగరన
ఇసటట ననస:28-14-616
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పపనన రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:28-14-619
వయససస:54
లస: పప
94-109/836

6658 NDX2179183
పపరర: యలర యఖ కకమమగరన

తసడడ:డ యలర యఖ కకమమగరన
ఇసటట ననస:28-14-616
వయససస:33
లస: పప

భరస : గరరరధర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:28-14-619
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:28-14-619
వయససస:31
లస: పప
6671 NDX2824704
పపరర: మమలమబ షపక

94-109/543

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చలకల
ఇసటట ననస:28-14-618
వయససస:33
లస: పప

భరస : మహమమద జలమఅన షపజక
ఇసటట ననస:28-14-619
వయససస:25
లస: ససస స
6668 NDX1823054
పపరర: మహమమద జలమన షపక

6657 NDX2179134
పపరర: రరసకలమమర కకమమగరన

6673 NDX1078740
పపరర: శరకవణ కలమమర జవరసదద

94-109/557

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:28-14-620
వయససస:45
లస: పప

6675 NDX0015594
పపరర: అకకనరరజ జజసలమవనసకట లకడమ
నరసససహరరవప
తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:28-14-621
వయససస:87
లస: పప

94-109/559

6678 NDX1487595
పపరర: దథవద దదసస రరడడ

94-109/562

6676 NDX1290956
పపరర: మమరర జజనస దదససరరడడ

94-109/560

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ దదససరరడడడ
ఇసటట ననస:28-14-622
వయససస:26
లస: ససస స
6679 NDX0488098
పపరర: పడభబకర రరడడడ దదససరరడడడ

94-109/563

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ
ఇసటట ననస:28-14-622
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరడడడ దదససరరడడడ
ఇసటట ననస:28-14-622
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసతఖపరపలకడమ రవకరసత నసడసరర
ఇసటట ననస:28-14-623
వయససస:20
లస: ససస స

94-109/565
6681 NDX2284180
పపరర: వనసకట దసరర అనససయ
నవపలలరర
భరస : వనసకట సతఖ పరప లకడమ రవ కరసత నస
ఇసటట ననస:28-14-623
వయససస:46
లస: ససస స

94-109/566
6682 NDX2284248
పపరర: వ యస పస ఎల రవ కరసత
నసడసరర
తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస నసడసరర
ఇసటట ననస:28-14-623
వయససస:48
లస: పప

6683 NDX2824720
పపరర: సరయ కవఖ శక నసడసరర

6684 NDX1823633
పపరర: మనక ఏలలరర

6685 NDX1002914
పపరర: తదజశస ఏలలరర

6680 NDX2495711
పపరర: సరయ శరకవఖ శక నసడసరర

94-109/564

94-109/837

తసడడ:డ వ యస పస యల రవ కరసత నసడసరర
ఇసటట ననస:28-14-623
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:28-14-624
వయససస:25
లస: ససస స

94-109/567

94-109/568

తసడడ:డ మలర కరరరర నరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:28-14-624
వయససస:28
లస: ససస స
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6686 NDX1823617
పపరర: వజయమమ పలర పప తషల

94-109/569

భరస : మలర కరరరర న రరవప పలర పప తషల
ఇసటట ననస:28-14-624
వయససస:47
లస: ససస స
6689 NDX1823641
పపరర: మలర కరరరర న రరవప ఏలలరర

94-109/572

94-109/640

6690 NDX2495737
పపరర: మగరళ కకషష వతష
స మలర

94-109/580

94-109/583

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:28-14-628
వయససస:44
లస: ససస స
94-109/588

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-14-628
వయససస:56
లస: పప

94-109/581

6702 AP151010327009
పపరర: రరజరసదడబబబగ రరళళబసడడ

6705 NDX2151983
పపరర: రహహమగన షపక

6708 NDX2151975
పపరర: ససభబన షపక

94-109/591

6711 NDX0377952
పపరర: నథగరరజ వసదదశసరస

94-109/584

6714 NDX0377911
పపరర: రరమగలల వసదదశసరస
తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:28-14-628
వయససస:56
లస: పప

6697 AP151010330484
పపరర: రరమలకడమ రరళళబసడడ

94-109/579

6700 AP151010327473
పపరర: బబలససబడమణఖస రరళళబసడడ

94-109/582

6703 NDX2700037
పపరర: అనసష రరలమభబసడక

94-120/571

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రరలమభబసడక
ఇసటట ననస:28-14-627
వయససస:22
లస: ససస స
94-109/586

6706 JBV0772954
పపరర: నథరయణమమ దసబబటట

94-109/587

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:28-14-628
వయససస:67
లస: ససస స
94-109/589

6709 NDX2284230
పపరర: చసదడ శశఖర దసపరటట

94-109/590

తసడడ:డ శకనస దసపరటట
ఇసటట ననస:28-14-628
వయససస:27
లస: పప
94-109/592

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:28-14-628
వయససస:34
లస: పప
94-109/594

94-109/576

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-14-627
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ షఫసక షపక
ఇసటట ననస:28-14-628
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:28-14-628
వయససస:29
లస: పప
6713 AP151010327018
పపరర: సరయబబబబ రరళళబసడడ

6699 NDX1078831
పపరర: మణణకసఠ కలమమర రరళళబసడడ

94-109/574

భరస : రరజరసదడబబబగ
ఇసటట ననస:28-14-627
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : షఫసక షపక
ఇసటట ననస:28-14-628
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:28-14-628
వయససస:73
లస: ససస స
6710 NDX0488122
పపరర: వసశ ధసపరటట

94-109/578

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-14-627
వయససస:62
లస: పప
94-109/585

6691 NDX0042705
పపరర: చదసబర శరససస స కససలనథటట

తసడడ:డ శవరరమ కకషష రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:28-14-627
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:28-14-627
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:28-14-627
వయససస:61
లస: పప

6707 NDX2179076
పపరర: సరహర బ షపక

94-109/575

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:28-14-627
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:28-14-627
వయససస:27
లస: పప

6704 NDX0552240
పపరర: కరసవ ధసపరటట

94-109/573

6694 NDX1002666
పపరర: సరయ శకలకడమ రరళళబసడడ

6696 AP151010330483
పపరర: గరయతడ రరళళబసడడ

6701 AP151010327111
పపరర: శవరరమకకషష రరళళబసడడ

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-14-624
వయససస:31
లస: పప

6693 NDX2214724
పపరర: అనసష రరళరబసడడ

6695 NDX0054429
పపరర: లమవణఖ రరళళబసడడ
తసడడ:డ రరజరసదడ బబబగ
ఇసటట ననస:28-14-627
వయససస:31
లస: ససస స

94-109/571

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ
ఇసటట ననస:28-14-624
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమ కకషష రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:28-14-627
వయససస:23
లస: ససస స

94-109/577

6688 NDX1078799
పపరర: మమధవరరవప ఏలలరర

తసడడ:డ వవ సతఖనథరరయణ మమరరస వతష
స మలర
ఇసటట ననస:28-14-624
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వ వ సతఖనథరరయణ మమరరస వథసమలర
ఇసటట ననస:28-14-624,5/20
వయససస:52
లస: పప

6698 NDX1078856
పపరర: మణణకసఠ కలమమర రరళళబసడడ

94-109/570

భరస : చదసబర శరససస స
ఇసటట ననస:28-14-624
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:28-14-624
వయససస:51
లస: పప
6692 NDX2359990
పపరర: మగరళ కకషష వథసమలర

6687 NDX0042622
పపరర: అననపవరష eదదవ కససలనథటట

6712 NDX2165752
పపరర: శకనస దసపరటట

94-109/593

తసడడ:డ వనసకట సరసమ దసపరటట
ఇసటట ననస:28-14-628
వయససస:55
లస: పప
94-109/595

6715 NDX2126523
పపరర: తరపఠమమ బసడ

94-109/596

తసడడ:డ లసగయఖ బసడ
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:23
లస: ససస స
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94-109/597

తసడడ:డ లసఘయఖ బసడ
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:24
లస: ససస స
6719 NDX2080802
పపరర: వనసకరయమమ బసడ

94-109/600

94-109/603

94-109/606

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:28-14-632
వయససస:49
లస: పప

6724 AP151010327543
పపరర: హరరన రషసద సయఖద

94-109/605

తసడడ:డ అమన
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:77
లస: పప
94-109/607

6727 JBV2589547
పపరర: సప మమమ� నథగబబ యన�

94-109/608

భరస : పరపయఖ� �
ఇసటట ననస:28-14-630
వయససస:70
లస: ససస స

6732 AP151010330465
పపరర: అలవనలలమసగమమ
బలబధడపరతషడన
భరస : రరధథకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-14-631
వయససస:80
లస: ససస స

94-109/613

94-109/614
6733 NDX2420685
పపరర: వనసకట లకడమ నథగ సరయ
కకరణ పప చరరజ
తసడడ:డ వనసకట లకడమ నరసససహ రరవప పప చరరజ
ఇసటట ననస:28-14-631
వయససస:23
లస: పప

94-109/615

6735 NDX0358457
పపరర: వనసకట తషలసస ససబడహమణఖస
మమలలపరర
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-14-631
వయససస:34
లస: పప

94-109/616

6736 JBV0771337
పపరర: వనసకట నథగ రరమకలమమర
మమలలపరర
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-14-631
వయససస:34
లస: పప

94-109/617

6738 NDX0087130
పపరర: షణగమజ ఆసజననయగలల�
తసడలస�
తసడడ:డ గణణశ మమరరస�
ఇసటట ననస:28-14-631
వయససస:59
లస: పప

94-109/619

6739 AP151010327011
పపరర: సతఖనథనరరయణ మగలలపవరర

94-109/620

6741 NDX1823286
పపరర: దదలప కలమమర మమసదడగగత

94-109/622

94-109/618

94-109/621

భరస : జజజ
ఇసటట ననస:28-14-632
వయససస:43
లస: ససస స
6743 NDX0488155
పపరర: జజజ మమణడరఘగతష

94-109/604

94-109/612

తసడడ:డ రరధథకకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-14-631
వయససస:52
లస: పప
6740 NDX0552406
పపరర: అననమమ మమసదడగగత

94-109/602

94-109/610

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ మమరరస పరరమ
ఇసటట ననస:28-14-631
వయససస:31
లస: పప
6737 AP151010327474
పపరర: మలలర శసరశరమ బలభదడపరతషడన

6726 NDX2522654
పపరర: బసడ వనసకయమమ

6721 NDX2060408
పపరర: లసఘయఖ బసడ

6729 NDX0552323
పపరర: వనసకట నథగలకడమ తషలసస
మమలలపరర
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:28-14-631
వయససస:29
లస: ససస స

94-109/609

భరస : సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-14-631
వయససస:62
లస: ససస స
6734 NDX2021962
పపరర: వనసకట కకషషయఖ పరరమగ

6723 AP151010327211
పపరర: షఫస రషసద సయఖద

94-109/599

తసడడ:డ థమమణణ బసడ
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:54
లస: పప

భరస : బసడ లసగయఖ
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ� �
ఇసటట ననస:28-14-630
వయససస:41
లస: పప
6731 AP151010330040
పపరర: అసజనదదవ మగలలపవరర

94-109/601

తసడడ:డ హరరన రషసద
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ తమమన లలట
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:49
లస: పప
6728 JBV0773549
పపరర: శసకర చదగగసడడ� �

6720 NDX0929786
పపరర: షఫస సయఖద

6718 JBV0772715
పపరర: షరఫస సడ .మహ

తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అమన
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నసర
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:62
లస: పప
6725 NDX2522647
పపరర: బసడ లసగయఖ

94-109/598

తసడడ:డ అమన
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లసఘయఖ బసడ
ఇసటట ననస:28-14-629
వయససస:50
లస: ససస స
6722 AP151010327006
పపరర: అమన సయఖద

6717 JBV2589083
పపరర: బబఆయయషర సయఖద

6744 NDX0488197
పపరర: చనన చననపప మమడ
తసడడ:డ వనసకట చలస
ఇసటట ననస:28-14-632
వయససస:80
లస: పప

94-109/611

భరస : సతఖనథరరయణ మమరరస పరరమ
ఇసటట ననస:28-14-631
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదథసస
ఇసటట ననస:28-14-631
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమసదడగగత
ఇసటట ననస:28-14-632
వయససస:24
లస: పప
94-109/624

6730 NDX2021954
పపరర: వనసకట సతఖవత పరరమ

6742 NDX1823872
పపరర: ససరరఖ పడకరశ మమసదడగమరరస

94-109/623

తసడడ:డ జజజ మమసదరగగరరస
ఇసటట ననస:28-14-632
వయససస:25
లస: పప
94-109/625

6745 NDX1663765
పపరర: అపరష మమడ

94-109/626

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:28-14-633
వయససస:27
లస: ససస స
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6746 AP151010330132
పపరర: రమణ మమడథ

94-109/627

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-14-633
వయససస:40
లస: ససస స
6749 NDX2151967
పపరర: వరలకడమ మగదదగగసడ

94-109/630

94-109/633

94-109/636

94-109/639

94-109/641

భరస : శశష కలమమర రరజనథల
ఇసటట ననస:28-15-606
వయససస:48
లస: ససస స
6764 NDX1700468
పపరర: జసధథఖల ససబడహమణఖస శరససస స

94-109/645

6756 AP151010327056
పపరర: రమమష బబబగ మగదదగగసడ

94-109/648

6762 JBV2589810
పపరర: లకకమ� ఏ�

94-109/642

6768 NDX2060341
పపరర: రసగగ సరయ మలమర

6771 NDX0377317
పపరర: సతఖభబమ� చసతపలర �
భరస : శవకరశవరరవప�
ఇసటట ననస:28-15-625
వయససస:44
లస: ససస స

6773 JBV2584936
పపరర: పడభబకరరరవప పరబబ లల� �

6774 JBV2584779
పపరర: రరమమరరవప అబబరరజ� �

94-109/654

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:28-15-625
వయససస:54
లస: పప

6754 AP151010327525
పపరర: పవరష చసదడరరవప మగదదగగసడ

94-109/635

6757 AP151010327361
పపరర: వనసకటటశసరరర మగదదగగసడ

94-109/638

6760 NDX2581494
పపరర: వనత కలమమర రరడడడ కలసచల

94-125/824

తసడడ:డ నరరకరరడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:28-15-74 9/1
వయససస:20
లస: పప
6763 JBV2584894
పపరర: ఎ సప మసససదరస� �

94-109/644

తసడడ:డ వఠల� �
ఇసటట ననస:28-15-606
వయససస:47
లస: పప
94-109/646

6766 JBV2589620
పపరర: రరణగక� మమరరగగ�

94-109/647

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:28-15-615
వయససస:35
లస: ససస స
94-109/649

తసడడ:డ వనసకటటససరరర మలమర
ఇసటట ననస:28-15-615
వయససస:27
లస: పప
94-109/651

94-109/632

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:28-14-634
వయససస:68
లస: పప
94-112/399

భరస : పవరష ససరరసదడ కలమమర సమగదథడల
ఇసటట ననస:28-15-625
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ� �
ఇసటట ననస:28-15-625
వయససస:42
లస: పప

94-109/637

6759 AP151010342135
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస దదశరరజ
దదశరరజ
తసడడ:డ కరమమశసరరరవప దదశరరజ
ఇసటట ననస:28-15
వయససస:56
లస: పప

6765 NDX0069997
పపరర: పపననయఖ� మలమరదద�

6751 NDX2142289
పపరర: లకడమ తషలసస చటటఘపప డ లల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-14-634
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహమమరరస�
ఇసటట ననస:28-15-606
వయససస:74
లస: పప

భరస : కకరయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-615
వయససస:77
లస: ససస స
6770 NDX2021889
పపరర: కలమఖణణ సమగదథడల

94-109/634

భరస : వఠల� �
ఇసటట ననస:28-15-606
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:28-15-606
వయససస:49
లస: పప
6767 AP151010330469
పపరర: బగచతమమ రసగగ�

6753 NDX2512861
పపరర: అవనథష మగదదగగసడ

94-109/629

భరస : మగకనసటట చటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:28-14-634
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-14-634
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరదస
ఇసటట ననస:28-14-649
వయససస:28
లస: ససస స
6761 NDX1823591
పపరర: కగసలఖ రరజనథల

94-109/631

తసడడ:డ భబసనర రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:28-14-634
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-14-634
వయససస:45
లస: పప
6758 NDX1148469
పపరర: రరహహణణ తషరగ

6750 NDX2151991
పపరర: శశష రతనస మగదదగగసడ

6748 NDX1458067
పపరర: లమవణఖ మగదదగగసడ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతరరటట
ఇసటట ననస:28-14-634
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబగ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:28-14-634
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-14-634
వయససస:63
లస: ససస స
6755 AP151010327373
పపరర: భబసనరరరవప మగదదగగసడ

94-109/628

తసడడ:డ భబసనర రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:28-14-634
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : భబసనర రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:28-14-634
వయససస:42
లస: ససస స
6752 JBV2589984
పపరర: కనకదసరర మగదదగగసడ

6747 NDX2512820
పపరర: అలలఖఖ మగదదగగసడ

6769 JBV2584241
పపరర: శకనస మమరరగగ� �

94-109/650

తసడడ:డ రరమగలల� �
ఇసటట ననస:28-15-615
వయససస:36
లస: పప
94-109/652

6772 NDX0421958
పపరర: శకలసతల� చసతపలర �

94-109/653

భరస : వనసకటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-625
వయససస:77
లస: ససస స
94-109/655

6775 NDX1063551
పపరర: వనత వరరటట

94-158/9

భరస : మగరళ కకషష యమదవ వరరటట
ఇసటట ననస:28-15-637
వయససస:30
లస: ససస స
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6776 NDX0734012
పపరర: లకమమమ ననననబబ యన

94-158/10

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-15-637
వయససస:75
లస: ససస స
6779 AP151010297132
పపరర: రసగరరరవప వరరటట

94-158/13

94-125/33

94-125/822

94-158/14

94-158/17

94-158/20

94-158/23

భరస : నథగయఖ
ఇసటట ననస:28-15-643
వయససస:34
లస: ససస స

6789 NDX0389700
పపరర: కకటయఖ మగరల

6792 JBV2426377
పపరర: పరపరయమమ యసడసరర

6795 AP151010297148
పపరర: పప తషరరజ దథసరర�

6798 NDX1203439
పపరర: ససనల కలమమర వగరర

94-158/26

94-158/15

6784 NDX2591543
పపరర: నథగరశసర రరవప దదవళర

94-125/821

6787 NDX2783629
పపరర: వనసకమమ పరష

94-125/870

6790 AP151010297094
పపరర: వనసకటటశసరరర దదవరకకసడ

94-158/18

6793 NDX0498014
పపరర: శకనవరససలల దథసరర

94-158/19

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:28-15-641/1
వయససస:41
లస: పప
94-158/21

6796 NDX2067743
పపరర: ససరరఖ వగరర

94-158/22

తసడడ:డ పసటర వగరర
ఇసటట ననస:28-15-642
వయససస:24
లస: ససస స
94-158/24

6799 NDX1203447
పపరర: రవసదడ పడసరద వగరర

94-158/25

తసడడ:డ పసటర వగరర
ఇసటట ననస:28-15-642
వయససస:31
లస: పప

94-125/871 6802 NDX0058883
6801 NDX2775351
పపరర: వనసకట నథగ సరయ జగదదశ దథసర
పపరర: వనసకట లకకమ దదపర దథసరస

6804 NDX0464271
పపరర: పపలమమ దథసరర
భరస : కకటటశసరరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-15-643
వయససస:58
లస: ససస స

94-158/16

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:28-15-641
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నథగయఖ దథసర
ఇసటట ననస:28-15-643
వయససస:19
లస: పప
94-158/28

94-125/32

భరస : కకటయఖ పరష
ఇసటట ననస:28-15-640
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర
ఇసటట ననస:28-15-642
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:28-15-642
వయససస:45
లస: పప
6803 JBV2426351
పపరర: భవరన దథసరర

94-125/823

తసడడ:డ నథగయఖ
ఇసటట ననస:28-15-641/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : పసటర
ఇసటట ననస:28-15-642
వయససస:43
లస: ససస స
6800 JBV1093285
పపరర: పసటర వగరర

6786 NDX2591436
పపరర: భవన దదవళర

6781 NDX2372530
పపరర: రమణ అలల
ర రర

తసడడ:డ యలర యఖ దదవళర
ఇసటట ననస:28-15-638
వయససస:53
లస: పప

భరస : లకకమకరసతథరరవప
ఇసటట ననస:28-15-641/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-15-641/1
వయససస:50
లస: పప
6797 JBV1091115
పపరర: సవడమమ వగరర

94-125/34

తసడడ:డ కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:28-15-640
వయససస:60
లస: పప

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:28-15-641/1
వయససస:52
లస: ససస స
6794 NDX0389791
పపరర: వనసకటరమణ� దదవరకకసడ�

6783 NDX1138056
పపరర: రరమయఖ నసకబతష
స ల

94-158/12

భరస : వనసకటటససరరర అలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-15-637/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:28-15-638
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:28-15-640
వయససస:55
లస: ససస స
6791 AP151010297149
పపరర: వనసకమమ దథసరర

94-125/31

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:28-15-638
వయససస:61
లస: పప

భరస : నగరశసరరరవప దదవళర
ఇసటట ననస:28-15-638
వయససస:47
లస: ససస స
6788 NDX0389759
పపరర: లలరద మమ మగరల

6780 NDX1453745
పపరర: పడమల అవపలపరటట

6778 AP151010297129
పపరర: సరసబబడజఖస వరరటట

తలర : రసగరరరవప వరరటట
ఇసటట ననస:28-15-637
వయససస:58
లస: పప

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:28-15-637/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:28-15-637/1
వయససస:46
లస: పప
6785 NDX2592301
పపరర: రసగమమ దదవళర

94-158/11

తసడడ:డ రసగరరరవప వరరటట
ఇసటట ననస:28-15-637
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బకనయఖ వరరటట
ఇసటట ననస:28-15-637
వయససస:61
లస: పప
6782 NDX1453737
పపరర: కరశయఖ అవపలపరటట

6777 JBV1091529
పపరర: మరలకకషష యమదవ వరరటట

94-158/27

భరస : శవరసజననయ పడసరద దథసరర
ఇసటట ననస:28-15-643
వయససస:34
లస: ససస స
94-158/29

6805 JBV2426492
పపరర: శవరసజననయపడసరదస దథసరర

94-158/30

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-15-643
వయససస:35
లస: పప
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6806 JBV2426476
పపరర: వనసకటనథగలకమయఖ దథసరర

94-158/31

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-15-643
వయససస:38
లస: పప
6809 NDX0389726
పపరర: కకటటశసరరరవప దథసరర

94-158/34

94-125/35

6815 NDX0499269
పపరర: అననపవరష గటటఘ

94-158/38

6813 NDX0059006
పపరర: ససతథరరవమమ మమమలవరపప

6816 JBV2426138
పపరర: ససతథరరవమమ మమమలవరపప

94-158/41

6819 JBV2426112
పపరర: శవ కకటటశసర రరవప మమమలవరపప

94-158/36

6822 NDX0552174
పపరర: ససత లసగరల�

94-158/39

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ� �
ఇసటట ననస:28-15-646
వయససస:34
లస: ససస స

6825 JBV0772426
పపరర: ఇసదదరరదదవ రరళళబసడడ

94-158/42

94-109/661

6830 AP151010291167
పపరర: పదథమవత ధరమవరపప

94-109/664

6828 JBV0772822
పపరర: వనసకటపపయఖ రరళళబసడడ

భరస : ససతథరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-15-647
వయససస:70
లస: ససస స

6834 NDX1923698
పపరర: శకలకడమ పపలజల
భరస : రమమశ బబబగ పపలజల
ఇసటట ననస:28-15-648
వయససస:37
లస: ససస స

6817 NDX2196567
పపరర: వనసకటటశ చకకచచరర

94-158/40

6820 JBV2426104
పపరర: లకకమకకటటశసరరరవప మమమలవరపప

94-158/43

6823 NDX1923755
పపరర: షణగమఖ పసడయమ భడహహమశసరర
రరళళబసడడ
భరస : శకనవరస రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:28-15-646
వయససస:34
లస: ససస స

94-109/657

94-109/659

6826 JBV2584126
పపరర: శకనవరస రరళళబసడడ

94-109/660

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:28-15-646
వయససస:35
లస: పప
94-109/662

6829 JBV0773408
పపరర: నథగ శశశలజ ధరమవరపప

94-109/663

భరస : ససవర సరసబగ పడసరద ధరమవరపప
ఇసటట ననస:28-15-647
వయససస:41
లస: ససస స
94-109/665

భరస : వరససదదవరరవప
ఇసటట ననస:28-15-647
వయససస:76
లస: ససస స
94-109/667

94-158/37

94-109/656

తసడడ:డ ఆణజననయగలల
ఇసటట ననస:28-15-646
వయససస:65
లస: పప
6831 AP151010330552
పపరర: అననపవరష పరరసపలర

6814 NDX0389833
పపరర: ససజజత మమమలవరపప

తసడడ:డ అనసతవనసకటజగనథనధస
ఇసటట ననస:28-15-645
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:28-15-646
వయససస:51
లస: ససస స

6827 JBV0772624
పపరర: ఆసజననయ వర పడసరద
రరళళబసడడ
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:28-15-646
వయససస:39
లస: పప

94-158/35

తసడడ:డ బబల ససబడహమణఖస చకకచచరర
ఇసటట ననస:28-15-645
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:28-15-646
వయససస:33
లస: ససస స
94-109/658

6811 NDX1695545
పపరర: పసచతరరడడడ కకసర

భరస : లకడమ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-15-645
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసతవనసకటజగనథనధస
ఇసటట ననస:28-15-645
వయససస:44
లస: పప
94-158/44

94-158/33

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:28-15-644
వయససస:67
లస: పప

భరస : అనసతవనసకటజగనథనధస
ఇసటట ననస:28-15-645
వయససస:71
లస: ససస స

తలర : అననపవరష
ఇసటట ననస:28-15-645
వయససస:30
లస: పప

6833 AP151010288193
పపరర: ససతథరరమమసజననయగలల
ధరమవరపప
తసడడ:డ నథరరయణ
ఇసటట ననస:28-15-647
వయససస:84
లస: పప

94-158/311

భరస : శవ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-15-645
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహలకడమ నథరరయణ
ఇసటట ననస:28-15-645
వయససస:60
లస: ససస స

6824 JBV0772434
పపరర: లకకమ అననపవరష � రరళళబసడడ�

6810 NDX2590701
పపరర: దథసరర ఫణణసదడ దసరర పడసరద

6808 JBV2426419
పపరర: నథగరరజ దథసరర

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-15-643
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ దథసరర నథగరరజ
ఇసటట ననస:28-15-643 4/21 LINE
వయససస:19
లస: పప

6812 NDX1582163
పపరర: అభనవ భవరన పడసరద
మటటమరరక
తసడడ:డ కకరణ కలమమర మటటమరరక
ఇసటట ననస:28-15-645
వయససస:25
లస: పప

6821 JBV2426120
పపరర: అనసతవనసకటజగనథనధస�
మమమలవరపప�
తసడడ:డ కకటటవరయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-645
వయససస:72
లస: పప

94-158/32

తసడడ:డ కకటటశసరరవప దథసరర
ఇసటట ననస:28-15-643
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తథతబబబయ దథసరర
ఇసటట ననస:28-15-643
వయససస:62
లస: పప

6818 NDX0498923
పపరర: దసరర సరయరరస గటటఘ

6807 JBV2426559
పపరర: నథగయఖ దథసరర

6832 JBV0773424
పపరర: శవశణభగపడసరదస ధరమవరపప

94-109/666

తసడడ:డ ససతథరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-15-647
వయససస:46
లస: పప
94-109/668

6835 NDX1923664
పపరర: రమమష బబబగ పపలజజల

94-109/669

తసడడ:డ పడసరదరరవప పపలజజల
ఇసటట ననస:28-15-648
వయససస:38
లస: పప
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94-109/670

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:28-15-649
వయససస:29
లస: ససస స
6839 NDX3247681
పపరర: వనసకట లకడమ డసడక భభటర

94-158/385

94-158/46

6845 NDX0458968
పపరర: తషలసస పపసడథఖల

94-158/48

94-158/51

తసడడ:డ వనసకట బబల కకషష కసదసరర
ఇసటట ననస:28-15-652
వయససస:50
లస: పప
6851 NDX1063593
పపరర: హనసమసత రరవప పపసడథఖల
పపసడథఖల
తసడడ:డ నథగభమషణస పపసడథఖల
ఇసటట ననస:28-15-652
వయససస:90
లస: పప

94-158/54

6854 NDX1830786
పపరర: పడభబకర వవర

94-125/38

94-125/36

6846 NDX1695834
పపరర: Chinna lakshmi
annapurnamma
భరస : రరవత కలమమర కసదసరర
ఇసటట ననస:28-15-652
వయససస:42
లస: ససస స

94-158/49

6849 NDX1063601
పపరర: మహన వనసకట కనక
మధసససధన రరవప పపసడథఖల
తసడడ:డ నరసససహరరవప పపసడథఖల
ఇసటట ననస:28-15-652
వయససస:53
లస: పప

94-158/52

6852 NDX2902674
పపరర: భబసరకరరవ పడతథప

6855 NDX2806206
పపరర: శశరసక వవరర

6858 NDX2421071
పపరర: సరయ మణణకసఠ గరవసదరరజ

భరస : గణణశసర రరవప అతతకలరర
ఇసటట ననస:28-15-656
వయససస:61
లస: ససస స
94-109/674

6861 NDX0839696
పపరర: ఆతషకలరర గణణశసర రరవప
అతషకలరర
తసడడ:డ గగరవయఖ అతతకలరర
ఇసటట ననస:28-15-656
వయససస:67
లస: పప
6864 NDX1290865
పపరర: మమధవ నథగళళ
భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:28-15-657
వయససస:41
లస: ససస స

6844 NDX2067768
పపరర: సతఖవత కసదసకలరర

94-158/47

6847 NDX1695784
పపరర: కకషష కలమమరర కసదసరర

94-158/50

6850 NDX1695743
పపరర: వనసకట బబల కకషష కసదసరర

94-158/53

తసడడ:డ వనసకట సతఖ నథరరయణ కసదసరర
ఇసటట ననస:28-15-652
వయససస:75
లస: పప
94-109/838

6853 NDX2372555
పపరర: లకడమ శరరద పనథనల

94-125/37

తలర : జయ లకడమ పనథనల
ఇసటట ననస:28-15-653
వయససస:26
లస: ససస స
94-125/873

94-125/39

తలర : వజయ లకడమ గరవసదరరజ
ఇసటట ననస:28-15-655
వయససస:21
లస: పప
94-158/56

94-158/45

భరస : వనసకట బబల కకషష కసదసరర
ఇసటట ననస:28-15-652
వయససస:69
లస: ససస స

Deleted

94-158/338

6841 AP151010297221
పపరర: శరరద దగగర మలర దగగర మలర

భరస : సతఖనథరరయణ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:28-15-651
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర వవర
ఇసటట ననస:28-15-653
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:28/15/654
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటససరరర యకనల
ఇసటట ననస:28-15-657
వయససస:34
లస: ససస స

6843 NDX1664060
పపరర: వజయ లకడమ కలకలనసరర

94-109/672

భరస : వనసకటటశసరరరవప దగగర మలర
ఇసటట ననస:28-15-650
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషప తస స పడతథప
ఇసటట ననస:28-15-653
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వవర
ఇసటట ననస:28-15-653
వయససస:53
లస: పప

6863 NDX2284495
పపరర: పసచతమమ యకనల

94-125/872

భరస : కకషష పడసరద కలకలనసరర
ఇసటట ననస:28-15-651
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహన పపసడథఖల
ఇసటట ననస:28-15-652
వయససస:39
లస: ససస స

6860 NDX0839563
పపరర: ఆతషకలరర లకడమ సరమమమ జఖస

6840 NDX3115318
పపరర: దగగర మలర ససదదప

6838 NDX0049387
పపరర: రరజరసదడ పడసరద తషరరగ�

తసడడ:డ మధసససధన రరవప�
ఇసటట ననస:28-15-649
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ దగగర మలర వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-15-650
వయససస:37
లస: పప

6842 AP151010297220
పపరర: వనసకటటశసరరరవప దగగర మలర
దగగర మలర
తసడడ:డ వనసకటరతనస దగగర మలర
ఇసటట ననస:28-15-650
వయససస:62
లస: పప

6857 NDX3168218
పపరర: బబజ షపక

94-109/671

భరస : రరజరసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:28-15-649
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:28-15-649
వయససస:45
లస: ససస స

6848 NDX1695768
పపరర: రరవత కలమమర కసదసరర

6837 NDX0422022
పపరర: రవ అనసరరధ తషరగ�

6856 NDX2984607
పపరర: ధనలకడమ తళరపలర

94-158/345

భరస : శకనవరసరరవప తళరపలర
ఇసటట ననస:28-15-653
వయససస:41
లస: ససస స
6859 NDX2067750
పపరర: వజయ లకడమ గరవసదరరజ

94-158/55

భరస : రరమ కకషష పడసరద గరవసదరరజ
ఇసటట ననస:28-15-656
వయససస:45
లస: ససస స
94-158/57

6862 NDX2277218
పపరర: కరవఖ ససతతషస మతష
స పలర

94-109/673

తసడడ:డ తరరమల పడసరద మతష
స పలర
ఇసటట ననస:28-15-657
వయససస:23
లస: ససస స
94-109/675

6865 AP151010330276
పపరర: శశశలజ నథగరళళ�

94-109/676

భరస : చచసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:28-15-657
వయససస:45
లస: ససస స
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6866 AP151010330068
పపరర: శశషరరతనస నథగరళళ�

94-109/677

భరస : రసగరరరమగలల�
ఇసటట ననస:28-15-657
వయససస:68
లస: ససస స
6869 AP151010327317
పపరర: చసదడశశఖర నథగరళళ�

94-109/680

94-109/683

94-109/686

94-109/839

94-109/691

భరస : వనసకటబదదడ రరవపరటట
ఇసటట ననస:28-15-660
వయససస:59
లస: ససస స
6884 AP151010327224
పపరర: వనసకటబదదడ రరవపరటట

94-109/694

94-109/697

భరస : కరరమ
ఇసటట ననస:28-15-662
వయససస:48
లస: ససస స

94-109/687

6879 NDX2284610
పపరర: రరహహణణ అననసగర

94-109/700

94-109/689

6874 NDX2126390
పపరర: మహబమబ షపక

94-109/685

6877 NDX0761791
పపరర: అబగదల రషసద�

94-109/688

6880 NDX0421750
పపరర: వనసకట రమణ అననసగర�

94-109/690

తసడడ:డ లకడమ వనసకరటరమణ అనథనగణణ
ఇసటట ననస:28-15-660
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటబదద�డ
ఇసటట ననస:28-15-660
వయససస:46
లస: ససస స

6882 NDX2060267
పపరర: హరర కకషష అననసగర

94-109/693
6883 NDX0883538
పపరర: లకడమ వనసకట రమణ� అననసగర�

94-109/692

6885 NDX1663690
పపరర: శక లకడమ నడడసపలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-660
వయససస:51
లస: పప
94-109/695

6888 AP151010327124
పపరర: మహనరరవప నడసపలర �

6891 NDX1290923
పపరర: రరషమ సయఖద

6894 NDX1290824
పపరర: ససలమసనథ బబగస సయఖద
భరస : ససలమర
ఇసటట ననస:28-15-662
వయససస:50
లస: ససస స

6886 AP151010330232
పపరర: వనసకటడతనస నడసపలర

94-109/696

భరస : మహనరరమ
ఇసటట ననస:28-15-661
వయససస:67
లస: ససస స
94-109/698

6889 NDX1002609
పపరర: పరరసనథ ససలమసనథ సయఖద

94-109/699

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:28-15-662
వయససస:21
లస: ససస స
94-109/701

భరస : మహమమద షఫస
ఇసటట ననస:28-15-662
వయససస:28
లస: ససస స
94-109/703

94-109/682

తసడడ:డ మసరసనసల�
ఇసటట ననస:28-15-659
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నసకరరజ�
ఇసటట ననస:28-15-661
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ అలమర బకడ షపక
ఇసటట ననస:28-15-662
వయససస:26
లస: ససస స
6893 AP151010330274
పపరర: సయయఖద జరరనథ ససలమసన

6876 NDX2284156
పపరర: శసకర అలమదథసస

6871 AP151010327246
పపరర: వనసకటరమణ ససరష

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:28-15-659
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరజరశ బబబగ నడడసపలర
ఇసటట ననస:28-15-661
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:28-15-661
వయససస:43
లస: పప
6890 NDX2179233
పపరర: సలమమ ససలమసనథ షపక

94-109/684

తలర : లకడమ వనసకట రమణ అననగర
ఇసటట ననస:28-15-660
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:28-15-660
వయససస:64
లస: పప
6887 AP151010327068
పపరర: రరజరష బబబగ నడసపలర �

6873 NDX2284172
పపరర: వజయ లకడమ అలమదథసస

94-109/679

తసడడ:డ నథగకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-15-658
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఇదదయఖ అలమదథసస
ఇసటట ననస:28-15-659
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:28-15-659
వయససస:63
లస: పప
6881 NDX2060317
పపరర: మలలర శసరర రరవపరటట

94-109/681

భరస : శసకర అలమదథసస
ఇసటట ననస:28-15-659
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:28-15-659
వయససస:26
లస: పప
6878 NDX2831428
పపరర: ససభబన షపక

6870 AP151010330033
పపరర: భభధదశక ససరన

6868 NDX0762690
పపరర: రరసబబబగ నథగరళళ�

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:28-15-657
వయససస:43
లస: పప

భరస : నథగకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-15-658
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకతలసగస
ఇసటట ననస:28-15-658
వయససస:72
లస: పప
6875 NDX1793026
పపరర: మగనథఫ షపక

94-109/678

తసడడ:డ లకకమకరసఠయఖ యకనల
ఇసటట ననస:28-15-657
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:28-15-657
వయససస:52
లస: పప
6872 AP151010327063
పపరర: నథగకకటటశసరరవప ససరష

6867 NDX2284487
పపరర: వనసకటటససరరర యకనల

6892 NDX1002682
పపరర: రరషరమ ససలమసనథ సయఖద

94-109/702

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:28-15-662
వయససస:29
లస: ససస స
94-109/704

6895 NDX2179241
పపరర: మహబమబ ససబబన షపక

94-109/705

తసడడ:డ అలమర బకడ షపక
ఇసటట ననస:28-15-662
వయససస:24
లస: పప

Page 234 of 330

6896 NDX1078922
పపరర: ఫసరరజ సయఖద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-109/706

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:28-15-662
వయససస:28
లస: పప
6899 NDX1906017
పపరర: తషలసస నహరరక సరనకకమగమ

94-111/624

94-109/711

94-109/714

94-127/31

94-127/896

94-127/35

94-127/37

తసడడ:డ ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:28-15-669
వయససస:30
లస: పప

6909 NDX2468163
పపరర: రమణ తమమశశటఘ ట

6912 NDX2216216
పపరర: శరరష కకసడథ

6915 NDX3201399
పపరర: శరరష కకసడ

6918 NDX2497725
పపరర: షకకలమ షపక

94-127/40

6921 AP151010318135
పపరర: మహబమబగసభబన షపక

94-127/32

6924 AP151010321331
పపరర: కగసర షపక
భరస : ఖమజజవల
ఇసటట ననస:28-15-669
వయససస:47
లస: ససస స

6904 NDX2284255
పపరర: సరయ ససదదప మదగన

94-109/713

6907 NDX1079334
పపరర: నథరరయణ జలలకలరర

94-109/716

6910 NDX2806016
పపరర: రవ తమమశశటఘ ట

94-127/895

తసడడ:డ శరసబయఖ తమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-15-664/1
వయససస:25
లస: పప
94-127/33

6913 AP151010321255
పపరర: లకమమమ కకసడథ

94-127/34

భరస : మగతథఖలల
ఇసటట ననస:28-15-665
వయససస:67
లస: ససస స
94-158/346

6916 NDX2216554
పపరర: కలపన దదవ కరణస

94-127/36

భరస : madhu karanam
ఇసటట ననస:28-15-666
వయససస:35
లస: ససస స
94-127/38

6919 AP151010321332
పపరర: హహసపసనబ షపక

94-127/39

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:28-15-667
వయససస:52
లస: ససస స
94-127/41

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:28-15-667
వయససస:62
లస: పప
94-125/874

94-109/710

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:28-15-664
వయససస:59
లస: పప

భరస : నథగగల షపక
ఇసటట ననస:28-15-667
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబగ షపక
ఇసటట ననస:28-15-667
వయససస:27
లస: పప
6923 NDX2781847
పపరర: ఖససస షపక

94-109/715

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:28-15-665
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:28-15-666
వయససస:40
లస: పప
6920 NDX2497576
పపరర: నథగగల షపక

6906 JBV2584217
పపరర: శకనవరసరరవప మమరగరన�

6901 NDX1002807
పపరర: రమణమమ జలలకలరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదగన
ఇసటట ననస:28-15-664
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనస కకసడథ
ఇసటట ననస:28-15-665
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతథఖలల�
ఇసటట ననస:28-15-665
వయససస:40
లస: పప
6917 NDX2216190
పపరర: మధస బబబగ కరణస

94-109/712

భరస : శరసబయఖ తమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-15-664/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రవ తమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-15-664/1
వయససస:19
లస: ససస స
6914 AP151010318207
పపరర: రరసబబబగ కకసడథ�

6903 AP151010330147
పపరర: ఆకలల ఎలర మమ�

94-109/708

భరస : నథరరయణ
ఇసటట ననస:28-15-664
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ�
ఇసటట ననస:28-15-664
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ తమమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-15-664/1
వయససస:23
లస: ససస స
6911 NDX2806032
పపరర: వనసకట లకడమ తమమశశటఘ ట

94-109/709

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-664
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ కకమమగరన
ఇసటట ననస:28-15-664
వయససస:30
లస: పప
6908 NDX2468171
పపరర: లకడమ ససకనఖ తమమశశటఘ ట

6900 NDX1002773
పపరర: శవదసరర గజరలకకసడ

6898 NDX1290816
పపరర: ససలమర సయఖద

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:28-15-662
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:28-15-664
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-664
వయససస:50
లస: ససస స
6905 NDX1822981
పపరర: ససవర కకమమగరన

94-109/707

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:28-15-662
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:28-15-663
వయససస:24
లస: ససస స
6902 AP151010330194
పపరర: కమలమమ కకమగమగమన�

6897 AP151010327518
పపరర: కరరమ సయఖద

6922 NDX2770113
పపరర: నథగగల మరవల షపక

94-127/897

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:28-15-667
వయససస:20
లస: పప
94-127/42

6925 AP151010318383
పపరర: ఖమజజ వల షపక

94-127/43

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:28-15-669
వయససస:52
లస: పప
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94-127/898

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:28-15-669
వయససస:73
లస: ససస స
6929 NDX2216612
పపరర: వనసకట రమణ burri

94-127/44

94-127/47

94-109/717

94-109/720

94-109/722

94-109/725

94-158/58

6939 AP151010327062
పపరర: లసగమమరరస లలలమర�

6942 NDX1823682
పపరర: హససనథ షపక

6945 AP151010327612
పపరర: మహమమద రఫస�

6948 AP151010297380
పపరర: కరళకకషప ర పనథనల

94-158/61

94-158/64

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖ శరససస స తచలదదవలపలర
ఇసటట ననస:28-15-677
వయససస:23
లస: పప

6951 AP151010297110
పపరర: లకకమశరరద ఘసటసరల
ఘసటసరల
భరస : సతఖనథరరయణ ఘసటసరల
ఇసటట ననస:28-15-677
వయససస:69
లస: ససస స

94-127/46

6934 NDX1983510
పపరర: దసరర యఖ మమడగణణ

94-127/49

6937 AP151010327494
పపరర: ఆసజననయగలల పడయమగ

94-109/719

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:28-15-672
వయససస:66
లస: పప
94-109/721

6940 NDX3169059
పపరర: శవ గరరర

94-158/347

తసడడ:డ వనసకటయ గరరర
ఇసటట ననస:28-15-673
వయససస:38
లస: పప
94-109/723

6943 NDX0713636
పపరర: షహహదథ� షపక�

94-109/724

భరస : ఉసరమన�
ఇసటట ననస:28-15-674
వయససస:40
లస: ససస స
94-109/726

6946 NDX0418236
పపరర: మసరసన షపక�

94-109/727

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:28-15-674
వయససస:82
లస: పప
94-158/59

తసడడ:డ దకడణథమమరరస శరససస స
ఇసటట ననస:28-15-676
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటససబడమణఖశరససస స
ఇసటట ననస:28-15-677
వయససస:55
లస: ససస స
6953 NDX2154102
పపరర: నరసససహస తచలదదవలపలర

94-109/718

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:28-15-674
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరశకకషప ర�
ఇసటట ననస:28-15-676
వయససస:58
లస: ససస స
6950 JBV2460954
పపరర: సతఖవత తచలమదదవలపలర

6936 NDX0488064
పపరర: రరమనథరరయణ పడయమగ

6931 NDX0377655
పపరర: సప వమమ� నథగనబబ యన�

తసడడ:డ లకమయఖ మమడగణణ
ఇసటట ననస:28-15-670
వయససస:74
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:28-15-674
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దథవద కలమమర అసకస
ఇసటట ననస:28-15-674
వయససస:27
లస: పప
6947 AP151010297381
పపరర: జయలకడమ పనథనల�

94-127/48

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-15-673
వయససస:72
లస: పప

భరస : మహమమదడఫ�స
ఇసటట ననస:28-15-674
వయససస:33
లస: ససస స
6944 NDX2130318
పపరర: అనల కలమమర అసకస

6933 NDX2497337
పపరర: శసకర చదగగసడడ

94-127/900

భరస : పరపయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-670
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-15-672
వయససస:30
లస: పప

భరస : లసగమమరరస�
ఇసటట ననస:28-15-673
వయససస:70
లస: ససస స
6941 NDX0421883
పపరర: ఖమజజబ� షపక�

94-127/45

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ చదగగసడడ
ఇసటట ననస:28-15-670
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:28-15-672
వయససస:56
లస: ససస స
6938 AP151010330077
పపరర: రరజఖలకడమ లలలర �

6930 NDX2216562
పపరర: పదమ chegondi

6928 NDX2735074
పపరర: ససఫసయమ షపక

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:28-15-669
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : sankar chegondi
ఇసటట ననస:28-15-670
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:28-15-670
వయససస:28
లస: పప
6935 JBV0773119
పపరర: దసరరర కలమమరర పడయమగ

94-127/899

తసడడ:డ ఖజ వలర షపక
ఇసటట ననస:28-15-669
వయససస:30
లస: పప

భరస : lingaiah బగరరక
ఇసటట ననస:28-15-670
వయససస:29
లస: ససస స
6932 NDX1290758
పపరర: శకకరసత బబజరబబ యన

6927 NDX2814390
పపరర: ఖససస షపక

6949 JBV1090851
పపరర: దసరరర బబయ ఘసటసరల

94-158/60

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:28-15-677
వయససస:41
లస: ససస స
94-158/62

94-158/65
6954 AP151010297138
పపరర: ససబడమణఖస ఘసటసరల
ఘసటసరల
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ పడసరద ఘసటసరల
ఇసటట ననస:28-15-677
వయససస:50
లస: పప

6952 NDX2184588
పపరర: శక భరణణ ఘసటసరల

94-158/63

తసడడ:డ ససబడహమణఖస ఘసటసరల
ఇసటట ననస:28-15-677
వయససస:22
లస: పప
94-158/66
6955 JBV2453876
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖ శరససస స
తచలదదవలపలర
తసడడ:డ అనసత రరమయఖ తచలదదవలపలర
ఇసటట ననస:28-15-677
వయససస:59
లస: పప
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94-125/40
6956 NDX1453778
పపరర: డడ శకధర కరమమశసర రరవప
యలమరపడగడ
తసడడ:డ మధసససధన రరవప యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:28-15-678
వయససస:29
లస: పప

94-158/67
6957 AP151010297058
పపరర: లకకమవమలకలమమరర యలమరపడగడ
యలమరపడగడ
భరస : మధస ససదన రరవప యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:28-15-678
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కరశవరరవప యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:28-15-678
వయససస:58
లస: ససస స

6959 NDX0389924
పపరర: కరశవరరవప యలమరపడగడ

6960 NDX3165982
పపరర: ససరఖకరసత మగనగపరటట

6961 NDX1865627
పపరర: ససశల నథగ ఆకలల

94-158/69

తసడడ:డ కకషషరరవప యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:28-15-678
వయససస:68
లస: పప
6962 NDX1448233
పపరర: శరరష మమదసశశటఘ ట

తసడడ:డ ససత రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:28-15-679
వయససస:20
లస: పప
94-158/70

భరస : సరసబశవ రరవప మమదసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-15-680
వయససస:38
లస: ససస స
6965 AP151010297378
పపరర: పదథమవత చససడసరర చససడసరర

94-158/71

94-125/879

94-158/75

94-158/78

94-126/73

తలర : ఆదదలకడమ�
ఇసటట ననస:28-15-686
వయససస:38
లస: ససస స

6972 AP151010297086
పపరర: జజనకక బబ ళర భభళ

6975 NDX1831917
పపరర: శక కరసత కకపప పలల

6978 NDX1612150
పపరర: వజయ నథలపటఅలమ

94-126/801

6981 NDX2152569
పపరర: కరరషరమ షపక

6984 NDX1694455
పపరర: ఖమససస సపజదథ షపక
తసడడ:డ బబరరఇమమస షపక
ఇసటట ననస:28-15-686
వయససస:27
లస: పప

6967 NDX2972370
పపరర: రవకలమమర యలర

94-125/878

6970 NDX0949776
పపరర: రరజమలర మమ మమదగరన
మమదగరన
భరస : శకనవరసస మమదగరన
ఇసటట ననస:28-15-683
వయససస:42
లస: ససస స

94-158/74

94-158/76

6973 NDX0464255
పపరర: నథగరరజ కకసడ కకసడ

94-158/77

తసడడ:డ రరమగలల కకసడ
ఇసటట ననస:28-15-683
వయససస:37
లస: పప
94-125/42

6976 NDX0464230
పపరర: నరసమమ కకపప పలల

94-158/79

భరస : బగగర యఖ
ఇసటట ననస:28-15-684
వయససస:62
లస: ససస స
94-126/74

6979 NDX0270074
పపరర: వనసకటయఖ� ననలపటర �

94-126/75

తసడడ:డ సరసయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-685/1
వయససస:51
లస: పప
94-126/76

భరస : ఖమససస సపజదథ షపక
ఇసటట ననస:28-15-686
వయససస:26
లస: ససస స
94-126/78

94-125/877

94-158/73

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:28-15-685/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకమణగడడ పరలవరయ
ఇసటట ననస:28-15-685/1
వయససస:28
లస: ససస స
6983 NDX0906081
పపరర: వనసకటలకడమ� ఇమమడడ�

6969 JBV1094317
పపరర: శకలకడమ కకపప పలల

6964 NDX2815983
పపరర: రరఖ అదదసకక

తసడడ:డ వర బబబగ యలర
ఇసటట ననస:28-15-682
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ కకపప పలల
ఇసటట ననస:28-15-684
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-685/1
వయససస:47
లస: ససస స
6980 NDX3131539
పపరర: శశశలజ పరలవరయ

94-158/72

భరస : వరరసరసమ భభళ
ఇసటట ననస:28-15-683
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరసమ భభళ
ఇసటట ననస:28-15-683
వయససస:43
లస: పప
6977 NDX0268250
పపరర: అలవనలల� ననలపటర �

6966 AP151010297374
పపరర: వర రరఘవ చససడసరర

94-125/41

భరస : శరత బబబగ అదదసకక
ఇసటట ననస:28-15-681
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ కకపప లల
ఇసటట ననస:28-15-683
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ కకపప లల
ఇసటట ననస:28-15-683
వయససస:47
లస: ససస స
6974 AP151010297280
పపరర: వనయ బబ ళర

94-125/876

తసడడ:డ శశషయఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:28-15-681
వయససస:65
లస: పప

భరస : రవ కలమమర యలర
ఇసటట ననస:28-15-682
వయససస:29
లస: ససస స
6971 JBV1094325
పపరర: అసజమమ కకపప పలల

6963 NDX2815892
పపరర: శరత బబబగ అదదసకక

94-158/68

భరస : నరసససహ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:28-15-680
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:28-15-681
వయససస:46
లస: పప

భరస : వరరరఘవ చససడసరర
ఇసటట ననస:28-15-681
వయససస:65
లస: ససస స
6968 NDX2978922
పపరర: శకలకడమ కకలకక

94-125/875

6958 NDX0389940
పపరర: హహమలత యలమరపడగడ

6982 NDX0157362
పపరర: మలర శసరర గగమమ�

94-126/77

భరస : గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-686
వయససస:31
లస: ససస స
94-126/79

6985 NDX0834291
పపరర: ససబబయఖ ఇమమడడ�

94-126/80

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-686
వయససస:70
లస: పప
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94-158/384

తసడడ:డ శకనవరసస బసడడ
ఇసటట ననస:28-15-686
వయససస:18
లస: పప
6989 NDX0944488
పపరర: లలత ఆలదథసస

6987 NDX2815850
పపరర: నథగయఖ నలర మమకల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నలర మమకల
ఇసటట ననస:28-15-687
వయససస:36
లస: పప
94-126/81

భరస : శవ
ఇసటట ననస:28-15-687
వయససస:38
లస: ససస స

6990 NDX2152551
పపరర: శవ ఆలదథసస

తసడడ:డ శవ అలదథసస
ఇసటట ననస:28-15-687
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహహశసరరకవప కరనసళ
ఇసటట ననస:28-15-689
వయససస:39
లస: ససస స
6998 NDX2820389
పపరర: జజఖత శఖమల కరనసళళ

94-126/807

94-126/91

94-126/94

94-126/97

భరస : బసవనశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-15-693
వయససస:38
లస: ససస స

7002 NDX0268151
పపరర: అసజలదదవ� కటటకరల�

7005 NDX1431402
పపరర: శవ పడసరద మదచదల

7008 NDX0073734
పపరర: వనసకటటశసర రరవప� కటటకరల�

94-126/100

7011 AP151010318079
పపరర: కకటటశసరరరవప కటటకరల

94-126/89

7014 NDX0268201
పపరర: సరమమమ జఖస పరరరళళ�
భరస : గగరరమమరరస�
ఇసటట ననస:28-15-693
వయససస:62
లస: ససస స

6994 NDX2749042
పపరర: సరహహత చలర గరరర

94-126/805

6997 NDX2751956
పపరర: జజఖత శరఖమల కరనసళళ

94-126/806

7000 NDX1238112
పపరర: వనసకటరమణ కటటకరల

94-126/90

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:26
లస: ససస స
94-126/92

7003 JBV0802207
పపరర: లకడమ చలర గరసడర � �

94-126/93

భరస : వనణగగరపరల� �
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:34
లస: ససస స
94-126/95

7006 NDX0386896
పపరర: కటటకరల ఏడడకకసడలల

94-126/96

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:29
లస: పప
94-126/98

7009 NDX0804955
పపరర: కటటకల శకనవరస రరవప�

94-126/99

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:33
లస: పప
94-126/101

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:58
లస: పప
94-126/103

94-126/802

భరస : హరరశ కలమమర కరనసళళ
ఇసటట ననస:28-15-689
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:36
లస: పప
7013 JBV0802868
పపరర: కకటటశసరర� పరరరళర�

94-126/88

తసడడ:డ బసగరరయఖ మదచదల
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:30
లస: పప
7010 JBV0801944
పపరర: వనణగగరపరల చచలరగగసడర

6999 NDX2439602
పపరర: నథగలసగ కలమమరర కటటకరల

6991 NDX2830321
పపరర: వర రరఘవయఖ తషరర పరటట

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప చలర గరరర
ఇసటట ననస:28-15-688
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:57
లస: ససస స
7007 NDX1193739
పపరర: వనసకట సరయ బబబబ మదచదల

94-126/804

భరస : వనసకటటశసర రరవప కటటకరల
ఇసటట ననస:28-15-690
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససవర పడసరద మదచదల
ఇసటట ననస:28-15-691
వయససస:26
లస: ససస స
7004 AP151010321272
పపరర: అచతమమ మదచదల

6996 NDX2114668
పపరర: మహహశసరరకవప కరనసళ

94-125/881

తసడడ:డ ససతథరరమరరవప
ఇసటట ననస:28-15-687
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమల రరవప కరనసళ
ఇసటట ననస:28-15-689
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహహశసర రరవప కరనసళళ
ఇసటట ననస:28-15-689
వయససస:23
లస: ససస స
7001 NDX1431436
పపరర: గగరర మదచదల

94-126/85

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప చథలమగరరర
ఇసటట ననస:28-15-688
వయససస:21
లస: పప
94-126/87

6988 NDX2814069
పపరర: రరజత నలర మమకల

భరస : నథగయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:28-15-687
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇదదయఖ ఆలదథసస
ఇసటట ననస:28-15-687
వయససస:44
లస: పప

94-126/803 6993 NDX2820371
6992 NDX2828994
పపరర: జగదదశ చసదడ పడసరద అలదథసస
పపరర: సరరత చథలమగరరర

6995 NDX2084341
పపరర: లకడమ కరనసళ

94-125/880

7012 NDX2127869
పపరర: అరరణథ కలమమరర పరరలర

94-126/102

భరస : ఆదదనథరరయణ పరరలర
ఇసటట ననస:28-15-693
వయససస:36
లస: ససస స
94-126/104

7015 NDX0943712
పపరర: ఆసజననయగలల గగటఘ స

94-126/105

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-15-693
వయససస:36
లస: పప

Page 238 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33

7016 NDX2127844
పపరర: ఆదదనథరరయణ రరవప పరరలర

94-126/106

తసడడ:డ గగరరమమరరస పరరలర
ఇసటట ననస:28-15-693
వయససస:39
లస: పప
7019 NDX0008102
పపరర: నథగరరజ వనలలపల

94-126/109

94-126/112

94-126/115

94-126/117

94-126/120

94-126/123

94-126/126

భరస : చనన బబదరరర�
ఇసటట ననస:28-15-699
వయససస:31
లస: ససస స

7029 JBV0804203
పపరర: బబ షపక

7032 JBV0805382
పపరర: నబసరహహబ� షపక�

7035 NDX0907782
పపరర: జకనపవడడ నథగమలలర శసరర�

7038 AP151010321462
పపరర: ఆదచమమ కటటకరల�

94-126/129

7041 NDX0409656
పపరర: నథగరరరర న కటటకరల

94-126/118

7044 JBV0802116
పపరర: లసగమమ జకనసపవడడ� �
భరస : ఆణజననయగలల� �
ఇసటట ననస:28-15-699
వయససస:34
లస: ససస స

7024 NDX1896150
పపరర: యమదమమ ఆవపల

94-126/114

7027 NDX2787760
పపరర: రమఖ అవపల

94-126/808

7030 JBV0804195
పపరర: ఖమసససబ షపక� �

94-126/119

భరస : మసరసన� �
ఇసటట ననస:28-15-697
వయససస:60
లస: ససస స
94-126/121

7033 JBV0803759
పపరర: మమలమల� షపక�

94-126/122

తసడడ:డ మసరసన� �
ఇసటట ననస:28-15-697
వయససస:45
లస: పప
94-126/124

7036 AP151010321082
పపరర: అనసతమమ కటకల

94-126/125

భరస : నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-15-698
వయససస:45
లస: ససస స
94-126/127

7039 NDX0911800
పపరర: వనసకటటససరరర జకలనల

94-126/128

తసడడ:డ కకసదలల జకలనల
ఇసటట ననస:28-15-698
వయససస:35
లస: పప
94-126/130

తసడడ:డ నరరసససహస
ఇసటట ననస:28-15-698
వయససస:55
లస: పప
94-126/132

94-126/111

తలర : యమదమమ అవపల
ఇసటట ననస:28-15-696
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : భదడస�
ఇసటట ననస:28-15-698
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:28-15-698
వయససస:52
లస: పప
7043 NDX0268185
పపరర: మసరసనమమ� కటటకరల�

94-126/116

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-15-698
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నథగరరరర న�
ఇసటట ననస:28-15-698
వయససస:50
లస: ససస స
7040 AP151010318285
పపరర: నథగరశసరరరవప కటకల

7026 NDX1824151
పపరర: పడసరద ఆవపల

7021 AP151010321147
పపరర: రవణమమ బతష
స ల

భరస : పడసరద ఆవపల
ఇసటట ననస:28-15-696
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన� �
ఇసటట ననస:28-15-697
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటససరరర జకలనల
ఇసటట ననస:28-15-698
వయససస:30
లస: ససస స
7037 NDX0268243
పపరర: అణకమమ కటటకరల�

94-126/113

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:28-15-697
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:28-15-697
వయససస:68
లస: ససస స
7034 NDX0907865
పపరర: అసకమమ జకలనల

7023 NDX1896184
పపరర: ఆవపల నథగ లకడమ

94-126/108

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-15-695
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల ఆవపల
ఇసటట ననస:28-15-696
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:28-15-697
వయససస:24
లస: ససస స
7031 NDX2147289
పపరర: మసరసన బ షపక

94-126/110

తసడడ:డ పడసరద ఆవపల
ఇసటట ననస:28-15-696
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమగలల ఆవపల
ఇసటట ననస:28-15-696
వయససస:68
లస: ససస స
7028 NDX2061067
పపరర: సపజదథబ షపక

7020 NDX1079862
పపరర: పపననమమ నలర మమకల

7018 NDX0008300
పపరర: కకటటశసరర వనలలపల

భరస : నథగరరజ
ఇసటట ననస:28-15-694
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-15-695
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-15-695
వయససస:38
లస: పప
7025 NDX1896135
పపరర: మమరరమమ ఆవపల

94-126/107

తసడడ:డ గగరరమమరరస పరరరళళ
ఇసటట ననస:28-15-693
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:28-15-694
వయససస:51
లస: పప
7022 NDX1238120
పపరర: సతఖనథరరయణ నలర మమకల

7017 AP151010318245
పపరర: బసవనశసర రరవప పరరరళళ

7042 NDX1824052
పపరర: దసరర కటటకరల

94-126/131

భరస : నథగరరజ కటటకరల
ఇసటట ననస:28-15-699
వయససస:26
లస: ససస స
94-126/133

7045 JBV0802843
పపరర: అణజమమ కటటకరల� �

94-126/134

భరస : చననఎరకయఖ� �
ఇసటట ననస:28-15-699
వయససస:39
లస: ససస స
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7046 AP151010321148
పపరర: కకటమమ జకనసపవడడ�

94-126/135

భరస : యమగయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-699
వయససస:67
లస: ససస స
7049 NDX0269936
పపరర: చనన బబదరరర� కటటకరల�

94-126/138

94-126/141

94-126/144

94-126/147

94-126/809

94-126/812

94-126/152

తసడడ:డ ఖమససస�
ఇసటట ననస:28-15-701
వయససస:57
లస: పప

7059 NDX0906099
పపరర: శకనస వనసకకసడ

7062 NDX2771855
పపరర: జకలనల నథగరసదడమమ

7065 NDX2496636
పపరర: ససపన నసత

7068 NDX0066977
పపరర: మరరబ షపక�

94-126/155

7071 NDX2496909
పపరర: వరసస నసత

94-126/148

7074 NDX2421154
పపరర: మలర కరరరర న అనసమగల

7054 NDX0067132
పపరర: మసరసన కటటకరల�

94-126/143

7057 NDX2496982
పపరర: నరసససహరరవప కరటటకరల

94-126/146

7060 JBV0801019
పపరర: పపదద బబదథరరర� కటటకరల�

94-126/149

తసడడ:డ గగరరమమరరస� �
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:65
లస: పప
94-126/810

7063 NDX2771897
పపరర: జకలనల గరపస

94-126/811

తసడడ:డ వనలల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:21
లస: పప
94-126/150

7066 JBV0805143
పపరర: ఖమసససబ� లమలమర న�

94-126/151

తసడడ:డ లమలమర న� �
ఇసటట ననస:28-15-701
వయససస:35
లస: ససస స
94-126/153

7069 AP151010321067
పపరర: మసరసనబ షపక�

94-126/154

భరస : లమలమర న�
ఇసటట ననస:28-15-701
వయససస:47
లస: ససస స
94-126/156

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నసత
ఇసటట ననస:28-15-701
వయససస:29
లస: పప
94-126/158

94-126/140

తసడడ:డ బబదథరరర కరటటకరల
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:21
లస: పప

భరస : రసజజన�
ఇసటట ననస:28-15-701
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర నలమరమమకల
ఇసటట ననస:28-15-701
వయససస:49
లస: ససస స
7073 AP151010318252
పపరర: లమలమర న షపక�

94-126/145

భరస : వరసస నసత
ఇసటట ననస:28-15-701
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మరవల� �
ఇసటట ననస:28-15-701
వయససస:35
లస: ససస స
7070 NDX2084432
పపరర: సపజదమమ నలమరమమకల

7056 AP151010321153
పపరర: మరరయమమ� గగరర�

7051 JBV0802835
పపరర: చననఎరకయఖ� కటకరల�

భరస : బబదరర �
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనలల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:19
లస: ససస స
7067 JBV0804716
పపరర: రహమత షపక� �

94-126/142

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపదద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:47
లస: పప
7064 NDX3142932
పపరర: వనసకట లకడమ వనసకకసడ

7053 NDX0067140
పపరర: వరమమ కర

94-126/137

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:28-15-699
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస�
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:31
లస: పప
7061 NDX2771939
పపరర: జకలనల వనలలగగసడయఖ

94-126/139

భరస : బబదరర
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:44
లస: ససస స
7058 NDX0270017
పపరర: చసదడశశఖర� వనసకకసడ�

7050 AP151010318103
పపరర: ఆసజననయగలల జకనలపవడడ�

7048 NDX0983999
పపరర: శకనవరసరరవప కటటకల

తసడడ:డ యరకయఖ
ఇసటట ననస:28-15-699
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-699
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-15-700
వయససస:29
లస: ససస స
7055 NDX2496958
పపరర: పదమ వనసకకసడ

