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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-34

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9439

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

1

1

0

2

2

94 / 2

4

1

0

5

3

94 / 3

1

0

0

1

4

94 / 4

1

1

0

2

5

94 / 5

1

0

0

1

6

94 / 6

1

0

0

1

7

94 / 11

1

0

0

1

8

94 / 15

1

1

0

2

9

94 / 17

0

1

0

1

10

94 / 18

0

1

0

1

11

94 / 21

1

0

0

1

12

94 / 26

1

2

0

3

13

94 / 27

2

0

0

2

14

94 / 28

1

1

0

2

15

94 / 29

0

3

0

3

16

94 / 30

2

0

0

2

17

94 / 31

2

0

0

2

18

94 / 32

0

1

0

1

19

94 / 33

2

3

0

5

20

94 / 34

0

1

0

1

21

94 / 35

98

93

0

191

22

94 / 36

339

384

0

723

23

94 / 37

0

4

0

4

24

94 / 38

0

1

0

1

25

94 / 39

6

9

0

15

26

94 / 40

2

2

0

4

27

94 / 45

0

1

0

1

28

94 / 46

0

2

0

2

29

94 / 48

1

0

0

1

30

94 / 53

1

1

0

2

31

94 / 56

0

1

0

1

32

94 / 58

1

0

0

1

33

94 / 60

1

4

0

5

34

94 / 63

1

0

0

1

35

94 / 64

0

1

0

1

36

94 / 65

0

1

0

1

37

94 / 67

1

1

0

2

38

94 / 71

1

0

0

1

39

94 / 80

1

0

0

1

40

94 / 81

1

1

0

2

41

94 / 82

0

1

0

1

42

94 / 83

2

2

0

4

43

94 / 85

3

3

0

6

44

94 / 87

0

1

0

1

45

94 / 88

1

0

0

1

46

94 / 89

1

1

0

2

47

94 / 90

0

1

0

1

48

94 / 92

1

5

0

6

49

94 / 94

1

0

0

1

50

94 / 95

0

1

0

1

51

94 / 98

1

1

0

2

52

94 / 100

1

1

0

2

53

94 / 101

517

549

0

1,066

54

94 / 102

535

543

0

1,078

55

94 / 103

347

405

0

752

56

94 / 104

347

380

0

727

57

94 / 105

255

279

0

534

58

94 / 106

469

473

0

942

59

94 / 107

385

451

0

836

60

94 / 108

127

135

0

262

61

94 / 109

1

1

0

2

62

94 / 110

1

1

0

2

63

94 / 111

2

1

0

3

64

94 / 112

14

13

0

27

65

94 / 113

2

1

0

3

66

94 / 114

0

1

0

1

67

94 / 115

4

6

0

10

68

94 / 116

1

1

0

2

69

94 / 118

5

7

0

12

70

94 / 119

0

1

0

1

71

94 / 120

1

1

0

2

72

94 / 121

2

0

0

2

73

94 / 122

2

2

0

4

74

94 / 124

1

1

0

2

75

94 / 125

2

3

0

5

76

94 / 126

43

50

0

93

77

94 / 127

275

322

0

597

78

94 / 128

319

356

0

675

79

94 / 129

1

2

0

3

80

94 / 131

8

10

0

18

81

94 / 132

312

307

0

619

82

94 / 133

0

1

0

1

83

94 / 135

1

1

0

2

84

94 / 137

0

1

0

1

85

94 / 140

0

2

0

2

86

94 / 141

2

2

0

4

87

94 / 142

1

0

0

1

88

94 / 144

6

7

0

13

89

94 / 145

0

1

0

1

90

94 / 146

5

5

0

10

91

94 / 147

2

0

0

2

92

94 / 150

2

0

0

2

93

94 / 151

1

0

0

1

94

94 / 153

1

0

0

1

95

94 / 158

4

5

0

9

96

94 / 161

1

0

0

1

97

94 / 162

1

0

0

1

98

94 / 167

0

1

0

1

99

94 / 169

1

0

0

1

100

94 / 171

1

1

0

2

101

94 / 173

0

1

0

1

102

94 / 178

0

1

0

1

103

94 / 179

0

1

0

1

104

94 / 181

2

0

0

2

105

94 / 184

1

0

0

1

106

94 / 186

1

0

0

1

107

94 / 190

1

0

0

1

108

94 / 192

1

0

0

1

109

94 / 194

1

0

0

1

110

94 / 212

0

1

0

1

111

94 / 223

2

0

0

2

112

94 / 231

0

1

0

1

113

94 / 232

0

1

0

1

114

94 / 233

0

1

0

1

115

94 / 234

1

0

0

1

116

94 / 237

1

1

0

2

117

94 / 238

1

0

0

1

118

94 / 239

0

1

0

1

119

94 / 245

2

4

0

6

120

95 / 1

9

3

0

12

121

95 / 3

1

0

0

1

122

95 / 4

1

1

0

2

123

95 / 6

3

2

0

5

124

95 / 10

1

0

0

1

125

95 / 11

1

0

0

1

126

95 / 18

0

1

0

1

127

95 / 36

0

1

0

1

128

95 / 56

1

0

0

1

129

95 / 63

0

1

0

1

130

95 / 73

0

1

0

1

131

95 / 92

1

0

0

1

132

95 / 93

3

4

0

7

133

95 / 99

1

0

0

1

134

95 / 101

1

0

0

1

135

95 / 127

0

1

0

1

136

95 / 128

3

6

0

9

137

95 / 179

0

1

0

1

138

95 / 215

1

0

0

1

139

1,094 / 43

0

1

0

1

140

1,094 / 45

1

0

0

1

141

1,094 / 115

0

2

0

2

142

1,094 / 116

5

10

0

15

143

1,094 / 117

1

2

0

3

144

1,094 / 118

3

2

0

5

145

1,094 / 119

0

2

0

2

146

1,094 / 120

1

0

0

1

147

1,094 / 122

1

0

0

1

148

1,094 / 141

4

3

0

7

4,551

4,926

0

9,477

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

8396 NDX0035899
పషరర: బబ ఫరతమమ షషక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34
94-128/336

భరస : అలమరభక షషక
ఇసటట ననస:28-17-853
వయససస:30
లస: ససస స
8399 NDX2119700
పషరర: రహహస షషక

94-128/339

94-128/342

94-128/345

94-128/348

94-128/351

94-128/354

94-108/319

భరస : కమలమకర
ఇసటట ననస:28-17-858
వయససస:41
లస: ససస స

8409 NDX1070317
పషరర: మమభరక షషక

8412 AP151010324139
పషరర: బబ షషక

8415 NDX0042283
పషరర: పడణవ శతరరజ

8418 NDX0023788
పషరర: రవ చసదన శ త రర జ

94-108/322

8421 NDX0055442
పషరర: గరయతడ దదవ మమనగపరటట

94-128/349

8424 NDX0049478
పషరర: శకనవరసరరవప మమనరపరటట
తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:28-17-858
వయససస:43
లస: పప

8404 NDX2526994
పషరర: రతత కలమమరర మమడడపలర

94-128/344

8407 NDX1070366
పషరర: రహహమ భభషర షషక

94-128/347

8410 JBV2503027
పషరర: మసరసన వల షషక

94-128/350

తసడడ:డ పపదదకకల షషక
ఇసటట ననస:28-17-854
వయససస:58
లస: పప
94-128/352

8413 NDX1386085
పషరర: మసరసన వల షషక

94-128/353

తసడడ:డ గగససయమ బబగస షషక
ఇసటట ననస:28-17-855
వయససస:35
లస: పప
94-108/317

94-108/318
8416 NDX2359925
పషరర: లకడక మతడవసద పరమమతషకన

భరస : పదక హరర పడకరశరరవప పరమమతషకన
ఇసటట ననస:28-17-856
వయససస:45
లస: ససస స
94-108/320

8419 NDX2359917
పషరర: పదక హరర పడకరశరరవప
పరమమతషకన
తసడడ:డ ససతతరరమయఖ పరమమతషకన
ఇసటట ననస:28-17-856
వయససస:47
లస: పప

94-108/321

94-108/323

8422 NDX1272681
పషరర: ససజజతత లకకక

94-108/324

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:28-17-858
వయససస:38
లస: ససస స
94-108/325

94-128/341

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:28-17-854
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:28-17-856
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-17-856
వయససస:61
లస: పప
8423 NDX0054684
పషరర: అసజన దదవ చసదన

94-128/346

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:28-17-856
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:28-17-856
వయససస:52
లస: ససస స
8420 NDX0023838
పషరర: రరమచసదడ రరవప శ త రర జ

8406 JBV0804039
పషరర: మమసతతజ బబగస షషక

8401 NDX0036061
పషరర: అలమరభక షషక

భరస : శకనవరససలల మమడడపలర
ఇసటట ననస:28-17-853
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:28-17-855
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:28-17-855
వయససస:47
లస: పప
8417 NDX0054759
పషరర: కళళఖణణ శతరరజ

94-128/343

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:28-17-854
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసననల షషక
ఇసటట ననస:28-17-855
వయససస:34
లస: ససస స
8414 NDX1430743
పషరర: మసరసన వల షషక

8403 AP151010324294
పషరర: మరరవళ షషక

94-128/338

తసడడ:డ మరరవల షషక
ఇసటట ననస:28-17-853
వయససస:32
లస: పప

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:28-17-854
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననల షషక
ఇసటట ననస:28-17-854
వయససస:31
లస: పప
8411 NDX0035865
పషరర: హహసషసన బ షషక

94-128/340

తసడడ:డ కమమల షషక
ఇసటట ననస:28-17-853
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ మమడడపలర
ఇసటట ననస:28-17-853
వయససస:52
లస: పప
8408 NDX1368745
పషరర: ఖమదర బభషర షషక

8400 NDX1984021
పషరర: ఆరరఫ షషక

8398 AP151010324605
పషరర: లతబ షషక

భరస : మరరవల షషక
ఇసటట ననస:28-17-853
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:28-17-853
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల షషక
ఇసటట ననస:28-17-853
వయససస:48
లస: పప
8405 NDX2527471
పషరర: శకనవరససలల మమడడపలర

94-128/337

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:28-17-853
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:28-17-853
వయససస:23
లస: పప
8402 AP151010324400
పషరర: మసరసన వళ షషక

8397 AP151010324230
పషరర: గగససయమ షషక

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:28-17-858
వయససస:39
లస: ససస స
94-108/326

8425 NDX1272665
పషరర: పడసరదదమలబసటట

94-108/327

తలర : RAJA రరవప
ఇసటట ననస:28-17-858
వయససస:43
లస: పప
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8426 NDX0024042
పషరర: చసదన కమలమకర
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94-108/328

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప
ఇసటట ననస:28-17-858
వయససస:49
లస: పప
8429 NDX3083649
పషరర: రహహమమన షషక

94-128/693

94-128/619

94-128/357

94-128/360

94-128/363

8436 JBV0800763
పషరర: నతగమణణ గగగడ

8439 NDX1070390
పషరర: హనష గగగడ

8442 AP151010324013
పషరర: జజజనయఖ తతకల

94-128/697

8445 NDX2813137
పషరర: వలర పదక బతషల

భరస : బభలమజ సససగ బబ సదల
ఇసటట ననస:28-18-861
వయససస:50
లస: ససస స

8448 NDX0036269
పషరర: నరసజన సససగ బబ సదధల

తసడడ:డ రవసదడనతథ సససగ
ఇసటట ననస:28-18-861 1/20 LINE
వయససస:21
లస: పప

భరస : రవసదడనతద శరఖమ
ఇసటట ననస:28-18-862
వయససస:43
లస: ససస స

94-128/361

8454 NDX0266775
పషరర: సరగజన శరఖమ
భరస : రసజత సససగ శరఖమ
ఇసటట ననస:28-18-862
వయససస:73
లస: ససస స

8434 NDX1152685
పషరర: వసససధరర గగగడ

94-128/356

8437 NDX1070622
పషరర: సరగజన చసతత

94-128/359

8440 JBV0800383
పషరర: బభబబరరవప గగగడ

94-128/362

తసడడ:డ వనసకటయఖ గగగడ
ఇసటట ననస:28-18-799
వయససస:53
లస: పప
94-128/364

8443 NDX2813079
పషరర: వనసకట రమణ పప కల

94-128/696

భరస : పడసరద పప కల
ఇసటట ననస:28-18-860
వయససస:44
లస: ససస స
94-128/698

8446 NDX1857988
పషరర: శరసత పసడయమ భభయ బబ సధధల

94-128/365

తసడడ:డ పడభమ సససహ బబ సధధల
ఇసటట ననస:28-18-861
వయససస:26
లస: ససస స
94-128/367

8449 NDX1816190
పషరర: రఘమ నతథ సససగ కతడ

94-128/368

తసడడ:డ నతరరయణ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:28-18-861
వయససస:84
లస: పప
94-105/679

తసడడ:డ నతగ బబనరరర పప ఠరఠఠ
ఇసటట ననస:28-18-862
వయససస:47
లస: పప
94-128/369

94-128/695

భరస : కకటటశనరరవప చసతత
ఇసటట ననస:28-18-799
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలమజ సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:28-18-861
వయససస:32
లస: పప

94-128/464 8451 NDX2705820
8450 NDX2537470
పషరర: శరఖస చనకయ సరయ కకషష సససగ
పషరర: నతగ బబనరరర పప తషమబడడ

8453 NDX0266841
పషరర: పదతకబభయ శరఖమ

94-128/358

భరస : తరరపత రరజ బతషల
ఇసటట ననస:28-18-860
వయససస:18
లస: ససస స
94-128/366

8431 NDX3083474
పషరర: తహహరర బబగమమ షషక

తసడడ:డ నరగసదడ బభబమ తతటట గగగడ
ఇసటట ననస:28-18-799
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ తతకల
ఇసటట ననస:28-18-826
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:28-18-860
వయససస:24
లస: పప
8447 NDX2439644
పషరర: కరరణ బభయ బబ సదధల

94-108/329

తసడడ:డ బభబమ రరవప గగగడ
ఇసటట ననస:28-18-799
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ చసతత
ఇసటట ననస:28-18-799
వయససస:74
లస: పప
8444 NDX2812923
పషరర: తరరపత రరజ బటటటల

8433 NDX2398105
పషరర: అనదరరధ చలమర

94-128/692

తసడడ:డ అహసన షషక
ఇసటట ననస:28-17-859/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బభబబరరవప గగగడ
ఇసటట ననస:28-18-799
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమకకటమక తతట
ఇసటట ననస:28-18-799
వయససస:57
లస: ససస స
8441 NDX1070374
పషరర: కకటటశనర రరవప చసతత

94-128/694

భరస : శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:28-18-112
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బభబమ రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:28-18-799
వయససస:44
లస: ససస స
8438 AP151010324503
పషరర: వజయలకడక తతట

8430 NDX3082799
పషరర: చసదత బబగమమ షషక

8428 NDX3083912
పషరర: అహసన షషక

తసడడ:డ గహహరర షషక
ఇసటట ననస:28-17-859/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అహసన షషక
ఇసటట ననస:28-17-859/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నతగరరరరన కపసల కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-18-48
వయససస:31
లస: ససస స
8435 NDX1070408
పషరర: రరధధకర కరటడగడడ

94-127/1000

తసడడ:డ అలబక షషక
ఇసటట ననస:28-17-859/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అహసన షషక
ఇసటట ననస:28-17-859/1
వయససస:42
లస: ససస స
8432 NDX2566453
పషరర: లమవణఖ మననతస

8427 NDX3299070
పషరర: గమలజజర షషక

8452 NDX2696771
పషరర: అనల కలమమయ పప టటకరర

94-111/679

తలర : అనల కలమమరర పప టటకరర
ఇసటట ననస:28-18-862
వయససస:26
లస: ససస స
94-128/370

8455 NDX1135326
పషరర: అమర నతథ సససగ బబ సదధల

94-128/371

తసడడ:డ కరరణ బభబమ బబ సదధల
ఇసటట ననస:28-18-862
వయససస:28
లస: పప
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8456 NDX0266833
పషరర: రవసదడనతద శరఖమ
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94-128/372

తసడడ:డ రసజత సససగ శరఖమ
ఇసటట ననస:28-18-862
వయససస:46
లస: పప
8459 NDX0036475
పషరర: ఝమనసలకడక పపపరపల

94-128/374

94-128/377

94-128/700

94-128/703

94-128/380

94-128/383

94-128/386

8469 NDX3151636
పషరర: లకడక తరరపటమక కటటకల

8472 NDX1293802
పషరర: పపషఖమ మతషకలరర

8475 NDX0268581
పషరర: మదసకలమమరర మతషకలరర

8478 NDX0036715
పషరర: సతష మతషకలరర

94-128/389

8481 NDX0036608
పషరర: రరయమజ భభషర షషక

94-128/704

తసడడ:డ జజన పషడమ కలమమర మమరరరపపరస
ఇసటట ననస:28-18-867
వయససస:22
లస: ససస స

8484 NDX1700013
పషరర: మణణ తమకశశటట
భరస : పవన కలమమర తమకశశటట
ఇసటట ననస:28-18-867
వయససస:23
లస: ససస స

8464 NDX3055357
పషరర: నతగమక కటటకల

94-128/699

8467 NDX2814739
పషరర: బభబ బతషల

94-128/702

8470 NDX1070630
పషరర: లకకక హహమసత కకమటటననన

94-128/379

తసడడ:డ జగగ యఖ కకమటటననన
ఇసటట ననస:28-18-866
వయససస:31
లస: ససస స
94-128/381

8473 NDX0944397
పషరర: దసరగ మహలకడక మతషకలరర

94-128/382

భరస : వనసకటససబభబరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:28/18/866
వయససస:45
లస: ససస స
94-128/384

8476 NDX0036806
పషరర: శకకరసత మతషకలరర

94-128/385

తసడడ:డ వనసకటశనర రరవప లలట మతషకలరర
ఇసటట ననస:28-18-866
వయససస:33
లస: పప
94-128/387

94-128/388
8479 NDX0944389
పషరర: వనసకటససబభబరరవప మతషకలరర

తసడడ:డ పపదతరరపతయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:28/18/866
వయససస:48
లస: పప
94-128/390

తసడడ:డ ఖమజజ షషక
ఇసటట ననస:28-18-866/1
వయససస:36
లస: పప
94-128/392

94-128/376

తలర : అరరణ బతషల
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మధస కలమమర మతషకలరర
ఇసటట ననస:28-18-866
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరయమజ భభషర షషక
ఇసటట ననస:28-18-866/1
వయససస:37
లస: ససస స
8483 NDX2180610
పషరర: కమల శక మమరరరపపరస

94-128/701

భరస : వనసకటటశనరరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:28/18/866
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:28-18-866
వయససస:35
లస: పప
8480 NDX0036798
పషరర: మసరసనబ షషక

8466 NDX2742013
పషరర: నవన బతష
స ల

8461 NDX0036509
పషరర: వజయలకడక యయపపరర

భరస : కకటయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : సతశ కలమమర మతషకలరర
ఇసటట ననస:28-18-866
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జగగ యఖ కకమటటననన
ఇసటట ననస:28-18-866
వయససస:52
లస: ససస స
8477 NDX0553859
పషరర: శకనవరస మతషకలరర

94-128/378

తసడడ:డ చనత యరకయఖ
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస మతషకలరర
ఇసటట ననస:28-18-866
వయససస:34
లస: ససస స
8474 NDX1070580
పషరర: శరరద జయశక కకమటటననన

8463 NDX0035535
పషరర: పడసరద రరడడడ నతమమల

94-128/373

భరస : శవ రరమమరరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చనత యరకయఖ
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:23
లస: ససస స
8471 NDX1490283
పషరర: పడమల రరణణ మతషకలరర

94-128/375

తసడడ:డ యలర మసద రరడడడ నతమమల
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప బటటటల
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:28
లస: పప
8468 NDX3118247
పషరర: తరరపటమక కటటకల

8460 NDX0036160
పషరర: పడమల నతమమల

8458 NDX1293836
పషరర: సకజన నతమమల

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ నతమమల
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరడడడ నతమమల
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:36
లస: పప
8465 NDX2902666
పషరర: బభబ బటటటల

94-129/596

తలర : అనల కలమమరర పప తషమబడడ
ఇసటట ననస:28-18-862
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవరజ పపపరపల
ఇసటట ననస:28-18-863
వయససస:40
లస: ససస స
8462 NDX1796038
పషరర: వనసకట శవ పడసరద యయపపరర

8457 NDX2702413
పషరర: అనల కలమమరర పప తషమబడడ

8482 NDX1984088
పషరర: ససభభన షషక

94-128/391

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:28-18-866/1
వయససస:45
లస: పప
94-128/393

8485 NDX1700021
పషరర: నవఖ తమకశశటట

94-128/394

భరస : నరసససహ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:28-18-867
వయససస:27
లస: ససస స
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8486 NDX2405264
పషరర: సరససమమణణ మమరరరపపరపప

94-128/395

8487 NDX1070515
పషరర: వనసకటరమణ తమకశశటట

భరస : జజన పషడమ కలమమర మమరరరపపరపప
ఇసటట ననస:28-18-867
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జజజ తమకశశటట
ఇసటట ననస:28-18-867
వయససస:64
లస: ససస స

8489 NDX1640938
పషరర: పవన కలమమర తమకశశటట

8490 NDX0266932
పషరర: నరసససహరరవప తమకశశటట

94-128/398

తసడడ:డ జజజ తమకశశటట
ఇసటట ననస:28-18-867
వయససస:30
లస: పప
8492 NDX1070549
పషరర: జజజ తమకశశటట

94-128/401

94-128/403

భరస : సతఖనతతరయణ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-18-868
వయససస:69
లస: ససస స
8498 NDX2705903
పషరర: ఖదదర షషక

94-105/680

భరస : యలమసద రరజవరపప
ఇసటట ననస:28-18-869
వయససస:73
లస: ససస స
8504 NDX0266536
పషరర: లకకకనరసమక ససలలనరర

94-128/410

94-128/413

తసడడ:డ భదడయఖ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-18-871
వయససస:55
లస: పప

8494 AP151010324045
పషరర: ససబభబయమక గమమకడడదల

94-128/402

తసడడ:డ జజన పషడమ కలమమర మమరరపపరగపప
ఇసటట ననస:28-18-867
వయససస:19
లస: పప

భరస : సతఖనతతరయణ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-18-868
వయససస:47
లస: ససస స

8496 NDX3280674
పషరర: కకటటశనరరరవప గమమకడడదల

8497 AP151010324264
పషరర: శకనవరసరరవప గమమకడడదల

94-128/404

8499 NDX2425734
పషరర: తరరమల దదవ పపల

8502 NDX2697605
పషరర: రరహన షషక

8505 JBV0800821
పషరర: జజజవజయ కలమమర ససలలనరర

8508 NDX0036103
పషరర: పదక బ

94-128/416

94-128/406

8500 AP151010324135
పషరర: కకటటరతతస RAJAVARAPU

94-128/407

భరస : పపదదనత రరజవరపప
ఇసటట ననస:28-18-869
వయససస:41
లస: ససస స
94-131/717

8503 NDX1462670
పషరర: అనదరరధ ససలలనరర

94-128/409

తసడడ:డ బభబమ రరవప చనచఇల
ఇసటట ననస:28-18-870
వయససస:40
లస: ససస స
94-128/411

8506 NDX1664292
పషరర: పడశరసత బబ డడపపడడ

94-128/412

తసడడ:డ రరమమబరరస బబ డడపపడడ
ఇసటట ననస:28-18-871
వయససస:33
లస: ససస స
94-128/414

8509 NDX1446344
పషరర: నరగష గమమకడడదల

94-128/415

తసడడ:డ కకషష నతరరయణ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-18-871
వయససస:25
లస: పప

94-128/417 8512 NDX0036590
94-128/418
8511 NDX1626037
పషరర: వర భభసరర రరవప బబ డదపపడడ
పషరర: వనసకట నతరరయణ గమమకడడతల

తసడడ:డ రరమమబరరస బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:28-18-871
వయససస:36
లస: పప
94-128/419

94-128/405

తసడడ:డ సతఖనతతరయణ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-18-868
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమ మబరరస బ
ఇసటట ననస:28-18-871
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష నతరరయణ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-18-871
వయససస:27
లస: పప
8513 NDX1293752
పషరర: కకషష నతరరయణ గమమకడడదల

94-128/620

తసడడ:డ శరసతయఖ ససలలనరర
ఇసటట ననస:28-18-870
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకషష నతరరయణ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-18-871
వయససస:40
లస: ససస స
8510 NDX1293760
పషరర: పడసనతత భభరగ వ గమమకడడదల

94-128/400

భరస : ఖదదర షషక
ఇసటట ననస:28-18-869
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శరసతయఖ ససలలనరర
ఇసటట ననస:28-18-870
వయససస:66
లస: ససస స
8507 NDX1293778
పషరర: రగవత గమమకడడదల

8491 NDX2405249
పషరర: జజన పషడమ కలమమర
మమరరరపపరపప
తసడడ:డ జజన రరజ మమరరరపపరపప
ఇసటట ననస:28-18-867
వయససస:49
లస: పప

భరస : కరమమశనర రరవప పపల
ఇసటట ననస:28-18-869
వయససస:25
లస: ససస స
94-128/408

94-128/397

94-128/399

తసడడ:డ సతఖనతతరయణ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-18-868
వయససస:45
లస: పప

భసధసవప: రరహన షషక
ఇసటట ననస:28-18-869
వయససస:30
లస: పప
8501 AP151010324444
పషరర: వరమక రరజవరపప

8493 NDX2653897
పషరర: రరజ మమరరపపరగపప

8488 NDX2467496
పషరర: వననద కలమమర వనమమల

తసడడ:డ నతరరయణ వనమమల
ఇసటట ననస:28-18-867
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జజజ తమకశశటట
ఇసటట ననస:28-18-867
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:28-18-867
వయససస:66
లస: పప
8495 NDX0266486
పషరర: అచతచయమక గమమకడడదల

94-128/396

8514 NDX0035824
పషరర: రరమమబరరస బ
తసడడ:డ చన వరయఖ బ
ఇసటట ననస:28-18-871
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ గమమకడడతల
ఇసటట ననస:28-18-871
వయససస:47
లస: పప
94-128/420

8515 AP151010324176
పషరర: నరకల ననలర లరర

94-128/421

భరస : చసదడన ననలర లరర
ఇసటట ననస:28-18-872
వయససస:72
లస: ససస స
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8516 AP151010324177
పషరర: చసదడన ననలర లరర

94-128/422

తసడడ:డ నరసయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:28-18-872
వయససస:74
లస: పప
8519 AP151010324348
పషరర: సదరఖనరకల వకరలగడడ

94-128/425

భరస : నతగగశనరరవప వకరలగడడ
ఇసటట ననస:28-18-874
వయససస:58
లస: ససస స
8522 AP151010324007
పషరర: వజడస ఉయమఖల

94-128/428

94-128/431

94-128/622

94-128/433

తసడడ:డ బభలమజసససహ ననలర లరర
ఇసటట ననస:28-18-879
వయససస:39
లస: పప
8534 NDX2084895
పషరర: బభలమజ సససగ ననలర లరర

94-128/436

94-126/741

తసడడ:డ సరటనర జజలమదధ
ఇసటట ననస:28-18-880
వయససస:48
లస: పప

8526 AP151010324204
పషరర: భభసరరరరవప బమసగర

8529 NDX2411064
పషరర: ససనత ఉదధదస

94-128/439

94-128/432

94-128/427

8524 AP151010324205
పషరర: వసససధరరదదవ బమసగర

8527 NDX2691905
పషరర: డదవడ రరజ కటట

94-128/621

94-107/797

8530 NDX2412849
పషరర: హహమ కకరస ర బబ సదధదల

94-126/177

భరస : లలత ఫణణ కలమమర సససహ ఉదధదస
ఇసటట ననస:28-18-879
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రవ కకరణ సససహ బబ సదధదల
ఇసటట ననస:28-18-879
వయససస:32
లస: ససస స

8532 NDX2084879
పషరర: రవ కకరణ సససగ ననలర లరర

8533 NDX2084929
పషరర: నతగరరజ కలమమరర ననలర లరర

8535 SQX1943968
పషరర: హహమ కకరస ర ననలర లరర

8538 NDX1507575
పషరర: అదధ లకడక మబడవథ

8541 AP151010324326
పషరర: శరసతతరతతస జజలమదధ

8544 NDX1490291
పషరర: దసబలల నతయక వరదధతఖ
తసడడ:డ గమనడ నతయక వరదధతఖ
ఇసటట ననస:28/18/880
వయససస:50
లస: పప

94-128/430

తసడడ:డ కనకరసబరస
ఇసటట ననస:28-18-877
వయససస:47
లస: పప

94-128/434

94-128/435

భరస : బభలమజ సససహ ననలర లరర
ఇసటట ననస:28-18-879
వయససస:61
లస: ససస స
95-128/95

8536 SQX1943828
పషరర: ససనత ననలర లరర

95-128/96

భరస : లలత ఫణణకలమమర సససగ ననలర లరర
ఇసటట ననస:28-18-879
వయససస:34
లస: ససస స
94-128/437

8539 NDX1446161
పషరర: పరరనత వదధఠఖ

94-128/438

భరస : దసబలల నతయక వదధఠఖ
ఇసటట ననస:28/18/880
వయససస:42
లస: ససస స
94-128/440

భరస : సరటనర జజలమదధ
ఇసటట ననస:28-18-880
వయససస:74
లస: ససస స
94-128/442

8521 NDX0842922
పషరర: నతగగశనరరవప వకరలగడ

భరస : భభసరరరరవప బమసగర
ఇసటట ననస:28-18-877
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరరఖ నతయక మబడవథ
ఇసటట ననస:28-18-880
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర� పపలర గబర
ఇసటట ననస:28-18-880
వయససస:45
లస: ససస స
8543 AP151010324429
పషరర: సతష కలమమర జజలమదధ

94-128/429

భరస : రవకకరణ సససగ ననలర లరర
ఇసటట ననస:28-18-879
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగశ బభబమ జలదధ
ఇసటట ననస:28-18-880
వయససస:18
లస: ససస స
8540 NDX0552638
పషరర: వజయకలమమరర పపలర గబర

8523 NDX2118504
పషరర: అశనన కరమ

94-128/424

తసడడ:డ సరసబయఖ వకరలగడ
ఇసటట ననస:28-18-874
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బభలమజ సససగ ననలర లరర
ఇసటట ననస:28-18-879
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబమబ సససగ ననలర లరర
ఇసటట ననస:28-18-879
వయససస:64
లస: పప
8537 NDX2700268
పషరర: శమ సతఖ వరరరన జలదధ

94-128/426

తసడడ:డ వనసకనత బమసగర
ఇసటట ననస:28-18-877
వయససస:61
లస: పప

భసధసవప: మధవ
ఇసటట ననస:28-18-877
వయససస:38
లస: ససస స
8531 NDX2084911
పషరర: ఫణణ కలమమర సససహ ననలర లరర

8520 NDX0843011
పషరర: సరసబశవరరవప వకరలగడర

8518 NDX2299493
పషరర: నవన వకరలగడతడ

భరస : సరసబశవ రరవప వకరలగడతడ
ఇసటట ననస:28-18-874
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ కరమ
ఇసటట ననస:28-18-877
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కరమ
ఇసటట ననస:28-18-877
వయససస:42
లస: పప
8528 NDX2697829
పషరర: మధవ కటట

94-128/423

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప వకరలగడడ
ఇసటట ననస:28-18-874
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజజనయఖ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:28-18-876
వయససస:81
లస: ససస స
8525 NDX2118496
పషరర: హనసమయఖ కరమ

8517 NDX2103265
పషరర: సరయ శకనవరస ఫణణసదడ
పపనసమమక
తసడడ:డ చసదడ శశఖర పపనసమమక
ఇసటట ననస:28-18-873
వయససస:25
లస: పప

8542 JBV0803221
పషరర: ససదదష బభబమ జజలమదధ

94-128/441

తసడడ:డ సరటనర జజలమదధ
ఇసటట ననస:28-18-880
వయససస:47
లస: పప
94-128/443

8545 NDX2299386
పషరర: రవ కలమమర ఓరరగసటట

94-128/444

తసడడ:డ ఒద శరససస స ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:28-18-881
వయససస:59
లస: పప
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94-127/256

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసడత
ఇసటట ననస:28-18-882
వయససస:37
లస: పప
8549 NDX1610204
పషరర: వసశకకషష మమకల

94-127/259

94-127/851

94-127/262

94-127/265

94-127/268

94-127/271

94-127/875

భరస : వనసకట రతత పడవణ గడదస
ఇసటట ననస:28-18-888
వయససస:21
లస: ససస స

8559 AP151010321301
పషరర: కకటటశనరర రరజవరపప

8562 NDX0714196
పషరర: రరసకలమమర కరశమల

8565 AP151010318096
పషరర: వనసకటటశనరరర రరజవరపప

8568 NDX3232832
పషరర: రరమ కలమమర కరససమఅలమ

94-127/274

8571 NDX2242733
పషరర: రరజన కలమమర తలతతటట

94-127/266

8574 NDX2437929
పషరర: నతగ జజఖత గడదస
భరస : తరరమల రరవప గడదస
ఇసటట ననస:28-18-888
వయససస:21
లస: ససస స

8554 NDX2796365
పషరర: వనననతల గగరరపగర

94-127/912

8557 NDX0771733
పషరర: లకడక రరజవరపప�

94-127/264

8560 NDX1642470
పషరర: పపనతమ కరశమల

94-127/267

భరస : శవ కరశమల
ఇసటట ననస:28-18-884
వయససస:54
లస: ససస స
94-127/269

8563 NDX0458752
పషరర: అసకమకరరవప రరజవరపప

94-127/270

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:28-18-884
వయససస:37
లస: పప
94-127/272

8566 NDX3181617
పషరర: ఇసదధరర దదవ రరవలమ

94-127/874

భరస : ససబబరరవప రరవలమ
ఇసటట ననస:28/18/884
వయససస:69
లస: ససస స
94-127/990

8569 NDX2242758
పషరర: మమనక తలతతటట

94-127/273

తసడడ:డ రరజవ కలమమర తలతతటట
ఇసటట ననస:28-18-886
వయససస:27
లస: ససస స
94-127/275

తసడడ:డ జనతరర న తలతతటట
ఇసటట ననస:28-18-886
వయససస:68
లస: పప
94-113/876

94-127/261

భరస : రరమమ�
ఇసటట ననస:28-18-884
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కరససమఅలమ
ఇసటట ననస:28-18-884
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరజన కలమమర తలతతటట
ఇసటట ననస:28-18-886
వయససస:33
లస: పప
8573 NDX2437689
పషరర: శకకనఖ గడదస

94-127/263

తసడడ:డ పషరయఖ
ఇసటట ననస:28-18-884
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రతతస రరవలమ
ఇసటట ననస:28/18/884
వయససస:69
లస: పప
8570 NDX2242741
పషరర: రరజవ కలమమర తలతతటట

8556 NDX2242790
పషరర: పడసనత గమమకడడదతల

8551 NDX0944462
పషరర: కనతయఖ మమకల

తసడడ:డ బమచచనత గగరరపగర
ఇసటట ననస:28-18-883/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:28-18-884
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:28-18-884
వయససస:37
లస: పప
8567 NDX3165537
పషరర: ససబబరరవప రరవలమ

94-127/911

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:28-18-884
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర
ఇసటట ననస:28-18-884
వయససస:31
లస: పప
8564 NDX0458786
పషరర: రరమమ� రరజవరపప�

8553 NDX2748705
పషరర: తరరన శక హరర లసగరల

94-127/258

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:28-18-883
వయససస:55
లస: పప

భరస : అసకమక రరవప గమమకడడదతల
ఇసటట ననస:28-18-884
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:28-18-884
వయససస:32
లస: ససస స
8561 NDX1446138
పషరర: రరసబభబమ కరశమళ

94-127/260

తసడడ:డ శకధర లసగరల
ఇసటట ననస:28-18-883
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వరసనత గగరరపగ
ఇసటట ననస:28-18-883/2
వయససస:49
లస: పప
8558 NDX0458810
పషరర: అనదరరధ� రరజవరపప�

8550 NDX1610212
పషరర: కకషష మమకల

8548 NDX0944496
పషరర: ససధతరరణణ మమకల

భరస : కనతయఖ మమకల
ఇసటట ననస:28-18-883
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమకల
ఇసటట ననస:28-18-883
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస కకటట
ఇసటట ననస:28-18-883
వయససస:30
లస: పప
8555 NDX2471019
పషరర: బమచచనత గగరరపగ

94-127/257

భరస : కకషష మమకల
ఇసటట ననస:28-18-883
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కనతయఖ మమకల
ఇసటట ననస:28-18-883
వయససస:26
లస: పప
8552 NDX2548378
పషరర: సతఖనతరరయణ కకటట

8547 AP151010321359
పషరర: ఉషరరరణణ మమకల

8572 NDX2794782
పషరర: ససతతరరమ శరససస స వనలమకనత

94-127/913

తసడడ:డ చసదడమమళ వనలమకనత
ఇసటట ననస:28-18-887
వయససస:62
లస: పప
94-115/37

8575 NDX2437937
పషరర: వనసకట గగపస సరయ గడదస

94-115/38

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గడదస
ఇసటట ననస:28-18-888
వయససస:23
లస: పప
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94-127/276 8577 NDX1414689
8576 NDX2242295
పషరర: వనణమ ససధ మమనక నతరరయణ
పషరర: వసశ కకషష నతరరయణ

తసడడ:డ మమనరరజ నతరరయణ
ఇసటట ననస:28-18-888
వయససస:23
లస: ససస స
8579 NDX1070606
పషరర: రరణమక పప టటతరర

తసడడ:డ రరజజబపయఖ నతరరయణ
ఇసటట ననస:28-18-888
వయససస:27
లస: పప
94-128/446

భరస : చనతతరరవప పప టటతరర
ఇసటట ననస:28-18-888
వయససస:52
లస: ససస స
8582 NDX1070556
పషరర: చనతతరరవప పప టటతరర

94-128/449

94-127/280

8583 NDX2242287
పషరర: అనదష వనలలపల

8586 NDX2242303
పషరర: పడదదప వనలలపల

94-127/283

8589 NDX2242345
పషరర: వనసకటటశనరరర వనలలపల

తసడడ:డ బభల సరనమ పసల
ఇసటట ననస:28-18-890
వయససస:22
లస: పప
94-128/705

94-128/455

భరస : లకకయ మకరరన
ఇసటట ననస:28-18-893
వయససస:24
లస: ససస స

8598 AP151010324328
పషరర: రమమదదవ తగమరర

94-128/458

8601 AP151010324202
పషరర: రమమషరబబమ తగమరర

94-127/284

8604 AP151010324332
పషరర: పదతకవత తగమరర
భరస : వనయకలమమర తగమరర
ఇసటట ననస:28-18-894
వయససస:48
లస: ససస స

94-127/279

8587 NDX2242311
పషరర: చకకవరరస వనలలపల

94-127/282

8590 NDX0036087
పషరర: జజససపన పసల

94-128/450

భరస : బభలసరనమ పలమస
ఇసటట ననస:28-18-890
వయససస:37
లస: ససస స
94-128/452

8593 NDX1152735
పషరర: దతసస గమలకవరపప

94-128/453

తసడడ:డ కకసడయఖ గమలకవరపప
ఇసటట ననస:28-18-890
వయససస:52
లస: పప
94-128/706

8596 NDX2216687
పషరర: కమల కలమమరర పసనపరత

94-128/454

భరస : ఉదయ శసకర పసనపరత
ఇసటట ననస:28-18-891
వయససస:35
లస: ససస స
94-128/456

8599 AP151010324331
పషరర: నతగలకడక తగమరర

94-128/457

భరస : రమమషరబబమ తగమరర
ఇసటట ననస:28-18-893
వయససస:50
లస: ససస స
94-128/459

తసడడ:డ గసగరధరరరవప తగమరర
ఇసటట ననస:28-18-893
వయససస:56
లస: పప
94-128/758

8584 JBV0853515
పషరర: అఅజమక� ఏలలపల�

తసడడ:డ చనత వనసకటటశనరరర వనలలపల
ఇసటట ననస:28-18-889
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకహరర తగమరర
ఇసటట ననస:28-18-893
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధరరరవప తగమరర
ఇసటట ననస:28-18-893
వయససస:50
లస: పప
8603 NDX3223393
పషరర: పదక మకరరన

94-127/281

తసడడ:డ సతఖనసదస భమమలమ
ఇసటట ననస:28-18-890
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శక హరర బభబమ తగమరర
ఇసటట ననస:28-18-893
వయససస:25
లస: ససస స
8600 AP151010324285
పషరర: శకహరర తగమరర

8595 SGI1151828
పషరర: శరమమఖయయల భమమలమ

94-128/448
8581 NDX1152743
పషరర: వనసకట శకనవరసరరవప పప టటతరర

భరస : వనఅకటటశనరరర� �
ఇసటట ననస:28-18-889
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరదయఖ పసల
ఇసటట ననస:28-18-890
వయససస:47
లస: పప

భరస : శరమమఖయయల భబమమలమ
ఇసటట ననస:28-18-890
వయససస:29
లస: ససస స
8597 NDX1571836
పషరర: లకడక గరయతడ తగమరర

94-127/278

తసడడ:డ మసరసన వనలలపల
ఇసటట ననస:28-18-889
వయససస:49
లస: పప

94-128/451 8592 JBV2503449
8591 NDX2299436
పషరర: ఏసథన అనల కలమమర పసల
పషరర: బభలసరనమ పసల

94-128/445

తసడడ:డ చనత రరవప పప టటతరర
ఇసటట ననస:28-18-888
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనత వనసకటటశనరరర వనలలపల
ఇసటట ననస:28-18-889
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల ఖమదర
ఇసటట ననస:28-18-889
వయససస:39
లస: పప

8594 SGI1151851
పషరర: ససమలత కలలర స

94-128/447

తసడడ:డ చనత వనసకటటశనరరర వనలలపల
ఇసటట ననస:28-18-889
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబమదల ఖమదర షషక
ఇసటట ననస:28-18-889
వయససస:69
లస: ససస స
8588 NDX0265389
పషరర: జలమన షషక

8580 NDX1152768
పషరర: అపరపరరవప పప టటతరర

8578 NDX1152693
పషరర: కనకదసరగ పప టటతరర

తసడడ:డ చనత రరవప పప టటతరర
ఇసటట ననస:28-18-888
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత రరవప పప టటతరర
ఇసటట ననస:28-18-888
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అపపలసరనమ పప టటతరర
ఇసటట ననస:28-18-888
వయససస:62
లస: పప
8585 NDX0036319
పషరర: కరరమమన షషక

94-127/277

8602 NDX1984310
పషరర: లకకణ రరవప వరయర

94-128/460

తసడడ:డ రరమజ రరవప వరయర
ఇసటట ననస:28-18-893
వయససస:70
లస: పప
94-128/461

8605 NDX0073916
పషరర: తలక తగమరర

94-128/462

తసడడ:డ వనయ కలమమర తగమరర
ఇసటట ననస:28-18-894
వయససస:30
లస: పప
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8606 AP151010324208
పషరర: వనయ కలమమర తగమరర

94-128/463

తసడడ:డ గసగరధరరరవప తగమరర
ఇసటట ననస:28-18-894
వయససస:53
లస: పప
8609 NDX0054726
పషరర: కరవఖ శక మతషకలరర

94-108/332

94-108/335

94-108/338

భరస : తషలససరరమసససగ
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:69
లస: ససస స
8618 NDX0023978
పషరర: అజయ సససగ బబ సదధల

94-108/341

తలర : జమమన బభయ బబ సదధల
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:35
లస: పప
8621 JBV2584399
పషరర: గసగరరరస సససగ బబ సదధల

94-108/344

94-127/285

94-127/288

94-127/291

భరస : వనసకటటసనరరర గగగడ
ఇసటట ననస:28-19-901
వయససస:35
లస: ససస స

8614 NDX0054528
పషరర: జమమన బభయ బబ సదధల

94-108/339
8616 NDX2165497
పషరర: యగర వనసకట తరరన సససహ
బబ సదఇల
తసడడ:డ బభలమజ సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:23
లస: పప

8617 NDX1308501
పషరర: శశకరసత మతషకలరర
తసడడ:డ వజయ
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:26
లస: పప

8619 AP151010327112
పషరర: లలకగషసససగ బబ సదధల

8620 AP151010327161
పషరర: బభలమజసససగ బబ సదధల

8622 NDX3117066
పషరర: రరమకకనర ధనలకడక

8625 NDX0812750
పషరర: పరలడడగమ పదతకవత

8628 AP151010318105
పషరర: సతష పరలడడగమ

8631 AP151010318288
పషరర: రరమచసదడరరవప పరలడడగమ

8634 NDX1405928
పషరర: వనసకటటశనరరర గగగడ

94-108/334

94-108/337

భరస : సతఖనతరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:57
లస: ససస స

94-108/342

94-108/340

94-108/343

తసడడ:డ తషలససరరస సససగ
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:50
లస: పప
94-127/914

8623 NDX3297678
పషరర: పరపరరవప చవల

94-127/999

తలర : కకషషమబరరస చవల
ఇసటట ననస:28-19-9-13
వయససస:47
లస: పప
94-127/286

8626 AP151010321484
పషరర: ఝమనసరరణణ ఘసట

94-127/287

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:28-19-900
వయససస:57
లస: ససస స
94-127/289

8629 AP151010318106
పషరర: రఘమనతధబభబమ పరలడడగమ

94-127/290

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:28-19-900
వయససస:47
లస: పప
94-127/292

తసడడ:డ వరదరరమమనసజలల
ఇసటట ననస:28-19-900
వయససస:71
లస: పప
94-127/293

8611 AP151010330295
పషరర: ఝమనసలకకకబభయ బబ సదధల

భరస : గసగరరరమసససగ
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:28-19-900
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:28-19-900
వయససస:48
లస: పప
8633 NDX2242832
పషరర: వనసకట ససజజత గగగడ

94-108/336

భరస : రర�నతధ బభబమ
ఇసటట ననస:28-19-900
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమచసదతడరరవప
ఇసటట ననస:28-19-900
వయససస:67
లస: ససస స
8630 AP151010318093
పషరర: ససరగష ఘసటభ

8613 JBV2589364
పషరర: నతగరరణణ బబ సదధల

94-108/331

భరస : బభలమజసససగ
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకనర రరమజయమ
ఇసటట ననస:28-18-917
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల గమసపరర పరటట
ఇసటట ననస:28-19-93
వయససస:37
లస: పప
8627 AP151010321308
పషరర: పరరనతమక పరలడడగమ

94-108/333

తసడడ:డ తషలససరరమససగ
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జగనతతదసససగ
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:62
లస: పప
8624 NDX2242170
పషరర: వర పడసరద గమసపరర పరటట

8610 NDX0883470
పషరర: ససజజత బబ సదధల

8608 NDX1511410
పషరర: నలమ బభయ బబ సదధల

భరస : అజయ సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లలకగషసససగ
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట పడసరద
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:49
లస: ససస స
8615 NDX0420117
పషరర: పరరనతబభయ బబ సదధల

94-108/330

తసడడ:డ బభలమజ సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:28-18-896
వయససస:32
లస: ససస స
8612 NDX1002658
పషరర: వజయ మదసకలరర

8607 NDX2359974
పషరర: పడవణ బభయ బబ సదధల

8632 NDX3194586
పషరర: కవత పరలడడగమ

94-127/915

భరస : సతశ
ఇసటట ననస:28-19-900, 1/20
వయససస:39
లస: ససస స
94-128/465

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ నతయమడడ గగగడ
ఇసటట ననస:28-19-901
వయససస:42
లస: పప

8635 NDX1135409
పషరర: గరయతడ తషరగర

94-128/466

తసడడ:డ యస ఆర కకషషపడసరద తషరగర
ఇసటట ననస:28-19-902
వయససస:33
లస: ససస స
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94-128/467

భరస : యస పడసరద రరవప ఆర
ఇసటట ననస:28-19-902
వయససస:55
లస: ససస స
8639 NDX1135458
పషరర: వనసకట వనల కరసత రరయసస

94-128/470

94-128/473

భరస : నరసససహరరవప రసపపతడ
ఇసటట ననస:28-19-903
వయససస:83
లస: ససస స
8648 NDX2216646
పషరర: బభల బభయ బబ సదధల

94-128/471 8641 NDX1135417
8640 JBV2426500
పషరర: వనసకట ససనల కరసత రరయసస
పషరర: శవపడసరద రరయసస

8643 NDX1135508
పషరర: ససతతరరమకకషష పడసరద తషరగర

8646 NDX1135334
పషరర: మమలమఖదధడ మమరరళళ

94-128/474

94-128/476

94-128/479

భరస : శవ సతఖనతరరయణ సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:28-19-904
వయససస:68
లస: ససస స
8651 NDX1133149
పషరర: హహమబసధస లమలమ

8652 NDX0266908
పషరర: రగవత బబజవరడ

94-128/481

భరస : బభలమజ సససగ లమలమ
ఇసటట ననస:28-19-905
వయససస:34
లస: ససస స
8654 NDX1135797
పషరర: అరవసద నతద సససగ బబ సదధల
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:28-19-905
వయససస:31
లస: పప
8657 NDX2216679
పషరర: సతఖనతరరయణ సససగ బబ సదధల

94-128/486

తసడడ:డ తషలసస రరమ సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:28-19-905
వయససస:68
లస: పప
8660 NDX1135466
పషరర: సపసరరభభనస
భరస : భషసర అహమకద
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:42
లస: ససస స
8663 NDX0847509
పషరర: ససతతమహలకడక మమచవరపప
భరస : శవయఖ మమచవరపప
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:60
లస: ససస స

8655 NDX0035782
పషరర: హనసమతననజ బదధన
డ తథ
బబజవరడ
తసడడ:డ ససబభబరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-19-905
వయససస:32
లస: పప

94-128/484

8658 NDX3280278
పషరర: సరససర న రగజ షషక

94-127/993

8661 NDX0036434
పషరర: హససనత అహకద షషక

8664 NDX0847475
పషరర: బదసడన షషక
భరస : బభషర షషక
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:75
లస: ససస స

8650 NDX3125325
పషరర: భవరన కరటడగడడ

94-128/707

8653 JBV2503043
పషరర: పరరనత బభయ బబ సదధల

94-128/482

8656 NDX2405231
పషరర: వనసకట ససబభబరరవప బబజవరడ

94-128/485

తసడడ:డ వశననతదస బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-19-905
వయససస:57
లస: పప
8659 NDX0847533
పషరర: ఫసర దదస ఆససయమ షషక

94-128/487

తసడడ:డ భభషర షషక
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:40
లస: ససస స
94-128/489

భరస : నజర అహకద షషక
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:46
లస: ససస స
94-128/491

94-128/477

భరస : సతఖనతరరయణ సససహ బబ సదధల
ఇసటట ననస:28-19-905
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:23
లస: పప
94-128/488

8647 NDX2497733
పషరర: శవరన కరటడగడడ

తసడడ:డ బభబమరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:28-19-904
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:28-19-905
వయససస:49
లస: ససస స
94-128/483

94-118/102

తసడడ:డ బభబమరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:28-19-904
వయససస:21
లస: ససస స

8649 AP151010318512
పషరర: శవ సతఖనతతరరయణసససగ
బబ సదధల
తసడడ:డ బభలమజసససగ
ఇసటట ననస:28-19-904
వయససస:64
లస: పప

94-128/480

8644 NDX2291425
పషరర: అసజల మమటర
తసడడ:డ కకసదలల మమటర
ఇసటట ననస:28-19-903
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ మమరరళళ
ఇసటట ననస:28-19-903
వయససస:50
లస: పప
94-128/478

94-128/472

తసడడ:డ లకకకకరసత రరయసస
ఇసటట ననస:28-19-902
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తషరగర
ఇసటట ననస:28-19-902
వయససస:72
లస: పప
94-128/475

94-128/469
8638 NDX2299352
పషరర: సతఖ గగరర సరవతడ కలవకకలనస

భరస : సరసబశవ శరససస స
ఇసటట ననస:28-19-902
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప రరయసస
ఇసటట ననస:28-19-902
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరమ సరతడ కగ
ఇసటట ననస:28-19-902
వయససస:70
లస: పప
8645 NDX1135433
పషరర: రరపరబభయ రసపపతడ

94-128/468

భరస : ససతతరరమ కకషషపడసరద తషరగ
ఇసటట ననస:28-19-902
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరద రరవప రరయసస
ఇసటట ననస:28-19-902
వయససస:32
లస: పప
8642 NDX2299360
పషరర: సపసమ ససవర శరససస స కలవకకలనస

8637 NDX1875881
పషరర: మమణణకఖ లల తషరగ

8662 NDX1318377
పషరర: ఫరరరనత షషక

94-128/490

భరస : ఫకలకదదదన షషక
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:53
లస: ససస స
94-128/492

8665 NDX1318351
పషరర: శరల సబల షషక

94-128/493

తసడడ:డ ఫకరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:25
లస: పప
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8666 AP151010324020
పషరర: నసరసర అహకద షషక

94-128/494

తసడడ:డ భభషర షషక
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:44
లస: పప
8669 NDX2023711
పషరర: ఫకలకదదదన షషక

94-128/497

94-128/710

94-127/852

94-128/500

94-128/503

94-128/506

94-128/509

భరస : జజననల షషక
ఇసటట ననస:28/19/910
వయససస:43
లస: ససస స

8679 NDX0873984
పషరర: ససజజత పపదద ధసటట

8682 NDX0911511
పషరర: వనసకటటశనరరర కదధమమటర

8685 NDX1258409
పషరర: నతగ రరజ కడడమమటర

8688 NDX2695211
పషరర: పదకజ ససదస

94-128/711

8691 SQX1944008
పషరర: మసగ కడడమమటర

94-128/501

8694 NDX2299758
పషరర: దదవనసదడ చగమబసడ
తసడడ:డ మమరరనత చగమబసడ
ఇసటట ననస:28-19-910
వయససస:33
లస: పప

8674 NDX2738714
పషరర: లకడక కకమరగలల

94-112/506

8677 NDX0066787
పషరర: ససషసకత మతషకలరర

94-128/499

8680 NDX0266593
పషరర: లకడక కడడమమటర

94-128/502

భరస : ఆసజననయమలల కడడమమటర
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:30
లస: ససస స
94-128/504

8683 NDX0868802
పషరర: శశషషబభబమ పపదద ధసటట

94-128/505

తసడడ:డ నతగనత పపదద ధసటట
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:35
లస: పప
94-128/507

8686 NDX1708389
పషరర: శకరరమ ససదస

94-128/508

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ససదస
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:49
లస: పప
94-128/623

8689 NDX2561074
పషరర: కకమకరరలల శకనవరస

94-128/624

తసడడ:డ కకమకరరలల పడభమ
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:21
లస: పప
95-128/97

భరస : వనసకటటశనరరర కడడమమటర
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:27
లస: ససస స
94-128/511

94-128/709

భరస : వనసకట రతతస మతషకలరర
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పదకజ
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కడడమమటర
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:26
లస: పప
8693 JBV0772319
పషరర: మసరసనబ� షషక�

94-128/498

తసడడ:డ అసజననయమలల కడడమమటర
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నతగనత కడడమమటర
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:50
లస: పప
8690 NDX2738128
పషరర: మసగ కడడమమటర

8676 NDX2299691
పషరర: మమధవ కకమకరగలల

8671 NDX3103835
పషరర: ఇసదస వర మమచ ననన

భరస : పడభభకర కకమరగలల
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల� కదధమమటర
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చడసచయఖ తతటకలర
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:36
లస: పప
8687 JBV2503118
పషరర: ఆసజననయమలల కడడమమటర

94-112/447

భరస : శశషషబభబమ పపదద ధసటట
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చసచయఖ తతటకలర
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:55
లస: ససస స
8684 JBV0804146
పషరర: గగపసనతధ తతటకలర

8673 NDX2692051
పషరర: యశనసత భభసరర ససదస

94-128/496

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష వర మమచ ననన
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వర నతరరయణ కకమకరగలల
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగపస నతధ తతటకలర
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:32
లస: ససస స
8681 AP151010324110
పషరర: మమణణకఖమక తతటకలర

94-128/708

తసడడ:డ శక రరస ససదస
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శక రరస ససదస
ఇసటట ననస:28-19-909
వయససస:19
లస: ససస స
8678 NDX2084754
పషరర: శవ పరరనత తతటకలర

8670 NDX3098753
పషరర: శశ రగఖ వర మమచ ననన

8668 NDX0036525
పషరర: నజర అహకద షషక

తసడడ:డ భభషర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష వర మమచ ననన
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర అహకద షషక
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:18
లస: ససస స
8675 NDX2699635
పషరర: యమమన ససదస

94-128/495

తసడడ:డ బభషర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బశరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:28-19-906
వయససస:59
లస: పప
8672 NDX3110426
పషరర: ఆసరనద మహమకద షర షషక

8667 AP151010324043
పషరర: బశర అహకద షషక

8692 NDX2299766
పషరర: ఉమ మహహశరనశక చగమబసడ

94-128/510

భరస : దదవనసదడ చగమబసడ
ఇసటట ననస:28-19-910
వయససస:27
లస: ససస స
94-128/512

94-128/513
8695 NDX0692756
పషరర: వనసకటనతగగసదడ పడవణ కకమకరరశశటట

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకమకరరశశటట
ఇసటట ననస:28-19-910
వయససస:37
లస: పప
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8696 AP151010324226
పషరర: కకటయఖ వరపడసరద

94-128/514

తసడడ:డ హనసమసతరరవప వరపడసరద
ఇసటట ననస:28-19-910
వయససస:42
లస: పప
8699 AP151010324380
పషరర: నతగ మలలర సవరర కకమరరశశటట

94-128/517

8702 AP151010324586
పషరర: వనసకట బభల తడపపరసససదరర
మతషకలరర
భరస : వనసకట రతతస మతషకలరర
ఇసటట ననస:28-19-912
వయససస:54
లస: ససస స

94-128/520

8705 NDX2180560
పషరర: కకషష దదపసస మమచవరపప

94-128/523

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:28/19/913
వయససస:23
లస: ససస స
94-128/526

94-128/518

95-127/989

8701 NDX1983353
పషరర: కలమఖణణ అవనగడడ

94-128/521
8703 NDX2299808
పషరర: ఎస వ యస ఎన యస కకషష
తదజ మబతషకలరర
తసడడ:డ వనసకట రతతస మబతషకలరర
ఇసటట ననస:28-19-912
వయససస:22
లస: పప

8704 NDX0842906
పషరర: వనసకట రతతస మతషకలరర
తసడడ:డ తరరపతయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:28-19-912
వయససస:59
లస: పప

8706 NDX1875873
పషరర: మమధసరర పసడయమ మమచవరపప

8707 NDX2068642
పషరర: లత కడతరర

94-128/524

8709 NDX2814424
పషరర: పరపరరవప చవల

8712 SQX1943919
పషరర: పరపరరరవప చవల

8715 NDX2084572
పషరర: వజయ కలమమర నడడమలల

94-128/712

95-128/98

8713 NDX1070614
పషరర: కనఖకలమమరర సరగర

94-128/529

8716 AP151010324048
పషరర: వనసకటటశనరరర సరగర

8718 NDX2865723
పషరర: రమఖ కకషష రరమరరజ

8719 TVF0834037
పషరర: కమల కరమల

తసడడ:డ భమ సససహ మసదన
ఇసటట ననస:28-19-915
వయససస:34
లస: ససస స
8723 JBV2495018
పషరర: కళళఖణరరవప పరస
తసడడ:డ ఇనతయఖ పరస
ఇసటట ననస:28-19-915
వయససస:45
లస: పప

94-128/715

భరస : తడకకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:28-19-914
వయససస:29
లస: ససస స
8721 NDX0707471
పషరర: పషడమ కరరణశక

8724 NDX2734770
పషరర: యవ కకషష పరస
తసడడ:డ కలమఖణ రరవప పరస
ఇసటట ననస:28-19-915
వయససస:18
లస: పప

94-128/530

94-127/997

భరస : రరడడడ పడసరద కరమల
ఇసటట ననస:28-19-915
వయససస:34
లస: ససస స
94-128/532

భరస : కళళఖణ రరవప పరస
ఇసటట ననస:28-19-915
వయససస:43
లస: ససస స
94-128/534

94-128/527

భరస : వనసకటటశనరరర సరగర
ఇసటట ననస:28-19-914
వయససస:57
లస: ససస స

8717 NDX2924314
పషరర: తడకకటటశనర రరవప రరమరరజ

94-128/531

94-128/713

భరస : పరపరరవప చవల
ఇసటట ననస:28-19-913
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస శరససస స సరగర
ఇసటట ననస:28-19-914
వయససస:63
లస: పప

8720 NDX2299485
పషరర: పపప ఢకనరరణణ మసదన

94-128/525

8710 NDX2815942
పషరర: రరజమక బబసరణణ

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప నడడమలల
ఇసటట ననస:28-19-914
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:28-19-914
వయససస:35
లస: పప

94-128/522

భరస : శవ పడసరద కడతరర
ఇసటట ననస:28-19-913
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకకక నరసససహ రరవప nidumolu
ఇసటట ననస:28-19-914
వయససస:69
లస: ససస స
94-128/714

94-128/519

భరస : అహకద బభషర మర�ార
ఇసటట ననస:28-19-912
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరస చవల
ఇసటట ననస:28-19-913
వయససస:43
లస: పప
94-128/528

94-128/516

భరస : జయరరమ నతదదళర MOTHUKURI
ఇసటట ననస:28-19-912
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరస చవల
ఇసటట ననస:28-19-913
వయససస:49
లస: పప

భరస : చవల పరపరరవప బబసరణణ
ఇసటట ననస:28-19-913
వయససస:28
లస: ససస స
8714 NDX2216638
పషరర: ఫణణ రరజఖ లకడక నడడమలల

8700 NDX1293844
పషరర: ససషక మతషకలరర

8698 NDX0874008
పషరర: రరహనత షషక

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:28-19-911
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:28-19-913
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:28-19-913
వయససస:51
లస: పప
8711 SQX2523439
పషరర: రరజమక బబసరణణ

94-128/515

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:28/19/910
వయససస:60
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:28-19-911
వయససస:64
లస: ససస స

8708 AP151010324306
పషరర: శకనవరస రరవప మమచవరపప

8697 JBV0770040
పషరర: జజన వల షషక

8722 NDX2299519
పషరర: బమ సససగ మసదన

94-128/533

తసడడ:డ భవరన సససగ మసదన
ఇసటట ననస:28-19-915
వయససస:42
లస: పప
94-128/716

8725 NDX2242576
పషరర: అరరణ కగసరన

94-127/294

భరస : పడతతప కగసరన
ఇసటట ననస:28-19-916
వయససస:32
లస: ససస స
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94-127/295

భరస : రరమయఖ కగసరన
ఇసటట ననస:28-19-916
వయససస:60
లస: ససస స
8729 NDX1858028
పషరర: రతత కలమమరర గగగడ

94-128/535

94-127/299

94-127/302

94-127/305

94-127/308

94-127/311

94-127/314

తసడడ:డ రరఢ కకషష మబరరస పసచదదలమ
ఇసటట ననస:28-19-919
వయససస:53
లస: పప

8739 NDX1511576
పషరర: కకరణ నమతతట

8742 NDX2021681
పషరర: శకనవరస రరవప బచసచ

8745 NDX2497774
పషరర: లకడక జగదదశనరర గమరకస

8748 NDX1779448
పషరర: జజజననశనర దరరర

94-127/317

8751 NDX1779539
పషరర: సతఖ నతరరయణ దరరర

94-127/306

8754 NDX2815918
పషరర: భవన లకడక పసచదదలమ
భరస : చడసతనఖ కలమమర పసచదదలమ
ఇసటట ననస:28-19-919
వయససస:52
లస: ససస స

8734 NDX1778564
పషరర: అరరణత గగగడ

94-127/301

8737 NDX0268649
పషరర: ధనలకడక గమసత�

94-127/304

8740 NDX0270892
పషరర: ససరగసదడబభబమ గగడగ

94-127/307

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:35
లస: పప
94-127/309

8743 AP151010318314
పషరర: తరరపతరరవప గగగడ

94-127/310

తసడడ:డ చనవనసకటయఖ
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:62
లస: పప
94-127/312

8746 NDX1446245
పషరర: సరనత గమఱఱ స

94-127/313

భరస : కలమమర రరజజ
ఇసటట ననస:28-19-918
వయససస:29
లస: ససస స
94-127/315

8749 NDX1781187
పషరర: ససమన కలమమర గమఱఱ స

94-127/316

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప గమఱఱ స
ఇసటట ననస:28-19-918
వయససస:34
లస: పప
94-127/318

తసడడ:డ బసవ పపనతయఖ దరరర
ఇసటట ననస:28-19-918
వయససస:52
లస: పప
94-128/717

94-127/298

భరస : చసదడమమ�ాస�
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ దరరర
ఇసటట ననస:28-19-918
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసససరరవ గమఱఱ స
ఇసటట ననస:28-19-918
వయససస:37
లస: పప
8753 NDX2815884
పషరర: చడసతనఖ కలమమర పసచదదలమ

94-127/303

భరస : ససమన కలమమర గమరకస
ఇసటట ననస:28-19-918
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతఖ నతరరయణ దరరర
ఇసటట ననస:28-19-918
వయససస:45
లస: ససస స
8750 NDX2361855
పషరర: కలమమర రరజజ గమఱఱ స

8736 AP151010321572
పషరర: లకడక గగగడ

8731 NDX2216448
పషరర: జనలత కలశశటట

తసడడ:డ తరరపత రరవప గగగడ
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద బచసచ
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ దరరర
ఇసటట ననస:28-19-918
వయససస:27
లస: ససస స
8747 NDX1779240
పషరర: కకటటశనరమక దరరర

94-127/300

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:36
లస: పప
8744 NDX1779323
పషరర: నతగ లకడక దరరర

8733 NDX2021574
పషరర: కనఖ కలమమరర బచసచ

94-127/297

తసడడ:డ తరరపత kalisetty
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : వనసకటభదసరరగ కటభట
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:24
లస: పప
8741 JBV0804328
పషరర: శకనవరస గమసత

94-128/536

భరస : శకనవరస రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ కటభట
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:44
లస: ససస స
8738 NDX2242592
పషరర: వషష
ష మబరరస ఉపప ససదద నతగ

8730 AP151010324255
పషరర: రమణమక గగగడ

8728 NDX2444107
పషరర: వనసకట ససరగసదడ గగగడ

తసడడ:డ బభలయఖ గగగడ
ఇసటట ననస:28-19-916
వయససస:37
లస: పప

భరస : బభలయఖ గగగడ
ఇసటట ననస:28-19-916
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:28-19-917
వయససస:31
లస: ససస స
8735 NDX2242584
పషరర: వనసకట దసరగ కటభట

94-127/296

తసడడ:డ రరమయఖ కగసరన
ఇసటట ననస:28-19-916
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట ససరగసదడ గగగడ
ఇసటట ననస:28-19-916
వయససస:54
లస: ససస స
8732 NDX0422287
పషరర: భభరత నమకథథటభ

8727 NDX2242816
పషరర: పడతతప కగసరన

8752 AP151010318298
పషరర: వనసకటటశనరరర గమరకస

94-127/319

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:28-19-918
వయససస:62
లస: పప
94-128/718

8755 NDX2816171
పషరర: శలప గగతమ పసచదదలమ

94-128/719

తసడడ:డ చడసతనఖ కలమమర పసచదదలమ
ఇసటట ననస:28-19-919
వయససస:31
లస: ససస స
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8756 NDX2815843
పషరర: సరయ చసదడహస పసచదదలమ

94-128/720

తసడడ:డ చడసతనఖ కలమమర పసచదదలమ
ఇసటట ననస:28-19-919
వయససస:26
లస: పప
8759 NDX0265470
పషరర: గరరరజజకలమమరర తషరర పరటట

94-128/539

భరస : ససజజత తషరర పరటట
ఇసటట ననస:28-19-920
వయససస:71
లస: ససస స
8762 NDX2718807
పషరర: ససజజత గరల

94-128/721

భరస : శవరరమకకషరషరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:28-19-920
వయససస:56
లస: ససస స

8760 NDX0265462
పషరర: ససజజత పపటటప
డ ప

8761 AP151010324030
పషరర: శవరరమకకకషష రరరవప నడడసపలర

8763 NDX2718856
పషరర: వజయలకడక కకటభరర

8766 NDX2299626
పషరర: మసజషర పరమఠరకన
తసడడ:డ అపరప రరవప పరమఠరకన
ఇసటట ననస:28-19-921
వయససస:30
లస: ససస స

8768 JBV0800615
పషరర: అపరపరరవప పరమమతక

8769 NDX1571786
పషరర: అసజల కలమమరర బబసరగరన

94-128/545

తసడడ:డ వనసకట రరవప పరమమతక
ఇసటట ననస:28-19-921
వయససస:60
లస: పప
94-127/989

94-128/550

94-128/553

భరస : నరకల కకషష పసచతదసల
ఇసటట ననస:28-19-924
వయససస:42
లస: ససస స

8778 NDX1293364
పషరర: పదతకవత కసదధమళర

94-128/556

8781 NDX1293471
పషరర: శకనవరస రరవప పప సమక

8784 AP151010324603
పషరర: ఆదధలకడక పసచతదసల
భరస : రరధతకకకషషమబరరస పసచతదసల
ఇసటట ననస:28-19-924
వయససస:70
లస: ససస స

94-128/723

8767 NDX2299618
పషరర: వనసకట శశషష వజయ లకడక
పరమఠరకన
భరస : అపరప రరవప పరమఠరకన
ఇసటట ననస:28-19-921
వయససస:58
లస: ససస స

94-128/544

94-128/546

8770 NDX1571794
పషరర: శకనవరస రరవప బబసరగరన

94-128/547

తసడడ:డ పపద రసగయఖ బబసరగరన
ఇసటట ననస:28/19/922
వయససస:47
లస: పప
94-128/548

8773 NDX1293463
పషరర: పపజససడ పప శస

94-128/549

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప శస
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:25
లస: ససస స
94-128/551

8776 NDX1293489
పషరర: సతఖవత పప శస

94-128/552

భరస : శకనవరస రరవప పప శస
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:41
లస: ససస స
94-128/554

8779 NDX2180735
పషరర: కకషష కరసత యరకబబ తష

94-128/555

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ యరకబబ తష
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:32
లస: పప
94-128/557

తలర : కకటటశనర రరవప పప సమక
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:47
లస: పప
94-128/558

8764 NDX2718740
పషరర: వసశ కకషష కకటభరర

94-128/543

భరస : జరటట రవసదడ బభబమ కసదధమళర
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అవరగన
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:43
లస: పప
8783 NDX0552752
పషరర: పదతకవత పసచతదసల

8775 NDX2180701
పషరర: పదక యరకబబ తష

94-128/541

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకటభరర
ఇసటట ననస:28-19-920
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకషషకరసత యరకబబ తష
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దదనత రరవప యయకలల
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:41
లస: ససస స
8780 NDX1293497
పషరర: శకరరమమలల అవరగన

94-128/722

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప శస
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గమనతయఖ కతస
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:28
లస: ససస స
8777 NDX1759341
పషరర: ససధ యయకలల

8772 NDX2299501
పషరర: గమరర తదజశనన పప శస

94-128/538

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:28-19-920
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బబసరగరన
ఇసటట ననస:28/19/922
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బరరగరణణ
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:40
లస: పప
8774 NDX2299683
పషరర: గమరవమక కతస

94-128/540

భరస : సతఖనతరరయణ కకటభరర
ఇసటట ననస:28-19-920
వయససస:46
లస: ససస స
94-128/542

8758 AP151010324016
పషరర: కలససమకలమమరర నడడసపలర

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:28-19-920
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమతషకన అపరప రరవప పస వ ఎన ఎల
ఇసటట ననస:28/19/921
వయససస:28
లస: ససస స

8771 NDX3230364
పషరర: రమమశ బరరగరణణ

94-128/537

తసడడ:డ గరరరజజకలమమరర పపటటప
డ ప
ఇసటట ననస:28-19-920
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరనరరవప గరల
ఇసటట ననస:28-19-920
వయససస:49
లస: ససస స
8765 NDX1257971
పషరర: పడతతఖష పస వ ఎన ఎల

8757 NDX1791301
పషరర: దదపసస నడడసపలర

8782 NDX2407112
పషరర: నరకల కనతప

94-179/33

తసడడ:డ సపలనస కనతప
ఇసటట ననస:28-19-923
వయససస:47
లస: ససస స
94-128/559

8785 AP151010324041
పషరర: నరకలకకకషష పసచతదసల

94-128/560

తసడడ:డ రరధతకకకషషమబరరస పసచతదసల
ఇసటట ననస:28-19-924
వయససస:45
లస: పప
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8786 NDX2814671
పషరర: కకటటశనరరవప బబరళళ
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94-128/724

భసధసవప: ససతతమహలకడక బబరళళ
ఇసటట ననస:28-19-925
వయససస:70
లస: పప
8789 NDX2814564
పషరర: మమనక కకసగల

94-128/727

8790 JBV0805069
పషరర: నతగమలర క లసగరల

94-128/563

8793 NDX2023695
పషరర: వనసకట రవతదజ బబ లర కకసడత
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ బబ లర కకసడత
ఇసటట ననస:28-19-927
వయససస:31
లస: పప

94-128/566
8795 JBV0805077
పషరర: వనసకటటశనర రరవప సరయ యమదవ
లసగరల
తసడడ:డ వనసకయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:28-19-927
వయససస:37
లస: పప

8796 NDX0843037
పషరర: శకనవరసరరవప లసగరల
తసడడ:డ వనసకయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:28-19-927
వయససస:45
లస: పప

8798 AP151010324038
పషరర: ససజజత కకమరరశశటట కకమరరశశటట

8799 JBV0803171
పషరర: తరరమలదదవ కకమరరశశటట

94-128/569

భరస : సరసబశవరరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:28-19-928
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పవపలలరర
ఇసటట ననస:28-19-928
వయససస:55
లస: పప
8804 NDX3036779
పషరర: హహమసత కకసడపలర

94-127/916

94-127/322

తసడడ:డ రగశమక
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:56
లస: పప

8805 JBV2503068
పషరర: వనసకటశరసత� కకసడపలర �

8808 AP151010324238
పషరర: రమణమక కకసడపలర �

94-127/325

8811 JBV2503050
పషరర: జయవనసకటకకషష� గగరసటర �

94-128/567

8814 NDX3031465
పషరర: కలశల కకనతదపఅల
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకసడపలర
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:20
లస: పప

94-128/562

8794 NDX2299790
పషరర: శవ కలమమర సరగనపలర

94-128/565

8797 NDX0842930
పషరర: సరసబశవరరవప సరగనపలర

94-128/568

తసడడ:డ దతసయఖ సరగనపలర
ఇసటట ననస:28-19-927
వయససస:56
లస: పప
94-128/570

8800 NDX0036301
పషరర: వనసకట పడసరద బభబమ బసడతరర

94-128/571

తసడడ:డ రసగరరరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:28-19-928
వయససస:43
లస: పప
94-128/729

8803 NDX2709103
పషరర: మబమనసèసర దథడడ పననన

94-127/853

భరస : వననద కలమమర దథడడ పననన
ఇసటట ననస:28-19-930
వయససస:35
లస: ససస స
94-127/320

8806 NDX1642439
పషరర: వనసకట రమణ ఆరటటపరమమల

94-127/321

భరస : వర పడసరద గమసపరర పరటట
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:41
లస: ససస స
94-127/323

8809 JBV2503209
పషరర: సరవతడ� అలలర�

94-127/324

భరస : వనసకటటశనరరర� �
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:75
లస: ససస స
94-127/326

తసడడ:డ రరజగశనరరగగరసటర � �
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:34
లస: పప
94-127/328

8791 NDX0842971
పషరర: లకడక లసగరల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సరగనపలర
ఇసటట ననస:28-19-927
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:29
లస: పప
8813 JBV2503217
పషరర: వనసకటటశనరరర అలలర

94-128/564

భరస : వనసకటటశనరరర� �
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:47
లస: ససస స
8810 NDX0552687
పషరర: వనసకట శవ పడవలర క� అలలర�

8802 NDX2815777
పషరర: అనదప పవపలలరర

94-128/726

భరస : శకనవరసరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:28-19-927
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధతకరరరవప పవపలలరర
ఇసటట ననస:28-19-928
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకసడపలర
ఇసటట ననస:28-19-930
వయససస:21
లస: పప
8807 AP151010324339
పషరర: రరజగశనరర గగరసటర �

94-128/561

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:28-19-928
వయససస:39
లస: పప
94-128/728

8788 NDX2814572
పషరర: శశభ రరణణ కకసగల

భరస : శకనవరస రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:28-19-926
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరయ లసగరల
ఇసటట ననస:28-19-927
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప సరగనపలర
ఇసటట ననస:28-19-927
వయససస:48
లస: ససస స

8801 NDX2815868
పషరర: ససధతకరరరవప పవపలలరర

94-128/725

భరస : కకటటశనర రరవప బబరళళ
ఇసటట ననస:28-19-925
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:28-19-926
వయససస:21
లస: ససస స
8792 NDX0265546
పషరర: లకడక� సరగనపలర �

8787 NDX2814507
పషరర: ససతమహ లకడక బబరళళ

8812 AP151010324235
పషరర: వనసకటటశనరరర కకసడపలర

94-127/327

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:44
లస: పప
94-127/917

8815 NDX1904946
పషరర: పదక పసడయ గగగడ

94-128/572

తసడడ:డ వనసగళ రరవప గగగడ
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:26
లస: ససస స
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8816 NDX1922385
పషరర: దథరసరనమక గగగడ
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94-128/573

భరస : వనసగళ రరవప గగగడ
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:46
లస: ససస స
8819 NDX1430719
పషరర: వజయ లకడక తమకశశటట

94-127/329

94-127/332

94-127/334

94-127/338

94-127/340

94-127/343

94-127/346

భరస : వనసకట ససబభబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-19-939
వయససస:57
లస: ససస స

8829 JBV2914208
పషరర: వనణమగగపరలమర వననగళ

8832 NDX2118678
పషరర: శశశలజ కరణస

8835 AP151010324248
పషరర: కకటటశనరరరవప చపసరర

8838 NDX1257963
పషరర: నరసమక కకమరరశశటట

94-127/349

8841 NDX1858093
పషరర: వనసకట ససబబ రరవప బతష
స ల

94-127/339

8844 NDX1199157
పషరర: గమరకస టటనత
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:28-19-940
వయససస:26
లస: ససస స

8824 NDX2814176
పషరర: దసరగ భవన తమకశశటట

94-127/918

8827 NDX2242196
పషరర: ఉమ దదవ మమవన

94-127/336

8830 NDX2289981
పషరర: శశష సరయ కలమమర కరణస

94-115/39

తసడడ:డ వనసకట రమణ కరణస
ఇసటట ననస:28-19-936
వయససస:22
లస: పప
94-127/341

8833 AP151010324144
పషరర: లకకమక చపసరర

94-127/342

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:28-19-936
వయససస:62
లస: ససస స
94-127/344

8836 NDX1258011
పషరర: పరరనత చమమక

94-127/345

భరస : శకనవరస రరవప చమమక
ఇసటట ననస:28-19-937
వయససస:37
లస: ససస స
94-127/347

8839 NDX0442061
పషరర: శకనవరసరరవప చమమక

94-127/348

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చమమక
ఇసటట ననస:28-19-937
వయససస:40
లస: పప
94-127/350

తసడడ:డ వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-19-939
వయససస:65
లస: పప
94-128/576

94-127/331

భరస : శక వనణమ గగపరల రరవప మమవన
ఇసటట ననస:28-19-934
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:28-19-937
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబభబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-19-939
వయససస:58
లస: ససస స
8843 NDX0265496
పషరర: సరసనత బతష
స ల

94-127/335

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:28-19-936
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:28-19-937
వయససస:54
లస: ససస స
8840 NDX2497287
పషరర: సరసనత బతష
స ల

8826 AP151010324478
పషరర: వజయలకడక పప క�

8821 AP151010324404
పషరర: వనసకటటశనరరర తమకశశటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:28-19-933
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:28-19-936
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప కరణస
ఇసటట ననస:28-19-936
వయససస:51
లస: పప
8837 NDX1183995
పషరర: సరమమమ జఖస కకమరరశశటట

94-127/333

తసడడ:డ లకకకనతరరయణ
ఇసటట ననస:28-19-934
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:28-19-936
వయససస:20
లస: ససస స
8834 NDX2118660
పషరర: వనసకట రమణ రరవప కరణస

8823 NDX0692608
పషరర: లకకకనరసససహరరవప తమకశశటట

94-128/575

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:28-19-932
వయససస:73
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:28-19-934
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:28-19-934
వయససస:62
లస: పప
8831 NDX2497154
పషరర: లకడక శరరద కరణస

94-127/330

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:28-19-933
వయససస:36
లస: పప

భరస : లకడక నరసససహరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:28-19-934
వయససస:32
లస: ససస స
8828 AP151010324477
పషరర: ఆసజననయమలల పప క�

8820 NDX2141497
పషరర: వనసకటశనర రరవప పలర పప

8818 NDX1922377
పషరర: వనసగళ రరవప గగగడ

తసడడ:డ చన వనసకట సరనమ గగగడ
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస పలర పప
ఇసటట ననస:28-19-932
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబడహకణఖస మలలర
ఇసటట ననస:28-19-933
వయససస:39
లస: ససస స
8825 NDX2497311
పషరర: లకడక తమకశశటట

94-128/574

తసడడ:డ వనసగళ రరవప గగగడ
ఇసటట ననస:28-19-931
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరసబయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:28-19-932
వయససస:36
లస: ససస స
8822 NDX2497147
పషరర: అరరణ మలలర

8817 NDX1904938
పషరర: శకకరసత గగగడ

8842 NDX2584951
పషరర: భరత కలమమర బతషల

94-127/854

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప బతషల
ఇసటట ననస:28-19-939
వయససస:34
లస: పప
94-127/351

8845 NDX1689225
పషరర: శకగరరర లలతత దదవ

94-127/352

తసడడ:డ యస యస వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:28-19-940
వయససస:27
లస: ససస స
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8846 NDX0847558
పషరర: అనసరరధ గమఱఱ స
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94-127/353

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:28-19-940
వయససస:46
లస: ససస స
8849 NDX2816031
పషరర: అసజన దదవ శకగరరర

94-127/919

94-127/357

94-127/921

94-127/362

94-127/365

8864 NDX2816205
పషరర: లఖత చతగల

94-127/922

94-127/360

8859 JBV0800219
పషరర: కకటటశనరమక చతగల

8862 NDX0265306
పషరర: శవననతరరయణ చతగల

8865 NDX2816197
పషరర: హరరణణ చతగల

94-127/368

94-127/371

తసడడ:డ నరసససహ మబరరస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:28-19-948
వయససస:23
లస: పప
94-107/799

8868 NDX2242683
పషరర: వనసకట కకషష రరవప చడటట టపలర

94-127/356

8854 NDX1783670
పషరర: ససరగష కలసచస

94-127/359

8857 NDX0269019
పషరర: శవకలమమరర

94-127/361

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:28-19-944
వయససస:52
లస: ససస స
94-127/363

8860 AP151010324475
పషరర: లకడకససపపరష చసతలపరటట�

94-127/366

8863 AP151010324473
పషరర: వనసకటకకషషయనతరరయణశరక
చసతలపరటట
తసడడ:డ సససదరరరవపసప మయమజలల
ఇసటట ననస:28-19-946
వయససస:70
లస: పప

94-127/923

8866 NDX3012333
పషరర: రరణణ కలమమరర వనమమల

94-127/367

94-115/1018

తసడడ:డ రరస మహన రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:28-19-947
వయససస:18
లస: ససస స
94-127/369

8869 JBV2595106
పషరర: శరసత� రరచకకఅడ�

94-127/370

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప చడటట టపలర
ఇసటట ననస:28-19-947
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరససఅహమబరరస� �
ఇసటట ననస:28-19-948
వయససస:42
లస: ససస స

94-127/372
8871 NDX2060390
పషరర: సరయ వనసకట గగపరలకకషషమబరరస
రరచకకసడ
తసడడ:డ నరసససహ మబరరస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:28-19-948
వయససస:24
లస: పప

8872 JBV2595049
పషరర: నరససఅహ మబరరస � రరచకకఅడ�
తసడడ:డ గగపరల కకషషమబరరస� క�
ఇసటట ననస:28-19-948
వయససస:45
లస: పప

8874 NDX2497600
పషరర: మసరసన షషక

8875 AP151010321064
పషరర: ఖమశసబ షషక

భరస : మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:28-19-951
వయససస:36
లస: ససస స

94-127/364

భరస : యజజ నతరరయణశరక�
ఇసటట ననస:28-19-946
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నతరరయణ చతగల
ఇసటట ననస:28-19-946
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:28-19-947
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:28-19-951
వయససస:38
లస: ససస స

8856 NDX1373018
పషరర: ససజజత నసదధగరస

8851 NDX0066605
పషరర: అమమకలల కలసచస�

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసచస
ఇసటట ననస:28-19-943
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జగనతతథస
ఇసటట ననస:28-19-946
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవ నతరరయణ చతగల
ఇసటట ననస:28-19-946
వయససస:23
లస: ససస స

8873 NDX1366558
పషరర: షషక మసరసన

94-127/358

భరస : శకమనతతరరయణ
ఇసటట ననస:28-19-946
వయససస:44
లస: ససస స

8861 NDX1152776
పషరర: లకకకసససదరశకనవరస
చసతలపరటట
తసడడ:డ శరక
ఇసటట ననస:28-19-946
వయససస:44
లస: పప

8870 NDX2242667
పషరర: ససవర కకరణ రరచకకసడ

8853 AP151010321587
పషరర: రరమమలమక తమకశశటట �

94-127/355

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:28-19-943
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరష కలమమర
ఇసటట ననస:28-19-944
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదనత
ఇసటట ననస:28-19-944
వయససస:57
లస: పప

8867 NDX2242691
పషరర: జజఖత ఆకలల

94-127/920

భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:28-19-943
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద నరసససహహలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:28-19-943
వయససస:33
లస: పప
8858 NDX0944314
పషరర: సరసబయఖ తమకశశటట

8850 NDX3042884
పషరర: మమరళ కకషష కకసడ

8848 AP151010324577
పషరర: నతగరరజ శకగరర�ర

తసడడ:డ వనసకటరమణమక�
ఇసటట ననస:28-19-940
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మల కకసడయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:28-19-941
వయససస:51
లస: పప

భరస : పపదనరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:28-19-943
వయససస:62
లస: ససస స
8855 NDX2814150
పషరర: బనరరవ తమకశశటట

94-127/354

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:28-19-940
వయససస:29
లస: పప

భరస : శక వనసకటటశనరరవప శకగరరర
ఇసటట ననస:28-19-940
వయససస:54
లస: ససస స
8852 AP151010321586
పషరర: పపదరమణ తమకశశటట �

8847 NDX0847525
పషరర: చతమన గమఱఱ స

94-127/374

94-127/373

94-127/375

భరస : ఖమశససరహహబ
ఇసటట ననస:28-19-951
వయససస:70
లస: ససస స
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8876 NDX0944470
పషరర: మదదన సర షషక
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94-127/376

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:28-19-951
వయససస:43
లస: పప
8879 NDX1857376
పషరర: పపషప కరమమశనరర గసపల

94-127/379

94-127/382

94-127/387

94-127/924

94-127/392

94-127/395

94-127/398

భరస : నతగగశనరరరవప కగ
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:27
లస: ససస స

8889 NDX0563601
పషరర: దధవఖ శరసత బబ రరగడడ �

8892 AP151010321360
పషరర: మమరరకమలమక బబ రరగడడ

8895 NDX0787861
పషరర: పషడమమనసద బబ రరగడడ

8898 NDX2242428
పషరర: పరవన యమరర గడడ

94-127/401

8901 NDX0983825
పషరర: కకషషసరరజ వరర

94-127/390

8904 NDX1318427
పషరర: అనతపపరరష కలసచస
తసడడ:డ చతణణకఖ
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:29
లస: ససస స

8884 NDX1857178
పషరర: వనసకటటశనరరర గసపల

94-127/384

8887 NDX2519130
పషరర: మధససదదన ఆవరగ

94-127/389

8890 NDX0916973
పషరర: బబ రరగడడ మమరర రరణణ�

94-127/391

భరస : సతతఖనసద�
ఇసటట ననస:28-19-953
వయససస:33
లస: ససస స
94-127/393

8893 NDX0943670
పషరర: రసజతకలమమర

94-127/394

తసడడ:డ అజరయఖ
ఇసటట ననస:28-19-953
వయససస:35
లస: పప
94-127/396

8896 AP151010318195
పషరర: దదవరనసద బబ రరగడడ

94-127/397

తసడడ:డ అజరయఖ
ఇసటట ననస:28-19-953
వయససస:44
లస: పప
94-127/399

8899 NDX1079557
పషరర: శరసత కలమమరర వరర

94-127/400

భరస : కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:28-19-955
వయససస:37
లస: ససస స
94-127/402

తసడడ:డ బభలగమరవయఖ
ఇసటట ననస:28-19-955
వయససస:45
లస: పప
94-127/404

94-127/381

తసడడ:డ సప మయఖ ఆవరగ
ఇసటట ననస:28-19-952
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దయమకర యమరర గడడ
ఇసటట ననస:28-19-954
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బభల గమరవయఖ
ఇసటట ననస:28-19-955
వయససస:64
లస: ససస స
8903 NDX1414614
పషరర: నతగరరణణ కగ

94-127/388

తసడడ:డ అజరయఖ
ఇసటట ననస:28-19-953
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దదవదతనస
ఇసటట ననస:28-19-953
వయససస:66
లస: పప
8900 NDX1079623
పషరర: లలత కలమమరర veerla

8886 NDX2519148
పషరర: నరకల ఆవరగ

8881 NDX0066753
పషరర: కలమమరర డక

తసడడ:డ గగపయఖ గసపల
ఇసటట ననస:28-19-952
వయససస:60
లస: పప

భరస : అజరయఖ
ఇసటట ననస:28-19-953
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అజరయఖ
ఇసటట ననస:28-19-953
వయససస:37
లస: పప
8897 AP151010318319
పషరర: అజరయఖ బబ రరగడడ

94-127/383

భరస : దదవరనసద�
ఇసటట ననస:28-19-953
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పషడమమనసద�
ఇసటట ననస:28-19-953
వయససస:39
లస: ససస స
8894 NDX0787929
పషరర: సతతఖనసద

8883 NDX0073874
పషరర: శకనవరస రరడడడ దపసపన

94-127/378

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:28-19-952
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మధస సదధన ఆవరగ
ఇసటట ననస:28-19-952
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకటటశనరరర గసపల
ఇసటట ననస:28-19-952
వయససస:32
లస: పప
8891 NDX0563627
పషరర: బబత బబ రరగడడ �

94-127/380

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:28-19-952
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ ఆవరగ
ఇసటట ననస:28-19-952
వయససస:34
లస: పప
8888 NDX2816213
పషరర: హరర కకసడల రరవప గసపల

8880 NDX1857574
పషరర: అనసత లకడక గసపల

8878 AP151010318172
పషరర: ఖమససససరహహబ షషక�

తసడడ:డ నబసరహహబ�
ఇసటట ననస:28-19-951
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గసపల
ఇసటట ననస:28-19-952
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసనరరర గసపల
ఇసటట ననస:28-19-952
వయససస:51
లస: ససస స
8885 NDX2518801
పషరర: మధస ససధతన ఆవరగ

94-127/377

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ�
ఇసటట ననస:28-19-951
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గసపల
ఇసటట ననస:28-19-952
వయససస:26
లస: ససస స
8882 NDX1414671
పషరర: వనసకరయమమక గసపల

8877 AP151010318169
పషరర: మమబమససభభన షషక�

8902 NDX1318435
పషరర: కకరననసక కలసచస

94-127/403

తసడడ:డ చతణణకఖ
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:25
లస: ససస స
94-127/405

8905 NDX0268961
పషరర: లకడక అడడగమల

94-127/406

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:40
లస: ససస స
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8906 AP151010321134
పషరర: రమణ కలసచస�

94-127/407

భరస : చతణణకఖ�
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:42
లస: ససస స
8909 AP151010321126
పషరర: వనసకమక అలలగమల

94-127/410

94-127/414

94-127/925

94-118/103

94-107/801

8924 NDX1358795
పషరర: థతమస కలసచస

94-127/420

94-127/926

8919 NDX2291326
పషరర: దతసస దదననపపడడ

8922 NDX1414473
పషరర: లకడక కలసచస

8925 AP151010318330
పషరర: ఆరగగఖస కలసచస

94-169/1110

8928 NDX3019106
పషరర: సతశ కలసచస

94-118/104

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:28-19-959
వయససస:21
లస: ససస స

8931 NDX2774263
పషరర: కలసచస సతష

94-127/418

8934 AP151010321637
పషరర: పరతమరరణణ కలసచస�
భరస : దదరగతసయఖ�
ఇసటట ననస:28-19-961
వయససస:48
లస: ససస స

94-127/416

8917 NDX1708488
పషరర: లకడక మమమళర

94-107/800

8920 NDX2216208
పషరర: అమబలఖ రరయపపడడ

94-127/417

8923 NDX1358761
పషరర: రమణ కలసచస

94-127/419

భరస : థతమస కలసచడస
ఇసటట ననస:28-19-958
వయససస:35
లస: ససస స
94-127/421

8926 NDX2798882
పషరర: నలమ కలసచస

94-127/927

తసడడ:డ ఆరగగఖస కలసచస
ఇసటట ననస:28-19-958
వయససస:18
లస: ససస స
94-127/928

8929 NDX2738680
పషరర: సతశ కలసచస

94-127/929

తసడడ:డ శవపడసరద కలసచస
ఇసటట ననస:28-19-959
వయససస:21
లస: పప
94-127/931

భసధసవప: సపలల సపలల
ఇసటట ననస:28-19-959
వయససస:21
లస: పప
94-127/423

8914 NDX0377762
పషరర: కనతయఖ� కలమమక�

తసడడ:డ శశషయఖ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:28-19-957
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద కలసచస
ఇసటట ననస:28-19-959
వయససస:21
లస: పప
94-127/930

94-127/412

భరస : రవ మమమళర
ఇసటట ననస:28-19-957
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరయపప
ఇసటట ననస:28-19-958
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఆరగగఖస కలసచస
ఇసటట ననస:28-19-958
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జనరతర కలసచపప
ఇసటట ననస:28-19-961
వయససస:24
లస: ససస స

8916 NDX2814275
పషరర: అరరణ అలల
గ లమ

8911 NDX1944421
పషరర: గగపస అలవల

తసడడ:డ రరమమ�
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఆరగగఖస కగ
ఇసటట ననస:28-19-958
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరయపప కలసచడస
ఇసటట ననస:28-19-958
వయససస:39
లస: పప

8933 NDX1784710
పషరర: నరకల కలసచపప

94-127/415

తసడడ:డ దసరగ యఖ దదననపపడడ
ఇసటట ననస:28/19/957
వయససస:33
లస: పప

8921 NDX1320019
పషరర: ససబడహమనతఖ మహహశనరర
కకటకకసడ
తసడడ:డ గసగరధర కకటకకసడ
ఇసటట ననస:28-19-958
వయససస:27
లస: ససస స

8930 NDX2834315
పషరర: మమధసరర కలసచస

8913 AP151010318515
పషరర: కకసడలరరవప అలలగమల

94-127/409

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకసడల రరవప అలలగలమ
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:20
లస: పప

భరస : మమరరయమదతస దదననపపడడ
ఇసటట ననస:28-19-957
వయససస:26
లస: ససస స

8927 NDX2759975
పషరర: రరజగష కలసచస

94-127/411

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకసడల రరవప అలలగలమ
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:21
లస: పప
8918 NDX2291557
పషరర: భవరన దదననపపడడ

8910 NDX0271429
పషరర: నతగగశనరరరవప కలమమక

8908 NDX0268987
పషరర: జయ కలమమక

భరస : కనతయఖ
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కనతయఖ
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చన రరయపప కగ
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:41
లస: పప
8915 NDX2814317
పషరర: సరయ కలమమర అలలగలమ

94-127/408

భరస : పషరయఖ లలట ఉపపప
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనదయఖ
ఇసటట ననస:28-19-956
వయససస:67
లస: ససస స
8912 NDX1414648
పషరర: ఆరగగఖస కలసచస

8907 NDX1680454
పషరర: యయససకలమమరర ఉపపప

8932 JBV0804807
పషరర: మమరరకలమమరర కలసచస

94-127/422

భరస : ఆరగగఖపడసరదస
ఇసటట ననస:28-19-960
వయససస:36
లస: ససస స
94-127/424

8935 NDX1784207
పషరర: పసటర పరల కలసచపప

94-127/425

తసడడ:డ జజనసస కలసచపప
ఇసటట ననస:28-19-961
వయససస:26
లస: పప
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8936 AP151010318328
పషరర: దదరగతసయఖ కలసచస

94-127/426

తసడడ:డ పపదరరయపప
ఇసటట ననస:28-19-961
వయససస:52
లస: పప
8939 NDX1911941
పషరర: రరణణ కలసచస

94-127/427

94-127/430

94-127/433

94-127/436

94-127/439

94-127/442

94-127/443

భరస : చనత వనసకటటశనరరర వనమమల
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:50
లస: ససస స

8949 AP151010321638
పషరర: అసకమక చలమర

8952 JBV2495562
పషరర: శవ కకటయఖ చలమర

8955 NDX2291276
పషరర: సరగజన దదననపపడడ

8958 NDX1791491
పషరర: రజయమ ససలమసనత షషక

94-127/446

8961 NDX0269092
పషరర: రరమకకటమక బతష
స ల

94-127/437

8964 NDX0066654
పషరర: నదరర హన షషక�
భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:51
లస: ససస స

8944 AP151010318327
పషరర: రరజజరరవప కలసచస�

94-127/432

8947 NDX0066621
పషరర: మసగ చలమర

94-127/435

8950 AP151010321196
పషరర: మమరర చలమర

94-127/438

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-19-963
వయససస:62
లస: ససస స
94-127/440

8953 NDX0271478
పషరర: రరమకకటయఖ�

94-127/441

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:28-19-963
వయససస:38
లస: పప
94-118/105

8956 NDX2291292
పషరర: ససదదప జరరగమమలర

94-118/106

తసడడ:డ శరఖమ బభబమ జరరగమమలర
ఇసటట ననస:28/19/964
వయససస:21
లస: పప
94-127/444

8959 NDX2497436
పషరర: రరమకకషష శనగల

94-127/445

భరస : రమమష బభబమ ససగల
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:32
లస: ససస స
94-127/447

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:37
లస: ససస స
94-127/449

94-127/429

భరస : శవ కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-19-963
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జజన బభషర షషక
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బసవరరజ
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:36
లస: ససస స
8963 NDX1784652
పషరర: అసకమక వనమమల

94-127/434

భరస : దసరగ యఖ దదననపపడడ
ఇసటట ననస:28/19/964
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:20
లస: ససస స
8960 NDX0269068
పషరర: వనసకమక వనమమలమ

8946 NDX0067033
పషరర: లకడక చలమర�

8941 NDX1258177
పషరర: రవ కకరణ కలసచస

తసడడ:డ పపదరరయపప�
ఇసటట ననస:28-19-962
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-19-963
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ చలమర
ఇసటట ననస:28-19-963
వయససస:46
లస: పప
8957 NDX2242402
పషరర: తరరపతమక చలమర

94-127/431

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:28-19-963
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:28-19-963
వయససస:24
లస: పప
8954 NDX2119692
పషరర: బభల కకటటశనర రరవప చలమర

8943 NDX1258169
పషరర: రరమపప కలసచస

94-107/802

తసడడ:డ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:28-19-962
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమమలల�
ఇసటట ననస:28-19-963
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బభలకకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:28-19-963
వయససస:40
లస: ససస స
8951 NDX1784322
పషరర: వరరసజననయమలల చలమర

94-127/428

తసడడ:డ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:28-19-962
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:28-19-963
వయససస:24
లస: ససస స
8948 AP151010321199
పషరర: మరరయమక చలమర

8940 NDX1258144
పషరర: లలరరర మమరర

8938 NDX1288612
పషరర: యయడడకకసడలల బబతస

తసడడ:డ అసబబతరర బబతస
ఇసటట ననస:28-19-962
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:28-19-962
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:28-19-962
వయససస:30
లస: పప
8945 NDX1784934
పషరర: వనసకట లకడక చలమర

94-127/932

తసడడ:డ జరవననస కలసచపప
ఇసటట ననస:28-19-961
వయససస:20
లస: పప

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:28-19-962
వయససస:24
లస: ససస స
8942 NDX1258151
పషరర: రమమష కలసచస

8937 NDX2813764
పషరర: దదవ రరజ కలసచపప

8962 NDX1784801
పషరర: సరతత� షషక

94-127/448

భరస : కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:49
లస: ససస స
94-127/450

8965 NDX2476646
పషరర: శవ శసకర చలమర

94-127/451

తసడడ:డ బభల కకటటశనర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:23
లస: పప
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8966 NDX2242394
పషరర: శవ శసకర చలమర
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94-127/452

తసడడ:డ బభల కకటటశనర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:23
లస: పప
8969 NDX0386938
పషరర: తరరపతయఖ బతష
స ల

94-127/453

తసడడ:డ కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:30
లస: పప
94-127/455

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:41
లస: పప
8972 NDX2812659
పషరర: జజఖత తతరపపనతటట

8967 NDX1791343
పషరర: జజన బభషర షషక

8970 NDX2497279
పషరర: రమమశ బభబమ శనగల

భరస : శకనస తతరపపనతటట
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:46
లస: ససస స

8973 NDX2829950
పషరర: షషర వల షషక

94-127/454

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:39
లస: పప
94-127/456

తసడడ:డ హనసమయఖ శనగల
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:42
లస: పప
94-127/933

8968 NDX0378166
పషరర: బసవరరజ వనమమల

8971 NDX1784033
పషరర: కరరమమలమర షషక

94-127/457

తసడడ:డ మమజబమల షషక
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:53
లస: పప
94-127/934

తసడడ:డ షరరఫపదదదన షషక
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:41
లస: పప

8974 NDX2747194
పషరర: కరరమమనతసర షషక

94-127/935

భరస : షషర వల షషక
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:37
లస: ససస స

94-127/936 8976 NDX2752046
94-127/937 8977 NDX2816064
8975 NDX3052552
పషరర: శవ సరయ పడసనత తతరపపనత
పషరర: శవ సరయ పడసనత తతరరపనటట
పషరర: శరరష చడలర

తసడడ:డ పపసడర జయ శక రరమ జయ శక రరమ
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస తతరరపనటట
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:19
లస: ససస స

8978 NDX2816072
పషరర: మహలకడక పలలర పప గమ

8979 NDX2764579
పషరర: నదరజహన షషక

94-127/939

తసడడ:డ అసకమక రరవప పలలర పప గమ
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:19
లస: ససస స
8981 NDX2497584
పషరర: భభగఖలకడక గరరర
తసడడ:డ ఎలర యఖ గరరర
ఇసటట ననస:28-19-965
వయససస:27
లస: ససస స
8984 NDX2154060
పషరర: బసగరరర నతయమడడ సరల

94-127/941

94-127/463

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మదసదల
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:25
లస: పప

94-127/459

8985 NDX2497170
పషరర: మహలకడక దసగరగ

8988 NDX0719369
పషరర: వజయలకడక మదసదల

94-127/466

8991 NDX1258078
పషరర: పడకరశమక మదసదల

94-127/461

8994 NDX1258102
పషరర: పవన కలమమర మదసదల
తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:25
లస: పప

8983 NDX2497501
పషరర: మలలర శనరర గగరర

94-127/460

8986 NDX2242618
పషరర: గమరర లకడక మదసదల

94-127/462

భరస : రరమమ మదసదల
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:22
లస: ససస స
94-127/464

8989 NDX1258128
పషరర: భవరన మదసదల

94-127/465

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:34
లస: ససస స
94-127/467

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:54
లస: ససస స
94-127/469

94-126/815

భరస : ఎలర యఖ గగరర
ఇసటట ననస:28-19-965
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:44
లస: ససస స
8993 NDX2476661
పషరర: రరమయఖ మదసదల

8982 NDX0066951
పషరర: రమణ కలసచస

8980 NDX2558500
పషరర: సరవతడ ససరల
భరస : బసగరరరనతయమడడ ససరల
ఇసటట ననస:28-19-965
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గమరవయఖ దసగరగ
ఇసటట ననస:28-19-966
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:27
లస: ససస స
8990 NDX0269100
పషరర: పరరనత వలలర పప

94-127/940

భరస : రవ కలసచస
ఇసటట ననస:28-19-965
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపసదతద సరల
ఇసటట ననస:28-19-965
వయససస:41
లస: పప
8987 NDX1258110
పషరర: అనసత లకకక మదసదల

తసడడ:డ వరసజననయమలల చడలర
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ షషర వల షషక
ఇసటట ననస:28-19-964
వయససస:18
లస: ససస స
94-127/458

94-127/938

8992 NDX1904219
పషరర: అశశక వలలర పప

94-127/468

తసడడ:డ అసకమకరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:24
లస: పప
94-127/470

8995 NDX1258037
పషరర: శకనస మమదసదల

94-127/471

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:30
లస: పప
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8996 NDX0271544
పషరర: మణణకసఠ మదసదల
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94-127/472

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:37
లస: పప
8999 NDX2425692
పషరర: తడవనణణ నలర బబ తషల

94-127/475

94-127/478

94-127/481

94-127/484

94-127/487

94-127/942

భరస : బభల భభసరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-19-969
వయససస:19
లస: ససస స
9017 NDX0766378
పషరర: చనత వనసకటటశనరరర బతష
స ల

94-127/491

భరస : హహసషన సరహహబ నదరరబభశర
ఇసటట ననస:28-19-971
వయససస:71
లస: ససస స

94-127/482

9009 NDX1664250
పషరర: కకటటశనర రరవప బతష
స ల

94-127/485

94-127/494

94-127/488

9015 NDX3225281
పషరర: కకశశర మహసకరళ

94-127/988

9021 NDX2242626
పషరర: హససన బభబమ నదర బభషర

9024 NDX0944405
పషరర: దదవళర శవనతగమలలర శనరర
భరస : వనసకట కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:28-19-973
వయససస:30
లస: ససస స

94-127/480

9007 NDX0269027
పషరర: రమణ బతష
స ల

94-127/483

9010 NDX1293729
పషరర: బతష
స ల బభల భభసరర

94-127/486

9013 AP151010318253
పషరర: లకకయఖ బతష
స ల

94-127/489

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:28-19-969
వయససస:48
లస: పప
9016 NDX0771782
పషరర: వనసకట రమణ బసతషల

94-127/490

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:28-19-970
వయససస:35
లస: ససస స
94-127/492

9019 NDX2497675
పషరర: మరరబ నదర బభషర

94-127/493

భరస : మహబబబ ససభభన నదర బభషర
ఇసటట ననస:28-19-971
వయససస:38
లస: ససస స
94-127/495

తసడడ:డ మమబమ ససభభన నదర బభషర
ఇసటట ననస:28-19-971
వయససస:23
లస: పప
94-127/943

9004 AP151010321171
పషరర: సరమమమ జఖస పప తననన

తసడడ:డ బతష
స ల లకకయఖ
ఇసటట ననస:28-19-969
వయససస:26
లస: పప

9012 NDX0825729
పషరర: వనసకట శవ పడకరష కలమమర
నసదధగస
తసడడ:డ ఈశనరరరవప
ఇసటట ననస:28-19-969
వయససస:39
లస: పప

9018 NDX1257922
పషరర: ఎన బ చతసదధన

94-127/477

భరస : లకకయ బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-19-969
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నతజర
ఇసటట ననస:28-19-971
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షషకర మహమకద
ఇసటట ననస:28-19-971
వయససస:56
లస: ససస స
9023 NDX2966075
పషరర: బబ నదరరబభశర

9006 NDX0269076
పషరర: ఆదధలకడక చలమర

9001 NDX2425718
పషరర: అనసదయ నలర బబ తషల

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:28-19-968
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:28-19-969
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:28-19-970
వయససస:37
లస: పప
9020 NDX1293737
పషరర: షషక నదర బభషర హహసపససన బ

94-127/479

తసడడ:డ లకకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-19-969
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:28-19-969
వయససస:36
లస: పప
9014 NDX3120920
పషరర: తడవనణణ బతష
స ల

9003 NDX2216570
పషరర: కరరమబన షపసక

94-127/474

భరస : రరఘవయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:28-19-968
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:28-19-969
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:28-19-969
వయససస:52
లస: ససస స
9011 JBV2495554
పషరర: సరసబశవరరవప చలమర

94-127/476

భరస : బభషర షపసక
ఇసటట ననస:28-19-968
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరకరయఖ
ఇసటట ననస:28-19-968
వయససస:45
లస: పప
9008 AP151010321237
పషరర: రమణ చలమర

9000 NDX2425700
పషరర: రరకకకణణ నలర బబ తషల

8998 NDX1847203
పషరర: తడవనణణ నలర బబ తషల

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:28-19-968
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:28-19-968
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:28-19-968
వయససస:44
లస: ససస స
9005 JBV0802983
పషరర: రరఘవయఖ నలర బబ తషల

94-127/473

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:28-19-967
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:28-19-968
వయససస:24
లస: ససస స
9002 NDX2110518
పషరర: అనసదయ నలర బబ తషల

8997 NDX1258094
పషరర: హనసమసత రరవప మదసదల

9022 NDX2242634
పషరర: నదర బభషర మహహకద షషక

94-127/496

తసడడ:డ నతగబర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28-19-971
వయససస:60
లస: పప
94-127/497

9025 NDX0066522
పషరర: రవణమక దదవనళళ

94-127/498

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:28-19-973
వయససస:30
లస: ససస స
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9026 NDX0157883
పషరర: ససబమబలల దదవళర
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94-127/499

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:28-19-973
వయససస:46
లస: ససస స
9029 NDX0074096
పషరర: వనసకట కకషష పడసరద దదవళర

94-127/502

94-127/505

94-127/506

94-127/509

94-127/512

94-127/516

94-127/507

9039 NDX2242139
పషరర: నకతడస చలమర

9042 NDX0771741
పషరర: నతగమణణ యనసమల

9045 NDX0766345
పషరర: రరయపప యనమల

94-127/519

9048 NDX2737922
పషరర: కకషష సరయ ఎనసమమల

94-127/510

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-19-976
వయససస:22
లస: ససస స

9051 NDX2242352
పషరర: రరధ గమమకడడదల

94-127/513

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-19-976
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:28-19-977
వయససస:38
లస: ససస స

94-115/1019

9037 NDX2242360
పషరర: నరసమక శవరరతడ

94-127/508

9040 NDX2439636
పషరర: పదక కలసచస

94-127/511

9043 NDX2361863
పషరర: తరరమల రరవప కలసచస

94-127/514

తసడడ:డ పసచయఖ కలసచస
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:31
లస: పప
94-127/517

9046 NDX1258052
పషరర: కలమమరర ఎనసమమల

94-127/518

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:28-19-975
వయససస:40
లస: ససస స
94-127/945

9049 NDX2750693
పషరర: నతగజజఖత ఎనసమమల

94-127/946

తసడడ:డ సరసబయఖ ఎనసమమల
ఇసటట ననస:28-19-975
వయససస:18
లస: ససస స
94-127/521

భరస : వనసకట నతరరయణ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-19-976
వయససస:40
లస: ససస స

94-127/523 9054 NDX0066548
9053 NDX2443737
పషరర: బభల మమరళకకషష గమమకడడదల
పషరర: రమణ కలసచస�

9034 NDX3012325
పషరర: లమవణఖ కలమమరర వనమమల

భరస : శకనవరస కలసచస
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఎనసమమల
ఇసటట ననస:28-19-975
వయససస:20
లస: పప
94-127/520

94-127/504

భరస : మమరళ శవరరతడ
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఏనసమల కకషషయఖ
ఇసటట ననస:28-19-975
వయససస:43
లస: పప
9050 NDX2242378
పషరర: భభగఖ లకడక గమమకడడదల

9036 NDX2216158
పషరర: భభనస పసడయమ nadeswarla

9031 NDX0804815
పషరర: దదవపళళ వనసకట రరవప�

తసడడ:డ రరస మహన రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరయపప
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కలసచస ససరర
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:39
లస: పప
9047 NDX1293711
పషరర: ఏనసమల సరసబయఖ

94-127/944

భరస : శకనసబభబమ చలమర
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:44
లస: ససస స
9044 NDX2216257
పషరర: కలసచస శకనస

9033 NDX2814135
పషరర: పడమల దదవళర

94-127/501

తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:28-19-973
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరజగష నతయక nandeswrla
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : తరరమల కలసచస
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:29
లస: ససస స
9041 AP151010321639
పషరర: ససశల మమటటట

94-127/503

భరస : సరయ కలమమర దదవళర
ఇసటట ననస:28-19-973
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నరగష శరవలమపపరపప
ఇసటట ననస:28-19-974
వయససస:23
లస: ససస స
9038 NDX2361830
పషరర: అసకమక కలసచస

9030 NDX0073742
పషరర: నరసససహరరవప దదవరళర

9028 NDX2084523
పషరర: సరయ కలమమర దదవననన

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దదవనసడర
ఇసటట ననస:28-19-973
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:28-19-973
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససజవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-19-973
వయససస:75
లస: పప
9035 NDX2242329
పషరర: అససరరతలర శవలపపరపప

94-127/500

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:28-19-973
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-19-973
వయససస:31
లస: పప
9032 NDX2147297
పషరర: వనసకటటశనరరర బతష
స ల

9027 AP151010321346
పషరర: వనసకటమక బతష
స ల

94-127/524

9052 NDX2242337
పషరర: లకకమక గమమకడడదల

94-127/522

భరస : భదడయఖ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-19-976
వయససస:70
లస: ససస స
9055 NDX0073775
పషరర: రరమ రరవప కలసభస�

94-127/525

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:28-19-977
వయససస:45
లస: పప
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9056 NDX2242113
పషరర: రమణమక నకర
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94-127/526

భరస : అలల
ర రయఖ నకర
ఇసటట ననస:28-19-978
వయససస:52
లస: ససస స
9059 NDX2216364
పషరర: తషన లకకక తమలపరటట

94-127/527

94-127/530

94-127/532

94-127/535

94-127/537

94-127/540

94-127/543

భరస : వజయరరజ
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:37
లస: ససస స

9069 NDX2792190
పషరర: వనసకట సరయ నతమ

9072 NDX1664243
పషరర: వనసకట ససవర సరయ పసదధ

9075 NDX0692889
పషరర: శకలకడక పరస

9078 NDX0697185
పషరర: రరధతకకషష� పరస�

94-112/414

9081 AP151010342284
పషరర: శకనవరసరరవప కకయమ కకయ

94-127/949

9084 NDX2165364
పషరర: ఇమమమబ షషక
భరస : నగబల షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:39
లస: ససస స

9064 NDX2242105
పషరర: శరరష నతమ

94-127/531

9067 NDX2242097
పషరర: పపరష చసదడరరవప నతమమ

94-127/534

9070 NDX2444008
పషరర: యమమన పసదధ

94-127/536

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప పసదధ
ఇసటట ననస:28-19-987/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-127/538

9073 NDX0911842
పషరర: వనసకటటశనర రరవప పసదధ

94-127/539

తసడడ:డ సదరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:28-19-987/1
వయససస:48
లస: పప
94-127/541

9076 AP151010321490
పషరర: ఇసదధరరగరసధద పరస

94-127/542

భరస : ఇనతయఖ
ఇసటట ననస:28-19-988
వయససస:56
లస: ససస స
94-127/544

9079 NDX2360048
పషరర: వనసకరయమమక కకయమ

94-112/413

భరస : శకనవరస రరవప కకయమ
ఇసటట ననస:28-32
వయససస:45
లస: ససస స
94-112/415

తసడడ:డ సప మయఖ కకర
ఇసటట ననస:28-32
వయససస:48
లస: పప
94-108/386

94-127/529

తసడడ:డ వనసకటరరవప నతమమ
ఇసటట ననస:28-19-980
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఇనతయఖ�
ఇసటట ననస:28-19-988
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకయమ
ఇసటట ననస:28-32
వయససస:28
లస: పప
9083 NDX1272616
పషరర: ససనతత కసపర

94-127/533

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:28-19-988
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఇనతయఖ�
ఇసటట ననస:28-19-988
వయససస:63
లస: ససస స
9080 NDX2360030
పషరర: మణణ దదప కకయమ

9066 NDX2216224
పషరర: వనసకటటశనరరర నమ

9061 JBV2499259
పషరర: మబనమక పపలకలపరటట

భరస : పపరషచసదడరరవప నతమ
ఇసటట ననస:28-19-980
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప పసదధ
ఇసటట ననస:28-19-987/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరధతకకషష�
ఇసటట ననస:28-19-988
వయససస:42
లస: ససస స
9077 AP151010321489
పషరర: ఆదధలకకమక పరస�

94-115/1020

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప నతమ
ఇసటట ననస:28-19-980
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:28-19-987/1
వయససస:42
లస: ససస స
9074 NDX0707455
పషరర: లలమవత పరస�

9063 NDX2996551
పషరర: రవ కలమమర ఆతతకరర

94-127/948

భరస : మమనతయఖ
ఇసటట ననస:28-19-979
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద నమ
ఇసటట ననస:28-19-980
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప నతమ
ఇసటట ననస:28-19-980
వయససస:54
లస: పప
9071 NDX0907832
పషరర: పసదధ అసజన దదవ

94-127/528

తసడడ:డ ఆసజననయమలల ఆతతకరర
ఇసటట ననస:28-19-980
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:28-19-980
వయససస:71
లస: ససస స
9068 NDX2061083
పషరర: వనసకట కకషష పడసరద నతమ

9060 NDX2467280
పషరర: తషన లకడక తమలపరటట

9058 NDX2731479
పషరర: శభలకడక బబ లర వరస

భరస : రసగరరడడడ బబ లర వరస
ఇసటట ననస:28-19-978
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : narayana తమలపరటట
ఇసటట ననస:28-19-979
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రసగరరరడడడ బబ లర వరస
ఇసటట ననస:28-19-979
వయససస:60
లస: ససస స
9065 NDX0907808
పషరర: నతమమ వనసకరయమక

94-127/947

భసధసవప: శభలకడక
ఇసటట ననస:28-19-978
వయససస:63
లస: పప

భరస : నతరరయణ తమలపరటట
ఇసటట ననస:28-19-979
వయససస:30
లస: ససస స
9062 NDX2242147
పషరర: శభలకడక బబ లర వరస

9057 NDX2731511
పషరర: రసగరరడడడ బబ లర వరస

9082 NDX1511360
పషరర: శమమ భభణమ షషక

94-108/385

తసడడ:డ అమన షషక
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:27
లస: ససస స
94-108/387

9085 NDX1511352
పషరర: ఆశర భభనస షషక

94-108/388

భరస : అమన
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:44
లస: ససస స
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94-108/389

భరస : పపదద మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:55
లస: ససస స
9089 NDX0416982
పషరర: ససలలమమన ఖమన

94-108/392

94-108/395

94-108/601

94-128/579

94-108/399

94-108/402

9099 NDX2363034
పషరర: ససబభబరరవప కకట

9102 AP151010327195
పషరర: హకదయరసజన జజలమదధ�

9105 NDX2080653
పషరర: పరసడడరసగ రరవప గరడడ

94-108/602

9108 NDX3162286
పషరర: పదతకవత నడడసపలర

94-112/416

94-108/406
9113 AP151010330142
పషరర: దదకకకలమమరర మమమదవవలల
మమమదవవలల
భరస : సతఖవనసకటకకషషమబరరస మమమదవవలల
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:61
లస: ససస స

9111 NDX1582064
పషరర: రగశరక భభణమ షషక
తసడడ:డ అమన షషక
ఇసటట ననస:28-39
వయససస:25
లస: ససస స

9094 AP151010327002
పషరర: హబబమలమర ఖమన

94-108/397

9097 NDX2363042
పషరర: కకషష తషలసస కకట

94-128/578

భరస : వనసకట ససబభబరరవప కకట
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:44
లస: ససస స
94-128/580

9100 NDX0550608
పషరర: సకజన జలమడడ

94-108/398

తసడడ:డ హకదయ రసజన
ఇసటట ననస:28-38
వయససస:35
లస: ససస స
94-108/400

9103 NDX2035351
పషరర: వజయలకడక రరచరర

94-108/401

భరస : పరసడడరసగ రరవప గరడడ
ఇసటట ననస:28-39
వయససస:44
లస: ససస స
94-108/403

9106 AP151010327274
పషరర: మమరళకకషష సనరష

94-108/404

తసడడ:డ సరసబసదతశవరరవప
ఇసటట ననస:28-39
వయససస:48
లస: పప
94-108/654

భరస : చకకపరణణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:28-39
వయససస:50
లస: ససస స
94-128/581

94-108/394

తసడడ:డ హజససలలమమన
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖనతరరయణ గరడడ
ఇసటట ననస:28-39
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చకకపరణణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:28-39
వయససస:20
లస: పప
9110 NDX2362978
పషరర: వ ఎన యస పసడయమసక
ధరకవరపప
తసడడ:డ రరమ కకషష ధరకవరపప
ఇసటట ననస:28-39
వయససస:23
లస: ససస స

94-108/396

తసడడ:డ రరజగసదడరరవప�
ఇసటట ననస:28-38
వయససస:61
లస: పప

భరస : సరసబసదతశవరరవప
ఇసటట ననస:28-39
వయససస:74
లస: ససస స
9107 NDX2621837
పషరర: శక కకషష కగశక నడడసపలర

9096 NDX1919341
పషరర: శకనవరస పపసపస ల

9091 NDX2165398
పషరర: నగబల షరరఫ షషక

Deleted

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకట
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హకదయ రసజన
ఇసటట ననస:28-38
వయససస:39
లస: పప
9104 AP151010330315
పషరర: అనతపపరష సనరష

9093 NDX0769364
పషరర: పపద మసరసన పప టట
ర రర�

94-108/391

తసడడ:డ నగబల మరర షషక
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప పపసపస ల
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప కకట
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:24
లస: పప
9101 NDX0486738
పషరర: శరమమఖల ససతతష జలమడడ

94-108/393

తసడడ:డ బడహకయఖ�
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఖదదర షషక
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:22
లస: పప
9098 NDX2363059
పషరర: మణణకసఠ కకట

9090 NDX1272590
పషరర: వజయ రరజ నలర పప తషల

9088 NDX1272624
పషరర: సరలమక అసగడడ

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సహహబ
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:50
లస: పప
9095 NDX2649689
పషరర: మహమకద షరహహద షషక

94-108/390

భరస : హబబమలమరఖమన
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇజబమలమర ఖమన
ఇసటట ననస:28-35
వయససస:33
లస: పప
9092 NDX1272608
పషరర: అమన షషక

9087 AP151010330004
పషరర: మజజర భభనస

9109 NDX2021806
పషరర: ససససకత రరజగశనరర నడడసపలర

94-112/556

తసడడ:డ చకకపరణణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:28-39
వయససస:24
లస: ససస స
94-128/582

9112 NDX0838409
పషరర: ఉతస రరదదవ మమనపలలర �

94-108/405

భరస : సనరష మమరళకకషష�
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:45
లస: ససస స

94-108/407 9115 NDX0049411
9114 NDX1486753
పషరర: వనసకట సరయ చరణ మమమడవవలల
పషరర: సతఖ వనసకట కకషషమబరరస
మమమదవవలల
తసడడ:డ యస వ కకషష మబరరస
తసడడ:డ ఆసజననయమలల మమమదవవలల
ఇసటట ననస:28-40
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:29
లస: పప
వయససస:72
లస: పప

94-108/408
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9116 JBV2893295
పషరర: శకలకడక పపనసమమచసచ
పపనసమమతషచ
తసడడ:డ రరజనతబబమ పపనసమమతషచ
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:35
లస: ససస స

94-112/418

9117 AP151010345125
పషరర: వనసకటరమణ చడలరమక
పపనసమమచచ
భరస : రరజనతబబమ పపనసమమతషచ
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:57
లస: ససస స

94-112/419

9118 AP151010345127
పషరర: లలతతసబ పపనసమమచచ
పపనసమమటటకక
భరస : వనసకటటశనరరరవప పపనసమమతషచ
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:80
లస: ససస స

9119 NDX0344424
పషరర: ససభభష చసదడ పపనసమమచసచ

94-112/421

9120 AP151010342009
పషరర: రవసదడబభబమ పపనసమమచసచ

94-112/422

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప పపనసమమతషచ
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:57
లస: పప

94-112/423
9121 AP151010342041
పషరర: రరజన బభబమ పపనసమమచసచ
పపనసమమతషచ
తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప పపనసమమతషచ
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:64
లస: పప

9123 NDX3181393
పషరర: గమరవయఖ గసజ

9124 NDX3180304
పషరర: అసకమక గసజ

తసడడ:డ రరజన బభబమ పపనసమమతషచ
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:36
లస: పప
9122 NDX1582049
పషరర: గరయతడ మమమడవవలల

94-128/583

తసడడ:డ సతఖవనసకటకకషషమబరరస మమమడవవలల
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:32
లస: పప

9125 NDX1738899
పషరర: ససధ రరణణ తలతతటట

9126 AP151010330172
పషరర: సరగజన తలతతటట

94-108/409

భరస : శకధర రరజ తలతతటట
ఇసటట ననస:28-41
వయససస:36
లస: ససస స
9128 JBV0771881
పషరర: శకధర రరజ తలతతటట

94-108/412

94-112/424

9134 NDX1486696
పషరర: లకడక శశశలజ కరటటరర

94-108/414

తసడడ:డ శకహరర
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:26
లస: ససస స
94-108/417

94-108/413

94-108/420

94-112/425

9130 NDX1784629
పషరర: సరతనక బబ సదలపరటట

94-111/625

9133 AP151010342033
పషరర: ససతతరరమయఖ బబ లలర బలలర

94-108/415 9136 NDX0551028
9135 NDX1002567
పషరర: వనసకట శవ నతరరయణమక కటభరర
పషరర: జయపడద కరటటరర

9138 NDX1078567
పషరర: పడసనత బభలమజ కటభరర

94-108/416

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:51
లస: ససస స
94-108/418

9139 NDX0487025
పషరర: శకహరర కరటటరర

94-108/419

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:68
లస: పప

94-108/603 9142 NDX2141687
9141 NDX2630556
పషరర: లకడక నతరరయణ జతన గగడవరరస
పషరర: వస లకడక గగడవరరస

9144 AP151010342195
పషరర: ససరగష బభబమ గగడవరరస గడవరరస

94-112/426

తసడడ:డ నతగయఖ బబ లలర
ఇసటట ననస:28-41
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ బభబమ గగడవరరస
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:19
లస: పప
94-112/428

94-108/411

తసడడ:డ ససధతకర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:28-41
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:90
లస: పప

భరస : ససరగష బభబమ గగడవరరస
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:45
లస: ససస స

9132 AP151010342295
పషరర: ససధతకరరరవప బబ సదలపరటట
బబ సడతలపరటట
తసడడ:డ శకరరమమలల బబ సడతలపరటట
ఇసటట ననస:28-41
వయససస:56
లస: పప

9127 JBV2585024
పషరర: శకకరసతతడజ తలతతటట
తసడడ:డ బభలవరదనరరజ
ఇసటట ననస:28-41
వయససస:37
లస: పప

భరస : పడసనత బభలమజ
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జగ జగ ససమన తలతతటట
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:69
లస: ససస స

9143 AP151010345205
పషరర: శరరరనణణ గగడవరరస

94-108/410

తసడడ:డ దదవదతనస
ఇసటట ననస:28-41
వయససస:68
లస: పప

9131 AP151010345004
పషరర: ససనలమదదవ భభసదలపరటట
బబ దలపరటట
భరస : ససధతకరరరవప బబ సడతలపరటట
ఇసటట ననస:28-41
వయససస:52
లస: ససస స

9140 NDX1079227
పషరర: కకటయఖ కటభరర

9129 AP151010327225
పషరర: బభలవరరనరరజ తలతతటట

94-231/1156

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:28-40
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బభలవరర నరరజ
ఇసటట ననస:28-41
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల వరధన రరజ
ఇసటట ననస:28-41
వయససస:38
లస: పప

9137 NDX2125913
పషరర: కనక వలర తలతతటట

94-223/1330

94-112/420

94-112/427

తసడడ:డ ససరగష బభబమ గగడవరరస
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:23
లస: ససస స
94-112/429

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరవప గడవరరస
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:48
లస: పప

9145 NDX1984245
పషరర: సరసబశవ రరవప బబ దసదలలరర

94-128/584

తసడడ:డ సదరరఖ నతరరయణ బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:64
లస: పప
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9146 NDX2765980
పషరర: రరజగశనరర బబ దసదలలరర
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94-128/731

భరస : సరసబశవ రరవప బబ దసదలలరర
ఇసటట ననస:28-43
వయససస:64
లస: ససస స
9149 NDX1664284
పషరర: పడసరద గమఱఱ స

94-128/587

94-108/421

94-108/424

94-108/427

94-112/431

9164 NDX1756883
పషరర: వరన మహసకరళ

94-108/429

తసడడ:డ కకషష రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:28-48
వయససస:25
లస: ససస స
94-108/432

94-108/425

9159 NDX0417071
పషరర: సతతసరరర న పఠరన

94-108/428

94-190/632

94-112/432

9165 NDX0054718
పషరర: తమమమన షషక

94-108/430

9171 NDX1179456
పషరర: షరహహన సయఖద

9174 NDX0768283
పషరర: ససధతఖరరణణ ససరరక
భరస : మధససదధన రరజ
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:33
లస: ససస స

94-108/423

9157 NDX0024000
పషరర: అలమరబక షషక

94-108/426

94-112/430
9160 AP151010345326
పషరర: పదతకవత వడర మబడడ వడర మబడడ

9163 NDX3165198
పషరర: షబన షషక

94-106/862

భరస : ఇసమమఈఆల
ఇసటట ననస:28-48
వయససస:37
లస: ససస స
9166 AP151010330433
పషరర: రజయమ ససలమసనత షషక

94-108/431

భరస : అబమదలగ ఫరర
ఇసటట ననస:28-48
వయససస:57
లస: ససస స
94-108/433

9169 NDX2417855
పషరర: రజయమ షషక

94-128/588

భరస : కబర షషక
ఇసటట ననస:28-49
వయససస:30
లస: ససస స
94-108/434

తసడడ:డ ఖలల అహమకద
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:28
లస: ససస స
94-108/436

9154 NDX0420000
పషరర: షమమ షషక

భరస : శవససబభబరరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:28-47
వయససస:52
లస: ససస స

9162 AP151010342133
పషరర: శవససబభబరరవప వడర మమడడ
వడర మబడడ
తసడడ:డ కకషషమబరరస వడర మబడడ
ఇసటట ననస:28-47
వయససస:59
లస: పప

9168 NDX1188838
పషరర: కకషరషరరవప మహసకరళ

94-128/733

తసడడ:డ జజనబ
ఇసటట ననస:28-47
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆఅజననయమలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:28-48
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పసతతచడసయమ పపజజల
ఇసటట ననస:28-49
వయససస:26
లస: పప

భరస : మహహదద న
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:32
లస: ససస స

9156 AP151010330223
పషరర: జజనబ షషక

9151 NDX2813145
పషరర: వజడమక మమకతతటట

భరస : అలమరభక
ఇసటట ననస:28-47
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:28-48
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గననత సరహహబ
ఇసటట ననస:28-48
వయససస:33
లస: పప

9173 NDX1272707
పషరర: శరహనజ షషక

94-108/422

తసడడ:డ ఈసదబభర న
ఇసటట ననస:28-47
వయససస:53
లస: పప

9161 AP151010345325
పషరర: మసరసనమక వడర మబడడ
వడర మబడడ
భరస : కకషషమబరరస వడర మబడడ
ఇసటట ననస:28-47
వయససస:75
లస: ససస స

9170 NDX3021953
పషరర: రరమ ససబబయఖ పపజజల

9153 NDX0550749
పషరర: మమహరరనతసర షషక

94-128/586

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:28-45
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : జజనతసహహబ
ఇసటట ననస:28-47
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘనసత
ఇసటట ననస:28-47
వయససస:40
లస: పప

9167 NDX0023796
పషరర: షరరఫ షషక

94-128/732

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:28-47
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:28-47
వయససస:47
లస: ససస స
9158 NDX0417105
పషరర: అలమరభక షషక

9150 NDX2816379
పషరర: పడకరశరరవప మమకతతటట

9148 NDX1803155
పషరర: నతగమణణ పపనసగమపరటట

భరస : వనణమగగపరల పపనసగమపరటట
ఇసటట ననస:28-45
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సషవరర
ఇసటట ననస:28-45
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:28-46
వయససస:28
లస: ససస స
9155 AP151010330226
పషరర: నదరర హబ షషక

94-128/585

భరస : యమగరసధర పససజజల
ఇసటట ననస:28-45
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప గమఱఱ స
ఇసటట ననస:28-45
వయససస:39
లస: పప
9152 NDX2283869
పషరర: మసరసన షషక

9147 NDX2363018
పషరర: ససనత పససజజల

9172 NDX1179464
పషరర: పరరనన సయఖద

94-108/435

తసడడ:డ ఖలల అహమకద
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:32
లస: ససస స
94-108/437

9175 NDX2283901
పషరర: షరనతనజ షషక

94-108/438

భరస : ససరరజ షషక
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:33
లస: ససస స
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9176 NDX2283893
పషరర: మసరసన షషక
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94-108/439

భరస : షరజద షషక
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:36
లస: ససస స
9179 AP151010330452
పషరర: షరదత షషక

94-108/442

94-108/445

94-108/448

94-108/451

94-108/454

94-108/457

94-108/460

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

9189 NDX1179381
పషరర: ఖలల అహమకద సయఖద

9192 AP151010327544
పషరర: పపదదమసరసన షషక

9195 NDX1412683
పషరర: ససధతకర బతష
స ల

9198 JBV0772590
పషరర: బభజసరహహబ షషక

94-126/179

9201 NDX2363000
పషరర: నలలఫర షషక

94-108/452

9204 NDX0054601
పషరర: లకడక కకమకరరలర ల
భరస : పడభభకర
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:39
లస: ససస స

9184 JBV0771949
పషరర: ససరకరమదససదధనరరజ

94-108/447

9187 JBV0771808
పషరర: రగబబరట మరర పపడడ

94-108/450

9190 JBV0772756
పషరర: డదవడతడజ ససరరక

94-108/453

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:73
లస: పప
94-108/455

9193 NDX0371716
పషరర: ససతమక బతష
స ల

94-108/456

భరస : చనత కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-51
వయససస:67
లస: ససస స
94-108/458

9196 JBV0773374
పషరర: యమససనర రరఫ షషక

94-108/459

తసడడ:డ బభజసరహహబ
ఇసటట ననస:28-51
వయససస:37
లస: పప
94-108/461

9199 NDX2180552
పషరర: మహహశనరర మమకల

94-126/178

భరస : నతగరరజ మమకల
ఇసటట ననస:28-51
వయససస:26
లస: ససస స
94-128/589

తసడడ:డ అలమరబకడ షషక
ఇసటట ననస:28-51
వయససస:23
లస: ససస స
94-108/463

94-108/444

తసడడ:డ చసదడహస
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ యమససనతసహహబ
ఇసటట ననస:28-51
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ పపదద ససబబనత మమకల
ఇసటట ననస:28-51
వయససస:36
లస: పప
9203 NDX1272723
పషరర: రజయమబబగస షషక

94-108/449

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-51
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ రరజ
ఇసటట ననస:28-51
వయససస:50
లస: పప
9200 NDX2180537
పషరర: నతగరరజ మమకల

9186 JBV0773028
పషరర: జజషస రతతరరజ ససరక

9181 NDX1719113
పషరర: కపసల మరర పపడడ

తసడడ:డ డదవడతడజ
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:77
లస: పప

భరస : బభజసరహహబ
ఇసటట ననస:28-51
వయససస:72
లస: ససస స
9197 NDX1511394
పషరర: శకనవరస రరజ సరరకకసడ

94-108/446

తసడడ:డ గపపర
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:74
లస: పప
9194 JBV0772608
పషరర: అజమమన బబ షషక

9183 JBV2584852
పషరర: షబబర షషక

94-108/441

తసడడ:డ రరబరట మరర పపడడ
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ డదవడతడజ
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:61
లస: పప
9191 NDX2283885
పషరర: చన మసరసన షషక

94-108/443

తసడడ:డ అబమదలకజద
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనమసరసన
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:41
లస: పప
9188 AP151010327329
పషరర: ససభభన షషక

9180 NDX2283877
పషరర: జజనబ షషక

9178 NDX0768291
పషరర: వమల కలమమరర ససరరక

భరస : జజషస రతతరరజ
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చన మసరసన షషక
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతమసరసన
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:34
లస: పప
9185 AP151010327322
పషరర: మహహదదదన భభషర షషక

94-108/440

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:28-50
వయససస:52
లస: ససస స
9182 NDX0929752
పషరర: సరదధక షషక

9177 NDX0042226
పషరర: బబ పప తషగసటట

94-108/462
9202 NDX2283927
పషరర: నతగ వనసకట శక నతతఖ మమడదపలర

తసడడ:డ శకనవరససలల మమడదపలర
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:23
లస: ససస స
94-108/464

9205 NDX1002542
పషరర: మహబబబ షషక

94-108/465

భరస : జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:51
లస: ససస స
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9206 NDX2114627
పషరర: మరవఅల షషక
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94-108/466

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:36
లస: పప
9209 NDX2114635
పషరర: జజన సరహహబ షషక