94-126/136

తసడడ:డ నథగరరరర న�
ఇసటట ననస:28-15-699
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపదద బబదరరర�
ఇసటట ననస:28-15-699
వయససస:37
లస: పప
7052 NDX0907691
పపరర: జకనపపడడ బబల�

7047 NDX0911552
పపరర: నథగరరజ కటటకల�

7072 JBV0805135
పపరర: మరరవల� షపక�

94-126/157

తసడడ:డ లమలమర న� �
ఇసటట ననస:28-15-701
వయససస:39
లస: పప
94-126/176

తసడడ:డ కరశయఖ అనసమగల
ఇసటట ననస:28-15-701, 4/19, KK TOWERS
వయససస:25
లస: పప

7075 NDX1981902
పపరర: పపషప పప లగరన

94-126/159

భరస : చసదడమమళ పప లగరన
ఇసటట ననస:28-15-702
వయససస:33
లస: ససస స
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94-126/160

భరస : సఇబబబగ ననతలర
ఇసటట ననస:28-15-702
వయససస:38
లస: ససస స
7079 NDX0073403
పపరర: మరర వల షపక�

94-126/163

94-126/166

94-125/882

94-158/348

94-126/170

94-158/81

94-126/813

7089 JBV0801266
పపరర: సపజదమమ చసతకరయల� �

7092 NDX1079953
పపరర: గగరవమమ చసతకరయల

7095 JBV2426021
పపరర: పదథమవత రరమశశటఘ ట

94-158/84

7098 JBV2426013
పపరర: నరసససహరరవప రరమశశటఘ ట

94-126/168

7101 AP151010297388
పపరర: ఆషరదదవ గరల గరల

భరస : ససధదరనసద Gali
ఇసటట ననస:28-15-714
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప Gali
ఇసటట ననస:28-15-714
వయససస:70
లస: ససస స

94-158/90
7103 NDX1326214
పపరర: లకకమ జజజ న పడససనథసబ మమకర
మమకర
భరస : రరమ మహన రరవప మమకర మమకర
ఇసటట ననస:28-15-714
వయససస:77
లస: ససస స

7104 JBV2426567
పపరర: ససధదర నసదథ గరల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప Gali
ఇసటట ననస:28-15-714
వయససస:49
లస: పప

7084 NDX3144409
పపరర: అశరబ షపక

94-102/949

7087 NDX2822906
పపరర: కకరస ర హససఠర చపసపడడ

94-126/814

7090 NDX2051639
పపరర: నథగయఖ చసతకరయల

94-126/169

తసడడ:డ గగరవయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:28-15-708
వయససస:45
లస: పప
94-126/173

7093 NDX0389239
పపరర: చచజతనఖ రరమశశటఘ ట రరమశశటట

94-158/80

తసడడ:డ నరసససహరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:28-15-713
వయససస:32
లస: ససస స
94-158/82

7096 AP151010297201
పపరర: తరరపతమమ గగమమమ గగమమమ

94-158/83

భరస : ఎరకయఖ గగమమమ
ఇసటట ననస:28-15-713
వయససస:60
లస: ససస స
94-158/85

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరమశశటట
ఇసటట ననస:28-15-713
వయససస:60
లస: పప
94-158/87

94-126/165

తసడడ:డ వనననటటశసరర చథఈపసనప
ఇసటట ననస:28-15-706
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:28-15-713
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరకయఖ గగమమమ
ఇసటట ననస:28-15-713
వయససస:42
లస: పప
7100 JBV2426575
పపరర: ఉష కకరణమయ గరల

7086 NDX3165875
పపరర: ససజజత చపసపడడ

7081 NDX2299014
పపరర: సరయ బబబబ ననతలమర

భరస : గగసప మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:28-15-703
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:28-15-710
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-15-713
వయససస:33
లస: ససస స
7097 AP151010297202
పపరర: మగరళకకషష గగమమమ గగమమమ

94-126/167

భరస : నథగయఖ� �
ఇసటట ననస:28-15-708
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:28-15-708
వయససస:75
లస: పప
7094 NDX0389213
పపరర: సరహహతఖ రరమశశటఘ ట

7083 NDX0382671
పపరర: మసరసన� షపక�

94-126/162

తసడడ:డ బకనయఖ ననతలమర
ఇసటట ననస:28-15-702
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర చపసపడడ
ఇసటట ననస:28-15-706
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: ససజజత చపసపడడ
ఇసటట ననస:28-15-706
వయససస:41
లస: పప
7091 JBV0801431
పపరర: గగరవయఖ చసతకరయల

94-126/164

తసడడ:డ హససనథ�
ఇసటట ననస:28-15-702
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబగ ననతల
ఇసటట ననస:28-15-703
వయససస:19
లస: ససస స
7088 NDX3169760
పపరర: వనసకటటశసరరర చపసపడడ

7080 NDX2152544
పపరర: సరయ బబబగ ననతలర

7078 NDX0911651
పపరర: శకనవరస జకలనల

తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:28-15-702
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బకనయఖ ననతలర
ఇసటట ననస:28-15-702
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ హనఫర షపక
ఇసటట ననస:28-15-702
వయససస:47
లస: పప
7085 NDX2781367
పపరర: ససజనఖ ననతల

94-126/161

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:28-15-702
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:28-15-702
వయససస:32
లస: పప
7082 NDX1857707
పపరర: రసజజన షపక

7077 AP151010321066
పపరర: నసరర హన షపక�

7099 AP151010297200
పపరర: ఎరకయఖ గగమమమ

94-158/86

తసడడ:డ మగసలయఖ గగమమమ
ఇసటట ననస:28-15-713
వయససస:64
లస: పప
94-158/88

7102 AP151010297153
పపరర: శశషమమ కసదసకలరర�

94-158/89

భరస : ససబబరరయగడడ�
ఇసటట ననస:28-15-714
వయససస:72
లస: ససస స
94-158/91

7105 AP151010297387
పపరర: శకనవరసరరవప గరల

94-158/92

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:28-15-714
వయససస:75
లస: పప
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94-158/93 7107 NDX2750719
7106 NDX1326206
పపరర: రరమ మహన రరవప మమకర మమకర
పపరర: శశరసక గల

తసడడ:డ లకమయఖ మమకర మమకర
ఇసటట ననస:28-15-714
వయససస:82
లస: పప
7109 NDX2806040
పపరర: ససయగకస రసగగ

తసడడ:డ ససధదర నసద గల
ఇసటట ననస:28-15-714
వయససస:18
లస: పప
94-125/883

తసడడ:డ రసగనథథ రసగగ
ఇసటట ననస:28-15-717
వయససస:18
లస: ససస స
94-119/802

7115 NDX1146950
పపరర: ససబబబయమమ కలవకకలనస

94-125/46

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:28-15-718
వయససస:36
లస: ససస స
94-158/98

తసడడ:డ వశసనథధస కలవకకలనస
ఇసటట ననస:28-15-719
వయససస:31
లస: ససస స
94-158/101

7124 NDX1325588
పపరర: రరమఅవతథర చచధరర చచధరర

94-158/105

7113 NDX2372407
పపరర: వనసకట శశష సరయ కరకసత
అననసరరజ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననసరరజ
ఇసటట ననస:28-15-718
వయససస:23
లస: ససస స

94-125/44

7116 AP151010297286
పపరర: ససవరతలమదదవ అననసరరజ
అనసరరజ
భరస : శకనవరసరరవప అనసరరజ
ఇసటట ననస:28-15-718
వయససస:29
లస: ససస స

94-158/96

7119 AP151010297288
పపరర: గరయతడ కలవకకలనస

94-158/99

7122 AP151010297006
పపరర: లలత వరఖకరణస

తసడడ:డ భబసనర రరవప చసదడలల
ఇసటట ననస:28-15-723
వయససస:25
లస: ససస స

7131 AP151010297292
పపరర: కకషషపడసరద కరటడగడడ

భరస : సతఖనథరరయణ బబబగరరవప ఎస ఎల
ఇసటట ననస:28-15-724
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-15-724
వయససస:46
లస: పప

7133 NDX1695917
పపరర: ఫరతమమ హససనథ షపక

7134 NDX1695883
పపరర: అయయషర బబగస షపక

తసడడ:డ అబగదల జలల షపక
ఇసటట ననస:28-15-725
వయససస:25
లస: ససస స

94-158/111

7114 NDX1146992
పపరర: పదథమవత కలవకకలనస

7117 NDX0411470
పపరర: శకనవరసరరవప అననసరరజ

తసడడ:డ అబగదల జలల షపక
ఇసటట ననస:28-15-725
వయససస:31
లస: ససస స

94-125/45

94-158/97

94-158/102

7120 NDX0389429
పపరర: ససబడమణఖ పవన కలమమర
కలలవకకలనస
తసడడ:డ వశసనథధస కలవకకలనస
ఇసటట ననస:28-15-719
వయససస:30
లస: పప

94-158/100

7123 NDX1325604
పపరర: శవరరమ చచధరర

94-158/103

తసడడ:డ రరమఅవతథర చచధరర చచధరర
ఇసటట ననస:28-15-720
వయససస:31
లస: పప

94-158/350 7126 NDX2751287
7125 NDX2750743
పపరర: రరమ చసదడ మమరరస కలవకకలనస
పపరర: పదథమవత కలవకకలనస

7128 NDX0949750
పపరర: అనసరరధ చసదడలల

94-158/95

తసడడ:డ గరపరలకకషషశరమ అనసరరజ
ఇసటట ననస:28-15-718
వయససస:45
లస: పప

94-158/351

భరస : రరమచసదడ మమరరస కలవకకలనస
ఇసటట ననస:28-15-720
వయససస:48
లస: ససస స
94-158/106

భరస : భబసనరరరవప చసధడలల
ఇసటట ననస:28-15-723
వయససస:45
లస: ససస స
94-158/108

7111 AP151010297133
పపరర: మధసజవనరరవప రసగగ

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:28-15-718
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ కలవకకలనస
ఇసటట ననస:28-15-720
వయససస:49
లస: పప
94-125/47

94-125/43

తసడడ:డ రసగనథయక శరమ
ఇసటట ననస:28-15-717
వయససస:67
లస: పప

భరస : వశసపత శరమ
ఇసటట ననస:28-15-720
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆతథమరరమ చచధరర చచధరర
ఇసటట ననస:28-15-720
వయససస:59
లస: పప

7130 NDX1971002
పపరర: ఉమ దదవ ఎస ఎల

94-158/94

భరస : వశసనథధస
ఇసటట ననస:28-15-719
వయససస:59
లస: ససస స

7121 AP151010297287
పపరర: వశసనథధస కలవకకలనస
కలవకకలనస
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కలవకకలనస
ఇసటట ననస:28-15-719
వయససస:67
లస: పప

7127 NDX1831958
పపరర: శరకవరణణ చసదడలల

7110 NDX0389262
పపరర: ఝమనస రసగగ

7108 NDX1211507
పపరర: రరజఖలకడమ రసగగ

భరస : రమణకలమమర
ఇసటట ననస:28-15-717
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రసగనథధ రసగగ
ఇసటట ననస:28-15-717
వయససస:37
లస: ససస స

7112 NDX2734507
పపరర: అననస రరజ ససబగబ భబరర వ
కలమమర
తసడడ:డ అననస రరజ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:28-15-718
వయససస:18
లస: పప

7118 NDX0389387
పపరర: సరయ కలవపకకలనస

94-158/349

7129 NDX0949768
పపరర: భబసనరరరవప చసదడలల

94-158/107

తసడడ:డ అలర యఖ చసధడలల
ఇసటట ననస:28-15-723
వయససస:50
లస: పప
94-158/109

7132 JBV1091164
పపరర: నథరరయణరరవప మహజనస

94-158/110

తసడడ:డ బలరరమమరరవప మహహజనస
ఇసటట ననస:28-15-724
వయససస:78
లస: పప
94-158/112

7135 NDX1695859
పపరర: నససమగన షపక

94-158/113

భరస : అబగదల జలల షపక
ఇసటట ననస:28-15-725
వయససస:52
లస: ససస స
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94-158/114

భరస : అబగదల జలల షపక
ఇసటట ననస:28-15-725
వయససస:52
లస: ససస స
7139 JBV2426443
పపరర: అబగదల జలల షపక

94-158/117

94-127/986

94-158/121

94-125/884

94-158/126

94-158/129

94-158/132

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-15-732
వయససస:31
లస: పప

7146 AP151010297212
పపరర: శకనవరసరరడడడ జజననల

7149 NDX1971051
పపరర: గగలమర ర బబగమ మహమమద

7152 AP151010297059
పపరర: అసకకరరడడడ ఉపపపటటరర

7155 JBV2426310
పపరర: Umarani

7158 JBV2426385
పపరర: Srinivasa reddy

94-158/135

7161 NDX0765123
పపరర: కళయఖణణ దథసతరరజ

94-158/122

7164 NDX0765107
పపరర: చసదడశశఖర దథసతరరజ
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-15-732
వయససస:32
లస: పప

94-158/120

7147 NDX1817370
పపరర: కకటట రరడడడ అననపరరడడడ

94-158/123

తసడడ:డ లసగ రరడడడ అననప రరడడ
ఇసటట ననస:28-15-728/1
వయససస:41
లస: పప
94-158/124

7150 NDX1063577
పపరర: షమమ మహమమద

94-158/125

తసడడ:డ గఫరర
ఇసటట ననస:28-15-729
వయససస:46
లస: పప
94-158/127

7153 NDX0058941
పపరర: నథరరయణమమ ఉయమఖల

94-158/128

భరస : సరయబబబగ
ఇసటట ననస:28-15-731
వయససస:30
లస: ససస స
94-158/130

7156 AP151010297244
పపరర: వనసకరయమమ ఉయమఖల�

94-158/131

భరస : మగతస యఖ�
ఇసటట ననస:28-15-731
వయససస:72
లస: ససస స
94-158/133

7159 AP151010297216
పపరర: వనసకటటశసరరరవప వరవలర �

94-158/134

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:28-15-731
వయససస:77
లస: పప
94-158/136

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-15-732
వయససస:53
లస: ససస స
94-158/138

7144 AP151010297032
పపరర: భబనసమత జజననల
భరస : జగననమహనరరడడడ
ఇసటట ననస:28-15-728/1
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల రరడడ
ఇసటట ననస:28-15-731
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరయబబబగ�
ఇసటట ననస:28-15-732
వయససస:40
లస: ససస స
7163 NDX0058982
పపరర: వనసకట రవ కకశశర దథసతరరజ

94-158/119

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:28-15-731
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-15-731
వయససస:33
లస: పప
7160 AP151010297121
పపరర: లకడమ మగదసనసరర�

7143 NDX1695651
పపరర: ససజజత అననపరరడడడ

94-158/382

తసడడ:డ ససబబరరవప పపనథటట
ఇసటట ననస:28-15-728
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శతథరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:28-15-730
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస ఉరర సకలల
ఇసటట ననస:28-15-731
వయససస:33
లస: ససస స
7157 NDX0058842
పపరర: సరయ బబబగ ఉయమఖల�

7141 NDX3233582
పపరర: శకహరర పపనథటట

భరస : షమస మహమమద
ఇసటట ననస:28-15-729
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:28-15-730
వయససస:22
లస: ససస స
7154 NDX1641548
పపరర: పలర వ ఉరర సకలల

94-158/118

తసడడ:డ జగననమహనరరడడడ
ఇసటట ననస:28-15-728/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ షమమ మహమమద
ఇసటట ననస:28-15-729
వయససస:21
లస: ససస స
7151 NDX2165265
పపరర: గరయతడ నసదదపరటట

7140 NDX1695800
పపరర: అబగదల జలలర ల షపక

భరస : కకటట రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:28-15-728/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననమహనరరడడడ
ఇసటట ననస:28-15-728/1
వయససస:36
లస: పప
7148 NDX2807261
పపరర: శబనమ ససలమసనథ మహమమద

94-158/116
7138 NDX1695891
పపరర: మహమమద అబమబకర ససదద క
షపక
తసడడ:డ అబగదల జలల షపక
ఇసటట ననస:28-15-725
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:28-15-725
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:28-15-728/1
వయససస:52
లస: పప
7145 JBV1092279
పపరర: ససజవరరడడడ జజననల

94-158/115

భరస : ఘనసనసపజదథ షపక
ఇసటట ననస:28-15-725
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:28-15-725
వయససస:53
లస: పప
7142 NDX3222031
పపరర: అరరణథచలస తషసగ

7137 AP151010297064
పపరర: జరజబనథస షపక షపక

7162 AP151010297305
పపరర: లకకమసరమమమ జఖస అననసరరజ�

94-158/137

భరస : శవపడసరద�
ఇసటట ననస:28-15-732
వయససస:57
లస: ససస స
94-158/139

7165 JBV2426211
పపరర: శవపడసరదస కరడథరర

94-158/140

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:28-15-732
వయససస:35
లస: పప
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7166 AP151010297306
పపరర: ససబబబరరవప మగదసనసరర�

94-158/141

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:28-15-732
వయససస:44
లస: పప
7169 NDX2405165
పపరర: గరపస బసడథరర

94-125/48

94-158/352

94-158/145

94-158/148

94-158/151

94-158/154

94-158/157

తసడడ:డ నథగమణణ
ఇసటట ననస:28-15-739
వయససస:30
లస: పప

7179 NDX1151455
పపరర: ససభబషసణణ బతష
స ల బతషల

7182 NDX0389536
పపరర: రమణ కసస
స రర

7185 NDX0726869
పపరర: జజనయఖ కసస
స రర

7188 NDX0868463
పపరర: మసజల ఎరకబడడ

94-158/160

7191 NDX0717678
పపరర: శకనవరసరరవప ఎరకబడడ

94-158/149

7194 NDX2765139
పపరర: భబరత మమరరగ
భరస : నథగరరజ
ఇసటట ననస:28-15-739
వయససస:27
లస: ససస స

7174 NDX2784411
పపరర: రరమ సరసమ బసడరర

94-158/354

7177 NDX0059055
పపరర: ఆదదలకడమ మగరల

94-158/147

7180 JBV1092105
పపరర: శరమమఖలమబబగ బతష
స ల

94-158/150

తసడడ:డ వనసకటటససరరర బతషల
ఇసటట ననస:28-15-736/1
వయససస:33
లస: పప
94-158/152

7183 AP151010297084
పపరర: వనసకటమమ బసడథరర

94-158/153

భరస : లమలయఖ
ఇసటట ననస:28-15-738
వయససస:68
లస: ససస స
94-158/155

94-158/156
7186 NDX0724617
పపరర: వనసకటటశసరరర బసడథరర బసడథరర

తసడడ:డ లమలయఖ బసడథరర
ఇసటట ననస:28-15-738
వయససస:52
లస: పప
94-158/158

7189 NDX0497966
పపరర: అనససరఖమమ పపలపలర

94-158/159

భరస : సరసబశవ రరవప పపలపలర
ఇసటట ననస:28-15-739
వయససస:65
లస: ససస స
94-158/161

తసడడ:డ కకషషమమరరస ఎరక బడడ
ఇసటట ననస:28-15-739
వయససస:43
లస: పప
94-158/355

94-158/144

భరస : వనసకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:28-15-736
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఎరక బడడ
ఇసటట ననస:28-15-739
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబలసరసమ
ఇసటట ననస:28-15-739
వయససస:63
లస: ససస స
7193 NDX2765238
పపరర: నథగరరజ మమరరగ

94-158/146

తసడడ:డ రరమయఖ కసస
స రర
ఇసటట ననస:28-15-738
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:28-15-738
వయససస:72
లస: పప
7190 AP151010297315
పపరర: వనసకటమమ తషరకర�

7176 NDX3281102
పపరర: Venkata lakshmi

7171 JBV1090901
పపరర: వనసకటరతనస బసడథరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బసడరర
ఇసటట ననస:28-15-734
వయససస:32
లస: పప

భరస : జజనయఖ కసస
స రర
ఇసటట ననస:28-15-738
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనయఖ కసస
స రర
ఇసటట ననస:28-15-738
వయససస:27
లస: పప
7187 AP151010297087
పపరర: లమలయఖ బసడథరర

94-158/353

భరస : సరమగఎల బబబగ బతషల
ఇసటట ననస:28-15-736/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లమలయఖ బసడథరర
ఇసటట ననస:28-15-738
వయససస:33
లస: ససస స
7184 NDX1695727
పపరర: రతన కలమమర కసస
స రర

7173 NDX2784072
పపరర: శకనవరస రరవప బసడరర

94-125/885

తసడడ:డ లమలయఖ బసడథరర
ఇసటట ననస:28-15-734
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-15-736
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ బతషల
ఇసటట ననస:28-15-736
వయససస:60
లస: పప
7181 NDX0058958
పపరర: లకడమ బసడథరర

94-158/143

తసడడ:డ లమలయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:28-15-734
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బతషల
ఇసటట ననస:28-15-736
వయససస:31
లస: ససస స
7178 NDX1151448
పపరర: వనసకటటశసరరర బతష
స ల బతషల

7170 NDX1695685
పపరర: అరరణథ బసడథరర

7168 NDX2783777
పపరర: దసరరర పడసరద నటటఘ వ

తసడడ:డ దతష
స నటటఘ వ
ఇసటట ననస:28-15-733
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస బసడథరర
ఇసటట ననస:28-15-734
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర బసడరర
ఇసటట ననస:28-15-734
వయససస:49
లస: ససస స
7175 NDX0497818
పపరర: మమరర పరప బతష
స ల

94-158/142

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-15-732
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర షపక
ఇసటట ననస:28-15-734
వయససస:27
లస: పప
7172 NDX2784429
పపరర: రగససమమమ బసడరర

7167 NDX0765115
పపరర: కకటటశసర రరవప దథసతరరజ

7192 AP151010297251
పపరర: జజషస రరగరరర

94-158/162

తసడడ:డ ఆరరగఖస రరగరరర
ఇసటట ననస:28-15-739
వయససస:71
లస: పప
94-158/356

7195 NDX3153806
పపరర: మనథకడ మమడ

94-125/886

భరస : బబల సరసమ మమడ
ఇసటట ననస:28-15-740
వయససస:48
లస: ససస స
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94-158/357

తసడడ:డ చననపప మమడ
ఇసటట ననస:28-15-740
వయససస:50
లస: పప
7199 NDX2814010
పపరర: శసషరద సయద

94-125/888

94-125/825

Deleted
94-158/164

భరస : పడసరద రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:46
లస: ససస స
7208 NDX0484295
పపరర: ససధదర గగవసదస

94-158/167

94-158/170

94-158/172

94-158/175

భరస : పసచతరరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:28-15-744
వయససస:60
లస: ససస స

7206 NDX1169192
పపరర: షసషరద సయఖద సయఖద

7209 NDX0389627
పపరర: సరసబశవ రరవప బబజవరడ

7212 AP151010297209
పపరర: వనసకటటశసరరర బబజవరడ

7215 NDX0659268
పపరర: వనసకటలకడమ పరసర

7218 NDX2184554
పపరర: నథగరరజ వగరర

94-158/359

7221 AP151010297196
పపరర: కకటటశసరమమ పరసర

94-158/165

7224 NDX2516474
పపరర: లకడమ కకషష రరవప పరస
తసడడ:డ ససడథడ రరవప పరస
ఇసటట ననస:28-15-744
వయససస:41
లస: పప

94-125/50

7204 AP151010297097
పపరర: శకలకడమ వజరరత

94-158/163

7207 AP151010297210
పపరర: సరమమమ జఖస బబజవరడ

94-158/166

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:57
లస: ససస స
94-158/168

7210 AP151010297114
పపరర: కకసడయఖ బబజవరడ

94-158/169

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:40
లస: పప
94-158/171

7213 NDX2784130
పపరర: ససజజత గగవసదస

94-158/358

Deleted

భరస : సరసబశవ రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:31
లస: ససస స
94-158/173

7216 NDX2184562
పపరర: లలరద మమ వగరర

94-158/174

భరస : శకనస వగరర
ఇసటట ననస:28-15-743
వయససస:44
లస: ససస స
94-158/176

7219 AP151010297368
పపరర: శరసతయఖ రరగరరర పరసర

94-158/177

తసడడ:డ ఆరరగఖస పరసర
ఇసటట ననస:28-15-743
వయససస:62
లస: పప
94-158/178

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:28-15-744
వయససస:42
లస: ససస స
94-158/180

7201 NDX1211549
పపరర: లకకమ తరరపతమమ బబజవరడ

భరస : దసరరర రరవప వజరరత
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస వగరర
ఇసటట ననస:28-15-743
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పరష
ఇసటట ననస:28-15-743
వయససస:20
లస: ససస స
7223 NDX1695594
పపరర: సరసబబడజఖస కకసర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప పరసర
ఇసటట ననస:28-15-743
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:28-15-743
వయససస:38
లస: ససస స
7220 NDX2784056
పపరర: సససధస పరష

94-125/890

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకషష రరవప పరస
ఇసటట ననస:28-15-743
వయససస:38
లస: ససస స
7217 AP151010297190
పపరర: నథగరసదడమమ పరసర

7203 NDX2847499
పపరర: సరసబశవ రరవప బబజవరడ

94-125/887

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చననపప గరవసదస
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:58
లస: పప
7214 JBV1091107
పపరర: జజఖత పరస

94-125/889

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:29
లస: పప
7211 NDX0484311
పపరర: పడసరద రరవప గగవసదస

7200 NDX2813970
పపరర: రహమతతలమర సయద

7198 NDX2814036
పపరర: ససభబన సయద

తసడడ:డ సతస ర సయద
ఇసటట ననస:28-15-741
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన సయద
ఇసటట ననస:28-15-741
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-15-742
వయససస:31
లస: ససస స
7205 NDX2479871
పపరర: శరరద గగవసదస

94-125/49

భరస : రహసతషలమర సయఖద
ఇసటట ననస:28-15-741
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససభబన సయద
ఇసటట ననస:28-15-741
వయససస:41
లస: ససస స
7202 NDX2562106
పపరర: ససజజత గగవసదస

7197 NDX1832014
పపరర: జజససమన సయఖద

7222 NDX1695578
పపరర: కకటటశసరర బబ డడ పరటట

94-158/179

భరస : శకనవరస రరడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:28-15-744
వయససస:46
లస: ససస స
94-158/181

7225 NDX2439511
పపరర: రమమదదవ పరసర

94-125/51

భరస : వనసకటటశసరరరవప పరసర
ఇసటట ననస:28-15-744/1
వయససస:39
లస: ససస స
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7226 NDX2838498
పపరర: లలత పడసనన కలమమర పరసర

94-125/891

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పరసర
ఇసటట ననస:28-15-744/1
వయససస:18
లస: పప
7229 NDX1183300
పపరర: రరసబబబగ సలమదద

94-125/54

94-158/183

94-158/360

94-125/893

94-158/188

94-158/191

94-158/194

తసడడ:డ మహన రరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:28-15-749
వయససస:35
లస: పప

7239 AP151010297165
పపరర: టట.వ.సరయలల .కర

94-158/197

94-158/186

7234 NDX1326230
పపరర: శశషగరరర రరవప గగడడపవడక

7237 NDX2799773
పపరర: గరపస కకషష ఎరరకల

94-125/892

7240 AP151010297310
పపరర: శశషమమ అమమష

94-158/189 7243 AP151010297309
7242 AP151010297029
పపరర: వనసకటచలపత వలమరరపప అమమషప
పపరర: రరమగలల అమమష

7245 NDX1695701
పపరర: సపజదమమ అమమష

7248 NDX2423739
పపరర: ససతతష కలమమర అమమష

7251 NDX3180809
పపరర: పడభబవత అమమస

7254 NDX2643914
పపరర: రరజ లకడమ రరఖ కలసచల
తసడడ:డ వనసకటనరరసరరడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:28-15-749/1
వయససస:19
లస: ససస స

94-158/185

94-158/187

భరస : రరమగలల అమమష
ఇసటట ననస:28-15-747
వయససస:62
లస: ససస స
94-158/190

తసడడ:డ వనసకయఖ అమమష
ఇసటట ననస:28-15-747
వయససస:67
లస: పప
94-158/192

7246 NDX0953190
పపరర: పడభబవత అమమష అమమషప

94-158/193

భరస : వనసకరటరమణ అమమషప
ఇసటట ననస:28-15-748
వయససస:42
లస: ససస స
94-158/195

7249 AP151010297031
పపరర: శకనవరసస అమమష

94-158/196

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-15-748
వయససస:45
లస: పప
94-158/339

భరస : వనసకటరమణ అమమస
ఇసటట ననస:28/15/748
వయససస:48
లస: ససస స
94-158/198

94-158/182

తసడడ:డ సరయ ఎరరకల
ఇసటట ననస:28-15-747
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ అమమష
ఇసటట ననస:28-15-748
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ అమమషప
ఇసటట ననస:28-15-748
వయససస:50
లస: పప
7253 NDX2067867
పపరర: తడనథథ కకషష చసతలపరటట

94-109/728

భరస : శకనవరస అమమష
ఇసటట ననస:28-15-748
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-15-748
వయససస:22
లస: ససస స
7250 NDX0953208
పపరర: వనసకటరమణ అమమష అమమషప

7236 NDX2529170
పపరర: చలపత కకషష

7231 NDX1326222
పపరర: ససచరరత గగడడపవడక

తసడడ:డ నరససమమ రరవప గగడడపవడక
ఇసటట ననస:28-15-745
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకషష నథయగడడ అమమషప
ఇసటట ననస:28-15-747
వయససస:57
లస: పప

భరస : చలపత కకషష
ఇసటట ననస:28-15-747
వయససస:47
లస: ససస స
7247 AP151010297069
పపరర: శశషమమ అమమష

94-158/184

భరస : వనసకటచలపత
ఇసటట ననస:28-15-747
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత వలర రపప
ఇసటట ననస:28-15-747
వయససస:24
లస: పప
7244 NDX2516466
పపరర: వ టట వ సరయలల

7233 NDX1169184
పపరర: షరరఫపననసర సయఖద

94-125/53

భరస : శశషగరరర రరవప గగడడపవడక
ఇసటట ననస:28-15-745
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నథయగడడ కకషష
ఇసటట ననస:28-15-747
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరయ ఎరరకల
ఇసటట ననస:28-15-747
వయససస:18
లస: పప
7241 NDX1971077
పపరర: కకషష మహన వలర రపప

94-125/55

భరస : సతథసర
ఇసటట ననస:28-15-745
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబగ నసబమరర
ఇసటట ననస:28-15-745
వయససస:59
లస: ససస స
7238 NDX2839926
పపరర: మహహశ ఎరరకల

7230 NDX1865452
పపరర: బసవయఖ సలమదద

7228 NDX1865494
పపరర: సపజదమమ సలమదద

భరస : బసవయఖ సలమదద
ఇసటట ననస:28-15-745
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ సలమదద
ఇసటట ననస:28-15-745
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరమమహనరరవప దదల
ఇసటట ననస:28-15-745
వయససస:57
లస: ససస స
7235 NDX2784403
పపరర: రరజరశసరర నసబమరర

94-125/52

భరస : రరసబబబగ సలమదద
ఇసటట ననస:28-15-745
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ సలమదద
ఇసటట ననస:28-15-745
వయససస:33
లస: పప
7232 AP151010297164
పపరర: సరమమమ జఖస దదల

7227 NDX1183318
పపరర: నథగలకడమ సలమదద

7252 NDX3161684
పపరర: నగరజ అమమస

94-158/361

తసడడ:డ వనసకటరమణ అమమస
ఇసటట ననస:28-15-748
వయససస:29
లస: పప
94-109/765

7255 NDX2372613
పపరర: మమరర రరణణ కలసచథల

94-125/56

భరస : వనసకట నరరస రరడడ కలసచథల
ఇసటట ననస:28-15-749/1
వయససస:39
లస: ససస స
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94-125/894

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:28-15-749/1
వయససస:23
లస: పప
7259 AP151010297073
పపరర: వరమమ అడడ గరరర వరమమ

94-158/201

94-127/981

94-158/362

94-158/205

94-158/208

94-158/212

94-112/400

భరస : కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:28-21
వయససస:50
లస: ససస స

7269 AP151010297068
పపరర: భబగఖమమ రరగరరర

7272 NDX1271907
పపరర: పపషపలతథ దదవ ఊయల

7275 NDX3259900
పపరర: అనససఠర సరయ తషసగ

7278 NDX0288530
పపరర: మగసలయఖ యరకస

94-108/345

7281 NDX0023812
పపరర: షబబర అహమద సయఖద�

94-158/206

7284 NDX0419499
పపరర: రరమమసరయ మగపపననన
భరస : శశష తలమప సరయ మగపపననన
ఇసటట ననస:28-21
వయససస:51
లస: ససస స

7264 NDX2180156
పపరర: శకనస వగరర

94-125/59

7267 JBV2426286
పపరర: దదప రరగరరర

94-158/204

7270 NDX0059097
పపరర: నథగరరజ తమమశశటఘ ట

94-158/207

తసడడ:డ లమలయఖ
ఇసటట ననస:28-15-752
వయససస:32
లస: పప
94-125/62

7273 AP151010297082
పపరర: హహహమమవత ఉయమఖల

94-158/210

భరస : దథసస
ఇసటట ననస:28-15-753
వయససస:65
లస: ససస స
94-158/389

7276 AP151010297241
పపరర: కకటటశసరరరవప పరసర

94-158/213

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:28-16-747
వయససస:45
లస: పప
94-112/401

7279 NDX1708413
పపరర: నథగగల మరర వల షపక

94-107/798

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:28-19-97
వయససస:27
లస: పప
94-108/346

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:28-20
వయససస:49
లస: పప
94-108/348

94-158/203

తసడడ:డ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:28-15-752
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమపత యరకస
ఇసటట ననస:28-19
వయససస:45
లస: పప

భరస : షబబర అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:28-20
వయససస:48
లస: ససస స
7283 JBV2589562
పపరర: మసగమమ� బబతస�

94-125/61

తసడడ:డ అరరణథచలస
ఇసటట ననస:28-15-7281
వయససస:25
లస: పప

భరస : మగసలయఖ యరకస
ఇసటట ననస:28-19
వయససస:42
లస: ససస స
7280 NDX2005156
పపరర: నజజమ ఖమతతన సయఖద

7266 NDX1664128
పపరర: వనసకటరమణ గగఱఱ స

7261 NDX2421493
పపరర: మమధవ రరవప ననపరక

తసడడ:డ పడకరశస వగరర
ఇసటట ననస:28-15-750
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దథసస లలట
ఇసటట ననస:28-15-753
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దథసస
ఇసటట ననస:28-15-753
వయససస:40
లస: పప
7277 NDX0049031
పపరర: లకకమదదవ యరకస యరకస

94-125/57

భరస : ఆరరగఖస
ఇసటట ననస:28-15-752
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:28-15-752
వయససస:42
లస: పప
7274 AP151010297204
పపరర: చనన నథగరశసరరరవప ఉయమఖల

7263 NDX2180172
పపరర: నథగ జజఖత వగరర

94-158/200

తసడడ:డ సతఖ నథరరయణ ననపరక
ఇసటట ననస:28-15-749/1
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగఱఱ స
ఇసటట ననస:28-15-751
వయససస:25
లస: పప

భరస : శరసతయఖ
ఇసటట ననస:28-15-752
వయససస:59
లస: ససస స
7271 NDX0868539
పపరర: రవబబబగ రరగరరర

94-158/202

తసడడ:డ శకనస వగరర
ఇసటట ననస:28-15-750
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర రరవప యసడసరర
ఇసటట ననస:28-15-750
వయససస:18
లస: పప
7268 AP151010297067
పపరర: లలరర మమ రగరరర

7260 AP151010297053
పపరర: శకనవరసరరవప అడడ గరరర

7258 NDX2421501
పపరర: రరధ ననపరక

భరస : మమధవరరవప ననపరక
ఇసటట ననస:28-15-749/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-15-749/1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మమధవ రరవప ననపక
ఇసటట ననస:28-15-749/1, 4/21
వయససస:36
లస: పప
7265 NDX3091592
పపరర: హహమసత యసడసరర

94-158/199

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:28-15-749/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-15-749/1
వయససస:77
లస: ససస స
7262 NDX3218765
పపరర: నరసససహ మమరరస ననపక

7257 JBV1092410
పపరర: పదథమవత గరలర పవడడ

7282 NDX0382168
పపరర: వనజషషవ మగపపననన

94-108/347

తసడడ:డ శశష తలమప సరయ మగపపననన
ఇసటట ననస:28-21
వయససస:30
లస: ససస స
94-108/349

7285 NDX0419713
పపరర: దరరయమబ షపక�

94-108/350

భరస : ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:28-21
వయససస:70
లస: ససస స
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94-108/351

తసడడ:డ మసరసనసఅల షపక
ఇసటట ననస:28-21
వయససస:24
లస: పప
7289 NDX1664326
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మగపపననన
ఇసటట ననస:28-21
వయససస:57
లస: పప
94-128/577

తసడడ:డ మసరసనసఅల షపక
ఇసటట ననస:28-21
వయససస:28
లస: ససస స
7292 NDX0049544
పపరర: కకటటశసరరరవప కససకసదసల�

94-108/352 7288 AP151010327170
7287 NDX0416768
పపరర: శశష తలమప సరయ మగపపననన
పపరర: మసరసనసల షపక�

7290 NDX2809119
పపరర: పపడమ కలమమరర గరరర

తసడడ:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:28-21
వయససస:48
లస: పప
94-128/730

భరస : శకనవరసరరవప గరరర
ఇసటట ననస:28-21
వయససస:47
లస: ససస స
94-108/355

7293 NDX2883114
పపరర: డథ. లకడమ కసతస తలల
ర రర

7291 NDX0042127
పపరర: వరలకడమ కరససకసదసల

94-112/507

7294 NDX2882983
పపరర: శకనవరస రరవప మసదడపప

భరస : డథ. వనసకట ససబబబ రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-22
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:28-22
వయససస:40
లస: పప

94-168/1011
7295 NDX3168267
పపరర: కకమమనబబ యన పవన కలమమర
కకమమనబబ యన
తసడడ:డ కకమమనబబ యన శకనవరసస రరవప శకనవరస
ఇసటట ననస:28-22
వయససస:19
లస: పప

7296 NDX2283513
పపరర: ససనతథ పససజలమ

7297 NDX0054247
పపరర: శకదదవ పరశస

భరస : యగగసధర పససజలమ
ఇసటట ననస:28-23
వయససస:27
లస: ససస స

7298 NDX0550475
పపరర: ఫరతమమ షపక

7299 AP151010330504
పపరర: కకషషవనణణ పరశస

భరస : జహసగరర బబషర
ఇసటట ననస:28-23
వయససస:43
లస: ససస స
7301 AP151010327377
పపరర: తథసడవవనసకటకకషష పరశస
తసడడ:డ పపదవనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-23
వయససస:44
లస: పప
7304 NDX2359933
పపరర: మనథకడ సతఖ కకసడడశశటఘ ట

94-108/365

94-108/359

7305 NDX2039403
పపరర: పదమ లలచన కకసడడశశటఘ ట

94-129/669

7308 NDX2283836
పపరర: రతన కలమమరర మమడదపలర

94-108/363

7311 NDX2214971
పపరర: సతఖవత వపనథనవర

7300 NDX2004794
పపరర: ఫరరరక పరషర మహమమద

7303 AP151010327456
పపరర: చనవనసకటటశసరరర పరశస

94-108/366

7306 NDX1738816
పపరర: చకకధర సరయ కకసడడశశటఘ ట

94-108/368

7309 NDX2283851
పపరర: మహబమబ షపక
భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:28-25
వయససస:48
లస: ససస స

94-112/403

7312 NDX1412972
పపరర: ససవర రరమ కకషష పసత

7313 NDX1412931
పపరర: నథగరరరర న చచదరర పరరచసరర

94-112/406 7315 NDX1412956
7314 NDX1412964
పపరర: లకడమ నరసససహ సరసమ పపరస
పపరర: సతఖనథరరయణ పపడడ చసటట

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప పపరస
ఇసటట ననస:28-25
వయససస:27
లస: పప

94-108/367

94-108/369

భరస : ససతథరరమయఖ ఉనథనవర
ఇసటట ననస:28-25
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ పరరచసరర
ఇసటట ననస:28-25
వయససస:27
లస: పప

94-108/364

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కకసడడశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-24
వయససస:24
లస: పప

భరస : Gopala Rao గరపరలరరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:28-25
వయససస:52
లస: ససస స
94-112/405

94-108/360

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-23
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:28-25
వయససస:47
లస: ససస స
94-112/402

94-108/356

తసడడ:డ సపజఈదసదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:28-23
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష కకసడడశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-24
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:28-24
వయససస:55
లస: పప
7310 NDX2215085
పపరర: venkata lashkmi ఉననవ

7302 NDX1802538
పపరర: శవ పడసరద పరసస

94-112/508

భరస : శవపడసరద పరశస
ఇసటట ననస:28-23
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరసస
ఇసటట ననస:28-23
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససవర రరమ కకషష కకసడడశశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-24
వయససస:22
లస: ససస స
7307 NDX3189792
పపరర: శవ రరమకకషష కకసడడశశటఘ ట

94-107/803

భరస : పపదవనసకటటశసరరరన
ఇసటట ననస:28-23
వయససస:62
లస: ససస స
94-108/362

94-108/354

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-22
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:28-22
వయససస:30
లస: పప

94-108/357

94-108/353

94-112/404

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పసత
ఇసటట ననస:28-25
వయససస:28
లస: పప
94-112/407

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప పపడడ చసటట
ఇసటట ననస:28-25
వయససస:28
లస: పప
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7316 NDX2214930
పపరర: ఉననవ గరపరలరరవప ఉననవ

94-112/408

తసడడ:డ ఉననవ గరపరలరరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:28-25
వయససస:53
లస: పప
7319 JBV1091347
పపరర: సరరజ� దథమరర �

7317 NDX2968956
పపరర: గరపరల రరవప వపననవర

94-112/509

తసడడ:డ ససతథ రరమయఖ వపననవర
ఇసటట ననస:28-25
వయససస:52
లస: పప

7318 NDX2968964
పపరర: వనసకట లకడమ ఉననవ

94-112/510

భరస : గరపరల రరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:28-25
వయససస:51
లస: ససస స

94-158/222

భరస : కరశవశసనథధరరవప� �దథమ రర
ఇసటట ననస:28-25-747
వయససస:59
లస: ససస స

7320 NDX0555136
పపరర: పప దదలల నళన పప దదల
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94-112/409

భరస : వనసకటరరయగడడ పప దదల
ఇసటట ననస:28-26
వయససస:33
లస: ససస స
7323 AP151010330497
పపరర: చటటఘమమ మమటఘ ట

94-109/731

94-109/735

94-108/371

94-108/374

94-108/377

తసడడ:డ అలర యఖ
ఇసటట ననస:28-28
వయససస:63
లస: పప
7338 NDX1580779
పపరర: ఆరరఫర సయఖద

94-109/737

భరస : జహడ అల షపక
ఇసటట ననస:28-29
వయససస:34
లస: ససస స
7341 JBV2584076
పపరర: జజహహదథఆల షపక
తసడడ:డ మహబమబ అల
ఇసటట ననస:28-29
వయససస:34
లస: పప

7327 AP151010327589
పపరర: నథగరశసరరరవప మమటఘ ట

7330 JBV2584365
పపరర: నథగరరజ బబ సత

7333 NDX0054627
పపరర: వజయలకడమ చసదడలల

94-109/736

7325 AP151010327587
పపరర: రరమగ మమటఘ ట

94-109/734

7328 JBV0771832
పపరర: మలలర శసరర బబ సతథ

94-108/370

భరస : నథగశశషష
ఇసటట ననస:28-27
వయససస:35
లస: ససస స
94-108/372

7331 AP151010327121
పపరర: మనననయఖ బబ సత

94-108/373

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:28-27
వయససస:67
లస: పప
94-108/375

7334 NDX0049536
పపరర: రరకరష చసదడలల

94-108/376

భరస : వరససదదవరరవప
ఇసటట ననస:28-28
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదదవ రరవప
ఇసటట ననస:28-28
వయససస:35
లస: పప

94-112/410
7336 NDX2287472
పపరర: కలమమరర బబల తడపపర సససదరర
జమగమలమమడక
భరస : అచసతస రరమ శరససస స జమగమలమమడక
ఇసటట ననస:28-28
వయససస:68
లస: ససస స

7337 NDX2307379
పపరర: అపరపరరవప నసససకరరరవప

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:28-28-283
వయససస:43
లస: పప

7339 NDX2080836
పపరర: జలలఖ షపక

7340 AP151010330183
పపరర: కరససమ బ షపక

94-109/738

భరస : మహమమద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:28-29
వయససస:35
లస: ససస స
94-109/740

94-109/730

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-26/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మననయఖ
ఇసటట ననస:28-27
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకపరదథనస వరససమళళ
ఇసటట ననస:28-27-277 1ST LINE
వయససస:78
లస: ససస స
7335 NDX0049437
పపరర: వరససదదవ రరవప చసదడలల

94-109/733

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-26/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మననయఖ
ఇసటట ననస:28-27
వయససస:40
లస: పప
7332 NDX2398089
పపరర: హహహమమవత వరససమళళ

7324 NDX2179084
పపరర: యవ తదజ శకనవరస మమటఘ ట

7322 AP151010330499
పపరర: రరణణ మమటఘ ట

భరస : నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-26/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన మమటఘ ట
ఇసటట ననస:28-26/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-26/1
వయససస:45
లస: పప
7329 AP151010327366
పపరర: నథగశశషష బబ సత

94-109/729

భరస : చనన
ఇసటట ననస:28-26/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-26/1
వయససస:67
లస: ససస స
7326 JBV2584159
పపరర: చనన మమటఘ ట

7321 JBV2589141
పపరర: రతనకలమమరర మమటఘ ట

7342 AP151010327107
పపరర: మహబమబ ఆల షపక
తసడడ:డ ఎస ఎ సతథసర
ఇసటట ననస:28-29
వయససస:66
లస: పప

94-130/672

94-109/739

భరస : మహబమబ అల
ఇసటట ననస:28-29
వయససస:63
లస: ససస స
94-109/741

7343 NDX3039443
పపరర: ఉదయ సరడ

94-112/511

భసధసవప: సపలర సపలర
ఇసటట ననస:28-30
వయససస:30
లస: ససస స
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7344 NDX1594218
పపరర: లలత గరసటర
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94-108/378

భరస : వజయ కలమమర గరసటర
ఇసటట ననస:28-31
వయససస:26
లస: ససస స
7347 AP151010330284
పపరర: సరరజన గరసటబర

94-108/381

7348 NDX2359982
పపరర: శకనవరససలల పరరచసరర

94-108/384

7351 NDX1073048
పపరర: నథగ అనసష కకయ

94-108/382

తసడడ:డ రరమమరరవప� ఇనసగతద
ఇసటట ననస:28-36
వయససస:65
లస: పప

94-112/411

7357 NDX2565448
పపరర: నవన మహసకరళ

94-94/907

94-130/673

తసడడ:డ రరమనథధస
ఇసటట ననస:28-69-181
వయససస:72
లస: పప
7362 NDX1309194
పపరర: రమణమమ తననరర

94-41/685

94-117/17

94-127/546

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కలసచస
ఇసటట ననస:28-92
వయససస:39
లస: పప

7366 NDX1784082
పపరర: నథగరసదడ బబబగ బబలరసకకసడ

94-127/549

7369 NDX0271619
పపరర: రరశయఖ దసడగల

94-48/1159

7372 NDX2806065
పపరర: రమణ కలసచస
భరస : రసబబబగ కలసచస
ఇసటట ననస:28-92
వయససస:34
లస: ససస స

7355 NDX2363158
పపరర: శరకవఖ కకసడడగగసట

94-128/597

7358 NDX2369643
పపరర: మమధథత జహర షపక

94-128/600

7361 NDX1853853
పపరర: వనసకట సప మశశఖర గగసటటరర

94-120/5

7364 AP151010321324
పపరర: శరసతకలమమరర దసడగల

94-127/545

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:28-91
వయససస:46
లస: ససస స
94-127/547

7367 NDX1784157
పపరర: శకనవరస బబలరసకకసడ

94-127/548

తసడడ:డ రరశయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:28-91
వయససస:29
లస: పప
94-127/550

తసడడ:డ చనన వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:28-91
వయససస:48
లస: పప
94-127/950

94-112/412

తసడడ:డ వనసకట పవరరషనదథ శరమ గగసటటరర
ఇసటట ననస:28-85
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:28-91
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:28-91
వయససస:29
లస: పప
7371 NDX2806081
పపరర: రసబబబగ కలసచస

94-131/907

భరస : వనసకట రసగ రరవప బబసడపవడడ
ఇసటట ననస:28-87-3A
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద రరయపప కలసచస
ఇసటట ననస:28-91
వయససస:48
లస: ససస స
7368 NDX0766410
పపరర: రవకలమమర దసడగల

7363 NDX3229952
పపరర: హరర పసడయ బబసడపవడడ

7352 JBV2887669
పపరర: శవపడసరద బసవ

భరస : ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:28-58 ,FLAT NO 4E
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-77-477
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:28-87
వయససస:52
లస: ససస స
7365 NDX2242543
పపరర: ససశల కలమమరర కలసచస

7360 NDX3237815
పపరర: ఆసజననయగలల బబజవరడ

94-108/383

తసడడ:డ కకశశర కకసడడగగసట
ఇసటట ననస:28-55 ASHOK NAGAR 3RD LIN
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకశశర కకసడడగగసట
తసడడ:డ కకషష రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:28-55 ASHOK NAGAR 3RD LIN ఇసటట ననస:28-56
వయససస:47
లస: ససస స
వయససస:20
లస: పప
7359 NDX0649665
పపరర: వనసకట రరవప వనననకసటట

7349 NDX0416933
పపరర: వజయకలమమర గగసటర

తసడడ:డ లకమణరరవప బసవ
ఇసటట ననస:28-31
వయససస:62
లస: పప

భరస : నరరశ ధథమసస
ఇసటట ననస:28-41-/1/A24
వయససస:45
లస: ససస స
94-128/598

94-108/380

తసడడ:డ చలపత
ఇసటట ననస:28-31
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-31
వయససస:28
లస: ససస స

94-112/417 7354 NDX2270338
7353 NDX0578583
పపరర: ఇనసగసటట హరరబబబగ ఇనసగసటట
పపరర: జజససమన ధథమసస

7346 NDX1719030
పపరర: లకడమ గరసటర

భరస : వర పడసరద గరసటర
ఇసటట ననస:28-31
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత పరరచసరర
ఇసటట ననస:28-31
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చలపత గరసటర
ఇసటట ననస:28-31
వయససస:38
లస: పప

7356 NDX2363141
పపరర: శకదదవ కకసడడగగసట

94-108/379

భరస : రమమశ పతతడ
ఇసటట ననస:28-31
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చలపత
ఇసటట ననస:28-31
వయససస:50
లస: ససస స
7350 NDX1930636
పపరర: వర పడసరద గరసటర

7345 NDX1923375
పపరర: అననపవరష పతతడ

7370 NDX0766337
పపరర: రరమమహన రరవప వనమగల

94-127/551

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:28-91
వయససస:50
లస: పప
94-127/951

7373 NDX2690444
పపరర: ససపసడయ మగటట
ర రర

94-81/791

తసడడ:డ వజయ కలమమర మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:28-93
వయససస:25
లస: ససస స
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7374 NDX2694958
పపరర: రవ తదజ మగటట
ర రర
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94-104/760

తసడడ:డ వజయ కలమమర మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:28-93
వయససస:19
లస: పప
7377 NDX2540037
పపరర: ససపసడయ మగటట
ర రర

94-128/604

94-127/558

94-127/557

94-127/562

94-127/565

94-127/568

94-127/571

తలర : బబబ వననసమల
ఇసటట ననస:28-97
వయససస:20
లస: పప

7387 NDX1258334
పపరర: నథగ రరజ కలసచస

7390 NDX0771840
పపరర: శవలకడమ యనసమల

7393 NDX0766352
పపరర: శవతదజ గగసజ

7396 NDX0944413
పపరర: వజయరరణణ దసడడగల

94-127/952

7399 AP151010321322
పపరర: బబబ ఎనసమగల�

94-127/563

7402 NDX1243864
పపరర: శకలలఖమ దదసరరరజ
తసడడ:డ వనసకట రరజ శశఖర సతఖదదవ
ఇసటట ననస:28-97-255
వయససస:27
లస: ససస స

7382 NDX1125913
పపరర: ససధథరరణణ మగటట
ర రర

94-127/554

7385 NDX2242659
పపరర: జజఖత కలసచస

94-127/561

7388 NDX1258185
పపరర: కలసచస శకనస

94-127/564

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-95
వయససస:62
లస: పప
94-127/566

7391 NDX0067058
పపరర: లకడమ ఎనసమల ఎనసమల

94-127/567

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:28-95/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-127/569

7394 NDX0766295
పపరర: శవశసకర యనసమల

94-127/570

తసడడ:డ దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:28-95/1
వయససస:35
లస: పప
94-127/572

7397 NDX1135821
పపరర: రరమమ తథడడపపటట

94-127/573

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:28-96
వయససస:49
లస: పప
94-127/574

భరస : యలర మసద�
ఇసటట ననస:28-97
వయససస:40
లస: ససస స
94-127/954

94-127/556

తసడడ:డ శకనస కలసచస
ఇసటట ననస:28-95
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పపదబబ జపప
ఇసటట ననస:28-96
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద జజజపప డసడడగఅలమ
ఇసటట ననస:28-96
వయససస:19
లస: ససస స
7401 NDX3127818
పపరర: శకనవరసరరవప వననసమల

94-127/560

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-95/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:28-95/1
వయససస:57
లస: పప
7398 NDX2816023
పపరర: రమఖ శక డసడడగఅలమ

7384 NDX2242642
పపరర: వరలకడమ యయనసమమల

7379 AP151010321150
పపరర: ఆదదలకడమదదవ

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:28-94/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:28-95/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర రరవప యనసమమల
ఇసటట ననస:28-95/1
వయససస:23
లస: పప
7395 NDX0074278
పపరర: దసరరర రరవప యనసమగల

94-127/559

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:28-95
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవతదజ
ఇసటట ననస:28-95/1
వయససస:31
లస: ససస స
7392 NDX2242600
పపరర: ససరరష యనసమమల

7381 AP151010318023
పపరర: హకదయరరజ మగటట
ర రర

94-127/553

భరస : హకదయరరజ
ఇసటట ననస:28-94
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద యయనసమమల
ఇసటట ననస:28-95
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:28-95
వయససస:61
లస: ససస స
7389 NDX0771766
పపరర: నసదదన గగసజ

94-127/555

తసడడ:డ జజసపఫ
ఇసటట ననస:28-94
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:28-94/1
వయససస:45
లస: పప
7386 NDX1258359
పపరర: కలసచస మమరర

7378 NDX1507534
పపరర: నరమల మగటటఘ లలరర

7376 AP151010318025
పపరర: వజయకలమమర మగటట
ర రర

తసడడ:డ జజసపఫ
ఇసటట ననస:28-93
వయససస:47
లస: పప

భరస : లలరర
డ
ఇసటట ననస:28-94
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసపఫ�
ఇసటట ననస:28-94
వయససస:49
లస: పప
7383 NDX3281110
పపరర: కకరణ కలమమర మగటట
ర రర

94-127/552

భరస : వజయ కలమమర మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:28-93
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:28-93
వయససస:26
లస: ససస స
7380 JBV2495372
పపరర: లలరరద మగటట
ర రర�

7375 AP151010321060
పపరర: రమమ దదవ మగటట
ర రర

7400 NDX3119427
పపరర: మగరళ కకషష వననసమమలమ

94-127/953

తసడడ:డ యలమసద వననసమమలమ
ఇసటట ననస:28-97
వయససస:22
లస: పప
94-130/674

7403 NDX2814192
పపరర: మగరళ కకషష వనమగల

94-127/955

తసడడ:డ యలమసద వనమగల
ఇసటట ననస:28-98
వయససస:22
లస: పప
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94-127/956

భరస : మగరళ కకషష వనమగల
ఇసటట ననస:28-98
వయససస:20
లస: ససస స
7407 AP151010321228
పపరర: వనసకమమ దసడగల

7405 NDX0269142
పపరర: కకటటశసరమమ దసడగల

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:28-99
వయససస:31
లస: ససస స
94-127/577

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:28-99
వయససస:67
లస: ససస స

7408 NDX2216588
పపరర: పసచతమమ కలసచథల

తసడడ:డ చనన వనసకటటశసర సరసమ�
ఇసటట ననస:28-99
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మగవస రరమగడడ
ఇసటట ననస:28-100
వయససస:47
లస: పప
7416 NDX3249497
పపరర: రమ రరడడడ మగలల

94-158/386

94-127/588

94-127/591

94-127/594

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:28-106
వయససస:44
లస: ససస స

7420 AP151010318335
పపరర: హకదయరరజ కలసచస

7423 AP151010321384
పపరర: జజఖత జరరరగగమలర

7426 NDX2497550
పపరర: ఆదదతఖ జరరగగమలర

94-127/597

7429 NDX1944173
పపరర: లలరరడ రరజ కలసచస

94-127/586

7432 AP151010321389
పపరర: యగమమ కలసచస
భరస : చన రరయపప కలసచస
ఇసటట ననస:28-106
వయససస:64
లస: ససస స

7412 NDX2216265
పపరర: వనసకట లకడమ మగవస

94-127/582

7415 NDX2242154
పపరర: రరమరరడడడ మమలల

94-127/585

7418 AP151010321261
పపరర: మలలర శసరర కలసచస

94-127/587

భరస : హకదయరరజ
ఇసటట ననస:28-104
వయససస:41
లస: ససస స
94-127/589

7421 NDX2497089
పపరర: చసదథడవత దడననపవడడ

94-127/590

తసడడ:డ దసరర యఖ దడననపవడడ
ఇసటట ననస:28-105
వయససస:31
లస: ససస స
94-127/592

7424 NDX2497246
పపరర: సరరజన దడననపవడడ

94-127/593

భరస : దసరర రరవప దడననపవడడ
ఇసటట ననస:28-105
వయససస:47
లస: ససస స
94-127/595

7427 NDX1106897
పపరర: హరర పడసరద గగడడపఅల

94-127/596

తసడడ:డ రమమశ గగడడపఅల
ఇసటట ననస:28-105
వయససస:40
లస: పప
94-127/413

తసడడ:డ చనన రరయపప
ఇసటట ననస:28-106
వయససస:35
లస: పప
94-127/599

94-127/579

తసడడ:డ పపలమర రరడడడ మమలల
ఇసటట ననస:28-102
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస బబబగ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:28-105
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:28-105
వయససస:45
లస: పప
7431 AP151010321260
పపరర: రమమదదవ కలసచస

94-127/584

భరస : శరఖమమబబగ
ఇసటట ననస:28-105
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:28-105
వయససస:62
లస: ససస స
7428 AP151010318379
పపరర: శరఖసబబగ జరరగగపలర

7417 NDX1258433
పపరర: ఆగరనసమమ ఓరరప

7409 NDX0271726
పపరర: తరరపతయఖ� దసడగల�

భరస : రరమగ మగవస
ఇసటట ననస:28-100
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరయపప
ఇసటట ననస:28-104
వయససస:46
లస: పప

భరస : లమజర నసదదకకల
ఇసటట ననస:28/105
వయససస:33
లస: ససస స
7425 AP151010321144
పపరర: చటటఘమమ జరరరగగమలర

94-127/581

భరస : నథగ రరజ
ఇసటట ననస:28-104
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:28-104
వయససస:43
లస: పప
7422 NDX2242535
పపరర: జజఖత నసదదకకల

7414 NDX2242121
పపరర: అదదలకడమ మమలల

94-127/576

తసడడ:డ చనన వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:28-99
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమ రరడడడ మమలల
ఇసటట ననస:28-102
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రరడడడ మగలల
ఇసటట ననస:28-102
వయససస:43
లస: పప
7419 NDX2242410
పపరర: నథగ రరజ ఒరరస

94-127/578

భరస : కకసడ గగరవయఖ మగవస
ఇసటట ననస:28-100
వయససస:33
లస: ససస స
94-127/583

7406 NDX0269126
పపరర: పదమ దసడగల

భరస : పపదద వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:28-99
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ కలసచథల
ఇసటట ననస:28-99
వయససస:74
లస: ససస స

94-127/580 7411 NDX1293513
7410 NDX0271668
పపరర: పపద వనసకటసరసమ� దసడగల�
పపరర: హహమలతథ మగవస

7413 NDX1293422
పపరర: మగవస గగరవయఖ

94-127/575

7430 NDX0066597
పపరర: ఆదదలకడమ

94-127/598

భరస : లలరరడ రరజ
ఇసటట ననస:28-106
వయససస:33
లస: ససస స
94-127/600

7433 NDX1339217
పపరర: చనన కలసచస

94-127/601

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:28-106
వయససస:26
లస: పప
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7434 AP151010318263
పపరర: శవపడసరద కలసచస

94-127/602

తసడడ:డ చనరరయపప
ఇసటట ననస:28-106
వయససస:50
లస: పప
7437 AP151010318068
పపరర: కకషష సరయబబ యన

94-127/605

94-127/606

94-127/609

94-127/611

94-127/614

94-127/617

94-127/619

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-111
వయససస:50
లస: ససస స

7447 NDX1125897
పపరర: అసజల దదవనసడర

7450 NDX0073833
పపరర: గగరర దదవళళ

7453 NDX2568947
పపరర: మసగమమ కరశలమసస

7456 NDX1168327
పపరర: వనసకటశవ నథగపడసరద నగరస

94-127/622

7459 AP151010318069
పపరర: చసదడశశఖర నగరస

94-127/612

7462 NDX0719088
పపరర: రరసబబబగ కకమమశశటఘ ట
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-111
వయససస:31
లస: పప

7442 NDX1167709
పపరర: భవరన జజలపరటట

94-127/608

7445 NDX1511287
పపరర: ససవర శసకర కరశలమసస

94-107/804

7448 NDX0356170
పపరర: లకడమ దదవ దదవళళ

94-127/613

భరస : గగరర దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:28-109
వయససస:39
లస: ససస స
94-127/615

7451 AP151010318002
పపరర: కకటటశసరరరవప దదవనసడర

94-127/616

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:28-109
వయససస:60
లస: పప
94-127/864

7454 NDX1414705
పపరర: లకడమ నగరస

94-127/618

భరస : శకనవరసరరవప నగరస
ఇసటట ననస:28-110
వయససస:30
లస: ససస స
94-127/620

7457 NDX0074179
పపరర: ససరరసదడ బబబగ నగరస�

94-127/621

తసడడ:డ చసదడ శశఖర�
ఇసటట ననస:28-110
వయససస:31
లస: పప
94-127/623

తసడడ:డ రరమదథసస
ఇసటట ననస:28-110
వయససస:54
లస: పప
94-127/625

94-158/340

తసడడ:డ రమణ రరవప కరశలమసస
ఇసటట ననస:28-109
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:28-110
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:28-110
వయససస:33
లస: పప
7461 NDX1983759
పపరర: రరజరశసరర కకమమసపటఘ ట

94-127/610

భరస : వనథయక కరశలమసస
ఇసటట ననస:28-109
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:28-110
వయససస:47
లస: ససస స
7458 NDX0073957
పపరర: శకనవరసరరవప నగరస�

7444 NDX0074120
పపరర: వనసకట సరయ సరయ తతట

7439 NDX2797496
పపరర: శకకరసత సరఇబబ ఈనథ

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-108
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-109
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ యలర యఖ
ఇసటట ననస:28-109
వయససస:71
లస: పప
7455 AP151010321112
పపరర: రమమదదవ నగరస

94-127/607

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-109
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-109
వయససస:58
లస: ససస స
7452 NDX0074252
పపరర: అసకలల దదవసడర బమసడర

7441 NDX0157008
పపరర: ధనలకడమ తతట

94-127/604

తసడడ:డ కకషష సరఇబబ ఈనథ
ఇసటట ననస:28-107
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-108
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-109
వయససస:27
లస: ససస స
7449 AP151010321098
పపరర: నథగమణణ దదవసడర

94-127/876

భరస : వనసకట శవ సరయ
ఇసటట ననస:28-108
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:28-108
వయససస:33
లస: పప
7446 NDX1125855
పపరర: నథగరరణణ దదవనసడర

7438 NDX2748929
పపరర: సరయ తదజ సరఇబబ యనథ

7436 NDX0066407
పపరర: వనసకరయమమ

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-107
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష సరఇబబ యనథ
ఇసటట ననస:28-107
వయససస:25
లస: పప

భరస : దథనయఖ బబబగ ఉపపల
ఇసటట ననస:28-108
వయససస:26
లస: ససస స
7443 NDX0073973
పపరర: దథనయఖ ఉపపపల�

94-127/603

భరస : కకషష సరయబబ యన
ఇసటట ననస:28-107
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:28-107
వయససస:52
లస: పప
7440 NDX1708470
పపరర: రరహహణణ ఉపపల

7435 AP151010321286
పపరర: నథగమణణ సరయబబ యన

7460 NDX0066639
పపరర: నథసరరబ షపక

94-127/624

భరస : ననననబగడద
ఇసటట ననస:28-110/1
వయససస:56
లస: ససస స
94-127/626

7463 NDX1983809
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కకమమశశటఘ ట

94-127/627

తసడడ:డ నథరరయణ
ఇసటట ననస:28-111
వయససస:55
లస: పప
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7464 NDX3222510
పపరర: దసరర రరవప చచననయపరలలస

94-126/940

తసడడ:డ లకమయఖ చచననయపరలలస
ఇసటట ననస:28-113
వయససస:24
లస: పప
7467 NDX2061224
పపరర: కకషష గరగగల