94-108/469

94-108/657

94-108/470

94-108/473

94-108/476

94-128/592

94-108/480

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:28-54
వయససస:24
లస: ససస స

9219 NDX1272756
పషరర: వనసకటరమణమక నతలమజజల

9222 NDX2283950
పషరర: వససత రరవప మమకతతట

9225 NDX2721413
పషరర: మణణ మమకతతటట

9228 NDX0550855
పషరర: గగససయమ బబగస షషక

94-108/483

9231 AP151010327566
పషరర: బభజ షషక

94-108/474

9234 NDX1293877
పషరర: నతగబర బ షషక
భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:28-54
వయససస:33
లస: ససస స

9214 NDX2915692
పషరర: మహమకద ఖమససస షషక

94-128/734

9217 NDX2283968
పషరర: మణణ మమకతతట

94-108/472

9220 NDX2283935
పషరర: సరయ అనరరధ కరరరసక సనరష

94-108/475

తసడడ:డ మమరళ కకషష సనరష
ఇసటట ననస:28-53
వయససస:21
లస: పప
94-108/477

9223 NDX1272749
పషరర: శకనవరస రరవప నలజల

94-108/478

తసడడ:డ అనసతరమమమయయ
ఇసటట ననస:28-53
వయససస:43
లస: పప
94-128/735

9226 NDX2459048
పషరర: నతగబర బ షషక

94-108/479

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:28-54
వయససస:31
లస: ససస స
94-108/481

9229 NDX0550673
పషరర: తతజ షషక

94-108/482

భరస : హహసషసన
ఇసటట ననస:28-54
వయససస:55
లస: ససస స
94-108/484

తసడడ:డ హహసషసన
ఇసటట ననస:28-54
వయససస:44
లస: పప
94-128/593

94-108/656

భరస : వససత రరవప మమకతతట
ఇసటట ననస:28-53
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన
ఇసటట ననస:28-54
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హససన
ఇసటట ననస:28-54
వయససస:60
లస: ససస స
9233 NDX1802942
పషరర: రగషక షషక

94-108/471

భరస : వససత రరవప
ఇసటట ననస:28-53
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:28-54
వయససస:34
లస: ససస స
9230 AP151010330455
పషరర: షరబరర షషక

9216 NDX1646902
పషరర: ఉమ సరగబబసడ

9211 NDX2915825
పషరర: నజక షషక

తసడడ:డ మహబబబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ షసరర మమకతతట
ఇసటట ననస:28-53
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:28-53
వయససస:25
లస: పప
9227 NDX1002781
పషరర: షకకల షషక

94-126/816

భరస : అనసతరరమయఖ
ఇసటట ననస:28-53
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చకకపరణణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:28-53
వయససస:21
లస: పప
9224 NDX2369619
పషరర: ఇమసయమజ సయఖద

9213 NDX2915783
పషరర: ఫరరక నత షషక

94-108/468

భరస : అమరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : దదవనసదడ సరగబబసడ
ఇసటట ననస:28-53
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నలజల
ఇసటట ననస:28-53
వయససస:42
లస: ససస స
9221 NDX2283943
పషరర: శక కకషష కగశక నడడసపలర

94-108/655

భరస : ఖమశస మహమకద
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:28-53
వయససస:23
లస: ససస స
9218 NDX1272731
పషరర: కకషష కలమమరర నలజల

9210 NDX2915759
పషరర: అమరరదదదన షషక

9208 NDX2283919
పషరర: శకనవరససలల మమడదపలర

తసడడ:డ లకకయఖ మమడదపలర
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర వల షషక
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అమరరదదదన
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:24
లస: ససస స
9215 NDX2277200
పషరర: దసరగ మహసకరళ

94-108/467

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28-52
వయససస:67
లస: పప
9212 NDX2738581
పషరర: బబ అయయషర షషక

9207 NDX2005495
పషరర: ససభభన షషక

9232 NDX0486902
పషరర: హహసషసన షషక

94-108/486

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:28-54
వయససస:67
లస: పప
94-128/594

9235 NDX2369627
పషరర: మరరబ షషక

94-128/595

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:28-54
వయససస:59
లస: ససస స
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9236 NDX2459097
పషరర: మసరసన వల షషక
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94-128/596

తసడడ:డ హససన షషక
ఇసటట ననస:28-54
వయససస:35
లస: పప
9239 NDX0054361
పషరర: నతగమణణ పససపపలలటట

94-108/489

94-108/492

94-128/599

94-108/497

భరస : మసరసననల
ఇసటట ననస:28-60
వయససస:46
లస: ససస స
9251 NDX1272673
పషరర: మసరసనవల షషక

94-108/500

94-108/503

94-108/506

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:28-65
వయససస:32
లస: ససస స

94-108/495

9249 NDX0420182
పషరర: అలమరబ షషక

94-108/498

9255 AP151010330195
పషరర: శకలకడక పసడడకకటట

9258 NDX0049502
పషరర: శకకరసత చచదరర పసటటకకటట

94-108/509

9261 AP151010327387
పషరర: వనసకటకకషష పసడడకకటట

9264 NDX0420133
పషరర: గగహర జజన షషక
భరస : మరర మసరసన
ఇసటట ననస:28-65
వయససస:54
లస: ససస స

9244 AP151010327297
పషరర: వనసకయఖ బతష
స ల

94-108/494

9247 NDX1272699
పషరర: నతగబరబ షషక

94-108/496

9250 NDX1486761
పషరర: మసరసన వల మజద

94-108/499

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:28-60
వయససస:40
లస: పప
94-108/501

9253 NDX1272780
పషరర: సరనత పసటటకకటట

94-108/502

తసడడ:డ వనససకటకకషష
ఇసటట ననస:28-61
వయససస:28
లస: ససస స
94-108/504

9256 AP151010330196
పషరర: శశషమక పసడడకకటట

94-108/505

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:28-61
వయససస:50
లస: ససస స
94-108/507

9259 NDX1272764
పషరర: రరమకకషష చచధరర పసటటకకటట

94-108/508

తసడడ:డ వనసకట రరవననసయయ
ఇసటట ననస:28-61
వయససస:34
లస: పప
94-108/510

తసడడ:డ పపదద తరపతయఖ
ఇసటట ననస:28-61
వయససస:51
లస: పప
94-108/512

94-108/491

భరస : మసరసనవల
ఇసటట ననస:28-60
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషష
ఇసటట ననస:28-61
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పషదద తరరపటటసయయ పసడడకకడక
ఇసటట ననస:28-61
వయససస:42
లస: పప
9263 NDX0378232
పషరర: రజయమ షషక

9246 NDX2419547
పషరర: రరధత సపసదన కలమమరర
మమదధననన
తసడడ:డ రతత బభబమ మమదధననన
ఇసటట ననస:28-59
వయససస:35
లస: ససస స

9252 NDX0666057
పషరర: అలమరబక షషక

9241 NDX1639014
పషరర: నతగ లకడక బతష
స ల

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:28-57
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటకకషష
ఇసటట ననస:28-61
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటపపయఖ పగడతల
ఇసటట ననస:28-61
వయససస:74
లస: ససస స
9260 NDX1272772
పషరర: వనసకటటశనరరర పసడడకకడక

94-108/493

తసడడ:డ మరరసర
ఇసటట ననస:28-60
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:28-61
వయససస:32
లస: ససస స
9257 AP151010330288
పషరర: ససతమక పగడతల

9243 NDX0023994
పషరర: సతఖనతరరయణ బతష
స ల

94-108/488

భరస : పరమమశనర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-57
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అలమరభక
ఇసటట ననస:28-60
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మరసర
ఇసటట ననస:28-60
వయససస:43
లస: పప
9254 NDX0054270
పషరర: భవరన పసటటకకటట

94-108/490

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-57
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-57
వయససస:31
లస: పప
9248 AP151010330261
పషరర: మసరసనబ షషక

9240 NDX0024018
పషరర: ససరగష కలమమర పససపపలలటట

9238 NDX0054668
పషరర: ససనత పససపపలలటట

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-55
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-55
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతఖ నతరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-57
వయససస:29
లస: ససస స
9245 NDX2362986
పషరర: పరమమశనర రరవప బతష
స ల

94-108/487

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-55
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-55
వయససస:51
లస: ససస స
9242 NDX1680397
పషరర: కకటటశనరర బతష
స ల

9237 NDX0054569
పషరర: వరణణ పససపపలలటట

9262 AP151010327362
పషరర: వనసకటరమణ పసడడకకటట

94-108/511

తసడడ:డ పపదదతరరపతయఖ
ఇసటట ననస:28-61
వయససస:53
లస: పప
94-108/513

9265 NDX1088863
పషరర: ససగమణమక కసచరర

94-108/514

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:28-65
వయససస:65
లస: ససస స
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94-108/515

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:28-65
వయససస:34
లస: పప
9269 AP151010321388
పషరర: ససవరమలకకక పపసపరటట

94-126/248

94-126/251

94-126/254

9278 NDX3023462
పషరర: వనసకటటశనర రరవప మమజగటట

94-126/842

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:63
లస: పప
94-126/255

94-126/258

94-126/260

94-126/840

94-126/747

94-126/253

9277 NDX2752004
పషరర: కనకదసరరగసబ పసడడగమ

94-126/841

భరస : నతగగశనర రరవప పసడడగమ
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:65
లస: ససస స

9279 NDX2730372
పషరర: ససభభగఖ లకడక మమజగటట

94-126/844
9280 NDX3181476
పషరర: వనసకట నతగ సరయ బబలరసకకసడ

94-126/843

9282 NDX1816547
పషరర: వర లకడక ఎన

తసడడ:డ శవ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:29-8-806 flat 102,satya classic
వయససస:20
లస: పప
94-126/256

9285 NDX2996791
పషరర: వనసకటటశనరరర కడడమమటర

9288 NDX2127885
పషరర: కరరరసక తమమకర

9291 NDX0267278
పషరర: లలత� నడడసపలర �

9294 NDX2084382
పషరర: లలత కలమమరర దదసపరటట
భరస : కళళఖణ కలమమర దదసపరటట
ఇసటట ననస:29-8-813
వయససస:43
లస: ససస స

9283 NDX1922096
పషరర: భభరత లకడక మమలలసపరటట

94-126/257

భరస : రరజగసదడపస
డ రద మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:29-8-808
వయససస:68
లస: ససస స
94-126/845

9286 NDX0772160
పషరర: నతగ వనసకట శశషష కలమమరర�
నవపలలరర�
భరస : వనసకట ఫణణ కలమమర�
ఇసటట ననస:29-8-809
వయససస:38
లస: ససస స

94-126/259

94-126/262

9289 NDX2405181
పషరర: అనతపపరష మటటటగమసట

94-126/263

భరస : గగపసనతధ నడడసపలర
ఇసటట ననస:29-8-810
వయససస:60
లస: ససస స
94-126/264

భరస : వనసకట రమణతరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-811
వయససస:72
లస: ససస స
94-126/266

9274 NDX1982793
పషరర: శకనవరస పపసపరటట

తసడడ:డ లకడక నరసససహరరవప యలమరపడగడ
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప తమమకర
ఇసటట ననస:29-8-809
వయససస:28
లస: పప

భరస : మటటటగమసట గగపసనతథ
ఇసటట ననస:29-8-810 2/18 LINE
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:29-8-812
వయససస:61
లస: ససస స

9276 NDX2751980
పషరర: నగగశనరరరవప యలమరపడగడ

94-126/250
9271 JBV2499275
పషరర: ససడ గరరరజ కలమఖణణ పపసపరటట� �

తసడడ:డ వనసకట రరధతకకషష రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరనమ కడడమమటర
ఇసటట ననస:29-8-808
వయససస:61
లస: పప

భరస : గగవసదరరజ� �
ఇసటట ననస:29-8-809
వయససస:69
లస: ససస స

9293 NDX1088285
పషరర: శశకళ మలమరదధ

94-126/252

భరస : ఆసజననయమలల ఎన
ఇసటట ననస:29-8-808
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ� �
ఇసటట ననస:29-8-808
వయససస:36
లస: పప

9290 NDX2565919
పషరర: మటటటగమసట అనతపపరష

9273 AP151010318110
పషరర: వనసకటరరజశశఖర పపసపరటట�

94-113/909

భరస : రరజశశఖర� �
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనర రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల నతయకలలర
ఇసటట ననస:29-8-807
వయససస:20
లస: ససస స

9287 JBV0803742
పషరర: శరరద మమమరగలవరరప� �

94-126/249

తసడడ:డ రరధతకకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:46
లస: పప

9275 AP151010318009
పషరర: వనసకటరరధతకకషరషరరవప
పపసపరటట�
తసడడ:డ నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:68
లస: పప

9284 JBV2495208
పషరర: రరజగసదపడసరద� మలలసపరడడ�

9270 AP151010321523
పషరర: పదకజ పపసపరటట�

9268 NDX2655785
పషరర: రవ తదజ కరజజ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరధతకకకషష రరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరధతకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:67
లస: ససస స

9281 NDX2516029
పషరర: పపషపలత నతయకలలర

95-56/908

తసడడ:డ చనత శశషస రరడడడ అనసమమల
ఇసటట ననస:29-8-58
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరధతకకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-806
వయససస:40
లస: ససస స
9272 AP151010321417
పషరర: సనరష కలమమరర పపసపరటట

9267 SQX2004034
పషరర: అనసమమల యశనసత రరడడ

94-126/265
9292 AP151010318485
పషరర: వనసకటరమణరరవప నడడమపలర �

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-811
వయససస:74
లస: పప
94-126/267

9295 NDX2118140
పషరర: లల మమధవ వనలమకనత

94-126/268

తసడడ:డ సదరఖనతరరయణ వనలమకనత
ఇసటట ననస:29-8-813
వయససస:44
లస: ససస స
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9296 NDX2118124
పషరర: పదతకవత వనలమకనత

94-126/269

భరస : సదరఖనతరరయణ వనలమకనత
ఇసటట ననస:29-8-813
వయససస:70
లస: ససస స
9299 NDX2118132
పషరర: సదరఖనతరరయణ వనలమకనత

9297 NDX2118116
పషరర: భభరగ వ గమసడడ నరసససహ

తసడడ:డ సదరఖనతరరయణ వనలమకనత
ఇసటట ననస:29-8-813
వయససస:26
లస: పప
94-126/272

తసడడ:డ కలమఖణ కలమమర దదసపరటట
ఇసటట ననస:29-8-813
వయససస:24
లస: పప

9302 AP151010321035
పషరర: అరరసధత పప తత
స రర

9303 AP151010318071
పషరర: శకహరరరరవప పప తత
స రర

94-126/274

భరస : వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:29-8-814
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : గగపస ఆలవరల
ఇసటట ననస:29-8-816
వయససస:30
లస: ససస స
9308 NDX3066578
పషరర: నకడపస సరగజ కకసడడడ
తసడడ:డ రరజగశనర రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:29-8-816
వయససస:19
లస: ససస స
9311 NDX0793463
పషరర: అమర హమమ
ర సయఖద�

94-126/280

తసడడ:డ హసరసన జలమన�
ఇసటట ననస:29-8-817
వయససస:30
లస: పప
9314 NDX1740159
పషరర: లకడక పడసనత అరవ

94-126/283

తసడడ:డ గమరవయఖ అరవ
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:24
లస: ససస స
9317 NDX0792606
పషరర: ఎ రమమ భవఖ�

94-126/286

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస బబ డడడ
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:30
లస: పప

9309 AP151010321131
పషరర: నజర సయఖద�

94-126/289

94-126/277

9307 NDX2750040
పషరర: రరజగశనర రరవప కకసడడడ

94-126/847

94-126/278

9310 NDX0793455
పషరర: హమమ జలమన సయఖద

భరస : హసనర లమర�
ఇసటట ననస:29-8-817
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హసరసన జలమన
ఇసటట ననస:29-8-817
వయససస:28
లస: పప

94-126/281
9312 NDX1825019
పషరర: సయఖద హససబ జలమన
సయఖద
తసడడ:డ సయఖద హసన జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:29-8-817
వయససస:31
లస: పప

9313 NDX0793307
పషరర: హసరసన జలమన� సయఖద�
తసడడ:డ జఫరర అహకద జలమన�
ఇసటట ననస:29-8-817
వయససస:58
లస: పప

9315 NDX0066514
పషరర: అమకతవలర సరగజన ఎ�

9316 AP151010321257
పషరర: పదక మమకర

9318 NDX0792655
పషరర: అరనయ తమకకర

9321 NDX0066472
పషరర: నతగమక అరవ�

9324 NDX0701482
పషరర: శవతమకరరజ అరవ�
తసడడ:డ బభలకకటయఖ�
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:35
లస: పప

94-126/276

తలర : సరగజన దదవ కకసడడడ
ఇసటట ననస:29-8-816
వయససస:54
లస: పప

94-126/284

94-126/279

94-126/282

94-126/285

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:41
లస: ససస స
94-126/287

9319 NDX0066480
పషరర: లలతకలమమరర అరవ�

94-126/288

భరస : గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:44
లస: ససస స
94-126/290

భరస : యలమసద�
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:66
లస: ససస స
94-126/292

9304 AP151010318072
పషరర: వనసకటససబభబరరవప పప తత
స రర
తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-8-814
వయససస:69
లస: పప

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ�
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:52
లస: ససస స
9323 NDX0984062
పషరర: వజయ శసకర బబ డడడ

94-126/275

భరస : తమకరరజ�
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవ తమక రరజ�
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:41
లస: ససస స
9320 AP151010321256
పషరర: కకటటశనరమక� మమదతల�

9306 AP151010321527
పషరర: సరగజనదదవ కకసడడ

94-126/273

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:29-8-814
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అకగరశనరరరవప
ఇసటట ననస:29-8-816
వయససస:76
లస: ససస స
94-126/848

94-126/271

తసడడ:డ సదరఖనతరరయణ వనలమకనత
ఇసటట ననస:29-8-813
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:29-8-814
వయససస:47
లస: పప
94-17/805

9298 NDX2118108
పషరర: వసశ కకషష వనలమకనత

94-126/846 9301 NDX0267369
9300 NDX2746949
పషరర: వనసకట అసజన కలమమర దదసపరటట
పషరర: జయశక పప తత
స రర�

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ వనలమకనత
ఇసటట ననస:29-8-813
వయససస:72
లస: పప

9305 NDX2430155
పషరర: ఉష రరణణ ఆలవరల

94-126/270

9322 NDX1844100
పషరర: కకటమక మమకర

94-126/291

తసడడ:డ కకటయఖ మమకర
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:69
లస: ససస స
94-126/293

9325 NDX0697169
పషరర: అపరపరరవప� అరవ�

94-126/294

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:40
లస: పప
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9326 AP151010318085
పషరర: గరలయఖ మమకరర

94-126/295

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:42
లస: పప
9329 AP151010318203
పషరర: గమరవయఖ అరవర�

94-126/296

తసడడ:డ యలమసద అరవ
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:45
లస: పప
94-126/298

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:52
లస: పప
9332 NDX3120060
పషరర: పపసటభఖల నరసససహ రరవప

9327 NDX2084358
పషరర: తమకరరజ అరవ

9330 AP151010318294
పషరర: నతగయఖ మమదతల

9333 NDX2466787
పషరర: హరరపసడయ మమతఖస

94-126/297

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:48
లస: పప
94-126/299

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:67
లస: పప
94-126/849

9328 NDX0074054
పషరర: గమరవయఖ అరవ

9331 NDX2084366
పషరర: యలమసద అరవ

94-126/300

తసడడ:డ గమరవయఖ అరవ
ఇసటట ననస:29-8-819
వయససస:75
లస: పప
94-122/744

9334 NDX1308972
పషరర: శరలన చడనసతపలర

94-126/850

తసడడ:డ పపసటభఖల శరసబయఖ
ఇసటట ననస:29-8-819 Flat Number 402
వయససస:56
లస: పప

భరస : కరరణ కలమమర చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:29-8-819, 2/18 BRADIPET
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చడనసతపలర
ఇసటట ననస:29-8-819, 2/18 Brodipet,
వయససస:39
లస: ససస స

9335 NDX2470177
పషరర: రరజఖ లకడక చరరమమమళళ

9336 NDX2470185
పషరర: కరరణ కలమమర చరరమమమళళ

9337 NDX1762757
పషరర: అబమదల రహమమన షషక

94-120/678

94-15/475

94-126/393

భరస : లకడక నతరరయణ పడసరద చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:29-8-819, bradipet 2/18
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక నతరరయణ పడసరద చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:29-8-819, FLAT NUMBER 501
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ తతజదదదన షషక
ఇసటట ననస:29-8-819, F.NO. 303
వయససస:24
లస: పప

9338 NDX2527760
పషరర: అబమదల మమనతఫ షషక

9339 NDX1237981
పషరర: నతగరరజ యమపరరస

9340 NDX2988798
పషరర: హనసమసత యమరరకమఅల

94-126/394

తసడడ:డ తతజదదదన షషక
ఇసటట ననస:29-8-819, F NO. 303
వయససస:21
లస: పప
9341 NDX2749075
పషరర: వజయ లకడక యమపరరస

తసడడ:డ శశషరదధడ
ఇసటట ననస:29-8-820
వయససస:64
లస: పప
94-126/852

భరస : నతగరరజ యమపరరస
ఇసటట ననస:29-8-820
వయససస:56
లస: ససస స

9342 NDX2668440
పషరర: ఫరరద

తసడడ:డ మసరసన జలమన�
ఇసటట ననస:29-77
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడసరద మమక
ఇసటట ననస:29-77
వయససస:32
లస: ససస స
9350 NDX0771873
పషరర: సలక షషక

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:29-80
వయససస:61
లస: ససస స

9348 NDX2690386
పషరర: లకడక బటటటల

94-126/543

9351 JBV0803957
పషరర: రగషరక షషక� �

94-126/541

9354 NDX0766329
పషరర: ఖమజజ వల షషక
తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:29-80
వయససస:35
లస: పప

9346 NDX0583484
పషరర: మమకరస జలమన సయఖద

94-126/542

తసడడ:డ మసరసన జలమన
ఇసటట ననస:29-77
వయససస:32
లస: పప
94-105/686

9349 NDX2720712
పషరర: రరజ ఫసఖఫదత సయఖద

94-119/888

భరస : అమర హసజ సయఖద
ఇసటట ననస:29-80
వయససస:29
లస: ససస స
94-126/544

భరస : నతగమలకరర� �
ఇసటట ననస:29-80
వయససస:36
లస: ససస స
94-126/546

94-120/604
9343 NDX3089497
పషరర: సజయ సపబభససటయన సపబభససటయన

భసధసవప: పసడయ సపబభససటయన సపబభససటయన
ఇసటట ననస:29-77
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమమర బటటటల
ఇసటట ననస:29-78-795
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఖమజవలర షషక
ఇసటట ననస:29-80
వయససస:33
లస: ససస స
9353 JBV0803940
పషరర: మసరసన బ షషక

94-238/925

భరస : సయఖద మసరసన జలమన�
ఇసటట ననస:29-77
వయససస:54
లస: ససస స
94-126/941

94-126/851

తసడడ:డ వనసకట చలస
ఇసటట ననస:29-8-820
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మసరన
ఇసటట ననస:29-30-47
వయససస:73
లస: పప

94-126/540 9345 NDX0563544
9344 NDX0563536
పషరర: సయఖద మమమమమనతసర జలమన�
పషరర: ఫసమర జహన బబగస�

9347 NDX3222536
పషరర: రరధత మమక

94-126/301

9352 JBV0803932
పషరర: ఖమజజబ షషక

94-126/545

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:29-80
వయససస:39
లస: ససస స
94-126/549

9355 NDX1135847
పషరర: ససభభన షషక

94-126/550

తసడడ:డ బమడద
ఇసటట ననస:29-80
వయససస:38
లస: పప
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9356 NDX1981811
పషరర: నతగమల మరరవల షషక

94-126/551

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:29-80
వయససస:44
లస: పప

94-126/838

తసడడ:డ రమమలల
ఇసటట ననస:29-80
వయససస:64
లస: పప

9359 NDX2561207
పషరర: పరరనత డదరసగమల

94-33/764

భరస : పపలర యఖ దదరసగమల
ఇసటట ననస:90-4-425/26
వయససస:47
లస: ససస స
9362 NDX2748051
పషరర: రరజవ రతన ననరగడడమమల

9357 NDX3099629
పషరర: వనసకటటశనరరర గరరర

9360 NDX2638815
పషరర: వనసకటలకడక అనతపరరడడడ

9363 NDX2748101
పషరర: సనరష మసజ లత ననరగడడమమల

94-106/723

9361 NDX2565646
పషరర: ససధదర మకకరల

94-101/886

భసధసవప: వనసకటరతతస ససదరరనస
ఇసటట ననస:301
వయససస:22
లస: పప
94-101/989

9364 NDX2702967
పషరర: మమరళ కకషష నసడకఊమమ

తసడడ:డ యయససరతతస ననరగడడమమల
ఇసటట ననస:301 VALLABHA HEIGHTS
వయససస:18
లస: పప

భరస : యయససరతతస ననరగడడమమల
ఇసటట ననస:301,SRI VALLABHA HIEGHTS
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప నసడకఊమమ
ఇసటట ననస:529-8-697
వయససస:39
లస: పప

9365 NDX3250461
పషరర: పసడయసకర చగటట

9366 NDX2396885
పషరర: వరమక ఆకలల

9367 NDX2633410
పషరర: పడభభకర చకకవరరస కకటభరర

94-101/1076

94-106/942

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప సరన
ఇసటట ననస:74-26-21/2
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రరడడడ అనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:102
వయససస:23
లస: ససస స
94-101/988

9358 NDX2948479
పషరర: హరర సరయ కలమమర పప సరన

94-102/833

94-102/864

94-106/775

తసడడ:డ పడసరద చటటట
ఇసటట ననస:bongarala beedu 4 line
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప ఆకలల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:CHANDRARAJESWARARAO NA ఇసటట ననస:D2, INDRATEJ HOMES
వయససస:60
లస: ససస స
వయససస:45
లస: పప

9368 NDX2773695
పషరర: దదవనన కలమమరర పప కల

9369 NDX2998144
పషరర: చతడ పప నసదకనత

94-106/945

తసడడ:డ యయససదతస పప కల
ఇసటట ననస:D.NO.4-22-166
వయససస:20
లస: ససస స
9371 NDX2473643
పషరర: మననజ కసదసల

భరస : చనతయఖ పప నసదకనత
ఇసటట ననస:D-NO5-50-49
వయససస:37
లస: ససస స
94-101/864

తసడడ:డ పషడమ నతథన బభబమ కసదసల
ఇసటట ననస:DNO 5-57-22
వయససస:27
లస: పప
9374 NDX2525947
పషరర: అబమదల రజజక షషక

94-102/834

94-104/932

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప యకరల
ఇసటట ననస:DNO 5-60-2/33
వయససస:24
లస: పప
9380 NDX2838597
పషరర: రతస యఖ కసచరర

భరస : రతస యఖ కసచరర
ఇసటట ననస:D NO 5-60-2/37/9
వయససస:48
లస: ససస స

94-101/865

9375 NDX3264165
పషరర: శకదదవ మసచ

94-104/920

94-102/1095

9373 NDX2817096
పషరర: అజజజ అహకద షషక

94-102/1054

9376 NDX3259884
పషరర: పపరష చసదడ రరవప యకరల

94-102/1089

భరస : శకకరసత మసచ
ఇసటట ననస:D.NO 5-60-1/58B 4TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర యకరల
ఇసటట ననస:DNO 5-60-2/33
వయససస:49
లస: పప

9378 NBT0812628
పషరర: నతగవలర దదవ మదతదల

94-105/853

94-104/921
9379 NDX2919389
పషరర: మమరళ మమరళమహన రరవప
పసడలననన
తసడడ:డ నతగగశనర రరవప పసడలననన
ఇసటట ననస:DNO 5-60/2-36
వయససస:42
లస: పప

94-105/852

9382 NDX2906915
పషరర: మనమహన సరయ కసచరర

9381 NDX2929685
పషరర: హహమజ కసచరర
తసడడ:డ రతస యఖ కసచరర
ఇసటట ననస:D NO 5-60/2/37/9
వయససస:24
లస: ససస స

94-106/944

94-101/922

తసడడ:డ బషసర అహకద షషక
ఇసటట ననస:D NO 5-59-15
వయససస:19
లస: పప

భరస : మమరళ కకషష మదతదల
ఇసటట ననస:D NO 5-60-2/33C
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:D NO 5-60-2/37/9
వయససస:55
లస: పప
9383 NDX2923829
పషరర: సనరరప రరణణ కసచరర

9372 NDX2396752
పషరర: అసరక సయఖద

9370 NDX2541084
పషరర: మమమతడ కకపపరర
తసడడ:డ కకటటశనర రరవప కకపపరర
ఇసటట ననస:D.NO. 5-56-36
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అఫన అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 5-57-57/3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శసషషదధదన షషక
ఇసటట ననస:D NO 5-59-34
వయససస:21
లస: పప
9377 NDX3259801
పషరర: ఫరణణదదపప యకరల

94-102/1058

9384 NDX2769917
పషరర: ఫణణ కలమమర బబ లమగగన
తసడడ:డ శవయఖ బబ లమగగన
ఇసటట ననస:D.NO.5-60-2/80
వయససస:39
లస: పప

94-105/854

తసడడ:డ రతస యఖ కసచరర
ఇసటట ననస:D NO 5-60-2/37/9
వయససస:23
లస: పప
94-106/946

9385 NDX3274461
పషరర: అరరద అల షషక

94-103/1427

తసడడ:డ శశకరథద అల షషక
ఇసటట ననస:Dno 5-60-3/64
వయససస:23
లస: పప
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9386 NDX3155348
పషరర: రవసదడ బభబమ పరరశశ
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94-102/1055

తసడడ:డ మసదసలల పరరశశ
ఇసటట ననస:D NO.5-60-40/2A
వయససస:30
లస: పప
9389 NDX2771681
పషరర: వరబడహకస వడర మమనస

94-103/1365

94-106/947

94-103/1369

94-132/1294

భరస : రసబభబమ వసక
ఇసటట ననస:D.NO.26-2-160,FA1
వయససస:62
లస: ససస స
9404 NDX3195385
పషరర: కకషష కలమమరర వనమ

9393 NDX2253029
పషరర: అననర షషక

94-33/716

భరస : మమధవ రరవప వనమ
ఇసటట ననస:D.NO.26-2-168
వయససస:71
లస: ససస స

94-105/857

9394 NDX2396711
పషరర: బభజ షషక

94-101/866

94-105/856 9397 NDX2552685
9396 NDX3003217
పషరర: ఉమమమహహశనరరరవప అవధతనస
పషరర: అఫప డ జ హహసషసన షషక

9399 NDX3207156
పషరర: మననరమ దదవ వసక

9402 NDX3203361
పషరర: మమధవ రరవప వనమ

9405 NDX3222064
పషరర: రగవత యకరల

94-104/780

తసడడ:డ సరజద షషక
ఇసటట ననస:D NO 26-1-19
వయససస:21
లస: పప
94-132/1295

9400 NDX3201456
పషరర: మననరమ దదవ వసక

94-132/1296

భరస : రసబభబమ వసక
ఇసటట ననస:D.NO.26-2-160,FA1
వయససస:62
లస: ససస స
94-132/1298

తసడడ:డ బభపయఖ వనమ
ఇసటట ననస:D.NO.26-2-168
వయససస:72
లస: పప
94-132/1300

9391 NDX3007283
పషరర: నతగగశనర రరవప అల

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:DNO 25-20-54 SAMPATHNAG
వయససస:30
లస: పప

భరస : రసబభబమ వసక
ఇసటట ననస:D.NO.26-2-160,FA1
వయససస:62
లస: ససస స
94-132/1297

94-102/878

తసడడ:డ కకటటలసగస అల
ఇసటట ననస:D-NO5-87-36
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప అవధతనస
ఇసటట ననస:D-NO26-1-16
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర వసక
ఇసటట ననస:D.NO.26-2-160
వయససస:70
లస: పప
9401 NDX3203098
పషరర: మననరమ దదవ వసక

94-105/855

తసడడ:డ ఖమదర మసరసన షషక
ఇసటట ననస:DNO 14-7-330/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప అవధతనస
ఇసటట ననస:D-NO26-1-16
వయససస:57
లస: ససస స
9398 NDX3202462
పషరర: రసబభబమ వసక

9390 NDX2932002
పషరర: కవత నసదతమమదద

9388 NDX2549434
పషరర: మమనక మమతస కణ

తసడడ:డ దతసస మమతస కణ
ఇసటట ననస:D NO 5-60-53/B
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరగర కలమమర నసదతమమదద
ఇసటట ననస:D NO 5-66-212
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:D-NO5-92-41
వయససస:63
లస: ససస స
9395 NDX2998011
పషరర: శవపరరనత అవధతనస

94-102/1056

భరస : రవసదడ బభబమ పరరశశ
ఇసటట ననస:D NO.5-60-40/2A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప వడర మమనస
ఇసటట ననస:D NO 5-60-125/A
వయససస:52
లస: పప
9392 NDX2974574
పషరర: పపరరషవత కకటపరటట

9387 NDX3216090
పషరర: లమవణఖ కలమమరర పరరశశ

9403 NDX3197233
పషరర: కకషష కలమమరర వనమ

94-132/1299

భరస : మమధవ రరవప వనమ
ఇసటట ననస:D.NO.26-2-168
వయససస:71
లస: ససస స
94-103/1400

భరస : పపరష చసదడ రరవప యకరల
ఇసటట ననస:DNO 26-3-214
వయససస:44
లస: ససస స

9406 NDX3092863
పషరర: శవ రరమ పడసరద జమమకల
తసడడ:డ నతరరయణ రరవప జమమకల
ఇసటట ననస:D NO 26-3-221
వయససస:56
లస: పప

94-132/1301 9408 NDX3215555
94-132/1302 9409 NDX3009537
9407 NDX3212388
పషరర: ఆర వ వ ఏన ఆర గమపస కసదసల
పషరర: లకడక అరరణ కలమమరర కసదసల
పషరర: సరసబశవ రరవప జజనతకలటట

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:D.NO.26-3-279,
వయససస:56
లస: పప
9410 NDX2546430
పషరర: మమథదఖస బబ లలర దసద

94-101/919

Deleted

తసడడ:డ రతతస బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:D NO 27-1-1/6
వయససస:46
లస: పప
9413 NDX2961308
పషరర: మహమకద రఫస షషక

94-102/1057

Deleted

తసడడ:డ కలలశర వల షషక
ఇసటట ననస:D-NO27-5-262
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆర వ వ ఏన ఆర గమపస కసదసల
ఇసటట ననస:D.NO.26-3-279,
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ జజనతకలటట
ఇసటట ననస:D-NO26/105
వయససస:79
లస: పప

9411 NDX2617876
పషరర: మమథదఖస బబ లలర దసద

9412 NDX3284007
పషరర: సతశ గగరరజవవలల

94-161/615

తసడడ:డ రతతస బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:D NO 27-1-1/6
వయససస:46
లస: పప
9414 NDX3274529
పషరర: పదక వనసకలలమ
భరస : రమమశ వనసకలలమ
ఇసటట ననస:D.NO. 27-7-5
వయససస:26
లస: ససస స

94-105/850

94-132/1312

94-101/1090

భసధసవప: శరకవసత
ఇసటట ననస:D.No. 27-3-164
వయససస:39
లస: పప
94-106/978

9415 NDX2769859
పషరర: దసరగ బతష
స ల

94-162/1446

తసడడ:డ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 28-1-21/7
వయససస:22
లస: పప
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9416 NDX1312305
పషరర: రజన కలమమరర గమడడపలర

94-127/841

9417 NDX2964799
పషరర: శకనవరస బదసపటట

భరస : గమడడపలర హరర పడసరద గమడడపలర హరర పడసరద
ఇసటట ననస:DNO28-105
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: జజఖత బదసపటట
ఇసటట ననస:D-NO28-128
వయససస:44
లస: పప

9419 NDX3282985
పషరర: ఉషరరణణ గసగమరర

9420 NDX2803922
పషరర: దసరగ లసగసగమసటర

94-103/1430

భరస : శసకర రరవప గసగమరర
ఇసటట ననస:Door No 26-84
వయససస:46
లస: ససస స
9422 NDX2603488
పషరర: రరమకకషష రరడడడ మమరరడడడ

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO. 2A
వయససస:29
లస: పప

9425 NDX2743920
పషరర: పప సడదరర అనతపపరష

9426 NDX2743912
పషరర: పప సడదరర సరసబశవరరవప

భరస : పప సడదరర సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:FLATNO101
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయభభసరర వరగసధస
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:22
లస: ససస స
9431 NDX2937936
పషరర: పడహరర దతవప

94-33/864

తసడడ:డ బభపపజ దతవప
ఇసటట ననస:FLOT 204
వయససస:19
లస: ససస స
9434 NDX3034535
పషరర: జలమన షషక

94-106/952

తసడడ:డ బడదసర షషక
ఇసటట ననస:KOBALIPETA
వయససస:49
లస: పప
9437 NDX3172137
పషరర: శరలన రరడడడ శరస

94-106/953

తసడడ:డ వననతననసరనరగదద శరస
ఇసటట ననస:sai krupa twores
వయససస:18
లస: ససస స

7348 NDX1647850
పషరర: శవ పరరనత మమకస

94-106/948

9421 NDX3224417
పషరర: ఎస కకషషమబరరస శకగరరర

94-127/987

తసడడ:డ ఎస ఎస వనసకటటశనర రరవప శకగరరర
ఇసటట ననస:DR NO 5-64-85, 1/19,
వయససస:32
లస: పప

9429 NDX3130556
పషరర: వనసకట దత సషమమబలల

94-102/835

భరస : మమధవ పపనత
ఇసటట ననస:FLAT NO 11, MANU APPARTME
వయససస:43
లస: ససస స
94-106/951

తసడడ:డ పప సడదరర వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:FLATNO101
వయససస:64
లస: పప
94-106/949

94-127/977

94-102/1059 9424 NDX2396851
9423 NDX2752806
పషరర: వ శవ సరయ అనల తషమకల
పషరర: అలవనలల పపనత

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:flat 31 vayuputra homes
వయససస:41
లస: పప
94-101/1063

9418 NDX2964781
పషరర: జజఖత బదసపటట

భరస : శకనవరస బదసపటట
ఇసటట ననస:D-NO28-128
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చడనతయఖ లసగసగమసటర
ఇసటట ననస:DOOR NO 27-134
వయససస:19
లస: ససస స
94-102/879

9428 NDX3079597
పషరర: సరయ పసడయసకర వరగసధస

94-127/976

9427 NDX3255957
పషరర: సడవసత పససమరరస

94-102/1082

తసడడ:డ పసఎలఎస పడసరద
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:22
లస: ససస స
94-106/950

9430 NDX2618718
పషరర: లలకగశ గరరర పరటట

భసధసవప: వజయ దసరగ సషమమబలల సషమమబలల
ఇసటట ననస:flat no.403, sai venkateswara to
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష గరరర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-601
వయససస:18
లస: పప

9432 NDX2936201
పషరర: శరణఖ కటభరర

9433 NDX3264363
పషరర: మనక వరఖస

94-101/1061

94-102/880

94-102/1096

తసడడ:డ శకనవరస బభబమ కటభరర
ఇసటట ననస:F NO 501,D NO 132-1-23/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర వరఖస
ఇసటట ననస:House No.5-43-9/12
వయససస:22
లస: ససస స

9435 NDX3166303
పషరర: ఉమ శకలకడక పదతకవత లసక

9436 NDX2535052
పషరర: సకకత వడడణపప వడడణపప

94-102/1060

తసడడ:డ శకనవరస మబరరస లసక
ఇసటట ననస:NEWNO.27-88 DNO 5-60-239
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కసవయర శక చడసతనఖ పపలర పపలర
ఇసటట ననస:Old No 5-58-32/1 New No 27
వయససస:34
లస: ససస స

9438 NDX2839785
పషరర: పదకజ బకలమళర

94-102/832
9439 AP151010300089
పషరర: నసర అహమకద అమకనబబ లల

94-106/954

భసధసవప: పకధదనరరజ
ఇసటట ననస:SVR MaisonetI Flat 402
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర మసరసన
ఇసటట ననస:9848624640
వయససస:43
లస: పప
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94-107/498

భరస : లలకగష మమకస
ఇసటట ననస:27-130
వయససస:28
లస: ససస స
7351 NDX2961720
పషరర: ససరగశ మడడడ
తసడడ:డ చనత మణణయఖ మడడడ
ఇసటట ననస:27-132
వయససస:28
లస: పప

7349 NDX0419986
పషరర: కకషషవనణణ గమడడపపడడ

94-107/499

భరస : వనఅకటటశనరరర గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:27-130
వయససస:35
లస: ససస స
94-105/777

94-101/867

7352 NDX3195872
పషరర: మరరయ దతసస పసడతల
తసడడ:డ ససరర
ఇసటట ననస:27-133
వయససస:57
లస: పప

7350 NDX1647827
పషరర: లలకగష మమకస

94-107/500

తసడడ:డ అబమబగస మమకస
ఇసటట ననస:27-130
వయససస:30
లస: పప
94-101/940

7353 NDX1627753
పషరర: పడభమ దదవర పసడతల

94-107/501

తసడడ:డ మమరరయమ దతస పసడతల
ఇసటట ననస:27-133
వయససస:25
లస: పప
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7354 NDX3190980
పషరర: మరరయ దతసస పసడతల

94-107/918

Deleted

తసడడ:డ ససరర
ఇసటట ననస:27-133
వయససస:57
లస: పప

7357 AP151010315332
పషరర: ఆదధలకకమక చవల

94-107/502

భరస : చనమననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27/135
వయససస:50
లస: ససస స
7360 NDX0420091
పషరర: అలవనలల చడవల

94-107/504

94-107/507

94-107/510

94-107/512

94-107/515

94-107/518

తసడడ:డ దతసస గగరర
ఇసటట ననస:27-138
వయససస:61
లస: పప

7364 NDX1462464
పషరర: మసరసన బభబమ జరకకర

7367 NDX0416503
పషరర: చడనతయఖ చవల

7370 JBV2882306
పషరర: జజఖతరకయ గగరర

7373 AP151010315025
పషరర: రరజగశనరరదదవ గగరర

7376 AP151010312231
పషరర: మమలసయర రరజ గగరర

94-107/520

7379 NDX2147115
పషరర: భభరత గగరర

94-107/508

7382 NDX2277879
పషరర: చనత బభబమ బసడడ
తసడడ:డ నగగశ బసడడ
ఇసటట ననస:27-139
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనస శటటట
ఇసటట ననస:27-133
వయససస:18
లస: పప
7359 NDX1462423
పషరర: మసరసన కలమమరర జరకకర

94-107/503

7362 NDX1904102
పషరర: మలర కరరరరన రరవప చవవరలమ

94-107/506

7365 NDX0377036
పషరర: శకనస చవల

94-107/509

తసడడ:డ చడనతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-136
వయససస:40
లస: పప
94-107/511

7368 NDX2404606
పషరర: పసడయమసక గగరర

94-105/587

భరస : రరజయ గగరర
ఇసటట ననస:27-137
వయససస:31
లస: ససస స
94-107/513

7371 AP151010315026
పషరర: శకదదవ మదద
ద రర

94-107/514

భరస : పసచచయఖ మదద
ద రర
ఇసటట ననస:27-137
వయససస:42
లస: ససస స
94-107/516

7374 NDX0377382
పషరర: ససబబరరజ మదద
ద రర

94-107/517

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మదద
ద రర
ఇసటట ననస:27-137
వయససస:46
లస: పప
94-107/519

7377 NDX2782167
పషరర: కలససమ కలమమరర గగరర

94-107/921

తసడడ:డ మమలరర రరజ
ఇసటట ననస:27-137
వయససస:33
లస: ససస స
94-107/521

భరస : జజజపప గగరర
ఇసటట ననస:27-138
వయససస:48
లస: ససస స
94-107/523

95-215/1702

తసడడ:డ మననతఇఆ చవవరలమ
ఇసటట ననస:27-136
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదతసస గగరర
ఇసటట ననస:27-137
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జజజపప గగరర
ఇసటట ననస:27-138
వయససస:32
లస: ససస స
7381 AP151010312367
పషరర: జజజపప గగరర

94-107/505

భరస : మమలసయర రరజ గగరర
ఇసటట ననస:27-137
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మదద
ద రర
ఇసటట ననస:27-137
వయససస:50
లస: పప
7378 NDX1930941
పషరర: పసడయమసక గగరర

7361 NDX0420265
పషరర: మరరయమక చడవల

7356 SQX2518355
పషరర: అనల కలమమర శటటట

తసడడ:డ రరమదతసస జరకకర
ఇసటట ననస:27-136
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎస రరజ గగరర
ఇసటట ననస:27-137
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబరరజ మదద
ద రర
ఇసటట ననస:27-137
వయససస:42
లస: ససస స
7375 AP151010312483
పషరర: శరఖసబభబమ మదద
ద రర

94-107/920

తసడడ:డ కగశవపలల చవల
ఇసటట ననస:27-136
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మమలరయర రరజ గగరర
ఇసటట ననస:27-137
వయససస:36
లస: ససస స
7372 AP151010315027
పషరర: శశషకలమమరర మదద
ద రర

7358 NDX2859338
పషరర: శక లకడక చడవల

తసడడ:డ రరమదతసస
ఇసటట ననస:27-136
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-136
వయససస:42
లస: పప
7369 JBV2882298
పషరర: కకరణకయ గగరర

Deleted

తసడడ:డ ససరర
ఇసటట ననస:27-133
వయససస:57
లస: పప

భరస : చడనతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-136
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-136
వయససస:27
లస: పప
7366 AP151010312358
పషరర: శకనస చవల

94-107/919

తసడడ:డ నతగ రరజ చడవల
ఇసటట ననస:27-135
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనస చవల
ఇసటట ననస:27-136
వయససస:35
లస: ససస స
7363 NDX1358423
పషరర: నతగరరజ చవల

7355 NDX3197241
పషరర: మరరయ దతసస పసడతల

7380 NDX2060218
పషరర: కకటటశనరరరవప గగరర

94-107/522

తసడడ:డ జజషఫ గగరర
ఇసటట ననస:27-138
వయససస:34
లస: పప
94-105/588

7383 AP151010315158
పషరర: మరరయమక గగరర

94-107/524

భరస : దతసస గగరర
ఇసటట ననస:27-139
వయససస:67
లస: ససస స
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94-107/525

తసడడ:డ వసదనస బభబమ
ఇసటట ననస:27-141
వయససస:26
లస: ససస స
7387 AP151010312400
పషరర: బభబబరరవప మమమడడ

94-107/528

94-107/529

94-107/531

94-107/534

94-107/537

94-107/539

94-107/542

భరస : కకటటశనరరరవప లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-148
వయససస:44
లస: ససస స

7397 NDX1904243
పషరర: వజయ రరజ కరరసశశటట

7400 NDX1787458
పషరర: కలమమర మమకల

7403 AP151010312357
పషరర: నతగగష మమకల

7406 NDX1287929
పషరర: ధనలకడక కకపపపల

94-107/545

7409 NDX1287911
పషరర: వనసకటటసనరరర కకపపపల

94-107/535

7412 AP151010312167
పషరర: చడనతయఖ లసగసగమసట
తసడడ:డ అసకరలల లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-148
వయససస:43
లస: పప

7392 NDX2819217
పషరర: సతశ కరరసశశటట

94-108/643

7395 NDX1358662
పషరర: కరరసశశటట శరరమక

94-107/533

7398 NDX1462332
పషరర: బమజర బభబమ జసగరల

94-107/536

తసడడ:డ దతసస
ఇసటట ననస:27-145
వయససస:39
లస: పప
94-105/589

7401 NDX0420059
పషరర: హహహమమవత మమకల

94-107/538

భరస : నతగగష మమకల
ఇసటట ననస:27-146
వయససస:35
లస: ససస స
94-107/540

7404 AP151010312066
పషరర: చనగగవసదస మమకల

94-107/541

తసడడ:డ అసకరలల మమకల
ఇసటట ననస:27-146
వయససస:45
లస: పప
94-107/543

7407 AP151010315393
పషరర: చడనతమక కకపపపల

94-107/544

భరస : అచచయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:27-147
వయససస:63
లస: ససస స
94-107/546

తసడడ:డ అచచయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:27-147
వయససస:34
లస: పప
94-107/548

94-107/924

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:27-145
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసనరరర కకపపపల
ఇసటట ననస:27-147
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : చడనతమక కకపపపల
ఇసటట ననస:27-147
వయససస:27
లస: పప
7411 AP151010315163
పషరర: రమణ లసగసగమసట

94-107/532

తసడడ:డ అసకలల మమకల
ఇసటట ననస:27-146
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అసకరలల మమకల
ఇసటట ననస:27-146
వయససస:50
లస: పప
7408 NDX1647637
పషరర: శకనవరస కకపపపల

7394 NDX0420463
పషరర: శరఅతకలమమరర జఅగరల

7389 NDX3110772
పషరర: పసడయదరరన పసడడ

తసడడ:డ పడసరద కరరసశశటట
ఇసటట ననస:27-144
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస మమకల
ఇసటట ననస:27-146
వయససస:24
లస: పప

భరస : పపదగగవసదరరజలల మమకల
ఇసటట ననస:27-146
వయససస:47
లస: ససస స
7405 AP151010312089
పషరర: పపదగగవసదరరజ మమకల

94-107/530

తసడడ:డ పడసరద కరరసశశటట
ఇసటట ననస:27-145
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమరరయమదతసస జసగల
ఇసటట ననస:27-145
వయససస:44
లస: పప
7402 AP151010315040
పషరర: గరలమక మమకల

7391 NDX1462373
పషరర: నతగగసదడ బభబమ భబమనత

94-107/527

భరస : ఏసస కలమమర పసడడ
ఇసటట ననస:27-142
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజగగవఅద జనగల
ఇసటట ననస:27-145
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మరరయదతసస జసగల
ఇసటట ననస:27-145
వయససస:57
లస: ససస స
7399 NDX1511279
పషరర: రరజ జసగల

94-107/923

తసడడ:డ ఆసజననయమలల భబమన
ఇసటట ననస:27-143
వయససస:26
లస: పప

భరస : బమజరబభబమ
ఇసటట ననస:27-145
వయససస:39
లస: ససస స
7396 AP151010315408
పషరర: ఏససదయమక జసగరల

7388 NDX2760643
పషరర: బభబ సరగజన గరయకకటట

7386 NDX1358704
పషరర: వసదనస బభబమ మమమడడ

తసడడ:డ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:27-141
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:27-142
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల భబమన
ఇసటట ననస:27-143
వయససస:24
లస: ససస స
7393 NDX1462613
పషరర: మణణ జసగరల

94-107/526

భరస : బభబబరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:27-141
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మమమడడ
ఇసటట ననస:27-141
వయససస:47
లస: పప
7390 NDX1871848
పషరర: అసజల భబమన

7385 AP151010315404
పషరర: రరణణ మమమడడ

7410 NDX0420042
పషరర: నతరరయణ లఅగఅగమఅట

94-107/547

భరస : నతరరయణ లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-148
వయససస:34
లస: ససస స
94-107/549

7413 AP151010312331
పషరర: కకటటశనరరరవప లసగసగమసట

94-107/550

తసడడ:డ అసకరలల లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-148
వయససస:47
లస: పప
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7414 AP151010312217
పషరర: అసకరలల లసగసగమసట

94-107/551

తసడడ:డ చడనతకగశవపలల లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-148
వయససస:67
లస: పప
7417 NDX2277168
పషరర: వనసకట వననద చవరలమ

94-105/591

94-106/705

94-107/554

94-107/557

94-107/560

94-106/706

94-107/563

తసడడ:డ లకకయఖ కకత
ఇసటట ననస:27-154
వయససస:54
లస: పప

7427 AP151010312381
పషరర: యలర మసద జకకర

7430 NDX2833697
పషరర: వనసకటటష చడవల

7433 NDX0420190
పషరర: వనఅకటమక జకకర

7436 NDX2003705
పషరర: దసరగ రరవప చడవల

94-107/566

7439 NDX2003689
పషరర: మరరయమక కకఠర

94-107/558

7442 NDX2371516
పషరర: అచచమక మమడడకకసడ
తసడడ:డ అచచయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:27/155
వయససస:32
లస: ససస స

7422 NDX1188002
పషరర: చడనతయఖ చవల

94-107/553

7425 AP151010315384
పషరర: వనసకటమక జకకర

94-107/556

7428 AP151010312328
పషరర: పపనతయఖ జకకర

94-107/559

తసడడ:డ కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-151
వయససస:62
లస: పప
94-108/644

7431 NDX3092442
పషరర: వనసకటటష జకకర

94-40/862

తసడడ:డ శకనవరస జకకర
ఇసటట ననస:27-153
వయససస:23
లస: పప
94-107/561

7434 NDX2003747
పషరర: కకషష వనణణ చడవల

94-107/562

భరస : వనసకటటశనరరర చడవల
ఇసటట ననస:27-153
వయససస:47
లస: ససస స
94-107/564

7437 NDX0416453
పషరర: బడహకయఖ చవల

94-107/565

తసడడ:డ చడనతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-153
వయససస:36
లస: పప
94-107/567

భరస : నరసససహ రరవప కకఠర
ఇసటట ననస:27-154
వయససస:51
లస: ససస స
94-107/569

94-106/704

భరస : పపనతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-151
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చడవల
ఇసటట ననస:27-153
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:27-154
వయససస:29
లస: ససస స
7441 AP151010312166
పషరర: నరసససహస కకత

94-107/555

తసడడ:డ మననతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-153
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-153
వయససస:67
లస: ససస స
7438 NDX1462050
పషరర: తషలసస కకత

7424 AP151010315342
పషరర: రమమదదవ చవల

7419 NDX1735168
పషరర: వనసకట రమణ చతవల

తసడడ:డ వనసకయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-150
వయససస:51
లస: పప

తలర : కకటటట యయ చడవల
ఇసటట ననస:27-152
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చడవలమ
ఇసటట ననస:27-153
వయససస:22
లస: పప
7435 AP151010315278
పషరర: మననతమక చవల

94-107/552

తసడడ:డ పపనతయఖ జరకకర
ఇసటట ననస:27-151
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-152
వయససస:62
లస: ససస స
7432 NDX2410843
పషరర: రవతదజ చడవలమ

7421 NDX0419895
పషరర: ససబబలకడక చడవల

94-105/590

తసడడ:డ చడనతయఖ చతవల
ఇసటట ననస:27-150
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస చవల
ఇసటట ననస:27-151
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద జకకక
ఇసటట ననస:27-151
వయససస:22
లస: పప
7429 AP151010315334
పషరర: మసగమక చవల

94-105/592

భరస : చడనతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-150
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : యలమసద జరకకర
ఇసటట ననస:27-151
వయససస:40
లస: ససస స
7426 NDX2277192
పషరర: దతతసతడయ జకకక

7418 NDX0065227
పషరర: వనసకటటశనరర చడవల

7416 NDX0539379
పషరర: మమలన మదసద మదసద

భరస : నతగగశనరరరవప మదసద
ఇసటట ననస:27-150
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-150
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చడనతయఖ చతవల
ఇసటట ననస:27-150
వయససస:27
లస: పప
7423 AP151010315382
పషరర: రమణమక జకకర

94-107/925

తసడడ:డ కకటటశ లసగసగమసటర
ఇసటట ననస:27-148
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చడననఆ చవరలమ
ఇసటట ననస:27-150
వయససస:24
లస: పప
7420 NDX1735192
పషరర: వనసకట అశశక చతవల

7415 NDX3146727
పషరర: వనసకటటశనరరర లసగసగమసటర

7440 NDX2003630
పషరర: మణణకసఠ కకఠర

94-107/568

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకఠర
ఇసటట ననస:27-154
వయససస:29
లస: పప
94-107/570

7443 AP151010315089
పషరర: వనసకరయమక మమడడకకసడ

94-107/571

భరస : ససబభబరరవప మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:27-155
వయససస:57
లస: ససస స

Page 42 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34

7444 NDX2283448
పషరర: వనసకటటశనరరర మమడడకకసడ

94-107/572

తసడడ:డ అచచయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:27-155
వయససస:36
లస: పప
7447 NDX2283497
పషరర: లకడక మమడడకకసడ

94-107/574

94-107/577

94-107/926

94-34/949

94-107/928

94-107/582

94-107/585

తసడడ:డ చనచడనతయఖ లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:35
లస: పప

7457 NDX2214286
పషరర: జరకకరశకనస జరకకర

7460 NDX2819225
పషరర: శరకవణణ మమకల

7463 NDX1358845
పషరర: లసగసగమసటర అశనన

7466 AP151010315170
పషరర: నరసమక లసగసగమసట

94-107/588

7469 NDX1358787
పషరర: లసగసగమసటర బభల చడనతయఖ

94-105/594

7472 AP151010312406
పషరర: వనసకటటశనరరర లసగసగమసట
తసడడ:డ పపదచడనతయఖ లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:42
లస: పప

7452 NDX1486837
పషరర: గరరర బభబమ మసడడడ

94-107/579

7455 NDX3116399
పషరర: నతగమణణ తరరమణణ

94-137/650

7458 AP151010312233
పషరర: పసచచయఖ జకకర

94-107/580

తసడడ:డ పపదగగవసదయఖ జరకకర
ఇసటట ననస:27-158
వయససస:79
లస: పప
94-108/645

7461 NDX0420406
పషరర: అకరమక చడవల

94-107/581

తలర : పసచచమక చవల
ఇసటట ననస:27-160
వయససస:50
లస: ససస స
94-107/583

7464 NDX1358597
పషరర: లసగసగమసటర తపరమక

94-107/584

భరస : చడనతకగశవపలల లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:30
లస: ససస స
94-107/586

7467 NDX1287945
పషరర: కకటమమక ధరరక

94-107/587

భరస : నరసయఖ ధరరక
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:57
లస: ససస స
94-107/589

తలర : నరసమక లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:30
లస: పప
94-107/591

94-107/576

భరస : వనసకట కకషష తరరమణణ
ఇసటట ననస:27-157
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చనచడనతయఖ లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ ధరరక
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:27
లస: పప
7471 NDX0713172
పషరర: చడనతకగశవపలల లసగసగమసట

94-107/927

తసడడ:డ బభల చడనతయఖ లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చన పపనతయఖ లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:42
లస: ససస స
7468 NDX1287952
పషరర: యయడడకకసడలల దరరక

7454 NDX2721405
పషరర: నతగమణణ నతగటట

7449 NDX1762443
పషరర: కవత బసగరన

తసడడ:డ థతమస మసడడ
ఇసటట ననస:27-157
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప
ఇసటట ననస:27-159
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వఈఎననరఏటటఏ నరసయఖ ధరరక
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:26
లస: ససస స
7465 AP151010315191
పషరర: చడనతమక లసగసగమసట

94-107/578

తసడడ:డ జరకకరపసచచయఖ జరకకర
ఇసటట ననస:27-158
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:27-158
వయససస:88
లస: పప
7462 NDX1287986
పషరర: కకషష కలమమరర ధరరక

7451 AP151010315005
పషరర: రగజమక తరరమమన

94-105/593

తసడడ:డ ససబడహకణఖస బసగరన
ఇసటట ననస:27--157
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:27-157
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:27-158
వయససస:49
లస: ససస స
7459 NDX3106341
పషరర: ఒబమలమక జకర

94-107/575

భరస : గణపతరరజ తరరమన
ఇసటట ననస:27-157
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : గణపత రరజ
ఇసటట ననస:27-157
వయససస:24
లస: పప
7456 NDX3102126
పషరర: ఒబమలమక జకకర

7448 NDX2283489
పషరర: శరకవరణణ మమడడకకసడ

7446 NDX0065201
పషరర: వనసకటటశనరరర మమడడకకసడ

తసడడ:డ పపనతయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:27-156
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటసనరరర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:27-156
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గరరర బభబమ మసడడ
ఇసటట ననస:27-157
వయససస:32
లస: ససస స
7453 NDX2725737
పషరర: వనసకట కకషష తరరమణణ

94-107/573

తసడడ:డ కకటయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:27-155
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పపనతయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:27-156
వయససస:21
లస: ససస స
7450 NDX1183797
పషరర: అసజల మసడడడ

7445 AP151010312124
పషరర: ససబభబరరవప మమడడకకసడ

7470 NDX1358829
పషరర: లసగసగమసటర నరసససహ రరవప

94-107/590

తలర : నరసమక లసగసగమసట
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:34
లస: పప
94-107/592

7473 NDX3194750
పషరర: బభల చసదడ ఉదర

94-107/929

భరస : నరసససహ రరవప లసగసగమసటర
ఇసటట ననస:27-161
వయససస:20
లస: ససస స
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94-107/930

భరస : జసగస
ఇసటట ననస:27-162
వయససస:50
లస: ససస స
7477 NDX2283471
పషరర: నతగరరరరన బబ గరగరపప

94-107/594

94-105/779

94-107/933

94-102/890

94-105/597

94-106/793

94-107/596

భరస : లకడక నరసససహ
ఇసటట ననస:27-167
వయససస:83
లస: ససస స

7487 NDX3273885
పషరర: దసరగ భవన మడడపలర

7490 NDX2277937
పషరర: యయసస బసడడ

7493 NDX3167590
పషరర: భవబన మడడపలర

7496 NDX1647652
పషరర: నతగరరజ చవలమ షషక

94-107/936

7499 NDX2723161
పషరర: లకడక చవల

94-103/1426

7502 NDX0808253
పషరర: మణణకలమమర మలపప లల
తసడడ:డ ససగరతరరవప మలపప లల
ఇసటట ననస:27-167
వయససస:28
లస: పప

7482 NDX0420430
పషరర: నతరరయణమక యమలజల

94-107/595

7485 NDX2927937
పషరర: నతగరరజ కరమననన

94-102/889

7488 NDX2277929
పషరర: తరరపఠమక చవరలమ

94-105/596

భరస : నతగరరజ చవరలమ
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:24
లస: ససస స
94-105/598

7491 NDX2927929
పషరర: లకడక కరమననన

94-105/780

భరస : మమరళ కకషష
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:34
లస: ససస స
94-106/794

7494 NDX3239449
పషరర: దసరగ భవరన మడడపలర

94-106/967

తలర : లకడక మడడపలర
ఇసటట ననస:27/166
వయససస:18
లస: ససస స
94-107/597

7497 NDX3143146
పషరర: లకడక కరమననన

94-107/935

Deleted

భరస : మమరళ కకషష కరమననన
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:34
లస: ససస స
94-107/937

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:24
లస: ససస స
94-105/599

94-105/778

తసడడ:డ మమరళ కకషష
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:24
లస: పప

తలర : శశషరరతతస చవల
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ కకషష కరమననన
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:24
లస: పప
7501 NDX0785691
పషరర: వనసకటససబబమక ససకస

94-107/934

భరస : చనతబభబమ మడడపలర
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మణణకలమమర చవల
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:45
లస: ససస స
7498 NDX2997823
పషరర: నతగ రరజ కరమననన

7484 NDX3139631
పషరర: నతగ లకడక చవల

7479 NDX3010139
పషరర: మణణ కలమమర చలమర

భరస : కకషరషరరవప యమలజల
ఇసటట ననస:27-165
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నగగశ బసడడ
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ కకషష కమననన
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:24
లస: పప
7495 NDX0713925
పషరర: శశషరరతతస� చవల�

94-106/792

భరస : చనత బభబమ మడడపలర
ఇసటట ననస:27/166
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నగగశ బసడడ
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:34
లస: ససస స
7492 NDX3148871
పషరర: నగరజ కరమననన

7481 NDX3131778
పషరర: మణణకలమమర చడవల

94-107/593

తసడడ:డ మననతయఖ చలమర
ఇసటట ననస:27-165
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఎడడకకసడలల చవల
ఇసటట ననస:27-165
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సపసదసలల
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:18
లస: ససస స
7489 NDX2277903
పషరర: భభరత బసడడ

94-107/932

తసడడ:డ మణయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-165
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజన బభబమ కలకటర పలర
ఇసటట ననస:27-165
వయససస:35
లస: ససస స
7486 NDX2927911
పషరర: శరసత గడడసస

7478 NDX2724979
పషరర: దధవఖ బబ గరగరపప

7476 NDX2283455
పషరర: వజయ లకడక బబ గరగరపప

భరస : కరరణతకర రరవప బబ గరగరపఊ
ఇసటట ననస:27-163
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరణకర బబ గరగరపప
ఇసటట ననస:27-163
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:27-165
వయససస:18
లస: ససస స
7483 NDX2911402
పషరర: వనసకట లకడక కలకటర పలర

94-107/931

భరస : జసగస
ఇసటట ననస:27-162
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరణతకర రరవప బబ గరగరపప
ఇసటట ననస:27-163
వయససస:21
లస: పప
7480 NDX2927952
పషరర: వనసకటటశనరర ఏలజజలమ

7475 NDX3158292
పషరర: మరరయమక జసగస

7500 NDX3158441
పషరర: శరసత గడడసస

94-107/938

తసడడ:డ సపసదసలల గడడసస
ఇసటట ననస:27-166
వయససస:18
లస: ససస స
94-105/600

7503 NDX0725937
పషరర: మననతమక మమలపప లల

94-107/598

భరస : సఅగరతరరవప మమలపప లల
ఇసటట ననస:27-167
వయససస:49
లస: ససస స
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7504 NDX0416594
పషరర: ససగరతరరవప మమలపప లల

94-107/599

తసడడ:డ రరమయఖ మమలపప లల
ఇసటట ననస:27-167
వయససస:55
లస: పప
94-35/838

తసడడ:డ వలస డదవడ రరజ నతయమడడ
ఇసటట ననస:27-169
వయససస:25
లస: ససస స
94-35/841

94-107/603

94-126/798

94-105/602

94-107/608

94-107/1064

భరస : మననతశనరరరవప మనకగ
ఇసటట ననస:27-173
వయససస:40
లస: ససస స

7517 NDX2967149
పషరర: వనసకట బభబమ మడడడ

7520 NDX0371575
పషరర: వజయ దరరర

7523 NDX2870541
పషరర: మనషర మడడడ

7526 NDX0420513
పషరర: లకడక బతష
స ల

94-107/611

7529 NDX2277697
పషరర: దధవఖ సరయ మనకగ

94-103/1265

7532 NDX1872705
పషరర: మననజ కలమమర మనకర
తసడడ:డ మననతశనర రరవప మనకర
ఇసటట ననస:27-173
వయససస:25
లస: పప

7512 AP151010315276
పషరర: రమణ చవల

94-107/602

7515 AP151010312323
పషరర: కకషష చవల

94-107/605

7518 NDX2277069
పషరర: మనష మదసద

94-105/601

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప మదసద
ఇసటట ననస:27-170
వయససస:22
లస: ససస స
94-107/606

7521 AP151010312191
పషరర: చనతమననతయఖ దరరర దరరర

94-107/607

తసడడ:డ చనతనతరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-170
వయససస:44
లస: పప
94-107/939

7524 NDX3274271
పషరర: రజన మడడడ

94-107/1063

భరస : అనల మడడడ
ఇసటట ననస:27-170
వయససస:28
లస: ససస స
94-107/609

7527 NDX1288182
పషరర: చనత బతష
స ల

94-107/610

తసడడ:డ చనత బతష
స ల
ఇసటట ననస:27-171
వయససస:28
లస: పప
94-105/603

తసడడ:డ మననత సనర రరవప మనకగ
ఇసటట ననస:27-173
వయససస:21
లస: ససస స
94-107/612

94-35/840

తసడడ:డ నరసససహరరవప చవల
ఇసటట ననస:27-169
వయససస:54
లస: పప

భరస : చనత బతష
స ల
ఇసటట ననస:27-171
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత బతష
స ల
ఇసటట ననస:27-171
వయససస:30
లస: పప
7531 NDX0420604
పషరర: నతగమణణ మనకర

94-107/604

తసడడ:డ నతగగశనరరవప మడడడ
ఇసటట ననస:27-170
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ శనరరరవ మడడడ
ఇసటట ననస:27-170
వయససస:30
లస: పప
7528 NDX1288166
పషరర: జకబ బతష
స ల

7514 NDX1288125
పషరర: శవయఖ జసగ

7509 NDX2205375
పషరర: మననజ కలమమర నతయమడడ

భరస : కకషష చవల
ఇసటట ననస:27-169
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : చనమననతయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-170
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇనతతసస మదసద
ఇసటట ననస:27-170
వయససస:52
లస: పప
7525 NDX3274396
పషరర: అనల మడడడ

94-107/601

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:27-170
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప మదసద
ఇసటట ననస:27-170
వయససస:20
లస: పప
7522 AP151010312009
పషరర: నతగగశనరరరవప మదసద

7511 NDX1288083
పషరర: నరరల రరణణ చదవల

94-35/837

తసడడ:డ వలస డదవడ రరజ నతయమడడ
ఇసటట ననస:27-169
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నతరసససహస జసగ
ఇసటట ననస:27-169
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకషష చవల
ఇసటట ననస:27-169
వయససస:21
లస: పప
7519 NDX2277747
పషరర: వనసకట బభబమ మదసద

94-35/839

తలర : కకషష\కకషష భగవరన చవల
ఇసటట ననస:27-169
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష భగవరన చవల
ఇసటట ననస:27-169
వయససస:26
లస: పప
7516 NDX2789063
పషరర: నతదశ చవల

7508 NDX2084598
పషరర: శశభభరరణణ నతయమడడ

7506 NDX2205367
పషరర: ససససకత షపసన నతయమడడ

తసడడ:డ వలస డదవడ రరజ నతయమడడ
ఇసటట ననస:27-169
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : డదవడ రరజ నతయమడడ
ఇసటట ననస:27-169
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరనదస నతయమడడ
ఇసటట ననస:27-169
వయససస:50
లస: పప
7513 NDX1288109
పషరర: నరగష చడవరల

94-107/600

భరస : దదవదతనస మమచసచ
ఇసటట ననస:27-168
వయససస:64
లస: ససస స

7507 NDX1660282
పషరర: ఆశర రతత పసడయమ నతయమడడ

7510 NDX0378000
పషరర: వలస డదవడ రరజ నతయమడడ

7505 AP151010315046
పషరర: దతనమక మమచసచ

7530 NDX2927945
పషరర: వనసకట సరయ మనకర

94-105/781

తసడడ:డ మణణశనర రరవప
ఇసటట ననస:27-173
వయససస:18
లస: ససస స
94-107/613

94-107/614
7533 NDX1358654
పషరర: మననతశనర రరవప మనకర మనకగ

తసడడ:డ సప లలమమన మనకగ
ఇసటట ననస:27-173
వయససస:45
లస: పప
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7534 AP151010315188
పషరర: నతరమక దరరర దరరర

94-107/615

భరస : పపదమననతయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-174
వయససస:42
లస: ససస స
7537 AP151010315407
పషరర: నతసరమక మణణక మనకగ

94-107/617

94-105/604

94-107/623

94-107/626

94-107/629

94-107/630

94-105/606

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర కకపపపల
ఇసటట ననస:27-181
వయససస:33
లస: పప

7547 AP151010312307
పషరర: పసచచయఖ ఈదర ఈదర

7550 NDX3032968
పషరర: నతగ దసరగ దరరస

7553 NDX0416552
పషరర: తపరయఖ ఊదర

7556 NDX1288224
పషరర: మలలర శనరర ఉధర ఉదతర

94-106/708

7559 NDX2283505
పషరర: రగజజ కకపపపల

94-107/627

7562 NDX2913085
పషరర: భభరత జజనతకలటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజనతకలటట
ఇసటట ననస:27-181
వయససస:18
లస: ససస స

7542 NDX0725887
పషరర: నతగ మలలర శనరర ఊదర

94-107/622

7545 AP151010315383
పషరర: పపదపసచచమక ఊదర ఉదతర

94-107/625

7548 AP151010312255
పషరర: తపరయఖ ఈదర ఈదర

94-107/628

తసడడ:డ దతనయయలల ఈదర
ఇసటట ననస:27-177
వయససస:57
లస: పప
94-107/940

7551 NDX2961480
పషరర: శరకవణణ ఉదర

94-105/782

తసడడ:డ తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:27-179
వయససస:18
లస: ససస స
94-107/631

7554 NDX0921809
పషరర: ఊదర రమమదదవ ఊదర

94-105/605

భరస : వనసకటటశనరర ఊదర
ఇసటట ననస:27-180
వయససస:29
లస: ససస స
94-107/632

7557 NDX1647835
పషరర: ఊదర చడనతయఖ ఉదతర

94-107/633

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఉదతర
ఇసటట ననస:27-180
వయససస:36
లస: పప
94-107/634

భరస : కకటటశనర రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:27-181
వయససస:29
లస: ససస స
94-107/636

94-107/620

భరస : దతనయయలల ఉదతర
ఇసటట ననస:27-177
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : చదనతయఖ ఉదతర
ఇసటట ననస:27-180
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మణణబభబమ చతవల
ఇసటట ననస:27-181
వయససస:26
లస: ససస స
7561 NDX2283521
పషరర: వనసకటటశనర రరవప కకపపపల

94-107/624

తసడడ:డ పపదవనసకటటశనరరర ఉదతర
ఇసటట ననస:27-179
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ తడపపరయఖ ఊదర
ఇసటట ననస:27-180
వయససస:29
లస: ససస స
7558 NDX1880658
పషరర: వనసకట మహలకడక చతవల

7544 AP151010315320
పషరర: నరసమక ఊదర udara

7539 NDX0717405
పషరర: మననతయఖ మనక

భరస : సరఅబశవరరవప� ఉదతర
ఇసటట ననస:27-177
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర దరరస
ఇసటట ననస:27-178
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : తపరయఖ ఉదతర
ఇసటట ననస:27-179
వయససస:35
లస: ససస స
7555 NDX0921866
పషరర: ఊదర నరసమక ఊదర

94-107/621

తసడడ:డ దతనయయలల ఈదర
ఇసటట ననస:27-177
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నతసరర దరరర
ఇసటట ననస:27-178
వయససస:62
లస: పప
7552 NDX0421248
పషరర: ఆదధలకడక ఊదర

7541 NDX2147099
పషరర: నసదధన ఉదర

94-106/707

తసడడ:డ దతవడడ మనక
ఇసటట ననస:27-175
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ తరయఖ ఉదతర
ఇసటట ననస:27-177
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచమక ఉదతర
ఇసటట ననస:27-177
వయససస:27
లస: పప
7549 NDX0726513
పషరర: బమజర దరరర దరరర

94-107/618

భరస : నరసససహ రరవప ఉదర
ఇసటట ననస:27-177
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ ఉదతర
ఇసటట ననస:27-177
వయససస:40
లస: ససస స
7546 NDX1358571
పషరర: నరసససహ రరవప ఊదర

7538 NDX2487999
పషరర: పపనతమక మనకర

7536 NDX1903658
పషరర: మననహర మనక

తసడడ:డ మననతయఖ మనక
ఇసటట ననస:27-175
వయససస:26
లస: పప

భరస : దతవదస మనకర
ఇసటట ననస:27-175
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ చన మనతయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-176
వయససస:27
లస: పప
7543 AP151010315322
పషరర: వనసకమక ఊదర ఉదతర

94-107/616

తసడడ:డ చనతనతరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-174
వయససస:57
లస: పప

భరస : మననతయఖ మనకగ
ఇసటట ననస:27-175
వయససస:44
లస: ససస స
7540 NDX2277911
పషరర: నసరయఖ దరరర

7535 AP151010312225
పషరర: పపదమననతయఖ దరరర దరరర

7560 AP151010315279
పషరర: కకసషషమక koppula

94-107/635

భరస : వనసకటటశనరరర కకపపపల
ఇసటట ననస:27-181
వయససస:62
లస: ససస స
94-107/941

7563 NDX0785709
పషరర: శరఖమల పప లశశటట

94-105/607

భరస : రరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:27-182
వయససస:51
లస: ససస స
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94-105/608

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:27-182
వయససస:34
లస: పప
7567 NDX2277184
పషరర: ఆనసద కలమమరర కమల

94-107/638

94-107/641

94-107/644

94-2/1422

94-107/649

94-107/650

94-107/653

తసడడ:డ పపదకకటయఖ
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:36
లస: ససస స

7577 NDX0776914
పషరర: సఅపపరష మగరల

7580 NDX2725976
పషరర: కరకసత కలమమర సతషలలరర

7583 AP151010312189
పషరర: నతగగశనరరరవప కరమమల

7586 NDX1288307
పషరర: నరసససహ రరవప దరరక

94-104/834

7589 NDX3233244
పషరర: అణషమక కకనతథస

94-107/647

7592 NDX0382234
పషరర: మలలర శనరర పససపపలలటట
తసడడ:డ వనఅకటటశనరరర
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:36
లస: ససస స

7572 NDX0458661
పషరర: రమమషరబబమ కరమమల

94-107/643

7575 NDX0717439
పషరర: ఉదయరరజ సరతషలలరర

94-107/646

7578 AP151010315261
పషరర: శరరద బసగరన

94-107/648

భరస : ససబభబరరవప బ
ఇసటట ననస:27-186
వయససస:52
లస: ససస స
94-107/942

7581 NDX2725984
పషరర: లకడక సతషలలరర

94-107/943

భరస : కరకసత కలమమర
ఇసటట ననస:27-186
వయససస:25
లస: ససస స
94-107/651

7584 NDX0106385
పషరర: రమమదదవ దరరర

94-107/652

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:27-188
వయససస:38
లస: ససస స
94-107/654

7587 NDX1358506
పషరర: శకనవరస రరవప బబ సతత

94-107/655

తసడడ:డ మననతయఖ బబ సతత
ఇసటట ననస:27-188
వయససస:34
లస: పప
94-106/965

భరస : రమమశ కకనతథస
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:48
లస: ససస స
94-107/657

94-107/640

తసడడ:డ దదవదతనస సతషలలరర
ఇసటట ననస:27-185
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పపద ఉగకయఖ ధరరక
ఇసటట ననస:27-188
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దసరగ రరవప
ఇసటట ననస:27-189
వయససస:22
లస: ససస స
7591 NDX0421305
పషరర: ససబబలకడక దదవతతటట

94-107/645

తసడడ:డ ఇననతయఖ
ఇసటట ననస:27-187
వయససస:62
లస: పప

భరస : మననతయఖ బబ సతత
ఇసటట ననస:27-188
వయససస:47
లస: ససస స
7588 NDX2778462
పషరర: దసరగ భవన పరగగలల

7574 NDX2283307
పషరర: అచచమక దరరర

7569 NDX2283356
పషరర: జజఖత కమల

తసడడ:డ ఆసతతన కమల
ఇసటట ననస:27-183
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:27-186
వయససస:28
లస: పప

భరస : నతగగశనరరరవప కమల
ఇసటట ననస:27-187
వయససస:57
లస: ససస స
7585 AP151010315578
పషరర: నరకల బబ సతత

94-107/642

భరస : పపలమరరరవప మగరల
ఇసటట ననస:27-186
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:27-186
వయససస:36
లస: పప
7582 AP151010315175
పషరర: సరమమమ జఖస కరమమల

7571 AP151010315338
పషరర: శశరమక కరమమల

94-107/637

తసడడ:డ అసతతన కమల
ఇసటట ననస:27-183
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పపద ఉగకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-185
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప సతషలలరర
ఇసటట ననస:27-186
వయససస:27
లస: పప
7579 NDX0717330
పషరర: పపలమరరరవప మగరల

94-107/639

భరస : అసతతన కరమమల
ఇసటట ననస:27-183
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఉదయరరజ సతషలలరర
ఇసటట ననస:27-185
వయససస:52
లస: ససస స
7576 NDX2789014
పషరర: కరకసత కలమమర సతషలలరర

7568 NDX2283463
పషరర: రమమష బభబమ కమల

7566 NDX2283554
పషరర: శవ కలమమరర కమల

తసడడ:డ రమమష బభబమ కమల
ఇసటట ననస:27-182
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప కమల
ఇసటట ననస:27-182
వయససస:53
లస: పప

భరస : రమమష కమల
ఇసటట ననస:27-183
వయససస:31
లస: ససస స
7573 NDX0717504
పషరర: జజనమకసరతషలలరర

94-106/709

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప కరకక
ఇసటట ననస:27-182
వయససస:40
లస: పప

భరస : రమమష బభబమ కమల
ఇసటట ననస:27-182
వయససస:48
లస: ససస స
7570 NDX0372474
పషరర: శరరమకకరమమల

7565 NDX2504363
పషరర: వనసకట రరవప కరకక

7590 NDX1462142
పషరర: భవరన దదవ తతటట

94-107/656

భరస : గరలలశనర రరవప
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:27
లస: ససస స
94-107/658

7593 NDX1288380
పషరర: మమధవ పప లవరపప

94-107/659

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:37
లస: ససస స

Page 47 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34

7594 AP151010315293
పషరర: వజయమణణ దదవతతటట

94-107/660

భరస : పపదకకటయఖ
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:26
లస: ససస స
7597 NDX1462183
పషరర: లలమధర దదవతతటట

7595 AP151010315292
పషరర: వనసకటనరసమక దదవతతటట

భరస : పపదకకటయఖ
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:26
లస: ససస స
94-107/663

తసడడ:డ పపద కకటయఖ
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:27
లస: పప

7598 NDX1462456
పషరర: గరలలశనర రరవప దదవతతటట

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:35
లస: పప

భరస : దదవ కలమమర కలరపరటట
ఇసటట ననస:27-192
వయససస:33
లస: ససస స
7606 NDX1358472
పషరర: సరగజన దరరర దరరర

94-107/671

94-107/674

94-107/677

94-107/680

తసడడ:డ నరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-194
వయససస:20
లస: ససస స

7610 AP151010312221
పషరర: పపనతయఖ కకసడత

7613 NDX0421354
పషరర: భబలకడక దరరర

7616 NDX2283265
పషరర: మణణతదజ దరరర

94-107/683

7619 NDX0906644
పషరర: చనతమననతయఖ దరరర

94-107/672

7622 NDX0106682
పషరర: మననతమక చపసపడడ
భరస : మననతమక చపసపడడ
ఇసటట ననస:27-194
వయససస:41
లస: ససస స

7602 NDX0382176
పషరర: మణణశశఖరరబబమ పససపపలలటట

94-107/668

7605 NDX0713859
పషరర: మమలత కలరపరటట

94-107/670

7608 AP151010315420
పషరర: గరలమక కలరపరటట

94-107/673

భరస : నరసయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:27-192
వయససస:72
లస: ససస స
94-107/675

7611 NDX2283174
పషరర: రమఖ దరరర

94-107/676

తసడడ:డ పపదద మమనతయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:27-193
వయససస:21
లస: ససస స
94-107/678

7614 AP151010315563
పషరర: నతగమక దరరర

94-107/679

భరస : నతగమక దరరర
ఇసటట ననస:27-193
వయససస:42
లస: ససస స
94-107/681

7617 NDX2283166
పషరర: మణణ కలమమర దరరర

94-107/682

తసడడ:డ పపదద మమననయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-193
వయససస:24
లస: పప
94-107/684

తసడడ:డ పపద ఉగకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-193
వయససస:41
లస: పప
94-107/686

94-107/665

భరస : బమజర కలరపరటట
ఇసటట ననస:27-192
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద మమననయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-193
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపదఉగకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-193
వయససస:37
లస: పప
7621 NDX2283240
పషరర: నతగ దసరగ దరరర

94-107/669

భరస : చనమననతయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-193
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరత రరవప మమలపప డ లల
ఇసటట ననస:27-193
వయససస:21
లస: పప
7618 NDX0906628
పషరర: బభల మననతయఖ దరరర

7607 NDX1288240
పషరర: మననతమక ధరరక ధరరక

7599 NDX1647579
పషరర: రవసదడ బభబమ దదవతతటట

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:27-191
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:27-192
వయససస:77
లస: పప

భరస : బభల మననతయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-193
వయససస:34
లస: ససస స
7615 NDX2283257
పషరర: దసరగ రరవప మమలపప డ లల

94-107/667

భరస : చదనతయఖ ధరరక
ఇసటట ననస:27-192
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసప బమ
ఇసటట ననస:27-192
వయససస:56
లస: పప
7612 NDX0106625
పషరర: అరరణ దరరర

7604 NDX2283315
పషరర: ససకనఖ దరరర

94-107/662

తసడడ:డ పపదద కకటయఖ
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:36
లస: పప

భరస : మణణ శశఖర బభబమ దరరర
ఇసటట ననస:27-192
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపనతయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-192
వయససస:50
లస: ససస స
7609 AP151010312377
పషరర: నతగగశనరరరవప కరకక

94-107/664

తసడడ:డ యరకయఖ
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:36
లస: పప
94-106/959

7596 AP151010315126
పషరర: పడభభవత పససపపలలటట

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద కకటయఖ
ఇసటట ననస:27-190
వయససస:34
లస: పప

94-107/666 7601 AP151010312340
7600 NDX2283299
పషరర: మణణ శశఖర రరవప పససపపలలటట
పషరర: వనసకటటశనరరర పససపపలలటట

7603 NDX3223732
పషరర: మలర శనరర కలరపరటట

94-107/661

7620 AP151010312518
పషరర: పపదద మనతయఖ దరరర

94-107/685

తసడడ:డ పపద ఉగకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-193
వయససస:45
లస: పప
94-107/687

7623 NDX2151934
పషరర: యగగసనరరరరవ జజనతలగడడ

94-107/688

తసడడ:డ యగయఖ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:27-194
వయససస:23
లస: పప
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94-107/689

తసడడ:డ ససబభబరరవప చపసడడ
ఇసటట ననస:27-194
వయససస:23
లస: పప
7627 NDX0228148
పషరర: మననతయఖ దరరర

94-107/692

94-107/694

94-107/697

94-107/700

94-107/702

94-245/1162

94-107/705

తసడడ:డ పపదదగమరరమబరరస గడడ స
ఇసటట ననస:27-200
వయససస:47
లస: పప

7637 NDX3273851
పషరర: పషడమ కలమమర గడడ స

7640 AP151010312404
పషరర: యహనస గడడ స

7643 NDX2178763
పషరర: అచసచత రరణణ గడదస

7646 AP151010315067
పషరర: చనకకటమక గడడ స

94-107/708

7649 AP151010312282
పషరర: పపదదమబరరస గడడ స

94-103/1425

7652 NDX2624336
పషరర: బఉలమ మమచదచ
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మమచదచ
ఇసటట ననస:27-201
వయససస:20
లస: ససస స

7632 AP151010315056
పషరర: బభలమక మణణకగ

94-107/696

7635 AP151010312161
పషరర: ఆశరరనదస మనకర

94-107/699

7638 AP151010315087
పషరర: కలమమరర గడడ స

94-107/701

భరస : యహనస గడడ స
ఇసటట ననస:27-196
వయససస:40
లస: ససస స
94-107/703

7641 NDX2783397
పషరర: పడశరసత గడడ స

94-107/944

తసడడ:డ యహనస గడడ స
ఇసటట ననస:27-196
వయససస:18
లస: ససస స
94-106/710

7644 AP151010315257
పషరర: ఆదధలకడక గడడ స

94-107/704

భరస : చనతమబరరస గడడ స
ఇసటట ననస:27-197
వయససస:40
లస: ససస స
94-107/706

7647 NDX1872184
పషరర: అజయ బభబమ గడదస

94-107/707

తలర : అదధ లకడక గడదస
ఇసటట ననస:27-197
వయససస:25
లస: పప
94-107/709

తసడడ:డ పపదదగమరరమబరరస గడడ స
ఇసటట ననస:27-199
వయససస:48
లస: పప
94-107/711

94-106/795

తసడడ:డ పషరయఖ మనకగ
ఇసటట ననస:27-195/A
వయససస:42
లస: పప

భరస : చనత అచచయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:27-197
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : పపదమబరరస గడడ స
ఇసటట ననస:27-199
వయససస:49
లస: ససస స
7651 AP151010312309
పషరర: చనమబరరస గడడ స

94-107/698

తలర : అదధ లకడక గడదస
ఇసటట ననస:27-197
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మబరరస బభబమ గడడ స
ఇసటట ననస:27-197
వయససస:43
లస: ససస స
7648 AP151010315190
పషరర: అసకమక గడడ స

7634 NDX0842120
పషరర: వజయ కలమమర మనక

7629 NDX3071362
పషరర: ససరగక మణణక

భరస : పషరయఖ మనకగ
ఇసటట ననస:27-195
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతగమరరమబరరస గడడ స
ఇసటట ననస:27-196
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ యహనస గడడ స
ఇసటట ననస:27-196
వయససస:18
లస: ససస స
7645 AP151010315124
పషరర: ఆదధ లకడక గడడ స

94-107/695

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:27-196
వయససస:21
లస: పప

భరస : చనతగమరరమబరరస గడడ స
ఇసటట ననస:27-196
వయససస:62
లస: ససస స
7642 NDX2776490
పషరర: పడశరసత గడడ స

7631 AP151010315058
పషరర: ధనలకడక మనకర

94-107/691

తసడడ:డ చనతయఖ మణణక
ఇసటట ననస:27-195
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఏససపరదస మనకగ
ఇసటట ననస:27-195/A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పషరయఖ మనకగ
ఇసటట ననస:27-195/A
వయససస:47
లస: పప
7639 AP151010315086
పషరర: రరమమలమక గడడ స

94-107/693

భరస : ఏససపరదస మనకగ
ఇసటట ననస:27-195
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర మనకగ
ఇసటట ననస:27-195/A
వయససస:26
లస: ససస స
7636 AP151010312111
పషరర: ఏససపరదస మనకర

7628 NDX0228908
పషరర: చన ఉగకయఖ దరరర

7626 NDX1288281
పషరర: శశషరగరరర జజనతలగడడ

తసడడ:డ యగయఖ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:27-194
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చన వజడయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-194
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఆశరరనదస మనకగ
ఇసటట ననస:27-195
వయససస:40
లస: ససస స
7633 NDX1647793
పషరర: శరకవరణణ మమనక

94-107/690

తసడడ:డ ససబబ రరవప చపసడడ
ఇసటట ననస:27-194
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చన ఉగకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-194
వయససస:41
లస: పప
7630 AP151010315059
పషరర: ససబబలకడక మనకర

7625 NDX1672337
పషరర: గగవసద రరజ చపసడడ

7650 AP151010315165
పషరర: మలలర శనరర గడడ స

94-107/710

భరస : చనమబరరసయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:27-200
వయససస:42
లస: ససస స
94-89/743

7653 NDX0421495
పషరర: పసడయ మమచసచ

94-107/712

భరస : వనఅకటటశనరరర మమచసచ
ఇసటట ననస:27-201
వయససస:35
లస: ససస స
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7654 AP151010312107
పషరర: ఆశరరనదస మమచసచ

94-107/713

తసడడ:డ దదవదతనస మమచసచ
ఇసటట ననస:27-201
వయససస:40
లస: పప
7657 NDX1358605
పషరర: నతసరమక కకనతస

94-107/716

94-107/719

94-107/1054

94-107/722

94-106/712

94-107/725

94-107/728

భరస : ధనసనతరరరవ
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:64
లస: ససస స

7667 NDX0416636
పషరర: వనసకటటశనరరర బళళళ

7670 NDX3154192
పషరర: అభనవ బటటటల

7673 NDX1288323
పషరర: వనసకటరమణ

7676 NDX3196086
పషరర: జయరరజ అమరరరపపడక

94-107/723

7679 NDX2643286
పషరర: దసరగ రరవప చడవల

94-107/945

7682 NDX0175687
పషరర: మసగపత జకకర
తసడడ:డ మననతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:42
లస: పప

94-107/721

7665 NDX2981322
పషరర: అదధ లకడక బలమర

94-106/796

7668 NDX0906297
పషరర: చడనతయఖ బళళళ

94-107/724

7671 NDX2022564
పషరర: దసరగ మగరల

94-106/713

తసడడ:డ అసజ లలట మగరల
ఇసటట ననస:27-205
వయససస:29
లస: పప
94-107/726

7674 NDX1288349
పషరర: సరమమమ జఖస

94-107/727

భరస : యయససదతసస కకణతస
ఇసటట ననస:27-206
వయససస:31
లస: ససస స
94-106/797

94-106/725

తసడడ:డ మణణయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-211
వయససస:19
లస: పప
94-103/1266

7662 NDX2520526
పషరర: కకమల మమధసరర కమతస

తసడడ:డ వనసకయఖ బళర
ఇసటట ననస:27-203
వయససస:58
లస: పప

Deleted

94-107/947

94-107/718

తసడడ:డ చనతయఖ బలమర
ఇసటట ననస:27-203
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషణస అమరరరపపడక
ఇసటట ననస:27-210
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరనదస బమసరస
ఇసటట ననస:27-210
వయససస:26
లస: ససస స
7681 NDX3085610
పషరర: ససమత దదవ మమలగరల పలర

94-106/711

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:27-206
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-206
వయససస:35
లస: పప
7678 NDX3168739
పషరర: ఆశ రరణణ బబసరస

7664 AP151010312511
పషరర: చడనతయఖ బళళర

7659 AP151010315030
పషరర: చనతమక

తసడడ:డ నరసససహరరవప కమతస
ఇసటట ననస:27-202
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప బటటటల
ఇసటట ననస:27-204
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబభబ రరవప దధడర
ఇసటట ననస:27-206
వయససస:30
లస: ససస స
7675 NDX0906651
పషరర: శవశసకర చవల

94-107/720

తసడడ:డ చడనతయఖ బళర
ఇసటట ననస:27-203
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ బళర
ఇసటట ననస:27-204
వయససస:35
లస: పప
7672 NDX1358621
పషరర: మమరస మక దధడర

7661 AP151010312485
పషరర: నరసససహరరవప కమతస

94-107/715

భరస : నరసససహరరవప ఇదద
ఇసటట ననస:27-202
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:27-203
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటనగమలల బళర
ఇసటట ననస:27-203
వయససస:57
లస: ససస స
7669 NDX0415448
పషరర: మననతయఖ బలమర

94-107/717

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కమతస
ఇసటట ననస:27-202
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కమటస
ఇసటట ననస:27-202
వయససస:23
లస: పప
7666 AP151010315223
పషరర: కకటటనతగమలల బళళర

7658 NDX1358381
పషరర: పడమల రరణణ కమతస

7656 NDX1571513
పషరర: వనదమమధసరర కమతస

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కమతస
ఇసటట ననస:27-202
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కమతస
ఇసటట ననస:27-202
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవదస కకనతస
ఇసటట ననస:27-202
వయససస:43
లస: పప
7663 NDX3233368
పషరర: రరకగశ వరక కమటస

94-107/714

తసడడ:డ దదవదతనస మమచసచ
ఇసటట ననస:27-201
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరజ కకనతస
ఇసటట ననస:27-202
వయససస:39
లస: ససస స
7660 NDX1358613
పషరర: కకనతస రరజ

7655 AP151010312136
పషరర: వనసకటటశనరరర మమచసచ

7677 NDX3140613
పషరర: ససనత అమరరరపపడక

94-107/946

భరస : జయరరజ అమరరరపపడక
ఇసటట ననస:27-210
వయససస:39
లస: ససస స
7680 NDX0363325
పషరర: లలత ఓలలటట

94-103/1103

భరస : బభబమ రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:38
లస: ససస స
94-105/609

7683 NDX1367572
పషరర: పవన కలమమర పప లశశటట

94-106/714

తసడడ:డ రరమమసజననయమలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:26
లస: పప
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7684 AP151010312073
పషరర: శకనస ఊదర

94-106/715

తసడడ:డ భబదదవయఖ ఉదర
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:48
లస: పప
7687 NDX0421545
పషరర: అరరణ జరకకర

94-107/730

94-107/733

94-107/735

94-105/610

94-107/738

94-107/741

94-107/744

తసడడ:డ వనసకయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-217
వయససస:39
లస: పప

7697 NDX1367630
పషరర: నతగమక సదదడడ

7700 NDX0824409
పషరర: వనసకటలకడక చడవల

7703 NDX0365171
పషరర: శకనవరసరరవప జకకర

7706 NDX2972461
పషరర: ఆదధనతరరయణ చడవల

94-107/746

7709 NDX2151884
పషరర: ససభభష బమసరస

94-106/717

7712 NDX1137652
పషరర: సరసబశవరరవప జకకర
తసడడ:డ చనత కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:27-218
వయససస:48
లస: పప

7692 NDX1847708
పషరర: చసదన పసడయ నకరర

94-106/716

7695 AP151010312248
పషరర: మననతయఖ చవల

94-107/737

7698 NDX1367622
పషరర: నతగ భబషణస రరడడడ సదదడడ

94-106/718

తసడడ:డ రరమరరడడడ సదదడడ
ఇసటట ననస:27-214
వయససస:72
లస: పప
94-107/739

7701 NDX0824466
పషరర: జయశక జకకర

94-107/740

భరస : వనసకటటశనరరర జకకర
ఇసటట ననస:27-214
వయససస:37
లస: ససస స
94-107/742

7704 NDX0824367
పషరర: వనసకటటశనరరర జకకర

94-107/743

తసడడ:డ బభలకకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-214
వయససస:40
లస: పప
94-106/799

7707 AP151010315199
పషరర: వనసకటరమణమక జకకర

94-107/745

భరస : సరసబశవరరవప జకకర
ఇసటట ననస:27-215
వయససస:45
లస: ససస స
94-107/747

తసడడ:డ ఆశరనధస బమసరస
ఇసటట ననస:27-215
వయససస:27
లస: పప
94-106/719

94-107/732

తసడడ:డ బభలమననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-213
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-215
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఆశరరనదస బమసరస
ఇసటట ననస:27-215
వయససస:47
లస: ససస స
7711 NDX1367515
పషరర: వనసకటటశనరరర జరకకర

94-107/736

తసడడ:డ కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-214
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చనకకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-214
వయససస:76
లస: పప
7708 AP151010315203
పషరర: పరరనత బమసరస

7694 NDX0421594
పషరర: శశషమక చవల

7689 NDX1358522
పషరర: పపలర యఖ చడవల

తసడడ:డ జజన కలమమర నకరర
ఇసటట ననస:27-213
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-214
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-214
వయససస:58
లస: ససస స
7705 NDX0365239
పషరర: చనకకటయఖ జకకర

94-107/734

భరస : నతగ భబషణస రరడడడ సదదడడ
ఇసటట ననస:27-214
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-214
వయససస:34
లస: ససస స
7702 NDX0365429
పషరర: మమరస మక జకకర

7691 AP151010312391
పషరర: మననతయఖ జకకర

94-107/729

తసడడ:డ పపదదమననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:38
లస: పప

భరస : బభలమననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-213
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కకటయఖ జకర
ఇసటట ననస:27-214
వయససస:59
లస: పప
7699 NDX0421636
పషరర: మసగరయమక జకకర

94-107/731

తసడడ:డ నరసయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:62
లస: పప

భరస : మననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-213
వయససస:40
లస: ససస స
7696 NDX0175315
పషరర: చనత కకటయఖ జకర

7688 NDX0416651
పషరర: కకషప రరబబమ జకకర

7686 NDX1462001
పషరర: సనరరప రరణణ జకకర

భరస : మణణ కలమమర జకకర
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మననతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మననతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:39
లస: పప
7693 AP151010315299
పషరర: నతరమక చవల

94-106/798

తసడడ:డ వసడనస
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:72
లస: పప

భరస : మఅగరపత జరకకర
ఇసటట ననస:27-212
వయససస:34
లస: ససస స
7690 NDX1461953
పషరర: మణణ కలమమర జకకర

7685 NDX3089422
పషరర: ధనససజయ రరవప కసచరర

7710 NDX2995702
పషరర: జజఖత జకకర

94-103/1267

భరస : చనత వనసకటటశనరరర జకకర
ఇసటట ననస:27-217
వయససస:34
లస: ససస స
94-107/748

7713 NDX0944736
పషరర: కలమమరర జరలద జరలద

94-103/1104

భరస : కకటటశనరరరవప జరలద
ఇసటట ననస:27-219
వయససస:50
లస: ససస స
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94-105/611

తసడడ:డ వనసకయఖ చదర
ఇసటట ననస:27-219
వయససస:33
లస: పప
7717 NDX1872507
పషరర: శరఖమల దదవ జరలద

94-107/751

94-108/646

94-107/756

94-107/759

94-107/762

94-107/765

94-107/768

తసడడ:డ వనసకయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:39
లస: పప

7727 NDX1461870
పషరర: ఉషర రరణణ నకరర

94-105/613

94-107/760

7722 AP151010315433
పషరర: ససనసద కసచరర

7725 JBV2877413
పషరర: ససధదర కసచరర

94-107/758

7728 NDX0421701
పషరర: ససశలమ దదవ నకరర

94-107/761

94-107/763 7731 NDX1403666
7730 NDX1904284
పషరర: ఇసరడయల రరజ కలమమర నకరర
పషరర: ఇశకయయలల నకరర

7733 NDX2080554
పషరర: సరగజ గమడడసషవ

7736 NDX0416719
పషరర: రరమకకటయఖ పషరస

7739 NDX0921320
పషరర: చడవల లకడకపసడయ చడవల

7742 NDX2151942
పషరర: బబబ ససధఖ చవల
భరస : ఆదధ నతరరయణ చవల
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:25
లస: ససస స

94-107/755

తసడడ:డ జజన కలమమర నకరర
ఇసటట ననస:27-242
వయససస:37
లస: ససస స
94-107/764

తసడడ:డ జజన కలమమర నకరర
ఇసటట ననస:27-242
వయససస:27
లస: పప
94-107/766

7734 AP151010312488
పషరర: రతతతకరరరవప పషరస

94-107/767

తసడడ:డ చనరరమకకటయఖ పషరస
ఇసటట ననస:27-243
వయససస:48
లస: పప
94-107/769

7737 NDX1787631
పషరర: మమలమ శక చతవలమ

94-105/612

భరస : శకనవరస రరవప చతవలమ
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:24
లస: ససస స
94-105/614

భరస : వనసకటటశనరర చడవల
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:35
లస: ససస స
94-105/616

94-107/753

తసడడ:డ ధనససజయరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:27-230
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపదలకకయఖ పషరస
ఇసటట ననస:27-243
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చవల
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:32
లస: ససస స
7741 NDX0933184
పషరర: వనసకటటశనరరర చడవల చడవల

94-107/757

భరస : రతతతకర రరవప పషరస
ఇసటట ననస:27-243
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరమకకటయఖ పషరస
ఇసటట ననస:27-243
వయససస:51
లస: పప
7738 NDX0964551
పషరర: లకడక చవల

7724 AP151010312099
పషరర: ససరగసదడ కసచరర

7719 NDX2033892
పషరర: కకటటశనర రరవప జలద

భరస : ధనససజయరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:27-230
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన కలమమర నకరర
ఇసటట ననస:27-242
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరడయయలల నకర
ఇసటట ననస:27-242
వయససస:56
లస: పప
7735 AP151010312489
పషరర: శకనవరసరరవప పషరస

94-107/754

తసడడ:డ జజన కలమమర నకరర
ఇసటట ననస:27-242
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన కలమమర నకరర
ఇసటట ననస:27-242
వయససస:50
లస: ససస స
7732 AP151010312521
పషరర: జజన కలమమర నకర

7721 AP151010315331
పషరర: నరసమక జకకర

94-107/750

తసడడ:డ రరఘవపలల జలద
ఇసటట ననస:27-219
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ధనససజయరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:27-230
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస కసచరర
ఇసటట ననస:27-230
వయససస:68
లస: పప
7729 AP151010315564
పషరర: రరజమక నకరర

94-107/752

భరస : మననతయఖ
ఇసటట ననస:27-225
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ధనససజయరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:27-230
వయససస:62
లస: ససస స
7726 AP151010312071
పషరర: ధనససజయరరవప కసచరర

7718 NDX1461847
పషరర: భభగఖ రరజ జలద జలద

7716 NDX1461813
పషరర: మమరర కమల జలద జలద

భరస : కకటటశనర రరవప జలద
ఇసటట ననస:27-219
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప జలద
ఇసటట ననస:27-219
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ తలల
ర రర మశశ
ఇసటట ననస:27-220
వయససస:21
లస: పప
7723 AP151010315035
పషరర: ససమతదదవ కసచరర

94-107/749

భరస : మరరయ దతసస నలస
ఇసటట ననస:27-219
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససధతకర రరవప జరలద
ఇసటట ననస:27-219
వయససస:50
లస: ససస స
7720 NDX2823177
పషరర: తలల
ర రర అశశక

7715 NDX1461912
పషరర: కలమమరర నలస నలస

7740 NDX0965970
పషరర: ససబబమక చతవల చతవల

94-105/615

భరస : వనసకయఖ చతవల
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:63
లస: ససస స
94-107/770

7743 NDX1133636
పషరర: ఆదధలకడక ససహహచ

94-107/771

భరస : శకనవరసరరవప ససహహచ
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:37
లస: ససస స
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7744 AP151010315069
పషరర: పసచచమక చవల

94-107/772

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:57
లస: ససస స
7747 AP151010312490
పషరర: శకనస చవల

94-107/775

94-105/617

94-107/779

94-107/782

94-107/785

94-107/788

94-107/791

తసడడ:డ పడభకరరరవప పసనతవరణణ
ఇసటట ననస:28-16-77
వయససస:48
లస: పప

7757 JBV2877264
పషరర: చనవనసకటటశనరరర జకకర

7760 NDX0416750
పషరర: వనసకయఖ జకకర�

7763 NDX1288364
పషరర: వజయకలమమర పప లవరపప

7766 NDX0106021
పషరర: ఆషర షషక షషక

94-107/812

7769 NDX2853117
పషరర: వనస రరజ బబ డడడ

94-107/783

7772 NDX0692491
పషరర: రరమడతఏవ బలర
భరస : ససబభబరరవప బలర
ఇసటట ననస:28-16-287
వయససస:35
లస: ససస స

7752 NDX2003960
పషరర: అనతత జకకర

94-107/778

7755 AP151010315180
పషరర: నరసమక జకకర

94-107/781

7758 AP151010117447
పషరర: వనసకటరమణ�

94-107/784

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:41
లస: పప
94-107/786

7761 NDX0416800
పషరర: మననతయఖ జకకర�

94-107/787

తసడడ:డ మసగయఖ�
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:72
లస: పప
94-107/789

7764 NDX2003887
పషరర: వనసకటటశనరరర జకకర

94-107/790

తసడడ:డ మననతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-246
వయససస:36
లస: పప
94-105/619

7767 NDX0514836
పషరర: చడనత లకడక గగరసటర

94-106/720

భరస : కకషష గగరసటర
ఇసటట ననస:27-7467
వయససస:40
లస: ససస స
94-88/1278

తసడడ:డ రవసదడ నతథ
ఇసటట ననస:28-16-41
వయససస:41
లస: పప
94-128/655

94-107/777

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-247
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర దరరర
ఇసటట ననస:27_120
వయససస:41
లస: ససస స
7771 NDX3123833
పషరర: రరజగశ పసనపరటట

94-107/780

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప
ఇసటట ననస:27-246
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మననతయఖ
ఇసటట ననస:27-246
వయససస:37
లస: పప
7768 JBV2882033
పషరర: నతసరమక దరరర �

7754 AP151010315185
పషరర: వనసకటరతతస జకకర�

7749 AP151010312402
పషరర: వనసకయఖ చవల

భరస : శకనస జకకర
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:27-246
వయససస:32
లస: ససస స
7765 JBV2877272
పషరర: శశషగరరర జకకర

94-105/618

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:62
లస: పప
7762 NDX0897983
పషరర: జకకర కకటటశనరర

7751 NDX2381853
పషరర: మణణ కలమమర జకకర

94-107/774

తసడడ:డ ఆదధయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:36
లస: పప
7759 JBV2877298
పషరర: కకటయఖ జకకర

94-107/776

తసడడ:డ మననతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:33
లస: పప

భరస : మననతయఖ
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:52
లస: ససస స
7756 NDX2003929
పషరర: శకనస జకకర

7748 AP151010312366
పషరర: కకటయఖ చవల

7746 NDX0800953
పషరర: శకనవరస రరవప చవరలమ

తసడడ:డ పపద కకటయఖ చవరలమ
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆదధయఖ
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర జకకర
ఇసటట ననస:27-245
వయససస:32
లస: ససస స
7753 NDX0421792
పషరర: నతగమణణ జకకర

94-107/773

భరస : వనసకయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:27-244
వయససస:40
లస: పప
7750 NDX0921874
పషరర: జకకర రమమదదవ జకకర

7745 AP151010315068
పషరర: ససబమబలల చవల

7770 NDX3022316
పషరర: శకనవరస లసగసపలర

94-128/643

తసడడ:డ నతరరయణ లసగసపలర
ఇసటట ననస:28-16-73
వయససస:28
లస: పప
94-128/31

7773 NDX0843003
పషరర: ససబభబరరవ బలర

94-128/32

తసడడ:డ ఆదతమమ బలర
ఇసటట ననస:28-16-287
వయససస:39
లస: పప
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94-128/33

తసడడ:డ రరసససస సససగ కతడ
ఇసటట ననస:28-16-754
వయససస:28
లస: పప
7777 NDX2299642
పషరర: నతగగసదడఎస అనతవరపప

94-128/36

94-128/39

94-128/42

94-128/45

94-128/48

94-128/51

94-128/54

భరస : రవ సరహహ
ఇసటట ననస:28-16-760
వయససస:31
లస: ససస స

7787 JBV2503126
పషరర: రగజజలలర పపషపస మటటట

7790 JBV2503233
పషరర: కతనయఖ మటటట

7793 NDX2299535
పషరర: శసషరద షషక

7796 NDX2299246
పషరర: మమరస మక ఎస

94-128/57

7799 NDX2814630
పషరర: రవ సరహహ

94-128/46

7802 NDX2829034
పషరర: భభవన బబ గరదధ
తసడడ:డ ఏససబభబమ బబ గరదధ
ఇసటట ననస:28-16-761
వయససస:18
లస: ససస స

7782 NDX2417848
పషరర: ఎలషర పరల పసనపత

94-128/41

7785 NDX2152650
పషరర: నతగగసదడమక జజగర

94-128/44

7788 JBV2503092
పషరర: గగతమ పడసరద మమతద

94-128/47

తసడడ:డ కనతయఖ మమతద
ఇసటట ననస:28-16-759
వయససస:36
లస: పప
94-128/49

7791 NDX2299527
పషరర: ఫరరరనత షషక

94-128/50

భరస : సపసదత షషక
ఇసటట ననస:28-16-760
వయససస:23
లస: ససస స
94-128/52

7794 NDX1258003
పషరర: నతగలకడక కలమమరర తతట

94-128/53

భరస : రరమమ తతట
ఇసటట ననస:28/16/760
వయససస:39
లస: ససస స
94-128/55

7797 NDX1783910
పషరర: అమర షషక

94-128/56

తసడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:28/16/760
వయససస:29
లస: పప
94-128/644

తసడడ:డ దదరజజధన సరహహ
ఇసటట ననస:28-16-760
వయససస:37
లస: పప
94-128/646

94-128/38

భరస : కకటటశనర రరవప జజగర
ఇసటట ననస:28-16-758
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : లలదర ఎస
ఇసటట ననస:28-16-760
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:28-16-760
వయససస:63
లస: పప
7801 NDX2814606
పషరర: ససనత సరహహ

94-128/43

భరస : అమర షషక
ఇసటట ననస:28-16-760
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:28-16-760
వయససస:58
లస: ససస స
7798 NDX2424539
పషరర: దసస గరరర షషక

7784 NDX0842914
పషరర: మహనరరవప పసనపరటట

7779 NDX1922120
పషరర: శరఖమ ససహససన పసనపత

తసడడ:డ మహన రరవప పసనపత
ఇసటట ననస:28-16-757
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప మటటట
ఇసటట ననస:28-16-759
వయససస:61
లస: పప

భరస : జహహర షషక
ఇసటట ననస:28-16-760
వయససస:27
లస: ససస స
7795 NDX2424521
పషరర: మమసతతజ షషక

94-128/40

భరస : కనతయఖ మటటట
ఇసటట ననస:28-16-759
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కనతయఖ మటటట
ఇసటట ననస:28-16-759
వయససస:36
లస: పప
7792 NDX1257989
పషరర: అసక షషక

7781 JBV0803379
పషరర: గగకస లననరర పసనపరటట

94-128/35

తసడడ:డ మహన రరవప పసనపత
ఇసటట ననస:28-16-757
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరగగఖస పసనపరటట
ఇసటట ననస:28-16-757
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప జజగర
ఇసటట ననస:28-16-758
వయససస:38
లస: పప
7789 JBV2503134
పషరర: శకకరసత మటటట

94-128/37

భరస : మహనరరవప పసనపరటట
ఇసటట ననస:28-16-757
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చసటట కరశమల
ఇసటట ననస:28-16-757
వయససస:26
లస: పప
7786 JBV0804955
పషరర: సతష కలమమర జజగర

7778 NDX2424513
పషరర: రరజగష పపసరర

7776 NDX2299634
పషరర: నతగమణణ పపసరర

భరస : రరజగశ పపసరర
ఇసటట ననస:28-16-755
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ పపసరర
ఇసటట ననస:28-16-755
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపరరమమళరపలర అబడహస షషక
ఇసటట ననస:28-16-757
వయససస:46
లస: ససస స
7783 NDX1293794
పషరర: నతగరరజ కరశమల

94-128/34

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:28-16-754
వయససస:54
లస: పప

భరస : అసక రరవప అనతవరపప
ఇసటట ననస:28-16-755
వయససస:52
లస: ససస స
7780 NDX2084762
పషరర: నససమమ బబగస షషక

7775 NDX0267120
పషరర: బమడద సరహహబ షషక

7800 NDX2877413
పషరర: సరహహ రవ

94-128/645

తసడడ:డ దదరజåధన సరహహ
ఇసటట ననస:28-16-760
వయససస:37
లస: పప
94-109/840

7803 NDX2375731
పషరర: వనసకట లమవణఖ బబ గరదధ

94-125/63

తసడడ:డ యయసస బభబమ బబ గరదధ
ఇసటట ననస:28-16-761
వయససస:22
లస: ససస స
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7804 NDX2372621
పషరర: వనసకట లమవణఖ బబ గరదధ

94-125/64

తసడడ:డ యయససబభబమ బబ గరదధ
ఇసటట ననస:28-16-761
వయససస:22
లస: ససస స
7807 NDX0734111
పషరర: ససబబలకడక బబ గడడ

94-158/216

94-158/219

94-158/221

94-128/60

94-128/647

94-122/566

94-128/65

భరస : వనసకటటశనరరర తనతరర
ఇసటట ననస:28-16-765
వయససస:62
లస: ససస స

7817 NDX2299378
పషరర: కళళఖణ బతష
స ల

7820 NDX2699031
పషరర: మసగమక లసగసపలర

7823 NDX2299543
పషరర: అనదష కరసర

7826 NDX3118882
పషరర: మసగమక లసగమమపఅల

94-128/66

7829 NDX0387282
పషరర: నతగకకషషమమరళ తనతరర

94-128/61

7832 NDX1167675
పషరర: తరరపతమక పలర పప
భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-16-766
వయససస:28
లస: ససస స

7812 NDX2707081
పషరర: సససహచలస గసప

94-158/312

7815 NDX1184027
పషరర: హహహమమవత ఏనమల

94-128/59

7818 NDX1184035
పషరర: దసరరగ పడసరద తనతరర

94-128/62

తసడడ:డ వరయఖ తనతరర
ఇసటట ననస:28-16-762
వయససస:33
లస: పప
94-100/911

7821 NDX2702496
పషరర: మసగమక లసగపలలర

94-104/759

భసధసవప: మసగమక లసగపలలర
ఇసటట ననస:28-16-763
వయససస:43
లస: ససస స
94-128/63

7824 NDX2084655
పషరర: కకటమక మలలల

94-128/64

భరస : వనసకయఖ మలలల
ఇసటట ననస:28-16-763
వయససస:61
లస: ససస స
94-128/648

7827 NDX2699981
పషరర: శకనవరస లసగసపలర

94-129/595

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:28-16-763
వయససస:48
లస: పప
94-128/67

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర తనతరర
ఇసటట ననస:28-16-765
వయససస:34
లస: ససస స
94-128/69

94-158/218

భరస : శకనవరస ఏనమల
ఇసటట ననస:28-16-762
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనస లసగమమపఅల
ఇసటట ననస:28-16-763
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:28-16-765
వయససస:21
లస: ససస స
7831 AP151010324099
పషరర: రరమమలమక తనతరర

94-128/58

భరస : నతగరరజ కరసర
ఇసటట ననస:28-16-763
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస లసగసపలర
ఇసటట ననస:28-16-763
వయససస:25
లస: పప
7828 NDX2299576
పషరర: ససవర కలమమరర పలర పప

7814 NDX1183961
పషరర: దదవ తనతరర

7809 JBV1091511
పషరర: నరసససహరరవప గసపర

భరస : వరరసరనమ గసప
ఇసటట ననస:28-16-761
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : మసగమక లసగసపలర
ఇసటట ననస:28-16-763
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: శకనవరస లసగసపలర
ఇసటట ననస:28-16-763
వయససస:48
లస: పప
7825 NDX1446336
పషరర: రరజ లసగసపలర

94-158/220

తసడడ:డ ససవర కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-16-762
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యనమల
ఇసటట ననస:28-16-762
వయససస:20
లస: పప
7822 NDX2699247
పషరర: శకనవరస లసగసపలర

7811 AP151010297036
పషరర: అపరపరరవప గసపర

94-158/215

తసడడ:డ వరరసరనమ
ఇసటట ననస:28-16-761
వయససస:36
లస: పప

భరస : దసరరగ పడసరద తనతరర
ఇసటట ననస:28-16-762
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వరయఖ తనతరర
ఇసటట ననస:28-16-762
వయససస:64
లస: ససస స
7819 NDX2734762
పషరర: గగపసచసదస యనమల

94-158/217

తసడడ:డ వరరసరనమ
ఇసటట ననస:28-16-761
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరజ గసపర
ఇసటట ననస:28-16-761, 2/21
వయససస:20
లస: పప
7816 AP151010324317
పషరర: అసజమక తనతరర

7808 AP151010297078
పషరర: రమమదదవ గసపర

7806 JBV2426294
పషరర: లకకక గసపర

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:28-16-761
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:28-16-761
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరనమ
ఇసటట ననస:28-16-761
వయససస:41
లస: పప
7813 NDX2516482
పషరర: సరయ నతగ దధలప గసపర

94-158/214

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:28-16-761
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యయససబభబమ బబ గడడ
ఇసటట ననస:28-16-761
వయససస:40
లస: ససస స
7810 NDX0411728
పషరర: రరజ గసపర

7805 NDX0736215
పషరర: భబలకడక గసపర

7830 NDX2216729
పషరర: దసరగ తనతరర

94-128/68

భరస : మమరళ tanneru
ఇసటట ననస:28-16-765
వయససస:35
లస: ససస స
94-128/70

7833 JBV0805093
పషరర: ఆదధలకడక శశసబబటట

94-128/71

భరస : శకనస శశసబబటట
ఇసటట ననస:28-16-766
వయససస:34
లస: ససస స
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7834 AP151010324065
పషరర: లకడక పలర పప

94-128/72

భరస : శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:28-16-766
వయససస:40
లస: ససస స
7837 AP151010324053
పషరర: శకనస పలర పప

94-128/75

94-128/650

94-128/78

94-128/652

94-128/80

94-128/83

94-128/86

7847 NDX3049038
పషరర: దధవరఖకసకక జకకర

7850 NDX0035956
పషరర: మహబబబ బ షషక

7853 NDX2299410
పషరర: శశ రగఖ అననతపప

7856 NDX3163250
పషరర: పడవణ కలమమర కకరరవ

94-128/88

7859 NDX2299741
పషరర: జజయయల నరరకటటట

94-128/653

7862 AP151010324550
పషరర: ససరగష పసనపరటట
తసడడ:డ పడభభకరరరవప పసనపరటట
ఇసటట ననస:28-16-771
వయససస:43
లస: పప

7842 NDX0847541
పషరర: ససజజత జరకకర

94-128/77

7845 NDX2813475
పషరర: వజయ రరసటపలర

94-128/651

7848 NDX3124690
పషరర: దధవఖ అకరసక జకకర

94-128/654

తసడడ:డ పపదద కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:28-16-768
వయససస:18
లస: ససస స
94-128/81

7851 NDX0741967
పషరర: చసదడశశఖర ఈవపరర

94-128/82

తసడడ:డ సరసబయఖ ఈవపరర
ఇసటట ననస:28-16-769
వయససస:45
లస: పప
94-128/84

7854 NDX2299428
పషరర: ససబబ రరడడ అననతపప

94-128/85

తసడడ:డ నతగర రరడడడ అననతపప
ఇసటట ననస:28-16-770
వయససస:37
లస: పప
94-122/603

7857 NDX2299709
పషరర: ఝమనస రరణణ నరరకటటట

94-128/87

భరస : జయ కలమమర నరరకటటట
ఇసటట ననస:28-16-771
వయససస:46
లస: ససస స
94-128/89

తసడడ:డ జయ కలమమర నరరకటటట
ఇసటట ననస:28-16-771
వయససస:22
లస: పప
94-128/91

94-128/649

భరస : చనతయఖ రరసటపలర
ఇసటట ననస:28-16-768
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరరజ
ఇసటట ననస:28-16-771
వయససస:19
లస: పప

భరస : పడభభకర రరవప KALAHASTHI
ఇసటట ననస:28-16-771
వయససస:76
లస: ససస స
7861 NDX2299725
పషరర: అకకల పడసనత కలమమర
నరరకటటట
తసడడ:డ జయ కలమమర నరరకటటట
ఇసటట ననస:28-16-771
వయససస:29
లస: పప

94-128/79

భరస : ససబబ రరడడ అననతపప
ఇసటట ననస:28-16-770
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమలల వనలరసపఅల
ఇసటట ననస:28-16-770
వయససస:52
లస: పప
7858 NDX0553164
పషరర: రరజగశనరర కరళహససస

7844 NDX0847566
పషరర: పపదద కకటయఖ జరకకర

7839 NDX2739878
పషరర: కకసడలల ఉపపపతలర

భరస : పపదద కకటయఖ జరకకర
ఇసటట ననస:28-16-768
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఫపఖజలలల హక షషక
ఇసటట ననస:28-16-769
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస గగడ�
ఇసటట ననస:28-16-770
వయససస:35
లస: ససస స
7855 NDX1924597
పషరర: పడసరద వనలరసపఅల

94-141/62

తసడడ:డ పపదద కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:28-16-768
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర ఈవపరర
ఇసటట ననస:28-16-769
వయససస:39
లస: ససస స
7852 NDX0838250
పషరర: కళళవత పసదసల�

7841 NDX2304061
పషరర: ఏడడకకసడలల పలర పప

94-128/74

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉపపపతలర
ఇసటట ననస:28-16-766
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకపరదతనస జరకకర
ఇసటట ననస:28-16-768
వయససస:50
లస: పప

తలర : వజయ రరసటపలర
ఇసటట ననస:28-16-768
వయససస:22
లస: పప
7849 NDX0741934
పషరర: లమవణఖ ఈవపరర

94-128/76

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర పలర పప
ఇసటట ననస:28-16-766
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకపరనసదస జగ
ఇసటట ననస:28-16-768
వయససస:39
లస: పప
7846 NDX2724367
పషరర: రవ తదజ రరసటపలర

7838 AP151010324044
పషరర: వనసకటటశనరరర పలర పప

7836 NDX1168350
పషరర: ఏడడకకసడలల పలర పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:28-16-766
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల పలర పప
ఇసటట ననస:28-16-766
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకసడదరర ఉపపపతలర
ఇసటట ననస:28-16-766
వయససస:31
లస: ససస స
7843 NDX0036566
పషరర: రరసబభబమ జగ

94-128/73

భరస : వనసకటటశనరరర పలర పప
ఇసటట ననస:28-16-766
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల పలర పప
ఇసటట ననస:28-16-766
వయససస:41
లస: పప
7840 NDX2739894
పషరర: ఆదధలకడక ఉపపపతలర

7835 AP151010324064
పషరర: రమణ పలర పప

7860 NDX2299733
పషరర: రసజత కలమమర నరరకటటట

94-128/90

తసడడ:డ జయ కలమమర నరరకటటట
ఇసటట ననస:28-16-771
వయససస:26
లస: పప
94-128/92

7863 NDX3056066
పషరర: శరసత ససధ పసనపరటట

94-128/656

భరస : ససరగశ పసనపరటట
ఇసటట ననస:28-16-771
వయససస:37
లస: ససస స
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94-121/385

తసడడ:డ దశరథ రరమ మమరరగమ
ఇసటట ననస:28-16-771/1
వయససస:30
లస: పప
7867 NDX1097823
పషరర: మమకగష బసడతరర

94-128/95

94-128/98

94-128/101

94-128/104

94-128/107

94-128/110

94-128/113

తసడడ:డ కకటయఖ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:28-16-774/1
వయససస:37
లస: పప

7877 NDX2299394
పషరర: తతహహ
హ న షషక

7880 AP151010324080
పషరర: చడనతమక దథపపలపపడడ

7883 NDX1385780
పషరర: మహహదదదన షషక

7886 AP151010324346
పషరర: చనవనసకటటశనరరర దథపపలపపడడ

94-128/657

7889 JBV0802504
పషరర: ఝమనస దథపపలపపడడ

94-128/105

7892 NDX2369650
పషరర: బభబమ దథపపలపపడడ

7872 AP151010324316
పషరర: వరహహన సససకర

94-128/100

7875 NDX2425742
పషరర: అయధఖ రరమయఖ రసగమ

94-128/103

7878 NDX2061109
పషరర: సమరర షషక

94-128/106

భరస : ససబభన షషక
ఇసటట ననస:28/16/774
వయససస:28
లస: ససస స
94-128/108

7881 AP151010324152
పషరర: ననతమ షషక

94-128/109

భరస : బమడదషర షషక
ఇసటట ననస:28-16-774
వయససస:47
లస: ససస స
94-128/111

7884 NDX1385772
పషరర: ససబభన షషక

94-128/112

తసడడ:డ బమడద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28/16/774
వయససస:31
లస: పప
94-128/114

7887 NDX2299477
పషరర: బమడద సరహహబ షషక

94-128/115

తసడడ:డ మహమమకడ షషక
ఇసటట ననస:28-16-774
వయససస:58
లస: పప
94-128/116

భరస : చసదడబభబమ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:28-16-774/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-128/118

94-128/97

తసడడ:డ రరమమచతరర రసగమ
ఇసటట ననస:28-16-773
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:28-16-774
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సదరనతరరయనత జపలర
ఇసటట ననస:28-16-774
వయససస:18
లస: ససస స
7891 JBV0802470
పషరర: చసదడబభబమ దథపపలపపడడ

94-128/102

తసడడ:డ బమడద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28/16/774
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఫరతమ షషక
ఇసటట ననస:28-16-774
వయససస:44
లస: పప
7888 NDX3125515
పషరర: వనసకట లకడక జపలర

7874 NDX1462688
పషరర: మమకగశ బసడ

7869 NDX0036368
పషరర: రరజ బ

భరస : రరజగశనరరవప సససకర
ఇసటట ననస:28-16-773
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:28-16-774
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖనతరరయణ జపలర
ఇసటట ననస:28-16-774
వయససస:23
లస: పప
7885 AP151010324269
పషరర: రహమతషలమర షషక

94-128/99

భరస : మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:28-16-774
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరతమమ షషక
ఇసటట ననస:28-16-774
వయససస:33
లస: ససస స
7882 NDX2061307
పషరర: ఏడడకకసడలల జపలర

7871 AP151010324393
పషరర: జజఖత రసగమ

94-128/94

తసడడ:డ మమకరయఖ బ
ఇసటట ననస:28-16-772
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరజ బసడ
ఇసటట ననస:28/16/773
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరరచతరర సససకర
ఇసటట ననస:28-16-773
వయససస:62
లస: పప
7879 NDX0842948
పషరర: గగససయమ షషక

94-128/96

భరస : అయధఖ రరమయఖ రసగమ
ఇసటట ననస:28-16-773
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అయధతఖ రరమయఖ రసగమ
ఇసటట ననస:28-16-773
వయససస:27
లస: పప
7876 AP151010324239
పషరర: రరజగశనరరవప సససకర

7868 NDX1097880
పషరర: అజయ బసడత

7866 NDX0036376
పషరర: పదకజ బ

భరస : రరజ బ
ఇసటట ననస:28-16-772
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బసడరరజ బసడత
ఇసటట ననస:28-16-772
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అయధఖ రరమయఖ రసగమ
ఇసటట ననస:28-16-773
వయససస:29
లస: ససస స
7873 NDX1487033
పషరర: శకకరసత రసగమ

94-128/93

భరస : దశరథ రరమ మమరరగమ
ఇసటట ననస:28-16-771/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బసడరరజ బసడతరర
ఇసటట ననస:28-16-772
వయససస:27
లస: పప
7870 NDX1446237
పషరర: సరహహతఖ రసగమ

7865 NDX2515393
పషరర: అనసదయ మమరరగమ

7890 JBV0802520
పషరర: వరరరఘవపలల దథపపలపపడడ

94-128/117

తలర : కకటయఖ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:28-16-774/1
వయససస:34
లస: పప
94-128/236

తసడడ:డ చనత వనసకటటశనరరర దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:28-16-774,
వయససస:21
లస: పప

7893 NDX2299253
పషరర: శరరష గసటటల

94-128/119

తసడడ:డ కరకసత కలమమర గసటటల
ఇసటట ననస:28-16-776
వయససస:23
లస: ససస స
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7894 NDX1642462
పషరర: లకడక గసటటల
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94-128/120

భరస : శరమబఖల గసటటల
ఇసటట ననస:28-16-776
వయససస:42
లస: ససస స
7897 NDX1507567
పషరర: అజయ అససక

94-128/123

94-128/126

94-128/129

94-128/132

తసడడ:డ వరయఖ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:28-16-777
వయససస:27
లస: పప
7909 NDX0265835
పషరర: రవ నకరర

94-128/135

94-128/138

94-128/141

భరస : వనసకటకకషష సరతషలలరర
ఇసటట ననస:28-16-778
వయససస:29
లస: ససస స

94-128/130

7907 NDX1293695
పషరర: వనసకట కకషష చలకలరర

94-128/133

7913 NDX1097716
పషరర: రరతష గగగమ తతటట

7916 AP151010324298
పషరర: సరమమమ సజఖస అశక

94-128/144

7919 NDX2141463
పషరర: నతగగశనర రరవప కకపపరర

7922 JBV2503324
పషరర: లకడక సరతషలలరర
భరస : చడనతకకషరషరరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:28-16-778
వయససస:34
లస: ససస స

7902 NDX1487223
పషరర: రరణణ చలకలరర

94-128/128

7905 AP151010324174
పషరర: నరసమక చలకలరర చలకలరర

94-128/131

7908 NDX0265819
పషరర: రరజ దదపపలపపడడ

94-128/134

తసడడ:డ వరయఖ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:28-16-777
వయససస:29
లస: పప
94-128/136

7911 NDX2141448
పషరర: రరణణ కకరరగమసటర

94-128/137

భరస : కలమమర కకరరగమసటర
ఇసటట ననస:28-16-777/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-128/139

7914 NDX2141455
పషరర: లకడక కకపపరర

94-128/140

భరస : నతగగశనర రరవప కకపపరర
ఇసటట ననస:28-16-777/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-128/142

7917 AP151010324095
పషరర: అచచమక అశక

94-128/143

భరస : అచచయఖ అశక
ఇసటట ననస:28-16-777/1
వయససస:77
లస: ససస స
94-128/145

తసడడ:డ పరపయఖ కకపపరర
ఇసటట ననస:28-16-777/1
వయససస:39
లస: పప
94-128/147

94-128/125

భరస : చనవనసకట నరసయఖ చలకలరర
ఇసటట ననస:28-16-777
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ అశక
ఇసటట ననస:28-16-777/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప గగగమ తతటట
ఇసటట ననస:28-16-777/1
వయససస:35
లస: పప
7921 NDX1097781
పషరర: ససకనఖ సరతషలలరర

7904 AP151010324068
పషరర: పరరనత దథపపలపపడడ
దథపపలపపడడ
భరస : వరయఖ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:28-16-777
వయససస:52
లస: ససస స

7910 NDX0692384
పషరర: పపద వరయఖ దథపపరర పపడడ

7899 NDX1487173
పషరర: వజయకరసత గసటటల

భరస : వనసకట కకషష చలకలరర
ఇసటట ననస:28-16-777
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజసఫ గగగమ తతటట
ఇసటట ననస:28-16-777/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమలల అశక
ఇసటట ననస:28-16-777/1
వయససస:51
లస: ససస స
7918 JBV0803825
పషరర: జజసపఫ గగగమ తతటట

94-128/127

తసడడ:డ కకటయఖ దథపపరర పపడడ
ఇసటట ననస:28-16-777
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ అససక
ఇసటట ననస:28-16-777/1
వయససస:31
లస: ససస స
7915 NDX0265751
పషరర: మసగమక అశక అశక

7901 AP151010324136
పషరర: కకటయఖ అశక

94-128/122

తసడడ:డ శరమబఖల గసటటల
ఇసటట ననస:28-16-776
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ చలకలరర
ఇసటట ననస:28-16-777
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ నకరర
ఇసటట ననస:28-16-777
వయససస:45
లస: పప
7912 NDX1097658
పషరర: చనతరరధ అససక

94-128/124

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ అశక
ఇసటట ననస:28-16-776
వయససస:72
లస: పప

భరస : రవ నకరర
ఇసటట ననస:28-16-777
వయససస:35
లస: ససస స
7906 NDX1097807
పషరర: ససధతకర దథపపలపపడడ

7898 NDX1293505
పషరర: వనసకట నరసయఖ అససక

7896 AP151010324098
పషరర: మరరయమక అశక

భరస : కకటయఖ అశక
ఇసటట ననస:28-16-776
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప అససక
ఇసటట ననస:28-16-776
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ గసటటల
ఇసటట ననస:28-16-776
వయససస:52
లస: పప
7903 NDX0265843
పషరర: చడనతమక నకరర

94-128/121

భరస : రరమచసదడరరవప అశక
ఇసటట ననస:28-16-776
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప అససక
ఇసటట ననస:28-16-776
వయససస:25
లస: పప
7900 AP151010324173
పషరర: శరఖమబఖల గసటటల

7895 JBV2503332
పషరర: అలవనలలమసగమక అశక

7920 AP151010324089
పషరర: చనసరసబయఖ గగగమలలట

94-128/146

తసడడ:డ సరసబయఖ గగగమలలట
ఇసటట ననస:28-16-777/1
వయససస:40
లస: పప
94-128/148

7923 AP151010324157
పషరర: రమణ సరతషలలరర

94-128/149

భరస : చడనతయఖ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:28-16-778
వయససస:64
లస: ససస స
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7924 NDX1097773
పషరర: వనసకటకకషష సరతషలలరర

94-128/150

తసడడ:డ చడనతయఖ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:28-16-778
వయససస:35
లస: పప
7927 AP151010324386
పషరర: రరజఖలకడక బబ రరగడడ

7925 JBV2503316
పషరర: చడనతకకషరషరరవప సరతషలలరర

తసడడ:డ చడనతయఖ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:28-16-778
వయససస:39
లస: పప
94-128/153

భరస : సతఖవరరనరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:28-16-780
వయససస:75
లస: ససస స

7928 AP151010324246
పషరర: డదవజ రరజ బబ రరగడడ

భరస : డదవడ రరజ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:28-16-780
వయససస:46
లస: ససస స
94-128/158

94-128/164

94-128/167

94-128/659

94-128/171

భరస : జగససరతతస పపలర గబర
ఇసటట ననస:28-16-782
వయససస:44
లస: ససస స
7951 NDX2405892
పషరర: ససరగష మబరరస పపలర గబర
తసడడ:డ రతతస పపలర గబర
ఇసటట ననస:28-16-782
వయససస:50
లస: పప

94-128/162

94-128/165

94-128/157

7943 AP151010324237
పషరర: లలకగ రతత కలమమర తలతతటట

94-128/160

7938 NDX2464345
పషరర: వససథ కలమమరర మమడసద

94-128/163

7941 NDX0842997
పషరర: శకకరసత తలతతటట

94-128/166

తసడడ:డ రతతస తలతతటట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:34
లస: పప
94-128/168

94-128/169
7944 AP151010324242
పషరర: ఎలలన ఇసగరరషష రతతస తలతతటట
తలతతటట
తసడడ:డ లలక జజజనరతతస తలతతటట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:64
లస: పప

7946 NDX2888220
పషరర: నకరసన శరససన పరల
గమజరరర పపడడ
తసడడ:డ నరరకణ రరవప గమజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:37
లస: పప

94-128/660

7947 NDX2425759
పషరర: వససత కలమమరర మమదతసస

7949 AP151010324190
పషరర: పదక పపలర గబర

94-128/172

94-128/173
7950 NDX1708371
పషరర: రరజవ యశనసత దదవ
పప లలదతసస
తసడడ:డ పస బ జడ జగ జవరతతస పప లలదతసస
ఇసటట ననస:28-16-782
వయససస:27
లస: పప

94-128/175

7953 NDX1983957
పషరర: నతగరరజమక మనసగగసడ

7952 NDX1368679
పషరర: అరరణ పసటటల
తసడడ:డ నతగ ససబభబ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:28-16-783
వయససస:26
లస: ససస స

94-128/170

భరస : శరససన రమమశ బభబమ మమదతసస
ఇసటట ననస:28-16-781/C
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జగససరతతస పపలర గబర
ఇసటట ననస:28-16-782
వయససస:67
లస: ససస స
94-128/174

7932 JBV0803692
పషరర: శకలత తలతతటట

భరస : టట యస రమమశ బభబమ
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకగ జజజన రతతస తలతతటట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ లలకగ గరతన రతతస ఠరలథథటట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:62
లస: పప
7948 AP151010324189
పషరర: అనల కలమమరర పపలర గబర

7940 NDX2299261
పషరర: శరమబఖల దధననశ తలతతటట

94-128/155

తసడడ:డ రమమశ బభబమ తలతతటట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రతత కలమమర టట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:38
లస: పప
7945 NDX2815926
పషరర: జజహతరహన ఠరలథథటట

94-128/159

భరస : జజహతరహన తలతతటట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకగ రతత కలమమర తలతతటట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:31
లస: పప
7942 NDX2425775
పషరర: నతగరరజ కసదసల

94-128/156

7935 NDX2425767
పషరర: శరసత వనల తల తతటట

7937 NDX1922286
పషరర: వనణస దతస

94-128/152

తసడడ:డ సలలమమనస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:28-16-780
వయససస:78
లస: పప

7934 JBV0803684
పషరర: కనకవలర తలతతటట

7936 AP151010324234
పషరర: కరరగలన తలతతటట
భరస : లలక రతతకలమమర తలతతటట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:54
లస: ససస స