94-127/630

94-127/632

94-127/635

94-127/638

94-127/641

94-127/646

94-127/649

తసడడ:డ sammed షపక
ఇసటట ననస:28-115
వయససస:28
లస: పప

7477 JBV0801381
పపరర: చననససత గరగగల� �

7480 JBV0801399
పపరర: వనసకరయమమ గరగగల

7483 NDX2216356
పపరర: రరసబబబగ గరగగల

7486 NDX0983809
పపరర: నథగరరజ గరగగల

94-126/181

7489 NDX0066696
పపరర: జయమమ డడ

94-127/639

7492 NDX0073692
పపరర: తరరపత రరడడడ దపసపన
తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:28-115
వయససస:73
లస: పప

7472 NDX2242501
పపరర: తరరపతమమ కలసబబల

94-127/634

7475 NDX2242527
పపరర: సరగర ససధఖ గరగగల

94-127/637

7478 NDX1079573
పపరర: ససత గరగగలమ

94-127/640

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:49
లస: ససస స
94-127/642

7481 NDX2242162
పపరర: శవరరమకకషష కలసచథల

94-127/643

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసచథల
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:27
లస: పప
94-127/647

7484 JBV0800656
పపరర: లకమణ గరగగల

94-127/648

తలర : వనసకరయమమ
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:49
లస: పప
94-127/650

7487 NDX2068659
పపరర: తరరపతమమ కతచస బబ ఇన

94-126/180

తసడడ:డ రరమగలల కతచస బబ ఇన
ఇసటట ననస:28-115
వయససస:28
లస: ససస స
94-126/182

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:28-115
వయససస:61
లస: ససస స
94-126/184

94-127/877

తసడడ:డ శకనవరస గరగగల
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమగలల కతదస బబ యన
ఇసటట ననస:28-115
వయససస:59
లస: ససస స
7491 NDX1152883
పపరర: అజజ షపక

94-127/636

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరగగల
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరయమమ� �
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:53
లస: పప
7488 NDX1510826
పపరర: మసగమమ కతదస బబ యన

7474 NDX2196914
పపరర: షపక మగలమబ

7469 NDX3110699
పపరర: రరస బబబగ గరగగల

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కలసబబల
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వరరసరసమ
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప గరగగల
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:34
లస: పప
7485 JBV0801365
పపరర: నరసససహరరవప గరగగల

94-127/633

భరస : లకమణ� �
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప gogula
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:59
లస: ససస స
7482 NDX2242568
పపరర: శకనవరస రరవప గరగగల

7471 NDX2242089
పపరర: శకలకడమ గరగగల

94-127/629

తసడడ:డ అసజ
ఇసటట ననస:28-113
వయససస:21
లస: పప

భరస : షపక బబజ
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ గరగగల
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:37
లస: ససస స
7479 NDX2216349
పపరర: శవ పరరసత gogula

94-127/631

భరస : శకహరర గరగగలల
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:30
లస: ససస స
7476 NDX2192086
పపరర: వనసకరయమమమ గరగగల

7468 NDX2497196
పపరర: వనసకట కలమఖణథచథరర కకమమమరర

7466 NDX2061141
పపరర: రవణసమమ గరగగల

భరస : ఆసజననయగలల గరగగల
ఇసటట ననస:28-113
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:28-113
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకహరర గరగగల
ఇసటట ననస:28-114
వయససస:22
లస: ససస స
7473 NDX2061216
పపరర: రరజజ దదవళర

94-127/628

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గరగగల
ఇసటట ననస:28-113
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గరగగల
ఇసటట ననస:28-113
వయససస:25
లస: పప
7470 NDX2372712
పపరర: శక లకడమ గరగగల

7465 NDX2061133
పపరర: దసరర గరగగల

7490 NDX0066647
పపరర: తరరపతమమ డడ

94-126/183

భరస : వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:28-115
వయససస:77
లస: ససస స
94-126/185

7493 NDX2127828
పపరర: రరమగలల కతదస బబ యన

94-126/186

తసడడ:డ బగచతయఖ కతదస బబ యన
ఇసటట ననస:28-115
వయససస:79
లస: పప
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94-126/187

భరస : యరకయఖ� �
ఇసటట ననస:28-115/1
వయససస:43
లస: ససస స
7497 NDX1740043
పపరర: కకరణ కలమమర కటటకరల

94-126/190

94-126/193

94-126/196

94-126/199

94-126/202

7504 NDX0984013
పపరర: శసకర బగరరక

7507 NDX0983981
పపరర: పపదద సలల బగరరక

7510 AP151010321111
పపరర: కకషషవనణమమ ఎడవలర

94-126/205

7513 NDX0270306
పపరర: పడసరదస నథమమ

భరస : ససబడమణఖ కలమమర
ఇసటట ననస:28-118
వయససస:52
లస: ససస స

7516 NDX2298925
పపరర: పడవణ వపటటకలరర

తసడడ:డ అనసత నథరరయణ గగసటటరర
ఇసటట ననస:28-118
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససరరష మమడడగగల
ఇసటట ననస:28-119
వయససస:52
లస: ససస స

94-126/200

7522 NDX2176601
పపరర: సరవతడ పరరచసరర
భరస : నథరరయణ మమరరస పరరచసరర
ఇసటట ననస:28-119
వయససస:71
లస: ససస స

7502 NDX1079912
పపరర: అలవనలల మసగ బగరరక

94-126/195

7505 NDX0984021
పపరర: లసగయఖ బగరరక

94-126/198

7508 NDX0067124
పపరర: నథగ భవరన యమరర గడడ �

94-126/201

భరస : నథగమలలర శసర రరవప�
ఇసటట ననస:28-117
వయససస:33
లస: ససస స
94-126/203

7511 NDX1825308
పపరర: గరపస కకషష నథమమ

94-126/204

తసడడ:డ పడసరద నథమమ
ఇసటట ననస:28-117
వయససస:24
లస: పప
94-126/206

7514 JBV0770180
పపరర: శరరద � ఊటటకలరర�

94-126/207

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:28-118
వయససస:43
లస: ససస స
94-126/209

7517 JBV0770016
పపరర: శకనవరసరరవప ఊటటకలరర

94-126/210

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:28-118
వయససస:45
లస: పప
94-126/212

తసడడ:డ ససరరష మమడడగగల
ఇసటట ననస:28-119
వయససస:27
లస: ససస స
94-126/215

94-126/192

తసడడ:డ పపదద సలల
ఇసటట ననస:28-116/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:28-118
వయససస:22
లస: పప

94-126/211 7519 NDX1558552
7518 NDX2051712
పపరర: ససబడహమణఖ కలమమర గగసటటరర
పపరర: సససధస పసడయ మమడడగగల

7521 NDX1558537
పపరర: పదథమవత వరవలమల

94-126/197

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:28-117
వయససస:49
లస: పప
94-126/208

7499 JBV0804518
పపరర: యరకయఖ� కటటకరల�

తసడడ:డ పపదద సలల
ఇసటట ననస:28-116/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దథనయఖ
ఇసటట ననస:28-117
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద నథమమ
ఇసటట ననస:28-117
వయససస:28
లస: పప
7515 NDX1242130
పపరర: వనజదదవ గగసటటరర

94-126/194

తసడడ:డ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:28-116/1
వయససస:85
లస: పప

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:28-117
వయససస:43
లస: ససస స
7512 NDX1836776
పపరర: ధనససజయ నథమమ

7501 JBV0804062
పపరర: ససజజతలకడమ కకతషల� �

94-126/189

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:28-115/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పపదద సలల
ఇసటట ననస:28-116/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమదథసస� �
ఇసటట ననస:28-116/1
వయససస:60
లస: పప
7509 AP151010321057
పపరర: కకషషకలమమరర నథమ

94-126/191

భరస : మమలకకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:28-116/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చనవనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:28-116/1
వయససస:57
లస: ససస స
7506 JBV0802066
పపరర: చనవనసకయఖ� కకతషల�

7498 NDX1911651
పపరర: చనన శకనస కటటకరల

7496 NDX0944124
పపరర: వనసకరయమమ అదదదపలర

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:28-115/1
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ యరకయఖ కటటకరల
ఇసటట ననస:28-115/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:28-115/1
వయససస:52
లస: పప
7503 JBV0802074
పపరర: అసజమమ కకతషల� �

94-126/188

భరస : బబలకకటయఖ�
ఇసటట ననస:28-115/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకటయఖ కటటకరల
ఇసటట ననస:28-115/1
వయససస:25
లస: పప
7500 AP151010318100
పపరర: బబలకకటయఖ కటకరల�

7495 AP151010321080
పపరర: ఆదదలకడమ కటకరల�

7520 NDX2176676
పపరర: ససరరఖ చడలమర

94-126/214

భరస : గరరడ చలస చడలమర
ఇసటట ననస:28-119
వయససస:45
లస: ససస స
94-126/216

7523 NDX2176684
పపరర: సరయ ససరరఖ చదచళళ

94-126/217

తసడడ:డ గరరడ చలస చదచళళ
ఇసటట ననస:28-119
వయససస:23
లస: పప
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7524 NDX1558545
పపరర: సరయ ససదర థరర మమడడగగల

94-126/218

తసడడ:డ ససరరష మమడడగగల
ఇసటట ననస:28-119
వయససస:29
లస: పప
7527 NDX1558529
పపరర: ససరరష మమడడగగల

94-126/221

94-124/23

94-126/223

94-126/226

94-126/229

94-126/232

94-126/235

తసడడ:డ బబల సససదర శరమ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:71
లస: పప

7540 NDX1152792
పపరర: చసదడ శరరష వనలగపవడడ

7543 NDX0268284
పపరర: గగరర కకమరవవలల

7546 NDX1152917
పపరర: వనణగగరపరలల వనలగపవడడ

94-126/238

94-126/241

7532 NDX2524759
పపరర: గణ పడససన బసడరర

94-124/25

7535 NDX0791293
పపరర: వ యస లకడమ భబరత
కకమరవవలల
తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:38
లస: ససస స

94-126/225

94-126/227

7538 NDX0066928
పపరర: కగసలఖ బసడథరర

94-126/228

భరస : మలలర శసర చకకవరరస
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:40
లస: ససస స
94-126/230

7541 JBV2499127
పపరర: సరససత టట�

94-126/231

భరస : నథగభబసనర �
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:52
లస: ససస స
94-126/233

7544 JBV0804252
పపరర: కమలమదదవ జపవడడ� �

94-126/234

భరస : కకకషషపడసరద� �
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:61
లస: ససస స
94-126/236

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:45
లస: పప

తలర : హహమలత� .�
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:61
లస: పప
7551 NDX0787978
పపరర: రసగరరరవప కకమరవవలల

7537 JBV0803304
పపరర: అరరణకలమమరర కసదసకలరర� �

94-119/218

94-126/224

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:29
లస: పప
7548 JBV2495083
పపరర: నథగభబసనర�

7534 JBV0803973
పపరర: ఫణణపసడయ జపవడడ� �

7529 AP151010276543
పపరర: సతఖనథరరయణ గడడయమరస

తసడడ:డ మలర శసర చకకవత బసడరర
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనణగగరపరలల
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకమమరరతరరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:55
లస: ససస స
7545 NDX0898247
పపరర: పవసడర జయ శక రరమ పవసడర

94-124/24

తసడడ:డ ఆదదశశషగరరరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడసరద నమమరరజ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:42
లస: ససస స
7542 JBV2499077
పపరర: మణణకరరషక గగళళపవడడ� �

7531 NDX2518298
పపరర: సరయ కలమఖణ బసడరర

94-126/220

తసడడ:డ వనసకటటశసరశరససస స
ఇసటట ననస:28-119,5thfloor bommarilu
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ కకకషషపడసరద� �
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:40
లస: ససస స
7539 NDX1825266
పపరర: కలమఖణణ నమమరరజ

94-126/222

తసడడ:డ మలర శసర చకకవత బసడరర
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖ నథరరయణ పపసడర
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:29
లస: ససస స
7536 NDX1079888
పపరర: వనసకటకళయవత వసధవరసస

7528 NDX2176585
పపరర: నథరరయణమమరరస పరరచసరర

7526 NDX2176668
పపరర: గరరడ చలస చడలమర

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప చడలమర
ఇసటట ననస:28-119
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చచసచస ససబబయఖ పరరచసరర
ఇసటట ననస:28-119
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ మలర శసర చకకవత బసడరర
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:22
లస: ససస స
7533 NDX1463371
పపరర: పవసడర పవసడర

94-126/219

తసడడ:డ నథరరయణ మమరరస పరరచసరర
ఇసటట ననస:28-119
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస మమడడగగల
ఇసటట ననస:28-119
వయససస:58
లస: పప
7530 NDX2528230
పపరర: గరనన పడససన బసడరర

7525 NDX2176593
పపరర: సతష కలమమర పరరచసరర

7547 NDX0911602
పపరర: బబజబబబబ షపక�

94-126/237

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:45
లస: పప

7549 JBV2495059
పపరర: శకమమరరతరరమమరరవప�
గరలర పవడడ�
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:62
లస: పప

94-126/239

7552 NDX0804682
పపరర: వనసకట ససబబబరరయగడడ
నమమరరజ
తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:73
లస: పప

94-126/242

7550 NDX0270454
పపరర: హహహమమవత నమమరరజ

94-126/240

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:67
లస: పప
7553 JBV0801639
పపరర: అదదశశషగరరరరరవప� కసదసకలరర�

94-126/243

తసడడ:డ వనసకటరతనస� �
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:73
లస: పప
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7554 JBV0805614
పపరర: మమరనసడదయలల� వసగల�

94-126/244

తసడడ:డ వనసకటరరమశరససస �స �
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:73
లస: పప
7557 NDX2497485
పపరర: షరరమల బబనజర షపక

94-127/651

94-127/654

94-127/657

94-127/660

94-127/663

7564 NDX2497402
పపరర: కరమమశసరర దడననపవడడ

7567 NDX2242899
పపరర: లకడమ పడమల గగసడడ

7570 NDX2216323
పపరర: కరసచన గగరర అమరర

94-127/666

7573 NDX2497535
పపరర: ససహన నవరబ షరరఫ షపక

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:36
లస: పప
94-127/672

7579 SSY0204461
పపరర: శకనవరస రరవప ఐతపప
తసడడ:డ పపప డకస రరజ ఐతపప
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:46
లస: పప

7581 NDX2216331
పపరర: గరపరల కకషష arya puvvada

7582 NDX2242931
పపరర: రరసబబబగ పడసరద గగసడడ

94-127/675

తసడడ:డ గరపరల కకషష మమరరస గగసడడ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:69
లస: పప

94-127/653

7562 AXQ0140053
పపరర: నథగ లకకమ అదదసకక

94-127/656

7565 NDX1216860
పపరర: వనసకటజయలకడమ తథడడకకసడ

94-127/659

భరస : ఆదదశశషగరరరరరవప తథడడకకసడ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:53
లస: ససస స
94-127/661

7568 NDX2497659
పపరర: ససఫసయమ బబగస షపక

94-127/662

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:61
లస: ససస స
94-127/664

7571 NDX2216414
పపరర: శశష అననపవరష బబ మమరరజ

94-127/665

భరస : ససబబబరరవప బబ మమరరజ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:72
లస: ససస స
94-127/667

7574 NDX2497303
పపరర: షరహహద బబషర షపక

94-127/668

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:30
లస: పప
94-127/670

తసడడ:డ పరమమశసరరరవప బసడథరర
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వ ససబబబరరయగడడ నమమరరజ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప puvvada
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:66
లస: పప

94-127/658

తసడడ:డ బబజ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:21
లస: పప

94-127/669 7576 NDX0073718
7575 NDX1490374
పపరర: భబణగ అశశక వరరన యలమరపడగడ
పపరర: మలలర శసర చకకవరరస బసడథరర

7559 NDX0619312
పపరర: షపక నసరర హన బబగస

భరస : నథగభమషణ రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గరపరల కకషష ఆరఖ పపవరసడ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకట రసగరరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:72
లస: ససస స

7578 NDX1664268
పపరర: వ యస పడసరద నమమరరజ

94-127/655

భరస : రరసబబబఊ పడసరద గగసడడ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : హనసమత పడసరద బసడథ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:62
లస: ససస స
7572 NDX2497121
పపరర: ససత దదవ చససడసరర

7561 NDX1337278
పపరర: షపహనథజ బబగస షపక

94-127/1

భరస : ఇశరకయలల
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదడ మమరరస దడననపవడడ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఆదదనథరరయణ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:58
లస: ససస స
7569 NDX2497253
పపరర: వరలకడమ బసదథ

94-127/652

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబజ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:41
లస: ససస స
7566 NDX0619338
పపరర: శవపరరసత మసచకలపరటట

7558 NDX2443976
పపరర: భవఖ సరహహత వనలగపవడడ

7556 NDX2497063
పపరర: ఉష రరణణ బమదరరజ

భరస : శకనవరస కలమమర బమదరరజ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగగరపరల వనలగపవడడ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రఘగకలమమర దదవర శశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:40
లస: ససస స
7563 NDX2497758
పపరర: నసరర హన బ షపక

94-126/245

తసడడ:డ వర బదరర రరవప
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ బబజ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:21
లస: ససస స
7560 ZZB0666844
పపరర: పదమజ దదవరశశటఘ ట

7555 NDX0270348
పపరర: లకడమ నరసససహ బసడథరర

7577 ZZB0666919
పపరర: రఘగకలమమర దదవరశశటఘ ట

94-127/671

తసడడ:డ హర గగపరల దదవర శశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:46
లస: పప
94-127/673

7580 NDX2497527
పపరర: శక రరమ చసదడ మమరరస
దడననపవడడ
తసడడ:డ ససబడహమణఖ శరససస స దడననపవడడ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:53
లస: పప

94-127/674

94-127/676

7583 NDX2497352
పపరర: హనసమత పడసరద బసదథ

94-127/677

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప బసదథ
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:69
లస: పప
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7584 NDX2497105
పపరర: వనసకట రసగరరరవప చససడసరర

94-127/678

7585 NDX2529840
పపరర: సరయ కలమఖణ బసడరర

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ మలర శసర చకకత బసడరర
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:21
లస: పప

7587 SQX1944065
పపరర: నసరర హన బ షపక

7588 NDX3129467
పపరర: అమమలఖ దదవ ఆర ఏన

95-127/26

Deleted

భరస : బబజ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:41
లస: ససస స

7590 NDX2914091
పపరర: సతఖనథరరయణ శరమ జసదథఖల

94-127/880

94-127/679

7586 NDX3050358
పపరర: ససరఖ నథరరయణ పవసడర

94-127/878

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస పవసడర
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:60
లస: పప
94-127/879

7589 NDX3233350
పపరర: మహమమద మమమమమనథ షపక

భరస : వనసకట ససబడమణణఖశసర శరమ చససడసరర
ఇసటట ననస:28-120 F 1 KK TOWERS, 4/19
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:28-120 fiat no 2
వయససస:19
లస: ససస స

7591 NDX3013588
పపరర: ససరఖనథరరయణ పవసడర

7592 NDX3085784
పపరర: రమమశ కలమమర మరసస

94-127/882

94-127/991

94-127/883

తసడడ:డ పవరరషనసదస జసదథఖల
తసడడ:డ శక రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:28-120 FLAT NO S2 3RD FLOO ఇసటట ననస:28-120, 1 3rd floor
వయససస:58
లస: పప
వయససస:60
లస: పప

భసధసవప: కరకసత కలమమర మరసస
ఇసటట ననస:28-120, FF4, Siva Bindu apartm
వయససస:37
లస: పప

7593 NDX2990513
పపరర: వజయ లకడమ పవసడర

7595 NDX2443885
పపరర: మదథలస మననవ

94-127/881

భరస : ససరఖ నథరరయణ పవసడర
ఇసటట ననస:28-120, S1 3rd floor
వయససస:51
లస: ససస స
7596 NDX2443869
పపరర: అపరరజత మననవ

94-127/681

తసడడ:డ శరకవణ కలమమర మననవ
ఇసటట ననస:28-121
వయససస:23
లస: ససస స
7599 NDX0834283
పపరర: అనల కలమమర కనసరన

94-127/684

94-127/687

94-127/690

భరస : యలర యఖ ననలపటర
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:43
లస: ససస స

7600 JBV0801852
పపరర: శరకవణ కలమమర మననవ

7603 AP151010321294
పపరర: అరరణ దదవరరల

7606 NDX1653147
పపరర: పపషప రరణణ కమపసటట

94-127/693

7609 NDX0907840
పపరర: పరరస బబ యన మసగమమ

94-127/685

7612 NDX1387406
పపరర: రరమలసగమమ గగమమ
భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:47
లస: ససస స

94-127/683

7601 NDX0834341
పపరర: మమరస యఖ కనసరన

94-127/686

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-121
వయససస:67
లస: పప
94-127/688

7604 NDX0868810
పపరర: వనసకట నరసససహ కలమమర

94-127/689

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చనన
ఇసటట ననస:28-122
వయససస:35
లస: పప
94-127/691

7607 NDX2242857
పపరర: నథగమణణ ననలపటర

94-127/692

భరస : ఆసజననయగలల ననలపటర
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:24
లస: ససస స
94-127/694

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:35
లస: ససస స
94-127/696

94-127/680

భరస : శరకవణ కలమమర
ఇసటట ననస:28-121
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ లసగస కమపసటట
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ పలవరయ
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:27
లస: ససస స
7611 NDX2242915
పపరర: యలమమ ననలపటర

7598 JBV0801845
పపరర: తడవనణణ మననవ

94-127/682

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:28-122
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చననరసససహస
ఇసటట ననస:28-122
వయససస:62
లస: పప
7608 NDX1780247
పపరర: నథగ లకడమ పలవరయ

7597 NDX0838094
పపరర: వజయలకడమ కనసరన�

తసడడ:డ ఎస.ఏల.యస.అపరపరరవప
ఇసటట ననస:28-121
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చన సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:28-122
వయససస:37
లస: ససస స
7605 AP151010318377
పపరర: చనసరసబశవరరవప దదవరరల

తసడడ:డ శరకవణ కలమమర మననవ
ఇసటట ననస:28-121
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మమరస యఖ�
ఇసటట ననస:28-121
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరస యఖ
ఇసటట ననస:28-121
వయససస:33
లస: పప
7602 NDX0874016
పపరర: అనసరరధ దదవరరల

94-126/246
7594 NDX2397131
పపరర: శశశరచల ససరఖ పడకరశరరవప
కకమరవవలల
తసడడ:డ బబల సససదరశరమ కకమరవవలల
ఇసటట ననస:28-120, T5 K K TOWERS
వయససస:76
లస: పప

7610 NDX0268318
పపరర: ససభబషసణణ పప తకమమరర

94-127/695

భరస : తథరకబడహమచథరరఖలల
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:41
లస: ససస స
94-127/697

7613 NDX0268300
పపరర: దదవకలమమరర నథగవరపప

94-127/698

భరస : నరసససహచథరర
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:50
లస: ససస స
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7614 NDX1382027
పపరర: ససతథ మహ లకకమ దథసస

94-127/699

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:67
లస: ససస స
7617 NDX1402544
పపరర: ఆసజననయగలల ననలపటర

94-127/702

తసడడ:డ ఏలర యఖ ననలపటర
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:29
లస: పప

94-127/700

94-127/705

7623 AP151010297277
పపరర: భబరత యలమరపడగడ

94-158/224

తసడడ:డ ఏలర యఖ ననలపటర
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:28
లస: పప

7618 NDX1387380
పపరర: శకనవరస గగమమ

7619 NDX0911941
పపరర: శకనవరస పరరరసబబ యన

94-127/703

7621 AP151010318111
పపరర: నరసససహచథరర నథగవరపప

7624 AP151010321352
పపరర: సరససత ఆదదపవడడ

94-127/706

94-127/704

7622 NDX0389106
పపరర: వజసలకకమ మగనగపరటట

94-127/707

7625 AP151010321350
పపరర: సరవతడ ఆదదపవడడ

94-127/710 7628 JBV2495307
94-127/711
7627 NDX1783878
పపరర: ససబడహమనఖ సరయరరస అదదపపడడ
పపరర: నథగభబసనరసతఖసరయ ఆదదపవడడ

తసడడ:డ నథగ భబసనర సతఖసరయ అదదపపడడ
ఇసటట ననస:28-126
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-126
వయససస:54
లస: పప

7629 NDX2216299
పపరర: రరమమరరవప ఆడడపవడడ

7630 NDX2216232
పపరర: మధసకల తతనసగగసటర

7631 NDX2216372
పపరర: సపనహ లతథ రరడడ ససగస

తసడడ:డ లకకమ నథరరయణ ఆదదపవడడ
ఇసటట ననస:28-126
వయససస:90
లస: పప
7632 NDX2216422
పపరర: షణగమఖ రరడడ ససగస
తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:25
లస: ససస స
7635 NDX2444024
పపరర: ఉదయ శక కకతత
స రర

94-127/718

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:44
లస: పప

94-127/716

7636 NDX0268433
పపరర: మమధవ� ససగస�

94-127/721

7639 NDX2444081
పపరర: లకడమ కలమమరర కకతత
స రర

94-127/719

7642 NDX2444313
పపరర: ససరరష బబబగ కకతత
స రర
తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:48
లస: పప

94-127/717

7637 NDX1385731
పపరర: శవ ససధథరరణణ తతనసగగసటర

94-127/720

భరస : శకనవరస శసకర
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:47
లస: ససస స
94-127/722

భరస : లకడమ నథరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:67
లస: ససస స
94-127/724

7634 NDX2216398
పపరర: వజయ పవరరషమ లకరనపడగడ
తసడడ:డ వనసకట కకషష శరమ లకరనపడగడ
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవరరడడడ�
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష శరమ లకరనపడగడ
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:66
లస: ససస స
7641 NDX2084614
పపరర: శవ రరమకకషష వరససరరడడడ

7633 NDX1778325
పపరర: ఉమ శక త పససమరరస

94-127/714

తసడడ:డ వనసకట శవర రరడడ ససగస
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లల శసకర పడసరద పససమరరస
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబగ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:40
లస: ససస స
7638 NDX2216380
పపరర: వజయ లకకమ లకరనపడగడ

94-127/713

తసడడ:డ శకనవరస శసకర తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:22
లస: ససస స
94-127/715

94-127/708

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:28-126
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగ భబసనర సతఖ సరయ ఆదదపవడడ
ఇసటట ననస:28-126
వయససస:23
లస: పప
94-127/712

94-158/223

భరస : ససతథరరమమమరరస మగనగపరటట
ఇసటట ననస:28-124
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నథగ భబసనర సతఖ సరయ
ఇసటట ననస:28-126
వయససస:53
లస: ససస స
94-127/709

94-127/701

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నథగభమషణథచథరరఖలల
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:54
లస: పప

భరస : గరవసదరరవప Yalapragada
ఇసటట ననస:28-124
వయససస:76
లస: ససస స

7616 NDX1402551
పపరర: శవయఖ ననలపటర

తసడడ:డ తథరక బడహమచథరరఖలల పప తకమమరర
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:35
లస: పప

7620 AP151010318112
పపరర: తథరకబడహమచథరరఖలల
పప తకమమరర
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:28-123
వయససస:46
లస: పప

7626 NDX2216307
పపరర: సరయ శక కకషష ఆడడపవడడ

7615 NDX2443802
పపరర: హహమసత పప తకమమరర

7640 NDX1385749
పపరర: గరపరల కకషష తతనసగగసటర

94-127/723

తసడడ:డ శకనవరస శసకర
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:26
లస: పప
94-127/725

7643 NDX0386987
పపరర: వనసకట శవరరడడడ ససగస

94-127/726

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:51
లస: పప
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7644 NDX1385723
పపరర: శకనవరస శసకర తతనసగగసటర

94-127/727

తసడడ:డ గరపరల కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:54
లస: పప
7647 NDX2216406
పపరర: వనసకట కకషష శరమ లకరనపడగడ

94-127/730

7648 NDX2093375
పపరర: ససవరతల వరససరరడడడ

94-127/732

94-127/735

7651 NDX2061091
పపరర: శకదదవ బమరగడడ

7646 NDX2444271
పపరర: లకడమ నథరరయణ కకతత
స రర

94-127/731

7649 NDX2920718
పపరర: వమల కలమమరర బగడమ పటట

94-127/733

7652 NDX2497709
పపరర: అసజనథ దదవ నమ
భరస : శవ రరమ పడసరద నమ
ఇసటట ననస:28-130
వయససస:40
లస: ససస స

7654 NDX2061166
పపరర: వనసకట లకడమ బమరగడడ

94-127/737
7655 NDX2061117
పపరర: తలక ససతతష కలమమర
బమరగడడ
తసడడ:డ ఆనసద కకషష మహన బమరగడడ
ఇసటట ననస:28-130
వయససస:28
లస: పప

94-127/736

7656 JBV2474229
పపరర: శవరరమపడసరద నథమగ

94-127/739 7658 NDX2787992
7657 NDX2061158
పపరర: ఆనసద కకషష మహన బమరగడడ
పపరర: హరనథ బబబగ తతట

7659 NDX2787984
పపరర: జజఖత తతట

తసడడ:డ ససబబబరరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:28-130
వయససస:61
లస: పప
94-127/886

భరస : హరనథ బబబగ తతట
ఇసటట ననస:28-130
వయససస:43
లస: ససస స
7662 NDX0563643
పపరర: ఇసదదర వజయవలర శకరరమగరరర

94-127/742

భరస : గరపరల కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-132
వయససస:61
లస: ససస స
7665 NDX0583872
పపరర: వనసకట లకడమ పవన కలమమర
శకరరమగరరర
తసడడ:డ గరపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-132
వయససస:35
లస: పప

94-127/745

7668 NDX2361871
పపరర: లలత భవరన సప మ ాదపఅల

94-127/748

7660 NDX1836727
పపరర: రరజఖ లకడమ పపమమరరజ

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప తతట
ఇసటట ననస:28-130
వయససస:46
లస: పప
94-127/741

భరస : వనణగ గరపరల కకషష మమరరస పపమమరరజ
ఇసటట ననస:28-131
వయససస:68
లస: ససస స
7663 NDX2443943
పపరర: లకడమ అమరవరదద

7664 NDX0268441
పపరర: నథగమణణ పరటటబసడర

94-127/744

94-127/740

94-127/743

భరస : కరరరసకరయ ససబడహమణఖ వఠల అమరవరదద
ఇసటట ననస:28-132
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-132
వయససస:75
లస: ససస స

7666 NDX0583856
పపరర: వనసకట పడతథప ససబబబరరవప
శకరరమగరరర
తసడడ:డ గరపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:28-132
వయససస:37
లస: పప

94-127/746

7667 NDX0583815
పపరర: గరపరలకకషషమమరరస శకరరమగరరర�

7669 NDX1257831
పపరర: అననపవరష కకమమమరర

94-127/749

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:28-133
వయససస:39
లస: ససస స

7671 NDX0868752
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప

7672 AP151010315381
పపరర: కలమమరర చవల

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:28-133
వయససస:55
లస: పప

94-127/885

7661 NDX1836743
పపరర: వనణగ గరపరల కకషష మమరరస
పపమమరరజ
తసడడ:డ ససబబయఖ పపమమరరజ
ఇసటట ననస:28-131
వయససస:75
లస: పప

భరస : రరమమసజననయగలల సప మ ాదపఅల
ఇసటట ననస:28-133
వయససస:30
లస: ససస స
94-127/751

94-127/734

తసడడ:డ ఆనసద కకషష మహన బమరగడడ
ఇసటట ననస:28-130
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:28-130
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-130
వయససస:42
లస: పప

94-127/884

భరస : రరధకకషష బగడమ పటట
ఇసటట ననస:28-128
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఆనసద కకషష మహన బమరగడడ
ఇసటట ననస:28-130
వయససస:60
లస: ససస స
94-127/738

94-127/729

తసడడ:డ వరయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససవర రరమ కకషష వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద నమ
ఇసటట ననస:28-130
వయససస:20
లస: ససస స
7653 NDX2061125
పపరర: శశ రరఖ బమరగడడ

94-127/728

తసడడ:డ సస ఎన శరససస స చతషరరసదసల
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస లకరనపడగడ
ఇసటట ననస:28-127
వయససస:69
లస: పప
7650 NDX2497360
పపరర: హనసక నథయగడడ నమ

7645 NDX2023794
పపరర: సతఖ మహన చతషరరసదసల

భరస : బగజరబబబగ చవల
ఇసటట ననస:28/135
వయససస:40
లస: ససస స

94-127/747

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:28-132
వయససస:72
లస: పప
7670 NDX2405223
పపరర: రరమమసజననయగలల సప మమపలర

94-127/750

తసడడ:డ శకరరమగలల సప మమపలర
ఇసటట ననస:28-133
వయససస:27
లస: పప
94-107/805

7673 NDX2180495
పపరర: బబల శరకవఖ జలమదద

94-127/752

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జలమదద
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:22
లస: ససస స
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7674 NDX2127901
పపరర: గరయతడ మన వత జలమదద

94-127/753

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జలమదద
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:23
లస: ససస స
7677 NDX2216281
పపరర: కరవఖ హరర ష athmuri

7675 NDX2042596
పపరర: దదపసస రరవపల

94-127/754

తసడడ:డ గసగరధర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:26
లస: ససస స
94-127/756

7678 NDX2216463
పపరర: కకరస ర శరరష ఆతషమరర

94-127/755
7676 NDX1653162
పపరర: రఫసయమ తబసససమ సయఖద

తసడడ:డ బశర హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:27
లస: ససస స
94-127/757

7679 NDX2216455
పపరర: పవరష పడతతఖష athmuri

94-127/758

తసడడ:డ వనసకట సరసబ శవ రరవప athmuri
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ rao athmuri
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప athmuri
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:29
లస: ససస స

7680 NDX0563551
పపరర: ఫరరమన సయఖద�

7681 NDX2299212
పపరర: రతన కలమమరర మమలమఎస

7682 NDX1708504
పపరర: గరయతడ పప తతరర

94-127/759

తసడడ:డ బషసర హహసపసన�
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:36
లస: ససస స
7683 NDX0792689
పపరర: జజలమదద వనసకట అనసరరధ�

భరస : వజయ కలమమర మమలమఎస
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:36
లస: ససస స
94-127/762

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:25
లస: ససస స
7686 NDX2152619
పపరర: కలమఖణణ వనమమరర

94-127/765

94-127/768

భరస : బషసర హహసపసన
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:54
లస: ససస స
7692 NDX2023810
పపరర: రమ మమరరసస

94-127/771

7687 NDX2216521
పపరర: శకలకడమ ఆతషమరర

94-127/774

7698 NDX1462852
పపరర: వనసకట సరయ చచజతనఖ
సససరసత జజలమదద
తసడడ:డ శకనవరస రరవప జలమదద
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:25
లస: పప

94-127/777

7701 NDX1153006
పపరర: భరత రరల

94-127/780

7685 NDX1431444
పపరర: పరరసత వపననవ

94-127/764

భరస : సరయ కకషష
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:48
లస: ససస స
94-127/766

7688 NDX2443919
పపరర: లకడమ అదదదపలర

94-127/767

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప ఆతషమరర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అదదదపలర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:53
లస: ససస స

7690 NDX1780338
పపరర: నథగమణణ మగనపలర

7691 NDX2497477
పపరర: పదమ కలమమరర బబ డడ పరటట

94-127/769

7693 NDX0906073
పపరర: శక వరణణ పససమరరస

94-127/772

7694 AP151010321119
పపరర: ససతథకలమమరర దదశరరజ

94-127/773

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:73
లస: ససస స

94-127/775 7697 NDX2243129
7696 NDX2216240
పపరర: గగతమ కకకయమన వరమ పప తత
పపరర: రవ తదజ వపననవ
స రర

94-127/776

తసడడ:డ సరసబ శవ రరజ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:21
లస: పప

తలర : పరరసత వపననవ
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:22
లస: పప

94-127/778
7699 NDX2216471
పపరర: పవరష వనసకట ససమన కరరరసక
ఆతషమరర
తసడడ:డ వనసకట సరసబ శవ రరవప athmuri
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:25
లస: పప

7700 NDX1582544
పపరర: కరకసత కలమమర మమరరసస
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమరరసస
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:28
లస: పప

7702 NDX2444164
పపరర: కశఖప అదదదపలర

7703 NDX2444347
పపరర: వనసకటటష అదదదపలర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అదదదపలర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:29
లస: పప

94-127/770

భరస : దసరరర శసర పడసరద బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బడహమయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగ రరజ వనమమరర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస: 28-135
వయససస:28
లస: పప

94-127/763

భరస : పరసడడరసగ రరవప మగనపలర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర మమరరసస
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:59
లస: ససస స
7695 NDX2242824
పపరర: లకకమనథరరయణదదతథఖ వనమమరర

7684 NDX2242923
పపరర: గజలకడమ రరవపల

94-127/761

భరస : సరసబశవరరజ పప తతరర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గసగరధరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నథగ రరజ వనమమరర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:50
లస: ససస స
7689 NDX0563569
పపరర: ససలమసనథ రరకకయఖ

94-127/760

94-127/781

94-127/779

94-127/782

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస అదదదపలర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:28
లస: పప
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7704 NDX1781609
పపరర: ససతతష కలమమర మగనపలర

94-127/783

తలర : నథగమణణ మగనపలర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:36
లస: పప
7707 NDX1795477
పపరర: సరసబశవ రరజ పప తతరర

94-127/787

94-127/790

94-127/887

94-127/794

7714 NDX3060704
పపరర: శరరద మగసల

94-127/797

7717 AP151010321348
పపరర: వజయ లకడమ ససగర

7720 NDX2425668
పపరర: జగదదష రరవపరటట

94-127/800

7723 NDX2245066
పపరర: పలర వ ససతతసస ససకర

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ససకర
ఇసటట ననస:28-141
వయససస:30
లస: పప

94-127/888

94-127/795

7712 NDX0793414
పపరర: పససమరరస బడహమయఖ శరససప ఖ

94-127/792

7715 AP151010321323
పపరర: జయ ససగర

94-127/793

94-127/806

7729 AP151010318348
పపరర: శవసరయపడసరద పరలమట

94-127/798

7732 JBV0803213
పపరర: సతఖనథరరయణ లఘగవరపప
తసడడ:డ మసరసన రరవప లఘగవరపప
ఇసటట ననస:28-145
వయససస:51
లస: పప

94-127/796

7721 NDX2242881
పపరర: ఉషరరన గగసడథబబ యన

94-127/799

భరస : శవకలమమర గగసడథబబ యన
ఇసటట ననస:28-140
వయససస:28
లస: ససస స
94-127/801

94-127/804

7724 NDX2242766
పపరర: వనసకట మహలకడమ ససకర

94-127/802

భరస : వనసకట ససబబబరరవప ససకర
ఇసటట ననస:28-141
వయససస:55
లస: ససస స
7727 AP151010321213
పపరర: ఉషరలకడమ పరలమటట

94-127/805

భరస : శవసరయరకసరదస
ఇసటట ననస:28-142
వయససస:50
లస: ససస స
94-127/807

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:28-142
వయససస:54
లస: పప
94-127/809

7718 NDX0268516
పపరర: పపరమమ ససగర
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-138
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవపడసరదరరవప ససకర
ఇసటట ననస:28-141
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శవ సరయ పడసరద పరలమటట
ఇసటట ననస:28-142
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ లఘగవరపప
ఇసటట ననస:28-145
వయససస:24
లస: పప

94-127/789

తసడడ:డ ఆదదనథరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:68
లస: పప

భరస : భబరర వ రరధ కకకషష మమరరస ససకర
ఇసటట ననస:28-141
వయససస:27
లస: ససస స

94-127/803 7726 NDX2242907
7725 NDX2242774
పపరర: భబరర వ రరధ కకషష మమరరస ససకర
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప ససకర

7731 NDX1779810
పపరర: మణణ పకఠరస లఘగవరపప

94-127/791

తసడడ:డ శకరరస రరవపరటట
ఇసటట ననస:28-139
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససవర కకటటశసర రరవప గగసడథబబ యన
ఇసటట ననస:28-140
వయససస:30
లస: ససస స

7728 NDX2444123
పపరర: వజయ సరయ పరలమటట

7709 NDX2152593
పపరర: నథగ రరజ వనమమరర
తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ వనమమరర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-138
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:28-138
వయససస:83
లస: పప
7722 NDX2245041
పపరర: వజయ లకడమ గగసడథబబ యన

7711 NDX0583518
పపరర: బషసర హహసపసన సయఖద

94-127/786

భరస : రమమశ కలమమర మరసస
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-135, FF4, Siva bindu apartm ఇసటట ననస:28-138
వయససస:36
లస: ససస స
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:28-138
వయససస:52
లస: ససస స
7719 AP151010318094
పపరర: వనసకటటశసరరర ససగర

94-127/788

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస తసగరరరల
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:20
లస: పప
7716 AP151010321327
పపరర: అరరణ ససగర

7708 NDX2242840
పపరర: గసగరధర రరవప రరవపల

7706 NDX2242865
పపరర: వజయ కలమమర మమలమఎస

తసడడ:డ వరయఖ మమలమఎస
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస రరవపల
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అదదదపలర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:56
లస: పప
7713 NDX2797710
పపరర: నథగ శసకర తసగరరరల

94-127/785

తసడడ:డ తరరపత రరవప�
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అసజస రరజ పప తతరర
ఇసటట ననస:28-135
వయససస:50
లస: పప
7710 NDX2444339
పపరర: శకనవరస రరవప అదదదపలర

7705 NDX0804872
పపరర: వనణపటట శకనవరససలల�

7730 JBV0803205
పపరర: శరరద లఘగవరపప

94-127/808

భరస : సతఖనథరరయణ లఘగవరపప
ఇసటట ననస:28-145
వయససస:50
లస: ససస స
94-127/810

7733 NDX3181849
పపరర: కలమమర పసననమననన

94-119/800

తసడడ:డ రరఘవయఖ పసననమననన
ఇసటట ననస:28/145/98
వయససస:21
లస: పప
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7734 AP151010321355
పపరర: నరమల దదవ కకమమననన

94-127/811

భరస : నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-146
వయససస:53
లస: ససస స
7737 NDX2242873
పపరర: ససధ రరణణ గటటఘ పలర

94-103/1271

భరస : నరరసదడ కలమమర బబలర
ఇసటట ననస:28-147
వయససస:57
లస: ససస స
94-127/813

భరస : నథగరరజ గటటఘ పలర
ఇసటట ననస:28-147
వయససస:55
లస: ససస స
7740 NDX2793131
పపరర: సరయ శక లకడమ కలరరటట

7735 NDX2841070
పపరర: చలకమమ బబలర

7738 NDX2242782
పపరర: చచజతనఖ ససజవ గటటఘ పలర

భరస : వజయ మహన తరరమల శశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-147
వయససస:28
లస: ససస స

7741 NDX3043304
పపరర: పడభబకర రరవప మతషకలమలర

94-127/812

భరస : ఉమమ మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-147
వయససస:34
లస: ససస స
94-127/814

94-129/656
7739 NDX2792166
పపరర: వజయ మగరళమహన
తరరమల శశటఘ ట
తసడడ:డ చనన సరసబ శవ రరవప తరరమల శశటఘ ట
ఇసటట ననస:28-147
వయససస:40
లస: పప

94-127/891

7742 NDX3043387
పపరర: ఆదదలకడమ మతషకలమలర

తసడడ:డ నథగరరజ గటటఘ పలర
ఇసటట ననస:28-147
వయససస:37
లస: పప
94-129/657

7736 NDX1431469
పపరర: ససరష లకడమ మకకనల

తసడడ:డ పరరద సరరధద మతషకలమలర
ఇసటట ననస:28-149
వయససస:69
లస: పప

94-127/892

భరస : పడభబకర రరవప మతషకలమలర
ఇసటట ననస:28-149
వయససస:60
లస: ససస స

94-127/893 7744 NDX2741171
94-127/894
7743 NDX3045689
పపరర: హనసమత పడసరద మతషకలమలర
పపరర: ఇసదదరర ససబబ లకడమ గరయతడ
మతషకలమలర
తసడడ:డ పడభబకర రరవప మతషకలమలర
భరస : హనసమత పడసరద మతషకలమలర
ఇసటట ననస:28-149
ఇసటట ననస:28-149
వయససస:35
లస: పప
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శరఖమసససదర రరవప గగసడడమమడ
ఇసటట ననస:28-150
వయససస:61
లస: ససస స

7746 NDX2152585
పపరర: ససతతష గగసడడమమడ

94-127/818
7748 NDX0004903
పపరర: శరఖమ సససదరరరవప గగసడడమమడ

94-127/816

7747 AP151010318556
పపరర: మమరరతగగతమ నలర పరటట

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవ గగసడడమమడ
ఇసటట ననస:28-150
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:28-150
వయససస:46
లస: పప

7749 AP151010318320
పపరర: రరమకకషష నలర పరటట

7750 NDX1256676
పపరర: నథగజజఖత గగసడచబబ యన

94-127/819

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-150
వయససస:87
లస: పప
7752 NDX2216182
పపరర: లకకమ తరరపతమమ marri

94-127/820

భరస : రరజయఖ గగమమ
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:65
లస: ససస స

94-129/454

7756 NDX0206300
పపరర: గరయతడ దదవ గగమమమ

94-129/457

7759 NDX2497667
పపరర: రవ తదజ గగమమమ

94-127/821

94-129/453

7754 NDX2216539
పపరర: రవ తదజ గగమమ

94-127/822

తసడడ:డ వనసకటటసరరరర gumma
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:22
లస: పప
94-129/455

7757 NDX2497683
పపరర: వనసకట రమణ గగమమమ

94-129/456

భరస : వనసకటటశసరరర గగమమమ
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-129/458

7760 NDX0206292
పపరర: వ యస రరమమసజననయగలల
గగమమ
తసడడ:డ రరజయఖ గగమమ
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:31
లస: పప

94-129/459

94-129/461

7763 NDX0714055
పపరర: వనసకటటశసరరరవప గగమమమ

94-129/462

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప గగమమమ
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ గగమమ
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:36
లస: పప

7751 NDX2216174
పపరర: శకనవరస గగమమ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగమమ
ఇసటట ననస:28-151
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప గగమమమ
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:31
లస: ససస స

94-129/460 7762 JBV2689248
7761 NDX0207043
పపరర: సరయ కలమమర యమదవ గగమమ
పపరర: వనసకట రరవప గగమమ

తసడడ:డ రరజయఖ గగమమ
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:35
లస: పప

94-129/452

భరస : వనసకటటశసరరర gumma
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస గగమమమ
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:21
లస: ససస స
7758 JBV2689289
పపరర: రరమ కకటమమ గగమమ

7753 NDX2216547
పపరర: వనసకటరమణ గగమమ

94-127/815

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:28-150
వయససస:61
లస: పప

భరస : సరయ కలమమర గగసడచబబ యన
ఇసటట ననస:28-151
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససత రరమయఖ మరరక
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:21
లస: ససస స
7755 NDX2497055
పపరర: లకడమ తరరపతమమ గగమమమ

94-127/817

7745 NDX2242808
పపరర: హహమలత దదవ దదవ

తసడడ:డ రరజయఖ గగమమమ
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:47
లస: పప
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7764 NDX3012978
పపరర: ససధఖ వనగగ రవ మరరక
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94-129/660

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:28-151/1
వయససస:19
లస: ససస స
7767 JBV2689438
పపరర: సతఖకలమమరర పప తరరజ

7765 NDX0206987
పపరర: దసరర మహ లకడమ కకసడపలర

94-129/463

భరస : ఎల కరసతథరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:28-153
వయససస:31
లస: ససస స
94-129/466

భరస : భబసనర నథరరయణ మమరరస పప తరరజ
ఇసటట ననస:28-153
వయససస:64
లస: ససస స
7770 AP151010336568
పపరర: ససభబగఖమమ గరరకపరరస

7771 NDX0391565
పపరర: గరతక లకమణ దదవరపప

94-129/469

94-129/468

భరస : వశసనథధస గరరకపరరస
ఇసటట ననస:28-154
వయససస:80
లస: ససస స
7773 NDX2497113
పపరర: భబరత దదవ దదవరపప
భరస : కర సరసమ దదవరపప
ఇసటట ననస:28-155
వయససస:66
లస: ససస స
7776 NDX2033074
పపరర: సరసమ దదవరపప

94-129/474

94-129/663

7780 NDX2780658
పపరర: రరఘవనసదడ కకరకపరటట

7783 AP151010336104
పపరర: రరజఖలకడమ మగనగపరటట

94-129/470

94-129/473
7775 NDX1569450
పపరర: కకఠసదన రరజరశ కలమమర
నథయగడడ మమధల
తసడడ:డ పపరరమమళ కకఠసదన నథయగడడ మమధల
ఇసటట ననస:28-155
వయససస:39
లస: పప

94-129/661

7778 NDX2780575
పపరర: రరజఖ లకడమ కకరకపరటట

94-129/662

భరస : శవ శసకరరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-155
వయససస:41
లస: ససస స
94-129/664

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-155
వయససస:18
లస: పప
94-129/476

7772 NDX1664342
పపరర: అరరణథ గగమమ

94-129/472

తసడడ:డ భమషయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-155
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:28-155
వయససస:18
లస: పప
7782 NDX2299881
పపరర: పదమ పసడయమ వనలగపవడడ

7777 NDX2792083
పపరర: శవ శసకర రరవప కకరకపరటట

94-129/467

భరస : రరజయ గగమమ
ఇసటట ననస:28-155
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసమ డక కర
ఇసటట ననస:28-155
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహస దదవరపప
ఇసటట ననస:28-155
వయససస:72
లస: పప
7779 NDX2773356
పపరర: రరఘవనసదడ కకరకపరటట

7774 NDX1446583
పపరర: నథగరసదడమమ నథగళర

7769 NDX0207019
పపరర: లకడమ కరసత రరవప కకసడపలర
తసడడ:డ వశశసశసర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:28-153
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ డడ కర.సరసమ దదవరపప
ఇసటట ననస:28-155
వయససస:35
లస: ససస స
94-129/471

94-129/464

భరస : కర ఎల కరసతథరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:28-153
వయససస:62
లస: ససస స

7768 JBV2689420
పపరర: భబసనర నథరరయణ మమరరస
పప తరరజ
తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పప తరరజ
ఇసటట ననస:28-153
వయససస:67
లస: పప

94-129/465

7766 NDX0206979
పపరర: ఎ ఎల సతఖవత కకసడపలర

7781 NDX2299899
పపరర: శకకరసత మమరరపవడడ

94-129/475

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప మమరరపవడడ
ఇసటట ననస:28-155/1
వయససస:29
లస: పప
94-129/477

7784 NDX2299857
పపరర: శవ రరమగ మగనగపరటట

94-129/478

భరస : ససబబ రరవప వనలగపవడడ
ఇసటట ననస:28-156
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లకకమనరసససహరరవప మగనగపరటట
ఇసటట ననస:28-156
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మగనగపరటట
ఇసటట ననస:28-156
వయససస:41
లస: పప

94-129/479
7785 NDX2299865
పపరర: హనసమసత కలమమర
మగనగపరటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప మగనగపరటట
ఇసటట ననస:28-156
వయససస:42
లస: పప

7786 NDX0885335
పపరర: ససబబబరరవప వనలగపవడడ

94-129/480

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప వనలగపవడడ
ఇసటట ననస:28-156
వయససస:45
లస: పప

94-129/481
7787 NDX2299907
పపరర: వ ఎస సస కకషష పడసరద
మగనగపరటట
తసడడ:డ ఎల నరసససహ రరవప మగనగపరటట
ఇసటట ననస:28-156
వయససస:48
లస: పప

7788 NDX2276202
పపరర: శవ నథగరసదడస బబ డచసపవడడ

7789 NDX2479905
పపరర: లకడమ అబబనసనన

94-158/225

7790 NDX2300358
పపరర: మలలర శసరర వనలగర

94-108/517

భరస : ససబబబరరవప బబ డచసపవడడ
ఇసటట ననస:28-158
వయససస:62
లస: ససస స
7791 AP151010336268
పపరర: నథగరసదడమమ గగజరర ల
భరస : ఆదదనథరరయణరరడడడ గగజరర ల
ఇసటట ననస:28-160
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ అబబనసనన
ఇసటట ననస:28-159
వయససస:53
లస: ససస స
94-129/483

7792 NDX2300333
పపరర: రరమ కకషష వనలగర
తసడడ:డ శవ నథగరశసర రరవప వనలగర
ఇసటట ననస:28-160
వయససస:26
లస: పప

94-129/482

భరస : శవ నథగరశసర రరవప వనలగర
ఇసటట ననస:28-160
వయససస:42
లస: ససస స
94-129/484

7793 JBV2689016
పపరర: వనసకటరరడడడ గగజర ల

94-129/485

తసడడ:డ ఆదదనథరరయణరరడడడ గగజర ల
ఇసటట ననస:28-160
వయససస:34
లస: పప
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7794 AP151010336246
పపరర: ఆదదనథరరయణ రరడడడ గగజర ల

94-129/486

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగజర ల
ఇసటట ననస:28-160
వయససస:58
లస: పప
7797 NDX3063732
పపరర: సరసబ రరడడడ గగజర ల

94-129/667

94-129/488

94-129/492

7799 NDX1830935
పపరర: ఎన వ ససతతషస తదజశసన
వడకటటఘ
తసడడ:డ ససబబ రరవప వడకటటఘ
ఇసటట ననస:28-162
వయససస:24
లస: ససస స

94-129/487

94-129/489

7802 NDX1067784
పపరర: పదమలలచన చదలవరడ

94-129/491

7804 NDX1430438
పపరర: పరమమశసర రరవప పరలడడగగ

భరస : కకటటశసరరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:28-162
వయససస:63
లస: ససస స
94-129/493

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:28-162
వయససస:35
లస: పప
94-129/495

తసడడ:డ వనసకటబడవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:28-162
వయససస:69
లస: పప
7809 NDX1067776
పపరర: పరవన శకదదపసస కకలర పరర

7801 NDX1922401
పపరర: ఫణణశక పప క

7807 AP151010324378
పపరర: రరజరష పప క�

7805 NDX1430693
పపరర: సరయరరస యకరనల

94-129/850

94-129/496
7808 NDX1115930
పపరర: నథగసరయ పరవన శకదదవఖ కకలర పర

తసడడ:డ శవనథగ అనల కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:28-163
వయససస:27
లస: ససస స

94-129/498 7811 NDX0667717
7810 NDX2497188
పపరర: నథగ సరయ భబగఖ లకడమ కకలర పర
పపరర: రమమదదవ కరససల

తసడడ:డ ఎస ఎన అనల కలమమర కకలర పరర
ఇసటట ననస:28-163
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవ నథగ అనల కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:28-163
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-165
వయససస:46
లస: ససస స

7812 NDX0666016
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కరససల

7813 NDX2530830
పపరర: సతఖనథరరయణ వవగగర

7814 NDX2530822
పపరర: అభషపక కలమమర వవగగర

94-108/519

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:28-165
వయససస:52
లస: పప
7815 JBV2689396
పపరర: జజఖత కరణస
భరస : రమమశ బబబగ కరణస
ఇసటట ననస:28-167
వయససస:42
లస: ససస స
7818 AP151010336352
పపరర: రమమష బబబగ కరణస

తసడడ:డ శకనవరసస గగమమ
ఇసటట ననస:28-169
వయససస:24
లస: ససస స

7816 NDX2061323
పపరర: ససనల వనపపరర

94-129/502

7819 NDX2152676
పపరర: వనసకట భవరన నసదదరరజ

94-129/500

7822 NDX2300317
పపరర: వనసగమమ కరరనటట
భరస : ఏడడకకసడలల కరరనటట
ఇసటట ననస:28-169
వయససస:31
లస: ససస స

94-108/521

7817 AP151010336427
పపరర: మధసబబబగ కరణస

94-129/501

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరణస
ఇసటట ననస:28-167
వయససస:42
లస: పప
94-129/503

భరస : నథరరయణ మమరరస నసదదరరజ
ఇసటట ననస:28-168
వయససస:49
లస: ససస స
94-129/505

94-108/518

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ వవగగర
ఇసటట ననస:28-166, 1st lane
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:28-167
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరణస
ఇసటట ననస:28-167
వయససస:47
లస: పప
7821 NDX1868597
పపరర: రమఖ శక యమదవ గగమమ

94-108/520

తసడడ:డ లకడమనథరరయణ వవగగర
ఇసటట ననస:28-166, 1st lane
వయససస:71
లస: పప
94-129/499

94-129/494

తసడడ:డ సపజదథ రరవప యకరనల
ఇసటట ననస:28-162
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:28-162
వయససస:41
లస: పప
94-129/497

94-129/666

94-129/668

భరస : రరజరష పప క
ఇసటట ననస:28-162
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : భదడయఖ ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:28-162
వయససస:64
లస: ససస స
7806 NDX1067628
పపరర: కకటటశసరరరవప చదలవరడ

7798 NDX3176310
పపరర: దసరర భవన కకడచల

7796 NDX3049384
పపరర: రమదదవ గగజర ల

భరస : గగరవ రరడడడ గగజర ల
ఇసటట ననస:28-160
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగయఖ కకడచల
ఇసటట ననస:28-161
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పరమమశసర రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:28-162
వయససస:32
లస: ససస స
7803 AP151010336105
పపరర: సతఖకలమమరర ససరరపపరపప

94-129/665

తసడడ:డ పపదద సరసబ రరడడ గగజర ల
ఇసటట ననస:28-160
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గగరవ రరడడడ గగజర ల
ఇసటట ననస:28-160
వయససస:19
లస: పప
7800 NDX1430511
పపరర: చసదడకళ పరలడడగగ

7795 NDX3052255
పపరర: గగరవ రరడడడ గగజర ల

7820 NDX2497568
పపరర: లమసఖ యమదవ గగమమమ

94-129/504

తసడడ:డ శకనవరసస గగమమమ
ఇసటట ననస:28-169
వయససస:22
లస: ససస స
94-129/506

7823 JBV2689388
పపరర: కలమమరర గగమమమ

94-129/507

భరస : శకనవరస గగమమమ
ఇసటట ననస:28-169
వయససస:41
లస: ససస స
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7824 AP151010336235
పపరర: లకకమదదవమమ గగమమమ

94-129/508

భరస : ఆవలయ గగమమమ
ఇసటట ననస:28-169
వయససస:67
లస: ససస స
7827 AP151010336073
పపరర: శకనవరసస గగమమమ

94-129/511

7828 AP151010336228
పపరర: ఆవలయఖ గగమమమ

94-129/514

7831 AP151010336123
పపరర: శకనవరససలల వవలలటట

94-129/512

7834 NDX0368787
పపరర: శకలకడమ రఘగరరస నడమరరర

94-129/510

7829 AP151010336229
పపరర: హహహమవత వవలలటట

94-129/513

తసడడ:డ శకనవరససలల వవలలటట
ఇసటట ననస:28-170
వయససస:61
లస: ససస స
94-129/515

తసడడ:డ ససబబయఖ వవలలటట
ఇసటట ననస:28-170
వయససస:64
లస: పప
94-129/517

7826 NDX2300325
పపరర: ఏడడకకసడలల కరరనటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:28-169
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మగసలయఖ గగమమమ
ఇసటట ననస:28-169
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల వవలలటట
ఇసటట ననస:28-170
వయససస:41
లస: పప
7833 AP151010336234
పపరర: రరమలకకమ నడమరరస

94-129/509

తసడడ:డ శకనవరసస గగమమమ
ఇసటట ననస:28-169
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఆవలయ గగమమమ
ఇసటట ననస:28-169
వయససస:46
లస: పప
7830 AP151010336081
పపరర: సరయ వవలలటట

7825 NDX2497212
పపరర: ససరఖదదవ యమదవ గగమమమ

94-129/516
7832 NDX1242593
పపరర: వనసకట మమరరత పడసనథన రరసటల

భరస : శకసరఈ గణణశ కలమమర రరసటల
ఇసటట ననస:28-171
వయససస:40
లస: ససస స
94-129/518

94-129/519
7835 JBV1051408
పపరర: శకసరయ గణణశనమమర నడథమర

భరస : రరమచసదడరరవప నడమరరస
ఇసటట ననస:28-171
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అనసతరరమచసదడ రరవప నడమరరర
ఇసటట ననస:28-171
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట అనసత రరమచసదడరరవప నడథమర
ఇసటట ననస:28-171
వయససస:38
లస: పప

94-129/520
7836 AP151010336211
పపరర: వనసకట అనసత రరమచసదడరరవప
నడమరరస
తసడడ:డ లకడమ రఘగరరస నడమరరస
ఇసటట ననస:28-171
వయససస:75
లస: పప

7837 NDX1216894
పపరర: ఇసదదర నరరక నరరక

7838 NDX1103068
పపరర: హహమసత కలమమర నరరక నరరక

భరస : రరమమరరవప నరరక
ఇసటట ననస:28-173
వయససస:58
లస: ససస స

7839 NDX1216910
పపరర: పవన కలమమర నరరక నరరక

7840 AP151010288565
పపరర: రరమయఖ నరరక నరరక

94-123/27

తసడడ:డ రరమమరరవప నరరక
ఇసటట ననస:28-173
వయససస:31
లస: పప
94-123/30

7845 NDX1321124
పపరర: సరయ కలమమరర గరసస

94-123/32

తసడడ:డ నథగరశసరరరవప మలబసటట
ఇసటట ననస:28-176
వయససస:45
లస: పప

భరస : అనల కలమమరర గరసస
ఇసటట ననస:28-178
వయససస:28
లస: ససస స
94-123/35

భరస : వనసకటటశసర రరవప కర
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:35
లస: ససస స

94-123/33

7849 NDX2286888
పపరర: రమఖససడ తమమననన

7852 NDX1227040
పపరర: శవ శసకరర దసతథల
భరస : శకకరసత దసతథల
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:37
లస: ససస స

94-123/29

94-107/806

7847 NDX1321157
పపరర: అనల కలమమర గరసస

94-123/34

తసడడ:డ తరరపతయఖ గరసస
ఇసటట ననస:28-178
వయససస:33
లస: పప
94-111/626

తసడడ:డ ఓసకరర రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:21
లస: ససస స
94-111/628

7841 AP151010291124
పపరర: రరజఖలకడమ మలబసటట
మలబసటట
భరస : నథగరశసరరరవప మలబసటట
ఇసటట ననస:28-176
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బగజర దరరక
ఇసటట ననస:28-178
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ గరసస
ఇసటట ననస:28-178
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ గరసస
ఇసటట ననస:28-178
వయససస:58
లస: పప
7851 NDX0930511
పపరర: కర వజయలకడమ కర

94-123/28

94-123/31 7844 NDX0717538
7843 AP151010288237
పపరర: శకనవరస మలబసటట మలబసటట
పపరర: పసచతమమ దరరక దరరక

7846 NDX1216936
పపరర: పదథమవత గరసస గరసస

94-123/26

తసడడ:డ రరమమరరవప నరరక
ఇసటట ననస:28-173
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపదదపసచతయఖ
ఇసటట ననస:28-173
వయససస:65
లస: పప

7842 AP151010291123
పపరర: అననపవరష మలబసటట
మలబసటట
భరస : నథగరశసరరరవప మలబసటట
ఇసటట ననస:28-176
వయససస:60
లస: ససస స

7848 NDX1216928
పపరర: తరరపతయఖ గరసస గరసస

94-123/25

7850 NDX1413004
పపరర: శరకవరణణ గసట

94-111/627

భరస : సతష కలమమర గసట
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:30
లస: ససస స
94-111/629

7853 NDX2286813
పపరర: పసడయదరరకన కకసడథ

94-111/630

భరస : జజకబ బబబగ కకసడథ
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:42
లస: ససస స
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94-111/631

భరస : ఓసకరర రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:45
లస: ససస స
7857 NDX2021269
పపరర: మణణవరరన పరటటబసడర

94-111/634

94-111/637

94-111/640

7861 NDX0343558
పపరర: హనసమసతరరవప పపసదదట

7864 NDX2286128
పపరర: జజసఫ జరలద

94-111/643

7867 NDX1484682
పపరర: పపనన రరడడ గసగరరరడడడ

94-111/638

7870 NDX2468411
పపరర: వదఖనథథ దసతథల

7859 NDX2021376
పపరర: శవయఖ జరటఘ టబబ యన

94-111/636

7862 NDX2286318
పపరర: ఓసకరర రరడడడ తమమననన

94-111/639

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:58
లస: పప
94-111/641

7865 NDX2286557
పపరర: కకటటశసర రరవప చససడసరర

94-111/642

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ చససడసరర
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:77
లస: పప
94-111/644

తసడడ:డ లకకమ రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:82
లస: పప
94-111/646

94-111/633

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర జరటఘ టబబ యన
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ధరమహయ జరలద
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:79
లస: పప
7869 NDX2468429
పపరర: శరరద దసతథల

94-111/635

తసడడ:డ నలకసఠరశసర రరవప పపసదదట
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరసమ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:60
లస: పప
7866 NDX2021293
పపరర: సరసబశవ రరవప పరటటబసడర

7858 NDX1412998
పపరర: అనససయ దదవ గసగరరరడడడ

7856 NDX2286854
పపరర: సరమమమ జఖస తమమననన

భరస : వనసకట రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : పపనన రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:48
లస: పప
7863 NDX0689885
పపరర: పడదదప కలమమర జజననలగడడ

94-111/632

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:75
లస: ససస స
7860 NDX1886474
పపరర: రవ కకసడవటట

7855 NDX2051001
పపరర: గగహర బబగస షపక

7868 JBV2887032
పపరర: ససబబబరరవప మమనస

94-111/645

తసడడ:డ అసకలల మమనస
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:81
లస: పప
94-111/647

7871 NDX2286037
పపరర: జల కలమమరర జరలద

94-111/648

భరస : వదఖనథద దసతథల
ఇసటట ననస:28-179 FNO -206 VIJAYA TOW
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచతయఖ దసతథల
ఇసటట ననస:28-179 FNO -206 VIJAYA TOW
వయససస:61
లస: పప

భరస : జజసఫ జరలద
ఇసటట ననస:28-179, VIJAYA TOWERS
వయససస:64
లస: ససస స

7872 NDX0713867
పపరర: మనననమమ చవల

7873 NDX0421842
పపరర: రమణ జకకన

7874 NDX2424661
పపరర: మమలచసద చథబడయ

94-107/807

భరస : ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:28-244
వయససస:82
లస: ససస స
7875 JBV2696748
పపరర: శకలకడమ చకకవరణ�

భరస : మణగరపత
ఇసటట ననస:28-246
వయససస:34
లస: ససస స
94-130/675

తసడడ:డ లకడమనథరరయణ �
ఇసటట ననస:28-712-540
వయససస:39
లస: ససస స
7878 NDX2632156
పపరర: పకథదస జసగరల

తసడడ:డ కణక లసగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:29
వయససస:22
లస: ససస స

7876 NDX1356161
పపరర: బలరరమ కకషష చససచస

94-1/1316

7879 NDX3085305
పపరర: నమమత కకతస

94-129/521

7882 NDX1432046
పపరర: శరణఖ వనలలరర
తసడడ:డ శవ పడసరద వనలలరర
ఇసటట ననస:29-7-667
వయససస:26
లస: ససస స

7877 NDX3205275
పపరర: వశషఘ చమరరస

94-126/799

తసడడ:డ పడసరద చమరరస
ఇసటట ననస:28_119
వయససస:22
లస: పప
94-76/937

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:29
వయససస:18
లస: ససస స
95-9/1041

94-130/676

తసడడ:డ వనరమగమమల చథబడయ
ఇసటట ననస:28-0377, FLOT NO FF2
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ గరవసద రరవప చససచస
ఇసటట ననస:28-7146
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప జసగరల
ఇసటట ననస:29
వయససస:20
లస: పప
7881 SQX2518157
పపరర: గగసటట మకదసల

94-107/808

7880 NDX3095049
పపరర: హహసనథన చలమర

94-199/1189

తసడడ:డ మమథసఖస చలమర
ఇసటట ననస:29
వయససస:23
లస: పప
94-117/272

7883 AP151010267441
పపరర: రరణణ యడర పలర

94-117/273

భరస : బగచతబబబగ యడర పలర
ఇసటట ననస:29-7-667
వయససస:52
లస: ససస స
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94-117/274

తలర : ఇసదదర దదవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:29-7-667
వయససస:24
లస: పప
7887 AP151010264231
పపరర: బగచతబబబగ యడర పలర

94-117/277

94-117/280

తసడడ:డ రతస యఖ కకకకనలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-668
వయససస:33
లస: పప
7893 AP151010267656
పపరర: రరజరరజరశసరర జజననలగడడ

94-117/283

94-117/286

తసడడ:డ అయఖపపశరససస స జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-669
వయససస:83
లస: పప
7899 NDX3249935
పపరర: నఖలలశ కకతస

94-117/278

94-107/1061

భరస : శక రరమచసదడశరససస స జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-668
వయససస:59
లస: ససస స

7891 AP151010264311
పపరర: శకరరమచసదడశరససస స జజననలగడడ

7892 NDX0518480
పపరర: నథగ శశసత జజననలగడడ

94-117/281

తసడడ:డ లకకమ భబనస పడసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-669
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చరసజవశరససస స జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-669
వయససస:54
లస: పప

7897 NDX0266924
పపరర: ససగరతడ పప తషకలచ

7898 NDX1309137
పపరర: శక శవ నథగగ పప తషకలచ

7903 NDX1405852
పపరర: మధసర శక దసరర పపమమరరజ

94-117/279

94-117/282

94-117/284 7895 AP151010264659
7894 NDX1035435
పపరర: మమరరత రఘగనథధ జజననలగడడ
పపరర: లకకమభబనసపడసరద జజననలగడడ

7900 NDX1724443
పపరర: ధన లకడమ కసచరర

94-117/276

తసడడ:డ భబనస పడసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-669
వయససస:31
లస: ససస స

94-117/287

94-117/285

94-117/288

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పప తషకలచ
ఇసటట ననస:29-7-670
వయససస:25
లస: పప
94-117/290

భరస : శక గణణశ కసచరర
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:28
లస: ససస స
94-117/292

7889 AP151010267311
పపరర: ససశల జజననలగడడ

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ శరససస స జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-668
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర పప తషకలచ
ఇసటట ననస:29-7-670
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నథగససరరవ కకతస
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:25
లస: పప
7902 NDX0902528
పపరర: అనత దసగరర రరల

7888 NDX1611210
పపరర: అనసష జజననలగడడ

7886 NDX1724450
పపరర: వ కర ససధథకర యడర పలర

తసడడ:డ బగచతబబబగ యడర పలర
ఇసటట ననస:29-7-667
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చరసజవశరససస స జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-668
వయససస:62
లస: పప

భరస : లకడమభబనసపడసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-7-669
వయససస:51
లస: ససస స
7896 AP151010264436
పపరర: చరసజవశరససస స జజననలగడడ

94-117/275

తలర : ఇసదదరర దదవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:29-7-667
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర యడర పలర
ఇసటట ననస:29-7-667
వయససస:57
లస: పప
7890 NDX2215614
పపరర: శవ రరమ కకకషష కకకకనలగడడ

7885 NDX1778648
పపరర: అభరరస గరపరలస

7901 NDX2290732
పపరర: అననపవరష మగకనమల

94-117/291

భరస : వనసకటరరస మహన రరవప ఎస
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:33
లస: ససస స
94-117/293

7904 NDX0021238
పపరర: నథగ శశకళ కకపపపరరవవరర

94-117/294

భరస : శక సతఖ ససబడహమణఖ పడసరద దసగరర రరల
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశ కలమమర పపమమరరజ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ నథగఅనల కలమమర కకపపపరరవ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:42
లస: ససస స

7905 NDX2290740
పపరర: అనసత శకలలత గగరరస

7906 NDX0136408
పపరర: వజయ కకషష వనణణ గగసటట

7907 NDX0852046
పపరర: ససజన దథడథడ

94-117/295

భరస : వనసకట శవరరమ కకషష రరళళభసడడ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లకకమ వర పడసరద రరవప గగసటట
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:45
లస: ససస స

7908 NDX1724815
పపరర: శరరద పప తషరరజ

7909 NDX0021147
పపరర: శరసతథదదవ కకపపపరరవవరర

94-117/298

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ పడసరద కకపపపరరవవరర
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:56
లస: ససస స

7911 NDX0136523
పపరర: ధన శక దసగరర రరల

7912 NDX1724435
పపరర: శక గణణశ కసచరర

94-117/301

భరస : వనసకట పడభబకర నరసససహరరవప దసగరర రరల
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:37
లస: పప

94-117/296

94-117/297

భరస : శకనవరసరరవప దథడథడ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:52
లస: ససస స
94-117/299

7910 NDX1708520
పపరర: లకడమ వసజమమరర

94-117/300

భరస : బబల ససబడహమణఖస వసజమమరర
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:67
లస: ససస స
94-117/302

7913 NDX2290872
పపరర: వనసకట రరస మహన రరవప
మగకరనమల
తసడడ:డ వనసకటరమణ శరమ ఎస
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:39
లస: పప

94-117/303
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7914 NDX0925826
పపరర: శశ కలమమర పపమమరరజ

94-117/304

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప పపమమరరజ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:40
లస: పప

94-117/305
7915 NDX0930735
పపరర: వనసకట ససవర నథగ అనల
కలమమర కకపపపరరవవరర
తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద కకపపపరరవవరర
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:43
లస: పప

94-117/307
7917 NDX0951202
పపరర: శక సతఖ ససబడమణఖ శకనవరస
పడసరద
తసడడ:డ పడభబకర నరసససహ రరవప శక సతఖ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కరశ వశసనథధస రరళళభసడడ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:47
లస: పప

7920 NDX0845420
పపరర: దథడథడశకనవరస రరవప

7921 NDX1035195
పపరర: హరర నథగరరజ కకసడ

94-117/310

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దథడథడ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:51
లస: పప

తలర : మసగమమ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ గననవరస
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:58
లస: పప

94-117/316
7926 NDX0930701
పపరర: వనసకట పడభబకర నరసససహరరవప
దసగరర రరల
తసడడ:డ రసగరరరవప దసగరర రరల
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:75
లస: పప

7927 NDX2624781
పపరర: వనసకట ససబబరరవప కకసడసరర

భరస : ససధకర రరవప యజజ వఝల
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:62
లస: ససస స
7932 NDX3224011
పపరర: నఖలలశ కకతస

94-118/1330

తసడడ:డ నథగససరరవ కకతస
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:23
లస: పప
7935 NDX2789824
పపరర: ఆసజననయగలల తతడదటట
తసడడ:డ యలమసద తతడదటట
ఇసటట ననస:29-7-674
వయససస:56
లస: పప
7938 NDX2439149
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప కకతతరర

94-120/24

తసడడ:డ జనథరదనరరవప యదదనపవడడ
ఇసటట ననస:29-7-675
వయససస:52
లస: పప

94-120/27

7922 NDX0269167
పపరర: రమమకరసత తథడడకకసడ

94-117/312

94-117/314

94-117/315
7925 NDX1708538
పపరర: ససధథకర రరవప యజజ వఝమల

తసడడ:డ ససతథరరమ శరససస స యజజ వఝమల
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:65
లస: పప
94-117/638

7928 NDX2612471
పపరర: వనసకట శత రరస వవనక దథడడ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకసడసరర
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:19
లస: పప

94-117/693
7930 NDX2991404
పపరర: సతఖ ససరఖ నథగలకడమ గరయతడ
శకనవరస తషరగ
తసడడ:డ చనన సప మమశసర తషరగ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:49
లస: పప

7931 NDX3249851
పపరర: గరరరశ ఆకరశ వరర న కకతస
తసడడ:డ నగరసవరరరవ వరరన కకట
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:18
లస: పప

7933 NDX3234200
పపరర: నఖలలశ కకతస

7934 NDX0528125
పపరర: రరకకమణణ� కకసడసరర

7936 NDX2787687
పపరర: సరయమమ తతడదటట

7939 NDX2439156
పపరర: నథగరరజ కలమమర కకతతరర

94-117/309

తసడడ:డ లకడమ గరరడయఖ టట
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:55
లస: పప

94-119/930

94-117/639

94-117/756

94-188/4

భరస : వనసకట ససబబబరరవప� కకసడసరర
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:62
లస: ససస స
94-117/695

భరస : ఆసజననయగలల తతడదటట
ఇసటట ననస:29-7-674
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప కకతతరర
ఇసటట ననస:29-7-674
వయససస:32
లస: పప
7941 AP151010276260
పపరర: భబసనరమమరరస యదదనపవడడ

94-117/311

తసడడ:డ నథగససరరవ కకతస
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:25
లస: పప
94-117/694

తసడడ:డ అపపయఖ కకతథస
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� గగసటట
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఎస ఆర కర మమరరస కకసడథ
ఇసటట ననస:29-7-672
వయససస:52
లస: పప

94-117/692

94-117/306

94-117/308 7919 NDX0810986
7918 NDX2290773
పపరర: వనసకట శవరరమకకషష రరళళభసడడ
పపరర: గగసటట లకడమ వరపడసరద రరవప

94-117/313 7924 NDX0930628
7923 NDX1920041
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప పప తషరరజ
పపరర: తరరపతయఖ గననవరస

7929 NDX2849123
పపరర: యజజ వఝల గరరరజకలమమరర

7916 NDX0909978
పపరర: కకతథస నథగరశసరరరవప

7937 NDX2439131
పపరర: కలససమ కలమమరర కకతతరర

94-120/23

భరస : వనసకటబడవప కకతతరర
ఇసటట ననస:29-7-674
వయససస:61
లస: ససస స
94-120/25

7940 NDX2439123
పపరర: వనసకట రరవప కకతతరర

94-120/26

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:29-7-674
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కకతతరర
ఇసటట ననస:29-7-674
వయససస:62
లస: పప

94-120/28
7942 AP151010276259
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస యదదనపవడడ
యదదనపవడడ
తసడడ:డ జనథరద నరరవప యదదనపవడడ
ఇసటట ననస:29-7-675
వయససస:54
లస: పప

7943 NDX2720530
పపరర: వజయ దసరర యదదనపవడడ

94-120/599

భరస : ససత రమమసజననయగలల యదదనపవడడ
ఇసటట ననస:29-7-675
వయససస:53
లస: ససస స
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94-120/600
7944 NDX2720506
పపరర: సతఖ రరమ అనససయ
యదదనపవడడ
తసడడ:డ ఏ యస ససత రమమసజననయగలల యదదనప
ఇసటట ననస:29-7-675
వయససస:19
లస: ససస స

94-120/601
7945 NDX2728574
పపరర: పప నన పవరష పడతతష
యదదనపవడడ
తసడడ:డ ససత రమమసజననయగలల యదద నపవడడ
ఇసటట ననస:29-7-675
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : లకడమ నరసససహ రరవప ఏదదనపవడడ
ఇసటట ననస:29-7-676
వయససస:53
లస: ససస స

7947 NDX0412775
పపరర: చకకపరణణ యదదనపవడడ

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవప యదదనపవడడ
ఇసటట ననస:29-7-676
వయససస:33
లస: పప

7948 NDX0412734
పపరర: లకడమ నరసససహ రరవప
యదదనపవడడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప యదదనపవడడ
ఇసటట ననస:29-7-676
వయససస:63
లస: పప

94-120/32
7949 NDX0573873
పపరర: కకషషకలమమర దమమమలపరటట
దమమలపరటట
తసడడ:డ సతఖ పడసరద రరవప దమమలపరటట
ఇసటట ననస:29-7-676
వయససస:68
లస: పప

7950 NDX2728681
పపరర: హరరత ఎదదనపవడడ

7951 NDX0852608
పపరర: ఇసదదరరదదవ గరపరలస

94-120/30

94-120/602

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప ఎదదనపవడడ
ఇసటట ననస:29-7-676
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట బడహమయఖ గరపరలస
ఇసటట ననస:29-7-677
వయససస:52
లస: ససస స

7953 AP151010279224
పపరర: శకలత బబ డడడ

7954 AP151010279225
పపరర: శవకలమమరర బబ డడడ బబ డడడ

94-120/34

భరస : శకనవరసరరడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:29-7-677
వయససస:43
లస: ససస స
7956 NDX1663922
పపరర: ససభబష రరడడడ బబ డడడ

94-120/37

94-120/40

94-111/689

94-115/783

తసడడ:డ వర బడహమస పరపసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-409
వయససస:41
లస: పప

94-120/38

7963 NDX2689776
పపరర: లకడమ సససగమల

7966 NDX1778028
పపరర: వనసకట రరజరష పరరదశ

94-115/786

94-118/909

7969 NDX2789642
పపరర: శకలత బబపటర

7955 JBV2482057
పపరర: వజయలకడమ బబ డడడ

7958 AP151010276361
పపరర: శకనవరసరరడడడ బబ డడడ

94-120/41

7961 NDX0371864
పపరర: ససబడమణఖస వరఖకరణస

94-120/39

94-117/319

తసడడ:డ యల.యన. శరమ వరఖకరణస
ఇసటట ననస:29-8-8-2
వయససస:62
లస: పప
94-126/745

7964 NDX2703205
పపరర: రవ శసకర సససగమల

94-126/746

తసడడ:డ చనన జగయఖ శసగనమల
ఇసటట ననస:29-8-8/9 WARD5
వయససస:43
లస: పప
94-115/784

7967 AP151010273164
పపరర: రరమమసజననయగలల పరదదశ

94-115/785

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:29-8-12
వయససస:46
లస: పప
94-117/717

7970 NDX1035096
పపరర: కకషష కపసల గగలర పవడడ

భసధసవప: బబలవనసకట ఫణణకకరణ బబపటర
ఇసటట ననస:29-8-77
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ శరమ
ఇసటట ననస:29-8-85/C
వయససస:30
లస: పప

7972 NDX2496180
పపరర: శవ కలమమరర సరసమ

7973 JBV2482768
పపరర: గగణశక సరమ

భరస : అశశక కలమమర సరసమ
ఇసటట ననస:29-8-678
వయససస:42
లస: ససస స

94-120/36

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:29-7-677
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల పరరదశ
ఇసటట ననస:29-8-12
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:29-8-12/1
వయససస:42
లస: ససస స
7971 NDX2291755
పపరర: హరర కకషష పడసరద పరపసశశటఘ ట

7960 JBV2477040
పపరర: రమణథరరడద డ బబ డడడ

94-120/33

భరస : రమణథరరడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:29-7-677
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర శసగనమల
ఇసటట ననస:29-8-8/9 WARD 5
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజరష పరదదశ
ఇసటట ననస:29-8-12
వయససస:22
లస: ససస స
7968 AP151010273141
పపరర: ససబబబయమమ పరదదశ

94-120/35

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:29-7-677
వయససస:62
లస: పప

భరస : రవ శసకర సససగమల
ఇసటట ననస:29-8-8/9 WARD 5
వయససస:34
లస: ససస స
7965 NDX2437770
పపరర: ఉమమ మహహశసరర పరదదశ

7957 NDX1381938
పపరర: ససదదష రరడడడ బబ డడడ బబ డడడ

7952 NDX0305714
పపరర: హరరక కకరణ బబ డడడ

94-120/29

తసడడ:డ గరపరల రరడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:29-7-677
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల రరడడడ బబ డడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:29-7-677
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:29-7-677
వయససస:57
లస: పప
7962 NDX2700920
పపరర: లకడమ సససగమల

94-117/317

భరస : గరపరలరరడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:29-7-677
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:29-7-677
వయససస:25
లస: పప
7959 AP151010276306
పపరర: గరపరలరరడద డ బబ డడడ

94-120/31

7946 NDX0412981
పపరర: దదవకక దదవ ఏదదనపవడడ

94-120/42

94-115/787

94-120/43

భరస : శకనవరసరఘగపత సరసమ
ఇసటట ననస:29-8-678
వయససస:46
లస: ససస స
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7974 AP151010279293
పపరర: రసగనథయకమమ సరసమ

94-120/44

భరస : మగతథఖలల సరసమ
ఇసటట ననస:29-8-678
వయససస:75
లస: ససస స
7977 NDX2013316
పపరర: ఆసజననయగలల కరనసగసటట

94-120/47

94-120/50

తసడడ:డ రరఘవరచథరరఖలల వసగరపపరస
ఇసటట ననస:29-8-680
వయససస:76
లస: పప
7983 NDX2295509
పపరర: బబబబవల షపక

94-120/53

94-120/56

94-120/59

భరస : జయరరమ వసగరపపరస
ఇసటట ననస:29-8-680
వయససస:76
లస: ససస స

7981 AP151010279163
పపరర: సరయమమ బబజరర బఖరర

7982 JBV2483477
పపరర: షరజజదద షపక

7984 JBV0804849
పపరర: అబగదలడహమమన షపక

7987 NDX2295129
పపరర: లకడమ పదథమవత నమమల

7990 AP151010276078
పపరర: లసగయఖ బబజరర

7993 JBV0800144
పపరర: నవనసనమమర లసగసగగసట

తసడడ:డ గగరరమమరరస సప మయమజలల జసధథఖల
ఇసటట ననస:29-8-684
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల లసగసగగసట
ఇసటట ననస:29-8-686
వయససస:42
లస: పప

7995 NDX1896093
పపరర: కకకషషవనణణ ఘరకవ

7996 NDX1255363
పపరర: అనసరరధథ యలమరపడగడ

94-120/65

భరస : శకధర ధరమవరపప
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ ధరమవరపప
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:45
లస: పప

94-120/54

8002 NDX1255355
పపరర: శకనవరసరరవప యలమరపడగడ
తసడడ:డ నథరసససహ రరవప ఎలమరపడగడ
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:55
లస: పప

94-120/49

94-120/52

7985 AP151010276545
పపరర: మసరసన షపక షపక

94-120/55

తసడడ:డ సతథసర షపక
ఇసటట ననస:29-8-681
వయససస:72
లస: పప
94-120/57

7988 JBV0804500
పపరర: నథగరరజ బబజరర

94-120/58

తసడడ:డ లసగయఖ బఖరర
ఇసటట ననస:29-8-682
వయససస:34
లస: పప
94-120/60

7991 NDX1431832
పపరర: కనక దసరర జసధథఖల జసధథఖల

94-120/61

భరస : వనసకట శరససస స జసధథఖల
ఇసటట ననస:29-8-684
వయససస:68
లస: ససస స
94-120/63

7994 NDX2294270
పపరర: దదవ సరయ చదదక
డ యలమరపడగడ

94-120/64

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:22
లస: ససస స
94-120/66

7997 AP151010279718
పపరర: పసడయసవద భటటఘపప డ లల

94-120/67

భరస : హనసమసతరరవప భటటఘపప డ లల
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:72
లస: ససస స
94-120/69

తసడడ:డ ససరఖపడకరశ రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:37
లస: పప
94-120/71

94-120/46

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:29-8-681
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఎలమరపడగడ
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:50
లస: ససస స

94-120/68 7999 NDX1341486
7998 NDX2439297
పపరర: రసగ సరయ వరరణ యలమరపడగడ
పపరర: జతదసదడ కలమమర రరవనల

8001 NDX1896044
పపరర: శకధర ధరమవరపప

94-120/51

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:29-8-682
వయససస:62
లస: పప
94-120/62

7979 AP151010279012
పపరర: కమలమజయరరమ వసగరపపరస

తసడడ:డ కరనసగసటట అసకలలల కరనసగసటట
ఇసటట ననస:29-8-679
వయససస:95
లస: పప

తలర : ససబడహమణఖస నమమల
ఇసటట ననస:29-8-682
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ బఖరర
ఇసటట ననస:29--8-682
వయససస:37
లస: పప
7992 NDX1431824
పపరర: వనసకట శరససస స మలపరక జసధథఖల

94-120/48

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:29-8-681
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసస బఖరర
ఇసటట ననస:29-8-682
వయససస:29
లస: ససస స
7989 JBV0804757
పపరర: శకనవరస బబజరర

7978 NDX2083434
పపరర: కరనసగసటట కకటయ కరనసగసటట

7976 AP151010276183
పపరర: బదరర సతఖనథరరయణ సరసమ

తసడడ:డ మగతథఖలల సరసమ
ఇసటట ననస:29-8-678
వయససస:44
లస: పప

భరస : లసగయఖ బఖరర
ఇసటట ననస:29-8-681
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:29-8-681
వయససస:26
లస: పప
7986 NDX1341460
పపరర: భబజరర లకకమ బఖరర

94-120/45

తసడడ:డ మగతథఖలల సరసమ
ఇసటట ననస:29-8-678
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కనసగసటట
ఇసటట ననస:29-8-679
వయససస:64
లస: పప
7980 JBV2478071
పపరర: జయరరస వసగరపపరస

7975 AP151010276071
పపరర: అశశక కలమమర సరసమ

8000 NDX1341478
పపరర: రరవనల హరర పడసరద రరవనల

94-120/70

తసడడ:డ రరవనల ససరఖ పడసరద రరవనల
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:40
లస: పప
94-120/72

8003 NDX2193159
పపరర: ససరరఖ పడకరశ రరవప రరవనల

94-120/73

తసడడ:డ శకహరర రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:68
లస: పప
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8004 JBV0800607
పపరర: గరపరలకకషషమమరరస అదదసకక

94-120/74

తసడడ:డ యజజ నథరరయణ అదదసకక
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:73
లస: పప
8007 NDX2720548
పపరర: పరరసత దదవ రరవనాదల

94-120/608

94-120/77

భరస : రమమష బబబగ దదసటకలరరస
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:43
లస: ససస స
94-120/80

భరస : వనసకట ససబబబరరవప లకనరరజ
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:62
లస: ససస స
94-120/83

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస� గరడవరరస
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:33
లస: పప
94-120/86

8011 NDX2294163
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-120/78

94-120/81

94-120/87

8025 NDX0457390
పపరర: ససగగణవలర మగకరనమల

94-120/89

తసడడ:డ సప మసససదరస మగకరనమల
ఇసటట ననస:29-8-690/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-120/7

తసడడ:డ కరశలమసరనధ కలసచనపఅల
ఇసటట ననస:29-8-690/1
వయససస:34
లస: పప
94-120/565

94-120/76

8012 JBV2483667
పపరర: శశషరరతనస గగడవరరస

94-120/79

8015 NDX1896077
పపరర: వషష
ష కకరణ గగలర పవడడ

94-120/82

తసడడ:డ సరయనథద గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:27
లస: పప

8017 NDX2294130
పపరర: ఖమససస వరల షపక

94-120/84

8018 NDX2295244
పపరర: కకషష మహన పప రరరర

94-120/85

తసడడ:డ పరరర సరరధద రరవప పప రరరర
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:47
లస: పప
94-120/151

భరస : శవ కలమమర చరల
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:57
లస: ససస స

8022 NDX0688663
పపరర: రరధథమమధవ అచసఖతషన
యచసఖతషన
భరస : శకనవరసమమరరస యచసఖతషన
ఇసటట ననస:29-8-690
వయససస:53
లస: ససస స

8009 NDX2295467
పపరర: ససనత పప రరరర

భరస : ససభడమణఖస గరడవరరస
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:62
లస: ససస స

8014 NDX1341502
పపరర: లకకమ కరమమశసరర

8020 NDX2013407
పపరర: బబల చరరల

94-120/607

భరస : కకషష మహన పప రరరర
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : ఫరతమమ షపక
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గరపరలకకషషమమరరస గరడవరరస
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ జ
ఇసటట ననస:29.-8-692
వయససస:47
లస: పప

94-120/75

భరస : రరజజ గరపరల
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:76
లస: ససస స

8016 NDX0901447
పపరర: మమమతడ గరడవరరస

8031 NDX1450154
పపరర: హనసమసత రరవప జ

8008 NDX2294221
పపరర: అసజన బబగస షపక

భరస : చన మరర షపక
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:58
లస: ససస స

8013 NDX2294692
పపరర: వజయ లకడమ లకనరరజ

8006 NDX2728673
పపరర: వమల దదవ చవల

భరస : పరసడడ రసగ రరవప చవల
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : ఖమససస వలర షపక
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:32
లస: ససస స

8010 NDX1255371
పపరర: వశరల లకకమ దదసటకలరరస

8028 SQX1797224
పపరర: మగరళకకషష కలసచనపఅల

94-120/162

భరస : జతదసదడ కలమమర రరవనల
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససరఖ పడకరశ రరవప రరవనాదల
ఇసటట ననస:29-8-688
వయససస:63
లస: ససస స

8019 JBV0804922
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస గగడవరరస

8005 NDX1737123
పపరర: సరయ వరరకన రరవనల

8021 NDX2738359
పపరర: శవ కలమమర చరరల

94-120/609

తసడడ:డ రరదథ కకషష మమరరస చరరల
ఇసటట ననస:29-8-689
వయససస:61
లస: పప

8023 NDX0301945
పపరర: శకనవరస మమరరస అచసఖతషన
యచసఖతషన
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప యచసఖతషన
ఇసటట ననస:29-8-690
వయససస:56
లస: పప

94-120/88

8026 AP151010366615
పపరర: శరఖమల మగకనమల

94-120/90

8024 NDX2858702
పపరర: ససతతష కరరరసక అచసఖతషన

94-120/610

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస అచసఖతషన
ఇసటట ననస:29-8-690
వయససస:18
లస: పప
8027 JBV2477693
పపరర: సప మసససదరస మగకరనమల

94-120/91

భరస : సప మసససదరస మగకరనమల
ఇసటట ననస:29-8-690/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటలకకమనథరరయణ మగకరనమల
ఇసటట ననస:29-8-690/1
వయససస:63
లస: పప

94-120/94
8029 NDX2294429
పపరర: వనసకట లకడమ అననపవరష
నమమగడడ
తసడడ:డ ఎన వ రరఘవయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:29-8-692
వయససస:55
లస: ససస స

8030 NDX2294247
పపరర: వర రరఘవయఖ నమమగడడ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:29-8-692
వయససస:60
లస: పప

8032 NDX2439214
పపరర: హహమజ గరదసశశటఘ ట

8033 NDX2439198
పపరర: కకరణమయ గరదసశశటఘ ట

భరస : కకరణ బబబగ గరదసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-693
వయససస:27
లస: ససస స

94-120/98

94-120/96

94-120/99

భరస : జ వ ఎల కలమమర గరదసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-693
వయససస:30
లస: ససస స
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94-120/100
8034 NDX1450170
పపరర: సతఖ వనసకట శక లకడమ సడవసత
చమలకకసడ
భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:29-8-693
వయససస:32
లస: ససస స

8035 NDX2439172
పపరర: ఆదదలకడమ గరదసశశటఘ ట

94-120/101

భరస : శవయఖ గరదసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-693
వయససస:53
లస: ససస స
94-120/104

8040 NDX2475820
పపరర: లకడమ పదథమవత అలమర

94-119/695

భరస : శకనవరసపడ
డ డడ అలమర
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:44
లస: ససస స
8043 NDX2295335
పపరర: మమధసరర శక లకడమ ననపక

94-120/106

94-120/109

94-120/112

94-120/115

94-120/118

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695
వయససస:43
లస: పప

8053 NDX2295541
పపరర: రరధ కకషష ననపరక

8056 NDX0075226
పపరర: నలమ లసగమలలర

94-120/121

94-120/113

8045 NDX2294528
పపరర: ససజజత కకటపరటట

94-120/108

8048 NDX2295434
పపరర: సరయ ననపరక

94-120/111

8051 NDX1327006
పపరర: కకసడయఖ కకటపరటట

94-120/114

తసడడ:డ మమలమ కకసడయఖ కకటపత
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:38
లస: పప
94-120/116

8054 NDX1853812
పపరర: లకకమ మమనస లసగమలలర

94-120/119

8057 NDX0832204
పపరర: శవమణణ రవనపరటట

94-120/120

భరస : కకటటశసర రరవప రవనపరటట
ఇసటట ననస:29-8-695
వయససస:52
లస: ససస స

94-120/122 8060 NDX0075234
8059 NDX0833202
పపరర: మధసరరఘవనసదడ రరవప రవనపరటట
పపరర: శకనవరసరరవపగగపరస లసగమలలర

8062 NDX0833590
పపరర: కకటటశసర రరవప రవనపరటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప రవనపరటట
ఇసటట ననస:29-8-695
వయససస:57
లస: పప

94-120/117

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప రవనపరటట
ఇసటట ననస:29-8-695
వయససస:30
లస: పప
94-120/124

94-119/696

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస ననపరక
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవపగగపరస లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695
వయససస:63
లస: ససస స
8061 AP151010276674
పపరర: రరజరసదడబబబగ లసగమలలర

94-120/110

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ ననపరక
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరజరసదడబబబగ లసగమళళర
ఇసటట ననస:29-8-695
వయససస:35
లస: ససస స
8058 AP151010279178
పపరర: సతఖవత లసగమలలర

8050 NDX2295327
పపరర: మహన శరమ ననపక

8042 NDX2475846
పపరర: సరయ ససమసత రరడడ అలమర

భరస : కకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధథ కకషష మమరరస ననపక
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస పడతథపగరరర
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:50
లస: పప
8055 NDX0305201
పపరర: వనసకటపదమజ లసగమలలర

94-120/107

భరస : రరధ కకషష మమరరస ననపరక
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనథరరయమణ నసడసరర
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:34
లస: పప
8052 NDX2295442
పపరర: శకనవరససలల పడతథపగరరర

8047 NDX2295418
పపరర: పదథమవత ననపరక

94-120/105

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అలమర
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:24
లస: పప

భరస : అరరణ కలమమర నసడసరర
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల పడతథపగరరర
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:44
లస: ససస స
8049 NDX2295269
పపరర: అరరణ కలమమర నసడసరర

8044 NDX2295392
పపరర: ససజనఖ ననపక

8039 NDX2439164
పపరర: శవయఖ గరదసశశటఘ ట
తసడడ:డ రరమలసగయఖ గరదసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-693
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహన శరమ ననపక
ఇసటట ననస:29-8-694
వయససస:27
లస: ససస స
8046 NDX2295491
పపరర: రమమదదవ పడతథపగరరర

8041 NDX2468189
పపరర: జశససత రరడడడ ఆళళ

94-120/102

తసడడ:డ శవయఖ గరదసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-693
వయససస:32
లస: పప

94-120/103 8038 NDX1153188
8037 NDX2439180
పపరర: జ వ ఎల కలమమర గరదసశశటఘ ట
పపరర: వనసకట సరసబ శవరరవప
పససమరరస పససమరరస
తసడడ:డ శవయఖ గరదసశశటఘ ట
తసడడ:డ ససబబడమణఖమగ పససమరరస
ఇసటట ననస:29-8-693
ఇసటట ననస:29-8-693
వయససస:33
లస: పప
వయససస:39
లస: పప
94-119/694

8036 NDX2439206
పపరర: కకరణ బబబగ గరదసశశటఘ ట

94-120/123

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695
వయససస:42
లస: పప
94-120/125

8063 AP151010276249
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప లసగమలలర

94-120/126

తసడడ:డ పపలమరరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695
వయససస:66
లస: పప
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8064 NDX1853754
పపరర: వనసకట మమనక లసగమలలర

94-120/127

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695/1
వయససస:24
లస: ససస స
8067 NDX0907063
పపరర: కరరరసక లసగమలలర

8065 JBV2482560
పపరర: కరతథఖయన లసగమలలర

94-120/128

భరస : బబలకకషష లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-120/130

8068 NDX0897587
పపరర: వ యస దదపక లసగమలలర

94-120/129
8066 NDX0796037
పపరర: ససధథరరణణ లసగమలలర లసగమలలర

భరస : రరజరసదడ పడసరద లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-120/131

8069 JBV2477669
పపరర: బబలకకషష లసగమలలర

94-120/132

తసడడ:డ బబలకకషరషరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషష రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695/1
వయససస:31
లస: పప

94-120/133
8070 NDX0795773
పపరర: రరజరసదడపస
డ రద లసగమలలర
లసగమలలర
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695/1
వయససస:53
లస: పప

94-120/134 8072 NDX2295350
8071 NDX0382622
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప లసగమలలర
పపరర: వ యస ఎల ఫణణ కరమమశసరర
బబపటర
తసడడ:డ పపలమరరరవప లసగమలలర
భరస : రరజజ రమమశ కలమమర బబపటర
ఇసటట ననస:29-8-695/1
ఇసటట ననస:29-8-696
వయససస:65
లస: పప
వయససస:40
లస: ససస స

94-120/135

8073 NDX2295376
పపరర: ససతథరరమలకడమ బబపటర

8074 NDX2295558
పపరర: రరజజ రమమశ కలమమర బబపటర

94-120/140

94-120/136

తసడడ:డ సరసబశవరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-695/1
వయససస:44
లస: పప

94-120/137

8075 NDX2295137
పపరర: అపరష మమరరపలర

భరస : రరజజ నరసససహ మమరరస లలట బబపటర
ఇసటట ననస:29-8-696
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ నరసససహ మమరరస లలట బబపటర
ఇసటట ననస:29-8-696
వయససస:48
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష మమరరపలర
ఇసటట ననస:29-8-696
వయససస:42
లస: ససస స

8076 NDX2295152
పపరర: రరజఖలకడమ మమరరపలర

8077 NDX2295160
పపరర: శవరరమకకషష మమరరపలర

8078 NDX2167527
పపరర: శకలమశఖ బబ డడడపలర

94-120/141

భరస : ఆసజననయశరససస స మమరరపలర
ఇసటట ననస:29-8-696
వయససస:75
లస: ససస స
8079 NDX2167576
పపరర: యశసససన బబ డడడపలర

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససస స మమరరపలర
ఇసటట ననస:29-8-696
వయససస:44
లస: పప
94-120/139

తసడడ:డ భవరన శసకర బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:29-8-696/1
వయససస:23
లస: ససస స
8082 JBV2483774
పపరర: కరమమశసరర చవపకలల

94-120/145

భరస : ససభడమణఖస ససరరపలర
ఇసటట ననస:29-8-698
వయససస:43
లస: ససస స

8083 NDX0079285
పపరర: అనల భరదథసజ చవకలల

94-120/575

94-120/150

94-120/146

94-120/144

8084 NDX0079277
పపరర: ససబడహమనఖ శరససస స చవకలల

94-120/147

తసడడ:డ హనసమసతరరవప చవకలల
ఇసటట ననస:29-8-697
వయససస:60
లస: పప
94-120/148

8089 JBV2482123
పపరర: తషలససరతనస ససరరపలర

94-120/152

8087 NDX2013340
పపరర: గరత వజయలకడమ ససరరపలర

94-120/149

భరస : భమమ రరజ ససరరపలర
ఇసటట ననస:29-8-698
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:29-8-698
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:29-8-698
వయససస:65
లస: పప

8081 NDX2382737
పపరర: కరశలమసరనధ కలసచనపలర

తసడడ:డ వనసకటససబబబ రరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:29-8-696-1
వయససస:64
లస: పప

8086 NDX2167436
పపరర: ససడ గగరర చరరన సరరజ
దదసటకలరరస.
తసడడ:డ రమమశ బబబగ దదసతకలరరస
ఇసటట ననస:29-8-698
వయససస:25
లస: ససస స

94-120/154 8092 JBV2477024
8091 JBV0805184
పపరర: నథగవనసకటససబడమణఖస ససరరపలర
పపరర: రరమమరరవప ససరరపలర

తసడడ:డ రరమమరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:29-8-698
వయససస:45
లస: పప

94-120/143

తసడడ:డ ససబడహమనఖ శరససస స చవకలల
ఇసటట ననస:29-8-697
వయససస:31
లస: పప

భరస : మగరళ కకషష నసదదగరమ
ఇసటట ననస:29-8-697
వయససస:37
లస: ససస స
8088 JBV0805192
పపరర: చసదడకళ ససరరపలర

8080 NDX1921551
పపరర: భవరన శసకర బబ డడడపలర

94-120/138

తసడడ:డ భవరన శసకర బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:29-8-696/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర శరససస స బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:29-8-696/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససభడమణఖశరసస స చవకలల
ఇసటట ననస:29-8-697
వయససస:53
లస: ససస స
8085 NDX2690964
పపరర: ఉమ దదవ నసదదగరమ

94-120/142

8090 JBV0805127
పపరర: భరరమజ ససరరపలర

94-120/153

తసడడ:డ రరమమరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:29-8-698
వయససస:41
లస: పప
94-120/155

8093 NDX1615212
పపరర: నథగ లకడమ తదజశస బబజసరన

94-120/156

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబజసరన
ఇసటట ననస:29-8-699
వయససస:28
లస: ససస స
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8094 JBV0805655
పపరర: సడవసత బబజసరన
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94-120/157

భరస : శకనవరసరరవప బబజసరన
ఇసటట ననస:29-8-699
వయససస:29
లస: ససస స

8095 NDX1044254
పపరర: సరయ చచజతనఖ బబజసరన బఖసరన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బఖసరన
ఇసటట ననస:29-8-699
వయససస:29
లస: పప

8097 NDX2495828
పపరర: జయ సరయ ససషమ
జజననలగడడ
తసడడ:డ ససదరకనస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:21
లస: ససస స

94-120/160

8100 NDX2372308
పపరర: సరయ ససజతథ తసగరరరల

94-120/164

8098 NDX1457119
పపరర: హహమజ కరళళకలరర

8101 NDX1820514
పపరర: మమనస నథరరయణభటర

భరస : వనసకట కకషష కకశశర కరససరరజ
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:43
లస: ససస స
94-120/170

94-120/173

భరస : చసదడ శశఖర రరవప పసలరల మరరక
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:71
లస: ససస స
8112 NDX1044411
పపరర: వనసకట రరవప పపననవలర
పపననవలర
తసడడ:డ చలపత రరవప పపననవలర
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:47
లస: పప

94-120/176

8115 NDX0676643
పపరర: పరపరరజ పమడడమరరస

94-120/179

94-120/163

8102 NDX1021070
పపరర: శకదదవ పపననవలర

94-120/166

భరస : వనసకటబడవప పపననవలర
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:38
లస: ససస స
94-120/168

8105 NDX2495950
పపరర: శరసత పసలరల మరరక

94-120/169

భరస : ససదరకనస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:51
లస: ససస స
94-120/172

తసడడ:డ వనసకట నథరరయణ కకడథల
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : పరపరరజ పమడడమరరస
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:65
లస: ససస స

94-120/174
8110 NDX0676734
పపరర: వనసకట శరత అవనథశ గగపస
వవర
తసడడ:డ వనసకట మహన రరవప వవర
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:30
లస: పప

8111 NDX2294486
పపరర: చచజతనఖ శరమ నథరరయణభటర

8116 NDX0387779
పపరర: వనసకట నథరరయణ కకడథల

94-120/612
8118 NDX2750453
పపరర: బ వ ఏస ఆర వ పస ఆర చచదరర
గగరరనన
తసడడ:డ వనసకట రతనస గగరరనన
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:69
లస: పప

8119 NDX2720522
పపరర: సతఖ కలమమరర గగరరననన

94-120/175

తసడడ:డ ఎన ఎల నరసససహ మమరరస నథరరయణభ
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:37
లస: పప

94-120/177 8114 NDX1167717
8113 NDX2395317
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప వనలగపవడడ
పపరర: రవచసద కరళళకలరర

తసడడ:డ శకరరమగలల కకడల
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ యస ఆర పస చచదరర గగరరననన
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:38
లస: ససస స

94-120/165

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప వనలగపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:58
లస: పప

94-120/615

8099 NDX1255280
పపరర: మహత కరళళకలరర

94-120/171 8108 NDX0305599
8107 NDX0903989
పపరర: వజయ కలమమరర కకడథల కకడథల
పపరర: శశ పమడడమరరస

తసడడ:డ వర రరఘవరరవప పమడడమరరస
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:67
లస: పప

8121 NDX2728582
పపరర: లలత గగరరననన

94-120/159

తసడడ:డ రవచసద కరళళకలరర
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర శరమ అకకనరరజ
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రవచసద కరళళకలరర
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:60
లస: ససస స
8109 NDX2496156
పపరర: వనసకట లకడమ పసలరల మరరక

94-120/161

భరస : చచజతనఖ శరమ నథరరయణభటర
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:32
లస: ససస స

94-120/167 8104 NDX2395341
8103 NDX1551648
పపరర: లకడమ జజజ న పడససనసబ కరససరరజ
పపరర: శశకళ అకకనరరజ

8096 JBV0805630
పపరర: శకనవరసరరవప బబజసరన

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప బబజసరన
ఇసటట ననస:29-8-699
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రవ చసద కరళళకలరర
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమ కలమమర తసగరరరల
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:30
లస: ససస స

8106 NDX1168368
పపరర: చతడ కరళళకలరర

94-120/158

94-120/178

తసడడ:డ గరవసద రరవప కరళళకలరర
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:62
లస: పప
94-120/180

8117 NDX2738367
పపరర: కమల దదవ కరళర కలరర

94-120/611

భరస : గగవసద రరవప కరళర కలరర
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:77
లస: ససస స
94-120/613

8120 NDX2720514
పపరర: వనసకట ఫణణ కలమమర గగరరననన

భరస : బ వ యస ఆర వ పస ఆర చచదరర గగరరననన
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ యస ఆర పస చచదరర గగరరననన
ఇసటట ననస:29-8-700
వయససస:39
లస: పప

94-120/181
8122 NDX1255256
పపరర: శకనవరస నథగ బసదస శశసతథ
కకలమబ
తసడడ:డ కర ఏస వ కకశశర కలమమర కకలమసబ
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:26
లస: ససస స

8123 NDX2495976
పపరర: శక మధసలత బలజరపలర

94-120/614

94-120/182

భరస : ససబడహమణఖస బలజరపలర
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:39
లస: ససస స
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94-120/183

భరస : మలర కరరరర న శరమ బలజరపలర
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:47
లస: ససస స
8127 NDX2496214
పపరర: వజయ సపలస

94-120/186

భరస : రరమమసజననయగలల సపలస
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:51
లస: ససస స
8130 NDX1255272
పపరర: కరరసక చసతలపరటట

94-120/189

94-120/192

తసడడ:డ దసరర పడసరద రరవప హరర
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:51
లస: ససస స

8128 NDX2495844
పపరర: నథగ మహహష కశఖప హరర

8129 NDX2495919
పపరర: నథగరరజజ శకకరసత హరర

8131 NDX2439263
పపరర: హరరవరరన పరమరరస

94-120/190

94-120/193
8134 NDX1255264
పపరర: శకనవరస వజయ కకశశర కలమమర
కకలమబ
తసడడ:డ రసగరతరరఖలల కకలమసబ
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:56
లస: పప

8135 NDX2496222
పపరర: రరమమసజననయగలల శశలస

భరస : సరయ శకనవరస
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:45
లస: ససస స

94-120/196
8142 NDX2294189
పపరర: వనసకట రసగ నథయక లకడమ
అపరపపపరపప
భరస : ఎ వ అరరర న రరవప అపరపపపరపప
ఇసటట ననస:29-8-702
వయససస:46
లస: ససస స

8143 NDX2294338
పపరర: పరరపవరష మమ అపరపపపరపప
భరస : కకషష రరవప అపరపపపరపప
ఇసటట ననస:29-8-702
వయససస:75
లస: ససస స

8145 NDX0585422
పపరర: గగసడడ రరజరరజరశసరర గగసడడ

8146 NDX2295038
పపరర: ససగగణవత పప తరరడడడపలర

94-120/199

భరస : జ.యల.యన పడసరద గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-703
వయససస:60
లస: ససస స

94-120/616

భరస : నథగవనసకటటశసరరర వనమమ
ఇసటట ననస:29-8-704
వయససస:32
లస: ససస స

8149 NDX0786079
పపరర: జయశక వనమమ

94-120/191

94-120/194

తసడడ:డ రరమ సరసమ శశశలస
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:57
లస: పప
8138 NDX2887289
పపరర: సరయ శకనవరస దదసస

94-120/619

94-120/617

8141 NDX2438968
పపరర: శవరజ కరకరన

94-120/223

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:29-8-701, SARADA ENCLAVE,
వయససస:62
లస: పప
94-120/197

8144 NDX2294205
పపరర: వనసకట అరరర న రరవప
అపరపపపరపప
తసడడ:డ కకషష రరవప అపరపపపరపప
ఇసటట ననస:29-8-702
వయససస:51
లస: పప

94-120/200

94-120/201
8147 NDX0676676
పపరర: లకడమ నరసససహ పడసరద గగసడడ

94-120/198

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-703
వయససస:65
లస: పప
94-120/203

భరస : వనసకట రతనస వనమమ
ఇసటట ననస:29-8-704
వయససస:41
లస: ససస స

94-120/204
8150 MLJ0810978
పపరర: వనసకటలకడమససబబబయమమ
వనమ
భరస : వనసకట దసరరర పడసరదథడవప వనమమ
ఇసటట ననస:29-8-704
వయససస:63
లస: ససస స

94-120/205 8152 NDX0786053
94-120/206 8153 NDX0786046
8151 MLJ2443109
పపరర: నథగ వనసకటటశసర రరవప వనమమ
పపరర: వనసకట రరమకకకషష ర రరవప వనమమ
పపరర: వనసకట రతనస వనమమ

తసడడ:డ వనసకటదసరరర పడసరదరరవప వనమమ
ఇసటట ననస:29-8-704
వయససస:42
లస: పప

94-120/188

తసడడ:డ నథగరసదడ వర పడసరద దదసస
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకషషయఖ పప తరరడడడపలర
ఇసటట ననస:29-8-703
వయససస:96
లస: ససస స
94-120/202

8132 NDX0440479
పపరర: ససబడహమణఖస బలజరపలర
తసడడ:డ వ.చసదడ శశఖర శరససస స బలజరపలర
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:43
లస: పప

8140 NDX2773299
పపరర: శకదదవ దదసస

94-120/185

తసడడ:డ మలర ఖమరరర న శరమ హరర
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప రరపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:48
లస: పప

8148 NDX0585364
పపరర: వనమమ లకడమ శరరష వనమమ

94-120/187

భరస : రమమశ కలమమర రరపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:51
లస: ససస స
94-120/618

8126 NDX2439255
పపరర: శవ నథగ మలలర శసరర పరమరరస

భరస : కర ఏస వ కకశశర కలమమర కకలమసబ
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:49
లస: ససస స

94-120/195 8137 NDX3002193
8136 NDX2439248
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప పరమరరస
పపరర: జయ ససనత బగలర

8139 NDX3006350
పపరర: రమమశ కలమమర రరపవడడ

94-120/184

తసడడ:డ మలర ఖమరరర న శరమ హరర
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మమరరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:29-8-701
వయససస:26
లస: పప
8133 NDX2295525
పపరర: మలర కరరరర న శరమ హరర

8125 NDX1255249
పపరర: మమధవ లతథ కకలమబ

తసడడ:డ దసరర నథగ పడసరద రరవప వనమమ
ఇసటట ననస:29-8-704
వయససస:42
లస: పప

94-120/207

తసడడ:డ వనసకట దసరరర పడసరద రరవప వనమమ
ఇసటట ననస:29-8-704
వయససస:47
లస: పప
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94-120/208 8155 NDX3293149
8154 MLJ0810820
పపరర: వనసకటదసరరర పడసరదరరవప వనమమ
పపరర: భబవనథరరయణ శషనన

తసడడ:డ వనసకటరతనస వనమమ
ఇసటట ననస:29-8-704
వయససస:70
లస: పప
8157 NDX2294114
పపరర: హహమలత పబబశశటఘ ట

తసడడ:డ శషనన పపదద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:29-8-705
వయససస:49
లస: పప
94-120/210

భరస : పరమమశసర పబబశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-705
వయససస:55
లస: ససస స
8160 NDX1896200
పపరర: తరరణ పబబశశటఘ ట

94-120/213

94-120/216

8164 NDX1255330
పపరర: వనసకట రమణ ననరరళళ

94-120/219

8167 NDX1854661
పపరర: శకనవరస రరవప దథసరర

8170 NDX3133063
పపరర: వజయ లకడమ దదవననన

తసడడ:డ కకటట గగరరనథథ రరవప పపరరమళర
ఇసటట ననస:29-8-707
వయససస:51
లస: పప

భరస : శత రరమయఖ దదవననన
ఇసటట ననస:29-8-707
వయససస:47
లస: ససస స

8172 NDX0506246
పపరర: వనజజయసత� వరడపలర �

8173 NDX0297788
పపరర: శక ఉషరబబల వరడపలర

94-118/910

భరస : రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:29-8-708
వయససస:28
లస: ససస స
8175 AP151010270221
పపరర: రరమకకషష వరడపలర �

94-118/914

భరస : హరర కకషష పడసరద పరపసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:42
లస: ససస స

94-120/217

94-118/916

8179 JBV3715604
పపరర: హరర దదవఖశక పళర

94-120/220

8182 NDX2412369
పపరర: నథగ పదమజ కరయల
భరస : శకనవరసరరవప కరయల
ఇసటట ననస:29-08-709
వయససస:43
లస: ససస స

8162 NDX2294361
పపరర: పరమమశసర పబబశశటఘ ట

94-120/215

8165 NDX1853911
పపరర: దథసరకరమమమ దథసరర

94-120/218

8168 NDX2661072
పపరర: వనసకట రమణ పపరరమళర

94-115/980

భరస : శకనవరసరరవప పపరరమళర
ఇసటట ననస:29-8-707
వయససస:46
లస: ససస స
94-120/620

8171 NDX2728657
పపరర: మగరళ కకషష దథసరర

94-120/621

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దథసరర
ఇసటట ననస:29-8-707
వయససస:22
లస: పప
94-118/911

8174 NDX0297754
పపరర: అసజనపదమ వరడపలర

94-118/913

తసడడ:డ వనణకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:29-8-708
వయససస:76
లస: ససస స
94-118/1244

8177 NDX2412336
పపరర: సరయ నహరరక కరయల

94-118/915

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరయల
ఇసటట ననస:29-08-709
వయససస:21
లస: ససస స
94-118/917

తసడడ:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:31
లస: ససస స
94-118/919

94-120/212

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దథసరర
ఇసటట ననస:29-8-706/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వరడపలర
ఇసటట ననస:29-8-708
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:26
లస: ససస స
8181 NDX2291565
పపరర: ససధథమయ పరపసశశటఘ ట

8176 NDX3208980
పపరర: లకడమ వరడపలర

8159 NDX1896242
పపరర: అవనథశ పబబశశటఘ ట

తసడడ:డ వనసకట రతనస పబబశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-705
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషష వరడపలర
ఇసటట ననస:29-8-708
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-708
వయససస:56
లస: పప
8178 NDX1240274
పపరర: రరపరదదవ ఇసడర

94-120/214

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దథసరర
ఇసటట ననస:29-8-706/1
వయససస:49
లస: పప
94-120/576

94-120/209

తసడడ:డ పరమమశసర పబబశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-705
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషష పడసరద ననరరళర
ఇసటట ననస:29-8-706
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప తషమమ
ఇసటట ననస:29-8-706/1
వయససస:32
లస: పప
8169 NDX2589166
పపరర: శకనవరస రరవప పపరరమళర

94-120/211

తసడడ:డ పరమమశసర పబబశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-705
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకషష పడసరద ననరరళర
ఇసటట ననస:29-8-706
వయససస:54
లస: ససస స
8166 NDX2421006
పపరర: కకశశర తషమమ

8158 NDX1896234
పపరర: వనసకట సరయ తదజ జసధథఖల

8161 NDX2294148
పపరర: ఫనసదడ పబబశశటఘ ట

8156 NDX1896143
పపరర: లలత పదమశక జసధథఖల

తసడడ:డ నగరశ జసధథఖల
ఇసటట ననస:29-8-705
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరశ జసధథఖల
ఇసటట ననస:29-8-705
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశసర పబబశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-705
వయససస:27
లస: పప
8163 NDX1255348
పపరర: లకకమ కలససమమసబ ననరరళళ

94-117/767

8180 NDX2291474
పపరర: మమధవ మపసదదవ

94-118/918

భరస : కకటటశసర రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:40
లస: ససస స
94-118/920

8183 AP151010279176
పపరర: జయమమమధదల హరర

94-118/921

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:49
లస: ససస స
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8184 NDX2042638
పపరర: లల కకషష ఇసడర
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94-118/922

భరస : వనసకట కకషషయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:58
లస: ససస స
8187 NDX0297903
పపరర: పవన కలమమర

94-118/925

94-118/928

94-118/1245

94-118/1247

94-132/1176

94-118/932

భరస : వనసకట దసరరర రరవప అనసత
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:24
లస: ససస స
8205 NDX0739508
పపరర: రరధదక

8194 NDX2989028
పపరర: రతనవళ ససరష

8197 NDX2907301
పపరర: పకథదస రరజ యలర సకక

8200 JBV2454700
పపరర: నరరసదడసరయరరస ఇమమడడ

94-118/935

94-118/1246

భరస : చరసజవ ఉపర
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:49
లస: ససస స

8195 NDX2812097
పపరర: జయ హరరక కరయల

94-118/1248

8198 NDX2928455
పపరర: నఖల యలర సకక

94-119/889

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలర సకక
ఇసటట ననస:29-8-709, 402
వయససస:18
లస: పప
94-117/607

8201 NDX1749342
పపరర: పడణణత రరజపరలలపప

94-118/931

8203 NDX1663476
పపరర: వషష
ష సససధసజజ బబలరస

8204 NDX1533729
పపరర: భబవన శక పపలర గమర

8209 NDX1663450
పపరర: లకడమ ససజజత బబలరస

94-118/933

94-118/934

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పపలర గమర
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:31
లస: ససస స
94-118/936

8207 NDX1816133
పపరర: అరరణథ ససదదబతషన

94-118/937

భరస : పడదదప కలమమర ఆచసట
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:40
లస: ససస స
94-118/940

భరస : వనసకట ససబబ రరవప బబలరస
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రఘగరరస రరజపరలలపప
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:56
లస: ససస స

94-118/930

94-118/1144

తసడడ:డ రఘగరరస రరజపరలలపప
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:24
లస: ససస స

94-118/942 8212 NDX1621383
8211 NDX2050524
పపరర: ఇసదదర పరనసగసటట వసగరపపరస
పపరర: లకడమ దదవ రరజపరలలపప

భరస : రమమశ బబబగ పరనసగసటట వసగరపపరస
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:54
లస: ససస స

8192 NDX2042612
పపరర: వనసకట కకషషయఖ ఇసడర

తసడడ:డ వరససదదవరరవ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:29-8-709, FLAT NO 201, SATY
వయససస:37
లస: పప

8206 NDX0352872
పపరర: అణబక� నసబమరర�

94-118/927

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-08-709 f no 302
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయశణకర�
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:34
లస: ససస స
94-118/939

8189 NDX2291201
పపరర: కకటటశసర రరవప మపసదదవ

తసడడ:డ వనసకటసరసమ ఇసడర
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప బబలరస
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లలమ కకషష
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:33
లస: ససస స
8208 NDX2127034
పపరర: వరన శక వరగన

94-118/929

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలర సకక
ఇసటట ననస:29-8-709, 402
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ధరమ రరవప యలర సకక
ఇసటట ననస:29-8-709, 402
వయససస:54
లస: పప
8202 NDX1772228
పపరర: శకలకడమ అనసత

8191 AP151010276122
పపరర: చకకపరణణ హరర హరర

94-118/924

తసడడ:డ బకకలల మపసదదవ
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:46
లస: పప

భరస : రవ కలమమర ససరష
ఇసటట ననస:29-8-709 Flat 102
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యలర సకక
ఇసటట ననస:29-8-709, 402
వయససస:48
లస: ససస స
8199 SWD3216752
పపరర: శకనవరస రరవప యలర సకక

94-118/926

తసడడ:డ నథగరణదడభమషణగడడ
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:62
లస: పప
8196 NDX2979706
పపరర: శకలకడమ కనసరర

8188 NDX2291615
పపరర: శకనవరసస పప రరరర

8186 NDX2291631
పపరర: శక లకమమమ పప సగగలలరర

భరస : లకడమ నరసససహ రరవప పప సగగలలరర
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనథనరరయమణ పప రరరర
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ కరయల
ఇసటట ననస:29-08-709
వయససస:48
లస: పప
8193 NDX3001559
పపరర: రవ కలమమర ససరష

94-118/923

భరస : భకకలల మపసదదవ
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:29-8-709
వయససస:33
లస: పప
8190 NDX2412393
పపరర: శకనవరసరరవప కరయల

8185 NDX2292035
పపరర: కకషష కలమమరర మపసదదవ

8210 AP151010270327
పపరర: పపషపలత నసబమరర

94-118/941

భరస : ఉదయశసకర
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:52
లస: ససస స
94-118/943

8213 NDX1621417
పపరర: పదమజ వనలమమరర

94-118/944

భరస : లల కకషష వనలమమరర
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:56
లస: ససస స
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8214 NDX1079870
పపరర: వరణణ నసడసరర
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94-118/945

భరస : కరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:55
లస: ససస స
8217 NDX1545435
పపరర: హహమసత కళయఖణ పపలర గమర

94-118/948

8215 NDX1534727
పపరర: శక దదవ తర తతటట

8218 NDX1749318
పపరర: చరసజవ కరరరసక వనలమమరర

8219 NDX1220276
పపరర: V V శకనవరస రరమమ

8220 NDX1663443
పపరర: రవ కకరణ బబలరస

8221 NDX1816323
పపరర: రతన కకశశర ఆచసట

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప బబలరస
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:34
లస: పప

94-118/954
8223 NDX1831834
పపరర: అనల కలమమర పరనసగసటట
వసగరపపరస
తసడడ:డ శకనవరస చథరరఖలల పరనసగసటట వసగరపపర
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:48
లస: పప

8224 NDX1489450
పపరర: చరసజవ ఉపరపల
తసడడ:డ తషలసయఖ
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:52
లస: పప

8226 NDX1920645
పపరర: రఘగరరస రరజపరలలపప

8227 NDX0739169
పపరర: దసరరర పడసరద

తసడడ:డ నథమదదవ వఠల రరజపరలలపప
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:58
లస: పప

8232 NDX1220268
పపరర: V V రరమమనసజజ చథరరఖలల

94-118/964

తసడడ:డ శకనవరసరచథరరఖలల
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:63
లస: పప
8235 NDX2655512
పపరర: వనణగ గరపరల కకషష మమరరస
చవపకలలమ
తసడడ:డ హనసమసతరరవప చవపకలలమ
ఇసటట ననస:29-8-711
వయససస:58
లస: పప

94-113/906

8238 NDX1746280
పపరర: జయశక వరడరరవప

94-118/965

తసడడ:డ కరసతథరరవప వరడరరవప
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:29
లస: ససస స
8241 NDX0297986
పపరర: ధనలకడమ� కకడథల�
భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:51
లస: ససస స

94-118/949

94-118/952

8222 NDX1816166
పపరర: పడదదప కలమమర ఆచసట

94-118/956

8225 AP151010270045
పపరర: శవరరమపడసరద నసబమరర

94-118/959

8228 NDX1663484
పపరర: బబలరస వనసకట ససబబ రరవప

94-118/960

తసడడ:డ కకషష మమరరస బబలరస
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:60
లస: పప
94-118/962

8231 NDX0739086
పపరర: లలమ కకషష

94-118/963

తసడడ:డ వ యస ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:62
లస: పప

94-118/1249
8233 NDX2907327
పపరర: వ ఎస ఆర పడసరద రరవప
కకటసరరజ
తసడడ:డ వ హనసమసత రరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:65
లస: పప

8234 NDX2655298
పపరర: సతఖవత చవపకలలమ

94-104/761

భరస : హనసమసతరరవప చవపకలలమ
ఇసటట ననస:29-8-711
వయససస:81
లస: ససస స

94-118/1250
8236 NDX3048097
పపరర: వనణగ గరపరల కకషష మమరరస
చవపకలల
తసడడ:డ హనసమసత రరవప చవపకలల
ఇసటట ననస:29-8-711
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కరసతథరరవప వరడరరవప
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:36
లస: ససస స

8239 NDX2467843
పపరర: వరడరరవప పదథమవత

8240 JBV2467371
పపరర: సపజరరబబనస� షపక�

భరస : బబలమజ సససగ
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:61
లస: ససస స

94-118/957

తసడడ:డ బలరరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బలరరమకకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:62
లస: పప

8242 JBV3715588
పపరర: ఝమనస రరణణ బహదసర

94-118/953

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:38
లస: పప

94-118/966

తసడడ:డ వరడరరవప కరసతథ రరవప
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:38
లస: ససస స
94-118/968

94-118/950

తసడడ:డ V V రరమమనసజజచథరరఖలల
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:59
లస: పప

94-118/961 8230 AP151010270328
8229 NDX1483965
పపరర: రరమ మహన రరవప పపలర గమర
పపరర: ఉదయశసకర నసబమరర�

తసడడ:డ జజసఫ పపలర గమర
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:61
లస: పప

94-118/947

భరస : రరమమనసజరచథరరఖలల వసగరపపరస వనసకట
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లలమ కకషష వనలమమరర
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:27
లస: పప

94-118/958

8216 NDX2050540
పపరర: లకడమ శశష సరయ వసగరపపరస

భరస : రరమ మహన రరవప పపలర గమర
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పపలర గమర
ఇసటట ననస:29-8-710
వయససస:25
లస: పప
94-118/951

94-118/946

8237 NDX1724625
పపరర: మమధవ లత వరడరరవప

94-117/320

94-118/967

భరస : బషసర అహమద� �
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:40
లస: ససస స
94-118/969

8243 NDX2034023
పపరర: అసజల దదవ వరడరరవప

94-118/970

భరస : లకడమ కరసత రరవప వరడరరవప
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:73
లస: ససస స
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8244 NDX2033959
పపరర: మమధవ కకషష వరడరరవప

94-118/971

తసడడ:డ కరసతథ రరవప వరడరరవప
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:42
లస: పప
8247 NDX0298026
పపరర: సరసబశవరరవప� కకడథల�

94-118/974

94-118/977

94-118/980

94-117/321

94-118/985

94-118/988

భరస : దదవ రరజ వనలలపపల
ఇసటట ననస:29-8-717
వయససస:44
లస: ససస స
8265 NDX2043107
పపరర: దదవ రరజ వనలలపపల

94-118/991

తసడడ:డ ఆసజననయ శరమ�
ఇసటట ననస:29-8-719
వయససస:42
లస: పప

94-118/981

8257 NDX1745381
పపరర: వఖవనవ దసరర గగలర పవడడ

94-118/983

94-118/994

94-118/986

8263 AP151010270641
పపరర: వనజజకడ కటబఘ

94-118/989

8269 JBV2468080
పపరర: లకడమ పదమజ పపలపరక� �

8272 NDX1336031
పపరర: దసరర పడసరద చథగరర మమడడ
తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:29-8-719
వయససస:42
లస: పప

94-118/979

8255 AP151010270070
పపరర: వనసకటససతథరరమశరమ ఏకర

94-118/982

8258 NDX1079946
పపరర: భబగఖలకడమ గగలర పవడడ

94-118/984

8261 NDX1079920
పపరర: గరరర భమషణరరవప గగలర పవడడ

94-118/987

తసడడ:డ వనసకట లకకమనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-8-716
వయససస:56
లస: పప
8264 AP151010270640
పపరర: రరసబబబగ కటబఘ

94-118/990

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:29-8-717
వయససస:43
లస: పప
94-118/992

8267 NDX1336049
పపరర: పదథమవత చథగరర మమడడ

94-118/993

భరస : దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:29-8-719
వయససస:39
లస: ససస స
94-118/995

తసడడ:డ ససతథరరమమసజననయ శరమ� �
ఇసటట ననస:29-8-719
వయససస:50
లస: ససస స
94-118/997

8252 AP151010270608
పపరర: కరమమశసరర పప లవరపప

భరస : గరరరభమషణరరవప
ఇసటట ననస:29-8-716
వయససస:54
లస: ససస స

8260 NDX1240357
పపరర: వజయ కకషష సరయ రరస
గగలర పవడడ
తసడడ:డ గరరరభమషణరరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:29-8-716
వయససస:26
లస: పప