7929 AP151010324216
పషరర: సతఖవరర నరరవప బబ రరగడడ

తసడడ:డ టట.ఏ.ఈ.రతతస తలతతటట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ టట.ఏ.ఈ.రతతస తలతతటట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:35
లస: ససస స

7939 NDX0036137
పషరర: రతత రరజగశ తలతతటట

94-128/154

తలర : ఎస వససథ కలమమరర టట యస రమమశ బ
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససన రమమశ బభబమ తలతతటట
ఇసటట ననస:28-16-781
వయససస:33
లస: ససస స
94-128/161

7926 AP151010324387
పషరర: వససతకలమమరర బబ రరగడడ

భరస : సతఖవరరనరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:28-16-780
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖవరర నరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:28-16-780
వయససస:49
లస: పప

94-128/658 7931 NDX2464337
7930 NDX3122652
పషరర: మమరర వననదధన కకరణకయ ససగమల
పషరర: పసత
డ లత తలతతటట

7933 NDX2425783
పషరర: పసడత లత తల తతటట

94-128/151

94-128/176

భరస : నతగయఖ మనసగగసడ
ఇసటట ననస:28-16-783
వయససస:46
లస: ససస స

Page 59 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34

7954 AP151010324319
పషరర: అసజన పసటటల

94-128/177

భరస : నతగససబభబరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:28-16-783
వయససస:47
లస: ససస స

7955 NDX2299774
పషరర: శకనవరస మనదగగనతడ

తసడడ:డ నతగయఖ మనదగగనతడ
ఇసటట ననస:28-16-783
వయససస:22
లస: పప

7957 NDX1368687
పషరర: పకధదననతధ పసటటల

94-128/180

తసడడ:డ నతగ ససబభబ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:28-16-783
వయససస:29
లస: పప

7958 AP151010324289
పషరర: నతగససబభబరరవప పసటటల

94-128/237

7961 NDX2299279
పషరర: వనసకట రమణ పటట ససపటట

భరస : ససబభబరరవప గరల
ఇసటట ననస:28-16-783, BRODIPET
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష పస
ఇసటట ననస:28-16-784
వయససస:38
లస: ససస స

7963 NDX0266445
పషరర: రతతమమల కలమకమబరర

7964 NDX2816106
పషరర: నరగశ కలమమర గసపల

94-128/185

భరస : ఘసటటశనర శరక కలమకమబరర
ఇసటట ననస:28-16-784
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప గసపల
ఇసటట ననస:28-16-784
వయససస:30
లస: పప

7966 NDX3299690
పషరర: చటటటబభబమ గమసపపన

7967 NDX3299708
పషరర: భభనసమత గమసపపన

94-125/1141

తసడడ:డ వనసకట కరమమశనర రరవప గమసపపన
ఇసటట ననస:28-16-785
వయససస:49
లస: పప

భరస : చటటట బభబమ గమసపపన
ఇసటట ననస:28-16-785
వయససస:38
లస: ససస స

7969 NDX1626987
పషరర: ససవరచల మమరరటటరర

7970 NDX2299816
పషరర: సరత పప తషల

94-128/187

భరస : శకరరమ మబరరస మమరరటటరర
ఇసటట ననస:28/16/785
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అయసభభటట
ర మమరరటటరర
ఇసటట ననస:28/16/785
వయససస:52
లస: పప
7975 SQX1943869
పషరర: వనసకటటశనరరరవప పప తషల

95-128/91

భరస : గగస మహమకద
ఇసటట ననస:28-16-788
వయససస:27
లస: ససస స

94-128/183

7976 NDX1571851
పషరర: అరరణ బతష
స ల

94-128/193

7979 JBV0802777
పషరర: మసరసన వల షషక

94-128/661

7982 NDX0036129
పషరర: శశబభ వరన రగజనతలడ
భరస : కకషష యడర
ఇసటట ననస:28-16-788
వయససస:40
లస: ససస స

94-128/182

7962 NDX2299345
పషరర: శరరద కకమరరశశటట

94-128/184

7965 NDX2816056
పషరర: సరయ మమనక మమరరమబలమర

94-128/662

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరరమబలమర
ఇసటట ననస:28-16-784
వయససస:25
లస: ససస స
94-125/1142

7968 NDX2299782
పషరర: సరయ సపసదన పపతస ల

94-128/186

తసడడ:డ సరయ సదరగ పపతస ల
ఇసటట ననస:28-16-785
వయససస:23
లస: ససస స
94-128/188

7971 NDX2299824
పషరర: సరయ సదరరఖ పప తషల

94-128/189

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర పప తషల
ఇసటట ననస:28-16-785
వయససస:25
లస: పప
94-128/761

7974 SQX1943885
పషరర: పరరనత పప తషల

95-128/90

భరస : వనసకటటశనరరర పప తషల
ఇసటట ననస:28-16-785
వయససస:43
లస: ససస స
94-128/191

7977 NDX1293851
పషరర: మననరమ జజలమదధ

94-128/192

తసడడ:డ లమజరయమఖ జజన జజలమదధ
ఇసటట ననస:28-16-786
వయససస:74
లస: ససస స
94-128/194

తసడడ:డ బభబమ షషక
ఇసటట ననస:28-16-787/1
వయససస:35
లస: పప
94-128/195

7959 NDX1983924
పషరర: నతగయఖ మనసగగసడ

భరస : నతగయఖ కకమరరసపటట
ఇసటట ననస:28-16-784
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-16-786
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బభబమ షషక
ఇసటట ననస:28-16-787/1
వయససస:49
లస: ససస స
7981 NDX1358456
పషరర: జరరనత మహమకద

7973 NDX3295573
పషరర: భభనసమత గమసపపన

94-128/179

తసడడ:డ నతగయఖ మనసగగసడ
ఇసటట ననస:28-16-783
వయససస:51
లస: పప

భరస : చటటట బభబమ గమసపపన
ఇసటట ననస:28-16-785
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బభయయఖ పప తషల
ఇసటట ననస:28-16-785
వయససస:51
లస: పప
7978 AP151010324101
పషరర: జరసనతభ షషక

94-128/181

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర పప తషల
ఇసటట ననస:28-16-785
వయససస:22
లస: పప
94-128/190

7956 NDX1912170
పషరర: నతగగసదడ బభబమ మనసగగసడ

తసడడ:డ నతగయఖ మనసగగసడ
ఇసటట ననస:28-16-783
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గమరరపరదస పసటటల
ఇసటట ననస:28-16-783
వయససస:50
లస: పప

7960 NDX2363075
పషరర: రరజఖ లకడక గరల

7972 NDX1627019
పషరర: శకరరమ మబరరస మమరరటటరర

94-128/178

7980 NDX2554319
పషరర: బభబమ షషక

94-128/612

తసడడ:డ అనవర బభష షషక
ఇసటట ననస:28-16-787/1
వయససస:59
లస: పప
94-128/196

7983 NDX1152719
పషరర: శరఖమలమ దదవ రరగతల

94-128/197

భరస : కరనడడ రరగతల రరగతల
ఇసటట ననస:28-16-788
వయససస:62
లస: ససస స
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7984 NDX1358431
పషరర: గగస లమజమ మహమకద

94-128/198

తసడడ:డ ఖమదర వల మహమకద
ఇసటట ననస:28-16-788
వయససస:34
లస: పప
7987 NDX2814861
పషరర: జన షరరఫ షషక

94-128/664

94-103/1169

94-128/202

94-128/205

94-128/208

94-128/614

94-128/666

తసడడ:డ నరగసదడ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:28-16-789/1
వయససస:22
లస: పప

7997 NDX2021129
పషరర: రవసదడ లగరగల

8000 NDX0066795
పషరర: అనతపపరష లమగరగల

8003 NDX2615151
పషరర: ఖమసససవల బబగ మగల

8006 NDX2724425
పషరర: శరఖస గగపరల కటటట బబ యన

94-128/209

8009 AP151010324428
పషరర: మహలకకకబభయ కతడ

94-128/206

8012 AP151010324427
పషరర: నరగసదడసససగ కతడ
తసడడ:డ భవరనసససగ కతడ
ఇసటట ననస:28-16-789/1
వయససస:47
లస: పప

7992 NDX1780890
పషరర: లకడక పసడయమసక లగరగల

94-128/201

7995 NDX0266973
పషరర: రరజ కలమమర లగరగలమ

94-128/204

7998 NDX0036244
పషరర: నరసససహరరవప కటట బబ యన

94-128/207

తసడడ:డ హనసమయఖ కకటట బబ యన
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:43
లస: పప
94-128/355

8001 NDX2616225
పషరర: హమమద మగల

94-128/613

తసడడ:డ ఖససస బబగ మగల
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:50
లస: పప
94-128/615

8004 NDX2541316
పషరర: శక హరర శశరసక లగరగల

94-128/616

తసడడ:డ పడసరద రరవప లగరగల
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:18
లస: పప
94-128/667

8007 NDX2291375
పషరర: నతగమలసనరర పపసరర

94-118/97

భరస : రరజగశ పపసరర
ఇసటట ననస:28-16-789/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-128/210

భరస : నరరసదడసససగ కతడ
ఇసటట ననస:28-16-789/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-128/212

94-101/548

తసడడ:డ వరరసరనమ లగరగల
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరసససస సససహ కతడ
ఇసటట ననస:28-16-789/1
వయససస:26
లస: ససస స
8011 NDX2216620
పషరర: భవరన సససగ కతడ

94-128/203

తలర : అహమకద బభష మగల
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:23
లస: పప

భరస : శసకర మకరరన
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:50
లస: ససస స
8008 NDX1070572
పషరర: అశనన బభయ కతడ

7994 NDX1088251
పషరర: పరరనత దదవ లగరగల

7989 NDX1648353
పషరర: ససబభబయమక మకరరన

తసడడ:డ పడసరద రరవప లగరగల
ఇసటట ననస:28/16/789
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమమర� లమగరగల
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అహమద బభష మగల
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:45
లస: ససస స
8005 NDX2745750
పషరర: శవమక మకరరన

94-128/200

తసడడ:డ రరజ కలమమర లగరగల
ఇసటట ననస:28/16/789
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరనమ లగరగల
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:52
లస: పప
8002 NDX2615656
పషరర: బ బ మగల

7991 NDX2152635
పషరర: చసదన లగరగల

94-128/663

భరస : వనసకటటసనర రరవప మకరరన
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప లగరగల
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:21
లస: పప
7999 NDX0266981
పషరర: పడసరదరరవప లగరగల

94-128/665

తసడడ:డ రరజ కలమమర లగరగల
ఇసటట ననస:28/16/789
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కకటట బబ యన
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:39
లస: ససస స
7996 NDX2272292
పషరర: మణణకకషష కటటట బబ యన

7988 NDX2814903
పషరర: సపసదత శరరకల షషక

7986 NDX3024817
పషరర: జరరన మహమకద

భరస : ఖమదర వల మహమకద
ఇసటట ననస:28-16-788
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసస ఫర షషక
ఇసటట ననస:28-16-788
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఖససస వల బబగ మగల
ఇసటట ననస:28-16-789
వయససస:20
లస: ససస స
7993 NDX0036285
పషరర: రరమమనసజమక కటట బబ యన

94-128/199

తసడడ:డ చనత మసరసన కలతరర స
ఇసటట ననస:28-16-788
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మమసస ఫర షషక
ఇసటట ననస:28-16-788
వయససస:22
లస: పప
7990 NDX2624807
పషరర: భభరగ వ పషతచఅలమ

7985 NDX2061273
పషరర: రహమమన కలతరర స

8010 AP151010324423
పషరర: కనకదసరరగబభయ కతడ

94-128/211

భరస : భవరనసససగ కతడ
ఇసటట ననస:28-16-789/1
వయససస:70
లస: ససస స
94-128/213

8013 AP151010324344
పషరర: రరసససససససగ కతడ

94-128/214

తసడడ:డ భవరనసససగ కతడ
ఇసటట ననస:28-16-789/1
వయససస:50
లస: పప
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94-128/215

తసడడ:డ మమరరల రరగతల
ఇసటట ననస:28-16-789/1
వయససస:68
లస: పప
8017 NDX1922229
పషరర: అనసదరఖదదవ వనలరసపఅల

8015 NDX2216737
పషరర: గగవరరన వనలరసపలర

తసడడ:డ పడసరద వనలరసపలర
ఇసటట ననస:28-16-790
వయససస:22
లస: ససస స
94-128/218

భరస : పడసరద వనలరసపఅల
ఇసటట ననస:28-16-790
వయససస:45
లస: ససస స

8018 AP151010324313
పషరర: సరగజ కసబభల

తసడడ:డ వనణమగగపరల సరనమ కసబభల
ఇసటట ననస:28-16-790
వయససస:53
లస: పప

భరస : అమకతరరవప పప టర
ఇసటట ననస:28/16/791
వయససస:51
లస: ససస స
8026 NDX1386101
పషరర: పడసరద పప టర

94-128/227

94-128/229

94-128/231

8030 NDX2733517
పషరర: గగససయమ బబగస షషక

8033 NDX2180578
పషరర: కళళఖణ కలమమర గగననన

94-128/670

8036 NDX3199148
పషరర: సహహత గరరకపరటట

94-128/673

8039 NDX2216653
పషరర: వజయ లకడక బభయ బబ సదధల
భరస : వఠల సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:28-16-795/1
వయససస:32
లస: ససస స

8041 NDX2035328
పషరర: పరరనత బతష
స ల

8042 NDX0054478
పషరర: వజయలకడక తనతరర

94-108/311

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:28-17-795
వయససస:39
లస: ససస స

8022 NDX1399725
పషరర: అనసదరఖ గమఱఱ స

94-128/223

8025 NDX2110708
పషరర: ఈశనరమక గరదదలలరర

94-128/226

భరస : వనసకటయఖ గరదదలలరర
ఇసటట ననస:28-16-791
వయససస:69
లస: ససస స
94-128/228

8028 NDX2930311
పషరర: సనపత పప టర

94-128/668

తసడడ:డ అమకతరరవప పప టర
ఇసటట ననస:28-16-791
వయససస:23
లస: ససస స
94-128/669

8031 NDX0036202
పషరర: హససనత ససలమసనత షషక

94-128/230

భరస : షఅమర చ.
ఇసటట ననస:28-16-793
వయససస:34
లస: ససస స
94-128/232

8034 NDX1097674
పషరర: ఫజలలలమక క షషక

94-128/233

తసడడ:డ బడదసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28-16-793
వయససస:60
లస: పప
94-128/671

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:28-16-794
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: జయసత గగదసగబలలరర
ఇసటట ననస:28-16-794,WARD NO-5
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-17-795
వయససస:32
లస: ససస స

94-128/225

తసడడ:డ కరశవశననతథస గగననన
ఇసటట ననస:28/16/793
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:28-16-794
వయససస:41
లస: ససస స
8038 NDX3182540
పషరర: శకనవరసరరవప గరరకపరటట

8027 NDX1399485
పషరర: వనసకటటసనరరర గమఱఱ స

94-128/220

భరస : వనసకటటసనరలల గమఱఱ స
ఇసటట ననస:28-16-791
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:28-16-792
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కళళఖణ కలమమర గగననన
ఇసటట ననస:28/16/793
వయససస:35
లస: ససస స
8035 NDX3198637
పషరర: జయసత గగడడగమలలరర

94-128/222

తసడడ:డ నతగయఖ గమఱఱ స
ఇసటట ననస:28-16-791
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:28-16-792
వయససస:35
లస: పప
8032 NDX2180594
పషరర: రజయమ ససలట న షషక

8024 NDX1446203
పషరర: అన హహరన పపలమర

8019 AP151010324310
పషరర: లలమవత కసబభల
భరస : వనణమగగపరలసరనమ కసబభల
ఇసటట ననస:28-16-790
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప పపలమర
ఇసటట ననస:28/16/791
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకతరరవప పప టర
ఇసటట ననస:28/16/791
వయససస:26
లస: పప
8029 NDX0267088
పషరర: జలమన షషక

94-128/219

తసడడ:డ కకటయఖ కసబభల
ఇసటట ననస:28-16-790
వయససస:77
లస: పప
94-128/224

94-128/217
8016 NDX1780437
పషరర: లకడక వర పడసనత వనలరసపఅల

తసడడ:డ పడసరద వనలరసపఅల
ఇసటట ననస:28/16/790
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశనరరరవప కసబభల
ఇసటట ననస:28-16-790
వయససస:48
లస: ససస స

94-128/221 8021 AP151010324260
8020 JBV2503225
పషరర: వనసకట కకటటశనర రరవప కసబభల
పషరర: వనణమగగపరలసరనమ కసబభల

8023 NDX1386119
పషరర: ససబబమక పప టర

94-128/216

8037 NDX3185485
పషరర: సహహత గరరకపరటట

94-128/672

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:28-16-794
వయససస:18
లస: ససస స
94-128/234

8040 NDX2216661
పషరర: వఠల సససగ బబ సదధల

94-128/235

తసడడ:డ శవ కలమమర సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:28-16-795/1
వయససస:39
లస: పప
94-108/312

8043 NDX0054536
పషరర: అపసర పఠరన

94-108/313

భరస : సతతసర ఖమన
ఇసటట ననస:28-17-795
వయససస:51
లస: ససస స
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94-108/314

తసడడ:డ ఆదధనతరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-17-795
వయససస:29
లస: పప
8047 NDX1070424
పషరర: తదజశక యసపరటట

94-128/238

94-128/241

94-128/244

8051 NDX1070440
పషరర: కలమఖణణ వరర

8054 AP151010324521
పషరర: పదతకవత వరర

94-128/247

8057 NDX0036251
పషరర: వనసకటటశనర రరవప వనలలపరర

తసడడ:డ పపదదబభలగమరవయఖ వరర
ఇసటట ననస:28-17-796
వయససస:57
లస: పప

8060 AP151010324026
పషరర: పపదదబభలగమరవయఖ వరర

తసడడ:డ రరమ రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:28-17-797
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ నతసర రరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:28/17/798
వయససస:43
లస: పప
8068 NDX2425726
పషరర: శశనత భభజనపలర

తసడడ:డ సతఖనతతరరయణ మబరరస బ
ఇసటట ననస:28-17-800
వయససస:39
లస: పప

8066 NDX2734697
పషరర: శరరద దదవ వనలగలలటట

94-128/257

94-128/260

8069 NDX2299402
పషరర: జజఖత బబ జనపలర

94-128/240

8052 NDX1070358
పషరర: శశనతత వరర

94-128/243

8055 AP151010324522
పషరర: అనసదరఖ వనలలచరర

94-128/248

8058 AP151010324206
పషరర: సరయబభబభపడసరద వరర

94-128/249

తసడడ:డ పపదబభలగమరవయఖ వరర
ఇసటట ననస:28-17-796
వయససస:52
లస: పప
94-128/251

8061 JBV0802967
పషరర: భభనసమత చససడదరర

94-128/252

భరస : ససత రరమ మబరరస చససడదరర
ఇసటట ననస:28-17-797
వయససస:70
లస: ససస స
94-128/254

8064 NDX2180511
పషరర: ససబభబరరవప గరల

94-128/255

తసడడ:డ బబ డడయ గరల
ఇసటట ననస:28/17/798
వయససస:44
లస: పప
94-128/674

8067 NDX2657831
పషరర: ససబబ రరవప గమసడ

94-108/600

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గమసడ
ఇసటట ననస:28-17-799
వయససస:49
లస: పప
94-128/258

8070 NDX0158006
పషరర: కకషష కలమమరర బ

94-128/259

భరస : నతగ ససతతష కలమమర బబ జనపలర
ఇసటట ననస:28-17-800
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ మబరరస బ
ఇసటట ననస:28/17/800
వయససస:60
లస: ససస స

8072 NDX0035907
పషరర: నతగరమమష కలమమర బ

8073 NDX0036277
పషరర: సతఖనతరరయణ మబరరస బ

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణమబరరస బ
ఇసటట ననస:28-17-800
వయససస:40
లస: పప

94-128/246

భరస : రరమమబరరస వనలలచరర
ఇసటట ననస:28-17-796
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : భభసరర రరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:28-17-798
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రమమశ కలమమర భభజనపలర
ఇసటట ననస:28-17-800
వయససస:30
లస: ససస స
8071 NDX0036293
పషరర: నతగ ససతతష కలమమర బ

94-128/245

తసడడ:డ బభసరరరకవప వనలగననటట
ఇసటట ననస:28/17/798
వయససస:26
లస: పప
94-128/256

8049 NDX1070499
పషరర: కరశ యసపరటట

తసడడ:డ మహనరరవప వరర
ఇసటట ననస:28-17-796
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ వరర
ఇసటట ననస:28-17-796
వయససస:84
లస: పప

94-128/253 8063 NDX1911719
8062 JBV0802959
పషరర: ససత రరమ మబరరస చససడదరర
పషరర: చసదస బభబమ వనలగననటట

8065 NDX1664276
పషరర: వరరసజననయ రరడడడ తసగరరరల

94-128/242

తలర : అనసదయ వనలలపరర
ఇసటట ననస:28-17-796
వయససస:38
లస: పప
94-128/250

94-108/316

భరస : వనసగలరరడడడ యమసపరటట
ఇసటట ననస:28-17-795/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహనతడవప వరర
ఇసటట ననస:28-17-796
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పపదదబభలగమరవయఖ వరర
ఇసటట ననస:28-17-796
వయససస:77
లస: ససస స
8059 AP151010324119
పషరర: మహనతడవప వరర

94-128/239

తసడడ:డ మహనరరవప వరర
ఇసటట ననస:28-17-796
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరయబభబభ పడసరద వరర
ఇసటట ననస:28-17-796
వయససస:48
లస: ససస స
8056 AP151010324084
పషరర: ససతమక వరర

8048 NDX0035931
పషరర: హరరక యమసపరటట

8046 NDX2035377
పషరర: ఆదధనతరరయణ బతష
స ల

తసడడ:డ వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-17-795
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ యమసపరటట
ఇసటట ననస:28-17-795/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ యమసపరటట
ఇసటట ననస:28-17-795/1
వయససస:57
లస: పప
8053 AP151010324083
పషరర: రరధతరరణణ వరర

94-108/315

తసడడ:డ అసకలలల
ఇసటట ననస:28-17-795
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసగలరరడడడ యమసపరటట
ఇసటట ననస:28-17-795/1
వయససస:28
లస: ససస స
8050 NDX1070564
పషరర: వనసగళ రరడడడ యసపరటట

8045 NDX0381731
పషరర: కకటటశనర రరవప తనతరర

94-128/261

94-128/262

తసడడ:డ రరమనసద సరనమ బ
ఇసటట ననస:28-17-800
వయససస:66
లస: పప
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8074 NDX1490333
పషరర: రరమ దదవ పరవపలలరర

94-128/263

భరస : సతఖ సరయనతథ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:28-17-801
వయససస:52
లస: ససస స
8077 NDX2292480
పషరర: సతఖవత మజసదతర

94-118/98

94-118/101

తసడడ:డ రసగరరరవప మమజమమ
ద ర
ఇసటట ననస:28-17-802
వయససస:71
లస: పప
8083 NDX1756867
పషరర: ఆలలఖఖ మమదతసస

94-128/267

తసడడ:డ భభగఖ రరవప మమదతసస
ఇసటట ననస:28-17-803
వయససస:24
లస: ససస స
8086 JBV0804278
పషరర: వజగత మదతసస

94-128/270

94-128/273

94-128/276

భరస : రరమమలల కరశమలర
ఇసటట ననస:28-17-804
వయససస:35
లస: ససస స
8098 NDX2695567
పషరర: రమణ కకటటట
భరస : కకటటశనర రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:28-17-804
వయససస:39
లస: ససస స
8101 NDX1487124
పషరర: శకకరసత కకసదసగళళ
తసడడ:డ నతగరరజ కకసదసగళళ
ఇసటట ననస:28-17-805
వయససస:28
లస: పప

94-128/266

8082 NDX3221264
పషరర: రమణ కలమమరర మజసదతర

8084 NDX0692517
పషరర: వనత మమదతసస

94-128/268

8087 NDX0692327
పషరర: శకదదవ మమదతసస

8090 NDX2425791
పషరర: అఖల మమదతసస

8093 AP151010324214
పషరర: జనతరర నరరవప మమదతసస

8096 JBV0803502
పషరర: అనతమక కరససమళళ

8099 NDX2813392
పషరర: భవన తడనతల

8102 NDX1446146
పషరర: వజయ కలమమర కకదమగమళర
తసడడ:డ నతగరరజ కకదమగమళర
ఇసటట ననస:28-17-805
వయససస:31
లస: పప

94-128/756

భరస : రరగవనసదర రరవప మజసదతర
ఇసటట ననస:28-17-802
వయససస:59
లస: ససస స
8085 NDX0692707
పషరర: వనల మమదతసస

94-128/269

తసడడ:డ జనతరరన రరవప మమదతసస
ఇసటట ననస:28-17-803
వయససస:32
లస: ససస స
94-128/271

8088 AP151010324211
పషరర: ఆదమక మమదతసస

94-128/272

భరస : భభగఖరరవప మమదతసస
ఇసటట ననస:28-17-803
వయససస:50
లస: ససస స
94-128/274

8091 AP151010324299
పషరర: వససతరరవప మమదతసస

94-128/275

తసడడ:డ చలకమక మమదతసస
ఇసటట ననస:28-17-803
వయససస:45
లస: పప
94-128/277

8094 NDX0387027
పషరర: బభబమ తడనతల

94-127/50

తసడడ:డ జగమస
ఇసటట ననస:28-17/804
వయససస:45
లస: పప
94-128/279

8097 JBV0803916
పషరర: రరమమలల కరససమలర

94-128/280

తసడడ:డ శరయనత కరససమలర
ఇసటట ననస:28-17-804
వయససస:39
లస: పప
94-128/675

భరస : బభబమ తడనతల
ఇసటట ననస:28-17-804
వయససస:44
లస: ససస స
94-128/282

94-118/100

8081 NDX1339290
పషరర: సతఖవత మసజమమదతర
మసజమమదతర
భరస : కమల నతథ మసజమమదతర
ఇసటట ననస:28-17-802
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శరయనత కరససమళళ
ఇసటట ననస:28-17-804
వయససస:52
లస: ససస స
94-128/617

8079 NDX2291284
పషరర: కమలమతథ మజసదతర

తసడడ:డ రరగవ ఏసద రరవప రరవప మజసదతర
ఇసటట ననస:28/17/802
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అబడహసలసకన మమదతసస
ఇసటట ననస:28-17-803
వయససస:62
లస: పప
94-128/278

94-128/265

భరస : రరగవ ఏసద రరవప రరవప మజసదతర
ఇసటట ననస:28-17-802
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ భభగఖరరవప మమదతసస
ఇసటట ననస:28-17-803
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చలకమక మమదతసస
ఇసటట ననస:28-17-803
వయససస:52
లస: పప
8095 NDX0265785
పషరర: నతగమణణ కరశమలర

94-118/99

భరస : వససత రరవప మమదతసస
ఇసటట ననస:28-17-803
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జనతరరనరరవప మమదతసస
ఇసటట ననస:28-17-803
వయససస:60
లస: ససస స
8092 AP151010324196
పషరర: భభగఖరరవప మమదతసస

8078 NDX2291367
పషరర: రమణ కలమమరర మజసదతర

8076 NDX1490325
పషరర: సతఖ సరయనతథ పరవపలలరర

తసడడ:డ యమ పస శరక పరవపలలరర
ఇసటట ననస:28-17-801
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జనతరర నరరవప మమదతసస
ఇసటట ననస:28-17-803
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జనతరదనరరవప మమదతసస
ఇసటట ననస:28-17-803
వయససస:33
లస: ససస స
8089 AP151010324210
పషరర: ఇసదధరరదదవ మమదతసస

94-128/264

తసడడ:డ సతఖ సరయనతథ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:28-17-801
వయససస:24
లస: పప

భరస : కమలమతథ మజసదతర
ఇసటట ననస:28/17/802
వయససస:32
లస: ససస స
8080 NDX2291466
పషరర: రరఘవనసదడ రరవప మమజమమ
ద ర

8075 NDX1779612
పషరర: వరరణ పరవపలలరర

8100 AP151010324079
పషరర: పరరనత కకదసగమలర

94-128/281

భరస : నతగరరజ కకదసగమలర
ఇసటట ననస:28-17-805
వయససస:47
లస: ససస స
94-128/283

8103 NDX0834242
పషరర: శకనవరసరరవప యనమల�
యనమల
తసడడ:డ గగపరలరరవప� యనమల
ఇసటట ననస:28-17-805
వయససస:45
లస: పప

94-128/284
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8104 AP151010324337
పషరర: నతగరరజ కకదసగమలర

94-128/285

తసడడ:డ పపలర యఖ కకదసగమలర
ఇసటట ననస:28-17-805
వయససస:57
లస: పప
8107 AP151010324514
పషరర: మసరసన బ సయఖద

94-128/287

94-128/290

94-128/293

94-128/295

94-109/841

94-128/298

94-128/679

భరస : ఆనసద బభబమ అససక
ఇసటట ననస:28-17-810
వయససస:32
లస: ససస స

8117 NDX3058013
పషరర: కకటటశనరరవప కకటటట

8120 JBV0803478
పషరర: మమరర ఏకలల

8123 NDX2497766
పషరర: నతగరరజ కరససమమల

8126 NDX3188521
పషరర: చనత కకటటశనర రరవప యయకలల

95-128/92

8129 SQX1943984
పషరర: మరరయమక కరససమమల

94-128/677

8132 NDX0266106
పషరర: మసజల కలరరగసటట
భరస : మమరళ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:28-17-810
వయససస:47
లస: ససస స

8112 AP151010324086
పషరర: శవకలమమరర అససక

94-128/292

8115 NDX1856600
పషరర: వజయ మమరరగ

94-128/294

8118 NDX2810232
పషరర: మమరరగ నవన

94-128/678

తసడడ:డ మమరరగ మహన రరవప
ఇసటట ననస:28-17-808
వయససస:21
లస: పప
94-128/296

8121 NDX0266049
పషరర: వజయ మమరరగ

94-128/297

భరస : మహనరరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:48
లస: ససస స
94-128/299

8124 NDX1389634
పషరర: కరకసత కలమమర గసటటట ల గసటటట ల

94-128/300

తసడడ:డ శరమబఖల గసటటట ల
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:26
లస: పప
94-128/680

8127 NDX3163615
పషరర: అనశ కలమమర యయకలల

94-128/681

తసడడ:డ చనత కకటటశనర రరవప యయకలల
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:19
లస: పప
95-128/93

తలర : చసటట కరససమమల
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:37
లస: ససస స
94-128/301

94-128/289

తసడడ:డ మహన రరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:28-17-808
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపదద సలల యయకలల
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చసటట కరససమమల
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:22
లస: ససస స
8131 NDX1487231
పషరర: బబబ శరలన అససక

94-128/676

తసడడ:డ చసటట కరససమమల
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపదదయఖ ఏకలల
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:56
లస: పప
8128 SQX1943927
పషరర: నవఖ కరససమమల

8114 NDX2812980
పషరర: ససదదప ఆషసక

8109 NDX2216711
పషరర: మహమకద బభషర సయఖద

భరస : శకనవరసరరవప అససక
ఇసటట ననస:28-17-807
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చనత కకటటసనరరరరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరరర మమణమల
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:66
లస: ససస స
8125 NDX3189289
పషరర: కకటటశనర రరవప ఏకలల

94-128/291

తసడడ:డ రమమలల కకటటట
ఇసటట ననస:28-17-808
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చన కకటటశనరరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:19
లస: పప
8122 NDX1487298
పషరర: కమలమక మమణమల

8111 NDX1293372
పషరర: శకనవరస రరవప అససకర

94-128/286

తసడడ:డ మహమకద హనఫ సయఖద
ఇసటట ననస:28-17-806
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆషసక
ఇసటట ననస:28-17-807
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:28-17-808
వయససస:24
లస: పప
8119 NDX2970390
పషరర: అనశ కలమమర ఏకలల

94-128/288

తసడడ:డ సపసదసలల అససకర
ఇసటట ననస:28-17-806
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సపసదసలల అససక
ఇసటట ననస:28-17-807
వయససస:47
లస: పప
8116 NDX1904516
పషరర: అజయ మమరరగ

8108 NDX0265983
పషరర: పపదద మసరసనబ సయఖద

8106 NDX0692848
పషరర: జజనబ సయఖద

భరస : హనప సయఖద
ఇసటట ననస:28-17-806
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఉసషసన సరయబమ సయఖద
ఇసటట ననస:28-17-806
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన సయఖద
ఇసటట ననస:28-17-806
వయససస:45
లస: పప
8113 AP151010324087
పషరర: శకనవరసరరవప అససక

94-107/827

తసడడ:డ నతగ రరజ కకదమబ
గ లమర
ఇసటట ననస:28-17-805 2/20
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హహసషసన సయఖద
ఇసటట ననస:28-17-806
వయససస:64
లస: ససస స
8110 NDX0692731
పషరర: హనఫ సయఖద

8105 NDX2667707
పషరర: వజయ వరణణ కకదమబ
గ లమర

8130 SQX1943794
పషరర: చసటట కరససమమల

95-128/94

తసడడ:డ సససదరరరవప కరససమమల
ఇసటట ననస:28-17-809
వయససస:38
లస: పప
94-128/302

8133 NDX0266098
పషరర: మమరళ కలరరగసటట

94-128/303

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కలరరగసటట
ఇసటట ననస:28-17-810
వయససస:50
లస: పప
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8134 NDX0266072
పషరర: రరమమలమక కరససమళళ

94-128/304

భరస : సపసదసలల కరససమళళ
ఇసటట ననస:28-17-810/1
వయససస:67
లస: ససస స
8137 AP151010324431
పషరర: చనకకటటశనరరరవప ఏకలల

94-128/307

94-128/310

94-128/311

94-128/684

94-128/313

94-128/316

94-128/319

భరస : వనసకయఖ యరకగమసడర
ఇసటట ననస:28-17-816
వయససస:22
లస: ససస స

8147 NDX3086204
పషరర: నరరసదడ చటటట

8150 AP151010324325
పషరర: వజయమక కకరరవ

8153 NDX0036095
పషరర: మరరయమక పరనతల

8156 AP151010324096
పషరర: జజఖత పరనతల

94-128/322

8159 NDX0266171
పషరర: ససబభబరరవప మదసనదరర

94-128/685

8162 NDX2497618
పషరర: శరఖమ కలమమర ఎరకగమసడర
తసడడ:డ వరయఖ ఎరకగమసడర
ఇసటట ననస:28-17-816
వయససస:20
లస: పప

8142 NDX3065372
పషరర: మలర యఖ ఆమసచ

94-125/895

8145 NDX3062957
పషరర: mallaiah ఆమసచ

94-128/683

8148 NDX1293406
పషరర: మలలశనరర కకరరవ

94-128/312

భరస : వజగసదడ రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:28-17-814
వయససస:30
లస: ససస స
94-128/314

8151 JBV0802785
పషరర: వజగసదడరరవప కకరరవ

94-128/315

తసడడ:డ వజయమక కకరరవ
ఇసటట ననస:28-17-814
వయససస:39
లస: పప
94-128/317

8154 NDX0036442
పషరర: మమరర� పరనతల�

94-128/318

భరస : అనల కలమమర పరనతల
ఇసటట ననస:28-17-815
వయససస:41
లస: ససస స
94-128/320

8157 JBV0802876
పషరర: కకసడమక కకరబసడడ

94-128/321

భరస : ఆగగతసస కకరబసడడ
ఇసటట ననస:28-17-815
వయససస:75
లస: ససస స
94-128/323

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మదసనదరర
ఇసటట ననస:28-17-815
వయససస:48
లస: పప
94-127/51

94-128/309

తసడడ:డ సరస బయఖ ఆమసచ
ఇసటట ననస:28-17-813
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరరవప పరనతల
ఇసటట ననస:28-17-815
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసనత పరనతల
ఇసటట ననస:28-17-815
వయససస:30
లస: పప
8161 NDX2216166
పషరర: పసడయదరరరన యరకగమసడర

94-128/682

భరస : కకటటశనరరరవప పరనతల
ఇసటట ననస:28-17-815
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప మదసనదరర
ఇసటట ననస:28-17-815
వయససస:43
లస: ససస స
8158 NDX0036046
పషరర: కకటటశనరరరవప పరనతల

8144 NDX3132560
పషరర: మలర య అమసచ

8139 NDX0692541
పషరర: జజనల బబఖలమ

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆమసచ
ఇసటట ననస:28-17-813
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడభభకరరరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:28-17-814
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకరరరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:28-17-814
వయససస:46
లస: పప
8155 JBV0803288
పషరర: మరరయమక మదసనదరర

94-128/618

తసడడ:డ ఆదస చటటట
ఇసటట ననస:28-17-813
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకప రరజ కకరరవ
ఇసటట ననస:28-17-814
వయససస:36
లస: ససస స
8152 AP151010324415
పషరర: కకపరరజ కకరరవ

8141 NDX2658565
పషరర: హనత బబర ససస జజల

94-128/306

భరస : పరల బబఖలమ
ఇసటట ననస:28-17-812
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ అమసచ
ఇసటట ననస:28-17-813
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సతస యఖ రవళ
ఇసటట ననస:28-17-813
వయససస:22
లస: పప
8149 JBV0805507
పషరర: లలతకలమమరర కకరరవ

94-128/308

తసడడ:డ బబఖలమ జజల
ఇసటట ననస:28-17-812
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప డడ
ఇసటట ననస:28-17-813
వయససస:22
లస: పప
8146 NDX3081700
పషరర: వనసకటటష రగవర

8138 AP151010324364
పషరర: కకటటశనరరరవప ఏకలల

8136 JBV0802538
పషరర: మధసకలమమర ఏకలల

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:28-17-811
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపదదయఖ� ఏకలల
ఇసటట ననస:28-17-811
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల జల
ఇసటట ననస:28-17-812
వయససస:48
లస: పప
8143 NDX2299238
పషరర: వనయ దసమమల

94-128/305

భరస : కకటటశనరరరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:28-17-811
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదయఖ ఏకలల
ఇసటట ననస:28-17-811
వయససస:47
లస: పప
8140 NDX1857681
పషరర: పరల జల

8135 AP151010324180
పషరర: దతనమక ఏకలల

8160 NDX2812766
పషరర: నతగమణణ మమరరగ

94-128/686

భరస : అచచయఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:28-17-815
వయససస:42
లస: ససస స
94-127/52

8163 NDX2216505
పషరర: వసశ ఎరకగమసడర

94-127/53

తసడడ:డ వరయఖ ఎరకగమసడర
ఇసటట ననస:28-17-816
వయససస:21
లస: పప
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8164 NDX1257930
పషరర: వనసకయఖ యయరకగమసటర
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94-127/54

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:28-17-816
వయససస:27
లస: పప
8167 NDX2497782
పషరర: మన రరజ మమమల

94-127/56

94-127/59

94-127/62

94-127/901

94-127/67

94-127/70

94-127/73

తసడడ:డ చరసజవ కలరగసటట
ఇసటట ననస:28-17-821
వయససస:21
లస: పప

8177 NDX1293430
పషరర: ఝమనస రరణణ మదధద

8180 NDX0692921
పషరర: సతఖపడసరద అలమతష

8183 AP151010321209
పషరర: ససలలచన ఏజరసడర

8186 JBV0803676
పషరర: మమరర కలరగసటట

94-127/902

8189 NDX3031986
పషరర: ససజయ కలరగసటట

94-127/65

8192 AP151010318223
పషరర: చరసజవ కలరగసటట
తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:28-17-821
వయససస:42
లస: పప

8172 NDX0266205
పషరర: వజడస అలమతష

94-127/61

8175 NDX1293455
పషరర: పషడమ కలమమర బమరదగమసట

94-127/64

8178 NDX1293448
పషరర: ధనలకకక అలమతష

94-127/66

భరస : సతఖ పడసరద
ఇసటట ననస:28-17-818/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-127/68

8181 JBV0803247
పషరర: సరరరక అలలకట

94-127/69

భరస : వజయభభసరర
ఇసటట ననస:28-17-819
వయససస:34
లస: ససస స
94-127/71

8184 NDX2497634
పషరర: పడవణ కలమమర కలరకగసటట

94-127/72

తసడడ:డ ససపత కలమమర కలరకగసటట
ఇసటట ననస:28-17-820
వయససస:22
లస: పప
94-127/74

8187 AP151010318007
పషరర: ససపతషరమమర కలరగసటట

94-127/75

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:28-17-820/1
వయససస:40
లస: పప
94-127/903

తసడడ:డ ససపత కలమమర కలరగసటట
ఇసటట ననస:28-17-820/1
వయససస:19
లస: పప
94-127/77

94-127/58

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప బమరదగమసట
ఇసటట ననస:28-17-818
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససపతషరమమర
ఇసటట ననస:28-17-820/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదతస జలద
ఇసటట ననస:28-17-820/1
వయససస:19
లస: పప
8191 NDX2443836
పషరర: వనసకట వసశ కలరగసటట

94-127/63

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:28-17-820
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వలయస
ఇసటట ననస:28-17-820
వయససస:57
లస: పప
8188 NDX3024007
పషరర: అరరణ కలమమర జలద

8174 AP151010318113
పషరర: దదనరరజ అలమతష

8169 NDX2216489
పషరర: శరకవణణ అలమతష

భరస : రరజగశనరరరవప అలమతష
ఇసటట ననస:28-17-818
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగశనరరరవప అలమతష
ఇసటట ననస:28-17-818/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:28-17-820
వయససస:30
లస: ససస స
8185 AP151010318180
పషరర: పడసరదస ఏజరసడర

94-127/60

భరస : దసరరగ రరవప మదధద
ఇసటట ననస:28-17-818/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగశనరరరవప బమరదగమసట
ఇసటట ననస:28-17-818/1
వయససస:34
లస: ససస స
8182 NDX1125822
పషరర: రజన వనజసడర

8171 AP151010321203
పషరర: హహపససబభ అలమతష

94-127/55

తసడడ:డ నతగరరజ అలమతష
ఇసటట ననస:28-17-818
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-17-818
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మమయమదతసద
ఇసటట ననస:28-17-818
వయససస:24
లస: పప
8179 NDX0692905
పషరర: జయపడద బమరదగమసట

94-127/57

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:28-17-818
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-17-818
వయససస:47
లస: పప
8176 NDX2816189
పషరర: బలరరజ మమయమదతసద

8168 AP151010318261
పషరర: జయపరల మమమలమ

8166 JBV0803254
పషరర: దదనమక మమమలమ

భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:28-17-817
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసరక
ఇసటట ననస:28-17-817
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నతగరరజ
ఇసటట ననస:28-17-818
వయససస:25
లస: ససస స
8173 AP151010318309
పషరర: నతగరరజ అలమతష

94-128/324

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:28-17-816
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జరసపరల మమమల
ఇసటట ననస:28-17-817
వయససస:25
లస: పప
8170 NDX1243070
పషరర: అలమతష పసడయసకర

8165 NDX0268672
పషరర: దదనమక� యరకగమసటర �

8190 JBV0803668
పషరర: కకషషవనణణ కలరగసటట

94-127/76

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:28-17-821
వయససస:36
లస: ససస స
94-127/78

8193 NDX3046505
పషరర: వజయ దసమమల

94-128/687

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప దసమమల
ఇసటట ననస:28-17-822
వయససస:19
లస: పప

Page 67 of 319

8194 NDX0268706
పషరర: మమమదతసస లకడక
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94-127/79

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-17-822/1
వయససస:29
లస: ససస స
8197 NDX0583260
పషరర: దసరరగరరవప మమమదతసస

94-127/82

94-127/904

94-128/327

94-127/86

94-127/89

94-127/92

94-127/95

భరస : ససరగష�
ఇసటట ననస:28-17-827/1
వయససస:36
లస: ససస స

8207 NDX0271080
పషరర: మధస కలమమర సలల
ర రర

8210 NDX0268722
పషరర: ససవరష కలమమరర కలరపరటట�

8213 NDX2216497
పషరర: సనపత కలమమరర గసటటల

8216 NDX0892414
పషరర: వనసకనతబభబమ సలల
ర రర

94-127/98

8219 JBV1093038
పషరర: కలటటసబరరవప సతడస నపలర

94-127/87

8222 AP151010321028
పషరర: ససతతష కలమమరర బటటట
భరస : మహన
ఇసటట ననస:28-17-827/1
వయససస:50
లస: ససస స

8202 NDX0035675
పషరర: ధనలకడక పయరర

94-128/326

8205 NDX0866475
పషరర: పసడయమసక సలల
ర రర

94-127/85

8208 NDX0983775
పషరర: రరజజరరవప సలల
ర రర

94-127/88

తసడడ:డ ఏసప బమ
ఇసటట ననస:28-17-824
వయససస:65
లస: పప
94-127/90

8211 NDX0271221
పషరర: రవతదజ కలరపరటట

94-127/91

తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:28-17-825
వయససస:30
లస: పప
94-127/93

8214 NDX0897843
పషరర: Venkatamma SALLURI

94-127/94

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:28-17-826
వయససస:41
లస: ససస స
94-127/96

8217 NDX1293570
పషరర: యయసష అలల
ర రర వనసకటయఖ

94-127/97

తసడడ:డ యయస అలల
ర రర వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-17-826
వయససస:54
లస: పప
94-127/115

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:28-17-827
వయససస:44
లస: పప
94-127/100

94-127/84

భరస : హరరకలమమర
ఇసటట ననస:28-17-823
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:28-17-826
వయససస:29
లస: పప

భరస : కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:28-17-827
వయససస:38
లస: ససస స
8221 NDX0268763
పషరర: శరసతత� కసభస�

94-128/328

తసడడ:డ శరమబఖల గసటటల
ఇసటట ననస:28-17-826
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సలల
ర రరవనసకటయఖ
ఇసటట ననస:28-17-826
వయససస:27
లస: పప
8218 JBV1093046
పషరర: కలమమరర సతడస నపలర

8204 NDX1984260
పషరర: నతగగశనర రరవప దసమమల

8199 NDX0271064
పషరర: ఏడడకకసడలల� మమమదతసస�

భరస : బభబమ పయరర
ఇసటట ననస:28-17-822/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ�
ఇసటట ననస:28-17-825
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస�
ఇసటట ననస:28-17-825
వయససస:57
లస: పప
8215 NDX1293588
పషరర: సలలరరర ససమన

94-128/325

తసడడ:డ రరజజరరవప సలల
ర రర
ఇసటట ననస:28-17-824
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ కలరపరటట
ఇసటట ననస:28-17-825
వయససస:29
లస: ససస స
8212 NDX0409763
పషరర: చసదడమమళ కలరపరటట�

8201 NDX0035618
పషరర: మరరయమక పయరద

94-127/81

తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:28-17-822/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మమసలయఖ దసమమల
ఇసటట ననస:28-17-822/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : అశరరనదస
ఇసటట ననస:28-17-823
వయససస:72
లస: ససస స
8209 NDX2497386
పషరర: తదజససన పనసమల

94-127/83

భరస : శకకరసత పయరర
ఇసటట ననస:28-17-822/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ పయరర
ఇసటట ననస:28-17-822/1
వయససస:35
లస: పప
8206 AP151010321207
పషరర: వజడస చటటటమమల

8198 NDX0377887
పషరర: చసదడకరసత మమమదతసస

8196 NDX1487009
పషరర: చనత దసమమల

భరస : నతగగసససరరవ దసమమల
ఇసటట ననస:28-17-822/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:28-17-822/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : దసరగ రరవప మమమదతస
ఇసటట ననస:28-17-822/1
వయససస:28
లస: ససస స
8203 NDX0035683
పషరర: శకకరసత పయరద

94-127/80

భరస : కరకసత
ఇసటట ననస:28-17-822/1
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : లకడక
ఇసటట ననస:28-17-822/1
వయససస:30
లస: పప
8200 NDX3156999
పషరర: పరడవత మమమసరస

8195 NDX1125871
పషరర: మసగర మమమదతసస

8220 NDX1983684
పషరర: ససభభషసణణ బటటట

94-127/99

భరస : సదరరఖ పడకరశ
ఇసటట ననస:28-17-827/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-127/101

8223 NDX0944355
పషరర: సదరఖపడకరశరరవప బటటట

94-127/102

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:28-17-827/1
వయససస:32
లస: పప
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పషరర: మహన బటటట
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94-127/103

తసడడ:డ దతనయయలల
ఇసటట ననస:28-17-827/1
వయససస:60
లస: పప
8227 NDX3220167
పషరర: ఆదధశశషష బరర

94-127/984

94-127/105

94-127/108

94-127/111

94-127/114

94-128/331

94-127/120

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:28-17-832
వయససస:71
లస: ససస స

8237 NDX2242212
పషరర: రరజ కలమమర దతసస

8240 NDX1293638
పషరర: శకనవరస రరవప దతసస

8243 NDX0268797
పషరర: జజఖత� బటటట�

8246 AP151010318003
పషరర: మజస బటటట�

94-127/123

8249 NDX1446385
పషరర: అరరణత గమమకడడదల

94-127/112

8252 NDX1446393
పషరర: నతసరయఖ గమమకడడదల
తసడడ:డ అకరయఖ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-17-832
వయససస:48
లస: పప

8232 NDX2361889
పషరర: అరరణ కలమమర తతదధగరరర

94-127/107

8235 AP151010321114
పషరర: లకకమక ఆమసచ

94-127/110

8238 NDX1293612
పషరర: రరజగష దతసస

94-127/113

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దతసస
ఇసటట ననస:28-17-830
వయససస:28
లస: పప
94-127/116

8241 AP151010318176
పషరర: సరసబయఖ ఆమసచ

94-127/117

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:28-17-830
వయససస:57
లస: పప
94-127/118

8244 AP151010321297
పషరర: మలలర శనరర బటటట

94-127/119

భరస : మజస
ఇసటట ననస:28-17-830/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-127/121

8247 NDX0268748
పషరర: వవవలస సతఖవరణణ మడడ

94-127/122

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:28-17-831
వయససస:41
లస: ససస స
94-127/124

భరస : నతసరయఖ గమమకడడదల
ఇసటట ననస:28-17-832
వయససస:41
లస: ససస స
94-127/126

94-128/330

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:28-17-830
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:28-17-830/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సతతఖనసదస
ఇసటట ననస:28-17-831
వయససస:43
లస: పప
8251 NDX1446377
పషరర: మహ లకకమక పషరరబబ యన

94-127/109

భరస : పడతతప�
ఇసటట ననస:28-17-830/1
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : మలర శనరర
ఇసటట ననస:28-17-830/1
వయససస:33
లస: పప
8248 NDX0387076
పషరర: రవబభబమ మడడ

8234 NDX0411421
పషరర: నతగమణణ� సరరగల�

8229 AP151010324029
పషరర: దతసస జలద

తసడడ:డ మమరరయమదతస తతదధగరరర
ఇసటట ననస:28-17-829
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ దతసస
ఇసటట ననస:28-17-830
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దతసస
ఇసటట ననస:28-17-830
వయససస:50
లస: ససస స
8245 NDX0944348
పషరర: పడదదప బటటట

94-127/106

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దతసస
ఇసటట ననస:28-17-830
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:28-17-830
వయససస:29
లస: పప
8242 NDX1293620
పషరర: లకకక దతసస

8231 NDX2361848
పషరర: ససనతత తతడడగరరర

94-127/983

తసడడ:డ కకటటశనరరవప జలద
ఇసటట ననస:28-17-828
వయససస:42
లస: పప

భరస : గరరర�
ఇసటట ననస:28-17-830
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడభమ దతసస సవగల
ఇసటట ననస:28-17-830
వయససస:59
లస: ససస స
8239 NDX1135904
పషరర: శవ ఆమసచ

94-128/329

భరస : మమరరయమ దతస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:28-17-829
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:28-17-830
వయససస:28
లస: ససస స
8236 NDX2242188
పషరర: మరరయమక సవగల

8228 JBV0803262
పషరర: అరరణ జలద

8226 NDX3220134
పషరర: ససమత బరర

భరస : ఆదధశశషష బరర
ఇసటట ననస:28-17-828
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దతసస జలద
ఇసటట ననస:28-17-828
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమమర తతడడగరరర
ఇసటట ననస:28-17-829
వయససస:23
లస: ససస స
8233 NDX1983700
పషరర: అనత అమసచ

94-127/104

భరస : మరరయదతస jaldi
ఇసటట ననస:28-17-828
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతస యఖ బరర
ఇసటట ననస:28-17-828
వయససస:41
లస: పప
8230 NDX2425676
పషరర: రమఖ కకషష తతడడగరరర

8225 NDX2216430
పషరర: అరరణ జలద

8250 NDX1203181
పషరర: పదతక పపరరబబ యన

94-127/125

భరస : నజర పఠరన
ఇసటట ననస:28-17-832
వయససస:50
లస: ససస స
94-127/128

8253 NDX1203199
పషరర: మసజ షషక

94-127/129

తలర : దశబష అహమద
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:30
లస: ససస స
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94-127/130

భరస : షషక ఖమదర మహహదద న
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:31
లస: ససస స
8257 NDX0268813
పషరర: మసరసన బ షషక

94-127/133

8258 NDX2242238
పషరర: మమషసరన వరల షషక

94-127/136

8261 NDX0377663
పషరర: ఖమదర మహహదద న షషక

తసడడ:డ హహసషన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:45
లస: పప

8264 AP151010318570
పషరర: మహబబబ వల షషక

భరస : కకటటశనరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-17-834
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:28-17-834
వయససస:58
లస: పప
8272 AP151010321581
పషరర: ఆదధలకడక తషసగర

8270 NDX2242246
పషరర: శరరష తషసగర

94-127/148

8273 NDX0271270
పషరర: శవ గణణష తషసగ తషసగర

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప గగగమల
ఇసటట ననస:28-17-836
వయససస:25
లస: ససస స
94-127/154

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప గగగమల
ఇసటట ననస:28-17-836
వయససస:31
లస: పప

8279 AP151010321056
పషరర: నతగరతతస గగగమల

94-127/143

8282 NDX2242261
పషరర: వనసకటటసరనరరవ గగగమల
తసడడ:డ ఆసజననయమలల గగగమల
ఇసటట ననస:28-17-836
వయససస:50
లస: పప

8262 NDX0651901
పషరర: జజకకర హహసషసన షషక

94-127/138

8265 NDX1785049
పషరర: సరయ సతఖ ననమలకసటట

94-127/141

8268 NDX1983841
పషరర: శకనవరస రరవప మణణమమల

94-127/144

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-17-834
వయససస:43
లస: పప
94-127/146

8271 NDX0268847
పషరర: శరరద� తషసగర�

94-127/147

తసడడ:డ అసజననయమలల�
ఇసటట ననస:28-17-835
వయససస:34
లస: ససస స
94-127/149

8274 NDX2242279
పషరర: కకషష వనణణ గగగమల

94-127/150

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప గగగమల
ఇసటట ననస:28-17-836
వయససస:23
లస: ససస స
94-127/152

8277 NDX2372720
పషరర: ఉమ మహహశనరర గమసజ

94-127/153

భరస : శశభన గమసజ
ఇసటట ననస:28-17-836
వయససస:29
లస: ససస స
94-127/155

భరస : రరమకకటట
ఇసటట ననస:28-17-836
వయససస:70
లస: ససస స
94-127/157

94-127/135

భరస : లకడక నతగ రరజ రరమనబబ యన
ఇసటట ననస:28-17-834
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహమకద షపసక
ఇసటట ననస:28-17-836
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:28-17-836
వయససస:41
లస: ససస స
8281 NDX2147313
పషరర: చరసజవ గగగమల

94-127/140

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:28-17-835
వయససస:34
లస: పప

94-127/151 8276 NDX2216596
8275 NDX1857624
పషరర: అసజన సరయ కలమమరర గగగమల
పషరర: అయషర షపసక

8259 NDX2242204
పషరర: హబబమలర షషక

తసడడ:డ మహబబబ వల
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవ గణణశ తషసగర
ఇసటట ననస:28-17-835
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:28-17-835
వయససస:47
లస: ససస స

8278 NDX0268953
పషరర: లకకకదదవ గగగమల�

94-127/137

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:28-17-834
వయససస:29
లస: పప
94-127/145

94-127/132

తసడడ:డ గగస షషక
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:58
లస: పప

94-127/142 8267 NDX1135862
8266 JBV0805226
పషరర: వనసకటరమణ రరమనబబ యన� �
పషరర: లకకక నతగరరజ రమణబబ యన

8269 JBV0805218
పషరర: కకటటశనరరరవప రరమనబబ యన

94-127/134

తసడడ:డ మమబబబ వల
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:33
లస: పప
94-127/139

8256 NDX2242220
పషరర: నదరర హన షషక

భరస : గగస షషక
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస షషక
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ వల
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:29
లస: పప
8263 NDX2242253
పషరర: గగస షషక

94-127/131

భరస : జజకకర హహసషసన
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహబబబబ
ఇసటట ననస:28-17-833
వయససస:52
లస: ససస స
8260 NDX0983783
పషరర: మహబబబ ససభభన షషక

8255 NDX1446211
పషరర: మలలర న బబగస షషక

8280 NDX2372811
పషరర: శశభన గమసజ

94-127/156

తసడడ:డ బభలయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:28-17-836
వయససస:31
లస: పప
94-127/158

8283 NDX2772994
పషరర: కకసడమక కలసచతల

94-127/905

భరస : వనసకటటశనరరర కలసచతల
ఇసటట ననస:28-17-836
వయససస:57
లస: ససస స
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94-127/906

భరస : శరఖమబభబమ కలసచతల
ఇసటట ననస:28-17-836
వయససస:29
లస: ససస స
8287 NDX1785098
పషరర: ఇసదధర పసడయదరరరన అఏలస

94-127/161

94-127/164

94-127/167

94-127/169

94-127/908

94-127/172

94-127/175

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:28-17-840
వయససస:73
లస: పప

8300 NDX2694966
పషరర: శసకర నకర

8303 NDX2168319
పషరర: సరయరరస నకర

8306 NDX0944249
పషరర: వనసకటరమణ నకరర

94-127/178

8309 NDX0036152
పషరర: ఉమమదదవ మదదస

8312 NDX0066423
పషరర: అసజకమబ షషక�
భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:31
లస: ససస స

94-127/166

94-127/907

94-127/170

8298 AP151010321372
పషరర: రరమమలమక తమకశశటట �

94-127/171

భరస : చననరసససహహలల�
ఇసటట ననస:28-17-838
వయససస:82
లస: ససస స
94-124/740

8301 NDX2690022
పషరర: ససబబ లకడక నకర

94-124/741

భరస : శసకర నకర
ఇసటట ననస:28-17-839
వయససస:34
లస: ససస స
94-127/173

8304 NDX1781484
పషరర: వనసకట పడవణ కలమమర నకర

94-127/174

తసడడ:డ శకనవరస నకర
ఇసటట ననస:28-17-839
వయససస:24
లస: పప
94-127/176

8307 NDX1079540
పషరర: రమమదదవ గగటట స

94-127/177

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:28-17-840
వయససస:36
లస: ససస స
94-127/179

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:28-17-840
వయససస:58
లస: ససస స
94-127/181

8292 JBV0804237
పషరర: శకనవరసరరవప� ఐలస�

8295 NDX2749430
పషరర: హహమ శక టటప
డ పరనబకర దదవ
ఇలమస
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప ఇలమస
ఇసటట ననస:28-17-837
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:28-17-839
వయససస:45
లస: పప

భరస : అశశక చకకవరరస�
ఇసటట ననస:28-17-840
వయససస:38
లస: ససస స
8311 NDX0035915
పషరర: సరసబయఖ� మదదస�

8297 AP151010321371
పషరర: గగవసదమక తమకశశటట

94-127/163

94-127/168

తసడడ:డ వనసకట రమణ నకర
ఇసటట ననస:28-17-839
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:28-17-839
వయససస:42
లస: పప
8308 NDX0036178
పషరర: అపసజ� యస డడ�

8294 AP151010318310
పషరర: వనసకటరమణ ఐలస

8289 AP151010321157
పషరర: ససతతమహలకడక ఐలస

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-17-837
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ నకర
ఇసటట ననస:28-17-839
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ�
ఇసటట ననస:28-17-839
వయససస:42
లస: ససస స
8305 AP151010318532
పషరర: ససతతరరమయఖ నకరర

94-127/165

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:28-17-838
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నకర శకనవరస
ఇసటట ననస:28-17-838
వయససస:43
లస: ససస స
8302 AP151010321583
పషరర: జజఖతభభవన�

8291 NDX1205335
పషరర: ఆసజననయపడసరద ఐలస

94-127/160

భరస : నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:28-17-837
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:28-17-837
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:28-17-838
వయససస:44
లస: ససస స
8299 NDX2773257
పషరర: నకర రమణ

94-127/162

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:28-17-837
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:28-17-837
వయససస:42
లస: పప
8296 AP151010321300
పషరర: మసగమక సససగసశశటట

8288 NDX0268870
పషరర: రరజఖలకడక� ఐలస�

8286 NDX1167683
పషరర: కరసచన దదవ ఐలలమ

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:28-17-837
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణతరరవప�
ఇసటట ననస:28-17-837
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ యగర రరడడడ బబ గగలల
ఇసటట ననస:28-17-837
వయససస:30
లస: పప
8293 NDX0944322
పషరర: సరసబశవరరవప ఐలస

94-127/159

భరస : గమరరవర రరడడ బబ గమలల
ఇసటట ననస:28-17-837
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అఏలస
ఇసటట ననస:28-17-837
వయససస:32
లస: ససస స
8290 NDX2242519
పషరర: గమరరవర రరడడ బబ గగలల

8285 NDX2242469
పషరర: యగగశనరర బబ గగలల

8310 NDX0035840
పషరర: అశశక చకకవరరస� మదదస�

94-127/180

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:28-17-840
వయససస:38
లస: పప
94-127/182

8313 NDX0458828
పషరర: లకడక సడవసత గగసస

94-127/183

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:32
లస: ససస స
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పషరర: దసరగ సససకర
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94-127/184

భరస : కమల సససకర
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:35
లస: ససస స
8317 NDX0268904
పషరర: అనదరరధ గగసస

94-127/187

94-127/190

94-127/188

8321 NDX2242444
పషరర: కమల సససకర

94-127/193

94-127/196

8324 NDX2216273
పషరర: నతగలకడక తతతనబబ యన

94-127/186

8319 NDX1983577
పషరర: కకషషకరసత యమదవ గగసస

94-127/191

8322 NDX2242451
పషరర: వకకమ సతషలలరర

94-127/192

తసడడ:డ ఆనసద మధస కలమమర సతషలలరర
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:39
లస: పప
94-127/194

94-127/195
8325 JBV0801043
పషరర: నతరరయణమక తతతన బబ యన

భరస : నతగమలలర శనర రరవప తతతనబబ యన
ఇసటట ననస:28-17-842
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:28-17-842
వయససస:35
లస: ససస స

8327 NDX1079656
పషరర: జజఖత తతతనబబ యన

8328 JBV0804070
పషరర: లకడక కడడమమటర� �

94-127/197

94-127/198

భరస : వనసకట పరసడడరసగరరరవప అనసమమల
ఇసటట ననస:28-17-842
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలఖమరరరన రరవప
ఇసటట ననస:28-17-842
వయససస:39
లస: ససస స

8329 NDX0073395
పషరర: నతగ మలలర శనర రరవప
తతతనబబ యన
తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:28-17-842
వయససస:31
లస: పప

94-127/199

94-127/200 8331 AP151010318108
8330 AP151010318358
పషరర: మలర ఖమరరరనరరవప తతతనబబ యన
పషరర: నరసయఖ తతతనబబ యన

8332 JBV0803635
పషరర: లకడక� ఉకరటపప�

94-127/202

భరస : రరమమహన రరవప� �
ఇసటట ననస:28-17-843
వయససస:37
లస: ససస స
8335 NDX1293596
పషరర: ఉకరటభపప వజయ లకకక

94-127/205

తసడడ:డ భభసరర రరవప ఉకలరటపప
ఇసటట ననస:28-17-843
వయససస:27
లస: పప

94-127/203

94-127/208

8339 NDX1944306
పషరర: సరసబభడజఖస రరపప లల

94-127/206

8342 NDX2425684
పషరర: కరరరసక గమసజ
తసడడ:డ శకనవరస గమసజ
ఇసటట ననస:28-17-843
వయససస:29
లస: పప

94-127/204

8337 NDX1293661
పషరర: ఊకరడపప సరసబభడజఖస

94-127/207

భరస : ఊకరడపప రసగయఖ
ఇసటట ననస:28-17-843
వయససస:64
లస: ససస స
94-127/209

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:28-17-843
వయససస:65
లస: ససస స
94-127/211

8334 NDX0708677
పషరర: సరమమమ జఖస కసదసల�
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:28-17-843
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:28-17-843
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:28-17-843
వయససస:64
లస: ససస స
8341 NDX1778697
పషరర: రరజగష ఉకలరటపప

8336 AP151010321306
పషరర: వజయలకడక� ఉకలరడరర�

94-127/201

తసడడ:డ నతరయఖ
ఇసటట ననస:28-17-842
వయససస:62
లస: పప

భరస : భభసరరరరవప� �
ఇసటట ననస:28-17-843
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఊకరటభపప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:28-17-843
వయససస:46
లస: ససస స
8338 AP151010321320
పషరర: సరమమమ జఖమమ ఉకలరడపప

భరస : నతగనత� �
ఇసటట ననస:28-17-842
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:28-17-842
వయససస:42
లస: పప
8333 JBV0803627
పషరర: వనసకటలకడక � ఉకలరడపప�

94-127/189

తసడడ:డ రరజయఖ గగసస
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రమణ సససకర
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:62
లస: పప
8326 NDX2443935
పషరర: వనసకట నతగలకడక అనసమమల

8318 NDX0157131
పషరర: కరసససబ డదగరపరరస�

8316 NDX0066761
పషరర: కరశమక డదగరపరరస

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపదమల�
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసస రరజయఖ
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:30
లస: పప
8323 NDX0271320
పషరర: రరజయఖ� గగసస�

94-127/185

తసడడ:డ వకకమ సతషలలరర
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజయఖ
ఇసటట ననస:28-17-841
వయససస:54
లస: ససస స
8320 NDX0271346
పషరర: గగసస రవ చసదడ యమదవ

8315 NDX2242477
పషరర: పడవణ కలమమరర సతషలలరర

8340 NDX1781765
పషరర: లల కకషష ఉకలరటపప

94-127/210

తసడడ:డ భభసరర రరవప ఉకలరటపప
ఇసటట ననస:28-17-843
వయససస:25
లస: పప
94-127/212

8343 NDX1326115
పషరర: ఫపయదదసప షపసక

94-107/796

భరస : అబమదలమర రశదద షషక
ఇసటట ననస:28-17-844
వయససస:32
లస: ససస స
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8344 NDX1189687
పషరర: షరహహదత బబగస షషక
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94-127/214

భరస : అబమదల రహహస
ఇసటట ననస:28-17-844
వయససస:31
లస: ససస స
8347 AP151010321273
పషరర: జరసబమనతసర షషక

94-127/217

94-127/220

94-127/909

94-127/224

94-127/227

94-127/230

94-127/233

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:28-17-849
వయససస:67
లస: ససస స

8357 NDX1293380
పషరర: సరయళబబ యన సరయ తదజ

8360 NDX2039858
పషరర: ససబడహకణఖస సససగససపటట

8363 NDX2245033
పషరర: లలత పపఛకరయల

8366 NDX1168285
పషరర: నతగగశనర రరవప కకతస మమసస

94-127/236

8369 NDX1168319
పషరర: బభలమజ బసడతరర

94-127/225

8372 AP151010318187
పషరర: శకనవరసరరవప ఉపపల
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:28-17-849
వయససస:43
లస: పప

8352 NDX2216604
పషరర: వనసకమక andugula

94-127/222

8355 NDX2216513
పషరర: హససనత షపసక

94-127/223

8358 NDX2039874
పషరర: ససబభబరరవప సససగసశశటట

94-127/226

తసడడ:డ ససబడహకణఖస సససగసశశటట
ఇసటట ననస:28-17-846
వయససస:30
లస: పప
94-127/228

8361 NDX2358281
పషరర: రతత కలమమరర పపచకరయల

94-127/229

తసడడ:డ చసదడమమళ పచఅకగఅలర
ఇసటట ననస:28-17-847
వయససస:32
లస: ససస స
94-127/231

8364 NDX1653188
పషరర: బతష
స ల నతగ రరజ

94-127/232

తసడడ:డ సజరవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-17-847
వయససస:26
లస: పప
94-127/234

8367 NDX0066993
పషరర: వరణణ ఆదధ

94-127/235

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:28-17-848
వయససస:38
లస: ససస స
94-127/237

తసడడ:డ శశషగరరర
ఇసటట ననస:28-17-848
వయససస:28
లస: పప
94-127/239

94-127/219

భరస : యయససబమ shaik
ఇసటట ననస:28-17-846
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:28-17-847
వయససస:64
లస: పప

భరస : శశషగరరర�
ఇసటట ననస:28-17-848
వయససస:46
లస: ససస స
8371 AP151010321122
పషరర: పడమల ఉపపల

94-127/910

భరస : చసదడమమళ పస
ఇసటట ననస:28-17-847
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పపచకరయల
ఇసటట ననస:28-17-847
వయససస:47
లస: పప
8368 NDX0066589
పషరర: వరలకడక బసడతరర�

8354 NDX2786028
పషరర: కరవనరర మమమళర

8349 NDX1135912
పషరర: అబమదల రహహస షషక

భరస : శకనవరస అసదసగమల
ఇసటట ననస:28-17-845
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర సససగససపటట
ఇసటట ననస:28-17-846
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససజవయఖ
ఇసటట ననస:28-17-847
వయససస:42
లస: ససస స
8365 NDX2242725
పషరర: దసరగ పడసరద పపచకరయల

94-127/221

తసడడ:డ ఏస కకషష
ఇసటట ననస:28-17-846
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనతకమల�
ఇసటట ననస:28-17-846
వయససస:44
లస: పప
8362 NDX1189893
పషరర: అసకమక బతష
స ల

8351 AP151010318194
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-127/216

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:28-17-844
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రవ మమమళర
ఇసటట ననస:28-17-845
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససబడహకణఖస సససగసశశటట
ఇసటట ననస:28-17-846
వయససస:49
లస: ససస స
8359 AP151010318325
పషరర: యబసఫ షషక�

94-127/218

తసడడ:డ చగటభమమలమ
ఇసటట ననస:28-17-844
వయససస:72
లస: పప

భరస : రవ మమమళర
ఇసటట ననస:28-17-845
వయససస:41
లస: ససస స
8356 NDX2039866
పషరర: అదధలకడక సససగసశశటట

8348 JBV2495075
పషరర: అబమదల రషసద

8346 NDX0268920
పషరర: ఆయయషర షష క

భరస : మమలమల� షషక
ఇసటట ననస:28-17-844
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహస�
ఇసటట ననస:28-17-844
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:28-17-844
వయససస:43
లస: పప
8353 NDX2790335
పషరర: లకడక మమమళర

94-127/215

భరస : అబమదల రషసద షషక
ఇసటట ననస:28-17-844
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:28-17-844
వయససస:64
లస: ససస స
8350 AP151010318243
పషరర: మమలమల షషక�

8345 NDX1784991
పషరర: ఫసర దదస షషక

8370 NDX0073858
పషరర: నతగ రరజ ఆదధ

94-127/238

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:28-17-848
వయససస:44
లస: పప
94-127/240

8373 NDX1288570
పషరర: శక వనసకట దసరగ ఉపపల

94-128/332

భరస : శకనవరస రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:28-17-849
వయససస:30
లస: ససస స
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8374 NDX1414622
పషరర: రరజగశనరర ఎస
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94-127/241

తసడడ:డ బలరరజ ఎస
ఇసటట ననస:28-17-850
వయససస:26
లస: ససస స

8375 NDX1414630
పషరర: రగశరక ఎస

94-127/242

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఎస
ఇసటట ననస:28-17-850
వయససస:26
లస: ససస స

8377 NDX0066779
పషరర: వలసల ఎస�

94-127/244

భరస : చసడడడ �
ఇసటట ననస:28-17-850
వయససస:46
లస: ససస స

8378 AP151010321055
పషరర: సరసనత బభలససబడహకణఖస

94-127/247

తసడడ:డ బభలమ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:28-17-850
వయససస:68
లస: పప

8381 NDX0563361
పషరర: తతయరరనతషర షషక

94-127/245

94-127/250

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:28-17-851
వయససస:48
లస: ససస స

8384 NDX1293679
పషరర: అసదసగల అశశక

94-127/248

94-127/253

తసడడ:డ పరపయఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:28-17-851
వయససస:47
లస: పప

8387 NDX1446294
పషరర: అబడహస అసదసగమల

94-127/251

94-128/333

భరస : మరవఅల షషక
ఇసటట ననస:28-17-852
వయససస:50
లస: ససస స

8390 NDX2299451
పషరర: షకకర అహకద షషక

94-127/254

94-128/688

తలర : మర వల షషక
ఇసటట ననస:28-17-852
వయససస:30
లస: పప

8393 NDX2813160
పషరర: సహనతజ బబగమమ షషక

94-128/334

8385 JBV2495273
పషరర: నజర బభష షషక

94-127/252

8388 NDX0073767
పషరర: నననతబమడడ షషక�

94-127/255

8391 NDX2299469
పషరర: మరవఅల షషక

94-128/335

తసడడ:డ పపదకమల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:28-17-852
వయససస:54
లస: పప
94-128/689

తసడడ:డ చనతస షషక
ఇసటట ననస:28-17-852
వయససస:28
లస: ససస స

8395 NDX2813350
పషరర: రరషక షషక

94-127/249

తసడడ:డ భబరర�
ఇసటట ననస:28-17-851
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మరవఅల షషక
ఇసటట ననస:28-17-852
వయససస:23
లస: పప

8392 NDX2813285
పషరర: మహమకద రఫస షషక

8382 NDX1746108
పషరర: మమరర అసదసగమల

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:28-17-851
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:28-17-851
వయససస:51
లస: పప

8389 NDX2299444
పషరర: నదరర హన షషక

94-127/246

భరస : వనసకయఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:28-17-851
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : అసదసగల అబడహస
ఇసటట ననస:28-17-851
వయససస:29
లస: పప

8386 NDX1746173
పషరర: వనసకయఖ అసదసగమల

8379 NDX2061315
పషరర: చసదడ మమసదకకటటటల
తసడడ:డ కకషషన కలటటట మమసదకకటటటల
ఇసటట ననస:28-17-850
వయససస:49
లస: పప

భరస : నజర బభషర
ఇసటట ననస:28-17-851
వయససస:31
లస: ససస స

8383 NDX1446542
పషరర: అలవనలల అసదసగమల

94-127/243

భరస : రరస మహనరరవప
ఇసటట ననస:28-17-850
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బభలల
ఇసటట ననస:28-17-850
వయససస:52
లస: ససస స

8380 NDX1318443
పషరర: బభలరరజ ఎస

8376 NDX0158303
పషరర: నరకల మమరర వనమమల

8394 NDX2815975
పషరర: నతగమర మర వల షషక

94-128/690

తసడడ:డ మర వల షషక
ఇసటట ననస:28-17-852
వయససస:26
లస: పప

94-128/691

భరస : మహమకద రఫస షషక
ఇసటట ననస:28-17-852
వయససస:26
లస: ససస స
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6298 NDX0175349
పషరర: సరధధక రజజక మహమకద

94-105/437

తసడడ:డ గగస మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-406
వయససస:51
లస: పప
6301 NDX0458687
పషరర: జహహదత మహమకద
భరస : ససదద ధక రరజకక మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-406
వయససస:43
లస: ససస స

6299 NDX2678290
పషరర: ఇరరలన బభష షషక

తసడడ:డ బభష షషక
ఇసటట ననస:27-6-406
వయససస:36
లస: పప
94-106/360

94-105/664

6300 NDX1758053
పషరర: శమమ ససలమసనత షషక

94-106/359

తసడడ:డ ససదద ధక రరజకక మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-406
వయససస:29
లస: ససస స

94-106/361 6303 NDX1826520
6302 AP151010315550
పషరర: సలమకబభనస గగస మహమకద
పషరర: జజహహడ రరజజ మహమకద

భరస : యసడడ ఘమసస మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-406
వయససస:67
లస: ససస స

94-106/362

తసడడ:డ ససదద ధక రరజకక మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-406
వయససస:24
లస: పప
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6304 NDX2397651
పషరర: కరరమమలమర మహమకద

94-106/363

తసడడ:డ గగస మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-406
వయససస:39
లస: పప
6307 NDX0046862
పషరర: మమనత షషక షషక

94-105/438

94-105/441

94-105/665

94-106/367

94-105/444

94-106/372

94-106/375

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:27-6-412
వయససస:36
లస: ససస స

6317 NDX0417766
పషరర: షఅషషన షషక

6320 NDX1864546
పషరర: షఫసయ సయఖద

6323 AP151010315166
పషరర: ఖమసససబ సయఖద

6326 NDX2598191
పషరర: జజఖత రరదతడమమలమ

94-106/376

6329 NDX1864579
పషరర: రమణ కలరపరటట

94-106/368

6332 NDX1647603
పషరర: బమజర షషక
తసడడ:డ బడద సర షషక
ఇసటట ననస:27-6-412
వయససస:27
లస: ససస స

6312 NDX0175166
పషరర: రఫ షషక

94-105/443

6315 NDX0417725
పషరర: నదరర హన షషక

94-106/366

6318 NDX0415240
పషరర: రఫస షషక

94-106/369

తసడడ:డ సయఖదదపర షషక
ఇసటట ననస:27-6-408
వయససస:55
లస: పప
94-106/370

6321 NDX0713909
పషరర: జమలమ సయఖద

94-106/371

భరస : ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-409
వయససస:35
లస: ససస స
94-106/373

6324 NDX1864447
పషరర: జలమన సయఖద

94-106/374

తలర : కరళసబ సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-409
వయససస:32
లస: పప
94-29/865

94-105/445
6327 NDX1611095
పషరర: రమణ కలరపరటట KURAPATI

భరస : నరసససహ రరవప KURAPATI
ఇసటట ననస:27-6-410
వయససస:45
లస: ససస స
94-106/377

భరస : నరసససహ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:27-6-410
వయససస:40
లస: ససస స
94-106/822

94-105/440

భరస : యస ఎస బభజ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-6-407
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబభబమ రరదతడమమలమ
ఇసటట ననస:27-6-410
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబమ చలలకలరర
ఇసటట ననస:27-6-410
వయససస:28
లస: ససస స
6331 JFL3267051
పషరర: బబగస షషక

94-106/365

భరస : బమడద సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-409
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : ఖమసససబ సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-409
వయససస:40
లస: పప
6328 NDX1611152
పషరర: జజఖత చలలకలరర

6314 NDX1070044
పషరర: షహనతజ షషక

6309 NDX0104398
పషరర: మరరబ సయఖద సయఖద

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-6-407
వయససస:65
లస: పప

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-409
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగస సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-409
వయససస:37
లస: ససస స
6325 NDX2030773
పషరర: ససభభన సయఖద

94-105/442

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:27-6-408
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడద సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-409
వయససస:41
లస: పప
6322 NDX0417816
పషరర: మమసతతజ బబగస సయఖద

6311 NDX0175547
పషరర: సయఖద పసర షషక

94-106/740

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-407
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సయద పసర షషక
ఇసటట ననస:27-6-407
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబక పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-407
వయససస:40
లస: పప
6319 NDX1611111
పషరర: ససభభన సయఖద సయఖద

94-105/439

తసడడ:డ బభజ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-6-407
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-407
వయససస:19
లస: ససస స
6316 NDX0229575
పషరర: ఖమససస పసర ఖమన పఠరన

6308 NDX0104422
పషరర: మమనత పఠరన పఠరన

6306 NDX2624955
పషరర: అయయషర మహమకద

తసడడ:డ రజక మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-406
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఖమససస పసరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-407
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ భభజ
షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-6-407
వయససస:31
లస: పప
6313 NDX2675809
పషరర: యమససకన పఠరన

94-106/364

తసడడ:డ ఘమస మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-406
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బభజ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-6-407
వయససస:32
లస: ససస స
6310 NDX0175471
పషరర: హసన షరరఫ షషక

6305 NDX0415208
పషరర: ససదధదక రరజకక మహమకద

6330 NDX1611145
పషరర: నరసససహ రరవప కలరపరటట

94-106/378

తసడడ:డ నతరయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:27-6-410
వయససస:46
లస: పప
94-107/238

6333 NDX2151918
పషరర: బభజ షషక

94-107/239

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-6-412
వయససస:29
లస: ససస స
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94-107/240

భరస : బడద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-412
వయససస:52
లస: ససస స
6337 AP151010315232
పషరర: మననతమక దరరర

94-106/379

6338 AP151010312214
పషరర: శశషయఖ దరరర

94-106/381

తసడడ:డ ససబభబరరవప బబ దధదకలరపటట
ఇసటట ననస:27-6-439
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నక నడ వర మమరథద గసడడపప
ఇసటట ననస:27-7-4
వయససస:62
లస: పప
6352 NDX1358415
పషరర: రమణ చడవల

6344 AP151010312138
పషరర: ఖమదరనల షషక

భరస : మననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-4
వయససస:45
లస: ససస స
6355 NDX2883775
పషరర: నతగరరరనసర షషక

94-101/983

తసడడ:డ అబమదల ససభభన�
ఇసటట ననస:27-7-272
వయససస:42
లస: పప

94-105/447

6353 NDX2368454
పషరర: కకటటశనర రరవప జకకర

6356 NDX2884153
పషరర: గగసష మహహదధదన షషక

94-128/611

6359 NDX0030700
పషరర: ఆరగగఖ కలమమర చలకరబతస న

94-105/667

6362 NDX0376996
పషరర: ఆయబబ మహమకద షషక
తసడడ:డ ఇసరకయల షషక
ఇసటట ననస:27-7-375
వయససస:38
లస: పప

94-106/385

6348 NDX1619966
పషరర: షబన షషక

94-105/449

94-105/668
6351 NDX2611846
పషరర: సరయ శకనవరస మమరథద గసడడపప

తసడడ:డ రరమలగగశనర రరవప గసడడపప
ఇసటట ననస:27-7-4
వయససస:28
లస: పప
94-106/387

6354 NDX2613404
పషరర: వనసకయమక అచచ

94-106/760

భరస : మణణకరసత అచచ
ఇసటట ననస:27-7-88/9
వయససస:20
లస: ససస స
94-101/984

6357 NDX2963312
పషరర: మమలమల షషక

94-106/824

తసడడ:డ బమడడ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-7-137
వయససస:69
లస: పప
94-105/450

భరస : నతగరరజ� చలకరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-235
వయససస:51
లస: ససస స
94-107/245

6345 NDX1864231
పషరర: లకడక భమవరపప

భరస : అబమదల సతతసర షషక
ఇసటట ననస:27-6-462
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-7-137
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ దదవథద
ఇసటట ననస:27-7-154
వయససస:18
లస: పప
6361 NDX0544965
పషరర: మమననర షషక�

6350 NDX2611887
పషరర: శశష శఖమల గసడడపప

94-106/382

భరస : నతగరరజ భమవరపప
ఇసటట ననస:27-6-456
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప జకకర
ఇసటట ననస:27-7-49/2
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-7-137
వయససస:59
లస: ససస స
6358 NDX2703007
పషరర: సరయ చరణ గమపస

94-106/384

భరస : రరమలశనర రరవప గసడడపప
ఇసటట ననస:27-7-4
వయససస:49
లస: ససస స
94-107/243

94-106/823

భరస : సరసబశవరరవప బబ దధదకలరపటట
ఇసటట ననస:27-6-439
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-6-459
వయససస:34
లస: ససస స
94-105/666

6339 NDX3202165
పషరర: చనత మణణయఖ దరరర
తసడడ:డ బమజర బభబమ
ఇసటట ననస:27-6-426
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర షషక
ఇసటట ననస:27-6-443/1
వయససస:62
లస: పప

భరస : మహన రరవప మసడలననన
ఇసటట ననస:27-6-456
వయససస:49
లస: ససస స

94-107/242

94-105/446 6342 AP151010315072
6341 NDX0962597
పషరర: రరమకకషష కకపపరపప కకపపరపప
పషరర: నతరరయణమక బబ దధదకలరపటట

94-106/386 6347 NDX1786989
6346 NDX1864306
పషరర: లకడక నతసచతరమక మసడలననన
పషరర: మమలమబ షషక

6349 NDX2611861
పషరర: రరమలసగగశనర రరవప గసడడపప

94-106/380

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:27-6-435
వయససస:33
లస: పప
94-106/383

6336 NDX1647595
పషరర: బడద సరహహబ షషక

తసడడ:డ మరర షషక
ఇసటట ననస:27-6-412
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ perumalla దరరర
ఇసటట ననస:27-6-413
వయససస:62
లస: పప

భరస : నల మమఘ శరఖమ చవలమ
ఇసటట ననస:27-6-429/1
వయససస:27
లస: ససస స
6343 AP151010312236
పషరర: సరసబశవరరవప బబ దధదకలరపటట

94-107/241

తసడడ:డ ఇమమమ షషక
ఇసటట ననస:27-6-412
వయససస:30
లస: పప

భరస : శశషయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-413
వయససస:57
లస: ససస స
6340 NDX1367465
పషరర: ససజనఖ చవలమ

6335 NDX1489120
పషరర: ససభభన షషక

6360 NDX0543033
పషరర: షసషషనతసర షషక

94-107/244

భరస : మమననర
ఇసటట ననస:27-7-272
వయససస:38
లస: ససస స
94-106/388

6363 NDX0030593
పషరర: సపసమ బబగమ

94-105/451

తసడడ:డ షరజహన బబగమ
ఇసటట ననస:27-7-399
వయససస:41
లస: ససస స
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6364 NDX0539338
పషరర: పదతకవత పపలవనలలగమల
పపలవనలలగమల
భరస : రరజ పపలవనలలగమల
ఇసటట ననస:27-7-415
వయససస:30
లస: ససస స

94-105/452

6367 AP151010315195
పషరర: శశషమక ఏకలల

94-107/246

94-107/957

94-107/250

94-106/390

94-107/253

6374 AP151010312173
పషరర: పపదద మననతయఖ చవల

6377 NDX2894251
పషరర: కకటటశనర రరవప మడడడ

6380 NDX2003770
పషరర: మణణ బభబమ మదసద

94-107/256

6383 NDX3207362
పషరర: మననతపలర మడడడ

6386 NDX2786051
పషరర: వజయమణణ కనగసటట

తసడడ:డ సపసదసలల ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:27-7-418
వయససస:34
లస: పప

భరస : నతగయఖ కనగసటట
ఇసటట ననస:27-7-418
వయససస:30
లస: ససస స

6388 NDX0842484
పషరర: మణణసదడ బభబమ చతవల

6389 NDX0419176
పషరర: మలలర శనరమమక చడవల

94-106/391

తసడడ:డ చనతమమనయ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-419
వయససస:31
లస: పప
6391 NDX2004034
పషరర: మననతమమక చతవలమ
భరస : మననతయఖ చతవలమ
ఇసటట ననస:27-7-419
వయససస:57
లస: ససస స

94-107/251

94-106/825

6392 AP151010312394
పషరర: వనసకటటశనరరర చవల
తసడడ:డ పపదద మమనయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-419
వయససస:40
లస: పప

6372 NDX0419218
పషరర: మననతమక చవల

94-107/249

6375 NDX2277952
పషరర: మణణసదడ మదసద

94-105/454

6378 NDX1462621
పషరర: వమల మదసద

94-107/252

భరస : కకటటశనర రరవప మధస
ఇసటట ననస:27/7/417
వయససస:29
లస: ససస స
94-107/254

6381 AP151010312359
పషరర: పపదద మననతయఖ మదసద

94-107/255

తసడడ:డ నతనయఖ మదసద
ఇసటట ననస:27-7-417
వయససస:57
లస: పప
94-107/958

6384 NDX3194008
పషరర: మణణ మడడడ

94-107/959

తసడడ:డ మమనతదఆ మదసద
ఇసటట ననస:27-7-417
వయససస:26
లస: పప
94-106/827

6387 NDX0104737
పషరర: సరమమమ జఖస చతవలమ చతవలమ

94-105/455

భరస : మణణ కలమమర చతవలమ
ఇసటట ననస:27-7-419
వయససస:36
లస: ససస స
94-107/257

తసడడ:డ చనతమమనయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-419
వయససస:34
లస: ససస స
94-107/259

94-107/248

తసడడ:డ పషద మమననయఖ మదసద
ఇసటట ననస:27-7-417
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మణణయఖ పపదద మదసద
ఇసటట ననస:27-7-417
వయససస:29
లస: పప
94-106/826

6369 NDX1462522
పషరర: కకటటష బభబమ ఏకలల

భరస : పపదద మననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-416
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద మననతయఖ మదసద
ఇసటట ననస:27-7-417
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మదసద
ఇసటట ననస:27-7-417
వయససస:72
లస: పప
6385 NDX2868487
పషరర: నతగయఖ కరణణగసటట

94-105/453

తసడడ:డ చనత మణణయఖ మడడడ
ఇసటట ననస:27-7-417
వయససస:29
లస: పప

భరస : పపదదమననతయఖ మధస
ఇసటట ననస:27-7-417
వయససస:52
లస: ససస స
6382 AP151010312065
పషరర: నతనయఖ మదసద

6371 NDX0925776
పషరర: చనల.
అరరణ� చనల

94-106/977

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప ఎకలల
ఇసటట ననస:27-7-415
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-416
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పపదదమనతయఖ మదసద
ఇసటట ననస:27-7-417
వయససస:22
లస: పప
6379 AP151010315415
పషరర: గరలమక మదసద

94-107/247

తసడడ:డ మననతయఖ� చనల
ఇసటట ననస:27-7-416
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-416
వయససస:31
లస: పప
6376 NDX2214633
పషరర: మనసదడ మదసద

6368 NDX1462639
పషరర: శశషమక ఏకలల

6366 NDX3274289
పషరర: మయర పపలవనలలగమలమ

భరస : శశరర పపలవనలలగమలమ
ఇసటట ననస:27-7-415
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటశనర రరవప ఎకలల
ఇసటట ననస:27-7-415
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : శశషమక ఏకలల
ఇసటట ననస:27-7-415
వయససస:20
లస: పప
6373 NDX1358399
పషరర: వరసస బభబమ చవల

94-106/389

తలర : శశషమక ఏకలల
ఇసటట ననస:27-7-415
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబడహస ఎకలల
ఇసటట ననస:27-7-415
వయససస:41
లస: ససస స
6370 NDX2783413
పషరర: అశశక ఏకలల

6365 NDX1670661
పషరర: సరగర బభబమ ఏకలల

6390 AP151010315352
పషరర: మరరయమక చవల

94-107/258

భరస : చనతమమననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-419
వయససస:57
లస: ససస స
94-107/260

6393 AP151010312300
పషరర: మణణకలమమర చవల

94-107/261

తసడడ:డ చనత మమననయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-419
వయససస:41
లస: పప
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6394 AP151010312232
పషరర: చనత మమననయఖ చవల

94-107/262

తసడడ:డ చడనతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-419
వయససస:62
లస: పప
6397 NDX2283109
పషరర: తరరపతమక దతరపప

94-107/265

94-107/268

94-106/394

94-106/397

94-107/270

94-107/273

94-105/456

తసడడ:డ బమజర దరరర
ఇసటట ననస:27-7-426
వయససస:22
లస: పప

6407 NDX1647942
పషరర: ససరగష బభబమ గడదస

6410 AP151010315168
పషరర: శరసతకలమమరర గడదస�

6413 AP151010312184
పషరర: పడభమదతస గడదస�

6416 NDX2756948
పషరర: గడడ స మబరరసరరజ గడడ స రరజ

94-107/960

6419 AP151010315369
పషరర: దదనమక వరరరకలటట

94-106/398

6422 NDX2375434
పషరర: చనత మననతయఖ దరరర
తసడడ:డ బమజరబభబమ దరరర
ఇసటట ననస:27-7-426
వయససస:26
లస: పప

6402 JBV2882181
పషరర: దదనమక ఎలజజల

94-106/393

6405 AP151010312417
పషరర: వనసకటటశనరరర వరరరకలటట

94-106/396

6408 NDX2278208
పషరర: గరత తషలసస గడదస

94-107/269

భరస : నరగశ బభబమ గడదస
ఇసటట ననస:27-07-423
వయససస:27
లస: ససస స
94-107/271

6411 NDX1672147
పషరర: నరగశ బభబమ గడదస

94-107/272

తసడడ:డ మబరస యఖ గడదస
ఇసటట ననస:27-7-423
వయససస:25
లస: పప
94-107/274

6414 NDX3033586
పషరర: మహలకడక గడడ స

94-102/946

భరస : మబరరస గడడ స
ఇసటట ననస:27-7-424
వయససస:20
లస: ససస స
94-106/828

6417 NDX2060168
పషరర: శక మమనస గడదస

94-107/275

భరస : మబరరస రరజ గడదస
ఇసటట ననస:27-7-424
వయససస:29
లస: ససస స
94-106/399

భరస : వనసకటటశనరరర వరరరకలటట
ఇసటట ననస:27-7-425
వయససస:48
లస: ససస స
94-106/401

94-107/267

తసడడ:డ భబషణస వరరరకలటట
ఇసటట ననస:27-7-422
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ గడడ స పడబమదతసస పడబమదతసస
ఇసటట ననస:27-7-424
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గడడ స పడబమదతసస పడబమదతసస
ఇసటట ననస:27-7-424
వయససస:27
లస: పప
6421 NDX2371490
పషరర: మనతయమఖ దరరర

94-106/395

తసడడ:డ అచచయఖ�
ఇసటట ననస:27-7-423
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సపసదసలల దరరర
ఇసటట ననస:27-7-424
వయససస:45
లస: పప
6418 NDX2760098
పషరర: గడడ స మబరరస మబరరస

6404 JBV2877322
పషరర: ఆసజననయమలల ఎలజజల

6399 AP151010315346
పషరర: జరమక దతరర

భరస : చనతఅఅజయఖ elijala
ఇసటట ననస:27-7-422
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడభమదతసస�
ఇసటట ననస:27-7-423
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద అచచయఖ�
ఇసటట ననస:27-7-423
వయససస:52
లస: పప
6415 NDX2277721
పషరర: నతసరయఖ దరరర

94-106/392

తసడడ:డ మమరస యఖ గడదస
ఇసటట ననస:27-7-423
వయససస:25
లస: పప

భరస : మబరరసబభబమ�
ఇసటట ననస:27-7-423
వయససస:47
లస: ససస స
6412 AP151010312192
పషరర: మబరరసబభబమ గడడ స�

6401 JBV2882199
పషరర: శవలల ఎలజజల

94-107/264

భరస : జరమక దతర
ఇసటట ననస:27-7-421
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చనపసచచయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-7-422
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-7-422
వయససస:65
లస: పప
6409 AP151010315012
పషరర: ససబమబలల గడడ స�

94-107/266

భరస : ఆఅజననయమలల ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-7-422
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనపసచచయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-7-422
వయససస:41
లస: పప
6406 JBV2877306
పషరర: చనపసచచయఖ ఎలజజల

6398 NDX0419093
పషరర: శరఅతకలమమరర దతరర

6396 AP151010315187
పషరర: భబదదవమక చవల

భరస : వనసకటసరనమ చవల
ఇసటట ననస:27-7-420
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : చడనతయఖ దతర
ఇసటట ననస:27-7-421
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత బభబమ దతరపప
ఇసటట ననస:27-7-421
వయససస:42
లస: పప
6403 JBV2877280
పషరర: చనఅసజయఖ ఎలజజల

94-107/263

తసడడ:డ చడనతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-419
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరజ దతరపప
ఇసటట ననస:27-7-421
వయససస:33
లస: ససస స
6400 NDX2283091
పషరర: రరజ దతరపప

6395 AP151010312293
పషరర: పపదద మమనయఖ చవల

6420 NDX2504389
పషరర: అశశక వరరకలటట

94-106/400

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర వరరకలటట
ఇసటట ననస:27-7-425
వయససస:21
లస: పప
94-223/31

6423 NDX2164978
పషరర: పడసనత పపసడడస

94-106/402

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపసడడస
ఇసటట ననస:27-7-427
వయససస:24
లస: ససస స
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6424 NDX2278000
పషరర: వలయస కగరర చలమల

94-106/403

తసడడ:డ యయసస దతస చలమల
ఇసటట ననస:27-7-427
వయససస:21
లస: పప
6427 NDX2868586
పషరర: వజయమక చలమల

94-106/831

94-106/406

94-106/409

94-106/412

94-106/415

94-106/418

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-431
వయససస:32
లస: పప

6437 AP151010315272
పషరర: నతరరయణమక చవలమ

94-106/413

6440 AP151010315240
పషరర: పరరనన షషక

6443 AP151010312070
పషరర: ఖమససస షషక

94-105/457

6446 NDX1292796
పషరర: సలమక షషక

94-106/416

6449 NDX0800888
పషరర: అమమకజ షషక

94-106/419

6452 NDX0773218
పషరర: హహసషసన షషక
తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-431
వయససస:45
లస: పప

94-106/408

6435 NDX0824086
పషరర: మననతయఖ జకకర

94-106/411

తసడడ:డ వనసకయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-429/1
వయససస:50
లస: పప
6438 NDX1296375
పషరర: రవ గలమర

94-106/414

6441 AP151010315050
పషరర: ఖతజజబ షషక

94-106/417

6444 AP151010312306
పషరర: బభబభ షషక

94-106/420

తసడడ:డ బరరన షషక
ఇసటట ననస:27-7-430
వయససస:52
లస: పప
94-105/458

6447 NDX0030361
పషరర: షమ వపనతసర షషక

94-105/459

భరస : ఖలల అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-7-431
వయససస:47
లస: ససస స
94-106/421

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-7-431
వయససస:30
లస: ససస స
94-106/423

6432 NDX0418137
పషరర: మలలర శనరర జకకర

భరస : పసర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-7-430
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-7-431
వయససస:28
లస: ససస స
94-105/460

94-106/405

తసడడ:డ వశరక గలమర
ఇసటట ననస:27-7-429/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-7-430
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ లతఫ షషక
ఇసటట ననస:27-7-431
వయససస:52
లస: పప
6451 NDX0800979
పషరర: బభజ షషక

94-106/410

భరస : బభబభ షషక
ఇసటట ననస:27-7-430
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-7-431
వయససస:26
లస: ససస స
6448 NDX0176370
పషరర: ఖలల అహమద షషక

6434 NDX1137611
పషరర: మలర ఖమరరరనరరవప జకకర

6429 AP151010315162
పషరర: ఎలర మసదమక చసతబతనత

భరస : మనతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-429/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటశనరరరవప చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-429/2
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-7-430
వయససస:24
లస: పప
6445 NDX1292655
పషరర: సబహ తహససన షషక

94-106/407

Deleted

తసడడ:డ వనసకయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-429/2
వయససస:55
లస: పప
6442 NDX1773234
పషరర: ఇనతమమల హససన షషక

6431 NDX0418186
పషరర: భబలకడక జకకర

94-106/830

భరస : యయససరతతస చసతబతనత
ఇసటట ననస:27-7-428
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మనతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-429/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : రవ గలమర
ఇసటట ననస:27-7-429/2
వయససస:27
లస: ససస స
6439 NDX0415489
పషరర: కకటటశనరరరవప చడవల

94-106/404

తసడడ:డ మననతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-429/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మనతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-429/1
వయససస:28
లస: పప
6436 NDX1296367
పషరర: రమమదదవ గలమర

6428 AP151010315150
పషరర: లకకమక చసతబతనత

6426 NDX2868644
పషరర: ఏసస దతసస చలమల

తసడడ:డ నరసయఖ చలమల
ఇసటట ననస:27-7-427
వయససస:59
లస: పప

భరస : చనతపసచచయఖ చసటబతనత
ఇసటట ననస:27-7-428
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప జగస
ఇసటట ననస:27-7-429
వయససస:57
లస: ససస స
6433 NDX1137629
పషరర: రమమష బభబమ జకకర

94-106/829

భరస : చడలమల
ఇసటట ననస:27-7-427
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : ఏసస దతసస చలమల
ఇసటట ననస:27-7-427
వయససస:56
లస: ససస స
6430 NDX0713917
పషరర: చనతమమకయ జసగస

6425 NDX3187523
పషరర: శరయమక చడలమల

6450 NDX0771329
పషరర: లమల బ షషక

94-106/422

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-431
వయససస:43
లస: ససస స
94-106/424

6453 NDX1864678
పషరర: షహనతజ సయఖద

94-106/425

భరస : హఫసజ బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:27-7-432
వయససస:39
లస: ససస స
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94-106/426

భరస : గగస సయఖద
ఇసటట ననస:27-7-432
వయససస:71
లస: ససస స
6457 NDX0106427
పషరర: జరరనత షషక

94-106/428

94-106/431

94-106/434

94-106/436

94-106/438

94-106/441

94-115/938

తసడడ:డ బభబమ షషక
ఇసటట ననస:27-7-439
వయససస:34
లస: పప

6467 AP151010312029
పషరర: అకరబల మహమకద

6470 NDX2518199
పషరర: అబమదల కరరస షషక

6473 NDX2526390
పషరర: అబమదల కరరస షషక

6476 NDX2657823
పషరర: ఆశ షషక

94-106/444

6479 JBV2882082
పషరర: బభజ షషక

94-106/437

6482 NDX1972893
పషరర: మసరసన వల షషక
తసడడ:డ ననషరద బబగస షషక
ఇసటట ననస:27-7-439
వయససస:39
లస: పప

6462 NDX2062289
పషరర: హహసషసన షషక

94-106/433

6465 NDX2670495
పషరర: నతగమర షషక

94-106/741

6468 NDX2588366
పషరర: అబమదల కరరస షషక

94-101/884

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-437
వయససస:64
లస: పప
94-106/439

6471 NDX2518223
పషరర: హసససబ షషక

94-106/440

భరస : అబమదల కరరస షషక
ఇసటట ననస:27-7-437
వయససస:58
లస: ససస స
94-107/276

6474 NDX2655884
పషరర: హసన బ షషక

94-115/937

భరస : అబమదల కరరస షషక
ఇసటట ననస:27-7-437
వయససస:57
లస: ససస స
94-115/939

6477 NDX1070127
పషరర: ఖమజజబ షషక

94-106/443

తలర : ననషరద బబగమ షషక
ఇసటట ననస:27-7-439
వయససస:33
లస: ససస స
94-106/445

తసడడ:డ బభబమ షషక
ఇసటట ననస:27-7-439
వయససస:39
లస: ససస స
94-106/447

94-106/430

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:27-7-434
వయససస:21
లస: పప

భరస : నతగమర షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-7-437
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-7-439
వయససస:36
లస: ససస స
6481 JBV2877058
పషరర: ససభభన షషక

94-106/435

తసడడ:డ మహమకద మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-437
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల కరరస షషక
ఇసటట ననస:27-7-437
వయససస:32
లస: పప
6478 NDX1070085
పషరర: పరరనన షషక

6464 AP151010312113
పషరర: ఖమససస

6459 AP151010315081
పషరర: అలమరబ షషక

తలర : బబగస షషక
ఇసటట ననస:27-7-434
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద మసరసన
ఇసటట ననస:27-7-437
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల కరరస షషక
ఇసటట ననస:27-7-437
వయససస:33
లస: పప
6475 NDX2657724
పషరర: నతగమర షరరఫ షషక

94-106/432

తసడడ:డ రజజక మహమకద
ఇసటట ననస:27-7-435
వయససస:62
లస: పప

భరస : నతగమర షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-7-437
వయససస:22
లస: ససస స
6472 NDX2518249
పషరర: నతగమర షరరఫ షషక

6461 NDX0418202
పషరర: ననతబ షషక

94-106/427

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:27-7-434
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడద షషక
ఇసటట ననస:27-7-434
వయససస:60
లస: పప

భరస : అకబరర మహమకద
ఇసటట ననస:27-7-435
వయససస:44
లస: ససస స
6469 NDX2518256
పషరర: ఆశ షషక

94-106/429

భరస : బమడదసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-7-434
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమస షషక
ఇసటట ననస:27-7-434
వయససస:42
లస: పప
6466 AP151010315006
పషరర: ఖరఖరరనతసర మహమకద

6458 AP151010315120
పషరర: మహహదదదన బ షషక

6456 NDX2062297
పషరర: పసరర షషక

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-434
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-7-434
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఇమమస షషక
ఇసటట ననస:27-7-434
వయససస:59
లస: ససస స
6463 AP151010312154
పషరర: మమలమల షషక

94-53/633

భరస : నతగమల మర షషక
ఇసటట ననస:27-7-433
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నతగమరర షషక
ఇసటట ననస:27-7-434
వయససస:36
లస: ససస స
6460 AP151010315225
పషరర: మహహదదదన బ షషక

6455 NDX2647402
పషరర: ఖజజ బ షషక

6480 AP151010315001
పషరర: ననషద బబగస షషక

94-106/446

భరస : బభబమ షషక
ఇసటట ననస:27-7-439
వయససస:54
లస: ససస స
94-106/448

6483 NDX2504421
పషరర: బభబమ షషక

94-106/449

తసడడ:డ యమకలబ షషక
ఇసటట ననస:27-7-439
వయససస:57
లస: పప
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94-105/461

తసడడ:డ సరరదర పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-440
వయససస:33
లస: ససస స
6487 NDX1489294
పషరర: నతగమల మరర షషక

94-105/464

94-105/467

94-105/669

94-105/469

94-105/472

94-105/475

94-106/453

తసడడ:డ అనతనర పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:46
లస: పప

6497 NDX0105791
పషరర: బబతతసబ బరదన

6500 NDX0046979
పషరర: జమర బబగస పఠరన

6503 NDX2670966
పషరర: హససన షషక

6506 AP151010315419
పషరర: హబబమనతసర పఠరన

94-106/456

6509 AP151010312374
పషరర: హసజద పఠరన

94-105/470

6512 NDX2598217
పషరర: సమర షషక
తసడడ:డ నతగమల మర షషక
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:18
లస: పప

6492 NDX0046938
పషరర: సమనత షషక షషక

94-105/468

6495 NDX1432962
పషరర: నతగబర ఖమన పఠరన

94-107/277

6498 NDX0030460
పషరర: ససరరజ పఠరన

94-105/471

భరస : సరదధక ఖమన ససరరజ
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:34
లస: ససస స
94-105/473

6501 NDX0105486
పషరర: రహమమత షషక

94-105/474

భరస : నతజర షషక
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:46
లస: ససస స
94-105/670

6504 JBV2882280
పషరర: రగశరమక పఠరన

94-106/452

భరస : షబబర పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:43
లస: ససస స
94-106/454

6507 NDX0229435
పషరర: రరయమజ ఖమన పఠరన

94-106/455

తసడడ:డ సరరర ర పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:32
లస: పప
94-106/457

తసడడ:డ అనతనర పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:40
లస: పప
94-106/459

94-105/466

తసడడ:డ సమఉలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-441
వయససస:33
లస: పప

భరస : అనతనర పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అనతనర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:40
లస: పప
6511 NDX0377192
పషరర: షబబర ఖమన పఠరన

94-106/451

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అననర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:62
లస: ససస స
6508 AP151010312084
పషరర: సపసదతఖమన పఠరన

6494 NDX2214450
పషరర: లకడక తతయమరర బబ రరక

6489 NDX1165307
పషరర: మహబబబ జజన షషక షషక

భరస : బబ బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-7-441
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సపసదత ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరర పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:49
లస: పప
6505 AP151010315328
పషరర: మరరయమబ పఠరన

94-106/450

భరస : శకనవరస బరదన
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షషక
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:38
లస: ససస స
6502 NDX2277812
పషరర: మహబబన ఖమన పఠరన

6491 NDX2410918
పషరర: షరజహన పఠరన

94-105/463

తసడడ:డ అబమదల రషసద షషక
ఇసటట ననస:27-7-440
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరఘవ బబ రరక
ఇసటట ననస:27-7-441
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరన షషక
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:23
లస: ససస స
6499 NDX2165109
పషరర: ఆయయశర షషక

94-105/465

తసడడ:డ మమబమల పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-440
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ బబ రక
ఇసటట ననస:27-7-441
వయససస:18
లస: ససస స
6496 NDX2277648
పషరర: ఫరరక నత షషక

6488 NDX2277614
పషరర: రరహమన షషక

6486 NDX0104315
పషరర: ఆషర తపషపటర తపషపటర

భరస : నతరరయణ బభబమ తపషపటర
ఇసటట ననస:27-7-440
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:27-7-440
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శక రసగ నతయకలలల బబ రరక
ఇసటట ననస:27-7-440
వయససస:46
లస: పప
6493 NDX2677136
పషరర: భవన శక బబ రక

94-105/462

భరస : ఇజజజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-440
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-7-440
వయససస:29
లస: పప
6490 NDX0122697
పషరర: రరఘవ బబ రరక

6485 NDX0106013
పషరర: మసరసన పఠరన

6510 JBV2877231
పషరర: అసజజద ఖమన పఠరన

94-106/458

తసడడ:డ అనతనర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-442
వయససస:41
లస: పప
94-30/1016

6513 NDX1772905
పషరర: సఫసయ షషక

94-106/460

తసడడ:డ సమద షషక
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:26
లస: ససస స
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94-106/461

భరస : షరహహన షషక
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:26
లస: ససస స
6517 AP151010315441
పషరర: మలర కర షషక

94-106/464

94-106/467

94-106/832

94-106/742

94-106/472

94-106/475

94-106/478

తసడడ:డ సరరర రరర న పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-445
వయససస:34
లస: పప

6527 NDX2675403
పషరర: ససమయమ పఠరన

6530 NDX2214476
పషరర: ఫరరకన షషక

6533 NDX0415075
పషరర: బభజ షషక

6536 AP151010315308
పషరర: రహహమమనతసర పఠరన

94-106/481

6539 AP151010315340
పషరర: శరకకర పఠరన

94-106/743

6542 NDX3117033
పషరర: అపసర షషక
తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-7-445
వయససస:29
లస: పప

6522 AP151010312290
పషరర: నతగమల మరర షషక

94-106/469

6525 NDX1526526
పషరర: నతగబర శరరఫ షషక

94-106/471

6528 NDX1526203
పషరర: అకబర వల షషక

94-107/278

తసడడ:డ ఖమజజ వల షషక
ఇసటట ననస:27-7-443
వయససస:50
లస: పప
94-106/473

6531 AP151010315212
పషరర: మమజబమనతసర షషక

94-106/474

భరస : ఖమదర వల షషక
ఇసటట ననస:27-7-443/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-106/476

6534 NDX2504306
పషరర: ససహససన పపరరకల

94-106/477

భరస : వనసకట నతరరయణ పపరరకల
ఇసటట ననస:27-7-444
వయససస:33
లస: ససస స
94-106/479

6537 JBV2877371
పషరర: జహరరలమర పఠరన

94-106/480

తసడడ:డ పపదదజజన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-444
వయససస:35
లస: పప
94-106/482

భరస : సరరర ర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-445
వయససస:56
లస: ససస స
94-106/484

94-106/466

తసడడ:డ అకబర అల షషక
ఇసటట ననస:27-7-443
వయససస:26
లస: పప

భరస : పపదదజజన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-444
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-7-444
వయససస:43
లస: పప
6541 NDX0377325
పషరర: ఇజజజజర న పఠరన

94-106/470

తసడడ:డ ఖమదరనల షషక
ఇసటట ననస:27-7-443/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : జజనతర హహద షషక
ఇసటట ననస:27-7-444
వయససస:41
లస: ససస స
6538 NDX2080505
పషరర: జజన షహహద షషక

6524 NDX2214443
పషరర: షరకకరర షషక

6519 NDX2410884
పషరర: అబరల షషక

తసడడ:డ బమడదసరహహబ
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఫషజల షషక
ఇసటట ననస:27-7-443/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదరనల షషక
ఇసటట ననస:27-7-443/1
వయససస:33
లస: పప
6535 NDX2214302
పషరర: రగషక షషక

94-106/468

తసడడ:డ పరగనజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-443
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-7-443/1
వయససస:31
లస: ససస స
6532 NDX0377119
పషరర: ఫజల షషక

6521 NDX0667709
పషరర: జబఉలర య పఠరన

94-106/463

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : అకబర అల షషక
ఇసటట ననస:27-7-443
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బభష ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-443
వయససస:38
లస: పప
6529 NDX2214484
పషరర: సరబర షషక

94-106/465

తసడడ:డ పపదద జజన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షషక
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:34
లస: పప
6526 NDX2617082
పషరర: పరగనజ ఖమన పఠరన

6518 NDX2504330
పషరర: ఫరతమమనతస షషక

6516 NDX0417527
పషరర: కరరమమనతసర షషక

భరస : నతగమల మర షషక
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షషక
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:34
లస: పప
6523 NDX2861508
పషరర: ఖజజవల షషక

94-106/462

భరస : ఖమదర బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సయఖద షషక
ఇసటట ననస:27-7-442/1
వయససస:47
లస: ససస స
6520 NDX0377556
పషరర: ఖమదర బభషర షషక

6515 NDX2359867
పషరర: పరరనన షషక

6540 NDX1772962
పషరర: బభజ బభషర షషక

94-106/483

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-7-445
వయససస:34
లస: పప
94-107/961

94-105/476
6543 NDX0487769
పషరర: కకరణ కలమమర రరసజల రరసజల

తసడడ:డ వకటర జజన రరసజల
ఇసటట ననస:27-7-446
వయససస:31
లస: పప
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6544 NDX1143650
పషరర: హహమలత వరదత వరద

94-105/477

భరస : పడశరసత వరద
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:30
లస: ససస స
6547 NDX0103887
పషరర: నతరరయణమక పపసర పపసర

94-105/481

94-105/484

తసడడ:డ రరసబభబమ ఒలలర
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:30
లస: పప
6553 NDX0065383
పషరర: రవ భమమ

94-105/487

94-106/485

94-106/487

94-105/491

94-106/834

భరస : ఇసరకయల షషక
ఇసటట ననస:27-7-450/1
వయససస:25
లస: ససస స

94-105/488

6563 NDX0921718
పషరర: బటభడ గగవసదమక బటభడ

6566 NDX1872176
పషరర: పరరనత తమమరర

94-106/490

6569 NDX2904902
పషరర: కగసర షషక

94-106/486

6572 NDX0713222
పషరర: ససలమసన పఠరన
భరస : అసరకతషలమరఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-450/1
వయససస:33
లస: ససస స

6552 NDX0065375
పషరర: ససరగష భమమ

94-105/486

6555 NDX0065367
పషరర: వనసకట నతరరయణ భమమ

94-105/489

6558 NDX1292531
పషరర: బబ జరసనతబ షషక

94-105/490

భరస : రహమమన షషక
ఇసటట ననస:27-7-448
వయససస:34
లస: ససస స
94-106/488

6561 NDX2504470
పషరర: అసద షషక

94-106/489

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-7-448
వయససస:20
లస: పప
94-105/492

6564 NDX3200565
పషరర: జగనతతథ సరహహ

94-106/833

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:27-7-449
వయససస:38
లస: పప
94-107/279

6567 NDX2277028
పషరర: ఖమససస బ షషక

94-105/493

భరస : రహహమమదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-7-450
వయససస:38
లస: ససస స
94-106/835

తసడడ:డ రహహమమదదదన
ఇసటట ననస:27-7-450
వయససస:18
లస: ససస స
94-106/491

94-105/483

తసడడ:డ వరయఖ భమమ
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రరవప తమమరర
ఇసటట ననస:27-7-449
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-7-450
వయససస:48
లస: పప
6571 NDX2504447
పషరర: షఫసయ షషక

6560 NDX2504355
పషరర: రబయ షషక

6549 NDX0104141
పషరర: నతగగశనరమక భమమ

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ భమమ
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప బటభడ
ఇసటట ననస:27-7-449
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జగనతతద
ఇసటట ననస:27-7-449
వయససస:36
లస: ససస స
6568 NDX0227330
పషరర: రహహమమదదదన షషక

94-105/485

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-7-448
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మనయమఖ చతవలమ
ఇసటట ననస:27-7-449
వయససస:24
లస: ససస స
6565 NDX3183621
పషరర: పడమల కలమమరర సరహహ

6551 NDX0175828
పషరర: పడశరసత వరద

6557 AP151010312091
పషరర: సతఖనతరరయణ వరదత

94-105/480

భరస : వనసకట నతరరయణ భమమ
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వరహలరరవప
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:60
లస: పప

భరస : అపసర షషక
ఇసటట ననస:27-7-448
వయససస:21
లస: ససస స
6562 NDX1863308
పషరర: శరఖమల చతవలమ

94-105/482

తసడడ:డ చనత రమణ పపస
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:50
లస: పప

భరస : సతఖనతతరరయణ
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:57
లస: ససస స
6559 NDX2504348
పషరర: సలమక షషక

6548 NDX1166966
పషరర: వజయలకకక గగనశశపపడక
గగనశశపపడక
భరస : లకకక నతరరయణ గగనశశపపడక
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:57
లస: ససస స

6554 NDX0064840
పషరర: వనసకట రమణ పపస

6546 NDX0104471
పషరర: శవ భభమ భభమ

భరస : రవ భభమ
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశనరరరవప షషక
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ భమమ
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:43
లస: పప
6556 AP151010315076
పషరర: నతగమణణ వరదత

94-105/479

భరస : ససరగష భమమ
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ పపసర
ఇసటట ననస:27-7-447
వయససస:46
లస: ససస స
6550 NDX1489138
పషరర: జగరదదష వవలలర ఒలలర

6545 NDX2410785
పషరర: లకడక భమమ

6570 NDX2766277
పషరర: షషక కగసర

94-106/836

తసడడ:డ షషక రహహమమదదదన
ఇసటట ననస:27-7-450
వయససస:18
లస: ససస స
94-106/492

6573 AP151010315208
పషరర: షరహహదత షషక

94-106/493

భరస : అసకతషలమరఖమన షషక
ఇసటట ననస:27-7-450/1
వయససస:55
లస: ససస స
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94-106/494

తసడడ:డ అసకతషలమర షషక
ఇసటట ననస:27-7-450/1
వయససస:34
లస: పప
6577 NDX2277705
పషరర: మరర బ సయఖద

94-105/494

94-106/498

94-105/496

94-106/501

94-106/745

94-106/746

94-105/498

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:27-7-457
వయససస:45
లస: పప

6587 NDX2430700
పషరర: వజయ సరహహ

6590 NDX2625085
పషరర: ససభభన షషక

6593 NDX2504322
పషరర: అలర సరహహబ సయఖద

6596 NDX2276970
పషరర: అనల కలమమర జరలద

94-106/838

6599 NDX0561233
పషరర: పదక ససమకలరర ససమకలరర

94-106/502

6602 NDX1296383
పషరర: హనతత చలకరబతస న
భరస : రరజ కలమమర చలకరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-457
వయససస:27
లస: ససస స

6582 NDX0105015
పషరర: జజససకన పఠరన పఠరన

94-105/495

6585 NDX2371482
పషరర: హహమ సరహహ

94-106/500

6588 NDX2437119
పషరర: హరర సరహహ

94-106/503

తసడడ:డ డక సరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:27-7-452
వయససస:49
లస: పప
94-105/671

6591 NDX2430908
పషరర: అబమదల సతతసర షషక

94-106/504

తసడడ:డ ఖమససస షహహద షషక
ఇసటట ననస:27-7-453
వయససస:24
లస: పప
94-106/505

6594 NDX2469948
పషరర: ఇమమమ న షషక

94-105/497

తసడడ:డ రజజక షషక
ఇసటట ననస:27-7-455
వయససస:20
లస: పప
94-105/499

6597 NDX2868495
పషరర: బభల ససమన జరలడ

94-106/837

తసడడ:డ ససధతకర రరవప జరలడ
ఇసటట ననస:27-7-456
వయససస:39
లస: పప
94-105/500

భరస : వనసకటటశనరరర ససమకలరర
ఇసటట ననస:27-7-457
వయససస:24
లస: ససస స
94-105/502

94-106/497

భరస : హరర సరహహ
ఇసటట ననస:27-7-452
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధతకర రరవప జరలద
ఇసటట ననస:27-7-456
వయససస:28
లస: పప

భరస : బభల సరనమ జరలడ
ఇసటట ననస:27-7-456
వయససస:30
లస: ససస స
6601 NDX1786104
పషరర: కమలలష రరడడడ కలరరక

94-106/499

తసడడ:డ ససలమర సయఖద
ఇసటట ననస:27-7-453/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల రజజక షషక
ఇసటట ననస:27-7-455
వయససస:21
లస: పప
6598 NDX2868537
పషరర: మమరర పడసనత జరలడ

6584 NDX2214500
పషరర: మసరసన బ షషక

6579 JBV2882041
పషరర: భభనసమత వరదత

తసడడ:డ ఖమదర బభష పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-452
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-453
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-453
వయససస:20
లస: పప
6595 NDX2469955
పషరర: అబమదల రగఫర షషక

94-106/721

తసడడ:డ హరర సరహహ
ఇసటట ననస:27-7-452
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-452
వయససస:20
లస: పప
6592 NDX2670800
పషరర: రరయమజ షషక

6581 NDX2214575
పషరర: దధలర మద పఠరన

94-106/744

భరస : కరమమశనరరరవప వరదత
ఇసటట ననస:27-7-451
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-7-452
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-452
వయససస:78
లస: ససస స
6589 NDX2680569
పషరర: ఫయమజ షషక

94-106/496

భరస : ససలమసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27.-7-451
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బభబమ పసడతల
ఇసటట ననస:27-7-452
వయససస:46
లస: ససస స
6586 NDX2504454
పషరర: ఖమససస బ షషక

6578 AP151010315184
పషరర: అషసపపనతసర షషక

6576 NDX2547578
పషరర: ససలమసన పటభన

తసడడ:డ అసకతషలమరఖమన పటభన
ఇసటట ననస:27-7-450/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : మరరషరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-7-451
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరహలల వరద
ఇసటట ననస:27-7-451
వయససస:70
లస: పప
6583 NDX2277671
పషరర: మననతమక పసడతల

94-106/495

తసడడ:డ సతతసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-7-450/1
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:27-7-451
వయససస:26
లస: ససస స
6580 NDX2214385
పషరర: కరమమశనరరరవప వరద

6575 AP151010312027
పషరర: అసకతషలమరఖమన పఠరన

6600 NDX1743898
పషరర: శరఖస పసడతష గదదల

94-105/501

తసడడ:డ అబడహస పడభభత కలమమర శరఖస గదదల
ఇసటట ననస:27-7-457
వయససస:24
లస: పప
94-106/506

6603 AP151010315288
పషరర: ఆరగగఖకలమమరర చలకరబతస న

94-106/507

భరస : నతగరరజ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-457
వయససస:49
లస: ససస స
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6604 NDX0415505
పషరర: రరజ కలమమర చలకరబతస న

94-106/508

తసడడ:డ నతగ రరజ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-457
వయససస:34
లస: పప
6607 NDX1875543
పషరర: ససనత జకకర

94-106/511

94-106/515

94-106/518

94-106/521

94-106/524

94-106/527

94-105/504

భరస : కకషష చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:34
లస: ససస స

6617 NDX0410191
పషరర: రసగబభబమ జకకర

6620 AP151010312004
పషరర: ఖమససస షషక షషక

6623 NDX2675338
పషరర: బజబ షషక

94-105/673

94-106/522

6632 NDX0418319
పషరర: అలవనలల చడవల
భరస : పపదదదసరగ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:35
లస: ససస స

94-106/517

6615 NDX1581199
పషరర: ఫరరద బభషర షషక

94-106/520

6618 NDX0713289
పషరర: రరజజ కలమమర జకకర

94-106/523

తసడడ:డ గగవసదస జకకర
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:34
లస: పప
94-106/525

6621 AP151010312041
పషరర: సపసదత షషక

94-106/526

తసడడ:డ మహమకద షషక
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:52
లస: పప
94-106/747

6624 NDX0965939
పషరర: కరరమబన షషక షషక

94-105/503

భరస : బడదమయమ షషక
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:34
లస: ససస స
94-105/672

తసడడ:డ బడదమయమ షషక
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:20
లస: పప
94-105/674

తసడడ:డ చన దసరగ రరవప చడవల
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:19
లస: పప
94-106/528

6612 AP151010315394
పషరర: వనసకరయమక జకకర

94-105/505 6627 NDX2676161
6626 NDX0487835
పషరర: చసదడమహన వనలలపల వనలలపల
పషరర: మసరసన వల షషక

6629 NDX2594745
పషరర: వజయ దసరగ రరవప చడవల

94-106/513

తసడడ:డ ఖమససస వల షషక
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చతరరరస వనలలపల
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బడదమయమ షషక
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:20
లస: ససస స
6631 NDX0418368
పషరర: వనసకట లకడక చవలమ

94-106/519

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మదధన షషక
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:39
లస: పప
6628 NDX2676104
పషరర: అసరక షషక

6614 NDX1526161
పషరర: అబమదల సతతసర షషక

6609 NDX1875550
పషరర: వనయ కలమమర జకకర

భరస : గగవసదస జకకర
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:54
లస: పప
6625 NDX0961706
పషరర: బడదమయమ షషక షషక

94-106/516

తసడడ:డ పపదగగవసదస జకకర
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:44
లస: పప
6622 AP151010312056
పషరర: గగవసదస జకకర

6611 NDX0819714
పషరర: మసరసన బ షషక

94-106/510

తసడడ:డ గగవసదస జకకర
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : మసరసనబ షషక
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పపదదశలమర సయఖద
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:34
లస: పప
6619 AP151010312202
పషరర: మసరసననల షషక

94-106/512

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పపదదశలమరర సయఖద
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:52
లస: ససస స
6616 NDX0415281
పషరర: ససబభన సయఖద

6608 NDX2430890
పషరర: లలత కలమమరర జకకర

6606 NDX1773200
పషరర: వహహద షషక

భరస : నతగబర షషక
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమమర జకకర
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:40
లస: ససస స
6613 AP151010315110
పషరర: మరరబ సయఖద

94-106/509

తసడడ:డ ఏససరతతస చలకరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-457
వయససస:52
లస: పప

భరస : రసగబభబమ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-458
వయససస:28
లస: ససస స
6610 AP151010315155
పషరర: మమలమబ షషక

6605 AP151010312150
పషరర: నతగరరజ చలకరబతస న

6630 NDX2625515
పషరర: నతగవరరన చవల

94-105/675

తసడడ:డ దసరగ రరవప చవల
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:19
లస: పప
94-106/529

6633 NDX0662957
పషరర: గగవసదమక చడవల

94-106/530

భరస : చనతదసరరగరరవప చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:37
లస: ససస స
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6634 AP151010315144
పషరర: నతసరమక చవలమ

94-106/531

భరస : మననతయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:60
లస: ససస స
6637 NDX0415539
పషరర: పపదదదసరగ చడవల

94-106/534

94-106/749

94-106/537

94-106/538

94-106/541

94-106/544

94-106/839

6647 NDX1412345
పషరర: చటటట బభబమ మటమరరక

6650 NDX2214401
పషరర: జలమన షషక

6653 NDX1402080
పషరర: మహమకద షరరఫ షషక

94-106/547

6656 AP151010315389
పషరర: షకకలమ షషక

94-106/539

94-106/550

6661 NDX0046961
పషరర: మరరయమక చడవపల చడవపల

94-105/508

6659 AP151010312415
పషరర: అబమదల రజజక షషక

94-106/542

తసడడ:డ నబ షషక
ఇసటట ననస:27-7-464
వయససస:37
లస: పప

94-106/536

6645 NDX0105734
పషరర: రహమతషనతసర షషక� షషక

94-105/507

6648 NDX0227710
పషరర: మసరసననల షషక

94-106/540

6651 NDX1402148
పషరర: రగశరక షషక

94-106/543

తసడడ:డ మహమకద రసదల షషక
ఇసటట ననస:27-7-462
వయససస:27
లస: ససస స
94-106/545

6654 NDX2111649
పషరర: అబమదల సతతసర షషక

94-106/546

తసడడ:డ మహమకద రసదల షషక
ఇసటట ననస:27-7-462
వయససస:35
లస: పప
94-106/548

6657 NDX0418434
పషరర: రతస మక లఅగఅగమఅటర

94-106/549

భరస : పపదదచనతయఖ లసగసగమసటర
ఇసటట ననస:27-7-463
వయససస:47
లస: ససస స
94-106/551

తసడడ:డ మహకద రసదల షషక
ఇసటట ననస:27-7-463
వయససస:51
లస: పప
6662 NDX2276905
పషరర: బభజ షషక

6642 NDX0418392
పషరర: శవకలమమరర చడవల

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-7-461
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబమదల రజజక షషక
ఇసటట ననస:27-7-463
వయససస:44
లస: ససస స

6658 NDX1367580
పషరర: వనసకట కకటటశనర రరవప
లసగసగమసటర
తసడడ:డ పపద చడనతయఖ లసగసగమసటర
ఇసటట ననస:27- 7-463
వయససస:27
లస: పప

94-106/748

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-7-461
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద రసదల షషక
ఇసటట ననస:27-7-462
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల అజజ షషక
ఇసటట ననస:27-7-462
వయససస:72
లస: పప

భరస : మనతయఖ చడవపల
ఇసటట ననస:27-7-464
వయససస:39
లస: ససస స

6644 NDX2868347
పషరర: వనసషతవ కలమమర చతవల

6639 NDX2625408
పషరర: వజయ దసరగ రరవప చడవల

భరస : పపదదమననతయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-460
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ mastan షషక
ఇసటట ననస:27-7-461
వయససస:57
లస: పప

భరస : మహమకద రసదల షషక
ఇసటట ననస:27-7-462
వయససస:52
లస: ససస స
6655 AP151010312407
పషరర: మహకద రసదల షషక

94-105/506

తసడడ:డ కకటయఖ మటమరరక
ఇసటట ననస:27-7-461
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-461
వయససస:42
లస: పప
6652 NDX0418277
పషరర: ఆషరబ షషక

6641 NDX2276806
పషరర: వరణణ చతవల

94-106/533

తసడడ:డ దసరగ రరవప చడవల
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మణణయఖ చతవల
ఇసటట ననస:27-7-460
వయససస:19
లస: పప

భరస : చటటట బభబమ మటమరరక
ఇసటట ననస:27-7-461
వయససస:26
లస: ససస స
6649 AP151010312470
పషరర: చనతమననతయఖ చవలమ

94-106/535

తసడడ:డ మనతయఖ చతవల
ఇసటట ననస:27-7-460
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-460
వయససస:44
లస: పప
6646 NDX1627720
పషరర: మలలర శనరర మటమరరక

6638 AP151010312228
పషరర: మననతయఖ చవలమ

6636 NDX0415588
పషరర: హరరకకషష చవలమ

తసడడ:డ మనతయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చనతదసరగ రరవప చవల
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:19
లస: పప
6643 AP151010312134
పషరర: పపదదమననతయఖ చవలమ

94-106/532

తసడడ:డ మననతయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మననతయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-459
వయససస:40
లస: పప
6640 NDX2645083
పషరర: నతగ వరరన చవల

6635 NDX0415562
పషరర: చనతదసరగ చడవల

6660 NDX1580878
పషరర: అబమదల రజరౘ షషక

94-107/280

తలర : అమనత షషక
ఇసటట ననస:27-7-463
వయససస:56
లస: పప
94-105/509

6663 NDX0175760
పషరర: మనతయఖ చడవపల

94-105/510

తసడడ:డ చన గరలయఖ చడవపల
ఇసటట ననస:27-7-464
వయససస:44
లస: పప
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6664 NDX2002434
పషరర: శకనవరస రరవప చలలకలరర

94-106/552

తసడడ:డ కకషష చలలకలరర
ఇసటట ననస:27-7-464
వయససస:39
లస: పప
94-105/512

6670 AP151010315065
పషరర: ఫరడనఐస రరసజల

94-106/555

94-106/558

94-107/281

94-107/962

94-106/561

94-106/564

94-107/283

తలర : నరసససహ రరవప కమతస
ఇసటట ననస:27-7-469
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జకకర
ఇసటట ననస:27-7-470
వయససస:23
లస: ససస స

94-106/559

6677 NDX2602894
పషరర: రమమష బజర

6680 NDX2618023
పషరర: దసరగ బజర

6683 NDX1070168
పషరర: అనతమమక జకకర

6686 NDX2868453
పషరర: సససదర బభబమ జకకర

94-105/676

6672 NDX1412360
పషరర: పడదదప రరసజజల

94-106/557

6675 AP151010312117
పషరర: వకటర జజన రరసజల

94-106/560

6678 NDX2731339
పషరర: దతరపప తరరపతమక

94-106/841

భరస : దతరపప రరజ
ఇసటట ననస:27-7-467
వయససస:32
లస: ససస స
94-140/519

6681 NDX0933143
పషరర: ఏడడకకసడలల చడవల చడవల

94-105/513

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చడవల
ఇసటట ననస:27-7-468
వయససస:30
లస: పప
94-106/562

6684 NDX1085240
పషరర: దధలప కలమమర జకకర

94-106/563

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జకకర
ఇసటట ననస:27-7-468
వయససస:31
లస: పప
94-106/842

94-107/282
6687 NDX1571505
పషరర: రతత కలమమరర కమతస కమతస

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:27-7-468
వయససస:18
లస: పప

భరస : పడసరద బభబమ కమతస
ఇసటట ననస:27-7-469
వయససస:30
లస: ససస స

6689 NDX1358647
పషరర: పడసరద బభబమ కమతస

94-107/285
6690 NDX1358696
పషరర: నరసససహ రరవప కమతస కమతస

94-107/284

తసడడ:డ వనసకటభడవప కమతస
ఇసటట ననస:27-7-469
వయససస:31
లస: పప
94-29/866

94-106/554

తసడడ:డ మజస రరసజల
ఇసటట ననస:27-7-466
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల జకకర
ఇసటట ననస:27-7-468
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మనతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-468
వయససస:44
లస: పప

6691 NDX2598233
పషరర: ఉమ జకకర

6674 NDX1670794
పషరర: దదవర పడసరద రరవప రరసజజల

6669 NDX1670844
పషరర: జయపడద రరసజజల

తసడడ:డ దదవర పడసరద రరవప రరసజజల
ఇసటట ననస:27-7-466
వయససస:29
లస: పప

భరస : రమమష బజర
ఇసటట ననస:27-7-467
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దధలప కలమమర జకకర
ఇసటట ననస:27-7-468
వయససస:28
లస: ససస స

6688 NDX1871806
పషరర: అరరణ కమతస

94-106/556

తసడడ:డ లకకణ బజర
ఇసటట ననస:27-7-467
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దతరపప చనత బభబమ
ఇసటట ననస:27-7-467
వయససస:41
లస: పప

6685 NDX1085281
పషరర: ఏడడకకసడలల జకకర

6671 NDX1412378
పషరర: దధలప రరసజజల

94-106/840

భరస : దదవర పడసరద రరవప రరసజజల
ఇసటట ననస:27-7-466
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మజరస రరసజజల
ఇసటట ననస:27-7-466
వయససస:54
లస: పప

భరస : రవ కలమమర రరసజల
ఇసటట ననస:27-7-466
వయససస:34
లస: ససస స

6682 NDX1070051
పషరర: లకడక జకకర

94-106/553

తసడడ:డ దదవర పడసరద రరవప రరసజజల
ఇసటట ననస:27-7-466
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వకటర జజన రరసజల
ఇసటట ననస:27-7-466
వయససస:37
లస: పప

6679 NDX2855591
పషరర: దతరపప రరజ

6668 NDX0408245
పషరర: శరరష రరసజల

6666 NDX3007754
పషరర: నతగగసదడస జకకర

భరస : వనసకటటశనరరర జకకర
ఇసటట ననస:27-7-464/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర జజన రరసజల
ఇసటట ననస:27-7-466
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వకటర జజన రరసజల
ఇసటట ననస:27-7-466
వయససస:50
లస: ససస స

6676 NDX1358837
పషరర: రరసజల ఇసదధర

94-105/511

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర జకకక
ఇసటట ననస:27-7-464/1
వయససస:21
లస: పప

6667 NDX0106096
పషరర: లకడక పడసనత చలకలలరర
చలకలలరర
భరస : శకనవరస రరవప చలకలలరర
ఇసటట ననస:27-7-466
వయససస:33
లస: ససస స

6673 NDX0410159
పషరర: రవకలమమర రరసజల

6665 NDX2404580
పషరర: దసరగ రరవప జకకక

6692 NDX2375467
పషరర: ఉమమ జకకక
తసడడ:డ సరసబశవరరవప జకకక
ఇసటట ననస:27-7-470
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటభడవప కమతస
ఇసటట ననస:27-7-469
వయససస:36
లస: పప
94-106/565

6693 NDX2371474
పషరర: మహహశ జకకక

94-106/566

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జకకక
ఇసటట ననస:27-7-470
వయససస:24
లస: పప
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94-106/567

తసడడ:డ పపద మనతయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-471
వయససస:25
లస: ససస స
6697 NDX1826629
పషరర: పపలర యఖ చతవలమ

94-106/570

94-106/843

94-105/514

94-106/576

94-106/577

94-106/580

94-105/678

భరస : ఈశనర రరవప జనతతరస
ఇసటట ననస:27-7-474
వయససస:31
లస: ససస స

6707 NDX3223641
పషరర: హరర చరరఠ ఠగడదటట

6710 NDX1647983
పషరర: వజయ లకడక తతడదటట

6713 NDX3014677
పషరర: ససనత తతడదటట

6716 NDX2276632
పషరర: ససనత తతడదటట

94-105/518

6719 NDX0487744
పషరర: చటటటబభబమ కరరగపలర కరరగపలర

94-106/958

6722 NDX1367481
పషరర: నతగలకడక దథపపలపపడడ
తసడడ:డ చన వరయఖ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:29
లస: ససస స

6702 NDX2060127
పషరర: పదతకవత చతవలమ

94-106/573

6705 JBV2882025
పషరర: లకడక తతడదటట

94-106/575

6708 NDX1757469
పషరర: సనపత తతడదటట

94-105/515

తసడడ:డ దసరగ పడసరద తతడదటట
ఇసటట ననస:27-7-473
వయససస:24
లస: ససస స
94-106/578

6711 NDX0382283
పషరర: వనసకటదసరగ తతడదటట

94-106/579

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:27-7-473
వయససస:39
లస: పప
94-106/844