8266 JBV1170240
పపరర: కకటటశసరరరవప కటబఘ

94-118/976

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:29-8-715
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ దథసయఖ
ఇసటట ననస:29-8-717
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఆసజననయ శరమ�
ఇసటట ననస:29-8-719
వయససస:45
లస: ససస స
8271 AP151010270669
పపరర: శకనవరసదతష
స పస.యస.ఆర�

8254 JBV2467751
పపరర: సరయనథధస గగలర పవడడ

8249 AP151010270013
పపరర: రరధథకకషష పప తత
స రర�

భరస : రరజగరపరల
ఇసటట ననస:29-8-715
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:29-8-717
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ డదనయల వనలలపపల
ఇసటట ననస:29-8-717
వయససస:55
లస: పప
8268 AP151010270228
పపరర: లకకమససత పస.యస.ఆర�

94-118/978

తసడడ:డ గరరరభమషణ రరవప గగలర పవడడ
ఇసటట ననస:29-8-716
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకరరమచసదపడసరద� �
ఇసటట ననస:29-8-716
వయససస:65
లస: ససస స
8262 NDX2043115
పపరర: రతన కలమమరర వనలలపపల

8251 JBV2467769
పపరర: లలత� గగలర పవడడ�

94-118/973

తసడడ:డ బగచతరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ దకడణథమమరరస
ఇసటట ననస:29-8-715
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:29-8-716
వయససస:26
లస: పప
8259 JBV2467363
పపరర: ససగగణథవత� చణతలపరటట�

94-118/975

భరస : సరయనథధస� �
ఇసటట ననస:29-8-715
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటససతథరరమశరమ
ఇసటట ననస:29-8-715
వయససస:77
లస: ససస స
8256 NDX2418820
పపరర: సరయ రరమ రరవపరటట

8248 JBV3715570
పపరర: బబలమజ సససగ బహదసర

8246 AP151010270067
పపరర: రమమషష చసదడఫణణ పప తత
స రర�

తసడడ:డ రరధథకకషష�
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ వరడరరవప
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:80
లస: పప
8253 AP151010270068
పపరర: జజనకక ఏక

94-118/972

తసడడ:డ కరసతథ రరవప వరడరరవప
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-714
వయససస:60
లస: పప
8250 NDX2034007
పపరర: కరసతథ రరవప వరడరరవప

8245 NDX2033983
పపరర: శకనవరస రరవప వరడరరవప

8270 AP151010270280
పపరర: లలమవత పస.యస.ఆర�

94-118/996

భరస : ఆసజననయ శరమ�
ఇసటట ననస:29-8-719
వయససస:74
లస: ససస స
94-118/998

8273 NDX0297358
పపరర: పదథమవత� పప టట
ర రర�

94-118/999

భరస : వనణకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:29-8-720
వయససస:44
లస: ససస స
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8274 AP151010270167
పపరర: ఆశరలత గగమమడడ�

94-118/1000

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-720
వయససస:46
లస: ససస స
8277 NDX1561654
పపరర: సరయ చరణ గగమమడడ

94-118/1004

8278 NDX0505933
పపరర: భబరర వ� గగమమడడ�

94-118/1007

8281 AP151010270123
పపరర: వనసకటటశసరరరవప పప టట
ర రర

తసడడ:డ వనసకట సతఖ శశష సరయ బసడ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:22
లస: ససస స

8284 NDX1445056
పపరర: దసరర భవరన మగపరపళర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:37
లస: ససస స
8292 AP151010270658
పపరర: రరజలలతథ చదనథనపడగడ

8290 JBV2467124
పపరర: వజయలకడమ చచనథనపడగడ

94-118/1016

8293 NDX0013839
పపరర: పడమద జజససఖల

8296 NDX0297390
పపరర: జర.ఆర రరజరశసరర తథడడవరయ

భరస : వనసకట సతఖ శశష సరయ బసడ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:50
లస: ససస స

8298 NDX1489435
పపరర: అదదలకడమ జమమలమడక

8299 AP151010270403
పపరర: కలససమకలమమరర కకతత
స రర

94-118/1022

భరస : చసదడ శశఖర జమమలమడక
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:56
లస: ససస స
8301 NDX1920389
పపరర: తథరకరసవరర తతనసగగసటర

94-117/323

94-118/1011

భరస : సరమ పడతథప కలమమర తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:62
లస: ససస స

8302 NDX0297481
పపరర: ససరఖ కలమమరర ఆకరళర
భరస : యజరజ శసరరడడ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:65
లస: ససస స

8282 AP151010270163
పపరర: పవరష చసదడరరవప పప టట
ర రర�

94-118/1009

8285 NDX1511790
పపరర: వర బడహమస పపరరసరసమగల

94-117/324

8288 JBV2467736
పపరర: మహలకడమ కకతత
స రర

94-118/1012

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:33
లస: ససస స
94-118/1014

8291 AP151010270040
పపరర: ఉషశక చచనథనపడగడ

94-118/1015

భరస : హనసమత సరయ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:43
లస: ససస స
94-118/1017

8294 NDX1079730
పపరర: మసజవరణణ కకలలకలల

94-118/1018

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:47
లస: ససస స
94-118/1020

8297 NDX0013714
పపరర: పదథమవత చసతపలర

94-118/1021

భరస : జగనథనథ శరమ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:52
లస: ససస స
94-118/1023

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:57
లస: ససస స
94-118/1025

94-118/1006

తసడడ:డ గగరరనథథస పపరరసరసమగల
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:47
లస: ససస స
94-118/1019

8279 AP151010270368
పపరర: శరతతసదడపస
డ రద పప టట
ర రర�

తసడడ:డ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:29-8-720
వయససస:77
లస: పప

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సస.యస.ఆర.కర.శరమ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:45
లస: ససస స
8295 NDX2050516
పపరర: ససబబ లకడమ సరగర

94-118/1008

తసడడ:డ ఆదదలకడమ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:29
లస: ససస స
94-118/1013

94-118/1002

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-720
వయససస:42
లస: పప

భరస : హనసమమన మగపరపళర
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:58
లస: ససస స

94-118/1010 8287 NDX0174045
8286 NDX1561696
పపరర: లకడమ సరయ ససషసమత కకలలకలల
పపరర: యశససత జమమలమడక

8289 JBV2467744
పపరర: శరరష కకతత
స రర

94-118/1005

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:29-8-720
వయససస:51
లస: పప
94-117/322

8276 AP151010270164
పపరర: రరజఖలకడమ పప టట
ర రర�

భరస : పవరషచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-720
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-720
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-720
వయససస:50
లస: పప
8283 NDX2438679
పపరర: శక దదపసస సససధసష బసడ

94-118/1001

భరస : కరసతయఖ
ఇసటట ననస:29-8-720
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:29-8-720
వయససస:26
లస: పప
8280 AP151010270072
పపరర: వనసకటటశసరరరవప గగమమడడ�

8275 AP151010270664
పపరర: ఉదయలకడమ చదలవరడ

8300 NDX1749441
పపరర: రమణ కలమమరర మహసకరళ

94-118/1024

భరస : ససరఖ నథరరయణ శరమ మహసకరళ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:61
లస: ససస స
94-118/1026

8303 NDX0297531
పపరర: ససరఖ నథగమమ ఆకరళర

94-118/1027

భరస : ససరఖ నథరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:96
లస: ససస స
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94-118/1028
8304 NDX2127166
పపరర: అరవసద ససమన కకషష కశఖప
కకలలకలల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలలకలల
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:23
లస: పప

94-118/1029
8305 NDX1561621
పపరర: యస జ నథగ శకనవరస ససరరష
ఆకరళర
తసడడ:డ యయగరనశసరరడడ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జగనథధ శరమ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:29
లస: పప

8307 NDX2179639
పపరర: ససహస చసదడ మదదదరరల

8308 JBV3715562
పపరర: రరఘవనసధడరరవప కకతత
స రర

8309 JBV2467991
పపరర: నథగరరజ కలమమర� కకతత
స రర�

94-118/1031

తసడడ:డ జర ఎ శరమ మదదదరరల
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:30
లస: పప
8310 AP151010270041
పపరర: పవన కలమమర చచనథనపడగడ�

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:31
లస: పప
94-118/1034

తసడడ:డ సస.యస.ఆర.కర.శరమ�
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:49
లస: పప
8313 NDX0297416
పపరర: రరమమరరవప తథడడవరయ

94-118/1037

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:62
లస: పప
8319 NDX2806628
పపరర: శకనవరస రరవప చవపకలల

8314 NDX1079565
పపరర: శకనవరసరరవప కకలలకలల

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చవపకలల
ఇసటట ననస:29-8-722
వయససస:56
లస: పప

8317 NDX0013771
పపరర: యగరనశసరరడడ ఆకరళళ

8320 NDX2812915
పపరర: పదథమవత పప తషకలచ

భరస : అదద శశషష కరరరమసచ
ఇసటట ననస:29-8-723
వయససస:46
లస: ససస స
94-118/1046

8326 NDX3150422
పపరర: లలకరశ వశసనథథ ఏల

తసడడ:డ ఏచ యస ఏన కలమమర�
ఇసటట ననస:29-8-726
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ పడసరద కకసదడగగసట
ఇసటట ననస:29-8-726
వయససస:54
లస: ససస స

94-118/1041

94-118/1253

8332 NDX1745829
పపరర: అదద నథరరయణమమ నరరడర
భరస : నథగరశసరరరవప నరరడర
ఇసటట ననస:29-8-726
వయససస:62
లస: ససస స

8318 NDX3190626
పపరర: హహహమ అనఘ

94-118/1251

8321 NDX2291441
పపరర: మసగమమ రసపరటట

94-118/1042

భరస : శశషయఖ రసపరటట
ఇసటట ననస:29-8-723
వయససస:33
లస: ససస స
94-118/1044

8324 NDX2291581
పపరర: ససదదప కరరరమసచ

94-118/1045

తసడడ:డ ఆదదశశషష కరరరమసచ
ఇసటట ననస:29-8-723
వయససస:22
లస: పప
94-118/1254

8327 NDX2774784
పపరర: మగఖరశ వశసనథథ లసగసశశటఘ ట

94-118/1255

తసడడ:డ ఆనసద లసగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-724, Satya Grand,
వయససస:24
లస: పప
94-118/1048

భరస : చణదడశశఖర�
ఇసటట ననస:29-8-726
వయససస:38
లస: ససస స
94-118/1050

94-118/1039

భరస : వనసకట నథగరరజ అనఘ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సపశరననర
ఇసటట ననస:29-8-723
వయససస:22
లస: పప

94-118/1047 8329 JBV3711496
8328 NDX0297556
పపరర: మమనస వనసకట రరప� మదదద�
పపరర: లకడమపడసనన� పడడచసరర�

8315 NDX0013755
పపరర: జగనథనథ శరమ మదదదరరల
తసడడ:డ రరధథకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:61
లస: పప

భరస : వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:29-8-723
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద నరసయఖ రసపరటట
ఇసటట ననస:29-8-723
వయససస:38
లస: పప

8331 NDX1770206
పపరర: ఝమనస రరణణ కకసదడగగసట

94-118/1038

భరస : శకనవరస రరవప పప తషకలచ
ఇసటట ననస:29-8-722
వయససస:54
లస: ససస స

94-118/1043 8323 JBV2467140
8322 NDX2291607
పపరర: వజయ కలమమరర కరరరమసచ
పపరర: శరరద ననమలకణటట

8325 NDX2291649
పపరర: శశషయఖ రసపరటట

తసడడ:డ సస.యస.ఆర.కర. శరమ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:71
లస: పప
94-118/1252

94-118/1033

94-118/1035 8312 AP151010270659
94-118/1036
8311 NDX2050474
పపరర: వనసకట సతఖ శశష సరయ బసడ
పపరర: హనసమత సరయ చదనథనపడగడ

తసడడ:డ కర వ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:55
లస: పప
94-118/1040

94-118/1030

తసడడ:డ వనసకటరరవప� �
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరధథకకషష మమరరస బసడ
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జజనకక రరమమరరవప
ఇసటట ననస:29-8-721
వయససస:55
లస: పప
8316 NDX0013797
పపరర: వనసకట రరమమరరవప జజససఖల

94-118/1032

8306 NDX0506048
పపరర: అజత చసదడ మదదదరరల

8330 JBV3713377
పపరర: వమల దదవ� మదదద�

94-118/1049

భరస : ఏచ యస ఏన కలమమర�
ఇసటట ననస:29-8-726
వయససస:50
లస: ససస స
94-118/1051

8333 AP151010270326
పపరర: పపషరపవత పడడచసరర

94-118/1052

భరస : లకకమనథరరయణ
ఇసటట ననస:29-8-726
వయససస:64
లస: ససస స

Page 282 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33

8334 AP151010270019
పపరర: చసదడశశఖర పదసచసరర

94-118/1053

తసడడ:డ లకకమనథరరయణ
ఇసటట ననస:29-8-726
వయససస:46
లస: పప
8337 AP151010270402
పపరర: వనసకటరరవప కకతత
స రర

94-118/1056

94-118/1058

94-118/1061

8341 JBV2467397
పపరర: అనసరరధ� కలరపరటట�

8344 NDX0352898
పపరర: సరససత� యదదనపవడడ�

94-118/1064

8347 NDX0353649
పపరర: రరసపడసరద� యదదనపవడడ�

తసడడ:డ చననమరర� �
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:34
లస: పప

8350 JBV2467538
పపరర: ఖమససణవల� షపక�

తసడడ:డ ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరయగడడ డదరసగగల
ఇసటట ననస:29-8-728
వయససస:51
లస: పప
8358 NDX2116391
పపరర: కడప ససధథ రరణణ

94-118/1062

8356 NDX1874073
పపరర: వనమమరర మధసరరమ

94-118/1065

8359 NDX1920074
పపరర: కమల కకమరగరరర

భరస : వనమమరర ఆసజననయ శరమ వనమమరర
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మహన కకషష పపలలగగ
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:58
లస: ససస స

8361 NDX1964007
పపరర: టట జ వనసకట రరఘవనసదడ
మమరరస అమసచ
తసడడ:డ ఆసజననయగలల అమసచ
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:38
లస: పప

8362 NDX2037969
పపరర: మహన కకషష పపలలగగ

94-117/331

తసడడ:డ జజలయఖ పపలలగగ
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:62
లస: పప

94-118/1060

8345 AP151010270290
పపరర: వజయలకడమ మమరరళళ

94-118/1063

8348 JBV2467322
పపరర: రవకలమమర� మమరరళళ�

94-118/1066

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప� �
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:34
లస: పప
94-118/1068

8351 JBV2467389
పపరర: కర.వ.నరరససహరరవప�

94-118/1069

తసడడ:డ రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:50
లస: పప
94-118/1071

8354 JBV2467512
పపరర: చననమరర షపక

94-118/1072

తసడడ:డ కరససణసరహహబ
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:67
లస: పప
94-117/325

తసడడ:డ ఆసజననయ శరమ వనమమరర
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:25
లస: ససస స
94-117/328

8342 JBV2467637
పపరర: లకడమ� సస.హహచ.�

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:66
లస: పప
94-118/1256

94-117/696

భరస : లకకమనథరరయణ� �
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చననమరర� �
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:37
లస: పప

94-118/1070 8353 AP151010270291
8352 NDX0297622
పపరర: శకనవరసరరవప� యదదనపవడడ�
పపరర: హనసమసతరరవప మమరరళయళ

8355 NDX3103371
పపరర: రమణ డదరసగగల

94-118/1059

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:32
లస: పప
94-118/1067

8339 NDX2789725
పపరర: హహమ బసదస భకగగభసడ
భరస : రవ కలమమర మమరరళర
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనణకయఖ� �
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:70
లస: ససస స
8349 JBV2467645
పపరర: కరశయఖ� షపక�

94-118/1057

భరస : కర.వ.నరరససహరరవప� �
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చననమరర�
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:55
లస: ససస స
8346 JBV2467629
పపరర: కనకదసరర మమ� వలలర ణ�

8338 AP151010270018
పపరర: లకకమనథరరయణ పడడచసరర

94-118/1055
8336 NDX0760876
పపరర: హహమసత శవ నథగ కలమమర మదదద

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ
ఇసటట ననస:29-8-726
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:29-8-726
వయససస:72
లస: పప

భరస : చనన� �
ఇసటట ననస:29-8-727
వయససస:41
లస: ససస స
8343 JBV2467603
పపరర: ఫరతమమ� షపక�

94-118/1054

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ కకసడడగగసట
ఇసటట ననస:29-8-726
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-8-726
వయససస:62
లస: పప
8340 JBV2467926
పపరర: సరణబబడజఖణ� బతష
స ల�

8335 NDX1770578
పపరర: రరజరసదడ పడసరద కకసడడగగసట

8357 NDX1699471
పపరర: వనమమరర అపపరరప

94-117/326

తసడడ:డ ఆసజననయ శరమ అపపరరప
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:28
లస: ససస స
94-117/329

8360 AP151010267732
పపరర: ససబబలకడమ జజననలగడడ

94-117/330

భరస : వశశసశసరరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:69
లస: ససస స
94-117/333

94-117/334
8363 NDX2105006
పపరర: పరసడడరసగ రరవప రరవప దదవశశటఘ ట

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదవశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:67
లస: పప
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8364 AP151010264404
పపరర: వశశసశసరరరవప జజననలగడడ

94-117/335

తసడడ:డ venkatrao జజననలగడడ
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:77
లస: పప

8365 NDX1745449
పపరర: శవ పరరసత మగపపవరపప

భరస : శక హరర రరవప మగపపవరపప
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:38
లస: ససస స

94-118/1075 8368 NDX3203304
8367 NDX1745597
పపరర: శక హరర రరవప మగపపవరపప
పపరర: అనసరరప కకట

తసడడ:డ వనసకటటససరరర మగపపవరపప
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:49
లస: పప
8370 NDX3029055
పపరర: నథగససజజత బబ డడడపలర

94-118/1073

94-118/1259

8366 NDX0506121
పపరర: నథగససజజత బబ డడడపలర

94-118/1074

భరస : రరధథకకషష బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:29-8-729
వయససస:42
లస: ససస స
94-118/1257

8369 NDX3114220
పపరర: అమత దసగర

94-118/1258

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకట
ఇసటట ననస:29-8-729 FLOT NO 302
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రసజత కలమమర భరస
ఇసటట ననస:29-8-729 karthikeya villa
వయససస:38
లస: ససస స

8371 NDX3191285
పపరర: హరరపసడయ రరడడడ

8372 NDX2750032
పపరర: శరరసణణ సటటఘ

94-118/1260

94-118/1261

భరస : రరధకకషష
ఇసటట ననస:29-8-729, f203 karthikeya villl
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవపడడ నథయగడడ రరడడ
ఇసటట ననస:29-8-729, FLOT NO 302
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సటటఘ
ఇసటట ననస:29-8-729, karthikeya Villa
వయససస:19
లస: ససస స

8373 NDX1724849
పపరర: లకడమ లమవణఖ వనలవరరర పత

8374 AP151010267290
పపరర: రరణణ గడడ స

8375 NDX1748690
పపరర: తడలలక తతషసనవరల

94-117/336

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ మమరరస వనలవరరర పత
ఇసటట ననస:29-8-731
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడసరద గడడ స
ఇసటట ననస:29-8-731
వయససస:63
లస: ససస స

8376 NDX3081056
పపరర: రసజన గరదచ

8377 NDX2781243
పపరర: అహలఖ గరడద

94-126/839

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:29-8-731
వయససస:18
లస: ససస స
8379 NDX1724476
పపరర: ఆదదతఖ ఎరరగసటట

94-117/339

94-117/699

94-117/342

94-117/640

8386 NDX0267880
పపరర: పదథమవత ననపరక

94-117/345

8389 NDX0378604
పపరర: రరధథకకషషమమరరస ననపరక
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ ననపరక
ఇసటట ననస:29-8-734
వయససస:53
లస: పప

94-117/641

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఏలలశసరపప
ఇసటట ననస:29-8-734,1-2/18brodiepet
వయససస:18
లస: పప

94-117/338

8381 NDX2692895
పపరర: హహహమవత చలర

94-117/698

భరస : సతఖనథరరయణ చలర
ఇసటట ననస:29-8-732
వయససస:63
లస: ససస స
94-117/340

8384 NDX1801639
పపరర: ససదదప సరయ తదజ దసతస లలరర

94-117/343

8387 NDX0260794
పపరర: సరయ ననపరక

94-117/344

తసడడ:డ రరధథకకషషమమరరస ననపరక
ఇసటట ననస:29-8-734
వయససస:33
లస: పప
94-117/346

8390 NDX2701373
పపరర: అభజత శరమ ఏలలశసరపప

94-130/744

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏలలశసరపప
ఇసటట ననస:29-8-734
వయససస:18
లస: పప

94-113/907 8393 JBV2461523
8392 NDX2702736
పపరర: వవనక అహహమమమక సరయ కసససరర
పపరర: సణతతషససధ పవసపరటట

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కసససరర
ఇసటట ననస:29-8-735
వయససస:19
లస: పప

94-117/341

తసడడ:డ రఘగ రరమ దసతస లలరర
ఇసటట ననస:29-8-733
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరధథకకకషష మమరరస ననపరక
ఇసటట ననస:29-8-734
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధథకకషషమమరరస ననపరక
ఇసటట ననస:29-8-734
వయససస:36
లస: పప
8391 NDX2546083
పపరర: అభజత శరమ ఏలలశసరపప

8383 NDX1801597
పపరర: జయశక దసతస లలరర

8378 NDX1724484
పపరర: మమధవ ఎరరగసటట
భరస : ఆసజననయ శరససస స ఎరరగసటట
ఇసటట ననస:29-8-732
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకధర రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:29-8-733
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధథకకషషమమరరస ననపరక
ఇసటట ననస:29-8-734
వయససస:34
లస: ససస స
8388 NDX0260810
పపరర: మహన ననపరక

94-117/697

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస చలర
ఇసటట ననస:29-8-732
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ చలర
ఇసటట ననస:29-8-732
వయససస:31
లస: పప
8385 NDX0267609
పపరర: ససజనఖ ననపరక

8380 NDX2690923
పపరర: సతఖనథరరయణ చలర

94-117/659

తసడడ:డ వషష
ష పడసరద తతషసనవరల
ఇసటట ననస:29-8-731
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప గరడద
ఇసటట ననస:29-8-731 FLAT N 103
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససస స ఎరరగసటట
ఇసటట ననస:29-8-732
వయససస:26
లస: పప
8382 NDX2694495
పపరర: శక కరసత చలర

94-117/337

94-117/347

తసడడ:డ వనణకటససబబబరరవప పవసపరటట
ఇసటట ననస:29-8-735
వయససస:35
లస: ససస స
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8394 JBV2461150
పపరర: వరలకడమ యమమరరస
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94-117/348

భరస : ససరరష యమమరరస
ఇసటట ననస:29-8-735
వయససస:40
లస: ససస స
8397 JBV2454791
పపరర: ససరరష యమమరరస

94-117/351

94-117/353

భరస : ససధథకర రరవప కలచభటర
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:55
లస: ససస స
8406 NDX1687450
పపరర: ససధథకర రరవప కలచభటర

94-117/359

8401 NDX1668823
పపరర: పసడయమసక కలచభటర

94-117/704

భరస : రరమ కకషష శరససస స చదమటటగసటట
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ కరజజ
ఇసటట ననస:29-08-736
వయససస:77
లస: పప
8418 NDX2521110
పపరర: లకడమ మణణ కరజజ
భరస : జగనథనథ రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:29-08-736
వయససస:74
లస: ససస స
8421 JBV2460392
పపరర: శకదదవ భమనకకణణ

94-117/700
8408 NDX2789709
పపరర: వనసకట శవ రరమ పడసరద రరవప
భకగగభసడ
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప భకగగభసడ
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:66
లస: పప

94-117/702

8411 NDX2789717
పపరర: ఉమ దదవ భకగగబసడ

భరస : రరమ గరపరలస భమనకకణణ
ఇసటట ననస:29-8-738
వయససస:45
లస: ససస స

94-117/358

94-117/703

తసడడ:డ ససత రరమ ఆసజననయగలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రరమ పడసరద రరవప భకగగబసడ
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:55
లస: ససస స

8413 NDX2849107
పపరర: రరమ సససదరర చసతలపవడడ

94-117/706
8414 NDX2789733
పపరర: శవ రరఘవనసదడ రరవప భకగగభసడ

94-117/705

8416 NDX2696797
పపరర: వనసకట రమమశ అబబరరజ

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ పడసరద రరవప భకగగభసడ
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:31
లస: పప
94-118/1101

8419 AP151010264204
పపరర: అనలలనమమర బబ డడడపలర

94-117/361

తసడడ:డ ససబబరరమశరససస స బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:29-8-737
వయససస:40
లస: పప
94-117/363

8405 NDX0948349
పపరర: రఘగరరస శశడడసబ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప శశడడసబ
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఏస ఆర శరమ అబబరరజ
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:47
లస: పప
94-134/20

94-117/355

భరస : మలర యఖ కరసబబ యన
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరధ కకషష కరరరమసచ
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:50
లస: ససస స
94-118/1076

8402 NDX2438711
పపరర: వరమమ కరసబబ యన

94-117/360

8410 NDX2787646
పపరర: రరధ కకషష కరరరమసచ

8415 NDX2521102
పపరర: జగనథనథ రరవప కరజజ

94-117/354

8407 NDX0930933
పపరర: శకనవరసరరవప శశడచణబ

8409 NDX2789790
పపరర: రరమ కకషష శరససస స చచమటటగసటట

8412 NDX2789600
పపరర: గరయతడ చదమటటగసటట

భరస : వనసకట రమమశ అబబరరజ
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:43
లస: ససస స

94-117/357

తసడడ:డ పపసడరరకరకరరవప శశడచసబ
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ రరధకకషష మమరరస చచమటటగసటట
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:65
లస: పప

94-111/688

8404 NDX1687088
పపరర: ఎ యస శకవరసస వ శరససస స
కలచభటర
తసడడ:డ ససధథకర రరవప కలచభటర
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కలచభటర
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:65
లస: పప
94-117/701

94-117/350

94-117/352 8399 NDX2691962
8398 JBV2454403
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పవసపరటట
పపరర: రమదదవ గగడస
ర రర

తసడడ:డ ససధథకర రరవప కలచభటర
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:27
లస: ససస స
94-117/356

8396 NDX0930644
పపరర: శవరరమ పవసపరటట

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప పవసపరటట
ఇసటట ననస:29-8-735
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ పవసపరటట
ఇసటట ననస:29-8-735
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ కరసబబ యన
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:22
లస: ససస స
8403 NDX1901884
పపరర: సరససత కలచభటర

94-117/349

భరస : వనసకటససబబబరరవప పవసపరటట
ఇసటట ననస:29-8-735
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదదవ రరవప యమమరరస
ఇసటట ననస:29-8-735
వయససస:46
లస: పప
8400 NDX2438703
పపరర: ససనత కరసబబ యన

8395 AP151010267149
పపరర: కకషషవనణణ పవసపరటట

8422 AP151010267382
పపరర: నరమల బబ డడడపలర
భరస : ససబబరరమశరససస స బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:29-8-738
వయససస:66
లస: ససస స

8417 NDX2703346
పపరర: సరయ వనసకటటశసర కగసడడనఖ
అబబరరజ
తసడడ:డ వ రమమశ అబబరరజ
ఇసటట ననస:29-8-736
వయససస:18
లస: పప

94-130/745

8420 AP151010264371
పపరర: ససబబరరమశరససస స బబ డడడపలర

94-117/362

తసడడ:డ పసచతయఖశరససస స బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:29-8-737
వయససస:67
లస: పప
94-117/364

8423 NDX0260836
పపరర: v n దతథసతదయ
డ
శరమ బబ డడడపలర

94-117/365

తసడడ:డ ససబబబరరయశరససస స బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:29-8-738
వయససస:34
లస: పప
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8424 NDX2345270
పపరర: హరరపసడయ ననలటటరర
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94-117/366

భరస : బపసన చసద ననలటటరర
ఇసటట ననస:29-8-739
వయససస:32
లస: ససస స
8427 NDX2345163
పపరర: బపసన చసద ననలటటరర

94-117/369

94-117/643

94-117/371

94-117/374

తసడడ:డ లకమణ రరవప అసబడడపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:39
లస: ససస స
8439 NDX1963926
పపరర: రరధ మమధవ కకడథల

94-117/370

8431 SQX0233882
పపరర: మధసససధన రరవప మమసడచస

94-117/377

95-56/41

8434 NDX2290815
పపరర: జర ఎన వ లకడమ సతఖ ససమఖ
ఆకలల
తసడడ:డ మగరళ కకషష ఎ
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:23
లస: ససస స

94-117/372

8437 NDX1801894
పపరర: లకకమ ససనత మమజరటట

94-117/375

8446 NDX2215572
పపరర: సరయబబబబ మధసర

94-117/384

94-117/707

8451 NDX2789683
పపరర: కకషష కకశశర దసడడభభటర
తసడడ:డ కనక సససదర శరమ
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:43
లస: పప

8449 NDX2991420
పపరర: వనణగగగపరల చలర

8452 NDX2977445
పపరర: నథగరశసరరవప కకసడపలర
తసడడ:డ ససబబరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:38
లస: పప

94-117/373

94-117/376

94-117/379

8444 NDX1801779
పపరర: మగరళ కకషష ఆకలల

94-117/382

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:44
లస: పప
8447 NDX1597493
పపరర: చసదడశశఖర గగరరగగసటర

94-117/626

తసడడ:డ ఆదదనథరరయణ గగరరగగసటర
ఇసటట ననస:29 8-740
వయససస:53
లస: పప
94-117/708

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ శరససస స చలర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:57
లస: పప
94-117/710

94-1/1235

భరస : లకమణ రరవప అసబడడపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరణథచలస మధసర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:65
లస: పప

8438 NDX1801696
పపరర: వసససధర ఆకలల

8441 NDX2049345
పపరర: సప మ లత అసబడడపవడడ

94-117/378

94-117/381

8448 NDX2996619
పపరర: కకషష రరవప గరరకపరటట

8435 NDX1597519
పపరర: నథగ వనజషషవ గగరరగగసటర

8440 NDX1597501
పపరర: నరమల దదవ గగరరగగసటర

8443 NDX2049311
పపరర: వనసకట శవ సరయ రరజరష
కలమమర అసబడడపవడడ
తసడడ:డ లకమణ రరవప అసబడడపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:34
లస: పప

94-117/383

8432 NDX2460152
పపరర: రరమ శరమ సతఖ బబల సససదర
చససడసరర
తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:59
లస: పప

భరస : మగరళ కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:40
లస: ససస స

8442 NDX2215580
పపరర: నథగ కలమమరర మధసర

8445 NDX1396549
పపరర: శకనవరస శవ పవన కలమమర
కకడథల
తసడడ:డ రరమ రరవప కకడథల
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:51
లస: పప

94-117/642

భరస : నథగ వనసకట నరషసమ భబసనర పచతపపలలస
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర గగరరగగసటర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరయబబబబ మధసర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:54
లస: ససస స

8429 NDX2613206
పపరర: గదచద కరరరకల పరటటక
డ గదచద

తసడడ:డ చసదడశశఖర గగరరగగసటర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస శవ పవన కలమమర కకడథల
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:44
లస: ససస స
94-117/380

94-117/368

తసడడ:డ గదచద పరటటక
డ వరగరల గదచద
ఇసటట ననస:29-8-739
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మమసడచస
ఇసటట ననస:29-8-739
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ యగగరసధర టట
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:22
లస: ససస స
8436 NDX2049295
పపరర: శక సరయ లకడమ అసబడడపవడడ

8428 NDX2345114
పపరర: శరససన ననలటటరర

8426 NDX2345130
పపరర: రరపచసద ననలటటరర

తసడడ:డ శరససన ననలటటరర
ఇసటట ననస:29-8-739
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చననబబబయ ననలటటరర
ఇసటట ననస:29-8-739
వయససస:62
లస: పప

భరస : గదచద కరరరకల పరటటక
డ గదచద
ఇసటట ననస:29-8-739
వయససస:38
లస: ససస స
8433 NDX2290831
పపరర: అమకత తతనసగగసటబర

94-117/367

భరస : శరససన ననలటటరర
ఇసటట ననస:29-8-739
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : శరససన ననలటటరర
ఇసటట ననస:29-8-739
వయససస:33
లస: పప
8430 NDX2613164
పపరర: కవత పరటటక
డ

8425 NDX2345205
పపరర: కరరణశక ననలటటరర

8450 NDX2995967
పపరర: కకషష కలమమరర చలర

94-117/709

భరస : వనణగగగపరల చలర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:54
లస: ససస స
94-117/711

8453 NDX2789675
పపరర: జయ శక దసడడభభటర

94-117/712

భరస : కకషష కకశశర దసడడభభటర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:38
లస: ససస స
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94-117/713

8455 NDX3199072
పపరర: మధవ కకసడపలర

భరస : వర వనసకట సరయనథథ యలమసచ
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ నగరశసరరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:28
లస: ససస స

8457 NDX1642355
పపరర: నథగ హరరరణణ గసడవరపప

8458 NDX1642363
పపరర: కరసత గసడవరపప

94-119/699

94-117/714

8456 NDX1883892
పపరర: మమధసరర చలమర

94-119/698

తసడడ:డ వనణగగరపరల చలమర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:27
లస: ససస స
94-119/700

8459 NDX1884023
పపరర: మహన కకషష చలమర

94-119/701

తసడడ:డ జగన మహన పడభబకర గసడవరరపప
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జగన మహన పడభబకర గసడవరరపప
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:55
లస: ససస స

8460 NDX1642306
పపరర: ఎల బ ససదరరరర గనడ వరపప

తసడడ:డ జగన మహన పడభబకర గనడ వరపప
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:26
లస: పప

94-119/703 8462 NDX3007135
94-110/1218
8461 NDX1642371
పపరర: జగననమహన పడభబకర గసడవరపప
పపరర: ఆకలల టట ఏన వ పస ఏస
సతఖనథరరయణ ఆకలల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గసడవరరపప
తసడడ:డ మగరళ కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:29-8-740
ఇసటట ననస:29-8-740/RV TOWERS flat no
వయససస:60
లస: పప
వయససస:19
లస: పప

8463 NDX1963900
పపరర: అనసత లకడమ గరరకపరటట

8464 NDX1121888
పపరర: ససపవరష గరరకకపరటట

94-119/702

94-117/385

తసడడ:డ గరలయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:29-8-741
వయససస:25
లస: ససస స
8466 NDX1127372
పపరర: నథగ అసజననయగలల గరరకపరటట

భరస : గరలయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:29-8-741
వయససస:52
లస: ససస స
94-117/388

తసడడ:డ గరలయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:29-8-741
వయససస:28
లస: పప
8469 NDX1724286
పపరర: ససపవరష దమమలపరటట

8467 NDX0727214
పపరర: బడహమయఖ పరమగలపరటట

94-117/391

94-117/389

8468 NDX0267146
పపరర: నథగససద
డ దప దమమమలపరటట

94-117/392 8471 NDX1724252
8470 NDX2291003
పపరర: మహహషదమమలపరటట దమమమలపరటట
పపరర: రరజరశ దమమలపరటట

8473 NDX0918508
పపరర: హనసమసతరరవప

94-117/395

భరస : రరజ కమల పరలకకలలర
ఇసటట ననస:29-8-743
వయససస:22
లస: ససస స

8475 NDX2290757
పపరర: శక రమఖ పరలకకలలర

8476 NDX0672311
పపరర: వనసకటలకడమ పరలకకలలర

8477 NDX0672295
పపరర: ససజజత పరలకకలలర

8478 NDX0672410
పపరర: రరజ కమల పరలకకలలర
తసడడ:డ రరజరశసరరరవప పరలకకలలర
ఇసటట ననస:29-8-743
వయససస:29
లస: పప
8481 NDX0672436
పపరర: రరజరశసరరరవప పరలకకలలర
తసడడ:డ రరఘవయఖ పరలకకలలర
ఇసటట ననస:29-8-743
వయససస:55
లస: పప

94-117/398

భరస : రరజరసదడ పడసరద పరలకకలలర
ఇసటట ననస:29-8-743
వయససస:40
లస: ససస స
94-117/400

8479 NDX0672378
పపరర: కకషష పవన పరలకకలలర

8482 NDX1724666
పపరర: భబరర వ రరసటచసతల
తసడడ:డ శకరరమ మమరరస రరసటచసతల
ఇసటట ననస:29-8-744
వయససస:29
లస: ససస స

94-117/396

94-117/399

భరస : రరజరశసరరరవప పరలకకలలర
ఇసటట ననస:29-8-743
వయససస:54
లస: ససస స
94-117/401

తసడడ:డ రరజరశసరరరవప పరలకకలలర
ఇసటట ననస:29-8-743
వయససస:31
లస: పప
94-117/403

94-117/393

8474 NDX2438190
పపరర: పసడయమసక పరలకకలలర

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవప దమమమలపరటట
ఇసటట ననస:29-8-742
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మహన పస
ఇసటట ననస:29-8-743
వయససస:29
లస: ససస స

94-117/390

తసడడ:డ పసచతయఖ దమమలపరటట
ఇసటట ననస:29-8-742
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప దమమమలపరటట
ఇసటట ననస:29-8-742
వయససస:39
లస: పప
94-117/397

94-117/387

తసడడ:డ హనసమసతరరవప దమమమలపరటట
ఇసటట ననస:29-8-742
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచతయఖ దమమమలపరటట
ఇసటట ననస:29-8-742
వయససస:23
లస: పప
94-117/394

8465 NDX1309285
పపరర: మమరరత రరవప గరరకపరటట
తసడడ:డ గరలయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:29-8-741
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:29-8-741
వయససస:30
లస: పప

భరస : పసచతయఖ దమమలపరటట
ఇసటట ననస:29-8-742
వయససస:44
లస: ససస స
8472 NDX0260406
పపరర: కళయఖణచకకవరరస దమమమలపరటట

94-117/386

తసడడ:డ వనణగగరపరల చథరరయగలల చలమర
ఇసటట ననస:29-8-740
వయససస:24
లస: పప

8480 NDX0671347
పపరర: రరజరసదడ పడసరద పరలకకలలర

94-117/402

తసడడ:డ రరఘవయఖ� పరలకకలలర
ఇసటట ననస:29-8-743
వయససస:46
లస: పప
94-117/404

8483 NDX1386176
పపరర: పదమ పసడయ రరసటచసతల

94-117/405

తలర : కళయఖణణ రరసటచసతల
ఇసటట ననస:29-8-744
వయససస:30
లస: ససస స
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8484 NDX2344992
పపరర: వనసకట నథగ జయ లకడమ
బబసడపవడడ
భరస : రమమష బబబగ బబసడపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-744
వయససస:52
లస: ససస స

94-117/406

8487 NDX3075298
పపరర: కకషష శశష కలమఖణణ రరసటచసతల

94-117/715

8488 NDX1445031
పపరర: ససవరతల పప తషకలచ

94-117/411

94-117/716

8491 NDX0895896
పపరర:

94-117/419

8500 NDX2152270
పపరర: పదథమవత లసకర

94-117/422

8503 NDX2126671
పపరర: సరయ ససతతష పవన లసకర

94-117/425

8506 NDX1597378
పపరర: శకనవరస మమరరస లసకర
తసడడ:డ రరమకకషషయఖ లసకర
ఇసటట ననస:29-8-747
వయససస:56
లస: పప

8508 NDX1068444
పపరర: లకకమనరరస పరమమతషమన

8509 NDX1309624
పపరర: సరళ కలరరడడ

94-117/428

భరస : శకనవరస చకకవరరస పరమమతతమన
ఇసటట ననస:29-8-748
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస లసకర
ఇసటట ననస:29-8-748
వయససస:21
లస: పప

94-117/417

8512 NDX1309384
పపరర: కరరరసక కలరరడడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలరరడక
ఇసటట ననస:29-8-748
వయససస:26
లస: పప

94-117/413

94-117/415

8498 NDX0820050
పపరర: వనసకట శశషరదదడ రరమడడగగ

94-117/418

తసడడ:డ పవరష చసదడ శరససప ఖ రరమడడగగ
ఇసటట ననస:29-8-746
వయససస:50
లస: పప
94-117/420

8501 JBV2461507
పపరర: నథగమణణ రరమడడగగ

94-117/421

భరస : వనణకటటశసరశరమ ramadugu
ఇసటట ననస:29-8-747
వయససస:60
లస: ససస స
94-117/423

8504 JBV2454296
పపరర: భబరవ రరమడడగగ

94-117/424

తసడడ:డ వనసకటటశసరశరమ రరమడడగగ
ఇసటట ననస:29-8-747
వయససస:35
లస: పప
94-117/426

8507 JBV2454676
పపరర: వనసకటటశసర శరమ రరమడడగగ

94-117/427

తసడడ:డ గసగరధర శరససస స రరమడడగగ
ఇసటట ననస:29-8-747
వయససస:66
లస: పప
94-117/429

భరస : శకనవరస కలరరడక
ఇసటట ననస:29-8-748
వయససస:56
లస: ససస స
94-117/431

8492 NDX1345719
పపరర: రరమకకషష శసకరమసచ

భరస : పవరష చసదడ శరససప ఖ రరమడడగగ
ఇసటట ననస:29-8-746
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస లసకర
ఇసటట ననస:29-8-747
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ మమరరస రరమడడగగ
ఇసటట ననస:29-8-747
వయససస:35
లస: పప

8511 NDX2345346
పపరర: సరయ కకషష లసకర

94-117/414

భరస : శకనవరసమమరరస లసకర
ఇసటట ననస:29-8-747
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస లసకర
ఇసటట ననస:29-8-747
వయససస:21
లస: పప
8505 JBV2454684
పపరర: గగతమ రరమడడగగ

94-117/412

తసడడ:డ బబబగ రరవప ఇషరఘనస
ఇసటట ననస:29-8-746
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర శరససప ఖ రరమడడగగ
ఇసటట ననస:29-8-746
వయససస:75
లస: పప
8502 NDX2345312
పపరర: సరయరరస లసకర

భరస : రరమకకషష శసకరమసచ
ఇసటట ననస:29-8-745
వయససస:36
లస: ససస స

8495 NDX0818229
పపరర: గరరరజజదదవ రరమడడగగ

8497 NDX0866384
పపరర: రరమలసగ శరససస స ఇషరఘనస

94-117/408

94-117/410

8494 NDX0868364
పపరర: రరమలకడమ ఇషరఘననస

8496 NDX0818203
పపరర: రరమలకడమ రరమడడగగ
భరస : పవరషచసదడ శరససప ఖ రరమడడగగ
ఇసటట ననస:29-8-746
వయససస:64
లస: ససస స

8489 NDX1345701
పపరర: శకవదఖ శసకరమసచ

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప శసకరమసచ
ఇసటట ననస:29-8-745
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమ లసగ శరససస స ఇషరఘనస
ఇసటట ననస:29-8-746
వయససస:38
లస: ససస స

8499 NDX0820126
పపరర: పవరషచసదడ శరససప ఖ రరమడడగగ

94-117/409

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద మకతషఖసజయ
ఇసటట ననస:29-8-745
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ మమరరస పనథనల
ఇసటట ననస:29-8-745
వయససస:62
లస: పప
94-117/416

8486 AP151010264033
పపరర: సతఖనథరరయణ బబసడపవడడ

తసడడ:డ వనసకటరమణయఖ బబసడపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-744
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద పప తషకలచ
ఇసటట ననస:29-8-745
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసపడసరద పప తషకలచ
ఇసటట ననస:29-8-745
వయససస:49
లస: ససస స
8493 NDX2849149
పపరర: శక రరమ కకషష పనథనల

94-117/407

తసడడ:డ శశషయఖ రరసటచసతల
ఇసటట ననస:29-8-744
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకరరమమమరరస రరసటచసతల
ఇసటట ననస:29-8-744
వయససస:52
లస: ససస స
8490 AP151010267009
పపరర: శరసతథకలమమరర పప తషకలచ

8485 NDX1724674
పపరర: శకరరమ మమరరస రరసటచసతల

8510 NDX0610659
పపరర: రరజఖలకడమ రరచపవడడ

94-117/430

భరస : పవరషచసదడ రరవప పరమమతషమన
ఇసటట ననస:29-8-748
వయససస:69
లస: ససస స
94-117/432

8513 NDX1309616
పపరర: నథగ శశశలలసదడ కలరరడడ

94-117/433

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలరరడక
ఇసటట ననస:29-8-748
వయససస:30
లస: పప
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94-117/434 8515 NDX2126887
8514 NDX1035385
పపరర: శకనవరస చకకవరరస పరమమతతమన
పపరర: షరహహన షపక

తసడడ:డ పవరషచసదడ రరవప పరమమతతమన
ఇసటట ననస:29-8-748
వయససస:41
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:29-8-749
వయససస:31
లస: ససస స

8517 JBV3712684
పపరర: కకటటశసరమమ గడడ స

8518 AP151010273145
పపరర: కరరమగన షపక

94-115/790

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:29-8-749
వయససస:46
లస: ససస స
94-115/793

తసడడ:డ కలలషరవల
ఇసటట ననస:29-8-749
వయససస:32
లస: పప
94-115/796

తసడడ:డ ససరరఖ నథరరయణ కరణస
ఇసటట ననస:29-8-750
వయససస:25
లస: ససస స
8526 NDX1641076
పపరర: ససమలత బగడడగపరక

8524 NDX1885591
పపరర: భవరన గడదస

94-115/799

8527 NDX1714048
పపరర: దదపసస నథమమ

94-115/794

94-115/802

తసడడ:డ వనసకట కకషషరరవప
ఇసటట ననస:29-8-751
వయససస:27
లస: ససస స

8530 NDX2082618
పపరర: శనథ బ షపక

94-115/797

94-115/805

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:29-8-751/1
వయససస:42
లస: ససస స

8533 NDX2398782
పపరర: గరపస రరజ బబ మమశశటఘ ట

94-115/800

94-115/808

తసడడ:డ హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:29-8-751/1
వయససస:46
లస: పప

8536 NDX1261403
పపరర: ఆసజననయగలల బబ మమశశటఘ ట

94-115/803

తసడడ:డ అనథసర బబషర
ఇసటట ననస:29-8-751/B
వయససస:22
లస: ససస స

8539 NDX2020998
పపరర: ఫససఉననసర షపక

94-115/795

8525 JBV3712759
పపరర: మహన రరవప గడదస

94-115/798

8528 NDX1620419
పపరర: నససన
డ ససలమసనథ షపక

94-115/801

8531 NDX2020980
పపరర: ససబబ రరవప తతట

94-115/804

తసడడ:డ రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:29-8-751
వయససస:43
లస: పప
94-115/806

8534 NDX1200468
పపరర: సరసబశవ రరవప N

94-115/807

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-8-751/1
వయససస:32
లస: పప
94-115/809

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:29-8-751/1
వయససస:48
లస: పప
94-115/811

8522 AP151010273190
పపరర: కరలలషర షపక

తసడడ:డ అనథసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:29-8-751
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బబ మమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-751/1
వయససస:23
లస: పప

8535 JBV3712833
పపరర: రరమమహన రరవప� తవటట�

94-115/792

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:29-8-750
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:29-8-751
వయససస:28
లస: ససస స

8532 NDX1261395
పపరర: మలలర శసరర బబ మమశశటఘ ట

8519 NDX1931428
పపరర: మసరసన వల ఎస కర

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:29-8-749
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకకషష రరవప నథమమ
ఇసటట ననస:29-8-751
వయససస:24
లస: ససస స

8529 NDX1121813
పపరర: లమవణఖ నథమమ

94-115/789

తలర : కరరమగన ఎస కర
ఇసటట ననస:29-8-749
వయససస:30
లస: పప

భరస : వరసస పప కల
ఇసటట ననస:29-8-750
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకసడలల బగడడగపరక
ఇసటట ననస:29-8-750/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నథగరరజ అరరదడ
ఇసటట ననస:29-8-752
వయససస:32
లస: ససస స

94-115/791

తసడడ:డ కరలలశ వరల షపక
ఇసటట ననస:29-8-749
వయససస:35
లస: పప

8523 NDX2082592
పపరర: నథగ లకడమ కరణస

8540 NDX1729104
పపరర: నసదదన అరరదడ

8521 NDX0387597
పపరర: మమబగ బబషర షపక

8516 JBV3712601
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:29-8-749
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరలలషరఐ
ఇసటట ననస:29-8-749
వయససస:52
లస: ససస స

8520 JBV3712692
పపరర: బబజ షపక

8538 NDX2103257
పపరర: ఫరరమన ససలప న షపక

94-115/788

8537 NDX2143956
పపరర: ధన లకడమ తతట

94-115/810

భరస : ససబబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:29-8-751/A
వయససస:34
లస: ససస స
94-115/812

భరస : అనథసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:29-8-751/B
వయససస:44
లస: ససస స
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94-115/813

8541 JBV3712908
పపరర: వనసకటటససరమమ� సరకర�

భరస : ఏడడకకస�������డల�
ఇసటట ననస:29-8-752
వయససస:36
లస: ససస స

94-115/814

8542 JBV3711389
పపరర: సరమమమ జఖస తచలరమమకల

94-115/815

భరస : చనన
ఇసటట ననస:29-8-752
వయససస:38
లస: ససస స
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8543 NDX0930164
పపరర: ఖమశసబ� షపక�
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94-115/816

భరస : షరరఫ�
ఇసటట ననస:29-8-752
వయససస:38
లస: ససస స
8546 NDX2561157
పపరర: రరజరషప తచలరమమకల

94-115/981

94-115/1109

94-115/821

94-115/824

8553 NDX0378257
పపరర: వనసకట ససబబమమ కకతషల

8556 JBV3712775
పపరర: శకనవరస రరవప కకతషల

94-115/827

8559 NDX1068279
పపరర: ఎసపస రర కరకక

94-115/830

8562 JBV2585008
పపరర: దదవర నసద బతష
స ల
తసడడ:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:29-8-754
వయససస:44
లస: పప

8564 NDX0504407
పపరర: వనసకట ఆసజననయ పడసరద�
బబపటర �
తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:29-8-754/1
వయససస:65
లస: పప

94-115/833

8565 JBV3712809
పపరర: వనసకట నథగరశసర రరవప బబపటర

8567 NDX0295295
పపరర: రవ కలమమర పరరదదసస

94-115/836

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:29-8-755
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నథరయఖ
ఇసటట ననస:29-8-755
వయససస:87
లస: పప

94-115/822

94-115/825

8571 JBV3712643
పపరర: ధన లకడమ పగడథల�
తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:29-8-756
వయససస:34
లస: ససస స

8551 JBV3712791
పపరర: జయ లకడమ కకతషల

94-115/820

8554 NDX2215390
పపరర: కరరరసక కకతషల

94-115/823

8557 JBV3712767
పపరర: పపదవనసకయఖ కకతషల

94-115/826

తసడడ:డ రరమదథసస
ఇసటట ననస:29-8-753
వయససస:77
లస: పప
94-115/828

8560 NDX2289932
పపరర: బగలర మమయ మటబనస

94-115/829

భరస : వనసకటటససరరర మటబనస
ఇసటట ననస:29-8-754
వయససస:43
లస: ససస స
94-115/831

8563 JBV3712817
పపరర: వజయ గగరర� బబపటర �

94-115/832

భరస : వనసకట నథగరశసరరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-754/1
వయససస:64
లస: ససస స
94-115/834

8566 AP151010273252
పపరర: జయలకడమ పరదదశ

94-115/835

భరస : రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:29-8-755
వయససస:48
లస: ససస స
94-115/837

తసడడ:డ రరమమసజననయలల
ఇసటట ననస:29-8-755
వయససస:33
లస: పప
94-115/839

94-115/983

తసడడ:డ శకనవరస Rao Kothula
ఇసటట ననస:29-8-753
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అసజననలల
ఇసటట ననస:29-8-754/1
వయససస:67
లస: పప
8568 NDX0295246
పపరర: పవన కలమమర పరదదసస

8548 NDX2610848
పపరర: రరమ కకషష తచలరమమకల

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:29-8-753
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : దదవరనసద
ఇసటట ననస:29-8-754
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నథగరశసర రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:29-8-754
వయససస:31
లస: పప

8570 AP151010273272
పపరర: తరరపతయఖ పరదదశ

94-115/819

తసడడ:డ పపదద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:29-8-753
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ షర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-8-753/B
వయససస:51
లస: పప
8561 NDX1919812
పపరర: ఆసజననయగలల బబపటర

8550 NDX1198027
పపరర: మరరబ SK

94-115/818

తసడడ:డ చనన రరవప తచలరమమకల
ఇసటట ననస:29-8-752
వయససస:18
లస: పప

భరస : పపదద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:29-8-753
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:29-8-753
వయససస:43
లస: పప
8558 NDX2021004
పపరర: అనథసర బబషర షపక

94-115/982

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:29-8-752/A
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:29-8-753
వయససస:41
లస: ససస స
8555 NDX0294934
పపరర: కకటటశసర రరవప కకతషల

8547 NDX2547941
పపరర: రరజరషప

8545 NDX0684423
పపరర: నథగరరజ ఆరరదడ

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:29-8-752
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరజరషప
ఇసటట ననస:29-8-752
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత శరససస స వలవనటట
ఇసటట ననస:29-8-752
వయససస:19
లస: పప
8552 JBV3712783
పపరర: భవరన కకతషల

94-115/817

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:29-8-752
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చనన తచలరమమకల
ఇసటట ననస:29-8-752
వయససస:20
లస: పప
8549 NDX2764454
పపరర: సరయ ఆదదతఖ వలవనటట

8544 NDX0412338
పపరర: శవ నథగరశసర రరవప ఆరరదడ

8569 AP151010273201
పపరర: రరమమసజననయగలల పరదదశ

94-115/838

తసడడ:డ చనతరరపతయఖ
ఇసటట ననస:29-8-755
వయససస:52
లస: పప
94-115/840

8572 NDX2475036
పపరర: సరయ తదజ కకతషల

94-115/841

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతషల
ఇసటట ననస:29-8-756
వయససస:20
లస: పప
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8573 NDX1777889
పపరర: వనసకట రతన పడవణ గడదస

94-115/842

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గడద స
ఇసటట ననస:29-8-756
వయససస:26
లస: పప
8576 JBV3712627
పపరర: కకసడయఖ పగడథల

94-115/845

94-115/848

94-115/852

94-126/247

94-117/758

94-117/437

94-117/440

భరస : ఏడడకకసడలల రరచరర
ఇసటట ననస:29-8-764
వయససస:47
లస: ససస స

8586 NDX1729187
పపరర: సరరదర షపక

8589 NDX3262417
పపరర: సరసబశవ రరవప నథమ

8592 NDX1724526
పపరర: నథగ లకడమ కలమమరర తతట

8595 NDX2166990
పపరర: వనసకట సరయ తతట

94-117/443

8598 NDX0818039
పపరర: శకనవరసరరవప అసబటట

94-115/855

8601 NDX0260562
పపరర: ఏడడకకసడలలరరచరర
తసడడ:డ వరయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:29-8-764
వయససస:52
లస: పప

8581 NDX1778093
పపరర: అరవసద డదగల

94-115/850

8584 NDX2527950
పపరర: శకనవరస రరవప కకడథల

94-115/854

8587 NDX2291029
పపరర: సరరజనమమ కకడవల

94-117/435

భరస : వర రరఘవయఖ కకడవల
ఇసటట ననస:29-8-762
వయససస:58
లస: ససస స
94-117/760

8590 NDX1802173
పపరర: ఉహ రరఖ చపసరర

94-117/436

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చపసరర
ఇసటట ననస:29-8-763
వయససస:24
లస: ససస స
94-117/438

8593 AP151010267202
పపరర: ఝమనసలకడమ చపసరర

94-117/439

భరస : వనసకటటశసర రరవప చపసరర
ఇసటట ననస:29-8-763
వయససస:42
లస: ససస స
94-117/441

8596 NDX1127273
పపరర: రరమగ తతట

94-117/442

తసడడ:డ రరమగ తతట
ఇసటట ననస:29-8-763
వయససస:45
లస: పప
94-117/444

తసడడ:డ చనన వనసకటపపయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:29-8-763
వయససస:55
లస: పప
94-117/446

94-115/847

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కకడథల
ఇసటట ననస:29-8-759
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమగ తతట
ఇసటట ననస:29-8-763
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ చపసరర
ఇసటట ననస:29-8-763
వయససస:52
లస: పప
8600 NDX0518860
పపరర: వనసకటరమణ రరచరర

94-115/853

భరస : రరమగ తతట
ఇసటట ననస:29-8-763
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:29-8-763
వయససస:48
లస: ససస స
8597 AP151010264217
పపరర: వనసకటటశసరరరవప చపసరర

8583 NDX2474716
పపరర: శకనవరసరరవప కకడల

8578 NDX1239599
పపరర: జజఖతరమమమ డదగల

తసడడ:డ రమమష బబబగ డదగల
ఇసటట ననస:29-8-757
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నథమ
ఇసటట ననస:29-8-762/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప చపసరర
ఇసటట ననస:29-8-763
వయససస:27
లస: ససస స
8594 NDX0267419
పపరర: పదథమవత అసబటట

94-115/849

తసడడ:డ అబగదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:29-8-761
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నథమ
ఇసటట ననస:29-8-762/1
వయససస:54
లస: ససస స
8591 NDX1198183
పపరర: బబల రమఖ చపసరర

8580 AP151010273010
పపరర: ససబబమమ డదగల

94-115/844

తసడడ:డ రమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:29-8-757
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ కకడల
ఇసటట ననస:29-8-759
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కకడథల
ఇసటట ననస:29-8-759
వయససస:47
లస: పప
8588 NDX3252020
పపరర: రరమతషలశమమ నథమ

94-115/846

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-8-757
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : చనన�
ఇసటట ననస:29-8-759
వయససస:41
లస: ససస స
8585 NDX2496610
పపరర: శకనవరసరరవప కకడథల

8577 NDX2290021
పపరర: వనసకరయమమ పగడథల

8575 NDX1385574
పపరర: రరమయఖ పగడథల

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:29-8-756
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమయఖ పగడథల
ఇసటట ననస:29-8-756
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబగ�
ఇసటట ననస:29-8-757
వయససస:45
లస: ససస స
8582 JBV3713229
పపరర: సరసబ బతష
స ల�

94-115/843

తసడడ:డ కకసడయఖ పగడథల
ఇసటట ననస:29-8-756
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసయమ
ఇసటట ననస:29-8-756
వయససస:78
లస: పప
8579 AP151010273628
పపరర: వనసకటటశసరమమ డదగల�

8574 NDX1931477
పపరర: రరమయఖ పగడథల

8599 NDX1724500
పపరర: వజయ లకకమ రరచరర

94-117/445

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరచరర
ఇసటట ననస:29-8-764
వయససస:33
లస: ససస స
94-117/447

8602 JBV2461093
పపరర: లకడమ రరయపప డ లల

94-117/448

భరస : గరపరలకకషషపడసరద రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:29-8-765
వయససస:55
లస: ససస స
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94-117/449

భరస : బబబగ నరసససహ శరససస స వనసపటట
ఇసటట ననస:29-8-765
వయససస:68
లస: ససస స
8606 NDX1777673
పపరర: వనసకట లకడమ గడదస

94-115/859

8607 NDX1777780
పపరర: తరరమల రరవప గడదస

94-117/451

8610 AP151010267680
పపరర: రమమదదవ నథదచసడర

8613 AP151010267158
పపరర: లకకమదదవమమ నథదచసడర

భరస : వనసకట ససబడమణఖశరససస స మమరరపలర
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : గగరరబడహమస నథదచసడర
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:84
లస: ససస స

8615 NDX1309392
పపరర: శకనవరససలల నథగరళర

8616 AP151010264673
పపరర: రమమషరబబగ నథదచసడర

94-117/457

తసడడ:డ గగరరబడహమస నథగరళర
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:52
లస: పప
8618 AP151010267156
పపరర: ససధథరరణణ నథదచసడర

94-117/623

94-117/461

94-117/464

94-117/467

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ మపరరస
ఇసటట ననస:29-8-769
వయససస:61
లస: పప
8630 AP151010267069
పపరర: ఇసదదర గగసడడ
భరస : .వ.ఎల.ఎన. శరమ గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-770
వయససస:48
లస: ససస స

8622 NDX0265942
పపరర: సరయ కకషష పసడయ పరరశరమ

94-117/470

8625 NDX0817320
పపరర: కకషషపడసరద సతస రరజ

8608 NDX1777590
పపరర: వనసకరటరరమయఖ గడదస

94-115/861

8611 NDX1309145
పపరర: ససభబషసణణ నథగరళళ

94-117/453

భరస : శకనవరససలల నథగరళర
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:49
లస: ససస స
94-117/455

94-117/456
8614 NDX1621003
పపరర: ఉమ వనసకట పవన కలమమర
నథగరళర
తసడడ:డ ససవర పడసరద నథగరళర
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:28
లస: పప

94-117/458

8617 AP151010264188
పపరర: శవపడసరద నథదచసడర

94-117/459

తసడడ:డ గగరర బడహమస నథదచసడర
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:54
లస: పప
94-115/862

8620 NDX1802082
పపరర: పవజత మపరరస

94-117/460

తసడడ:డ పరరర సరరధద మపరరస
ఇసటట ననస:29-8-769
వయససస:30
లస: ససస స
94-117/462

భరస : కకషష కరసత పరరశరమ
ఇసటట ననస:29-8-769
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడమమరరస వ
ఇసటట ననస:29-8-769
వయససస:34
లస: పప
8627 JBV2453801
పపరర: పరరరసరరధద మపరరస

94-117/452

తసడడ:డ శక రరమమమరరస
ఇసటట ననస:29-8-768
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకషష పడసరద శతసరరజ
ఇసటట ననస:29-8-769
వయససస:34
లస: ససస స
8624 NDX0845107
పపరర: వ యస యస వ పడసరద

8619 JBV3712734
పపరర: నథగరరజ కలమమర మదదద

94-115/858

తసడడ:డ కకటయఖ గడదస
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ గగరర బడహమస నథదచసడర
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవపడసరద నథదచసడర
ఇసటట ననస:29-8.766
వయససస:44
లస: ససస స
8621 NDX1801852
పపరర: ఉజసల మపరరరస

94-115/860

భరస : రమమష బబబగ నథదచసడర
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:43
లస: ససస స
94-117/454

8605 NDX2411916
పపరర: నథగ జజఖత గడదస

భరస : తరరమల రరవప గడదస
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ గడదస
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద నథగరళర
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:30
లస: ససస స
8612 NDX0518795
పపరర: జజనకకదదవ మమరరపలర

94-117/450

భరస : సప మశసకరర శరససస స భబగవతషల
ఇసటట ననస:29-8-765
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరరమయఖ గడదస
ఇసటట ననస:29-8-766
వయససస:62
లస: ససస స
8609 NDX0020941
పపరర: దదవ నహరరక నథగరళళ

8604 NDX0518746
పపరర: ససరరపర రరణణ భబగవతషల

8623 JBV2460772
పపరర: నథగలకడమ మపరరస

94-117/463

భరస : పరరదసరరధద మపరరస
ఇసటట ననస:29-8-769
వయససస:57
లస: ససస స
94-117/465

8626 NDX0259994
పపరర: కకకషషకరసత పరరశరమ

94-117/466

తసడడ:డ బబల సససదర రసగరరరవప సతస రరజ
ఇసటట ననస:29-8-769
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రఘగరరమ చకకవరరస పరశరరమ
ఇసటట ననస:29-8-769
వయససస:42
లస: పప

94-117/468
8628 NDX0906321
పపరర: బబల సససదర రసగరరరవప
సతసరరజ
తసడడ:డ సతఖనథరరయణరరవప సతస రరజ
ఇసటట ననస:29-8-769
వయససస:65
లస: పప

8629 NDX1903914
పపరర: శక రరమ లకడమ గగసడడ

94-117/471
8631 NDX2372134
పపరర: యగన నథరరయణ శరమ జ ఎల
ఎన
తసడడ:డ శకమనథనరరయణ జ ఎల ఎన
ఇసటట ననస:29-8-770
వయససస:22
లస: పప

94-117/469

తసడడ:డ వ ఎల నరసససహ శరమ గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-770
వయససస:27
లస: ససస స
8632 NDX0665117
పపరర: ససధథకర

94-117/472

తసడడ:డ వమల శరమ గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-770
వయససస:30
లస: పప
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8633 NDX0260919
పపరర: వ.యల.యన.యస. పడదదప
గగసడడ
తసడడ:డ వ.యల.యన. శరమ గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-770
వయససస:32
లస: పప

94-117/473

8636 NDX2290955
పపరర: పడసనన లకడమ పప టట
ఘ రర

94-117/476

భరస : నరసససహ రరవప పప టట
ఘ రర
ఇసటట ననస:29-8-771
వయససస:38
లస: ససస స
8639 AP151010264425
పపరర: నరసససహరరవప పప తత
స రర

94-117/479

94-117/482

94-115/863

94-117/478
8638 NDX2291052
పపరర: వనసకట శకనవరస చలపత రరవప
పప టట
ఘ రర
తసడడ:డ వనసకట కకషష మమరరస పప తతరర
ఇసటట ననస:29-8-771
వయససస:30
లస: పప

94-117/480

8641 JBV2461309
పపరర: నథగలల మదథదల

8643 JBV2454320
పపరర: రరమలసగరశసరరరవప మదథదల

8646 NDX2289973
పపరర: ఆధద లకడమ కటకసశశటఘ ట

94-117/484

8649 NDX0568915
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర ల

94-117/483

94-117/481

8644 NDX2789691
పపరర: వశరల గగసడడ

94-117/718

భరస : లకడమ నరసససహస గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-773/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-115/864

8647 JBV3712916
పపరర: ఆసజననయగలల కటకససపటఘ ట

94-115/865

తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ�
ఇసటట ననస:29-8-774
వయససస:64
లస: పప
94-117/485

తసడడ:డ మగననయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:29-8-774
వయససస:48
లస: పప

8650 AP151010291065
పపరర: శరరద గగసడడ

94-117/486

భరస : వనసకటససబడమణఖకలమమర గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-775
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ కలమమర గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-775
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ కలమమర గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-775
వయససస:31
లస: పప

94-117/489
8653 NDX0371658
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ కలమమర
గగసడడ
తసడడ:డ యగన నథరరయణ శరమ గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-775
వయససస:55
లస: పప

8654 NDX2623163
పపరర: లకడమ బతష
స ల

8655 NDX2400380
పపరర: శక లకడమ ససరరప గగసడడ

8656 NDX2290203
పపరర: అనసరరధ చచనసనరర

94-117/487

94-117/644

భరస : అజయ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:29-8-775
వయససస:24
లస: ససస స
8657 AP151010273142
పపరర: రమణ పరదదశ

94-115/867

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-8-776
వయససస:50
లస: ససస స
8660 AP151010273589
పపరర: సరసబశవరరవప పరదదశ
తసడడ:డ పపదతరరపతయఖ
ఇసటట ననస:29-8-776
వయససస:60
లస: పప

8652 NDX0260935
పపరర: శకకరసత గగసడడ

94-117/475

భరస : రరమలణగరశసరరరవప మదథదల
ఇసటట ననస:29-8-773/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల కటకసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-774
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:29-8-774
వయససస:25
లస: పప
8651 NDX0671545
పపరర: లకడమ నరసససహస గగసడడ

94-117/477

తసడడ:డ వనసకట కకషష మమరరస మదథదల
ఇసటట ననస:29-8-773/1
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:29-8-774
వయససస:37
లస: ససస స
8648 NDX1724419
పపరర: రవ తదజ మలలర ల

8637 AP151010267308
పపరర: రమమదదవ పప తత
స రర

8640 AP151010264290
పపరర: వనసకటకకషషమమరరస పప తత
స రర

8635 NDX0268086
పపరర: శకలకడమ పవరరషమ పప తత
స రర

తసడడ:డ వనసకట కకకషషమమరరస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:29-8-771
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:29-8-771
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగరశసరరరవప మదథదల
ఇసటట ననస:29-8-773/1
వయససస:33
లస: పప
8645 NDX0295428
పపరర: ధనలకడమ కతకసశశటఘ ట

94-117/474

భరస : కకషషమమరరస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:29-8-771
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:29-8-771
వయససస:44
లస: పప
8642 NDX0410753
పపరర: నథగరశసరరరవప మదథదల

8634 NDX0878264
పపరర: వనసకట లకడమ నరరససహ శరమ
గగసడడ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-770
వయససస:52
లస: పప

94-117/488

94-117/608

భరస : శకకరసత గగసడడ
ఇసటట ననస:29-8-775,BRODIPET 1/18 LAN
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస చచనసనరర
ఇసటట ననస:29-8-776
వయససస:36
లస: ససస స

8658 NDX0684456
పపరర: శకకరసత పరదదశ

8659 NDX0684290
పపరర: ఆసజననయగలల పరదదశ

94-115/868

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-8-776
వయససస:31
లస: పప
94-115/870

8661 NDX1801076
పపరర: నథగ లకడమ పరదదశ
భరస : ఆసజననయగలల పరదదశ
ఇసటట ననస:29-8-776
వయససస:44
లస: ససస స

94-115/866

94-115/869

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-8-776
వయససస:34
లస: పప
94-117/490

8662 NDX1121946
పపరర: ఉషరరరణణ మదనస

94-117/491

భరస : కకటటశసరరరవప మగపవపరర
ఇసటట ననస:29-8-776
వయససస:39
లస: ససస స
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8663 NDX1127216
పపరర: కకటటశసరరరవప మగపవపరర

94-117/492

తసడడ:డ గరవసదయఖ మగపవపరర
ఇసటట ననస:29-8-776
వయససస:40
లస: పప
8666 NDX2215713
పపరర: రరమకకషష చచజతనఖ నమమగడడ

94-117/495

8667 NDX2215705
పపరర: రరధ కకషష మహన నమమగడడ

94-117/499

8670 NDX2789659
పపరర: సరయ రరస కలరపరటట

తసడడ:డ గసగరధరరవప
ఇసటట ననస:29-8-778
వయససస:60
లస: పప
94-117/500

8676 AP151010267171
పపరర: అననపవరష నసదనవనస

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప నసదనవనస
ఇసటట ననస:29-8-780
వయససస:33
లస: ససస స

8679 AP151010267099
పపరర: భబనసమత నసదనవనస

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప నసదనవనస
ఇసటట ననస:29-8-780
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వజయపరరదసరరధద కకడథసబ
ఇసటట ననస:29-8-781
వయససస:35
లస: ససస స
8687 NDX1198167
పపరర: నథగ శకవలర V

94-119/890

8685 NDX2438620
పపరర: తడవనణణ బలల

8688 JBV2461374
పపరర: ససధథవలర కకడథణబ

భరస : శవ కలమమర వ
ఇసటట ననస:29-8-781
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వజయపరరరసరరధద కకడసబ
ఇసటట ననస:29-8-781
వయససస:68
లస: ససస స

94-117/513
8690 NDX2438646
పపరర: వనసకయఖ నథయగడడ
తరరమలశశటఘ ట
తసడడ:డ రరధథకకషష మమరరస తరరమలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-781
వయససస:42
లస: పప

8691 JBV2454767
పపరర: ఆసజననయ శరమ మగదసనసరర

8671 NDX2789667
పపరర: క ళయఖణణ కలరపరటట

94-117/720

8674 NDX3152188
పపరర: యగగసధర తగగరర

94-131/846

94-117/501

94-117/502
8677 NDX1511808
పపరర: వనసకట శవ శశష సరయరరస
నసదనవనస
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప నసదనవనస
ఇసటట ననస:29-8-779
వయససస:31
లస: పప

94-117/504

8680 NDX1724542
పపరర: ససరరష కలమమర కరకలమమనస

94-117/722

94-117/505

తసడడ:డ మధసససధన రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:29-8-780
వయససస:40
లస: పప
8683 NDX3075249
పపరర: శత లకడమ ససరపరరజ

94-117/723

భరస : శకనవరసరరవప ససరపరరజ
ఇసటట ననస:29-8-780
వయససస:36
లస: ససస స
94-117/508

భరస : రమమష బలల
ఇసటట ననస:29-8-781
వయససస:36
లస: ససస స
94-117/510

94-117/497

తసడడ:డ ఉమమ మహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:29-8-778
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మటఘ పలర రరవప ససరపరరజ
ఇసటట ననస:29-8-780
వయససస:40
లస: పప
94-117/507

8668 JBV2454130
పపరర: పడసరద రరజ మగదసనసరర

భరస : సరయ రరస కలరపరటట
ఇసటట ననస:29-8-777
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప నసదనవనస
ఇసటట ననస:29-8-780
వయససస:57
లస: ససస స

94-117/506 8682 NDX3047255
8681 AP151010264107
పపరర: వనసకటససబబబరరవప నసదనవనస
పపరర: శకనవరస రరవప ససరపరరజ

8684 JBV2461382
పపరర: ససమఖ కకడథణబ

94-117/719

భరస : పవరష చసదడరరవప నసదనవనస
ఇసటట ననస:29-8-779
వయససస:65
లస: ససస స
94-117/503

94-117/494

తసడడ:డ శకనవరస రరజ మగదసనసరర
ఇసటట ననస:29-8-777
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమ మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:29-8-778
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససరరష కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:29-8-779
వయససస:35
లస: ససస స
8678 NDX1802124
పపరర: జజజ న శకవలర నసదనవనస

94-117/496

తసడడ:డ తరరపత రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:29-8-777
వయససస:45
లస: పప

94-117/721 8673 NDX3158383
8672 NDX3151198
పపరర: తగగరర ఉమమ మహహశసరరరవప
పపరర: తగగరర ఆదదలకడమ

8665 NDX0818260
పపరర: పపషరపవత

భరస : శకనవరస రరజ మగదసనసరర
ఇసటట ననస:29-8-777
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరడసకకరన నమమగడడ
ఇసటట ననస:29-8-777
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరరసగరరజ మగదసనసరర
ఇసటట ననస:29-8-777
వయససస:72
లస: పప

8675 NDX0880260
పపరర: రరధదక నసదనవనస

94-117/493

భరస : ఫరడసకకరన నమమగడడ
ఇసటట ననస:29-8-777
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరడసకకరన నమమగడడ
ఇసటట ననస:29-8-777
వయససస:32
లస: పప
8669 NDX0817999
పపరర: శకనవరస రరజ మగదసనసరర

8664 NDX2215697
పపరర: గరరరజ కలమమరర గగసత

8686 NDX2438638
పపరర: మలలర శసరర తరరమలశశటఘ ట

94-117/509

భరస : వనసకయఖ నథయగడడ తరరమలశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-781
వయససస:36
లస: ససస స
94-117/511

8689 NDX2438612
పపరర: రమమష బలల

94-117/512

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప బలల
ఇసటట ననస:29-8-781
వయససస:42
లస: పప
94-117/514

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ రరవప మగదసనసరర
ఇసటట ననస:29-8-781
వయససస:56
లస: పప

8692 NDX3022597
పపరర: వనసకయఖ నథయగడడ
తరరమలశశటఘ ట
తసడడ:డ రరధకకషష మమరరస ఫరదర
ఇసటట ననస:29-8-781
వయససస:41
లస: పప

94-119/891
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8693 NDX2640639
పపరర: రమఖ శక తథడడకకసడ
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94-102/862

తసడడ:డ రమమకరసత తథడడకకసడ
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:20
లస: ససస స
8696 NDX1708553
పపరర: అనసత నథగ లకడమ బబ రరక

94-117/517

94-117/520

94-117/523

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:65
లస: పప
8705 NDX2655827
పపరర: మమలత తథడడకకసడ

94-119/773

94-122/567

94-117/524

94-117/527

8703 NDX2849172
పపరర: రమఖశక తథడడకకసడ

8704 NDX2648822
పపరర: రమమకరసత తథడడకకసడ

8706 NDX2654473
పపరర: బవనశ సరయ కకరణ తథడడకకసడ

8709 NDX2696268
పపరర: మననగన రరడడ కలసడసరర

8712 NDX1724344
పపరర: శరరష కకలమర

8715 NDX1724351
పపరర: ఉమమ దదవ పలలకలరర

8718 NDX1724336
పపరర: ససరరష పలలకలరర

తసడడ:డ చనన ససబడహమణఖస పలలకలరర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనన ససబడమనసఖస పలలకలరర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:38
లస: పప

8720 NDX1724401
పపరర: చనన ససబడహమణఖస పలలకలరర

8721 NDX2622884
పపరర: సతఖనథరరయణ కకణణజరటట

94-117/533

తసడడ:డ చనన వనసకట ససబబయఖ పలలకలరర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:68
లస: పప

8701 NDX2291045
పపరర: పపదద వనసకటబదదడ నరమపరటట
తసడడ:డ యగయఖ నరమపరటట
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:58
లస: పప

94-117/724

తసడడ:డ జజలయఖ కకణణజరటట
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:53
లస: పప

94-117/519

94-117/522

94-119/772

తసడడ:డ లకడమ గమరరదచజయమ తథడడకకసడ
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:55
లస: పప
94-119/774

8707 NDX2692598
పపరర: రమ రరడడడ కలసడసరర

94-121/388

తసడడ:డ నథరరయణ రరడడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:59
లస: పప
94-124/745

8710 NDX2588648
పపరర: లకడమ మమమడడ

94-98/623

భరస : వనసకటటశసరరర మమమడడ
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:52
లస: ససస స
94-117/525

8713 JBV2461895
పపరర: ససతథమహలకడమ అననణబబ టర

94-117/526

భరస : వశసనథథ అననసభభటర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:39
లస: ససస స
94-117/528

భరస : చనన ససబడహమణఖస పలలకలరర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:62
లస: ససస స
94-117/530

8698 AP151010270264
పపరర: అలవనలల మసగ అబమబరర

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మమరరస మలమరదద
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససరరష పలలకలరర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కరశవశశసశసరరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:57
లస: ససస స
8717 NDX1724377
పపరర: యశససత కలమమర పలలకలరర

94-117/521

తసడడ:డ రమ రరడడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : యశససత కలమమర పలలకలరర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:30
లస: ససస స
8714 AP151010267340
పపరర: ససజజత లసగమలలర

8700 NDX1801340
పపరర: కరశలమసనథధ మలమరదద

94-117/516

భరస : శకరరమచణదడమమరరస అబమబరర
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమకరసత తథడడకకసడ
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:23
లస: పప

భరస : రమ రరడడడ కలసడసరర
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:44
లస: ససస స
8711 NDX1724385
పపరర: సస ఎల లమవణఖ చలవరదద

94-117/518

తసడడ:డ రమమకరసత తథడడకకసడ
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమకరసత తథడడకకసడ
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:46
లస: ససస స
8708 NDX2697894
పపరర: ససధ రరణణ కలసడసరర

8697 NDX1801399
పపరర: లకడమ ఫణణ మమధవ మలమరదద

8695 NDX1268556
పపరర: పవరరషమ అబమబరర

భరస : వనసకటటశసరరరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కరశలమసనథధ మలమరదద
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ చసదడమమరరస అబమబరర
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:32
లస: పప
8702 JBV1090588
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస అబమబరర

94-117/515

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కకనజరటట
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర కలమమర బబ రరక
ఇసటట ననస:29-8-782
వయససస:40
లస: ససస స
8699 NDX0462473
పపరర: వనసకటటశసర రరవప అబమబరర

8694 NDX2345379
పపరర: అనసశర కకనజరటట

8716 AP151010267381
పపరర: హహహమమవత అననసభభటర

94-117/529

భరస : వనసకట రమణథరరవప అననసభభటర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:67
లస: ససస స
94-117/531

8719 AP151010264322
పపరర: కరశవశశసశసరరరవప లసగమలలర

94-117/532

తసడడ:డ పపలమరరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:62
లస: పప
94-117/645

8722 NDX2777589
పపరర: బబ సస రరడడడ గమదడడబసడèలమ

94-117/725

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:68
లస: పప
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8723 NDX2787711
పపరర: బబ సస రరడడడ గగదదబసడర
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94-117/726

తసడడ:డ కకటట రరడడడ గగదదబసడర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:68
లస: పప
8726 AP151010267296
పపరర: పరరసతమమ వనసగలశశటఘ ట

94-117/534

94-116/906

తలర : మరరబ షపక
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:29
లస: పప
8735 NDX2588549
పపరర: నగరనథ షపక

94-117/646

94-117/732

94-117/735

94-117/543

భరస : రరఘవనణదథడరరవప యరకసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-789
వయససస:75
లస: ససస స
8747 NDX0260448
పపరర: వజయకకషమ యరరకశశటఘ ట

94-117/539

8736 NDX2839611
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

8739 NDX2839504
పపరర: మరరవల షపక

94-117/546

94-117/730

94-117/733

94-117/541

8745 JBV2461176
పపరర: రరమరరజరశసరర యరకసశశటఘ ట

94-117/544

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప నథయగడడ యయరకసశశ
ఇసటట ననస:29-8-789
వయససస:83
లస: పప

8751 JBV2461440
పపరర: చననమమ మమడథ
భరస : రవ meda
ఇసటట ననస:29-8-791
వయససస:42
లస: ససస స

8734 NDX1035807
పపరర: శశకలమమర చసదడలల

94-117/540

8737 NDX2839470
పపరర: గగశయమ షపక

94-117/731

8740 NDX2839447
పపరర: నససన
డ షపక

94-117/734

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:23
లస: ససస స
8743 NDX1691063
పపరర: దథలపరరస ఉమమ దదవ

94-117/542

భరస : లకడమ నరసససహరరవప దథలపరరస
ఇసటట ననస:29-8-789
వయససస:68
లస: ససస స
8746 NDX1651521
పపరర: దదవ పడతతఖష దథలపరరస

94-117/545

తసడడ:డ లకకమ నరసససహ రరవప దథలపరరస
ఇసటట ననస:29-8-789
వయససస:37
లస: పప
94-117/547

తసడడ:డ రరఘవనసదడరరవప యరకసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-789
వయససస:41
లస: పప
94-117/549

94-117/537

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:41
లస: ససస స

8742 NDX1651539
పపరర: ననదసనసరర నథగ లలత ఉషర
రరణణ
భరస : ససరఖ శకనవరస ననదసనసరర
ఇసటట ననస:29-8-789
వయససస:41
లస: ససస స

8748 JBV2454171
పపరర: రరమకకషష యరకసశశటఘ ట

8731 NDX0387167
పపరర: మరరబ షపక

తసడడ:డ రవకలమమర చసదడలల
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప యరకసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-789
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవనసదడరరవప యరకసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-789
వయససస:40
లస: పప
8750 NDX2291037
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప యయరకసశశటఘ ట

8733 NDX1035492
పపరర: జలల భబషర మహమమద

94-117/729

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:24
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:20
లస: ససస స
8744 JBV2461754
పపరర: రరజఖలకడమ బబయ యయరకసశశటఘ ట

94-117/536

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:27
లస: పప
8741 NDX2839439
పపరర: ఫరరర నథ షపక

8730 NDX0267179
పపరర: నథగ షకకల షపక

94-117/728

భరస : మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:29-8-786
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస మహహదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:34
లస: పప

భరస : నథగగర బబష షపక
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:19
లస: ససస స
8738 NDX2974335
పపరర: జజన భబషర షపక

94-117/535 8728 NDX3075256
8727 AP151010264261
పపరర: బబబగరరజరసదడపస
పపరర: మగసతథజ షపక
డ రద వనసగసశశటఘ

తసడడ:డ అకబర షపజక
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:30
లస: ససస స
94-117/538

8725 NDX2777571
పపరర: వజయలకడమ గగడడబసడèలమ

భరస : బåసరరరదèదద
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ వనసగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-784
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ మమబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:29-8-787
వయససస:27
లస: పప
8732 NDX0260497
పపరర: నథగమర బబషర షపక

94-117/727

భరస : బబ సస రరడడడ గగదదబసడర
ఇసటట ననస:29-8-783
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : బబబమరరజరసదడపస
డ రద వనసగసశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-784
వయససస:76
లస: ససస స
8729 NDX3237708
పపరర: మరవల షపక

8724 NDX2787729
పపరర: వజయ లకడమ గగదదబసడర

94-117/548
8749 NDX1691055
పపరర: దథలపరరస లకడమ నరసససహ రరవప

తసడడ:డ రరమమ రరవప దథలపరరస
ఇసటట ననస:29-8-789
వయససస:73
లస: పప
94-117/550

8752 NDX0260513
పపరర: రవ మమడ

94-117/551

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమడ
ఇసటట ననస:29-8-791
వయససస:46
లస: పప
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8753 NDX0411454
పపరర: లకడమ జజఖత గగరకస
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94-117/552

తసడడ:డ చసదడ శశఖర గగరకస
ఇసటట ననస:29-8-793
వయససస:33
లస: ససస స
8756 AP151010264282
పపరర: సరసబశవరరవప మసచథ

94-117/555

94-117/557

94-124/746

94-117/647

94-117/562

94-117/565

8774 NDX2624674
పపరర: చనథనరరశదస మడ

94-117/648

94-117/560

8766 NDX2807154
పపరర: లకడమ బటటఘ ల

8769 NDX0267260
పపరర: అనసతలకడమ పగడథల

8772 NDX0260893
పపరర: రరమలసగరశసర రరవప కరమమపలర

8775 NDX2613172
పపరర: నథగరసదడబబబగ పగడల

94-120/622

భరస : రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:29-8-797
వయససస:31
లస: ససస స

8778 NDX1707043
పపరర: అనల కలమమర బబ లర కకసడథ

94-117/563

8781 NDX2614170
పపరర: రరమ కకటటశసర రరవప గడడ స
తసడడ:డ హరర బబబగ గడడ స
ఇసటట ననస:29-8-797
వయససస:36
లస: పప

94-117/559

8764 NDX2438729
పపరర: వనసకటటశసర రరవప బతష
స ల

94-117/561

8767 NDX2696680
పపరర: చనథరరశదస మడ

94-109/768

8770 NDX2438737
పపరర: ససబబబరరయగడడ మమడ

94-117/564

తసడడ:డ యహన రరవప మమడ
ఇసటట ననస:29-8-796
వయససస:21
లస: పప
94-117/566

8773 JBV2453595
పపరర: వనసకటబడవప పగడథల

94-117/567

తసడడ:డ కకటయఖ పగడథల
ఇసటట ననస:29-8-796
వయససస:42
లస: పప
94-117/649

8776 NDX2622645
పపరర: రరమకకటటశసర రరవప గడడ స

94-107/830

తసడడ:డ వనసకయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:29-8-797
వయససస:34
లస: పప
94-115/872

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లర కకసడథ
ఇసటట ననస:29-8-797
వయససస:25
లస: పప
94-117/568

8761 NDX0952325
పపరర: ససబబబరరవప మగనగరల

తసడడ:డ యహన రరవప మడ
ఇసటట ననస:29-8-796
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప పగడల
ఇసటట ననస:29-8-796
వయససస:18
లస: పప
94-115/871

94-81/793

తసడడ:డ ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:29-8-795
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల కరమమపలర
ఇసటట ననస:29-8-796
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ యహహనరరవ మడ
ఇసటట ననస:29-8-796
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమ కకటటశసర రరవప గడదస
ఇసటట ననస:29-8-797
వయససస:31
లస: ససస స

8763 AP151010267667
పపరర: కకటటశసరర బతష
స ల

8758 NDX2689974
పపరర: మహన అవనఘ ఖ

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మగనగరల
ఇసటట ననస:29-8-794
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనణకటబడవప పగడథల
ఇసటట ననస:29-8-796
వయససస:36
లస: ససస స

8771 NDX2438745
పపరర: వనసకట రరమమసజననయగలల
పగడథల
తసడడ:డ వనసకట రరవప పగడథల
ఇసటట ననస:29-8-796
వయససస:21
లస: పప

8780 NDX1964494
పపరర: కకరణమయ పప తషరరజ

94-117/558

భరస : అజయ కలమమర బటటఘ ల
ఇసటట ననస:29-8-795
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమ లసగరశసర రరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:29-8-796
వయససస:33
లస: ససస స

8777 NDX0672246
పపరర: అశశకర బబ లర కకసడ

8760 NDX1086859
పపరర: కకషష మగనగరల

94-117/554

తసడడ:డ సప మయఖ అవనఘ ఖ
ఇసటట ననస:29-8-794
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:29-8-795
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:29-8-795
వయససస:27
లస: పప
8768 NDX0267922
పపరర: కమల కరమమపలర

94-117/556

తసడడ:డ ససబబబరరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:29-8-794
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మగనగరల
ఇసటట ననస:29-8--794
వయససస:18
లస: పప
8765 NDX2622736
పపరర: అజయ కలమమర బతషల

8757 AP151010264459
పపరర: చసదడశశఖర గగరకస

8755 AP151010267243
పపరర: మలర శసరర గగరకస

భరస : చసదడశశఖర గగరకస
ఇసటట ననస:29-8-793
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గగరకస
ఇసటట ననస:29-8-793
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకషష మగనగరల
ఇసటట ననస:29-8-794
వయససస:36
లస: ససస స
8762 NDX2563567
పపరర: సరయ యశససత మగనగరల

94-117/553

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:29-8-793
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ మసచథ
ఇసటట ననస:29-8-793
వయససస:60
లస: పప
8759 NDX0267245
పపరర: వజయలకడమ మగనగరల

8754 NDX0905844
పపరర: హహహమమవత గగరకస

8779 NDX0672667
పపరర: రరమమసజననయగలల బబ లర కకసడ

94-115/873

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:29-8-797
వయససస:38
లస: పప
94-117/650

8782 NDX2622843
పపరర: రరమ కకటటశసర రరవప గడడ స

94-117/651

తసడడ:డ వనసకయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:29-8-797
వయససస:34
లస: పప
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94-115/874

భరస : రరమకకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:29-8-797/1
వయససస:36
లస: ససస స
8786 NDX1621037
పపరర: మణణకసఠ వలలర టట

94-117/571

94-117/574

94-117/575

94-117/578

94-117/581

94-117/584

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప చరరల
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:71
లస: పప

8796 NDX1121920
పపరర: లలత తథడదపలర

8799 NDX0372714
పపరర: శవ పసడయ వరఖకరణస

భరస : వనసకటబడమ కకడసరర
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:59
లస: ససస స

94-117/579

8805 NDX0260711
పపరర: వనసకటపయఖశశసససస జనపరటట

8811 NDX1642298
పపరర: సరయకలమమర తథడదపలర
తసడడ:డ ఉదయ కలమమర తథడదపలర
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:27
లస: పప

94-117/577

8797 NDX0761411
పపరర: పరవన శశశలజ మమరరస

94-117/580

తసడడ:డ వనసకట లకడమ రరస పడసరద మమరరస
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:35
లస: ససస స
94-117/582

8800 NDX0267823
పపరర: శశష అననపవరష జజనపరటట

94-117/583

భరస : వనసకటపపయఖ శరససస స జజనపరటట
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:72
లస: ససస స
94-117/586

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ రరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:62
లస: పప
94-117/588

8806 NDX2907244
పపరర: యస రరజ రరజరశసరర దదవ

94-117/736

భరస : యస గరపరల కకషష మమరరస లలట
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:65
లస: ససస స
94-119/704

భరస : మమధవ కకషష పడతథప
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:44
లస: ససస స
94-119/706

94-105/478

94-117/585 8803 NDX1035211
8802 NDX0910133
పపరర: జజనపరటట వశసనథధ ససబడమణఖస
పపరర: వనసకటరరమ కకడసరర

94-117/737 8808 NDX1465369
8807 NDX3075272
పపరర: వనసకట ససబబరరవప ఇనసమమళళ
పపరర: గరయతడ పడతథప

8810 NDX2043271
పపరర: వజయ కకడసరర

8791 NDX1166917
పపరర: ససనత గగనసపపవడక

తసడడ:డ ససబడహమణఖస వరఖకరణస
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వశసనథధస జజనపరటట
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ వ ఏల వ పడసరద ఇనసమమళళ
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:41
లస: పప

94-117/573

94-117/576 8794 NDX1963942
8793 NDX2083178
పపరర: వనసకట సరయ మమనస కకడథల
పపరర: పలర వ సరరజ వరఖకరణస

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ శరససప ఖ జజనపరటట
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:51
లస: పప
94-117/587

8788 NDX1964445
పపరర: యమగన కమమ

భరస : సతష గరనశశపవడక
ఇసటట ననస:29-8-799 BRODIPET 2/18
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస వరఖకరణస
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససతథరరమయఖ చరరల
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:74
లస: ససస స
8804 NDX0260661
పపరర: ససతథరరమయఖ చరరల

94-117/652

తసడడ:డ ఉదయ కలమమర తథడదపలర
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఉదయకలమమర తథడదపలర
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:55
లస: ససస స
8801 NDX0267708
పపరర: రసగనథయకక చరరల

8790 NDX2613255
పపరర: సతష గగనసపపవడక

94-117/570

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కమమ
ఇసటట ననస:29-8-799
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కలమమర కకడథల
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకడసరర
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:29
లస: ససస స
8798 NDX1121953
పపరర: వశరల తథడదపలర

94-117/572

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ గగనసపపవడక
ఇసటట ననస:29-8-799
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దసపగగసటర
ఇసటట ననస:29-8-800
వయససస:52
లస: ససస స
8795 NDX2037977
పపరర: సరయ పడతతఖష కకడసరర

8787 AP151010264389
పపరర: వరవనసకటబడవప వలలర టట

8785 NDX2179514
పపరర: సరయ పవన వలలర టట

తసడడ:డ వర వనసకట రరవప వలలర టట
ఇసటట ననస:29-8-798
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ వలలర టట
ఇసటట ననస:29-8-798
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కమమ
ఇసటట ననస:29-8-799
వయససస:42
లస: పప
8792 NDX1708561
పపరర: వజయ యలమరపడగడ

94-117/569

భరస : వర వనసకట రరవప వలలర టట
ఇసటట ననస:29-8-798
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వనసకట రరవప వలలర టట
ఇసటట ననస:29-8-798
వయససస:25
లస: పప
8789 NDX0815902
పపరర: కమమ వనసకట ససబబబరరవప

8784 JBV2461457
పపరర: రమమదదవ వలలర టట

8809 NDX1370857
పపరర: నథగ లకకమ లసకర

94-119/705

భరస : దతథసతదతడ యశరమ లసక
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:52
లస: ససస స
94-119/707

8812 NDX1465344
పపరర: మమధవ కకషష పడతథప

94-119/708

తసడడ:డ గరపరల కకషష మమరరస పడతథప
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:36
లస: పప
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8813 NDX1465351
పపరర: గగపరల కకషష మమరరస పడతథప

94-119/709

తసడడ:డ పపరరషప తస స పడతథప
ఇసటట ననస:29-8-802
వయససస:75
లస: పప
8816 NDX3075231
పపరర: నవనకలమమర బబపటర

94-117/740

94-117/591

తసడడ:డ మగరళ మహన రరవప గసజస
ఇసటట ననస:29-8-803
వయససస:68
లస: ససస స
8822 JBV2453827
పపరర: శశషగరరరరరవప పరటటబసడర

94-117/594

94-119/892

94-117/598

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గగసదద
ఇసటట ననస:29-8-804
వయససస:32
లస: పప
8834 AP151010264303
పపరర: ససబబబరరవప యదరనపవడడ

94-117/593
8821 AP151010264417
పపరర: కకషషమహన రరవప పరలలవరయ

8823 NDX0930677
పపరర: పరడడచసరర రసగ సరసమ

8826 NDX2722403
పపరర: రరమ దదవ పసచథగగనల

8829 AP151010267259
పపరర: గరతథసజల యదదనపవడడ

8832 AP151010264306
పపరర: హనమతననసరద యదరనపవడడ

8835 NDX2345080
పపరర: గరపరలకకషష

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యదరనపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-804
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:29-8-805
వయససస:25
లస: పప

8837 NDX1079789
పపరర: లకకమ పడణవ దచసదసకలరర

8838 NDX0267427
పపరర: గరయతడ పడతతఖష డచణదసకలరర

94-126/302

తసడడ:డ నథగభమషణ శరససస స
ఇసటట ననస:29-8-821
వయససస:30
లస: ససస స
8840 NDX0386979
పపరర: నథగభమషణశరససస స దచసదసకలరర
తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:29-8-821
వయససస:56
లస: పప

94-117/592

తసడడ:డ రరఘవరరవప పరలలవరయ
ఇసటట ననస:29-8-803
వయససస:57
లస: పప
94-117/595

8841 NDX1764399
పపరర: శరసత రరణణ బబయ బబ సదదల
తసడడ:డ భమ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:29-8-822
వయససస:31
లస: ససస స

8824 AP151010264278
పపరర: శసకరరరవప పరలలవరయ

94-117/596

తసడడ:డ రరఘవ రరవప పరలలవరయ
ఇసటట ననస:29-8-803
వయససస:71
లస: పప
94-119/893

94-117/597
8827 NDX2420826
పపరర: వనసకట లకడమ రరమ పడసరద
మమరరస
తసడడ:డ లకమణ సరసమ శరమ మమరరస
ఇసటట ననస:29-8-803 SRINIVASA NILAYAM
వయససస:65
లస: పప

94-117/599

8830 NDX0260778
పపరర: పకధదస కకషష గగసదద

94-117/600

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గగసదద
ఇసటట ననస:29-8-804
వయససస:30
లస: పప
94-117/602

8833 AP151010264067
పపరర: నరసససహరరవప గగసదద

94-117/603

తసడడ:డ గరపరలరరవప గగసదద
ఇసటట ననస:29-8-804
వయససస:60
లస: పప
94-117/605

8836 NDX2849263
పపరర: మహహత కలమమర వసససశశటఘ ట

94-118/1145

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర వసససశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-08-806
వయససస:19
లస: పప
94-126/303

తసడడ:డ నథగభమషణ శరససస స
ఇసటట ననస:29-8-821
వయససస:33
లస: ససస స
94-126/305

94-117/590

8820 JBV2454312
పపరర: రరఘవనసదడరరవప మననవ

తసడడ:డ ససబబబరరవప యదరనపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-804
వయససస:40
లస: పప
94-117/604

8818 NDX2360188
పపరర: కమల మమరరస

భరస : వనసకట లకడమ రరమ పడసరద మమరరస
ఇసటట ననస:29-8-803
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప యదరనపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-804
వయససస:58
లస: ససస స
94-117/601

94-117/739

భరస : వనసకటపరయష దసరర పడసరద కరమరరజ
ఇసటట ననస:29-8-803
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస మమరరస పసచథగగనల
ఇసటట ననస:29-8-803
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప గగసదద
ఇసటట ననస:29-8-804
వయససస:54
లస: ససస స
8831 NDX0260737
పపరర: గరపరల కకషష గగసదద

94-117/589

తసడడ:డ కలనయఖ పడడచసరర
ఇసటట ననస:29-8-803
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పసలర లటర
ఇసటట ననస:29-8-803
వయససస:44
లస: పప
8828 AP151010267206
పపరర: తషలససదదవ గగసదద

8817 AP151010267263
పపరర: రరజరశసరర కరమరరజ

8815 NDX2781011
పపరర: కకడథల రరజఖ లకడమ

భరస : కకడథల రరజ కలమమర
ఇసటట ననస:29-8-802 FLAT SF-3
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:29-8-803
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధన రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:29-8-803
వయససస:59
లస: పప
8825 NDX2720688
పపరర: శకనవరస మమరరస పసలర లటర

94-117/738

భరస : వశసనథథ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:29-8-802 FLAT SF-3
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ బబపటర
ఇసటట ననస:29-8-802, GF3
వయససస:29
లస: పప
8819 JBV2453975
పపరర: లకడమసరవతడ గసజస

8814 NDX2780666
పపరర: వశసనథథ నథగ లకడమ

8839 JBV0800136
పపరర: రరజరరజరశసరర దచసదసకలరర

94-126/304

భరస : నథగభమషణశరససస స
ఇసటట ననస:29-8-821
వయససస:48
లస: ససస స
94-126/306

8842 NDX0267435
పపరర: ససపన భవన

94-126/307

భరస : పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:29-8-822
వయససస:34
లస: ససస స
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8843 AP151010321031
పపరర: నలలతపలశశశలజ భగవనగరరర�

94-126/308

8844 NDX1823930
పపరర: శశభ రరణణ బబయ రరజపపతడ

భరస : ఫణణకలమమర�
ఇసటట ననస:29-8-822
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వరససదదవ సససగ రరజపపతడ
ఇసటట ననస:29-8-822
వయససస:47
లస: ససస స

94-126/311
8846 NDX0804492
పపరర: యగరనసద సరయ భబసనర శరమ
తతటటపలర
తసడడ:డ యగరననద శకనవరసరరవప తషటటపఅల
ఇసటట ననస:29-8-822
వయససస:27
లస: పప

8847 NDX0074294
పపరర: వసశకకషష తతటటపలర

8849 JBV2495356
పపరర: ఫణణకలమమర భగవనగరరర

94-126/314

తసడడ:డ టట ఎస సప మయజలల
ఇసటట ననస:29-8-822
వయససస:50
లస: పప
8852 NDX1825076
పపరర: పడహరర వరర న మగళళపవడడ

94-126/317

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మగళరపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-823
వయససస:25
లస: పప
94-126/853

8858 NDX2749083
పపరర: వజయ లకడమ బమనబబ యన

94-126/855

8850 NDX0834390
పపరర: ఏడడకకసడలల శకనవరసరరవప�
తతటటపలర �
తసడడ:డ సతఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:29-8-822
వయససస:57
లస: పప

94-126/315

8853 NDX0766253
పపరర: శకనవరసరరవప మగళళపవడడ�

94-126/318

8859 NDX1823963
పపరర: నథగ లకడమ అలర దథసస

భరస : రరమ కకషష రరడడడ బనగరరర
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:40
లస: ససస స

8862 JBV2499044
పపరర: భబరత భవరర� �

94-126/326

8867 NDX1140128
పపరర: వజయదసరర మహహశసర రరడడడ
బగరననరర
తసడడ:డ రరమకకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:28
లస: పప
8870 NDX0984195
పపరర: వనసకటటశసరరర భమనబబ యన

8865 NDX0267492
పపరర: యస లకడమ తసగరరరల

94-126/313

8851 NDX1825050
పపరర: శక లకడమ మగళరపవడడ

94-126/316

8854 NDX0804567
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప లకనరరజ

94-126/319

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:29-8-823
వయససస:87
లస: పప
94-126/854

8857 NDX0026641
పపరర: శకలత చమకలరరస

94-126/320

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:29-8-826
వయససస:41
లస: ససస స
94-126/321

8860 NDX2028737
పపరర: మకదసల భవరన పప టట
ర రర

94-126/322

భరస : బబలకకషష మహన రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:36
లస: ససస స
94-126/324

భరస : ాసశవబడహమస�
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:40
లస: ససస స

8864 NDX0771808
పపరర: వనసకట నథగరతనస
యలమరవఝగల�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:49
లస: ససస స

8848 NDX0818500
పపరర: పరరర సరరధద భగవనగరరర

భరస : శకనవరసరరవప మగళరపవడడ
ఇసటట ననస:29-8-823
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ అలర దథసస
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:28
లస: ససస స
94-126/323

94-126/310

తసడడ:డ టట ఎస సప మయజలల
ఇసటట ననస:29-8-822
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:29-8-825
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర బమనబబ యన
ఇసటట ననస:29-8-826
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:47
లస: పప

94-126/312

తసడడ:డ వనజ.యస రరవప
ఇసటట ననస:29-8-822
వయససస:29
లస: పప

8856 NDX3168804
పపరర: కమల దదవ పససపపలలటట

8845 NDX0804351
పపరర: తతటటపలర రమమదదవ�

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:29-8-822
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబచలస�
ఇసటట ననస:29-8-823
వయససస:58
లస: పప

8855 NDX2964815
పపరర: బసగరర బబబగరరవప
అకలనమహనస
తసడడ:డ రమణరరవప
ఇసటట ననస:29-8-823
వయససస:60
లస: పప

8861 NDX1402049
పపరర: వరన బనగరరర

94-126/309

8863 NDX1239748
పపరర: పప తషల ససధథ రరణణ

94-126/325

భరస : రరమకకషష రరవప
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:46
లస: ససస స
94-126/327

8866 NDX2424505
పపరర: హర తదజ యలమరవఝల

94-126/328

భరస : ససరఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యలమరవఝల
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:22
లస: పప

94-126/329

94-126/330
8868 NDX0382721
పపరర: బబల భబసనర సరయ వరపడసరద�
తసగరరరల�
తసడడ:డ ససరఖ నథరరయణ�
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:37
లస: పప

8869 NDX2028703
పపరర: బబలకకషష మహన రరవప
పప టట
ర రర
తసడడ:డ పరసడడరసగ వఠల పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:46
లస: పప

94-126/331

94-126/332

8871 NDX0718783
పపరర: శకనవరసరరవప యలర వరఝల

8872 NDX1140110
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ బగరననరర

94-126/334

94-126/333

తసడడ:డ హహ గరపరల రరవప యలర వరఝల
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సప మలసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:53
లస: పప
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8873 NDX0382630
పపరర: ససరఖనథరరయణ� తసగరరరల�

94-126/335

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-827
వయససస:66
లస: పప
8876 NDX3160207
పపరర: కకషష కమల దథమరరజ

94-126/856

Deleted
94-126/340

తసడడ:డ మధసససదన రరవప
ఇసటట ననస:29-8-829
వయససస:31
లస: పప
8882 NDX0066498
పపరర: నథగదసరర లకడ చకరన�

94-126/342

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:29-8-830
వయససస:40
లస: పప
8888 NDX1239789
పపరర: రమణణయ ధసళపరల

8877 NDX1125905
పపరర: కమలమదదవ పససపపలలటట
తసడడ:డ పస వ రమణథ రరవప
ఇసటట ననస:29-8-829
వయససస:60
లస: ససస స

94-126/348

8880 NDX0891895
పపరర: మదసససధనరరవప యడర �

94-126/343

94-126/353

8886 NDX0073817
పపరర: వనసకటటశసర రరవప చకరన�

94-126/346

8897 AP151010321295
పపరర: రరజఖలకడమ పరశస�

94-126/355

94-126/349

భరస : గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:29-8-835
వయససస:73
లస: ససస స

94-126/352

94-118/1262

8901 NDX3191681
పపరర: నథగ లకడమ కలరరనతల
భసధసవప: అనశ కలమమర
ఇసటట ననస:29-8-835
వయససస:51
లస: ససస స

8884 NDX1152826
పపరర: ససరరసదడ చకరన

94-126/344

94-126/347
8887 NDX2052496
పపరర: యమమన పసడయ దరరకన ఆచసట

8890 NDX1239771
పపరర: శరరద ధసళపరళ

94-126/350

8893 NDX2970648
పపరర: కరజ నథగసరయససకనథఖలకకమ
కరజ నథగసరయససకనథఖలకకమ
భరస : కరజ మణణకరసత మణణకసఠ
ఇసటట ననస:29-8-834
వయససస:24
లస: ససస స

94-120/623

8896 JBV0802215
పపరర: రమణకలమమరర పస

94-126/354

భరస : రరజకలమమర
ఇసటట ననస:29-8-835
వయససస:43
లస: ససస స
94-126/356

తసడడ:డ గగరవయఖ పరసస
ఇసటట ననస:29-8-835
వయససస:53
లస: పప
94-126/858

94-126/857

భరస : చనద శ
ఖ శఖర శరససస స
ఇసటట ననస:29-8-832
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ పరశస
ఇసటట ననస:29-8-835
వయససస:56
లస: పప
8898 NDX2084317
పపరర: రరజకలమమర పరసస

8881 NDX3167954
పపరర: రరజఖ లకడమ పససపపలలటట

తసడడ:డ కకషష మహన సరయ ఆచసట
ఇసటట ననస:29-8-832
వయససస:34
లస: ససస స

8889 NDX2052488
పపరర: రరమ కకషష శరరద ఆచసట

8895 NDX2768364
పపరర: రమమశ పరశస

94-126/339

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:29-8-830
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజనకక వలర భ శరససస స
ఇసటట ననస:29-8-832
వయససస:68
లస: పప

8894 NDX0269217
పపరర: శవ రరమ కకషరషరరవప�
కరమరరజగడడ �
తసడడ:డ రరమమమరరస శరమ�
ఇసటట ననస:29-8-834
వయససస:79
లస: పప

8878 NDX1135896
పపరర: రతన దదవరసస యడర

భరస : మధసససదన పససపపలలటట
ఇసటట ననస:29-8-829
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కకషష మహన సరయ ఆచసట
ఇసటట ననస:29-8-832
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరససహ రరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:29-8-832
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ పరశస
ఇసటట ననస:29-8-835
వయససస:56
లస: పప

94-126/341

8883 NDX0066324
పపరర: ససబబరతనస చకరన�

94-126/351 8892 NDX1239763
8891 NDX2052470
పపరర: కకషష మహన సరయ ఆచసట
పపరర: చనద శ
ఖ శఖర శరససస స

94-126/337

తసడడ:డ మధసససదనరరవప
ఇసటట ననస:29-8-829
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:29-8-830
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ చనద శ
ఖ శఖర శరససస స
ఇసటట ననస:29-8-832
వయససస:34
లస: ససస స

8900 NDX2732642
పపరర: రమమశ పరశస

94-126/338

భరస : వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:29-8-830
వయససస:54
లస: ససస స
94-126/345

8875 JBV2495125
పపరర: శకనవరస దథమరరజ

తసడడ:డ గరపరలకకషష మమరరస దథమరరజ
ఇసటట ననస:29-8-828
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనథరరయణ�
ఇసటట ననస:29-8-829
వయససస:64
లస: పప

భరస : రవకలమమర�
ఇసటట ననస:29-8-830
వయససస:33
లస: ససస స
8885 NDX0073627
పపరర: రవ కలమమరర చకరన�

94-126/336

భరస : శకనవరస దథమరరజ
ఇసటట ననస:29-8-828
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస దథమరరజ
ఇసటట ననస:29-8-828
వయససస:24
లస: పప
8879 NDX1168277
పపరర: రతనతదజ యయడర థ

8874 JBV0802702
పపరర: శరరద మహలకడమ దథమరరజ

8899 AP151010318142
పపరర: గగరవయఖ పరశస�

94-126/357

తసడడ:డ రరజయఖ�
ఇసటట ననస:29-8-835
వయససస:82
లస: పప
94-126/859

8902 NDX2732634
పపరర: ససనత బసడరర

94-126/860

తసడడ:డ పరమమశసర రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:29-8-835
వయససస:44
లస: ససస స
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94-126/861

తసడడ:డ రమమశ పరశస
ఇసటట ననస:29-8-835
వయససస:21
లస: ససస స
8906 NDX1983254
పపరర: అజయ కలమమర అడడ గరరర

8904 NDX2771228
పపరర: మమఘన పరశస

తసడడ:డ రమమశ పరశస
ఇసటట ననస:29-8-835
వయససస:20
లస: ససస స
94-126/359

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప అడడ గరరర
ఇసటట ననస:29-8-836
వయససస:56
లస: పప

8907 NDX2787752
పపరర: జయ ససషమ రరణణ అడడ గరర

తసడడ:డ ఎల కర శరససస స పరరమ
ఇసటట ననస:29-8-837
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-839
వయససస:50
లస: పప
8915 AP151010321413
పపరర: ససససమత రరణణ తథడడబబ యన

94-126/366

94-126/369

94-126/866

94-126/371

94-126/374

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:29-8-845
వయససస:38
లస: ససస స

94-126/377

8911 JBV0800946
పపరర: పదథమవత� కకసడ�

94-126/362

8914 NDX1125863
పపరర: శవపరరసత తథడడబబ యన

94-126/367

8917 NDX2051340
పపరర: శవ సరయ గరపస కకషష
తథడడబబ యన
తసడడ:డ రరజజ శకనవరస తథడడ బబ యన
ఇసటట ననస:29-8-840
వయససస:24
లస: పప

94-126/370 8920 NDX2756617
8919 AP151010318035
పపరర: బబలససబబబరరవప తథడడబబ యన
పపరర: చసదస మహహశ ఉపపలపరటట

8928 JBV2495133
పపరర: హరరశ కలమమర అడచపవడడ

94-126/365

94-126/368

94-126/865

తసడడ:డ ససబబరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:29-8-840
వయససస:44
లస: పప

94-126/867 8923 NDX2813780
8922 NDX2752160
పపరర: సతఖ ఆరమ జజఖత తథడడబబ యన
పపరర: లకడమ ససజనఖ తథడడబబ యన

8925 NDX0409748
పపరర: రమణథరరవప యమమరరస

94-126/360

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:29-8-840
వయససస:35
లస: ససస స

94-126/868

తసడడ:డ రరజ శకనవరస తథడడబబ యన
ఇసటట ననస:29-8-840
వయససస:19
లస: ససస స
94-126/372

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:29-8-842
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:29-8-843
వయససస:42
లస: ససస స
8930 NDX0066381
పపరర: ససజజత దదవనసల

94-126/364

భరస : రరజకలమమర తథడడబబ యన
ఇసటట ననస:29-8-840
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:29-8-842
వయససస:60
లస: ససస స
8927 NDX0267542
పపరర: రరమశశషష ఆదదపవడడ

8916 AP151010321412
పపరర: పరమమశసరర తథడడబబ యన

8908 NDX2277374
పపరర: అననమపవరష భవరన పరరమ

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:29-8-839
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:29-8-840
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ బల ససబబరరవప తథడడబబ యన
ఇసటట ననస:29-8-840
వయససస:39
లస: పప
8924 NDX0387134
పపరర: వజయలకకమ పసడడట యమమరరస

94-126/864

భరస : బబలససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-8-840
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల ససబబబ రరవప�
ఇసటట ననస:29-8-840
వయససస:42
లస: పప
8921 NDX2786358
పపరర: రరజ కలమమర తథడడబబ యన

8913 AP151010318206
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడథ

94-126/358

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:29-8-837
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:29-8-839
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరజజ శకనవరస తథడడబబ యన
ఇసటట ననస:29-8-840
వయససస:52
లస: ససస స
8918 JBV2495505
పపరర: చసదడశశఖర తథడడబబ యన�

94-126/863

తలర : నథగ లకడమ
ఇసటట ననస:29-8-837
వయససస:28
లస: పప
94-126/363

8905 JBV0801480
పపరర: ససధథవరణణ అడడ గరర

భరస : అజయగనమమర
ఇసటట ననస:29-8-836
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమమర అడడ గరర
ఇసటట ననస:29-8-836
వయససస:26
లస: ససస స

94-126/361 8910 NDX3204658
8909 NDX2195445
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప పరరమ
పపరర: అనశ కలమమర కలరరనతల

8912 AP151010318496
పపరర: మహనరరవప కకసడథ�

94-126/862

8926 NDX0269258
పపరర: సససదర రరవప యమమరరస

94-126/373

తసడడ:డ లకకమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-8-842
వయససస:79
లస: పప
94-126/375

8929 NDX1896069
పపరర: జజఖతరమయ పగడథల

94-126/376

తసడడ:డ రమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:29-8-843
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పగడథల
ఇసటట ననస:29-8-845
వయససస:24
లస: ససస స

94-126/378
8931 NDX1531012
పపరర: వనసకట నథగ ససత రరణగక
రరసడడచసతల
భరస : సతఖ నథరరయణ మమరరస కకడవసటట
ఇసటట ననస:29-8-845
వయససస:46
లస: ససస స

8932 NDX2043008
పపరర: ససజజత పరలపరరస

94-126/379

భరస : శకనవరసరరవప పగడథల
ఇసటట ననస:29-8-845
వయససస:47
లస: ససస స
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8933 NDX0066373
పపరర: లకడమ కలమమరర దదవనసల�

94-126/380

భరస : కరసతథరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-845
వయససస:68
లస: ససస స
8936 NDX1824185
పపరర: నథగ శవ రరజరష కకలర పర

94-126/383

తసడడ:డ నథగ శవ రరజరష కకలర పర
ఇసటట ననస:29-8-845
వయససస:32
లస: పప
8939 NDX2748150
పపరర: లకడమ పడసనన కకడవసటట

94-126/869

8934 NDX1458539
పపరర: పప తనథదదతఖ పగడథల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లశశటఘ ట
ఇసటట ననస:29-8-845
వయససస:27
లస: పప

94-126/384
8937 NDX1530949
పపరర: సతఖ నథరరయణ మమరరస
కకడవసటట
తసడడ:డ రరమ సప మయమజలల కకడవసటట
ఇసటట ననస:29-8-845
వయససస:50
లస: పప

8938 AP151010318338
పపరర: పడసరదస కకలర పర�
తసడడ:డ శవరనసదలసగయఖ�
ఇసటట ననస:29-8-845
వయససస:60
లస: పప

8940 NDX1983171
పపరర: లకడమ పడసనన కసతదటట

8941 NDX1983221
పపరర: జగర యఖ కసతదటట

భరస : జగర యఖ కసతదటట
ఇసటట ననస:29-8-846
వయససస:45
లస: ససస స

8942 NDX2168236
పపరర: ససపన పసడయమ వనమగల

8943 AP151010321398
పపరర: రరజఖలకడమ వనమగల

భరస : చసదడ శశఖర వనమగల
ఇసటట ననస:29-8-847
వయససస:28
లస: ససస స
8945 NDX0583146
పపరర: వజయకలమమర వనమగల�
తసడడ:డ చనన కకషష�
ఇసటట ననస:29-8-847
వయససస:38
లస: పప
8948 JBV2454890
పపరర: వశసనథథ అననసభభటర

8946 NDX0804716
పపరర: వనమగల చనన కకషష�

94-117/606

8949 NDX2382752
పపరర: ససహససన కలసచనపలర
భరస : మగరళకకషష కలసచనపలర
ఇసటట ననస:29-8-6961
వయససస:35
లస: ససస స

8951 NDX2272623
పపరర: నననన పదమ పడబబల

8952 NDX2270346
పపరర: సరయ మగనవథ

94-100/812

భరస : కరమయఖ శరససస స పడబబల
ఇసటట ననస:29-9-369
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప యసడపలర
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:54
లస: ససస స
8957 NDX1904771
పపరర: సరయ శకత గగగరర లస

94-120/295

తసడడ:డ మగరళ కకషష గగగరర లస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:24
లస: ససస స
8960 NDX2496040
పపరర: ససవరష సరరదద
భరస : ఖసడడజ రరవప సరరదద
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:43
లస: ససస స

94-126/389

8955 NDX1294255
పపరర: ఆదదలకకమ యసడపలర

94-126/392

94-126/387

8944 NDX0787804
పపరర: చసదడశశఖర� వనమగల�

94-126/390

8947 NDX3219854
పపరర: ససపన పసడయ వనమగల

94-126/938

భరస : చసదడ శశఖర వనమగల
ఇసటట ననస:29-8-847
వయససస:28
లస: ససస స
94-120/221

8950 NDX2382760
పపరర: ససశలమదదవ కలసచనపలర

94-94/921

8953 NDX1294263
పపరర: లకకమమమధసరర యసడపలర

94-119/725

8956 NDX1294248
పపరర: హనసమసతరరవప యసడపలర
తసడడ:డ గరపరలకకషష యసడపలర
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:56
లస: పప

8958 NDX1621607
పపరర: నథగ మలర శసరర చసదస

8959 NDX2215838
పపరర: ధనలకడమ గగగరర లస

తసడడ:డ కకషషమమరరస చసదస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:57
లస: ససస స

94-119/723

తసడడ:డ హనసమసతరరవప యసడపలర
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లలట గరపరలకకషషమమరరస యసడపలర
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:81
లస: ససస స

8961 AP151010279577
పపరర: సరసబబడజఖస చసదస

94-120/222

భరస : కరశలమసరనధ కలసచనపలర
ఇసటట ననస:29-8-6961
వయససస:60
లస: ససస స

94-120/296

భరస : శకనవరసరరవప చసదస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:41
లస: ససస స
94-120/298

94-126/385

తసడడ:డ చనన కకషష�
ఇసటట ననస:29-8-847
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ మగనవథ
ఇసటట ననస:29-27-48/246
వయససస:23
లస: పప
94-119/724

94-126/382

తసడడ:డ నరసససహయఖ కసతదటట
ఇసటట ననస:29-8-846
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:29-8-847
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణథరరవప అననసభభటర
ఇసటట ననస:29-8-883
వయససస:46
లస: పప

8954 NDX1294230
పపరర: వజయలకకమ యసడపలర

94-126/386

భరస : వనసకటచనకకషష�
ఇసటట ననస:29-8-847
వయససస:55
లస: ససస స
94-126/391

8935 NDX1719907
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర బబ లశశటఘ ట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పగడథల
ఇసటట ననస:29-8-845
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ మమరరస కకడవసటట
ఇసటట ననస:29-8-845
వయససస:20
లస: ససస స
94-126/388

94-126/381

94-119/726

94-120/297

భరస : మగరళకకషష గగగరర లస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:42
లస: ససస స
94-120/299

8962 NDX2495992
పపరర: రరవసత సరరదద

94-120/300

తసడడ:డ ఖసడడజ రరవప సరరదద
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:20
లస: పప
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8963 NDX2191310
పపరర: శరకవణ కలమమర చసదస

94-120/301

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసదస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:22
లస: పప
8966 NDX0901470
పపరర: ససరరశ బబబగ చసదస చసదస

94-120/304

94-120/307

94-120/605

94-115/877

94-120/308

8973 NDX2750255
పపరర: శరరష చసడడ

8976 JBV3713310
పపరర: శశశధర � తరరమమళ��

94-119/727

8979 NDX0844290
పపరర: కకషషబబబగ ససకర

94-120/606

8982 NDX1448274
పపరర: లకడమ అపవరస అదదసకక

8971 AP151010276591
పపరర: కకషషమమరరస చసదస

8974 NDX1707027
పపరర: లలత సససదరర తషరరమమళ

94-115/878

94-119/728

8980 NDX2398857
పపరర: వనసకట లలత కలమమరర
కసభసపరటట
తసడడ:డ చసదడశశఖర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:29-85
వయససస:22
లస: ససస స

94-115/881

94-115/883

8983 NDX0905851
పపరర: వజయలకడమ అదదసకక

94-115/884

భరస : వనసకట లకడమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-85
వయససస:48
లస: ససస స

8984 NDX1261544
పపరర: ససతథ దదవ అదదసకక

8985 NDX0905794
పపరర: వనసకట లకడమ నరసససహ రరవప
అదదసకక
తసడడ:డ లకడమ కరసతస అదదసకక
ఇసటట ననస:29-85
వయససస:56
లస: పప

8986 NDX1261569
పపరర: లకడమ కరసతస అదదసకక

94-120/310 8988 NDX2013332
8987 NDX2167469
పపరర: వనసకటపవరరషనసద శరమ గగసటటరర
పపరర: మనథకడ గగజరరర పపడడ

తసడడ:డ హనసమయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:29-85
వయససస:62
లస: పప
8990 NDX2439081
పపరర: ససమతడ పపలలర ల
భరస : వనసకట శరససస స పపలలర ల
ఇసటట ననస:29-85/1
వయససస:52
లస: ససస స

94-115/886

8991 AP151010279240
పపరర: చథయమకలమమరర జయసత
భరస : సతఖస జయసత
ఇసటట ననస:29-85/1
వయససస:53
లస: ససస స

94-115/887

తసడడ:డ లకకమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:29-85
వయససస:81
లస: పప
94-120/311

భరస : శకనవరస రరవప గగజరరర పవడడ
ఇసటట ననస:29-85/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-120/313

94-115/876

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-84
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వ ఎల నరసససహ రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:29-85
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లకడమ కరసతస
ఇసటట ననస:29-85
వయససస:78
లస: ససస స

94-120/309

94-115/879
8977 JBV3713302
పపరర: జయసఖస ఫణణసదడ� తరరమమళ��

తసడడ:డ వ ఎల నరసససహరరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:29-85
వయససస:23
లస: ససస స
94-115/885

94-120/306

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప తషరరమమళ
ఇసటట ననస:29-84
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప ససకర
ఇసటట ననస:29-84
వయససస:60
లస: పప
94-115/882

8968 AP151010276123
పపరర: శకనవరసరరవప చసదస

తసడడ:డ శశషయఖ చసదస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవ�
ఇసటట ననస:29-84
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకషషబబబగ ససకర
ఇసటట ననస:29-84
వయససస:50
లస: ససస స
8981 NDX2152262
పపరర: లకడమ హరరక అదదసకక

8970 NDX1255439
పపరర: మగరళ కకషష గగగరర ళస

94-120/303

తసడడ:డ కకషషమమరరస చసదస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:45
లస: పప

భరస : నథగరరజ చసదస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:29-84
వయససస:51
లస: ససస స
8978 NDX0843953
పపరర: ససక లకడమ శకలసతల

94-120/305

తసడడ:డ శకహరర రరవప గగగరర లస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససరరశ బబబగ చసదస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:43
లస: ససస స
8975 JBV3713294
పపరర: రరకకమణణ� తరరమమళ��

8967 NDX2013324
పపరర: శకనవరస రరవప గగజరరర పపడడ

8965 AP151010276231
పపరర: నథగరరజ చసదస

తసడడ:డ కకషషమమరరస చసదస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బగలర యఖ గగజరరర పవడడ
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప సరరదద
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:49
లస: పప
8972 NDX2728616
పపరర: చసదడ కళ చసదస

94-120/302

తసడడ:డ మగరళ కకషష గగగరర లస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస చసదస
ఇసటట ననస:29-83
వయససస:43
లస: పప
8969 NDX2495885
పపరర: ఖసడడజ రరవప సరరదద

8964 NDX1255413
పపరర: సరయ యశససస గగగరర లస

8989 AP151010279237
పపరర: శరరద చలమర చలర

94-120/312

భరస : పడసరదస చలర
ఇసటట ననస:29-85/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-120/314

8992 NDX2418143
పపరర: శరత నసదస కలమమర పపలలర ల

94-120/315

తసడడ:డ వనసకట శరససస స పపలలర ల
ఇసటట ననస:29-85/1
వయససస:23
లస: పప
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8993 NDX2439099
పపరర: ససబడహమణఖ శరన కలమమర
పపలలర ల
తసడడ:డ వనసకట శరససస స పపలలర ల
ఇసటట ననస:29-85/1
వయససస:27
లస: పప

94-120/316

8996 AP151010276188
పపరర: వనసకటసతఖమమరరస జయసత
జయసత
తసడడ:డ రరసబబ లర యఖ జయసత
ఇసటట ననస:29-85/1
వయససస:60
లస: పప

94-120/319

8999 NDX1261478
పపరర: రరసబబబగ చలమర

94-115/904

8997 NDX2439073
పపరర: వనసకట శరససస స పపలలర ల

9000 NDX0267476
పపరర: అసజమమ వలలర టట

9003 NDX0901488
పపరర: పస వనణగగరపరల పపరరగర
తసడడ:డ పస వ ససబబబరరవప పపరరగర
ఇసటట ననస:29-86
వయససస:46
లస: పప

9005 NDX1511618
పపరర: దసరర మగవరస

9006 AP151010273283
పపరర: శరసత పరసర

94-115/905

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:26
లస: ససస స
94-117/610

94-117/613

94-117/616

9015 NDX1255454
పపరర: సరరరక వరససరరడడడ

94-120/327

9018 JBV2478253
పపరర: శకనవరసపడసరద వరససరరడడ

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప సరతషపరటట
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:30
లస: పప

9021 NDX2179498
పపరర: హససనథ బబగస షపక
భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:28
లస: ససస స

9001 NDX0903948
పపరర: వనసకట రరజరశసరర పపరరగర

94-120/321

9004 NDX0951475
పపరర: వనసకట రమణ పడసరదస
శనగవరపప
తసడడ:డ సతఖ నథరరయణ సనగవరపప
ఇసటట ననస:29-86
వయససస:56
లస: పప

94-120/324

94-115/906

9007 NDX0845149
పపరర: బబ లర వరస రసగరరరడ�డడ

94-115/907

తసడడ:డ చచసకకరరడ�డడ
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:65
లస: పప
94-117/611

9010 AP151010267679
పపరర: చటటఘమమ చలమర

94-117/612

భరస : వనసకటటశసరరర చలమర
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:72
లస: ససస స
94-117/614

9013 NDX1801134
పపరర: రరసబబబగ చలమర

94-117/615

తసడడ:డ వనసకటటససరరర చలమర
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:31
లస: పప
94-120/325

9016 NDX2294924
పపరర: బబపసననన ఖమససస బ షపక

94-120/326

భరస : మమబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:34
లస: ససస స
94-120/328

తసడడ:డ హనసమసతరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:52
లస: పప
94-115/1110

94-115/903

94-120/323

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస పడసరదస వరససరరడడ
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:30
లస: పప
9020 NDX2811560
పపరర: ససరరశ బబబగ సరతషపరటట

9012 NDX1309004
పపరర: శకనస తననరర

8998 NDX1347111
పపరర: దసరర చలమర

భరస : యస వ ఆర పడసరద పరరగర
ఇసటట ననస:29-86
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస తననరర
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర చలమర
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:41
లస: పప
9017 NDX0795989
పపరర: జర సస పడసరద వరససరరడడ

94-117/609

భరస : రరసబబబగ చలమర
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరరమగమ తననరర
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:24
లస: పప
9014 NDX2037985
పపరర: శకనవరస రరవప చలమర

9009 NDX1800987
పపరర: దసరరర చలమర

94-120/318

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:29-86
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనస తననరర
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:26
లస: ససస స
9011 NDX2033637
పపరర: వనసకటటష తననరర

94-120/320

భరస : యగయఖ వలలర టట
ఇసటట ననస:29-86
వయససస:68
లస: ససస స
94-120/322

8995 JBV2478188
పపరర: బబలరరమకకషష జయసత

తసడడ:డ వనసకటసతఖమమరరస జయసత
ఇసటట ననస:29-85/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస పపలలర ల
ఇసటట ననస:29-85/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ పడసరద శనగవరపప
ఇసటట ననస:29-86
వయససస:23
లస: పప

9008 NDX1309418
పపరర: సరవతడ తననరర

94-120/317

తసడడ:డ వ సతఖమమరరస జయసత
ఇసటట ననస:29-85/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:29-86
వయససస:30
లస: పప
9002 NDX2439339
పపరర: సరయ రరహహల శనగవరపప

8994 JBV2477545
పపరర: హనసమసతరరవప జయసత

9019 NDX2294999
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

94-120/329

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:29-87
వయససస:56
లస: పప
94-117/617

9022 NDX1309095
పపరర: పరరసన షపక

94-117/618

భరస : నజర భబషర షపక
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:29
లస: ససస స
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9023 NDX0850800
పపరర: రమణమమ నకరన
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94-117/619

భరస : అలల
ర రయఖ నకరన
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:55
లస: ససస స
9026 NDX0845412
పపరర: నకరన కరశరరవప

94-117/622

94-120/332

94-185/1392

9030 NDX2294262
పపరర: సతఖనథరరయణ అమమరరజ

9033 NDX1080654
పపరర: అబగదలమర షపక షపక

94-115/909

9036 AP151010273185
పపరర: దచజరమమపరసర

తసడడ:డ జజజపప పరస
ఇసటట ననస:29-90
వయససస:53
లస: పప

9039 NDX2295228
పపరర: లకడమ దథమమచరర

తసడడ:డ నరసససహస పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:29-91
వయససస:50
లస: పప

భరస : కసకరరరయ వననద కలమమర
ఇసటట ననస:29-95
వయససస:37
లస: ససస స
9047 AP151010297017
పపరర: ససబగబలకడమ జటటరర

94-198/47

94-115/910

9031 NDX2958320
పపరర: షపక ఆశ బఇవనజ

94-171/800

9034 NDX1239524
పపరర: భవరన మగరల

94-115/908

9037 NDX1239540
పపరర: కకరణ మగరల

94-115/911

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:29-90
వయససస:27
లస: పప
94-120/334

9040 NDX2295301
పపరర: రవకరసత దథమమచరర

94-120/335

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప దథమమచరర
ఇసటట ననస:29-91
వయససస:37
లస: పప
94-120/336