6714 NDX2667632
పషరర: ససనత ఠగడదటట

94-105/677

తసడడ:డ రమమశ బభబమ ఠగడదటట
ఇసటట ననస:27-7-473/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-105/516

6717 NDX2276616
పషరర: శరసత కలమమరర మలలర ల

94-105/517

భరస : వనసకటటశనరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:27-7-474
వయససస:32
లస: ససస స
94-105/519

తసడడ:డ రవ కరరగపలర
ఇసటట ననస:27-7-474
వయససస:30
లస: పప
94-107/286

94-106/572

భరస : వనఅకటదసరగ తతడదటట
ఇసటట ననస:27-7-472
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బభబమ తతడదటట
ఇసటట ననస:27-7-474
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రవ వరగపలర
ఇసటట ననస:27-7-474
వయససస:48
లస: ససస స
6721 NDX1871764
పషరర: నతగ మణణ జనతతరస

94-106/574

తసడడ:డ రమమష బభబమ తతడదటట
ఇసటట ననస:27-7-473
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బభబమ తతడదటట
ఇసటట ననస:27-7-473/1
వయససస:19
లస: ససస స
6718 NDX0539197
పషరర: మమణణకఖమక వరగపలర వరగపలర

6704 NDX2214377
పషరర: సరయ దసరగ జరరగమమలర

6699 JBV2877462
పషరర: మణణ చవల

భరస : పపలర యఖ చతవలమ
ఇసటట ననస:27-7-471/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బభబమ తతడదటట
ఇసటట ననస:27-7-473
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ తతడదటట
ఇసటట ననస:27-7-473
వయససస:47
లస: పప
6715 NDX2667301
పషరర: శరకవణణ ఠగడదటట

94-107/309

తసడడ:డ వనసకట దసరగ ఠగడదటట
ఇసటట ననస:27-7-472
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ దసరరగపడసరద తతడదటట
ఇసటట ననస:27-7-473
వయససస:22
లస: ససస స
6712 NDX0386425
పషరర: రమమష తతడదటట

6701 NDX2060176
పషరర: వనసకరయమమక చతవలమ

94-106/569

తసడడ:డ పపదదమననతయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-471
వయససస:47
లస: పప

భరస : అజయ కలమమర దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:27-7-472
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రమమష తతడదటట
ఇసటట ననస:27-7-472
వయససస:37
లస: ససస స
6709 NDX2214682
పషరర: భవరన తతడదటట

94-106/571

భరస : మణణ చతవలమ
ఇసటట ననస:27-7-471
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : ససరరమమక పపరరషమ చతవల
ఇసటట ననస:27-7-472
వయససస:23
లస: పప
6706 NDX0418558
పషరర: శకవరణణ తతడదటట

6698 AP151010312311
పషరర: పపదదమననతయఖ

6696 NDX2410777
పషరర: రరమ కకషష చడవలమ

తసడడ:డ పపదద మనతయఖ చడవలమ
ఇసటట ననస:27-7-471
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపదద మననతయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-471
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మణణ చవల
ఇసటట ననస:27-7-471
వయససస:24
లస: ససస స
6703 NDX2276558
పషరర: రరమకకషష చతవల

94-106/568

భరస : మననతయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-7-471
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదమనతయఖ చతవలమ
ఇసటట ననస:27-7-471
వయససస:39
లస: పప
6700 NDX2756369
పషరర: లకడక దసరగ భవన చవల

6695 AP151010315159
పషరర: శశరమక చడవల చవలమ

6720 NDX2214393
పషరర: పదతకవత seelam

94-106/581

భరస : వనసకట రమణత రరడడడ శలస
ఇసటట ననస:27-7-474
వయససస:32
లస: ససస స
94-106/582

6723 NDX0723239
పషరర: కకటటశనరర దదవతతటట

94-106/583

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:34
లస: ససస స
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6724 AP151010315028
పషరర: రమమదదవ గగసస

94-106/584

భరస : దసరగ యఖ గగసస
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:42
లస: ససస స
6727 AP151010315436
పషరర: అచచమక దదవతతటట

94-106/587

94-106/590

94-106/593

94-107/288

94-107/964

6734 NDX0713503
పషరర: నతయబడసదల సయఖద

6737 NDX0228577
పషరర: హఫసజ బభషర సయఖద

6740 NDX2819969
పషరర: ఈశనర రరవప జనతస

94-106/596

6745 NDX1462316
పషరర: వనసకట నతగ ససమసత
మసరబతస న
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసబతన
ఇసటట ననస:27-7-476
వయససస:25
లస: పప

94-107/291

6748 AP151010315043
పషరర: రరజఖస మమసరబతష
స న

94-106/599

6743 NDX2610913
పషరర: శశ పసడయ మమసర బతస న

94-106/594

94-107/289

6732 AP151010312392
పషరర: దసరగ రరవప గగసస

6735 NDX1462290
పషరర: లకడక దసరగ దరరర

94-107/287

6738 NDX2861342
పషరర: పపనతమక దథపపలపపడడ

94-108/649

6741 NDX2368470
పషరర: జవనరర మమసరబతన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమసరబతన
ఇసటట ననస:27-7-476
వయససస:22
లస: ససస స

94-106/750

6744 NDX1462381
పషరర: శరకవన మమసబతస న

94-107/290

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసబతన
ఇసటట ననస:27-7-476
వయససస:28
లస: ససస స

6746 NDX0418624
పషరర: నతగమక మమసరబతస న

6747 AP151010315055
పషరర: రమమదదవ మమసరబతష
స న

6752 NDX3124997
పషరర: వనసకయమక బబ సత
భరస : లలరరర మరరయనత బబ సత
ఇసటట ననస:27-7-478
వయససస:58
లస: ససస స

94-107/963

94-106/595

భరస : వనసకట నతగ ససమసత మమసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-476
వయససస:22
లస: ససస స

6749 NDX2828549
పషరర: లమవణఖ మసరబతస న

94-106/592

భరస : చన వరయఖ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:50
లస: ససస స

94-106/597

94-106/598

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:27-7-477
వయససస:43
లస: ససస స
94-106/845

తసడడ:డ రరమ రరవప మసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-477
వయససస:19
లస: ససస స
94-106/601

94-106/589

భరస : వనసకటటశనరరర దరరర
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనఅకటటశనరరర
ఇసటట ననస:27-7-477
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నతసరయఖ
ఇసటట ననస:27-7-477
వయససస:77
లస: ససస స

6729 NDX2022556
పషరర: కమలమక జసగస

తసడడ:డ చసదడయఖ గగసస
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సరనమ జనతస
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:32
లస: పప

6742 NDX0702852
పషరర: శకనవరసరరవప మమసరబతస న
మమసబతష
స న
తసడడ:డ నతసరయఖ మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-476
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:27-7-478
వయససస:39
లస: ససస స

94-106/591

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చన వరయఖ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:30
లస: ససస స

6751 NDX2518272
పషరర: రమణ

6731 NDX0771121
పషరర: నతగరరజ దదవతతటట

94-106/586

భరస : చసదడయఖ జసగస
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడద సయఖద
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చనత ఆదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:27
లస: పప
6739 NDX2861409
పషరర: నతగ లకడక దథపపలపపడడ

94-106/588

తసడడ:డ అకరయఖ దదవతతటట
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వశననతధస లసకర
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:52
లస: పప
6736 NDX1289909
పషరర: వనసకటటశనరరర దరరశ

6728 AP151010315174
పషరర: మరరయమక జసగస

6726 JBV2882116
పషరర: ఫరతమమబబ షషక

భరస : నతయబ రసదల షషక
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ జగస
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరగ రరవప గగసస
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:23
లస: పప
6733 NDX2151835
పషరర: వనసకటటశనరరర లసకర

94-106/585

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అకలరలల దదవతతటట
ఇసటట ననస:27-7-475
వయససస:52
లస: ససస స
6730 NDX2278034
పషరర: శవ దసరగ పడశరసత గగసస

6725 AP151010315172
పషరర: పపనతమక దథపపలపపడడ�

6750 NDX0228775
పషరర: దసరరగరరవప చదర

94-106/600

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:27-7-478
వయససస:32
లస: పప
94-106/846

6753 NDX3004595
పషరర: వసశ చదర

94-106/847

తసడడ:డ శకనస చదర
ఇసటట ననస:27-7-478
వయససస:19
లస: పప
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94-106/848

భరస : దసరగ రరవప చదర
ఇసటట ననస:27-7-478
వయససస:18
లస: ససస స
6757 NDX2773265
పషరర: వసశ చదర

94-107/966

94-105/523

తసడడ:డ పడభమదతసస యరకమమల
ఇసటట ననస:27-7-479
వయససస:32
లస: పప
6763 NDX2178888
పషరర: పడభమ దతసస యరకమమల

94-106/604

94-107/293

94-106/605

94-106/851

94-106/609

తసడడ:డ సరసబయఖ మసబతన
ఇసటట ననస:27-7-481
వయససస:25
లస: పప

94-106/849

6773 NDX2748879
పషరర: వసశ కకషష వరససమమల

6776 AP151010315021
పషరర: పపలర మక మమసరబతష
స న

94-106/612

94-107/294

94-106/602

6765 NDX3115755
పషరర: నతగరరజ యరకమమల

94-106/850

6768 NDX3087327
పషరర: కకశశర వరససమఅల

94-101/985

తసడడ:డ మమరర వరససమఅల
ఇసటట ననస:27-7-480
వయససస:24
లస: పప
94-106/606

6771 AP151010312339
పషరర: భబషణస రరసజల runjula

94-106/852

6774 NDX0713941
పషరర: ఆదధలకడక మమసరబతస న

94-106/608

భరస : చడనతకగశవ రరవప మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-481
వయససస:37
లస: ససస స
94-106/610

6777 NDX2504371
పషరర: వనయ మసరబతస న

94-106/611

తసడడ:డ చడనతకగశవపలల మసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-481
వయససస:20
లస: పప

94-106/613 6780 AP151010312279
6779 AP151010312112
పషరర: చడనతకగశవ రరవప మమసరబతస న
పషరర: సరసబయఖ మమసరబతస న

6782 NDX2773307
పషరర: ఫణణసదడ మసరబతన
తసడడ:డ చడనతకగశవ రరవప మసరబతన
ఇసటట ననస:27-7-481
వయససస:19
లస: పప

94-106/607

తసడడ:డ సరమయయలల రరసజల
ఇసటట ననస:27-7-480
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నతసరయఖ
ఇసటట ననస:27-7-481
వయససస:41
లస: పప
94-107/295

6762 NDX0418723
పషరర: పదతకవత యరరకమమల

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర యరకమమల
ఇసటట ననస:27-7-479
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబయఖ మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-481
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నతసరయఖ మమసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-481
వయససస:43
లస: పప
6781 NDX1462118
పషరర: వనసకటటష మమసరబతస న

6770 NDX0842252
పషరర: శకనవరసరరవప రరసజల

94-105/522
6759 NDX1292770
పషరర: నతగరరజ యరమమల యరమమల

భరస : శకనవరసరరవప యరకమల
ఇసటట ననస:27-7-479
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరర వరససమమల
ఇసటట ననస:27-7-480
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవయఖ మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-481
వయససస:37
లస: ససస స
6778 AP151010312077
పషరర: శవయఖ మమసరబతస న

94-105/524

తసడడ:డ భబషణస
ఇసటట ననస:27-7-480
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమరర వరససమఅల
ఇసటట ననస:27-7-480
వయససస:25
లస: పప
6775 NDX0713933
పషరర: పరరనత� మమసరబతస న�

6761 NDX2276764
పషరర: శకనవరసరరవప యరకమమల

6767 NDX2278331
పషరర: పడభమదతసస వరరకమల

94-107/965

తసడడ:డ పడసరద యరమమల యరమమల
ఇసటట ననస:27-7-479
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రబరట వరరకమలల
ఇసటట ననస:27-7-479
వయససస:54
లస: పప

భరస : భబషణస రరసజల
ఇసటట ననస:27-7-480
వయససస:59
లస: ససస స
6772 NDX3096260
పషరర: కకశశర వరససమఅల

94-105/521

భరస : నతగరరజ యరకమమల
ఇసటట ననస:27-7-479
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడభమదతసస వరరకమల
ఇసటట ననస:27-7-479
వయససస:54
లస: ససస స
6769 AP151010315095
పషరర: లకడక రరసజల

6758 NDX0105239
పషరర: నతగవరరర న యరక మమలమ ఎరక
మమల
భరస : సతఖనతరరయణ యరకమమల
ఇసటట ననస:27-7-479
వయససస:29
లస: ససస స

6764 NDX2868297
పషరర: కరవనరర యరకమమల

6756 NDX3130176
పషరర: లలరద మరరయనత బబ సత

తసడడ:డ మజగష బబ సత
ఇసటట ననస:27-7-478
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర యరకమమల
ఇసటట ననస:27-7-479
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరబరట యరకమమల
ఇసటట ననస:27-7-479
వయససస:57
లస: పప
6766 NDX2278448
పషరర: మలలర సవరర వరరకమల

94-107/292

తసడడ:డ నతరరయణ చనస బతస న
ఇసటట ననస:27-7-478
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనస చదర
ఇసటట ననస:27-7-478
వయససస:18
లస: పప
6760 NDX0065144
పషరర: సతఖనతరరయణ యరకమమల

6755 NDX2022580
పషరర: రమమష చనస బతస న

94-106/614

తసడడ:డ నతసరయఖ
ఇసటట ననస:27-7-481
వయససస:49
లస: పప
94-107/967

6783 NDX2080521
పషరర: కమలమదదవ కరరక

94-106/615

భరస : ఆదధశశషయఖ అలమరడడ
ఇసటట ననస:27-7-482
వయససస:62
లస: ససస స
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6784 NDX2278042
పషరర: అలవనర మమరరర అలమరడడ

94-106/616

తసడడ:డ అదధ శశషయఖ అలమరడడ
ఇసటట ననస:27-7-482
వయససస:23
లస: పప
6787 AP151010315022
పషరర: సరమమమ జఖస జరరగమమళళ

94-106/618

94-106/621

94-107/298

94-106/623

94-106/624

94-106/627

భరస : మహహసదడ బభబమ మసబతస న
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:24
లస: ససస స

6797 NDX3059714
పషరర: ససజత కరరక

6800 NDX1875568
పషరర: పడశరసత కరరక

6803 NDX2504439
పషరర: సనరరప కరగక

94-106/630

6806 NDX2616886
పషరర: పడవణ పడకరశ కరరక

94-105/525

94-106/620

6792 NDX0714782
పషరర: కమలమదదవ అలర డడ

94-107/297

6795 AP151010315113
పషరర: ఇసదధర కరరక

94-106/622

భరస : డతనయయల కరరక
ఇసటట ననస:27-7-484
వయససస:50
లస: ససస స
94-106/853

6798 NDX3119542
పషరర: సససధస కరరక

94-106/854

భరస : జయకర కరరక
ఇసటట ననస:27-7-484
వయససస:23
లస: ససస స
94-106/625

6801 AP151010315114
పషరర: ఝమనసరరణణ కరరక

94-106/626

భరస : రవకలమమర కరరక
ఇసటట ననస:27-7-484/2
వయససస:42
లస: ససస స
94-106/628

6804 AP151010312224
పషరర: రవకలమమర కరరక

94-106/629

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:27-7-484/2
వయససస:48
లస: పప
94-106/752

తసడడ:డ శరఖస బభబమ కరరక
ఇసటట ననస:27-7-484/2
వయససస:18
లస: పప

6807 NDX2616951
పషరర: శరకవణణ జపలర

94-106/753

తసడడ:డ శవ జపలర
ఇసటట ననస:27-7-484/4
వయససస:19
లస: ససస స

94-105/526 6810 NDX0106286
94-105/527
6809 NDX0104943
పషరర: నతగమణణ మసబతస న మసబతస న
పషరర: కకటటశనరర మసబతస న మసబతస న

భరస : చడనతత కగశవపల మసబతస న
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:31
లస: ససస స

94-105/528 6812 NDX2104388
6811 NDX0106252
పషరర: అరరణత మసబతస న మసబతస న
పషరర: కకషష మసబతన

భరస : కకషరష మసబతస న
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:33
లస: ససస స

94-27/919

తసడడ:డ రవ కలమమర కరగక
ఇసటట ననస:27-7-484/2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప కరరక
ఇసటట ననస:27-7-484/2
వయససస:57
లస: పప
6808 NDX2001840
పషరర: నతగ జజఖత మసబతస న

6794 NDX2598118
పషరర: ససజత కరరక

6789 NDX0415646
పషరర: కకషప ర జపలర �

భరస : ఆదధశశషష అలర డడ
ఇసటట ననస:27-7-483
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ బభబమ కరరక
ఇసటట ననస:27-7-484/2
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : దతష
స కరరక
ఇసటట ననస:27-7-484/2
వయససస:57
లస: ససస స
6805 AP151010312276
పషరర: శరఖసబభబమ కరరక కరగక

94-106/751

తసడడ:డ దతనయయలల కరరక
ఇసటట ననస:27-7-484
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:27-7-484/1
వయససస:52
లస: ససస స
6802 AP151010315115
పషరర: కళళవత కరరక�

6791 NDX2616845
పషరర: శశనత దదవ జరరగమమలర

94-107/296

తసడడ:డ ఆనసదరరవప� జపలర
ఇసటట ననస:27-7-483
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ డతనయల కరరక
ఇసటట ననస:27-7-484
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మననతయఖ
ఇసటట ననస:27-7-484
వయససస:56
లస: పప
6799 NDX2278109
పషరర: అనతతమణణ కరరక

94-106/619

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జరరగమమలర
ఇసటట ననస:27-7-483
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ అలర డడ
ఇసటట ననస:27-7-483
వయససస:62
లస: పప
6796 AP151010312083
పషరర: ఆనసదరరవప జపలర

6788 AP151010315024
పషరర: లకడక జపలర

6786 NDX1922641
పషరర: ఆదధతఖమణణ అలర డడ

తసడడ:డ ఆదధశశషయఖ అలర డడ
ఇసటట ననస:27-7-482
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప జపలర
ఇసటట ననస:27-7-483
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:27-7-483
వయససస:42
లస: పప
6793 AP151010312530
పషరర: ఆదధశశషయఖ అలర డడ

94-106/617

తసడడ:డ నతగయఖ అలమరడడ
ఇసటట ననస:27-7-482
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:27-7-483
వయససస:40
లస: ససస స
6790 AP151010312472
పషరర: శకనవరస రరవప

6785 NDX2080539
పషరర: ఆదధశశషయఖ అలమరడడ

తసడడ:డ వనసకయఖ మసబతన
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:33
లస: పప

భరస : శసకర మసబతస న
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:33
లస: ససస స
94-105/529

6813 NDX0065243
పషరర: శకనవరసరరవప మసరబతస న

94-105/530

తసడడ:డ మరరయ దతసస మసబతస న
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:36
లస: పప
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94-105/531

తసడడ:డ ఆనసదరరవప జపలర
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:41
లస: పప
6817 JBV2877447
పషరర: శవశసకర మమసరబతస న

94-106/631

94-107/968

94-106/634

94-106/637

94-106/638

94-106/641

94-105/535

భరస : మమరర వరససమలర
ఇసటట ననస:27-7-487
వయససస:40
లస: ససస స
6838 NDX1296391
పషరర: కరలలకలరర ససమఖ

తసడడ:డ వనసకయఖ కలలకలరర
ఇసటట ననస:27-7-487
వయససస:41
లస: పప

94-106/635

6827 NDX1462225
పషరర: శకలత మమసరబతస న

6830 NDX0842575
పషరర: శకనవరసరరవప పస�

94-106/642

94-107/299

94-106/639

94-105/533

6836 NDX0932715
పషరర: మమరరర వరససమలర వరససమలర

94-105/536

6842 AP151010312473
పషరర: చనత గమరరవపలల కలలకలరర
తసడడ:డ వనసకయఖ కలలకలరర
ఇసటట ననస:27-7-487
వయససస:46
లస: పప

94-106/633

6825 AP151010312157
పషరర: రరమమరరవప మమసరబతస న

94-106/636

6828 NDX0106260
పషరర: భభగఖ లకడక మసబతస న

94-105/532

6831 NDX0702811
పషరర: చడనతకగశవపలల� మమసరబతస న�

94-106/640

తసడడ:డ మరరయదతసస� మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-486/1
వయససస:33
లస: పప
94-105/534
6834 NDX0104521
పషరర: అసజమక కలమకలలరర కలమకలలరర

భరస : గమరరవపలల కలమకలలరర
ఇసటట ననస:27-7-487
వయససస:40
లస: ససస స
6837 NDX2740744
పషరర: దసరగ రరవప కలలకలరర

94-105/793

తసడడ:డ గమరరవపలల కలలకలరర
ఇసటట ననస:27-7-487
వయససస:19
లస: పప
94-106/643

భరస : చనతగమరరవపల కలలకలరర
ఇసటట ననస:27-7-487
వయససస:44
లస: ససస స
94-106/645

6822 AP151010315064
పషరర: మమరస మక మమలపరటట

భరస : రరమ రరవప మసబతస న
ఇసటట ననస:27-7-486/1
వయససస:31
లస: ససస స

6833 NDX0104828
పషరర: మసగరయమక కలమకరలలర
కలమకరలలర
భరస : బభల గమరవయఖ కలమకరలలర
ఇసటట ననస:27-7-487
వయససస:37
లస: ససస స

6839 AP151010315252
పషరర: అసజమక కలలకలరర

94-106/855

తసడడ:డ పపనతయఖ మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-486
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమతస యఖ వరససమలర
ఇసటట ననస:27-7-487
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గమరరవపలల
ఇసటట ననస:27-7-487
వయససస:27
లస: ససస స
6841 AP151010312075
పషరర: బభల గమరరవయఖ కలలకలరర

6824 AP151010312037
పషరర: రవసదడనతధ మమలపరటట

6819 NDX2756435
పషరర: పరవన మమసరబతస న

భరస : వనసకట సరనమ మమలపరటట
ఇసటట ననస:27-7-485/3
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప�
ఇసటట ననస:27-7-486/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపనతయఖ మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-486/1
వయససస:57
లస: పప
6835 NDX0106310
పషరర: నతగగసదడస వరససమలర వరససమలర

94-106/632

భరస : శకనవరస రరవప మసబతన
ఇసటట ననస:27-7-486
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మరరయదతసస
ఇసటట ననస:27-7-486/1
వయససస:50
లస: ససస స
6832 AP151010312144
పషరర: మరరయదతసస మమసరబతస న

6821 NDX0418780
పషరర: ససనత మమలపరటట

94-105/792

భరస : ససరరసదడ మమసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసయఖ
ఇసటట ననస:27-7-485/3
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పపనతయఖ మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-486
వయససస:52
లస: పప
6829 AP151010315133
పషరర: అసకమక మమసరబతస న

94-106/754

భరస : రవఅదడనతద మలపరటట
ఇసటట ననస:27-7-485/3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరనమ మమలపరటట
ఇసటట ననస:27-7-485/3
వయససస:38
లస: పప
6826 AP151010312078
పషరర: పపదచలమయఖ మమసరబతస న

6818 NDX2667772
పషరర: మసజ భభరగ వ చడవల

6816 NDX2866440
పషరర: మహహసదడ బభబమ మమసరబతస న

తసడడ:డ వనసకయఖ మమసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మణణ చడవల
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకశశర బభబమ
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:25
లస: ససస స
6823 NDX0415679
పషరర: రరజగసదడపస
డ రద మమలపరటట

94-105/791

తసడడ:డ వనసకయఖ మమసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-485
వయససస:36
లస: పప
6820 NDX2910032
పషరర: జజఖత జపలర

6815 NDX2758837
పషరర: ససరరసదడ మమసరబతస న

6840 NDX0228957
పషరర: రరసబభబమ కలలకలరర

94-106/644

తసడడ:డ గమరరవపలల
ఇసటట ననస:27-7-487
వయససస:32
లస: పప
94-106/646

6843 NDX3145166
పషరర: బబఖల బమజర నరరకటటట

94-107/969

భరస : రరసబభబమ కలలకలరర
ఇసటట ననస:27-7-487
వయససస:33
లస: ససస స
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6844 NDX0105809
పషరర: మలలర శనరర జపలర జపలర

94-105/537

భరస : చనత మనతయఖ జపలర
ఇసటట ననస:27-7-487/1
వయససస:37
లస: ససస స

6845 NDX2275709
పషరర: నతగమణణ తపరపబతస న

భరస : నరగసదడ బభబమ తపరపబతస న
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:23
లస: ససస స

6847 NDX0104448
పషరర: నతరరయణమక మసబతస న
మసబతస న
భరస : మసగపత మసబతస న
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:47
లస: ససస స

94-105/539

6850 NDX1144591
పషరర: మసగపరటట మసరబతస న

94-105/542

6848 NDX0065250
పషరర: వనసకట రరవప మసరబతస న

6851 NDX2277986
పషరర: నరగసదడ బభబమ తపరపబతస న

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర తపపబత౨నత
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:35
లస: పప
94-106/787

94-106/651

94-106/654

94-106/657

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఊదర
ఇసటట ననస:27-7-488/3
వయససస:22
లస: పప

6863 NDX0418921
పషరర: రమణ గమఅటట

6866 NDX1296409
పషరర: ఊధర పదతక

94-106/660

6869 AP151010315137
పషరర: అచచమక ఊదర�

94-107/970

6872 NDX0415703
పషరర: గగవసదస ఊదర
తసడడ:డ భబదదవయఖ
ఇసటట ననస:27-7-488/3
వయససస:34
లస: పప

94-106/648

6855 NDX2653145
పషరర: వనసకట లకడక తపప బతస న

94-106/755

6858 NDX2756336
పషరర: భగఖలకడక దథపపలపపడడ

94-107/971

భరస : నరసససహ రరవప దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:30
లస: ససస స
94-106/652

6861 AP151010315227
పషరర: అసజమక బతష
స ల

94-106/653

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:27-7-488/1
వయససస:64
లస: ససస స
94-106/655

6864 AP151010312399
పషరర: గమరవయఖ గమసటట

94-106/656

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:27-7-488/2
వయససస:57
లస: పప
94-106/658

6867 NDX2151751
పషరర: కలమమరర ఉదర

94-106/659

భరస : ఏడడకకసదలల ఉదర
ఇసటట ననస:27-7-488/3
వయససస:35
లస: ససస స
94-106/661

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:27-7-488/3
వయససస:43
లస: ససస స
94-106/663

6852 NDX0702977
పషరర: శకనవరస తపరపబతస న

భరస : శకనవరస తపప బతస న
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:27-7-488/3
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననఅకటటశనరరర
ఇసటట ననస:27-7-488/3
వయససస:37
లస: ససస స
6871 NDX2504488
పషరర: వనసకట దసరరగరరవప ఊదర

94-106/650

భరస : ఏడడకకఅడలల
ఇసటట ననస:27-7-488/2
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటదసరరగరరవప ఉదర
ఇసటట ననస:27-7-488/3
వయససస:21
లస: ససస స
6868 NDX0418889
పషరర: నతగగశనరమక ఊదర

6860 NDX0418970
పషరర: అరరణ రరఅజల

94-105/541

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:33
లస: పప

భరస : శరఖమబఖల
ఇసటట ననస:27-7-488/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదభబషణస రరసజజల
ఇసటట ననస:27-7-488/1
వయససస:39
లస: పప
6865 NDX2214369
పషరర: ససధఖ రరణణ జరరగమమలర

94-106/647

తసడడ:డ చనత వరయఖ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మననతయ బబ సత
ఇసటట ననస:27-7-488/1
వయససస:28
లస: ససస స
6862 NDX2060135
పషరర: శరమబఖల రరసజజల

6857 NDX2906899
పషరర: నరసససహ రరవప దథపపలపపడడ

6849 NDX0175380
పషరర: ససజయ సరహహ సరహహ
తసడడ:డ బభబభజ సరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నతసరయఖ
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:27-07-488
వయససస:25
లస: ససస స
6859 NDX2368462
పషరర: అశనన బబ సత

94-105/540

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర తపరపబతస న
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:26
లస: పప

94-106/649 6854 NDX0713404
6853 NDX0725523
పషరర: వనసకటనతరరయణ తతపపరబతస న
పషరర: వనసకటటశనరరర తపరపబతస న

94-105/538
6846 NDX0105080
పషరర: మసబతస న పదతకవత మసబతస న

భరస : వనసకరటభడవ మసబతస న
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగపరట మసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ మసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-488
వయససస:54
లస: పప

6856 NDX2769834
పషరర: వనసకట లకడక తపప భభథదనత

94-87/1086

6870 AP151010315136
పషరర: గమరవమక ఊదర

94-106/662

భరస : భబదదవయఖ
ఇసటట ననస:27-7-488/3
వయససస:64
లస: ససస స
94-106/664

6873 NDX0382333
పషరర: ఏడడకకసడలల ఊదర

94-106/665

తసడడ:డ భబదదవయఖ
ఇసటట ననస:27-7-488/3
వయససస:37
లస: పప
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6874 AP151010312081
పషరర: వనసకటటశనరరర ఊదర

94-106/666

తసడడ:డ భబదదవయఖ
ఇసటట ననస:27-7-488/3
వయససస:43
లస: పప
6877 NDX2616910
పషరర: శకనస జపలర

94-102/855

6878 NDX1367283
పషరర: నతగలకకక అసదసగమల

94-106/670

6881 NDX2678506
పషరర: శవ జపలర

6884 NDX0819755
పషరర: సనరష లత మమసరబతస న

తసడడ:డ వనసకట రరమమలల మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనఅకటరరమమలల మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:43
లస: ససస స

6886 AP151010315044
పషరర: అచచమక మమసరబతష
స న

6887 NDX2430940
పషరర: రమమశ మమసబతస న

94-106/674

భరస : నతసరయఖ
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:72
లస: ససస స
94-106/677

6892 NDX2824100
పషరర: అనషర మసరబతస న

94-106/857

94-107/972

94-106/672

6896 AP151010315082
పషరర: నరకల ఈరరత

94-106/682

6899 NDX0365296
పషరర: చసదడశశఖర ఈరరత

94-106/675

6902 NDX1287804
పషరర: వరణణ చవల
భరస : తరరపత రరవప చవల
ఇసటట ననస:27-7-491
వయససస:26
లస: ససస స

6882 NDX3164779
పషరర: మణణకలమమర జపలర

94-106/856

6885 AP151010315020
పషరర: అసకమక మమసరబతష
స న�

94-106/673

6888 NDX0713677
పషరర: కకషప ర మమసరబతస న�

94-106/676

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:33
లస: పప
94-106/678

6891 NDX2214294
పషరర: నసరయఖ మసరబతస న

94-106/679

తసడడ:డ రరమయఖ మసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:74
లస: పప
94-106/858

6894 NDX2868552
పషరర: లకడక ససజనఖ మసరబతస న

94-106/859

భరస : శకకరసత మసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:20
లస: ససస స
94-106/680

6897 AP151010315083
పషరర: సతఖవత జసగస

94-106/681

భరస : కకటయఖ జగస
ఇసటట ననస:27-7-490
వయససస:74
లస: ససస స
94-106/683

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:27-7-490
వయససస:37
లస: పప
94-106/684

94-106/669

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ ఇరరత
ఇసటట ననస:27-7-490
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:27-7-490
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజజ� రరమబబ యన
ఇసటట ననస:27-7-491
వయససస:52
లస: పప

6893 NDX2868420
పషరర: శవ కకషష మమసరబతత

6879 NDX1367135
పషరర: అసదసగమల వనసకటటశనరరర

తసడడ:డ మణయఖ జపలర
ఇసటట ననస:27-7-488/4
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మసరబతత
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకశశర మసరబథదనత
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:31
లస: ససస స

6901 AP151010312011
పషరర: వనసకటటశనరరర రరమనబబ యన

94-106/756

తసడడ:డ నతసరయఖ మమసబతష
స న
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకషప ర మసరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:31
లస: ససస స

6898 NDX0365353
పషరర: కకరణమరమమర� ఈరరత�

6890 NDX0823930
పషరర: వనసకటరరమమలల మమసరబతస న

94-38/747

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:27-7-488/4
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మమసబతస న
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:29
లస: పప

6889 AP151010312079
పషరర: వనసకయఖ మమసరబతస న
మమసరబతస న
తసడడ:డ నతసరయఖ మమసబతస న
ఇసటట ననస:27-7-489
వయససస:48
లస: పప

6895 NDX2869626
పషరర: అనశర మసరబథదన

94-106/668

తసడడ:డ మననతయఖ జపలర
ఇసటట ననస:27-7-488/4
వయససస:52
లస: పప
94-106/671

6876 NDX2598134
పషరర: సరరమక జపలర

తసడడ:డ శవ జపలర
ఇసటట ననస:27-7-488/4
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర అసదసగమల
ఇసటట ననస:27-7-488/4
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:27-7-488/4
వయససస:63
లస: పప
6883 NDX2214641
పషరర: ససరగఖ మమసబతష
స న

94-106/667

తసడడ:డ గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:27-7-488/3
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శవ జపలర
ఇసటట ననస:27-7-488/4
వయససస:21
లస: పప
6880 NDX1367127
పషరర: కకటయఖ అసదసగమల

6875 AP151010312139
పషరర: భబదదవయఖ ఊదర

6900 NDX1406819
పషరర: శవరరమపడసరదస గగననల

94-53/582

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గగననల
ఇసటట ననస:27-7-491
వయససస:38
లస: పప
94-107/300

6903 AP151010315262
పషరర: శవకలమమరర చవల

94-107/301

భరస : చనతమననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-491
వయససస:40
లస: ససస స
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6904 NDX0365361
పషరర: శవకలమమరర చవల
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94-107/302

భరస : ఉసడడ చవల
ఇసటట ననస:27-7-491
వయససస:42
లస: ససస స
6907 AP151010315351
పషరర: పపదదమననతమక చవల

94-107/305

94-107/308

94-106/687

94-106/689

94-106/757

94-105/545

94-107/312

తసడడ:డ మననతయఖ
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:37
లస: పప

6917 NDX2368447
పషరర: మణణకలమమర జకకర

6920 AP151010315242
పషరర: శరయమక మసరబతస ల

6923 NDX3058179
పషరర: కలమమర బభబమ జకకర

6926 AP151010315434
పషరర: పపనతమక జకకర

94-107/315

6929 NDX1287754
పషరర: రవకలమమర జరకర

94-106/690

6932 NDX2080620
పషరర: చడనతయఖ సస హహచ
తసడడ:డ పసచచయఖ సస హహచ
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:43
లస: పప

6912 AP151010315347
పషరర: అచచమక జకకర

94-106/686

6915 NDX2276640
పషరర: కకటటశనరరరవప జకకర

94-105/543

6918 AP151010312241
పషరర: ససధతకర జకకర

94-106/691

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప జకకర
ఇసటట ననస:27-7-491/2
వయససస:43
లస: పప
94-107/310

6921 NDX0921791
పషరర: జకకర ససతతరరవమక జకకర

94-105/544

భరస : మణణకలమమర జకకర
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:39
లస: ససస స
94-106/860

6924 NDX0365262
పషరర: రమణమక జకకర

94-107/311

తసడడ:డ మననతయఖ
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:37
లస: ససస స
94-107/313

6927 NDX1287762
పషరర: రరవబభబమ జరకర

94-107/314

తలర : MANNAYYA
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:26
లస: పప
94-107/316

తసడడ:డ మనతయఖ జరకర
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:32
లస: పప
94-107/318

94-107/307

తసడడ:డ కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-491/2
వయససస:22
లస: పప

భరస : మననతయఖ
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప జరకకర
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:30
లస: పప
6931 NDX0415760
పషరర: వనసకటకకటయఖ జకకర

94-106/688

తసడడ:డ మణణయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:38
లస: ససస స
6928 NDX1287747
పషరర: శకనవరస జకకర

6914 AP151010312321
పషరర: కకటటశనరరరవప జకకర జకకర

6909 NDX1287770
పషరర: తరరపత రరవప చవల

భరస : కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-491/1
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : నతసరయఖ మసబతల
ఇసటట ననస:27-7-491/A
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశన రరవప జకకర
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:32
లస: పప
6925 NDX0723221
పషరర: బబఖలమరరణణ� జకకర�

94-106/685

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప జకకర
ఇసటట ననస:27-7-491/2
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకటటశనర రరవప జకకర
ఇసటట ననస:27-7-491/2
వయససస:48
లస: ససస స
6922 NDX1510941
పషరర: మణణ కలమమర జకకర

6911 NDX0419010
పషరర: భబలకడక యరమమల

94-107/304

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చవల
ఇసటట ననస:27-7-491
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-491/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-491/2
వయససస:47
లస: ససస స
6919 NDX2651321
పషరర: నరరయణమక జకకర

94-107/306

భరస : లకకయఖ యరకమలM
ఇసటట ననస:27-7-491/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబరట యరకమల
ఇసటట ననస:27-7-491/1
వయససస:45
లస: పప
6916 NDX0365320
పషరర: మహలకడక జకకర�

6908 NDX1287788
పషరర: శకనవరస చవల

6906 AP151010315243
పషరర: చసదడమక చవల

భరస : చనతమననతయఖ
ఇసటట ననస:27-7-491
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చవల
ఇసటట ననస:27-7-491
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపదద అచచయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-7-491
వయససస:47
లస: పప
6913 NDX0658500
పషరర: లకకయఖ యరమమల

94-107/303

భరస : వనసకటటశనరరర చవల
ఇసటట ననస:27-7-491
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పపదదఅచడచయఖ
ఇసటట ననస:27-7-491
వయససస:64
లస: ససస స
6910 AP151010312249
పషరర: మమసలయఖ చవల

6905 AP151010315344
పషరర: అమనమక చవల

6930 NDX0226233
పషరర: తరరపత రరవప జకకర

94-107/317

తసడడ:డ పపనతయఖ�
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:36
లస: పప
94-107/319

6933 AP151010312512
పషరర: శకనవరసరరవప జకకర

94-107/320

తసడడ:డ మననతయఖ
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:47
లస: పప
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6934 NDX2871333
పషరర: వనసకటటశనరరర జకకర
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94-107/973

తసడడ:డ మణణయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-7-492
వయససస:47
లస: పప
6937 NDX2680601
పషరర: చసదడమక చడవల

94-106/759

94-107/321

94-107/324

6941 NDX1735135
పషరర: ససత కకమమకలపరటట

6944 AP151010315554
పషరర: మననతమక కకమకలపరటట

94-107/327

6947 AP151010312318
పషరర: బసవయఖ కకమమకలపరటట

తసడడ:డ మననతఐహ కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:27-7-494
వయససస:42
లస: పప
94-107/331

94-107/332

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:27-7-496
వయససస:53
లస: పప

6956 AP151010315054
పషరర: చడనతమక జకకర

94-107/335

6959 AP151010315196
పషరర: జననతమక జకకర

94-107/328

6962 NDX2602621
పషరర: ఏససదతయమక జకకర
తసడడ:డ శశషగరరర జకకర
ఇసటట ననస:27-7-496
వయససస:24
లస: ససస స

6942 AP151010315449
పషరర: పసచచమక కకమకలపరటట�

94-107/323

6945 NDX0842021
పషరర: వజయ కలమమర జకకర

94-107/326

6948 NDX0713834
పషరర: కమలకలమమరర కకమమకలపరటట

94-106/693

భరస : బసవయఖ కకమకలపరటట
ఇసటట ననస:27-7-494
వయససస:38
లస: ససస స
94-107/329

6951 AP151010312476
పషరర: శకనవరసరరవప కకమమకలపరటట

94-107/330

తసడడ:డ మననతయఖ కకమకలపరటట
ఇసటట ననస:27/7/494
వయససస:44
లస: పప
94-107/974

6954 NDX2782290
పషరర: మమనక కకమమకలపరటట

94-110/1150

తసడడ:డ బసవయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:27-7-494
వయససస:19
లస: ససస స
94-107/333

6957 AP151010312242
పషరర: చడనతయఖ చడవల

94-107/334

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:27-7-495
వయససస:42
లస: పప
94-107/336

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:27-7-496
వయససస:86
లస: ససస స
94-107/338

94-141/679

తసడడ:డ మనతయఖ
ఇసటట ననస:27-7-493
వయససస:30
లస: పప

భరస : చనతయలర మసద
ఇసటట ననస:27-7-495
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:27-7-496
వయససస:47
లస: ససస స
6961 AP151010312387
పషరర: శశషగరరరరరవప జకకర

94-107/325

తసడడ:డ బసవయమ బసవయఖ
ఇసటట ననస:27-7-494
వయససస:18
లస: పప

భరస : చనతపసచచయఖ
ఇసటట ననస:27-7-495
వయససస:72
లస: ససస స
6958 AP151010315245
పషరర: అచచమక జకకర

6953 NDX2788941
పషరర: పడశరసత బభబమ కకమమకలపరటట

6939 NDX2621720
పషరర: శవకలమమరర చడవల

భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:27-7-493
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : పసచదచశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-7-494
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మననతయఖ
ఇసటట ననస:27-7-494
వయససస:47
లస: పప
6955 AP151010315098
పషరర: తదరగజమక చవల

94-107/322

తసడడ:డ నతరయఖ
ఇసటట ననస:27-7-493
వయససస:54
లస: పప

94-106/694 6950 NDX0419069
6949 NDX2165208
పషరర: పసచదచశనర రరవప కకమమకలపరటట
పషరర: బబబసరగజన కకమమకలపరటట

94-106/758

తసడడ:డ మనతయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-7-492/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఉసదధ
ఇసటట ననస:27-7-493
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:27-7-493
వయససస:34
లస: పప

6952 AP151010312388
పషరర: బసవయఖ కకమమకలపరటట

94-106/861

భరస : రరజ కలమమర కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:27-7-493
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మననతయఖ�
ఇసటట ననస:27-7-493
వయససస:67
లస: ససస స
6946 NDX0842518
పషరర: రరజరమమర కకమమకలపరటట�

6938 NDX2731099
పషరర: శవ కలమమరర చడవల

6936 NDX2638138
పషరర: చతయమక మసర బ తస న

భరస : నతగయఖ మమసర బ తస న
ఇసటట ననస:27-7-492/1
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ మననతయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-7-492/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:27-7-493
వయససస:29
లస: ససస స
6943 AP151010315173
పషరర: నతగమక కకమమకలపరటట�

94-106/692

తసడడ:డ మననతయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-7-492/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : మనతయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-7-492/1
వయససస:54
లస: ససస స
6940 NDX0824219
పషరర: జజఖత కకమకలపరటట

6935 NDX0415752
పషరర: శవనతగరరజ చడవల

6960 NDX2060150
పషరర: వదతఖ సరగర జకకర

94-107/337

తసడడ:డ శశషగరరర జకకర
ఇసటట ననస:27-7-496
వయససస:28
లస: పప
94-107/825

6963 NDX2602340
పషరర: నతగరరరరన జకకర

94-107/826

తసడడ:డ శశషగరరర జకకర
ఇసటట ననస:27-7-496
వయససస:21
లస: పప
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6964 NDX0629170
పషరర: అసజమక బతష
స ల
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94-105/546

భరస : పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:27-7-498
వయససస:43
లస: ససస స
6967 NDX2283547
పషరర: పడసరద రరవప బతష
స ల

94-107/341

94-105/548

94-105/551

94-105/554

94-107/345

94-105/555

6985 NDX2060184
పషరర: పపదద వనసకయఖ చదర

94-107/349

94-105/552

6977 NDX2283430
పషరర: ఆనసద రరవప బటడ

6980 AP151010315138
పషరర: అచచమక నదకబతస న

94-107/343

భరస : అకకర రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:27-7-540
వయససస:47
లస: ససస స

94-107/346

6975 NDX0742890
పషరర: కలమమర చడవల చడవల

6978 AP151010315085
పషరర: కకటటశనరమక నదకబతస న

6981 NDX1872614
పషరర: గమరవయఖ నదకరబతస న

తలర : పపషప శశటట
ఇసటట ననస:27-17-813
వయససస:25
లస: ససస స

94-107/344

94-107/347

94-107/348

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:27-7-501
వయససస:25
లస: ససస స
94-105/557

6987 NDX2080455
పషరర: సరనత ఉసడతడళళ

94-105/559

భరస : సదరరఖ పడకరశ ఉసడతడళళ
ఇసటట ననస:27-7-540
వయససస:29
లస: ససస స

94-105/561 6990 NDX2276749
6989 NDX2080430
పషరర: రరమకకషష రరవప పపనసమమచసచ
పషరర: అకకర రరడడడ బబ డడ పరటట

6992 NDX2697332
పషరర: పపషప శశటట

94-105/553

తసడడ:డ వనసకటభడవప నదకరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-500
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల పపనసమమచసచ
ఇసటట ననస:27-7-540
వయససస:62
లస: పప
94-101/939

94-105/550

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:27-7-500
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమకస
ఇసటట ననస:27-7-540
వయససస:26
లస: ససస స
94-105/560

6972 NDX0921775
పషరర: చడవల కకటటశనరమక చడవల

94-105/556 6984 NDX1287838
6983 NDX0921759
పషరర: మమసపలర దసరగ భవరన మమసపలర
పషరర: వజయ చధర

6986 NDX2001964
పషరర: దధవఖ శక మమకస

94-105/547

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప చడవల
ఇసటట ననస:27-7-499
వయససస:33
లస: పప

భరస : వసదనస బభబమ మమసపలర
ఇసటట ననస:27-7-501
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓనదతరర చదర
ఇసటట ననస:27-7-501
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట సరనమ పరశస
ఇసటట ననస:27-12
వయససస:43
లస: ససస స

6974 NDX1863217
పషరర: మహహసదడ బభబమ చతవలమ

6969 NDX0629238
పషరర: అసతతనమక తపపపబతస న

భరస : కకటటశనరరరవప చడవల
ఇసటట ననస:27-7-499
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:27-7-500
వయససస:77
లస: ససస స

6982 NDX0921783
పషరర: నదకరబతస న వనసకట లకడక
నదకరబతస న
తసడడ:డ వనసకట రరవప నదకరబతస న
ఇసటట ననస:27-7-501
వయససస:30
లస: ససస స

6991 NDX3191293
పషరర: కకషషవనణణ పరశస

94-105/549

తసడడ:డ యసప బమ బటడ
ఇసటట ననస:27-7-499
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకరరమమలల�
ఇసటట ననస:27-7-500
వయససస:47
లస: ససస స

6988 NDX2276624
పషరర: ససతత బబ డడ పరటట

6971 NDX2080422
పషరర: చన మనతయఖ జపలర

94-107/340

భరస : వనసకట నతరరయణ తపపపబతస న
ఇసటట ననస:27-7-498/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మనయమఖ చతవలమ
ఇసటట ననస:27-7-499
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-7-499
వయససస:46
లస: పప
6979 AP151010315164
పషరర: మమరస మక నదకబతస న

94-107/342

తసడడ:డ మనతయఖ జపలర
ఇసటట ననస:27-7-498/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : మననతయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-7-499
వయససస:46
లస: ససస స
6976 NDX0933051
పషరర: కకటటశనరరరవప చడవల చడవల

6968 AP151010312149
పషరర: రరమమలల జకకర

6966 AP151010312269
పషరర: వనసకటటశనరరరవప జకకర

తసడడ:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:27-7-498
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:27-7-498
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర తఫబభతషల
ఇసటట ననస:27-7-498/1
వయససస:43
లస: ససస స
6973 NDX0106161
పషరర: కకసడమక చడవల చడవల

94-107/339

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:27-7-498
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:27-7-498
వయససస:51
లస: పప
6970 NDX0629204
పషరర: తరరపతమక తఫబభతషల

6965 AP151010315111
పషరర: కకటమక జకకర

94-105/562

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:27-7-540
వయససస:66
లస: పప
94-131/715

6993 NDX2798940
పషరర: చకకవరరస నసజగరర

94-83/589

తసడడ:డ బభల కకషష నసజగరర
ఇసటట ననస:27-21-1440
వయససస:51
లస: పప
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6994 NDX2798932
పషరర: లతత నసజగరర
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94-83/590

భరస : చకకవరరస నసజగరర
ఇసటట ననస:27-21-1440
వయససస:43
లస: ససస స
6997 NDX3225968
పషరర: నతరరయణ తరరర బబ గడడల

94-98/815

94-108/142

94-108/145

94-108/148

94-108/151

94-108/648

భరస : వజయసరరధధ
ఇసటట ననస:27-80
వయససస:54
లస: ససస స

7007 NDX2214708
పషరర: తరరపతఖన యమరవ

7010 JBV2590032
పషరర: ససవరష లత కరరతటట

7013 NDX3222528
పషరర: మలర శనరర కరరతటట

94-108/155

7016 AP151010330015
పషరర: ససనల గరరతపపడడ

94-108/149

7019 AP151010327090
పషరర: డదవడ రరజ గరరతపపడడ

94-108/152

7022 NDX1131796
పషరర: అసకకరరడడడ పసలర
తసడడ:డ మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:27-80
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ పలర పప తష
ఇసటట ననస:27-72
వయససస:24
లస: ససస స
7002 NDX2141836
పషరర: తరరమల దదవ యరవ

94-108/144

7005 NDX2141844
పషరర: పడభమ కకరణ యరవ

94-108/147

7008 AP151010330566
పషరర: రమణమక కకనకసచ

94-108/150

7011 JBV2585065
పషరర: రరమమరరవప కరరతటట

94-108/153

తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:27-74
వయససస:59
లస: పప
94-101/1069

7014 JBV0771956
పషరర: ఆశరజజఖత మరర పపడడ

94-108/154

భరస : రగబరట మరర పపడడ
ఇసటట ననస:27-75
వయససస:47
లస: ససస స
94-108/156

7017 AP151010330012
పషరర: మసజల గరరతపపడడ

94-108/157

భరస : డదవడతడజ
ఇసటట ననస:27-78
వయససస:45
లస: ససస స
94-108/159

తసడడ:డ జగససదతసస
ఇసటట ననస:27-78C
వయససస:81
లస: పప
94-108/161

94-108/141

భరస : సదరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:27-73
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : డదవడతడజ
ఇసటట ననస:27-78
వయససస:44
లస: ససస స
94-108/158

6999 NDX1719048
పషరర: నలమ పలర పప తష

తసడడ:డ తరరపతయఖ యరవ
ఇసటట ననస:27-72
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకమల రరజ కలమమర కరరతటట
ఇసటట ననస:27-75
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:27-78
వయససస:56
లస: పప
7021 NDX0838375
పషరర: వనసకట లకడక దసగగటట

94-108/146

భరస : రరమమరరవప ాస
ఇసటట ననస:27-74
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : డదవడతడజ
ఇసటట ననస:27-78
వయససస:43
లస: ససస స
7018 NDX0666081
పషరర: చతస రసజన గరరతపపడడ

7004 NDX2141828
పషరర: నరసమక యరవ

94-83/592

భరస : తరరపతయఖ యరవ
ఇసటట ననస:27-72
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చడసచయఖ యమరవ
ఇసటట ననస:27-72
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగగశనర రరవప గసడడపప
ఇసటట ననస:27-74
వయససస:30
లస: పప
7015 AP151010330016
పషరర: రతతమసజరర గరరతపపడడ

94-108/143

భరస : చడసచయఖ యరవ
ఇసటట ననస:27-72
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:27-74
వయససస:35
లస: ససస స
7012 NDX2774867
పషరర: భబసరవ మబరరస గసడడపప

7001 NDX2004943
పషరర: రమమదదవ యమరవ
భరస : వనస యస రరజ
ఇసటట ననస:27-72
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : నతగగసదడస మమమళరపలర
ఇసటట ననస:27-72
వయససస:25
లస: పప
7009 NDX0420224
పషరర: పపరషమమ కలమమరర కరరతటట

94-107/1060

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప బమటటట
ఇసటట ననస:27-72
వయససస:51
లస: ససస స
7006 NDX1719097
పషరర: వనసకటటష బమటటట

6998 NDX3249158
పషరర: శకవసత పసలర

6996 NDX2798924
పషరర: సతఖ కకషష నసజగరర

తసడడ:డ చకకవరరస నసజగరర
ఇసటట ననస:27-21-1440
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జవన కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:27-44-174
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బమటటట
ఇసటట ననస:27-72
వయససస:24
లస: ససస స
7003 NDX1719071
పషరర: నతగగసదడస మమమళరపలర

94-83/591

తసడడ:డ చకకవరరస నసజగరర
ఇసటట ననస:27-21-1440
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రతతకలమమర బబ గడడల
ఇసటట ననస:27-23-1504
వయససస:34
లస: పప
7000 NDX2098185
పషరర: శరరష బమటటట

6995 NDX2798916
పషరర: పడసనత నసజగరర

7020 NDX1140664
పషరర: పదతకవత పసలర

94-108/160

భరస : అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:27-80
వయససస:38
లస: ససస స
94-108/162

7023 AP151010327365
పషరర: సదరఖ పడశరకరరవప వరమలలర�

94-108/163

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:27-80
వయససస:60
లస: పప
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94-108/164

భరస : మలమఖదధడ జసపరల
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:25
లస: ససస స
7027 AP151010330254
పషరర: ససజన పలర పప తష

94-108/167

94-108/170

94-108/173

94-108/176

94-108/651

94-108/179

తసడడ:డ సససహచలస వసగపసడడ
ఇసటట ననస:27-84
వయససస:47
లస: పప
7048 NDX2562049
పషరర: షషక షబన షషక
తసడడ:డ షషక ఖససస షషక
ఇసటట ననస:27-85/1 NEW
వయససస:25
లస: ససస స
7051 NDX0717371
పషరర: ససభభన షషక
తసడడ:డ మమనతఫ షష క
ఇసటట ననస:27-87
వయససస:52
లస: పప

7037 NDX2704260
పషరర: మమలకకసడయఖ గగలర

94-108/599

94-108/172

7040 NDX2005511
పషరర: వనసకట లకడక కరవఖ గటటట

7043 NDX1272822
పషరర: రగశకససలమసనస షషక

7046 NDX2540219
పషరర: హహసషసన బ షషక

7049 AP151010312206
పషరర: ఈససబ షషక

7052 NDX2141869
పషరర: శవ పసడయమ రరచకకసడ
తసడడ:డ నతరరయణ మబరరస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:27-87
వయససస:23
లస: ససస స

94-108/175

7038 NDX2818706
పషరర: వనసకటటశనరరర యమటగరరర

94-108/650

భసధసవప: వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:59
లస: పప
94-108/177

7041 NDX1272830
పషరర: నతఫసస ససలమసనత షషక

94-108/178

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:27-84
వయససస:26
లస: ససస స
94-108/180

7044 NDX1904847
పషరర: ఇకరరమ షషక

94-108/181

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:27-84
వయససస:24
లస: పప
94-102/856

7047 NDX2540193
పషరర: ఉమర బభష షషక

94-102/857

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:27-85/1
వయససస:29
లస: పప
94-107/350

తసడడ:డ మసరసన షష క
ఇసటట ననస:27-86
వయససస:47
లస: పప
94-107/352

7032 NDX2141851
పషరర: మలమఖదధడ జసపలర

తసడడ:డ పపనతయఖ�
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఖమశస షషక
ఇసటట ననస:27-85/1
వయససస:61
లస: ససస స
94-102/858

94-108/169

94-108/174 7035 AP151010327069
7034 NDX0023903
పషరర: మమలకకసడ రరయమడడ జసపరల
పషరర: కకసడయఖ పలర పప తష�

భరస : మసరసనవల
ఇసటట ననస:27-84
వయససస:44
లస: ససస స
94-108/182

7029 NDX2141877
పషరర: రమణమక గగలర

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ జసపలర
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట భభసరర రరవప గటటట
ఇసటట ననస:27-84
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకహరర బభబమ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:27-84
వయససస:34
లస: ససస స
7045 NDX2437390
పషరర: శకహరర బభబమ వసగపసడడ

94-108/171

తసడడ:డ ఎరకయఖ గగలర
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఎరకయఖ గగలర
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:54
లస: పప
7042 NDX2437382
పషరర: రజన వసగపసడడ

7031 NDX0023713
పషరర: గగళళ మమధవ రరవప

94-108/166

భరస : మమలకకసడయఖ గగలర
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అకరయఖ
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:67
లస: పప
7039 NDX2748036
పషరర: మమలకకసడయఖ గగలర

94-108/168

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చన రగశయఖ
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:35
లస: పప
7036 AP151010327187
పషరర: పపనతయఖ పలర పప తష

7028 NDX2151959
పషరర: రమణమక గగలర

7026 NDX0054262
పషరర: వరలకడక పప కర

భరస : రవ
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ గగలర
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపనతయఖ
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:60
లస: ససస స
7033 NDX0023895
పషరర: పప క రవ

94-108/165

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:27-81
వయససస:41
లస: ససస స
7030 AP151010330519
పషరర: రసగమక పలర పప తష

7025 NDX0054288
పషరర: ససనత జసపరల

7050 AP151010330457
పషరర: జజన బ షషక

94-107/351

భరస : ససభభన షష క
ఇసటట ననస:27-87
వయససస:49
లస: ససస స
94-108/183

7053 NDX0893073
పషరర: రరచకకసడ రరజఖలకడక

94-108/184

భరస : నతరరయణ మబరరస
ఇసటట ననస:27-87
వయససస:45
లస: ససస స
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7054 NDX0417253
పషరర: ససబభబరరవప బభదసపపడడ

94-108/185

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:27-87
వయససస:68
లస: పప
94-105/565

తసడడ:డ వనసకటరమణ పడసరదస లసకర
ఇసటట ననస:27-88
వయససస:22
లస: పప
94-107/354

94-107/357

94-107/360

94-107/363

94-40/646

తసడడ:డ ఇకరబల షషక
ఇసటట ననస:27-90
వయససస:38
లస: పప

94-107/356

7064 NDX1148501
పషరర: వనసకట శవ దసరగ పడసరద లసక

భరస : చలపత లసక
ఇసటట ననస:27/88
వయససస:35
లస: ససస స
94-107/358

7067 AP151010312314
పషరర: చలపతరరవప లసకర

7070 AP151010312059
పషరర: తడపపరగశనర శరక లసకర

7073 NDX3207057
పషరర: వనసకటటష తతట

94-186/1288

7076 NDX3185568
పషరర: శసమల తషలశ

94-107/361

7079 AP151010315443
పషరర: అసకత షషక

94-107/364

7082 NDX3185717
పషరర: సరసనత సరహహ
భరస : దదరజజధన
ఇసటట ననస:27-90
వయససస:58
లస: ససస స

7068 NDX0416107
పషరర: వనసకట రమణ పడసరద లసకర

94-107/362

7071 NDX2235091
పషరర: కకరణ తతట

94-40/587

తసడడ:డ బభలకకషష తతట
ఇసటట ననస:27-89
వయససస:21
లస: పప
94-153/662

94-101/986

7074 NDX3208030
పషరర: వనసకటటష తతట

94-184/1309

తసడడ:డ బభలకకషష
ఇసటట ననస:27-89
వయససస:23
లస: పప
7077 NDX0030395
పషరర: అలయ షషక

94-105/567

భరస : గగస బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-90
వయససస:34
లస: ససస స
94-107/366

భరస : నజర షష క
ఇసటట ననస:27-90
వయససస:50
లస: ససస స
94-107/368

94-107/359

తసడడ:డ వశననతధస లసక
ఇసటట ననస:27/88
వయససస:45
లస: పప

భరస : శరత
ఇసటట ననస:27-90
వయససస:38
లస: ససస స
94-107/365

7065 NDX0823815
పషరర: దసస గరరర షషక
తసడడ:డ ఖమదరనల షష క
ఇసటట ననస:27/88
వయససస:36
లస: పప

Deleted

భరస : అబమదల ఖసదసదస షషక
ఇసటట ననస:27-90
వయససస:27
లస: ససస స
7081 NDX0416065
పషరర: గగసరసషర షషక

7062 NDX0419739
పషరర: నతగమమధవ లఅకర

తసడడ:డ బభలకకషష
ఇసటట ననస:27-89
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బభలకకషష
ఇసటట ననస:27-89
వయససస:23
లస: పప
7078 NDX2080596
పషరర: ఆషసయమ షషక

94-107/355

తసడడ:డ తడపపరగశనశరక లసక
ఇసటట ననస:27/88
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనస బతషల
ఇసటట ననస:27-89
వయససస:37
లస: ససస స
7075 NDX3170891
పషరర: వనసకటటష తతట

94-107/353

తసడడ:డ వశననతధస లసక
ఇసటట ననస:27/88
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వశననతధస లసక
ఇసటట ననస:27/88
వయససస:50
లస: పప
7072 NDX2698355
పషరర: భబ లకడక బతషల

7059 NDX2004588
పషరర: రరఘవ శక లకడక పడసనత
దదననపపడడ
భరస : వనసకట చలపత దదననపపడడ
ఇసటట ననస:27/88
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర లసక
ఇసటట ననస:27/88
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదరనల షష క
ఇసటట ననస:27-88
వయససస:37
లస: పప
7069 AP151010312315
పషరర: వనసకటటశనరరర లసకర

7061 NDX0419689
పషరర: నతగలకడక లఅకర

94-105/564

94-105/566

భరస : V.R.పడసరద లసక
ఇసటట ననస:27/88
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర లసక
ఇసటట ననస:27/88
వయససస:28
లస: పప
7066 NDX0032425
పషరర: బభబమ షషక

7058 NDX2276343
పషరర: సరయ వశననతధ లసకర

7056 NDX2276327
పషరర: రరజఖలకడక లసకర

భరస : వనసకటటశనరరర లసకర
ఇసటట ననస:27-88
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మబరరస లసకర
ఇసటట ననస:27-88
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడల మబరరస లసకర
ఇసటట ననస:27/88
వయససస:34
లస: ససస స
7063 NDX0629279
పషరర: వజయ భభసరర లసకర

94-105/563

భరస : శకనవరసమబరరస లసకర
ఇసటట ననస:27-88
వయససస:43
లస: ససస స

7057 NDX2276301
పషరర: సరయ వశననతధ లసకర

7060 NDX2137983
పషరర: నతగ శకవరణణ లసకర

7055 NDX0105585
పషరర: కకషష కలమమరర లసకర

7080 AP151010315444
పషరర: హబబమనత సరషషక

94-107/367

భరస : ఇకరబల సశశఇక
ఇసటట ననస:27-90
వయససస:57
లస: ససస స
94-107/975

7083 NDX0030718
పషరర: హషకత షషక

94-105/568

భరస : నజర షషక
ఇసటట ననస:27-91
వయససస:56
లస: ససస స
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7084 NDX1292598
పషరర: ఇబభడహహస షషక
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94-105/569

తసడడ:డ హసన షషక
ఇసటట ననస:27-91
వయససస:38
లస: పప
7087 AP151010315119
పషరర: రరకరసన షషక

94-107/371

94-101/1067

94-107/375

94-107/376

94-107/379

94-107/382

94-102/947

తసడడ:డ హహసషసన బబగ మగల
ఇసటట ననస:27/99
వయససస:50
లస: పప

7097 NDX0819730
పషరర: రరహహనత షషక

7100 NDX1930768
పషరర: జరరన సయఖద

7103 NDX0416024
పషరర: అహమకద భభషర షషక

7106 NDX2987147
పషరర: బభజ షషక

94-105/573

7109 AP151010315122
పషరర: మహబబబ షషక

94-107/377

7112 AP151010312200
పషరర: ససభభన షషక
తసడడ:డ ఆదసషపస షష క
ఇసటట ననస:27/99
వయససస:57
లస: పప

7092 NDX1287861
పషరర: ఆశఫరర జ షషక

94-107/374

7095 NDX3228038
పషరర: అలమకస రరహహ షషక

94-106/960

7098 NDX1647538
పషరర: బ బ ఖమతతన షషక

94-107/378

భరస : ఖమజజ షష క
ఇసటట ననస:27/97
వయససస:39
లస: ససస స
94-107/380

7101 NDX0713461
పషరర: ఖమజజ షషక

94-107/381

తసడడ:డ నజర షష క
ఇసటట ననస:27-97
వయససస:36
లస: పప
94-107/383

7104 AP151010312148
పషరర: నజర షషక

94-107/384

తసడడ:డ అహమకద షష క
ఇసటట ననస:27/97
వయససస:62
లస: పప
94-102/948

7107 NDX1489203
పషరర: ఫసజనన షషక

94-105/572

తసడడ:డ బభజ సపసదత షషక
ఇసటట ననస:27-99
వయససస:27
లస: ససస స
94-107/385

భరస : బభజమగల షష క
ఇసటట ననస:27-99
వయససస:47
లస: ససస స
94-107/387

94-107/373

భసధసవప: నజర షషక
ఇసటట ననస:27-97
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హహసషన షషక
ఇసటట ననస:27-98
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ సపసదత షషక
ఇసటట ననస:27-99
వయససస:29
లస: ససస స
7111 AP151010312237
పషరర: బభజసపసదత మగల

94-105/571

తసడడ:డ నజర షషక
ఇసటట ననస:27-97
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-98
వయససస:30
లస: పప
7108 NDX1489211
పషరర: గగశయ షషక

7094 NDX1787359
పషరర: బబ ఖమతతన షషక

7089 AP151010312262
పషరర: జలమన షషక

తసడడ:డ అబమదల అజజ షషక
ఇసటట ననస:27-94
వయససస:30
లస: పప

భరస : నజర షషక
ఇసటట ననస:27-97
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షష క
ఇసటట ననస:27-97
వయససస:40
లస: పప
7105 NDX2987139
పషరర: హహసషన షషక

94-105/570

భరస : అహకద షష క
ఇసటట ననస:27/97
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నజర షష క
ఇసటట ననస:27/97
వయససస:57
లస: ససస స
7102 AP151010312076
పషరర: ససభభన షషక

7091 NDX0175364
పషరర: అబమదల అజజ షషక

94-107/370

తసడడ:డ ఖసదద
ద స షష క
ఇసటట ననస:27/92
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖమజ షషక
ఇసటట ననస:27-97
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబభన షష క
ఇసటట ననస:27-97
వయససస:37
లస: ససస స
7099 AP151010315097
పషరర: జరరనత షషక

94-107/372

తసడడ:డ అహమకద షషక
ఇసటట ననస:27-93
వయససస:29
లస: పప

భరస : నతగమల షషక
ఇసటట ననస:27-95
వయససస:28
లస: ససస స
7096 NDX1647512
పషరర: సరజదత షషక

7088 AP151010315129
పషరర: పరరనన షషక

7086 AP151010315314
పషరర: అసకత షషక

భరస : ఇకరబల షష క
ఇసటట ననస:27-91
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససభభన షష క
ఇసటట ననస:27-92
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అబమదల అజజ షషక
ఇసటట ననస:27-93
వయససస:51
లస: ససస స
7093 NDX2283125
పషరర: మమసతతజ బబగస షషక

94-107/369

భరస : ఈభడహహమ షష క
ఇసటట ననస:27-91
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జలమన షష క
ఇసటట ననస:27/92
వయససస:44
లస: ససస స
7090 NDX3221421
పషరర: ఆశయ షషక

7085 NDX1287853
పషరర: మహబబబ షషక

7110 NDX1861567
పషరర: ససభభన షషక

94-107/386

తసడడ:డ బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-99
వయససస:24
లస: పప
94-107/388

7113 NDX2664233
పషరర: వనసకట రరజశశకర రరడడడ సససగరరరడడడ

94-2/1127

భసధసవప: అనసరరధ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:47
లస: పప
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7114 NDX2663375
పషరర: అనసరరధ సససగరరరడడడ
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94-2/1365

భరస : వనసకట రరజశశకర రరడడడ సససగ రరడడడ
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:38
లస: ససస స
7117 NDX2691541
పషరర: వసశ కకషష అవపల

94-105/652

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ అవరసన
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:42
లస: పప
7120 NDX1864389
పషరర: వజయ శక కరళసగర

94-106/695

94-106/789

తసడడ:డ రసగ సరనమ తమకసరరర
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:28
లస: పప
7129 NDX2569150
పషరర: రగఖ శరరకల యజరల

94-107/823

7119 NDX2803559
పషరర: ససభభన షషక

7121 NDX1864355
పషరర: వజయ లకడక గగల

7124 NDX2283273
పషరర: శరరష తమకసరరర

7127 AP151010312271
పషరర: జజనభభషర షషక

7130 NDX2698975
పషరర: లకడక రరజఖస మదసదల

94-107/792

7133 NDX2513935
పషరర: సరయ ససదతరర రరడడడ శలస

94-106/790

7138 NDX2930931
పషరర: వజయలకడక దరరర

7139 NDX1292929
పషరర: చడనతత కగశవపలల దథడతడ దథడతడ

భరస : ఆదధ నతరరయణ దరరర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:33
లస: ససస స

94-106/696

7122 NDX3183506
పషరర: లల కలమమరర మమమననన

94-106/788

భరస : ససబబ రరవప గదడద
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:76
లస: ససస స
94-107/389

7125 NDX0365221
పషరర: పరరనన షషక

94-107/390

భరస : జజనభభషర షష క
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:36
లస: ససస స
94-107/392

7128 NDX2570679
పషరర: రవసదర గసధస

94-107/822

తసడడ:డ అపప రరవప గసధస
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:52
లస: పప
94-122/564

7131 NDX2699619
పషరర: ఉమదదవ అవపల

94-126/739

భసధసవప: వనసకటపపయఖ అవరసన
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:62
లస: ససస స
94-107/393

7134 NDX2680775
పషరర: లకడక రరజఖస మదసదల

94-105/653

భరస : వసశ కకషష అవపల
ఇసటట ననస:27-100, F NO 401
వయససస:36
లస: ససస స

7142 AP151010315206
పషరర: వనసకరయమక దథడర
భరస : చనతనరసయఖ దథడర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:42
లస: ససస స

94-101/926

తసడడ:డ యగయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:31
లస: పప
94-105/576

తసడడ:డ నరసయఖ దథడడ దథడతడ
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:28
లస: పప
94-107/395

94-105/776

94-107/901 7137 NDX2930915
7136 NDX3089323
పషరర: శవ నతరరయణ సరనమ జజనపరటట
పషరర: ఆదధ నతరరయణ దరరర

భసధసవప: రరజశశఖర రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:27-100,WARD NO 5
వయససస:48
లస: పప

94-101/927

94-105/574

తసడడ:డ జన బభష షషక
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససల రరడడడ శలస
ఇసటట ననస:27-100 SAI KRUPA TOWERS
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శవ నతరరయణ సరనమ జజనపరటట
ఇసటట ననస:27-100, WARD NO 5
వయససస:19
లస: పప

7141 NDX1461987
పషరర: భబలకడక జకకర

94-105/775

భసధసవప: వసశ కకషష అవరసన
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదర గసధస
ఇసటట ననస:27-100 5th ward
వయససస:21
లస: పప
7135 NDX3067394
పషరర: శవ సరయ తదజ జజనపరటట

7118 NDX2803575
పషరర: హహసషన షషక

తసడడ:డ హహసషసన షష క
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:42
లస: పప

భరస : రవసదర గసధస
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:51
లస: ససస స
7132 NDX2474104
పషరర: అభషషక గసధస

భరస : సపసదత షషక
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జనతరర న తమకసరరర
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:24
లస: ససస స
94-107/391

7116 NDX0046995
పషరర: షకకలమ షషక

తసడడ:డ వనసకట రరజశశకర రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:20
లస: పప

భరస : మహన రరవప గగల
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప గదడద
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:53
లస: పప
7126 NDX2283281
పషరర: జనతరరన తమకసరరర

94-21/693

తసడడ:డ జన బభష షషక
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:19
లస: పప

భరస : రమమశ బభబమ కరళసగర
ఇసటట ననస:27-100
వయససస:50
లస: ససస స
7123 NDX3182995
పషరర: నతగగశనర రరవప గదడద

7115 NDX2592798
పషరర: వనదతత వనణణ సససగరరరడడ

7140 NDX1461896
పషరర: వనణణ జకకర

94-107/394

తసడడ:డ వనసకయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:30
లస: ససస స
94-107/396

7143 AP151010315560
పషరర: రమణ దరరర

94-107/397

భరస : లలదస దరరర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:42
లస: ససస స

Page 102 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34

7144 AP151010315147
పషరర: నతగగసదడస దరరర

94-107/398

భరస : యగయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:52
లస: ససస స
7147 NDX1462407
పషరర: శవ రరమయఖ జకకర

94-107/401

94-107/902

94-107/404

94-107/407

94-107/409

తసడడ:డ ఆసథదన పసడతతల
ఇసటట ననస:27-103
వయససస:33
లస: పప
7162 NDX3237690
పషరర: రవ దదవరరజ దతసరర

94-106/966

94-107/412

తసడడ:డ ఏసయఖ తపపబ
ఇసటట ననస:27-105
వయససస:33
లస: పప

94-107/405

94-105/579

94-107/403

7152 NDX2053684
పషరర: వర నతగమలల ఊదర

94-105/577

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఊదర
ఇసటట ననస:27-102
వయససస:29
లస: ససస స
7155 NDX0410373
పషరర: నరసససహరరవప ఊదర

94-107/406

తసడడ:డ చనవనసకటటశనరరర ఉదతర
ఇసటట ననస:27-102
వయససస:45
లస: పప

94-105/578
7157 NDX0972828
పషరర: రమమదదవ యలమకకసడ
యలమకకసడ
భరస : ఆనసద మహన యలమకకసడ
ఇసటట ననస:27-103
వయససస:59
లస: ససస స

7158 AP151010315372
పషరర: వనసకరయమక పసడతల
భరస : venkayamma పసడతతల
ఇసటట ననస:27-103
వయససస:57
లస: ససస స

7160 NDX3224458
పషరర: ఝనస లకడక దతసరర

7161 NDX3290962
పషరర: మమరరసడదయమలల దతసరర

94-46/897

7163 NDX0952358
పషరర: చడనతమక తపరపబతస న

7166 NDX2696318
పషరర: వనసకటటశనరరర టటపపబటటట న

7169 NDX1880492
పషరర: ఈశనర లకడక తపరపబతస న

7172 AP151010312195
పషరర: ఏసయఖ తపరపబతస న
తసడడ:డ పపద కకటయఖ తపపబతన
ఇసటట ననస:27-105
వయససస:62
లస: పప

94-107/408

94-48/1178

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దతసరర
ఇసటట ననస:27-104
వయససస:54
లస: పప
94-107/410

7164 NDX2283117
పషరర: వనసకటటశనరరర తపపబతస న

94-107/411

తసడడ:డ మరరయ తపపబతస న
ఇసటట ననస:27-104
వయససస:29
లస: పప
94-245/1062

7167 NDX2698728
పషరర: మలర క టటపపబటటట న

94-245/1063

భరస : వనసకటటశనరరర టటపపబటటట న
ఇసటట ననస:27-104
వయససస:27
లస: ససస స
94-107/413

భరస : దతసస తపరపబతస న
ఇసటట ననస:27-105
వయససస:29
లస: ససస స
94-107/415

7149 NDX0371252
పషరర: యగయఖ దరరర

భరస : నరససఅహరరవప ఉదతర
ఇసటట ననస:27-102
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదతసస టటపపబటటట న
ఇసటట ననస:27-104
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రతతస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:27-105
వయససస:68
లస: ససస స
7171 NDX0360636
పషరర: దతసస తపరపబతస న

7154 NDX0419424
పషరర: కకషషమక ఊదర

తసడడ:డ మరరయదతసస తపపబ
ఇసటట ననస:27-104
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద కకటయఖ తపపబతన
ఇసటట ననస:27-104
వయససస:57
లస: పప
7168 NDX1166859
పషరర: అమమకజ బబ డపరటట బబ డపరటట

94-142/1140

భరస : మమరరసడదయమలల దతసరర
ఇసటట ననస:27-104
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరసడదయమలల దతసరర
ఇసటట ననస:27-104
వయససస:29
లస: పప
7165 AP151010312419
పషరర: మరరయదతస తపరపబతస న

7151 NDX2839900
పషరర: కకటటశనర రరవప దరరర

94-107/400

తసడడ:డ yogaiah దరరర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:57
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ చడనతయఖ దథడర
ఇసటట ననస:27-102
వయససస:57
లస: పప
7159 NDX0773382
పషరర: ఏడడకకసడలల పసడతల

94-107/402

తసడడ:డ యగయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఊదర
ఇసటట ననస:27-102
వయససస:29
లస: ససస స
7156 AP151010312295
పషరర: నతరసయఖ దథడర

7148 AP151010312478
పషరర: రరమకకషష దరరర

7146 NDX2003846
పషరర: శకనస దరరర

తసడడ:డ యగయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఆదధనతరరయణ
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:21
లస: ససస స
7153 NDX2283158
పషరర: వరరనగమలల ఊదర

94-107/399

భరస : చనతవనసకటటశనరరర ఉదతర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-101
వయససస:33
లస: పప
7150 NDX2724029
పషరర: వజయలకడక దరరర

7145 AP151010315211
పషరర: నరసమక ఊదర

7170 AP151010315282
పషరర: యశశద తపరపబతస న

94-107/414

భరస : ఏసస తపపబతన
ఇసటట ననస:27-105
వయససస:62
లస: ససస స
94-107/416

94-105/581
7173 NDX0933036
పషరర: పరరర సరరధధ కరకలమమనస
కరకలమమనస
తసడడ:డ పరసడడరసగసరనమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:27-106
వయససస:47
లస: పప
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94-107/417

భరస : రవ చసదడ తపపబతన
ఇసటట ననస:27-106
వయససస:28
లస: ససస స
94-144/31

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర తపప బతస న
ఇసటట ననస:27-106
వయససస:30
లస: పప
94-107/422

94-107/424

7181 NDX1716952
పషరర: మసగ దదవ తపబతషన

7184 AP151010315284
పషరర: ససనసద తపరపబతస న

94-107/427

7187 NDX1647645
పషరర: దసరరగ పడసరద తపరపబతస న

7190 NDX0774992
పషరర: దదవమణణ జజనతకలటట

తసడడ:డ ఇలయమస అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : భభసరర రరవప
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:36
లస: ససస స

7192 NDX1619776
పషరర: జకకరరనతసర మహమకద

7193 NDX1710889
పషరర: హఫసజజ షషక

94-101/814

భరస : ఇలయమస అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సతతసర అబమదల
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:54
లస: ససస స

7195 NDX1312396
పషరర: ఏసజల కసదధకటర

7196 NDX1052745
పషరర: మరరయమక మమరరగ

94-101/817

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:75
లస: ససస స
7198 NDX1312388
పషరర: ఇరరలన భభషర షషక

94-101/820

తసడడ:డ బభజ షరహహద
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:50
లస: పప

7199 AP151010300039
పషరర: భభసరరరరవప జజనతకలటట
తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:75
లస: పప

94-101/823

7179 NDX0842211
పషరర: వనసకటటశనరరర తపరపబతస న

7182 NDX2283232
పషరర: మసగమక తపరపబతన

94-107/425

94-107/423

7185 NDX2283182
పషరర: గణణశ మమచరర

94-107/426

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:27-108
వయససస:38
లస: పప
94-107/428

7188 AP151010312308
పషరర: కకటయఖ బబ డడ

94-107/429

తసడడ:డ kotaiah బబ డడ
ఇసటట ననస:27/109
వయససస:49
లస: పప
94-101/812

7191 NDX1312370
పషరర: జరరనతభభనస షషక

94-101/813

భరస : గన షరహహద
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:49
లస: ససస స
94-101/815

7194 NDX2273969
పషరర: ఖమడదనసనతసర

94-101/816

భరస : మహమకద జఫర శశరరఫ
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:74
లస: ససస స
94-101/818

7197 NDX2274140
పషరర: వససస అహకద మహమకద

94-101/819

తసడడ:డ ఇలయమస అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:22
లస: పప
94-101/821

7200 AP151010300184
పషరర: పడసరద బభబమ జజనతకలటట

94-101/822

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:75
లస: పప

94-101/824 7203 NDX1065671
7202 NDX1107176
పషరర: ఇలయమస అహమద మహమకద
పషరర: నతగగశనరరరవప నకరర

తసడడ:డ జజఫర షరరఫ
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:69
లస: పప

94-107/421

తలర : కకషష రరవప తపరపబతన
ఇసటట ననస:27-108
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరలకన
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ గన షరహహద
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:27
లస: పప
7201 NDX1312362
పషరర: గన షరహహద షషక

94-106/697

తసడడ:డ బబ డడ కకటయఖ తపపబతన
ఇసటట ననస:27/109
వయససస:27
లస: పప
94-101/811

94-107/419

తసడడ:డ పపద కకషరషరరవప తపపబతన
ఇసటట ననస:27/107
వయససస:30
లస: పప

భరస : చనతకకషరషరరవప తపపబతన
ఇసటట ననస:27-108
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ తపరపబతస న
ఇసటట ననస:27-109
వయససస:33
లస: ససస స
7189 NDX1881227
పషరర: ననహ ఫరతమమ మహమకద

94-107/420

తలర : ససనసద తపబతషన
ఇసటట ననస:27-108
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గణణశ మమచరర
ఇసటట ననస:27-108
వయససస:25
లస: ససస స
7186 NDX2283216
పషరర: కలమమరర తపరపబతస న

7178 AP151010315387
పషరర: ససదతమన తపరపబతస న

7176 NDX0824169
పషరర: వనసకటటశనరరర తపరపబతస న

తసడడ:డ పపద కకటయఖ తపపబతన
ఇసటట ననస:27-106
వయససస:52
లస: పప

భరస : పపదదకకషరషరరవప తపపబతన
ఇసటట ననస:27-107
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కకటయఖ తపపబతన
ఇసటట ననస:27-107
వయససస:54
లస: పప
7183 NDX2283190
పషరర: దదవ మమచరర

94-107/418

భరస : లలదస తపపబతన
ఇసటట ననస:27-106
వయససస:47
లస: ససస స

7177 NDX2414696
పషరర: రవ చసదడ తపప బతస న

7180 AP151010312332
పషరర: పపద కకషరషరరవప తపరపబతస న

7175 NDX0419374
పషరర: భబలకడక తపరపబతస న

94-101/825

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:24
లస: పప
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7204 NDX2601623
పషరర: నజర అహకద మహమకద

94-141/678

తసడడ:డ జఫరర షరరఫ
ఇసటట ననస:27-110
వయససస:42
లస: పప
7207 AP151010303576
పషరర: ససవరష కలమమరర పషరర

94-101/828

94-101/928

94-107/432

94-101/831

94-101/834

94-101/837

94-105/583

భరస : చనత వనసకటటశనరరర ఉదరర
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:31
లస: ససస స

94-107/431

7214 NDX3152766
పషరర: మబరతమక డతరరస

తసడడ:డ చన నతగయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-111
వయససస:22
లస: పప
94-107/903

7217 AP151010303338
పషరర: రతతతకలమమరర మమలరమ

7220 AP151010303340
పషరర: ససనసదమక బబజరస

7223 NDX1711036
పషరర: కకటటసనర రరవప కసధసకలరర

7226 NDX1861799
పషరర: చన వనసకటటశనరరర ఊదర

94-106/699

7229 NDX1880674
పషరర: శక లకడక తరరపతమక ఉదర

94-101/832

7232 AP151010315577
పషరర: రమణమక చదవల
భరస : రమణమక చవల
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:45
లస: ససస స

94-107/904

7218 AP151010303070
పషరర: రగజజ వసజ

94-101/833

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:47
లస: ససస స
94-101/835

7221 AP151010300426
పషరర: శకధర వసజజ

94-101/836

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:47
లస: పప
94-101/838

7224 NDX1663252
పషరర: రవకలమమర చతవలమ

94-105/582

తసడడ:డ యయసదరతతస చతవలమ
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:25
లస: పప
94-105/584

7227 NDX1133693
పషరర: వనసకట రమణ చతవలమ

94-106/698

భరస : యయసదరతతస చతవలమ
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:51
లస: ససస స
94-107/433

భరస : శకనవరస రరవప ఉదర
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:23
లస: ససస స
94-107/435

7215 NDX2862282
పషరర: శశశలజ డతరరస
తసడడ:డ నసరయఖ డతరరస
ఇసటట ననస:27-111
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఊదర
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ యయసస రతతస చతవలమ
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:60
లస: పప
7231 NDX1287812
పషరర: భభగఖ లకకక ఉధర

7212 NDX2283208
పషరర: జజల బభబమ దరరర

తసడడ:డ జజనమక కసధసకలరర
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సపసదసలల దరరర
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:43
లస: పప
7228 NDX2430692
పషరర: యయసస రతతస చతవలమ

94-107/430

భరస : లమజరస
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరతతస
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:47
లస: పప
7225 NDX2165083
పషరర: నతసరయఖ దరరర

94-101/830

భరస : కకపరదతనస
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:23
లస: ససస స
7222 AP151010300299
పషరర: కకపరదతనస మమళస

7209 NDX1107218
పషరర: వజయ వరశరఖసపడసరద బభబమ
పపరర
తసడడ:డ మరరయమక
ఇసటట ననస:27-111
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఎరకయఖ డతరరస
ఇసటట ననస:27-111
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకధర బభబమ
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:47
లస: ససస స
7219 AP151010303036
పషరర: మసరసనమక కసదసకలరర

7211 NDX0360909
పషరర: వనసకరయమక దరరర

94-101/827

94-101/829

భరస : venkayamma దరరర
ఇసటట ననస:27-111
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సపసదసలల దతసరర
ఇసటట ననస:27-111
వయససస:43
లస: పప
7216 NDX1312271
పషరర: ససరరశర వనతర

7208 AP151010303575
పషరర: మరరయమక పషరర

7206 AP151010303577
పషరర: లలతకలమమరర పషరర

భరస : ఇజజసయల
ఇసటట ననస:27-111
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఇజజసయల
ఇసటట ననస:27-111
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : వనసకయమక డతరరస
ఇసటట ననస:27-111
వయససస:35
లస: పప
7213 NDX2283224
పషరర: నరసయఖ దరరర

94-101/826

తలర : మరరయమక పషరర
ఇసటట ననస:27-111
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఇజజడయల
ఇసటట ననస:27-111
వయససస:23
లస: ససస స
7210 NDX3153368
పషరర: యరకయఖ డతరరస

7205 NDX1312263
పషరర: పషరర వజయ కలమమరర

7230 NDX1287846
పషరర: శరసతకలమమరర

94-107/434

తసడడ:డ యయసస రతతస చసదర
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:28
లస: ససస స
94-107/436

7233 JBV2882165
పషరర: నతగమలలర శనరర ఊదర

94-107/437

భరస : వనసకటటసనరరర ఉదతర
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:46
లస: ససస స
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7234 AP151010315283
పషరర: మననతమక ఊదర

94-107/438

భరస : mannemma ఉదతర
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:77
లస: ససస స
7237 NDX2283018
పషరర: శకనవరస రరవప ఉదర

94-107/442

94-107/445

94-106/700

94-107/448

94-107/906

94-101/839

94-101/842

భరస : వనసకటటశనరరర రరసటపరళళ
ఇసటట ననస:27/116
వయససస:36
లస: ససస స

7247 AP151010312384
పషరర: పపద గమరవయఖ ఊదర

7250 NDX2614444
పషరర: శరరష తమకసరరర

7253 NDX1187517
పషరర: మసజష చడలర

7256 AP151010300521
పషరర: గరరరధర కలమమర ఆదధ

94-101/845

7259 NDX0019380
పషరర: ససలమన కలమమరర చడలర

94-107/449

7262 AP151010315556
పషరర: నతగగసదడ యరమమల
భరస : పడసరదస యమరమల
ఇసటట ననస:27-116
వయససస:45
లస: ససస స

7242 NDX3232329
పషరర: వనసకట రతతస వపదరర

94-101/1071

7245 AP151010315100
పషరర: ససతతరరమమలల ఊదర

94-107/447

7248 NDX3080355
పషరర: వనసకట రతతస ఊదర

94-107/905

తసడడ:డ పపదద నరసససహరరవప ఊదర
ఇసటట ననస:27-114
వయససస:27
లస: పప
94-65/830

7251 NDX2283133
పషరర: పడసరద తమకసరర

94-107/450

తసడడ:డ రసగ సరనమ తమకసరర
ఇసటట ననస:27-115
వయససస:25
లస: పప
94-101/840

7254 AP151010303567
పషరర: ససజజత ఆధద

94-101/841

భరస : నకల సన
ఇసటట ననస:27-116
వయససస:69
లస: ససస స
94-101/843

7257 NDX1902460
పషరర: యహన కలమమర గమసడతల

94-101/844

తసడడ:డ యయససపరదస గమసడతల
ఇసటట ననస:27-116
వయససస:47
లస: పప
94-101/846

తసడడ:డ లమజజరస
ఇసటట ననస:27-116
వయససస:75
లస: పప
94-107/452

94-107/444

భరస : ససతతరరమమలల ఉదతర
ఇసటట ననస:27/114
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నకల సన
ఇసటట ననస:27-116
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరతతస
ఇసటట ననస:27-116
వయససస:69
లస: పప
7261 NDX1862052
పషరర: రమణ రరసటపరళళ

94-106/701

తసడడ:డ శలనకలమమర
ఇసటట ననస:27-116
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబ నగల వలయమస
ఇసటట ననస:27-116
వయససస:66
లస: ససస స
7258 AP151010300059
పషరర: నకల సన ఆదధ

7244 NDX1861633
పషరర: ఏడడకకసడలల ఉదర

7239 AP151010312514
పషరర: యయసదరతతస చతవలమ

తసడడ:డ పపద నరసససహ రరవప వపదరర
ఇసటట ననస:27-114
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జనతరర న తమకసరరర
ఇసటట ననస:27-115
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:27-116
వయససస:69
లస: ససస స
7255 NDX0417733
పషరర: పడణయజ చడలర

94-107/446

తసడడ:డ పషద గమరవయఖ ఉదతర
ఇసటట ననస:27/114
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప వపదరర
ఇసటట ననస:27-114
వయససస:18
లస: ససస స
7252 NDX0915892
పషరర: సప ఫసయమ కరలన

7241 NDX0415893
పషరర: వనసకటటశనరరర ఊదర

94-107/441

తసడడ:డ శరమబఖల చతవలమ
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ ఉదర
ఇసటట ననస:27-114
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చనతనతరసససహరరవప ఉదతర
ఇసటట ననస:27-114
వయససస:42
లస: పప
7249 NDX2782092
పషరర: పదక వపదరర

94-107/443

తసడడ:డ తడపపరయఖ ఉదతర
ఇసటట ననస:27-113
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప ఊదర
ఇసటట ననస:27-114
వయససస:38
లస: ససస స
7246 AP151010312145
పషరర: చన నరసససహరరవప ఊదర

7238 JBV2877181
పషరర: వనసకటటశనరరర ఊదర

7236 NDX0415927
పషరర: కకకషష ఊదర

తసడడ:డ పపదవనసకటటశనరరర ఉదతర
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపద వనసకటటశనరరర ఉదతర
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:50
లస: పప

భరస : చనతకకటమమక ఉదతర
ఇసటట ననస:27-113
వయససస:62
లస: ససస స
7243 NDX1861724
పషరర: వరకలమమరర ఊదర

94-107/439

తసడడ:డ యయసదరతతస చవరలమ
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపద వనసకటటశనరరర ఉదర
ఇసటట ననస:27-112
వయససస:37
లస: పప
7240 AP151010315104
పషరర: చనకకటమక ఊదర

7235 NDX1137678
పషరర: లసకన బభబమ చవరలమ

7260 NDX2283141
పషరర: వనసకట లకడక ఎరమమల

94-107/451

భరస : పడసరద ఎరమమల
ఇసటట ననస:27-116
వయససస:24
లస: ససస స
94-107/453

7263 NDX0415851
పషరర: పడసరదస యరమమల

94-107/454

తసడడ:డ రరబరట యమరమల
ఇసటట ననస:27-116
వయససస:48
లస: పప
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94-107/899

భరస : పడసరద యరమల
ఇసటట ననస:27/116
వయససస:48
లస: ససస స
7267 NDX2750594
పషరర: మరరయమక యనమల

94-107/908

94-101/847

94-101/850

94-101/853

94-101/1088

94-107/456

94-107/910

భరస : వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:27-118
వయససస:46
లస: ససస స

7277 NDX2142206
పషరర: శరమబఖల వలయమస పళళళ

7280 NDX1787235
పషరర: శకకరసత నదకరబతస న

7283 NDX2004075
పషరర: శకనవరస రరవప నసకబతష
స న

7286 NDX3208584
పషరర: లకకయఖ గమడడపపడడ

94-135/473

7289 NDX2574325
పషరర: లకడక ససజనఖ నదకరబ తస న

94-101/854

7292 AP151010303189
పషరర: మరరయమక మమడడదత
భరస : జజరరర
ఇసటట ననస:27-118
వయససస:69
లస: ససస స

7272 AP151010303232
పషరర: జజనమక పలలర

94-101/849

7275 NDX1921973
పషరర: పసటర జగమస పలలర

94-101/852

7278 NDX3159597
పషరర: నరరసదడ వపసషటలమ

94-101/934

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:21
లస: పప
94-105/585

7281 NDX0419317
పషరర: లకడక నదకబతస న

94-107/455

భరస : వనఅకటటసనరరర నదకబటటటన
ఇసటట ననస:27/117
వయససస:36
లస: ససస స
94-107/457

7284 AP151010312297
పషరర: అకలరలల నదకబతస న

94-107/458

తసడడ:డ శశషయఖ నదకబటటటన
ఇసటట ననస:27/117
వయససస:52
లస: పప
94-107/911

7287 NDX3048642
పషరర: పవన కలమమర టటపపబటటట న

94-107/912

తసడడ:డ కకషష రరవప టటపపబటటట న
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:19
లస: పప
94-140/518

భరస : శకకరసత నదకరబ తస న
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:19
లస: ససస స
94-101/856

94-108/641

తసడడ:డ వలయమస పలలర
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గమడడపపడక
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నదకబతస న
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:22
లస: ససస స
7291 JBV2578185
పషరర: ససనత రరణణ మమడడదత

94-101/851

తసడడ:డ అకలరలల నసకబతష
స న
ఇసటట ననస:27/117
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:43
లస: పప
7288 NDX2607463
పషరర: వససత తతడదటట

7274 NDX0723833
పషరర: లలకగశ కలమమర తతతపపడడ

7269 NDX2769123
పషరర: నతగరజ యనమల

భరస : వలయమమస
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ అకలరలల నదకరబతస న
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:26
లస: పప

భరస : లకకకమక నదకబటటటన
ఇసటట ననస:27/117
వయససస:47
లస: ససస స
7285 NDX3198223
పషరర: కకసడలల నదకబతస న

94-101/848

తసడడ:డ వలయమస పళళళ
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వలయమస పసటర
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:65
లస: పప
7282 AP151010315049
పషరర: లకడకమక నదకబతస న�

7271 JBV0770404
పషరర: ససశల తతతపపడడ

94-107/907

తసడడ:డ ఆసజననయమలల యనమల
ఇసటట ననస:27-116/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడభమదతసస
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజరరర
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:57
లస: పప
7279 NDX3281722
పషరర: జజన వలయమస

94-107/909

భరస : పడభమదతస
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమదతస టట
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:31
లస: పప
7276 JBV0770412
పషరర: పడభమదతసస తతతపపడడ

7268 NDX2748416
పషరర: కకటటశనరర యనమల

7266 NDX3084373
పషరర: మరరయమక యనమల

భరస : నగరజ యనమల
ఇసటట ననస:27-116/1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : నతగ రరజ
ఇసటట ననస:27-116/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమ దతసస
ఇసటట ననస:27-117
వయససస:29
లస: ససస స
7273 NDX0723841
పషరర: పడవణ కలమమర తతతపపడడ

94-104/832

తసడడ:డ పపలర యఖ రరసటపలర
ఇసటట ననస:27-116/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : నగరజ యనమల
ఇసటట ననస:27-116/1
వయససస:54
లస: ససస స
7270 NDX0774935
పషరర: ససజనఖ తతతపపడడ

7265 NDX2982106
పషరర: వనసకటటశనరరర రరసటపలర

7290 NDX0923201
పషరర: ఎసషస రర మమడడదత

94-101/855

భరస : రతతరరజ
ఇసటట ననస:27-118
వయససస:39
లస: ససస స
94-101/857

7293 AP151010303347
పషరర: కకకసయమనమక
సస
కకతస ససరర

94-101/858

భరస : గగకగగరర
ఇసటట ననస:27-118
వయససస:70
లస: ససస స
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7294 NDX1997321
పషరర: వసశ కకషష మదధదరరల
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94-101/859

తసడడ:డ కకసడయఖ మదధదరరల
ఇసటట ననస:27-118
వయససస:25
లస: పప
7297 AP151010300158
పషరర: గరకగగరర కకతస ససరర

94-101/862

94-107/460

94-107/461

94-107/464

94-107/467

94-107/470

94-107/473

భరస : నరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-121
వయససస:63
లస: ససస స

7307 AP151010315304
పషరర: మననతమక దరరర

7310 NDX2003788
పషరర: శకనవరస రరవప బమటటట

7313 JBV2877025
పషరర: వనసకటటశనరరర దరరర

7316 NDX1716978
పషరర: రమమదదవ బమటటట

94-107/475

7319 AP151010315303
పషరర: పప శమక చదర

94-107/465

7322 NDX0419770
పషరర: చనతశశషమక బమటటట
భరస : శకరరమమలల బమటటట
ఇసటట ననస:27-121
వయససస:66
లస: ససస స

7302 NDX2430957
పషరర: చదరర రరజగశ

94-106/702

7305 NDX0419853
పషరర: రమణమక బమటటట

94-107/463

7308 AP151010315105
పషరర: పపదశశషమక బమటటట

94-107/466

భరస : పపదశశమక బటటట
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:39
లస: ససస స
94-107/468

7311 AP151010312213
పషరర: శకనవరసరరవప దరరర

94-107/469

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దరరర
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:41
లస: పప
94-107/471

7314 AP151010312247
పషరర: చన ఉగకయఖ దరరర

94-107/472

తసడడ:డ చన ఉగకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:62
లస: పప
94-106/703

7317 NDX1287903
పషరర: వనసకటరమన ధరరక

94-107/474

భరస : శకనస దరరర
ఇసటట ననస:27-121
వయససస:27
లస: ససస స
94-107/476

భరస : చనవనసకయఖ చదర
ఇసటట ననస:27-121
వయససస:49
లస: ససస స
94-107/478

94-107/459

భరస : పసచచయఖ బమటటట
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బమటటట
ఇసటట ననస:27-120/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నతగశశషష బబ సత
ఇసటట ననస:27-121
వయససస:40
లస: ససస స
7321 AP151010315305
పషరర: పసలలనమక దరరర

94-107/462

తసడడ:డ చనవనసకటయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ బటటట
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:70
లస: పప
7318 AP151010315269
పషరర: మలలర శనరర బబ సతత

7304 NDX0419804
పషరర: పదక దరరర

7299 NDX0820001
పషరర: తదరగజమక యరమమల

తసడడ:డ పపదద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:27-119
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమమలల బమటటట
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల బటటట
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:41
లస: పప
7315 AP151010312355
పషరర: శకరరమమలల బమటటట

94-105/586

భరస : శకనవరసరరవప దరరర
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత ఉగకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:27
లస: పప
7312 NDX0416214
పషరర: పసచచయఖ బమటటట

7301 NDX0921643
పషరర: చదర రరజమక చదర

94-101/861

భరస : ఉసదధ యమరమల
ఇసటట ననస:27/118
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దరరర
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యలర మసద బటటట
ఇసటట ననస:27-120
వయససస:40
లస: ససస స
7309 NDX1287879
పషరర: యయడడకకసడలల దరరక

94-106/791

భరస : ససరగష చదర
ఇసటట ననస:27-119
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనదతరర చదర
ఇసటట ననస:27-119
వయససస:62
లస: పప
7306 AP151010315438
పషరర: ఆదధమక బమటటట

7298 NDX3187549
పషరర: వనసకట కలమఖణ కరలలకలరర

7296 AP151010300280
పషరర: వనసకటరతతస మమడడద

తసడడ:డ జజరరర
ఇసటట ననస:27-118
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమలల
ఇసటట ననస:27-118
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరబరట యమరమల
ఇసటట ననస:27/118
వయససస:62
లస: పప
7303 NDX0416172
పషరర: పపదవనసకయఖ చధర

94-101/860

తసడడ:డ జజరరర
ఇసటట ననస:27-118
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:27-118
వయససస:77
లస: పప
7300 AP151010312272
పషరర: కకకషషయఖ యరమమల

7295 AP151010300500
పషరర: రతతరరజ మమడడదత

7320 AP151010315302
పషరర: మననతమక దరరర

94-107/477

భరస : చనఉగకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-121
వయససస:57
లస: ససస స
94-107/479

7323 NDX1287895
పషరర: శకనస ధరరక

94-107/480

తలర : నరసయఖ
ఇసటట ననస:27-121
వయససస:30
లస: పప

Page 108 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34

7324 AP151010312312
పషరర: మననతయఖ దరరర

94-107/481

తసడడ:డ నరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-121
వయససస:42
లస: పప

7325 AP151010312310
పషరర: శకనస ఎలలసదరర

94-107/482

తసడడ:డ రరమసరనమ ఎలలససరర
ఇసటట ననస:27-121
వయససస:43
లస: పప

7327 NDX1287887
పషరర: నతరరయణమమక ధరరక

94-107/811

భరస : MANNAYYA ధరరక
ఇసటట ననస:27.121
వయససస:35
లస: ససస స

7328 NDX0906578
పషరర: రరమమలల జరకకర

94-107/486

తసడడ:డ వనసకయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-123
వయససస:36
లస: పప

7331 NDX2530095
పషరర: ఉషరరరణణ మరరక

94-107/484

94-102/888

భరస : మణయఖ చడవపల
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:39
లస: ససస స

7334 AP151010315169
పషరర: ఆదధలకడక చవల

94-107/487

94-107/490

తసడడ:డ మననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:36
లస: పప

7337 NDX0416263
పషరర: బమజరబభబమ చవల

94-107/488

94-107/493

తసడడ:డ చనతకగశవపలల చవల
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:50
లస: పప

7340 AP151010312380
పషరర: మననతయఖ చవల

94-107/491

94-107/915

భరస : మనయఖ చతవల
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:43
లస: ససస స

7343 NDX3039690
పషరర: మణణ కలమమర బభబమ చతవల

94-107/494

94-107/495

భరస : జకకర జకకర
ఇసటట ననస:27-126
వయససస:69
లస: ససస స

7346 NDX1358639
పషరర: భవరన గగటటటమమకరల

7335 AP151010315333
పషరర: బభలనతగమక చవల

94-107/916

7338 NDX0717363
పషరర: మననతయఖ చవల

94-107/492

7341 NDX3039674
పషరర: మనయఖ చతవల

94-107/914

7344 NDX3155124
పషరర: దదవ చడవల

94-107/917

భరస : మణణయఖ
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:18
లస: ససస స
94-107/496

భరస : వనసకటటశనరరర గగటటటమమకరల
ఇసటట ననస:27-127
వయససస:29
లస: ససస స

7347 NDX0229278
పషరర: వనసకటటశనరరర గగటటటమమకరల

94-103/491

తసడడ:డ కకషష పడసరద యకరలలరర
ఇసటట ననస:26-3-261
వయససస:28
లస: ససస స
3159 NDX1261965
పషరర: ధరకతదజజ యకరలలరర
యకరలలరర
తసడడ:డ కకషష పడసరద యకరలలరర
ఇసటట ననస:26-3-261
వయససస:30
లస: పప

3157 NDX0514760
పషరర: గగపమక మమరరపరకలల

భరస : బభలసరనమ మమరరపకలల
ఇసటట ననస:26-3-261
వయససస:37
లస: ససస స
94-103/494

94-107/497

తలర : మమరస మక గగటటటమమకరల
ఇసటట ననస:27-127
వయససస:30
లస: పప
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3156 NDX1261973
పషరర: శక మమదసరర యకరలలరర

94-107/489

తసడడ:డ చడనతకగశవపలల చతవల
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మనయఖ చతవల
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:28
లస: పప

7345 NDX2147107
పషరర: పసచచమక జకకర

94-107/913

తసడడ:డ అచచయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చనతకగశవపలల చవల
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:57
లస: పప

7342 NDX3039633
పషరర: బభలనతగమక చతవల

7332 NDX2840619
పషరర: ఉష రరణణ మరరక

భరస : మననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతకగశవపలల చవల
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:41
లస: పప

7339 AP151010312327
పషరర: చనతమననతయఖ చవల

94-107/485

తసడడ:డ యగయఖ మరరక
ఇసటట ననస:27-123
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మననతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-125
వయససస:45
లస: ససస స

7336 NDX0416321
పషరర: మణణకలమమర చవల

7329 AP151010315238
పషరర: ధనలకడక జకకర
భరస : వనసకయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-123
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ యగయఖ మరరక
ఇసటట ననస:27-123
వయససస:24
లస: ససస స

7333 NDX3157302
పషరర: కలమమరర చడవపల

94-107/483

తసడడ:డ పపదలకడకనరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-121
వయససస:68
లస: పప

భరస : అమలల జరకకర
ఇసటట ననస:27-122
వయససస:55
లస: ససస స

7330 NDX1187996
పషరర: శవయఖ జకకర

7326 AP151010312346
పషరర: నరసయఖ దరరర

94-103/492

3158 AP151010309092
పషరర: చడసతనఖకలమమరర ఎకరలలరర

94-103/493

భరస : కకషషపడసరద ఎకరలలరర
ఇసటట ననస:26-3-261
వయససస:49
లస: ససస స

94-103/495 3161 NDX1375146
3160 AP151010306010
పషరర: కకషషపడసరద ఎకరలలరర ఎకరలలరర
పషరర: వనసకట వరలకడక లలమ కలమమరర
గడడడ పరటట
తసడడ:డ నతరరయణరరవప ఎకరలలరర
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-3-261
ఇసటట ననస:26-3-261/1
వయససస:55
లస: పప
వయససస:38
లస: ససస స

94-103/496
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3162 AP151010306069
పషరర: శకనవరసరరవప ఎకరలలరర
ఎకరలలరర
తసడడ:డ నతరరయణరరవప ఎకరలలరర
ఇసటట ననస:26-3-261/1
వయససస:47
లస: పప

94-103/497

3165 NDX2912764
పషరర: శవ నతగ రరజ బడడ

94-131/817

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప బడడ
ఇసటట ననస:26-3-261/1
వయససస:35
లస: పప
3168 AP151010309414
పషరర: ససతమక వపటటట వపటటట

94-103/501

94-103/504

94-131/576

94-131/579

94-132/431

94-132/434

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:32
లస: పప

94-103/505

3175 AP151010357428
పషరర: జయలకడక పరశరరస

94-132/437

94-131/577

3184 NDX0553313
పషరర: వనసకట రమమష కకసన�

3187 NDX1558073
పషరర: నతగమలలర శనరర కకననరర

3190 NDX2533958
పషరర: చరరత ఆకలల
తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:20
లస: ససస స

94-103/503

3173 NDX2749463
పషరర: ననహససడ ఉటటట

94-103/1235

3176 NDX0483552
పషరర: శకనతధ పరరశరఎస

94-131/578

తసడడ:డ వనసకటనరసససహచతరరఖలల పస
ఇసటట ననస:26-3-265
వయససస:37
లస: పప
94-131/581

భరస : రరధతకకషషమబరరస తషరగర
ఇసటట ననస:26-3-269
వయససస:75
లస: ససస స
94-132/432

3182 NDX1414960
పషరర: జజఖతఖద యస

94-132/433

భరస : మహహశ కలమమర యస
ఇసటట ననస:26-3-270
వయససస:52
లస: ససస స
94-132/435

3185 NDX1414952
పషరర: మహహశ కలమమర యస

94-132/436

తసడడ:డ శసకర లసగస యస
ఇసటట ననస:26-3-270
వయససస:56
లస: పప
94-105/75

భరస : శకనవరస రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:56
లస: ససస స
94-105/77

3170 AP151010306244
పషరర: శకనవరస ఉటటట

94-131/580 3179 NDX0672881
3178 AP151010354333
పషరర: వనసకటనరరససహచతరఖ పరరశరస పస
పషరర: సరమమమ జఖలకడక తషరగర

3181 NDX0923599
పషరర: కకసన కకషషకలమమరర�

94-103/500

తసడడ:డ శకనవరస ఉటటట
ఇసటట ననస:26-3-262
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:26-3-270
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:26-3-270
వయససస:30
లస: పప
3189 NDX1558347
పషరర: రవ తదజ కకననరర

3172 AP151010306399
పషరర: రరమకకషష ఉటటట ఉటటట

3167 AP151010309415
పషరర: పదతకవత వపటటట వపటటట

తసడడ:డ రరమకకషష ఉటటట
ఇసటట ననస:26-3-262
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమకకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:26-3-270
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశ కలమమర యస
ఇసటట ననస:26-3-270
వయససస:30
లస: పప
3186 NDX0553354
పషరర: రరమ కకటటశనరరరవప కకసన

94-103/502

తసడడ:డ రరఘవరచతరరఖలల పస
ఇసటట ననస:26-3-265
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:26-3-270
వయససస:30
లస: ససస స
3183 NDX1414978
పషరర: అభనయ యస

3169 NDX2275030
పషరర: యసనసత వపటటట

94-103/1234

భరస : రరమకకషష వపటటట
ఇసటట ననస:26-3-262
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నరసససహచతరరఖలల పరశరరస
ఇసటట ననస:26-3-265
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరచతరరఖలల పస
ఇసటట ననస:26-3-265
వయససస:50
లస: పప
3180 NDX0483727
పషరర: హరరక కకసనస�

94-103/499

తసడడ:డ ససబబయఖ ఉటటట
ఇసటట ననస:26-3-262
వయససస:77
లస: పప

భరస : రరజగగపల పరశరరస
ఇసటట ననస:26-3-265
వయససస:46
లస: ససస స
3177 AP151010354497
పషరర: రరజగగపరల పరశరరస

3166 NDX0030486
పషరర: ఝమనస లకడక వపటటట

3164 NDX2909901
పషరర: నతగలకడక బసడడ

భరస : శవ నతగ రరజ బసడడ
ఇసటట ననస:26-3-261/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస వపటటట
ఇసటట ననస:26-3-262
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష వపటటట
ఇసటట ననస:26-3-262
వయససస:47
లస: పప
3174 JBV2676658
పషరర: శరరదతదదవ పరరశరస

94-103/498

భరస : రమమశ వపటటట
ఇసటట ననస:26-3-262
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష వపటటట
ఇసటట ననస:26-3-262
వయససస:66
లస: ససస స
3171 NDX2062263
పషరర: రమమష వపటటట

3163 AP151010306165
పషరర: నతరరయణరరవప ఎకరలలరర
ఎకరలలరర
తసడడ:డ అసకమక ఎకరలలరర
ఇసటట ననస:26-3-261/1
వయససస:82
లస: పప

3188 NDX1558149
పషరర: జవన తదజ తలశల తలశల

94-105/76

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస తలశల
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:27
లస: పప
94-107/110

3191 JBV2676450
పషరర: నతగమణణ ఆకలల

94-132/438

భరస : వనసకట వర పడసరద
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:30
లస: ససస స
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3192 AP151010357161
పషరర: అనసతలకడక ఆకలల�

94-132/439

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:30
లస: ససస స
3195 NDX1008861
పషరర: మమరళకకషష జడడగమ

94-132/442

94-132/1096

94-132/447

94-132/449

94-132/452

94-132/455

3205 NDX1636929
పషరర: సతఖ శక భవనతరర

3208 NDX2119981
పషరర: పడశరసత నమకగడడ

3211 AP151010159408
పషరర: జయ లకడక భవనతరర

94-132/458

3214 NDX1718511
పషరర: వసశ తలర స

94-132/462

3217 NDX0653642
పషరర: వనసకటటశనరరరడడడ ఆవపల
తసడడ:డ నతరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:26
లస: పప

3219 AP151010156446
పషరర: సతఖనతరరయణ భవనతరర

3220 NDX2439867
పషరర: ససబభబరరవప కసఠసననన

94-132/465

తసడడ:డ బకకలల కసఠసననన
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:65
లస: పప

94-132/444

3200 JBV2676195
పషరర: నరకలకలమమరర జసగర

94-132/446

3203 NDX2864536
పషరర: మహహసదడ జసగ

94-132/1138

తసడడ:డ లలకరనసదమ జసగ
ఇసటట ననస:26-03-272
వయససస:36
లస: పప
94-132/450

3206 NDX1128396
పషరర: శరకవఖ తలర స

94-132/451

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:28
లస: ససస స
94-132/453

3209 NDX1291616
పషరర: ఉషలకడక నతగశశటట

94-132/454

భరస : లకకక నతరరయణ
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:26
లస: ససస స
94-132/456

3212 NDX2439883
పషరర: సతఖవత కసఠసననన

94-132/457

భరస : ససబభబరరవప కసఠసననన
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:62
లస: ససస స
94-132/460

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ తలర స
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ భభసరరరరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ భవనతరర
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:62
లస: పప

94-132/448

భరస : సతఖనతరరయణ భవనతరర
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవద రరజ మమరరపపడడ
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:24
లస: పప
3216 NDX2119973
పషరర: శకనవరసరరవప నమకగడడ

3202 AP151010354101
పషరర: లలకరనతదసాత జసగర

3197 AP151010354019
పషరర: రరమమరరవప ఆకలల

భరస : లలకనసధస
ఇసటట ననస:26-3-272
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:53
లస: ససస స
3213 NDX2045756
పషరర: డడనతస ననయయల మమరరపపడడ

94-132/445

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ భవనతరర
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకకణ కలమమర కసఠసననన
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:33
లస: ససస స
3210 NDX0923722
పషరర: లకడక పదతకవత తలర స

3199 NDX1569211
పషరర: యరకబబ తషల ససనత

94-132/441

తసడడ:డ ఎలమసదయఖ
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరనదమమ
ఇసటట ననస:26-3-272
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ భవనతరర
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:23
లస: ససస స
3207 NDX2439891
పషరర: వనసకట ససమత కసఠసననన

94-132/443

భరస : అసకక రరడడడ
ఇసటట ననస:26-3-272
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకరనసదస
ఇసటట ననస:26-3-272
వయససస:34
లస: పప
3204 NDX2168798
పషరర: సతఖ జజ నన శక భవనతరర

3196 AP151010354501
పషరర: వనసకట నర పడసరదస ఆకలల

3194 NDX0483602
పషరర: రమమష బభబమ ఆకలల

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: పడనతథధ
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:18
లస: ససస స
3201 NDX1291665
పషరర: వకకమ జసగర

94-132/440

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జర వ రమణ
ఇసటట ననస:26-3-271
వయససస:30
లస: పప
3198 NDX2701183
పషరర: పడనతథధ ఆకలల

3193 AP151010354018
పషరర: రవకకరణ ఆకలల

3215 NDX1863282
పషరర: బభలకకషష చపసపడడ

94-132/461

తసడడ:డ పషరయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:40
లస: పప
94-132/463

3218 NDX0916031
పషరర: తలర స సతఖనతరరయణ

94-132/464

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:26-3-273
వయససస:53
లస: పప
94-132/466

3221 JBV3703303
పషరర: పపరరషమ యరపతననన

94-132/467

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:26-3-274
వయససస:26
లస: ససస స
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94-132/468

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:26-3-274
వయససస:45
లస: ససస స
3225 NDX1548777
పషరర: పడదదప అలలర

94-132/471

3226 NDX1581835
పషరర: అశకత తలశల

94-132/474

3229 NDX1537671
పషరర: శకనవరస అలలర

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప మమదల
ఇసటట ననస:26-3-275
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససజన నతమననన
ఇసటట ననస:26-3-275
వయససస:40
లస: ససస స

94-132/478
3234 NDX2085588
పషరర: వ పస వజయ కరశఖప
మసచకసటట
తసడడ:డ కకషష కకటటశనర రరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:26-3-275
వయససస:42
లస: పప

3235 NDX1558263
పషరర: హహమ బసదస కకసనత కకసనత
భరస : వరరసజననయమలల కకసనత
ఇసటట ననస:26-3-275/1
వయససస:28
లస: ససస స

3237 NDX0886507
పషరర: మలర క తడలరపప డ లల�

3238 NDX0642868
పషరర: శరరష తదలపప డ లల

94-132/479

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:26-3-275/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-132/482

94-132/485

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-3-277
వయససస:40
లస: ససస స

3244 AP151010357185
పషరర: సరమమమ జఖస చగమరరపరటట�

94-132/488

3247 AP151010354169
పషరర: సరసబశవరరవప మమపరపళళ�

94-132/476

3250 NDX1897687
పషరర: యజగజశనర రరవప లసగస
తసడడ:డ జగనతతయకలలల లసగస
ఇసటట ననస:26-3-277
వయససస:50
లస: పప

94-132/473

94-105/78
3230 NDX1558339
పషరర: కకషష రసజన మమదతల మమదతల

3233 AP151010357220
పషరర: శరఖమల మసచకసటట

94-132/477

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:26-3-275
వయససస:59
లస: ససస స
94-105/80

94-132/480

3236 NDX1558313
పషరర: వరరసజననయమలల కకసనత
కకసనత
తసడడ:డ వరయఖ కకసనత
ఇసటట ననస:26-3-275/1
వయససస:37
లస: పప
3239 NDX1664516
పషరర: జజయచ రరవప నలర పప

94-105/81

94-132/481

భరస : ససజయ ససనల రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:26-3-275/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-132/483

3242 NDX2045798
పషరర: లకకక చడసతనఖ మమపరపళర

94-132/484

తసడడ:డ సదతశవరరవప
ఇసటట ననస:26-3-276
వయససస:28
లస: ససస స
94-132/486

3245 NDX0835801
పషరర: నదతలపరటట నరగసదడ కలమమర�

94-132/487

తసడడ:డ వరబడహకచతరర�
ఇసటట ననస:26-3-276
వయససస:37
లస: పప
94-132/489

తసడడ:డ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:26-3-276
వయససస:51
లస: పప
94-132/491

3227 NDX0074534
పషరర: వనసకటటష రరడడడ తషమబకరర�

భరస : శకనవరస రరవప మమదతల
ఇసటట ననస:26-3-275
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:26-3-276
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనతతయకలలల
ఇసటట ననస:26-3-276
వయససస:28
లస: పప
3249 AP151010357179
పషరర: శరసతకలమమరర పరసస

94-132/475

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-3-275/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సదతశవ రరవప
ఇసటట ననస:26-3-276
వయససస:45
లస: ససస స
3246 AP151010354239
పషరర: వశననతధ లసగస

3241 NDX0721142
పషరర: హహహమమవత కకసడదరర

94-132/470

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:26-3-274
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-3-275/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:26-3-275/1
వయససస:65
లస: ససస స
3243 AP151010357187
పషరర: శవరతతస మమపరపళళ

94-132/472

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:26-3-274
వయససస:53
లస: పప

94-105/79 3232 NDX1873026
3231 NDX1558230
పషరర: శకనవరస రరవప మమదల మమదల
పషరర: అనసపమ కరటడగడడ

3224 NDX1057660
పషరర: సరసబభడజఖలకడక తషరగ

భరస : మబరరస
ఇసటట ననస:26-3-274
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధతకకషషమబరరస తలశల
ఇసటట ననస:26-3-274
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరధతకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:26-3-274
వయససస:34
లస: పప

3240 NDX0672816
పషరర: వనసకటటశనరరరవప దసటట�

94-132/469

భరస : శకనవరస చకకవరరస
ఇసటట ననస:26-3-274
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:26-3-274
వయససస:25
లస: పప
3228 NDX1008655
పషరర: శకనవరస చకకవరరస తషరగ

3223 NDX1057652
పషరర: శకదదవ అదదదపలర

3248 NDX1900340
పషరర: నళన లసగస

94-132/490

భరస : యజగజశనర రరవప లసగస
ఇసటట ననస:26-3-277
వయససస:40
లస: ససస స
94-132/492

3251 JBV2676039
పషరర: పదకజ� గగరరజజల�

94-132/493

భరస : సరసబశవరరవప �
ఇసటట ననస:26-3-278
వయససస:64
లస: ససస స
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94-132/494

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:26-3-278
వయససస:59
లస: ససస స
3255 NDX3094158
పషరర: ససజజత తరరవదసల

94-103/1200

94-103/1236

94-103/506

3259 NDX2902328
పషరర: కకషష వనణణ కకలలసస

3262 NDX1167584
పషరర: ససషసకత చచదరర కకలర

94-132/498

3265 NDX0349258
పషరర: శశభ రరణణ� జమమకల�

భరస : రఫస�
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:64
లస: ససస స
94-132/504

94-132/507

తసడడ:డ రరమకకటట కకడడల
ఇసటట ననస:26-3-423
వయససస:50
లస: పప

3274 NDX0124016
పషరర: నతగరరజ జమమకల�

94-132/510

94-103/574

3277 NDX1777475
పషరర: లకడక కకషష బసడర మబడడ

94-131/819

3260 NDX2797157
పషరర: కరరరసక కకలలసస

94-147/688

3263 NDX0673012
పషరర: శశనత� మసడవ�

94-132/497

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:64
లస: ససస స
94-132/499

3266 NDX1167592
పషరర: భబలకకక కకలర

94-132/500

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:47
లస: ససస స
94-132/502

3269 AP151010357119
పషరర: కలససమకలమమరర చససడడ

94-132/503

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:64
లస: ససస స
94-132/505

3272 NDX0552364
పషరర: రఫస మహమకద�

94-132/506

తసడడ:డ గపపర�
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:47
లస: పప
94-132/508

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ�
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనణమగగపరల బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:26-3-285
వయససస:32
లస: పప
3279 NDX1208321
పషరర: రమమష బభబమ కకడడల

94-132/496

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర�
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:47
లస: పప
3276 NDX1507955
పషరర: అనసరరప బసడర మబడడ

3271 NDX0072025
పషరర: శకధర పమడడ�

3257 NDX3207578
పషరర: శక వదఖ దసలర

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప కకలలసస
ఇసటట ననస:26-3-279 f no 301
వయససస:29
లస: పప

భరస : చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:47
లస: పప
3273 NDX1167980
పషరర: శకనవరస రరవప కకలర

94-107/893

భరస : నతగరరజ�
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:64
లస: ససస స

94-132/501 3268 NDX0670257
3267 NDX0642934
పషరర: జజహహరరనతసర� మహమకద�
పషరర: ధనలకడక� పప రస�

94-132/1097

భరస : కరరరసక కకలలసస
ఇసటట ననస:26-3-279
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకధర�
ఇసటట ననస:26-3-283
వయససస:64
లస: ససస స

3270 NDX0791897
పషరర: మసడవ యసనసత�

94-131/818

భరస : వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:26-3-279 f no 301
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ బబ రరక
ఇసటట ననస:26-3-282
వయససస:51
లస: పప
3264 NDX0144659
పషరర: సరగజన� పమడడ�

3256 NDX3098456
పషరర: కకషష వరణణ కకలలసస

3254 NDX2567410
పషరర: రమఖ శక చతగసటట

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ చతగసటట
ఇసటట ననస:26-3-278/2
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప
ఇసటట ననస:26-3-279
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలమ రరవప కకలలసస
ఇసటట ననస:26-3-279 f no 301
వయససస:63
లస: పప
3261 NDX1526070
పషరర: శకనవరస రరవప బబ రరక

94-132/495

తసడడ:డ సహదదవ రరవప
ఇసటట ననస:26-3-278
వయససస:64
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర తరరవదసల
ఇసటట ననస:26/3/279
వయససస:48
లస: ససస స
3258 NDX2781185
పషరర: వనసకట కకషష రరవప కకలలసస

3253 NDX1863365
పషరర: ఈశనరచసదస గగగరననన

3275 NDX1778606
పషరర: గరయతడ బసడర మబడడ

94-132/509

భరస : లకడక కకషష సనరరప బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:26-3-285
వయససస:30
లస: ససస స
94-105/113

తసడడ:డ వనణమ గగపరల రరవప బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:26-3-285
వయససస:36
లస: పప

3278 NDX0423764
పషరర: వర పడసరదతఅబ క�నకసడర
క�నకసడర
భరస : కకటటశనరరరవప క�నకసడర
ఇసటట ననస:26-3-386
వయససస:54
లస: ససస స

3280 NDX0415976
పషరర: అలమబన షషక

3281 NDX1787714
పషరర: శవ కలమమరర సరణతల

94-105/114

భరస : రసదల షషక
ఇసటట ననస:26-3-524
వయససస:43
లస: ససస స

94-132/511

94-103/575

భరస : ససత రరసబభబమ సరణతల
ఇసటట ననస:26-3-553
వయససస:49
లస: ససస స
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3282 NDX2001592
పషరర: ససత రరసబభబమ సరరతల

94-105/115

తసడడ:డ కనకరరరవప సరరతల
ఇసటట ననస:26-3-553
వయససస:63
లస: పప
3285 NDX2400414
పషరర: దతమరర నతగ శకనవరస రరవప

94-105/117

తసడడ:డ దతమరర కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:26-4-101
వయససస:36
లస: పప
94-105/742

3291 NDX0046912
పషరర: బమజర షషక షషక

94-105/119

3289 NDX3140290
పషరర: శకనవరసరరవప గడడ స

3292 NDX3117603
పషరర: గగసష మహమకద

భరస : వనసకట నతరరయణ రవపలపలర
ఇసటట ననస:26-5-542
వయససస:38
లస: ససస స

3295 NDX1670737
పషరర: శకదదవ గగల

94-103/1244

3298 NDX2678738
పషరర: మమరర జజఖషష బబ మమక
భరస : నతగగశనరరరవప బబ మమక
ఇసటట ననస:26-6-290,1/1
వయససస:28
లస: ససస స

3300 NDX2130169
పషరర: సలమమ షషక

3301 NDX0966234
పషరర: మసరసన బ షషక షషక

94-103/858

తసడడ:డ నగబల మరర షషక
ఇసటట ననస:26-6-576
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జమమల సపసదత షషక
ఇసటట ననస:26-6-576
వయససస:34
లస: పప
3306 NDX1362821
పషరర: వనసకటటశనర రరవప

తసడడ:డ దదవయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-7-64
వయససస:38
లస: పప

3304 NDX0785758
పషరర: రఫస షషక షషక

94-104/453

3307 NDX2702934
పషరర: కరశ రరవప రరచకకసడ

94-102/887

3310 NDX2986966
పషరర: పపజత కకరకపరటట
తసడడ:డ దదవయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-7-64
వయససస:33
లస: ససస స

94-60/1261

3290 NDX2397404
పషరర: ఉమమదదవ బబలరసకకసడ

94-105/118

94-105/248
3293 AP151010306366
పషరర: వనసకటససరగష మదధదననన మదధదననన

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప మదధదననన
ఇసటట ననస:26-5-487
వయససస:42
లస: పప
94-106/40

3296 NDX0713628
పషరర: కరమమశనరరరవప మసచ మసచ

94-103/653

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మసచ
ఇసటట ననస:26-6-244
వయససస:38
లస: పప
94-103/1142

3299 NDX1757311
పషరర: నహర ఆరరమసడ

94-103/654

తసడడ:డ రరజ ఆరరమసడ
ఇసటట ననస:26-6-310
వయససస:24
లస: పప
94-103/859

3302 NDX0365536
పషరర: హహసషసన బ షషక షషక

94-103/860

భరస : జమమల సపసదత షషక
ఇసటట ననస:26-6-576
వయససస:71
లస: ససస స
94-103/862

3305 NDX2130185
పషరర: జమమల సపసదత షషక

94-103/863

తసడడ:డ నగబల మరర షషక
ఇసటట ననస:26-6-576
వయససస:78
లస: పప
94-103/1167

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:26-7-58
వయససస:28
లస: పప
94-103/1263

3287 NDX2882876
పషరర: వనసకయమక గమసటటపలర

భరస : కరరణతసరగర శరక బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:26-5-138
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససకలకలమర షషక
ఇసటట ననస:26-6-576
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:26-7-20
వయససస:30
లస: పప
3309 NDX2986974
పషరర: శకనవరసరరవప కకరకపరటట

94-103/1239

భరస : నతగమల మరర షషక
ఇసటట ననస:26-6-576
వయససస:39
లస: ససస స
94-103/861

94-105/116

భరస : తరరపతయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:26-4-270
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గగల
ఇసటట ననస:26-6-233
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకత రరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:26-6-245 flot no 201 krishna re
వయససస:39
లస: పప

3303 NDX2130177
పషరర: నగబల షరరఫ షషక

94-103/1238

తసడడ:డ రహహమతషలమ మహమకద
ఇసటట ననస:26-5-266
వయససస:40
లస: పప
94-105/769

3284 NDX2400422
పషరర: దతమరర నవనత

భరస : దతమరర నతగ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-4-101
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ గడడ స
ఇసటట ననస:26-5-43
వయససస:36
లస: పప

భరస : జజన బభషర షషక
ఇసటట ననస:26-5-261
వయససస:35
లస: ససస స

3297 NDX3032133
పషరర: పడకరశ రరడడడ సగరల

3286 NDX3014875
పషరర: రహహమమనతసర షషక

94-103/576

భరస : ఉసరకన వలర షషక
ఇసటట ననస:26-4-238
వయససస:54
లస: ససస స

3288 NDX2961829
పషరర: వనసకట శవ గసగర నతగ లకడక
కకనతథస
భరస : శసకర రరవప కకనతథస
ఇసటట ననస:26-4-409
వయససస:55
లస: ససస స

3294 NDX3184223
పషరర: వనసకట మలర శనరర రవపలపలర

3283 NDX2503837
పషరర: వనసకట దసరరగ పడసరద
మమతతఖలపలర
తసడడ:డ శకనస మమతతఖలపలర
ఇసటట ననస:26-3-733
వయససస:23
లస: పప

3308 NDX2704773
పషరర: నతగ లకడక రరచకకసడ

94-103/1168

భరస : కరశ రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:26-7-58
వయససస:20
లస: ససస స
94-103/1264

3311 NDX0662239
పషరర: పరసడడ రసగరరరడడడ కరరక

94-104/454

తసడడ:డ నసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-116
వయససస:62
లస: పప
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3312 NDX0034074
పషరర: నతఘననరరర న సప మమపల

94-104/455

భరస : హరరబభబమ
ఇసటట ననస:26-7-120
వయససస:45
లస: ససస స
3315 NDX2888675
పషరర: శక శశనత సప మమపలర

94-104/821

94-104/461

94-104/464

94-104/466

94-104/469

94-104/472

94-105/252

తసడడ:డ కకషషయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:26-7-467
వయససస:38
లస: పప
3336 NDX2704880
పషరర: వజయ లకడక పపసడడల

94-103/1162

భరస : వనసకటటశనరరర పపసడడల
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:62
లస: ససస స
3339 NDX1726555
పషరర: నతగ పదకజ పపసడదల
భరస : నరగసదడ కలమమర పపసడదల
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:43
లస: ససస స

3322 NDX2276335
పషరర: భభరగ వ కకషష బబ డడడ పలర

3325 NDX1292861
పషరర: పడమలమదదవ భభగరదధ

3328 NDX0808261
పషరర: సతఖనతరరయణ గనతవరపప

3331 NDX2178896
పషరర: శకనవరస నటట
ట రర

94-105/250

3320 NDX0422840
పషరర: శవపరరనత బబ డడడ పలర

94-104/463

3323 NDX1292879
పషరర: శశనతత భభగరదధ

94-104/465

తసడడ:డ రరజగశ కలమమర భభగరదధ
ఇసటట ననస:26-7-200
వయససస:30
లస: ససస స
94-104/467

3326 AP151010309021
పషరర: రరమలకడక పదతఖల

94-104/470

3329 JBV2414423
పషరర: దదపర జ.వ.ఎన.ఎల

94-104/471

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-7-204
వయససస:41
లస: ససస స
94-104/473

3332 NDX1786773
పషరర: శవ మణణకసఠ మమకల

94-105/251

తసడడ:డ ససబడహకణఖస నటట
ట రర
ఇసటట ననస:26-7-222
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప మమకల
ఇసటట ననస:26-7-377
వయససస:25
లస: పప

94-103/932
3334 NDX2473866
పషరర: వనసకటలకడక నతగ సరయ కకమల
పపసడదల
తసడడ:డ నరగసదడ కలమమర పపసడదల
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:21
లస: పప

3335 NDX2696151
పషరర: వనసకటటశనరరర పపసడదల
తసడడ:డ ససబబరరయమడడ దదసడదలమ
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:65
లస: పప

3337 NDX2696573
పషరర: నరరసదడ కలమమర పపసడదల

3338 NDX2214120
పషరర: రరకకకణణ పడవలక తతడవ రత

3340 JBV3143708
పషరర: అనసరద తడవరరస
భరస : బభలమజ తడవరరస
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:45
లస: ససస స

94-104/468

భరస : కకటటశనరరరవప పదతఖల
ఇసటట ననస:26-7-200
వయససస:72
లస: ససస స

94-103/1163

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దదసడదలమ
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:43
లస: పప
94-104/554

94-104/460
3317 NDX2214104
పషరర: ససధరద వనసకటరరవప మమతడ వవరపప

భరస : ఆదధనతరరయణ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-7-129
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరనమ
ఇసటట ననస:26-7-200
వయససస:56
లస: పప

భరస : చడసతనఖ పరలడడగమ
ఇసటట ననస:26-7-213
వయససస:48
లస: ససస స
3333 NDX0064709
పషరర: వనసకటటశనర రరవ మలలర ల

94-104/462

భరస : రరజగష కలమమర భభగరదధ
ఇసటట ననస:26-7-200
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:26-7-200
వయససస:40
లస: పప
3330 NDX1726456
పషరర: ససజజత మనతస

3319 NDX1726647
పషరర: సతఖవత బబ డడడ పలర

94-104/457

తసడడ:డ వనసకయఖ మబత వవరపప
ఇసటట ననస:26-7-122
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆదధనతరరయణ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-7-129
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశనరరరవప పదతఖల
ఇసటట ననస:26-7-200
వయససస:41
లస: ససస స
3327 NDX0808287
పషరర: నతగగశనరరరవప గనతవరపప

94-104/458

భరస : వజయ కలమమర బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-7-129
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-7-129
వయససస:45
లస: పప
3324 AP151010309022
పషరర: ససనత పదతఖల

3316 JBV2869071
పషరర: ఱధశఖసభయ పరరచదరర

3314 NDX0649186
పషరర: హరరబభబమ సప మమపలర

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:26-7-120
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప పరరచదరర
ఇసటట ననస:26-7-122
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-7-123
వయససస:41
లస: ససస స
3321 AP151010306272
పషరర: ఆదధనతరరయణ బబ డడడ పలర

94-104/456

భరస : ససత రరమయఖ సప మమపలర
ఇసటట ననస:26-7-120
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బభబమ సప మమపలర
ఇసటట ననస:26-7-120
వయససస:21
లస: ససస స
3318 NDX0423194
పషరర: శవ ఎరరకలల

3313 NDX2143519
పషరర: చసదడ రగఖ సప మమపలర

94-103/1161

94-104/553

తసడడ:డ బభలమజ
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:21
లస: ససస స
94-104/555

3341 JBV2446052
పషరర: వనసకట పదతకవత జమమమనస

94-104/556

భరస : రరమ లసగగశనర రరవప జమమమనస
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:58
లస: ససస స
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3342 NDX2214138
పషరర: లలతత ససదద తరర తతడవ రత

94-104/557

తసడడ:డ బభలమజ
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:23
లస: పప

94-104/558 3344 NDX0369363
3343 JBV2441962
పషరర: భభనస శకనవరస శసకర జమమమనస
పషరర: బభలమజ తడవరరస

తసడడ:డ రరమ లసగగశనర రరవప జమమమనస
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:36
లస: పప

94-104/560 3346 AP151010309312
3345 NDX1120294
పషరర: రరమలసగగశనర రరవప జసఝమఅ
పషరర: మతకలమమరర నదకవరపప

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:70
లస: పప
3348 AP151010306605
పషరర: సరయశకకరసత నదకవరపప
తసడడ:డ నరసససహరరవప నదకవరపప
ఇసటట ననస:26-7-548
వయససస:42
లస: పప
3351 NDX1292465
పషరర: నతగగశనర రరవప గగగరననన

94-104/566

94-104/569

94-104/572

94-104/575

94-104/578

94-104/581

భరస : వరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:67
లస: ససస స
3369 NDX1702308
పషరర: రరకగష మదమసచ
తసడడ:డ గగరర శసకర మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:32
లస: పప

94-104/565

3352 NDX0964874
పషరర: వజయలకడక మదధద

భరస : నతగగశనర రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:26-7-549
వయససస:67
లస: ససస స
94-104/567

3355 JBV2869352
పషరర: పపజజ థననకలల

3358 JBV2860880
పషరర: సరసబశవరరవప ధననకలల

3361 NDX1166883
పషరర: సపసదన మదమసచ

94-104/570

94-104/573

94-104/576

94-104/571

3359 NDX1462357
పషరర: నతగ జజఖత మదధద

94-104/574

3362 NDX1702316
పషరర: వజయ మదమసచ

94-104/577

భరస : రరకగష మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:30
లస: ససస స
94-104/579

3367 NDX1165356
పషరర: మననజ మదమసచ

94-104/582

తసడడ:డ గబరవఖన పసదసల
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:32
లస: పప

3356 JBV2869667
పషరర: లకడక థననకకళ

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:26
లస: ససస స

3364 AP151010309306
పషరర: పదకషర రరణణ మదమసచ
మదమసచ
భరస : రవసదడనతద మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:50
లస: ససస స

3370 NDX0483164
పషరర: వనసకటటష పసదసల

94-104/568

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-7-551
వయససస:63
లస: ససస స

3365 JBV2869816
పషరర: శవలకడక మదమసచ

94-104/580

భరస : గగరరశసకర మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగష మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:28
లస: పప
94-104/584

3353 JBV2869675
పషరర: వనసకరయమక థననకలల
భరస : రసగరరరవప ధననకలల
ఇసటట ననస:26-7-550
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససరగష మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:48
లస: ససస స
3366 AP151010309311
పషరర: హహహమమవత మదమసచ

3350 NDX1292820
పషరర: వజయ కలమమరర గగగరననన

తసడడ:డ రసగరరరవప ధననకలల
ఇసటట ననస:26-7-551
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:29
లస: ససస స
3363 AP151010309309
పషరర: శశభ మదమసచ