9043 NDX0302448
పపరర: కకటటశసర శరమ చలమర చలర

94-158/231 9046 NDX1151422
9045 AP151010297016
పపరర: సతఖనథరరయణ వరపడసరద తథళర
పపరర: వనసకట తదజశసన జటటరర

9048 AP151010297066
పపరర: వరణణదదవ తథళర

94-158/234

9049 AP151010297141
పపరర: కమల బలభదడపరతషడన

భరస : సతఖనథరరయణ పడసరద
ఇసటట ననస:29-96
వయససస:57
లస: ససస స

9050 NDX1151414
పపరర: వనసకట వజయకకషష జటటరర
జటటరర
తసడడ:డ జరవఎస శరససస స Juturi
ఇసటట ననస:29-96
వయససస:31
లస: పప

94-158/237 9052 AP151010297100
9051 JBV2426435
పపరర: మహనరరఘవనసదడకలమమర్ తథళళ
పపరర: ఉదయశసకర బలభదడపరతషడన

తసడడ:డ పడసరద తథళళ
ఇసటట ననస:29-96
వయససస:38
లస: పప

94-158/232

తసడడ:డ జరవఎస శరససస స Juturi
ఇసటట ననస:29-96
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబడమణఖ శరఖససస స జటటరర
ఇసటట ననస:29-96
వయససస:56
లస: ససస స
94-158/236

94-120/337

తసడడ:డ రరమ కకషరషరరవప చలర
ఇసటట ననస:29-93
వయససస:94
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ తథళర
ఇసటట ననస:29-95
వయససస:65
లస: పప
94-158/233

94-120/331

భరస : కకరణ
ఇసటట ననస:29-90
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరశరమ చలర
ఇసటట ననస:29-93
వయససస:92
లస: ససస స
94-125/898

9028 NDX2294122
పపరర: వసససధర అమమరరజ

భరస : అలర బకలక
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవ కరసత దథమమచరర
ఇసటట ననస:29-91
వయససస:29
లస: ససస స

94-120/624 9042 AP151010279271
9041 NDX2726768
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పపరరబబ యన
పపరర: సరవతడ చలమర చలర

9044 NDX2805646
పపరర: కసకరరరయ రరఖ దదవ

94-120/333

భరస : జజజపప
ఇసటట ననస:29-90
వయససస:80
లస: ససస స
94-115/912

94-117/621

భరస : సతఖనథరరయణ అమమరరజ
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:29-88/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప పరస
ఇసటట ననస:29-90
వయససస:48
లస: ససస స
9038 AP151010273358
పపరర: కకషరషరరవప పరస

94-120/330

తసడడ:డ వరససదదవరరవ అమమరరజ
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:32
లస: పప
9035 AP151010273184
పపరర: మసగమమ పరస

9027 AP151010279249
పపరర: రరధదక వరససరరడడడ

9025 NDX2382653
పపరర: జజన బబషర షపక

తసడడ:డ అలమర బకలక షపక
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసపడసరదస వరససరరడడ
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ యస నథరరయణ అమరరజ
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:43
లస: పప
9032 NDX2979763
పపరర: షపక అబగదల

94-117/620

తసడడ:డ నరసససహరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ నకరన
ఇసటట ననస:29-88
వయససస:34
లస: పప
9029 NDX1896440
పపరర: వజయ కలమమర అమరరజ

9024 NDX2179506
పపరర: లలకరనసధ పడబబకర కలరపరటట

94-158/235

భరస : వనసకట ససబబబరరవప బబలబడదప
డ రతషడన
ఇసటట ననస:29-96
వయససస:72
లస: ససస స
94-158/238

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప బబలబడదప
డ రతషడన
ఇసటట ననస:29-96
వయససస:51
లస: పప
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9053 NDX2784395
పపరర: బల భబరత తలర
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భరస : మహన రరఘవనసదడ కలమమర తలర
ఇసటట ననస:29-96
వయససస:29
లస: ససస స

94-124/820
9054 NDX3113321
పపరర: భరత కలమమర జరజన కరసతలమల
కరసతలమల ససఖరరజ జరజన
భసధసవప: కసకరరరయ వననద కలమమర
ఇసటట ననస:29-97
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ శసకర బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:29-97
వయససస:24
లస: ససస స

9056 AP151010297101
పపరర: శరరద బలభదడపరతషడన

9057 NDX2133361
పపరర: ససబబరరవప బబవ

9058 NDX2469138
పపరర: కకటట రరజశశఖర యయనసగసటట

94-158/363

94-158/240

భరస : ఉదయశసకర
ఇసటట ననస:29-97
వయససస:45
లస: ససస స

94-158/241

తసడడ:డ రరమయఖ బబవ
ఇసటట ననస:29-97
వయససస:96
లస: పప

9062 NDX0282103
పపరర: భబరర వ వరర
తసడడ:డ పడసరద రరవప వరర
ఇసటట ననస:29-102
వయససస:32
లస: ససస స
9065 NDX0499558
పపరర: ససరఖ కకరణ మననవ

94-158/247

94-48/1029

భరస : అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:29-144
వయససస:47
లస: ససస స
9071 NDX3085206
పపరర: వససత అభషపక గగలర మమడడ

94-94/1118

94-124/482

భరస : లలత రరమ కలమమర వనదథసతస
ఇసటట ననస:30-5-650
వయససస:53
లస: ససస స

94-158/248

9069 NDX3085917
పపరర: ససభబషసణ గగలర మమడడ

94-65/1013

9072 NDX2965465
పపరర: ఆకరశ శకరరమ

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప వనదథసతస
ఇసటట ననస:30-5-650
వయససస:62
లస: పప

భరస : శరత కలమమర
ఇసటట ననస:30-5-652
వయససస:37
లస: ససస స

94-124/487

94-158/243
9061 NDX0499616
పపరర: అనసష లకడమ మననవ మనవ

9064 NDX0410225
పపరర: తదజజ పవన కలమమర వరర

94-158/246

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:29-102
వయససస:30
లస: పప

9066 AP151010297095
పపరర: బబలనరరసదడబబబగ మననవ
మనవ
తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ మనవ
ఇసటట ననస:29-102
వయససస:59
లస: పప

9067 NDX0410274
పపరర: పడసరద రరవప వరర

94-158/249

తసడడ:డ బబల గగరవయఖ వరర
ఇసటట ననస:29-102
వయససస:61
లస: పప
9070 NDX3108297
పపరర: ససమసత కలమమర గగలర మమడడ

94-83/593

తసడడ:డ వససత రరవప
ఇసటట ననస:29-750
వయససస:45
లస: పప
94-122/646

9073 NDX2439909
పపరర: గరలలడ న శక త మగపరపళర

94-132/1067

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:30-2-434 A-404 SWARNA AR
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ మగపరపళర
ఇసటట ననస:30-4-551
వయససస:22
లస: ససస స

94-124/483
9075 NDX1080399
పపరర: ఈశసరతసద రరవప వదథఖసరగర
జజసరఖస
తసడడ:డ శకనవరస జజసరఖస
ఇసటట ననస:30-5-650
వయససస:28
లస: పప

94-124/484
9076 NDX1080357
పపరర: వనసకట మననజ కలమమర
వనదథసతస
తసడడ:డ వనదథసతస లలత రరమ కలమమర
ఇసటట ననస:30-5-650
వయససస:29
లస: పప

94-124/485 9078 NDX3072253
9077 JBV1094176
పపరర: లలత రరమ కలమమర వనదథసతస
పపరర: సమర కలమమర వనదథసతస

9080 NDX1456020
పపరర: వనదవత కకరరనపరటట

94-158/245

భరస : ససమసత కలమమర
ఇసటట ననస:29-750
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససమసత కలమమర
ఇసటట ననస:29-750
వయససస:18
లస: పప
9074 NDX1106087
పపరర: వనసకట శశష గరరరజ సరగర

9063 AP151010297102
పపరర: పదథమవత మననవ మనవ

94-125/67

తసడడ:డ బబల నరరసదడ బబబగ మనవ
ఇసటట ననస:29-102
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబలనరరసదడబబబగ మనవ
ఇసటట ననస:29-102
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల నరరసదడ బబబగ మగనవ
ఇసటట ననస:29-102
వయససస:31
లస: పప
9068 NDX2778975
పపరర: తహరరననస సయఖద

94-125/70

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ పసననమననన
ఇసటట ననస:29-102
వయససస:33
లస: పప
94-158/244

94-158/239

తసడడ:డ శవ పడసరద యయనసగసటట
ఇసటట ననస:29-99
వయససస:42
లస: పప

94-158/242 9060 NDX2421089
9059 AP151010297018
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖశరససస స జటటరర
పపరర: సతష బబబగ పసననమననన

తసడడ:డ రరమకకషషమమరరస Juturi
ఇసటట ననస:29-99
వయససస:62
లస: పప

9055 NDX1891614
పపరర: అఖల బలభదడపరతషడన

94-124/903

9079 AP151010291315
పపరర: మధసరమనథకడ వనదథసతస

తసడడ:డ లలత రరమ కలమమర వనదథసతస
ఇసటట ననస:30-5-650
వయససస:22
లస: పప

భరస : మగరళమహనకలమమర
ఇసటట ననస:30-5-651
వయససస:65
లస: ససస స

9081 AP151010291402
పపరర: అననపవరష మమ కకరరనపరటట�

9082 AP151010288447
పపరర: చసదడశశఖర కకరరనపరటట�

భరస : కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:30-5-652
వయససస:66
లస: ససస స

94-124/488

94-124/486

94-124/489

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:30-5-652
వయససస:41
లస: పప
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9083 AP151010288448
పపరర: శరత కలమమర కకరరనపరటట�

94-124/490

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:30-5-652
వయససస:45
లస: పప
9086 AP151010288290
పపరర: ఉమమపత అసబటటపవడడ

9084 NDX2360402
పపరర: కకషష మమరరస కకరరనపరటట

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:30.5.652
వయససస:73
లస: పప
94-124/492

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:30-5-653
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ కలససమ కలమమర
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:27
లస: పప
9095 NDX2093573
పపరర: వనసకట రమణ ఘడడయమరస

94-124/494

భరస : శరత బబబగ మమమననన�
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:49
లస: ససస స
94-124/496

9096 NDX1072636
పపరర: శకనవరసరరవప తమమరరజ

తసడడ:డ ససరరఖ నథరరయణ ఘడడయమరస
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమనథధస
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:57
లస: పప

9098 NDX2588036
పపరర: మధవ ఆలలరర

9099 NDX2588069
పపరర: సరయ ససమఖ ఆలలరర

94-124/758

94-123/639

తసడడ:డ శకనవరస రరవప థదమమకరర
ర
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:22
లస: ససస స
9091 NDX1839713
పపరర: సరయ శకనవరస ఉజసల
ససతసరరజ
తసడడ:డ రరసబబబగ ససతసరరజ
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:25
లస: పప

94-124/497 9094 NDX0785402
9093 NDX1980946
పపరర: శక రరమ భరదథసజ తడపపరరరరభభటర
పపరర: శరత బబబగ మమమననన�

తసడడ:డ వరసస దదవ మమరరస
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:29
లస: పప
94-124/499

94-124/491

భరస : ఉమమవత
ఇసటట ననస:30-5-653
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : వ ఎన యస హహచ రమమష యమమరరస
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సరసమ
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:27
లస: ససస స

9085 AP151010291267
పపరర: సవతథదదవ అసబటటపవడడ

94-122/525 9088 NDX3170008
9087 NDX1244714
పపరర: నథగ వనసకట ససశల యమమరరస
పపరర: కకషష సహహత తమమరరజ

94-124/493 9090 NDX0785428
9089 NDX1456012
పపరర: యమమన బబల ఆలలఖఖ మమడ
పపరర: పదమ కకట�

9092 NDX1455964
పపరర: జయరరస కకషష ననమగల

94-124/712

94-124/495

94-124/498

తసడడ:డ జనథరరన రరవప�
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:52
లస: పప
94-124/500

94-124/757
9097 NDX2588085
పపరర: వనసకట హనసమసత పడసరద
ఆలలరర
తసడడ:డ ఏ.ఏస.ఆర.వ..భబవరనథరరయనథ రరవప ఆ
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:56
లస: పప

94-124/759

9100 NDX0803304
పపరర: ఉదయకకరణ పప తత
స రర

94-122/526

భసధసవప: వనసకట హనసమసత పడసరద ఆలలరర
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట హనసమసత పడసరద ఆలలరర
ఇసటట ననస:30-5-654
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగరశసర రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:69
లస: పప

9101 NDX2552487
పపరర: శకనవరస జతదసదడ ధనథసడ

9102 NDX1343706
పపరర: భబరర వ మమడదపలర

94-124/502
9103 NDX1910919
పపరర: శరఠతసదడ మగమ ణథలన వపటటకలరర

94-122/568

తసడడ:డ స ధనథసడ
ఇసటట ననస:30- 5 -658
వయససస:37
లస: పప
9104 NDX0140202
పపరర: ధరణణ మకదసల సప మశశటఘ ట

భరస : ఎలఎనఎస అవధథన మమడదపలర
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:26
లస: ససస స
94-124/503

తసడడ:డ మహన సప మశశటఘ ట
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:30
లస: ససస స
9107 NDX1980953
పపరర: ససత మహ లకడమ సరగర

భరస : ఉదయ కకరణ
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:63
లస: ససస స

9105 NDX1636150
పపరర: ఉజవరలమ యయనసగసటట

తసడడ:డ వశసనథధస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:29
లస: ససస స
94-124/504

తసడడ:డ మగసలయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:31
లస: ససస స
94-124/506

భరస : వరసస దదవ మమరరస
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:52
లస: ససస స
9110 NDX0140616
పపరర: పదథమవత కరశనథధసన

94-124/501

9108 NDX2029248
పపరర: సరససత సప మశశటఘ ట

9111 AP151010291245
పపరర: లకడమరమణమమ ధనథసడ
భరస : సరయబబబగ
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:63
లస: ససస స

94-124/505

భరస : దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:38
లస: ససస స
94-124/507

భరస : యస మహన
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:53
లస: ససస స
94-124/509

9106 NDX1281997
పపరర: ఆదదతఖ వరణణ తషమగమ గరటట

9109 AP151010291247
పపరర: వజయలకడమ కలచపవడడ�

94-124/508

భరస : ఉమమపత�
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:59
లస: ససస స
94-124/510

9112 NDX2029255
పపరర: ససదదప సప మశశటఘ ట

94-124/511

తసడడ:డ యస మహన
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:29
లస: పప
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9113 NDX0484287
పపరర: మమడడపలర పవన కలమమర

94-124/512

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససప ఖ
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:30
లస: పప
9116 JBV1090166
పపరర: జతదసదడ ధనథసడ

94-124/515

94-124/518

94-124/714

94-124/717

94-124/905

9123 NDX2360501
పపరర: అరరణ పపసడసరర

9126 NDX2360493
పపరర: కకసదలల పపసడసరర

9129 NDX1582320
పపరర: అనసష కకట

94-122/673

9132 NDX3144383
పపరర: భగలకడమ ససకర

94-124/521

9137 NDX0140350
పపరర: నరజ ఉపరపల

94-124/524

9135 NDX1653337
పపరర: ఉమ మహహశసరర యకనల

9138 NDX0277137
పపరర: తషలసస వలర దసరర పపమమరరజ

94-124/718

9121 NDX2360485
పపరర: అనత దదవ పపసడసరర

94-124/713

9124 NDX2360378
పపరర: వనసకరయమమమ పపసడసరర

94-124/716

9127 NDX2791184
పపరర: హనమరరడడడ చదరరడడడ

94-124/904

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:36
లస: పప
94-122/527

9130 NDX1582353
పపరర: శరఖమలమ సరవతడ కకట

94-122/528

తసడడ:డ వ నరసససహస కర
ఇసటట ననస:30-5-662
వయససస:65
లస: ససస స
94-124/906

9133 NDX1571760
పపరర: హహహమమవత యకనల

94-124/520

తసడడ:డ రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:27
లస: ససస స
94-124/522

9136 NDX0085860
పపరర: శరరష కలమమరర మదదదరరల

94-124/523

భరస : శకనవరస బబబగ
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:41
లస: ససస స
94-124/525

భరస : శరత కలమమర
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషషపడసరద
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:66
లస: ససస స

94-124/517

భరస : అసకలలల పపసడసరర
ఇసటట ననస:30.5.658
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యకనల
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:40
లస: ససస స

94-124/527 9141 NDX1018068
9140 NDX1018001
పపరర: శరరద నరసససహస చతషరరసదసల
పపరర: వజయలకడమ బబ డడ పరటట

భరస : వనసకట నరసససహస
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:64
లస: ససస స

94-124/715

తసడడ:డ చననకకటయఖ సన కర
ఇసటట ననస:30-5-662
వయససస:48
లస: ససస స

9134 NDX1530592
పపరర: ఎన యస వ లకడమ జజఖత
పరనసగసటట
భరస : ససత రరమ మమరరస పరనసగసటట
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:38
లస: ససస స

9118 AP151010288264
పపరర: రమమష యమమరరస

తసడడ:డ కకసదలల పపసడసరర
ఇసటట ననస:30.5.658
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : శరఖమలమ సరవతడ కకట
ఇసటట ననస:30-5-662
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:30-5-662
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : బబరరర భబవన రరజ
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:41
లస: ససస స

94-124/519

తసడడ:డ అసకలలల పపసడసరర
ఇసటట ననస:30.5.658
వయససస:45
లస: పప

భరస : హనమ రరడడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:29
లస: ససస స
9131 NDX2759967
పపరర: లకడమ పరరసత కరరపరపప

9120 AP151010288185
పపరర: సరయబబబగ ధనథసడ

94-124/514

తసడడ:డ వశసనథధస
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకసడలల పపసడసరర
ఇసటట ననస:30.5.658
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకలలల పపసడసరర
ఇసటట ననస:30.5.658
వయససస:34
లస: పప
9128 NDX2790194
పపరర: కకటటశసరర చదరరడడడ

94-124/516

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పపసడసరర
ఇసటట ననస:30.5.658
వయససస:23
లస: ససస స
9125 NDX2360360
పపరర: శకనవరస రరవప పపసడసరర

9117 NDX1281989
పపరర: దసరరర పడసరద తషమగమ గరటట

9115 JBV1091065
పపరర: కరరరసక కలచపవడడ

తసడడ:డ ఉమమపత
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చచసచఇఇ శశటఘ ట సప మశశటఘ ట
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:57
లస: పప
9122 NDX2360352
పపరర: వనసకట లకడమ పపసడసరర

94-124/513

తసడడ:డ వససత రరవప తతట
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబగ
ఇసటట ననస:30-5-658
వయససస:37
లస: పప
9119 NDX2029230
పపరర: మహన సప మశశటఘ ట

9114 NDX2167972
పపరర: బబల యయసస తతట

9139 NDX1598681
పపరర: సరరజన దదవ అననసరరజ

94-124/526

భరస : కలటటసబ రసగ సరయ
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:64
లస: ససస స
94-124/528

9142 JBV1094465
పపరర: శరఖమల యలమరపడగడ

94-124/529

భరస : మగరళకకషష
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:66
లస: ససస స
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9143 NDX1513499
పపరర: మహ లకడమ దదవ పరనసగసటట

94-124/530

భరస : కకషష మమరరస పరనసగసటట
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:68
లస: ససస స
9146 NDX1776162
పపరర: వనసకట ససబబలకడమ సరగర

9144 NDX0085886
పపరర: వనసకట ససబబమమ మదదదరరల

94-124/531

భరస : శకహరర పడసరద
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:68
లస: ససస స
94-124/533

భరస : లలట ససరఖనథరరయణ సరగర
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:72
లస: ససస స

9147 NDX1246313
పపరర: భరదథసజ చలమర

9145 NDX0277178
పపరర: ససరరజఖలకడమ పపమమరరజ

భరస : పస.ఆర.కర. మమరరస
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:70
లస: ససస స
94-124/534

తసడడ:డ శకమనథనరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:30
లస: పప

9148 NDX1246305
పపరర: కలమఖణ దడరరశచలర

94-124/535

తసడడ:డ శకమమనథనరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:32
లస: పప

94-124/536 9150 NDX1530584
94-124/537 9151 NDX1653345
9149 NDX1722397
పపరర: వనసకట గగరర పడసరద యకనల
పపరర: ససతథ రరమ మమరరస పరనసగసటట
పపరర: శకనవరస రరవప యకనల

తసడడ:డ రరమ మమరరస యకనల
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:41
లస: పప
9152 NDX0659193
పపరర: బబరరర భబవన రరజ ఉపరపల

తసడడ:డ కకషష మమరరస పరనసగసటట
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:45
లస: పప
94-124/539

తసడడ:డ రరడడసకయఖ
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:49
లస: పప
9155 NDX0086017
పపరర: శకహరర పడసరద� మదదదరరల�

94-124/542

94-124/545

తసడడ:డ మధసససదన రరవప
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:75
లస: పప
9161 NDX2298230
పపరర: వరలకడమ ఆకరళర

94-124/720

94-124/723

భరస : సతష కలమమర
ఇసటట ననస:30-5-664
వయససస:63
లస: ససస స
9170 NDX2298362
పపరర: అపరపరరవప బబ డపరటట
తసడడ:డ వశరసపత బబ డపరటట
ఇసటట ననస:30-5-665
వయససస:41
లస: పప

94-124/543

94-124/550

94-124/541

94-124/544
9157 NDX1080456
పపరర: వనసకటనరసససహస చతషరరసదసల

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:72
లస: పప

94-124/546 9160 NDX2396273
9159 AP151010288600
పపరర: సతఖనథరరయణరరవప కకడసరర�
పపరర: సరసత తలర స

9162 NDX2298222
పపరర: వశసనథధస ఆకరళర

9165 NDX2298206
పపరర: నరసససహమమరరస ఆకరళర

9168 NDX2298354
పపరర: సరయ నథగ సడవసత కకటరర

94-124/719

భరస : సతఖనథరరణ తలర స
ఇసటట ననస:30.5.663
వయససస:24
లస: ససస స
94-124/721

9163 NDX2298214
పపరర: వశసనథధ ఆకరళర

94-124/722

తసడడ:డ నరసససహమమరరస ఆకరళర
ఇసటట ననస:30.5.663
వయససస:28
లస: పప
94-124/724

9166 NDX2298297
పపరర: వనసకట నథగ మలససర రరవప
చసచననడడ
తసడడ:డ చచసచస నథయగడడ చసచననడడ
ఇసటట ననస:30.5.663
వయససస:58
లస: పప

94-124/725

94-124/548

9169 NDX2298305
పపరర: సరయ ససయగకస అడపవడడ

94-124/549

తసడడ:డ వశసనథథస ఆకరళర
ఇసటట ననస:30.5.663
వయససస:56
లస: పప
94-124/547

9154 NDX1921874
పపరర: కకతస వరసస బబతనభటర
తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ బబతనభటర
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:55
లస: పప

భరస : నరసససహమమరరస ఆకరళర
ఇసటట ననస:30.5.663
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వశసనథధస ఆకరళర
ఇసటట ననస:30.5.663
వయససస:56
లస: పప
9167 NDX0579235
పపరర: లకడమ సససదరర జగస

94-124/540

తసడడ:డ లకకమనరసససహస�
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:88
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహమమరరస ఆకరళర
ఇసటట ననస:30.5.663
వయససస:28
లస: ససస స
9164 NDX2360451
పపరర: నరసససహమమరరస ఆకరళర

9156 NDX1598665
పపరర: కలటటసబ రసగ సరయ
అననసరరజ
తసడడ:డ ససరఖ నథరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:68
లస: పప

94-124/538

తసడడ:డ రరమ మమరరస యకనల
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరధథకకకషష�
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:30-5-663
వయససస:67
లస: పప
9158 NDX1080431
పపరర: శవరరమకకషషపడసరద బబ డడ పరటట

9153 NDX0850487
పపరర: శరత కలమమర పపమమరరజ�

94-124/532

తసడడ:డ పరరర సరరధద కకటరర
ఇసటట ననస:30-5-665
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : లకడమ రరఘవనసదడ సతష అడపవడడ
ఇసటట ననస:30-5-665
వయససస:24
లస: ససస స

94-124/760
9171 NDX2587798
పపరర: వనసకట లకడమ నరసససహ మమరరస
చలర
భసధసవప: పస.ఏస.ఏస. కరశలమశ నథథ చలర
ఇసటట ననస:30-5-665
వయససస:41
లస: పప

9172 NDX2587962
పపరర: లకడమ అననపవరష చలర

94-124/761

తసడడ:డ వ.ఏల.ఏన మమరరస చలర
ఇసటట ననస:30-5-665
వయససస:34
లస: ససస స
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94-124/551

భరస : అపరపరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:30-5-666
వయససస:39
లస: ససస స
9176 NDX0277434
పపరర: రరమపసడయ చచసచనడడ

94-124/554

94-124/557

94-124/560

94-124/909

తసడడ:డ రరశయఖ మసగరననన
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:38
లస: పప
9188 AP151010291195
పపరర: లకడమ పససపపలలటట

94-124/562

94-124/565

94-124/911

భరస : రణగరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-671
వయససస:71
లస: ససస స

94-124/907

9186 WKH1363795
పపరర: పవన కలమమర చనతననడక

94-124/910

9192 NDX1721969
పపరర: ససబబబరరవప మనసరర

9195 NDX1513598
పపరర: పసడయమసక పపల

94-124/569

9198 NDX1513564
పపరర: వనసకట రవ తదజ పపల

9201 NDX2033686
పపరర: రసగర రరవప మగదథద
తసడడ:డ ససబడమణఖస లలట మగదథద
ఇసటట ననస:30-5-671
వయససస:77
లస: పప

9181 AP151010288606
పపరర: శశషగరరరరరవప చగసచననడడ

94-124/559

9184 NDX2836328
పపరర: పదథమవత �ాథథథపఅల�M

94-124/908

9187 AP151010291196
పపరర: నథగలకడమ పససపపలలటట

94-124/561

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-668
వయససస:47
లస: ససస స
94-124/563

9190 NDX1152982
పపరర: రరకకమణణ మమనసరర

94-124/564

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:30-5-669
వయససస:62
లస: ససస స
94-124/566

9193 NDX2619435
పపరర: ససరర శక భమనకకనన

94-124/763

తసడడ:డ రరస గరపరల భమనకకనన
ఇసటట ననస:30-5-669
వయససస:20
లస: ససస స
94-124/567

9196 NDX1513531
పపరర: సరస దథన లకకమ పపల

94-124/568

భరస : వఘఘనశసర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-670
వయససస:52
లస: ససస స
94-124/570

తసడడ:డ వఘఘనససర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-670
వయససస:30
లస: పప
94-124/572

94-124/556

భరస : వనసకట నథగ మలలర శసరరరవప �ాథథథపఅల�M
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వఘఘనశసర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-670
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప�
ఇసటట ననస:30-5-670
వయససస:83
లస: ససస స
9200 JBV2474112
పపరర: ససరరజఖలకడమ ఎరరకపరతషడన

9183 NDX2754067
పపరర: వనసకట నథగ మలలర శసరరరవప
చనèచననడక
తసడడ:డ చచసచసనథయగడడ
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:57
లస: పప

9189 AP151010288159
పపరర: ససబబబరరవప పససపపలలటట

9178 NDX2298115
పపరర: నథగశయన చసచననడడ

తసడడ:డ చచసచసనథయగడడ
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప మనసరర
ఇసటట ననస:30-5-669
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరస గరపరల బ
ఇసటట ననస:30-5-669
వయససస:20
లస: ససస స
9197 AP151010291586
పపరర: వనసకటరరజరశసరర పపజడథ�

94-124/558

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-668
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప భమనకకణణ
ఇసటట ననస:30-5-669
వయససస:52
లస: పప
9194 NDX2725380
పపరర: ససరర శక బబమమనకకనన

9180 AP151010288604
పపరర: వనసకటససబబబరరవప చగసచననడడ

94-124/553

తసడడ:డ వనసకట నథగ మలలర శసర రరవప చసచననడడ
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-668
వయససస:64
లస: ససస స
9191 NDX1776220
పపరర: రరమ గరపరల భమనకకణణ

94-124/555

తసడడ:డ చచసచసనథయగడడ
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:90
లస: పప
9185 NDX3157062
పపరర: రరమగ మసగరననన

9177 AP151010291370
పపరర: లకకమదదవ చసచననడడ

9175 NDX0277384
పపరర: మహలకడమ ఉష చచసచనడడ

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ మసగరననన
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:38
లస: పప
9182 AP151010288603
పపరర: చచసచసనథయగడడ చగసచననడడ

94-124/552

తసడడ:డ రరమగ మసగరననన
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:30-5-667
వయససస:37
లస: ససస స
9179 NDX2298271
పపరర: రరమగ మసగరననన

9174 NDX2298248
పపరర: ససదఖ మసగరననన

9199 AP151010288623
పపరర: బబబగరరవప పపజడథ�

94-124/571

తసడడ:డ ససరఖనథరరయణ�
ఇసటట ననస:30-5-670
వయససస:86
లస: పప
94-124/573

9202 NDX1246362
పపరర: చలపతరరవప దడననపవడడ

94-124/574

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:30-5-672
వయససస:47
లస: పప
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9203 NDX2421063
పపరర: వనసకట లకడమ దడననపవడడ

94-124/726

9204 NDX1664052
పపరర: పరరసత పరస

భరస : రరమ కకటటశసర రరవప దడననపవడడ
ఇసటట ననస:30.5.672
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర పరస
ఇసటట ననస:30-5-724
వయససస:49
లస: ససస స

9206 NDX0616649
పపరర: దదలర మద బబగస

9207 NDX0616631
పపరర: మహమమద జయమవపలహహక

94-122/532

భరస : ఫజల హక బబగస
ఇసటట ననస:30-5-725
వయససస:57
లస: ససస స
9209 JBV1091743
పపరర: ఫణణ రరజ కలమమరర చసతపలర

94-124/666

9210 NDX1018043
పపరర: ససబబలకడమ బవనథరర

తసడడ:డ ససరరషబబబగ మసతడవరదద
ఇసటట ననస:30-5-727
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససరరషబబబగ మసతడవరదద
ఇసటట ననస:30-5-727
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అపపల చరర భటరర
ఇసటట ననస:30-5-728/1
వయససస:81
లస: పప

94-124/926
9218 NDX2790046
పపరర: సతఖనథరరయణ శకనవరస
చథరరఖలల భటరర
తసడడ:డ వనణగగరపరల చథరరఖలల భటరర
ఇసటట ననస:30-5-728/1
వయససస:22
లస: పప

9219 NDX2791325
పపరర: అభరరస శకవతస భటరర

94-158/250

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:30-5-730
వయససస:31
లస: ససస స
94-158/253

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:30-5-730
వయససస:86
లస: పప
9227 AP151010294354
పపరర: జయగశక కకలమర
భరస : నథగరశసరరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:30-5-733
వయససస:66
లస: ససస స
9230 AP151010294141
పపరర: నథగరశసరరరవప కకలమర
తసడడ:డ నథగరశసరరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:30-5-733
వయససస:71
లస: పప

94-124/667

94-124/670

94-124/924

94-124/927

9222 AP151010297335
పపరర: వనసకటరరమబబలససబడహమణఖస
కకలచలమ
తసడడ:డ వనసకటకకషషససబడమణఖశరససస స
ఇసటట ననస:30-5-730
వయససస:43
లస: పప

94-158/251

9225 AP151010294266
పపరర: పదథమవత లకనరరజ

94-125/323

9231 AP151010294199
పపరర: జజదవ పరసడడరసగ సతష
తసడడ:డ పరసడడరసగ జజదవ
ఇసటట ననస:30-5-734
వయససస:67
లస: పప

94-124/668
9211 NDX2440733
పపరర: సరయ కకషష చచజతనఖ మసతడవరదద

9214 NDX2562288
పపరర: చసదడ కల మసతడవరదద

94-124/764

తసడడ:డ రరమలసగరశసర శరససస స మసతడవరదద
ఇసటట ననస:30-5-727
వయససస:59
లస: ససస స
9217 NDX2795185
పపరర: వనసకటలకడమ భటరర

94-124/925

9220 NDX2443612
పపరర: ఝమనస లకడమ భవరన ఉపదడషప

94-125/322

తసడడ:డ నథగరరజ ఉపదడషప
ఇసటట ననస:30-5-728/S1
వయససస:22
లస: ససస స
9223 NDX0723718
పపరర: ససబడమణఖ రఘగనథధ

94-158/252

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ శరససస �స
ఇసటట ననస:30-5-730
వయససస:58
లస: పప
9226 AP151010294265
పపరర: కకషషపడసరద లకనరరజ

94-125/324

తసడడ:డ దతథసతదయ
డ శరమ లకనరరజ
ఇసటట ననస:30-5-732
వయససస:61
లస: పప
94-125/326

తసడడ:డ హరర నథయక రరమవత
ఇసటట ననస:30-5-733
వయససస:24
లస: పప
94-125/328

94-123/642

భరస : సతఖనథరరయణ శకనవరస చచదరర
ఇసటట ననస:30-5-728/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరచథరరఖలల భటరర
ఇసటట ననస:30-5-728/1
వయససస:19
లస: పప

9228 NDX1453695
పపరర: అనల రరమవత

9208 NDX3216777
పపరర: ససమ లలకలన

తసడడ:డ ససరరష బబబగ మసతడవరదద
ఇసటట ననస:30-5-727
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకషషపడసరద లకనరరజ
ఇసటట ననస:30-5-732
వయససస:49
లస: ససస స
94-125/325

94-122/531

తసడడ:డ రరచర హల లలకలన
ఇసటట ననస:30-5-725
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగరశసర శరససస స మసతడవరదద
ఇసటట ననస:30-5-727
వయససస:54
లస: పప

94-124/765 9216 NDX2790004
9215 NDX2562205
పపరర: సరయ కకషష ఆదదతఖ మసతడవరదద
పపరర: వనణగగరపరల చథరరఖలల భటరర

9224 NDX0390070
పపరర: ససబడమణఖ శరససస స కకలచలమ

94-122/533

భరస : సతఖనథరరయణ
ఇసటట ననస:30-5-727
వయససస:67
లస: ససస స

94-124/669 9213 AP151010288126
9212 NDX2465805
పపరర: సరయ కకషష చచజతనఖ మసతడవరదద
పపరర: ససరరష బబబగ మసతడవరదద

9205 NDX0616656
పపరర: షహనథజ బబగస

భరస : జయమ ఉల హక బబగస
ఇసటట ననస:30-5-725
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫజల హక� జయమవపలహఖ
ఇసటట ననస:30-5-725
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససరరష బబబగ మసతడవరదద
ఇసటట ననస:30-5-727
వయససస:45
లస: ససస స

9221 NDX0723684
పపరర: నథగమణణ కకలచలనస

94-125/321

9229 NDX1147677
పపరర: ససనల నథయక రరమమవథ

94-125/327

తసడడ:డ హరర నథయక రరమమవథ
ఇసటట ననస:30-5-733
వయససస:26
లస: పప
94-125/329

9232 NDX3231198
పపరర: రరమకకషష అడప

94-121/526

తసడడ:డ వనసకటరరవప అడప
ఇసటట ననస:30-5-735
వయససస:49
లస: పప
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9233 NDX3063906
పపరర: కకటమమ నథరర
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94-125/899

భరస : నథగరరరడడడ నథరర
ఇసటట ననస:30/5/735
వయససస:63
లస: ససస స
9236 NDX1934265
పపరర: ససతమమ ఆలపరటట

94-158/255

భరస : రరఘవ రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:30-5-736
వయససస:62
లస: ససస స
9239 JBV1091685
పపరర: లకకమఫణణశసరర భమపత

94-125/330

భరస : పర0డడ రసగ రరవప ససరభ
ఇసటట ననస:30-5-737
వయససస:37
లస: ససస స
9248 NDX3074192
పపరర: అదద లకడమ కరణస

94-122/675
9238 NDX1028885
పపరర: వనసకటసరసమబబబగ వసకరయల

9240 NDX1831677
పపరర: హరరనథథ భమపత

9243 RDV2796904
పపరర: మమధవ వరససరరడడ

9246 NDX2763191
పపరర: వసశ గరపరల వరససరరడడ

94-125/973

9249 NDX2754679
పపరర: అరరణ కలమమరర మగరమగళళ

94-125/972

9252 XRX0839615
పపరర: శరసత పసడయ పసల
భరస : దదవనసదడనథథ చగరపలలర
ఇసటట ననస:30-5-737 flat no 402
వయససస:31
లస: ససస స

9254 NDX2575116
పపరర: వనసకట రరడడడ కమటస

9255 NDX2084234
పపరర: రరజఖలకడమ మగపరపళర

94-122/576

తసడడ:డ కకసడయఖ కమటస
ఇసటట ననస:30-5-739
వయససస:28
లస: పప

94-125/331

94-125/966

94-125/340

9258 NDX2084242
పపరర: హనసమసత రరవప మగపరపళర

94-125/969

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ శరససస స బదసరర
ఇసటట ననస:30-5-741
వయససస:26
లస: పప

9261 SQX1887215
పపరర: బడమరరసబక సతచస నపలర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప సతచస నపలర
ఇసటట ననస:30-6-395
వయససస:27
లస: ససస స

94-125/964

తసడడ:డ ససబబరరవప భమపత
ఇసటట ననస:30-5-737
వయససస:65
లస: పప
9244 NDX2910875
పపరర: పర0డడ రసగ రరవప ససరభ

94-125/967

9247 NDX2747046
పపరర: హరరనథథ భమపత

94-125/970

తసడడ:డ నథగరసదడ పడసరద భమపత
ఇసటట ననస:30-5-737
వయససస:31
లస: పప
94-125/974

9250 NDX2753101
పపరర: నథగరసదడ పడసరద భమపత

94-125/975

Deleted

తసడడ:డ ససబబరరవప భమపత
ఇసటట ననస:30-5-737/401
వయససస:65
లస: పప
94-125/971

94-125/522
9253 NDX2372563
పపరర: లలమ చసదడ మననజజ నడడమలల

తసడడ:డ ససబడహమణఖమ నడడమలల
ఇసటట ననస:30-5-737, FLAT NO 102.
వయససస:28
లస: ససస స
94-125/338

9256 NDX0388819
పపరర: చథమగసడదశసరర బదసరర

94-125/339

భరస : ససబడహమణఖశరససస స బరరదస
ఇసటట ననస:30-5-741
వయససస:55
లస: ససస స
94-125/341

తసడడ:డ భరతషడడ మగపరపళర
ఇసటట ననస:30-5-741
వయససస:49
లస: పప
94-129/744

9241 NDX2747004
పపరర: నథగరసదడ పడసరద భమపత

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప ససరభ
ఇసటట ననస:30-5-737
వయససస:42
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప మగపరపళర
ఇసటట ననస:30-5-741
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:30-5-741
వయససస:73
లస: ససస స
9260 NDX3215423
పపరర: ఉమమ శసకర బదసరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వసకరయల
ఇసటట ననస:30-5-737
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మగరమగళళ
ఇసటట ననస:30-5-737/302
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:30-5-737 Flat No. 102, Satyasa
వయససస:59
లస: పప

9257 AP151010294558
పపరర: వరణణ చసతలపవడడ

94-158/256

తసడడ:డ ఉదయ శసకర వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:30-5-737
వయససస:32
లస: పప

భరస : వరససదదవరర రరవప కరణస
ఇసటట ననస:30-5-737/301
వయససస:54
లస: ససస స
9251 NDX2938959
పపరర: ఉదయ శసకర వరససరరడడడ

9237 NDX0498311
పపరర: శకనవరస రరవప ఆలపరటట

భరస : ఉదయ శసకర
ఇసటట ననస:30-5-737
వయససస:53
లస: ససస స
94-125/968

94-158/254

భరస : శకనవరస రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:30-5-736
వయససస:34
లస: ససస స

Deleted

94-125/965

9235 NDX1934166
పపరర: పరరసత ఆలపరటట

భసధసవప: నడడపస దథదదడ యనమల
ఇసటట ననస:30-5-735 BRODIPETA
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ నథగరసదడ పడసరద భమపత
ఇసటట ననస:30-5-737
వయససస:31
లస: పప

భరస : నథగరసదడ పడసరద భమపత
ఇసటట ననస:30-5-737
వయససస:56
లస: ససస స
9245 NDX2910867
పపరర: వరమమ ససరభ

94-125/963

తసడడ:డ రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:30-5-736
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నథగరసదడ పడసరద భమపత
ఇసటట ననస:30-5-737
వయససస:55
లస: ససస స
9242 NDX2906295
పపరర: లకడమ ఫననశసరర భమపత

9234 NDX3001120
పపరర: తరరపతయఖ యనమల

9259 NDX0666149
పపరర: ససబడహమణఖశరససస స బరరదస

94-125/342

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ బరరదస
ఇసటట ననస:30-5-741
వయససస:59
లస: పప
95-48/32

9262 NDX2298495
పపరర: నథగ కమల శలస

94-125/616

తసడడ:డ అశశక శలస
ఇసటట ననస:30-6-805
వయససస:25
లస: ససస స
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9263 NDX2298529
పపరర: పరరమళ బసగరరస
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94-125/617

భరస : కకషష బసగరరస
ఇసటట ననస:30-6-805
వయససస:29
లస: ససస స

9264 NDX2298479
పపరర: నరమల శలస

94-125/618

భరస : అసప ఇక శలస
ఇసటట ననస:30-6-805
వయససస:64
లస: ససస స

9266 NDX2298461
పపరర: అశశక శలస

94-125/620

9267 NDX2749158
పపరర: రరవవరర రవ కకరణ

తసడడ:డ ఓబయఖ శలస
ఇసటట ననస:30-6-805
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరవవరర వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:30-6-806
వయససస:18
లస: పప

94-125/622
9269 NDX1921981
పపరర: వ యస డక యస శరమ
తషరరమమళ
తసడడ:డ జగన మహన రరవప తషరరమమళ
ఇసటట ననస:30-6-809
వయససస:46
లస: పప

9270 NDX3162336
పపరర: నథగమణణ కకసడపలర
భరస : రసబబబగ కకసడపలర
ఇసటట ననస:30-6-810/1
వయససస:28
లస: ససస స

9272 NDX2969574
పపరర: ససనత

9273 NDX3055704
పపరర: పదమశక చసతల

94-125/1035

9265 NDX2298503
పపరర: కకషష బసగరరస

94-125/619

తసడడ:డ శక బడమణఖస బసగరరస
ఇసటట ననస:30-6-805
వయససస:55
లస: పప
94-125/1032

9268 NDX1832071
పపరర: పరరమళ తషరరమమళ

94-125/621

భరస : వ యస డక యస శరమ తషరరమమళ
ఇసటట ననస:30-6-809
వయససస:41
లస: ససస స
94-125/1034

9271 NDX3178142
పపరర: రసబబబగ కకసడపలర

94-129/750

తసడడ:డ శకమనథనరరయణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:30-6-810/1
వయససస:31
లస: పప
94-125/1033

9274 NDX3159134
పపరర: వనసకట లకడమ బబలగసడక

94-123/644

భరస : ఎసఎమ గణణషన
ఇసటట ననస:30-6-810/1 203, Rohini Home
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడతస శవ శసకర పడతస
ఇసటట ననస:30-6-810, Rohini Homes
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర బబలగసడక
ఇసటట ననస:30-6-812
వయససస:54
లస: ససస స

9275 NDX3161593
పపరర: చసదడశశకర బబడడకపపట

9276 NDX1133156
పపరర: హరరణణ యస

9277 NDX1135805
పపరర: పరడణ కలమమర మమరరమసడ

94-125/1036

తసడడ:డ గగసటటరర గగసటటరర
ఇసటట ననస:30-6-812
వయససస:54
లస: పప

భరస : పరడణ కలమమర
ఇసటట ననస:30-6-814
వయససస:41
లస: ససస స

9278 NDX0269498
పపరర: వనసకట హనసమసతరరవ
టసకరశరల
తసడడ:డ బదదడ నథరరయణ
ఇసటట ననస:30-6-814
వయససస:67
లస: పప

94-126/558

9281 JBV1091990
పపరర: నథగరరజకలమమరర మగనపలలర

94-125/624

94-125/627

తసడడ:డ శకరరమగలల మగనపలలర
ఇసటట ననస:30-6-817
వయససస:82
లస: పప
9287 AP151010294448
పపరర: శరసత గరవసదస
భరస : వనసకటకకషరషరరవప గరవసదస
ఇసటట ననస:30-6-819
వయససస:58
లస: ససస స
9290 SQX2471316
పపరర: కమ ససరష లత
భరస : కకసడప నథయగడడ బబ టర గగసట
ఇసటట ననస:30-20-1792
వయససస:28
లస: ససస స

9279 NDX1863266
పపరర: దదలప కలమమర లసగవధసఖల

94-125/623

9282 JBV2421899
పపరర: రసగనథయకమమ మగనపలలర

94-125/625

94-126/892

9283 JBV1090141
పపరర: మలర కరరరర నరరవప మగనపలలర

94-125/626

భరస : వనసకట చలపతరరవప మగనపలలర
ఇసటట ననస:30-6-817
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చలపతరరవప మగనపలలర
ఇసటట ననస:30-6-817
వయససస:50
లస: పప

9285 NDX2763779
పపరర: వర సరయ చరణ మగనపల

9286 NDX1028414
పపరర: రరస కరశఖప గరవసదస

94-125/1037

9288 AP151010294039
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప గరవసదస

9291 SQX2360683
పపరర: పడభబకర బటబడ
తసడడ:డ ఆనసదరరవప బటబడ
ఇసటట ననస:30-21-1305
వయససస:34
లస: పప

94-122/544

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప గరవసదస
ఇసటట ననస:30-6-819
వయససస:28
లస: పప
94-125/629

తసడడ:డ రరమమరరవప గరవసద
ఇసటట ననస:30-6-819
వయససస:60
లస: పప
95-18/1056

9280 NDX2821981
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పబబరరజ

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప పబబరరజ
ఇసటట ననస:30-6-815
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప మగనపల
ఇసటట ననస:30-6-817
వయససస:19
లస: పప
94-125/628

94-126/557

తసడడ:డ రఘగనథథ రరవప
ఇసటట ననస:30-6-814
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ శరమ లసగవధసఖల
ఇసటట ననస:30-6-815
వయససస:33
లస: పప

భరస : మలర కరరరర నరరవప మగనపలలర
ఇసటట ననస:30-6-817
వయససస:46
లస: ససస స
9284 AP151010294239
పపరర: వనసకటచలపతరరవప మగనపలలర

94-126/556

9289 AP151010399297
పపరర: ఎలశమమ మమమససరర

95-31/24

భరస : ఓబగలలసస
ఇసటట ననస:30-17-898
వయససస:46
లస: ససస స
95-17/870

9292 NDX2965317
పపరర: అనశ శశషస

94-126/875

తసడడ:డ ససధదర కలమమర శశషస
ఇసటట ననస:30-24 PLOT-501
వయససస:18
లస: పప
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94-126/714

తసడడ:డ హనసమశరససస �స �
ఇసటట ననస:30-45
వయససస:50
లస: ససస స
9296 NDX0267831
పపరర: ససభబషసణణ దదవరపలర

94-126/717

94-126/888

94-126/724

94-158/272

94-158/276

94-158/279

తసడడ:డ వనసకట నథరరయణ
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:48
లస: పప
9314 NDX0389973
పపరర: వనసకటటససరరర గరనసగగసటర

94-126/889

9303 NDX0953216
పపరర: వరర దదవరపప

9306 NDX0497651
పపరర: వరలకడమ గరల

9298 NDX2733475
పపరర: లసగసపలర అమకతమమ

94-126/887

9301 NDX1271949
పపరర: లకకమ అనసశర గరనసగసటబర

94-126/723

భరస : వసశ కకషష
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:32
లస: ససస స
94-158/270

9304 NDX0058909
పపరర: పసకజ ఆతథమల

94-158/271

భరస : సపతష మమధవ నరసజన కలమమర
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:37
లస: ససస స
94-158/273

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరధ కకషష మమరరస కకలమర
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:72
లస: ససస స
9311 NDX0866368
పపరర: అనల కలమమరర పడమటట

9300 NDX2733418
పపరర: కరసపరసత శవ పడకరశ

94-126/716

భరస : సతస యఖ
ఇసటట ననస:30-46
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట అనల కలమమర
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస నథగ రరజరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:45
లస: ససస స
9308 NDX2421527
పపరర: రరధ బబయ తతనసగగసటర

94-126/718

తసడడ:డ కరసపరసత శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-46
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటవపరన
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:37
లస: పప
9305 NDX0059089
పపరర: నథగలకడమ ఆతథమల

9297 NDX1087907
పపరర: నరసయఖ దదవరపలర

9295 NDX1900787
పపరర: ధనలకడమ గరరర

భరస : శవ గరరర
ఇసటట ననస:30-46
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:30-46
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ లసగసపలర సతస యఖ
ఇసటట ననస:30-46
వయససస:30
లస: పప
9302 NDX1271956
పపరర: వసశ కకషష గరనసగగటబర

94-126/715

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:30-45
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:30-46
వయససస:56
లస: ససస స
9299 NDX2733459
పపరర: లసగసపలర శకనవరసరరవప

9294 NDX0984070
పపరర: రరఘవనసదడ చతషరరసదసల

9307 NDX0439612
పపరర: ఇసదదర పడమటట

94-158/275

భరస : వనసకట నథరరయణరరవప
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:68
లస: ససస స

94-158/277 9310 NDX0612937
94-158/278
9309 NDX1971036
పపరర: ఉమ మహహశసరర దదవ ఆతమల
పపరర: వనసకట అనల కలమమర దదవరపప

భరస : లకమణ గరపరల కకషషమమరరస ఆతమల
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:37
లస: పప

9312 NDX0497727
పపరర: శకనవరసరరవప గరల

9313 NDX2421519
పపరర: రరధ కకషష మమరరస కకలమర

94-158/280

తసడడ:డ నథగభమషణస
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:54
లస: పప

94-158/282

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప లలట కకలమర
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:72
లస: పప
94-158/284

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:75
లస: పప

9315 NDX0390047
పపరర: వనసకట నథరరయణ రరవప
పడమటట
తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:78
లస: పప

9317 NDX2498939
పపరర: లకడమ అనసష గరనసగగసటర

9318 NDX2498947
పపరర: వసశ కకషష గరనసగగసటర

94-125/808

94-125/809
9319 NDX1981068
పపరర: శకనవరస నథగ రరజరసదడ పడసరద
ఆతమల
తసడడ:డ లకమణ గరపరల కకషషమమరరస ఆతమల
ఇసటట ననస:30-51/7
వయససస:49
లస: పప

94-126/725

9322 NDX0439679
పపరర: సరససత గరనసగగసటర

94-158/283

94-125/807

భరస : వసశ కకషష గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:30-51/4
వయససస:32
లస: ససస స
9320 NDX1271964
పపరర: శశసతథ శక గరల
తసడడ:డ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:30-51/10
వయససస:30
లస: ససస స

9321 NDX2067818
పపరర: లమవణఖ గరనసగగసటర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:30-51,FLOT NO-4
వయససస:45
లస: ససస స

95-36/34

తసడడ:డ కనకదసరర రరవప దదవరపప
ఇసటట ననస:30-51
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గరనసగగసటర
ఇసటట ననస:30-51/4
వయససస:41
లస: పప
94-125/810

9316 SQX1903764
పపరర: పదమసబ దదవరపప

94-126/726

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:30-51,FLOT NO-4
వయససస:65
లస: ససస స
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94-126/727

9324 NDX2722759
పపరర: రరమ చసదడ శశఖర ససగ

తలర : వనసకట ససబబమమ దదవరపప
ఇసటట ననస:30-51,ROHINI ARIADE F NO:4
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప ససగ
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:41
లస: పప

9326 NDX2722700
పపరర: మహ లకడమ ససగ

9327 NDX1758863
పపరర: మకదసల కకలపరరరస

94-125/904

భరస : రరమ చసదడ శశఖర ససగ
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:35
లస: ససస స
9329 NDX1063536
పపరర: గరతథ వరడదర మగడక వడర మమడడ

94-158/287

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:36
లస: ససస స
9332 NDX0868497
పపరర: వజయ కలమమరర పరసర

94-158/291

భరస : వనసకటటశసరరర కకలపరరరస
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:81
లస: ససస స
9338 NDX2037571
పపరర: వనసకట శకకరనస పడటఘ ట

94-158/298

తసడడ:డ లకమణసరసమ
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:60
లస: పప
94-158/304

9347 NDX2782084
పపరర: అరవసద ఆలపరటట

94-125/906

9350 NDX1830836
పపరర: రవ కలమమర దదవనసల
తసడడ:డ కరసతథరరవప దదవనసల
ఇసటట ననస:30-103/FF3
వయససస:48
లస: పప

9331 AP151010297177
పపరర: భబరత తషరగర

94-158/288

9333 NDX1063486
పపరర: రమమదదవ వడర మమడడ

9336 NDX0868547
పపరర: ససజవ కలమమర పరసర

9339 NDX0868521
పపరర: ససజయ కలమమర పరసర

9342 AP151010297178
పపరర: మధసససదన రరవప తషరగర

94-158/292

9351 NDX1764613
పపరర: సససధస కకతస పలర

94-158/293

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:69
లస: ససస స
94-158/296

9337 NDX0733642
పపరర: అభరరమ తషరగర

94-158/297

తసడడ:డ మధసససధన రరవప
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:33
లస: పప
94-158/299

9340 JBV1093780
పపరర: వనణగగరపరల యలమసచల

94-158/300

తసడడ:డ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:50
లస: పప
94-158/302

9343 NDX0868489
పపరర: ససజజన రరజ పరసర

94-158/303

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:65
లస: పప
94-125/909

భరస : ససమన దథలపరరస
ఇసటట ననస:30-103/8 FLAT NO 8
వయససస:22
లస: ససస స
94-125/907

భరస : రరమచసదడ శశఖర ససగ
ఇసటట ననస:30-103/404
వయససస:35
లస: ససస స
94-125/811

9334 JBV1092998
పపరర: ఆదదశశషషకలమమరర మగకరనమల

94-158/306 9346 NDX3041258
9345 JBV1092980
పపరర: ససరఖచసదడవర పడసరదరరవప కరజ
పపరర: కకరస ర దథలపరరస

9348 NDX2781896
పపరర: మహలకడమ ససగ

94-158/290

భరస : మధస ససధన రరవప తషరగర
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:30-103/303
వయససస:21
లస: పప

94-158/286

9330 JBV1093798
పపరర: శకదదవ యలమసచల

తసడడ:డ హనసమసతరరవప తషరగర
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:60
లస: పప

9344 NDX1063510
పపరర: సతఖనథరరయణ మమరరస
వడర మమడడ
తసడడ:డ వనసకటరరమకకటటశసరశరమ
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:70
లస: పప

9328 NDX0390062
పపరర: దదవఖ వడర మమడడ
భరస : సతఖనథరరయణ మమరరసn
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజన రరజ
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:36
లస: పప
94-158/301

94-125/903

తసడడ:డ మహన కకషష పడసరద కకలపరరరస
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజన రరజ
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససవర శసకర పడటఘ ట
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:34
లస: పప
9341 JBV1090281
పపరర: ససవర శసకర పడటఘ ట

94-158/285

భరస : సతఖనథరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:61
లస: ససస స
94-158/295

9325 NDX3079316
పపరర: ససమన డక

తసడడ:డ ఏస ఏ గఫవర డక
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనణగగరపరల
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససజన రరజ
ఇసటట ననస:30-103
వయససస:59
లస: ససస స
9335 NDX1933911
పపరర: ససభబగఖవత కకలపరరరస

94-125/902

9349 NDX2781870
పపరర: మహహష ససగ

94-125/908

తసడడ:డ రరమ చసదడ శశఖర ససగ
ఇసటట ననస:30-103/404
వయససస:18
లస: పప
94-125/812

తసడడ:డ ఉమమ మహహశసర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:30-103/FF4
వయససస:25
లస: ససస స

9352 NDX1764514
పపరర: కకషష కలమమరర కకతస పలర

94-125/813

భరస : ఉమమ మహహశసర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:30-103/FF4
వయససస:48
లస: ససస స

Page 316 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33

94-125/814 9354 NDX3017126
9353 NDX1764449
పపరర: ఉమమ మహహశసర రరవప కకతస పలర
పపరర: గరరరధర కకపపపరరవపరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:30-103/FF4
వయససస:56
లస: పప
9356 NDX0796441
పపరర: రరధదక రరటటరర

తసడడ:డ మహన రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:30-103 FLAT NO 5,
వయససస:44
లస: పప
94-120/461

భరస : సరయ మననహర రరటటరర
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:39
లస: ససస స
9359 NDX2439321
పపరర: గరయతడ ససపత

94-120/464

భరస : ఉదయ గణణశ కలమమర ససపత
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:44
లస: ససస స
9362 NDX2418135
పపరర: సరయ జతదసదడ ససపత

94-125/905

9357 NDX0439869
పపరర: మమత రరయసస

94-120/462

9360 NDX2295046
పపరర: రరమమనసజమమ గకసథద

9361 JBV0805671
పపరర: నరమల రరయసస

94-120/465

9363 NDX2418150
పపరర: ఉపపసదడ కకరణ ససపత

94-120/468

9366 NDX0437335
పపరర: వనసకట సతఖనథరరయణ శవ
కలమమర రరయసస
తసడడ:డ మమధవరరవప రరయసస
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:47
లస: పప

94-120/627

భరస : శక హరర బబబగ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:34
లస: ససస స
9371 NDX2836716
పపరర: వనసకట పడభబవత పడతషఖష
రరయసస
తసడడ:డ శవ కలమమర
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:18
లస: ససస స

94-120/630

9374 NDX2126366
పపరర: ఇసదదరరదదవ ఉయమఖలవరడ

94-120/472

9377 JBV2477990
పపరర: వ శకకరసతచడ
డ డడ గరదచ

94-120/475

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:30-112
వయససస:63
లస: పప

94-120/478

9364 NDX1167741
పపరర: కకషష చచజతనఖ రరజపరలలస
రరజపరలలస
తసడడ:డ ససబడమణఖస రరజపరలలస
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:26
లస: పప

94-120/469

9367 NDX2797504
పపరర: శక హరర బబబగ వసగపసడడ

94-120/626

తసడడ:డ సససహ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:46
లస: పప

94-120/628
9369 NDX2728665
పపరర: వనసకట పడభబవత పడతషఖష
రరయసస
తసడడ:డ వనసకట సతఖనథరరయణ శవకలమమర రరయ
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ మననహర రరటటరర
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:18
లస: ససస స

9372 NDX3264496
పపరర: గరయతడ దదవ రరటటరర

9373 NDX2707495
పపరర: గరయతడ దదవ రరటటరర

94-120/676

9375 AP151010279223
పపరర: మలర శసరర గరదచ

9370 NDX2728632
పపరర: గరయతడ రరటటరర

94-120/629

94-158/313

తసడడ:డ సరయ మననహర
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:18
లస: ససస స
94-120/473

భరస : ఎరరకలరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:30-112
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరరకలరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:30-112
వయససస:36
లస: పప
9380 NDX1138957
పపరర: ఎరరకల రరడడడ గరదచ

94-120/471

తసడడ:డ సరయ మననహర రరటటరర
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశష పరణణ ఉయమఖలవరడ
ఇసటట ననస:30-112
వయససస:41
లస: ససస స

94-120/466

భరస : మమధవరరవప రరయసస
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:73
లస: ససస స

9365 NDX0795872
పపరర: సరయ మననహర రరటటరర

9368 NDX2781987
పపరర: రజన వసగపసడడ

94-120/463

భరస : శకరరమచసదడమమరరస గరల
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ గణణశ కలమమర ససపత
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరవతరరవప రరటటరర
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:46
లస: పప

9358 NDX0306423
పపరర: వజయలకడమ గరల

భరస : వనసకట సతఖనథరరయణ శవకలమమర
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ గణణశ కలమమర ససపత
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:22
లస: పప
94-120/470

94-120/460

తసడడ:డ వనసకట సతఖనథరరయణ రరయసస
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:30-111
వయససస:63
లస: ససస స
94-120/467

9355 NDX1853960
పపరర: సహహత రరయసస

9376 NDX0833079
పపరర: భరత రరడడడ కకసడథ

94-120/474

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:30-112
వయససస:30
లస: పప

94-120/476 9379 JBV2477701
9378 NDX2126408
పపరర: వనసకట శశషపరణణ ఉయమఖలవరడ
పపరర: ససజవరరడడడ కకసడథ

94-120/477

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప ఉయమఖలవరడ
ఇసటట ననస:30-112
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:30-112
వయససస:59
లస: పప

94-120/631
9381 NDX2748572
పపరర: వనసకట తరరన కలమమర
ఉయమఖలవరడ
తసడడ:డ వనసకట శశష పన ఉయమఖలవరడ
ఇసటట ననస:30-112
వయససస:19
లస: పప

9382 NDX1210426
పపరర: జతదసదడ రరఘవ కకషష మదదర

94-120/479

తసడడ:డ హహమసత శవ నథగ కలమమర మదదద
ఇసటట ననస:30-113
వయససస:29
లస: పప
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9383 NDX1385541
పపరర: నథగ ససధథరరణణ చలలవరడడ
చలలవరదద
భరస : బ వ ఎల ససధదర చథలలవదద
ఇసటట ననస:30-114
వయససస:34
లస: ససస స

94-120/480

9384 AP151010279148
పపరర: వనసకటఝమనసలకడమ చథలలవదద

భరస : వనసకటటశసరరర చథలలవదద
ఇసటట ననస:30-114
వయససస:40
లస: ససస స

94-120/483 9387 NDX0412569
9386 JBV2478667
పపరర: బబలవనసకటలకడమససధదర చలలవరదద
పపరర: వనసకటటశసరరర చలలవరదద

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చథలలవదద
ఇసటట ననస:30-114
వయససస:37
లస: పప
9389 NDX3248234
పపరర: బబలల చసతల

94-132/1358

Deleted
95-46/1031

భరస : డదవడ ఫసలపస దసమమల
ఇసటట ననస:31-12-1819/22
వయససస:46
లస: ససస స
9395 NDX3099173
పపరర: వనసకటటష ఆకరశఅపవ

94-132/1187

94-122/550

94-105/637

94-108/537

తసడడ:డ పప లపలర గరజల
ఇసటట ననస:48-2-90
వయససస:50
లస: పప
9407 NDX3248531
పపరర: వజయలకడమ కర

భరస : ససరఖ పడకరశ వనసనదవథ
ఇసటట ననస:61, 5-60/2-39
వయససస:34
లస: ససస స

95-31/25

9399 NDX3160421
పపరర: ఏడడకకసడలల కలనథతరరర

9402
పపరర: హహ మ పపషఖ నసబమరర

94-108/722

94-132/1350

95-3/1237

9394 SQX1667443
పపరర: శశఖర బబబగ కకసగలలటట

95-31/26

9397 NDX2888683
పపరర: శవ నథగ సరయ తదజ పరమగల

94-123/646

9400 NDX3257102
పపరర: శవమమ తషసగ

94-108/726

భరస : ఆరరనమచఆలమ తషసగ
ఇసటట ననస:38-15-7281
వయససస:48
లస: ససస స
94-123/696

9403 NDX2283786
పపరర: లకడమ గరజల

94-108/536

భరస : గగరర నథయగడడ గరజల
ఇసటట ననస:48-2-90
వయససస:43
లస: ససస స

9405 NDX2283778
పపరర: పదమ చమట

9406 NDX2283737
పపరర: రరమలసగరశసరరరవప చమట

9411 NDX0105700
పపరర: మమరరరరణణ సలల
ర రర
భరస : అరర పప సలల
ర రర
ఇసటట ననస:75-5-301
వయససస:37
లస: ససస స

94-122/680

తసడడ:డ శకనవసరరర రరవప పరమగల
ఇసటట ననస:35-55-1204
వయససస:22
లస: పప

94-108/538

94-108/539

తసడడ:డ కకషష సరసమ చమట
ఇసటట ననస:48-2-138
వయససస:51
లస: పప
94-108/702

భరస : వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:59-22-1/A
వయససస:53
లస: ససస స
94-104/919

9391 SQX2334027
పపరర: వనసకటటశసరరర మదదదననన

తసడడ:డ జగన మగరళమహన రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:47
వయససస:25
లస: పప

9408 NDX2915338
పపరర: దసరర భవన గరడడగగ

94-123/567

తసడడ:డ రరమలసగయఖ కకసగలలటట
ఇసటట ననస:31-16-999
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమలసగరశసర రరవప చమట
ఇసటట ననస:48-2-138
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల మమచథన
ఇసటట ననస:56-2-1
వయససస:39
లస: ససస స
9410 NDX2977510
పపరర: శశసత శలప సరదనథల

9396
పపరర: మగరళ కకషష పసననమననన

9388 NDX3079589
పపరర: వనసకట రమణ రరవప గగడడపరటట

తసడడ:డ తరరపలల
ఇసటట ననస:31-8-74
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కలనథతరరర
ఇసటట ననస:36-32-26
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపసచలయఖ అలర సపరటట
ఇసటట ననస:46-2-394
వయససస:37
లస: పప
9404 NDX2283695
పపరర: గగరర నథయగడడ గరజల

95-1/1048

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రసపరటట
ఇసటట ననస:31-4-1234
వయససస:21
లస: ససస స
9393 SQX1667336
పపరర: పదమ ఎసపస రర గసగవరపప

94-120/482

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:30-137 Flat# T-6
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప పసననమననన
ఇసటట ననస:32B
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లలత కలమమర భనథసల
ఇసటట ననస:36-2-118
వయససస:21
లస: పప
9401 NDX2430684
పపరర: మధసససదన రరడడడ అలర సపరటట

94-120/484

భరస : శశఖరబబబగ గసగవరపప
ఇసటట ననస:31-16-999
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప ఆకరశఅపవ
ఇసటట ననస:31-126-10A
వయససస:25
లస: పప
9398 NDX2297422
పపరర: రరషబ ఎల భనథసల