94-104/564

భరస : రవసదడనతథ ధననకలల
ఇసటట ననస:26-7-551
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ధననకలల
ఇసటట ననస:26-7-551
వయససస:42
లస: పప
3360 NDX1166875
పషరర: రమమఖ మదమసచ

94-104/562

భరస : రరమచసదడరరవప మదధద
ఇసటట ననస:26-7-550
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ చడసచసరరమయఖ మదధద
ఇసటట ననస:26-7-550
వయససస:74
లస: పప
3357 NDX2000545
పషరర: రవసదడనతథ ధననకలల

3347 JBV2860369
పషరర: కగ.ఏన.వ.వ.యస.ఏన.ఎస
జజనకకరరస
తసడడ:డ జలమచసదడరరవప జజనకకరరస
ఇసటట ననస:26-7-548
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనత నదకవరపప
ఇసటట ననస:26-7-548
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:26-7-549
వయససస:72
లస: పప
3354 NDX0961847
పషరర: రరమచసదడరరవప మదధర

3349 AP151010306336
పషరర: నరసససహరరవప నదకవరపప

తసడడ:డ చన ససబభబరరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:26-7-547
వయససస:52
లస: పప

94-104/561

భరస : నరసససహరరవప నదకవరపప
ఇసటట ననస:26-7-548
వయససస:65
లస: ససస స
94-104/563

94-104/559

3368 NDX1165349
పషరర: హరర మదమసచ

94-104/583

తసడడ:డ రవసదడ మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:30
లస: పప
94-104/585

3371 NDX1208354
పషరర: రరకగశ మదమసచ

94-104/586

తసడడ:డ గగరర శసకర మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:34
లస: పప
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పషరర: నరసససహ గడడగర
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94-104/587

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ గడడగర
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:48
లస: పప
3375 AP151010306014
పషరర: గగరరశసకర మదమసచ

94-104/590

94-103/1261

94-104/593

94-104/596

94-104/599

94-104/602

94-103/1164

భరస : పరనకరలగమపస పప టటట
ఇసటట ననస:26-7-557
వయససస:65
లస: ససస స

3385 NDX0421156
పషరర: బభలమతడపపరసససదరర కగసరర

3388 JBV2860039
పషరర: సరసబశవరరవప మమపరపళళ

3391 NDX2213775
పషరర: శవ రరమ కకషష బబజవరడ

3394 NDX3144573
పషరర: సరయ ససదదప వరమలలర

94-103/936

3397 NDX0105452
పషరర: పడమల ఆకలల

94-104/597

3400 NDX0416313
పషరర: పరనకరల గమపరస పప టటట
తసడడ:డ ససబడహకణఖస పప టటట
ఇసటట ననస:26-7-557
వయససస:80
లస: పప

3380 NDX2275253
పషరర: లకడక తడవనణణ యయరరకలల

94-104/592

3383 NDX2033876
పషరర: ససతతరరవమక మదధద

94-104/595

3386 AP151010309223
పషరర: అసజమక బబజవరడ

94-104/598

భరస : చడనతయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:62
లస: ససస స
94-104/600

3389 NDX2214039
పషరర: సపసదన మదధద

94-104/601

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప మదధద
ఇసటట ననస:26/7/554
వయససస:23
లస: ససస స
94-103/934

3392 NDX2214252
పషరర: శవ రరమ కకషష బబజవరడ

94-104/603

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-7-555
వయససస:28
లస: పప
94-105/774

3395 NDX1746199
పషరర: ససధత రరణణ అమరర

94-103/935

భరస : శశషగరరర రరవప అమరర
ఇసటట ననస:26-7-557
వయససస:47
లస: ససస స
94-104/604

భరస : కకరణ కలమమర ఆకలల
ఇసటట ననస:26-7-557
వయససస:31
లస: ససస స
94-104/606

94-103/1260

భరస : వనసకటటశనర రరవప మదధద
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరలల వరమలలర
ఇసటట ననస:26-7-556
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప అమరర
ఇసటట ననస:26-7-557
వయససస:55
లస: పప
3399 NDX0033886
పషరర: ససత పప టటట

94-104/594

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-7-555
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-7-556
వయససస:29
లస: పప
3396 NDX1888173
పషరర: శశషగరరర రరవప అమరర

3382 NDX1143684
పషరర: వర లకడక బబజవరడ

3377 NDX2785921
పషరర: అసతయఖ కరమచదత

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప యయరరకలల
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:63
లస: పప

భరస : నతగగశనర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:26-7-554
వయససస:67
లస: ససస స
3393 NDX2675502
పషరర: శకకరసత బబజవరడ

94-104/591

తసడడ:డ బడహకరరడడడ కగసరర
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మటట యఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:57
లస: పప
3390 NDX0421271
పషరర: సరసబభడజఖస కసచరర

3379 NDX2275295
పషరర: కకరణకయ సరగల

94-104/589

తసడడ:డ రమమలల కరమచదత
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చడనతయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:39
లస: ససస స
3387 AP151010306233
పషరర: వనసకటటశనరరర బబజవరడ

94-103/933

తసడడ:డ ససత రరసబభబమ సరగల
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చడనతయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:29
లస: ససస స
3384 NDX0478222
పషరర: లకడక బబజవరడ

3376 NDX1860585
పషరర: కకకషషవనణణ బబజవరడ

3374 AP151010306042
పషరర: రవసదడ మదమసచ

తసడడ:డ వరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చడనతయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసతయఖ కరమచదత
ఇసటట ననస:26-7-553
వయససస:35
లస: ససస స
3381 NDX2276269
పషరర: కకషష వనణణ బబజవరడ

94-104/588

తసడడ:డ వరరరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:26-7-552
వయససస:59
లస: పప
3378 NDX2785939
పషరర: మధవ కరమచదత

3373 AP151010306118
పషరర: ససరగష మదమసచ

3398 NDX0964742
పషరర: అరరణ మమపరపళళ

94-104/605

భరస : ఉమమమహహశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-7-557
వయససస:40
లస: ససస స
94-104/607

3401 NDX3264058
పషరర: సతఖనతరరయణ ఓగబరరాస

94-104/935

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఓగబరరాస
ఇసటట ననస:26-7-557
వయససస:42
లస: పప
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94-104/936

భరస : సతఖనతరరయణ ఓగబరర
ఇసటట ననస:26-7-557
వయససస:34
లస: ససస స
3405 NDX1482983
పషరర: దసరగ పడసరద కసదడకకసద

94-104/610

3406 NDX1067883
పషరర: మలర యఖ కరసడడకకసడ

94-103/939

3404 NDX1483031
పషరర: కకటటశనరర కసదడకకసద

94-104/609

భరస : మలర యఖ కసదడకకసద
ఇసటట ననస:26-7-559
వయససస:45
లస: ససస స
94-104/611

తసడడ:డ గగపయఖ కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:26-7-559
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:26-7-559/1
వయససస:72
లస: పప
3411 NDX1367374
పషరర: రగజమక గమసట గరన

94-104/608

తసడడ:డ మలర యఖ కసదడకకసద
ఇసటట ననస:26-7-559
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ కసదడకకసద
ఇసటట ననస:26-7-559
వయససస:27
లస: పప
3408 NDX1262245
పషరర: మసరసన సయఖద సయఖద

3403 NDX2151652
పషరర: ససధఖ భవరన కసదడకకసద

3407 NDX1144773
పషరర: శవ నతగబర వల షషక

94-103/938

తసడడ:డ మరరవల షషక
ఇసటట ననస:26-7-559/1
వయససస:37
లస: పప

94-103/941 3410 NDX1367366
3409 NDX0705285
పషరర: లకకణ రరవప గసగబరర గసగబరర
పషరర: శశనత మమపపవరపప

తసడడ:డ కకషరషరరవప గసగబరర
ఇసటట ననస:26-7-560
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఎస ఇ వససత కలమమర మమపపవరపప
ఇసటట ననస:26-7-560
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఎస ఇ వససత కలమమర మమపపవరపప
ఇసటట ననస:26-7-560
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎజజడ వససత కలమమర మమపపవరపప
ఇసటట ననస:26-7-560
వయససస:31
లస: పప

3413 NDX1367218
పషరర: ఎజజడ వససత కలమమర
మమపపవరపప
తసడడ:డ భకస వజయస మమపపవరపప
ఇసటట ననస:26-7-560
వయససస:62
లస: పప

3414 NDX1922369
పషరర: భబ లకడక నరరత

3415 JBV3716321
పషరర: ఫసరగజ షషక షషక

3416 NDX2178979
పషరర: బబ షషక

94-106/55

94-103/942

భరస : రరమ రరవప నరరత
ఇసటట ననస:26-7-562
వయససస:37
లస: ససస స
3417 NDX0416370
పషరర: ఫరతమమ షషక షషక

94-103/945

94-103/948

94-104/827

భరస : రరమకకషష కకలర
ఇసటట ననస:26-7-567
వయససస:49
లస: ససస స

94-103/946

3421 NDX0662486
పషరర: చనత మరర వల షషక

3424 JBV2869758
పషరర: ఏడడకకసఢలల తరరమలపపడడ

94-103/952

3427 NDX1367200
పషరర: ఉదయ కకరణ కకలర

94-103/949

3430 NDX0030643
పషరర: సతఖ సనరరపర గరడడలర
తసడడ:డ పడకరశరరవప గరడడలర
ఇసటట ననస:26-7-568
వయససస:31
లస: ససస స

3419 NDX2178953
పషరర: జరసన బ షషక

94-103/947

3422 NDX3073384
పషరర: జరసన బఇవనస షషక

94-104/826

భరస : మర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-7-564
వయససస:56
లస: ససస స
94-103/950

94-103/951
3425 NDX0933168
పషరర: ఉమమమహహశనరరరవప
తరరమలపపడడ తరరమలపపడడ
తసడడ:డ సరసబయఖ తరరమలపపడడ
ఇసటట ననస:26-7-565
వయససస:30
లస: పప

94-103/953

3428 NDX1379999
పషరర: లకడక పడవలర క కకలర

తసడడ:డ రరమకకషష కకలర
ఇసటట ననస:26-7-567
వయససస:26
లస: పప
94-106/59

94-103/944

భరస : మరరవల షషక
ఇసటట ననస:26-7-564
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ తరరమలపపడడ
ఇసటట ననస:26-7-565
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ తరరమమలపపడడ
ఇసటట ననస:26-7-565
వయససస:55
లస: పప
3429 NDX1367432
పషరర: శవకలమమరర కకలర

3418 JBV3716263
పషరర: ఫరరద బ షషక

94-106/57

తసడడ:డ మరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-7-564
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-7-564
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ షషక మర సరహహబ
ఇసటట ననస:26-7-564
వయససస:29
లస: ససస స
3426 JBV2860831
పషరర: సరసబయఖ తరరమమలపపడడ

94-103/943

భరస : మరరవల షషక
ఇసటట ననస:26-7-564
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-7-564
వయససస:24
లస: పప
3423 NDX3143872
పషరర: షషక బబ

94-106/56

భరస : బభబభవల షషక
ఇసటట ననస:26-7-562/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల షషక
ఇసటట ననస:26-7-564
వయససస:30
లస: ససస స
3420 NDX1526054
పషరర: మసరసన వల షషక

3412 NDX1367226
పషరర: రవ కరసత మమపపవరపప

94-106/54

94-106/58

తసడడ:డ రరమకకషష కకలర
ఇసటట ననస:26-7-567
వయససస:25
లస: ససస స
94-103/954

3431 NDX0030494
పషరర: పదతకవత జజజ మగగ ల

94-103/955

తసడడ:డ పడకరశరరవప గరడడలర
ఇసటట ననస:26-7-568
వయససస:36
లస: ససస స
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3432 NDX1143494
పషరర: సదరఖకల� కర కర
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94-103/956

భరస : రమణ కర
ఇసటట ననస:26-7-568
వయససస:55
లస: ససస స
3435 NDX0414995
పషరర: రమణ జర వ

94-103/959

94-103/962

94-103/965

94-103/966

94-103/969

94-103/971

94-103/974

94-103/977

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:65
లస: పప

3440 NDX1144781
పషరర: షషక శకనస షషక

94-103/964

3443 NDX2796084
పషరర: సరయ ససజన దథసతరరడడడ

94-103/967 3446 NDX0415059
3445 NDX0785733
పషరర: బభలనతగమక దథసతరరడడ దథసతరరడడడ
పషరర: వనణమగగపరలరరడడ దథసతరరడడడ

3448 NDX2359859
పషరర: బభబర షషక

3451 NDX0838797
పషరర: హహహమమవత కలల
ర రర కలల
ర రర

3454 NDX2275147
పషరర: బభబర షషక

3457 NDX0936278
పషరర: హహసషన వల షషక

3460 NDX1826165
పషరర: ఆశర షషక
తసడడ:డ శఫసల షషక
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:24
లస: ససస స

94-26/1152

94-103/968

తసడడ:డ రరజల రరడడడ దథసతరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-570
వయససస:42
లస: పప
94-106/60

3449 NDX2275055
పషరర: ససజజత అబబబ

94-103/970

భరస : మసరసన షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:34
లస: ససస స
94-103/972

3452 NDX0416479
పషరర: మసరసనబ షషక

94-103/973

భరస : షరఫస షషక
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:43
లస: ససస స
94-103/975

3455 NDX1603449
పషరర: సరయ తదజ షషక షషక

94-103/976

తసడడ:డ బభబభ వల షషక
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:25
లస: పప
94-103/978

తసడడ:డ అబమదల రజజక షషక
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:38
లస: పప
94-103/980

94-103/961

తసడడ:డ వనణమగగపరల రరడడ దథసతరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-570
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన బ షషక
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల రజజక షషక
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:34
లస: పప
3459 JBV3715711
పషరర: అబమదల రజజక షషక

94-103/1165

భరస : నతరరయణ రరడడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబమదల రజజక షషక
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:50
లస: ససస స
3456 JBV3715729
పషరర: మసరసన షరరఫ షషక

3442 NDX2692002
పషరర: అనవర బభష షషక

3437 JBV3716313
పషరర: బభలసపసదత

తసడడ:డ షషక ఖలష వల షషక
ఇసటట ననస:26-7-569
వయససస:42
లస: పప

తలర : మసరసనబ షషక
ఇసటట ననస:26-7-571
వయససస:23
లస: పప

భరస : హహసషసన వల షషక
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:35
లస: ససస స
3453 NDX2030229
పషరర: అలమరబ షషక

94-103/963

భరస : రరజలరరడడడ దథసతరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-570
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ దథసతరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-570
వయససస:77
లస: పప
3450 NDX2030237
పషరర: చతసద బ షషక

3439 JBV3715687
పషరర: అబమదల రహహస షషక

94-103/958

భరస : షసన షషక
ఇసటట ననస:26-7-569
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస షషక
ఇసటట ననస:26-7-569
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనణమగగపరలలడడడడ దథసతరరడడడ
ఇసటట ననస:26-7-570
వయససస:38
లస: ససస స
3447 JBV2860286
పషరర: రరజలరరడడడ దథసతరరడడడ

94-103/960

తసడడ:డ కరలషర షషక
ఇసటట ననస:26-7-569
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమషరఫస షషక
ఇసటట ననస:26-7-569
వయససస:62
లస: పప
3444 NDX0785717
పషరర: మమధవ దథసతరరఢడడ దథసతరరడడడ

3436 NDX0936112
పషరర: ఘనబ షషక

3434 NDX0415026
పషరర: ఉమమ మహహశనరరరవప జర

తసడడ:డ రమణ జర
ఇసటట ననస:26-7-568
వయససస:35
లస: పప

భరస : అబమదల రహహస షషక
ఇసటట ననస:26-7-569
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరలషర షషక
ఇసటట ననస:26-7-569
వయససస:52
లస: ససస స
3441 NDX0950816
పషరర: కరలషర షషక

94-103/957

తసడడ:డ పడకరశరరవప గరడడలర
ఇసటట ననస:26-7-568
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపపలసదరర జర వ
ఇసటట ననస:26-7-568
వయససస:60
లస: పప
3438 JBV3716305
పషరర: కరససలల షషక షషక

3433 NDX0805671
పషరర: శకనవరసరరవప గరడడలర గరడడలర

3458 NDX2125590
పషరర: బభబభవల షషక

94-103/979

తసడడ:డ సససఠలల షషక
ఇసటట ననస:26-7-573
వయససస:55
లస: పప
94-106/61

3461 NDX0845768
పషరర: నదరరబషర మసరసనబ షషక

94-103/981

భరస : అలబభషర షషక
ఇసటట ననస:26-7-574
వయససస:64
లస: ససస స
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3462 NDX0415091
పషరర: శకనస బభబమ షషక
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94-103/982

తసడడ:డ ఆల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-7-574
వయససస:35
లస: పప
3465 NDX0416610
పషరర: సదరఖకరసతస గరడడలర

3463 NDX0416677
పషరర: బజజరన బ నదరరబషర

94-103/983

తసడడ:డ జజన సపసదత నదరరబషర
ఇసటట ననస:26-7-576
వయససస:30
లస: ససస స
94-103/985

భరస : సససహచలస గరడడలర
ఇసటట ననస:26-7-576
వయససస:41
లస: ససస స

3466 NDX2213882
పషరర: నతగమరరబ నదరరబషర

94-103/986

తసడడ:డ సపసదసలల నదరరబభశర
ఇసటట ననస:26-7-576
వయససస:47
లస: పప
3474 NDX2275162
పషరర: మహహష మమకల

94-103/993

94-103/995

భరస : శవశసకర దతరర
ఇసటట ననస:26-7-578
వయససస:35
లస: ససస స
3480 NDX1955543
పషరర: శవ శసకర దతరర
తసడడ:డ వనసకటటసనరరర దతరర
ఇసటట ననస:26-7-578
వయససస:37
లస: పప
3483 NDX1707571
పషరర: బభజ బ షషక

94-103/1001

3475 NDX0848309
పషరర: నదరరబషర మరరసరహహబ నదర
భభష
తసడడ:డ ఖమదరరసహహబ నదర భభష
ఇసటట ననస:26-7-577
వయససస:67
లస: పప

94-103/994

3478 JBV3716289
పషరర: ఉదయ లకడక దతరర

94-103/996

3481 NDX2011146
పషరర: వనసకటటశనరరర దతరర

3484 JBV3716651
పషరర: లమలబ షషక షషక

94-103/1004

3487 NDX2079862
పషరర: హహసషసన షషక

భరస : భభనస అనల శవ రరస తరరనగరరర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:27
లస: ససస స

3490 NDX0419051
పషరర: అనదరరధ వపపరర వపపరర
తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ వపపరర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:33
లస: ససస స

94-103/990

3473 NDX0845800
పషరర: నదరరబషర లతబ నదర భభష

94-103/992

3476 NDX1725730
పషరర: శవ శసకర దతరర

94-106/62

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దతరర
ఇసటట ననస:26-7-577/1
వయససస:37
లస: పప
3479 NDX1367242
పషరర: రరసబభబమ దతరర

94-103/997

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దతరర
ఇసటట ననస:26-7-578
వయససస:31
లస: పప
94-103/999

3482 NDX1367309
పషరర: బభజబ షషక

94-103/1000

భరస : దతదతవల షషక
ఇసటట ననస:26-7-582
వయససస:29
లస: ససస స
94-103/1002

3485 AP151010309573
పషరర: ససబభసబ షషక షషక

94-103/1003

భరస : హసరసన షషక
ఇసటట ననస:26-7-582
వయససస:54
లస: ససస స
94-103/1005

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:26-7-582
వయససస:59
లస: పప
94-103/1006

3470 JBV3715695
పషరర: పపద జజన సపసదత షషక

భరస : మరరసరహహబ నదర భభష
ఇసటట ననస:26-7-577
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఖమసససవల షషక
ఇసటట ననస:26-7-582
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:26-7-582
వయససస:39
లస: పప
3489 NDX2275188
పషరర: గరత శకమణణ తరరనగరరర

94-103/991

తసడడ:డ లకకయఖ దతరర
ఇసటట ననస:26-7-578
వయససస:56
లస: పప

భరస : దతదత వల షషక
ఇసటట ననస:26-7-582
వయససస:31
లస: ససస స
3486 NDX2060119
పషరర: దతదత వరల షషక

3472 NDX0416404
పషరర: మలలర శనరర మమకల మమకల

భరస : వనసకటటశనరరర డక
ఇసటట ననస:26-7-578
వయససస:46
లస: ససస స
94-103/998

94-103/987

తసడడ:డ సపసదసలల షషక
ఇసటట ననస:26-7-576
వయససస:51
లస: పప

భరస : పడసరద మమకల
ఇసటట ననస:26-7-577
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప మమకల
ఇసటట ననస:26-7-577
వయససస:23
లస: పప
3477 JBV3716297
పషరర: వనసకట శవ దతరర

94-103/989

తసడడ:డ వనసకయఖ గరదధలర
ఇసటట ననస:26-7-576
వయససస:46
లస: పప
94-103/1166

3467 NDX1778895
పషరర: సపసదతబ షషక
తసడడ:డ పపదజజన సపసదత షషక
ఇసటట ననస:26-7-576
వయససస:25
లస: పప

94-103/988 3469 NDX1887845
3468 NDX0963462
పషరర: సపసదసలల నదర భభషర నదరరబషర
పషరర: సససహచలస గరదధలర

3471 NDX2655546
పషరర: షరరఫ నదరరబభశర

94-103/984

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:26-7-576
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజన సపసద నదరరబషర
ఇసటట ననస:26-7-576
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ నదరరబషర
ఇసటట ననస:26-7-576
వయససస:32
లస: పప

3464 NDX2213874
పషరర: రహమమనతసర బబగస షషక

3488 NDX2974855
పషరర: కరశస వల షషక

94-104/828

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:26-7-582
వయససస:41
లస: పప
94-103/1007

3491 NDX0944777
పషరర: వజయలకడక వపపరర వపపరర

94-103/1008

భరస : వనసకటనరసయఖ వపపరర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:35
లస: ససస స
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3492 NDX0785683
పషరర: రమమదదవ వపపరర వపపరర

94-103/1009

భరస : వనసకట నరసయఖ వపపరర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:37
లస: ససస స
3495 AP151010309119
పషరర: లకడక తరరనగరర తరరనగరర

3493 NDX2213866
పషరర: శరసత కలమమరర కగసవభటర

94-103/1010

భరస : ramana suri కగసవభటర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:40
లస: ససస స
94-103/1012

భరస : వనసకట పరపయఖ తరరనగరర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:50
లస: ససస స

3496 NDX0419036
పషరర: మలలర శనరర వపపరర వపపరర

3494 NDX0386672
పషరర: పదక తరరనగరర తరరనగరర

భరస : శశషమక తరరనగరర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:50
లస: ససస స
94-103/1013

భరస : వనసకటనరసయఖ వపపరర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:52
లస: ససస స

3497 AP151010309242 94-103/1014
పషరర: శశషమక తసగరడడధన తసగరడడధన
భరస : శకరరమమలల తసగరడడధన
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:72
లస: ససస స

94-103/1015 3499 NDX1374537
94-103/1016 3500 NDX2116912
3498 NDX1374529
పషరర: వర వనసకట శకనవరస తరరనగరర
పషరర: భభనస అనల శవరరస తరరనగరర
పషరర: వనసకటటసనరరర కగశవమఠస

తసడడ:డ వనసకట పరపయఖ తరరనగరర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పరపయఖ తరరనగరర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:29
లస: పప

94-103/1018
3501 NDX0648733
పషరర: రరమకకషష తరరమయసరల
తరరమయసరల
తసడడ:డ చనతరసగయఖ తరరమయసరల
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:44
లస: పప

3502 AP151010306788 94-103/1019 3503 AP151010306182
పషరర: పరపయఖ తరరనగరర తరరనగరర
పషరర: రమణసదరర కగసవభటట
ర
కగసవభటట
ర
తసడడ:డ శకరరమమలల తరరనగరర
తసడడ:డ తరరమసగళయఖ కగసవభటట
ర
ఇసటట ననస:26-7-583
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:50
లస: పప
వయససస:50
లస: పప

94-103/1021 3505 NDX0647610
3504 NDX0386045
పషరర: అచచయఖ తరరనగరర తరరనగరర
పషరర: వనసకటనరసయఖ వపపరర

తసడడ:డ శకరరమమలల తరరనగరర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:52
లస: పప
3507 NDX1707555
పషరర: వనసకట రమణ ససకల
తసడడ:డ ససబభబరరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-7-584
వయససస:24
లస: ససస స
3510 NDX0382382
పషరర: కకషష కలమమరర ససకల

94-103/1026

94-103/1029

తసడడ:డ సపసదసలల షషక
ఇసటట ననస:26-7-585
వయససస:39
లస: పప

94-103/1024

3514 NDX2213718
పషరర: హహసషసన బ షషక

94-103/1032

3517 NDX0069211
పషరర: మదధనబ షషక షషక

94-103/1027

3520 NDX2116946
పషరర: ససబబరరవప ససకల
తసడడ:డ చకకపరణణ ససకల
ఇసటట ననస:26-7-585
వయససస:52
లస: పప

3509 NDX2116938
పషరర: ససబబరరవప ససకల

94-103/1025

3512 NDX2130193
పషరర: శవయఖ ససకల

94-103/1028

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ససకల
ఇసటట ననస:26-7-584/1
వయససస:54
లస: పప
94-103/1030

3515 AP151010309143
పషరర: ఆదధలకడక ససకల ససకల

94-103/1031

భరస : శవయఖ ససకల
ఇసటట ననస:26-7-585
వయససస:40
లస: ససస స
94-103/1033

భరస : ఖమససససరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-7-585
వయససస:52
లస: ససస స
94-103/1036

94-103/1262

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర ససకల
ఇసటట ననస:26-7-584
వయససస:50
లస: పప

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:26-7-585
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-7-585
వయససస:45
లస: ససస స
3519 NDX2213700
పషరర: బభజ షషక

3511 AP151010309142
పషరర: నతగగశనరర ససకల ససకల

3506 NDX2785947
పషరర: సరయ రమఖ కగసవరభభతతర

94-103/1020

తసడడ:డ రమణ ససరర కగసవరభభతతర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-7-584/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఖమససస వల షషక
ఇసటట ననస:26-7-585
వయససస:32
లస: ససస స
3516 AP151010309144
పషరర: వనసకరయమక ససకల ససకల

94-103/1022

భరస : ససబభబరరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-7-584
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-7-584/1
వయససస:30
లస: ససస స
3513 NDX2213726
పషరర: సపసద బ షషక

3508 AP151010309574
పషరర: ఆదధలకడక ససకల ససకల

94-103/1017

తసడడ:డ శకనవరససలల కగశవమఠస
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ వపపరర
ఇసటట ననస:26-7-583
వయససస:67
లస: పప
94-103/1023

94-103/1011

3518 NDX0963165
పషరర: శవకలమమర ససకల ససకల

94-103/1034

తసడడ:డ ససబభబరరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-7-585
వయససస:33
లస: పప
94-103/1037

3521 NDX1627431
పషరర: హలలకసబ షషక

94-103/1038

భరస : బమజర బభబమ షషక
ఇసటట ననస:26-7-586
వయససస:27
లస: ససస స

Page 121 of 319

3522 JBV3716669
పషరర: నతగబర బ షషక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34
94-103/1039

భరస : నతగబర వరల షషక
ఇసటట ననస:26-7-586
వయససస:53
లస: ససస స
3525 NDX1779398
పషరర: రసజజన బ నదర బభషర

94-103/1042

94-103/1045

తసడడ:డ శహహద షషక
ఇసటట ననస:26-7-588
వయససస:21
లస: పప
3531 JBV3716677
పషరర: నతగబర బ కరరరమసచ

94-103/1048

94-103/1051

94-103/1109

భరస : తరరమల రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-591
వయససస:34
లస: ససస స
3543 NDX0365155
పషరర: రరమమరరవప అడపరల
తసడడ:డ రరమసరనమ అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-591
వయససస:63
లస: పప
3546 AP151010309324
పషరర: సరమమమ జఖస నసనత నసనత
భరస : ససగమమశనరరరవప నసనత
ఇసటట ననస:26-7-592
వయససస:62
లస: ససస స
3549 AP151010306217
పషరర: వనసకటపడసరదరరవప నసనత
తసడడ:డ ససగమమశనరరరవప నసనత
ఇసటట ననస:26-7-592
వయససస:42
లస: పప

94-103/1047
3530 NDX2130094
పషరర: సరహహర కరరరమసచ కరరరమసచ

94-103/1046

3532 NDX2213858
పషరర: హహసషసన బ కరరరమసచ

తసడడ:డ సపసదత వల కరరరమసచ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:26-7-590
వయససస:23
లస: ససస స
94-103/1049

3535 JBV3716057
పషరర: బభబర కరరరమసచ

3538 NDX0932798
పషరర: సరసబశవరరవప గరరర గరరర

3541 NDX0419234
పషరర: గరయతడ నగరస

3544 NDX0105890
పషరర: అరరణత నసనత నసనత

3547 NDX2110385
పషరర: సతఖవత వలర

94-103/1052

3550 NDX0806174
పషరర: అపపల నతయమడడ వ
తసడడ:డ అపపల సరనమ� వ
ఇసటట ననస:26-7-592
వయససస:65
లస: పప

94-103/1050

3536 NDX0713719
పషరర: ఖమససస సరహహబ కరరరమసచ

94-103/1053

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:26-7-590
వయససస:69
లస: పప
94-105/263

3539 NDX1414945
పషరర: ససచరరత నడ

94-132/570

భరస : జజన మహన కలమమర నడ
ఇసటట ననస:26-7-590
వయససస:52
లస: ససస స
94-103/1055

3542 NDX0377176
పషరర: తరరమలరరవప అడపరల

94-103/1056

తసడడ:డ రరమమరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:26-7-591
వయససస:35
లస: పప
94-103/1058

3545 NDX0106047
పషరర: ధన లకడక నసనత నసనత

94-103/1059

భరస : పడసరద నసనత
ఇసటట ననస:26-7-592
వయససస:39
లస: ససస స
94-103/1061

భరస : అపపల నతయమడడ వలర
ఇసటట ననస:26-7-592
వయససస:69
లస: ససస స
94-103/1063

3533 NDX2274868
పషరర: ససదదపపరమమర బసడతరర
తసడడ:డ ససవరశశఖర బసడతరర
ఇసటట ననస:26-7-590
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనణమబభబమ నసనత
ఇసటట ననస:26-7-592
వయససస:31
లస: ససస స
94-103/1060

94-103/1044

3529 NDX1839671
పషరర: షహహదత షషక

భరస : దసరగ పడసరద నగరస
ఇసటట ననస:26-7-591
వయససస:37
లస: ససస స
94-103/1057

3527 NDX0921965
పషరర: షషక గగససయమ బబగస షషక
భరస : షరహహద షషక
ఇసటట ననస:26-7-588
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబమ గరరర
ఇసటట ననస:26-7-590
వయససస:35
లస: పప
94-103/1054

94-103/1041

తసడడ:డ చనత నతగబర వల నదర భభష
ఇసటట ననస:26-7-587
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:26-7-590
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస గరరర
ఇసటట ననస:26-07-590
వయససస:18
లస: పప
3540 NDX2151587
పషరర: దదవ శక అడపరల

94-103/1043

భరస : ఖమససస సరహహబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:26-7-590
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:26-7-590
వయససస:33
లస: పప
3537 NDX2675437
పషరర: వనసకట శశ కలమమర గరరర

3526 NDX0717280
పషరర: నతగబర వల నదర భభష

3524 NDX1778770
పషరర: నతగబర వల షషక

తసడడ:డ సపసదసలల షషక
ఇసటట ననస:26-7-586
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:26-7-588
వయససస:46
లస: పప

భరస : బభబర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:26-7-590
వయససస:33
లస: ససస స
3534 JBV3716040
పషరర: సపసద అల కరరరమసచ

94-103/1040

తసడడ:డ నతగబర వరల షషక
ఇసటట ననస:26-7-586
వయససస:35
లస: పప

భరస : నతగబర వల నదర బభషర
ఇసటట ననస:26-7-587
వయససస:36
లస: ససస స
3528 NDX2274876
పషరర: అఫసర షషక

3523 NDX1627456
పషరర: బమజర బభబమ షషక

3548 NDX0065078
పషరర: వనణమ బభబమ నసనతత

94-103/1062

తసడడ:డ ససగమమశనరరరవప నసనత
ఇసటట ననస:26-7-592
వయససస:36
లస: పప
94-103/1064

3551 NDX2513075
పషరర: హన రరజజ నసనత

94-104/612

తసడడ:డ వనసకట పడసరద నసనత
ఇసటట ననస:26-7-592
వయససస:20
లస: పప
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3552 NDX2274892
పషరర: శక భభరగ వ చలపరక
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94-103/1065

3553 JBV3716685
పషరర: నతగవరరర న శరసదతసస

తసడడ:డ వఘఘతసనర కలమమర చలపరక
ఇసటట ననస:26-7-593
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శవ భభసరరరరవప శరసదతసస
ఇసటట ననస:26-7-593
వయససస:34
లస: ససస స

3555 NDX0362954
పషరర: హహహమమవత చలపరక

3556 NDX0362673
పషరర: రమమదదవ ససరసదతసస

94-103/1068

భరస : వశశనసనర కలమమర చలపరక
ఇసటట ననస:26-7-593
వయససస:46
లస: ససస స
3558 NDX0785659
పషరర: శకనవరస రరవప శకరరమదతసస

94-103/1071

94-103/1074

94-132/574

94-132/577

94-132/581

94-103/1076

తసడడ:డ జజనఅహమకద ఘకలర
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:53
లస: పప

3568 NDX0658443
పషరర: ఆదధలకడక చతటసగర

3571 NDX0658492
పషరర: సససహచలస బభడసగర

3574 NDX0419630
పషరర: గగససయమ బబగస ఎస.కర షషక

94-103/1079

3577 NDX2116896
పషరర: జలమన షషక

94-132/575

3580 NDX0415497
పషరర: నతగమల మరర యస షషక
తసడడ:డ జజనఅహమకద షషక
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:58
లస: పప

3560 NDX2079805
పషరర: రరసబభబమ గగడక

94-103/1073

3563 NDX0662221
పషరర: రమణ గరరర

94-132/573

3566 NDX0667600
పషరర: వనసకటటశనరరర మమగరల

94-132/576

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:26-7-594
వయససస:52
లస: పప
94-132/578

3569 NDX0662759
పషరర: ఆసజననయమలల బబజవరడ

94-132/580

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-7-595
వయససస:52
లస: పప
94-132/583

3572 NDX0419671
పషరర: మమమబమనతసర బబగస షషక

94-103/1075

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:39
లస: ససస స
94-103/1077

3575 NDX0487454
పషరర: అబమదల ఖమదర షషక షషక

94-103/1078

తసడడ:డ నతగమలల మరవల షషక
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:31
లస: పప
94-103/1080

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:49
లస: పప
94-103/1082

94-103/1070

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:26-7-594
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నతగబర మరరవల షషక
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనఅహమకద షషక
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:40
లస: పప
3579 AP151010306790
పషరర: అబమదల ఘకలర ఘకలర

94-132/571

తసడడ:డ సదరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:26-7-595
వయససస:52
లస: పప

భరస : షషకలర షషక
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:42
లస: ససస స
3576 NDX0883124
పషరర: మహహదద న యస కర షషక

3565 NDX0081406
పషరర: హరరబభబమ గరరర

3557 NDX0363390
పషరర: లకడక భభరత శరసదతసస

తసడడ:డ ససబభబ రరవప గగడక
ఇసటట ననస:26-7-593
వయససస:51
లస: పప

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:26-7-595
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబభబమ
ఇసటట ననస:26-7-595
వయససస:52
లస: పప
3573 AP151010309805
పషరర: రగషరక ఎస.కర షషక

94-103/1072

తసడడ:డ సరయబభబమ
ఇసటట ననస:26-7-594
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-7-595
వయససస:52
లస: ససస స
3570 NDX0374538
పషరర: గరరర సతఖస

3562 NDX0349076
పషరర: కలమమరర మగరల

94-103/1067

భరస : కకటటశనర రరవప శరసదతసస
ఇసటట ననస:26-7-593
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-7-594
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరయబభబమ
ఇసటట ననస:26-7-594
వయససస:52
లస: ససస స
3567 NDX0642462
పషరర: రమణ బబజవరడ

94-103/1069

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప శరరసదతస
ఇసటట ననస:26-7-593
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ససరసదతసస
ఇసటట ననస:26-7-593
వయససస:75
లస: పప
3564 NDX0642561
పషరర: లకడక గరరర

3559 NDX2487973
పషరర: శకనవరసరరవప శరరసదతస

3554 NDX2487957
పషరర: ససతతరరమమక శరరసదతస

భరస : శకనవరసరరవప శరరసదతస
ఇసటట ననస:26-7-593
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ ససరసదతసస
ఇసటట ననస:26-7-593
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప శకరరమదతసస
ఇసటట ననస:26-7-593
వయససస:48
లస: పప
3561 NDX0175877
పషరర: కకటటశనరరరవప ససరసదతసస

94-103/1066

3578 AP151010306592
పషరర: ససభభన షషక షషక

94-103/1081

తసడడ:డ జజనఅహమకద షషక
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:50
లస: పప
94-103/1083

3581 NDX3021870
పషరర: జలమన షషక

94-104/829

తసడడ:డ జజన అహమద షషక
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:48
లస: పప
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3582 NDX0781377
పషరర: సనపత గగరర
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94-132/584

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:33
లస: ససస స
3585 AP151010357128
పషరర: సతఖవత వరళళ

94-132/587

94-132/590

94-132/592

94-132/595

94-132/598

94-132/601

94-132/604

భరస : పషడమ కలమమర
ఇసటట ననస:26-7-600
వయససస:31
లస: ససస స

3595 AP151010354059
పషరర: వజయ కలమమర ఊదరగమడడ

3598 NDX1057843
పషరర: గరరర వనసకటరమణ

3601 AP151010357122
పషరర: రసగమక ఊదరగమడడ

3604 NDX1777624
పషరర: ససబభబ రరవప కకసడడడ

94-132/607

3607 NDX2697688
పషరర: లమవణఖ చపల

94-132/596

3610 NDX0705863
పషరర: లకడక చసదడ కళ చతపల
భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:26-7-600
వయససస:38
లస: ససస స

3590 NDX0075069
పషరర: ఉషర రరణణ ఊదరగమడడ

94-132/591

3593 NDX0653683
పషరర: పవన కలమమర ఊదరగమడడ

94-132/594

3596 NDX0822999
పషరర: కలపన కకసడడడ

94-132/597

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-598
వయససస:61
లస: ససస స
94-132/599

3599 NDX0051763
పషరర: లకడక దసరగ వరమలలర

94-132/600

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-7-598
వయససస:61
లస: ససస స
94-132/602

3602 NDX1777632
పషరర: పడతతప కలమమర కకసడడడ

94-132/603

తసడడ:డ ససబభబ రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:26-7-598
వయససస:26
లస: పప
94-132/605

94-132/606
3605 NDX0664631
పషరర: అలవనలలమసగమక చకలరమమల

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:26-7-599
వయససస:52
లస: ససస స
94-29/864

తసడడ:డ రరమకకషష చపల
ఇసటట ననస:26-7-600
వయససస:19
లస: ససస స
94-132/608

94-132/589

తసడడ:డ వజయకలమమర
ఇసటట ననస:26-7-597
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకసడడడ
ఇసటట ననస:26-7-598
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జజజనరతతస నడ
ఇసటట ననస:26-7-599
వయససస:52
లస: పప
3609 NDX0781773
పషరర: ససమలత పసల

94-132/593

భరస : సససగయఖ
ఇసటట ననస:26-7-598
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శలలమమన
ఇసటట ననస:26-7-598
వయససస:61
లస: పప
3606 NDX1414937
పషరర: జజన మహన కలమమర నడ

3592 AP151010357201
పషరర: ఇసదధరరరరణణ ఊదరగమడడ

3587 NDX0763409
పషరర: పపలర యఖ గగరర

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:26-7-597
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హరరబభబమ
ఇసటట ననస:26-7-598
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససబభబ రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:26-7-598
వయససస:52
లస: ససస స
3603 NDX0125377
పషరర: శకనవరసరరవప వరమలలర

94-132/1175

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-7-597
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-598
వయససస:61
లస: ససస స
3600 NDX1778739
పషరర: సరగజన కకసడడడ

3589 NDX3010865
పషరర: అబమదల ఖదర జలమన షషక

94-132/586

తసడడ:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:55
లస: పప

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:26-7-597
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఊదరగమడడ
ఇసటట ననస:26-7-597
వయససస:59
లస: పప
3597 NDX0822692
పషరర: అనత కర

94-132/588

తసడడ:డ జజన అహకద షషక
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:26-7-597
వయససస:33
లస: ససస స
3594 NDX2119577
పషరర: ఉదయ కలమమర ఊదరగమడడ

3586 NDX2468510
పషరర: సరరదర జమల షర షపసక

3584 NDX0781476
పషరర: వజడస గగరర

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల ఖమదర జలన షపసక
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అపపలసరనమ
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:67
లస: పప
3591 NDX0075051
పషరర: ససతతమహలకడక ఊదరగమడడ

94-132/585

భరస : బసగరరరనతయమడడ
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అపపలనతయమడడ
ఇసటట ననస:26-7-596
వయససస:62
లస: ససస స
3588 AP151010354608
పషరర: అపపలనతయమడడ వరళళ

3583 AP151010357131
పషరర: చటటట మక వరళళ

3608 NDX2735702
పషరర: రరమ కకషష చపల

94-104/830

తసడడ:డ లకకయఖ చపల
ఇసటట ననస:26-7-600
వయససస:43
లస: పప
94-132/609

3611 AP151010357231
పషరర: కకషషవనణణ పసల

94-132/610

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-600
వయససస:57
లస: ససస స
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94-132/611

తసడడ:డ ససబభబరరవప పసల
ఇసటట ననస:26-7-600
వయససస:34
లస: పప
3615 NDX0701011
పషరర: పసడయదరరరన అతష
స లలరర

94-132/614

94-132/617

94-132/620

94-105/266

94-132/622

భరస : వనసకట బభలమజ బభబమ లసకర
ఇసటట ననస:26-7-604
వయససస:46
లస: ససస స
3630 NDX0656769
పషరర: నతగగశనరరరవప కటట మబరర

94-132/625

94-132/628

తసడడ:డ మననహర మసటట
ఇసటట ననస:26-7-606
వయససస:29
లస: పప

94-105/264

3625 NDX1558222
పషరర: వర నతరరయణ కకరకపరటట
కకరకపరటట
తసడడ:డ అపరప రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-7-604
వయససస:52
లస: పప

94-105/267

3628 AP151010357502
పషరర: లకడక నతగమణణ లసకర

94-132/623

3631 AP151010354573
పషరర: బభలమజబభబమ లసకర

3634 NDX2061513
పషరర: రవ కలమమర వసపపగలమర

94-132/631

3637 NDX2195080
పషరర: బటట
ట సహన

3640 NDX0126466
పషరర: అశశక కలమమర మసత
తసడడ:డ మననహర
ఇసటట ననస:26-7-606
వయససస:29
లస: పప

3620 NDX0693002
పషరర: ససరగష బభబమ అతష
స లలరర

94-132/619

3623 NDX1558271
పషరర: వరరణ చచదరర కకరకపరటట

94-105/265

3626 NDX1862821
పషరర: సరయ పపరరషమ లసకర

94-132/621

తసడడ:డ వనసకట బభలమజ బభబమ లసకర
ఇసటట ననస:26-7-604
వయససస:24
లస: ససస స
3629 NDX0656140
పషరర: వనసకట బభలమజ బభబమ లసకర

94-132/624

తసడడ:డ వపలర యఖ లసకర
ఇసటట ననస:26-7-604
వయససస:52
లస: పప
94-132/626

3632 AP151010357535
పషరర: వజయకలమమరర

94-132/627

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-7-605
వయససస:50
లస: ససస స
94-132/629

3635 NDX2153013
పషరర: వర జజన పడసరద యయకలల

94-132/630

తసడడ:డ దదవదతనస యయకలల
ఇసటట ననస:26-7-605
వయససస:55
లస: పప
94-132/632

తసడడ:డ రరమశనర సహన
ఇసటట ననస:26-7-606
వయససస:24
లస: పప
94-132/634

94-132/616

తసడడ:డ వర నతరరయణ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-07-604
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ వసపపగలమర
ఇసటట ననస:26-7-605
వయససస:50
లస: పప

భరస : మననహర
ఇసటట ననస:26-7-606
వయససస:29
లస: ససస స
3639 NDX1864215
పషరర: ఆనసద కలమమర మసటట

3622 NDX1558354
పషరర: రరజగశనరర కకరకపరటట కకరకపరటట

3617 NDX1057850
పషరర: సరనలకడక చడనదతరర

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-603
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఉలర యఖ
ఇసటట ననస:26-7-604
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-7-605
వయససస:50
లస: ససస స
3636 NDX0051805
పషరర: మననరమ మసటట

94-132/618

భరస : వపలర యఖ లసకర
ఇసటట ననస:26-7-604
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-7-604
వయససస:52
లస: పప
3633 AP151010357211
పషరర: వరమక కసర

3619 NDX0693275
పషరర: శకధర అతష
స లలరర

94-132/613

భరస : మహహష కలమమర
ఇసటట ననస:26-7-603
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వర నతరరయణ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-7-604
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వర నతరరయణ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-7-604
వయససస:25
లస: పప
3627 AP151010357503
పషరర: అనసపమ లసకర

94-132/615

తసడడ:డ ససబభబరరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:26-7-603
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చన లసగయఖ
ఇసటట ననస:26-7-603
వయససస:65
లస: పప
3624 NDX1558065
పషరర: అరరణ చచదరర కకరకపరటట

3616 NDX0781385
పషరర: కలమమరర బతష
స ల

3614 NDX0781443
పషరర: దధవఖ బతష
స ల

తసడడ:డ పడకరశ
ఇసటట ననస:26-7-603
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడకరశ
ఇసటట ననస:26-7-603
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-603
వయససస:41
లస: ససస స
3621 NDX0693374
పషరర: ససబభబరరవప అతష
స లలరర

94-132/612

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:26-7-600
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససరగష బభబమ
ఇసటట ననస:26-7-603
వయససస:41
లస: ససస స
3618 NDX0700757
పషరర: ససజజత అతష
స లలరర

3613 AP151010354241
పషరర: ససబభబరరవప పసల

3638 NDX2117993
పషరర: ససగస కలమమర రరమమశనర

94-132/633

తసడడ:డ రరమమశనర పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:26-7-606
వయససస:25
లస: పప
94-132/635

3641 NDX2153005
పషరర: జమమన షషక

94-132/636

తసడడ:డ జజన బభషర షషక
ఇసటట ననస:26-7-607
వయససస:23
లస: ససస స
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3642 NDX0705822
పషరర: జబన పరరనన ససతతసనత షషక

94-132/637

భరస : జజనభభషర
ఇసటట ననస:26-7-607
వయససస:30
లస: ససస స
3645 NDX0483735
పషరర: మననహరర కకమబకరర

94-132/640

94-132/643

94-132/645

94-132/648

94-115/34

94-132/652

భరస : వనసకటరరడడయఖ
ఇసటట ననస:26-7-613
వయససస:24
లస: ససస స
3663 NDX0763193
పషరర: వరరసజననయమలల రగపలలర

94-132/655

తసడడ:డ వనమమల రరవప కరరతతపప
ఇసటట ననస:26-7-614
వయససస:49
లస: పప

94-132/646

3655 JBV2676617
పషరర: భభరత నతళస

3658 NDX2424224
పషరర: యసనసత సరయ కలమమర
మమపరపళర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమపరపళర
ఇసటట ననస:26-7-613
వయససస:23
లస: పప

94-132/658

94-132/649

94-132/644
3650 NDX2496727
పషరర: మధస ససధన రరవప మసదపరటట

3653 NDX0723148
పషరర: ససబభబరరవప సప మశశటట

94-132/647

3656 JBV2704682
పషరర: కకరణమరమమర నతళస

94-132/650

తసడడ:డ చలమయఖశశటట
ఇసటట ననస:26-7-612
వయససస:26
లస: పప
94-116/35

3659 NDX0051318
పషరర: గరయతడ దదవ గరదడ

94-132/651

భరస : నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:26-7-613
వయససస:24
లస: ససస స

94-132/653 3662 NDX0483628
3661 NDX1913483
పషరర: మమరరత అజయ కలమమర పప స
పషరర: జయకకషష శకకరసత కటటకరల

3664 NDX0483610
పషరర: వనసకటటశనరరర కటటకల

3667 NDX2496768
పషరర: సతష కలమమర ఎరరకల

3670 NDX1267756
పషరర: శకనవరస రరవప తతట
తసడడ:డ చనత కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-7-614
వయససస:25
లస: పప

94-132/654

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-7-613
వయససస:24
లస: పప
94-132/656

3665 NDX2144509
పషరర: పదకజ కరరతతపప

94-132/657

భరస : శకనవరస రరవప కరరతతపప
ఇసటట ననస:26-7-614
వయససస:49
లస: ససస స
94-132/659

తసడడ:డ నతరరయణ ఎరరకల
ఇసటట ననస:26-7-614
వయససస:20
లస: పప
94-132/661

94-132/642

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:26-7-611
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:26-7-613
వయససస:24
లస: పప

భరస : భవరన శసకర
ఇసటట ననస:26-7-614
వయససస:25
లస: ససస స
3669 NDX2144517
పషరర: శకనవరస రరవప కరరతతపప

3652 NDX0716704
పషరర: సరవతడ సప మశశటట

3647 NDX0803148
పషరర: నరగష సప మశశటట

తసడడ:డ ససత రరమ రరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:26-7-610
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ పప స
ఇసటట ననస:26-7-613
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:26-7-613
వయససస:50
లస: పప
3666 NDX0051334
పషరర: ససజజత గగగరననన

94-104/831

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:26-7-612
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నతగగశనర రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:26-7-613
వయససస:68
లస: ససస స
3660 JBV2676971
పషరర: లలతతడపపరసససదరర తనతరర

3649 NDX2931608
పషరర: బబబ
ర ససదదప కకమబకరర

94-132/639

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-609
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-611
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరణ కలమమర నతళస
ఇసటట ననస:26-7-612
వయససస:26
లస: ససస స
3657 NDX2441210
పషరర: ధన లకడక దతసరర

94-132/641

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమబకరర
ఇసటట ననస:26-7-610
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-610
వయససస:26
లస: పప
3654 NDX1507906
పషరర: లకడక షరహహతఖ నతళస

3646 NDX1581843
పషరర: అరరణ కలమమర సప మశశటట

3644 NDX1128305
పషరర: ససరగఖ సప మశశటట

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-7-609
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:26-7-609
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:26-7-609
వయససస:58
లస: పప
3651 NDX0671842
పషరర: నరసససహచతరర నతగరరరరనకకసడ

94-132/638

తసడడ:డ గఫరలర షషక
ఇసటట ననస:26-7-607
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకమబకరర
ఇసటట ననస:26-7-609
వయససస:51
లస: ససస స
3648 NDX0885921
పషరర: శకనవరసరరవప కకమబకరర

3643 NDX2496677
పషరర: జజన బభషర షషక

3668 NDX1864348
పషరర: వకరస తతట

94-132/660

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:26-7-614
వయససస:25
లస: పప
94-132/662

3671 NDX1933150
పషరర: శశరర రరణణ ససదరరన

94-132/663

తసడడ:డ శశరర ససదరరన
ఇసటట ననస:26-7-615
వయససస:32
లస: ససస స
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94-132/664

తసడడ:డ శశరర ససదరరన
ఇసటట ననస:26-7-615
వయససస:34
లస: ససస స
3675 NDX1664532
పషరర: ససమసత మకకరల

94-132/667

94-132/670

94-132/672

94-132/675

3682 NDX1507674
పషరర: ససజజత గగసస

3685 NDX1507682
పషరర: రరజజ కరరణ కలమమర బతష
స ల

94-104/613

3688 NDX2473932
పషరర: ససభభన షషక

94-105/651

3691 NDX1362672
పషరర: గసగర కకనకక
తసడడ:డ లసగర రరజ కకనకక
ఇసటట ననస:26-9-491
వయససస:28
లస: ససస స

3693 NDX1362656
పషరర: నతగ లకకక యపపరర పటతస

3694 NDX1362680
పషరర: మహమమద పరరనన షషక

94-104/617

భరస : రవ
ఇసటట ననస:26-9-491
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల షషకలర షషక
ఇసటట ననస:26-9-491
వయససస:25
లస: పప
3699 NDX1649575
పషరర: రగషణ జఅమర సయఖద
తసడడ:డ నదర సయఖద
ఇసటట ననస:26-13-22
వయససస:25
లస: పప

94-132/673

3697 NDX1362763
పషరర: కకషష యపపరర పటతస

94-132/676

3700 NDX2617744
పషరర: రమఖ గమసజ

3680 NDX2689602
పషరర: రఘమవర నతరదతసస

94-132/1098

3683 NDX1507708
పషరర: రరజమక బతష
స ల

94-132/674

3686 NDX1507724
పషరర: రరజజ రరవప బతష
స ల

94-132/677

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-7-616
వయససస:70
లస: పప
94-104/614

3689 NDX2524932
పషరర: దసరగ భవన వశననతథసన

94-105/268

భరస : శకలకడకవనసకటమణణకలమమర వశననతథసన
ఇసటట ననస:26-9-43/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-104/615

3692 NDX1292952
పషరర: హబబమనతసర బబగస షషక

94-104/616

తలర : నతగమల మరర షషక షషక
ఇసటట ననస:26-9-491
వయససస:30
లస: ససస స
94-104/618

3695 NDX1558099
పషరర: జజన బబగస షషక

94-104/619

భరస : మహబబబ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:26-9-491
వయససస:44
లస: ససస స
94-104/621

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:26-9-491
వయససస:52
లస: పప
94-104/802

94-132/669

భరస : రరజజ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-7-616
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మహహదద న బభషర షషక
ఇసటట ననస:26-9-491
వయససస:34
లస: ససస స
94-104/620

3677 JBV2705077
పషరర: రరస పడకరశ నతరదతసస

తసడడ:డ ససధతకర రరవప నతరదతసస
ఇసటట ననస:26-7-615
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:26-9-6/B
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పససపపలలటట వనణమగగపరలసరనమ
ఇసటట ననస:26-9-45/T
వయససస:53
లస: ససస స

3696 NDX1765991
పషరర: షబబర అల షషక

94-132/671

తసడడ:డ రరజజ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-7-616
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:26-9-6/B
వయససస:25
లస: పప
3690 NDX2608511
పషరర: బసడడడ
డ డడ కనకదసరగ

3679 NDX1862375
పషరర: వనసకట రతతస ససదరరన

94-132/666

తసడడ:డ ససధతకర రరవప
ఇసటట ననస:26-7-615
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరజజ కరరణ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-7-616
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-7-616
వయససస:35
లస: పప
3687 NDX2473957
పషరర: నతగమర వల షషక

94-132/668

తసడడ:డ శశరర ససదరరన
ఇసటట ననస:26-7-615
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరసబభబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-7-616
వయససస:29
లస: ససస స
3684 NDX1540237
పషరర: రరసబభబమ బతష
స ల

3676 NDX1862409
పషరర: ససధతకర ససదరరన

3674 AP151010357538
పషరర: జయశక నతరదతసస

భరస : ససధతకర రరవప
ఇసటట ననస:26-7-615
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర ససదరరన
ఇసటట ననస:26-7-615
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససధతకరరరవప
ఇసటట ననస:26-7-615
వయససస:28
లస: పప
3681 NDX1540278
పషరర: అనతత కకడకరరకర

94-132/665

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-7-615
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమమర మకకరల
ఇసటట ననస:26-7-615
వయససస:28
లస: పప
3678 JBV2704872
పషరర: రఘమవర నతరదతసస

3673 NDX1872978
పషరర: శరరద దదవ తతట

3698 NDX2695666
పషరర: పడమల రరణణ కలసచడకర

94-103/1116

భరస : శకనవరస రరవప కలసచడకర
ఇసటట ననస:26-13-8
వయససస:54
లస: ససస స
94-105/643

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-14-105/A GORRELA DODD
వయససస:19
లస: ససస స

3701 NDX1461771
పషరర: వనసకట సరయ కకషష గసటభ

94-107/125

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గసటభ
ఇసటట ననస:26-16
వయససస:26
లస: పప
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పషరర: సమర షషక
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94-104/742

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:26/16/83
వయససస:19
లస: పప
3705 NDX2552867
పషరర: షహహన మహమకద

94-103/1123

3703 NDX2876357
పషరర: జగజవన రరస దతరగనమబలమ

తసడడ:డ ససబబ రరవప రరబభబ
ఇసటట ననస:26-17-125
వయససస:20
లస: ససస స

3706 NDX3000254
పషరర: పపరష సతఖనతరరయణ మగరల

3707 NDX2748390
పషరర: జన షషక

తసడడ:డ తమక రరజ మగరల
ఇసటట ననస:26-19-140
వయససస:28
లస: పప

3708 NDX1166206
పషరర: శరఖమ ససజయ కకరరవ

3709 NDX3117991
పషరర: తరరన రరజ తదలగథథటట

తసడడ:డ భభసరర రరవప
ఇసటట ననస:26-27-277 ,0,LINE
వయససస:69
లస: పప
3711 NDX2391332
పషరర: కకరస ర నతగ తదజ మటటటగమసట

94-60/949

తసడడ:డ శకనవరస మటటటగమసట
ఇసటట ననస:26-28-31/1
వయససస:23
లస: ససస స
3714 NDX2679330
పషరర: వనణమ గగపరల గగగర
తసడడ:డ మసగ రరవప గగగర
ఇసటట ననస:26-39-124/1/C
వయససస:44
లస: పప
3717 NDX2551232
పషరర: తరణణ తడలగతతటట

94-131/714

భరస : శవరజ గణణశ పడటట
ఇసటట ననస:26-100
వయససస:47
లస: ససస స
3723 NDX0635136
పషరర: ఈశనరర గబడదరర

94-132/679

తసడడ:డ లకకణరరవప
ఇసటట ననస:26-100
వయససస:66
లస: పప
3729 NDX0700617
పషరర: వనసకటపపషపలత తలర స
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-101
వయససస:26
లస: ససస స

94-132/685

3710 NDX2397446
పషరర: మమధవ కరమల

94-106/63

భరస : బభల ససబడమణఖ చతరర కరమల
ఇసటట ననస:26-28-7/A
వయససస:43
లస: ససస స

3712 NDX2299022
పషరర: నతగ జజఖత రగపలర

3713 NDX2463008
పషరర: లకడక రరఘవ కలమమరర పపలపరక

94-127/30

3715 NDX2677177
పషరర: తరపతమక నరరలశశటట

3718 NDX2165273
పషరర: జవహర రరడడడ మమకకరరడడడ

3721 NDX2151926
పషరర: శవరజ గణణశ పడటట

3724 NDX2439875
పషరర: వనసకటటశ కకణణదల

94-105/644

3716 NDX3245602
పషరర: వషష
ష హరరక జజనతల గడడ

94-105/869

తసడడ:డ జగనతతథ రరవప
ఇసటట ననస:26-60- WARD 5
వయససస:24
లస: ససస స
94-107/136

3719 NDX2797744
పషరర: ససభభన షషక

94-105/709

తసడడ:డ బమడడసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-100
వయససస:48
లస: పప
94-107/138

3722 NDX1934307
పషరర: జ ఎల కరవఖ శక రరచపపడడ

94-132/678

తసడడ:డ పషడమ కకషష కలమమర రరచపపడడ
ఇసటట ననస:26-100
వయససస:26
లస: ససస స
94-132/680

3725 NDX0716696
పషరర: రరమ చసదడ రరవప నతరదతసస

94-132/681

తసడడ:డ లకకణరరవప
ఇసటట ననస:26-100
వయససస:66
లస: పప

3727 NDX1767245
పషరర: వ యస హరర నతరరయణ
వనమమ
తసడడ:డ భభవనతరరయణ వనమమ
ఇసటట ననస:26-100
వయససస:36
లస: పప

94-132/683

3730 AP151010357225
పషరర: పడమలమదదవ తలర స

94-132/686

భరస : నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:26-101
వయససస:26
లస: ససస స

94-60/951

భరస : బమచచ రరమమరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:26-39-32
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష పడసరద కకణణదల
ఇసటట ననస:26-100
వయససస:21
లస: పప
94-132/682

94-112/484

తసడడ:డ రతత రరజ తదలగథథటట
ఇసటట ననస:26-27 Devapuram 3rd lane
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పడటట
ఇసటట ననస:26-100
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:26-100
వయససస:64
లస: ససస స
3726 NDX0705467
పషరర: నతగగశనరరరవప నతరదతసస

94-132/1161

తసడడ:డ బససవ రరడడడ మమకకరరడడడ
ఇసటట ననస:26-99
వయససస:23
లస: పప
94-107/137

94-103/1122

తసడడ:డ నబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-23-22
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ అసకమరరవప నరరలశశటట
ఇసటట ననస:26-47-411
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రతత రరజ తడలగతతటట
ఇసటట ననస:26-97
వయససస:21
లస: ససస స
3720 NDX2151876
పషరర: ససధ లకడక పడటట

94-102/886

భరస : పడసరద రగపలలర
ఇసటట ననస:26-28-279/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-60/1040

3704 NDX2680379
పషరర: నహరరకర రరబభబ

తసడడ:డ అబడహస దతరగనమబలమ
ఇసటట ననస:26-17-19/A ( 95-27-1513)
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ తతరరఖ అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:26-17-196/2
వయససస:18
లస: ససస స
94-101/380

94-104/805

3728 NDX0629949
పషరర: వనసకట శవయఖ గబడదరర

94-132/684

తసడడ:డ వనసకటరరవ గబడదరర
ఇసటట ననస:26-100
వయససస:68
లస: పప
3731 AP151010357264
పషరర: జయలకడక తలర స

94-132/687

భరస : యగరనసదలకకకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:26-101
వయససస:26
లస: ససస స
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3732 NDX1863134
పషరర: పవన వనసకట మణణ దదప తలర స

94-132/688

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప తలర స
ఇసటట ననస:26-101
వయససస:25
లస: పప
3735 AP151010354261
పషరర: శకనవరస తలర స

94-132/691

3733 AP151010354309
పషరర: లకకకనతరరయణ తలర స

3736 NDX2997724
పషరర: రరమమలల శరఖమ కలరర

3737 NDX3008067
పషరర: శరఖమ కలమమరర మమతతఖలల

3738 NDX1735119
పషరర: శవకలమమరర కరరసగర

3739 NDX1735226
పషరర: అసజల సయఖద

3741 NDX2004562
పషరర: మమనస వతడస
భరస : వనసకట నవన వతడస
ఇసటట ననస:26-108
వయససస:29
లస: ససస స
3744 NDX1386465
పషరర: బబబ రరణణ నలల
ర రర

94-107/145

94-107/148

94-106/65

94-107/149

తసడడ:డ రవకలమమర రరడడడ జలలమబడడ
ఇసటట ననస:26-113
వయససస:21
లస: ససస స

3748 NDX0880351
పషరర: పడసనత శలస

3751 NDX2097898
పషరర: అనతపపరష లకడక గగరరశశటట

3754 NDX1872275
పషరర: అఖల జజరరపప

94-107/867

3757 NDX2540839
పషరర: తరరమల రరవప గమసజ

94-107/146

3760 NDX1779273
పషరర: పలర వ జలలమబడడ
తసడడ:డ రవకలమమర రరడడడ జలలమబడడ
ఇసటట ననస:26-113
వయససస:24
లస: ససస స

3743 NDX1320035
పషరర: నజక షషక

94-107/144

3746 NDX2004547
పషరర: వనసకట నవన వతడస

94-107/147

తసడడ:డ కకషష రరవప వతడస
ఇసటట ననస:26-108
వయససస:37
లస: పప
94-132/692

3749 JBV2882017
పషరర: నరకల కలలకలరర

94-106/64

భరస : డదవడ పడసరద కలలకలరర
ఇసటట ననస:26-112
వయససస:45
లస: ససస స
94-105/270

3752 NDX2097872
పషరర: శకనవరస రరవప శశసకరశశటట

94-105/271

తసడడ:డ ససబభబరరవప శశసకరశశటట
ఇసటట ననస:26-113
వయససస:51
లస: పప
94-107/150

3755 NDX1872242
పషరర: బసవయఖ జజరరపప

94-107/151

తసడడ:డ పసచచయఖ జజరరపప
ఇసటట ననస:26-113
వయససస:54
లస: పప
94-126/736

తసడడ:డ చనత వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-113
వయససస:50
లస: పప
94-132/693

94-107/141

భరస : మహమమకద జఫకలర
ఇసటట ననస:26-108
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ జజరరపప
ఇసటట ననస:26-113
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ జజరరపప
ఇసటట ననస:26-113
వయససస:20
లస: ససస స
3759 NDX2416873
పషరర: లమవణఖ జలలమబడడ

94-107/143

భరస : శకనవరసరరవప శశసకరశశటట
ఇసటట ననస:26-113
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ జజరరపప
ఇసటట ననస:26-113
వయససస:49
లస: ససస స
3756 NDX2859254
పషరర: పపస
స హరరరత జజరరపప

3745 NDX2004489
పషరర: శవ లకడక వతడస

3740 NDX1862011
పషరర: తసజమ సయఖద
తసడడ:డ బభషర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:26-108
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:26-108
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మతస యఖ కలలకలరర
ఇసటట ననస:26-112
వయససస:57
లస: పప
3753 NDX1872226
పషరర: బమఖలమ పడశరసత వపయబఖరర

94-107/140

భరస : కకషష రరవప వతడస
ఇసటట ననస:26-108
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ వతడస
ఇసటట ననస:26-108
వయససస:67
లస: పప
3750 JBV2877017
పషరర: డదవడడససరద కలలకలరర

3742 NDX2004521
పషరర: షసరరడడ సరయ వతడస

94-108/633

భరస : రరమమలల మమతతఖలల
ఇసటట ననస:26-105
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర వతడస
ఇసటట ననస:26-108
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-108
వయససస:36
లస: ససస స
3747 NDX2004455
పషరర: కకషష వతడస

94-108/632

భరస : జమర సయఖద
ఇసటట ననస:26-107
వయససస:34
లస: ససస స
94-107/142

94-132/690

తసడడ:డ యగరనసదలకకకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:26-101
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇదదయఖ శరఖమ కలరర
ఇసటట ననస:26-105
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ యమదయఖ కరరసగర లలట
ఇసటట ననస:26-107
వయససస:29
లస: ససస స

3734 AP151010354260
పషరర: నతగగశనరరరవప తలర స

తసడడ:డ యగరనసదలకకకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:26-101
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ యగరనసదలకకకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:26-101
వయససస:26
లస: పప
94-107/139

94-132/689

3758 NDX2540821
పషరర: భభరత గమసజ

94-126/737

భరస : తరరమల రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:26-113
వయససస:40
లస: ససస స
94-132/694

3761 NDX1490762
పషరర: ససజజత జలలమబడడ

94-132/695

భరస : రవకలమమర రరడడడ జలలమబడడ
ఇసటట ననస:26-113
వయససస:46
లస: ససస స
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94-132/696

3763 NDX2424430
పషరర: కకరణ కలమమర జజమ

94-132/697

3764 NDX2416816
పషరర: రవకలమమర రరడడడ జలలమబడడ

94-132/698

భరస : కకరణ కలమమర జజమ
ఇసటట ననస:26-113,F.NO.402,RAHUL ENCL
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ మబరరస జజమ
ఇసటట ననస:26-113,F.NO.402,RAHUL ENCL
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ జలలమబడడ
ఇసటట ననస:26-113, RAHUL ENCLAVE, F-2
వయససస:53
లస: పప

3765 NDX2626919
పషరర: సతఖమబరరస కకమలగరరర

3766 NDX1647033
పషరర: భభగఖలకడక అడడ గరరర

3767 NDX1647488
పషరర: కలమఖణణ అడడ గరరర

94-6/798

తసడడ:డ లకడకనతరరయణరరవప కకమలగరరర
ఇసటట ననస:26-116
వయససస:68
లస: పప

భరస : శవ పడసరద అడడ గరరర
ఇసటట ననస:26-117
వయససస:35
లస: ససస స

3768 NDX2495687
పషరర: దయ కకరణ రరజ మమకల

3769 NDX1647041
పషరర: శవ పడసరద అడడ గరరర

94-107/154

తసడడ:డ భబషణస మమకల
ఇసటట ననస:26-117
వయససస:35
లస: పప
3771 NDX2768745
పషరర: ససదదప కలమమర గగలర పపడడ

94-107/868

94-106/68

94-106/71

3780 NDX1818816
పషరర: వనసకటటశనరరర మగరల

94-106/74

3778 NDX1820423
పషరర: పపరషచసదడ రరవప నలస

3781 NDX2549137
పషరర: శక రరమ మబరరస గమరకసకకసడ

94-107/158

3784 NDX1762021
పషరర: శక హరర మగరల

94-106/69

భరస : రరమమ బరర
ఇసటట ననస:26-120
వయససస:40
లస: ససస స

3787 NDX2411213
పషరర: రరమమ బరర

94-106/72

3790 NDX1707597
పషరర: మహమబద బభషర షషక
తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:26-121
వయససస:52
లస: పప

94-106/67

3776 NDX1820019
పషరర: శక హరర మగరల

94-106/70

3779 NDX2214666
పషరర: రరఘవరరడడడ ననలర లరర

94-106/73

తసడడ:డ వరరరరడడడ ననలర లరర
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:45
లస: పప
94-106/724

3782 NDX1762054
పషరర: సరయ రమఖ మగరల

94-107/157

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మగరల
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:24
లస: ససస స
94-107/159

3785 NDX1762294
పషరర: మసరసన షరరఫ సయఖద

94-107/161

తసడడ:డ మహబబబ సయళద
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:57
లస: పప
94-107/163

తసడడ:డ ఉమమపత బరర
ఇసటట ననస:26-120
వయససస:48
లస: పప
94-103/1086

3773 NDX1820159
పషరర: గరయతడ నలస

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మగరల
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మగరల
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:27
లస: పప
94-107/162

94-107/156

భరస : పపరషచసదడ రరవప నలస
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప గమరకసకకసడ
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మహమబద బభషర షషక
ఇసటట ననస:26-121
వయససస:44
లస: ససస స

94-106/66

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల నలస
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మగరల
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:53
లస: పప

3789 NDX1707589
పషరర: మమసతతజ బబగస షషక

3775 NDX1820068
పషరర: ఇసదతడవత పరలపరరస

3770 NDX1647504
పషరర: సరసబశవ రరవప అడడ గరరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడడ గరరర
ఇసటట ననస:26-117
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర మగరల
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:52
లస: ససస స

3777 NDX2060143
పషరర: వనసకట మమహర ససబభబరరవప
గమరకసకకసడ
తసడడ:డ శకరరమ మబరరస గమరకసకకసడ
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:30
లస: పప

3786 NDX2411171
పషరర: రరణణ బరర

94-107/155

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మగరల
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరడడడ ననలర లరర
ఇసటట ననస:26-118
వయససస:39
లస: ససస స

3783 NDX1761973
పషరర: ఇసదతడవత పరలపరరస

3772 NDX1818766
పషరర: సరయ రమఖ మగరల

94-107/153

భరస : సరసబశవ రరవప అడడ గరరర
ఇసటట ననస:26-117
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడడ గరరర
ఇసటట ననస:26-117
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-117
వయససస:23
లస: పప
3774 NDX2214674
పషరర: శక లకడక ననలర లరర

94-107/152

3788 NDX1648049
పషరర: దధలర మద బబగస షషక

94-103/1085

తసడడ:డ ఖలల షషక
ఇసటట ననస:26-121
వయససస:39
లస: ససస స
94-103/1087

3791 NDX2659662
పషరర: నతగమణణ పప టట
ర రర

94-103/1110

భరస : దసరగ రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:26-121
వయససస:27
లస: ససస స
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3792 NDX2744506
పషరర: సరయ బభబమ పప టటతరర

94-103/1204

తసడడ:డ కణక రరజ పప టటతరర
ఇసటట ననస:26-121
వయససస:22
లస: పప
3795 NDX2654853
పషరర: శకనవరస రరవప పప టటతరర

94-103/1111

3796 NDX2659563
పషరర: ధన లకడక పప టటతరర

94-106/77

94-103/1090

భరస : కకషషమబరరస సరమమల
ఇసటట ననస:26-123
వయససస:59
లస: ససస స

3799 NDX1888058
పషరర: ఝమనసదసరగ సరమమల

3813 NDX0964817
పషరర: మరరయమక దరరర

94-104/622

94-104/625

భరస : ఆనసదరరవప మమలమ పప డ లల
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:80
లస: ససస స

94-103/1089

3805 NDX0487165
పషరర: కకషషమబరరస సప మలమ సప మలమ

94-103/1094

3811 NDX1888074
పషరర: కకటటశనర రరవప బలర

3814 NDX0965442
పషరర: దసరరగభవరన తడనతల

3817 AP151010309267
పషరర: దతనమక మమరరగ

3820 NDX0962548
పషరర: కరసతతరరవప తడనతల
తసడడ:డ చనత తడనతల
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:33
లస: పప

94-103/1092

తసడడ:డ కకషషమబరరస సప మల
ఇసటట ననస:26-123
వయససస:34
లస: పప
3806 JBV2882157
పషరర: శశషమక మమడడకకసడత

94-107/164

భరస : కకటటశనరరరవప మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:26-123
వయససస:52
లస: ససస స
94-107/166

3809 NDX2875771
పషరర: బభబమరరవప మమలలపత

94-146/870

తసడడ:డ కకషషయమఖ మమలలపత
ఇసటట ననస:26-123
వయససస:57
లస: పప
94-103/1096

3812 NDX2748721
పషరర: రమఖ పసలర

94-104/799

భరస : ససరగశ
ఇసటట ననస:26-126
వయససస:28
లస: ససస స
94-104/623

3815 NDX0785618
పషరర: హహహదరరబ షషక

94-104/624

భరస : జహసగరర బభషర
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:41
లస: ససస స
94-104/626

భరస : ఫరడనసస మమరరగ
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:55
లస: ససస స
94-104/628

3800 NDX0033878
పషరర: పడశరసత లకడక సరమమల

3803 NDX0487181
పషరర: ఓస పడసరద సప మల సప మల

భరస : కరసతతరరవప తడనతల
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : తతమన మమరరగ
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:50
లస: ససస స
3819 NDX0713784
పషరర: రరజమక మమలపప డ లల

94-103/1088

తసడడ:డ బబ డయఖ బలర
ఇసటట ననస:26-125
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట నరరస దరరర
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:27
లస: ససస స
3816 AP151010309292
పషరర: ఎలశమక మమరరగ

భరస : కకటయమఖ జకకర
ఇసటట ననస:26-122
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:26-123
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకటటశనరరరవప బలర
ఇసటట ననస:26-125
వయససస:33
లస: ససస స

94-106/76

94-103/1091

3808 JBV2877165
పషరర: కకటటశనరరరవప మమడడకకసడ

94-103/1095

3797 NDX1296243
పషరర: దదవమమక జకకర

3802 NDX0377416
పషరర: వనసకట లకడక నతరరయణ
సరమమల
తసడడ:డ కకషషమబరరస సరమమల
ఇసటట ననస:26-123
వయససస:33
లస: పప

3807 AP151010312080
పషరర: యరకయఖ మమడడకకసడ�

3810 NDX1888082
పషరర: అనసతలకడక బలర

94-103/1112

భరస : శవ నతగ మలలర శనర రరవప సరమమల
ఇసటట ననస:26-123
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసకరర సప మలమ
ఇసటట ననస:26-123
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:26-123
వయససస:54
లస: పప

94-141/765

భరస : వనసకటలకడకనతరరయణ సరమమల
ఇసటట ననస:26-123
వయససస:24
లస: ససస స

94-103/1093
3804 NDX0377333
పషరర: శవనతగమలలర శనరరరవప సరమమల
సరమమల
తసడడ:డ కకషష మబరరస సరమమల
ఇసటట ననస:26-123
వయససస:38
లస: పప
94-107/165

3794 NDX2747590
పషరర: మమబనత షషక

తసడడ:డ మహమకద బభష
ఇసటట ననస:26-121
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పప టటతరర
ఇసటట ననస:26-121 1st lane
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ జకక
ఇసటట ననస:26-122
వయససస:28
లస: పప
3801 NDX0030254
పషరర: ససబభబయమక సరమమల

94-106/75

తసడడ:డ మహమబద బభషర షషక
ఇసటట ననస:26-121
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కనకరరజ పప టటతరర
ఇసటట ననస:26-121 1st lane
వయససస:26
లస: పప
3798 NDX1826249
పషరర: వనసకట పపనత రరవప జకకర

3793 NDX1863928
పషరర: సమద బభషర షషక

3818 JBV3716735
పషరర: ఆననకరర మమలపప డ లల

94-104/627

భరస : దదవనసదస మళపప డ లల
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:55
లస: ససస స
94-104/629

3821 AP151010306270
పషరర: డదవడతడజ మమలపప డ లల

94-104/630

తసడడ:డ దదవరనసదస మమలమ పప డ లల
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:40
లస: పప
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3822 AP151010306726
పషరర: అసజయఖ మమరరగ

94-104/631

తసడడ:డ బభలయఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:66
లస: పప
3825 NDX1802835
పషరర: శకదదవ ఆలపరటట

94-104/633

94-108/635

94-104/638

3829 NDX1412204
పషరర: కకరణ కలమమర కకచడరర

3832 NDX0033837
పషరర: వజయ లకడక మమదతగగన

94-104/641

3835 AP151010309005
పషరర: రతస మక కకచరర

తసడడ:డ సతస యఖ మమదగగన
ఇసటట ననస:26-130
వయససస:33
లస: పప
94-104/647

94-104/650

తసడడ:డ వనసకనత కరసడరకకసడ
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:30
లస: ససస స

3844 NDX0933333
పషరర: శసకర పసదసల

94-104/653

3847 NDX1412428
పషరర: ససరగష పసదసల

94-104/642

3850 NDX0478370
పషరర: మమధవ కరసడడకకసడ
భరస : కకసడలల కరసధతడకకసఢ
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:34
లస: ససస స

3830 NDX1489302
పషరర: నరకల కకతస పలర

94-104/637

3833 AP151010309006
పషరర: రతత కకచరర

94-104/640

3836 NDX1766676
పషరర: దసరగ మక మమదగగన

94-104/643

భరస : రరమమలల మమదగగన
ఇసటట ననస:26-130
వయససస:75
లస: ససస స
94-104/645

3839 JBV2860088
పషరర: సతస యఖ మదగగన

94-104/646

తసడడ:డ రరమమలల మమదగగన
ఇసటట ననస:26-130
వయససస:57
లస: పప
94-104/648

3842 JBV2869618
పషరర: ఆరరనకలమమరర కకచరర

94-104/649

భరస : చతరరరస కకఛడరళ
ఇసటట ననస:26-131
వయససస:35
లస: ససస స
94-104/651

3845 JBV2860518
పషరర: శకనస పసదసల

94-104/652

తసడడ:డ నరసససహ పసదసల
ఇసటట ననస:26-131
వయససస:45
లస: పప
94-106/78

తసడడ:డ శకనస పసదసల
ఇసటట ననస:26-131
వయససస:26
లస: పప
94-104/655

94-104/635

భరస : ధనయమలల కకఛడరళ
ఇసటట ననస:26-130
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : అసజమక పసదసల
ఇసటట ననస:26-131
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జగమస కకఛడరళ
ఇసటట ననస:26-131
వయససస:62
లస: పప
3849 NDX0514786
పషరర: లకడక కరసడడకకసడ

94-104/639

తసడడ:డ శశశలల పసదసల
ఇసటట ననస:26-131
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస పసదసల
ఇసటట ననస:26-131
వయససస:42
లస: ససస స
3846 JBV2860492
పషరర: చతరరరస కకచరర

3841 NDX0921999
పషరర: జజఖత పసదసల

3827 NDX2080349
పషరర: వనసకటటసనరరర అలపరటట

తసడడ:డ పరపయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:26-130
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస యఖ మమదగగన
ఇసటట ననస:26-130
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ మమదగగన
ఇసటట ననస:26-130
వయససస:88
లస: పప
3843 NDX2214005
పషరర: పదక పసదసల

94-104/636

భరస : జగమమస కకచరర
ఇసటట ననస:26-130
వయససస:72
లస: ససస స

94-104/644 3838 NDX0175455
3837 JBV3716230
పషరర: శవకకషష మమదగగన మమద గగన
పషరర: శకనవరసస మమదగగన

94-132/1143

తసడడ:డ దశరరరధ అలపరటట
ఇసటట ననస:26-128
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సతడమక మమదగగన
ఇసటట ననస:26-130
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతడస యఖ మమదగగన
ఇసటట ననస:26-130
వయససస:50
లస: ససస స

3840 JBV3716222
పషరర: రరమమలల మదగగన

94-104/634

తసడడ:డ చతరరరస కకచడరర
ఇసటట ననస:26-129
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చతరరరస కకచడరర
ఇసటట ననస:26-130
వయససస:31
లస: ససస స
3834 AP151010309251
పషరర: సతడస మక మమద గగన

3826 NDX1489252
పషరర: మమతతఖలల గణపవరస

3824 NDX2967016
పషరర: జయపడద దథపపలపపడడ

భరస : వనసకటటశనరరర దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:26-128
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:26-128
వయససస:30
లస: పప
3831 NDX1600270
పషరర: రతత కలమమరర కకచడరర

94-104/632

తసడడ:డ వరయఖ కటటకస
ఇసటట ననస:26-127
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26-128
వయససస:51
లస: ససస స
3828 NDX3189222
పషరర: వనసకటటశనరరర జకలర

3823 AP151010306075
పషరర: వనసకటటశనరరర కటటకస

3848 NDX1802983
పషరర: ఈశనరమక భబసరరపప

94-104/654

భరస : వనసకటరరవప భబసరరపప
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:28
లస: ససస స
94-104/656

3851 NDX0422683
పషరర: నతగ లకడక కఠరరర

94-104/657

భరస : వషష
ష బభబమ కఠరరర
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:34
లస: ససస స

Page 132 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34

3852 AP151010309279
పషరర: అసజమక కరసడడకకసడ

94-104/659

భరస : శవ కరసధతడకకసఢ
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:42
లస: ససస స
3855 NDX0476721
పషరర: వజయ కరసడడకకసడ

94-104/662

94-104/665

94-104/668

94-105/274

94-105/277

94-104/670

94-104/673

భరస : శకనస పసదసల
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:40
లస: ససస స

3865 NDX2277119
పషరర: రమణ కసడడకకసడ

3868 NDX2277135
పషరర: కకటటశనర రరవప మగరల

3871 NDX1766403
పషరర: మననజ కలమమర ఉలర మననడడ

3874 NDX1766346
పషరర: సడవసత పచచల

94-104/676

3877 NDX0965723
పషరర: నతగమణణ గరరర

94-105/275

3880 NDX0944793
పషరర: దతడకవలర దతసరర దతసరర
భరస : జయసతబభబమ దతసరర
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:40
లస: ససస స

3860 JBV3716123
పషరర: శవ కరసడడకకసడ

94-104/667

3863 NDX2277085
పషరర: ససజజత మగరల

94-105/273

3866 NDX2277127
పషరర: రరమకకటమక మగరల

94-105/276

భరస : కకటటశనర రరవప మగరల
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:66
లస: ససస స
94-105/278

3869 AP151010309290
పషరర: వజయకలమమరర ఉలవనడడ

94-104/669

భరస : బభలసరనమ ఉలవనడడ
ఇసటట ననస:26-133
వయససస:43
లస: ససస స
94-104/671

3872 AP151010306305
పషరర: బభలసరన మ ఉలవనడడ

94-104/672

తసడడ:డ రరయపప ఉలవనడడ
ఇసటట ననస:26-133
వయససస:52
లస: పప
94-104/674

3875 NDX2037506
పషరర: ధన లమహహరఫ చవరలమ

94-104/675

భరస : కకసదలల చతవలమ
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:34
లస: ససస స
94-104/677

భరస : యమదయఖ గరరర
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:35
లస: ససస స
94-104/679

94-104/664

భరస : శశషష మగరల
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కలమమర రరజజ పచచల
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనస పప లలపలర
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:35
లస: ససస స
3879 NDX0662916
పషరర: పదక పసదసల

94-105/272

తసడడ:డ బభల సరనమ ఉలర మననడడ
ఇసటట ననస:26-133
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ కలరమమటట
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:29
లస: ససస స
3876 NDX0921676
పషరర: కనఖకలమమరర పప లల పల

3862 NDX2277077
పషరర: శరసత మమడ

3857 NDX0648824
పషరర: వనసకనత కరసడడకకసడ

తసడడ:డ పసచచయఖ కరసధతడకకసఢ
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ బభలసరనమ ఉలర మననడడ
ఇసటట ననస:26-133
వయససస:24
లస: పప
3873 NDX0921726
పషరర: ఆదధలకడక కలరమమటట

94-104/666

భరస : చనత శవ కసడడకకసడ
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప మగరల
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:36
లస: పప
3870 NDX1766585
పషరర: వసశ కకషష ఉలర మననడడ

3859 AP151010306253
పషరర: ఎలమసద కరసడడకకసడ

94-104/661

తసడడ:డ మలర
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:34
లస: పప

భరస : శవ కకషష మమడ
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషష మగరల
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:31
లస: ససస స
3867 NDX2277358
పషరర: కకషష మగరల

94-104/663

తసడడ:డ పసచచ యఖ కరసధతడకకసఢ
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ కరసధతడకకసఢ
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:52
లస: పప
3864 NDX2277556
పషరర: గగవరరన మగరల

3856 NDX1922450
పషరర: వనసకటభడవప బబసరపప

3854 AP151010309004
పషరర: ధనమఅణణ కకచరర

భరస : చతరరరస కకఛడరళ
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద జమకయఖ బబసరపప
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బభదసర కఠరరర
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:40
లస: పప
3861 AP151010306228
పషరర: మలర కరసడడకకసడ

94-104/660

భరస : కఅఢదడ ఢసఢ కరసధతడకకసఢ
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కరసధతడకకసఢ
ఇసటట ననస:26-132
వయససస:30
లస: పప
3858 NDX0713693
పషరర: వషష
ష బభబమ కఠరరర

3853 AP151010309286
పషరర: వనసకట రతతస కరసడడకకసడ

3878 NDX0944652
పషరర: జజఖత పచచల

94-104/678

భరస : పషడమ ససపతషరమమర పచచల
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:36
లస: ససస స
94-104/680

3881 NDX0422311
పషరర: జజఖతతసద మమగసటట

94-104/681

భరస : రరజగసదపడసరద మమగసటట
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:51
లస: ససస స
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94-104/682

భరస : అసజయఖ కలరమమటట
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:52
లస: ససస స
3885 AP151010306064
పషరర: కలమమరరకజజ పచచల

94-104/685

94-104/688

94-104/753

94-107/873

94-107/876

94-104/693

3903 AP151010309222
పషరర: లకకమక కలసభస

94-104/696

94-106/79

3895 NDX2862381
పషరర: వరసస దదవతతటట

3898 AP151010309038
పషరర: రతత కలమమరర చడవల

3901 AP151010309288
పషరర: రగజజనమక జసగరల జసగరల

3904 NDX0662544
పషరర: సరసబయఖ బమససగసపల

94-107/874

తసడడ:డ కనకయఖ బమససగసపల
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:67
లస: పప

3907 NDX2277945
పషరర: చసదడకళ తతటటకకసద

94-104/691

3910 NDX2277754
పషరర: వజయ లకడక యడవలర
తసడడ:డ నతగ భబషణస యడవలర
ఇసటట ననస:26/135
వయససస:40
లస: ససస స

94-104/690

3893 NDX2948859
పషరర: చన కకటయఖ దదవతతటట

94-107/872

3896 NDX2950830
పషరర: సరనత దదవతతటట

94-107/875

3899 NDX0422378
పషరర: రతత కలమమరర చడవల

94-104/692

భరస : శకనవరసస చడవల
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:35
లస: ససస స
94-104/694

3902 AP151010309039
పషరర: అచచమక చడవల

94-104/695

భరస : నతసరయఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:72
లస: ససస స
94-104/697

3905 NDX0376962
పషరర: పరసడడ బభలగగన

94-104/698

తసడడ:డ లకకయఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:50
లస: పప
94-105/279

భరస : గగపస కకషష తతటటకకసద
ఇసటట ననస:26/135
వయససస:22
లస: ససస స
94-105/281

3890 AP151010306181
పషరర: మధసససధనరరవప మమదతల

భరస : వరసస దదవతతటట
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భకమయఖ బమససగసపల
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:35
లస: పప
94-104/699

94-104/687

తసడడ:డ బమడడ మలర దదవతతటట
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:65
లస: పప

భరస : పపనతతరరవప జసగరల
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ కలసభస
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర పప లలపలర
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:36
లస: ససస స

3892 NDX0842401
పషరర: ససరగష బభబమ పచచల

3887 AP151010306817
పషరర: నరగసదడ కలమమర మమదతల

తసడడ:డ అపపయఖ మమదతల
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ చనత వనసకటటశనరరర చడవల
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:35
లస: ససస స

3900 AP151010309221
పషరర: పరరనతమక బమససగసపల
బమససగసపల
భరస : బకయఖ బమససగసపల
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:60
లస: ససస స

3909 NDX2277101
పషరర: కరరణ పప లలపలర

94-104/689

తసడడ:డ చన కకటయఖ దదవతతటట
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జయసత బభబమ
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:19
లస: ససస స

3906 AP151010306083
పషరర: బకయఖ బమససగసపల

3889 AP151010306238
పషరర: ఎలర యఖ నడడసపలర

94-104/684

తసడడ:డ మధసశధనరరవప మమదతల
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ థతమస పచచల
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:33
లస: పప

భరస : చన కకటయఖ దదవతతటట
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:60
లస: ససస స
3897 NDX2970960
పషరర: సనరరజ అనసష దతసరర

94-104/686

తసడడ:డ రసగయఖ నడడసపలర
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:62
లస: పప

భరస : థతమస
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:56
లస: ససస స
3894 NDX2859171
పషరర: వనసకటమక దదవతతటట

3886 AP151010306065
పషరర: పషడమససపతషరమమర పచచల

3884 NDX0932848
పషరర: శకనస పప లల పల

తసడడ:డ లసగయఖ పప లలపలర
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తతమస పచచల
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ మమగసటట
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:56
లస: పప
3891 NDX2664480
పషరర: సరగజన దదవ పచచల

94-104/683

తలర : సరగజన దదవ పస
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ తతమస పచచల
ఇసటట ననస:26-134
వయససస:40
లస: పప
3888 NDX0381806
పషరర: రరజగసదడ పడసరద మమగసటట

3883 NDX0064980
పషరర: అనల కలమమర పస

3908 NDX2277788
పషరర: కలమఖణణ షషక

94-105/280

భరస : నతగ బభబమ షషక
ఇసటట ననస:26/135
వయససస:27
లస: ససస స
94-105/282

3911 NDX2277796
పషరర: మరరబ షషక

94-105/283

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:26/135
వయససస:45
లస: ససస స
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3912 NDX2277861
పషరర: రరజగశ పరయలట దతసరర

94-105/284

తసడడ:డ జయసత బభబమ దతసరర
ఇసటట ననస:26/135
వయససస:22
లస: పప
3915 NDX2277838
పషరర: నతగ బభబమ షషక

94-105/287

94-104/700

94-104/703

94-104/706

94-104/709

94-104/712

94-104/715

తసడడ:డ పపద నతసరయఖ చవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:53
లస: పప

3925 NDX0422295
పషరర: మననతమక చడవల

3928 NDX1362813
పషరర: నవన గగలర

3931 JBV2860666
పషరర: శకనస కకపపపల

3934 NDX0867747
పషరర: శకనవరసరరవప చడవల

94-104/718

3937 NDX0415984
పషరర: పపదగరలయఖ చడవల

94-104/707

3940 NDX2916260
పషరర: ఎలలర శనరర చవల
భరస : వనసకటటశనరరర చవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:50
లస: ససస స

3920 NDX1362805
పషరర: సనపత గగలర

94-104/702

3923 JBV2869709
పషరర: వనసకరయమక మమసతషల

94-104/705

3926 AP151010309040
పషరర: సరయమక చడవల

94-104/708

భరస : చననతసరయఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:62
లస: ససస స
94-104/710

3929 NDX0930156
పషరర: నతసరయఖ చడవల

94-104/711

తసడడ:డ చన నతసరయఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:37
లస: పప
94-104/713

3932 AP151010306256
పషరర: ఏడడకకసడలల బబవల

94-104/714

తసడడ:డ నతసరయఖ బబవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:40
లస: పప
94-104/716

3935 AP151010306115
పషరర: నతసరయఖ బబవల

94-104/717

తసడడ:డ నతసరయఖ బబవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:51
లస: పప
94-104/719

తసడడ:డ నతసరమక చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:65
లస: పప
94-105/711

94-103/1097

తసడడ:డ శరయమక మమసతషల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నతసరయఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నతసరయఖ బబవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:56
లస: పప
3939 NDX2916575
పషరర: వనసకటటశనరరర చవల

94-104/704

తలర : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పపదద నతసరయఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:44
లస: పప
3936 AP151010306009
పషరర: వనసకటటశనరరర బబవల

3922 NDX0106179
పషరర: సరనత చడవల

3917 NDX1860692
పషరర: మమరర చసదడ కలమమరర చతవల

భరస : నవన
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆహరగన గగలర
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపదగరలయఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:39
లస: పప
3933 NDX3280567
పషరర: శకనవరస రరవప చడవల

94-104/701

భరస : పపదగరలయఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద గరలయఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:28
లస: పప
3930 NDX0416008
పషరర: భబదదవయఖ చడవల

3919 NDX2397289
పషరర: దసరగ చవరలమ

94-105/286

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చతవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నతసరయఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సమయఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:41
లస: ససస స
3927 NDX2000487
పషరర: రరమనర చడవల

94-105/288

తసడడ:డ మనతయమఖ చవరలమ
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదగరలయఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:35
లస: ససస స
3924 NDX0105825
పషరర: వనసకట రమణ చడవల

3916 NDX2277036
పషరర: వనసకటటశనరరర పప లలపలర

3914 NDX2277770
పషరర: సపసదత షషక

తసడడ:డ ససభయఖ షషక
ఇసటట ననస:26/135
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ పప లలపలర
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర చవరలమ
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:22
లస: ససస స
3921 NDX0422345
పషరర: శవపరరనత చడవల

94-105/285

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తతటటకకసడత
ఇసటట ననస:26-135
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ షషక
ఇసటట ననస:26/135
వయససస:31
లస: పప
3918 NDX2397214
పషరర: దదవర కరరణ చవరలమ

3913 NDX2277598
పషరర: గగపస కకషష తతటటకకసడత

3938 NDX2603116
పషరర: వదఖ సరగర చడవల

94-104/754

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:20
లస: పప
94-105/712

3941 NDX2916682
పషరర: వనసకటటశనరరర చవల

94-107/877

తసడడ:డ పపద నతసరయఖ చవల
ఇసటట ననస:26-136
వయససస:48
లస: పప
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94-106/80

తసడడ:డ పపదద గరలయఖ చవల
ఇసటట ననస:26-136/1
వయససస:25
లస: పప
3945 JBV2869436
పషరర: మమరరమక పసలర

94-104/721

94-104/724

94-105/290

94-108/629

94-108/50

94-128/20

94-108/55

భరస : సతఖనతతరరయణ
ఇసటట ననస:26-162
వయససస:44
లస: ససస స

3955 NDX2277762
పషరర: శవ నతగగసదడమక బబ డడసపపడడ

3958 AP151010330426
పషరర: రతతకలమమరర మమదతల

3961 NDX2419265
పషరర: కలటటసబ సరయనతథ అసకకరరడడడ

3964 NDX3190550
పషరర: కససస గమనతననగసతత

94-108/57

3967 NDX1486829
పషరర: బభలగగన కకటటశనరర

94-105/291

3970 JBV2584571
పషరర: లకకయఖ కలగగన
తసడడ:డ మమతతఖలల
ఇసటట ననస:26-162
వయససస:46
లస: పప

3950 NDX2276988
పషరర: శశశలజ చవల

94-105/289

3953 NDX2751998
పషరర: వనసకట రమణ చవల

94-105/707

3956 NDX2277820
పషరర: ససబబ రరవప బబ డడస పపడడ

94-105/292

తసడడ:డ రతస యఖ బబ డడసపపడడ
ఇసటట ననస:26/158
వయససస:67
లస: పప
94-108/51

3959 AP151010327591
పషరర: శకనవరసరరవప మమదతల

94-108/52

తసడడ:డ రతతకలమమరర
ఇసటట ననస:26-158
వయససస:44
లస: పప
94-108/53

3962 NDX1738949
పషరర: వనసకట నతరరయణ తతకల

94-108/54

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర తతకల
ఇసటట ననస:26-160/1
వయససస:42
లస: పప
94-108/636

3965 NDX2214716
పషరర: సరయ పసడయ బలగగన

94-108/56

తసడడ:డ సతఖన బలగగన
ఇసటట ననస:26-162
వయససస:21
లస: ససస స
94-108/58

తసడడ:డ సతస యఖ
ఇసటట ననస:26-162
వయససస:27
లస: ససస స
94-108/60

94-104/723

భరస : శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:26/139
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకఠరన సరహహబ గమనతననగసతత
ఇసటట ననస:26-161
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సతడస యఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:26-162
వయససస:26
లస: ససస స
3969 AP151010330306
పషరర: సరగజ బభలగగన

94-105/706

తసడడ:డ ససబభబరరవప అసకకరరడడ
ఇసటట ననస:26-160
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకదన సరహహబ
ఇసటట ననస:26-160/1
వయససస:59
లస: పప
3966 NDX2177542
పషరర: మమనస బభలగగన

3952 NDX2752053
పషరర: శకనవరస రరవప చవల

3947 AP151010309277
పషరర: కకటమక కఅఢదడ ఢసఢ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:26-139
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:26-158
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శరఖమ సససదర జసపన
ఇసటట ననస:26-158
వయససస:32
లస: ససస స
3963 NDX0386771
పషరర: ఖమససస గమళరగమసట

94-104/725

భరస : ససబభబరరవప బబ డడసపపడడ
ఇసటట ననస:26-158
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మనకధ రరవప సప మ ాదపఅల
ఇసటట ననస:26-158
వయససస:53
లస: ససస స
3960 NDX1875824
పషరర: ససధఖ రరణణ వనలలవవలల

3949 JBV2860310
పషరర: బభబబరరవప పసలర

94-104/720

భరస : పసచచ యఖ కఅఢదడ ఢసఢ
ఇసటట ననస:26-137
వయససస:67
లస: ససస స

భసధసవప: చనత నతసరయఖ చవల
ఇసటట ననస:26/139
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:26/139
వయససస:25
లస: ససస స
3957 NDX2102838
పషరర: మలలర సవరర సప మ ాదపఅల

94-104/722

తసడడ:డ యరయఖ పసలర
ఇసటట ననస:26-137
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చవల
ఇసటట ననస:26-139
వయససస:22
లస: పప
3954 NDX2817930
పషరర: శకలత చవల

3946 NDX1133081
పషరర: ధన లకకక మరరయమల

3944 NDX1133065
పషరర: నతగ మణణ చదవనల

తసడడ:డ పషద గలయమఖ చడవల
ఇసటట ననస:26-137
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభబమ రరవప చడవల
ఇసటట ననస:26-137
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబబరరవప పసలర
ఇసటట ననస:26-137
వయససస:35
లస: పప
3951 NDX2277010
పషరర: సరయ కకషష చవల

94-103/1098

తసడడ:డ పపద గరలయఖ చదవల
ఇసటట ననస:26-137
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బభబబరరవప పసలర
ఇసటట ననస:26-137
వయససస:53
లస: ససస స
3948 JBV2860534
పషరర: ససరగష పసలర

3943 NDX1744045
పషరర: వనసకటలకడక చదవల

3968 AP151010330335
పషరర: రమణ కలగగన

94-108/59

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:26-162
వయససస:42
లస: ససస స
94-108/61

3971 AP151010327231
పషరర: సతఖనతరరయణ బభలగగన

94-108/62

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:26-162
వయససస:51
లస: పప
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3972 NDX0672303
పషరర: లకడక లమలస యకరల
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94-108/63

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:26-163
వయససస:29
లస: ససస స

3973 NDX1719204
పషరర: హహమలత ననరరళర

భరస : లకడక నతరరయణ ననరరళర
ఇసటట ననస:26-163
వయససస:44
లస: ససస స

3975 NDX0671222
పషరర: ససతతష పడపపలర వశనతదజ
యకరల
తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:26-163
వయససస:30
లస: పప

94-108/66

3978 NDX2898484
పషరర: లకడక నతరరయణ ననరరళళ

94-58/836

తసడడ:డ లకడకనతరరయణ ననరరళళ
ఇసటట ననస:26-164
వయససస:26
లస: పప

94-181/1251
3981 NDX2939510
పషరర: నతగ వర వనసకట ససనల కలమమర
ననరరళళ
తసడడ:డ లకడకనతరరయణ ననరరళళ
ఇసటట ననస:26-164
వయససస:24
లస: పప

3982 AP151010330075
పషరర: మమణణకఖమక తతకల

3987 NDX2283083
పషరర: సరయ పసడయ బభలగగన

94-108/67

తసడడ:డ ససబభబరరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:26-163
వయససస:50
లస: పప
3979 NDX2936524
పషరర: నతగగసదడ కలమమర ననరరళళ

94-108/71

94-103/1210

3977 AP151010327072
పషరర: శవపడసరద యకరల

3980 NDX2936797
పషరర: హహమలత ననరరళళ

94-105/713

94-108/69

3983 JBV2589919
పషరర: కకషషవనణణ మమదరమమటర

94-108/70

భరస : రరధతకకషషయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:26-169
వయససస:51
లస: ససస స

3985 NDX1863324
పషరర: గగపరల కకషష మమదరమమటర

94-108/72

3986 NDX1511436
పషరర: బలరరమ కకషష మమదరమమటర

94-107/169

3989 NDX2282994
పషరర: జయససధ జజనతలగడడ

94-107/170

తసడడ:డ రరమమరరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:26-227
వయససస:21
లస: ససస స

94-107/171
3990 NDX2278349
పషరర: నతగ వర వనసకట ససనల
ననరగలమ
తసడడ:డ శఘకకలర సతఖనతరరయణ ననరగలమ
ఇసటట ననస:26-227
వయససస:25
లస: పప

3991 NDX2283034
పషరర: నతగగసదడ కలమమర ననరరళర

తసడడ:డ శఘకకలర సతఖనతరరయణ ననరరళర
ఇసటట ననస:26-227
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గరజల
ఇసటట ననస:26-228
వయససస:45
లస: ససస స

3993 NDX2283067
పషరర: ఇసదధరర దదవ గరజల

3994 NDX2283059
పషరర: శకనవరస రరవప గరజల

3995 NDX2283075
పషరర: వరరసజననయమలల గరజల

భరస : వరరసజననయమలల గరజల
ఇసటట ననస:26-228
వయససస:75
లస: ససస స
3996 NDX3199858
పషరర: రవణమక రవపలపలర
తసడడ:డ శకరరమమలల రవపలపలర
ఇసటట ననస:26-5542
వయససస:63
లస: పప
3999 AP151010300496
పషరర: మధసబభబమ బబ సబయ�
తసడడ:డ శరమబఖల జజన� బబ సబభయ
ఇసటట ననస:27-1-1|1
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమమరరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:26-227
వయససస:41
లస: ససస స
94-107/172

94-107/175

తసడడ:డ వరరసజననయమలల గరజల
ఇసటట ననస:26-228
వయససస:51
లస: పప
94-105/768

94-101/317

3997 NDX2212447
పషరర: ససమసత బబ సబభయ

3992 NDX2283042
పషరర: ఉదయశక గరజల

94-107/173

94-107/176

తసడడ:డ బభపయఖ నతయమడడ గరజల
ఇసటట ననస:26-228
వయససస:82
లస: పప
94-101/41

3998 AP151010303551
పషరర: కకకసస సమణణ బబ సబభయ�

తసడడ:డ మధస బభబమ బబ సబభయ బబ సబభయ
ఇసటట ననస:27-1-1/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : మధసబభబమ� బబ సబభయ
ఇసటట ననస:27-1-1|1
వయససస:46
లస: ససస స

4000 AP151010303451
పషరర: వరమక పపసడతఖల

4001 NDX2212439
పషరర: శరయక షకకరర శరయక

భరస : రవ
ఇసటట ననస:27-1-2
వయససస:66
లస: ససస స

94-108/73

తసడడ:డ రరధ కకషషయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:26-169
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతస యఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:26-226
వయససస:21
లస: ససస స

94-107/174

94-108/68

భరస : లకడకనతరరయణ నరగళళ
ఇసటట ననస:26-164
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-168/1
వయససస:77
లస: ససస స

3988 NDX2278505
పషరర: భభరగ వ జజనతలగడడ

94-108/65

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-163
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరధత కకషషయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:26-169
వయససస:25
లస: పప
94-107/168

3974 AP151010330026
పషరర: మసజలత యకరల�

భరస : శవపడసరద�
ఇసటట ననస:26-163
వయససస:52
లస: ససస స

3976 NDX1719188
పషరర: లకడక నతరరయణ ననరరళర

తసడడ:డ ససబబరరవప ననరరళళ
ఇసటట ననస:26-164
వయససస:49
లస: పప

3984 JBV2589901
పషరర: వరదవనణమక మమదరమమటర
మమదరమమటర
భరస : రరధతకకషషయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:26-169
వయససస:67
లస: ససస స

94-108/64

94-101/42

94-101/316

94-101/43

భరస : ఖమదర మసరసన శరయక శరయక
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:30
లస: ససస స
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4002 NDX1482595
పషరర: చసకర దధవఖ
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94-101/44

4003 NDX1648239
పషరర: రరజజనన షషక

తసడడ:డ చసకర సదరఖపడకరశ రరవప చసకర
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మదదనత సహబ షషక
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:32
లస: ససస స

4005 NDX1648585
పషరర: అబదత బబగస షషక

4006 NDX2212678
పషరర: రరజమన చసకర చసకర

94-101/47

భరస : మదదనత సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:51
లస: ససస స
4008 NDX1648536
పషరర: ఖమదర మసరసన షషక

94-101/50

94-101/53

94-101/56

94-101/59

94-101/62

94-101/64

భరస : చతరరరస మమళస
ఇసటట ననస:27-1-8
వయససస:55
లస: ససస స

94-101/54

4015 NDX1312628
పషరర: వజయ లకకక వసర

4018 JBV0773150
పషరర: పడసరద రరజజ జసగరస

4021 NDX2860005
పషరర: అరరణ చసకర

4024 NDX1374347
పషరర: కమల వస

94-101/67

4027 NDX1106350
పషరర: సరహహబ జజన షషక

94-101/57

4030 NDX0049981
పషరర: సనరరప రరజ మమలస
తసడడ:డ చతరరరస
ఇసటట ననస:27-1-8
వయససస:30
లస: పప

4013 NDX2130037
పషరర: హరరక వసర

94-101/55

4016 NDX1374362
పషరర: వకకటరరయ నవరతతస జసగస

94-101/58

భరస : పరల బభబమ
ఇసటట ననస:27-1-4
వయససస:64
లస: ససస స
94-101/60

4019 NDX0019620
పషరర: రరజ చసకర

94-101/61

తసడడ:డ ఆరర పప చసకర
ఇసటట ననస:27-1-4
వయససస:55
లస: పప
94-101/946

4022 NDX2533461
పషరర: చసదధక
డ శకరరమ

94-101/63

భరస : పవన సరనమ శకరరమ
ఇసటట ననస:27-1-4/8 OPP A C COLLEGE
వయససస:25
లస: ససస స
94-101/65

4025 NDX1065549
పషరర: డదవడతడజ వసర

94-101/66

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:27-1-5
వయససస:46
లస: పప
94-101/68

తసడడ:డ బబ డడ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-1-7
వయససస:51
లస: పప
94-101/70

94-101/52

తసడడ:డ వజయ కలమమర వసర
ఇసటట ననస:27-1-4
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:27-1-5
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ సరహహబర భన షషక
ఇసటట ననస:27-1-7
వయససస:27
లస: పప
4029 AP151010303411
పషరర: సరగజన మమళస

4012 NDX1648569
పషరర: మదదనత సరహహబ షషక

4010 JBV0771360
పషరర: ఇమమకనయయలల పప లలమబరర
తసడడ:డ సదరఖపడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరజ చసకర
ఇసటట ననస:27-1-4
వయససస:23
లస: పప

భరస : డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:27-1-5
వయససస:39
లస: ససస స
4026 NDX1107226
పషరర: షషక నజజమమదదదన

94-101/51

తసడడ:డ పరల బభబమ జసగస
ఇసటట ననస:27-1-4
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరగనతస మరరవప
ఇసటట ననస:27-1-4
వయససస:61
లస: పప
4023 NDX1052836
పషరర: ససభభషసణణ వసర

4009 NDX2430577
పషరర: మహమకద యమససన షషక

94-101/49

భరస : అబమదల సమద షషక
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నరకల కలమమర లలట
ఇసటట ననస:27-1-4
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల బభబమ
ఇసటట ననస:27-1-4
వయససస:28
లస: పప
4020 AP151010300498
పషరర: వజయకలమమర వసర

4007 NDX2430585
పషరర: ఇసతయమజ బబగస షషక

తసడడ:డ ఖమజజ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:69
లస: పప

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:27-1-4
వయససస:56
లస: ససస స
4017 NDX1361732
పషరర: జజన పరల జసగస వసర

94-101/48

తసడడ:డ అబమదల సమద షషక
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:60
లస: పప
4014 AP151010303554
పషరర: ఝమనసరరణణ వసర

94-101/46
4004 NDX1663211
పషరర: యస యస యస కగ కగజయమ
కలమమరర దతసరర
భరస : అబడహస లసకన కరరక
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సదరఖపడకగష రరవప చసకర
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మదదనత సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-1-3
వయససస:39
లస: పప
4011 AP151010300353
పషరర: పడకరశరరవప చసకరర�

94-101/45

4028 NDX0883173
పషరర: శశశలజ మమళస

94-101/69

తసడడ:డ చతరరరస
ఇసటట ననస:27-1-8
వయససస:33
లస: ససస స
94-101/71

4031 AP151010300272
పషరర: చతరరరస మమళస

94-101/72

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:27-1-8
వయససస:62
లస: పప
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4032 NDX2273936
పషరర: గగసఖ షషక
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94-101/73

భరస : ఉసరకన షషక
ఇసటట ననస:27-1-9
వయససస:27
లస: ససస స
4035 NDX2273944
పషరర: సరహహదత షషక

94-101/76

94-101/79

94-101/82

94-101/85

94-101/88

94-101/90

94-101/93

భరస : రరజగష కలమమర�
ఇసటట ననస:27-1-13
వయససస:31
లస: ససస స

4045 NDX2430528
పషరర: పడదదప పపరర

4048 NDX2921542
పషరర: అసతతన లలరరదమమరర పపదదట

4051 AP151010303256
పషరర: ససవరష మక యడర

4054 NDX2891570
పషరర: అససఫ షషక

94-101/95

4057 NDX2502441
పషరర: హరరక మమళస

94-101/86

4060 NDX2502508
పషరర: నరగష మమళస
తసడడ:డ బభబమరరవప మమళస
ఇసటట ననస:27-1-13
వయససస:46
లస: ససస స

4040 AP151010303275
పషరర: ఉషరరన పషరర

94-101/81

4043 NDX0019596
పషరర: ససదదప పపరర

94-101/84

4046 JBV2573269
పషరర: దతసస మమతసగర

94-101/87

తసడడ:డ జగససపరదస
ఇసటట ననస:27-1-10
వయససస:37
లస: పప
94-144/769

4049 NDX2502359
పషరర: ససమ యడర

94-101/89

తసడడ:డ పడభభకర యడర
ఇసటట ననస:27-1-11
వయససస:22
లస: ససస స
94-101/91

4052 NDX2502581
పషరర: దదపక యడర

94-101/92

తసడడ:డ పడభభకర యడర
ఇసటట ననస:27-1-11
వయససస:19
లస: పప
94-101/929

4055 NDX1361666
పషరర: గగతమ మమళళ

94-101/94

తలర : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:27-1-12
వయససస:35
లస: ససస స
94-101/96

తసడడ:డ ససరగష కలమమర మమళస
ఇసటట ననస:27-1-13
వయససస:19
లస: ససస స
94-101/98

94-101/78

తసడడ:డ దధవరకర రరవప
ఇసటట ననస:27-1-10
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-1-11
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:27-1-12
వయససస:38
లస: పప
4059 NDX0923342
పషరర: రగవత మమలరస

94-101/83

భరస : ధతతతరరవప
ఇసటట ననస:27-1-11
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ధతతతరరవప
ఇసటట ననస:27-1-11
వయససస:51
లస: పప
4056 NDX1361831
పషరర: ససనల కలమమర మమళస

4042 NDX1885856
పషరర: పషడమ ససదదప పపరర

4037 NDX2273902
పషరర: ససభభన షషక

భరస : దధవరకరరరవప
ఇసటట ననస:27-1-10
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇనతయఖ పపదదట
ఇసటట ననస:27-1-10
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:27-1-11
వయససస:44
లస: ససస స
4053 AP151010300286
పషరర: పడభభకర యడర

94-101/80

తసడడ:డ దధనకరరరవప పపరర
ఇసటట ననస:27-1-10
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భభసరరరరవప
ఇసటట ననస:27-1-10
వయససస:53
లస: పప
4050 NDX0416883
పషరర: ససజజత యడర

4039 JBV2578433
పషరర: పడభభవత మమతసగర

94-101/75

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-1-9
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ దధవరకర రరవప పపరర
ఇసటట ననస:27-1-10
వయససస:26
లస: పప

తలర : మమరర ససనల
ఇసటట ననస:27-1-10
వయససస:30
లస: పప
4047 AP151010300379
పషరర: దధవరకర పషర

94-101/77

తసడడ:డ యయససపరదస
ఇసటట ననస:27-1-10
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దధనకరరరవప
ఇసటట ననస:27-1-10
వయససస:45
లస: ససస స
4044 NDX0769588
పషరర: పషడమ పడదదప పషరర

4036 NDX2273928
పషరర: మసరసన వరల షషక

4034 AP151010303162
పషరర: రమమదదవ వనసకలసఠపప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:27-1-9
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-1-9
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:27-1-9
వయససస:44
లస: పప
4041 AP151010303276
పషరర: మమరరససనల పషరర

94-101/74

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-1-9
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-1-9
వయససస:52
లస: ససస స
4038 AP151010300143
పషరర: రవకలమమర వనసకలసఠపప

4033 NDX2274041
పషరర: హసషసన షషక

4058 NDX2502540
పషరర: మమనక మమళస

94-101/97

తసడడ:డ ససరగష కలమమర మమళస
ఇసటట ననస:27-1-13
వయససస:23
లస: ససస స
94-101/99

4061 NDX2502599
పషరర: ససరగఖ రరణణ మమళస

94-101/100

తలర : ససరగష కలమమర మమళస
ఇసటట ననస:27-1-13
వయససస:49
లస: ససస స
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4062 NDX0935213
పషరర: మమరర మమళస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34
94-101/101

భరస : బభబమరరవప
ఇసటట ననస:27-1-13
వయససస:70
లస: ససస స
4065 NDX2502409
పషరర: ససరగష కలమమర మమళస

94-101/104

94-101/107

94-101/110

94-101/113

94-101/116

94-101/119

94-101/871

తసడడ:డ భభసరర రరవప మమడకద
ఇసటట ననస:27-1-16
వయససస:25
లస: ససస స

4075 NDX1052968
పషరర: సనరరపరన కనపల

4078 JBV0771261
పషరర: అశశక ససపత

4081 JBV0771253
పషరర: నతతఖనసదస ససపత

4084 NDX3028347
పషరర: బబబ ససపరటట

94-101/114

4087 NDX2860104
పషరర: రరథదన బబ కకనతల

94-101/117

4090 AP151010303191
పషరర: శరఖమల
భరస : భభసరరరరవప
ఇసటట ననస:27-1-16
వయససస:44
లస: ససస స

94-101/109

4073 NDX2430676
పషరర: రరహహల కలమమరర కనపరల

94-101/112

4076 NDX1065564
పషరర: శరత కలమమర

94-101/115

4079 NDX2459030
పషరర: కకరణ కలమమర బబ కకనతల

94-101/118

తసడడ:డ కకపర రరవప బబ కకనతల
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:52
లస: పప
94-101/120

4082 NDX1065598
పషరర: బభబమ పసటర కనపల

94-101/121

తసడడ:డ పపద శశరర
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:71
లస: పప
94-101/930

94-101/933

తసడడ:డ కకరణ కలమమర బబ కకనతల
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:19
లస: పప
94-101/122

4070 NDX0049676
పషరర: ససరగష బభబమ మకకరల

తసడడ:డ బభబమ పసటర
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:30
లస: పప

Deleted

94-101/932

94-101/106

భరస : శరత కలమమర కనపరల
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : భభరగ వ ససపరటట
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : భభరగ వ ససపత
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:28
లస: ససస స
4089 NDX1627381
పషరర: సకజన మమడకద

94-101/111

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:61
లస: పప

భరస : అశశక ససపత
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:30
లస: ససస స
4086 NDX2909125
పషరర: బభబ ససపత

4072 NDX1052828
పషరర: ఝమనసలకడక కనపల

4067 NDX0017855
పషరర: సరగజన మకకరల

తసడడ:డ వససత రరవప
ఇసటట ననస:27-1-14
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నతతఖనసదస
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకపర రరవప బబ కకనతల
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:52
లస: పప
4083 NDX2718021
పషరర: ససధఖ ససపత

94-101/108

భరస : బభబమపసటర
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నతతఖనసదస �
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:33
లస: పప
4080 NDX2430668
పషరర: కకరణ కలమమర బబ కకనతల

4069 NDX1320324
పషరర: సతఖ మకకరల

94-101/103

భరస : ససరగష బభబమ మకకరల
ఇసటట ననస:27-1-14
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ పసటర
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నతతఖనసదస
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:48
లస: ససస స
4077 JBV0771279
పషరర: భభరగ వ ససపత

94-101/105

తసడడ:డ ససరగష బభబమ
ఇసటట ననస:27-1-14
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నతతఖనసదస
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:31
లస: ససస స
4074 JBV0771212
పషరర: రరపకళ సప యపత

4066 NDX0897595
పషరర: బభబమరరవప మమళస

4064 AP151010300335
పషరర: రమమష కలమమర మమళస

తసడడ:డ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:27-1-13
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససగరత రరవప
ఇసటట ననస:27-1-13
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష బభబమ మకకరల
ఇసటట ననస:27-1-14
వయససస:23
లస: పప
4071 NDX0923615
పషరర: వరరత ససపత

94-101/102

తసడడ:డ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:27-1-13
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బభబమరరవప మమళస
ఇసటట ననస:27-1-13
వయససస:50
లస: పప
4068 NDX1885849
పషరర: వససత మకకరల

4063 NDX0413922
పషరర: రరజగశ కలమమర మమళస

4085 NDX3024262
పషరర: బబబ ససపరటట

94-101/931

Deleted

భరస : భభరగ వ ససపరటట
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:31
లస: ససస స

4088 NDX2696003
పషరర: రరతన బబ కకనతల

94-245/1064

తసడడ:డ కకరణ కలమమర బబ కకనతల
ఇసటట ననస:27-1-15
వయససస:19
లస: పప
94-101/123

4091 AP151010303190
పషరర: ఇసదధరర మమడడదత

94-101/124

భరస : రతతకలమమర
ఇసటట ననస:27-1-16
వయససస:48
లస: ససస స
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4092 NDX2430619
పషరర: శరఖమ వలయమస మమడడద

94-101/125

తసడడ:డ భభసరర రరవప మమడడద
ఇసటట ననస:27-1-16
వయససస:22
లస: పప
4095 NDX1710939
పషరర: అనసశర పప లమబరర

94-101/128

94-101/131

94-101/134

94-101/137

94-101/140

94-101/935

94-101/938

తసడడ:డ ఆరగగఖస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:27-1-20
వయససస:48
లస: ససస స

4105 NDX1663153
పషరర: రతత కకషప ర మమడడద

4108 NDX2571487
పషరర: పరవన గవల పలర

4111 NDX2758316
పషరర: సరర పచచల

4114 NDX1881821
పషరర: మనషర సససగ

94-101/143

94-144/4

4117 NDX0413930
పషరర: దదవదన చదతనసద దతష
స
బసడతరర
తసడడ:డ పషడమమనసదస
ఇసటట ననస:27-1-20
వయససస:72
లస: పప
4120 NDX0025270
పషరర: లలర సషతహ లత
తసడడ:డ ఆరగగఖస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:27-1-20
వయససస:48
లస: ససస స

94-101/130

4100 NDX1361609
పషరర: సలల
ర రర హరర కలమమర

94-101/133

4103 NDX1663112
పషరర: పసడయమసక మమడడద

94-101/136

తసడడ:డ అనసత పడసరద మమడడద
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:31
లస: ససస స
94-101/138

4106 NDX1388099
పషరర: వదతఖ సరగర కకపపపల

94-101/139

తసడడ:డ దతసస
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:33
లస: పప
94-101/872

4109 NDX2574937
పషరర: పవన పచచల

94-101/873

తసడడ:డ బభబమ రరవప పచచల
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:20
లస: పప
94-101/936

4112 NDX2758415
పషరర: బభబమరరవప పచచల

94-101/937

తసడడ:డ రరజరరవప పచచల
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:38
లస: పప
94-101/141

తసడడ:డ రరకగశ సససగ
ఇసటట ననస:27-1-20
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరకగశ సససగ
ఇసటట ననస:27-1-20
వయససస:23
లస: పప
4119 NDX2459113
పషరర: లలర సషతహలతత దదవరకకసడ

94-101/135

భరస : రరజరరవప పచచల
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బభబమరరవప పచచల
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:36
లస: ససస స
4116 NDX1881854
పషరర: సరయ అభషపక సససగ

4102 NDX1663120
పషరర: రరణణ మమడడద

4097 AP151010303187
పషరర: నరకల పప లలమమరర

తసడడ:డ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:27-1-18
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష గవల పలర
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరజరరవప పచచల
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:67
లస: ససస స
4113 NDX2758399
పషరర: ధనలకడక పచచల

94-101/132

తసడడ:డ అనసత పడసరద మమడడద
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ యయసస రతతస మమడడద
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:56
లస: పప
4110 NDX2768927
పషరర: ససవరకమమక పచచల

4099 NDX1711119
పషరర: మననహర పప లమబరర

94-101/127

భరస : జలయస ససజర
ఇసటట ననస:27-1-18
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రతత కకషప ర మమడడద
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అనసత పడసరద మమడడద
ఇసటట ననస:27-1-19
వయససస:55
లస: ససస స
4107 NDX1663138
పషరర: అనసత పడసరద మమడడద

94-101/129

తలర : నరకల కలమమరర పప లమబరర
ఇసటట ననస:27-1-18
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ యయససదతసస
ఇసటట ననస:27-1-18
వయససస:39
లస: పప
4104 NDX1663104
పషరర: అనతపపరష మమడడద

4096 NDX0923318
పషరర: అనత కనపరరస

4094 AP151010300092
పషరర: రతతకలమమర మమడడదత

తసడడ:డ సరల మన
ఇసటట ననస:27-1-16
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఏససరతతస
ఇసటట ననస:27-1-18
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఏససదతసస
ఇసటట ననస:27-1-18
వయససస:57
లస: ససస స
4101 JBV2573046
పషరర: యయససరతతస కనపరరస

94-101/126

తసడడ:డ సరల మన
ఇసటట ననస:27-1-16
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జలయమస పప లమబరర
ఇసటట ననస:27-1-18
వయససస:29
లస: ససస స
4098 AP151010303044
పషరర: శరసతమక కనపరరస

4093 AP151010300162
పషరర: భభసరరరరవప

4115 NDX0416958
పషరర: సనరష కలమమరర బసడతరర

94-101/142

భరస : దదవరదతనచదతనసద దతష
స
ఇసటట ననస:27-1-20
వయససస:72
లస: ససస స
94-101/144

4118 NDX1881912
పషరర: రరమ రసగరల సససగ

94-101/145

తసడడ:డ రరజ బహదసర సససగ
ఇసటట ననస:27-1-20
వయససస:76
లస: పప
94-144/5

4121 AP151010303231
పషరర: లలమపసడయదరరరన బసడతరర

94-101/146

భరస : పషడమమనసదస
ఇసటట ననస:27-1-21
వయససస:43
లస: ససస స
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94-101/147

తసడడ:డ పషడమకలమమర
ఇసటట ననస:27-1-21
వయససస:45
లస: ససస స
4125 NDX1648254
పషరర: రవ కలమమర బమరరక

94-101/150

94-101/153

94-101/156

94-101/159

94-101/162

94-101/165

94-101/168

తసడడ:డ అల సయఖద
ఇసటట ననస:27-1-28
వయససస:47
లస: పప

4135 NDX3292117
పషరర: రరజ కలమమర కకమకతతటట

94-101/171

94-101/160

4130 JBV2574226
పషరర: రరజగష పరశస

94-101/155

4133 NDX0417683
పషరర: రరజగశనరర కకమకతతటట

94-101/158

4136 NDX2212454
పషరర: రరజజరరవప కకమకతతటట

94-101/161

తసడడ:డ ఏససదతస కకమకతతటట
ఇసటట ననస:27-1-24
వయససస:67
లస: పప

94-101/163 4139 NDX1107044
4138 NDX2130011
పషరర: యశశధ భభగఖలకకక పససపపలలటట
పషరర: పడవణ కలమమర పససపపలలటట

4141 AP151010303450
పషరర: జఞనవత చసతఱఱ

4144 NDX2212470
పషరర: మమహహధత భబగస షషక

4147 NDX1571455
పషరర: షరరఫ షషక

4150 NDX2680114
పషరర: మహమకద అకస ర
తసడడ:డ మహమకద ఒమర
ఇసటట ననస:27-1-28
వయససస:69
లస: పప

94-101/164

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:27-1-25
వయససస:38
లస: పప
94-101/166

4142 AP151010300238
పషరర: రతతరరజ చసతత

94-101/167

తసడడ:డ కకషరవరస చసతత
ఇసటట ననస:27-1-26
వయససస:74
లస: పప
94-101/169

4145 NDX1312685
పషరర: వరహహధత సపసయధ

94-101/170

భరస : అససఫ అల సయద
ఇసటట ననస:27-1-28
వయససస:38
లస: ససస స
94-101/172

తసడడ:డ మహమకద
ఇసటట ననస:27-1-28
వయససస:37
లస: పప
94-101/174

94-101/152

భరస : రరజకలమమర
ఇసటట ననస:27-1-24
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : షభర షషక
ఇసటట ననస:27-1-28
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహమధ షషక
ఇసటట ననస:27-1-28
వయససస:62
లస: ససస స
4149 NDX1312677
పషరర: అససఫ అల సయఖద

94-101/157

భరస : రతతరరజ చసతత
ఇసటట ననస:27-1-26
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రతతరరజ చసతత
ఇసటట ననస:27-1-27
వయససస:41
లస: పప
4146 NDX2212462
పషరర: ఫరతమ షషక

4132 NDX2106764
పషరర: గగస ససదతన సయఖద

4127 JBV2579605
పషరర: రజన పసడయ పరశస

తసడడ:డ మమరరటనతడవప
ఇసటట ననస:27-1-23
వయససస:39
లస: పప

భరస : అపయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:27-1-25
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరజజ వర కకరణ చసతత
ఇసటట ననస:27-1-26
వయససస:42
లస: ససస స
4143 JBV2574101
పషరర: రరజజ వర కకరణ చసతత

94-101/154

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:27-1-24
వయససస:43
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:27-1-25
వయససస:37
లస: ససస స
4140 NDX0775254
పషరర: కలపన మలలర ల

4129 NDX1406405
పషరర: రరజగష పరశస

94-101/149

తసడడ:డ మరరటన రరవప
ఇసటట ననస:27-1-23
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:27-1-23
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజజ రరవప కకమకతతటట
ఇసటట ననస:27-1-24
వయససస:51
లస: ససస స
4137 NDX1374339
పషరర: ససగరత రరణణ పససపపలలటట

94-101/151

తసడడ:డ పడభభకరరరవప పరశస
ఇసటట ననస:27-1-23
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మమరరటన రరవప
ఇసటట ననస:27-1-23
వయససస:42
లస: పప
4134 AP151010303407
పషరర: నరకల కలమమరర కకమకతతటట

4126 NDX2106731
పషరర: షకకల సయఖద

4124 AP151010300503
పషరర: పషడమకలమమర బసడతరర

తసడడ:డ పషడమమనసదస
ఇసటట ననస:27-1-21
వయససస:47
లస: పప

భరస : గగస ససదతన సయఖద
ఇసటట ననస:27-1-23
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మమరరటన రరవప
ఇసటట ననస:27-1-23
వయససస:57
లస: ససస స
4131 AP151010300139
పషరర: రరజగసదడపస
డ రద పరశస

94-101/148

భరస : పషడమమనసదస
ఇసటట ననస:27-1-21
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరనమ బమరరక
ఇసటట ననస:27-1-21
వయససస:52
లస: పప
4128 AP151010303404
పషరర: కమల పరశస

4123 AP151010303069
పషరర: పదతకవత బసడతరర

4148 NDX1571463
పషరర: షబబర షషక

94-101/173

తసడడ:డ మహమకద
ఇసటట ననస:27-1-28
వయససస:40
లస: పప
94-101/874

4151 NDX2672434
పషరర: జహహరరనతసర బబగమమ

94-101/875

భరస : మహమకద అకస ర
ఇసటట ననస:27-1-28
వయససస:59
లస: ససస స

Page 142 of 319

4152 NDX2679280
పషరర: మహమకద ఫరరరక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34
94-128/610

తసడడ:డ మహమకద అకస ర
ఇసటట ననస:27-1-28
వయససస:36
లస: పప
4155 AP151010300383
పషరర: అపరపరరవప మమతసగర

94-101/177

94-101/180

94-101/183

94-101/186

94-101/189

94-101/192

94-101/195

తసడడ:డ శలలవ రరజ కకలసటట
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:28
లస: ససస స

4165 JBV0771691
పషరర: కఖమమర బబగస పప లమబరర

4168 NDX2212504
పషరర: మదసలత తరరపత

4171 AP151010300181
పషరర: శరమబఖల రరజ తరరపత�

4174 AP151010300005
పషరర: జజజన భభసరర రరవప

94-101/198

4177 NDX1710996
పషరర: హవలమహ కకలసటట

94-101/187

4180 NDX1690958
పషరర: ససగమణ కకలసటట
భరస : శలలవ రరజ కకలసటట
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:46
లస: ససస స

4160 NDX0897553
పషరర: జలర బబన పషరర �

94-101/182

4163 AP151010300504
పషరర: భభసరరరరవప పషరర �

94-101/185

4166 NDX2212496
పషరర: హరరవరద న పప లలమమరర

94-101/188

తసడడ:డ పడకరశరరవప పప లలమమరర
ఇసటట ననస:27-1-31
వయససస:51
లస: పప
94-101/190

4169 NDX0417063
పషరర: మమరర నరకల తరరపత�

94-101/191

భరస : జజజన భభసరరరరవప� తరరపత
ఇసటట ననస:27-1-32
వయససస:47
లస: ససస స
94-101/193

4172 AP151010300156
పషరర: జజజన సససదరరరవప తరరపత

94-101/194

తసడడ:డ రరజజరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:27-1-32
వయససస:47
లస: పప
94-101/196

4175 NDX2404531
పషరర: హసజజ మహమకద

94-101/197

తసడడ:డ అససఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:23
లస: ససస స
94-101/199

తసడడ:డ ససలమవప రరజ కకలసటట
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:25
లస: ససస స
94-101/201

94-101/179

తసడడ:డ పషడమయఖ� పషరర �
ఇసటట ననస:27-1-30
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:27-1-32
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అససఫ
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:23
లస: ససస స
4179 NDX2079268
పషరర: హహఫర సబ కకలసటట

94-101/184

తసడడ:డ రరజజ రరవప� తరరపత
ఇసటట ననస:27-1-32
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:27-1-32
వయససస:50
లస: పప
4176 NDX2212413
పషరర: హసజజ మహమద

4162 AP151010300177
పషరర: భబషణ ససరగష బభబమ జలర

4157 NDX1374446
పషరర: రరజజలత బమసస

తసడడ:డ ససరగష బభబమ పషరర �
ఇసటట ననస:27-1-30
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆనసద తరరపత
ఇసటట ననస:27-1-32
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప� తరరపత
ఇసటట ననస:27-1-32
వయససస:70
లస: ససస స
4173 AP151010300258
పషరర: ఆనసద తరరపత

94-101/181

భరస : హరరవరరన పప లమబరర
ఇసటట ననస:27-1-31
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జజజన సససదర రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:27-1-32
వయససస:39
లస: ససస స
4170 AP151010303448
పషరర: చనతనతగగసదడమక తరరపత�

4159 NDX2079235
పషరర: సరరమక పపరర

94-101/176

భరస : జజయయల శభభకర పషరర
ఇసటట ననస:27-1-30
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవసహయస జలర
ఇసటట ననస:27-1-30
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ హరరవరదన పప లలమమరర
ఇసటట ననస:27-1-31
వయససస:22
లస: ససస స
4167 NDX1710848
పషరర: వరససత మమళస

94-101/178

భరస : భభసరర రరవప పపరర
ఇసటట ననస:27-1-30
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసరర రరవప పపరర
ఇసటట ననస:27-1-30
వయససస:43
లస: పప
4164 NDX2212488
పషరర: అశనత పప లలమమరర

4156 AP151010300381
పషరర: రరజగసదడకలమమర మమతసగర�

4154 AP151010300288
పషరర: పడసనతకలమమర మమతసగర�

తసడడ:డ నతగయఖ�
ఇసటట ననస:27-1-29
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ� మమతసగర�
ఇసటట ననస:27-1-29
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససరగష బభబమ� పషరర �
ఇసటట ననస:27-1-30
వయససస:63
లస: ససస స
4161 AP151010300505
పషరర: జజయయల శభభకర పపరర

94-101/175

భరస : రరజగసదడకలమమర� మమతసగర�
ఇసటట ననస:27-1-29
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:27-1-29
వయససస:47
లస: పప
4158 NDX0923862
పషరర: పడభభవత� పషరర �

4153 AP151010303467
పషరర: కమల మమతసగర�

4178 NDX1710988
పషరర: బబఖలమ కకలసటట

94-101/200

తసడడ:డ ససలమవప రరజ కకలసటట
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:27
లస: ససస స
94-101/202

4181 AP151010303413
పషరర: వజయమక కకలసటట

94-101/203

భరస : దతసస కకలసటట
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:67
లస: ససస స
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4182 AP151010300217
పషరర: వకటర కకలసటట

94-101/204

తసడడ:డ దతసస కకలసటట
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:43
లస: పప

4183 NDX1690941
పషరర: శలలవ రరజ కకలసటట

94-101/205

తసడడ:డ దతస కకలసటట
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:47
లస: పప

4185 NDX2915650
పషరర: వశననతథస మదసకలరర

94-101/941

తసడడ:డ జయసత రరవప
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:43
లస: పప
4188 NDX2840494
పషరర: మదసకలరర రతత కలమమరర

94-101/944

భరస : మదసకలరర వశననతథస
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:37
లస: ససస స
4191 NDX1560169
పషరర: మమనక చసకరర

4186 NDX2840338
పషరర: మదసకలరర వశననతథస

94-101/942

తసడడ:డ కకకసటఫర
ఇసటట ననస:27-1-35
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వశననతథస
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:39
లస: ససస స

4189 NDX2915718
పషరర: పడశరసత కలమమర మదసకలరర

4190 NDX2908283
పషరర: మదసకలరర వశననతథస

94-101/945

94-101/209

తలర : హరరవరరన జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-35
వయససస:53
లస: ససస స

4195 AP151010303262
పషరర: రతతమక జసగరల

94-101/212

తసడడ:డ హహనడమమరరర� జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-35
వయససస:52
లస: పప
4200 NDX0417055
పషరర: ససనత మజరర�

4198 NDX0865733
పషరర: హరరవరదన జసగరల� జసగరల

94-101/207

భరస : జవనస� మజరర
ఇసటట ననస:27-1-37
వయససస:35
లస: ససస స

4201 NDX0923334
పషరర: మజరర వజయకలమమరర�

94-101/210

94-101/218

భరస : సససదర రరవప మమజరర
ఇసటట ననస:27-1-37
వయససస:78
లస: ససస స

4204 NDX2502391
పషరర: జయససధదర మజరర

4196 NDX1106657
పషరర: అరరల రరజ చసకరర

94-101/213

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-4-238
వయససస:29
లస: పప
5257 NDX2274207
పషరర: అబమదల రగహమమన షషక
తసడడ:డ మమలమల షపసక
ఇసటట ననస:27-4-238-1
వయససస:27
లస: పప

5255 JBV2579498
పషరర: హమద షషక

94-101/216

4202 AP151010303225
పషరర: మమరరపమ
డ ల జసగరల�

5258 JBV2578326
పషరర: రగషరక సయఖద� �
తలర : సయఖద ఫసర� �
ఇసటట ననస:27-4-239
వయససస:34
లస: ససస స

94-101/217

భరస : సససదరరరవప� జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-37
వయససస:72
లస: ససస స
94-101/219

4205 NDX1106772
పషరర: భబషణస మజరర

94-101/220

తసడడ:డ సససదరరరవప మజరర
ఇసటట ననస:27-1-37
వయససస:45
లస: పప

94-102/413

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:27-4-238-1
వయససస:44
లస: ససస స
94-102/415

94-101/214

తసడడ:డ అరర పప చసకర
ఇసటట ననస:27-1-35
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ భబషణస మజరర
ఇసటట ననస:27-1-37
వయససస:19
లస: పప

94-102/412

94-101/211

4199 NDX2049881
పషరర: కకకసటఫర చసకర
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5254 NDX2164747
పషరర: ఫసరగజ అబమదల సతస ర షషక

94-101/208

తసడడ:డ కకకసటఫర
ఇసటట ననస:27-1-35
వయససస:27
లస: పప

భరస : భబషణస� మజరర
ఇసటట ననస:27-1-37
వయససస:37
లస: ససస స

4203 NDX2274058
పషరర: మరరయమక మమజరర

4193 NDX2049857
పషరర: వనజజకడ చసకర
భరస : కకకసటఫర చసకర
ఇసటట ననస:27-1-35
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హహనడమమరరర� జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-35
వయససస:55
లస: పప
94-101/215

94-108/642

Deleted

భరస : హహనడమమరరర� జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-35
వయససస:71
లస: ససస స

4197 AP151010300229
పషరర: లలకరకనడ జసగరల

94-101/943

భసధసవప: మదసకలరర రతత కలమమరర
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:41
లస: పప

భరస : లలకరకనడ జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-35
వయససస:45
లస: ససస స

4194 NDX1361815
పషరర: లలత జసగరల

4187 NDX2915684
పషరర: రతత కలమమరర మదసకలరర

భసధసవప: మదసకలరర రతత కలమమరర
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:41
లస: పప

4192 NDX0954628
పషరర: మమతతరరణణ జసగరల

94-101/877

తసడడ:డ మదసకలరర వశననతథస
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వశననతథస
ఇసటట ననస:27-1-34
వయససస:20
లస: పప
94-101/206

4184 NDX2588283
పషరర: మదసకలరర పడశరసత కలమమర

5256 NDX1999137
పషరర: అలమర బక షషక

94-102/414

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-4-238-1
వయససస:25
లస: పప
94-102/416

5259 JBV2578318
పషరర: జబనత సయఖద� �

94-102/417

తలర : సయఖద ఫసర� �
ఇసటట ననస:27-4-239
వయససస:34
లస: ససస స
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5260 JBV2579589
పషరర: జరరనత షషక� �
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94-102/418

భరస : రరయమవపదదదన� �
ఇసటట ననస:27-4-239
వయససస:35
లస: ససస స
5263 JBV2578334
పషరర: షరజజదధబబగస సయఖద� �

94-102/421

94-102/424

94-102/427

94-102/430

94-102/433

94-102/436

94-102/439

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-257
వయససస:44
లస: ససస స

5273 JBV2578904
పషరర: వనసకరయమక బసదదల�

5276 AP151010300604
పషరర: కకటయఖ చవల�

5279 JBV2579654
పషరర: సప న ససజనఖ� మళస�

5282 NDX1106822
పషరర: రరజగష మమళస

94-102/441

5285 JBV2573962
పషరర: బభబమ� ఆకలల�

94-102/431

5288 NDX2213247
పషరర: ఆయషర సయఖద

94-102/426

5271 JBV2573442
పషరర: సయఖదససభభన� �

94-102/429

5274 NDX1148709
పషరర: కరరమమలమర

94-102/432

తసడడ:డ అసరరస ఎసడడ
ఇసటట ననస:27-4-241
వయససస:26
లస: పప
94-102/434

5277 AP151010300291
పషరర: బబ డడయఖ జసగర�

94-102/435

తసడడ:డ యయసప బమ�
ఇసటట ననస:27-4-241
వయససస:62
లస: పప
94-102/437

5280 AP151010303302
పషరర: కలమమరరజజకబ మమళస�

94-102/438

భరస : ఆనసదబభబమ�
ఇసటట ననస:27-4-243
వయససస:61
లస: ససస స
94-102/440

5283 NDX2630507
పషరర: కకకసట న
స త ఫపర రరనస కలసపటట

94-102/841

తసడడ:డ కకషష కలసపటట
ఇసటట ననస:27-4-243
వయససస:19
లస: ససస స
94-102/442

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప�
ఇసటట ననస:27-4-244
వయససస:37
లస: పప
94-102/444

5268 JBV2579332
పషరర: సలమక� సయఖద�

తసడడ:డ జజన� �
ఇసటట ననస:27-4-240
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద బభబమ
ఇసటట ననస:27-4-243
వయససస:36
లస: పప

భరస : బభబమ� �
ఇసటట ననస:27-4-244
వయససస:35
లస: ససస స
5287 AP151010303410
పషరర: మమసతతజ బబగస షషక

94-102/428

తసడడ:డ ఆనసదబభబమ� �
ఇసటట ననస:27-4-243
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదతబబమ�
ఇసటట ననస:27-4-243
వయససస:36
లస: పప
5284 JBV2578532
పషరర: రరణణ ఆకలల� �

5270 NDX1107291
పషరర: అలమసఫ సయఖద

94-102/423

భరస : ససభభన� �
ఇసటట ననస:27-4-240
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదధయఖ�
ఇసటట ననస:27-4-241
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సపసదత షషక
ఇసటట ననస:27-4-242
వయససస:23
లస: ససస స
5281 JBV2574630
పషరర: కకరణ రరకగష� మమళస�

94-102/425

భరస : మననతయఖ�
ఇసటట ననస:27-4-241
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ డడయఖ�
ఇసటట ననస:27-4-241
వయససస:40
లస: పప
5278 NDX2213312
పషరర: ఫరరతజతన షషక

5267 NDX0077933
పషరర: గగస బబగ� మహమకద�

5265 NDX0033274
పషరర: ఇకరబలమబషర షషక�
తసడడ:డ బభషర� షషక
ఇసటట ననస:27-4-239
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:27-4-240
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకదధయఖ�
ఇసటట ననస:27-4-241
వయససస:42
లస: ససస స
5275 AP151010300245
పషరర: పడసరద జసగర�

94-102/422

తసడడ:డ మహబబబ బబగ� మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-239
వయససస:63
లస: పప

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:27-4-240
వయససస:82
లస: ససస స
5272 AP151010303666
పషరర: ఆదధలకడక చవల�

5264 NDX1999038
పషరర: యబసఫ ఖమన పఠరన

94-102/420
5262 NDX0419549
పషరర: గగససయమ బబగస� మహమకద�

భరస : గగస బబగ� మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-239
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నబఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-239
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రపస వపదదదన�
ఇసటట ననస:27-4-239
వయససస:45
లస: పప
5269 AP151010303307
పషరర: మహబబబ బ సయఖద�

94-102/419

భరస : ఇకరబల భభషర� షషక
ఇసటట ననస:27-4-239
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఫసర� �
ఇసటట ననస:27-4-239
వయససస:60
లస: ససస స
5266 JBV2574606
పషరర: ఆపసర రరయమజదదర న యస.కగ�

5261 NDX0077917
పషరర: హజజరరబ షషక�

5286 NDX2213015
పషరర: వజయలకడక కరలస

94-102/443

భరస : రసగర రరవప కరలస
ఇసటట ననస:27-4-247
వయససస:49
లస: ససస స
94-102/446

తసడడ:డ అబమదల ఖమదర జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-297
వయససస:28
లస: ససస స

94-102/447
5289 NDX2213254
పషరర: అబమదల ఖమదర జలమన సయఖద

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-297
వయససస:53
లస: పప
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5290 NDX0419473
పషరర: అపరసనత పరరనన షషక
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94-102/448

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:27-4-325
వయససస:50
లస: ససస స
5293 NDX2192805
పషరర: మహబబబ మకటనర షషక

94-4/1069

94-102/921

94-101/809

94-102/909

94-102/452

94-102/454

94-102/457

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప�
ఇసటట ననస:27-5-245
వయససస:36
లస: పప

5303 NDX3137049
పషరర: సరతతజ షషక

5306 NDX2276855
పషరర: గగస మహహదద న షషక

5309 JBV2579019
పషరర: నరసమక కకసడ� �

5312 JBV2574440
పషరర: అబడహస� కకసడత�

94-102/460

5315 JBV2578565
పషరర: అనతపపరష గదడద� �

94-102/910

5318 JBV2573863
పషరర: ఆశరరనదస� గదడద�
తసడడ:డ దదవదతనస� �
ఇసటట ననస:27-5-245
వయససస:40
లస: పప

5298 NDX3127727
పషరర: ఠరబభసమ ఆఫసడన షషక

94-102/944

5301 NDX1875683
పషరర: రగజజ మమరర రరగరరర

94-102/450

5304 NDX0218958
పషరర: ఇసతయమజ బబగస షషక�

94-102/451

భరస : అబమదల సమకద�
ఇసటట ననస:27-5-224
వయససస:59
లస: ససస స
94-105/293

5307 JBV2578524
పషరర: భభగఖస ఆకలల� �

94-102/453

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప� �
ఇసటట ననస:27-5-244
వయససస:34
లస: ససస స
94-102/455

5310 JBV2578516
పషరర: శరరద ఆకలల� �

94-102/456

భరస : నతగగశనరరరవప� �
ఇసటట ననస:27-5-244
వయససస:57
లస: ససస స
94-102/458

5313 JBV2573723
పషరర: నతగగశనరరరవప� ఆకలల�

94-102/459

తసడడ:డ వరయఖ� �
ఇసటట ననస:27-5-244
వయససస:65
లస: పప
94-102/461

భరస : దదవదతనస� �
ఇసటట ననస:27-5-245
వయససస:52
లస: ససస స
94-102/463

94-102/842

తసడడ:డ శశరయఖ రరగరరర
ఇసటట ననస:27-5-184
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరరరవప� �
ఇసటట ననస:27-5-244
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దదవదతనస� �
ఇసటట ననస:27-5-245
వయససస:41
లస: ససస స
5317 JBV2573715
పషరర: రరజబభబమ� ఆకలల�

94-102/449

భరస : కకపరరరవప� �
ఇసటట ననస:27-5-244
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరరరవప� �
ఇసటట ననస:27-5-244
వయససస:34
లస: పప
5314 JBV2578615
పషరర: ఇఅదధర గదడద� �

5300 NDX1510404
పషరర: అకస రరనతస సయఖద

5295 NDX2624724
పషరర: ససమయఖ తబసససస షషక

తసడడ:డ మహమద రఫస షషక
ఇసటట ననస:27-5-56
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమస షషక
ఇసటట ననస:27-5-239
వయససస:42
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:27-5-244
వయససస:36
లస: ససస స
5311 JBV2574309
పషరర: మమరరసరరవప� కకసడత�

94-102/679

భరస : జమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-222/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అననర బబగ
ఇసటట ననస:27-5-239
వయససస:66
లస: పప
5308 NDX1187434
పషరర: మలలర శనరర ఆకలల

5297 AP151010303221
పషరర: మమహరరనతసర షషక

94-4/1068

తసడడ:డ మర మహహయమదధదన అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-5-17, 6/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-179
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ షసకత అల షషక
ఇసటట ననస:27-5-222/1
వయససస:31
లస: పప
5305 NDX1999228
పషరర: బబగ హహమమస

94-102/1076

భరస : ఖసదతవల
ఇసటట ననస:27-5-29!
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమకనసయయల పప లమబరర
ఇసటట ననస:27-5-119
వయససస:26
లస: ససస స
5302 NDX3098969
పషరర: జమర షషక

5294 NDX3249836
పషరర: మమరర సషర ససస వనలలపల

5292 NDX2192821
పషరర: షమస షషక

భరస : మహబబబ మకటనర షషక
ఇసటట ననస:27-5
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవ రరజ వనలలపల
ఇసటట ననస:27-5-5
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నననత సరహహబ
ఇసటట ననస:27-5-28
వయససస:54
లస: పప
5299 NDX2274017
పషరర: మమణణకఖ వణ పప లమబరర

94-106/800

భరస : మణణయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-4-344
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ లలట దతద పసర షషక
ఇసటట ననస:27-5
వయససస:43
లస: పప
5296 NDX2916344
పషరర: నతగమర షషక

5291 NDX3040466
పషరర: వజయ కలమమరర దరరర

5316 NDX1106921
పషరర: సరగర గదడద

94-102/462

తసడడ:డ దదవదతనస
ఇసటట ననస:27-5-245
వయససస:30
లస: పప
94-102/464

5319 NDX1998329
పషరర: మమరర కరక

94-102/465

భరస : నతగరరరరన కరరక
ఇసటట ననస:27-5-246
వయససస:25
లస: ససస స
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94-102/466

భరస : చనతససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:27-5-246
వయససస:35
లస: ససస స
5323 NDX1998378
పషరర: నతగరరరరన కరక

94-102/469

94-105/294

94-102/473

94-102/476

94-102/479

94-105/297

94-102/483

తసడడ:డ షరరనదదదన� �
ఇసటట ననస:27-5-249
వయససస:55
లస: పప

5333 NDX0441733
పషరర: రరజగశ చసకరర�

5336 NDX0441758
పషరర: ఆసథదన� చసకరర�

5339 AP151010303667
పషరర: నససమమనతసర బబగస�

5342 NDX2770709
పషరర: అబమదల సతస ర షషక

94-102/913

5345 NDX1165539
పషరర: ఖదలలససస బ షషక

94-102/477

5348 NDX1187467
పషరర: నతగలకడక దతసరర
భరస : ఉదయచసదడ
ఇసటట ననస:27-5-251
వయససస:42
లస: ససస స

5328 NDX0419887
పషరర: ఇసదధర చసకరర�

94-102/472

5331 NDX1915646
పషరర: రమఖ కలస

94-102/475

5334 NDX0441717
పషరర: ససతతష కలమమర� చసకరర�

94-102/478

తసడడ:డ అసతతన�
ఇసటట ననస:27-5-247
వయససస:39
లస: పప
94-102/480

5337 NDX2276699
పషరర: వజయలకడక కరలస

94-105/296

భరస : వనసకటరసగర రరవప కరలస
ఇసటట ననస:27-5-247
వయససస:49
లస: ససస స
94-102/481

5340 AP151010303352
పషరర: కలలలససబ షషక

94-102/482

భరస : అబమదల బబగస
ఇసటట ననస:27-5-248
వయససస:60
లస: ససస స
94-102/911

5343 NDX2770956
పషరర: నజక షషక

94-102/912

భరస : అబమదల సతస ర షషక
ఇసటట ననస:27-5-248
వయససస:46
లస: ససస స
94-102/484

తసడడ:డ రరయమజ పరషర
ఇసటట ననస:27-5-249
వయససస:31
లస: ససస స
94-102/486

94-102/471

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప కలస
ఇసటట ననస:27-5-247
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కనతస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-248
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల సతస ర షషక
ఇసటట ననస:27-5-248
వయససస:18
లస: పప
5347 JBV2573848
పషరర: రరయమజదదదన� షషక�

94-102/474

భరస : జమరగబగస�
ఇసటట ననస:27-5-248
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల బబగ
ఇసటట ననస:27-5-248
వయససస:48
లస: పప
5344 NDX2888782
పషరర: అబమదల కరరస షషక

5330 NDX0419952
పషరర: వజయకలమమరర� చసకరర�

5325 JBV2573939
పషరర: పపదససబభబరరవప� కకసడత�

భరస : ససతతష కలమమర�
ఇసటట ననస:27-5-247
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అరర పప�
ఇసటట ననస:27-5-247
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ కరలస
ఇసటట ననస:27-5-247
వయససస:55
లస: పప
5341 AP151010300312
పషరర: జమర బబగ షషక

94-105/295

తసడడ:డ ఆసతతన�
ఇసటట ననస:27-5-247
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప కరలస
ఇసటట ననస:27-5-247
వయససస:55
లస: పప
5338 NDX2276780
పషరర: వనసకటరసగర రరవప కరలస

5327 NDX2276475
పషరర: పడభమ దతస దథడడ

94-102/468

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:27-5-246
వయససస:50
లస: పప

భరస : అఅధదన�
ఇసటట ననస:27-5-247
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరసగ కలస
ఇసటట ననస:27-5-247
వయససస:27
లస: పప
5335 NDX2213007
పషరర: రసగరరరవప కరలస

94-102/470

తసడడ:డ మరరయదతస దథడడ
ఇసటట ననస:27-5-246
వయససస:23
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప తతడడమళ
ఇసటట ననస:27-5-247
వయససస:54
లస: ససస స
5332 NDX1148691
పషరర: రఘమనతథ చకకక కలస

5324 JBV2573673
పషరర: చనససబభబరరవప� కకసడత�

5322 JBV2578482
పషరర: సరగజన కకసడత� �

భరస : కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:27-5-246
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:27-5-246
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమరరయమదతస దథడడ
ఇసటట ననస:27-5-246
వయససస:21
లస: పప
5329 NDX1716911
పషరర: నరకలమ తతడడమళ

94-102/467

భరస : మరరయదతసస� �
ఇసటట ననస:27-5-246
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప కరక
ఇసటట ననస:27-5-246
వయససస:31
లస: పప
5326 NDX2276509
పషరర: ఆనసద దథడడ

5321 JBV2579357
పషరర: కరరణ కకసడత� �

5346 JBV2578458
పషరర: తహమదసనతసరబబగస షషక� �

94-102/485

భరస : రరయమజదదదన� �
ఇసటట ననస:27-5-249
వయససస:51
లస: ససస స
94-102/487

5349 NDX0945097
పషరర: రరమమడడ జవసగమల

94-102/488

తసడడ:డ ఆదడనత
ఇసటట ననస:27-5-251
వయససస:68
లస: పప

Page 147 of 319

5350 NDX2276491
పషరర: శకనవరస దతసరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34
94-105/298

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ దతసరర
ఇసటట ననస:27-5-251
వయససస:21
లస: పప
5353 NDX1922021
పషరర: ఫరతమమన సయఖద

94-102/491

94-102/494

94-102/497

94-102/500

94-102/503

94-102/506

94-102/509

భరస : రహమమన�
ఇసటట ననస:27-5-254
వయససస:31
లస: ససస స

5363 JBV2578755
పషరర: కలమమరర తతట� �

5366 NDX0658138
పషరర: రహమమన� షషక�

5369 AP151010300557
పషరర: రఫస షషక�

5372 NDX2274306
పషరర: మసరసన వల షషక

94-105/783

5375 NDX2868529
పషరర: కకటమక కకపపపల

94-102/501

5378 NDX0746040
పషరర: కరరమమనతసర సయఖద�
భరస : బహహ
హ నసదదదన�
ఇసటట ననస:27-5-254
వయససస:40
లస: ససస స

5358 NDX2142008
పషరర: రహసతషనతస షషక

94-102/496

5361 NDX0817262
పషరర: సఫసయమ షషక�

94-102/499

5364 NDX2274249
పషరర: కమమల బ షషక

94-102/502

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:72
లస: ససస స
94-102/504

5367 JBV2574556
పషరర: నతగరరజ � వ.�

94-102/505

తసడడ:డ చడనతకకషష� �
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:36
లస: పప
94-102/507

5370 NDX0767681
పషరర: మహమకద అల షషక�

94-102/508

తసడడ:డ మసరసననల�
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:46
లస: పప
94-102/510

5373 NDX2276426
పషరర: తబససమ మహమకద

94-105/299

భరస : ఉసరకన గణణ మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:26
లస: ససస స
94-106/801

భరస : చనతయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:43
లస: ససస స
94-102/511

94-102/493

భరస : మహమకద ఆల�
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద సరహహబ సర
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:77
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:33
లస: ససస స
5377 NDX0745620
పషరర: ఫరరరనత షషక�

94-102/498

తసడడ:డ నలమబబత�
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమసరసక షమమత షషక
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:47
లస: పప
5374 NDX2802007
పషరర: రమమదదవ కకపపపల

5360 AP151010303342
పషరర: షరదదఖ షషక�

5355 NDX1893776
పషరర: సలస సయఖద

భరస : కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల�
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల రజజక షషక
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:40
లస: పప
5371 NDX2274322
పషరర: రసజజన షషక

94-102/495

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సపసదత షపసక
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:26
లస: పప
5368 NDX2142016
పషరర: కరరమమలమర షషక

5357 NDX1107119
పషరర: జలమన సయఖద

94-102/490

తసడడ:డ జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-252
వయససస:28
లస: పప

భరస : రఫస�
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సపసదత షపసక
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:42
లస: ససస స
5365 NDX2274678
పషరర: మమలమల షషక

94-102/492

తసడడ:డ సతతసర
ఇసటట ననస:27-5-252
వయససస:55
లస: పప

భరస : రసజజన షషక
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:39
లస: ససస స
5362 NDX0218693
పషరర: అషడఫపన షపసక

5354 NDX0217877
పషరర: ససధత దదవ�

5352 NDX1998105
పషరర: గగససయమ బబగస షషక

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-5-252
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరస పడసరద�
ఇసటట ననస:27-5-252
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:27--5-252
వయససస:33
లస: పప
5359 NDX2274256
పషరర: షబభనత షషక

94-102/489

భరస : ఉసరకన గణణ మహమద
ఇసటట ననస:27-5-252
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-252
వయససస:49
లస: ససస స
5356 NDX1106285
పషరర: బషసర సయఖద

5351 NDX2274348
పషరర: తబమససస మహమద

5376 NDX2868610
పషరర: రరమ దదవ కకపపపల

94-106/802

భరస : శకనవరస రరవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:27-5-253
వయససస:31
లస: ససస స
94-102/512

5379 NDX2022374
పషరర: రరహన బబగస షషక

94-102/513

భరస : అకబర బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-5-254
వయససస:41
లస: ససస స
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పషరర: బహకదదదన యస�
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94-102/514

తసడడ:డ ఖమససస ఆల�
ఇసటట ననస:27-5-254
వయససస:43
లస: పప
5383 NDX2213155
పషరర: నజరరన షషక

94-102/517

94-102/520

94-102/523

94-245/1065

94-102/527

94-102/530

94-102/533

తసడడ:డ జజన శశశదత షషక
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:19
లస: ససస స

5393 NDX2274272
పషరర: నజమ షషక

5396 AP151010303169
పషరర: జమకద షషక

5399 NDX0050039
పషరర: మహహదదదన షషక

5402 AP151010300289
పషరర: రహహమ షషక

94-102/536

5405 AP151010300560
పషరర: జజన సపసదత షషక

94-102/525

5408 NDX2765477
పషరర: హససన షషక
భరస : అకబర బభష
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:22
లస: ససస స

5388 NDX2213148
పషరర: ఆబమదల సమమధ షషక

94-102/522

5391 NDX2615680
పషరర: మహమకద యబసఫ షషక

94-102/843

5394 JBV2579464
పషరర: ఫరతమమబబగస షషక

94-102/526

తసడడ:డ జజననససదత
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:35
లస: ససస స
94-102/528

5397 AP151010303177
పషరర: గగససయమ బబగస షషక

94-102/529

భరస : జజన సదత
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:52
లస: ససస స
94-102/531

5400 NDX0049932
పషరర: అకబర బభషర షషక

94-102/532

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:34
లస: పప
94-102/534

5403 JBV2573251
పషరర: షరజహన షషక

94-102/535

తసడడ:డ జమమలఅహమకద
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:50
లస: పప
94-102/537

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:62
లస: పప
94-102/845

94-102/519

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-5-255
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:57
లస: పప
5407 NDX2675312
పషరర: ఇరరలనత షషక

94-102/524

తసడడ:డ జజన సపసదత
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమలల
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:45
లస: పప
5404 AP151010300203
పషరర: ససబభన షషక

5390 NDX2213122
పషరర: సతతసర షషక

5385 AP151010303055
పషరర: పజలలన షషక�

తసడడ:డ సతతసర షషక
ఇసటట ననస:27-5-255
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:31
లస: పప
5401 AP151010300204
పషరర: ఇసరకయయల షషక

94-102/521

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:37
లస: ససస స
5398 NDX2274223
పషరర: బశర షషక

5387 NDX2213130
పషరర: సలస షషక

94-102/516

భరస : సతతసన�
ఇసటట ననస:27-5-255
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-255
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:27-5-255
వయససస:29
లస: ససస స
5395 NDX0865170
పషరర: సఫసయమ షషక

94-102/518

తసడడ:డ సతతసర షషక
ఇసటట ననస:27-5-255
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహబభబ� �
ఇసటట ననస:27-5-255
వయససస:40
లస: పప
5392 NDX2691699
పషరర: హససన షషక

5384 NDX1187541
పషరర: మమబనత షషక

5382 NDX2212785
పషరర: నతగబర బ షషక

భరస : సలస షషక
ఇసటట ననస:27-5-255
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ
ఇసటట ననస:27-5-255
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహబబబమ�
ఇసటట ననస:27-5-255
వయససస:57
లస: ససస స
5389 JBV2574515
పషరర: బభబమ� షషక�

94-102/515

తసడడ:డ బభషష�
ఇసటట ననస:27-5-254
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబమదల సమద షషక
ఇసటట ననస:27-5-255
వయససస:28
లస: ససస స
5386 AP151010303597
పషరర: తతషషరరన షషక�

5381 NDX0767772
పషరర: అకబర బభషర షషక�

5406 NDX2674901
పషరర: ససలమసనత షషక

94-102/844

తసడడ:డ సమధతన షషక
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:20
లస: ససస స
94-102/914

5409 NDX2995058
పషరర: ఇరరలనత షషక

94-102/915

తసడడ:డ జజన శశశదత షషక
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:20
లస: ససస స
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5410 NDX2214609
పషరర: షరహహన పఠరన
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94-106/82

భరస : యమనస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:34
లస: ససస స
5413 AP151010312376
పషరర: ఇదదన
డ పఠరన�

94-106/85

94-102/540

94-105/300

94-105/303

94-102/545

5420 NDX2276434
పషరర: సకకనత పఠరన

5423 NDX1510461
పషరర: రరజనస షషక

5426 AP151010300269
పషరర: అలమరబక షషక

94-102/548

5429 NDX1444934
పషరర: ఫరతమమ షషక

తసడడ:డ అబమదల కరరస ఖమన�
ఇసటట ననస:27-5-259
వయససస:44
లస: పప
94-102/552

తసడడ:డ చనత మదధదలలటట ననతకలసటర
ఇసటట ననస:27-5-261
వయససస:23
లస: పప

5435 NDX2274694
పషరర: సప న కలమమరర మసదల

94-102/543

5438 NDX2274728
పషరర: ససరగసదడ మసదల
తసడడ:డ రరస బహదసర
ఇసటట ననస:27-5-261
వయససస:34
లస: పప

5418 AP151010300298
పషరర: అబమదల ఘకలర షషక

94-102/542

5421 NDX2276939
పషరర: షసషరద బబగస మహమకద

94-105/302

5424 NDX1377811
పషరర: షరకకర షషక

94-102/544

భరస : అలమర భక
ఇసటట ననస:27-5-258
వయససస:40
లస: ససస స
94-102/546

5427 NDX1444926
పషరర: నజజక షషక

94-102/547

భరస : అజజక అల
ఇసటట ననస:27-5-259
వయససస:24
లస: ససస స
94-102/549

5430 NDX1510701
పషరర: ఆజస అల షషక

94-102/550

తసడడ:డ శశకతహల షషక
ఇసటట ననస:27-5-259
వయససస:29
లస: పప
94-105/304

5433 NDX2670602
పషరర: షరలస షషక

94-102/846

తసడడ:డ ఇసకఏల షషక
ఇసటట ననస:27-5-260
వయససస:20
లస: ససస స
94-102/553

భరస : ససరగసదర మసదల
ఇసటట ననస:27-5-261
వయససస:24
లస: ససస స
94-102/555

94-102/539

భరస : మమసస ఫర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-257
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : షప కరత అల షషక
ఇసటట ననస:27-5-259
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతష కలమమర మసదల
ఇసటట ననస:27-5-261
వయససస:22
లస: ససస స
5437 NDX2141992
పషరర: మధస మహన ననతకలసటర

94-105/301

భరస : శశకతహల
ఇసటట ననస:27-5-259
వయససస:57
లస: ససస స

94-102/551 5432 NDX2276608
5431 AP151010300108
పషరర: మహమకద లయమకతఅలర ఖమన�
పషరర: ఫరతమమ షషక

5415 AP151010303328
పషరర: జహరరబ షషక

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:27-5-257
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశమ
ఇసటట ననస:27-5-258
వయససస:44
లస: పప

భరస : లయమకత అల ఖమన� �
ఇసటట ననస:27-5-259
వయససస:38
లస: ససస స

5434 NDX2274777
పషరర: పససకక కలమమరర మసదల

94-102/541

భరస : షరమమమలలమహ షషక
ఇసటట ననస:27-5-258
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశమ
ఇసటట ననస:27-5-258
వయససస:42
లస: పప
5428 JBV2578144
పషరర: నదరర హన బబగస� �

5417 AP151010300110
పషరర: రహసతషలమర పఠరన

94-106/84

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:27-5-257
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : రరహమతషలర పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-257
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన పటభన
ఇసటట ననస:27-5-257
వయససస:63
లస: ససస స
5425 AP151010300208
పషరర: షమక షషక

94-102/538

తసడడ:డ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:27-5-257
వయససస:40
లస: పప

భరస : అసకతషలర పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-257
వయససస:33
లస: ససస స
5422 NDX2276293
పషరర: ష౦షరద పటభన

5414 NDX2142156
పషరర: అయళశర బ షషక

5412 AP151010312273
పషరర: యబనదస పఠరన

తసడడ:డ చనతజజన
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:42
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-257
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:27-5-257
వయససస:34
లస: పప
5419 NDX2276483
పషరర: షమ పఠరన

94-106/83

భరస : చనతజజన
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతజజన�
ఇసటట ననస:27-5-256
వయససస:54
లస: పప
5416 NDX0883397
పషరర: అసకతషలర పఠరన

5411 AP151010315418
పషరర: హలమమనతసర పఠరన

5436 NDX0219063
పషరర: ఖమసససబ షషక�

94-102/554

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:27-5-261
వయససస:46
లస: ససస స
94-102/556

5439 NDX0049973
పషరర: ససభభన� షషక�

94-102/557

తసడడ:డ బమడద సర�
ఇసటట ననస:27-5-261
వయససస:61
లస: పప
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94-102/558

తసడడ:డ కరలలషర వల షషక
ఇసటట ననస:27-5-262
వయససస:21
లస: ససస స
5443 NDX0416123
పషరర: గగసరర న�

94-102/561

94-102/916

Deleted
94-102/848

భరస : ఇసతయమజ అల షషక
ఇసటట ననస:27-5-263
వయససస:30
లస: ససస స
5452 NDX2803229
పషరర: మహహబబబ అల షషక

94-105/784

94-102/567

94-102/570

94-102/919

తసడడ:డ అబమదల రరహమన షషక
ఇసటట ననస:27-5-266
వయససస:20
లస: ససస స

5450 NDX2214351
పషరర: అమరరనతసర షషక

5453 AP151010303600
పషరర: షరరకలమ పఠరన

5456 AP151010300567
పషరర: సదతదర ఖమన పఠరన

94-102/571

94-106/86

5448 NDX2558534
పషరర: ఇసతయమజ అల షషక

5465 AP151010300042
పషరర: రహహమమన షషక�

5468 NDX2372779
పషరర: అసజమక అటట
ర రర
భరస : నతగగసదడ పడసరద అటట
ర రర
ఇసటట ననస:27-5-267
వయససస:53
లస: ససస స

94-102/847

5451 NDX0226134
పషరర: లయఖత అల� షషక�

94-102/565

94-106/87

5454 NDX2059955
పషరర: బభజత ఖమన పఠరన

94-102/566

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-265
వయససస:25
లస: పప
94-102/568

5457 AP151010300565
పషరర: మసరసన ఖమన పఠరన

94-102/569

తసడడ:డ రరవపఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-265
వయససస:49
లస: పప

94-102/917 5460 NDX3010782
5459 NDX3011004
పషరర: మసరసన వల ఖమన మహమకద
పషరర: జజన బఇవనస పటభన

5462 NDX2277960
పషరర: ఖరఖరరన పఠరన

94-102/563

తసడడ:డ మహమకద అల�
ఇసటట ననస:27-5-263
వయససస:30
లస: పప

94-102/918

భరస : సరద ర ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:27-5-265
వయససస:39
లస: ససస స
94-105/305

5463 NDX2276830
పషరర: జజన బ పఠరన

94-105/306

Deleted

భరస : సరరదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-265
వయససస:39
లస: ససస స
94-102/572

తసడడ:డ సపసదతసరహహబ�
ఇసటట ననస:27-5-266
వయససస:50
లస: పప
94-102/849

5445 NDX0416164
పషరర: దచలతతర న�

తసడడ:డ మహమకద అల షషక
ఇసటట ననస:27-5-263
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరవపఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-265
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రహహమమన�
ఇసటట ననస:27-5-266
వయససస:41
లస: ససస స
5467 NDX2666949
పషరర: గగససయ ససలమసనత షషక

భరస : బభజత సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-263
వయససస:93
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకస వల ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-265
వయససస:42
లస: పప

భరస : రవపఫ ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:27-5-265
వయససస:31
లస: ససస స
5464 AP151010303091
పషరర: దరరయమ బ షపక�

94-102/564

తసడడ:డ రగఫరర న
ఇసటట ననస:27-5-265
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-265
వయససస:75
లస: పప
5461 NDX3010725
పషరర: ఖరఖరరన పటభన

5447 NDX2213080
పషరర: మహబబబ బ షషక

94-102/560

తసడడ:డ దరరయమఖమన�
ఇసటట ననస:27-5-262
వయససస:70
లస: పప

భరస : మసరసననల
ఇసటట ననస:27-5-265
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరవపఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-265
వయససస:36
లస: పప
5458 AP151010300566
పషరర: రరవపఫ ఖమన పఠరన

94-102/562

భరస : లయమఖత అల షషక
ఇసటట ననస:27-5-263
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద అల షషక
ఇసటట ననస:27-5-264
వయససస:34
లస: పప
5455 NDX0856708
పషరర: నససర ఖమన పఠరన

5444 NDX2213049
పషరర: కరలలషర వల షషక

5442 NDX0420083
పషరర: మమసతతజగబగస షషక�

భరస : దచలతతర న�
ఇసటట ననస:27-5-262
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ యబసఫ షషక
ఇసటట ననస:27-5-262
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కలలశర వల షషక
ఇసటట ననస:27-5-262
వయససస:18
లస: పప
5449 NDX2554400
పషరర: నగరక కగసర షషక

94-102/559

భరస : కరలలషర వల షషక
ఇసటట ననస:27-5-262
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ దచలతతర న�
ఇసటట ననస:27-5-262
వయససస:37
లస: పప
5446 NDX2894327
పషరర: మహమకద రఫస షషక

5441 NDX2213031
పషరర: తతహహరరనతసర పరరనన షషక

5466 NDX2125178
పషరర: సపసదత సరహహబ షషక

94-102/573

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-266
వయససస:83
లస: పప
94-64/20

5469 NDX2276947
పషరర: బబ జజన షషక

94-105/307

భరస : ఖమజజ మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:27-5-267
వయససస:52
లస: ససస స

Page 151 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34

5470 NDX2276996
పషరర: అబభబస అహమకద షషక

94-105/308

తసడడ:డ హమద షషక
ఇసటట ననస:27-5-267
వయససస:21
లస: పప
5473 AP151010303223
పషరర: సపసదతబ షషక

94-102/576

94-102/579

94-102/582

94-102/584

94-102/587

తసడడ:డ మహమకద అల
ఇసటట ననస:27-5-269
వయససస:46
లస: పప
5488 NDX2125202
పషరర: షరగ అల షషక

94-102/590

94-102/592

భరస : అససఫ అల షషక
ఇసటట ననస:27-5-271
వయససస:25
లస: ససస స

94-102/920

5483 NDX2151512
పషరర: షఅమర ఖమజజ
మహహయమదదదనచససట షషక
తసడడ:డ జరలమన షషక
ఇసటట ననస:27-5-269
వయససస:21
లస: పప

94-102/585

5486 AP151010300259
పషరర: జరలమన షషక

94-102/588

5489 AP151010300006
పషరర: అబమదల కరరస షషక�

5492 AP151010303392
పషరర: షసషరద బబగస షషక�

94-102/595

5495 JBV2573285
పషరర: మసరసననల� షషక �

5498 NDX1997768
పషరర: మమబనత షషక
భరస : జబర బబసగ షషక
ఇసటట ననస:27-5-272
వయససస:33
లస: ససస స

5478 NDX2125327
పషరర: అజజ ఉనతసర షషక

94-102/581

5481 NDX2059963
పషరర: తహ ససన షషక

94-102/583

5484 NDX1106889
పషరర: హహహదర అల షషక

94-102/586

తసడడ:డ జలర కర అల
ఇసటట ననస:27-5-269
వయససస:32
లస: పప
5487 JBV2578623
పషరర: సరబరర షషకక

94-102/589

భరస : రహసతషలమర
ఇసటట ననస:27-5-270
వయససస:47
లస: ససస స
94-102/445

5490 NDX1875782
పషరర: యమససకన షషక

94-102/591

తసడడ:డ రహకతషలమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-271
వయససస:25
లస: ససస స
94-102/593

5493 NDX1290113
పషరర: షషక నదరర హన

94-102/594

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:27-5-271
వయససస:55
లస: ససస స
94-102/596

తసడడ:డ అబమదలరరరమ� �
ఇసటట ననస:27-5-271
వయససస:34
లస: పప
94-107/948

94-102/578

తసడడ:డ జరలమన షషక
ఇసటట ననస:27-5-269
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అహమకద బబగస�
ఇసటట ననస:27-5-271
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ షషక అబమదల కరరమ
ఇసటట ననస:27-5-271
వయససస:32
లస: పప
5497 NDX3018686
పషరర: సప నయమ తతర షషక

5480 NDX3211380
పషరర: అబమదల సమర షషక

5475 AP151010300568
పషరర: అమర ఆల షషక

భరస : జహహర అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-5-268-1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల�
ఇసటట ననస:27-5-271
వయససస:60
లస: పప

భరస : అబమదల కరరమ
ఇసటట ననస:27-5-271
వయససస:50
లస: ససస స
5494 NDX1406850
పషరర: షషక ఆససఫ అల

94-102/580

తసడడ:డ మహమకద అల షషక
ఇసటట ననస:27-5-269
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రహమ తషలర షషక
ఇసటట ననస:27-5-270
వయససస:23
లస: పప
5491 AP151010303075
పషరర: కరరమమన షషక

5477 NDX1998170
పషరర: తహససన షషక

94-102/575

తసడడ:డ జనపకరర ఆల
ఇసటట ననస:27-5-268
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల హఫసజ షషక
ఇసటట ననస:27-5-268/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : జరలమన షషక
ఇసటట ననస:27-5-269
వయససస:44
లస: ససస స
5485 NDX1377878
పషరర: ససదతన షషక

94-102/577

భరస : అబమదల హఫసజ షషక
ఇసటట ననస:27-5-268-1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జహహర అహకద
ఇసటట ననస:27-5-268-1
వయససస:52
లస: పప
5482 AP151010303084
పషరర: శకకలమ బబగమ షషక

5474 AP151010303088
పషరర: హబబబన పఠరన

5472 NDX0420216
పషరర: జబబదత షషక�

భరస : వల�
ఇసటట ననస:27-5-268
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరవపఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-268
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : మకలబల అహకద
ఇసటట ననస:27-5-268-1
వయససస:44
లస: ససస స
5479 NDX2213262
పషరర: మకలబల అహకద

94-102/574

భరస : జలమలకర అల షషక
ఇసటట ననస:27-5-268
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జలపలలర ఆల
ఇసటట ననస:27-5-268
వయససస:66
లస: ససస స
5476 NDX2213288
పషరర: రమజ షషక

5471 NDX1717562
పషరర: జహర షషక

5496 AP151010300407
పషరర: రహసతషలమర షషక

94-102/597

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:27-5-271
వయససస:52
లస: పప
94-102/598

5499 NDX1377829
పషరర: షసషరద బబగస మహమకద

94-102/599

భరస : మమసస ఫర
ఇసటట ననస:27-5-272
వయససస:48
లస: ససస స
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5500 NDX1377886
పషరర: హఫసజనతసర మహమకద

94-102/600

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:27-5-272
వయససస:71
లస: ససస స
5503 AP151010300345
పషరర: అహమకద బబగ షషక

94-102/603

94-102/606

94-105/310

94-102/610

94-102/613

94-102/616

94-102/617

తసడడ:డ బషసర అహకద
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:22
లస: పప

5513 NDX0774976
పషరర: ఆయయశర షషక�

5516 NDX1106798
పషరర: రబభబన షషక

5519 NDX1292648
పషరర: పరరనత మమతకన మమతకన

5522 NDX2178581
పషరర: ఆఫడ షషక

94-102/620

5525 NDX0017566
పషరర: అలయమ ససలమసనత షషక

94-102/611

5528 NDX2178599
పషరర: మమహమకద గగస షషక
తసడడ:డ అననర బభషర
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:29
లస: పప

5508 NDX0670273
పషరర: అజమమ షషక

94-102/608

5511 NDX0672253
పషరర: ఖమససస షరరఫ షషక

94-102/609

5514 AP151010303214
పషరర: మహబబబ బ షషక�

94-102/612

భరస : రసదల�
ఇసటట ననస:27-5-275
వయససస:47
లస: ససస స
94-102/614

5517 NDX0865683
పషరర: అబమదల కరరమ షషక�

94-102/615

తసడడ:డ రసదల�
ఇసటట ననస:27-5-275
వయససస:34
లస: పప
94-105/313

5520 NDX1292614
పషరర: రరజగష మమతకన

94-105/314

తసడడ:డ దతసస మమతకన మమతకన
ఇసటట ననస:27-5-275
వయససస:29
లస: పప
94-102/618

5523 JBV2578201
పషరర: అతక ససలమసన షషక

94-102/619

భరస : బషసరర
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:38
లస: ససస స
94-102/621

భరస : అననర బభషర
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:44
లస: ససస స
94-102/623

94-102/605

తసడడ:డ మనతన షరరఫ
ఇసటట ననస:27-5-274
వయససస:47
లస: పప

భరస : మమహమకద గగస షషక
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అఫప డ జ
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:40
లస: ససస స
5527 NDX2178565
పషరర: అలమసఫ షషక

94-105/311

తలర : ససబబలకకక పపపల మమతకన
ఇసటట ననస:27-5-275
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అననర బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:24
లస: ససస స
5524 NDX2178573
పషరర: సబహ షషక

5510 NDX2276897
పషరర: గగససయమ బబగస షషక

5505 NDX0420166
పషరర: షరరకలమ భభనస షషక

తసడడ:డ మనతన షరరఫ
ఇసటట ననస:27-5-273
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రసదల
ఇసటట ననస:27-5-275
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మహమకదకదతర�
ఇసటట ననస:27-5-275
వయససస:37
లస: పప
5521 NDX1717455
పషరర: అమమన ససలమసనత షషక

94-102/607

భరస : ఇకరబల బభషర�
ఇసటట ననస:27-5-275
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రసదల�
ఇసటట ననస:27-5-275
వయససస:29
లస: పప
5518 NDX0386417
పషరర: మసరసననల� షషక�

5507 NDX0365452
పషరర: సయళత పసర షషక

94-102/602

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:27-5-273
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమ షషక
ఇసటట ననస:27-5-273
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల కరరమ షషక
ఇసటట ననస:27-5-275
వయససస:27
లస: ససస స
5515 NDX0865667
పషరర: ఇరరలన షషక�

94-102/604

తసడడ:డ మమనతతన షరరఫ
ఇసటట ననస:27-5-273
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఖమససస షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-5-273
వయససస:30
లస: ససస స
5512 NDX2274769
పషరర: నజన షషక

5504 NDX0019190
పషరర: మమసస ఫరమహమకద షషక

5502 NDX0019299
పషరర: జజనస షషక�

తసడడ:డ రసదల�
ఇసటట ననస:27-5-272
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన
ఇసటట ననస:27-5-272
వయససస:61
లస: పప

భరస : మనతన
ఇసటట ననస:27-5-273
వయససస:51
లస: ససస స
5509 NDX2276350
పషరర: షరరకల షషక

94-102/601

తసడడ:డ అహకద బబగ షషక
ఇసటట ననస:27-5-272
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన బబగ
ఇసటట ననస:27-5-272
వయససస:57
లస: పప
5506 NDX0420240
పషరర: నదరర హన షషక

5501 NDX0865188
పషరర: జబర బబగ షషక

5526 NDX2212793
పషరర: సమరర ఫరతమ షషక

94-102/622

భరస : గగస మహహదధదన షషక
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:34
లస: ససస స
94-102/624

5529 NDX2212777
పషరర: గగస మహహదదదన షషక

94-102/625

తసడడ:డ సలమమ షషక
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:42
లస: పప
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5530 JBV2574358
పషరర: బశర అహమకద� షషక�

94-102/626

తసడడ:డ ఆదమ శరఫస షషక�
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:45
లస: పప
5533 NDX2276400
పషరర: అలమసఫ షషక

94-105/315

94-102/631

94-102/634

94-102/637

94-102/922

94-102/925

94-102/1113

తసడడ:డ శవయఖ వజజర
ఇసటట ననస:27-5-282
వయససస:42
లస: పప

5543 NDX2707131
పషరర: అబమదల శకలరర షషక

5546 NDX3180189
పషరర: నతగమర షషక

5549 NDX3111200
పషరర: మహమకద ఫజలమ షషక

5552 NDX2871564
పషరర: అశరబ సయద

94-102/640

5555 NDX1998527
పషరర: ఖదసరరనతస షషక

94-89/744

5558 NDX2141927
పషరర: మసరసన వరల షషక
తసడడ:డ దతవపద షషక
ఇసటట ననస:27-5-282
వయససస:53
లస: పప

5538 JBV2579118
పషరర: ససరరజదదదన షషక

94-102/633

5541 NDX0416305
పషరర: నయమమలమర ఖమన పఠరన

94-102/636

5544 NDX1052562
పషరర: జయమక దతసరర

94-102/638

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:27-5-281
వయససస:64
లస: ససస స
94-102/923

5547 NDX2762821
పషరర: మమహరరనతసర షషక

94-102/924

భరస : అబమదల షషకలర షషక
ఇసటట ననస:27-5-281
వయససస:53
లస: ససస స
94-102/926

5550 NDX3111903
పషరర: అబమదల ఫసరడ గసష

94-102/927

భరస : మహమకద ఫజలమ షషక
ఇసటట ననస:27-5-281
వయససస:22
లస: ససస స
94-105/785

5553 NDX1998550
పషరర: షమస షషక

94-102/639

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-5-282
వయససస:24
లస: ససస స
94-102/641

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-5-282
వయససస:37
లస: ససస స
94-102/643

94-102/630

తసడడ:డ అననర ఖమన
ఇసటట ననస:27-5-280
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: అశరబ సయద
ఇసటట ననస:27-5-281
వయససస:87
లస: ససస స

భరస : వనణమ వజజర
ఇసటట ననస:27-5-282
వయససస:36
లస: ససస స
5557 NDX1875626
పషరర: వనణమ వజజర

94-102/635

తసడడ:డ నతగమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-281
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల కరరస
ఇసటట ననస:27-5-281
వయససస:70
లస: పప
5554 NDX1722223
పషరర: దదప వజజర

5540 NDX0763102
పషరర: సయఖద బతషల బభనస

5535 AP151010300053
పషరర: ఖమజజమహహదద న మహమకద�

భరస : రరకలమమదదదన
ఇసటట ననస:27-5-279
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నననత సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-281
వయససస:54
లస: పప

భరస : నతగమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-281
వయససస:49
లస: ససస స
5551 NDX3299286
పషరర: అబమదల శకలరర

94-102/632

తసడడ:డ కరరస షషక
ఇసటట ననస:27-5-281
వయససస:70
లస: పప

భరస : ఏన సయద
ఇసటట ననస:27-5-281
వయససస:88
లస: ససస స
5548 NDX3110582
పషరర: మరబ షషక

5537 JBV2579142
పషరర: షఅషరద షషక

94-102/628

తసడడ:డ ఇబడహహమ�
ఇసటట ననస:27-5-278
వయససస:55
లస: పప

భరస : పఠరన అమమనసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:27-5-280
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అననర ఖమన
ఇసటట ననస:27-5-280
వయససస:41
లస: పప
5545 NDX2943637
పషరర: అషరబ సయద

94-102/629

భరస : షహబమదదదన
ఇసటట ననస:27-5-279
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరక మమదదదన
ఇసటట ననస:27-5-279
వయససస:44
లస: పప
5542 NDX0416297
పషరర: అమమనసలమర ఖమన పఠరన

5534 NDX0420679
పషరర: వహహదత బబగస�

5532 NDX2178532
పషరర: అననర బభషర షషక

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:59
లస: పప

భరస : మహమకద�
ఇసటట ననస:27-5-278
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల హజజజ�
ఇసటట ననస:27-5-278
వయససస:83
లస: పప
5539 AP151010300121
పషరర: షహబమదధదన షషక

94-102/627

తసడడ:డ సపసదత
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బషసర అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-5-277
వయససస:22
లస: పప
5536 AP151010300032
పషరర: ఇబడహహమ మహమకద�

5531 NDX2178540
పషరర: అఫప డ జ షషక

5556 AP151010303134
పషరర: సరగజన ససదర తబతష
స న

94-102/642

భరస : సదరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:27-5-282
వయససస:62
లస: ససస స
94-102/644

5559 NDX1290139
పషరర: నదరర హన బబబ సయఖద

94-102/645

తసడడ:డ రఫస అహకద
ఇసటట ననస:27-5-283
వయససస:33
లస: ససస స
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94-102/646

భరస : సయఖద షఫస అహకద
ఇసటట ననస:27-5-283
వయససస:43
లస: ససస స
5563 NDX2178482
పషరర: షరఫస అహకద సయఖద

94-102/649

94-102/929

94-102/651

94-102/654

94-102/1110

94-102/659

94-105/316

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:44
లస: ససస స

5573 AP151010303119
పషరర: బబజజన షషక�

5576 NDX2213072
పషరర: రరజజననత షషక

5579 NDX0019273
పషరర: ఫయమజ షషక�

5582 NDX2276392
పషరర: సమరర ఫరతమమ షషక

94-102/663

5585 JBV2579191
పషరర: యమససకన షషక� �

94-102/655

5588 JBV2579274
పషరర: జబబదతబబగస షషక
భరస : పపదదమదతర
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:50
లస: ససస స

5568 NDX2998797
పషరర: రరయమజ హఫసజ షషక

94-110/1149

5571 NDX0420745
పషరర: షకకలమ బబగస� షషక�

94-102/653

5574 AP151010300607
పషరర: అబమదల రహహమమన షషక

94-102/656

తసడడ:డ ఖమదర మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:27-5-284-2
వయససస:49
లస: పప
94-102/657

5577 NDX2213056
పషరర: జజరరనత షషక

94-102/658

భరస : అహకద షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-5-285
వయససస:35
లస: ససస స
94-102/660

5580 NDX1106863
పషరర: అహకద షరరఫ షషక

94-102/661

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:27-5-285
వయససస:41
లస: పప
94-105/317

5583 NDX1106905
పషరర: జహహర అహకద

94-102/662

తసడడ:డ సదలఇమమన
ఇసటట ననస:27-5-286-1
వయససస:77
లస: పప
94-102/664

భరస : జజనస� �
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:35
లస: ససస స
94-102/666

94-102/928

తసడడ:డ ఖమదర మహహదద న�
ఇసటట ననస:27-5-284-2
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గగస మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:27-5-286
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజన సపసదత షషక
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:33
లస: ససస స
5587 AP151010303210
పషరర: హలసబషషక

94-102/652

తసడడ:డ నజర�
ఇసటట ననస:27-5-285
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహన రరసజల
ఇసటట ననస:27-5-285
వయససస:45
లస: ససస స
5584 NDX2213320
పషరర: నతజయ షషక

5570 NDX1717273
పషరర: మసరసన వల అకరవటట

5565 NDX2998870
పషరర: సలస షషక

తసడడ:డ వల జజన షషక
ఇసటట ననస:27-5-284
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఫయమజ షషక
ఇసటట ననస:27-5-285
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నజర షషక
ఇసటట ననస:27-5-285
వయససస:60
లస: ససస స
5581 NDX0539254
పషరర: కలపన రరసజల రరసజల

94-107/949

భరస : ఖమదర మహహదద న�
ఇసటట ననస:27-5-284-2
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల రహహమమన షషక
ఇసటట ననస:27-5-284-2
వయససస:18
లస: పప
5578 NDX2213064
పషరర: నసరజహన షషక

5567 NDX3003472
పషరర: మమలక జజహ షషక

94-102/648

తసడడ:డ వల జజన షషక
ఇసటట ననస:27-5-284
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస పసరర అకవననటట
ఇసటట ననస:27-5-284-1
వయససస:44
లస: పప

భరస : అబమదల రహహమమన షషక
ఇసటట ననస:27-5-284-2
వయససస:41
లస: ససస స
5575 NDX2613834
పషరర: సమర షషక

94-102/650

భరస : రరయమజ హఫసజ షషక
ఇసటట ననస:27-5-284
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల అకవననటట
ఇసటట ననస:27-5-284-1
వయససస:41
లస: ససస స
5572 NDX0701086
పషరర: ఫరతమమనతసర షషక

5564 NDX1065937
పషరర: ఆనసద మహన వలర సకకసడ

5562 NDX1290048
పషరర: రఫస అహమద సయఖద

తసడడ:డ బససర
ఇసటట ననస:27-5-283
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:27-5-283
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వల జజన షషక
ఇసటట ననస:27-5-284
వయససస:30
లస: పప
5569 NDX1717281
పషరర: మమసతతజ బబగస అకరవటట

94-102/647

భరస : బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-283
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బశర సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-283
వయససస:47
లస: పప
5566 NDX3003571
పషరర: శరఫస షషక

5561 NDX1290055
పషరర: మమమ మమనతస సయఖద

5586 AP151010303211
పషరర: హమద షషక

94-102/665

భరస : ససబభన
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:40
లస: ససస స
94-102/667

5589 AP151010303008
పషరర: బభజదధబ షషక

94-102/668

భరస : చనత మదతర
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:52
లస: ససస స
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5590 AP151010303488
పషరర: పరతమమన షషక

94-102/669

భరస : చనత మదతర
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:67
లస: ససస స
5593 AP151010300060
పషరర: జజన సపసదత షషక

94-102/672

94-102/675

94-105/309

5597 NDX2603843
పషరర: సలస షషక

5600 NDX2276541
పషరర: నతజయ షషక

94-105/786

5603 NDX2797751
పషరర: రరహమన షషక

5606 NDX1922187
పషరర: మమననర పరషర మహమకద

తసడడ:డ మమననర పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-289
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మగబబల షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-289
వయససస:61
లస: పప

94-102/681
5608 NDX2142149
పషరర: అబమదర రరబ ఆరరఫ అహకద
షషక
తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-290
వయససస:24
లస: పప

5609 NDX1444900
పషరర: రహమమన అహకద షషక
తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:27-5-290
వయససస:26
లస: పప

5611 NDX1444918
పషరర: మహబబబ షషక

5612 AP151010300380
పషరర: అబదసల రహహమమన షషక

94-102/684

తసడడ:డ రహమమన
ఇసటట ననస:27-5-290
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఖమహహదధదన
ఇసటట ననస:27-5-290
వయససస:72
లస: పప

94-105/320
5614 NDX1862862
పషరర: అబమదర రరబ ఆరరఫ అహమద
షషక
తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-290
వయససస:24
లస: పప

5615 NDX1773028
పషరర: ససరరజకనతసర షషక
భరస : షబమబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-291
వయససస:30
లస: ససస స

5617 NDX0896605
పషరర: షషక ననసనత

5618 NDX0896449
పషరర: షషక ఫయమస�

తసడడ:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:27-5-291
వయససస:29
లస: పప

94-102/850

94-102/689

తసడడ:డ కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:27-5-291
వయససస:32
లస: పప

5595 AP151010300187
పషరర: మమలమల షషక

94-102/674

5598 NDX2603918
పషరర: రరజఖ లకడక చల

94-102/851

భరస : సలస షషక
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:37
లస: ససస స
94-105/318

5601 NDX2276566
పషరర: రహమత అల షషక

94-105/319

తసడడ:డ ససబభన షషక
ఇసటట ననస:27-5-288
వయససస:21
లస: పప
94-105/787

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-5-288
వయససస:29
లస: పప
94-102/677

94-102/671

తసడడ:డ చనతమదతర
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:48
లస: పప

భరస : జజన సపసదత షషక
ఇసటట ననస:27-5-288
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-5-288
వయససస:46
లస: ససస స
5605 NDX1875592
పషరర: మనదసర పరషర మహమకద

94-102/673

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-5-288
వయససస:23
లస: పప
5602 NDX2798569
పషరర: హలమమ షషక

5594 AP151010300339
పషరర: ససబభన షషక

5592 JBV2573491
పషరర: అహమకద అల� షషక�

తసడడ:డ జజనభభషర షషక� �
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనతమదతర
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమలమసరహహబ�
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:75
లస: పప
5599 NDX2276673
పషరర: అబమదల రజజక షషక

94-102/670

తసడడ:డ పపదదమదతర�
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనతమదతర
ఇసటట ననస:27-5-287
వయససస:40
లస: పప
5596 NDX0416388
పషరర: పపదదమదతర� షషక�

5591 JBV2574333
పషరర: పపదద మధర� షషక�

5604 NDX1922161
పషరర: జహహర ససలమసన మహమకద

94-102/676

భరస : మమననర పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-289
వయససస:53
లస: ససస స
94-102/678

5607 NDX1444850
పషరర: నససస ససలమసన షషక

94-102/680

భరస : మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-290
వయససస:48
లస: ససస స
94-102/682

5610 AP151010300008
పషరర: రజజక షషక

94-102/683

తసడడ:డ నతగబర వల
ఇసటట ననస:27-5-290
వయససస:52
లస: పప
94-102/685

5613 AP151010300002
పషరర: ఖమశస పసరర షషక�

94-102/686

తసడడ:డ బభబభసరహహబ�
ఇసటట ననస:27-5-290
వయససస:25
లస: పప
94-102/687

5616 AP151010303356
పషరర: నజమమనతసర బబగస షషక

94-102/688

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:27-5-291
వయససస:54
లస: ససస స
94-102/690

5619 NDX0896787
పషరర: షషక షబభబ

94-102/691

తసడడ:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:27-5-291
వయససస:33
లస: పప
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5620 NDX0896829
పషరర: షషక సలస
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94-102/692

తసడడ:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:27-5-291
వయససస:35
లస: పప
5623 NDX2520450
పషరర: ననసనత షషక

94-107/179

94-102/696

94-102/852

94-102/699

94-102/702

94-105/321

94-107/180

5633 AP151010303267
పషరర: సమఉనతసర షషక�

5636 AP151010300443
పషరర: MD జజన భభషర

5639 NDX1165257
పషరర: మసరసన కరరమమటర భ కరరమమటర భ

94-106/89

5642 AP151010312504
పషరర: ఇసరకయల ఖమన పఠరన

94-102/700

94-105/323

5647 NDX0945105
పషరర: ఖమదరనల షషక

94-102/705

5645 NDX1165281
పషరర: శకనవరస కడడమమటర కడడమమటర

94-102/703

భరస : ఖమదర మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-5-295
వయససస:34
లస: ససస స

94-102/698

5631 NDX0842062
పషరర: షషక మమనక అహకద�

94-107/181

94-102/701
5634 JBV2574531
పషరర: రహమమనతబబమ� మహమకద�

5637 NDX2829893
పషరర: అకస రరనతసర మహమకద

94-102/930

భరస : రహహమమన బభబమ మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-294
వయససస:36
లస: ససస స
94-105/322

5640 NDX2214328
పషరర: రగషక జహ పఠరన

94-106/88

భరస : నతగమరఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-294
వయససస:33
లస: ససస స
94-106/90

5643 NDX2747285
పషరర: ససమమమ న పఠరన

94-106/803

తసడడ:డ ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-294
వయససస:19
లస: ససస స
94-105/324

తసడడ:డ మసరసన రరవప కడడమమటర
ఇసటట ననస:27-5-294/1
వయససస:31
లస: పప
5648 NDX2276731
పషరర: నదరర హన షషక

5628 JBV2574390
పషరర: మమలకఅహమకద షషక

తసడడ:డ జజనభభషర� �
ఇసటట ననస:27-5-294
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపదద జజన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-294
వయససస:46
లస: పప

5644 NDX1166974
పషరర: మధస కలమమరర కడడమమటర
కడడమమటర
భరస : శకనవరస కడడమమటర
ఇసటట ననస:27-5-294/1
వయససస:28
లస: ససస స

94-102/695

తసడడ:డ జజనతసహహబ�
ఇసటట ననస:27-5-292
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప కరరమమటర భ
ఇసటట ననస:27-5-294
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఇసరకయల పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-294
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదరనల
ఇసటట ననస:27-5-295
వయససస:34
లస: పప

5630 NDX1148493
పషరర: మహమకద యబససఫ షషక

5625 NDX0420869
పషరర: సలమక షషక

తసడడ:డ జజనతసహహబ
ఇసటట ననస:27-5-292
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గమలమసమదదదన
ఇసటట ననస:27-5-294
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర కర
ఇసటట ననస:27-5-294
వయససస:30
లస: ససస స
5641 NDX0710376
పషరర: ఖరఖరరన పఠరన

94-102/697

భరస : జజన భభషర�
ఇసటట ననస:27-5-294
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనబభషర�
ఇసటట ననస:27-5-294
వయససస:44
లస: పప
5638 NDX0030536
పషరర: రగణమక కర

5627 NDX1581223
పషరర: మహమకద యమసఫ షషక

94-107/178

భరస : మమలక అహకద
ఇసటట ననస:27-5-292
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖసదతవరన షషక
ఇసటట ననస:27-5-292
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబమదల�
ఇసటట ననస:27-5-293
వయససస:50
లస: ససస స
5635 AP151010300080
పషరర: మహమకద రఫసబభబమ�

94-102/694

తసడడ:డ ఖసడవన షషక
ఇసటట ననస:27-5-292
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమదలమరహ షషక
ఇసటట ననస:27-5-292
వయససస:33
లస: పప
5632 AP151010303604
పషరర: కరరమమన షషక�

5624 NDX1626409
పషరర: హబబమనతసర షషక

5622 NDX0105650
పషరర: నజర బబగస షషక

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:27-5-291
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అబమదల హకకమ షషక
ఇసటట ననస:27-5-292
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజనతసహహబ
ఇసటట ననస:27-5-292
వయససస:65
లస: ససస స
5629 NDX2552172
పషరర: అబమదల హకకస షషక

94-102/693

తసడడ:డ నతగబర వరల షషక
ఇసటట ననస:27-5-291
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమళ షషక
ఇసటట ననస:27-5-291
వయససస:29
లస: పప
5626 JBV2578664
పషరర: మసరసనబ షషక

5621 NDX2125285
పషరర: కరరమమలమర షషక

5646 NDX0420943
పషరర: రహమత షషక�

94-102/704

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:27-5-295
వయససస:40
లస: ససస స
94-105/325

5649 AP151010315373
పషరర: లకకక కడడమమటర భ

94-106/91

భరస : మసరసన కడడమమటర భ
ఇసటట ననస:27-5-295
వయససస:47
లస: ససస స
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5650 NDX0227579
పషరర: వనసకటటశనరరర కడడమమటర
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94-106/92

తసడడ:డ మసరసన కడడమమటర భ
ఇసటట ననస:27-5-295
వయససస:32
లస: పప
5653 MLJ0743005
పషరర: హససనత మహకద

94-102/706

94-102/709

తసడడ:డ కరరమమలర �
ఇసటట ననస:27-5-296
వయససస:42
లస: పప
5662 NDX2213239
పషరర: అఖల సయఖద

5657 NDX1875584
పషరర: ససధతన మహమకద

5660 JBV2573343
పషరర: అమమనసలమర మహమకద�

5663 NDX0017541
పషరర: షహనతజ సయఖద

తసడడ:డ అబమదల ఖమదర జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-297
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హఫసజ బభషర
ఇసటట ననస:27-5-297
వయససస:38
లస: ససస స

5665 NDX0017533
పషరర: సకకనత బ సయఖద

5666 NDX3172988
పషరర: సపసఫపలమర మహమకద

94-102/718

భరస : గగస
ఇసటట ననస:27-5-297
వయససస:76
లస: ససస స
5668 NDX2277804
పషరర: నగరనత రగషసన మహమకద
తసడడ:డ సపసఫపలర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-297
వయససస:21
లస: ససస స
5671 NDX2276913
పషరర: యమసఫ మహమకద

94-105/329

తసడడ:డ పసర అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-5-298
వయససస:28
లస: ససస స

94-102/713

5672 NDX2053023
పషరర: కరరమమన షషక

94-102/721

94-107/182

5675 NDX1558156
పషరర: సయఖద ఆయషర సయఖద

94-102/711

5661 AP151010300117
పషరర: కరరమమలమర మహమకద�

94-102/716

5664 NDX1290014
పషరర: సయఖద నజక ఖటటన

94-102/717

భరస : అబమదల ఖదదర జలమన
ఇసటట ననస:27-5-297
వయససస:51
లస: ససస స
94-102/931

5667 NDX2982114
పషరర: ఫజలలలమర మహమకద

94-102/932

తసడడ:డ కరరమమలర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-297
వయససస:31
లస: పప
94-105/327

5670 NDX2276715
పషరర: ససలమసనత హససనత మహకద

94-105/328

భరస : మహకద జఫరరలమరహ మహకద
ఇసటట ననస:27-5-297
వయససస:33
లస: ససస స
94-102/719

5673 AP151010303197
పషరర: బబ షషక�

94-102/720

భరస : ఖమదర వల�
ఇసటట ననస:27-5-298
వయససస:67
లస: ససస స
94-105/330

94-105/331
5676 NDX1558172
పషరర: అబమదల ఖమదర జలమన సయఖద

Deleted

తసడడ:డ సయఖద అబమదల ఖమదర జలమన సయఖ
ఇసటట ననస:27-5-298
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-298
వయససస:53
లస: పప

5678 NDX0106344
పషరర: మమననర ససలమసనత షషక�

5679 NDX1717687
పషరర: అలకననష షరరఫ మహమకద

భరస : ఇబడహహస షరరఫ�
ఇసటట ననస:27-5-298
వయససస:51
లస: ససస స

94-102/714

తసడడ:డ అమమనసలమర�
ఇసటట ననస:27-5-296
వయససస:70
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-298
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-298
వయససస:26
లస: పప
5677 NDX1910273
పషరర: నదరర హన షషక

5669 NDX2276889
పషరర: ఆయయషర మహమకద

5658 NDX0415901
పషరర: రరజగశ సరహహ
తసడడ:డ మమతతరర
ఇసటట ననస:27-5-296
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అమమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-297
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-297
వయససస:21
లస: పప
5674 NDX2053015
పషరర: అబమదల ఖమదర జలమన షషక

94-102/710

తసడడ:డ కరరమమలర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-297
వయససస:41
లస: పప
94-105/326

94-102/708

భరస : బడదసరహహబ�
ఇసటట ననస:27-5-296
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర �
ఇసటట ననస:27-5-296
వయససస:46
లస: పప
94-102/715

94-106/804

94-102/707 5655 NDX0915876
5654 AP151010303196
పషరర: మమసతతజ హససనత మహమకద�
పషరర: మసరసనబ షషక�

తసడడ:డ షరరఫ ఫపలమర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-296
వయససస:25
లస: పప
94-102/712

5652 NDX2747293
పషరర: మహమబద షషక

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-5-295
వయససస:24
లస: పప

భరస : అమమనసలమర�
ఇసటట ననస:27-5-296
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:27-5-296
వయససస:64
లస: ససస స
5659 JBV2573335
పషరర: జపరరలమర మహమకద�

94-106/93

తసడడ:డ మసరసన కడడమమటర భ
ఇసటట ననస:27-5-295
వయససస:54
లస: పప

భరస : సపసఫపలమర
ఇసటట ననస:27-5-296
వయససస:40
లస: ససస స
5656 NDX0420893
పషరర: అరరతషనతసర మహమకద�

5651 NDX0228932
పషరర: మసరసన కడడమమటర

94-107/183

94-107/184

తసడడ:డ ఇభడహహస షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-298
వయససస:26
లస: పప
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5680 NDX0229195
పషరర: ఇబడహహస షరరఫ మహమకద

94-107/185

తసడడ:డ రహమమన షరరఫ
ఇసటట ననస:27-5-298
వయససస:56
లస: పప
5683 NDX1875600
పషరర: పరరనన మహమకద

94-102/723

94-102/726

5689 AP151010300017
పషరర: యమససన షరరఫ మహమకద

94-102/729

94-102/732

94-102/934

94-107/187

94-102/730

5693 JBV2573525
పషరర: ఫసరగజ బభషర � షషక�

5696 NDX3022233
పషరర: నలలఫర షషక

5699 NDX0106724
పషరర: నదరర హన పఠరన�

94-107/190

5702 NDX0117184
పషరర: ఖమతషన బ షషక�

94-102/733

తసడడ:డ జలమన భభషర�
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:35
లస: పప

5705 NDX0225664
పషరర: దతవపద భభషర సయఖద

94-102/935

5708 NDX1931303
పషరర: మమధవ కటభట
భరస : దతవద రరజ కటభట
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:36
లస: ససస స

94-102/728

5691 NDX2540086
పషరర: మసరసన షరరఫ మహమకద

94-102/731

5694 NDX3022332
పషరర: అలమర బక షషక

94-102/933

5697 NDX1133537
పషరర: ఆయమషర ఫసరదగస యస

94-107/186

తసడడ:డ దతవపద భభషర
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:27
లస: ససస స
94-107/188

5700 NDX0106765
పషరర: రరజజననత ససలమసనత షషక�

94-107/189

భరస : సరహహబ జజహన�
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:43
లస: ససస స
94-107/191

5703 NDX1137686
పషరర: ఆససఫర రహమమన సయఖద

94-107/192

తసడడ:డ భభషర
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:33
లస: పప
94-107/194

తసడడ:డ భభజత సరహహబ
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:59
లస: పప
94-102/735

5688 AP151010300308
పషరర: జజపర షరరఫ మహమకద

తసడడ:డ మహమకద జజన షషక
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:47
లస: పప

భరస : జలమన బభషర�
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:61
లస: ససస స
94-107/193

94-102/725

తసడడ:డ యశన షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-302
వయససస:25
లస: పప

భరస : పఠరన ఎలయమస�
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : డదవపడ బభషర�
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రహహస షషక
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:29
లస: ససస స

5690 AP151010300241
పషరర: ఇబడహహమ షరరఫ మహమకద

5685 JBV2578573
పషరర: నససన
డ ససలమసనత మహమకద

తసడడ:డ రహహమమన షరరఫ
ఇసటట ననస:27-5-302
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అలమర బక షషక
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : �ాసరగజ బభషర
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:31
లస: ససస స

5707 NDX1717703
పషరర: ఫరతమమ షషక

94-102/727

తసడడ:డ జలమనభభషర షషక�
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:38
లస: పప

భరస : అలమర బక షషక
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:42
లస: ససస స

5704 NDX0225391
పషరర: జఫర సరధధక� షషక�

5687 AP151010303151
పషరర: రరహహనతసర మహమకద

94-102/722

భరస : యమససన షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-302
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమమన షరరఫ
ఇసటట ననస:27-5-302
వయససస:52
లస: పప

భరస : జలమన భభషర
ఇసటట ననస:27-5-303
వయససస:57
లస: ససస స

5701 NDX0106526
పషరర: వజదత బబగస సయఖద�

94-102/724

భరస : రహహమమన షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-302
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమన షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-302
వయససస:54
లస: పప

5698 NDX0105981
పషరర: రరజజననత షషక

5684 AP151010303296
పషరర: నతజన మహమకద

5682 NDX1997719
పషరర: యమససకన మహమకద

తసడడ:డ యమససన షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-302
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రహహమమన షరరఫ
ఇసటట ననస:27-5-302
వయససస:40
లస: ససస స

5686 AP151010303152
పషరర: మమనతనర ససలలమమ
మహమకద
భరస : ఇబడహహస షరరఫ
ఇసటట ననస:27-5-302
వయససస:47
లస: ససస స

5695 NDX3022225
పషరర: దధలకలష బభనస షషక

94-105/332

తసడడ:డ కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-301
వయససస:22
లస: పప

భరస : జఫరరలర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-302
వయససస:35
లస: ససస స

5692 AP151010303092
పషరర: అసరకఖమతతన షషక

5681 NDX2276285
పషరర: మయజ అఫసడద షషక

5706 NDX2213106
పషరర: నజజక షపక

94-102/734

భరస : మసరసన ఫరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:21
లస: ససస స
94-102/736

5709 NDX1717745
పషరర: మమమమమనతసర షషక

94-102/737

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:50
లస: ససస స
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94-102/738

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:54
లస: ససస స
5713 NDX1717729
పషరర: మసరసన షరరఫ షషక

94-102/741

94-102/744

94-106/94

94-102/747

94-102/751

5720 NDX1510610
పషరర: ససకనఖ బబ లర పలర

5723 NDX0880120
పషరర: ఇలయమజ బబగస� సయఖద�

5726 NDX2274553
పషరర: సస�ాసర బబగమ షషక

94-102/754

5729 NDX1510602
పషరర: లకకణ రరవప బబ లర పలర

తసడడ:డ అబమదల అజదత�
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:39
లస: పప
94-102/937

తసడడ:డ బషసర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:36
లస: పప

5735 NDX2828077
పషరర: ససధ రరణణ పరటటబసడర

94-102/749

5738 NDX1717638
పషరర: నబ సయఖద
తసడడ:డ బశర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:37
లస: పప

5718 NDX2938025
పషరర: మసరసన షషక

94-102/936

5721 NDX2274538
పషరర: శరహత బబగమ సయఖద

94-102/746

5724 NDX1433655
పషరర: సలమమ సయఖద

94-102/750

భరస : అబమదల మమనఫ
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:49
లస: ససస స
94-102/752

5727 NDX2213114
పషరర: సరధధక ఆహకద సయఖద

94-102/753

తసడడ:డ ఎలయమస ఆహకద సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:22
లస: పప
94-102/755

5730 NDX2274587
పషరర: ఫయమజ అహకద సయఖద

94-102/756

తసడడ:డ బశర అహ మమద షషక
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:32
లస: పప
94-102/758

5733 NDX1766791
పషరర: జజన షషక

94-102/759

తసడడ:డ మహహదదదన బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:64
లస: పప
94-102/938

భరస : లకడక నతరరయణ కలవకలరర
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:24
లస: ససస స
94-102/1068

94-102/743

భరస : ఫయమజ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదలఅజజ�
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ యమనతధధ కలవకలరర
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:32
లస: పప
5737 NDX3228251
పషరర: నబ సయఖద

94-102/745

తసడడ:డ రరమ రరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:32
లస: పప

94-102/757 5732 AP151010300466
5731 JBV2573608
పషరర: నయమజఅహమకద� సయఖద�
పషరర: బషసరఅహమకద సయఖద�

5715 NDX1187558
పషరర: మహమకద గగస షషక

తసడడ:డ బభష షషక
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజన బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలయమస అహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:22
లస: పప

5734 NDX2828069
పషరర: లకడక నతరరయణ కలవకలరర

94-102/853

భరస : ఇలయమజ అహకద�
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బషసర అహకద� �
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:50
లస: ససస స
5728 NDX2274785
పషరర: సరధధక అహమకద సయఖద

5717 NDX2667038
పషరర: రహహస షషక

94-102/740

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:34
లస: పప

భరస : లకకణ రరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బశర షషక
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:36
లస: ససస స
5725 JBV2579712
పషరర: ఫరతమమ సయఖద� �

94-102/742

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:26
లస: ససస స
5722 NDX2274603
పషరర: శసషరదధ బబగమ షషక

5714 NDX1875816
పషరర: రహహస షషక

5712 NDX1766619
పషరర: హమదసలమర షరరఫ షషక

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చనత మకలట న షషక
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:68
లస: పప
5719 NDX2503415
పషరర: నగరన షషక

94-102/739

భరస : మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-5-306
వయససస:33
లస: పప
5716 NDX2274710
పషరర: ససభభన షషక

5711 NDX0421107
పషరర: మమహరరనతసర బబగస

5736 NDX3228244
పషరర: మమహరరజ సయఖద

94-102/1067

భరస : నబ సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:34
లస: ససస స
94-106/95

5739 NDX0229344
పషరర: ఫయమజ అహకద సయఖద

94-107/195

తసడడ:డ బషసర అహకద సఈద
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:32
లస: పప
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5740 NDX0402982
పషరర: ఇలయజ అహకద సయఖద

94-107/196

తసడడ:డ అజజ సయళద
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:46
లస: పప
5743 NDX2141950
పషరర: శహనత� షషక

94-102/761

94-102/764

94-102/769

94-102/772

94-102/775

94-102/778

94-107/197

భరస : నజర షషక
ఇసటట ననస:27-5-312
వయససస:31
లస: ససస స

5753 JBV2579480
పషరర: ఆషరబ షషక� �

5756 NDX1875808
పషరర: యమసఫ మహమకద

5759 JBV2574242
పషరర: గగసరసషర� మహమకద�

5762 NDX2125210
పషరర: షహనతజ షషక

94-102/782

5765 NDX2178474
పషరర: అమమనసలమర షషక

94-102/773

5768 NDX0421065
పషరర: నతగబరరబ షషక�
భరస : నతగబర�
ఇసటట ననస:27-5-312
వయససస:34
లస: ససస స

5748 AP151010300465
పషరర: ఎలయమస అహమమకద

94-102/767

5751 NDX0421131
పషరర: మహబబబబ షషక�

94-102/771

5754 JBV2579266
పషరర: నదరర హనస షషక

94-102/774

భరస : ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:27-5-310
వయససస:69
లస: ససస స
94-102/776

5757 NDX1875790
పషరర: జమర షషక

94-102/777

తసడడ:డ అమమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-310
వయససస:27
లస: పప
94-102/779

5760 NDX2276665
పషరర: మహబబబ బ మహమకద

94-105/333

భరస : అమమనసలర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-310
వయససస:46
లస: ససస స
94-102/780

5763 NDX2125368
పషరర: షమస షషక

94-102/781

తసడడ:డ వరల జజన షషక
ఇసటట ననస:27-5-311
వయససస:30
లస: ససస స
94-102/783

తసడడ:డ మహమకద హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-5-311
వయససస:53
లస: పప
94-102/785

94-102/763

భరస : మహకద అమమనసలమర�
ఇసటట ననస:27-5-310
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరల జజన షషక
ఇసటట ననస:27-5-311
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అమమనసలమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-311
వయససస:45
లస: ససస స
5767 NDX1510594
పషరర: ఫరరరనత బబగమ షషక

94-102/770

తసడడ:డ అబమదలక మద� �
ఇసటట ననస:27-5-310
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ హసన భభషర� షష క
ఇసటట ననస:27-5-310
వయససస:42
లస: పప
5764 NDX1359710
పషరర: షహనతజ బబగస షషక

5750 NDX1433689
పషరర: అబమదల మమనఫ సయఖద

5745 NDX0420976
పషరర: మరజ నదరర హన షషక�

తసడడ:డ అబమదలఅజజ
ఇసటట ననస:27--5-308
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అమమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-310
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నససరరదదదన�
ఇసటట ననస:27-5-310
వయససస:48
లస: పప
5761 NDX0225599
పషరర: యసదమ షషక

94-102/765

భరస : కరరమమలమర� �
ఇసటట ననస:27-5-310
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:27-5-310
వయససస:24
లస: పప
5758 NDX0416487
పషరర: అమమనసలమర ఎస.డక�

5747 NDX2125236
పషరర: అసదసలమర సపసయద

94-102/760

భరస : జలమన భభషర�
ఇసటట ననస:27-5-308
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖరరస
ఇసటట ననస:27-5-308
వయససస:52
లస: పప

భరస : గగసరబషర� �
ఇసటట ననస:27-5-310
వయససస:45
లస: ససస స
5755 NDX1875493
పషరర: అకబర మహమకద

94-102/762

తసడడ:డ అబమదల మమన� సపసయద
ఇసటట ననస:27-5-308
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చనత జజన పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-308
వయససస:51
లస: పప
5752 JBV2579258
పషరర: ఖసషసదదబగస షషక� �

5744 NDX1433697
పషరర: నదరర హన సయఖద

5742 NDX2274314
పషరర: ఆయయశర జశర న పఠరన

తసడడ:డ ఏలయమస పఠరన
ఇసటట ననస:27-5-308
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల మమనఫ
ఇసటట ననస:27-5-308
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సలస బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-5-308
వయససస:50
లస: ససస స
5749 NDX2274330
పషరర: ఏలయమస పఠరన

94-126/72

భరస : నబ సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-307
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-5-308
వయససస:24
లస: ససస స
5746 NDX2141968
పషరర: ఆరరఫర ససలమసనత షషక

5741 NDX2405215
పషరర: మమహరరజ సయఖద

5766 NDX1510578
పషరర: నససస రగశరక షషక

94-102/784

తసడడ:డ నగబల మరర షషక
ఇసటట ననస:27-5-312
వయససస:30
లస: ససస స
94-102/786

5769 NDX0421206
పషరర: ఫరతమమనతసర షషక

94-102/787

భరస : నతగమలకరర
ఇసటట ననస:27-5-312
వయససస:55
లస: ససస స
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94-102/788

తసడడ:డ నతగమలకరర� �
ఇసటట ననస:27-5-312
వయససస:35
లస: పప
5773 JBV2574523
పషరర: నగబలమరర� షషక�

94-102/791

94-102/793

94-107/199

94-102/797

94-102/800

94-106/96

94-106/97

తసడడ:డ ఇమమమ షషక
ఇసటట ననస:27-5-317
వయససస:40
లస: పప

5783 NDX1289859
పషరర: సయఖద ఫజజలలర రహమమన

5786 NDX0033225
పషరర: ఆదససరహహబ� సయఖద�

5789 NDX2615326
పషరర: షరరఫ దధలమతవరజ సయఖద

5792 NDX1403872
పషరర: మననజ కలమమర ఏలజల

94-102/939

5795 NDX3202025
పషరర: బమలలర మమకయ ఏలజలమ

94-102/798

5798 NDX2213098
పషరర: పడకరష రరవప గసటటల
తసడడ:డ రమమష బభబమ గసటటల
ఇసటట ననస:27-5-318
వయససస:24
లస: పప

5778 NDX1620054
పషరర: ఛతన బభషర షషక

94-107/198

5781 NDX0421172
పషరర: కరరమమనతసర సయఖద

94-102/796

5784 NDX0386557
పషరర: మహబబబ ససభభన సయఖద

94-102/799

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ
ఇసటట ననస:27-5-314
వయససస:34
లస: పప
94-102/801

5787 NDX2667269
పషరర: నదరజహన షషక

94-102/854

భరస : ససలమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-315
వయససస:57
లస: ససస స
94-106/726

5790 NDX3273471
పషరర: లకకయఖ ఏలజఅలమ

94-102/1104

తసడడ:డ పపదద లకకణ ఏలజఅలమ
ఇసటట ననస:27-5-316
వయససస:33
లస: పప
94-106/98

5793 NDX0228841
పషరర: వనసకట ఎలజజల

94-106/99

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:27-5-316
వయససస:30
లస: పప
94-102/940

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:27-5-316/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-102/941

94-102/792

భరస : ఆదస సరహహబ
ఇసటట ననస:27-5-314
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత లకకయఖ
ఇసటట ననస:27-5-316
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసగపత
ఇసటట ననస:27-5-316/1
వయససస:69
లస: ససస స
5797 NDX3168507
పషరర: బభజ షషక

94-102/795

తసడడ:డ డకర నవరజ ససదద ధక సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-315
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చన లకకయఖ వనలజల
ఇసటట ననస:27-5-316
వయససస:24
లస: పప
5794 NDX3199890
పషరర: నతగరసదడమక యయలజలమ

5780 NDX1649914
పషరర: నతజయమ సయఖద

5775 NDX2274611
పషరర: నదరరద షషక

తసడడ:డ దతవపద షషక
ఇసటట ననస:27-5-313
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సపసదససరహహబ�
ఇసటట ననస:27-5-314
వయససస:65
లస: పప

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-5-315
వయససస:34
లస: ససస స
5791 NDX2100329
పషరర: వనసకటటశ వనలజల

94-102/794

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ
ఇసటట ననస:27-5-314
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ పరలడడగమ
ఇసటట ననస:27-5-314
వయససస:60
లస: పప
5788 NDX2430932
పషరర: గగసఖ షషక

5777 NDX2274637
పషరర: రరయమ� షషక

94-102/790

భరస : దతవపధ షషక
ఇసటట ననస:27-5-313
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:27-5-314
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ
ఇసటట ననస:27-5-314
వయససస:25
లస: పప
5785 NDX0033217
పషరర: వనసకటటసనర రరవప పరలడడగమ

94-105/334

తసడడ:డ దతవపద షషక
ఇసటట ననస:27-5-313
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ య స
ఇసటట ననస:27-5-313
వయససస:28
లస: పప
5782 NDX1289875
పషరర: సయఖద ససఖడ అహమమకడ

5774 NDX1543843
పషరర: ఖమజజబ షషక

5772 NDX1510560
పషరర: నజర షషక

తసడడ:డ నగబల మరర షషక
ఇసటట ననస:27-5-312
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఏససబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-312
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమబమ అల షషక
ఇసటట ననస:27-5-313
వయససస:73
లస: ససస స
5779 NDX1137884
పషరర: ఫజలలర రహమమన యస

94-102/789

తసడడ:డ నతగమలకరర� �
ఇసటట ననస:27-5-312
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దతదతసరహహబ� �
ఇసటట ననస:27-5-312
వయససస:60
లస: పప
5776 NDX2274645
పషరర: షరజహన షషక

5771 JBV2574259
పషరర: నతగమర� షషక�

5796 NDX3223898
పషరర: చనత లకకయఖ ఏలజఅలమ

94-102/1065

భరస : వనసకయఖ ఏలజఅలమ
ఇసటట ననస:27-5-316/1
వయససస:50
లస: పప
94-102/802

5799 NDX3128238
పషరర: నతగగశనర రరవప గసటటల

94-102/942

తసడడ:డ రమమశ బభబమ
ఇసటట ననస:27-5-318
వయససస:25
లస: పప
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94-105/335

భరస : కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:27-5-318
వయససస:28
లస: ససస స
5803 JBV2579027
పషరర: జసససత గసటటల

94-102/804

94-102/807

94-105/339

94-102/808

94-102/811

94-102/814

94-102/817

తసడడ:డ అకరయఖ అససక
ఇసటట ననస:27-5-322
వయససస:30
లస: పప

5813 AP151010303639
పషరర: వరమక గసటటల

5816 JBV2578920
పషరర: దసరగ అససక� �

5819 NDX1433705
పషరర: వజయ లకడక జజనతలగడడ

5822 NDX1107028
పషరర: చడనతకగశవరరవప జజనతలగడడ

94-102/820

5825 NDX3040631
పషరర: వజయ కలమమర ఆససక

94-102/809

5828 NDX2283000
పషరర: సపసదసలల అససకగ
తసడడ:డ అకరయఖ అససకగ
ఇసటట ననస:27-5-322
వయససస:37
లస: పప

5808 NDX2276657
పషరర: మరరయమక గసటటల

94-105/338

5811 NDX1580951
పషరర: అనతత గసటల

94-107/200

5814 NDX0504621
పషరర: సతష పససపపలలటట�

94-102/810

తసడడ:డ మనతయఖ�
ఇసటట ననస:27-5-320
వయససస:29
లస: పప
94-102/812

5817 AP151010303629
పషరర: సరసనత అససక

94-102/813

భరస : అకరయఖ
ఇసటట ననస:27-5-321
వయససస:56
లస: ససస స
94-102/815

5820 JBV2578979
పషరర: కకటమక జజనతలగడడ � �

94-102/816

భరస : జయరరవప� �
ఇసటట ననస:27-5-322
వయససస:48
లస: ససస స
94-102/818

5823 JBV2574069
పషరర: జరసరరవప� జజనతలగడడ �

94-102/819

తసడడ:డ లసగయఖ� �
ఇసటట ననస:27-5-322
వయససస:50
లస: పప
94-102/943

తసడడ:డ అకరయఖ ఆససక
ఇసటట ననస:27-5-322
వయససస:29
లస: పప
94-107/202

94-102/806

భరస : శరఖమ గసటల
ఇసటట ననస:27-5-319
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:27-5-322
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ యరకయఖ�
ఇసటట ననస:27-5-322
వయససస:51
లస: పప
5827 NDX2278497
పషరర: వజయ కలమమర అససక

94-105/340

భరస : చడనతకగశవపలల
ఇసటట ననస:27-5-322
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మననతయఖ�
ఇసటట ననస:27-5-322
వయససస:51
లస: ససస స
5824 AP151010300612
పషరర: మననతయఖ పససపపలలటట�

5810 NDX2277846
పషరర: పడకరశ రరవప గసటటల

5805 NDX2142172
పషరర: మరరయమక గసటటల

తసడడ:డ పడకరష రరవప గసటటల
ఇసటట ననస:27-5-319
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శరనస� �
ఇసటట ననస:27-5-321
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సపసదసలల� �
ఇసటట ననస:27-5-321
వయససస:42
లస: పప
5821 AP151010303628
పషరర: తదరరజమక పససపపలలటట�

94-105/337

భరస : దదవదతనస
ఇసటట ననస:27-5-320
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదతనస గసటటల
ఇసటట ననస:27-5-320
వయససస:37
లస: పప
5818 JBV2574093
పషరర: శకనస� అససక�

5807 NDX2276822
పషరర: పడసనత లకడక గసటటల

94-102/803

భరస : పడకరశ రరవప గసటటల
ఇసటట ననస:27-5-319
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసరర రరవప గసటటల
ఇసటట ననస:27-5-319
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దదవదతనస� �
ఇసటట ననస:27-5-320
వయససస:34
లస: ససస స
5815 JBV2574317
పషరర: ఏలయమ గసటటల

94-102/805

తసడడ:డ భభసరర రరవప గసటటల
ఇసటట ననస:27-5-319
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బభబమ గసటటల
ఇసటట ననస:27-5-319
వయససస:21
లస: పప
5812 JBV2579126
పషరర: శరఖమమ గసటటల� �

5804 NDX1510693
పషరర: వజయ కలమమరర గసటటల

5802 NDX1290105
పషరర: పడకరశన గసటటల

తసడడ:డ బభసరర రరవప
ఇసటట ననస:27-5-319
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : భభసరర రరవప గసటటల
ఇసటట ననస:27-5-319
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప� �
ఇసటట ననస:27-5-319
వయససస:45
లస: పప
5809 NDX2276368
పషరర: పడశరసత కలమమర గసటటల

94-105/336

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససగరరజ
ఇసటట ననస:27-5-318
వయససస:35
లస: పప

భరస : రమమషరబబమ
ఇసటట ననస:27-5-319
వయససస:39
లస: ససస స
5806 JBV2574010
పషరర: రమమషరబబమ� గసటటల�

5801 NDX1922583
పషరర: అరవసద సససగరరజ

5826 NDX2278463
పషరర: అచచమక అససకగ

94-107/201

భరస : సపసదసలల అససకగ
ఇసటట ననస:27-5-322
వయససస:30
లస: ససస స
94-107/203

5829 NDX2151520
పషరర: లల కలమమరర జజనతలగడడ

94-102/821

తసడడ:డ జయ రరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:27-5-323
వయససస:28
లస: ససస స
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5830 JBV2578557
పషరర: నతసరమక జజనతలగడడ �

94-102/822

భరస : ఏసప బమ�
ఇసటట ననస:27-5-323
వయససస:45
లస: ససస స
5833 JBV2573772
పషరర: ఏసప బమ� జజనతలగడడ �

94-102/825

94-107/205

94-105/341

94-105/342

94-106/101

94-106/104

94-106/107

భరస : ససదద తరరరన దరరర
ఇసటట ననస:27-6-327
వయససస:34
లస: ససస స

5843 NDX0105601
పషరర: నతగమణణ చదవల చదవల

5846 NDX0377432
పషరర: చనతనతరరయణబభబమ తపపపటర

5849 NDX2214542
పషరర: యసనసత జకకర

5852 AP151010315078
పషరర: మమరర జకకర

94-106/110

5855 AP151010315365
పషరర: జజష మమరర జకకర

94-105/343

5858 NDX1292671
పషరర: ససజజత జకకర జకకర
భరస : ససబబయఖ జకకర జకకర
ఇసటట ననస:27-6-327
వయససస:54
లస: ససస స

5838 NDX2274231
పషరర: ఫరరరస షషక

94-102/827

5841 NDX0229518
పషరర: ఖజమహహదద ధన షషక

94-107/208

5844 NDX0701490
పషరర: లకడక జజఖతషల

94-106/100

భరస : కకషప ర జజఖతషల
ఇసటట ననస:27-6-326
వయససస:37
లస: ససస స
94-106/102

5847 NDX2214658
పషరర: నతరరయణబభబమ తపపపటర

94-106/103

తసడడ:డ వనసకటయఖ తపపటర
ఇసటట ననస:27-6-326
వయససస:39
లస: పప
94-106/105

5850 NDX2214419
పషరర: పడశరసత మమలపరటట

94-106/106

భరస : కళళఖణ జకకర
ఇసటట ననస:27-6-326/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-106/108

5853 NDX0228288
పషరర: కళళఖణ జకకర

94-106/109

తసడడ:డ కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-6-326/1
వయససస:30
లస: పప
94-106/111

భరస : నతసరయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-6-326/2
వయససస:42
లస: ససస స
94-105/344

94-107/204

తసడడ:డ అబమదల సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-224
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-6-326/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర మసద జకకర
ఇసటట ననస:27-6-326/1
వయససస:57
లస: పప
5857 NDX0046987
పషరర: అసజల దరరస దరరర

94-107/207

తసడడ:డ కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-6-326/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-6-326/1
వయససస:29
లస: ససస స
5854 AP151010312046
పషరర: కకటయఖ జకకర

5840 NDX0227397
పషరర: సలమస షషక

5835 NDX2278471
పషరర: లసగ రరజ జజనతలగడడ

తసడడ:డ సపసదత షషక
ఇసటట ననస:27-5-553
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ జజఖతషల
ఇసటట ననస:27-6-326
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ జజఖతషల
ఇసటట ననస:27-6-326
వయససస:47
లస: పప
5851 NDX1133669
పషరర: హహమబసదస జకకర

94-107/206

భరస : శకనవరసరరవప చదవల
ఇసటట ననస:27-6-325
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ తపపపటర
ఇసటట ననస:27-6-326
వయససస:41
లస: ససస స
5848 NDX1190198
పషరర: కకశశరగ కలమమర జజఖతషల

5837 NDX2410983
పషరర: జరరన షషక

94-102/824

తసడడ:డ యయసప బమ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:27-5-324
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద షష క
ఇసటట ననస:27-6-224
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-6-273
వయససస:26
లస: పప
5845 AP151010315367
పషరర: నరసమక తపపపటర తపపపటర

94-102/826

భరస : యబససబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-325
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసస కస షషక
ఇసటట ననస:27-5-553
వయససస:41
లస: పప
5842 NDX1292580
పషరర: జజన బభషర షషక

5834 AP151010303638
పషరర: అచచమక ఊధర

5832 NDX2212710
పషరర: లసగర రరజ జజనతలగడడ

తసడడ:డ జయ రరమ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:27-5-323
వయససస:27
లస: పప

భరస : హనసమసతష
ఇసటట ననస:27-5-324
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససబ షషక
ఇసటట ననస:27-5-325
వయససస:25
లస: ససస స
5839 NDX2276582
పషరర: రసజజన షషక

94-102/823

తసడడ:డ జయ రరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:27-5-323
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ� �
ఇసటట ననస:27-5-323
వయససస:45
లస: పప
5836 NDX2411007
పషరర: షహనతజ షషక

5831 NDX2038439
పషరర: మమరర బభబమ జజనతలగడడ

5856 AP151010312413
పషరర: నతసరయఖ జకకర

94-106/112

తసడడ:డ ఎలర మసద జకకర
ఇసటట ననస:27-6-326/2
వయససస:49
లస: పప
94-105/345

5859 NDX0175273
పషరర: ఆదధనతరరయణ దరరర

94-105/346

తసడడ:డ పపద ఆదడయఖ
ఇసటట ననస:27-6-327
వయససస:32
లస: పప
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5860 NDX2503407
పషరర: లకడక జకకర
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94-106/114

భరస : అనల కలమమర జకకర
ఇసటట ననస:27-6-327
వయససస:25
లస: ససస స
5863 NDX2214617
పషరర: మమహబబబ బ సయఖద

94-106/117

94-106/120

94-105/348

94-106/123

94-106/126

94-26/1018

94-106/130

భరస : శరఖమ గగ రర
ఇసటట ననస:27-6-330/1
వయససస:35
లస: ససస స

5873 JBV2882066
పషరర: జమలమ సయఖద

5876 AP151010312146
పషరర: గగస సయఖద

5879 NDX0046789
పషరర: రహహమమన షషక షషక

5882 JBV2877173
పషరర: యబససఫ షషక

94-106/133

5885 AP151010312507
పషరర: హహసషసన షషక

94-106/124

5888 AP151010315132
పషరర: ససలలచన గగరర
భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:27-6-330/1
వయససస:56
లస: ససస స

5868 NDX2276681
పషరర: కళళఖణ కలమమర కలరపరటట

94-105/347

5871 NDX1611038
పషరర: చసదడశశఖర దరరర దరరర

94-105/349

5874 AP151010315403
పషరర: రహమతష సయఖద

94-106/125

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-329
వయససస:57
లస: ససస స
94-106/127

5877 AP151010312283
పషరర: ససభభన సయఖద

94-106/128

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-329
వయససస:42
లస: పప
94-105/350

5880 NDX1864629
పషరర: రహహమబన షషక

94-106/129

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-6-330
వయససస:38
లస: ససస స
94-106/131

5883 AP151010312509
పషరర: బభజ షషక

94-106/132

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-6-330
వయససస:44
లస: పప
94-106/134

తసడడ:డ మరరవల షషక
ఇసటట ననస:27-6-330
వయససస:67
లస: పప
94-106/136

94-106/119

తసడడ:డ మననతయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-329
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-6-330
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-6-330
వయససస:47
లస: పప
5887 NDX0105627
పషరర: యలర మసద గగ రర

94-106/122

భరస : భభజ షషక
ఇసటట ననస:27-6-330
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-6-330
వయససస:60
లస: ససస స
5884 AP151010312508
పషరర: జరసనసలమర షషక

5870 NDX1611178
పషరర: కలపన కలరపరటట

5865 NDX1402114
పషరర: బభజ బభబమ షషక

తసడడ:డ బమజర కలరపరటట
ఇసటట ననస:27-6-328
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-329
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-6-330
వయససస:24
లస: పప
5881 AP151010315401
పషరర: ఫరతమబన షషక

94-106/121

భరస : ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-329
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-329
వయససస:34
లస: పప
5878 NDX2598100
పషరర: వల బభబమ షషక

5867 AP151010312343
పషరర: సరసబయఖ జకకర

94-106/116

తసడడ:డ నతయబ రసదల షషక
ఇసటట ననస:27-6-327
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బమజర కలరపరటట
ఇసటట ననస:27-6-328
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గగస సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-329
వయససస:34
లస: ససస స
5875 JBV2877074
పషరర: జలమన సయఖద

94-106/118

తసడడ:డ ఎలర మసద జకకర
ఇసటట ననస:27-6-327
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ లలట కలరపరటట
ఇసటట ననస:27-6-328
వయససస:42
లస: పప
5872 JBV2882074
పషరర: సరబరర సయఖద

5864 AP151010315364
పషరర: ససజజత జకకర

5862 NDX0033167
పషరర: అనతత జకకర జకకర

తసడడ:డ సరసబయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-6-327
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-6-327
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-6-327
వయససస:36
లస: పప
5869 NDX2276962
పషరర: బమజర కలరపరటట

94-106/115

తసడడ:డ సరఅబయఖ జకకర
ఇసటట ననస:27-6-327
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బడదమయమ సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-327
వయససస:42
లస: ససస స
5866 NDX0032417
పషరర: అనలలరమమర జకకర

5861 NDX0819722
పషరర: భవరన జకకర

5886 NDX1296433
పషరర: శశషమమక తషళళ
ర రర

94-106/135

భరస : మననతయఖ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:27-6-330/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-106/137

5889 AP151010315131
పషరర: రరమమలమక గగ రర

94-106/138

భరస : శరఖమ సససదరరరవప గగ రర
ఇసటట ననస:27-6-330/1
వయససస:77
లస: ససస స
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5890 NDX0713354
పషరర: శరఖససససదర గగ రర
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94-106/139

తసడడ:డ పడసరదస గగ రర
ఇసటట ననస:27-6-330/1
వయససస:40
లస: పప
5893 NDX0417907
పషరర: ఆరగగఖమక దరరర

94-106/141

94-105/352

94-106/144

94-106/147

94-106/150

94-106/152

94-105/356

తసడడ:డ బడహకస దరరర
ఇసటట ననస:27-6-335
వయససస:36
లస: పప

5903 NDX1296417
పషరర: దరరర ఆదధ నతరరయణ దరరర

5906 AP151010312201
పషరర: పపదద ఆదడయఖ దరరర

5909 AP151010315249
పషరర: రమణ దరరర

5912 NDX0932962
పషరర: వనసకట నరసయఖ దరరర దరరర

94-106/155

5915 AP151010312401
పషరర: చనత నతసరయఖ దరరర

94-106/148

5918 NDX2502482
పషరర: నరగసదడ ఉదర
తసడడ:డ చనత నరసయఖ ఉదర
ఇసటట ననస:27-6-336
వయససస:21
లస: పప

5898 NDX0175182
పషరర: ఆసజననయమలల భబమన

94-105/354

5901 NDX0377044
పషరర: వనఅకటనరసమక� సఅకలరర�

94-106/146

5904 NDX0415323
పషరర: ససదర తరరరన దరరర

94-106/149

తసడడ:డ పపద అదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-331/1
వయససస:35
లస: పప
94-106/151

5907 NDX0046771
పషరర: గగసస చవల చవల

94-105/355

తసడడ:డ మనతయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-6-332
వయససస:32
లస: ససస స
94-106/153

5910 AP151010312258
పషరర: నతసరయఖ దరరర

94-106/154

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-333
వయససస:52
లస: పప
94-105/357

5913 NDX1292895
పషరర: లకకణ రరవప దరరర దరరర

94-105/358

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-334
వయససస:45
లస: పప
94-106/156

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-334
వయససస:48
లస: పప
94-106/158

94-106/143

భరస : వనఅకటటశనరరర� ససకలరర
ఇసటట ననస:27-6-331/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-334
వయససస:40
లస: పప

భరస : చనతనతసరయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-334
వయససస:41
లస: ససస స
5917 NDX2410827
పషరర: శకనవరసరరవప దరరర

94-106/145

భరస : నతసరయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-333
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమమ కలలర
ఇసటట ననస:27-6-334
వయససస:31
లస: ససస స
5914 AP151010315246
పషరర: దతససమణణ దరరర

5900 NDX0386524
పషరర: ఆదధనతరరయణమక దరరర

5895 NDX0667774
పషరర: ఓబమలయఖ దరరర

తసడడ:డ నతసరయఖ భబమన
ఇసటట ననస:27-6-331/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపరరమమళళ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-331/1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మననతయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-6-332
వయససస:40
లస: పప
5911 NDX1611137
పషరర: కలలర ఆదధలకడక కలలర

94-105/353

తసడడ:డ పపదద ఆదదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-331/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చడనతకగశవపలల�
ఇసటట ననస:27-6-331/1
వయససస:47
లస: పప
5908 AP151010312281
పషరర: రసగబభబమ చవల

5897 NDX0046946
పషరర: లకడక భమవన భమవన

94-105/351

తసడడ:డ పపదదఅదడయమఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-331
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనఅకటటశనరరర దరరర
ఇసటట ననస:27-6-331/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పపదదఆదడయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-331/1
వయససస:62
లస: ససస స
5905 NDX0377242
పషరర: వనసకటటశనరరర� ససకలరర�

94-106/142

భరస : ఆసజననయమలల భమవన
ఇసటట ననస:27-6-331/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదధ నతరరయణ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-331/1
వయససస:33
లస: ససస స
5902 AP151010315231
పషరర: నతగమక దరరర

5894 NDX2503423
పషరర: దసరగ పవన దరరర

5892 NDX2276574
పషరర: దసరగ పడసరద దరరర

తసడడ:డ ఓబమలల దరరర
ఇసటట ననస:27-6-331
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఓబమలల దరరర
ఇసటట ననస:27-6-331
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససదరరరరన దరరర
ఇసటట ననస:27-6-331/1
వయససస:26
లస: ససస స
5899 NDX1296425
పషరర: ససనత దరరర

94-106/140

తసడడ:డ శరఖససససదర
ఇసటట ననస:27-6-330/1
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఓబమలయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-331
వయససస:40
లస: ససస స
5896 NDX1863613
పషరర: వనసకట లకడక దరరర

5891 AP151010312245
పషరర: పడసరదస గగరర

5916 AP151010315218
పషరర: రమణ

94-106/157

భరస : బడహకస దరరర
ఇసటట ననస:27-6-335
వయససస:52
లస: ససస స
94-101/810

5919 NDX2278240
పషరర: నరసససహరరవప ఉదర

94-107/209

తసడడ:డ నరసయఖ ఉదర
ఇసటట ననస:27-6-336
వయససస:21
లస: పప
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5920 NDX2278216
పషరర: నరసయఖ ఉదర
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94-107/210

తసడడ:డ పపదద నరసయఖ ఉదర
ఇసటట ననస:27-6-336
వయససస:44
లస: పప
5923 NDX0377358
పషరర: చనతనరసయఖ ఊదర

94-106/161

94-107/950

94-106/166

94-106/727

94-106/171

94-106/174

94-107/951

భరస : వనసకటటశనరర తతడడమళళ
ఇసటట ననస:27-6-341
వయససస:54
లస: ససస స

5933 NDX1670612
పషరర: నరగశ బభబమ చడవల

5936 NDX1367499
పషరర: లకడక దరరర

5939 NDX1296359
పషరర: వనసకటటశనరరర దరరర

5942 NDX3204740
పషరర: నరరయణమక దరరశ

94-105/360

5945 NDX0065334
పషరర: మణణబభబ దరర

94-106/169

5948 NDX0377168
పషరర: వజయకలమమరర చడవల
భరస : చనతమననతయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-6-341
వయససస:52
లస: ససస స

5928 AP151010315221
పషరర: రగణమక దదవతతటట

94-106/165

5931 AP151010312325
పషరర: పపదద అకరయఖ దదవతతటట

94-106/168

5934 NDX0377143
పషరర: మననతయఖ చడవల

94-106/170

తసడడ:డ నతసరయఖ
ఇసటట ననస:27-6-339
వయససస:64
లస: పప
94-106/172

5937 NDX0418087
పషరర: చడనతమక దరరర

94-106/173

భరస : పపదలకకయఖ
ఇసటట ననస:27-6-340
వయససస:50
లస: ససస స
94-106/175

5940 AP151010312123
పషరర: పపదదమననతయఖ దరరర

94-106/176

తసడడ:డ నతసరయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-340
వయససస:47
లస: పప
94-107/952

5943 NDX0105031
పషరర: చదనతమక దరరర దరరర

94-105/359

భరస : లకకణ రరవప దరరర
ఇసటట ననస:27-6-340/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-105/361

తసడడ:డ పపనల లకకయఖ Darsi
ఇసటట ననస:27-6-340/1
వయససస:32
లస: పప
94-105/363

94-106/163

తసడడ:డ నరసయఖ దదవతతటట
ఇసటట ననస:27-6-338
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ దరరశ
ఇసటట ననస:27-6-340
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బమజర బభబమ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-340/1
వయససస:30
లస: పప
5947 NDX0104646
పషరర: కకటమక తతడడమళళ

94-106/167

తసడడ:డ మననయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-340
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరలల ధరరర
ఇసటట ననస:27-6-340
వయససస:23
లస: ససస స
5944 NDX0848390
పషరర: మణణ కలమమర దరరర దరరర

5930 NDX0417964
పషరర: కకటటశనరమక దదవతతటట

5925 AP151010312067
పషరర: పపదదఓబమలల దరరర

భరస : పపదదఅకరయఖ దదవతతటట
ఇసటట ననస:27-6-338
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మననతయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-340
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద లకకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-340
వయససస:22
లస: పప
5941 NDX3063716
పషరర: లకడక తరరపతమక బబ సదధల

94-106/164

తసడడ:డ మనతయఖ చడవల
ఇసటట ననస:27-6-339
వయససస:25
లస: పప

భరస : చనతలకకయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-340
వయససస:41
లస: ససస స
5938 NDX2504504
పషరర: నతసరయఖ దరరర

5927 NDX0418038
పషరర: వజయకలమమరర దదవతతటట

94-106/160

తసడడ:డ జవరతతస దరరర
ఇసటట ననస:27-6-337
వయససస:72
లస: పప

భరస : నరసయఖ దదవతతటట
ఇసటట ననస:27-6-338
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-6-338
వయససస:30
లస: ససస స
5935 AP151010315591
పషరర: రమణమక దరరర

94-106/162

భరస : నతగగశనరరరవప�
ఇసటట ననస:27-6-338
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:27-6-338
వయససస:67
లస: ససస స
5932 NDX2674398
పషరర: నతగమరరబ షషక

5924 AP151010312188
పషరర: చనతదసరరగరరవప దరరర

5922 NDX2504413
పషరర: నరసససహరరవప ఊదర

తసడడ:డ నరసయఖ ఊదర
ఇసటట ననస:27-6-336/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఓబమలల దరరర
ఇసటట ననస:27-6-337
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససమన మణణక
ఇసటట ననస:27-6-337
వయససస:21
లస: ససస స
5929 AP151010315226
పషరర: పదతకవత ఉదయగరరర

94-106/159

భరస : చనతనరసయఖ ఉదతర
ఇసటట ననస:27-6-336/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ ఉదతర
ఇసటట ననస:27-6-336/1
వయససస:40
లస: పప
5926 NDX2781151
పషరర: దసరగ భవరన మణణక

5921 NDX0377127
పషరర: వనఅకమక ఊదర

5946 NDX0105718
పషరర: ఆదధలకక తతదధమళ

94-105/362

తసడడ:డ వనసకటటశనరర తతదధమళ
ఇసటట ననస:27-6-341
వయససస:32
లస: ససస స
94-106/177

5949 AP151010312132
పషరర: చనతమననతయఖ చవలమ

94-106/178

తసడడ:డ రరమయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-6-341
వయససస:57
లస: పప
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94-106/805

తసడడ:డ చనత మననతయఖ చతవల
ఇసటట ననస:27-6-341
వయససస:35
లస: పప
5953 NDX0845842
పషరర: అసజల దరరర దరరర

94-105/364

94-105/367

94-106/179

94-106/182

94-106/185

94-106/188

94-105/370

తసడడ:డ మణయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-344
వయససస:21
లస: ససస స

5963 NDX0726497
పషరర: రమణతరరవప దరరర

5966 AP151010315210
పషరర: నతగలకడక దరరర

5969 AP151010312390
పషరర: మననతయఖ దరరర

5972 NDX0961797
పషరర: వనసకట నరరస దరరర దరరర

94-105/373

5975 NDX2904886
పషరర: మమనతఇయమ దరరర

94-106/183

5978 NDX3041100
పషరర: శవ శసకర వర పడసరద దరరర
తసడడ:డ ఆదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-344
వయససస:18
లస: పప

5958 NDX1292978
పషరర: అననర బభషర షషక

94-105/369

5961 AP151010315247
పషరర: మననతమక దరరర

94-106/181

5964 NDX0415398
పషరర: ఆదధనతరరయణ దరరర

94-106/184

తసడడ:డ చనతఆదడయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:36
లస: పప
94-106/186

5967 AP151010315576
పషరర: అచడచమక దరరర

94-106/187

భరస : మననతయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-343
వయససస:42
లస: ససస స
94-106/189

5970 AP151010312510
పషరర: పపదదదసరగ రరవప దరరర

94-106/190

తసడడ:డ ఓబమలల దరరర
ఇసటట ననస:27-6-343
వయససస:54
లస: పప
94-105/371

5973 NDX0175646
పషరర: ఆదడయఖ దరర

94-105/372

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-344
వయససస:43
లస: పప
94-106/807

తసడడ:డ పపదద ఓబమలల
ఇసటట ననస:27-6-344
వయససస:49
లస: పప
94-106/809

94-105/366

భరస : చనతఆదడయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-344
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ దదవసహయస దరరర
ఇసటట ననస:27-6-344
వయససస:69
లస: పప
5977 NDX2773166
పషరర: అరరణ కలమమరర దరరర

94-106/180

తసడడ:డ ఓబమలల దరరర
ఇసటట ననస:27-6-343
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మనతయమ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-344
వయససస:26
లస: పప
5974 NDX0933242
పషరర: నరసయఖ దరరర దరరర

5960 AP151010315248
పషరర: దతససమణణ దరరర

5955 NDX0921684
పషరర: దరరర అసజల దరరర

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:59
లస: పప

భరస : చనతదసరరగరరవప
ఇసటట ననస:27-6-343
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపదదదసరరగరరవప దరరర
ఇసటట ననస:27-6-343
వయససస:48
లస: ససస స
5971 NDX2080372
పషరర: మమరరయమ దతసస దరరర

94-105/368

తసడడ:డ చనతఆదడయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనత ఆదడయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:44
లస: పప
5968 NDX0377085
పషరర: మహలకడక దరరర

5957 NDX0065359
పషరర: బభల ససదదయఖ దరరర

94-107/953

భరస : ఆదధనతరరయణ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససదదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత ఆదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:35
లస: పప
5965 AP151010312466
పషరర: ససదదయఖ దరరర

94-105/365

తసడడ:డ చనత ఆదడయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:31
లస: పప

భరస : హరర చసదడ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:30
లస: ససస స
5962 NDX1627639
పషరర: హరర చసదడ దరరర

5954 NDX0925792
పషరర: దరరర రవణకలమమరర దరరర

5952 NDX3048733
పషరర: మహహశ బభబమ చవల

తసడడ:డ మణణయఖ చవల
ఇసటట ననస:27-6-341
వయససస:25
లస: పప

భరస : రమణయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత అదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:31
లస: పప
5959 NDX1627662
పషరర: సరనత దరరర

94-106/806

భరస : శరఖస బభబమ చతవల
ఇసటట ననస:27-6-341
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మణణకలమమర దరరర
ఇసటట ననస:27-6-342
వయససస:29
లస: ససస స
5956 NDX1620179
పషరర: చనత వనసకటటసనరరర దరరర

5951 NDX2868412
పషరర: మమధసరర లత చతవల

5976 NDX2904894
పషరర: అచచమక దరరర

94-106/808

భరస : మణయఖ
ఇసటట ననస:27-6-344
వయససస:45
లస: ససస స
94-106/810

5979 NDX3031598
పషరర: ఆదయఖ దరరర

94-107/954

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-344
వయససస:45
లస: పప
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పషరర: మమరర దరరర
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94-107/955

భరస : ఆదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-344
వయససస:42
లస: ససస స
5983 NDX0415349
పషరర: వనసకయఖ చడవల

94-106/192

94-106/194

94-106/728

94-107/211

94-106/199

94-106/200

94-107/214

తసడడ:డ పపదపసచచయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/1
వయససస:34
లస: పప

5993 NDX1133495
పషరర: ధనలకడక

5996 NDX3228426
పషరర: మహన రరవప జజనతలగడడ

5999 NDX0227629
పషరర: సతతఖనసదస తలమరర

6002 NDX2282986
పషరర: అనతత తలమరర

94-106/204

6005 JBV2882223
పషరర: పరరనత ఎలజజల

94-107/212

6008 JBV2877140
పషరర: చనతశకనవరసరరవప ఎలజజల
తసడడ:డ వనసకయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/1
వయససస:35
లస: పప

5988 NDX2276921
పషరర: రరసబభబమ సలల
ర రర

94-105/375

5991 NDX1875519
పషరర: వజయమక జజనతలగడడ

94-106/197

5994 NDX1670497
పషరర: ససరగఖ చలమల

94-106/198

తసడడ:డ ససధతకర రరవప చలమల
ఇసటట ననస:27-6-348/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-106/961

5997 NDX0046839
పషరర: దయమమణణ తలమరర తలమరర

94-105/376

భరస : సతతఖనసదస తలమరర
ఇసటట ననస:27-6-351
వయససస:53
లస: ససస స
94-106/201

6000 JBV2877256
పషరర: ఆసజననయమలల ఎలజజల

94-106/202

తసడడ:డ రరమయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351
వయససస:60
లస: పప
94-107/215

6003 JBV2882215
పషరర: మలలర శనరర ఎలజజల

94-106/203

భరస : వనఅకటటశనరరర ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-106/205

భరస : బభలసరనమ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-106/207

94-106/193

భరస : చడనతకగసవ రరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:27-6-348
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతతఖనసదస తతఖలమరర
ఇసటట ననస:27-6-351
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పపదదహనసమసతషరరవప ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/1
వయససస:36
లస: ససస స
6007 JBV2877355
పషరర: గణపత ఎలజజల

94-106/196

తసడడ:డ దయమణణ తలమరర
ఇసటట ననస:27-6-351
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సతతఖనసదస తలమరర
ఇసటట ననస:27-6-351
వయససస:21
లస: ససస స
6004 JBV2882207
పషరర: మమరర ఎలజజల

5990 NDX1670448
పషరర: ససనత చలమల

5985 NDX0824326
పషరర: బడహకయఖ చడవల

తసడడ:డ అసాసత రరవప సలల
ర రర
ఇసటట ననస:27-6-347
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:27-6-350
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఆఅజననయమలల ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351
వయససస:55
లస: ససస స
6001 NDX2278380
పషరర: ఝమనస రరణణ తలమరర

94-106/195

భరస : బభబబరరవప
ఇసటట ననస:27-6-348
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నతసరయఖ దరరర
ఇసటట ననస:27-6-349/1
వయససస:55
లస: పప
5998 JBV2882264
పషరర: కరశమక ఎలజజల

5987 AP151010312287
పషరర: పడసరదస చవలమ

94-106/191

తసడడ:డ వనసకయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-6-346
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససధతకర రరవప చలమల
ఇసటట ననస:27-6-347/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:27-6-348
వయససస:26
లస: ససస స
5995 NDX0415414
పషరర: పపదలకకయఖ దరరర

94-106/811

తసడడ:డ వనసకయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-6-346/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అనసత రరవప సరలలరర
ఇసటట ననస:27-6-347
వయససస:26
లస: పప
5992 NDX1133511
పషరర: నతగలకడక జజనతలగడడ

5984 NDX3073145
పషరర: జయపడథ దథపపలపపడడ

5982 AP151010315406
పషరర: ససబబమక చవలమ

భరస : వనసకయఖ చవలమ
ఇసటట ననస:27-6-345
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:27-6-345
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పడసరదస చవలమ
ఇసటట ననస:27-6-346/1
వయససస:43
లస: ససస స
5989 NDX2623601
పషరర: రరసబభబమ సరలలరర

94-105/374

తసడడ:డ వనసకటటశనరర దథపపలపపడ
ఇసటట ననస:27-6-345
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ చవలమB
ఇసటట ననస:27-6-345
వయససస:77
లస: పప
5986 AP151010315271
పషరర: శవలల చవలమ

5981 NDX0065342
పషరర: నతగరరజ దథపపలపపడ

6006 JBV2882256
పషరర: మహలకడక ఎలజజల

94-106/206

భరస : వనఅకయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-106/208

6009 JBV2877157
పషరర: హనసమసతరరవప ఎలజజల

94-106/209

తసడడ:డ చనపసచచయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/1
వయససస:38
లస: పప
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6010 JBV2877470
పషరర: హనసమయఖ ఎలజజల
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94-106/210

తసడడ:డ చనపసచచయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/1
వయససస:39
లస: పప
6013 JBV2882249
పషరర: చఅదడమక ఎలజజల

తసడడ:డ చనపసచచయఖ � ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/1
వయససస:40
లస: పప
94-106/213

భరస : చనపసచచయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/2
వయససస:60
లస: ససస స
6016 JBV2882272
పషరర: దతనమక ఎలజజల

94-106/216

94-107/217

94-107/218

94-106/219

94-106/222

94-106/223

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-359
వయససస:57
లస: ససస స

6023 NDX2783199
పషరర: రమజ మహమకద

6026 NDX0892109
పషరర: ఇబడహహస షషక

6029 NDX0046870
పషరర: గగసరఖ షషక

6032 NDX0416818
పషరర: మహబబబ షషక

94-106/812

6035 NDX2278489
పషరర: మమలస బ షషక

94-32/1129

6038 NDX2214591
పషరర: జరరనత సయఖద
భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-360
వయససస:32
లస: ససస స

94-107/216

6021 NDX2623668
పషరర: దధవఖ ఏలజజలమ

94-106/729

6024 NDX2504397
పషరర: షహనతజ షషక

94-106/218

తసడడ:డ మహమకద కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:27-6-355
వయససస:20
లస: ససస స
94-106/220

6027 JBV2882140
పషరర: షకకలమ బబగస షషక

94-106/221

భరస : కరలలషరవల షషక
ఇసటట ననస:27-6-357
వయససస:50
లస: ససస స
94-105/377

6030 NDX1489245
పషరర: మహబబబ ససభభన షషక

94-105/378

తలర : మహబబబ బ షషక
ఇసటట ననస:27-6-358
వయససస:31
లస: పప
94-106/224

6033 NDX1296318
పషరర: ఖమససససర షషక

94-106/225

తలర : మమబబబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-358
వయససస:27
లస: పప
94-107/219

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-6-358
వయససస:28
లస: ససస స
94-106/226

6018 NDX2283414
పషరర: శరకవరణణ చగపపర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఏలజజలమ
ఇసటట ననస:27-6-354
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అసన అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-358
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-6-358
వయససస:45
లస: పప
6037 NDX2214583
పషరర: జనతథ సయఖద

94-107/824

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-6-358
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఫయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-358
వయససస:36
లస: ససస స
6034 NDX2746295
పషరర: ససభభన షషక

6020 NDX2624948
పషరర: శరకవణణ చగపపర

94-106/215

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగపపర
ఇసటట ననస:27-6-352
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననల షషక
ఇసటట ననస:27-6-356
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కరలలషరవల షషక
ఇసటట ననస:27-6-357
వయససస:32
లస: పప
6031 NDX2214690
పషరర: మదదన సయఖద

94-106/217

భరస : కరరమమలర మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-355
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహఅ షషక
ఇసటట ననస:27-6-356
వయససస:43
లస: ససస స
6028 NDX0227272
పషరర: కరరమమలమర షషక

6017 JBV2877363
పషరర: శకనవరసరరవప ఎలజజల

6015 NDX0416743
పషరర: మమరర ఎలజజల
భరస : శకనవరసరరవప ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చగపపర
ఇసటట ననస:27-6-352
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-354
వయససస:20
లస: ససస స
6025 NDX0416784
పషరర: అకస రరనతసర షషక

94-106/214

తసడడ:డ పపదపసచచయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/3
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చగపపర
ఇసటట ననస:27-6-352
వయససస:39
లస: ససస స
6022 NDX2283422
పషరర: దధవఖ ఎలజజల

6014 JBV2877421
పషరర: వనసకటటశనరరర ఎలజజల

94-106/212

తసడడ:డ వనసకయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/2
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపదదపసచచయఖ ఎలజజల
ఇసటట ననస:27-6-351/3
వయససస:67
లస: ససస స
6019 NDX2283398
పషరర: వనసకట రమణ చగపపర

94-106/211 6012 JBV2877330
6011 JBV2877033
పషరర: పపదహనసమసతరరవప� ఎలజజల�
పషరర: బభలసరనమ ఎలజజల

6036 NDX2278372
పషరర: హహమమమసరహడ షషక

94-107/220

తసడడ:డ హసన మహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-358
వయససస:28
లస: పప
94-106/227

6039 NDX3228434
పషరర: ససభభన షషక

94-106/962

తసడడ:డ జనసత షషక
ఇసటట ననస:27-6-360
వయససస:23
లస: పప
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6040 NDX3256526
పషరర: ఖమజజ షషక
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94-106/973

తసడడ:డ జనసత షపసక
ఇసటట ననస:27-6-360
వయససస:30
లస: పప
6043 NDX1671750
పషరర: హససనత షషక

94-107/221

94-105/380

94-106/229

94-106/813

94-107/224

94-107/227

94-105/381

భరస : షరరఫ మహకద
ఇసటట ననస:27-6-364
వయససస:33
లస: ససస స

6053 NDX2282960
పషరర: మహహశనరర నటటకలసతల

6056 NDX2282978
పషరర: మధధన బ షషక

6059 NDX2278133
పషరర: మమబమ సరహహబ షషక

6062 NDX2680759
పషరర: ఖమశసబ షషక

94-105/788

6065 NDX0064998
పషరర: ససభభన సయఖద

94-107/222

6068 NDX0416842
పషరర: ససబభన బ మహమకద
భరస : ఇబడహహస మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-364
వయససస:72
లస: ససస స

6048 NDX0218800
పషరర: లకడక ననటట కలసట ననతకలసటర

94-106/228

6051 NDX3161866
పషరర: సయద సమధతన సయద

94-106/786

6054 NDX2278166
పషరర: ఆశర షషక

94-107/223

భరస : నతబమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:33
లస: ససస స
94-107/225

6057 NDX2278281
పషరర: మధస శశఖర ననతకలసటర

94-107/226

తసడడ:డ మదధదలలటట ననతకలసటర
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:20
లస: పప
94-107/228

6060 NDX2278273
పషరర: ససలమరర సరహహబ షషక

94-107/229

తసడడ:డ మరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:63
లస: పప
94-105/655

6063 NDX2678548
పషరర: నననత బమడడ షషక

94-105/656

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-6-362
వయససస:24
లస: పప
94-105/382

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-363
వయససస:33
లస: పప
94-106/231

94-105/379

తసడడ:డ లమలమహమద సయద
ఇసటట ననస:27/06/361
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-6-362
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పకకరరస లమతద షషక
ఇసటట ననస:27-6-362
వయససస:64
లస: ససస స
6067 NDX0819763
పషరర: సలమమ షషక

94-106/730

తసడడ:డ ససలమరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఖమససస షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-6-362
వయససస:46
లస: ససస స
6064 NDX2746337
పషరర: మమహరరనతసర షషక

6050 NDX2674497
పషరర: రసజజనబ షషక

6045 NDX0103929
పషరర: హహసషసన బ షషక షషక

భరస : చనత మదధదలలటట ననతకలసటర
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససలమరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మదధదలలటట ననతకలసటర
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:33
లస: పప
6061 NDX0104695
పషరర: జరసనతబ షషక షషక

94-105/654

భరస : మధస నటటకలసటర
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖజమమయ షషక
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:34
లస: ససస స
6058 NDX2278356
పషరర: మధస ననతకలసటర

6047 NDX2616977
పషరర: శశశదత షషక

94-106/980

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సఠసహణణ సయద
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:22
లస: ససస స
6055 NDX2278224
పషరర: మసరసన బ షషక

94-144/1019

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:41
లస: పప
6052 NDX3159001
పషరర: కరరమమన సయద

6044 NDX3259074
పషరర: జనసత షషక

6042 NDX3275997
పషరర: కరరమబన షషక

భరస : జనసత షషక
ఇసటట ననస:27-6-360
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మరసర షషక
ఇసటట ననస:27-6-360
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరలనత నటటకలసటర
ఇసటట ననస:27-6-361
వయససస:49
లస: పప
6049 NDX1085307
పషరర: నభవపలమర సయఖద

94-106/974

భరస : జనసత షషక
ఇసటట ననస:27-6-360
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షషక
ఇసటట ననస:27-6-360
వయససస:27
లస: ససస స
6046 NDX0175711
పషరర: చనత మదధదలలటట నటటకలసటర

6041 NDX3256542
పషరర: కరరమమన షషక

6066 NDX0824110
పషరర: షరరఫ అహకద మహమకద

94-106/230

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-363
వయససస:40
లస: పప
94-106/232

6069 JBV2877124
పషరర: ఇబడహహస మహమకద

94-106/233

తసడడ:డ నతయబషషక హహహధర ఆల మహమకద
ఇసటట ననస:27 -6-364
వయససస:37
లస: పప
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6070 JBV2573319
పషరర: మమలమల షషక
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94-105/383

తసడడ:డ మమలమసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-365
వయససస:72
లస: పప
6073 NDX2504496
పషరర: మహమకద గగస షషక

94-106/236

94-105/657

94-107/231

94-107/234

94-106/238

94-106/241

94-106/243

తసడడ:డ మరరశరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-6-367
వయససస:30
లస: ససస స
6094 NDX2757920
పషరర: సలస అబమదల

భరస : సమకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-368
వయససస:31
లస: ససస స

94-107/232

6083 NDX1292622
పషరర: ఫరతమబన షషక షషక

6086 NDX0227249
పషరర: అబద షషక

94-106/815

94-105/386

94-106/239

94-105/388

6092 NDX2214336
పషరర: హససనత పటర వటట

94-106/244

6098 NDX1166990
పషరర: వరలకకక అతస లలరర అతస లలరర
భరస : శకనవరస రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:27-6-368
వయససస:46
లస: ససస స

94-107/230

6081 NDX2283331
పషరర: షరరరఖ షషక

94-107/233

6084 NDX0104935
పషరర: జరరన షషక

94-105/387

6087 NDX0226076
పషరర: సరధధక ఖమన పఠరన

94-106/240

తసడడ:డ అననర ఖమన
ఇసటట ననస:27-6-366/1
వయససస:34
లస: పప
6090 NDX1816794
పషరర: ఖమససస బ షషక

94-106/242

తసడడ:డ మరర షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-6-367
వయససస:26
లస: ససస స
6093 NDX2756278
పషరర: తతహహర మహమకద

94-106/814

తసడడ:డ మమల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-367
వయససస:67
లస: పప
94-31/858

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-6-368
వయససస:24
లస: పప
94-105/389

6078 NDX2283539
పషరర: నగరనత షషక

భరస : అహకద పరరన షషక
ఇసటట ననస:27-6-366/1
వయససస:34
లస: ససస స

6089 NDX0046755
పషరర: జబబదత బబగస మహమకద
మహమకద
భరస : తహహర మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-367
వయససస:63
లస: ససస స

6095 NDX2598167
పషరర: మహమబద షషక

94-105/385

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-6-366
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఖమససస సరయదత పటర వటట1
ఇసటట ననస:27-6-367
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ తతహహర మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-367
వయససస:38
లస: పప
6097 NDX0104380
పషరర: రరకరసనత బబగస షషక షషక

6080 NDX2283349
పషరర: జజరరన షషక

6075 NDX0176354
పషరర: దతదత సరహహబ షషక

తసడడ:డ పసర అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-6-366
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అననర షషక
ఇసటట ననస:27-6-366/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ దతదత సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-366/1
వయససస:38
లస: పప
6091 NDX2214567
పషరర: జజబనత షషక

94-106/237

భరస : దతదత సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-366/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆబద షషక
ఇసటట ననస:27-6-366/1
వయససస:26
లస: ససస స
6088 NDX0227959
పషరర: మరరవల షషక

6077 NDX0410258
పషరర: గగసరబషర షషక

94-106/235

తసడడ:డ ఖమజజ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-366
వయససస:69
లస: పప

భరస : పసర అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-6-366
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-366
వయససస:49
లస: పప
6085 NDX1296342
పషరర: ఫరరరనత షషక

94-105/384

తసడడ:డ మరరసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-366
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-6-366
వయససస:43
లస: ససస స
6082 NDX2283570
పషరర: ససభభన షషక

6074 NDX1166826
పషరర: మరరస బ షషక షషక

6072 NDX0419044
పషరర: మమసతతజ బబగస షషక

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-6-365
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రబభబన షషక
ఇసటట ననస:27-6-366
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసష బభష షషక
ఇసటట ననస:27-6-366
వయససస:24
లస: ససస స
6079 NDX2283588
పషరర: మలన షషక

94-106/234

భరస : మహమకద గగస షషక
ఇసటట ననస:27-6-365
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-6-365
వయససస:41
లస: పప
6076 NDX2670735
పషరర: ఫరరరనత షషక

6071 NDX2504314
పషరర: షబన పరరనన షషక

6096 NDX3107612
పషరర: మమమబణణ షషక

94-102/945

భరస : మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:27-6-368
వయససస:65
లస: ససస స
94-105/390

6099 NDX0645176
పషరర: శకనవరసరరవప అతష
స లలరర
అతష
స లలరర
తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:27-6-368
వయససస:52
లస: ససస స

94-105/391
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6100 NDX2165141
పషరర: బమడద సరహహబ షషక
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94-105/392

తసడడ:డ దతద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-368
వయససస:62
లస: పప
6103 NDX0415109
పషరర: రజజక షషక

94-106/247

94-105/394

94-106/250

94-106/253

94-106/256

94-107/956

94-106/259

తసడడ:డ ఖలల షషక
ఇసటట ననస:27-6-370
వయససస:39
లస: పప

6113 NDX2214344
పషరర: సదతదస హహసషసన షషక

6116 NDX2214526
పషరర: మజత షషక

6119 NDX2277689
పషరర: గగస బభషర షషక

6122 NDX1511105
పషరర: జజససకన షషక

94-106/262

6125 NDX0105817
పషరర: షబభనత షషక

94-106/254

6128 AP151010312410
పషరర: పసడయమజ అహమకద షషక
తసడడ:డ ఖలలల షషక
ఇసటట ననస:27-6-370
వయససస:45
లస: పప

6108 NDX2214310
పషరర: ఖజజబ షషక

94-106/249

6111 NDX0386565
పషరర: ఫపసజన షషక

94-106/252

6114 NDX2214427
పషరర: మమలమల షషక

94-106/255

తసడడ:డ ఖజజసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:44
లస: పప
94-106/257

6117 NDX0386482
పషరర: రసదల షషక

94-106/258

తసడడ:డ జజన అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:75
లస: పప
94-105/395

6120 NDX2277051
పషరర: జబభబర షషక

94-105/396

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-6-370
వయససస:56
లస: పప
94-106/260

6123 NDX1772624
పషరర: షబభనత షషక

94-106/261

భరస : ఫయమజ అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-370
వయససస:32
లస: ససస స
94-106/263

భరస : లయమజ షషక
ఇసటట ననస:27-6-370
వయససస:37
లస: ససస స
94-106/265

94-105/393

భరస : రసదల షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : జమర అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-370
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : షమర అహమకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-370
వయససస:36
లస: ససస స
6127 NDX2002061
పషరర: ఫయమజ అహకద షషక

94-106/251

తసడడ:డ జబభబర షషక
ఇసటట ననస:27-6-370
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరరదర షషక
ఇసటట ననస:27-6-370
వయససస:26
లస: ససస స
6124 NDX0106245
పషరర: ఆయయశర షషక

6110 NDX1148626
పషరర: జజనసబ షషక

6105 NDX0030403
పషరర: ఆయయషర షషక

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అలసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:20
లస: ససస స
6121 NDX1670976
పషరర: ఆరరఫర షషక

94-106/248

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హషస షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:52
లస: పప
6118 NDX2922722
పషరర: మసరసన బఇవనస షషక

6107 NDX2278067
పషరర: జకకర షషక

94-106/246

భరస : అబమదల రహమమన షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హషస షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:65
లస: ససస స
6115 NDX0377481
పషరర: ససభభన షషక

94-106/731

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:42
లస: ససస స
6112 AP151010315183
పషరర: ఖమసససబ షషక

6104 NDX2616829
పషరర: దతవపద షషక

6102 NDX0417352
పషరర: జరరనత బబగస షషక

భరస : రజజక షషక
ఇసటట ననస:27-6-368
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-368
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రసదల షషక
ఇసటట ననస:27-6-369
వయససస:42
లస: పప
6109 NDX0416941
పషరర: సరబరర షషక

94-106/245

భరస : హహసషసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-368
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజ షషక
ఇసటట ననస:27-6-368
వయససస:41
లస: పప
6106 NDX0962613
పషరర: అబమదల రహమమన షరరఫ షషక

6101 NDX2214625
పషరర: సప గగరబబగస పఠరన

6126 NDX0410167
పషరర: షమర అహకద షషక

94-106/264

తసడడ:డ ఖలల షషక
ఇసటట ననస:27-6-370
వయససస:35
లస: పప
94-106/266

6129 NDX2001774
పషరర: మహబమనతసర షషక

94-105/397

భరస : జజబఉలమర షషక
ఇసటట ననస:27-6-371
వయససస:36
లస: ససస స
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6130 NDX0104620
పషరర: రమణ జసగస జసగస
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94-105/398

భరస : అచచయఖ జసగస
ఇసటట ననస:27-6-371
వయససస:38
లస: ససస స
6133 NDX1904003
పషరర: ఆదధల బభషర షషక

94-106/267

94-106/270

94-106/272

94-106/275

94-106/278

94-106/281

94-105/403

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-6-373
వయససస:46
లస: పప

6143 AP151010315542
పషరర: హబబమనతసర షషక

6146 AP151010312128
పషరర: జలమన షషక

6149 AP151010312127
పషరర: యబనస షషక

6152 NDX2526887
పషరర: మరరబ షషక

94-106/284

6155 NDX2410728
పషరర: నవన ససరరగ

94-106/276

6158 NDX2597003
పషరర: షషక జజన బబగస
తసడడ:డ షషక మసరసన వల
ఇసటట ననస:27-6-374
వయససస:23
లస: ససస స

6138 NDX1694240
పషరర: అఫషజన షషక

94-106/271

6141 AP151010315543
పషరర: ఫరతమమనతసర షషక

94-106/274

6144 NDX2278117
పషరర: బభబర అల షషక

94-106/277

తసడడ:డ యబనసస షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:21
లస: పప
94-106/279

6147 NDX0414789
పషరర: ఎహహయమ షషక

94-106/280

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:46
లస: పప
94-106/282

6150 NDX0030296
పషరర: షరహహన షషక

94-105/402

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-6-373
వయససస:33
లస: ససస స
94-105/404

6153 NDX0372532
పషరర: గగససయమ షషక

94-106/283

భరస : హహమమమ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-6-373
వయససస:39
లస: ససస స
94-106/285