9390 SQX2002715
పపరర: భబవన రసపరటట

9385 NDX1457101
పపరర: వనసకట ససబబమమ చలలవరదద

భరస : వనసకటటససరరర చలలవరదద
ఇసటట ననస:30-114
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలససబబయఖ చథలలవదద
ఇసటట ననస:30-114
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప చసతల
ఇసటట ననస:30-50558
వయససస:52
లస: పప
9392 SQX2033157
పపరర: ఈసస ర రరణణ దసమమల

94-120/481

9409 NDX3063294
పపరర: యశ శవరరస రరమననన

94-105/849

తసడడ:డ దదశయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:60-2/32/A
వయససస:19
లస: పప
94-107/810

9412 NDX2360675
పపరర: జజఖత లసకపలర

94-125/816

భరస : శసకర లసకపలర
ఇసటట ననస:82-9-477/8
వయససస:38
లస: ససస స
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94-132/1070

తసడడ:డ ససదదయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:87-16-27/87
వయససస:46
లస: పప

9414 NDX2563385
పపరర: రమణయఖ పసడతల

94-132/1126

తసడడ:డ శదదయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:87-16-27/87
వయససస:46
లస: పప

9416 NDX3037124
పపరర: రరధమమ మసచకలపవడడ

94-107/862

భరస : శకనవరస రరవప మసచకలపవడడ
ఇసటట ననస:101
వయససస:70
లస: ససస స

9417 NDX2638831
పపరర: వనసకటటశసర రరడడడ అననపరరడడడ

తసడడ:డ శరఖస పడసరద
ఇసటట ననస:105,sai harika residency
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరజ కరసస
ఇసటట ననస:106
వయససస:49
లస: పప

9422 NDX0389114
పపరర: శకనవరస దసడడగల

9423 NDX2028877
పపరర: రరవత రరవపరటట

94-125/563

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:134-5-736/1
వయససస:39
లస: పప

94-105/702

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:101
వయససస:28
లస: ససస స
94-107/814

తసడడ:డ శవ రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:102
వయససస:37
లస: పప

94-107/863 9420 NDX3011160
9419 NDX2773596
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ బబ మమశశటఘ ట
పపరర: ఉపపసదడ రరజ కరసస

9415 NDX3136983
పపరర: పవజ శక పడసన బబజరసకక

9418 NDX2894202
పపరర: వషష
ష తదజ పససమరరస

94-33/771

తసడడ:డ బబపస రరజ పససమరరస
ఇసటట ననస:102 SOUNDARYA APARTMENT
వయససస:18
లస: పప
94-125/867

9421 NDX2935526
పపరర: ఇబడహహస షరరఫ బ ఏస

94-104/782

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:109
వయససస:72
లస: పప
94-125/565

భరస : కకటటశసరరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:134-5-736/1
వయససస:35
లస: ససస స

9424
పపరర: ససధథకర మమలపరటట

94-107/1047

భసధసవప: సతఖనథరరయణ బబ లలర ాదపలర
ఇసటట ననస:135
వయససస:48
లస: పప

94-103/1196 9426 NDX2969913
94-106/777 9427 NDX3261112
9425 NDX2970333
పపరర: ఆనసద శవ నథగ జజఖత మమనఖస
పపరర: ఆనసద శవ నథగ జజఖత మనఖస
పపరర: ఝమనసవరణణ ఆతతట

భరస : రవ కలమమర మమనఖస
ఇసటట ననస:174SS FLOT-202
వయససస:33
లస: ససస స
9428 NDX2859700
పపరర: సరయ రరహహల తదలపప డ లల

భరస : రవ కలమమర మమనఖస
ఇసటట ననస:174SS FLOT-202
వయససస:33
లస: ససస స
94-108/625

తసడడ:డ మననజ కలమమర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:203
వయససస:20
లస: పప
9431 NDX1166263
పపరర: రఫస షపక

భరస : నథగరశసర రరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:199J ARUNDELPET
వయససస:52
లస: ససస స
94-106/937

భరస : పరల సదస
ర ణ అడవకకలనస
ఇసటట ననస:214 (5-92-26)
వయససస:28
లస: ససస స
94-102/831

తసడడ:డ మదథర వల షపక
ఇసటట ననస:277-4-207
వయససస:49
లస: పప
9434
పపరర: కకషష మమరరస కకతస

9429 NDX3026200
పపరర: నరవసజన నవనదదత యమరస

9432 JBV2585057
పపరర: కకమలమడజ కలమమర కరరనటట

భసధసవప: ససశల కకతస
ఇసటట ననస:404 Sadiq House
వయససస:68
లస: పప

9435
పపరర: వశసజత తలల
ర రర

9430
పపరర: రవ తదజ చలర గగసడర

94-103/1385

భసధసవప: లకడమ శశసత చలర గగసడర
ఇసటట ననస:264
వయససస:28
లస: పప
94-108/577

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:299
వయససస:33
లస: పప
94-103/1387

94-103/1417

9433
పపరర: గరపస కకషష గగరకస

94-103/1386

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగరకస
ఇసటట ననస:310
వయససస:24
లస: పప
94-104/781

9436 NDX2692556
పపరర: దసరర భవన చచరరకలరర

94-133/527

తసడడ:డ శకధర బబబగ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:409 Summit Ave
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషష చచరరకలరర
ఇసటట ననస:452-4
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:501 PRANATHI PLAZA
వయససస:65
లస: పప

94-123/648
9438 NDX2799351
పపరర: శవ సతఖ నథరరయణ వర పడసరద
జజననలగడడ
భసధసవప: వటల రరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:503, Sai Oakdale
వయససస:42
లస: పప

94-123/649
9439 NDX2799344
పపరర: శవ సతఖ నథరరయణ వర పడసరద
జజననలగడడ
భసధసవప: వటల రరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:503, Sai Oakdle
వయససస:42
లస: పప

9440 NDX2980910
పపరర: గరఠరకర శకరరస గరల

9441 NDX2981611
పపరర: భరత శకరరస గరల

9442 NDX2993566
పపరర: చచననకరశవపలల లసగసగగసటర

9437 NDX2835874
పపరర: సప మశశఖర రరవప అటట
ర రర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరల
ఇసటట ననస:504
వయససస:20
లస: ససస స

94-107/980

94-105/802

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరల
ఇసటట ననస:504
వయససస:18
లస: పప

94-105/803

94-103/1345

తసడడ:డ పపదచదననజనయమ లసగసగగసటర
ఇసటట ననస:560-3/150A
వయససస:22
లస: పప
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9443 NDX2980654
పపరర: మసరసనయఖ చటటఘపప లల

94-104/890

తసడడ:డ రసగయఖ చటటఘపప లల
ఇసటట ననస:560-213/1
వయససస:74
లస: పప
9446
పపరర: ధరణణపసడయ

94-108/622

94-103/1388

94-33/849

94-112/541

94-103/1389

9448
పపరర: ససధథకర మలపరటట

9451
పపరర: నసససల వరససరరడడడ

9456
పపరర: ససరరష మలమరదద

94-132/1351

9457 NDX2700151
పపరర: లకడమ గగరరకపరటట

9459 NDX2368322
పపరర: శకనవరసరరవప గరపప

94-126/730

9460 NDX3001351
పపరర: హహమవసత కరసపసర

9461 NDX2915502
పపరర: వనసకట ససబబరరవప గరడడగగ

9462 NDX2863496
పపరర: వజయ పడసరద ఠదదగరరర

9463 NDX3110368
పపరర: కకషష పవజ అసదసగగల

94-103/1368

94-108/616

భరస : నథగరశసర రరవప GORREPATI
ఇసటట ననస:ASHOK NAGAR 3RD LINE
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జనథరరన కరసపసర
ఇసటట ననస:B1
వయససస:21
లస: పప

9464 NDX2966455
పపరర: శశశలజ తలర స

94-133/539

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప మలర
ఇసటట ననస:A203
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల గరపప
ఇసటట ననస:ASHOKNAGAR 4TH LANE
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరలల
ఇసటట ననస:B5, 59-22/1A
వయససస:56
లస: పప

94-108/720

తలర : మమధవ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:11878
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : అపరష గరగరననన
ఇసటట ననస:ASHOK NAGAR 3RD LINE,
వయససస:20
లస: ససస స
94-108/704

94-112/559

94-131/927 9454
9453
పపరర: Jagannadha Vamsi Krishna
పపరర: కకరస ర మలర

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస మలమరదద
ఇసటట ననస:Apt#108
వయససస:34
లస: పప
94-108/617

94-112/530

భసధసవప: సతఖనథరరయణ గరరర బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:3623
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ Venkata Ramaiah
ఇసటట ననస:38640
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ కలమమర మమదరమమటర
ఇసటట ననస:Apt 304
వయససస:27
లస: ససస స
9458 NDX2699429
పపరర: ఊహ గరగరననన

94-33/800

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప మహమమటస
ఇసటట ననస:6411 TOWN CT N
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ ఉలసగగలమ
ఇసటట ననస:33044
వయససస:82
లస: పప
9455
పపరర: ఇసదడజ మమదరమమటర

9447 NDX2822484
పపరర: గరపరల కకషష ఈరర

9450
పపరర: చసదడవదన మహమమటస

9445 NDX2812055
పపరర: శకనవరస చడడగగ

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప చడడగగ
ఇసటట ననస:836-3-553
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:2252
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ చదరరడడ
ఇసటట ననస:4328
వయససస:38
లస: ససస స
9452 NDX3102217
పపరర: వనసకటటశసరరర ఉలసగగలమ

94-105/863

తసడడ:డ శశషరదదడ శశఖర దసతస లలరర
ఇసటట ననస:680 Executive Dr
వయససస:23
లస: పప

భరస : నథగరరజ
ఇసటట ననస:2187
వయససస:35
లస: ససస స
9449
పపరర: హహమలత చదరరడడడ

9444
పపరర: రవ కకషష తదజశస దసతస లలరర

94-122/710

94-112/531

94-132/1308

తసడడ:డ నథగరసదడస రరవప ఠదదగరరర
ఇసటట ననస:C 5 OLVE APARTMENT
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదసడడడ అసదసగగల
ఇసటట ననస:DEVAPURAM 2 LINE
వయససస:26
లస: ససస స

9465 NDX3008984
పపరర: చదకలరర శక దదవ

9466 NDX3008943
పపరర: చదకలరర చచజతనఖ కకషష చచదరర

94-132/1309

94-132/1310

భరస : లకడమ నథరరయణ
ఇసటట ననస:DEVAPURAM MAIN ROAD
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చదకలరర వనాదద మమరరస
ఇసటట ననస:DEVIREDDY PARADISE # 501
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : చదకలరర శక దదవ
ఇసటట ననస:DEVIREDDY PARADISE # 501
వయససస:30
లస: పప

9467 NDX3153327
పపరర: యమదయఖ వరమలర

9468 NDX2287852
పపరర: అనసత రరమమరరవప ఏలలతరర

9469 NDX2998367
పపరర: థదమమరరవ పపలచచరర

94-131/881

Deleted

తసడడ:డ రసగయఖ వరమలర
ఇసటట ననస:D NO 1-60-1/120
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర ఏలలతరర
ఇసటట ననస:d.no 3-29-8/4
వయససస:34
లస: పప

94-103/1367
9470 NDX2810943
పపరర: వనసకట హరర పడసరద యశససస
ఇనసమమళళ
తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణణఖశసర గణపత మహన
ఇసటట ననస:D.NO 5-11-8
వయససస:20
లస: పప

9471 NDX3212032
పపరర: ఇరరరన బబష షపక
తసడడ:డ వల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:D NO 5-30/3-76
వయససస:36
లస: పప

94-112/391

94-133/701

తసడడ:డ బసవయఖ పపలచచరర
ఇసటట ననస:D-NO4-5-52
వయససస:79
లస: పప
94-106/943

9472 NDX2914158
పపరర: శక కలమఖణణ ఒసగరలల

94-105/851

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప ఒసగరలల
ఇసటట ననస:D NO 5-41-31
వయససస:24
లస: ససస స
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94-125/1139 9474 NDX3016557
9473 NDX3283942
పపరర: రజయమ ససలమసనథ మహమమద
పపరర: లకడమ పడసనన టసగగటటరర

భరస : రరజశశఖర టటవఎస
ఇసటట ననస:DNO 5-53-51
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప టసగగటటరర
ఇసటట ననస:D.NO 5-54-88
వయససస:34
లస: ససస స

9476 NDX2397685
పపరర: ససజన కటబఘ

94-107/813

భరస : నథగరరరర న కటబఘ
ఇసటట ననస:D-NO.5-60-1/40/2
వయససస:34
లస: ససస స

9477 NDX2586592
పపరర: కకటటశసర రరవప కకనకసడర

94-126/943

9480 NDX2674323
పపరర: లకమణ రరజ సరరకకసడ

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:D NO 5-64-86
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO 5-66-67/A
వయససస:18
లస: పప

9482 NDX2368926
పపరర: ససలసరరజ యరవ

9483 NDX2964997
పపరర: రరడడమమ బబ వలమ

94-128/606

తసడడ:డ చచసచయఖ యరవ
ఇసటట ననస:D NO 5-66-91
వయససస:43
లస: పప
94-112/535

భరస : బడహమ రరడడడ మనసగర
ఇసటట ననస:D-NO5-82-20
వయససస:33
లస: ససస స
9488 NDX2670958
పపరర: నథగమణణ మరరక

94-108/620

తసడడ:డ సరసబయఖ మరరక
ఇసటట ననస:D.NO.5-92-3/14
వయససస:22
లస: ససస స

9486 NDX3043130
పపరర: తషలశ రరస నసవపసల

94-108/618

9492 NDX3122843
పపరర: భబరర వ పడసనన ససఖవరసస

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:D.No 5-92-8 Flat 402
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచత ారమ రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:DNO 5-92-30/1
వయససస:21
లస: ససస స

9497 NDX2988400
పపరర: ఉదయ లకడమ అనసథథననన

9498 NDX3197464
పపరర: చచజతనఖ అఖల కకపపపరరవపరర

94-132/1305

తసడడ:డ వననకట శవ పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:D.NO.5-92-42/9,2ND LANE
వయససస:22
లస: పప

94-108/578

తసడడ:డ కకసడయఖ పలర పప తష
ఇసటట ననస:D.NO 5-66-91
వయససస:20
లస: ససస స
94-108/705

9484 NDX3083862
పపరర: భబగఖ లకడమ ససరవరపప

94-125/1110

భరస : సతఖనథరరయణ రరజ ససరవరపప
ఇసటట ననస:D.NO. 5-67-91/3,
వయససస:52
లస: ససస స
94-131/884

9487 NDX3043254
పపరర: లకడమ ససజనఖ నసవపసల

94-131/885

9490 NDX3281623
పపరర: సతఖనథరరయణ సననధద

9495 NDX2766871
పపరర: భబరర వ కకలర

భరస : అపపరరవప అనథథథననన
ఇసటట ననస:D-NO5-92-41
వయససస:64
లస: ససస స

9481 NDX2534824
పపరర: హహమ బసదస పలర పప తష

9489 NDX3203023
పపరర: శకనవరస రరవప తమమననన

9494 NDX2801371
పపరర: ఉష రరణణ తరరవదసల

94-132/1313

94-132/1289

భరస : తషలససరరస నసవపసల
ఇసటట ననస:D.NO.5-91-17,F.NO.C3
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరహహల నమమగడడ
ఇసటట ననస:D.NO.5-92-3/25
వయససస:26
లస: ససస స

94-132/1293

9478 NDX2966190
పపరర: రమదదవ వడర మమనస
భరస : వరబడహమస వడర మమనస
ఇసటట ననస:D NO 5-60-125/A
వయససస:48
లస: ససస స

94-132/1303

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తమమననన
ఇసటట ననస:D.NO.5-92-3/14
వయససస:47
లస: పప
94-132/1369

94-107/861

తసడడ:డ చరసజవ నసవపసల
ఇసటట ననస:D.NO.5-91-17, F.NO.C3
వయససస:47
లస: పప

భరస : సతఖనథరరయణ సననధద
ఇసటట ననస:D NO 5-92-3/16,F NO 301
వయససస:61
లస: ససస స

9500 NDX3186848
పపరర: చచజతనఖ అఖల కకపపపరరవపరర

94-126/792

భరస : పడసనన బబబగ వరరకలసట
ఇసటట ననస:D NO.5-66-230
వయససస:28
లస: ససస స

9485 NDX2974194
పపరర: అరరణ మనసగర

9475 NDX2660686
పపరర: లకడమ కరసతథరరవప కరటటరర

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కరటటరర
ఇసటట ననస:d.no 5-54-116,pent house
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ లచతయఖ కకనకసడర
ఇసటట ననస:D NO 5-60-2/196 F
వయససస:59
లస: పప

9479 NDX0813808
పపరర: కకరస ర నడడసపలర

9491 NDX3281631
పపరర: వజయ లకడమ సననధద

94-132/1292

94-132/1368

తసడడ:డ పపననయఖ సననధద
ఇసటట ననస:D NO 5-92-3/16,F NO 301
వయససస:67
లస: పప
94-131/887

9493 NDX3062668
పపరర: డథడకకయన పసననమననన

94-131/888

భసధసవప: కలససమ కలమమరర చససడడ
ఇసటట ననస:d.no.5-92-3/37 5th lane
వయససస:75
లస: ససస స
94-107/1036

9496 NDX3119211
పపరర: వనసకట కణక శశసత తడడకమళర

94-132/1311

తసడడ:డ జగదదశసర రరవప
ఇసటట ననస:dno 5-92-39/17
వయససస:21
లస: ససస స
94-131/889

9499 NDX3196789
పపరర: చచజతనఖ అఖల కకపపపరరవపరర

94-132/1304

తసడడ:డ వననకట శవ పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:D.NO.5-92-42/9,2ND LANE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వననకట శవ పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:D.NO.5-92-42/9,2ND LANE
వయససస:22
లస: పప

9501 NDX3009370
పపరర: సరసబ శవ రరవప జజనసనసత

9502 NDX2419307
పపరర: జజఫపప లర మహమమద

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ జజననకలటట
ఇసటట ననస:D-NO5-92-46/1
వయససస:79
లస: పప

94-132/1314

94-132/1076

తసడడ:డ హనఫ మహమమద
ఇసటట ననస:D.NO. 5-92-46/3, FLATNO.10
వయససస:43
లస: పప
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94-132/1077

9504 NDX3157492
పపరర: మలర శసర రరవప నమమగడడ

తసడడ:డ హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:D.NO. 5-92-46/3, FLATNO.10
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:D.NO.5-93-3B
వయససస:63
లస: పప

9506 NDX3205457
పపరర: మలర శసర రరవప నమమగడడ

9507 NDX3249786
పపరర: రరజకలమమరర మసడ

94-132/1307

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:D.NO.5-93-3B
వయససస:63
లస: పప
9509 NDX3005253
పపరర: కకటటశసర రరవప నలబబ ఠర

94-112/532

9516 NDX3173333
పపరర: వనసకటటశసరరర చచనసనపరటట

94-132/1290

తసడడ:డ యలమసదయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:D NO.26-2-177
వయససస:63
లస: పప

94-132/1291

9519 NDX2977734
పపరర: పడసనన లకడమ జగబథసన

భరస : రవ కరసత కసరననన
ఇసటట ననస:D-NO28-1-53
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప జగబథసన
ఇసటట ననస:D-NO28-2-70
వయససస:47
లస: ససస స

94-103/1366
9521 NDX2811180
పపరర: వనసకట నథగ మధసమత
ఇనసమమళళ
భరస : వనసకట ససబడహమణణఖశసర గణపత మహన శ
ఇసటట ననస:D.NO 29-2-280
వయససస:42
లస: ససస స

9522 NDX2476521
పపరర: బబబగ మమకల
తసడడ:డ చనగరవసదస మమకల
ఇసటట ననస:D No:5-60-3/258
వయససస:22
లస: పప

9524 NDX2417251
పపరర: పబబశశటఘ ట అశసన

9525 NDX3274784
పపరర: నథగ శకనవరస సరయ కనన

94-132/1078

భరస : పబబశశటఘ ట దదలప అభషపక
ఇసటట ననస:D.NO:5-93-22
వయససస:30
లస: ససస స
94-122/558

9528 NDX2612182
పపరర: వసశ కరకకరరల
తసడడ:డ చసదడయఖ కరకకరరల
ఇసటట ననస:DOOR NO5-121/1
వయససస:18
లస: పప

9530 NDX2595817
పపరర: షరహహల కకసడమగదద

9531 RYD0516320
పపరర: ససరఖ పడకరశ వ

94-133/538

94-107/1035

9511 NDX2629020
పపరర: గగరర సరసమ దదవబబ యన

94-108/619

9514 NDX2595692
పపరర: దథనయయలల తలమల

94-133/537

తసడడ:డ పపరరశశతస స తలమల
ఇసటట ననస:D NO 25-21-211
వయససస:53
లస: పప
9517 NDX3077047
పపరర: నథగ హరరక కనపరరస

94-131/883

తసడడ:డ ఈశసర రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:D.NO.26-85, F.NO.201
వయససస:34
లస: ససస స
94-112/534

9520 NDX2978138
పపరర: ఫజలలననసర బబగగమ సయద

94-108/706

తసడడ:డ అబగదలఅజజ సయద
ఇసటట ననస:D-NO28-8
వయససస:18
లస: ససస స
94-126/731

9523 NDX2515401
పపరర: మమరర దథపపలపవడడ

94-128/605

భరస : రరజ దథపపలపవడడ
ఇసటట ననస:D NO:5-64-103/3
వయససస:26
లస: ససస స
94-133/718

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ కనన
ఇసటట ననస:Door 3-4-478, ward 5
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:DOOR NO 5-43-2/A,FLAT NO
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : నరమల జజఖత కకసడమగదద
ఇసటట ననస:Door no.26-41-60/1
వయససస:19
లస: పప

94-133/536

తసడడ:డ యలమసదయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:D NO.26-2-177
వయససస:63
లస: పప
94-112/533

9508 NDX2797793
పపరర: ససజవ రరడడడ పచతపరల

తసడడ:డ వనసకయఖ దదవబబ యన
ఇసటట ననస:D.NO. 25-16-78/1
వయససస:35
లస: పప

Deleted

9515 NDX3173705
పపరర: వనసకటటశసరరర చచనసనపరటట

9527 NDX2532281
పపరర: దదపసస జజననల

94-131/882

9513 NDX2576494
పపరర: కకషష వనణణ కలరపరటట

భరస : వనసకటటశసర రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:D NO 25-16-151/2
వయససస:36
లస: ససస స

94-132/1306

భసధసవప: జజఖత
ఇసటట ననస:D.No 24-2-116
వయససస:43
లస: పప

9510 NDX2769560
పపరర: పడణయ జజహనవ చలలకలరర

తసడడ:డ ధసళపవడడ రరమ లసగయఖ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-85, 105A BLOCK
వయససస:54
లస: పప

9518 NDX2974954
పపరర: రరగ దదపసస కసరననన

94-33/873

తసడడ:డ పపసచల రరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:D.NO.25-6-291
వయససస:18
లస: ససస స
94-108/579

9505 NDX3184934
పపరర: మలర శసర రరవప నమమగడడ

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:D.NO.5-93-3B
వయససస:63
లస: పప

భరస : చననరరజయఖ మసడ
ఇసటట ననస:DNO-7-6-1020/2
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : అసకమమ నలబబ ఠర
ఇసటట ననస:D-NO25-6-288
వయససస:75
లస: పప
9512 NDX2359875
పపరర: ధసళపవడడ రరమబబబగ

94-131/890

9526 NDX3048212
పపరర: బబబ ససతతషస ఈరర

94-33/858

తలర : వరలకడమ ఈరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 3-30-14/A
వయససస:22
లస: ససస స
94-108/621

9529 NDX3269529
పపరర: శకనవరసరరవ కకలలకకసడ

94-131/917

భసధసవప: వరరసదడ కలమమర కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 24-7-11
వయససస:49
లస: పప
94-126/793

తసడడ:డ భమగడడ వ
ఇసటట ననస:Door number 5-60/2-39
వయససస:35
లస: పప

9532 NDX2396026
పపరర: ససవర తదజ చసతలపరటట

94-123/528

తసడడ:డ వనసకట హరర శసకర చసతలపరటట
ఇసటట ననస:DR NO.5-50-85, 1ST FLOOR,
వయససస:29
లస: పప
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9533 NDX2596807
పపరర: జయ లకడమ ఖమదదర పవరమ

94-126/794

భరస : నరసససహ రరవప ఖమదదర పవరమ
ఇసటట ననస:Dr No 18-18-83
వయససస:54
లస: ససస స
9536 NDX3138542
పపరర: అననపవరష కరససనద సలమ

94-112/536

9537 NDX3106507
పపరర: బబత కకరణ వనదథసతస

94-103/1193

9540 NDX3095130
పపరర: పదమ శక కకట
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:FF 3
వయససస:40
లస: ససస స

9542 NBT0713230
పపరర: గగరర నథగరకలఖన గసగరశశటఘ ట

9543 NDX2963213
పపరర: కకషష కకశశర కరసచభబతథర

94-132/1327

తసడడ:డ చచసచస రమమరరవప గసగరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:FLAT
వయససస:39
లస: పప
94-122/713

భరస : గగరర పఘ సదథ రరవప పపరరమళర
ఇసటట ననస:FLAT 2E
వయససస:53
లస: ససస స
9548 NDX2991107
పపరర: శకనవరస రరవప మమదథల

94-122/711

94-108/708

9538 NDX3195815
పపరర: వనసకట రమణయఖ బబ మమననన

94-131/894

9541 NDX2517209
పపరర: లల పలర

94-123/529

భరస : డదవడ రరజ పలలర
ఇసటట ననస:FF-3 SUDHA APARTMENT
వయససస:56
లస: ససస స
94-131/739

9544 NDX3056355
పపరర: శకకరసత ససరర

94-132/1337

తసడడ:డ వఠల కరసచభబతథర
ఇసటట ననస:FLAT 1C SARADA HOMES
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నథగరశసర రరవప ససరర
ఇసటట ననస:FLAT-2B, PADARTHI TOWERS
వయససస:31
లస: పప

9546 NDX3041969
పపరర: బబహహన పడకసస రరమననన

9547
పపరర: వనత వనమగల

94-103/1372

9549 NDX3208253
పపరర: గణణశ నథగ సరయ బబలరసకకసడ

94-133/724

భసధసవప: పరరమళ దదవ గడదడ
ఇసటట ననస:Flat 15, Floor 3
వయససస:44
లస: ససస స
94-126/933

9550 NDX2902237
పపరర: నథగ జజఖత కలరక

94-105/858

తసడడ:డ లకమయఖ మమదథల
ఇసటట ననస:FLAT-52
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:flat 102,satya classic
వయససస:19
లస: పప

94-112/460
9551 NDX2681484
పపరర: గగలర పవడడ వ పస ఏస దతథసతదయ
డ
భరదథసజ గగలర పవడడ
తసడడ:డ గగలర పవడడ వనసకట ససత రరమ ఆసజననయగ
ఇసటట ననస:FLAT205 SATYANIVASAPTS
వయససస:19
లస: పప

9552 NDX3171071
పపరర: చసదడశశఖర తరరవదసల
తసడడ:డ నథగరసదడస తరరవదసల
ఇసటట ననస:flat-402
వయససస:53
లస: పప

9554 NDX3191434
పపరర: కకటటశసర రరవప కకట

94-125/523 9556 NDX2982635
9555 NDX2372605
పపరర: కరరరసకరయ హకషసకరశ నడడమలల
పపరర: వనసకట రసగ రరవప బతననన

94-122/714

తసడడ:డ కకట కకట
ఇసటట ననస:FLAT N0 201
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరజరశ పపదద
ఇసటట ననస:FLAT 105
వయససస:28
లస: ససస స
94-132/1338

94-103/1371
9553 NDX2905321
పపరర: ారజఖలకడమ అనసససయ శరమదదవ

భరస : నథగరరజ శరమదదవ
ఇసటట ననస:FLAT 402 RAJA GRAND
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖమ నడడమలల
ఇసటట ననస:Flat No 2 A
వయససస:23
లస: పప

9560 NDX2531572
పపరర: లఖత గదచద

94-105/639

తసడడ:డ ససబడమణణఖశసర సరసమ గదచద
ఇసటట ననస:FLAT NO 3B OM SAI SADAN
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట హరర కకశశర నలబబ లల
ఇసటట ననస:FLAT NO 3 3RDFLOOR
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప నరక
ఇసటట ననస:FLAT NO-3-53
వయససస:63
లస: పప

9561 JBV1052000
పపరర: వనసకటటససరరరరవ కరవరటట

9562 NDX0950113
పపరర: ధన లకడమ కరవటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరవరటట
ఇసటట ననస:Flat No.3, 2nd floor,
వయససస:57
లస: పప

94-104/923

తసడడ:డ హనసమయఖ బతననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 3
వయససస:66
లస: ససస స

94-131/895 9558 NDX2835304
94-131/896 9559 NDX2697951
9557 NDX3164662
పపరర: వనసకట ససరరష బబబగ సప మ శశటఘ ట
పపరర: మగరళమహన కకషష నలబబ లల
పపరర: గణణశ బబబగ నరక

తసడడ:డ ఆసజననయగలల సప మ శశటఘ ట
ఇసటట ననస:FLAT NO 3
వయససస:36
లస: పప

94-123/688

భసధసవప: వనసకట ససబబయఖ బబ మమననన
ఇసటట ననస:falt number ff3,himabindu apartm
వయససస:48
లస: పప

తలర : వనజ
ఇసటట ననస:flat 9
వయససస:28
లస: పప
94-107/1042

9535 NDX3037637
పపరర: కకషష వర కరససనద సలమ

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరససనద సలమ
ఇసటట ననస:F2 RAVI TEJA APTS
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రవ కకరణ వనదథసతస
ఇసటట ననస:F 18
వయససస:25
లస: ససస స

భసధసవప: దసరరర పరమమశసరర వరరణథశ
ఇసటట ననస:FF2, SUDHA APARTMENTS
వయససస:30
లస: పప

9545 NDX2888667
పపరర: లకడమ కలమమరర పపరరమళర

94-108/707

భరస : పడమద కలమమర జసగస
ఇసటట ననస:F-2 A-BLOCK
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకషష వర కరససనద సలమ
ఇసటట ననస:F2 RAVI TEJA APTS
వయససస:43
లస: ససస స
9539 NDX2619070
పపరర: శకరరమ వరరణథశ

9534 NDX2964773
పపరర: సరరజన జసగస

94-131/918

94-126/795

94-131/919

భరస : వనసకటటససర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:Flat No.3, 2nd floor,
వయససస:53
లస: ససస స
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9563 NDX2740801
పపరర: పరరసత ఓరరత
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94-107/1038

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఓరరత
ఇసటట ననస:Flat no.4
వయససస:38
లస: ససస స
9566 NDX3184363
పపరర: నథగరశసర రరవప మదదసరన

9564 NDX2966786
పపరర: గగతమ నథగరశశటఘ ట

భరస : అవనథశ కలమమర నథగరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:FLAT NO-4D
వయససస:27
లస: ససస స
94-122/715

తసడడ:డ నథరరయణ రరవప మదదసరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 5
వయససస:49
లస: పప

9567 NDX0493874
పపరర: బబ డడడ అనతథ దదవ

భసధసవప: పదమజ కకడచ
ఇసటట ననస:FLAT NO.006
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఏస ఏ గఫవర దథలపరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 8
వయససస:63
లస: ససస స
9575 NDX2992410
పపరర: ససభబషసణ మదథల

94-108/710

భరస : శకనవరసరరవప మదథల
ఇసటట ననస:flat no 52
వయససస:21
లస: ససస స
9578 NDX2967339
పపరర: ఈశ ససజనఖ పప సరన

94-132/1328

94-108/712

భసధసవప: తలకకల మలర శసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-102
వయససస:59
లస: పప
9584 NDX3063054
పపరర: అననపవరష పస వ డక కర

94-132/1330

94-122/717

94-105/860

9574 NDX2992444
పపరర: శవ నథగరసదడమమ మదథల

9576 NDX2992816
పపరర: మహలకడమ కకచదతర

9577 ABI1005827
పపరర: కరరణథకర చదబతస న

94-103/1375

తసడడ:డ పడకరశరరవప చదబతస న
ఇసటట ననస:Flat No. 101
వయససస:44
లస: పప
94-132/1329

9580 NDX3001294
పపరర: తలకకల మధసససదన రరడడ
భసధసవప: తలకకల మలర శసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-102
వయససస:59
లస: పప

9582 NDX3001278
పపరర: తలకకల మలర శసరర

9583 NDX2980480
పపరర: పరప రరవప అమర

9585 NDX2661361
పపరర: మమరర వజయ గనసపలర

9588 NDX2811909
పపరర: ససరర మలర మమరరగ

9590 NDX2874980
పపరర: సరరత అరరమళళ

9591 NDX3053428
పపరర: బమబన బబనస షపక
భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:Flat No 202
వయససస:20
లస: ససస స

94-108/709

94-108/711

తసడడ:డ ససబబరరవప గల
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 DBHOMES
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర మమరరగ
ఇసటట ననస:Flat no. 202
వయససస:42
లస: ససస స

94-131/899

9571 NDX2939999
పపరర: కరరశరమ షపక

భరస : శకనవరసరరవప మదథల
ఇసటట ననస:flat no 52
వయససస:71
లస: ససస స

9579 NDX3124922
పపరర: తదజశసన గల

94-33/863

తలర : జనత షపక
ఇసటట ననస:Flatno7,Divya apartment
వయససస:22
లస: ససస స

94-112/537

94-107/1039

94-104/922

తసడడ:డ ససతథరరమయఖ అమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:59
లస: పప
94-103/1194

భరస : ససవరష రరజ గనసపలర
ఇసటట ననస:Flat no-109
వయససస:41
లస: ససస స
94-132/1079

9568 NDX3096021
పపరర: శవయఖ సప నఘ ననన

భరస : రరమహన సరయ
ఇసటట ననస:Flat no 9 ,Teja Apartment
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 201 ESWARI RESIDE
వయససస:62
లస: పప

భరస : మలర కరరరర న రరడడడ అరరమళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO-202
వయససస:40
లస: ససస స

94-123/690

భరస : తలకకల మధసససదన రరడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-102
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : జ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:Flat No 103
వయససస:46
లస: ససస స
9587 NDX2398139
పపరర: ఖరరమగలర ఖమదరర షపక

9573 NDX2900421
పపరర: ససబబ లకడమ అకరననపడగడథ

94-132/1335

తసడడ:డ గరపరల కకషషయఖ సప నఘ ననన
ఇసటట ననస:FLATNO 5A, 2ND LANE
వయససస:63
లస: పప

భరస : కరరణథకర చదబతస న
ఇసటట ననస:Flat No. 101
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర సరయ కలమమర పప సరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:18
లస: ససస స
9581 NDX3026333
పపరర: తలకకల మధసససదన రరడడ

94-132/1363

భరస : నథదచసడర వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 7
వయససస:48
లస: ససస స
94-125/1117

9565 NDX2966778
పపరర: అవనథసన కలమమర నథగరశశటఘ ట

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ నథగరశశటఘ ట
ఇసటట ననస:FLAT NO 4D
వయససస:32
లస: పప

భరస : అసకకనడడ పడసరద బబబగ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 5-A
వయససస:34
లస: ససస స

94-133/705 9570 NDX2935542
9569 SAA0892381
పపరర: వనసకట రరమ చసదడ మమరరస చటటఘస
పపరర: నథదచసడర అసజన దదవ

9572 NDX3049954
పపరర: మహనమమ దథలపరరస

94-103/1379

9586 NDX3187804
పపరర: కకటటశసర రరవప కకట

94-133/703

తసడడ:డ కకట కకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:54
లస: పప
94-103/1376

9589 NDX2176619
పపరర: లలత కలమమరర పరరచసరర

94-126/213

భరస : సతష కలమమర పరరచసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:43
లస: ససస స
94-132/1331

9592 NDX3124385
పపరర: వరలకడమ పరలడడగగ

94-125/1115

భరస : సరసబశవరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:Flat No 202,Suryodaya Residen
వయససస:59
లస: ససస స
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94-125/1116

9594 NDX3149226
పపరర: అసకయ రగగకకలల

భరస : శశఖర బబబగ మమక
ఇసటట ననస:Flat No 202,Suryodhaya Reside
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:FLAT NO-203
వయససస:62
లస: పప

9596 NDX0985135
పపరర: అరరణజజఖత పగరడడపలర

9597 NDX2060226
పపరర: ససనల బబ మమశశటఘ ట

94-105/699

తసడడ:డ చనన రరమగలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:28
లస: ససస స
9599 NDX2060234
పపరర: శవ సతఖ గగరర పడసరద
బబ మమశశటఘ ట
తసడడ:డ శవ రరమయఖ బబ మమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:FLATNO 302
వయససస:61
లస: పప
9602 NDX3025210
పపరర: బల వనసకట రతనస గగసడ

94-108/582

94-103/1373

9601 NDX2735801
పపరర: వనమమ రరడడడ వదసదల

9603 NDX3025830
పపరర: వనజకక గగసడ

94-131/897

94-103/1377

94-123/689

94-103/1374

94-107/1037

9614 NDX2843266
పపరర: జజగరశసర రరవప బతష
స ల

9615 NDX3208741
పపరర: నథగ లలత వరతసలఖ దదసస

9617 NDX2975845
పపరర: చలకల నథగ రరజ చలకల

9618 NDX3136561
పపరర: తషలశ రరస నసవపసల

భసధసవప: వనధ శకలకడమ చలకల లకడమ
ఇసటట ననస:flat. no. 508,Swathi Sai Daisy
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చరసజవ నసవపసల
ఇసటట ననస:FLAT NO C3
వయససస:47
లస: పప

9620 NDX2277333
పపరర: వసశ కకషష అననవరపప

9621 NDX2277317
పపరర: వనసకట రమణ అననవరపప

94-123/531

తసడడ:డ వనసకటరమణ అననవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO-F1,GIRIDHAR APART
వయససస:22
లస: పప

94-132/1332

9610 NDX3085503
పపరర: భబరత ఘసటల

94-132/1333

9613 NDX2838084
పపరర: దసరర రరణణ అటట
ర రర

94-107/1040

భరస : సప మ శశఖర రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO-501
వయససస:57
లస: ససస స
94-122/716

భరస : వనసకట నగరజ దదసస
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:54
లస: ససస స
94-107/1041

9607 NDX3168481
పపరర: టట ఆర కర కకశశర వలర సకకసడ

భరస : వ వననద కకరణ వనదథసతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరనతనదరర రరవప డథనప రరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 409
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బ వ వ ససబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:FLAT NO-501
వయససస:72
లస: పప

94-103/1378

తసడడ:డ శశష రరవప వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 402, 5TH FLOOR
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట గరపరల రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:60
లస: పప
94-132/1336

9604 NDX3029360
పపరర: అవనథష బబబగ గగసడ
తసడడ:డ బల వనసకట రతనస గగసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 304
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బ కర మమరరస వనదథసతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:62
లస: పప
9612 NDX2904480
పపరర: శవపడసరద డథనప రరజ

94-123/693

తసడడ:డ రరమ రరడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:FLAT NO-303
వయససస:65
లస: పప

9606 NDX3041324
పపరర: గసగరభవరన పప తరరజ

9609 NDX3088051
పపరర: వ వననద కరరన వనదథసతస

94-132/1334

94-108/581

9600 NDX3072345
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మమమనడక

9608 NDX2902187
పపరర: పటబసరర ఇసదసమత
భరస : పటబసరర రరజవ కలమమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:42
లస: ససస స

9598 NDX2060242
పపరర: ధన లకడమ బబ మమశశటఘ ట

భరస : శవ సతఖ గగరర పడసరద బబ మమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:FLATNO 302
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పపడమ కలమమర పప తరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:49
లస: ససస స

94-133/704

94-103/1107

తసడడ:డ శవ సతఖ గగరర పడసరద బబ మమశశటఘ ట
ఇసటట ననస:FLATNO 302
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఏస కర రరఘవ పడసరద థనసగసటబర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:22
లస: ససస స

9611 NDX3162724
పపరర: శక రరమ మమరరస పపలపరటట

94-108/580

భరస : బల వనసకట రతనస గగసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 304
వయససస:49
లస: ససస స
94-122/724

9595 NDX2430627
పపరర: శకనవరస రరవప బసడథరర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బసడథరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 203, SRIDEVI HOM
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ మమమనడక
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చనన లకమయఖ గగసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:56
లస: పప
9605 NDX3232055
పపరర: కరళ రరమమ వలర థనసగసటబర

94-126/934

9616 NDX3241965
పపరర: దదవఖ దడడ ణవలర

94-112/553

భరస : ససరరశ బబబగ తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:28
లస: ససస స
94-131/898

9619 NDX2277325
పపరర: అరరణ కలమమరర అననవరపప

94-123/530

తలర : వనసకట రమణ అననవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO-F1,GIRIDHAR APART
వయససస:49
లస: ససస స
94-123/532

తసడడ:డ లకడమ నథరరయణ అననవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO-F1,GIRIDHAR APART
వయససస:54
లస: పప

9622 NDX2967370
పపరర: పడమద కలమమర జసగస

94-105/859

భసధసవప: సరరజన జసగస
ఇసటట ననస:Flat No.F-2, A Block
వయససస:61
లస: పప
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9623 NDX3187028
పపరర: దదననశ వరర న దదవరపలర
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94-123/692

9624 NDX2915031
పపరర: సరయ రరణణ కరణస

తసడడ:డ జమమశ దదవరపలర
ఇసటట ననస:Flat No.G2,Konda Heights Apart
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భకరసనరననయ పసళర ళ కరణస
ఇసటట ననస:FLAT NO G-4
వయససస:51
లస: ససస స

9626 NDX2552578
పపరర: ఏస వ జ పవన కలమమర

9627 NDX3144045
పపరర: జజతవథ కకటటశసర నథయక

94-101/924

తసడడ:డ గరపరల కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO -SF-2
వయససస:42
లస: పప
9629 NDX3283553
పపరర: కలమఖణ శకనవరస యరకమలర

94-101/1089

భరస : జజననలగడడ ససబబరరమ శరససస స
ఇసటట ననస:flat number 115
వయససస:60
లస: ససస స
9635 NDX3210671
పపరర: ససధదర కకతస పలర

9630 NDX2939544
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప నమమగడడ

94-132/68
9628 NDX0700989
పపరర: గజజ లకడమ నథగ పరరసత
గరపవరపప
భరస : శవ సతఖ నథరరయణ గగపరస గరపవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO,502,3/1 LINE
వయససస:58
లస: ససస స

94-112/538

9631 NDX2603710
పపరర: భబనస కరరరసక గరలక

94-125/866

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 6
వయససస:31
లస: పప

94-112/437 9634 NDX3125473
9633 NDX2060614
పపరర: నథగ రరజజ కలమమరర పరలడడగగ
పపరర: పపసటబఖల శవ కలమమరర

భరస : అసజయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 302
వయససస:52
లస: ససస స
94-125/1118

94-123/691

94-122/718

తసడడ:డ రరధథ కకషష మమరరస నమమగడడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 001
వయససస:64
లస: పప
94-112/459

9625 NDX2947216
పపరర: పదమజ రరణణ జసదథఖల

భరస : సతఖనథరరయణ శరమ జసదథఖల
ఇసటట ననస:FLAT NO S2 3RD FLOOR
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:Flat no:BG2
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నథగ సససదర నథగ సససదర
ఇసటట ననస:Flat num - 13,
వయససస:26
లస: పప
9632 NDX2638690
పపరర: మలర క జజననలగడడ

94-101/1062

9636 NDX3188141
పపరర: మగనర బబష షపక

D J RAT
94-125/1119

94-126/935

భరస : పపసటబఖల నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:Flat Number 402
వయససస:45
లస: ససస స
9637 NDX3187390
పపరర: బసదదయమ

94-125/1120

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER F4
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:FLOT G4
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మగనర బబష షపక
ఇసటట ననస:FLOT G4
వయససస:30
లస: ససస స

9638 NDX3089976
పపరర: మమధవ రరవప దథపపలపవడడ

94-125/1127
9639 NDX3224086
పపరర: డమరరక అఖలమసడదశసరర అదచజసథథ
మదదసరన
తసడడ:డ నథగరసపననరరవ మదదసరన
ఇసటట ననస:flot no 5
వయససస:19
లస: ససస స

9640 NDX3046786
పపరర: వనసకట రమణ గఢవజలమ

94-107/1044

తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:flot no 3a
వయససస:68
లస: పప
9641 NDX3137189
పపరర: శవ శశఖరర ససపర

94-132/1340

తసడడ:డ చననకకసడయఖ ససపర
ఇసటట ననస:Flot No 202
వయససస:39
లస: పప
9644 NDX3191566
పపరర: సరయ రరహహల తదలపప డ లల

94-108/715

తసడడ:డ మననజ కలమమర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:Flot. No. 203,
వయససస:20
లస: పప
9647 NDX2531093
పపరర: సరయ కలమమర శరస

94-132/1080

9645 NDX3073814
పపరర: వనసకట సతఖనథరరయణ కకలర

తసడడ:డ మననజ కలమమర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:Flot. No. 203,
వయససస:20
లస: పప
94-107/1043

9646 NDX0704908
పపరర: నజర ఖమన� షపక

94-125/167

తసడడ:డ రహహస ఖమన� షపక
ఇసటట ననస:FLOT NO 504 BHAVANITOWER
వయససస:31
లస: పప

9648 NDX3119559
పపరర: వవనక కకవ

9649 NDX2966828
పపరర: కపసల బల ఏలలరర

తసడడ:డ మమరరత రరవప
ఇసటట ననస:flot no t3
వయససస:19
లస: పప

9650 NDX3059706
పపరర: సరయ ససదదప మదదల

9651 NDX3215183
పపరర: వజయలకడమ చలవరదద

తసడడ:డ నరరజన శకనవరసరరవప మదదల
ఇసటట ననస:f no 2a
వయససస:21
లస: పప

94-108/714

భసధసవప: రమమ ససవరతల ససవరతల
ఇసటట ననస:flot no 305 ramya apartment
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనటఘల రరవప శరస
ఇసటట ననస:FLOT NO 505 RAGHAVA APAR
వయససస:45
లస: పప
94-125/1111

భసధసవప: పస వ డక కర అననపవరష
ఇసటట ననస:Flot No 103
వయససస:53
లస: పప

94-108/713 9643 NDX3186368
9642 NDX3190790
పపరర: లకడమ సరయ అమమలఖ తదలపప డ లల
పపరర: సరయ రరహహల తదలపప డ లల

తసడడ:డ మననజ కలమమర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:Flot No. 203,
వయససస:22
లస: ససస స

94-132/1339

94-131/900

భరస : హరర కకషష ఏలలరర
ఇసటట ననస:flot #201, 6/12
వయససస:43
లస: ససస స
94-123/685

Deleted

భరస : ససబబరరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:F NO 15
వయససస:43
లస: ససస స

94-122/719

9652 NDX3219961
పపరర: తదజశస రరవపరటట

94-107/1049

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:F NO 17
వయససస:20
లస: ససస స
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9653 NDX3132628
పపరర: ససశల బసగరర
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94-131/891

భరస : సతఖనథరరయణ బసగరర
ఇసటట ననస:F NO 101
వయససస:55
లస: ససస స
9656 NDX3022613
పపరర: శవ లకడమకలమమరర యడర పలర

94-132/1341

94-132/1318

94-132/1320

94-132/1322

భరస : మహహశసర రరడడడ రరచమలలర
ఇసటట ననస:F NO 201
వయససస:41
లస: ససస స
9668 NDX3172749
పపరర: సససపవరష జ

94-125/1114

భరస : ఏస నథరరయణ జ
ఇసటట ననస:F.NO.301
వయససస:78
లస: ససస స
9671 NDX3164266
పపరర: మమధవ రరవప వనమ

94-132/1316

9660 NDX3090313
పపరర: ససధ రరవప నసతలపత

94-122/712

9658 NDX3151156
పపరర: లకడమ దసరర హరరత వనమ

94-132/1317

9661 NDX3090487
పపరర: కకరరత నసతలపత

94-132/1319

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:F NO 103 ,2ND LINE
వయససస:27
లస: పప

9663 NDX3182201
పపరర: శకనవరససలల బసడథరర

94-33/859

9664 NDX3209483
పపరర: మహహశసర రరడడడ రరచమలలర

94-132/1321

తసడడ:డ కకసడయఖ బసడథరర
ఇసటట ననస:F NO 106
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ రరచమలలర
ఇసటట ననస:F NO 201
వయససస:42
లస: పప

94-125/1112
9666 NDX3167871
పపరర: బడమరరసబ మలర కరరరర న శశఖర
కలమమర గడడయరస
తసడడ:డ ససరఖ నథరరయణ జ
ఇసటట ననస:F.NO 301
వయససస:40
లస: పప

9667 NDX3162310
పపరర: నథగలకడమ గడడయరస

భరస : జ బ ఏమ శశఖర కలమమర గడడయరస
ఇసటట ననస:F.NO. 301
వయససస:38
లస: ససస స

9669 NDX2943678
పపరర: మగరళ ససరర

9670 NDX3100070
పపరర: రరఘవమమ పసననమననన

94-131/886

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరర
ఇసటట ననస:FNO 301,
వయససస:25
లస: పప
94-132/1323

94-132/1315

తసడడ:డ భబణగ పడసరద వనమ
ఇసటట ననస:F NO 102
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:F NO 103, 2ND LINE
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:F NO 103, 2ND LINE
వయససస:29
లస: పప
9665 NDX3210804
పపరర: గగరరదదవ రరచమలలర

9657 NDX3190444
పపరర: హరర బబబగ కకలర

9655 NDX3022464
పపరర: వరభదడ రరవప యడర పలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:F NO 101
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషషయఖ కకలర
ఇసటట ననస:F NO 102
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ జ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:F No 103
వయససస:21
లస: ససస స
9662 NDX3089927
పపరర: కరరసక నసతలపత

94-131/892

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ బసగరర
ఇసటట ననస:F NO 101
వయససస:31
లస: పప

భరస : వరభదడ రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:FNO 101
వయససస:60
లస: ససస స
9659 ZT84978987
పపరర: నథగ బల రరషసత గఢవజలమ

9654 NDX3074788
పపరర: ఏస వకకమ బసగరర

9672 NDX3133501
పపరర: రతన కలమమరర కటఘ

94-125/1113

94-131/893

భరస : పస ఏస చచదరర
ఇసటట ననస:F NO 306
వయససస:72
లస: ససస స
94-103/1370

9673 NDX3102068
పపరర: చథణగకఖ పప పవరర

94-132/1324

తసడడ:డ బబపయఖ వనమ
ఇసటట ననస:F NO 401,PRANATHI APT
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ దథనపత రరవప
ఇసటట ననస:F NO 404, 2ND LINE
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ దథమదరరరవప
ఇసటట ననస:F NO 404,2ND LINE
వయససస:30
లస: పప

9674 NDX3150810
పపరర: హహహమవత పపలపరటట

9675 NDX3147667
పపరర: హహహమవత పపలపరటట

94-126/932
9676 NDX3100047
పపరర: లకడమ శరరష సరయ పప టటఘ మమరరస

94-132/1325

భరస : శక రరమ మమరరస పపలపరటట
ఇసటట ననస:F NO 405
వయససస:52
లస: ససస స
9677 NDX2945335
పపరర: జగనథనథరరవప గగడడవరడ

భరస : శక రరమ మమరరస పపలపరటట
ఇసటట ననస:F NO 405
వయససస:52
లస: ససస స
94-123/686

తలర : సతఖవత గగడడవరడ
ఇసటట ననస:F NO GF 4
వయససస:68
లస: పప
9680 NDX3080504
పపరర: చచజతనఖ ససదదప చలర

94-132/1326

9678 NDX2966760
పపరర: భబగఖ లకడమ గగడడవరడ

భరస : ససరరశ కలమమర
ఇసటట ననస:f no 501
వయససస:42
లస: ససస స
94-123/687

భరస : జగనథనథరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:F NO GF 4
వయససస:55
లస: ససస స
94-131/901

9681 NDX2987402
పపరర: తదలగథథటట తరరణ రరజ

తసడడ:డ గరపసచసద చలర
తసడడ:డ తదలగథథటట రతన రరజ
ఇసటట ననస:G F 6 MAHALAKSHMI TOWERS ఇసటట ననస:GMC 110
వయససస:21
లస: పప
వయససస:18
లస: పప

9679 NDX3180288
పపరర: మన పడహరర పపటర

94-122/720

తసడడ:డ పరడనసస రవసదడనథథ పపటర
ఇసటట ననస:FT 301
వయససస:18
లస: ససస స
94-103/1381

9682 NDX2988327
పపరర: వనజ తదలగథథటట

94-132/1342

భసధసవప: రతన రరజ తదలగథథటట
ఇసటట ననస:GMC 110
వయససస:48
లస: ససస స
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తసడడ:డ సససదర రరవప తచలగథథటట
ఇసటట ననస:GMC 110 3 RD LINE
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శకకరకలళస శకకరకలళస
ఇసటట ననస:H no 5-92-46/6
వయససస:23
లస: ససస స

9685 NDX2397883
పపరర: మగరళ కకషష పడసరద
కకసడపననన
తసడడ:డ ససబబబరరవప కకసడపననన
ఇసటట ననస:H.NO.9
వయససస:48
లస: పప

9686 NDX3260452
పపరర: అనల కలమమర వరఖస

9687 NDX3264157
పపరర: అనల కలమమర వరఖస

9688 NDX3040441
పపరర: షపక షబర షపక

94-132/1343

94-122/736

9684 NDX3299260
పపరర: లకడమ పడసనన శకకరకలళస

94-107/1068

94-122/738

Deleted

తసడడ:డ జయ పడకరశ వరఖస
ఇసటట ననస:House No.5-43-9/12
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జయ పడకరశ వరఖస
ఇసటట ననస:House No.5-43-9/12
వయససస:30
లస: పప

9689 NDX2910719
పపరర: శవరజ చకకవరరస కరరపరపప

9690 NDX2965648
పపరర: ససజజత కరరపరపప

94-125/1121

94-126/936

94-108/583

94-128/755

తసడడ:డ షపక చనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:House No: 5-66-62/A
వయససస:35
లస: పప
9691 NDX3257649
పపరర: పడసననకలమమర యయజర

94-105/871

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:HOUSE NUMBER 5-52-23
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవరజ చకకవరరస కరరపరపప
ఇసటట ననస:HOUSE NUMBER 30-42
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమనథరరయణ యయజర
ఇసటట ననస:Kalyani anjaneya home
వయససస:44
లస: పప

9692 NDX2297331
పపరర: ససత రరస రరడడ కకపపపల

9693 AP151010357099
పపరర: తషలసస లసకర

9694 NDX2360535
పపరర: వరలకమమ కకమరవవలల

94-122/559

తలర : అనసతలకడమ
ఇసటట ననస:KOPPULA
వయససస:41
లస: పప
9695 NDX3107174
పపరర: ససజజత యరరక

94-131/688

భరస : వజయ సరరధద లసకర
ఇసటట ననస:LANKA
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శశషరచల ససరఖ పడకరశ రరవప కకమరవవల
ఇసటట ననస:NEW D NO.28-120 T5 K K TOW
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వరయఖ చచదరర యరరక
ఇసటట ననస:new no 26-5-417 oldNo 5-60-2
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వశసనథథస లసక
ఇసటట ననస:NEW O 27-88 DNO 5-60-239A
వయససస:49
లస: పప

94-132/1081
9697 NDX2382992
పపరర: లకడమ నథగ అననపవరష
మమలలగమ
తసడడ:డ రవ కలమమర మమలలగమ
ఇసటట ననస:NO 183 ESWARI COMPLEX
వయససస:23
లస: ససస స

94-123/694
9698 NDX2799369
పపరర: శవ సతఖ నథరరయణ వర పడసరద
జజననలగడడ
భసధసవప: వటల రరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:No.503, Sai Oakdale
వయససస:42
లస: పప

9699 NDX2568459
పపరర: షరరమళ ఈమన

9700 NDX2703668
పపరర: నథగరరజ కకననటట

భరస : నథగదసరర శకనవరస ఈమన
ఇసటట ననస:oliv appartment
వయససస:39
లస: ససస స

9701 NDX3170313
పపరర: ఊమమమమమ సవరర బబ రరగగరర

9702 AP151010357072
పపరర: వజయ పరరతరర

94-105/861

94-129/834

తసడడ:డ యయదసకకనసనన బబ రరగగరర
ఇసటట ననస:pandrepuram 4th line
వయససస:22
లస: ససస స
9704 NDX3182722
పపరర: శరఖమ లత దదవ దదవరరడడ

94-132/1345

94-105/862

భసధసవప: సతఖవత మమనస
డ రర
ఇసటట ననస:purnima apartments
వయససస:37
లస: పప
9710 NDX3041399
పపరర: గరయతడ చసదడలల
తసడడ:డ శకనవరసస చసదడలల
ఇసటట ననస:S 1, Sudha Towers
వయససస:19
లస: ససస స

94-107/1045

94-126/796

9705 NDX2678803
పపరర: రమణమమ రవ

94-131/689

9703 NDX3172285
పపరర: జగన మహన రరడడ దదవరరడడడ

94-132/1344

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:P No 201
వయససస:68
లస: పప
94-105/700

9706 NDX2746717
పపరర: సససధసజ వలర సకకసడ

94-107/1046

భరస : కరశ రరడడడ రవ
ఇసటట ననస:PNO 301 SUBODHAYA APPAR
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకశశర వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:pranathi plaza 3rd line
వయససస:26
లస: ససస స

9708 NDX3162625
పపరర: శకధర మమక

9709 NDX2801298
పపరర: కకషష యమమన కకలర

94-131/902

తసడడ:డ ససరరబబబగ మమక
ఇసటట ననస:Radhika Nivas
వయససస:45
లస: పప
94-131/903

94-119/796

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకననటట
ఇసటట ననస:PANDARIPURAM 3RD LINE
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకషప ర పరరచసరర
ఇసటట ననస:PARUCHURI
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:P No 201
వయససస:64
లస: ససస స
9707 NDX3058849
పపరర: ననరరససలల మమనస
డ రర

9696 NDX3119989
పపరర: శకనవరస మమరరస లసక

94-126/733

9711 NDX2437226
పపరర: రరధదక నథళస
తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప నథళస
ఇసటట ననస:SAI SRINIVASAM 301
వయససస:22
లస: ససస స

94-112/539

భసధసవప: సరయ తషలశ పప టటఘ
ఇసటట ననస:Ramya apartment 305
వయససస:18
లస: ససస స
94-108/584

9712 NDX2437234
పపరర: యమమన ఆలలఖఖ నథళస

94-108/585

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప నథళస
ఇసటట ననస:SAI SRINIVASAM 301
వయససస:23
లస: ససస స

Page 328 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33

9713 NDX2437291
పపరర: లమవణఖ కలమమరర నథళస

94-108/586

భరస : మలర కరరరర న రరవప నథళస
ఇసటట ననస:SAI SRINIVASAM 301
వయససస:45
లస: ససస స

9714 NDX2437283
పపరర: మలర కరరరర న రరవప నథళస

94-108/587

తసడడ:డ వరరసజననయగలల నథళస
ఇసటట ననస:SAI SRINIVASAM 301
వయససస:47
లస: పప

94-108/716
9715 NDX3200037
పపరర: వనసకటసరయ ససయగకస తదలపప డ లల

భరస : కలమఖణ చకకవరరస తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:sai srinivasam apartment 502
వయససస:32
లస: ససస స

94-108/717 9717 NDX3203353
94-108/718 9718 NDX3195880
94-108/719
9716 NDX3210176
పపరర: వనసకటసరయ ససయగకస తదలపప డ లల
పపరర: వనసకటసరయ ససయగకస తదలపప డ లల
పపరర: వనసకటసరయ ససయగకస తదలపప డ లల

భరస : కలమఖణ చకకవరరస తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:sai srinivasam apartment 502
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కలమఖణ చకకవరరస తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:sai srinivasam apartment 502
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కలమఖణ చకకవరరస తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:sai srinivasam apartment 502
వయససస:32
లస: ససస స

94-112/540 9720 NDX3036001
94-132/1346 9721 NDX3036084
9719 NDX3195435
పపరర: వనసకటసరయ ససయగకస తదలపప డ లల
పపరర: శకనవరస రరవప మసచకలపవడడ
పపరర: ససరష లత మసచకలపవడడ

భరస : కలమఖణ చకకవరరస తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:sai srinivasam apartment 502
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: ససరష లత మసచకలపవడడ
ఇసటట ననస:SATYA SAI APARTMENTS
వయససస:49
లస: పప

94-123/533 9723 NDX2819274
9722 NDX2277366
పపరర: నరసససహ రరవప కనమరర పవడడ
పపరర: కరశయఖ గజరలకకసడ

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:SUBHODAYA APTS FNO 201
వయససస:70
లస: పప

94-103/1382

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:SWARNA ARACIDE
వయససస:66
లస: పప

94-123/695 9726
9725 NDX3039898
పపరర: రవకలమమర పపలపరక పపలపరక
పపరర: కకసత కలమమర కకడసరర

భసధసవప: శకధర అధదరరజ
ఇసటట ననస:T - 4
వయససస:52
లస: పప

94-105/864

9731
పపరర: సడవసత చథవ

9732 NDX2117647
పపరర: అఖల సయఖద

94-131/735

భరస : శకకరసత కకసడడడ
ఇసటట ననస:#06/280
వయససస:30
లస: ససస స
9734 NDX2871424
పపరర: మమరర జకకన

94-107/900

భరస : వనసకటటశసరరర జకకన
ఇసటట ననస:27070492
వయససస:47
లస: ససస స
9737 NDX3290236
పపరర: తరరమగల గననర రరపఅల

94-69/751

Deleted

భరస : పవరషచసదడరరవప గననర రరపఅల
ఇసటట ననస:5-87-100
వయససస:21
లస: ససస స
9740 NDX3231271
పపరర: ససధఖ రరణణ బబలలల
భరస : లసగ వరపడసరద
ఇసటట ననస:26-6-291
వయససస:55
లస: ససస స

94-70/1073

9724 NDX3189123
పపరర: అమరనథథ తవడడససటఘ ట

94-122/721

9727
పపరర: వశసనథథ కకతస పలర

94-104/925

తసడడ:డ నథగరశసర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:Venbergsemolen 2
వయససస:33
లస: పప

94-125/1122 9729 NDX2533339
9728 NDX3131471
పపరర: వనసకట లకడమ పడవలర క రరచకకసడ
పపరర: దదవఖ తదజ యరమలర

తసడడ:డ సతఖ నథరరయణ యరమలర
ఇసటట ననస:#5-92-3/18
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మసచకలపవడడ
ఇసటట ననస:SATYA SAI APARTMENTS
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమనథరససమమ మ రరవప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:swarna arcade
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర బబబగ కకడసరర
ఇసటట ననస:UNIT A
వయససస:35
లస: పప

తలర : వనసకట ససజన జజఖత రరచకకసడ
ఇసటట ననస:ward no 5,d no 5/52 /28
వయససస:19
లస: ససస స

94-132/1347

94-107/1

9730 NDX2533321
పపరర: అఖల శక యరమలర

94-107/2

తసడడ:డ సతఖ నథరరయణ యరమలర
ఇసటట ననస:#5-92-3/18
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:,27-5-298
వయససస:23
లస: ససస స

94-105/2
9733 NDX1558180
పపరర: సయఖద నజమ ఖమతతన
సయఖద
భరస : సయఖద అబగదల ఖమదర జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:,27-5-298
వయససస:51
లస: ససస స

9735 NDX2620615
పపరర: మమఘన చతరరల

9736 NDX2958478
పపరర: ససకలప పప సడసరర

94-105/1

94-68/865

94-69/666

తసడడ:డ వనసకట హహమసత కలమమర చతరరల
ఇసటట ననస:5-60-1/73 FLAT NO TF2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జసలమనసద0 పప సడసరర
ఇసటట ననస:5-60-2/198
వయససస:18
లస: పప

9738 NDX2567873
పపరర: కకసడ నశరమ ససరరజ బబలరస

9739 NDX2800365
పపరర: ఉమ కరరరమమరర

94-68/832

తసడడ:డ మధసబబబగ బబలరస
ఇసటట ననస:26-5-244
వయససస:19
లస: ససస స
9741 NDX2984474
పపరర: పపరరషప తస భబరత గగలర కకట
భరస : వ ఏల ఏన ఏస పడకరశ గగలర కకట
ఇసటట ననస:26-8-327
వయససస:47
లస: ససస స

94-70/954

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:26-6-238
వయససస:47
లస: ససస స
94-69/582

94-69/581
9742 NDX2802486
పపరర: తథరక వనసకట రరమమరరవప
వనమమరర
తసడడ:డ రసగరరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:26-78, Om Sai Sadhan
వయససస:43
లస: పప
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9743 NDX2964377
పపరర: రమఖ చచదరర బతస ననన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-33
94-69/583

తసడడ:డ రమమశ బబబగ బతస ననన
ఇసటట ననస:28-1-26
వయససస:32
లస: ససస స
9746 NDX2492395
పపరర: నతఖ శక తలశల

9744 NDX1163625
పపరర: భబరత కలరరక

94-68/85

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:28-3-4
వయససస:42
లస: ససస స
94-69/425

తసడడ:డ మగరహరర రరవప తలశల
ఇసటట ననస:28-120
వయససస:22
లస: ససస స

9747 NDX2964765
పపరర: శశసత మమషపటఘ ట

94-69/584
9745 NDX3032695
పపరర: సరయ భవరన యమనథమదసరటట

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ యమనథమదసరటట
ఇసటట ననస:28-9-352
వయససస:22
లస: ససస స
94-70/1000

తసడడ:డ సతఖనథరరయణ మమషపటఘ ట
ఇసటట ననస:28-179
వయససస:23
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,832

ససత సలల
4,913

ఇతరరలల
2

మతత స
9,747

4,832

4,913

2

9,747

Page 330 of 330