తసడడ:డ నతగరరజ ససరరగ
ఇసటట ననస:27-6-373
వయససస:23
లస: పప
94-106/287

94-106/269

భరస : యబససఫ షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హహసషన సర షషక
ఇసటట ననస:27-6-373
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ ససరరగ
ఇసటట ననస:27-6-373
వయససస:40
లస: ససస స
6157 NDX0225854
పషరర: హహమమస హహసషసన షషక

94-106/273

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:56
లస: పప

భరస : హహమమమమనతస షషక
ఇసటట ననస:27-6-373
వయససస:38
లస: ససస స
6154 NDX2410751
పషరర: శవ కలమమరర ససరరగ

6140 AP151010315544
పషరర: ససభభన బ షషక

6135 AP151010312375
పషరర: అమమనసలమర షషక

భరస : షమర షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:50
లస: పప
6151 NDX0046748
పషరర: గగససయమ షషక షషక

94-105/401

భరస : జజనసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ అహహయమ షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:26
లస: పప
6148 NDX2278075
పషరర: యమసఫ షషక

6137 NDX0175679
పషరర: రహమమన షషక

94-105/400

తసడడ:డ అబమదల సతతసర షషక
ఇసటట ననస:27-6-371
వయససస:44
లస: పప

భరస : యహహయమ షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : యబనస షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:45
లస: ససస స
6145 NDX1647967
పషరర: షరరఫ షషక

94-106/268

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:38
లస: పప

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:27-6-372
వయససస:37
లస: ససస స
6142 NDX0417006
పషరర: తహహరరన షషక

6134 AP151010312493
పషరర: జబ షషక

6132 NDX0046888
పషరర: ఆయయషర షషక షషక

భరస : అమమనసలమర షషక
ఇసటట ననస:27-6-371
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల సతతసర షషక
ఇసటట ననస:27-6-371
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబమదలసతతసర షషక
ఇసటట ననస:27-6-371
వయససస:45
లస: పప
6139 NDX1694257
పషరర: సలమక షషక

94-105/399

భరస : కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:27-6-371
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:27-6-371
వయససస:24
లస: పప
6136 NDX0414730
పషరర: కరరమమలమర షషక

6131 NDX0046821
పషరర: షరబరర షషక షషక

6156 AP151010312142
పషరర: హహసషసన షషక

94-106/286

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-373
వయససస:40
లస: పప
94-37/611

6159 AP151010315545
పషరర: జమలమ షషక

94-106/288

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-6-374
వయససస:42
లస: ససస స
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6160 NDX2375376
పషరర: బభజబభబభ షషక
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94-106/289

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-6-374
వయససస:23
లస: పప
6163 NDX0105940
పషరర: లకడక వసస వసస

94-105/405

94-106/293

94-106/295

94-106/816

94-106/733

94-105/406

94-105/409

తసడడ:డ నదరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-6-382
వయససస:22
లస: ససస స

6173 NDX2670909
పషరర: జన బభష షషక

6176 NDX2678217
పషరర: అమరరబ షషక

6179 NDX1167030
పషరర: సమమమనతసర షషక షషక

6182 NDX2410942
పషరర: సదతదస హహసషసన షషక

94-105/411

6185 NDX0064824
పషరర: నజర అహకద షషక

94-105/658

6188 NDX2277978
పషరర: యమససకన షషక
భరస : అబమదల గణణ షషక
ఇసటట ననస:27-6-382
వయససస:22
లస: ససస స

6168 NDX2430916
పషరర: రరజననత సయఖద

94-106/294

6171 NDX3176708
పషరర: శశశదత సయద

94-101/982

6174 AP151010312172
పషరర: చనత శలమర షషక

94-106/297

తసడడ:డ అలర షర షషక
ఇసటట ననస:27-6-380
వయససస:52
లస: పప
94-106/734

6177 NDX3200664
పషరర: నతగమర బ షషక

94-106/817

భరస : నతగమర బభష
ఇసటట ననస:27-6-380
వయససస:22
లస: ససస స
94-105/407

6180 NDX0175802
పషరర: మసరసననల షషక

94-105/408

తసడడ:డ హసన అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-381
వయససస:32
లస: పప
94-106/298

6183 NDX0046854
పషరర: కరరమమనతసర షషక షషక

94-105/410

భరస : బదసడ షషక
ఇసటట ననస:27-6-382
వయససస:36
లస: ససస స
94-105/412

తసడడ:డ లమల అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-382
వయససస:34
లస: పప
94-106/299

94-106/292

తసడడ:డ జన సయద
ఇసటట ననస:27-6-379
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నదరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-6-381
వయససస:29
లస: పప

భరస : నజర అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-6-382
వయససస:52
లస: ససస స
6187 NDX2214435
పషరర: సబహ షషక

94-106/296

భరస : అబమదల సమకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-381
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ అదసబల సయఖద షషక
ఇసటట ననస:27-6-381
వయససస:41
లస: పప
6184 NDX0046813
పషరర: సదఖ బబగమ షషక

6170 NDX0228056
పషరర: ఇనససర సయఖద

6165 NDX0417048
పషరర: ఫరఖరరబబగమ షషక

భరస : ఎనసస సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-378
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జన భభష షషక
ఇసటట ననస:27-6-380
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హబబబలమర షషక
ఇసటట ననస:27-6-381
వయససస:40
లస: ససస స
6181 NDX1121144
పషరర: హబబమలమర షషక

94-135/505

తసడడ:డ బభబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-380
వయససస:80
లస: పప

భరస : శలమర సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-380
వయససస:38
లస: ససస స
6178 NDX1133040
పషరర: జరసబమన షషక

6167 NDX2776342
పషరర: దరరర చడనతకగశవపలల

94-106/732

భరస : ఇసరకయల షషక
ఇసటట ననస:27-6-376
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లమలమహమత సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-378
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మర సరహహబ
ఇసటట ననస:27-6-379
వయససస:58
లస: పప
6175 NDX2667426
పషరర: ఖమశసబ సయఖద

94-106/291

తసడడ:డ దరరర మననతయఖ
ఇసటట ననస:27-6-377
వయససస:27
లస: పప

భరస : బభబమ షషక
ఇసటట ననస:27-6-378
వయససస:48
లస: ససస స
6172 NDX2823011
పషరర: బభబమ షషక

6164 NDX2375509
పషరర: రజయమ షషక

6162 NDX2678381
పషరర: జన బభష షషక

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-6-374
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఇకరబల అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-6-375
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షషక
ఇసటట ననస:27-6-376
వయససస:41
లస: పప
6169 NDX2430924
పషరర: మహబబబ షషక

94-106/290

తసడడ:డ జజమపరర షషక
ఇసటట ననస:27-6-374
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల వసస
ఇసటట ననస:27-6-375
వయససస:36
లస: ససస స
6166 NDX0713321
పషరర: మమజబమర రరహమమన షషక

6161 AP151010312210
పషరర: మసరసన వల షషక

6186 NDX2677326
పషరర: అమన షషక

94-105/659

తసడడ:డ రరయమజ షషక
ఇసటట ననస:27-6-382
వయససస:18
లస: ససస స
94-106/300

6189 AP151010315219
పషరర: రరబయమ షషక

94-106/301

భరస : నదరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-6-382
వయససస:52
లస: ససస స
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6190 NDX2397628
పషరర: అబమదల ఘన షషక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34
94-106/302

తసడడ:డ నదరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-6-382
వయససస:31
లస: పప
6193 NDX0417139
పషరర: కరరమమనతసర షషక

94-106/305

94-106/308

94-106/310

94-106/312

94-105/414

94-106/316

94-105/415

భరస : అబమదలజలల షషక
ఇసటట ననస:27-6-389/15
వయససస:51
లస: ససస స

6203 NDX0787531
పషరర: లకకణ రరవప మమననపలర

6206 NDX2598175
పషరర: సప హహల షషక

6209 AP151010312096
పషరర: చనత ఖమససస షషక

6212 NDX2747608
పషరర: సప గర ఫరతమ షషక

94-108/647

6215 NDX2733566
పషరర: అబమదల జలల మహమకద
తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-389/15
వయససస:64
లస: పప

94-133/543

6198 NDX0106377
పషరర: కకరణకయ మమననపలర

94-106/309

6201 NDX1510990
పషరర: కరరమ బభషర పఠరన

94-105/413

94-106/313

6204 AP151010312118
పషరర: శవపడసరద మమననపలర

94-106/314

తసడడ:డ అపరపరరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:27-6-387
వయససస:60
లస: పప
94-27/918

6207 NDX0417287
పషరర: షస షరన షషక

94-106/315

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-6-389
వయససస:38
లస: ససస స
94-106/317

6210 NDX2597888
పషరర: మహమకద గగసష షషక

94-28/826

తసడడ:డ ఖమజ హహసషనత షషక
ఇసటట ననస:27-6-389/1
వయససస:60
లస: పప
94-105/789

6213 NDX2278125
పషరర: మమసతతజ బబగస షషక

94-106/318

భరస : మహమకద గగస షషక
ఇసటట ననస:27-6-389/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-106/818

6216 NDX2738698
పషరర: శనతనజ మహమకద

94-106/819

తసడడ:డ అబమదల జలల మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-389/15
వయససస:36
లస: పప

94-105/416 6219 AP151010315426
6218 NDX0064964
పషరర: జమర అహకమకద అహకమకద
పషరర: ఆపరసబబగస షషక

తసడడ:డ ఖలల అహకమకద
ఇసటట ననస:27-6-390
వయససస:33
లస: పప

94-106/307

తసడడ:డ సతతసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-387
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహమకద గగసష
ఇసటట ననస:27-6-389/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ హహసషన షషక
ఇసటట ననస:27-6-389/1
వయససస:60
లస: పప
6217 NDX2722775
పషరర: సబబరరనతసర షషక

94-106/311

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:27-6-389
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సలస షషక
ఇసటట ననస:27-6-389/1
వయససస:33
లస: పప
6214 NDX2831188
పషరర: మహమకద గగసష షషక

6200 NDX0787606
పషరర: అపరపజ మమననపలర

6195 AP151010312368
పషరర: వహహద షషక

భరస : అపరపజ మమననపలర
ఇసటట ననస:27-6-384
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-6-389
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చనత ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:27-6-389
వయససస:42
లస: పప
6211 NDX1165166
పషరర: రబభబన షషక షషక

94-107/1067

తసడడ:డ శవ పడసరదరరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:27-6-387
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగస షషక
ఇసటట ననస:27-6-388
వయససస:60
లస: పప
6208 AP151010312085
పషరర: బభజ షషక

6197 NDX3291978
పషరర: షషక ఫసరగజ అహకద

94-106/304

తసడడ:డ లమల అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-383
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరహరరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:27-6-384
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవపడసరద మమననపలర
ఇసటట ననస:27-6-387
వయససస:55
లస: ససస స
6205 NDX1165158
పషరర: సలమస షషక

94-106/306

తసడడ:డ షషక నజర అహకద
ఇసటట ననస:27-6-383
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనఅకటటశనరరరవప వరదత
ఇసటట ననస:27-6-384
వయససస:49
లస: ససస స
6202 AP151010315075
పషరర: వజయలకడక మమననపలర

6194 NDX0228445
పషరర: ఖమజజ గరరబమనతతవరజ షషక

6192 NDX0417154
పషరర: షరదక షషక

భరస : నజర షషక
ఇసటట ననస:27-6-383
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-383
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లమల అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-383
వయససస:62
లస: పప
6199 JBV2882058
పషరర: పరరనత వరదత

94-106/303

తసడడ:డ ఖమదరనల షషక
ఇసటట ననస:27-6-382
వయససస:57
లస: పప

భరస : నజర అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-383
వయససస:57
లస: ససస స
6196 AP151010312457
పషరర: భధసడ షషక

6191 AP151010312263
పషరర: నదరరదదదన షషక

94-106/319

భరస : యబసఫ అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-390
వయససస:40
లస: ససస స

Page 176 of 319

6220 NDX1166818
పషరర: సరబర షషక షషక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34
94-105/417

భరస : సలమ షషక
ఇసటట ననస:27-6-391/1
వయససస:53
లస: ససస స
6223 NDX2278083
పషరర: తససర మ షషక

94-106/320

94-18/820

94-106/324

94-106/327

94-31/859

94-106/331

94-106/737

94-105/418

తసడడ:డ సతతసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:32
లస: పప

6228 AP151010315548
పషరర: షరకకరరనతసర సయఖద

6231 NDX0667766
పషరర: సమమమలమర సయఖద

6236 NDX3098563
పషరర: మహహశ పపపల

6239 AP151010315327
పషరర: మమనతరరనతసర పఠరన�

6248 NDX0483073
పషరర: ఫయమజ ఖమన పఠరన పఠరన
తసడడ:డ ఖమదర బభషర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:32
లస: పప

94-106/329

తసడడ:డ నబసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-394
వయససస:73
లస: పప
94-105/790

6237 NDX0669234
పషరర: వహహదతబబగస పఠరన పఠరన

94-106/330

భరస : మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-396
వయససస:40
లస: ససస స
94-106/332

6240 JBV2877314
పషరర: మరరవల షషక

94-106/333

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:27-6-396
వయససస:40
లస: పప

94-107/235 6243 NDX3000171
6242 NDX2411106
పషరర: మహమకద అల ఖమన పఠరన
పషరర: నతగమర మర షషక

6245 NDX1511048
పషరర: ఆయయషర పఠరన

94-106/323

94-106/326

94-106/328 6234 AP151010312020
6233 AP151010312151
పషరర: అబమదల కరరమ సయఖద సయఖద
పషరర: ఖదతర సయఖద

94-103/1269

తసడడ:డ ఖదర బభష షషక
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:22
లస: పప
94-105/419

భరస : కరరమ బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:31
లస: ససస స
94-105/421

94-106/736

తసడడ:డ ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-394
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-396
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబభన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:27
లస: ససస స
6247 NDX1510982
పషరర: ససబభన ఖమన పఠరన

94-106/325

భరస : మహబబబ�
ఇసటట ననస:27-6-396
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : భభసరర రరవప పపపపల
ఇసటట ననస:27-6-396
వయససస:51
లస: ససస స
6244 NDX1511022
పషరర: నససరర బభనస పఠరన

6230 AP151010315094
పషరర: రహహమమనతసరబబగస సయఖద

6225 NDX2671196
పషరర: గబలజరరనతసర షషక

భరస : కరరమ పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-394
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : ససబబలకడక మమమ
ఇసటట ననస:27-6-396
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతతసర షషక
ఇసటట ననస:27-6-396
వయససస:42
లస: ససస స
6241 NDX2675247
పషరర: ససబమబలల పపపపల

94-106/322

తసడడ:డ ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-394
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ భభసరర రరవప పపపపల
ఇసటట ననస:27-6-396
వయససస:21
లస: పప
6238 AP151010315341
పషరర: జజనబబగస షషక

6227 NDX0417402
పషరర: అయషర సయఖద

94-106/735

భరస : అబమదల జబబర షషక
ఇసటట ననస:27-6-393
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-394
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-394
వయససస:47
లస: పప
6235 NDX2597847
పషరర: మహహశ పపపపల

94-106/321

భరస : యబనస సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-394
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:27-6-394
వయససస:45
లస: ససస స
6232 AP151010312100
పషరర: యమమమస సయఖద

6224 NDX2214492
పషరర: కలదత బబగస షషక

6222 NDX2674000
పషరర: మణణత దదవ మశరక

తసడడ:డ గణణశ మశరక
ఇసటట ననస:27-6-392
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-393
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల కరరస సయద
ఇసటట ననస:27-6-394
వయససస:23
లస: ససస స
6229 JBV2882173
పషరర: షరకకరర సయఖద

94-105/660

తసడడ:డ రరస పడసరదస మసడల
ఇసటట ననస:27-6-392
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-6-393
వయససస:22
లస: ససస స
6226 NDX2815439
పషరర: శబతమ సయద

6221 NDX2623213
పషరర: రరజగశ మసడల

6246 NDX0105379
పషరర: వరలద పఠరన పఠరన

94-105/420

భరస : గగస బభష పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:34
లస: ససస స
94-105/422

6249 NDX2667731
పషరర: నతగబర మర షషక

94-105/661

తసడడ:డ ఖదర భభష షషక
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:21
లస: పప
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94-106/334

భరస : ఘన షషక
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:42
లస: ససస స
6253 NDX0414987
పషరర: గగసరబషర పఠరన

94-106/337

94-107/237

94-105/662

భరస : కరరణకర పప డడగమ
ఇసటట ననస:27-6-398
వయససస:29
లస: ససస స
6262 NDX2151637
పషరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

94-106/341

94-106/343

94-105/426

94-105/428

94-105/431

తసడడ:డ మహమకద అల షషక
ఇసటట ననస:27-6-401
వయససస:26
లస: పప
6277 JBV2882322
పషరర: మసరసన బ షషక
భరస : మహమకదతల షషక
ఇసటట ననస:27-6-401
వయససస:55
లస: ససస స

6260 AP151010315307
పషరర: మమహరరన పఠరన

94-106/339

6266 NDX1766734
పషరర: మహమకద షషక

6269 NDX2277564
పషరర: శయ బమదదదన షషక

94-105/424

6261 NDX2214518
పషరర: మమసతతజ pathan

94-106/340

94-105/425
6264 NDX0483032
పషరర: మహమకద రఫస అహమకద షషక
షషక
తసడడ:డ జమమల అహమకద షషక
ఇసటట ననస:27-6-399
వయససస:54
లస: పప

94-106/344

6267 NDX2616746
పషరర: అయయషర షషక

94-106/738

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-6-399
వయససస:18
లస: ససస స
94-105/427

6270 NDX2214534
పషరర: నససమ షషక

94-106/345

భరస : షహ బమదధదన షషక
ఇసటట ననస:27-6-399/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-105/429

6275 NDX1292663
పషరర: మహమకద రరయమజ షషక షషక

94-105/432

తసడడ:డ పరచతఖ షషక
ఇసటట ననస:27-6-401
వయససస:50
లస: పప

6258 NDX1489179
పషరర: రరణణ ససమన దదవ

94-106/342

6272 NDX1292630
పషరర: హఫరస బబగ మహమకద
మహమకద
భరస : ఇమమమ న బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:27-6-401
వయససస:31
లస: ససస స

6278 AP151010312506
పషరర: కరరస భభషర షషక

94-107/236

భరస : ఖమదరరబషర పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-398
వయససస:52
లస: ససస స

6273 NDX1292705
పషరర: షరహహన బబగమ షషక షషక

94-105/430

తసడడ:డ మహమకద అల షషక షషక
ఇసటట ననస:27-6-401
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద అల షషక షషక
ఇసటట ననస:27-6-401
వయససస:26
లస: పప
94-106/346

6255 NDX1581009
పషరర: నగరనత పఠరన

భరస : కమలలశ
ఇసటట ననస:27-6-398
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద మదన షషక
ఇసటట ననస:27-6-399/1
వయససస:60
లస: పప

భరస : సలమ బభషర షషక షషక
ఇసటట ననస:27-6-401
వయససస:29
లస: ససస స
6274 NDX1292572
పషరర: మహమకద ఫపసయమజ షషక

94-105/423

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-6-399
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ షహ అబమదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-6-399/1
వయససస:27
లస: ససస స
6271 NDX1293000
పషరర: ఆఫసడన ఫసరద గజ షషక షషక

6257 NDX0966465
పషరర: వనసకట రమణ నతయమడడ
నతయమడడ
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ నతయమడడ
ఇసటట ననస:27-6-398
వయససస:30
లస: ససస స

6263 NDX1106947
పషరర: సమవపలమర ఖమన పఠరన

94-106/336

భరస : నతగబర పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-398
వయససస:60
లస: పప

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-6-399
వయససస:53
లస: ససస స
6268 NDX2277580
పషరర: నజయమ కగసర షషక

94-106/338

భరస : సమమమలమర పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-398
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-398
వయససస:23
లస: పప
6265 NDX0417584
పషరర: సమమమన షషక

6254 NDX2076744
పషరర: ఖమదర బభషర షషక

6252 NDX2214559
పషరర: నతగమర ఖమన pathan

తసడడ:డ సతతసరర పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నననత సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అకబర అల షషక
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:26
లస: ససస స
6259 NDX2667533
పషరర: ససధ రరణణ పప డడగమ

94-106/335

భరస : సతతసర పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతతసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-6-397
వయససస:35
లస: పప
6256 NDX1526179
పషరర: ఫరతమమ షషక

6251 AP151010315417
పషరర: జరబ పఠరన

6276 NDX0176396
పషరర: సలస బభషర షషక

94-105/433

తసడడ:డ పరచతచ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-401
వయససస:40
లస: పప
94-106/347

6279 AP151010312408
పషరర: శశకత షషక

94-106/348

తసడడ:డ పతచ సహబ షషక
ఇసటట ననస:27-6-401
వయససస:52
లస: పప

Page 178 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34

6280 AP151010312336
పషరర: మహమకదతల షషక

94-106/349

తసడడ:డ పరబభఖ షషక
ఇసటట ననస:27-6-401
వయససస:56
లస: పప
6283 NDX1898875
పషరర: రసజజన సరహహ

94-106/352

94-106/354

94-26/1019

94-105/663

94-106/357

94-101/221

తసడడ:డ సలలమ� జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-39
వయససస:29
లస: పప

94-105/435

6296 NDX0415174
పషరర: సరదధక షషక

6288 NDX3119112
పషరర: శరమ జబన షషక

94-106/821

6291 NDX1558198
పషరర: బభజత షషక షషక

94-105/436

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:27-6-405
వయససస:48
లస: పప
94-106/355

6294 AP151010315313
పషరర: మహబబబ షషక

4207 NDX1374461
పషరర: ససకనఖ జసగరల

94-101/224

4210 NDX1361765
పషరర: జసగల రవ కకరణ

94-106/358

6297 NDX2651289
పషరర: కరరమమన షషక

94-106/739

భరస : నజర షషక
ఇసటట ననస:27-6-405
వయససస:51
లస: ససస స

94-101/222

4213 JBV2578409
పషరర: ససజన జనగల� �

94-101/225

4216 NDX2212520
పషరర: ఆషరభ షషక
భరస : జజనతన జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-40
వయససస:27
లస: ససస స

94-101/223

4211 JBV3058617
పషరర: దదవరరజ రరయ

94-101/226

తసడడ:డ దదవసహయస రరయ
ఇసటట ననస:27-1-38
వయససస:46
లస: పప
94-101/227

తసడడ:డ లమజరరపషడమచసద� జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-39
వయససస:36
లస: ససస స
94-101/229

4208 AP151010303137
పషరర: వకకటరరయమరరణణ జసగరల�

భరస : లమజరస� జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-38
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వకకటరరయమక జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-38
వయససస:35
లస: పప
94-107/922

94-106/356

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:27-6-405
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రవ కకరణ జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-38
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశనర రరవప గగరర
ఇసటట ననస:27-1-38
వయససస:22
లస: ససస స
4215 NDX0769646
పషరర: ససనల జసగరల�

6293 AP151010315316
పషరర: జజన బ షషక

94-106/353
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తసడడ:డ పషడమచసద
ఇసటట ననస:27-1-38
వయససస:34
లస: పప
4212 NDX2759223
పషరర: శకవదఖ గగరర

6290 NDX0030528
పషరర: గగససయమ బబగస షషక

6285 NDX1717190
పషరర: షరరన షషక

తసడడ:డ షషక ఖమదరరబ
ఇసటట ననస:27-6-404
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షషక
ఇసటట ననస:27-6-405
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లజలస జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-38
వయససస:30
లస: ససస స
4209 JBV2573624
పషరర: రవకకరణ జసగరల

94-106/820

భరస : చనత ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:27-6-405
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షషక
ఇసటట ననస:27-6-405
వయససస:34
లస: పప

4206 NDX0712760
పషరర: ససపసడయ జసగరల�

6287 NDX3121787
పషరర: ఖమదరరబ షషక

94-106/351

భరస : రజజక షషక
ఇసటట ననస:27-6-404
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : Rafi షషక
ఇసటట ననస:27-6-405
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:27-6-405
వయససస:27
లస: ససస స
6295 NDX1402098
పషరర: రఫస షషక

94-105/434

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:27-6-404
వయససస:52
లస: పప

భరస : నజర షషక
ఇసటట ననస:27-6-405
వయససస:51
లస: ససస స
6292 NDX2675932
పషరర: గగసఖ షషక

6284 NDX0046896
పషరర: సఫసయమ ససలమసనత షషక షషక

6282 NDX1864157
పషరర: పడభభకర రరవప బబహహర

తసడడ:డ బబహహర రరశ
ఇసటట ననస:27-6-403
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఖమదర బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-6-404
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:27-6-404
వయససస:53
లస: పప
6289 NDX2598142
పషరర: కరరమబన షషక

94-106/350

భరస : రసజన సరహహ
ఇసటట ననస:27-6-403
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అదధయమ సరహహ
ఇసటట ననస:27-6-403
వయససస:41
లస: పప
6286 NDX1773044
పషరర: ఖమదర బ షషక

6281 NDX1898842
పషరర: ససమతడ సరహహ

4214 AP151010303143
పషరర: సలలమయమ లలక�

94-101/228

భరస : వజయకలమమర� లలక
ఇసటట ననస:27-1-39
వయససస:47
లస: ససస స
94-101/230

4217 AP151010303561
పషరర: నరకల జసగరల�

94-101/231

భరస : పడభభకరరరవప� జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-40
వయససస:47
లస: ససస స
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4218 NDX2274074
పషరర: వజయ నరకల జసగరల

94-101/232

భరస : పడభభకర రరవప జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-40
వయససస:49
లస: ససస స
4221 NDX2502631
పషరర: పడమల బబరరగమ

94-101/235

94-101/238

తసడడ:డ ఉమమకరసతస తతడడపరరస
ఇసటట ననస:27-1-42
వయససస:86
లస: పప
4230 NDX0896472
పషరర: బబరగ దదవదతనస�

94-101/241

తసడడ:డ రవసదడ రరవప� బమరగర
ఇసటట ననస:27-1-43
వయససస:56
లస: పప
4233 NDX2097583
పషరర: నవరతత కలమమరర పసలర

94-101/243

94-101/246

94-101/249

94-101/252

తసడడ:డ జకరరయఖ జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-45
వయససస:46
లస: పప

4228 NDX2772408
పషరర: ఉమమకరసత తతడడపరరస

94-101/948

4231 NDX3220829
పషరర: చతరరసరక జసగరల

4232 NDX0775148
పషరర: పడవలర క పసలర

4240 NDX0017830
పషరర: రగజజకరసత చసకరర�

4243 JBV2573020
పషరర: వజయకలమమర� పచచల �

4246 AP151010303464
పషరర: దదరర జసగరల
భరస : జవహర బభబమ
ఇసటట ననస:27-1-46
వయససస:41
లస: ససస స

94-101/240

4229 NDX2902716
పషరర: ససనత తతడడపరరస
భరస : ఉమమకరసత తతడడపరరస
ఇసటట ననస:27-1-42
వయససస:39
లస: ససస స

4237 NDX1367697
పషరర: హరరరత చసకర

94-101/237

4226 NDX1065556
పషరర: జకకయఖ బబరగ

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప తతడడపరరస
ఇసటట ననస:27-1-42
వయససస:44
లస: పప
94-101/1066

94-101/949

94-101/242

తలర : నవ రతతకలమమరర పసలర
ఇసటట ననస:27-1-44
వయససస:31
లస: ససస స
94-101/244

4235 NDX2502490
పషరర: నరసససహరరవప దథపపలపపడడ

94-101/245

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:27-1-44
వయససస:29
లస: పప
94-101/247

4238 NDX0722512
పషరర: సనపత పచచల

94-101/248

భరస : వజయ కలమమర పచచల
ఇసటట ననస:27-1-45
వయససస:34
లస: ససస స
94-101/250

4241 JBV2578045
పషరర: వజయకలమమరర పచచల�

94-101/251

భరస : డదవడ� పచచల
ఇసటట ననస:27-1-45
వయససస:65
లస: ససస స
94-101/253

తలర : వజయకలమమరర� పచచల
ఇసటట ననస:27-1-45
వయససస:38
లస: పప
94-101/255

4223 NDX0923565
పషరర: బబరగ మమరర�

తసడడ:డ రరఘవనసదడరరవప బమరగర
ఇసటట ననస:27-1-42
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరజ� చసకర
ఇసటట ననస:27-1-45
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జవహర బభబమ జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-45
వయససస:20
లస: పప
4245 NDX2502458
పషరర: జవహర బభబమ జసగరల

94-101/239

తసడడ:డ రరజ చసకర
ఇసటట ననస:27-1-45
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ� పచచల
ఇసటట ననస:27-1-45
వయససస:35
లస: ససస స
4242 NDX2502532
పషరర: హహనడ ఉజజనల జసగరల

4225 NDX0413948
పషరర: అబడహస బబరరగ�

4234 NDX1997438
పషరర: నవరతతకలమమరర పసలర

94-101/234

భరస : జకకయఖ� బమరగర
ఇసటట ననస:27-1-42
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : భభసరర రరవప పసలర
ఇసటట ననస:27-1-44
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రతతస
ఇసటట ననస:27-1-44
వయససస:71
లస: పప
4239 JBV2578037
పషరర: అరరణ పచచల�

94-101/236

తసడడ:డ రరజగసదడ కలమమర జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-43
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : భభసరరరరవప పసలర
ఇసటట ననస:27-1-44
వయససస:58
లస: ససస స
4236 NDX0019562
పషరర: దతసస జసగరల

4222 NDX2212538
పషరర: రరత బబర ససస బమరరగ

తలర : లలమవత� బమరగర
ఇసటట ననస:27-1-42
వయససస:32
లస: పప
94-101/947

4220 NDX1711044
పషరర: పడభభకరరరవప జసగల

తసడడ:డ పరల జసగల
ఇసటట ననస:27-1-40
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ దదవదతనస బమరరగ
ఇసటట ననస:27-1-42
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : దదవదతనస బమరరగ
ఇసటట ననస:27-1-42
వయససస:41
లస: ససస స
4227 NDX2772176
పషరర: రరమ మహన రరవప తతడడపరరస

94-101/233

తసడడ:డ పడబభకర జసగరల
ఇసటట ననస:27-1-40
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ దదవ దతనస బబరరగమ
ఇసటట ననస:27-1-41
వయససస:21
లస: ససస స
4224 NDX2212546
పషరర: కమల కలమమరర బమరరగ

4219 NDX2212512
పషరర: జజనతధన జసగరల

4244 NDX0413955
పషరర: జయకలమమర� పచచల�

94-101/254

తలర : వజయకలమమరర� పచచల
ఇసటట ననస:27-1-45
వయససస:45
లస: పప
94-101/256

4247 JBV2573061
పషరర: అజయమబబమ పపపపల

94-101/257

తసడడ:డ అలకసన
ఇసటట ననస:27-1-46
వయససస:37
లస: పప
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4248 NDX2430460
పషరర: సపసదన తమలపరకలల

94-101/258

తసడడ:డ వరపడసరద తమలపరకలల
ఇసటట ననస:27-1-47
వయససస:27
లస: ససస స
4251 NDX2212652
పషరర: నవనతస కకపపరర

94-101/261

94-101/264

94-101/267

94-101/270

94-101/951

94-101/272

భరస : పసలలసస
ఇసటట ననస:27-1-51
వయససస:45
లస: ససస స

4261 AP151010300506
పషరర: మహమద హహసషసన షషక

4264 NDX3022746
పషరర: ఉదయ కలమమర బబ రక

4267 NDX1361658
పషరర: షకకర సయఖద

94-101/275

4270 NDX2212553
పషరర: ఖమదర బ షషక

94-101/271

4273 NDX1773150
పషరర: చతసద బభషర ఏలలరర

94-101/952

94-101/273

4276 AP151010303010
పషరర: సరయకలమమరర వపపటపప
భరస : మధససదధనరరవప
ఇసటట ననస:27-1-51
వయససస:69
లస: ససస స

94-101/266

4259 NDX1361740
పషరర: షషక సరరదర

94-101/269

4262 NDX3021086
పషరర: కకషష వనణణ బబ రక

94-101/950

4265 NDX3046679
పషరర: ఉదయ కలమమర బబ రక

94-104/833

Deleted

తసడడ:డ శకరరమ మబరరస బబ రక
ఇసటట ననస:27-1-49
వయససస:33
లస: పప
4268 NDX0923227
పషరర: అబదత ఏలలరర

94-101/274

భరస : చతసద బభషర ఎలలరర
ఇసటట ననస:27-1-50
వయససస:34
లస: ససస స
94-101/276

4271 NDX1648312
పషరర: అబమదల సలమస సయఖద

94-101/277

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:27-1-50
వయససస:24
లస: పప
94-101/279

తసడడ:డ హహసషసన ఏలలరర
ఇసటట ననస:27-1-50
వయససస:37
లస: పప
94-101/281

4256 AP151010303563
పషరర: హహసషసన బస రరక షషక�

భరస : శకరరమ మబరరస బబ రక
ఇసటట ననస:27-1-49
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జజన సయరద
ఇసటట ననస:27-1-50
వయససస:58
లస: ససస స
94-101/278

94-101/263

తసడడ:డ హహసపససన షపక
ఇసటట ననస:27-1-49
వయససస:35
లస: పప

భరస : పపదద సషస దత సయద
ఇసటట ననస:27-1-50
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష మబరరస జపలర
ఇసటట ననస:27-1-50
వయససస:34
లస: పప
4275 AP151010303359
పషరర: సదజన తడలరగబర

94-101/268

Deleted

భరస : రరజగసదడ పడసరద పరశస
ఇసటట ననస:27-1-50
వయససస:34
లస: ససస స
4272 NDX1648213
పషరర: రతత కలమమర జపలర

4258 NDX0413963
పషరర: ఫజలలక క� షషక�

4253 JBV2579621
పషరర: ససనసదమక శలస

భరస : మహమకద హహసషసన� షపక
ఇసటట ననస:27-1-49
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ మబరరస బబ రక
ఇసటట ననస:27-1-49
వయససస:33
లస: పప

భరస : అబమదల సలమస సయఖద
ఇసటట ననస:27-1-50
వయససస:26
లస: ససస స
4269 NDX1374354
పషరర: రరజగశనరర పరశస

94-101/265

తసడడ:డ మబమసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:27-1-49
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:27-1-49
వయససస:33
లస: ససస స
4266 NDX1774505
పషరర: రజయ బబగస సయఖద

4255 NDX1361575
పషరర: షషక రఫసయమ

94-101/260

భరస : అతతకరరవప
ఇసటట ననస:27-1-48
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకదసక సషసనాద� షపక
ఇసటట ననస:27-1-49
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహమకదసక సషసన� షపక
ఇసటట ననస:27-1-49
వయససస:37
లస: పప
4263 NDX3047743
పషరర: శవపరరనత నతరర

94-101/262

భరస : అబమదల రరహకన షపక
ఇసటట ననస:27-1-49
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబమదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:27-1-49
వయససస:35
లస: ససస స
4260 NDX0413971
పషరర: అబమదలడహమమన� షషక�

4252 NDX2212645
పషరర: కకటటశనర రరవప కకపపరర

4250 NDX2430502
పషరర: రకక తమలపరకలల

తసడడ:డ వరపడసరద తమలపరకలల
ఇసటట ననస:27-1-47
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:27-1-47
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:27-1-48
వయససస:53
లస: పప
4257 NDX1374453
పషరర: మహబబబ షషక

94-101/259

భరస : టట వరపడసరద తమలపరకలల
ఇసటట ననస:27-1-47
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:27-1-47
వయససస:40
లస: ససస స
4254 JBV2574614
పషరర: ఆతతకరరవప శలల

4249 NDX1187509
పషరర: ససనత యడనన

4274 NDX1312693
పషరర: భబలకకక ఉయమఖల

94-101/280

భరస : పపలమర రరవప
ఇసటట ననస:27-1-51
వయససస:40
లస: ససస స
94-101/282

4277 AP151010300071
పషరర: పడభమకకరణ వపపటపప

94-101/283

తసడడ:డ మధససదధనరరవప
ఇసటట ననస:27-1-51
వయససస:40
లస: పప

Page 181 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34

4278 AP151010300066
పషరర: ససతతష కలమమర గమదడ

94-101/284

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:27-1-51
వయససస:40
లస: పప
4281 AP151010300073
పషరర: పసలలసస తడలరగబర

94-101/287

94-101/290

94-101/293

94-101/296

94-101/299

4288 NDX0542191
పషరర: అనతపపరష � బసదడల�

4291 NDX1711028
పషరర: భభణమ కకరణ బసదడల

4294 NDX3086717
పషరర: శరసత బసడరర

94-101/301

4297 AP151010303361
పషరర: వససత బసదడల�

భరస : అజయ భభసరర బసదడల
ఇసటట ననస:27-1-55
వయససస:34
లస: ససస స

4300 NDX1361799
పషరర: అజయ భభసరర బసదడల

తసడడ:డ జయరరవప గమరరల
ఇసటట ననస:27-1-57
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ బమచచనత
ఇసటట ననస:27-1-58
వయససస:25
లస: పప

94-101/297

4306 NDX1107077
పషరర: రవపడకరష కకసడమబడడ
తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:27-1-58
వయససస:69
లస: పప

4286 NDX1711010
పషరర: సపసదన బసదడల

94-101/292

4289 NDX1482488
పషరర: హహలక శకదదవ పప లమబరర

94-101/295

4292 NDX1404854
పషరర: చసదడయఖ కరకకరరల

94-101/298

తసడడ:డ కకటయఖ కరకకరరల
ఇసటట ననస:27-1-52/1
వయససస:47
లస: పప
94-101/953

4295 NDX2059872
పషరర: పడసనత బసదడల

94-101/300

తసడడ:డ రవ కలమమర బసదడల
ఇసటట ననస:27-1-54
వయససస:25
లస: ససస స
94-101/302

4298 NDX0049718
పషరర: భభసరరరరవప బసదడల

94-101/303

తసడడ:డ రవ కలమమర బసదడల
ఇసటట ననస:27-1-54
వయససస:30
లస: పప
94-101/305

4301 NDX2079243
పషరర: వకటర ఎననక గమరరకల

94-101/306

తసడడ:డ జయ రరవప గమరరకల
ఇసటట ననస:27-1-57
వయససస:70
లస: పప
94-101/308

భరస : గగరర పడసనత
ఇసటట ననస:27-1-58
వయససస:69
లస: ససస స
94-101/310

94-101/289

భరస : సదరరఖ పడకరశ రరవప పప లమమరర
ఇసటట ననస:27-1-52/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ రరజ బసదడల
ఇసటట ననస:27-1-55
వయససస:38
లస: పప

94-101/307 4303 NDX0220897
4302 NDX0742965
పషరర: సట �నల జయపడసరద రరవప గమరకల
పషరర: పడసనత అసకస

4305 NDX1558016
పషరర: రరమ కకషష గగరరపరగ

94-101/294

భరస : రవకలమమర� బసదడల
ఇసటట ననస:27-1-54
వయససస:47
లస: ససస స
94-101/304

4283 AP151010300070
పషరర: మధససదధనరరవప వపపటపప

తసడడ:డ యయసస రతతస బసదడల
ఇసటట ననస:27-1-52/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బ వ లకకణ కలమమర
ఇసటట ననస:27-1-53
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర బసదడల
ఇసటట ననస:27-1-54
వయససస:26
లస: ససస స
4299 NDX1412121
పషరర: మలర క బసదడల

94-101/291

తసడడ:డ యయసదరతతస బసదడల
ఇసటట ననస:27-1-52/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబ లర యఖ� బసదడల
ఇసటట ననస:27-1-52/1
వయససస:61
లస: పప
4296 NDX1482678
పషరర: బమయమల బసదడల

4285 NDX1065903
పషరర: రరఘవనసదడరరవప అదదసకక

94-101/286

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:27-1-51
వయససస:74
లస: పప

భరస : యయసస రతతరరవప� బసదడల
ఇసటట ననస:27-1-52/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయమదతసస చసకర
ఇసటట ననస:27-1-52/1
వయససస:22
లస: పప
4293 NDX0475483
పషరర: యయససరతతత రరవప బసదడల�

94-101/288

తసడడ:డ హరరనతరరయణ అదదసకక
ఇసటట ననస:27-1-52
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతత రరవప బసదడల
ఇసటట ననస:27-1-52/1
వయససస:31
లస: ససస స
4290 NDX2430536
పషరర: అశశక కలమమర చసకర

4282 JBV2574192
పషరర: జయపరల గమదడ

4280 NDX1312701
పషరర: పపలమర రరవప వపయఅలమ

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరర
ఇసటట ననస:27-1-51
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రతతస
ఇసటట ననస:27-1-51
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరఘవనసదడ రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:27-1-52
వయససస:41
లస: ససస స
4287 NDX0220756
పషరర: భభవన బసదడల

94-101/285

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:27-1-51
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సన
ఇసటట ననస:27-1-51
వయససస:48
లస: పప
4284 AP151010303278
పషరర: ఊరరకళళరరణణ మకకరల�

4279 AP151010300398
పషరర: శరఖమ సససదర గమదడ

4304 NDX0219477
పషరర: ససభభగఖస అసకస

94-101/309

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:27-1-58
వయససస:69
లస: ససస స
94-101/311

4307 JBV2578953
పషరర: వజయజజఖత జరరగమమళళ� �

94-101/312

భరస : అబడహసలసకన� �
ఇసటట ననస:27-1-61
వయససస:37
లస: ససస స
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94-101/313

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:27-1-71
వయససస:27
లస: ససస స
4311 NDX2591378
పషరర: శవయఖ పగడల

94-101/870

94-101/320

94-101/323

4315 NDX1648411
పషరర: అనస ససలమసనత షషక

94-101/326

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:27-2-58
వయససస:54
లస: పప

భరస : శరఖమబఖల� మకకరల
ఇసటట ననస:27-2-60
వయససస:67
లస: ససస స
4332 NDX0915819
పషరర: పపరరషమ జరరగమమళళ

4321 AP151010303056
పషరర: రరజగశనరర గమమకడడ�

భరస : రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:27-2-61
వయససస:36
లస: ససస స
4335 AP151010303412
పషరర: అనతమక మదడదల
భరస : పరల
ఇసటట ననస:27-2-62
వయససస:52
లస: ససస స

94-101/327

4327 NDX2951911
పషరర: రరస బభబమ మసదతపప

4330 AP151010300602
పషరర: పడవణ మకకరల

4333 NDX0945063
పషరర: రరజశశఖర జరరగమమళళ

94-101/330

4336 NDX1187459
పషరర: అరరణత మహన ననలటటరర
భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:27-2-62
వయససస:64
లస: ససస స

94-101/325

4322 NDX2212561
పషరర: కరసతమక గమమకడడ

94-101/328

4325 NDX2969186
పషరర: హహహమవత మసదడపప

94-144/783

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:27-2-58
వయససస:83
లస: ససస స
94-144/785

4328 NDX2872554
పషరర: అనసరరధ మసదతపప

94-144/786

భరస : రసబభబమ
ఇసటట ననస:27-2-58
వయససస:50
లస: ససస స
94-101/332

4331 NDX1106988
పషరర: కకటయఖ బబసస

94-101/333

తలర : అనత
ఇసటట ననస:27-2-60
వయససస:43
లస: పప
94-101/336

తసడడ:డ ఐజజక
ఇసటట ననస:27-2-61
వయససస:44
లస: పప
94-101/338

94-101/322

భరస : రరజ రతతస ఇశరకయయల గమమకడడ
ఇసటట ననస:27-2-58
వయససస:91
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమమఖల మకకరల
ఇసటట ననస:27-2-60
వయససస:41
లస: పప
94-101/334

4316 NDX1915539
పషరర: మహమకద అసర స షషక

తసడడ:డ జమమల అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-2-56
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:27-2-58
వయససస:53
లస: పప
94-101/331

94-101/319

తసడడ:డ షరజహన షషక
ఇసటట ననస:27-2-56
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇజజడయల� గమమకడడ
ఇసటట ననస:27-2-58
వయససస:52
లస: పప
94-144/784

4313 NDX1648197
పషరర: అరరరయ ససలమసనత షషక

94-101/324 4319 NDX1648452
4318 NDX2212579
పషరర: మహమకద రఫస అహమకద షషక
పషరర: అబమదల రషసద అహకద షషక

94-101/329 4324 AP151010300094
4323 NDX1882126
పషరర: రరపషష రరజ ఇసడయమల గమమకడడ
పషరర: రవరతతబభబమ గమమకడడ�

4329 JBV2579530
పషరర: పడతమమదదవ మకకరల�

94-101/321

భరస : రవరతతబభబమ� గమమకడడ
ఇసటట ననస:27-2-58
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ రతత బభబమ గమమకడడ
ఇసటట ననస:27-2-58
వయససస:23
లస: పప

94-101/315

తలర : అనస ససలమసనత షషక
ఇసటట ననస:27-2-56
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జమమల అహమకద షషక
ఇసటట ననస:27-2-56
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రవ రతత బభబమ గమమకడడ
ఇసటట ననస:27-2-58
వయససస:27
లస: ససస స

4326 NDX2872471
పషరర: రరసబభబమ మసదతపప

94-101/318

భరస : అబమదల రషసద షషక
ఇసటట ననస:27-2-56
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల రషసద అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-2-56
వయససస:29
లస: పప
4320 NDX1882183
పషరర: నవఖ కరసత శక గమమకడడ

4312 NDX1711135
పషరర: వనత మమతసగర

4310 NDX3292091
పషరర: వససతరరవప నలర పప

తసడడ:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:27-1-71
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడ కలమమర మమతసగర
ఇసటట ననస:27-2-29
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహమకద రఫస అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-2-56
వయససస:42
లస: ససస స
4317 NDX1648171
పషరర: అరరద షషక

94-101/314

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:27-1-71
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పగడల
ఇసటట ననస:27-1-100/1
వయససస:22
లస: పప
4314 NDX2212587
పషరర: జలలరరయమ షషక

4309 NDX0897520
పషరర: నలర పప నవన కలమమర

4334 AP151010303493
పషరర: కమల మదడదల

94-101/337

భరస : పరల
ఇసటట ననస:27-2-62
వయససస:48
లస: ససస స
94-101/339

4337 NDX1065754
పషరర: దదవరస ననలటటరర

94-101/340

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:27-2-62
వయససస:42
లస: పప
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4338 NDX1065721
పషరర: మహనరరవప ననలటటరర

94-101/341

తసడడ:డ గగకస
ఇసటట ననస:27-2-62
వయససస:69
లస: పప
4341 NDX3246469
పషరర: రరమమలమక నరరససగ

4339 NDX3220043
పషరర: శవ నరరససగ

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:27-2-65/1
వయససస:33
లస: పప
94-107/1056

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:27-2-65/1
వయససస:58
లస: ససస స
4344 NDX0775122
పషరర: జజఖత కసభస

4347 NDX1881672
పషరర: ససదదప అనతలదతసస

4342 JBV0770909
పషరర: శరసతకలమమరర మరరక

94-101/344

4345 NDX0417444
పషరర: మనతకలమమరర అనతలదతసస

4348 NDX1107093
పషరర: సపసదత సయఖద

తసడడ:డ రరసచసదతడ రరవప అనతలదతసస
ఇసటట ననస:27-2-67
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:27-2-67
వయససస:32
లస: పప

4350 NDX0413997
పషరర: రరమచసదడరరవప అనతలదతసస

4351 NDX3055886
పషరర: రరజ జజనతకలటట

94-101/350

తసడడ:డ పసటర పరలల
ఇసటట ననస:27-2-67
వయససస:50
లస: పప
94-101/352

94-101/355

94-101/960

తసడడ:డ నతసరయఖ
ఇసటట ననస:27-2-70
వయససస:59
లస: పప

94-101/348

4360 NDX2909034
పషరర: రరస బభబమ కలసదసరరస

94-101/356

4363 NDX1052703
పషరర: పషరమక చడవపల

94-118/1140

4366 NDX1366590
పషరర: రతత ససజజత నలర పప
భరస : జయసత రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:27-2-71
వయససస:39
లస: ససస స

4346 NDX1374412
పషరర: మమరర రరసజల

94-101/346

4349 NDX0769745
పషరర: నతగరరజ కసభస

94-101/349

4352 NDX0417410
పషరర: ఖమదర బ సయఖద

94-101/351

భరస : జజన
ఇసటట ననస:27-2-68
వయససస:51
లస: ససస స
94-101/353

4355 NDX1881615
పషరర: రమమశ బభబమ ఏసజరల

94-101/354

తసడడ:డ దతవద ఏసజరల
ఇసటట ననస:27-2-68
వయససస:55
లస: పప
94-101/958

4358 NDX2909018
పషరర: అసకమక కలసదసరరస

94-101/959

భరస : రరమ కకషష కలసదసరరస
ఇసటట ననస:27-2-69
వయససస:55
లస: ససస స
94-101/961

4361 NDX2859809
పషరర: వనసకట బభబమ కలసదసరరస

94-101/962

తసడడ:డ రరమకకషష కలసదసరరస
ఇసటట ననస:27-2-69
వయససస:25
లస: పప
94-101/357

భరస : చన గరలయఖ
ఇసటట ననస:27-2-70
వయససస:54
లస: ససస స
94-101/359

94-101/343

తసడడ:డ సససప న
ఇసటట ననస:27-2-67
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష కలసదసరరస
ఇసటట ననస:27-2-69
వయససస:25
లస: పప

భరస : నసరయఖ
ఇసటట ననస:27-2-70
వయససస:28
లస: ససస స
4365 NDX1065523
పషరర: చన గరలయఖ చడవపల

4357 NDX2909190
పషరర: రరమ కకషష కలసదసరరస

4343 AP151010300041
పషరర: అసకరరరవప కరలవ

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:27-2-67
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప కలసదసరరస
ఇసటట ననస:27-2-69
వయససస:60
లస: పప

భరస : రమమశ బభబమ సషటటటట
ఇసటట ననస:27-2-69
వయససస:32
లస: ససస స
4362 NDX1312735
పషరర: శరరష చతవలమ

94-101/345

తసడడ:డ రమమశ బభబమ ఏసజరల
ఇసటట ననస:27-2-68
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకపరదతనస
ఇసటట ననస:27-2-69
వయససస:33
లస: పప
4359 NDX2859668
పషరర: భభగఖ లకడక సషటటటట

4354 NDX1881573
పషరర: పదతకకర ఏసజరల

94-101/1072

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:27-2-66
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఆడమ జజనతకలటట
ఇసటట ననస:27-2-67
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బభబమ ఏసజరల
ఇసటట ననస:27-2-68
వయససస:34
లస: పప
4356 NDX0361162
పషరర: రరజగశ బభబమ మమళస

94-101/342

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:27-2-67
వయససస:40
లస: ససస స
94-101/347

4340 NDX3245149
పషరర: మమరళమహన బబజవరడ

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:27-2-65/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : పపరష
ఇసటట ననస:27-2-66
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:27-2-67
వయససస:30
లస: ససస స

4353 NDX1881490
పషరర: సనరరప కలమమర ఏసజరల

94-101/1064

4364 NDX1106715
పషరర: నతసరయఖ చతవల

94-101/358

తసడడ:డ చన గరలయఖ
ఇసటట ననస:27-2-70
వయససస:34
లస: పప
94-101/360

4367 NDX1366608
పషరర: జయసత రరవప నలర పప

94-101/361

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:27-2-71
వయససస:46
లస: పప
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94-101/882

తసడడ:డ జయసత రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:27-2-71
వయససస:19
లస: పప
4371 NDX2430593
పషరర: వజయ కలమమర మరరక

94-101/363

94-101/366

94-101/369

94-101/372

94-101/375

94-101/378

94-101/382

భరస : బబసజమమన
ఇసటట ననస:27-2-79
వయససస:77
లస: ససస స

4381 AP151010300016
పషరర: పడవణ కలమమర జజనతకలటట

4384 NDX0774901
పషరర: రహహసబ షషక

4387 NDX0865576
పషరర: రరజగష కటభట

4390 NDX0769513
పషరర: దసస గరరర షషక

94-101/385

4393 NDX1711234
పషరర: మమరరర పరసస

94-101/373

4396 JBV2573418
పషరర: రమమష పరశస
తసడడ:డ బబసజమమన
ఇసటట ననస:27-2-79
వయససస:47
లస: పప

4376 AP151010303461
పషరర: పడషసలమభభనస జజనతకలటట

94-101/368

4379 AP151010303101
పషరర: రగజజనమక జజనతకలటట

94-101/371

4382 NDX0417790
పషరర: నదతన కటభట

94-101/374

భరస : శరమబఖల రరజ
ఇసటట ననస:27-2-78
వయససస:44
లస: ససస స
94-101/376

4385 NDX0896365
పషరర: కటభట రసజత కలమమర

94-101/377

తలర : కటభట నదతన
ఇసటట ననస:27-2-78
వయససస:31
లస: పప
94-101/379

4388 NDX1166248
పషరర: జయరరమబ మడడగమల

94-101/381

తసడడ:డ గనతయఖ
ఇసటట ననస:27-2-78
వయససస:69
లస: పప
94-101/383

4391 NDX1711200
పషరర: మధసలక పరసస

94-101/384

తసడడ:డ రమమశ పరసస
ఇసటట ననస:27-2-79
వయససస:24
లస: ససస స
94-101/386

తసడడ:డ రమమశ పరసస
ఇసటట ననస:27-2-79
వయససస:26
లస: ససస స
94-101/388

94-101/365

భరస : మలట న
ఇసటట ననస:27-2-72/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన షర
ఇసటట ననస:27-2-78
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ పరసస
ఇసటట ననస:27-2-79
వయససస:24
లస: ససస స
4395 AP151010303401
పషరర: నతగరతతమక పరశస

94-101/370

తసడడ:డ నదతన
ఇసటట ననస:27-2-78
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గసగ రరజ
ఇసటట ననస:27-2-78
వయససస:69
లస: పప
4392 NDX1711226
పషరర: మమమ దల పరసస

4378 NDX0775163
పషరర: పడశరసత కలమమరర జర

4373 JBV2573426
పషరర: బభలశరరర సరతషలలరర

భరస : పరమమనసదస
ఇసటట ననస:27-2-72/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:27-2-78
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమయయలల
ఇసటట ననస:27-2-78
వయససస:31
లస: పప
4389 NDX1166164
పషరర: డదవడ రరజ గసజరల

94-101/367

తసడడ:డ పరమమనసదస
ఇసటట ననస:27-2-72/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఇసరక
ఇసటట ననస:27-2-78
వయససస:69
లస: ససస స
4386 NDX0865469
పషరర: రరజరమమర కటభట

4375 NDX0865618
పషరర: రరయపప గమడడసప

94-101/362

తసడడ:డ ఐనతయఖ
ఇసటట ననస:27-2-71/1
వయససస:58
లస: పప

తలర : శరఖమల
ఇసటట ననస:27-2-72/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పరమమనసదస
ఇసటట ననస:27-2-72/1
వయససస:60
లస: ససస స
4383 AP151010303141
పషరర: శరరషకలమమరర కటభట

94-101/364

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:27-2-72
వయససస:45
లస: పప

భరస : పరమమనసదస
ఇసటట ననస:27-2-72/1
వయససస:41
లస: ససస స
4380 AP151010303402
పషరర: శరఖమల జజనతకలటట

4372 NDX0361055
పషరర: అరరణ కలమమర సరతషలలరర

4370 NDX0774984
పషరర: మమరర ససవరష సరతషలలరర

భరస : బభలశశరర
ఇసటట ననస:27-2-71/1
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : మమరర ససవరష
ఇసటట ననస:27-2-71/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరయపప
ఇసటట ననస:27-2-72
వయససస:43
లస: ససస స
4377 AP151010303439
పషరర: పడసనతకలమమరర జజనతకలటట

94-101/963

భరస : అరరణ కలమమర సతషలలరర
ఇసటట ననస:27-2-71
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష రరవప మరరక
ఇసటట ననస:27-2-71/1
వయససస:23
లస: పప
4374 NDX0865253
పషరర: ఉమమరరణణ గమడడసప

4369 NDX2768901
పషరర: షహహన షషక

4394 JBV2579423
పషరర: ససనసద పరశస

94-101/387

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:27-2-79
వయససస:45
లస: ససస స
94-101/389

4397 NDX1694232
పషరర: గగకస కకరసన కకలపరరస

94-101/390

భరస : జయ రరజ గమడడసప
ఇసటట ననస:27-2-81
వయససస:27
లస: ససస స
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94-101/391

తసడడ:డ అబభడహహస
ఇసటట ననస:27-2-81
వయససస:37
లస: ససస స
4401 NDX1065622
పషరర: జయరరజ గమడడసప

94-101/394

94-101/397

94-101/400

94-101/403

94-101/405

94-101/408

94-101/411

భరస : ఆదతమమ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:37
లస: ససస స

4411 NDX3136819
పషరర: సససదర రరవప జడ

4414 NDX1981654
పషరర: ససజజత దతస

4417 NDX1312214
పషరర: కగ రగఖమ

4420 JBV2578268
పషరర: ససవరష పదకజ బబ సబభయ

94-101/414

4423 JBV2578649
పషరర: వనసకరటరమణ కకట

94-101/964

4426 NDX1997222
పషరర: రశకథ నతయక
భరస : వసచడసధర నతయక
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:39
లస: ససస స

4406 NDX2059922
పషరర: పదక మకకరల

94-101/399

4409 AP151010303052
పషరర: మమరమక మకకరల

94-101/402

4412 NDX2196302
పషరర: దదపసస కలన

94-101/404

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కలన
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:22
లస: ససస స
94-101/406

4415 NDX2273977
పషరర: మలమబ షషక

94-101/407

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:27
లస: ససస స
94-101/409

4418 NDX1312537
పషరర: నతగబర బ షషక

94-101/410

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:33
లస: ససస స
94-101/412

4421 NDX0417881
పషరర: రజన చకటట

94-101/413

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:27
లస: ససస స
94-101/415

భరస : దతనయఖ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:39
లస: ససస స
94-101/417

94-101/396

భరస : ఎల బరరట
ఇసటట ననస:27-2-85
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసరర చసద
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రఘమనతధతదస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:36
లస: ససస స
4425 JBV2579134
పషరర: మమరర జజనతకలటట

94-101/401

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జగనతధ రరవప
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:34
లస: ససస స
4422 JBV2579084
పషరర: ససగరత దతస

4408 AP151010303495
పషరర: జయకలమమరర మకకరల

4403 NDX1663146
పషరర: సతఖవరర న కలసపరటట

భరస : మమరరయమదతసస మకకరల
ఇసటట ననస:27-2-85
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దదవనసదడకలమమర దతస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మరర వరల సయఖద
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:29
లస: ససస స
4419 NDX1312545
పషరర: పడమల కలమమరర సరహహ

94-101/398

తసడడ:డ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:27-2-85
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప చనతస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:26
లస: ససస స
4416 NDX2130052
పషరర: నతగబర బ సయఖద

4405 NDX2502417
పషరర: రజన కరలన

94-101/393

తసడడ:డ సప మయఖ కలసపరటట
ఇసటట ననస:27-2-81
వయససస:54
లస: పప

భరస : రతతబభబమ
ఇసటట ననస:27-2-85
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎల బత
ఇసటట ననస:27-2-85
వయససస:40
లస: పప
4413 NDX2130045
పషరర: లకకకగరయతడ చనతస

94-101/395

భరస : ఆనసద బభబమ కరలన
ఇసటట ననస:27-2-83
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఎల బరరట
ఇసటట ననస:27-2-85
వయససస:41
లస: ససస స
4410 AP151010300211
పషరర: దతసస మకకరల

4402 NDX1361567
పషరర: అబమదల ఖయమఖస

4400 NDX0542308
పషరర: ససభభగఖస గమడడసప

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:27-2-81
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:27-2-81
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:27-2-81
వయససస:71
లస: పప
4407 AP151010303339
పషరర: మననరసజన మకకరల

94-101/392

భరస : అబమదల ఖయమఖమ
ఇసటట ననస:27-2-81
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభడహస
ఇసటట ననస:27-2-81
వయససస:42
లస: పప
4404 NDX1065606
పషరర: అబడహస గమడడసప

4399 NDX1320225
పషరర: మహబబబ జజన సయఖద

4424 NDX1312222
పషరర: కగ ఊషర దదవ

94-101/416

భరస : రరమ వలమస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:53
లస: ససస స
94-101/418

4427 JBV2578656
పషరర: దసరగ పరరకనక

94-101/419

భరస : బబ సపరమమనక
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:39
లస: ససస స
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4428 JBV2579043
పషరర: బబనతసచతరమక తషమకల

94-101/420

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:39
లస: ససస స
4431 NDX0923508
పషరర: చనతస శవమమక

94-101/423

94-101/426

94-101/429

94-101/432

94-101/435

94-101/438

94-101/441

తసడడ:డ సరహహ కకషష
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:38
లస: పప

4441 NDX1711150
పషరర: రతత తదజ మకకరల

4444 NDX1065531
పషరర: ఆసజననయసరనమ చనతస

4447 NDX1361849
పషరర: మరర వల సయఖద

4450 NDX1312255
పషరర: కగ రరజగశ

94-101/444

4453 NDX0414839
పషరర: తడనతధ నతయక

94-101/433

4456 NDX0360743
పషరర: ఘనత శరఖమ నతయక
తసడడ:డ నరరససగ నతయక
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:39
లస: పప

4436 JBV2579076
పషరర: ససభభషసణణ దతస

94-101/428

4439 NDX1905795
పషరర: హరర పడకరష బబ డడడ

94-101/431

4442 NDX1107168
పషరర: కకటటబభబమ నదతకకర

94-101/434

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:27
లస: పప
94-101/436

4445 NDX1107143
పషరర: చనబభజ సయఖద

94-101/437

తసడడ:డ మదధన
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:52
లస: పప
94-101/439

4448 NDX0865659
పషరర: దదవనసదడ కలమమర దతస

94-101/440

తసడడ:డ గగపసనతథ దతస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:33
లస: పప
94-101/442

4451 NDX0897355
పషరర: షషక బభజ

94-101/443

తసడడ:డ మదదన
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:33
లస: పప
94-101/445

తసడడ:డ కరమమ నతయక
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:35
లస: పప
94-101/447

94-101/425

తసడడ:డ అమరనతథ బబ డడడ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సతతరమ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చడసతనఖ నతయక
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:35
లస: పప
4455 NDX1106616
పషరర: సరహహ జగనతధ సరహహ

94-101/430

తసడడ:డ పపదశలర
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పరశరరమ రరత
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:32
లస: పప
4452 NDX0360842
పషరర: ఉలమరస నతయక

4438 NDX2197177
పషరర: ఆనసద దదవరపలర

4433 NDX0775197
పషరర: అసజనత దదవ బబ డడడ

భరస : గగపసనతద దతస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల గఫరర
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:30
లస: పప
4449 NDX1312198
పషరర: దయమ నఢకరరత

94-101/427

తసడడ:డ రతత బభబమ మకకరల
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపటటట లమల
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:28
లస: పప
4446 NDX1106640
పషరర: చతన బభబమ షషక

4435 JBV2578763
పషరర: జలయమక జజనతకలటట

94-101/422

భరస : అమరరతథ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రతత బభబమ మకకరల
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:24
లస: పప
4443 NDX1312248
పషరర: కగ మహహశ

94-101/424

భరస : శశరయఖ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరరరసధ బబ డడడ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:22
లస: పప
4440 NDX1711218
పషరర: రవ తదజ మకకరల

4432 NDX0923748
పషరర: సయఖద ససలమర బ

4430 AP151010303449
పషరర: పసడతససమన చసతత

భరస : రతతరరజ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సయఖద మదధన
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : భభసరరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:39
లస: ససస స
4437 NDX2178433
పషరర: వసససధర బభబమ బబ డడడ

94-101/421

భరస : పదకనతభ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:44
లస: ససస స
4434 AP151010303022
పషరర: మమటటలడ బబ సబభయ

4429 JBV2579050
పషరర: ససగరతత దతష

4454 NDX0414805
పషరర: రరమ చసదడ నతయక

94-101/446

తసడడ:డ కరశనతథ నతయక
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:53
లస: పప
94-101/448

4457 NDX2274066
పషరర: రమమష కర

94-101/449

తసడడ:డ పపటటట పరల కర
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:40
లస: పప

Page 187 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34

4458 AP151010300124
పషరర: పదకరరజ బబ సబభయ

94-101/450

తసడడ:డ భభసరరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:39
లస: పప
4461 JBV2574143
పషరర: ఆదతమమ జజనతకలటట

94-101/453

94-101/456

94-101/459

94-101/462

94-101/465

94-101/468

94-101/469

తసడడ:డ దతనతకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-88
వయససస:26
లస: పప

4471 NDX1312206
పషరర: కగ రరమ వలలశ

4474 NDX1312552
పషరర: గగపసనతధ దతస

4477 NDX0417980
పషరర: షకకల బబగస షషక

4480 JBV2579217
పషరర: ససధ శకధరర

94-101/472

4483 JBV2579225
పషరర: ససదతఖపసడత శకదరర

94-101/463

4486 NDX0923714
పషరర: మమళస వససత
భరస : అబడహస లసకన
ఇసటట ననస:27-2-89
వయససస:65
లస: ససస స

4466 NDX0769679
పషరర: రతత బభబమ మకకరల

94-101/458

4469 NDX0713156
పషరర: కకటటశనరరరవప చడనతస

94-101/461

4472 NDX0769703
పషరర: అమరరతథ బబ డడడ

94-101/464

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:53
లస: పప
94-101/466

4475 AP151010300061
పషరర: శలనకలమమర చలర

94-101/467

తసడడ:డ లమజరస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:39
లస: పప
94-101/965

4478 NDX0897488
పషరర: షషక నజర అహమకద షషక

94-101/966

తసడడ:డ ఖమదర వల షషక
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:29
లస: పప
94-101/470

4481 AP151010303474
పషరర: సరగజన శదరర

94-101/471

భరస : దతనకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-87
వయససస:55
లస: ససస స
94-101/473

తసడడ:డ దతనకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-88
వయససస:34
లస: ససస స
94-101/475

94-101/455

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ దతనకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-87
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దతనకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-88
వయససస:33
లస: ససస స
4485 NDX1312503
పషరర: ఏసస దతసస శదరర

94-101/460

భరస : ఖమదర వల షషక
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మమనతవర హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-2-87
వయససస:34
లస: ససస స
4482 NDX1312529
పషరర: బబఖలమ శదరర

4468 NDX0414094
పషరర: రమమశనర నతయక

4463 JBV2573988
పషరర: పదక నతభ దతస

తసడడ:డ ఎలబరట
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అనసత
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ అనల కలమమర
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:30
లస: పప
4479 NDX1312578
పషరర: గమలరరర బ బ షషక

94-101/457

తసడడ:డ నథసరరమ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:27
లస: పప
4476 NDX0897116
పషరర: తలతతటట లవసగ మకరసద

4465 AP151010300511
పషరర: పడకరష నదతకకర

94-101/452

తసడడ:డ గగపసనతధతదసస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కలయమ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రఘమనతధ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:55
లస: పప
4473 NDX0769372
పషరర: రరమమరరవప తతట

94-101/454

తసడడ:డ బబసజమన
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కర సస మమహసత
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:27
లస: పప
4470 NDX0776864
పషరర: ఈశనర నతయక

4462 JBV2574424
పషరర: బబ సస పరమమనక

4460 JBV2574366
పషరర: రఘమనతద దతస

తసడడ:డ గగపసనతధతదసస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ తడలయదస
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:39
లస: పప
4467 NDX0742973
పషరర: సరహహద పడసరద మమహసత

94-101/451

తసడడ:డ ఖయమమ హహసషసన
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:27-2-86
వయససస:28
లస: పప
4464 JBV2573970
పషరర: శకనవరసరరవప తషమకల

4459 NDX1312560
పషరర: మమనతవర హహసషసన షషక

4484 NDX1052257
పషరర: సప నయమ పరరరరనస శదరర

94-101/474

తసడడ:డ దతనకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-88
వయససస:35
లస: ససస స
94-101/476

4487 NDX1997305
పషరర: అశశక కలమమర మమళస

94-101/477

తసడడ:డ అబడహస లసకన మమళస
ఇసటట ననస:27-2-89
వయససస:47
లస: పప
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4488 AP151010303395
పషరర: ససశలకలమమరర పచచల

94-101/478

భరస : రరజన బభబబరరవప
ఇసటట ననస:27-2-90
వయససస:41
లస: ససస స
4491 NDX0745836
పషరర: అమకత వరన పరఠరచతల

94-101/481

94-101/484

94-101/487

94-101/490

94-101/493

94-101/496

94-101/499

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:42
లస: ససస స

4501 NDX2502425
పషరర: హఫసఫర మహమకద

4504 AP151010303248
పషరర: లకడక పచచల

4507 NDX2502383
పషరర: హనఫ మహమకద

4510 NDX2274181
పషరర: డతన సమననత మమలరస

94-101/502

4513 NDX2274173
పషరర: కవత బబలరస

94-101/491

4516 AP151010303077
పషరర: మమరస జజఖత మమళస
భరస : సతతఖనసదజజఖత
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:67
లస: ససస స

4496 JBV2579399
పషరర: మమలత దదవరపలర

94-101/486

4499 NDX2119817
పషరర: పడసరద రరవప దదవరపలర

94-101/489

4502 JBV2578581
పషరర: దదపసకర పచచల

94-101/492

తసడడ:డ రరజకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-94
వయససస:34
లస: ససస స
94-101/494

4505 NDX2274025
పషరర: హనఫ మహమకద

94-101/495

తసడడ:డ జజన బభషర మహమకద
ఇసటట ననస:27-2-94
వయససస:34
లస: పప
94-101/497

4508 NDX2502375
పషరర: శశరర పపలవనలలగమల

94-101/498

తసడడ:డ మరరయనత పపలవనలలగమల
ఇసటట ననస:27-2-94
వయససస:50
లస: పప
94-101/500

4511 NDX2274199
పషరర: శశనతలమనత ససరగష గదదల

94-101/501

తసడడ:డ ససరగష లలట గదదల
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:21
లస: ససస స
94-101/503

భరస : చతరరరస వనససర బబలరస
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:39
లస: ససస స
94-101/505

94-101/483

తసడడ:డ ఆనసద రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:27-2-93
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప మమలరస
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతతఖనసద జజఖత
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:30
లస: ససస స
4515 JBV2579415
పషరర: పదకకకటట మమళస

94-101/488

తసడడ:డ జజన బభషర మహమకద
ఇసటట ననస:27-2-94
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:27-2-94
వయససస:66
లస: పప
4512 NDX0923789
పషరర: మమళస ససనత డడసపపల

4498 AP151010300359
పషరర: రరజబభబమ దదవరపలర

4493 JBV2573475
పషరర: ససకలమమర పచచల

భరస : రరజబభబమ
ఇసటట ననస:27-2-93
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరజకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-94
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-94
వయససస:34
లస: పప
4509 NDX1312412
పషరర: రరజ కలమమర పచచల

94-101/485

భరస : హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-2-94
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-94
వయససస:36
లస: ససస స
4506 NDX0708446
పషరర: అనసరరప పచచల

4495 AP151010300183
పషరర: రరజన బభబబరరవప పచచల

94-101/480

తసడడ:డ రరజనన బభబభ రరవప
ఇసటట ననస:27-2-91
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:27-2-93
వయససస:35
లస: పప

భరస : హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-2-94
వయససస:33
లస: ససస స
4503 JBV2578599
పషరర: జజఖతసద పచచల

94-101/482

తసడడ:డ ఇసరక
ఇసటట ననస:27-2-91
వయససస:64
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:27-2-93
వయససస:35
లస: ససస స
4500 NDX2274009
పషరర: హఫసఫర మహమకద

4492 NDX2502524
పషరర: మమరళ కలమమర ననలపరటట

4490 NDX1312479
పషరర: వజయలకకక పచచల

భరస : ససకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-91
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ ననలపరటట
ఇసటట ననస:27-2-91
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజన బభబబరరవప
ఇసటట ననస:27-2-91
వయససస:40
లస: పప
4497 AP151010303351
పషరర: అరరణ దదవరపలర

94-101/479

భరస : రరజన బభబబరరవప
ఇసటట ననస:27-2-90
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససశల కలమమర పచల
ఇసటట ననస:27-2-91
వయససస:35
లస: ససస స
4494 AP151010300437
పషరర: ససశల కలమమర పరఠరచతల

4489 AP151010303018
పషరర: మమరరలలసస పచచల

4514 NDX0923763
పషరర: గదదల అనత

94-101/504

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:39
లస: ససస స
94-101/506

4517 JBV2574044
పషరర: భభసరరరరవప గమదద

94-101/507

తసడడ:డ ఆరగగఖరరవప
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:38
లస: పప
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94-101/508

తసడడ:డ డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:40
లస: పప
4521 NDX2795813
పషరర: మమళరస ఐజజక

94-101/967

94-101/513

94-101/516

94-101/519

94-102/40

4528 NDX2130078
పషరర: షబనత షషక

4531 NDX1361674
పషరర: షషక అహకద అల

4534 NDX1997214
పషరర: అతర కకకసట స కరరఖససపటట

94-101/523

4537 AP151010303113
పషరర: వజయలకడక కరరఖసశశటట

భరస : అబడహకస
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:75
లస: పప

94-101/520

94-101/515

4529 NDX2130060
పషరర: సబర షషక

94-101/518

4532 NDX0017558
పషరర: షకకరర షపసక

94-102/39

భరస : హమద అల షపసక
ఇసటట ననస:27-2-100
వయససస:31
లస: ససస స
94-101/521

4535 JBV2578284
పషరర: నరకల అమరర పపడడ

94-101/522

భరస : శశఖరర
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:41
లస: ససస స
94-101/524

4538 AP151010303236
పషరర: ఎవరసజలన అనతలదతసస

4546 AP151010300250
పషరర: ఎలషరమననరసజన కరరఖసశశటట
తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:75
లస: పప

94-101/525

భరస : ఏససరతతస
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:67
లస: ససస స
94-101/528

తసడడ:డ ఎలషర మననరసజన కరరఖసశశటట
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:31
లస: పప
94-101/530

తసడడ:డ సమమయయలల
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:45
లస: పప
94-101/532

4526 JBV2573855
పషరర: రమమష పచచల

భరస : జజన బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-2-100
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభడహహస లసకన
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మననరసజన
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:75
లస: పప

94-101/512

94-101/527 4541 NDX2274082
4540 NDX1361716
పషరర: ఇససక పడశరసత కలమమర యయకలల
పషరర: ఎ ఎన నరసజన కరరఖసశశటట

94-101/529 4543 JBV2573756
4542 JBV2574549
పషరర: అబడహసనసససనరసజన కరరఖసశశటట
పషరర: శశఖర అమరర మబడడ

4545 AP151010300631
పషరర: ఎలషరమమఖరరర కరరఖస శశటట

94-101/517

భరస : మననరసజన
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:75
లస: ససస స
94-101/526

4523 JBV2578276
పషరర: ఉషరరరణణ పచచల

తసడడ:డ జయసతతబబమ
ఇసటట ననస:27-2-99
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమకగరర ఎలషర కరరఖససపటట
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఎలషరమమఖరరర
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:75
లస: ససస స
4539 AP151010303054
పషరర: కకపరబభయ కరరఖమశశటట

94-101/514

తసడడ:డ జజన బభషర
ఇసటట ననస:27-2-100
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ జజన బభషర
ఇసటట ననస:27-2-100
వయససస:33
లస: పప
4536 AP151010303658
పషరర: గరతత కరరఖమశశటట

4525 AP151010303027
పషరర: వజయలకడక పచచల

94-101/510

తసడడ:డ జయసతతబబమ
ఇసటట ననస:27-2-99
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హహహదర అల షషక
ఇసటట ననస:27-2-100
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస ససధతన సయఖద
ఇసటట ననస:27-2-100
వయససస:20
లస: పప
4533 NDX0019174
పషరర: హహహదర అల షపసక

94-101/511

భరస : జయసతబభబమ
ఇసటట ననస:27-2-99
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదతష
స
ఇసటట ననస:27-2-99
వయససస:45
లస: పప
4530 NDX2502516
పషరర: ససరరజదదదన సయఖద

4522 NDX1312404
పషరర: సససదరర మణణ కలమమరర పచచల

4520 AP151010300009
పషరర: సతతఖనసదజజఖత మమళస

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:70
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:27-2-99
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆనసదకలమమర
ఇసటట ననస:27-2-99
వయససస:42
లస: ససస స
4527 JBV1023746
పషరర: ఆనసదకలమమర జజనతకలటట

94-101/509

తసడడ:డ సతతఖనసద జజఖత మమలరస
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మమళరస పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:27-2-97
వయససస:18
లస: పప
4524 JBV2518470
పషరర: హనతతబభయ జజనతకలటట

4519 AP151010300341
పషరర: పడకరశ రరవప మమలరస

4544 AP151010300378
పషరర: ఎలషరమణణలమల కరరఖసశశటట

94-101/531

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:27-2-103
వయససస:75
లస: పప
94-101/533

4547 NDX2212421
పషరర: మమలలడక చరరసప పపడస కరరఖసశశటట

94-101/534

తసడడ:డ ససలలచన రరవప
ఇసటట ననస:27-2-105
వయససస:21
లస: ససస స
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4548 NDX1052802
పషరర: మమలలడడ కకకసప లలసట కరరఖసశశటట

94-101/535

తసడడ:డ ససలలచనరరవప
ఇసటట ననస:27-2-105
వయససస:28
లస: ససస స
4551 NDX1648478
పషరర: సరళ గమదడ

94-101/538

94-101/541

94-101/544

94-101/547

94-101/551

94-101/555

94-101/558

తసడడ:డ జజజఆ కరరమబరర
ఇసటట ననస:27-2-111
వయససస:45
లస: పప

4561 NDX1052679
పషరర: సరరత గరరకమమకలర

4564 AP151010303462
పషరర: సలలమ తలతతటట

4567 NDX2502573
పషరర: మసజల పపపపల

4570 NDX2502367
పషరర: రరజగష కనతత పపపపల

94-101/561

4573 AP151010303425
పషరర: వజయమమరర మమడపరటట

94-101/549

4576 AP151010303057
పషరర: ససనత తలతతటట
భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:27-2-112
వయససస:47
లస: ససస స

4556 AP151010300074
పషరర: రతతకలమమర గమదడ

94-101/543

4559 AP151010300531
పషరర: శరఖమ కలమమర బతష
స ల

94-101/546

4562 NDX1648338
పషరర: వనసకటటసన రరవప మకరరన

94-101/550

తసడడ:డ శసకర మకరరన
ఇసటట ననస:27-2-108/1
వయససస:75
లస: పప
94-101/552

4565 NDX0376806
పషరర: రమణ మసచతల

94-101/553

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:27-2-109
వయససస:75
లస: ససస స
94-101/556

4568 NDX2502466
పషరర: అనసరరధ చడనతస

94-101/557

భరస : లకకణ సరనమ చడనతస
ఇసటట ననస:27-2-110
వయససస:56
లస: ససస స
94-101/559

4571 AP151010303427
పషరర: దడబబ రర మమడపరటట

94-101/560

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:27-2-111
వయససస:42
లస: ససస స
94-101/562

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:27-2-111
వయససస:47
లస: ససస స
94-101/954

94-101/540

తసడడ:డ శరమబఖల
ఇసటట ననస:27-2-108
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తడనతధ మబరరస పపపపల
ఇసటట ననస:27-2-110
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:27-2-111
వయససస:45
లస: ససస స
4575 NDX3149275
పషరర: కకకసటఫర రరజ కరరమబరర

94-101/545

భరస : గగపస కకషష శగణతనతస
ఇసటట ననస:27-2-110
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : తడనతధ మబరరస పపపపల
ఇసటట ననస:27-2-110
వయససస:59
లస: ససస స
4572 AP151010303426
పషరర: జయపసడససరలమ మమడపరటట

4558 NDX1997164
పషరర: భభగఖమక బతష
స ల

4553 NDX0417295
పషరర: రతతకలమమరర గమదడ

తసడడ:డ ఆరగగఖరరవప
ఇసటట ననస:27-2-106
వయససస:40
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:27-2-109
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జనతరదనరరవప
ఇసటట ననస:27-2-109
వయససస:56
లస: పప
4569 NDX2502623
పషరర: వరలకడక పపపపల

94-101/542

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:27-2-108/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల కలమమర
ఇసటట ననస:27-2-109
వయససస:28
లస: ససస స
4566 AP151010300295
పషరర: అనల కలమమర తలతతటట

4555 NDX2502607
పషరర: రతత కలమమర జపలర

94-101/537

తసడడ:డ పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-106
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శరమబఖల బతష
స ల
ఇసటట ననస:27-2-108
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమబఖల
ఇసటట ననస:27-2-108
వయససస:62
లస: పప
4563 NDX1482397
పషరర: నతఖ కళళఖణణ తలతషటట

94-101/539

తసడడ:డ వషష
ష మబరరస జపలర
ఇసటట ననస:27-2-106
వయససస:35
లస: పప

భరస : శరఖమమరమమర
ఇసటట ననస:27-2-108
వయససస:35
లస: ససస స
4560 AP151010300331
పషరర: శరమబఖల బతష
స ల

4552 NDX0417345
పషరర: ఇఅదధర గమదడ

4550 NDX1065739
పషరర: ససలలచనరరవప కరరఖసశశటట

తసడడ:డ దతవదస
ఇసటట ననస:27-2-105
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-106
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-106
వయససస:56
లస: ససస స
4557 JBV2578961
పషరర: జజఖత బతష
స ల

94-101/536

తసడడ:డ ససలలచనరరవప
ఇసటట ననస:27-2-105
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పడబభకర రరవప గమదడ
ఇసటట ననస:27-2-106
వయససస:28
లస: ససస స
4554 AP151010303363
పషరర: లలమవత గమదడ

4549 NDX1065796
పషరర: అభషషక కరరఖసశశటట

4574 AP151010300215
పషరర: కకషరషరరవప మమడపరటట

94-101/563

తసడడ:డ వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:27-2-111
వయససస:75
లస: పప
94-101/565

4577 NDX1065705
పషరర: లకకయఖ మమరరగర

94-101/567

తసడడ:డ సరమబఖల
ఇసటట ననస:27-2-112
వయససస:47
లస: పప
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4578 AP151010303435
పషరర: సతఖవరణణ మసచతల

94-101/568

భరస : దదవదతనసబభబమ
ఇసటట ననస:27-2-113
వయససస:54
లస: ససస స
4581 AP151010300599
పషరర: దదవదతనసబభబమ మసచతల

94-101/571

94-101/572

94-101/575

94-101/578

94-101/581

94-101/583

94-101/586

భరస : మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:27-2-118
వయససస:52
లస: ససస స

4591 NDX2274132
పషరర: నతగమల మసరసన బ షషక

4594 NDX2946887
పషరర: నతగమల మసరసన బ షషక

4597 AP151010303175
పషరర: సరగజన దదననపపడడ

4600 NDX0019208
పషరర: రఫస మహమకద షషక

94-101/589

4603 AP151010303660
పషరర: వరణణ పరదసరరస

94-101/579

4606 JBV2579704
పషరర: పదతకవత జజలమదధ
భరస : వనసకటభ చలస
ఇసటట ననస:27-2-118
వయససస:24
లస: ససస స

4586 AP151010303252
పషరర: వరరరనఆ మమళస

94-101/574

4589 JBV2573996
పషరర: జజయల ససజయ మమలరస

94-101/577

4592 NDX2274124
పషరర: భభగఖమక మమడడకకసడ

94-101/580

Deleted

భరస : అచచయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:27-2-115
వయససస:59
లస: ససస స
94-101/957

4595 NDX0915934
పషరర: పడతతఖష సరలలరర

94-101/582

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-116
వయససస:30
లస: ససస స
94-101/584

4598 NDX1560177
పషరర: అభలమష సరలల
ర రర

94-101/585

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప
ఇసటట ననస:27-2-116
వయససస:28
లస: పప
94-101/587

4601 JBV2574150
పషరర: నతగగశనరరరవప సలల
ర రర

94-101/588

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:27-2-116
వయససస:53
లస: పప
94-101/590

భరస : వనసకట
ఇసటట ననస:27-2-118
వయససస:24
లస: ససస స
94-101/592

94-101/956

తసడడ:డ పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-114
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:27-2-116
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:27-2-118
వయససస:24
లస: ససస స
4605 NDX1320282
పషరర: షకకలమ పఠరన

94-101/576

భరస : దసరరగరరవప
ఇసటట ననస:27-2-116
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:27-2-116
వయససస:36
లస: ససస స
4602 NDX0017764
పషరర: లలత శరకవణణ కబళస

4588 NDX1065812
పషరర: ససదదప బబర

4583 NDX2860070
పషరర: ససనత కలమమరర చగకర

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-114
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన వల
ఇసటట ననస:27-2-115
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-116
వయససస:52
లస: ససస స
4599 NDX0019661
పషరర: రరనత షషక

94-101/573

తసడడ:డ జజన వల షషక
ఇసటట ననస:27-2-115
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:27-2-115
వయససస:29
లస: పప
4596 NDX0915900
పషరర: మమరరగకస
గ సలల
ర రర

4585 NDX0344119
పషరర: రజయమ ససలమసనత సయఖద

94-101/570

భరస : అనల కలమమర చగకర
ఇసటట ననస:27-2-113
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఐజక
ఇసటట ననస:27-2-114
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రబభబన సయఖద
ఇసటట ననస:27-2-114
వయససస:47
లస: పప
4593 NDX2274116
పషరర: బల కకటటశనరరరవప మమడడకకసడ

94-101/955

భరస : రబభబన సయఖద
ఇసటట ననస:27-2-114
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రబభబన సయఖద
ఇసటట ననస:27-2-114
వయససస:24
లస: పప
4590 JBV1652106
పషరర: రబభబన సయఖద

4582 NDX2778835
పషరర: వనసకట రమణ చలర

4580 JBV0772210
పషరర: అనలలరమమర మసచతల

తసడడ:డ దదవదతనసబభబమ
ఇసటట ననస:27-2-113
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:27-2-113
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-114
వయససస:39
లస: ససస స
4587 NDX1738832
పషరర: సఫరనన అహకద సయఖద

94-101/569

తసడడ:డ దదవదతనసబభబమ
ఇసటట ననస:27-2-113
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పషడమయఖ
ఇసటట ననస:27-2-113
వయససస:62
లస: పప
4584 JBV2578813
పషరర: బలలకరర పడభ మమలరస

4579 JBV0772228
పషరర: జజడనపడదదప మసచతల

4604 NDX2274108
పషరర: హవల పప లమబరర

94-101/591

భరస : సదరఖ పడకరశ రరవప పప లమబరర
ఇసటట ననస:27-2-118
వయససస:44
లస: ససస స
94-101/593

4607 NDX0017772
పషరర: లకడక తతయమరర కబళస

94-101/594

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:27-2-118
వయససస:24
లస: ససస స
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94-101/595 4609 AP151010300171
4608 NDX0667824
పషరర: వనసకట ససతతష రవ తదజ కబళస
పషరర: దసరరగరరవప దదననపపడడ

తసడడ:డ శవశసకర
ఇసటట ననస:27-2-118
వయససస:24
లస: పప
4611 AP151010300255
పషరర: వనసకట పరదసరరస

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:27-2-118
వయససస:24
లస: పప
94-101/598

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:27-2-118
వయససస:24
లస: పప
4614 NDX2274165
పషరర: ఇసదధర పసడయ దరరరన డడ

94-101/601

94-101/604

94-5/1363

94-101/878

4618 NDX2797298
పషరర: శకనవరసరరడడడ పసట

4621 NDX2059898
పషరర: ఆసజననయమలల అలపరటట

4624 JBV3099058
పషరర: వజయకలమమర

94-101/881

4627 NDX1663229
పషరర: సరయ లకడక నకర

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప నకర
ఇసటట ననస:27-3-121
వయససస:29
లస: పప

4630 NDX1065648
పషరర: శవనతగమలలర శనరరరవప నకరర

భరస : ససరగష బభబమ
ఇసటట ననస:27-3-122
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:27-3-122
వయససస:24
లస: పప

94-101/605

4636 NDX2212603
పషరర: ససనల అనతవరపప
తసడడ:డ రవ చసదడ అనతవరపప
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:22
లస: ససస స

4616 NDX1619834
పషరర: సదరరఖ తదజ పప లమబరర

94-101/603

4619 JBV3099116
పషరర: నతగరరజ

94-2/1525

4622 NDX2059880
పషరర: వనసకట రమణ అలర పరరస

94-101/606

తసడడ:డ ససబభబ రరవప అలర పరరస
ఇసటట ననస:27-2-120
వయససస:26
లస: పప
94-101/879

4625 NDX1952150
పషరర: ఝత ససకకరనస

94-101/880

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప ససకకరనస
ఇసటట ననస:27-2-120
వయససస:34
లస: ససస స
94-101/607

4628 AP151010303174
పషరర: లకడక నకరర

94-101/608

భరస : నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-121
వయససస:48
లస: ససస స
94-101/610

4631 JBV2578300
పషరర: పరవన పపట టజజ కరరఖమశశటట

94-101/611

తసడడ:డ చనతదదవరనసదస
ఇసటట ననస:27-3-122
వయససస:24
లస: ససస స
94-101/613

భరస : చనతదదవరనసదస
ఇసటట ననస:27-3-122
వయససస:24
లస: ససస స
94-101/615

94-101/600

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-120
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-121
వయససస:36
లస: పప

94-101/612 4633 JBV2578292
4632 NDX1482223
పషరర: జజసఫ మన రరణణ కలఛ పప డడ
పషరర: జలయమక పపలమర

4635 JBV2573517
పషరర: చనతదదవరనసదస కరరఖసశశటట

94-111/728

భరస : శకనవరస నకర
ఇసటట ననస:27-3-121
వయససస:26
లస: ససస స
94-101/609

4613 NDX2273993
పషరర: ససధతఖ రరణణ ఆలపరటట

తసడడ:డ ఇమమనసయయల పప లమబరర
ఇసటట ననస:27-2-119
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-2-120
వయససస:35
లస: పప

భరస : నతగరరజ ససఖఇనస
ఇసటట ననస:27-2-120
వయససస:26
లస: ససస స
4629 NDX1663203
పషరర: శకనవరస నకర

94-101/602

తసడడ:డ కకషష అలపరటట
ఇసటట ననస:27-2-120
వయససస:37
లస: పప

భరస : నతగగశనర రరవప
ఇసటట ననస:27-2-120
వయససస:49
లస: ససస స
4626 NDX1654558
పషరర: నతగమణణ నదకథదటట

4615 NDX2274157
పషరర: ససద మణణ పప లమబరర

94-101/597

భరస : జజసఫ రరజ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:27-2-119
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ పసట
ఇసటట ననస:27-2-119
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:27-2-120
వయససస:55
లస: పప
4623 JBV3107034
పషరర: శవపరరనత శఖనస

94-101/599

భరస : ఇమమనసయయల పప లమబరర
ఇసటట ననస:27-2-119
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:27-2-119
వయససస:29
లస: పప
4620 JBV3099033
పషరర: నతగగశనరరరవప శఖనస

4612 JBV2574671
పషరర: వనసకటభ చలస జజలమదధ

4610 NDX0019307
పషరర: శవ శసకర రరవప కబభళళ

తసడడ:డ ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:27-2-118
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:27-2-118
వయససస:24
లస: పప

భరస : వదఖ సరగర డడ
ఇసటట ననస:27-2-119
వయససస:34
లస: ససస స
4617 NDX2273985
పషరర: జజసఫ రరజ ఆలపరటట

94-101/596

4634 NDX1710954
పషరర: పరరశదదరరవప కలచపపడడ

94-101/614

తసడడ:డ పడసరదరరవప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:27-3-122
వయససస:49
లస: పప
94-101/616

4637 NDX1560268
పషరర: అనతవరపప శరలన

94-101/617

తసడడ:డ వరగసదడ
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:25
లస: ససస స
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94-101/618

తసడడ:డ రవ చసదడ
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:24
లస: ససస స
4641 AP151010303434
పషరర: పరరమళ అనతవరపప

94-101/621

94-101/624

94-101/627

94-101/630

94-144/1010

94-101/633

94-101/968

Deleted
94-101/637

తసడడ:డ ఏససపరదస
ఇసటట ననస:27-3-128
వయససస:68
లస: పప
4665 NDX1107010
పషరర: బభలమజసససగ మసచతలపరటట
తసడడ:డ సదరఖనతరరయణసససగ
ఇసటట ననస:27-3-130
వయససస:24
లస: పప

94-101/628

4651 AP151010300200
పషరర: సదతనసదమ మమలరమ

4654 NDX3268430
పషరర: వనణమగగపరల దథడర

4657 NDX2502649
పషరర: ససమత కరరఖస శశటట

4660 NDX3128402
పషరర: ��� ���������

94-101/631

94-144/1022

94-101/634

4649 AP151010300431
పషరర: వరగసదడ అనతవరపప

94-101/629

4652 NDX3252541
పషరర: వనసకటటష దథడర

94-101/1077

4655 NDX0418590
పషరర: నతన సస కళళఖణణ నసబబరర

94-101/632

4658 NDX2502557
పషరర: ససనత సనరష

94-101/635

తలర : కర ఎల రరజ సనరష
ఇసటట ననస:27-3-126
వయససస:54
లస: ససస స
94-101/969

Deleted

4666 NDX1107333
పషరర: సదరఖనతరరయణసససగ
మసచతలపరటట
తసడడ:డ నతరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:27-3-130
వయససస:24
లస: పప

94-101/626

భరస : నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-124
వయససస:33
లస: ససస స

94-101/638

తసడడ:డ యకకబ నలస
ఇసటట ననస:27-3-130
వయససస:36
లస: ససస స
94-101/640

4646 NDX1560276
పషరర: శక చసద అనతవరపప

తసడడ:డ వనణమగగపరల దథడర
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ��� �����
ఇసటట ననస:27-3-126
వయససస:33
లస: పప
4663 NDX1710806
పషరర: సతఖ బభల నలస

94-101/623

తసడడ:డ బమలలర యఖ
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లలరరద రరజ కరరఖస శశటట
ఇసటట ననస:27-3-126
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎసససకర ఫకకరర
ఇసటట ననస:27-3-126
వయససస:33
లస: పప

4662 JBV2573103
పషరర: వజయఅరగర మమతసగర

4648 AP151010300346
పషరర: రవచసదడ అనతవరపప

4643 NDX2130029
పషరర: వరవరర న అనతవరపప

తసడడ:డ శక నతధ
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ దథడర
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఎల రరజ కరరఖస శశటట
ఇసటట ననస:27-3-126
వయససస:28
లస: ససస స
4659 NDX3026267
పషరర: షషక ఖమబరరదదదన

94-101/625

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనణమ గగపరల దథడర
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:43
లస: ససస స
4656 NDX2502565
పషరర: రగషసత కరరఖస శశటట

4645 NDX1560227
పషరర: శక హరర అనతవరపప

94-101/620

తసడడ:డ వరగసదడ అనతవరపప
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బమలలర యఖ
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బమలలర యఖ
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:52
లస: పప
4653 NDX3250560
పషరర: నతగమణణ దథడర

94-101/622

తసడడ:డ శకనతద
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సదతనసదరరవప
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:39
లస: పప
4650 AP151010300366
పషరర: శకనతధ అనతవరపప

4642 NDX1312347
పషరర: నదరజసహ పషనదమమలమ

4640 AP151010303479
పషరర: అరరణశక మమలరమ

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరగసదడ
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వరగసదడ
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:26
లస: పప
4647 AP151010300451
పషరర: ససధదర మమలరమ

94-101/619

భరస : రవచసదడ
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనతద
ఇసటట ననస:27-3-123
వయససస:48
లస: ససస స
4644 NDX1312339
పషరర: జయవరర న అనతవరపప

4639 AP151010303433
పషరర: సషవకరరరణణ అనతవరపప

4661 AP151010303562
పషరర: మమరరజయ మమతసగర

94-101/636

భరస : జగససపరదస
ఇసటట ననస:27-3-128
వయససస:68
లస: ససస స
4664 NDX1902478
పషరర: సతఖవత నలస

94-101/639

భరస : ఆదమ కరరణమక నలస
ఇసటట ననస:27-3-130
వయససస:36
లస: ససస స
94-101/641

4667 NDX2125129
పషరర: పదక బభయ బభణతవతష

94-101/642

తసడడ:డ సరలకన రరజ కననతగసటట
ఇసటట ననస:27-3-131
వయససస:36
లస: పప
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4668 NDX2538635
పషరర: రరజకలమమరర కలలకలరర

94-101/643

భరస : పడభమదతసస కలలకలరర
ఇసటట ననస:27-3-131
వయససస:19
లస: ససస స
4671 NDX0915835
పషరర: ఎసషస రరరరణణ కరరక

94-101/645

94-101/648

94-101/651

94-101/654

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:68
లస: పప
4683 JBV2578839
పషరర: పడశరసత మమలరమ

94-101/656

94-101/659

94-101/662

తసడడ:డ rasool
ఇసటట ననస:27-3-134
వయససస:21
లస: పప
4695 MRG3217049
పషరర: రగజ కలమమరర పపలపరటట
భరస : పడభభకర రరవప మమళస
ఇసటట ననస:27-3-134
వయససస:60
లస: ససస స

4676 NDX0049684
పషరర: పషడమ కలమమర కరరక

తసడడ:డ దన వర పడసరద రరవప కలమకరర
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:36
లస: పప

4681 NDX2757714
పషరర: శరకవసత వపటకలరర

94-101/971

4682 JBV2578821
పషరర: శరకవసత మమలరమ

94-101/650

4684 NDX0774927
పషరర: కనక దసరరగ మమలరమ

94-101/657

4687 AP151010303653
పషరర: ససశల మమలరమ

4690 NDX0923771
పషరర: షషక రగఖయమబ

4693 JBV0771592
పషరర: సపసమన దదవ బబనరరర ననలటటరర

4696 WQN0761098
పషరర: చడసతనఖ బభబమ మమళస

94-101/653

94-101/655

తసడడ:డ సదతనసదరరవప
ఇసటట ననస:27-3-133
వయససస:33
లస: ససస స
4685 AP151010303480
పషరర: పసడయమదరరరన మమలరమ

94-101/658

భరస : సదతనసదస
ఇసటట ననస:27-3-133
వయససస:40
లస: ససస స
94-101/660

4688 NDX0923706
పషరర: జహహదత ససలమసనత షషక

94-101/661

భరస : రసదల
ఇసటట ననస:27-3-134
వయససస:48
లస: ససస స
94-101/663

4691 AP151010303661
పషరర: అమకత బభయ

94-101/664

భరస : చలపత రరవప
ఇసటట ననస:27-3-134
వయససస:36
లస: ససస స
94-101/666

తసడడ:డ చలపతరరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:27-3-134
వయససస:36
లస: పప
94-101/972

94-101/647

94-101/652 4679 NDX0078246
4678 NDX1710962
పషరర: జజసఫ సరటలన బభబమ కలమకరర
పషరర: అబడహస లసకన కరరక

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:27-3-134
వయససస:48
లస: ససస స
94-101/665

4673 NDX1710970
పషరర: అనతత కనపరరరర

తసడడ:డ ఇసరసక
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:31
లస: పప

భరస : సదతనసదస
ఇసటట ననస:27-3-133
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శరమబఖల
ఇసటట ననస:27-3-134
వయససస:36
లస: ససస స
4692 NDX2212611
పషరర: షరహహద ఆఫసడదధ శరయక

94-101/649

భరస : ససధదర
ఇసటట ననస:27-3-133
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సదతనసదస
ఇసటట ననస:27-3-133
వయససస:42
లస: ససస స
4689 AP151010303468
పషరర: కమలకలమమరర మమకళస

4675 NDX0923680
పషరర: కరరక శరఖమల

94-101/644

భరస : జజసఫ సరటలన బభబమ కలమకరర
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పషడమ కలమమర కరరక
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సదతనసదరరవప
ఇసటట ననస:27-3-133
వయససస:34
లస: ససస స
4686 AP151010303491
పషరర: మమతత మమలరమ

94-101/646

భరస : ఇసరసక
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:42
లస: పప
4680 NDX0897132
పషరర: కరరక ఇసరసకల

4672 NDX1482348
పషరర: దదనత జజఖత కలమకరర

4670 NDX0883207
పషరర: శరరరససచరరత కరరక

తసడడ:డ ఐజక
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవర వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవర అకకతల పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:47
లస: ససస స
4677 AP151010300244
పషరర: కకరన మమలరమ

94-101/970

తసడడ:డ మమతయఖ కరలలకలరర
ఇసటట ననస:27-3-131
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఐజక
ఇసటట ననస:27-3-132
వయససస:35
లస: ససస స
4674 NDX1482645
పషరర: కలమకరర ససశల దదవ

4669 NDX2773331
పషరర: పడభమ దతస కరలలకలరర

4694 NDX0742841
పషరర: రసదల షషక

94-101/667

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:27-3-134
వయససస:48
లస: పప
94-101/973

భసధసవప: సపసమన దడాదవ బబనరరర ననలటటరర
ఇసటట ననస:27-3-134
వయససస:38
లస: పప

4697 JRH1631191
పషరర: దదన పపషపస రరవపరర

94-101/974

భసధసవప: ససమననడ వ బబనరరర ననలటటరర
ఇసటట ననస:27-3-134
వయససస:37
లస: ససస స
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94-101/668

తసడడ:డ శరససన వదతఖసరగర
ఇసటట ననస:27-3-135
వయససస:34
లస: ససస స
4701 NDX0897199
పషరర: పసలలస నపపన

94-101/671

94-101/674

94-171/798

94-101/679

4708 NDX1052729
పషరర: ససలలచన పపసభభవ

4711 NDX1412113
పషరర: జహహర అబభబస షషక

94-101/682

4714 NDX0897165
పషరర: షషక జహహర అబభబస

94-101/685

4717 NDX2142180
పషరర: కరరమమనతసర బబబ షషక
భరస : ఇబడహహస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-3-139
వయససస:53
లస: ససస స

4719 AP151010303072
పషరర: శరరరచతడమసజరర ఫసలప

4720 NDX2502615
పషరర: శకనవరస రరవప బమసగ

94-101/688

భరస : బబసజమమనతససరరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-140
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-143
వయససస:30
లస: ససస స
4725 NDX0464024
పషరర: శసకరరరవప అయనసపపడడ
తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:27-3-143
వయససస:57
లస: పప

94-101/677

4723 NDX0050054
పషరర: శకనవరసరరవప అయనసపపడడ

94-101/680

4726 AP151010300537
పషరర: పడభభకరరరవప వరససమళళ
తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:27-3-144
వయససస:30
లస: పప

94-101/676

4709 NDX1361641
పషరర: మసబ షషక

94-101/678

4712 NDX1065655
పషరర: గగవసదరరజలల పపసభభవ

94-101/681

తసడడ:డ నరసపరప పపసభభవ
ఇసటట ననస:27-3-137
వయససస:37
లస: పప
94-101/683

4715 NDX2142198
పషరర: మయత రమజన షషక

94-101/684

తసడడ:డ ఇబడహహస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-3-139
వయససస:23
లస: ససస స
94-101/686

4718 NDX2196054
పషరర: మహమకద అజజ హహసషసన
షషక
తసడడ:డ ఇబడహహస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:27-3-139
వయససస:32
లస: పప

94-101/687

94-101/689

4721 NDX0915793
పషరర: శశషమక అయనసపపడడ

94-101/690

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:27-3-143
వయససస:42
లస: ససస స
94-101/692

తసడడ:డ బసవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-143
వయససస:36
లస: పప
94-101/694

4706 AP151010303304
పషరర: డడసమసడతడనరరనస జజనషసకసచడరర

భరస : జజన బభషర
ఇసటట ననస:27-3-137
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప బమసగ
ఇసటట ననస:27-3-141/1
వయససస:58
లస: పప
94-101/691

94-101/673
4703 AP151010300536
పషరర: శరఖమ సన వధతఖసరగర పసడకరల

భరస : రరజగశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-136
వయససస:66
లస: ససస స

తలర : అషడఫపన
ఇసటట ననస:27-3-137
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహమకద అజజ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-3-139
వయససస:26
లస: ససస స

4722 NDX0464065
పషరర: శరసతకలమమరర అయనసపపడడ

94-101/675

తసడడ:డ అబమదల సతతసర షషక
ఇసటట ననస:27-3-137
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల రషసద
ఇసటట ననస:27-3-137
వయససస:38
లస: పప
4716 NDX2196039
పషరర: జమలమ షషక

4705 JBV2578078
పషరర: మహ లకడక కసచరర

94-101/670

తసడడ:డ పరలస
ఇసటట ననస:27-3-135
వయససస:67
లస: పప

భరస : గగవసదరరజలల పపసభభవ
ఇసటట ననస:27-3-137
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబమదల సతతసర
ఇసటట ననస:27-3-137
వయససస:50
లస: ససస స
4713 NDX1361906
పషరర: జజన బభషర షషక

94-101/672

తసడడ:డ రరజగశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-136
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పదక రరజ కరసచతడన
ఇసటట ననస:27-3-136 (s)
వయససస:31
లస: ససస స
4710 NDX0923797
పషరర: షషక అషడఫపన

4702 AP151010300023
పషరర: జజసఫ నవన రరజ కసచడరర

4700 AP151010303579
పషరర: జరససకరరరజకలమమరర పసడకరల

భరస : శరఖమ సన వదతఖసరగర
ఇసటట ననస:27-3-135
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-135
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:27-3-136
వయససస:21
లస: ససస స
4707 NDX3180080
పషరర: నలస కరసచతడన

94-101/669

తసడడ:డ శరససన వదతఖసరగర
ఇసటట ననస:27-3-135
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ యస వ సరగర
ఇసటట ననస:27-3-135
వయససస:36
లస: పప
4704 NDX2212660
పషరర: సలమకన శరయక

4699 JBV2578946
పషరర: సతఖదదపసస పసడకరల

4724 NDX0914762
పషరర: ససధదరరరమమర అయనసపపడడ

94-101/693

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-143
వయససస:37
లస: పప
94-101/695

4727 NDX2212405
పషరర: ససమఖ సతషలలరర

94-101/696

తసడడ:డ ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:22
లస: ససస స
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పషరర: కవత సతషలలరర
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94-101/697

భరస : శరఖమ సతషలలరర
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:29
లస: ససస స
4731 AP151010303403
పషరర: ససత సరతషలలరర

94-101/700

94-101/703

94-101/706

94-101/709

94-101/712

94-101/715

94-101/718

తసడడ:డ బభబమరరవప �
ఇసటట ననస:27-3-151
వయససస:34
లస: పప

4741 NDX0017715
పషరర: అరరణ సరతషలలరర

4744 AP151010303396
పషరర: వజడమక సరతషలలరర

4747 AP151010303283
పషరర: లకడకరరజఖస సరతషలలరర

4750 AP151010303455
పషరర: ససజజత

94-101/721

4753 AP151010300412
పషరర: ససధతకర సరతషలలరర

94-101/710

4756 AP151010303582
పషరర: ఇసదధరరపడకరశ మమలరoమ
తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:27-3-152
వయససస:43
లస: ససస స

4736 NDX1361864
పషరర: కకరణ సరతషలలరర

94-101/705

4739 AP151010300453
పషరర: ససనలలరమమర సరతషలలరర

94-101/708

4742 NDX0017723
పషరర: భభరత సరతషలలరర

94-101/711

భరస : వజడమక
ఇసటట ననస:27-3-148
వయససస:39
లస: ససస స
94-101/713

4745 AP151010300111
పషరర: ససరగష సరతషలలరర

94-101/714

తసడడ:డ పసటర పరల
ఇసటట ననస:27-3-148
వయససస:42
లస: పప
94-101/716

4748 NDX1710814
పషరర: పసటర పరల సతషలలరర

94-101/717

తసడడ:డ ససనసధన సతషలలరర
ఇసటట ననస:27-3-149
వయససస:40
లస: పప
94-101/719

4751 AP151010303497
పషరర: దతనమక సరతషలలరర

94-101/720

భరస : ససధతకర
ఇసటట ననస:27-3-150
వయససస:57
లస: ససస స
94-101/722

తసడడ:డ లమజరస
ఇసటట ననస:27-3-150
వయససస:30
లస: పప
94-101/724

94-101/702

తసడడ:డ మసతకస
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససధతకర
ఇసటట ననస:27-3-150
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరతతస
ఇసటట ననస:27-3-150
వయససస:44
లస: పప
4755 JBV0771980
పషరర: వజయకలమమర సరతషలలరర

94-101/707

భరస : ససనతధన
ఇసటట ననస:27-3-149
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజరస
ఇసటట ననస:27-3-149
వయససస:67
లస: పప
4752 NDX0414896
పషరర: పసటరరకజ కలరకగమసట

4738 AP151010300145
పషరర: పడసరదస సరతషలలరర

4733 NDX0923581
పషరర: మసరసనమక సరతషలలరర

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:30
లస: పప

భరస : పసటర పరల
ఇసటట ననస:27-3-148
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర పరల
ఇసటట ననస:27-3-148
వయససస:49
లస: పప
4749 AP151010300358
పషరర: ససనధన సరతషలలరర

94-101/704

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:27-3-148
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:27-3-148
వయససస:47
లస: ససస స
4746 AP151010300109
పషరర: జయపరల సరతషలలరర

4735 NDX1361682
పషరర: డడసపపల సరతషలలరర

94-101/699

భరస : మమతతఖస
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రతతస
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జయపరల సరతషలలరర
ఇసటట ననస:27-3-148
వయససస:23
లస: ససస స
4743 AP151010303394
పషరర: మమరగ రగట సషటలర మ సరతషలలరర

94-101/701

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రతతస సతషలలరర
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:43
లస: పప
4740 NDX2273696
పషరర: నహరరక సరతషలలరర

4732 NDX0418913
పషరర: అనతతమణణ సరతషలలరర

4730 NDX1312172
పషరర: మమధసరర సరతషలలరర

భరస : రతత కలమమర బడడగమ
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససనలలరమమర
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:25
లస: పప
4737 NDX1711051
పషరర: శరఖమ సతషలలరర

94-101/698

తసడడ:డ ససధతకరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:27-3-147
వయససస:42
లస: ససస స
4734 NDX1997347
పషరర: రరజగష సరతషలలరర

4729 NDX0418814
పషరర: వకకటరరయమ సరతషలలరర

4754 AP151010303504
పషరర: మమరరకలమమరర సరతషలలరర�

94-101/723

భరస : బభబమరరవప�
ఇసటట ననస:27-3-151
వయససస:51
లస: ససస స
94-101/725

4757 NDX1374396
పషరర: ధడరరససమక గటటటపలర

94-101/726

భరస : అరర పప
ఇసటట ననస:27-3-152
వయససస:63
లస: ససస స
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4758 AP151010303294
పషరర: అనతమక మమలరoమ

94-101/727

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:27-3-152
వయససస:69
లస: ససస స
4761 NDX2810133
పషరర: పషడమ కలమమరర

94-101/976

94-101/731

94-101/734

తసడడ:డ సతతఖనసదరరవప
ఇసటట ననస:27-3-153
వయససస:40
లస: పప
4770 NDX1106764
పషరర: వజయ కలమమర మమలరoమ

94-101/737

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:27-3-153
వయససస:45
లస: పప
4773 NDX1711192
పషరర: మమనల నల

94-101/739

94-101/742

94-101/745

94-101/748

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:62
లస: పప

94-101/730

4766 AP151010303367
పషరర: హహహమవత మమలరoమ

94-101/735 4769 NDX2273845
4768 NDX2273878
పషరర: నవన కలమమర తషమకలచడరరవప
పషరర: శకనవరస రరవప వనమమల

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప తషమకలచడరరవప
ఇసటట ననస:27-3-153
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప VEMULA
ఇసటట ననస:27-3-153
వయససస:42
లస: పప

4771 NDX0769612
పషరర: సతతఖనసద రరవప మమలరoమ

4772 NDX2266740
పషరర: కరరణ శక తషమకలచదరరవప

94-101/738

4774 NDX1711143
పషరర: అనసశర దతరస

4777 NDX0418988
పషరర: సరసబభడజఖస నల

4780 NDX0914788
పషరర: అవనతష దతరస

4783 NDX2273894
పషరర: అవనతష మమలరస

4786 NDX2273704
పషరర: దధవఖ నల
భరస : అవనతష మమలరస
ఇసటట ననస:27-3-155,
వయససస:32
లస: ససస స

94-101/733

94-101/736

94-82/751

భరస : నవన కలమమర తమకలచదరరవప
ఇసటట ననస:27-3-153, 3RD LINE
వయససస:33
లస: ససస స
94-101/740

4775 NDX1710822
పషరర: మనక నల

94-101/741

తసడడ:డ యబమ నల
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:27
లస: ససస స
94-101/743

4778 AP151010303397
పషరర: మమరర దతరస

94-101/744

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:39
లస: ససస స
94-101/746

4781 NDX2273837
పషరర: పడణణత మమలరస

94-101/747

తసడడ:డ ఆనసద భభసరర మమలరస
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:31
లస: పప
94-101/749

తసడడ:డ ఆనసద భభసరర మమలరస
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:36
లస: పప
94-101/751

4763 NDX2273910
పషరర: పడభభవత బబ జర

భరస : సతతఖనసదరరవప
ఇసటట ననస:27-3-153
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద భభసరర మమలరస
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:35
లస: పప
4785 AP151010300147
పషరర: ఆనసదభభసరర మమలరమ

94-101/732

భరస : యయబమ
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆనసదభభసరర
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:57
లస: ససస స
4782 NDX2273886
పషరర: ససదదప మమలరస

4765 NDX2273951
పషరర: శరసత సనరరప కలమమరర
వనమమల
భరస : శకనవరస రరవప వనమల
ఇసటట ననస:27-3-153
వయససస:36
లస: ససస స

94-101/975

భరస : శకనస బబ జర
ఇసటట ననస:27-3-153
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ దతరస
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససదదప మమలరస
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:29
లస: ససస స
4779 AP151010303292
పషరర: అరరణశక మమలరమ

94-101/729

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:27-3-153
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ యబమ నల
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:26
లస: ససస స
4776 NDX2273712
పషరర: సససధదజజ ఘటట స

4762 NDX1312842
పషరర: రతతతకలమమరర మమలరoమ

4760 NDX2810174
పషరర: ససనల బభబమ బటటట

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:27-3-152
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:27-3-153
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వజయ పడకరష�
ఇసటట ననస:27-3-153
వయససస:35
లస: ససస స
4767 AP151010300282
పషరర: ససనల పడకరశ మమలరoమ

94-101/728

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:27-3-152
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:27-3-152
వయససస:38
లస: ససస స
4764 NDX0220046
పషరర: హరరత గగరరజజవవలల

4759 NDX1374404
పషరర: ససరగసదడ మమళస

4784 JBV2573459
పషరర: వనసకయఖ దతరస

94-101/750

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-155
వయససస:39
లస: పప
94-101/801

4787 NDX1921171
పషరర: పడవలర క సలల
ర రర

94-101/752

తసడడ:డ యస ఎల ససధతకర సలల
ర రర
ఇసటట ననస:27-3-156
వయససస:29
లస: ససస స
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94-101/753

తసడడ:డ ససధతకర సలల
ర రర
ఇసటట ననస:27-3-156
వయససస:29
లస: ససస స
4791 NDX1052687
పషరర: ససదదప సలల
ర రర

94-101/756

94-101/759

94-101/762

94-101/765

94-101/768

94-101/771

94-101/772

తసడడ:డ ఆదతమ
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:29
లస: పప

4801 NDX0364984
పషరర: దయమమణణ�

4804 NDX1065630
పషరర: అజయ నలస

4807 NDX2701464
పషరర: మమనక డకప కతషమబలమ

4810 NDX1052463
పషరర: సరహహతఖ గగటటటపరటట

94-101/775

4813 NDX1881458
పషరర: అశశక కలమమర నలస

94-101/766

4816 AP151010300013
పషరర: వజయయసదడరరవప కరరరమసచ
తసడడ:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:25
లస: పప

4796 AP151010300454
పషరర: శరఖమ బభబమ సరళళళరర

94-101/761

4799 NDX2212629
పషరర: శశభభరరణణ నలస

94-101/764

4802 NDX0019513
పషరర: అనల నలస

94-101/767

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:27-3-159
వయససస:30
లస: పప
94-101/769

4805 NDX0414920
పషరర: రరజగసదడపస
డ రద నలస

94-101/770

తసడడ:డ ఆశరరనదస
ఇసటట ననస:27-3-159
వయససస:37
లస: పప
94-37/610

4808 NDX2696714
పషరర: రతతకలమమరర కటటమల

94-90/953

భసధసవప: ససధత నలస
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:38
లస: ససస స
94-101/773

4811 NDX1881367
పషరర: లలరరద మరరయమక కలసచకర

94-101/774

భరస : ససరర కలమమర లలట నలస
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:53
లస: ససస స
94-101/776

తసడడ:డ ససరర కలమమర నలస
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:25
లస: పప
94-101/778

94-101/758

భరస : రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:27-3-159
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఆదమ నలస
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:25
లస: ససస స
4815 AP151010300063
పషరర: కకకషట రఫర నలస

94-101/763

తసడడ:డ రవ బభబమ కతషమబలమ
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప గమటటటపరటట
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:25
లస: ససస స
4812 NDX1711002
పషరర: కరరణమక నలస

4798 NDX0364950
పషరర: సపసదత రరణణ మసడతదధ

4793 NDX1065697
పషరర: రరజ కకశశర సలల
ర రర

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:27-3-158
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:27-3-159
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దతనయయలల
ఇసటట ననస:27-3-159
వయససస:45
లస: పప
4809 NDX1881292
పషరర: శరకవరణణ గగటటటపరటట

94-101/760

భరస : జజజ బభబమ�
ఇసటట ననస:27-3-159
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ బభబమ
ఇసటట ననస:27-3-159
వయససస:33
లస: పప
4806 NDX1065689
పషరర: నతగగశనరరరవప గగటటటపరటట

4795 AP151010303506
పషరర: యశశదతదదవ బబతస

94-101/755

తసడడ:డ పడభభకర రరవప సలల
ర రర
ఇసటట ననస:27-3-157
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజజ బభబమ
ఇసటట ననస:27-3-159
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషరటపర
ఇసటట ననస:27-3-159
వయససస:45
లస: ససస స
4803 NDX0376715
పషరర: సదరజ భభనస మసడతదధ

94-101/757

భరస : శరఖమమబబమ
ఇసటట ననస:27-3-158
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:27-3-158
వయససస:67
లస: పప
4800 AP151010303186
పషరర: ససధ నలస

4792 AP151010303138
పషరర: భభననదయమ మమసడద

4790 AP151010303438
పషరర: అరరణ సలల
ర రర

భరస : ససధతకర
ఇసటట ననస:27-3-156
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పడభభకర రరవప సలల
ర రర
ఇసటట ననస:27-3-157
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:27-3-157
వయససస:29
లస: పప
4797 AP151010300083
పషరర: ససధతకర సలల
ర రర

94-101/754

తసడడ:డ ససధతకర
ఇసటట ననస:27-3-156
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర రరవప సలల
ర రర
ఇసటట ననస:27-3-157
వయససస:28
లస: ససస స
4794 AP151010300155
పషరర: పడభభకరరరవప సలల
ర రర

4789 NDX0915843
పషరర: ససజన రరణణ

4814 NDX1881417
పషరర: అవనతశ నలస

94-101/777

తసడడ:డ ససరర కలమమర నలస
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:27
లస: పప
94-101/779

4817 NDX2691129
పషరర: దధననశ కతషమమలమ

94-101/883

తసడడ:డ రవబభబమ కతషమబలమ
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:18
లస: పప
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4818 NDX2890283
పషరర: దదవ పసడయ నలస
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94-101/977

Deleted

భరస : అనల నలస
ఇసటట ననస:27-3-160
వయససస:27
లస: ససస స

4821 NDX1602755
పషరర: జజసఫ బబనక ర కరరరమసచ

94-101/782

తసడడ:డ వజగసదడ రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:27-3-161
వయససస:25
లస: పప
4824 JBV2579472
పషరర: ఫరతమమ

94-101/785

94-101/804

94-101/1084

94-101/802

94-101/788

94-101/791

తసడడ:డ దదవదతస స
ఇసటట ననస:27-3-167
వయససస:44
లస: పప

4828 NDX2273860
పషరర: అరరణత కలమమరర తతటటపరరస

4831 NDX3263597
పషరర: నతగరళర హరరక

4834 NDX2273811
పషరర: రరణణ వరషపప

4837 NDX1915448
పషరర: రగషక ససలమసనత షషక

4840 NDX1881771
పషరర: ఎమమ కకకసట స పపలర

94-101/795

4843 AP151010303053
పషరర: మననరమమబభయ పపలమర

94-101/787

4846 AP151010300202
పషరర: వజయకలమమర పపలమర
తసడడ:డ దదవదతస స
ఇసటట ననస:27-3-167
వయససస:44
లస: పప

94-101/784

4826 NDX2273654
పషరర: హహపససబభ కలచపపడడ

94-101/803

4829 NDX3263563
పషరర: కకషష నతగరళర

94-101/1083

తసడడ:డ ఎలర యఖ నతగరళర
ఇసటట ననస:27-3-164
వయససస:53
లస: పప
94-101/1085

4832 NDX3263605
పషరర: నతగరళర లకడక

94-101/1086

భరస : నతగరళర కకషష
ఇసటట ననస:27-3-164
వయససస:46
లస: ససస స
94-101/805

4835 NDX2273688
పషరర: రరసబభబమ వరష పప

94-101/806

తసడడ:డ రరజ వరష పప
ఇసటట ననస:27-3-164, 3RD LINE
వయససస:38
లస: పప
94-101/789

4838 NDX1052760
పషరర: రజయమ ససలమసనత షషక

94-101/790

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:27-3-166
వయససస:28
లస: ససస స
94-101/793

4841 JBV2579241
పషరర: చడసతనఖ సడవసత యమమన

94-101/794

తసడడ:డ వజయకలమమర
ఇసటట ననస:27-3-167
వయససస:44
లస: ససస స
94-101/796

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:27-3-167
వయససస:44
లస: ససస స
94-101/798

4823 NDX2212637
పషరర: సబహ శరయక

భరస : ఇజజడయయల కలచపపడడ
ఇసటట ననస:27-3-163, 3RD LINE
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ కలమమర పపలర
ఇసటట ననస:27-3-167
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జయకలమమర పపళర
ఇసటట ననస:27-3-167
వయససస:44
లస: ససస స
4845 NDX1065747
పషరర: జయకలమమర పపలమర

94-101/786

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-3-166
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:27-3-166
వయససస:28
లస: ససస స
4842 JBV2578250
పషరర: మమధవ పపపపల

4825 NDX2041069
పషరర: అబమదల ఆరరఫ షషక

94-101/781

భరస : అబమదల ఫరరరయమజ
ఇసటట ననస:27-3-163
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ వరషపప
ఇసటట ననస:27-3-164, 3RD LINE
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:27-3-165
వయససస:25
లస: పప
4839 NDX0017707
పషరర: పరరనన ససలమసన షషక

94-101/783

తసడడ:డ నతగరళర కకషష
ఇసటట ననస:27-3-164
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనయఖ తతటటపరరస
ఇసటట ననస:27-3-164,
వయససస:45
లస: పప
4836 JBV2574507
పషరర: అమదకహమకద

4822 AP151010303128
పషరర: రరజగశనరర కకలల
ర రర

4820 AP151010303059
పషరర: ససధతఖదదవ కరరరమసచ

భరస : వజయయసదడరరవప
ఇసటట ననస:27-3-161
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శరత బభబమ తతటటపరరస
ఇసటట ననస:27-3-164
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరళర కకషష
ఇసటట ననస:27-3-164
వయససస:32
లస: పప
4833 NDX2273852
పషరర: శరత బభబమ తతటటపరరస

భరస : వజయయసదడరరవప
ఇసటట ననస:27-3-161
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల నజర షషక
ఇసటట ననస:27-3-163
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ భభసరర రరవప కలమకరర
ఇసటట ననస:27-3-163, 3RD LINE
వయససస:35
లస: పప
4830 NDX3263571
పషరర: నతగరళర రమమశ

94-101/780

భరస : శరమబఖల రరజ
ఇసటట ననస:27-3-162
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అమద
ఇసటట ననస:27-3-163
వయససస:28
లస: ససస స
4827 NDX2273662
పషరర: ఇజజడయల కలమకరర

4819 AP151010303429
పషరర: కలససమకలమమరర కరరరమసచ

4844 JBV2574580
పషరర: సఆర శకచయతనఖ పపలర

94-101/797

తసడడ:డ వజయకలమమర
ఇసటట ననస:27-3-167
వయససస:44
లస: పప
94-101/799

4847 NDX2273829
పషరర: అమత మననహ పపళర

94-101/807

తసడడ:డ జయ కలమమర పపళర
ఇసటట ననస:27-3-167, 3RD LINE
వయససస:21
లస: పప
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4848 NDX2059930
పషరర: ససకనఖ దథపపలపపడడ
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94-101/800

తసడడ:డ దవడడ దథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:27-3-168
వయససస:27
లస: ససస స
4851 NDX2473783
పషరర: పడమల ససకనఖ రరణణ మలర స

94-102/41

94-102/44

94-102/47

94-102/50

94-102/52

94-102/55

94-102/58

తసడడ:డ మహహకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:30
లస: ససస స

4861 NDX2212827
పషరర: ఎలషర అసకస

4864 NDX2213395
పషరర: మమనక జజఖసత అసకస

4867 NDX2213379
పషరర: మననరసజన అసకస

4870 NDX2212819
పషరర: మమణణకఖరరవప కలరపరటట

94-102/61

4873 NDX2213163
పషరర: ఫరరరరనస పసలర

94-102/51

4876 NDX1485383
పషరర: గగససయమ ఖమన పఠరన
భరస : మమతన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:33
లస: ససస స

4856 NDX2212769
పషరర: ఖమదర వల షషక

94-102/46

4859 NDX2212751
పషరర: పడసరద రరవప జజనతకలటట

94-102/49

4862 NDX3258589
పషరర: చననబ షషక

94-101/1082

భరస : లమల జజన షషక
ఇసటట ననస:27-4-172
వయససస:53
లస: ససస స
94-102/53

4865 NDX2213361
పషరర: రతత జజఖత అసకస

94-102/54

భరస : సరలకన రరజ
ఇసటట ననస:27-4-172
వయససస:39
లస: ససస స
94-102/56

4868 NDX2213346
పషరర: సతఖవత అసకస

94-102/57

భరస : ఎలషర
ఇసటట ననస:27-4-172
వయససస:66
లస: ససస స
94-102/59

4871 NDX2213353
పషరర: సరలకన రరజ అసకస

94-102/60

తసడడ:డ ఎలషర
ఇసటట ననస:27-4-172
వయససస:48
లస: పప
94-102/62

భరస : సరసబశవరరవప పసలర
ఇసటట ననస:27-4-173
వయససస:46
లస: ససస స
94-102/63

94-102/43

తసడడ:డ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:27-4-170
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వరరయఖ
ఇసటట ననస:27-4-172
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఎలషర
ఇసటట ననస:27-4-172
వయససస:50
లస: పప
4875 NDX1485391
పషరర: మమబనత ఖమన పఠరన

94-102/48

భరస : వసదనస
ఇసటట ననస:27-4-172
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:27-4-172
వయససస:24
లస: పప
4872 NDX2212843
పషరర: వసదనస అసకస

4858 NDX2212744
పషరర: కరరణమక అసకస

4853 NDX2213171
పషరర: ససనల దథపపలపపడడ

తసడడ:డ యకకబమ వల షషక
ఇసటట ననస:27-4-169
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:27-4-172
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఎలషర
ఇసటట ననస:27-4-172
వయససస:44
లస: ససస స
4869 NDX2213387
పషరర: మణణకరసత అసకస

94-102/45

తసడడ:డ రరజ రతతస
ఇసటట ననస:27-4-170
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ సలకన రరజ
ఇసటట ననస:27-4-172
వయససస:21
లస: ససస స
4866 NDX2212801
పషరర: సతఖవత అసకస

4855 NDX2213213
పషరర: కసరరనతస బబగస షషక

94-102/891

తసడడ:డ దతవదస
ఇసటట ననస:27-4-168
వయససస:23
లస: పప

భరస : మమణణకఖ రరవప అసకస
ఇసటట ననస:27-4-170
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అబర లలమ అసకమమ
ఇసటట ననస:27-4-170
వయససస:68
లస: పప
4863 NDX2212835
పషరర: ససజత అసకస

94-102/42

భరస : ఖమదర వల షషక
ఇసటట ననస:27-4-169
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : పడసరద బభబమ
ఇసటట ననస:27-4-170
వయససస:39
లస: ససస స
4860 NDX2213189
పషరర: మమణణకఖ రరవప అసకమమ

4852 NDX2212728
పషరర: జవమక దథపపలపపడడ

4850 NDX3150323
పషరర: నతబల శఫఫ ఖమన

తసడడ:డ అబమదల నబ ఖమన
ఇసటట ననస:27-4-13
వయససస:20
లస: పప

భరస : దతవదస
ఇసటట ననస:27-4-168
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:27-4-168
వయససస:49
లస: పప
4857 NDX2213205
పషరర: సషతహ లత జజనతకలట

94-106/81

తసడడ:డ భదడయఖ పపజ
ఇసటట ననస:27-3-326
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస మలర స
ఇసటట ననస:27-4-38
వయససస:45
లస: ససస స
4854 NDX2212736
పషరర: దతవద దథపపలపపడడ

4849 NDX1367531
పషరర: హరరకకషష పపజ

4874 NDX3253705
పషరర: శకవసత పసలర

94-101/1078

తసడడ:డ జవన కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:29
లస: పప
94-102/64

4877 NDX2212967
పషరర: ససపపరష మక పప నగరలర

94-102/65

భరస : మమమససరర రరడడడ పప నగరలర
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:69
లస: ససస స
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94-102/66

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:26
లస: పప
4881 NDX1320258
పషరర: మహమకద ఖమన పఠరన

94-102/69

94-102/892

94-102/895

94-102/72

94-102/75

94-102/78

94-102/81

భరస : అలమరబక సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-178
వయససస:52
లస: ససస స

94-102/70

4894 NDX1052554
పషరర: లలర లమవణఖ పససలలరర

4897 NDX1065663
పషరర: రరజ కలమమర పపససలలరర

4900 AP151010315374
పషరర: రహనతబబగస షషక�

94-102/896

4903 NDX0542357
పషరర: రరపపర హన సయఖద

94-102/73

4906 JBV2578094
పషరర: మహబబబ సయఖద
తసడడ:డ గరలబభసహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-178
వయససస:76
లస: ససస స

94-102/894

4889 NDX1290238
పషరర: సఫపర అకస ర మహమకద

94-102/71

4892 NDX1290121
పషరర: ఫపసజ అహమకద మహమకడ

94-102/74

తసడడ:డ జజన అహనతద
ఇసటట ననస:27-4-175
వయససస:43
లస: పప
94-102/76

4895 NDX1052612
పషరర: శరసతససధ గమడడపపడడ

94-102/77

భరస : జజన పసటర పపసస లల రర
ఇసటట ననస:27-4-176
వయససస:49
లస: ససస స
94-102/79

4898 NDX1065820
పషరర: పవన కలమమర పపససలలరర

94-102/80

తసడడ:డ దతనయయలల పపసస లల రర
ఇసటట ననస:27-4-176
వయససస:44
లస: పప
94-102/82

4901 NDX2616092
పషరర: ససతతషస బబహర

94-102/839

తసడడ:డ అజయ కలమమర బబహర
ఇసటట ననస:27-4-177
వయససస:21
లస: ససస స
94-102/83

భరస : అలమరబకలర సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-178
వయససస:31
లస: ససస స
94-102/86

4886 NDX3045275
పషరర: పరహ పఠరన

భరస : �ాడస�ారన అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-175
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభషర� షషక
ఇసటట ననస:27-4-177
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షషక
ఇసటట ననస:27-4-177
వయససస:31
లస: పప
4905 AP151010303164
పషరర: నదరర హన సయఖద

4891 NDX1581272
పషరర: మహమకద సలస షషక

94-102/838

తసడడ:డ మహమబద పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పసటర పపసస లల రర
ఇసటట ననస:27-4-176
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ డతనయయల పపసస లల రర
ఇసటట ననస:27-4-176
వయససస:56
లస: పప
4902 NDX3209020
పషరర: రరయమజ షషక

94-102/893

భరస : పవన కలమమర పపసస లల రర
ఇసటట ననస:27-4-176
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పసటర పపసస లల రర
ఇసటట ననస:27-4-176
వయససస:25
లస: పప
4899 NDX1065838
పషరర: జజన పసటర పపససలలరర

4888 NDX2164655
పషరర: మమనత షషక

4883 NDX2677151
పషరర: పసలర జవన కలమమర

Deleted

తసడడ:డ జజన అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-4-175
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:27-4-175
వయససస:81
లస: పప
4896 NDX1433564
పషరర: ససదదప పపససలలరర

4885 NDX3045382
పషరర: షకకల ఖమన పఠరన

94-102/68

తసడడ:డ పసలర ఇజజడయలల
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:61
లస: పప

భరస : సలస షషక
ఇసటట ననస:27-4-175
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజన అహకద మహహదద న�
ఇసటట ననస:27-4-175
వయససస:59
లస: ససస స
4893 NDX0019364
పషరర: జజన అహకద మహమకద�

94-102/837

భరస : మహమబద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జవన కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:29
లస: పప
4890 NDX0017632
పషరర: మసరసన బ షషక�

4882 NDX2617819
పషరర: పసలర జవన కలమమర

4880 NDX2212959
పషరర: శకనవరస రరడడడ పసటభ

తసడడ:డ రరమ రరడడడ పసటభ
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పసలర ఇజజడయలల
ఇసటట ననస:27-04-174
వయససస:61
లస: పప

భరస : జవన కలమమర జజనతకలటట
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:57
లస: ససస స
4887 NDX3073004
పషరర: వనత పసలర

94-102/67

తసడడ:డ మహబబడ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-174
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:27-04-174
వయససస:73
లస: పప
4884 NDX3147576
పషరర: రతతకలమరర జజనతకలటట

4879 NDX2274702
పషరర: మమతన ఖమన పఠరన

4904 NDX1717356
పషరర: దధల జహన బబగస సయఖద

94-102/84

భరస : అలమరబకలర సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-178
వయససస:35
లస: ససస స
94-102/87

4907 NDX1290154
పషరర: ఏయలబ షరర సయఖద

94-102/89

తసడడ:డ ఓసరకన సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-178
వయససస:27
లస: పప
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4908 NDX0475814
పషరర: గరలబ షరరఫ సయఖద

94-102/90

తసడడ:డ అలమరబక సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-178
వయససస:29
లస: పప
4911 NDX2212850
పషరర: అకస రరనతస సయఖద

94-102/94

94-102/97

94-102/100

94-102/103

94-102/106

94-102/109

94-102/112

భరస : ఆయబఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-184
వయససస:40
లస: ససస స

4921 AP151010303269
పషరర: ఆససయమబబగస షషక

4924 NDX2212868
పషరర: షరనవరజ షషక

4927 NDX1619842
పషరర: షయమమ బభబమ షషక

4930 NDX2114619
పషరర: బశర అహమద సయఖద

94-103/1268

4933 NDX1915901
పషరర: సబహ సయఖద

4936 NDX1290212
పషరర: పరఖరరజజన పఠరన
భరస : మహబబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-184
వయససస:56
లస: ససస స

4916 NDX0414979
పషరర: మసరసననల షషక

94-102/99

4919 NDX1922138
పషరర: షహనతజ షషక

94-102/102

94-102/104

4922 NDX2113074
పషరర: బబగమ రజయమ ససలమసనత
సయఖద
భరస : బషసర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:65
లస: ససస స

94-102/105

94-102/107

4925 NDX1875659
పషరర: సమద షషక

94-102/108

తసడడ:డ ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:23
లస: పప
94-102/110

4928 NDX1875667
పషరర: ఫరరద షషక

94-102/111

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:48
లస: పప
94-102/113

4931 NDX2212694
పషరర: నహ ససలమసనత షషక

94-102/114

తసడడ:డ ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:22
లస: ససస స
94-102/115

తసడడ:డ ఖసదసదస సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-184
వయససస:23
లస: ససస స
94-102/117

94-102/96

భరస : అబమదల శకలర షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమమఇన సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రసదల షషక
ఇసటట ననస:27-4-183
వయససస:38
లస: ససస స
4935 JBV2578680
పషరర: రహమత పఠరన

94-102/101

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బభజల� షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:60
లస: పప
4932 NDX2838357
పషరర: మహహ మమనతసర షషక

4918 NDX2212876
పషరర: సరరసజ బబగస షషక

4913 NDX2212686
పషరర: ఇసరకయల జబలలలమర సయఖద

తసడడ:డ ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:27-4-180
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ బభబమ షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చతసద పసరర� మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:32
లస: పప
4929 AP151010300001
పషరర: అలమరబక షషక�

94-102/98

భరస : అలమరబక షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససబభన� షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:67
లస: ససస స
4926 NDX0019414
పషరర: ఇరరలన మహమకద�

4915 NDX2049618
పషరర: షహనతజ షషక

94-102/93

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-179
వయససస:30
లస: పప

భరస : నతయమమధధర న షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:46
లస: ససస స
4923 AP151010303240
పషరర: మసరసన బ షషక�

94-102/95

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-4-180
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మమబనసదధదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-181
వయససస:26
లస: ససస స
4920 NDX0220129
పషరర: మమననర ససలమసన షషక

4912 AP151010303586
పషరర: పరతమమచ సయఖద�

4910 AP151010300199
పషరర: అలమరభక సయఖద

తసడడ:డ గరలబ సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-178
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఇబడహహమ�
ఇసటట ననస:27-4-179
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పకరరర దదదన� సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-179
వయససస:52
లస: పప
4917 NDX2212884
పషరర: సలక షషక

94-102/91

తసడడ:డ అలమరబక సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-178
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-179
వయససస:29
లస: ససస స
4914 AP151010300539
పషరర: ఇబడహహస సయఖద�

4909 JBV0772749
పషరర: సయఖదతర జహన

4934 NDX1722116
పషరర: ఫరతమమ ఖమన మహమకద

94-102/116

తసడడ:డ అయబబ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-184
వయససస:25
లస: ససస స
94-102/118

4937 AP151010303588
పషరర: సయఖద బ పథతన

94-102/119

భరస : బభపర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-184
వయససస:77
లస: ససస స
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94-102/120 4939 NDX1875675
4938 NDX2212892
పషరర: ఫయమజ అల ఖమన మహమకద
పషరర: అనల కలమమర రరగరరర

తసడడ:డ అయబబ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-184
వయససస:24
లస: పప
4941 NDX1722181
పషరర: ఖసదసదస షషక

తసడడ:డ శశరరయఖ రరగరరర
ఇసటట ననస:27-4-184
వయససస:24
లస: పప
94-102/123

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:27-4-184
వయససస:49
లస: పప
4944 NDX1875691
పషరర: జబన మహమకద

94-102/126

94-102/129

94-1/1315

94-102/133

94-102/136

94-102/139

భరస : హహసరకన� షషక
ఇసటట ననస:27-4-187
వయససస:57
లస: ససస స

4951 NDX2604932
పషరర: షషక సబహ ససలట న

4954 NDX1330422
పషరర: నలలఫర షషక

4957 NDX0219907
పషరర: అజజజన మహమకద

4960 NDX0386516
పషరర: ససరరజదదదన షషక

94-102/142

4963 NDX0701417
పషరర: ఫరకనత షషక

94-28/825

4966 NDX2212934
పషరర: ఫసరగజ షషక
తసడడ:డ ఉసరకన షషక
ఇసటట ననస:27-4-187
వయససస:33
లస: పప

4946 NDX2212900
పషరర: ససరరజల ఫయమజ మహమకద

94-102/128

4949 AP151010300176
పషరర: మహమకద ఆరరఫ

94-102/131

4952 NDX2212926
పషరర: నతజయమ మహమకద

94-102/132

తలర : అజజజన మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-186
వయససస:23
లస: ససస స
94-102/134

4955 NDX2469088
పషరర: సరజదత షషక

94-102/135

భరస : ఖదర వల షషక
ఇసటట ననస:27-04-186
వయససస:42
లస: ససస స
94-102/137

4958 NDX2469096
పషరర: రబబన షషక

94-102/138

తసడడ:డ ఖదర వల షషక
ఇసటట ననస:27-04-186
వయససస:20
లస: పప
94-102/140

4961 NDX0219725
పషరర: ఆరరఫర షషక�

94-102/141

భరస : రరయమ�ాత� షషక
ఇసటట ననస:27-4-187
వయససస:30
లస: ససస స
94-102/143

భరస : ఇలయమజ షషక
ఇసటట ననస:27-4-187
వయససస:31
లస: ససస స
94-102/145

94-102/125

తసడడ:డ షషక మసరసన
ఇసటట ననస:27-4-185
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సఫసయమ బ
ఇసటట ననస:27-4-186
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఇసతయమజ షషక
ఇసటట ననస:27-4-187
వయససస:30
లస: ససస స
4965 AP151010303377
పషరర: నజరరన షషక�

94-102/130

భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:27-4-186
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-186
వయససస:24
లస: పప
4962 NDX1052539
పషరర: అరరద షషక

4948 NDX1145432
పషరర: మహమకద ఉమర ఫరరరక

4943 NDX2212918
పషరర: ఆయష తడహ మమ షషక

తసడడ:డ యబనసస మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-185
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససరజదదదల
ఇసటట ననస:27-4-186
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరరజదదదలమ
ఇసటట ననస:27-4-186
వయససస:49
లస: ససస స
4959 NDX1433713
పషరర: షరరరఫ మహమకద

94-102/127

తసడడ:డ షషక ఖదర వల
ఇసటట ననస:27-4-186
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-186
వయససస:26
లస: ససస స
4956 NDX0419077
పషరర: నదరర హన షషక

4945 AP151010303249
పషరర: కలబభడబ షషక

94-102/122

తసడడ:డ యబనసస మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-185
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-4-185
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:27-4-186
వయససస:48
లస: పప
4953 NDX1303940
పషరర: సబన మహమకద

94-102/124

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:27-4-185
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ అఉరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-185
వయససస:23
లస: పప
4950 NDX2627537
పషరర: షషక ఖదర వల

4942 JBV2573137
పషరర: మహబబబభర న పస

4940 AP151010300344
పషరర: ఆయమబ ఖమన

తసడడ:డ జజపర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-184
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జజఫరరర న పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-184
వయససస:59
లస: పప

భరస : అఉరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-185
వయససస:50
లస: ససస స
4947 NDX1875709
పషరర: ఉమమర మమకరసర మహమకద

94-102/121

4964 NDX0220301
పషరర: ఆయయషర షషక�

94-102/144

భరస : ఫయమజ� షషక
ఇసటట ననస:27-4-187
వయససస:31
లస: ససస స
94-102/146

4967 NDX0360883
పషరర: రరయమజ� షషక�

94-102/147

తసడడ:డ ఉసరకన� షషక
ఇసటట ననస:27-4-187
వయససస:34
లస: పప
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94-102/148

తసడడ:డ ఉసరకన� షషక
ఇసటట ననస:27-4-187
వయససస:35
లస: పప
4971 NDX2212942
పషరర: ఉసరకన షషక

94-102/151

94-102/154

94-102/157

94-102/897

94-102/161

94-102/164

94-102/167

భరస : మసజరఅహకద� షషక
ఇసటట ననస:27-4-193
వయససస:35
లస: ససస స

4981 NDX3113859
పషరర: వనతయతషనతసర షషక

4984 AP151010303591
పషరర: రజయససలమసన బబగస�

4987 AP151010300283
పషరర: బషసర అహమకద షషక�

4990 NDX2274595
పషరర: జజన బభషర షషక

94-102/170

4993 JBV2574234
పషరర: అబమదల సలమస షషక

94-102/898

4996 JBV2578029
పషరర: రజయమబబగస షషక
భరస : నదరఅహకద షషక
ఇసటట ననస:27-4-193
వయససస:61
లస: ససస స

4976 NDX1722157
పషరర: అబబ బకర షషక

94-102/156

4979 NDX2274520
పషరర: జజన షషక

94-102/159

4982 NDX1875725
పషరర: రరమమనత అసజమ షషక

94-102/160

తసడడ:డ బషసర అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-4-189
వయససస:24
లస: ససస స
94-102/162

4985 AP151010303264
పషరర: తతహహరరనతసరబబగస బబగస

94-102/163

భరస : జజన అహమకద షషక
ఇసటట ననస:27-4-189
వయససస:67
లస: ససస స
94-102/165

4988 AP151010300264
పషరర: జజన అహమకద షషక�

94-102/166

తసడడ:డ పషర అహమకద� షషక
ఇసటట ననస:27-4-189
వయససస:80
లస: పప
94-102/168

4991 NDX2213221
పషరర: మసరసన షషక

94-102/169

తసడడ:డ పకరర ఐహమకద
ఇసటట ననస:27-4-191
వయససస:76
లస: పప
94-102/171

తసడడ:డ అబమదల ఖమదర షషక
ఇసటట ననస:27-4-192
వయససస:40
లస: పప
94-102/173

94-102/153

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27/4/188
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ పపల సపసదత షషక
ఇసటట ననస:27-4-191
వయససస:40
లస: పప

భరస : అబమదల సలమస షషక
ఇసటట ననస:27-4-192
వయససస:31
లస: ససస స
4995 JBV2578011
పషరర: రరకరసనతబబగస షషక� �

94-102/158

తసడడ:డ జజన అహమకద� షషక
ఇసటట ననస:27-4-189
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజన బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-4-191
వయససస:32
లస: ససస స
4992 NDX1619883
పషరర: శమమక బభనస షషక

4978 JBV2573467
పషరర: మహమకదఅననరఆలమ షషక

4973 NDX1875717
పషరర: హససనత బబగమ షషక

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-4-188
వయససస:24
లస: పప

భరస : బషసరరఅహమకద� షషక
ఇసటట ననస:27-4-189
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన అహమకద� షషక
ఇసటట ననస:27-4-189
వయససస:43
లస: పప
4989 NDX2274561
పషరర: మరర బరగల షషక

94-102/155

తసడడ:డ నజర బభష
ఇసటట ననస:27-4-188/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నజరఅహకద� షషక
ఇసటట ననస:27-4-189
వయససస:37
లస: ససస స
4986 JBV2573111
పషరర: నజర అహమకద షషక�

4975 NDX0220368
పషరర: జమలమ షషక

94-102/150

భరస : మహమకద అననర అలమస షషక
ఇసటట ననస:27-4-188
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-4-188
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నజర అహకద
ఇసటట ననస:27-4-188
వయససస:18
లస: ససస స
4983 NDX0765156
పషరర: నతజతన ఇమమమ న షషక�

94-102/152

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-4-188
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-4-188
వయససస:31
లస: పప
4980 NDX3113826
పషరర: ఆఫసడన తబసససస షషక

4972 NDX2274355
పషరర: రఫస బమనతసర షషక

4970 NDX0702746
పషరర: పయమజ షషక�

తసడడ:డ మసరసన� షషక
ఇసటట ననస:27-4-187
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:27-4-188
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఉమర ఆలస షషక
ఇసటట ననస:27-4-188
వయససస:32
లస: ససస స
4977 NDX0415067
పషరర: మహమకద ఉమర షషక

94-102/149

తసడడ:డ ఉసరకన షషక
ఇసటట ననస:27-4-187
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద అల షషక
ఇసటట ననస:27-4-187
వయససస:65
లస: పప
4974 NDX1766551
పషరర: సమర ననషసన షషక

4969 NDX1065846
పషరర: ఇసతయమజ షషక

4994 NDX0017673
పషరర: మలర క షషక�

94-102/172

భరస : మనదసర అహమకద� షషక
ఇసటట ననస:27-4-193
వయససస:32
లస: ససస స
94-102/174

4997 JBV0772418
పషరర: మసదద అహకద� షషక�

94-102/175

తసడడ:డ నదరఅహకద� షషక
ఇసటట ననస:27-4-193
వయససస:34
లస: పప
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4998 JBV0772509
పషరర: మనదసరఅహకద� షషక

94-102/176

తసడడ:డ నదర అహకద� షషక �
ఇసటట ననస:27-4-193
వయససస:37
లస: పప
5001 NDX1896978
పషరర: నజజక ససలమసనత మహమకద

4999 JBV2573079
పషరర: మసజరఅహకద� షషక�

94-102/177

తసడడ:డ నదరఅహకద� షషక
ఇసటట ననస:27-4-193
వయససస:38
లస: పప
94-102/179

5002 NDX0017665
పషరర: నససన
డ ససలమసనత షషక�

5000 JBV2573012
పషరర: నదరఅహకద షషక

94-102/178

తసడడ:డ అబమదలరరరమ షషక
ఇసటట ననస:27-4-193
వయససస:73
లస: పప
94-102/180

5003 NDX1897026
పషరర: హససనత మహమకద

94-102/181

తసడడ:డ లతఫ అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-194
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మమలమల� షషక
ఇసటట ననస:27-4-194
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లతఫ అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-194
వయససస:42
లస: ససస స

5004 AP151010303309
పషరర: సరరసజ షషక

94-102/183
5005 NDX2125475
పషరర: రరయమ� అహమకద
మహమకద
తసడడ:డ లతఫ అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-194
వయససస:23
లస: పప

5006 NDX0475855
పషరర: ఇజజజ షషక�
తసడడ:డ మమలమల� షషక
ఇసటట ననస:27-4-194
వయససస:28
లస: పప

5008 AP151010300274
పషరర: మమలమల షషక

5009 NDX1999285
పషరర: దధల షరద బబగస పఠరన

94-102/182

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-4-194
వయససస:49
లస: ససస స
5007 NDX0896324
పషరర: మసరసననల షషక

94-102/185

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:27-4-194
వయససస:31
లస: పప
5010 NDX1756719
పషరర: అకబరరలమరఖమన పఠరన

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:27-4-194
వయససస:56
లస: పప
94-102/189

తసడడ:డ అననర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-195
వయససస:45
లస: పప
5013 NDX2274546
పషరర: రరహమమతషనతసర షషక

94-102/191

94-102/194

94-102/197

తసడడ:డ గగసప కహహదద న� షషక
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:38
లస: పప

5017 JBV2579662
పషరర: రరజజననత బబగస షషక� �

5020 AP151010303013
పషరర: అగరబల బబగస

94-102/200

5023 NDX0945030
పషరర: మహమకద జలమల భభషర

94-102/192

5026 AP151010300321
పషరర: MD హబబ భభష�
తసడడ:డ గగస మహహదధదన� షషక
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:40
లస: పప

5015 NDX1998253
పషరర: జజన బబగస షషక

94-102/193

భరస : గగస బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:30
లస: ససస స
94-102/195

5018 JBV2579308
పషరర: నససమమ షషక� �

94-102/196

భరస : హమదతబషర� షషక
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:35
లస: ససస స
94-102/198

5021 NDX1065895
పషరర: గరలబ బభషర మహమకద

94-102/199

తసడడ:డ గగస మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:31
లస: పప
94-102/201

తసడడ:డ గగస మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:36
లస: పప
94-102/203

95-179/1158

Deleted

భరస : గగస మహహదధదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ మమడడద
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:34
లస: పప
5025 JBV2574655
పషరర: గగసరబషర� షషక�

5014 NDX2079391
పషరర: ససధతఖరరణణ మమడడద

5012 SQX2474302
పషరర: మలక ఖమనస పఠరన
భరస : ఇమమమ న ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-195
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసప కహహదద న షషక
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హబబ బభషర� మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:42
లస: ససస స
5022 NDX2109388
పషరర: వరయఖ మమడడద

94-102/190

భరస : వరయఖ మమడడద
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఫరరగఉౘ మమలమ
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:33
లస: ససస స
5019 NDX0722728
పషరర: రరజజననత మహమకద�

5011 AP151010300273
పషరర: శకరరమమలల బమటటట

94-102/188

భరస : అకబరరలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-195
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ బమటటట
ఇసటట ననస:27-4-195
వయససస:62
లస: పప

భరస : కరలలశవఅల షషక
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:26
లస: ససస స
5016 NDX2274496
పషరర: సబర మమలమ

94-102/187

94-102/184

5024 NDX2274504
పషరర: �ాతహరరౘ మమలమ

94-102/202

తసడడ:డ శమమత మమలమ
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:37
లస: పప
94-102/204

5027 JBV2574622
పషరర: హమదతబషర� షషక�

94-102/205

తసడడ:డ గగసప కహహదద న� షషక
ఇసటట ననస:27-4-196
వయససస:41
లస: పప
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94-102/206

భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:27-4-197
వయససస:32
లస: ససస స
5031 NDX3273984
పషరర: నతగమర షషక

94-144/1025

94-102/211

తసడడ:డ గరలబ వరహహద�
ఇసటట ననస:27-4-198
వయససస:41
లస: పప
5037 JBV2579456
పషరర: జరరనత ససలమసనత షషక

94-102/214

94-102/217

94-102/219

భరస : బషసర అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:32
లస: ససస స
5049 AP151010303476
పషరర: హలమమ సయఖద�

94-102/225

తసడడ:డ మజద షషక
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:69
లస: పప

5036 NDX1289982
పషరర: శహహనజ బబగస షషక

94-102/212

94-102/228

94-102/213

94-102/215 5039 JBV2574382
5038 JBV2574499
పషరర: మమఈద షరరఫ మహమకద షషక
పషరర: అసరరస షరరఫ మహమకద

5041 NDX2212702
పషరర: షరవపల షరరఫ మహమకద

5044 NDX1510529
పషరర: సలమక షషక

5047 NDX2142123
పషరర: జకకరరనతసర షషక

5050 NDX1148659
పషరర: ఇమమమ న షషక

5053 NDX0415117
పషరర: అబమదలక నతన షషక

5056 NDX0775262
పషరర: ఎసడడ. ఆససఫర
భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:27-4-204
వయససస:32
లస: ససస స

94-102/216

తసడడ:డ జకకకయమ షరరప
ఇసటట ననస:27-4-199
వయససస:67
లస: పప
94-102/218

5042 NDX3162708
పషరర: ఫరరరనత షషక

94-102/899

భరస : జన బభష షషక
ఇసటట ననస:27-4-200
వయససస:24
లస: ససస స
94-102/220

5045 NDX1581280
పషరర: సతఖ పసడయమసక దదవ

94-102/221

భరస : వశననతథ దదవ
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:31
లస: ససస స
94-102/223

5048 NDX0419226
పషరర: షరరఫర షషక

94-102/224

భరస : అబమదలక నతన షషక
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:46
లస: ససస స
94-102/226

5051 NDX1581298
పషరర: వశననతథ దదవ

94-102/227

తసడడ:డ వనసకట రతత చతరర దదవ
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:36
లస: పప
94-102/229

తసడడ:డ అబమదలక ఫసజ షషక
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:51
లస: పప
94-102/231

94-102/210

భరస : మమఈద షరరఫ
ఇసటట ననస:27-4-199
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల హనతన షషక
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సపసదత
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:37
లస: పప
5055 NDX2142032
పషరర: జలమన షషక

5035 NDX0415034
పషరర: గరలబ షరహహద�

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నతగబర వల�
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:46
లస: ససస స
5052 NDX1065887
పషరర: బషసర అహమకద షషక

భరస : గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:27-4-198
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల హనతన షషక
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:27
లస: ససస స
94-102/222

94-102/208

5033 NDX0419135
పషరర: నజమమనతసర బబగస

భరస : మహమకద జహహర అబభబస షషక
ఇసటట ననస:27-4-198
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకలబ మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-200
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల హనతన షషక
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:24
లస: ససస స
5046 NDX1525841
పషరర: ఆససయమ షషక

94-102/209

తసడడ:డ అసర స షరరఫ
ఇసటట ననస:27-4-199
వయససస:40
లస: పప

భరస : యమకలబ షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-200
వయససస:37
లస: ససస స
5043 NDX1828872
పషరర: నజక షషక

5032 NDX1997933
పషరర: షమస షషక

5030 NDX1669391
పషరర: రహహస సయఖద

తసడడ:డ మరర సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-197
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అహమకద�
ఇసటట ననస:27-4-198
వయససస:77
లస: పప

భరస : ఆసర స షరరఫ
ఇసటట ననస:27-4-199
వయససస:60
లస: ససస స
5040 NDX2079367
పషరర: జరసనత మహమకద

94-102/207

భరస : మరర సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-197
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షషక
ఇసటట ననస:27-4-197
వయససస:25
లస: పప
5034 NDX0019422
పషరర: మహమకద జహహర షషక�

5029 NDX1669573
పషరర: కరరమమన సయఖద

5054 AP151010300543
పషరర: నతగమర వల సయఖద�

94-102/230

తసడడ:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:27-4-201
వయససస:51
లస: పప
94-102/232

5057 NDX1669813
పషరర: అఖల షషక

94-102/233

భరస : జకకర హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-4-204
వయససస:40
లస: ససస స

Page 207 of 319

5058 NDX2212975
పషరర: ఆషసపపన సయఖద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34
94-102/234

భరస : యమససన సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-204
వయససస:59
లస: ససస స

5059 AP151010303083
పషరర: సరహహబబ జజదధ మమహమకద�

భరస : రరయమజ�
ఇసటట ననస:27-4-204
వయససస:60
లస: ససస స

94-102/237 5062 JBV2573236
5061 NDX0769737
పషరర: జయమల రరహమమన మహమకద
పషరర: రరయమజ అహమకద సయఖద

తసడడ:డ రరయమ�ాత అహకద
ఇసటట ననస:27-4-204
వయససస:42
లస: పప
5064 NDX1717372
పషరర: తడజగసనన తడపపరమలర

94-102/240

94-102/243

94-102/246

94-102/249

94-102/252

94-102/255

తసడడ:డ షమ షషదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:26
లస: ససస స

5074 AP151010300294
పషరర: గగస సయఖద�

5077 NDX0708974
పషరర: సరజదత బబగస షషక

5080 NDX0019265
పషరర: షరరఫ అహకద� షషక�

94-102/258

5083 AP151010300103
పషరర: ఖమదర మసరసన అమకనబబ లల

94-102/247

5086 NDX1916503
పషరర: శరజయ షషక
తసడడ:డ షమమ
ర దదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:28
లస: ససస స

5066 NDX2274488
పషరర: జజనబబగమ షషక

94-102/242

5069 AP151010303155
పషరర: షరహహనత సయఖద

94-102/245

5072 AP151010303153
పషరర: సమయమనతసర సయఖద

94-102/248

భరస : ససబభన
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:72
లస: ససస స
94-102/250

5075 AP151010300287
పషరర: అబమబకర సయఖద

94-102/251

తసడడ:డ ససబభన
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:51
లస: పప
94-102/253

5078 NDX0419267
పషరర: గగససయమ సయఖద�

94-102/254

తసడడ:డ ససభభన�
ఇసటట ననస:27-4-206
వయససస:35
లస: ససస స
94-102/256

5081 JBV2574572
పషరర: నసరసర

94-102/257

తసడడ:డ ఖమదర మసరసన
ఇసటట ననస:27-4-206
వయససస:43
లస: పప
94-102/259

తసడడ:డ వలలలమల
ఇసటట ననస:27-4-206
వయససస:75
లస: పప
94-102/261

94-102/239

భరస : ససబభన
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన అహకద�
ఇసటట ననస:27-4-206
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమలల షషక
ఇసటట ననస:27-4-206
వయససస:57
లస: పప
5085 NDX1758251
పషరర: షబభనత షషక

94-102/244

తసడడ:డ ఖమదర మసరసన
ఇసటట ననస:27-4-206
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఖమదర మసరసన
ఇసటట ననస:27-4-206
వయససస:70
లస: ససస స
5082 NDX2213296
పషరర: మహబబబ సదభభన షషక

5071 NDX1630715
పషరర: మమరగ రరట మమలడ

5063 NDX2213270
పషరర: రహమత సయఖద

భరస : నదర అహ మమద షషక
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభన�
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:60
లస: పప
5079 AP151010303460
పషరర: ఖమదర బబ అమకనబబ లల

94-102/241

భరస : అబమదల హలమ సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల హలమ�
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:33
లస: పప
5076 AP151010300101
పషరర: అబమదల హలమ సయఖద

5068 NDX0775189
పషరర: షహహదత షషక�

94-102/236

తసడడ:డ ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ససభభన�
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబమదలసలస
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:55
లస: ససస స
5073 NDX0769299
పషరర: సయఖద ఇసరకయల�

94-102/238

తసడడ:డ అబమదల హలమ�
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నసరరరవప షషక
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:34
లస: ససస స
5070 AP151010303469
పషరర: సబహ సయఖద

5065 NDX0774893
పషరర: సయఖద సలమక ఫరతమమ�

5060 AP151010300079
పషరర: మహహదధదన బభషర సయఖద�

తసడడ:డ యమససన�
ఇసటట ననస:27-4-204
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మమససస
ఇసటట ననస:27-4-204
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-205
వయససస:29
లస: ససస స
5067 NDX2274462
పషరర: జబబద బబగమ షషక

94-102/235

5084 NDX2142164
పషరర: ఆఫసడన షషక

94-102/260

తసడడ:డ రఫస షషక
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:23
లస: ససస స
94-102/262

5087 NDX1510479
పషరర: నతజయమ షషక

94-102/263

భరస : మహమకద ఫరహరరఖమమకద షషక
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:32
లస: ససస స
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5088 NDX2274512
పషరర: రరహనత పఠరన
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94-102/264

భరస : మమజబ బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:32
లస: ససస స
5091 NDX1165570
పషరర: షకకల బభనస షషక

94-102/267

94-102/270

5097 JBV2573160
పషరర: జనతతషరరవ షషక�

94-102/273

94-102/276

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:27-4-208
వయససస:69
లస: పప
94-102/281

94-102/900

94-102/277

5107 JBV2578193
పషరర: సమవపనతసర బబగస

5110 NDX2274421
పషరర: గగసస బ షషక

94-102/286

5113 NDX1998204
పషరర: రహహమన షషక

94-102/280

5116 NDX2274686
పషరర: శరహహన షషక
భరస : గఫపర షషక
ఇసటట ననస:27-4-212
వయససస:42
లస: ససస స

94-102/275

5102 NDX0896639
పషరర: షషక అబమదల ససదధదక�

94-102/278

5105 NDX2758134
పషరర: అనతస షషక

94-101/978

Deleted

తసడడ:డ అలబక షషక
ఇసటట ననస:27-4-210
వయససస:26
లస: పప
94-102/282

5108 JBV2573699
పషరర: మహమకద సనవపలమర షషక

94-102/283

తసడడ:డ అబమదల సమకద
ఇసటట ననస:27-4-210
వయససస:45
లస: పప
94-102/284

5111 NDX1717240
పషరర: ససదన షషక

94-102/285

తసడడ:డ సపసమధన షషక
ఇసటట ననస:27-4-211
వయససస:25
లస: పప
94-102/287

తసడడ:డ హససన అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-4-211
వయససస:64
లస: పప
94-102/288

5099 NDX1052505
పషరర: హజరర షషక

తసడడ:డ బభషర�
ఇసటట ననస:27-4-208
వయససస:42
లస: పప

భరస : రగహమమన షషక
ఇసటట ననస:27-4-211
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమన షషక
ఇసటట ననస:27-4-211
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర షషక
ఇసటట ననస:27-4-212
వయససస:22
లస: ససస స

5104 NDX1289958
పషరర: ఉసరకన మహమమద

94-102/272

భరస : అబమదల కరరమ
ఇసటట ననస:27-4-208
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబమదలసయఖద షషక
ఇసటట ననస:27-4-210
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:27-4-210
వయససస:33
లస: పప

5115 NDX2274736
పషరర: నగరనత షషక

94-102/274

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:27-4-208
వయససస:76
లస: పప

భరస : మహమకద సనతవపలమర షషక
ఇసటట ననస:27-4-210
వయససస:41
లస: ససస స

5112 NDX1584813
పషరర: మహబబబ ససభభన షషక

5101 NDX0019240
పషరర: ఇసరకయల షషక

94-102/269

తసడడ:డ సతతసర పఠరన
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బభషర
ఇసటట ననస:27-4-208
వయససస:32
లస: పప
94-102/279

5093 AP151010303649
పషరర: మమసతతజ బబగస షషక

94-102/271 5096 NDX2274470
5095 NDX0019398
పషరర: మహమకద ఫపస జజ ఖమన� షషక�
పషరర: మమజబ బభషర పఠరన

5098 NDX1717398
పషరర: శనజ బబగస షషక

94-102/266

భరస : జనతతషరరఫ
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షషక
ఇసటట ననస:27-4-208
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : భభషర�
ఇసటట ననస:27-4-208
వయససస:62
లస: ససస స

5109 NDX2743086
పషరర: హబబ షషక

94-102/268

తసడడ:డ జజన అహకద మహమకద�
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస సరహహబ�
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:77
లస: పప

5106 JBV2578508
పషరర: నససరరనతసర బబగస

5092 NDX2274579
పషరర: శరకకర షషక

5090 AP151010303650
పషరర: జబబదత బబగస షషక�

భరస : జనతతషరరఫ�
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : షమమ
ర దదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:47
లస: ససస స

5094 NDX1510503
పషరర: మహమకద
ఫరహరరఖమమమకఫద షషక
తసడడ:డ ఆహమదతల లలట షషక
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:35
లస: పప

5103 NDX0742916
పషరర: బభషర షషక

94-102/265

తసడడ:డ జనతతషరరఫ
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ర�ాస
ఇసటట ననస:27-4-207
వయససస:45
లస: ససస స

5100 NDX0017491
పషరర: గగససయమ బబగస షషక�

5089 JBV2578136
పషరర: నససమ షరరఫ

5114 NDX2269686
పషరర: ససలమసనత షషక

94-92/729

తసడడ:డ ససధతన షషక
ఇసటట ననస:27-4-212
వయససస:21
లస: ససస స
94-102/289

5117 NDX2274363
పషరర: ఖమససస బ షషక

94-102/290

భరస : జరసనల ఉదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-212
వయససస:42
లస: ససస స
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94-102/291

భరస : హసన అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-4-212
వయససస:48
లస: ససస స
5121 NDX1998030
పషరర: గఫపర షషక

94-102/294

94-102/296

94-102/299

94-102/302

94-102/305

94-102/308

94-102/311

భరస : నతగమల షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-4-217
వయససస:39
లస: ససస స

94-102/300

5134 NDX1444876
పషరర: ఖమదర బభషర సయఖద

5137 NDX1165505
పషరర: షరజయ షషక

5140 AP151010303594
పషరర: ఖమదర బ షషక�

94-102/314

5143 NDX2530160
పషరర: నతగమల షరరఫ షషక

94-102/303

5146 NDX2525970
పషరర: మహమకద రఫస షషక
తసడడ:డ నతగమల షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-4-217
వయససస:20
లస: పప

94-102/298

5129 NDX0219865
పషరర: షసషషనతసర షషక

94-102/301

5132 NDX0219774
పషరర: బషసరర సయద

94-102/304

భరస : ఖలల అహమకద�
ఇసటట ననస:27-4-215
వయససస:43
లస: ససస స
94-102/306

5135 NDX2130086
పషరర: చసదడ శశఖర రవ కలమమర
గసడడకకట
తసడడ:డ సససగయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:27-4-215
వయససస:39
లస: పప

94-102/307

94-102/309

5138 NDX1052521
పషరర: షహనతజ షషక

94-102/310

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:27-4-216
వయససస:47
లస: ససస స
94-102/312

5141 NDX2274405
పషరర: గగస బభషర సయఖద

94-102/313

తసడడ:డ కరరమ మహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-216
వయససస:38
లస: పప
94-101/808

తసడడ:డ నతగమల మరర షషక
ఇసటట ననస:27-4-217
వయససస:47
లస: పప
94-102/315

5126 NDX0218511
పషరర: చతసద బబగస�

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:27-4-214
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబమదల వహహద�
ఇసటట ననస:27-4-216
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వహహద�
ఇసటట ననస:27-4-216
వయససస:52
లస: పప
5145 NDX2526333
పషరర: ఇమమసబ షషక

5131 NDX0219188
పషరర: షరహహన సయఖద�

94-192/1188

భరస : మహబబబ ససభభన�
ఇసటట ననస:27-4-214
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బభష
ఇసటట ననస:27-4-216
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరరమ మహహదదన సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-216
వయససస:50
లస: ససస స
5142 AP151010300603
పషరర: బభషర షషక�

94-102/297

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:27-4-215
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జమమన�
ఇసటట ననస:27-4-215
వయససస:48
లస: పప
5139 NDX2274652
పషరర: శసషరద సయఖద

5128 NDX0049833
పషరర: మమననర షషక

5123 NDX2772853
పషరర: హసన అహమకద షషక

Deleted

భరస : ఖలల�
ఇసటట ననస:27-4-215
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:27-4-215
వయససస:46
లస: ససస స
5136 AP151010300077
పషరర: మసరసన వల సయఖద�

5125 NDX0865212
పషరర: ఖమదరరనతసర షషక

94-102/293

తసడడ:డ గఫపర షషక
ఇసటట ననస:27-4-212
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మమబమ ససభభన
ఇసటట ననస:27-4-214
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:27-4-215
వయససస:28
లస: ససస స
5133 NDX1489625
పషరర: జకకర సయఖద

94-102/295

భరస : మమననర
ఇసటట ననస:27-4-214
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబగస షషక
ఇసటట ననస:27-4-214
వయససస:37
లస: పప
5130 NDX1489583
పషరర: రరఖయమ సయఖద

5122 NDX2274389
పషరర: జమమలలదదదన షషక

5120 NDX2274439
పషరర: సమర షషక

తసడడ:డ అబమదలమర షషక
ఇసటట ననస:27-4-212
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ హసన అహకద షషక
ఇసటట ననస:27-4-212
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జలమనభభష� �
ఇసటట ననస:27-4-213
వయససస:34
లస: పప
5127 NDX2274371
పషరర: బభషర షషక

94-102/292

తసడడ:డ హససన అహమకద షషక
ఇసటట ననస:27-4-212
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ హససన అహమద షషక
ఇసటట ననస:27-4-212
వయససస:44
లస: పప
5124 JBV2573327
పషరర: ససభభన� షషక�

5119 NDX2125160
పషరర: అమనతబ షషక

5144 NDX2835452
పషరర: నతగమల షరరఫ షషక

94-101/979

తసడడ:డ నతగమల మర సహయక
ఇసటట ననస:27-4-217
వయససస:46
లస: పప
94-102/316

5147 NDX2880458
పషరర: సరగబల షరరఫ షషక

94-102/901

తసడడ:డ నతగమల మర
ఇసటట ననస:27-4-217
వయససస:46
లస: పప
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5148 NDX3084985
పషరర: మహమకద యమససన షషక

94-102/902

తసడడ:డ అబమదల సమద
ఇసటట ననస:27-4-217
వయససస:39
లస: పప
5151 JBV0772707
పషరర: మమజవర ఆదమశరరఫ�

94-102/318

94-102/321

94-102/324

94-102/327

94-101/980

94-102/330

94-102/333

తసడడ:డ ససరజదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:29
లస: పప

5161 JBV2573822
పషరర: నతసర వల � షషక�

5164 NDX2757953
పషరర: శరరకల షషక

5167 NDX0360685
పషరర: బబ షషక�

5170 NDX0050005
పషరర: అబమదల రరహమన� షషక�

94-102/904

5173 NDX2914505
పషరర: ఉమర ఫరరకéాతహ షషక

94-102/328

5176 NDX2914380
పషరర: మమససబ షషక

94-101/981

94-102/323

5159 NDX2079375
పషరర: షమర షషక

94-102/326

5162 NDX3033255
పషరర: వనసకటటశనరరర పషనదమదద

94-80/953

5165 NDX1717265
పషరర: ఫరతమమ నససన
డ షషక

94-102/329

తసడడ:డ మహబబబ బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:24
లస: ససస స
94-102/331

94-102/332
5168 AP151010300232
పషరర: అబమదల రహమబన బభషర షషక�

తసడడ:డ మహబబబ�
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:46
లస: పప
94-102/334

5171 AP151010300159
పషరర: మహబబబ షషక�

94-102/335

తసడడ:డ పరరరచ సరహహబ�
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:72
లస: పప
94-102/905

5174 NDX2914521
పషరర: ససదద ధక షషక

94-102/906

తసడడ:డ ససరరజదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:31
లస: పప
94-102/908

Deleted

తసడడ:డ ససరరజదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:27
లస: పప

5156 NDX1187491
పషరర: చతసదధబ షషక

తసడడ:డ యమనతదధ శశటట పషనదమదద
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససరరజదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:34
లస: పప
94-102/907

94-102/320

తసడడ:డ నతసర వల షషక
ఇసటట ననస:27-4-220
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల గఫపర�
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససరరజదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:36
లస: పప
5175 NDX2914539
పషరర: ఇమమమ న అల షషక

94-102/325

భరస : బకరరర�
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ�
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:50
లస: పప
5172 NDX2961787
పషరర: హహహదర అల షషక

5158 NDX1916479
పషరర: అజజదదదన షషక

5153 NDX1999251
పషరర: హనఫర షషక

భరస : నతసరనల
ఇసటట ననస:27-4-220
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసష మమహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అబమదలరహహమఅన బభషర
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:40
లస: ససస స
5169 AP151010300182
పషరర: మహమకద బభషర షషక�

94-102/322

తసడడ:డ బమడదసరహహబ�
ఇసటట ననస:27-4-220
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససబభన షషక
ఇసటట ననస:27-4-221
వయససస:31
లస: ససస స
5166 JBV2578151
పషరర: సరజద మహకమద షషక

5155 AP151010303350
పషరర: మలర కరపరరనన షషక�

94-102/317

భరస : షమర షషక
ఇసటట ననస:27-4-220
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నజరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:27-4-220
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నతసర వల� �
ఇసటట ననస:27-4-220
వయససస:40
లస: పప
5163 NDX2758019
పషరర: రరహన షషక

94-102/319

భరస : మహమకద బభషర�
ఇసటట ననస:27-4-220
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహబబబ�
ఇసటట ననస:27-4-220
వయససస:67
లస: ససస స
5160 JBV2573541
పషరర: మహమకద సలస� షషక�

5152 JBV2578128
పషరర: ఫరరదత షషక � �

5150 NDX0017681
పషరర: మమసతతజ షషక

భరస : ఆదమ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-4-218
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహబబబ� �
ఇసటట ననస:27-4-219
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మహమకద సలస షషక
ఇసటట ననస:27-4-220
వయససస:36
లస: ససస స
5157 AP151010303349
పషరర: ఖమససమ ఉనతసర షషక�

94-102/903

భరస : మహమకద యమససన
ఇసటట ననస:27-4-217
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన� �
ఇసటట ననస:27-4-218
వయససస:37
లస: పప
5154 NDX2164820
పషరర: షకకల బబగమ షషక

5149 NDX3087947
పషరర: రషక ససలట న షషక

5177 NDX0746008
పషరర: నతగబర షపసలమ�

94-102/336

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:27-4-222
వయససస:30
లస: ససస స
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94-102/337

తసడడ:డ బకరరర�
ఇసటట ననస:27-4-222
వయససస:33
లస: పప
5181 NDX1065879
పషరర: రరసబభబమ జయసత

94-102/340

94-102/343

94-102/346

94-102/349

94-102/352

94-102/355

94-102/358

భరస : ఫరరరక షషక
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:35
లస: ససస స

5191 NDX0019497
పషరర: ఖమజజ షషక�

5194 AP151010300153
పషరర: సమకద షషక�

5197 NDX2141935
పషరర: సబహ షషక

5200 NDX2141919
పషరర: అబమదల ఫరరయజ షషక

94-102/361

5203 NDX2648129
పషరర: హససన షషక

94-102/350

5206 NDX2125244
పషరర: హససనత షషక
భరస : ఘన సపసదత షషక
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:36
లస: ససస స

5186 NDX2079383
పషరర: జమర షషక

94-102/345

5189 NDX0769331
పషరర: మహబబబ అల షషక�

94-102/348

5192 AP151010300116
పషరర: షవకతల ఆల షషక�

94-102/351

తసడడ:డ ఖమజత సరహహబ�
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:60
లస: పప
94-102/353

5195 AP151010300319
పషరర: మహమకద ఆల షషక

94-102/354

తసడడ:డ ఖజట సరహహబ
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:81
లస: పప
94-102/356

5198 NDX0745562
పషరర: మమబన మహమకద

94-102/357

భరస : ఖమజజ మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-225
వయససస:30
లస: ససస స
94-102/359

5201 NDX0017657
పషరర: కరరమమనతసర షషక�

94-102/360

భరస : ససదతన�
ఇసటట ననస:27-4-226
వయససస:41
లస: ససస స
94-102/840

భరస : అబమదల షషక
ఇసటట ననస:27-4-226
వయససస:23
లస: ససస స
94-102/363

94-102/342

తసడడ:డ మహనసద అల�
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల సమద షషక
ఇసటట ననస:27-4-225
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ�
ఇసటట ననస:27-4-226
వయససస:42
లస: పప
5205 NDX1875741
పషరర: రరహనత షషక

94-102/347

భరస : అబమదల ఫరరయజ షషక
ఇసటట ననస:27-4-225
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గమలమరర�
ఇసటట ననస:27-4-225
వయససస:54
లస: ససస స
5202 NDX0019349
పషరర: రరససస ససదతన�

5188 NDX1107069
పషరర: ఖమజజ మహమకద

5183 NDX0017574
పషరర: మసరసన షషక�

తసడడ:డ శశకతఅల షషక
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రఫస�
ఇసటట ననస:27-4-225
వయససస:28
లస: ససస స
5199 AP151010303093
పషరర: ఆషర షషక�

94-102/344

తసడడ:డ అబమదల సమకద�
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:64
లస: పప
5196 NDX0746081
పషరర: అమనత షషక�

5185 AP151010303005
పషరర: జరసతషనతసర బ షషక�

94-102/339

భరస : ఖమజజ�
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమకర మహమకద
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గమలమరర� �
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:36
లస: పప
5193 AP151010300349
పషరర: రపస షషక�

94-102/341

భరస : ఇమమమ సరహహబ�
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ గమలమరర�
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:30
లస: పప
5190 JBV2573202
పషరర: రరయమజ� షషక�

5182 NDX1510586
పషరర: ససహనత షషక

5180 NDX0419333
పషరర: ధనలకడక జయసత

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:27-4-223
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అలమసఫ షషక
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:27-4-224
వయససస:54
లస: ససస స
5187 NDX0760660
పషరర: అలమసఫ� షషక�

94-102/338

తసడడ:డ రరస బభబమ జయసత
ఇసటట ననస:27-4-223
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జర వ కరమమశనరరరవప
ఇసటట ననస:27-4-223
వయససస:63
లస: పప
5184 AP151010303124
పషరర: షరజర షపక�

5179 NDX2142107
పషరర: జజఖత జయసత

5204 NDX1717513
పషరర: ఫరరబభ ఖమనస పషతదన

94-102/362

తసడడ:డ నబఖమన పషతదన
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:27
లస: ససస స
94-102/364

5207 NDX1717505
పషరర: అమనత షషక

94-102/365

భరస : కమల బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:46
లస: ససస స
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94-102/366

భరస : నబఖమన పషతదన
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:49
లస: ససస స
5211 NDX0552703
పషరర: అల ఖమన పఠరన

94-102/369

94-102/372

94-102/375

94-102/378

94-102/381

94-102/384

94-102/387

తసడడ:డ మమజజవల మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:27-4-234
వయససస:59
లస: పప

5221 NDX0049825
పషరర: జహహర�

5224 NDX0420125
పషరర: జరరనత పఠరన

5227 AP151010303329
పషరర: షహజజదధ షషక

5230 NDX0050047
పషరర: ఇసరకయల షషక

94-102/390

5233 NDX0049759
పషరర: రహహస� షషక�

94-102/379

5236 NDX1052596
పషరర: రగషరక పరరనన షషక
తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:27-4-235
వయససస:28
లస: ససస స

5216 NDX1717547
పషరర: కమల బభషర షషక

94-102/374

5219 NDX1717612
పషరర: ఆఫసడన షషక

94-102/377

5222 NDX0945089
పషరర: జమరరదదదన షర షషక

94-102/380

తసడడ:డ నజరరదదదన షర
ఇసటట ననస:27-4-229
వయససస:33
లస: పప
94-102/382

5225 NDX0416222
పషరర: హఫసజ ఖమన పఠరన

94-102/383

తసడడ:డ సరలమర
ఇసటట ననస:27-4-230
వయససస:49
లస: పప
94-102/385

5228 NDX1722132
పషరర: ఇషహక షరరఫ షషక

94-102/386

తసడడ:డ ఖమససస షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-4-233
వయససస:28
లస: పప
94-102/388

5231 NDX1875758
పషరర: షబభనత షషక

94-102/389

తసడడ:డ ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:27-4-234
వయససస:26
లస: ససస స
94-102/391

తసడడ:డ ఫరరద�
ఇసటట ననస:27-4-234
వయససస:30
లస: పప
94-102/393

94-102/371

భరస : జహహర షషక
ఇసటట ననస:27-4-229
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షరరఫ
ఇసటట ననస:27-4-233
వయససస:33
లస: పప

భరస : షషక ఫరరదస
ఇసటట ననస:27-4-234
వయససస:51
లస: ససస స
5235 NDX0415315
పషరర: ఫరరద షషక�

94-102/376

భరస : ఖమశవ షరరఫ
ఇసటట ననస:27-4-233
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:27-4-233
వయససస:30
లస: పప
5232 NDX0419432
పషరర: తతహహర షషక

5218 AP151010300302
పషరర: ఉదదస షర షషక

5213 JBV2573558
పషరర: జలమన షషక

తసడడ:డ హమద షషక
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:55
లస: పప

భరస : హఫసజ
ఇసటట ననస:27-4-230
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:27-4-233
వయససస:37
లస: ససస స
5229 NDX0049957
పషరర: హమదసలమర షరరఫ షషక

94-102/373

తసడడ:డ నజర�
ఇసటట ననస:27-4-229
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కరపపదదదన�
ఇసటట ననస:27-4-229
వయససస:36
లస: పప
5226 JBV2579449
పషరర: అసక షషక

5215 AP151010300307
పషరర: ఘన సపసదత షషక�

94-102/368

తసడడ:డ ఉదదస షర� �
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బమబ లలషర�
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:66
లస: పప

భరస : నజరరదదదన షర
ఇసటట ననస:27-4-229
వయససస:53
లస: ససస స
5223 NDX0049775
పషరర: నజరరదదదన షర� షషక�

94-102/370

తసడడ:డ ఉదదయ షర�
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖమన పషతదన
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:62
లస: పప
5220 NDX0218313
పషరర: హససనత బబగస షషక

5212 JBV2573566
పషరర: మసరసననల� షషక�

5210 AP151010303482
పషరర: బబ షషక�

భరస : ఉదయమషర�
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదదస షర� �
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఉదదస షర షషక
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:40
లస: పప
5217 NDX1717539
పషరర: నబ ఖమన పషతదన

94-102/367

భరస : అలమరహబకలర షషక
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ ఖమన
ఇసటట ననస:27-4-228
వయససస:30
లస: పప
5214 AP151010300563
పషరర: ఫరరరక షషక

5209 NDX2062248
పషరర: షకకల షషక

5234 NDX2213304
పషరర: రసదల షషక

94-102/392

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:27-4-234
వయససస:51
లస: పప
94-102/394

5237 JBV2579282
పషరర: షషక షరకకరరన

94-102/395

భరస : షషక మహమబద భభషర
ఇసటట ననస:27-4-235
వయససస:45
లస: ససస స
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5238 NDX0689018
పషరర: మహమకద సరరసజ షషక

94-102/396

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:27-4-235
వయససస:31
లస: పప

5239 AP151010300290
పషరర: షషక మహమబద బభష

94-102/397

తసడడ:డ నననతసరహహబ
ఇసటట ననస:27-4-235
వయససస:53
లస: పప

5241 NDX2274751
పషరర: కకరస ర కసచరర

94-102/399

తసడడ:డ ఏసకల కసచరర
ఇసటట ననస:27-4-236
వయససస:22
లస: ససస స

5242 NDX2430551
పషరర: బమజర ససదద డల

94-102/402

భరస : పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:27-4-236
వయససస:69
లస: ససస స

5245 NDX1330430
పషరర: గగస మహహదదదన షషక

94-102/400

94-102/405

తసడడ:డ పరరశదతదస
ఇసటట ననస:27-4-236
వయససస:39
లస: పప

5248 NDX2430601
పషరర: ఇసరకల కసచరర

94-102/403

94-102/408

తసడడ:డ యమనసస బభషర షసక
ఇసటట ననస:27-4-237
వయససస:30
లస: ససస స
5253 NDX2274660
పషరర: యమనసస బభషర షషక

5251 NDX2274264
పషరర: రగశరక బబగమ షషక

94-102/401

5246 NDX1890830
పషరర: నళన జరటట

94-102/404

భరస : సతష కలమమర జరటట
ఇసటట ననస:27-4-236
వయససస:39
లస: ససస స
94-102/406

తసడడ:డ ఏసస రతతస కసచరర
ఇసటట ననస:27-4-236
వయససస:54
లస: పప

5250 NDX2274298
పషరర: ఆససమమనతసర బబగమ షషక

5243 NDX2212991
పషరర: హహసషసన బబగస పటభన
భరస : లమల ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:27-4-236
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:27-4-236
వయససస:26
లస: పప

5247 AP151010300458
పషరర: సతష కలమమర జరటట

94-102/398

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:27-4-235
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఇసరకల కసచరర
ఇసటట ననస:27-4-236
వయససస:52
లస: ససస స

5244 AP151010303260
పషరర: ఎలజబబత జరటట

5240 NDX0657403
పషరర: ఇసరకయల షషక

5249 NDX2212983
పషరర: లమల ఖమన పటభన

94-102/407

తసడడ:డ షషరర ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:27-4-236
వయససస:67
లస: పప
94-102/409

భరస : ఫరరరడన షషక
ఇసటట ననస:27-4-237
వయససస:34
లస: ససస స

5252 NDX2274280
పషరర: యమసస బభషర షషక

94-102/410

తసడడ:డ యమనసస బభషర షషక
ఇసటట ననస:27-4-237
వయససస:35
లస: పప

94-102/411

తసడడ:డ ఖమజజ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:27-4-237
వయససస:61
లస: పప

2105 NDX0700880
పషరర: శరరష కకపపపరరవపరర
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94-132/60

భరస : వనసకటరమమష�
ఇసటట ననస:26-1-64
వయససస:27
లస: ససస స
2108 NDX0693358
పషరర: బభబబరరవప� కకపపపరరవపరర�

94-132/63

2109 NDX2712594
పషరర: ఇసదధరర దదవ పససపపలలటట

94-178/813

94-132/72

భరస : వనసకట సతఖనతరరయణ రరడడ పడతల
ఇసటట ననస:26-1-69
వయససస:56
లస: ససస స

2112 NDX2085638
పషరర: శరకవఖ పడతల

2107 NDX0693101
పషరర: వనసకట రమమశ కకపపపరరవపరర

94-132/1084

94-132/70

2110 NDX2714335
పషరర: శవ శసకరరరవప నతగగశనరరవప
పససపపలలటట
భసధసవప: ఇసదధరర దదవ
ఇసటట ననస:26-1-65
వయససస:37
లస: పప
2113 NDX0700856
పషరర: కకరస ర రరడడడ పరదతల�
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరడడ �
ఇసటట ననస:26-1-69
వయససస:29
లస: ససస స

2115 NDX0700963
పషరర: రరమకకటటశనరమక పడతల

2116 NDX2085604
పషరర: వనసకట ససరగసద రరడడడ పడతల

94-132/73

94-132/1085

94-132/71

భరస : వనసకట సతఖనతరరయణ రరడడ పడతల
ఇసటట ననస:26-1-69
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : భభనసకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:26-1-69
వయససస:31
లస: ససస స

94-132/62

తసడడ:డ బభబబరరవప�
ఇసటట ననస:26-1-64
వయససస:27
లస: పప

భరస : నతయమడడ
ఇసటట ననస:26-1-65
వయససస:65
లస: ససస స

తలర : గగవసద లకడక ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:26-1-67/A
వయససస:21
లస: ససస స
2114 NDX2085620
పషరర: వజయ లకడక పడతల

94-132/61

భరస : బభబబరరవప�
ఇసటట ననస:26-1-64
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చడసచయఖ�
ఇసటట ననస:26-1-64
వయససస:27
లస: పప
2111 NDX3148749
పషరర: ససజజత ఎరకసశశటట

2106 NDX0700823
పషరర: అసజమక� కకపపపరరవపరర�

94-132/74

తసడడ:డ వనసకట సతఖనతరరయణ రరడడ పడతల
ఇసటట ననస:26-1-69
వయససస:33
లస: పప
Page 214 of 319

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34

94-132/75 2118 AP151010354403
2117 NDX2085596
పషరర: వనసకట సతఖ నతరరయణ పడతల
పషరర: రరమరరడడడ సరసబరరడడడ

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ పడతల
ఇసటట ననస:26-1-69
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:26-1-69
వయససస:31
లస: పప

2120 NDX1815507
పషరర: పలర వ బడహక కలమమరర

94-132/78

తసడడ:డ పడసరద మదదల
ఇసటట ననస:26-1-70
వయససస:27
లస: ససస స
94-132/81

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:26-1-70
వయససస:27
లస: ససస స
94-132/84

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మమకకరరడడడ
ఇసటట ననస:26-1-70
వయససస:25
లస: పప
94-132/87

భరస : సరలకన గరలరపప గమ
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:29
లస: ససస స
94-132/90

భరస : కకషష పడసరద పపదద స
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:57
లస: ససస స
94-132/93

తసడడ:డ కకషష కకడదరర
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:29
లస: పప
94-132/96

తసడడ:డ జజజయఖ నతయమడడ వలర భననన
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:51
లస: పప

2127 NDX0693036
పషరర: ససబభబరరవప కకపపపరరవపరర

94-132/85

2130 NDX1737065
పషరర: భభనసమత వలర భననన

94-132/88

తసడడ:డ వనసగమమన
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:27
లస: పప

94-132/91

94-132/86

2131 NDX1718537
పషరర: నరకల తషమమకరరగగటట

94-132/89

2134 NDX1737099
పషరర: అరరణ శశవరర వలర భననన

94-132/92

తసడడ:డ బభలశశరర వలర భననన
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:25
లస: పప
94-132/94

2137 NDX1718487
పషరర: సరలకన గలలర పప గమ

94-132/95

తసడడ:డ కకటయఖ గలలర పప గమ
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:24
లస: పప

94-132/97 2140 NDX1945239
2139 NDX1188887
పషరర: వనసకటసతఖనతరరయణరరడడడ పడతల
పషరర: వజయ భభసరర తషమకరరగగటట

2142 NDX0836460
పషరర: వసగరపపరస శకనవరసరరవప

2145 NDX0864355
పషరర: నరజ అసబటట
భరస : యతరరజలల
ఇసటట ననస:26-1-73
వయససస:46
లస: ససస స

94-132/98

తసడడ:డ సతతఖనసదస తషమకరరగగటట
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:29
లస: పప
94-132/100

తసడడ:డ శకనవరసరచతరరఖలల
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:57
లస: పప
94-132/101

2128 NDX1507781
పషరర: రగవత కసదడగమసట

భరస : వజయ భభసరర తషమమకరరగగటట
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:24
లస: ససస స

2133 NDX1718461
పషరర: తమతపరల తషమమకరరగగటట

2136 NDX1507823
పషరర: సరసబశవ రరవప కసదడగమసట

94-132/83

భరస : సరసబశవ రరవప కసదడగమసట
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:27
లస: పప
94-132/99

94-132/80

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:26-1-70
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కసదడగమసట
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:30
లస: పప

2138 NDX1737024
పషరర: బభలశశరర వలర భననన

2122 JBV2676435
పషరర: పడమల దదవ� అరవనటట�

94-132/82 2125 NDX0693309
2124 NDX0693150
పషరర: పపరషచసదడరరవప� కకపపపరరవపరర�
పషరర: శవపడసరద� కకపపపరరవపరర�

తసడడ:డ వజయ భభసరర తషమమకరరగగటట
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:24
లస: పప

2135 NDX1769514
పషరర: నతగబభబమ కకడదరర

94-132/77

భరస : కకషష మబరరస� �
ఇసటట ననస:26-1-70
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బభలశశరర వలర భననన
ఇసటట ననస:26-1-71
వయససస:48
లస: ససస స

2132 NDX0781336
పషరర: రసగనతయకమక పపదద స

తసడడ:డ ఎత రరజలల అసబటట
ఇసటట ననస:26-1-73
వయససస:29
లస: ససస స

94-132/79

తసడడ:డ చడసచయఖ
ఇసటట ననస:26-1-70
వయససస:27
లస: పప

2129 NDX1945221
పషరర: రమణ గరలరపప గమ

2144 NDX1507740
పషరర: వజయ దదపసస అసబటట

2121 NDX0819938
పషరర: శవలకడక� కకపపపరరవపరర�

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:26-1-70
వయససస:27
లస: పప

2126 NDX1898107
పషరర: బససవరరడడడ మమకకరరడడడ

2119 NDX0700930
పషరర: కళళఖణణ� కకపపపరరవపరర�

భరస : శవపడసరద�
ఇసటట ననస:26-1-70
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:26-1-70
వయససస:27
లస: ససస స

2123 NDX0701102
పషరర: హహహమమవత� కకపపపరరవపరర�

2141 JBV2704526
పషరర: కకషష మబరరస అరవనటట

94-132/76

2143 NDX1620047
పషరర: మమనస మసడలననన

94-107/53

తసడడ:డ గరసధద మసడలననన
ఇసటట ననస:26-1-73
వయససస:29
లస: ససస స
94-132/102

2146 NDX0864371
పషరర: ససనతతదదవ అసబటట

94-132/103

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:26-1-73
వయససస:57
లస: ససస స
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94-132/104

భరస : శవపడసరదస
ఇసటట ననస:26-1-73
వయససస:87
లస: ససస స
2150 NDX0864363
పషరర: రవశసకర అసబటట

94-132/107

94-104/806

94-132/112

2154 AP151010357268
పషరర: పరరనత మసడలననన

2157 AP151010357239
పషరర: పరరనతమక మసడలననన

94-132/115

2160 NDX0074625
పషరర: నరగష వసస

94-132/110

2163 AP151010354577
పషరర: వనసకటటశనరరరవప మసడలననన

2152 AP151010354607
పషరర: శకనవరస అసబటట

2155 AP151010357508
పషరర: నరకల మసడలననన

94-132/113

2158 NDX1774042
పషరర: ససదదప మసడలననన
తసడడ:డ జవహర లమల మసడలననన
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:24
లస: పప

94-132/116

2161 NDX1767682
పషరర: శకనవరస కలమమర దదవరరడడ

94-132/119

2164 NDX0074591
పషరర: లకకకనతరరయణ వసస

94-132/120

94-132/1145
2165 NDX3085370
పషరర: వనసకట లకడక నరసససహ రరవప
ఉపదడషట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉపదడషట
ఇసటట ననస:26-1-75,WARD 5
వయససస:67
లస: పప

2166 NDX3084753
పషరర: ససమత మలర డడ

భరస : వనసకట లకడక నరరససహ రరవప ఉపదడషట
ఇసటట ననస:26-1-75,WARD 5
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప కకతతస
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:30
లస: పప

2168 NDX2632651
పషరర: మసరసననల షషక

2169 NDX2632669
పషరర: లమలబ షషక

2170 NDX2744563
పషరర: మమబభరక బబగమమ షషక

2171 NDX2461242
పషరర: భభగఖలకడక అపసపసషటట
తసడడ:డ లకడక నతరరయణ అపసపసషటట
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:21
లస: ససస స
2174 NDX1773861
పషరర: రరజఖలకడక TELLA
భరస : రరమమసజననయమలల TELLA
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:33
లస: పప
94-132/1146

94-107/819

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:19
లస: ససస స
94-132/121

2172 NDX1872317
పషరర: పడథసఖష దదవరరడడడ

2175 NDX1872267
పషరర: శవ శక దదవరరడడడ
భరస : శకనవరస కలమమర దదవరరడడ
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:44
లస: ససస స

2167 NDX1288919
పషరర: బభలమజ కరరరసక కకతతస

94-107/54

94-107/880

భరస : మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:45
లస: ససస స
94-132/122

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర దదవరరడడ
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:24
లస: ససస స
94-132/124

94-132/117

తసడడ:డ మమకగససనర రరవప దదవరరడడ
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:20
లస: పప

94-132/111

94-132/114

తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:30
లస: పప

94-107/818

94-132/109

భరస : వనసకటటశనరరరవప
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకనతరరయణ
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:33
లస: పప
94-132/118

94-132/106

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:26-1-73
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధధ
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:30
లస: పప
2162 AP151010354296
పషరర: గరసధద మసడలననన

94-132/108

భరస : గరసధధ
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకడక నతరరయణ�
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:33
లస: ససస స
2159 NDX0763458
పషరర: ఉమమ మహహష మసడలననన

2151 NDX0886010
పషరర: యతరరజలల అసబటట

2149 NDX0864322
పషరర: నరసససహమబరరస అసబటట

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:26-1-73
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:26-1-73
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-74
వయససస:68
లస: పప
2156 NDX0701078
పషరర: లకడక దదవ వసస�

94-132/105

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:26-1-73
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:26-1-73
వయససస:48
లస: పప
2153 NDX3132271
పషరర: మహతక ఆలపరటట

2148 NDX1008770
పషరర: రరఘవనసదడరరవప అసబటట

2173 NDX1774273
పషరర: అమకత కమక

94-132/123

భరస : శవరరమరరడడడ కమక
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:31
లస: ససస స
94-132/125

2176 NDX1773879
పషరర: ససధ రరవప నదతలపరటట

94-132/126

భరస : కకటటశనర రరవప నదతలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:54
లస: ససస స
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2177 NDX1774117
పషరర: కకరరట నదతలపరటట
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94-132/127

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప నదతలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:28
లస: పప
2180 NDX2795524
పషరర: పడవలర క దదవరరడడడ

94-132/1147

2181 NDX2818078
పషరర: బసదస రరణణ కసచ

94-212/970

94-132/1089

2184 NDX2562072
పషరర: మహబబబ షషక

2179 NDX2570893
పషరర: లమలఅహకద షషక

94-132/1086

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:21
లస: పప
94-146/885

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటకస శశటట
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:18
లస: ససస స
2186 NDX2559771
పషరర: లమల అహకద షషక

94-132/128

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప నదతలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర దదవరరడడ
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:22
లస: ససస స
2183 NDX2846848
పషరర: సరయ దధవఖ కటకస శశటట

2178 NDX1774091
పషరర: కరరరసక నదతలపరటట

2182 NDX3190899
పషరర: భవన వదఖ కటకమమసత

94-146/887

భసధసవప: దదనద ససరరసదడ కలమఖణ
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:18
లస: ససస స
94-132/1087

2185 NDX2563864
పషరర: మమబభరక బబగమమ షషక

94-132/1088

తసడడ:డ మహహదధదన షషక
ఇసటట ననస:26-1-77 LEELA GRAND APT
వయససస:52
లస: పప

భరస : మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:26-1-77 LEELA GRAND APT
వయససస:45
లస: ససస స

2187 NDX2559789
పషరర: మసరసన వల షషక

2188 NDX2559797
పషరర: లమల బ షషక

94-132/1090

94-132/1091

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:26-1-77 LEELA GRAND APT
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:26-1-77 LEELA GRAND APT
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:26-1-77 LEELA GRAND APT
వయససస:19
లస: ససస స

2189 NDX2744555
పషరర: మహబబబ షషక

2190 NDX2416618
పషరర: మమలత కకపపపరరవపరర

2191 NDX2416600
పషరర: శకనవరసరరవప కకపపపరరవపరర

94-107/881

తసడడ:డ మహహదధదన షషక
ఇసటట ననస:26-1-77 WARD 5
వయససస:52
లస: పప
2192 NDX2003036
పషరర: కనక దసరగ పప లలకకసడ

94-103/133

భరస : భభసరర రరవప పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:34
లస: ససస స
2195 NDX2195981
పషరర: రరగ సదరరఖ మననగత కకతతస

94-132/130

భరస : మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:74
లస: ససస స
2201 NDX1507690
పషరర: జయసససహ ఏళ

తసడడ:డ కలమమరసరనమ సపటట పలర
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:56
లస: పప

2193 NDX2003044
పషరర: భభసరర రరవప పప లలకకసడ

2194 NDX1862946
పషరర: శరకవఖ సపటట పలర

94-103/134

2196 NDX0250639
పషరర: పదకజ సపటట పలర

2199 NDX1897620
పషరర: సరయ మణణ దదప కకతస

94-132/136

2202 AP151010354578
పషరర: జవహరరరల మసడలననన

94-132/131

2205 NDX1324078
పషరర: వనసకట అపరప రరవప కకతస
తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:24
లస: పప

2197 NDX0514166
పషరర: రరమ కకటటశనరమక పప పపరర

94-132/132

భరస : చడసచస బసవయఖ
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:57
లస: ససస స
94-132/134

2200 NDX0610550
పషరర: నవనసరమమర సపటట పలర

94-132/135

తసడడ:డ అపరపరరవప సపటట పలర
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:29
లస: పప
94-132/137

తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:41
లస: పప
94-132/139

94-132/129

తసడడ:డ అపరపరరవప సపటట పలర
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకతస
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:24
లస: పప

తలర : కమల కలమమరర ఏళ
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:41
లస: పప
2204 NDX0369819
పషరర: అపరపరరవప సపటట పలర

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:26-1-77,F.NO.101, LEELA GRA
వయససస:44
లస: పప

భరస : అపరపరరవప సపటట పలర
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:48
లస: ససస స
94-132/133

94-132/175

భరస : శకనవరసరరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:26-1-77,F.NO.101, LEELA GRA
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చసతయఖ పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:37
లస: పప

భరస : బభలమజ కరరరసక కకతతస
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:29
లస: ససస స
2198 NDX1083054
పషరర: వనసకట రతతమక మమకల

94-132/174

2203 AP151010354324
పషరర: మహన మసడలననన

94-132/138

తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:41
లస: పప
94-132/140

2206 NDX0709790
పషరర: చడసచస బసవయఖ� పప పపరర�

94-132/141

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:66
లస: పప
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2207 NDX1081231
పషరర: మలమరరరడడడ మమకల
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94-132/142

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:26-1-78
వయససస:85
లస: పప
2210 NDX2868693
పషరర: వరసజననయమలల గమసటటరర

94-106/783

2208 NDX2960086
పషరర: రజయ లకడక అనసససయ
సరకదదవ
భరస : నతగ రరజ సరకదదవ
ఇసటట ననస:26-1-79
వయససస:47
లస: ససస స

94-106/781

2211 NDX2965002
పషరర: ఏష ససజనఖ పప సరన

94-106/784

తసడడ:డ ససబడహకణఖస ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:26-1-79
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హరర సరయ కకషష పప సరన
ఇసటట ననస:26-1-79
వయససస:18
లస: ససస స

2213 NDX1560334
పషరర: గగవరరన యయళళ

2214 NDX1560326
పషరర: జజఖత యయళళ

94-103/135

భరస : ససనల పడసరద
ఇసటట ననస:26-1-80
వయససస:31
లస: ససస స
2216 NDX1560318
పషరర: జయ సససహ యయళళ
తసడడ:డ దసరరగ పడసరద
ఇసటట ననస:26-1-81
వయససస:41
లస: పప

2217 NDX2703577
పషరర: ససబబ రరవప రరచపపడడ

94-106/782

భరస : ససబడహకణఖస ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:26-1-79
వయససస:45
లస: ససస స
2212 NDX2781516
పషరర: నతగరరజ శరకదదవ

94-132/1148

తసడడ:డ ఏస కగ కకషష ఫరదర
ఇసటట ననస:26-1-79, 402 Raja Grand
వయససస:49
లస: పప
94-103/136

భరస : జయసససహ
ఇసటట ననస:26-1-80
వయససస:34
లస: ససస స
94-103/138

2209 NDX2868750
పషరర: ధనమక గమసటటరర

2215 NDX1560342
పషరర: కమల కలమమరర యయళళ

94-103/137

భరస : దసరరగ పడసరద
ఇసటట ననస:26-1-80
వయససస:67
లస: ససస స
94-103/1124

తసడడ:డ నరశసహహలల రరచపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-85
వయససస:58
లస: పప

2218 NDX2709210
పషరర: మలర క రరచపపడడ

94-103/1125

భసధసవప: ససబబరరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:26-1-85
వయససస:51
లస: ససస స

94-103/1211 2220 NDX2967966
94-103/1212 2221 NDX1560458
2219 NDX2967982
పషరర: వనసకయమక వలబభపపరరమ
పషరర: కకటటశనర రరవప వలబభపపరరమ
పషరర: మమధసరర పడశరసత పప తత
స రర

భరస : కకటటశనరరవప వలబభపపరరమ
ఇసటట ననస:26-1-85
వయససస:44
లస: ససస స
2222 NDX2002897
పషరర: నతగమలలర శనరర యడర పలర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర వలబభపపరరమ
ఇసటట ననస:26-1-85
వయససస:42
లస: పప
94-103/140

భరస : ససధతకర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:51
లస: ససస స
2225 NDX1560466
పషరర: శకనవరస నతగ వనసకట కకషష
కకషప ర పప తత
స రర
తసడడ:డ నతరరయణ బభబమ
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:39
లస: పప

94-103/143

2228 NDX1820654
పషరర: శకరరమమబరరస పపనసగగసడ

94-103/146

94-103/141

2226 NDX2002962
పషరర: ససధతకర రరవప యడర పఅల

94-103/145
2227 NDX1820548
పషరర: ఉమమమహహశనర రరవప గబడదరర

2229 NDX2411122
పషరర: అసజన దదవ పరటటబసడర

2232 NDX1288968
పషరర: వరగసదడ వనమరరపప
తలర : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-1-90
వయససస:26
లస: పప

2234 NDX2506087
పషరర: దసరగ భవరన వనమవరపప

2235 NDX1887969
పషరర: ధనలకడక సరరతల

94-103/147

94-103/142

భరస : శకరరమమబరరస పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:67
లస: ససస స

94-103/144

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప గబడదరర
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:65
లస: పప
94-107/55

భరస : సరసబశవరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:57
లస: ససస స
94-132/143

2224 NDX1820704
పషరర: వశరలకడక పపనసగగసడ

భరస : ఉమమమహహశనర రరవప గబడదరర
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ రరవప తలలపపనదరర
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మరరకజ వనమవరపప
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస నతగ వనసకట కకషష కకషప ర
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సపసదదసనర రరవప యడర పఅల
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతతస పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:74
లస: పప
2231 NDX2414043
పషరర: తదజశనన తలలపపనదరర

2223 NDX1820522
పషరర: లకడక సరసబభడజఖస గబడదరర

94-103/139

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర సరరతల
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:27
లస: ససస స

2230 NDX2411148
పషరర: సరసబశవరరవప పరటటబసడర

94-107/56

తసడడ:డ కకటయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:64
లస: పప
94-107/57

2233 NDX2731354
పషరర: మరర శక దదవ

94-37/710

భరస : మరర శకనస
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:36
లస: ససస స
94-103/148

2236 NDX0418343
పషరర: మసగ సరరరతల

94-103/149

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర సరరరతల
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:30
లస: ససస స
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2237 NDX0416206
పషరర: సతఖవత బసడడ బసడడ
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94-103/150

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:33
లస: ససస స
2240 NDX0417485
పషరర: దసరగ మక సరరతల

2238 NDX2397123
పషరర: లకడక మమమవరపప

94-103/151

భరస : శకనవరసరరవప మమమవరపప
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:34
లస: ససస స
94-103/153

భరస : వనసకటటశనరరర సరరతల
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:50
లస: ససస స

2241 NDX0722603
పషరర: సతఖవత వనమవరపప

94-103/154

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:58
లస: ససస స
2249 NDX2933828
పషరర: గగరర శసకర మడడపలర

94-104/807

94-105/718

94-107/58

94-107/882

తసడడ:డ శవ పడసరద ససడమట మ
ఇసటట ననస:26-1-92
వయససస:19
లస: పప

2256 NDX2278406
పషరర: ససతమక కరసరన

2259 NDX0371815
పషరర: అనదరరధ చపసపడడ

94-103/160

2262 NDX2002996
పషరర: రరజజరరవప చపసపడడ

94-105/719

2265 NDX0051847
పషరర: చనత అనదరరధ చపసపడడ
భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:26-1-92
వయససస:27
లస: ససస స

2248 AP151010309254
పషరర: సరమమమ జఖస కరరసగర

94-104/125

94-105/24
2251 NDX0973420
పషరర: ఆసజననయమలల దసతతల దసతతల

2254 NDX2731313
పషరర: గగరర సరయ కలమమర మడడపలర

94-105/720

తలర : కలమమరర మడడపలర
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:21
లస: పప
94-107/59

2257 NDX2278323
పషరర: వనసకటటసనరరర కరసరన

94-107/60

తసడడ:డ తరరపతయఖ కరసరన
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:72
లస: పప
94-103/158

2260 NDX2080547
పషరర: శకదదవ ససదర తసతస

94-103/159

భరస : ససవర పడసరద ససదర తసతస
ఇసటట ననస:26-1-92
వయససస:37
లస: ససస స
94-103/161

తసడడ:డ యయసదరతతస చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-92
వయససస:49
లస: పప
94-105/721

94-103/1126

తసడడ:డ లసగయఖ దసతతల
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరజజరరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-92
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : యయసదరతతస చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-92
వయససస:71
లస: ససస స
2264 NDX3014818
పషరర: సరయ కకషష ససడమట మ

94-105/23

భరస : వనసకటటసనరరర కరసరన
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర శకనస
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:21
లస: పప
2261 NDX2003010
పషరర: చనతమక చపసపడడ

2250 NDX0966168
పషరర: శవపరరనత నసదతఖల నసదతఖల

2253 NDX2891372
పషరర: నగరజ మరర

2245 NDX2658458
పషరర: యగటల సతఖవత

భరస : యమదయఖ కరరసగర
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:49
లస: ససస స
2258 NDX2855633
పషరర: మరర నతగ రరజ

94-103/1214

భరస : ఆసజననయమలల నసదతఖల
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ మడడపలర
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:39
లస: ససస స
2255 NDX1864009
పషరర: కరశ అనతపపరష బచసచ

2247 NDX2912988
పషరర: శవ కరరనగర

94-103/155

భరస : యగటల ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ యమదయఖ కరరనగర
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:26
లస: పప

తలర : కలమమరర
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:18
లస: పప
2252 NDX2718971
పషరర: కలమమరర మడడపలర

94-103/157

తసడడ:డ సరసబ మబరరస బబనసకమ
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:54
లస: పప
94-103/1213

2242 NDX2506061
పషరర: శకనవరస రరవప వనమవరపప
తసడడ:డ ససబభబరరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:38
లస: పప

94-103/156 2244 NDX2164879
2243 NDX0662304
పషరర: మమరరజ వనమవరపప వనమవరపప
పషరర: ఉమమకరసత బబనసకమ

2246 NDX2760023
పషరర: లకడక గనతవరపప

94-103/152

తసడడ:డ మమరరకజ వనమవరపప
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబభబ రరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:26-1-91
వయససస:41
లస: పప

2239 NDX0418574
పషరర: పదక వనమవరపప

2263 NDX0662361
పషరర: యయసస రతతస చపసపడడ చపసపడడ

94-103/162

తసడడ:డ డదవడ చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-92
వయససస:76
లస: పప
94-132/144

2266 NDX0051789
పషరర: చనతమక చపసపడడ

94-132/145

భరస : యయససరతతస
ఇసటట ననస:26-1-92
వయససస:27
లస: ససస స
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2267 NDX0124107
పషరర: రరజజరరవప చపసపడడ
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94-132/146

తసడడ:డ ఏససరతతస
ఇసటట ననస:26-1-92
వయససస:27
లస: పప
2270 AP151010309283
పషరర: రతస మక చపసపడడ చపసపడడ

94-103/165

94-104/126

94-104/129

94-104/132

94-103/167

94-103/170

94-103/173

భరస : వనసకటటశనరరర ఎనసగమల
ఇసటట ననస:26/1/94
వయససస:67
లస: ససస స

2280 NDX0855510
పషరర: కకసడయఖ మమకల

2283 AP151010309827
పషరర: బమజర చపసపడడ చపసపడడ

2286 NDX0418442
పషరర: జయమక కటటక

94-104/135

94-104/133

2275 NDX0855304
పషరర: అనసదరఖ మమకల

94-104/128

2278 NDX0368969
పషరర: కకషష మమకల

94-104/131

2281 NDX0647529
పషరర: బమచచయఖ బబ సదలపరటట

94-103/168

2284 NDX2503878
పషరర: చనతమమకయ గగడత

94-103/169

భరస : నతగగశనర రరవప గగడత
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:41
లస: ససస స
94-103/171

2287 NDX2274900
పషరర: అబమదల సరమ మహమకద

2295 AP151010306154
పషరర: రరమకకషష ఎనసగమల
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఎనసగమల
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:46
లస: పప

94-103/172

తసడడ:డ బమరరక న అల మహమకద
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:21
లస: పప

94-103/174 2290 AP151010306125
2289 NDX0662478
పషరర: బబరత మహమకద మహమకద
పషరర: మసరసనతడవప చపసపడడ చపసపడడ

2292 JBV3716768
పషరర: వమల మమకల

94-104/134

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:61
లస: పప

94-103/175

తసడడ:డ డదవడ చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:52
లస: పప
94-104/136

భరస : కకషష మమకల
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:41
లస: ససస స
94-104/138

94-103/1215

తసడడ:డ లకకయఖ మమకల
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హహమమససర మహమకద
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:46
లస: పప

భరస : మమణణకరఖరరవప తలమరర
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:38
లస: ససస స
2294 AP151010309350
పషరర: సరమమమ జఖస ఎనసగమల

94-104/130

భరస : నతగభబషణస కటటక
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:28
లస: పప
2291 NDX1143668
పషరర: మమరస మక తలమరరర తలమరర

2277 JBV3716172
పషరర: వనసకట రమణ బబ సదలపరటట

2272 NDX3014206
పషరర: ససమసత చపసపడడ

భరస : కకసడయఖ మమకల
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బమరరన మహమకద
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:41
లస: ససస స
2288 NDX0662288
పషరర: కకరణ కలమమర చపసపడడ చపసపడడ

94-104/127

తసడడ:డ లకకయఖ మమకల
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బమరరక న అల మమహమకద
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:23
లస: ససస స
2285 NDX0662825
పషరర: రబయమబ మహమకద

2274 NDX0365288
పషరర: వసససదర బబ సదలపరటట

94-103/164

తసడడ:డ సససదర రరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బమచచయఖ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బమచచయఖ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:43
లస: పప
2282 NDX2213569
పషరర: రరహన ససలమసనత మమహమకద

94-103/166

భరస : శకనవరసరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:26/1/93
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బమచచయఖ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:53
లస: ససస స
2279 JBV3716164
పషరర: శకనవరసరరవప బబ సదలపరటట

2271 AP151010306350
పషరర: సససదరరరవప చపసపడడ చపసపడడ

2269 NDX1367457
పషరర: శరసతకలమమరర చపపపడడ

భరస : రతతరరజ చపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:36
లస: ససస స
2276 NDX0034017
పషరర: ససతమక బబ సదలపరటట

94-103/163

భరస : శకనస చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-93
వయససస:57
లస: ససస స
2273 JBV3716750
పషరర: రమమదదవ బబ సదలపరటట

2268 NDX0075952
పషరర: మమనత చపసపడడ

2293 AP151010309095
పషరర: ససబభషసణణ ఎనసగమల

94-104/137

భరస : రరమకకషష ఎనసగమల
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:41
లస: ససస స
94-104/139

2296 AP151010306631
పషరర: రవ వననసగమల ఎనసగమల

94-104/140

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఎనసగమల
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:54
లస: పప
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2297 NDX1367325
పషరర: సరగజన cheppedi
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94-106/24

భరస : రతత రరజ చపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-94
వయససస:30
లస: ససస స
2300 JBV3716594
పషరర: రరణణ చపసపడడ

2298 NDX2275097
పషరర: మమధవ చపసడడ

భరస : అనల కలమమర చపసడడ
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:30
లస: ససస స
94-103/178

భరస : రమమశ బభబమ చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:36
లస: ససస స

2301 JBV3716586
పషరర: పషడమలత చపసపడడ చపసపడడ

తలర : కలమమరర చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరజగసదపడసరద మసడలననన
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:38
లస: ససస స
2309 NDX1931154
పషరర: రరధత కకషష పగరడడపరటట

94-104/145

94-105/25

94-104/148

94-104/151

భరస : నరసససహహలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:67
లస: ససస స

2313 AP151010309617
పషరర: అపరష యనసగమల

2316 NDX1292804
పషరర: లలత గదడద

2319 NDX0407916
పషరర: దసరగ బ

94-104/154

2322 AP151010309229
పషరర: మసగ బబజవరడ

94-104/146

2325 NDX1611061
పషరర: సరయ బభబమ బబజవరడ
తసడడ:డ శకనవరసస బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:25
లస: పప

2305 JBV2869394
పషరర: వనసకట ససజజత మసడలననన

94-104/141

2308 NDX0478016
పషరర: అసకమక అలవరల

94-104/144

2311 AP151010306194
పషరర: రరజగసదడ పడసరద మసడలననన

94-104/147

తసడడ:డ ససబభబరరవప మసడలననన
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:47
లస: పప
94-105/26

2314 NDX2709251
పషరర: అనసరరధ మలలర ల

94-95/756

భరస : కకషష పడసరద మలలర ల
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:56
లస: ససస స
94-104/149

2317 NDX1489237
పషరర: వనసకట రమణ బబ లలర పలర

94-104/150

భరస : అసజ బభబమ బబ లలపలర
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:34
లస: ససస స
94-104/152

2320 JBV3716776
పషరర: సరసబ వరమమలల

94-104/153

భరస : సరసబయఖ వర మబలల
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:37
లస: ససస స
94-104/155

భరస : శకనవరసస బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:47
లస: ససస స
94-104/157

94-103/180

భరస : వనసకటటశనరరర ఆలవరల
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనస బ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహస కటటకల
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:44
లస: ససస స
2324 NDX0422691
పషరర: దసరగ మక బబజవరడ

94-104/143

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గదడద
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:35
లస: ససస స
2321 AP151010309033
పషరర: పదక కటటకల

2310 JBV2860849
పషరర: నతగగసదపడసరద మసడలననన

2302 AP151010309078
పషరర: కలమమరర చపసపడడ చపసపడడ

భరస : నతగగసదపడసరద మసడలననన
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవ యనసగమల
ఇసటట ననస:26-1-95/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:23
లస: ససస స
2318 NDX0883603
పషరర: దసరగ బబజవరడ

94-103/182

తసడడ:డ ససబభబరరవప మసడలననన
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అమరగశనరరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:49
లస: పప
2315 NDX2214146
పషరర: ఉమమహహసరనరర బబజవరడ

2307 JBV2869378
పషరర: లకకకకరసతస మసడలననన

94-103/177

భరస : యయససదతసస చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప మసడలననన
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ పగరడడపరటట
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:38
లస: పప
2312 NDX0662585
పషరర: బభబమ రరవప ఓలలటట ఓలలటట

94-103/179

తసడడ:డ ఏససదతసస చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:35
లస: పప
94-104/142

2299 NDX1143544
పషరర: గరతతరరణణ చపసపడడ చపసపడడ

తసడడ:డ యయససదతసస చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదతసస చపసపడడ
ఇసటట ననస:26-1-95
వయససస:36
లస: ససస స

94-103/181 2304 JBV3715927
2303 JBV3715935
పషరర: అనల కలమమర చపసపడడ చపసపడడ
పషరర: రమమష బభబమ చపసపడడ

2306 JBV2869386
పషరర: ససజజత మసడలననన

94-103/176

2323 NDX0033829
పషరర: సతడస మక బ

94-104/156

భరస : అచచయఖ బ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:61
లస: ససస స
94-104/158

2326 NDX0917054
పషరర: శకనస బ

94-104/159

తసడడ:డ అచచయఖ బబ సమకరసటట
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:40
లస: పప
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2327 AP151010306266
పషరర: మలర ఖమరరరన బబజవరడ

94-104/160

తసడడ:డ నరసససహహలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:42
లస: పప
2330 AP151010306188
పషరర: నరసససహహలల కటటకస

94-104/163

94-105/28

94-105/31

2334 NDX1891606
పషరర: ఏడడకకసడలల కటటకస

2337 NDX2711356
పషరర: కకషష పడసరద మలలర ల

94-106/25

2340 JBV2869808
పషరర: లసగమక కలగగన కలగగన

94-105/29

2343 NDX2589190
పషరర: శరసత కలమమరర కకమమర

2332 NDX0964973
పషరర: సరసబభడజఖస దథసతష డథసతత

94-105/27

2335 NDX2001428
పషరర: వనసకటటసనరరర బబజవరడ

94-105/30

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:29
లస: పప
94-150/745

2338 NDX2213890
పషరర: ధనలకడక పగరడడపరటట

94-103/183

భరస : రరధత కకషష పగరడడపరటట
ఇసటట ననస:26-1-96/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-103/184

భరస : బమచచరరమమలల కలగగన
ఇసటట ననస:26-1-96/3
వయససస:40
లస: ససస స
94-103/1127

94-104/162

భరస : లకకయఖ డథసతత
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రవ యయనసగమల
ఇసటట ననస:26-1-96/1
వయససస:26
లస: పప
2342 NDX2542132
పషరర: పపరరస జమకలమడక

94-104/164

తసడడ:డ నరసససహహలల కటటకస
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప దథసతష
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:39
లస: పప
2339 NDX1671149
పషరర: ఆనసద బభబమ యయనసగమల

2331 NDX0415885
పషరర: అచచయఖ బబ మకకసటట

2329 AP151010306304
పషరర: శకనవరససలల బబజవరడ

తసడడ:డ నరసససహహలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చనతయ బబ సమకరసటట
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:69
లస: పప

భరస : జజనభభషర షషక
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:54
లస: ససస స
2336 NDX0961730
పషరర: లకకయఖ దథసతష దథసతష

94-104/161

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఎరర యఖ కటటకస
ఇసటట ననస:26-1-96
వయససస:57
లస: పప
2333 NDX0966044
పషరర: బబగస షషక షషక

2328 NDX0717256
పషరర: శకనవరస బబ మకకసటట

2341 JBV2861110
పషరర: బమచచరరమమలల కలగగన

94-103/185

తసడడ:డ చన గరలయఖ కలగగన
ఇసటట ననస:26-1-96/3
వయససస:50
లస: పప
94-103/1128

2344 NDX2607182
పషరర: జజషషవ పసలర

94-104/756

భరస : జజషషవ పసలర
ఇసటట ననస:26-1-96, 2B B.G.ARCADE
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటటశనర రరవప జమకలమడక
ఇసటట ననస:26-1-96, 2B,B.G ARCADE
వయససస:75
లస: ససస స

భసధసవప: పపరరస జమకలమడక
ఇసటట ననస:26-1-96, 2B,B.G ARCADE
వయససస:55
లస: పప

2345 NDX2563153
పషరర: మమనఖ ఫసలపస పసలర

2346 NDX2442689
పషరర: హహమమవత చసదత

2347 NDX2442705
పషరర: సరగజన చసదత

94-167/490

94-105/39

94-105/40

తసడడ:డ జజషషవ పసలర
ఇసటట ననస:26-1-96,2B,B.G.ARCADE
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : భభసరరరరవప చసదత
ఇసటట ననస:26-1-96 ,4 A, B G ARCADE, N
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : యగరననద నరసససహ రరవప చసదత
ఇసటట ననస:26-1-96 ,4 A, B G ARCADE, N
వయససస:74
లస: ససస స

2348 NDX2397255
పషరర: మసగమక ఉదర

2349 NDX2582468
పషరర: తరరపత రరవప కరసరన

2350 NDX2275220
పషరర: యమధధగ రర వనదసలమన

94-104/165

భరస : వనసకఏశనరరర ఉదర
ఇసటట ననస:26-1-97
వయససస:37
లస: ససస స
2351 AP151010306081
పషరర: పపదద సలల పసదసల

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప కరసరన
ఇసటట ననస:26-1-97
వయససస:24
లస: పప
94-104/167

తసడడ:డ రరమమలల పసదసల
ఇసటట ననస:26-1-99
వయససస:57
లస: పప
2354 NDX1946096
పషరర: పదకజ మమకకరరడడడ
భరస : బససవ రరడడడ మమకకరరడడడ
ఇసటట ననస:26-1-99
వయససస:52
లస: ససస స

94-104/757

94-132/148

2352 NDX3207206
పషరర: మసగ పసదసల

94-104/166

తసడడ:డ యమధధగ రర వనదసలమన
ఇసటట ననస:26-1-98
వయససస:38
లస: పప
94-107/883

2353 NDX0822460
పషరర: కలపన తషమకల

94-132/147

భరస : శకనవరస పసదసల
ఇసటట ననస:26-1-99
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-1-99
వయససస:51
లస: ససస స

94-132/149
2355 NDX2152940
పషరర: వనసకట లకడక కలమమరర
పపరరమమళర
భరస : వనసకట ససవర నతగగశనర రరవప పపరరమమళర
ఇసటట ననస:26-1-99
వయససస:51
లస: ససస స

2356 NDX0823096
పషరర: కరమమకడ దదవ తషమకల

94-132/150

భరస : వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-1-99
వయససస:51
లస: ససస స
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2357 NDX2152957
పషరర: శశషగరరర రరవప పపరరమమళర

తసడడ:డ వనసకట ససవర నతగగశనర రరవప పపరరమమళ
ఇసటట ననస:26-1-99
వయససస:27
లస: పప

94-132/152
2358 NDX2152932
పషరర: వనసకట ససవర నతగగశనర రరవప
పపరరమమళర
తసడడ:డ వనసకటటసనరరర పపరరమమళర
ఇసటట ననస:26-1-99
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:26-1-99
వయససస:51
లస: పప

2360 NDX1872564
పషరర: ససమఖ మణణ పడటట

2361 NDX1756008
పషరర: వజయ ధతడ డథకరర

2362 NDX1932954
పషరర: పపజ మమననఏశర అకరరస

94-132/151

94-132/154

తసడడ:డ శవరజ గణణశ పడటట
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:25
లస: ససస స
2363 NDX2061455
పషరర: హహమమ ఆఫర మహమకద

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప డథకరర
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:26
లస: ససస స
94-132/157

తసడడ:డ సనవపలర మర మహమకద
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:27
లస: ససస స
2366 NDX1778481
పషరర: పదక సమమదతడల

94-132/160

94-132/163

94-132/166

94-132/169

94-104/168

భరస : వనసకటయఖ వసగబరర
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:48
లస: ససస స

94-132/164

2373 NDX0835603
పషరర: రరచపపడడ పషడమకకషషకలమమర�

2376 NDX1777335
పషరర: సససదరయఖ పసళర ళ

2379 NDX0965608
పషరర: కళళవత వసగబరర

94-104/171

2382 NDX0422964
పషరర: మమధవ పసదసల

94-132/167

2385 AP151010309179
పషరర: ఎలర మక పసదసల
భరస : సరవయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:57
లస: ససస స

2368 NDX2061430
పషరర: సబహ మహమకద

94-132/162

2371 NDX0074617
పషరర: కరరరసక రరడడడ కకలర �

94-132/165

2374 NDX1774018
పషరర: వనసకట శరత పడమద లసకర

94-132/168

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరమయఖ లసకర
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:56
లస: పప
94-132/170

2377 NDX1167972
పషరర: వనసకట సరసబశవరరవప
కరకలమమనస
తసడడ:డ కకదసడత రరమయఖ
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:72
లస: పప

94-132/171

94-104/169

2380 NDX1767401
పషరర: లకకమక యయరరకల

94-104/170

భరస : ససపతయమఖ యయరరకల
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:33
లస: ససస స
94-104/172

భరస : వరయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:36
లస: ససస స
94-104/174

94-132/159

తసడడ:డ నతగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజనయఖ వసగబరర
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:36
లస: ససస స
2384 NDX0408542
పషరర: లకకమక వసగబరర

2370 NDX1778317
పషరర: భభవన పసళర ళ

2365 NDX2061448
పషరర: అసరక అరరరయమ మహమకద

భరస : సనవపలర మర మహమకద
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప పసళర ళ
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:60
లస: పప

భరస : యమదగరరర ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:32
లస: ససస స
2381 NDX0363218
పషరర: రరమమలమక బబ డడడ పలర

94-132/161

తసడడ:డ పపనతతరరవప�
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హఫసజలర మర మహమకద
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:58
లస: పప
2378 NDX0423384
పషరర: సనరరప యయరరకలల

2367 NDX1490671
పషరర: రతత పడభ సరరమళళ

94-132/156

తసడడ:డ సనవపలర మర మహమకద
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరయఖ పసళర ళ
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషష పడసరద పపదద ద
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:38
లస: పప
2375 NDX2061422
పషరర: సనవపలర మర మహమకద

94-132/158

తసడడ:డ రవ శశఖర కలచపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సససదరయఖ పసళర ళ
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:57
లస: ససస స
2372 NDX1601633
పషరర: శరత చసదడ పపదద ద

2364 NDX1778424
పషరర: పడతతఖష సమమదతడల

94-132/153

తసడడ:డ కకషష రరడడడ అకరరస
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రరవప సమమదతడల
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపలమర రరవప సమమదతడల
ఇసటట ననస:26-1-100
వయససస:51
లస: ససస స
2369 NDX1778341
పషరర: పరమమశనరర పసళర ళ

94-132/155

2359 NDX0835629
పషరర: తషమకల వనసకట రరమమరరవప

2383 AP151010309209
పషరర: లకకమక ఎరరకలల

94-104/173

భరస : రరమమలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:40
లస: ససస స
94-104/175

2386 AP151010309322
పషరర: నరసమక ఎరరకలల

94-104/176

భరస : ససపతత యఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:57
లస: ససస స
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2387 AP151010309622
పషరర: సదరఖకలమమరర ఎరరకలల

94-104/177

భరస : రరమలసగగశనరరరవప ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:60
లస: ససస స
2390 NDX1144856
పషరర: యమదగరరర ఎరరకలల

94-104/180

94-104/183

94-104/186

94-112/481

94-104/190

94-104/193

94-105/33

భరస : శకనవరసరరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:48
లస: ససస స

2400 NDX0421651
పషరర: సరసబమక వఱమళ

2403 NDX0174904
పషరర: మలర యఖ ఎరరకల

2406 NDX2735207
పషరర: పదతకవత కకపపపల

2409 NDX0808972
పషరర: అరరణ బబ డడడ కలర పలర

94-104/196

2412 NDX0821272
పషరర: రరధధక నమకగడడ

94-104/188

2415 AP151010309083
పషరర: పదక బబజవరడ
భరస : వనసకటటశనరరర నమక గడడ
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:50
లస: ససస స

2395 NDX0365254
పషరర: సతడస యఖ బబ డడడ పలర

94-104/185

2398 NDX2745644
పషరర: గగపస వరమలలర

94-104/785

2401 NDX0421602
పషరర: సరసబ ఎరరకల

94-104/189

భరస : మలర యఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-102
వయససస:33
లస: ససస స
94-104/191

2404 NDX0176412
పషరర: రమమష బభబమ వరపలర

94-104/192

తసడడ:డ బమచచయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:26-1-102
వయససస:61
లస: పప
94-104/786

2407 NDX2276376
పషరర: ఆదధలకడక ఎరరకల

94-105/32

భరస : సరసబయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:26-1-102
వయససస:30
లస: ససస స
94-104/194

2410 JBV2869279
పషరర: అనదరరద పపలగబర

94-104/195

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:35
లస: ససస స
94-104/197

భరస : నరగసదడబభబమ నమక గడడ
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:41
లస: ససస స
94-104/199

94-104/182

తసడడ:డ సరసబ వరమలలర
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబయఖ బబ డడడ కల రప లర
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:40
లస: ససస స
2414 NDX0030452
పషరర: రజన చడరరకలరర

94-104/187

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకపపపల
ఇసటట ననస:26-1-102
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నతరరయఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:26-1-102
వయససస:80
లస: ససస స
2411 NDX0030312
పషరర: కలమఖణణ కసరవరచల

2397 NDX0933309
పషరర: సదరఖనతరరయణ బబరగ

2392 NDX0961888
పషరర: శకనవరస పసదసల

తసడడ:డ బలరరస బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-102
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-102
వయససస:67
లస: పప
2408 NDX2276459
పషరర: నరసమక బభలగగన

94-104/184

భరస : సరసబశవరరవప వఱమళ
ఇసటట ననస:26-1-102
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-102
వయససస:34
లస: పప
2405 AP151010306293
పషరర: రరమమలల ఎరరకలల

2394 NDX0648071
పషరర: నతగగశనరరరవప ఎస

94-104/179

తసడడ:డ నరసయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖనతరరయణ బబరగ
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:21
లస: పప
2402 NDX1144625
పషరర: సరసబయఖ ఎరరకల

94-104/181

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:57
లస: పప
2399 NDX2745677
పషరర: సపసదసలల దతసరర

2391 NDX0961615
పషరర: జజనయఖ వసగబరర

2389 NDX0950840
పషరర: సపసదసలల వసగబరర

తసడడ:డ వనసకటయఖ వసగబరర
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వసగబరర
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరవయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:40
లస: పప
2396 AP151010306821
పషరర: వనసకటటశనరరర ఎరరకలల

94-104/178

భరస : బలరరస బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ ససపతయఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-101
వయససస:34
లస: పప
2393 NDX0408815
పషరర: వరయఖ పసదసల

2388 NDX0365346
పషరర: బకరమక బబ డడడ పలర

2413 JBV2869550
పషరర: దసరగ మ కరల

94-104/198

భరస : లకకయఖ మకరరల
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:45
లస: ససస స
94-104/200

2416 NDX0033852
పషరర: లకడక పపలగబర

94-104/201

భరస : సప మమలల
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:57
లస: ససస స
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94-104/202

భరస : గణణశనరరరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:69
లస: ససస స
2420 NDX1144633
పషరర: శకనవరస పపలర గగరర

94-104/205

94-104/208

94-104/211

94-104/214

94-104/217

94-104/220

94-104/223

తసడడ:డ మలయఖ మకరరల
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:46
లస: పప

2430 NDX0477976
పషరర: పదతకవత గకసధధ గకసధధ

94-104/226

94-104/229

2425 NDX1292473
పషరర: నతగ లకకక కకతత
స రర

94-104/210

2428 NDX0422030
పషరర: గగపస సరలమక

94-104/213

94-104/215

2431 NDX0106195
పషరర: రరమబలమక ఎరరకలల

2439 NDX0385872
పషరర: కకసడలల కరసడడకకసడ

94-104/219

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:70
లస: ససస స
94-104/221

2437 NDX0476630
పషరర: వనసకనత పలస

94-104/222

తసడడ:డ యలర యఖ పలమస
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:32
లస: పప
94-104/224

2440 NDX0961938
పషరర: మధస ఎరరకలల

94-104/225

తసడడ:డ రరమమలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:36
లస: పప

2442 NDX0483156
పషరర: వనసకట నతగ ససరగసదడ కలమమర
కకతత
స రర
తసడడ:డ కరమమశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:40
లస: పప

94-104/227

2445 NDX0483107
పషరర: శకనవరసరరవప గకసధధ

94-104/230

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:51
లస: పప

94-104/216

భరస : రరమమలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:52
లస: ససస స

94-104/218 2434 NDX0478479
2433 AP151010309259
పషరర: వనసకటససబబమక బబ డడడకలరపరడ
పషరర: భభరత ధడసద

2436 NDX0476663
పషరర: నరసజన పలమస

94-104/207

భరస : వనసకటటశనరరర గగపస
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరసధతడకకసఢ
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:36
లస: పప
2444 JBV2860815
పషరర: లకకయఖ మమకరరలల

94-104/212

తసడడ:డ యలర యఖ పలమస
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గగపస
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:35
లస: పప
2441 NDX0483149
పషరర: ససమన కకశశర కకతతరర

2427 NDX0105163
పషరర: వజయ లకడక ఎరరకల

2422 NDX2000719
పషరర: సతఖనతరరయణ కరశవరఝల

భరస : వనసకట నతగ ససరగసదడ కలమమర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప బబ డడడ కలర పడడ
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ మకరరల
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:22
లస: పప
2438 NDX0176479
పషరర: శకనవరస గగపస

94-104/209

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:56
లస: ససస స
2435 NDX2060010
పషరర: వనసకట మలర ఖమరరరన మకరరల

2424 NDX2060028
పషరర: వనజ మకరరల

94-104/204

తసడడ:డ పపరరషప తస స కరశవరఝల
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యలర యఖ పలమస
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:47
లస: ససస స
2432 NDX0964650
పషరర: ససబబరరవమక గరకసధద

94-104/206

తసడడ:డ సరసబయఖ మకరరల
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:30
లస: ససస స
2429 NDX0478354
పషరర: వనసకమక పలమస

2421 NDX1144872
పషరర: వనసకటటశనరరర పపలర గగరర

2419 NDX2214278
పషరర: ససమమఖ చదరరకలరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గణణశనర రరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:53
లస: పప
2426 NDX0966291
పషరర: శకదదవ ఎరరకలల

94-104/203

తసడడ:డ నరగసదడ బభబమ నమకగడడ
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననమమలల
ఇసటట ననస:26-1-103
వయససస:36
లస: పప
2423 NDX2037449
పషరర: శకనవరస రరవప చడరరకలరర

2418 NDX2214260
పషరర: కమల సరయ తదజ నమకగఢర

2443 NDX0176461
పషరర: సరసబయఖ యస

94-104/228

తసడడ:డ మలర యఖ ఎస
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:46
లస: పప
2446 NDX0962035
పషరర: రమమష వటటటకలటట

94-104/231

తసడడ:డ సప మమశనరరరవప మటటటకలటట
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:55
లస: పప
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94-104/232

తసడడ:డ రరమమలల గగపస
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:56
లస: పప
2450 AP151010309255
పషరర: రమణ ఎరరకలల

94-104/234

94-104/237

94-104/240

94-104/743

94-104/243

94-104/745

94-104/245

తసడడ:డ కరమమశనరరరవప
ఇసటట ననస:26-1-108
వయససస:31
లస: ససస స

2460 NDX2706182
పషరర: వరరగల జజన చదగమడడ

2463 AP151010306820
పషరర: శవశసకరరరవప పస

2466 NDX2862225
పషరర: హరరశ

2469 NDX0964601
పషరర: శరఖమల మటటట కలటట

94-104/248

2472 AP151010306355
పషరర: రసగరరరవప వటటటకలటట

94-150/729

2475 NDX0421826
పషరర: శక లకడక ననతతరర
భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:26-1-108
వయససస:40
లస: ససస స

2455 AP151010306358
పషరర: సరసబయఖ ఎరరకలల

94-104/239

2458 AP151010306198
పషరర: చడలరయఖ ఎరరకలల

94-104/242

2461 NDX2576437
పషరర: వరగరల జజన చదగమడక

94-151/837

తసడడ:డ రవ చసదర చదగమడక
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:20
లస: పప
94-104/244

2464 NDX2715035
పషరర: రరమ కకషష పప థతగగన

94-104/744

తసడడ:డ శరసబయఖ పప థతగగన
ఇసటట ననస:26-1-106
వయససస:21
లస: పప
94-104/784

2467 AP151010309258
పషరర: సపసర లమప పప తగగన

94-105/34

భరస : సరసబయఖ పప తగగన
ఇసటట ననస:26-1-106
వయససస:39
లస: ససస స
94-104/246

2470 AP151010309413
పషరర: వజయలకడక వటటటకలటట

94-104/247

భరస : రసగరరరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:26-1-107
వయససస:65
లస: ససస స
94-104/249

తసడడ:డ రరమయమఖ వటటటకలటట
ఇసటట ననస:26-1-107
వయససస:69
లస: పప
94-104/250

94-104/236

తసడడ:డ ఎలర యఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:72
లస: పప

భరస : రమమష మటటటకలటట
ఇసటట ననస:26-1-107
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:26-1-107
వయససస:39
లస: పప
2474 NDX0030429
పషరర: మమనగరల అనసరరప

94-104/241

తసడడ:డ సరసబయఖ పప తగగన
ఇసటట ననస:26-01-106
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ వటటటకలటట
ఇసటట ననస:26-1-107
వయససస:26
లస: ససస స
2471 JBV3716073
పషరర: ససరగష బభబమ వటటటకలటట

2457 AP151010306387
పషరర: లసగయఖ పప థగగన

2452 NDX0717132
పషరర: వనసకమక ఎరరకలల

తసడడ:డ చడళయఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లలదస
ఇసటట ననస:26-1-106
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ పప థతగగన
ఇసటట ననస:26-1-106
వయససస:18
లస: పప
2468 NDX2000677
పషరర: తదజశనన వటటటకలటట

94-104/238

తసడడ:డ రవచసదర చదగమడడ
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:20
లస: పప

భరస : శవశసకరరరవప పస
ఇసటట ననస:26-1-106
వయససస:52
లస: ససస స
2465 NDX2715068
పషరర: హరరశ పప థతగగన

2454 AP151010306047
పషరర: సరసబయఖ పప తగగన

94-146/865

భరస : చడళయఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతయఖ పప తగగన
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వరరన జజన చదగమడక
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:51
లస: పప
2462 AP151010309400
పషరర: దసరగ పస

94-104/235

తసడడ:డ లసగయఖ పప తగగన
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమతఖలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:47
లస: పప
2459 NDX2712370
పషరర: రవ చసదడ చదగమడక

2451 AP151010309159
పషరర: రరజ ఎరరకలల

2449 NDX2818664
పషరర: జజన ఇమమనసయయల చదగమడక

తసడడ:డ మమరళమహన కలమమర చదగమడక
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ పప తగగన
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:43
లస: పప
2456 AP151010306048
పషరర: వనసకటటశనరరర ఎరరకలల

94-104/233

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:26-1-104
వయససస:64
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-105
వయససస:40
లస: ససస స
2453 AP151010306400
పషరర: శసకర పప తగగన

2448 NDX0483131
పషరర: కరమమశనర రరవప కకతతరర

2473 NDX2760940
పషరర: జరసనబ సయద

94-146/866

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన సయద
ఇసటట ననస:26-1-107
వయససస:22
లస: ససస స
94-104/251

2476 AP151010309125
పషరర: పడభభవత బతష
స ల

94-104/252

భరస : వనసకటసరనమ గగడ
ఇసటట ననస:26-1-108
వయససస:47
లస: ససస స
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పషరర: పపషపకలమమరర ఎస
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94-104/253

భరస : కరమమశనరరరవప ఎస
ఇసటట ననస:26-1-108
వయససస:55
లస: ససస స
2480 AP151010306120
పషరర: వనసకటసరనమ బతష
స ల

94-104/256

94-132/172

తసడడ:డ అరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:26-1-108
వయససస:29
లస: పప
2486 NDX1081595
పషరర: కకషష పసడయ గమతతస

94-104/259

94-104/262

94-104/264

94-104/267

2498 NDX1489161
పషరర: కకప భవత దతసరర

94-104/270

2493 JBV2860773
పషరర: వనసకటటశనరగమపరస వసకరయలల

2496 NDX1292754
పషరర: జనతరర న రరవప వసకరయలల

2499 NDX0422550
పషరర: అనసతనతగ గగతమ దతసరరర

94-104/260

భరస : సరగనశనరరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:26-1-112
వయససస:66
లస: ససస స

2502 NDX0416115
పషరర: నతగగశనరరరవప దతసరర

94-104/263

2505 NDX2214062
పషరర: వశశసదర రరవప చడరరకలరర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:26-1-113
వయససస:50
లస: పప

2485 NDX2214203
పషరర: లకడక హరరరత కరసస

94-104/258

2488 NDX0421875
పషరర: కనక దసరగ పరటటబసడర

94-104/261

2491 NDX3137361
పషరర: మహలకడక ధదళపరళళ

94-107/865

భరస : వనసకట రమణ పడసరద ధదళపరళళ
ఇసటట ననస:26-1-109, Ward-5
వయససస:58
లస: ససస స
94-104/265

2494 NDX1292762
పషరర: జయ లకకక వసకరయలల

94-104/266

భరస : వఎసఎస చసదడ కకరణ వసకరయలల
ఇసటట ననస:26-1-111
వయససస:37
లస: ససస స
94-104/268

2497 NDX1489153
పషరర: కకప లమవణఖ దతసరర

94-104/269

తసడడ:డ రరజజ శశఖర దతసరర
ఇసటట ననస:26-1-112
వయససస:27
లస: ససస స
94-104/271

2500 NDX1143593
పషరర: ఉమమమహహశనరర దతసరర

94-104/273

భరస : నతగగశనరరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:26-1-112
వయససస:51
లస: ససస స
94-104/275

తసడడ:డ అసకమక చచదరర దతసరర
ఇసటట ననస:26-1-112
వయససస:59
లస: పప
94-104/277

94-104/787

భరస : శకనవరస రరవప పరడడ బసడర
ఇసటట ననస:26-1-109
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:26-1-112
వయససస:35
లస: ససస స
94-104/274

2482 NDX2888626
పషరర: అబషషక సరయ యయరరకల

తసడడ:డ రరమ మహన కరసస
ఇసటట ననస:26-1-109
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ వసకరయలల
ఇసటట ననస:26-1-111
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ శశఖర దతసరర
ఇసటట ననస:26-1-112
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వశశసదర రరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:26-1-113
వయససస:46
లస: ససస స

94-132/173

తసడడ:డ సరసబయఖ వసకరయలల
ఇసటట ననస:26-1-110
వయససస:80
లస: పప

2495 NDX1293018
పషరర: వ ఎస ఎస చసదడ కకరణ
వసకరయలల
తసడడ:డ పడకరశమ వసకరయలల
ఇసటట ననస:26-1-111
వయససస:42
లస: పప

2504 NDX2214054
పషరర: మమలత చడరరకలరర

2484 NDX0629980
పషరర: మధససదధన రరడడడ� దథడడడ పలర �

2490 NDX0962043
పషరర: శకనవరస రరవప పరటటబసడర

94-104/255

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర యయరరకల
ఇసటట ననస:26-1-108
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ మబరరస పరటటబసడర
ఇసటట ననస:26-1-109
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర గమపస వసకరయలల
ఇసటట ననస:26-1-110
వయససస:69
లస: ససస స

2501 NDX0421925
పషరర: సనరరజఖలకడక దతసరర

94-104/257

తసడడ:డ శశషర ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:26-1-109
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జనతరరనరరవప వసకరయలల
ఇసటట ననస:26-1-109
వయససస:65
లస: ససస స
2492 JBV2869774
పషరర: అరరసధత వసకరయలల

2481 NDX0961607
పషరర: ఉమమ మహహశనరరరవప
మమపరపళళ
తసడడ:డ భభసరరరరవప
ఇసటట ననస:26-1-108
వయససస:30
లస: పప

2487 NDX0034082
పషరర: ససధఖ కరరసపపడడ

2479 NDX1144534
పషరర: బ ఎ భభనస కలమమర పరడడబసడర

తసడడ:డ రరధతకకషషమబరరస పరడడ బసడర
ఇసటట ననస:26-1-108
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరడ�డడ
ఇసటట ననస:26-1-108
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససరగష బభబమ
ఇసటట ననస:26-1-109
వయససస:37
లస: ససస స
2489 AP151010309019
పషరర: సరసబలకడక వసకరయలల

94-104/254

భరస : కరమమశనరరరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:26-1-108
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖగగడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-1-108
వయససస:54
లస: పప
2483 NDX0880344
పషరర: శకనవరస రరడడడ శలస

2478 NDX0539718
పషరర: సరమమమ జఖస కకతతరర

2503 AP151010306618
పషరర: సరగనశనరరవప దతసరర

94-104/276

తసడడ:డ చలపతరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:26-1-112
వయససస:74
లస: పప
94-104/278

2506 NDX2117670
పషరర: గగతమ చడరరకలరర

94-105/35

తసడడ:డ వశశనసదర రరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:26-1-113
వయససస:24
లస: ససస స
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2507 NDX1786575
పషరర: నతగవరరన చతవలమ
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94-105/36

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర చతవలమ
ఇసటట ననస:26-1-113
వయససస:30
లస: ససస స
2510 NDX1726381
పషరర: మసజల నటట
ట రర

94-104/280

94-104/283

94-104/285

94-104/747

94-104/287

2517 NDX1148584
పషరర: శక వర వససత రరవప బతష
స ల

2520 NDX2612463
పషరర: రతత కలమమరర కటభట

2523 NDX0625186
పషరర: మన�ాతనత ససతగద మనత

94-107/821

2526 NDX1880757
పషరర: రమమదదవ నడమమనదరర

భరస : యగగసనర రరవప బబ మమక
ఇసటట ననస:26-2-74
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ ఖసడద
ఇసటట ననస:26-2-84
వయససస:72
లస: పప

94-104/748

94-132/1142

2518 NDX2557718
పషరర: ససకలమమరర కటభట

94-104/746

2521 NDX3273422
పషరర: రవ కలమమర తతట

94-103/1424

తలర : దసరగ వలర తతట
ఇసటట ననస:26-1-138
వయససస:41
లస: పప
94-112/215

2524 NDX0634246
పషరర: బభలసరనమ మమరరపరకలల

2535 NDX1581819
పషరర: బభల ససబడహకణఖస గమఱఱ స
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గమఱఱ స
ఇసటట ననస:26-2-84
వయససస:72
లస: పప

94-106/26

తసడడ:డ వరయఖ మమరరపరకలల
ఇసటట ననస:26-1-261
వయససస:39
లస: పప
94-107/61

2527 NDX1634865
పషరర: శశశలజ బబ మమక

94-132/176

భరస : అనసత కకషష మహన బబ మమక
ఇసటట ననస:26-2-74
వయససస:32
లస: ససస స
94-132/179

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర బబ మమక
ఇసటట ననస:26-2-74
వయససస:71
లస: పప
94-132/181

భరస : చసదడ మహన రరవప ఖసడద
ఇసటట ననస:26-2-84
వయససస:59
లస: ససస స
94-132/183

94-104/282

భరస : శరఖస బభబమ కటభట
ఇసటట ననస:26-1-136
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ యగగసనర రరవప బబ మమక
ఇసటట ననస:26-2-74
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:26-2-78
వయససస:60
లస: పప

2515 NDX3001112
పషరర: మణణకరసత కనద క
న లసతత

94-132/178 2530 NDX1634881
2529 NDX1634857
పషరర: అనసత కకషష మహన బబ మమక
పషరర: యగగసనర రరవప బబ మమక

94-132/180 2532 NDX1862870
2531 NDX1946674
పషరర: రరమ కకషష పడసరద గమసటటపలర
పషరర: ససవర లకడక ఖసడద

2534 NDX1864363
పషరర: చసదడ మహన రరవప ఖసడద

94-104/286

భరస : ససరగష నడమమనదరర
ఇసటట ననస:26-2-60
వయససస:48
లస: ససస స
94-132/177

2512 NDX2060036
పషరర: కకసడత సరనమ నటట
ట రర

తసడడ:డ శవ కనద క
న లసతత
ఇసటట ననస:26-1-132
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జగననకహన రరవప మనత
ఇసటట ననస:26-1-212
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చతనతబషర షషక
ఇసటట ననస:26-2-6/1
వయససస:29
లస: పప
2528 NDX1634907
పషరర: జయ లకడక బబ మమక

94-104/284

భరస : అనల బభబమ కటభట
ఇసటట ననస:26-1-136
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ మమదగగన
ఇసటట ననస:26-1-176
వయససస:37
లస: ససస స
2525 NDX2669513
పషరర: కరజ షషక

2514 NDX0726489
పషరర: షసఱఱమఅమఅ మమరరగ

94-104/279

తసడడ:డ ససబడహకణఖస నటట
ట రర
ఇసటట ననస:26-1-116
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-1-135
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస బభబమ కటభట
ఇసటట ననస:26-1-136
వయససస:27
లస: పప
2522 NDX0662932
పషరర: అసజమక మమద గగన

94-104/281

భరస : అసజయఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:26-1-127
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : తతమన పచచల
ఇసటట ననస:26-1-134
వయససస:57
లస: ససస స
2519 NDX2612497
పషరర: అనల బభబమ కటభట

2511 NDX2060044
పషరర: ఉమ మహహశనరర నటట
ట రర

2509 NDX0662536
పషరర: కకరణ కలమమర గమసడడరర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర గమసడదరర
ఇసటట ననస:26-1-115
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబడహకణఖస నటట
ట రర
ఇసటట ననస:26-1-116
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడతసరనమ నటటరర
ఇసటట ననస:26/1/116
వయససస:41
లస: పప
2516 AP151010309010
పషరర: సరగజనదదవ పచచల

94-105/37

తసడడ:డ వశననతధ రరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:26-1-113
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ నటట
ట రర
ఇసటట ననస:26-1-116
వయససస:36
లస: ససస స
2513 AP151010306201
పషరర: శకనవరసస నటట
ట రర� నటటరర

2508 NDX2117688
పషరర: భభరగ వ చడరరకలరర

2533 NDX1581827
పషరర: లలమవత గమఱఱ స

94-132/182

భరస : గణణశనరరరవప గమఱఱ స
ఇసటట ననస:26-2-84
వయససస:68
లస: ససస స
94-132/184

2536 NDX1863563
పషరర: ససదదప నదతకకర

94-132/185

తసడడ:డ venkateswarlu నదతకకర
ఇసటట ననస:26-2-85
వయససస:29
లస: ససస స
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2537 NDX1862680
పషరర: శశనతత లన నదతకకర
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94-132/186

భరస : మహన బభబమ చగరగమడడ
ఇసటట ననస:26-2-85
వయససస:32
లస: ససస స
2540 NDX1912824
పషరర: తదజవసత హరర వనలవనలర

94-132/189

తసడడ:డ వనసకట రరవప వనలవనలర
ఇసటట ననస:26-2-85
వయససస:25
లస: పప
2543 NDX1872671
పషరర: నతగమణణ దదసరబబ యన

94-132/193

2538 NDX0700732
పషరర: సయఖద జరబమనతసర షషక

94-132/187

2539 NDX1507765
పషరర: వనసకట రమణ అయనతల

భరస : సయఖద మహమకద ససలలసమమన బభషర
ఇసటట ననస:26-2-85
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మదన మహన రరవప అయనతల
ఇసటట ననస:26-2-85
వయససస:54
లస: ససస స

2541 NDX0483651
పషరర: సయఖద యగనసస బభషర

94-132/192

తసడడ:డ సయఖద మహమకద ససలలసమమన బభషర
ఇసటట ననస:26-2-85
వయససస:33
లస: పప

2542 NDX0483644
పషరర: సయఖద మహమకద
ససలలసమమన బభషర
తసడడ:డ సయఖద యగనసస
ఇసటట ననస:26-2-85
వయససస:51
లస: పప

2544 NDX1758301
పషరర: రవ కకషష తదజశన దసతస లలరర

2545 NDX1767369
పషరర: వరరసజననయమలల మరరక

94-132/195

94-132/191

94-132/194

భరస : వనసకటనతరరయమణ దదసరబబ యన
ఇసటట ననస:26-2-95
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషరదధడ శశఖర దసతస లలరర
ఇసటట ననస:26-2-95
వయససస:24
లస: పప

2546 NDX1864256
పషరర: శసకర రరవప మరరక

94-132/197 2548 NDX1490861
2547 NDX1581850
పషరర: తతరక లకడక పడసనత పరకసడర
పషరర: మమధసరరక పపతషబభకర

94-132/196

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మరరక
ఇసటట ననస:26-2-95
వయససస:67
లస: పప
2549 AP151010357540
పషరర: రగఖ చడసచస
భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-2-96
వయససస:52
లస: ససస స

2550 NDX2061414
పషరర: లకకక కలమమరర ఇనగడప

తసడడ:డ బససవ రరడడడ మమకకరరడడడ
ఇసటట ననస:26-2-96
వయససస:25
లస: పప

భరస : సదరఖనతరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:44
లస: ససస స
2558 NDX0822304
పషరర: పదతకవత కకలర �

94-132/209

తసడడ:డ నరసససహ రరడ�డడ
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:64
లస: పప

94-132/203

2559 NDX1167600
పషరర: లకకక చసదడకల కరకలమమనస

94-132/212

2562 NDX0642645
పషరర: లలమకలమమరర� చదలవరడ�

94-132/207

2565 NDX0715276
పషరర: కకటటశనర రరవప డథకరర
తసడడ:డ పపద ససబబయఖ డథకరర
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:64
లస: పప

2554 NDX2061406
పషరర: కరశ వశశనశనర రరవప ఇనగడప

94-132/205

2557 NDX0822957
పషరర: సరమమమ జఖస కకలల
ర రర�

94-132/208

భరస : వనసకటటశనర రరవప�
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:47
లస: ససస స
94-132/210

94-132/211
2560 NDX0781534
పషరర: కలససమ కలమమరర పసడలననన�

భరస : నతగగశనరయఖ�
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:63
లస: ససస స
94-132/213

భరస : సరయ కకషష�
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:26
లస: ససస స
94-132/215

94-132/201

తసడడ:డ వర భదడ రరవప ఇనగడప
ఇసటట ననస:26-2-96
వయససస:69
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప పప సడదరర
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:64
లస: ససస స
2564 NDX0857805
పషరర: ఆనసద వరర న� చతగసటట�

2556 NDX0709071
పషరర: వరణణ డథకరర

2551 NDX1490879
పషరర: ససబబలకడక దసడమబడడ
భరస : పరపర రరవప దసడమబడడ
ఇసటట ననస:26-2-96
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశనరరరవప డథకరర
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నతగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:50
లస: ససస స
2561 NDX0822239
పషరర: వనసకట రతతస పప సడదరర

94-132/200

తసడడ:డ నతగగసన రరవప పరకసడర
ఇసటట ననస:26-2-96
వయససస:44
లస: పప
94-132/206

94-132/198

భరస : శక ధన పపతషబభకర
ఇసటట ననస:26-2-96
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కరశ వశశనశనర రరవప ఇనగడప
ఇసటట ననస:26-2-96
వయససస:59
లస: ససస స

94-132/202 2553 NDX1581868
2552 NDX1913707
పషరర: సరయ హహమసత రరడడ మమకకరరడడడ
పషరర: రమమశ బభబమ పరకసడర

2555 NDX0504217
పషరర: పదతకవత మమరరడడ �

తసడడ:డ శసకర రరవప మరరక
ఇసటట ననస:26-2-95
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమమశ బభబమ పరకసడర
ఇసటట ననస:26-2-96
వయససస:39
లస: ససస స
94-132/199

94-132/188

2563 NDX0917211
పషరర: తషలసస వనజగసడర �

94-132/214

భరస : నతగగశనర రరవప�
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:68
లస: ససస స
94-132/216

2566 NDX0127852
పషరర: నతగరరరడడడ కకలర �

94-132/217

తసడడ:డ రతతతరరడడడ�
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:64
లస: పప
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2567 NDX0081273
పషరర: సరయ కకషష మహన�

94-132/218

తసడడ:డ కమమలమకరరరవప�
ఇసటట ననస:26-2-100
వయససస:64
లస: పప
2570 AP151010357266
పషరర: లలత గమసడతడత�

94-132/221

94-132/238

94-132/241

94-132/244

94-132/247

94-132/250

94-132/253

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:29
లస: ససస స

2580 JBV2704112
పషరర: ససతతషషరమమర బకగమబసడ

2583 NDX1778549
పషరర: ఉమమదదవ చగపపవరపప

2586 NDX1937608
పషరర: కలమమరర రరణణ కరలలకలరర

2589 AP151010354520
పషరర: ఆదధనతరరయణ మసడలననన

94-103/187

2592 NDX1765652
పషరర: వనసకటరరవమక నతదడసడర

94-132/245

2595 NDX0965277
పషరర: లకకక శరకవఖ పపటగమసట
తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:29
లస: ససస స

2575 NDX1898131
పషరర: హనసమసతరరవప చడరరకలరర

94-132/240

2578 NDX0781393
పషరర: రరగరన�

94-132/243

2581 NDX0763185
పషరర: గగరవ కలమమర గరరగ �

94-132/246

తసడడ:డ అనల కలమమర�
ఇసటట ననస:26-2-109
వయససస:66
లస: పప
94-132/248

94-132/249
2584 NDX1778242
పషరర: మమనన వనసకటటశనర రరవప పసకకరల

తసడడ:డ ససబభబరరయమడడ పసకకరల
ఇసటట ననస:26-2-111
వయససస:54
లస: పప
94-132/251

2587 NDX1937541
పషరర: మధస బభబమ కరలలకలరర

94-132/252

తసడడ:డ దతవద పడసరద కరలలకలరర
ఇసటట ననస:26-2-112
వయససస:25
లస: పప
94-132/254

2590 NDX1765710
పషరర: వజయలకడక నతదడసడర

94-103/186

భరస : గగపరలరరవప నతదడసడర
ఇసటట ననస:26-2-115
వయససస:39
లస: ససస స
94-103/188

భరస : వరయఖ నతదడసడర
ఇసటట ననస:26-2-115
వయససస:64
లస: ససస స
94-104/288

94-132/237

భరస : గగరవ కలమమర�
ఇసటట ననస:26-2-109
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతతఖలల
ఇసటట ననస:26-2-113
వయససస:26
లస: పప

భరస : జరసహహసద పపసటటల
ఇసటట ననస:26-2-115
వయససస:60
లస: ససస స
2594 NDX0539858
పషరర: ససషక పపటగమసట

94-132/242

తసడడ:డ దతవద పడసరద కరలలకలరర
ఇసటట ననస:26-2-112
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదధనతరరయణ�
ఇసటట ననస:26-2-113
వయససస:26
లస: పప
2591 NDX2213783
పషరర: ససబభబయమక పపసతడల

2577 NDX1864025
పషరర: భభసరర రరవప యయరకసశశటట

2572 NDX1188440
పషరర: నససమమ యస.డడ

తసడడ:డ ససబభబరరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:26-2-108
వయససస:40
లస: పప

భరస : మమనన వనసకటటశనర రరవప పసకకరల
ఇసటట ననస:26-2-110
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : దదవసహయస కననతకసటట
ఇసటట ననస:26-2-112
వయససస:26
లస: ససస స
2588 AP151010354363
పషరర: నసదకకషప ర మసడలననన�

94-132/239

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-2-109
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:26-2-109
వయససస:66
లస: పప
2585 NDX1507799
పషరర: రరజమణణ కననతకసటట

2574 NDX2045723
పషరర: శకనవరసరరవప యరకసశశటట

94-132/220

భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:26-2-108
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:26-2-108
వయససస:66
లస: పప

భరస : అనసతయఖ�
ఇసటట ననస:26-2-109
వయససస:66
లస: ససస స
2582 NDX0763169
పషరర: అనల కలమమర గరరగ �

94-132/236

తసడడ:డ భభసరరరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:26-2-108
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ భభసరర రరవప యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:26-2-108
వయససస:40
లస: పప
2579 NDX0781765
పషరర: కకరణ బభల జ�

2571 NDX0635110
పషరర: బసగరరమక నతరదతసస�

2569 NDX0950048
పషరర: నతగశరరష

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:26-2-104
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకకణరరవప�
ఇసటట ననస:26-2-108
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : లకకణరరవప
ఇసటట ననస:26-2-108
వయససస:72
లస: ససస స
2576 NDX1863886
పషరర: అనల కలమమర యయరకసశశటట

94-132/219

తసడడ:డ ఖమజజమయమ�
ఇసటట ననస:26-2-103
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:26-2-104
వయససస:29
లస: ససస స
2573 NDX0635128
పషరర: నతగలకడక నతరదతసస

2568 NDX0836916
పషరర: ఆరరఫర మహకద�

2593 NDX1765595
పషరర: గగపరలరరవప నతదడసడర

94-103/189

తసడడ:డ వరయఖ నతదడసడర
ఇసటట ననస:26-2-115
వయససస:46
లస: పప
94-104/289

2596 NDX0539817
పషరర: రరజఖలకడక పపటగమసట

94-104/290

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:52
లస: ససస స
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2597 NDX0487959
పషరర: వనసకటటశనర రరవప పపతషటగమసఠ

94-104/291

తసడడ:డ రరధతకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:58
లస: పప
2600 NDX1862904
పషరర: ససధతఖవలర మమకల

94-132/257

94-132/260

94-132/258

2604 NDX1945197
పషరర: తతరకగశనరర కకమలగరరర

94-132/263

2607 NDX1986969
పషరర: భబషణస మమకల

94-132/261

2610 NDX2229789
పషరర: సరయ రరణత దదప ఓగమగ

2602 NDX1944926
పషరర: లకడక గరరకపరటట

94-132/259

2605 NDX1986894
పషరర: రమణ వపయబరర

94-132/262

భరస : అసజయఖ వపయబరర
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:36
లస: ససస స
94-132/264

తసడడ:డ నతగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:36
లస: పప
94-132/421

94-132/256

భరస : బభబమరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సతఖమబరరస కకమలగరరర
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:46
లస: పప
2609 NDX1620898
పషరర: శరరద ఒగమగ

2601 NDX1986753
పషరర: అరరణకలమమరర తతళళరర

2599 NDX1944942
పషరర: ససజజత పరర

భరస : కకశశర పరర
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మశశ తతళళరర
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకరరమ మబరరస గమరకసకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:54
లస: ససస స
2606 NDX1188929
పషరర: మషష తతలల
ర రర

94-132/255

తసడడ:డ భబషణస�
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషణస మమకల
ఇసటట ననస:26-2-116
వయససస:36
లస: ససస స
2603 NDX2061497
పషరర: గరతత దదవ గమరకసకకసడ

2598 NDX0483768
పషరర: నతగవలర మమకల�

2608 NDX0816900
పషరర: అరవసద ఒగమగ

94-132/420

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఒగమగ
ఇసటట ననస:26-2-116, B2 ESI QUARTERS
వయససస:32
లస: ససస స
94-132/422

2611 NDX2229771
పషరర: సరసబశవ రరవప ఓగమగ

94-132/423

భరస : సరసబ శవ రరవప ఒగమగ
ఇసటట ననస:26-2-116, B2 ESI QUARTERS
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఓగమగ
ఇసటట ననస:26-2-116, B2 ESI QUARTERS
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రసగస ఓగమగ
ఇసటట ననస:26-2-116, B2 ESI QUARTERS
వయససస:56
లస: పప

2612 AP151010309065
పషరర: శవ పరరనత గమమక

2613 AP151010309069
పషరర: వజయకలమమరర గమమమక

2614 NDX1558107
పషరర: రరసగగపరల గమమమక

94-104/292

భరస : బభప రరజ గమమక
ఇసటట ననస:26-2-117
వయససస:43
లస: ససస స
2615 NDX1558115
పషరర: అవనతశ గమమమక

భరస : హరరశసకర గమమమక
ఇసటట ననస:26-2-117
వయససస:47
లస: ససస స
94-104/295

తసడడ:డ బభపరరరజ
ఇసటట ననస:26-2-117
వయససస:29
లస: పప
2618 NDX0932830
పషరర: బభపరరజ గమమమక

94-104/298

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-2-119
వయససస:68
లస: ససస స

94-104/296

2619 AP151010306035
పషరర: హరరశసకర గమమమక

94-104/300

2622 NDX0925701
పషరర: ససధతరరణణ కకతతరర

94-104/299

2625 NDX0409037
పషరర: వరయఖ చచదరర జజనతలగడడ
తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-2-119
వయససస:42
లస: పప

94-104/297

2620 NDX1854315
పషరర: కగశవ తతశతవల

94-103/190

తసడడ:డ రమమష కలమమర తతశతవల
ఇసటట ననస:26-2-118
వయససస:28
లస: పప
94-104/301

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-2-118
వయససస:44
లస: ససస స
94-104/303

2617 NDX0848366
పషరర: సతష కలమమర గమమమక
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-2-117
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:26-2-117
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-2-118
వయససస:28
లస: ససస స
2624 AP151010309439
పషరర: వసససధర జజనతలగడడ

2616 NDX0064949
పషరర: తడనతధ గమమమక

94-104/294

తసడడ:డ బభప రరజ
ఇసటట ననస:26-2-117
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హరర శసకర
ఇసటట ననస:26-2-117
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:26-2-117
వయససస:52
లస: పప
2621 NDX0925735
పషరర: తషలసస శరరష కకతతరర

94-104/293

94-104/302
2623 NDX0033787
పషరర: మసజ జజనతలగడడ జజనతలగడడ

భరస : వరయఖ చచదరర
ఇసటట ననస:26-2-119
వయససస:37
లస: ససస స
94-104/304

2626 AP151010306091
పషరర: రరమమరరవప జజనతలగడడ
జజనతలగఢర
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:26-2-119
వయససస:33
లస: పప

94-104/305
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2627 AP151010357129
పషరర: జయపడద బమడసపరటట

94-132/265

భరస : వనసకటటశనర శరక
ఇసటట ననస:26-2-119
వయససస:54
లస: ససస స
2630 AP151010354190
పషరర: వనసకటటశనరశరక బమడసపరటట�

94-132/268

94-104/306

94-104/309

94-104/312

94-104/315

94-103/193

తసడడ:డ ససభభష పషరరల
ఇసటట ననస:26-2-126
వయససస:18
లస: ససస స

2640 AP151010306280
పషరర: పపలర యఖ ఎరరకలల

2643 AP151010306034
పషరర: డడగమలయఖ ఎరరకలల

2646 JBV2860484
పషరర: వనసకటటష వరమలలర

94-105/42

2649 NDX1511162
పషరర: హహహమమవత పగడతల

94-104/313

2652 NDX1603092
పషరర: ససభభష పషరరల పషరరల

94-104/316

2655 NDX1296300
పషరర: యజజ నతరరయణ బబ డడడ పలర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-2-129
వయససస:25
లస: పప

2635 NDX0421511
పషరర: లకడక ఎరరకలల

94-104/308

భరస : సతడస యఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-2-123
వయససస:42
లస: ససస స
2638 NDX2214195
పషరర: గగపస కకషష ఏరర కలల

94-104/311

2641 NDX2214153
పషరర: పపలమరరవప ఎరర కలల

94-104/314

2644 NDX1143569
పషరర: లకడక వరమలర వరమలలర

94-103/192

భరస : వనసకటటష వరమలలర
ఇసటట ననస:26-2-124
వయససస:35
లస: ససస స
94-103/194

2647 NDX2276384
పషరర: వజయ కటటకస

94-105/41

భరస : యమదయఖ కటటకస
ఇసటట ననస:26-2-124
వయససస:42
లస: ససస స
94-103/195

2650 NDX3148566
పషరర: ససబభశవ అరరవప బభలమగగన

94-104/808

తసడడ:డ నరసససహహలల బభలమగగనన
ఇసటట ననస:26-2-125
వయససస:38
లస: పప
94-103/197

తసడడ:డ భభసరర రరవప పషరరల
ఇసటట ననస:26-2-126
వయససస:43
లస: పప
94-126/797

94-103/191

తసడడ:డ డడగలయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:26-2-123
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మమరయఖ పగడతల
ఇసటట ననస:26-2-125
వయససస:26
లస: ససస స
94-103/196

2632 NDX0656108
పషరర: వరయఖ చచదరర జజనతలగడడ
జజనతలగడడ
తసడడ:డ రరమమరరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:26-2-121
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సతదస యఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:26-2-123
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బకరయఖ వరమలలర
ఇసటట ననస:26-2-124
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససభభష పషరరల
ఇసటట ననస:26-2-126
వయససస:38
లస: ససస స
2654 NDX2733848
పషరర: హరర చసదన పషరరల

94-104/310

తసడడ:డ మలయ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-2-123
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కటటకస
ఇసటట ననస:26-2-124
వయససస:22
లస: పప
2651 NDX1261981
పషరర: మసజలమ దదవ పషరరల

2637 AP151010309056
పషరర: లకకమక ఎరరకలల

తసడడ:డ డడగమలయఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-2-123
వయససస:41
లస: పప

భరస : భభలయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:26-2-124
వయససస:44
లస: ససస స
2648 NDX2276319
పషరర: అసజగష కటటకస

94-104/307

భరస : డడగలయఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-2-123
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ డడగమలయఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-2-123
వయససస:47
లస: పప
2645 NDX2079854
పషరర: పదక కకపపపల

2634 NDX0662650
పషరర: లకడక దదవర

Deleted

తసడడ:డ లకకమమనసడడ
ఇసటట ననస:26-2-123
వయససస:35
లస: పప
2642 AP151010306235
పషరర: సతడస యఖ ఎరరకలల

94-103/1129

భరస : ఢకబబఖ దదవర
ఇసటట ననస:26-2-123
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అసజయ అబనదన
ఇసటట ననస:26-2-123
వయససస:52
లస: ససస స
2639 NDX2000503
పషరర: నరరసలల యయసదదరర

2631 NDX2714467
పషరర: జగదదశ సప మమపలర

94-132/267
2629 NDX1126986
పషరర: వనసకట రరమమహన బమదసపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశనర శరక
ఇసటట ననస:26-2-119
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ హరరబభబమ
ఇసటట ననస:26-2-120 4/5
వయససస:18
లస: పప

భరస : నరరసలల యయసదదరర
ఇసటట ననస:26-2-123
వయససస:32
లస: ససస స
2636 NDX0921361
పషరర: లకడక అబనదన

94-132/266

భరస : ససబడహకణఖస�
ఇసటట ననస:26-2-119
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:26-2-119
వయససస:54
లస: పప
2633 NDX2000651
పషరర: సతఖవత యయసదదరర

2628 AP151010357001
పషరర: శరసత కలమమరర బమడసపరటట�

2653 NDX3141793
పషరర: మలర శనర రరవప నథతన

94-105/722

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నథతన
ఇసటట ననస:26-2-126
వయససస:37
లస: పప
94-106/27

2656 NDX0963389
పషరర: రవ ధరకతదజ కసబస కసబస

94-103/198

తసడడ:డ పపదద బభబమ కసబస
ఇసటట ననస:26-2-131
వయససస:27
లస: పప
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94-103/199

తసడడ:డ పపదదబభబమ కసబస
ఇసటట ననస:26-2-131
వయససస:28
లస: పప
2660 NDX0417162
పషరర: రమఖ పసడయమ దరరరన తమకశశటట

94-104/809

భరస : నతగగశనర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:26-2-131
వయససస:43
లస: ససస స
94-103/201

తసడడ:డ ససబభబ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-132
వయససస:32
లస: ససస స
2663 NDX1526096
పషరర: వనసకట మణణదదప తమకశశటట

2658 NDX2889004
పషరర: వనణణ మసడవ

2661 NDX1619958
పషరర: వనసకట పదతకవత తమకశశటట

2659 NDX2195494
పషరర: లఖత తమకశశటట

94-103/200

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-132
వయససస:22
లస: ససస స
94-103/202

భరస : నతగగశనర రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-132
వయససస:44
లస: ససస స

2662 NDX0417113
పషరర: రరమలసగగశనరర తమకశశటట
భరస : ససబభబ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-132
వయససస:53
లస: ససస స

94-103/204

2664 NDX0936369
పషరర: వనసకట సరయ వశననతధ
తమకశశటట
తసడడ:డ నతగగశనరరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-132
వయససస:29
లస: పప

2666 NDX0936377
పషరర: నతగగశనరరరవప తమకశశటట
తమకశశటట
తసడడ:డ రఘమపత రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-132
వయససస:58
లస: పప

94-103/207

94-103/208 2668 NDX0440073
2667 NDX0936252
పషరర: ససబభబరరవప తమకశశటట తమకశశటట
పషరర: వనసకరయమక తమకశశటట

2669 NDX0077826
పషరర: శసకర కలమమర తమకశశటట
తమకశశటట
తసడడ:డ వనసకటభడ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-133
వయససస:38
లస: పప

94-103/210

2672 NDX0936310
పషరర: వనసకట రరవప తమకశశటట

94-103/213

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-132
వయససస:28
లస: పప

94-103/216

2678 NDX2915221
పషరర: నరకల గగపప

94-144/757

2676 JBV3715794
పషరర: రరసబభబమ తణమకకసద

2679 JBV3716420
పషరర: లకడక మమరరగమ మమరరగమ

94-103/214

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మమరరగమ
ఇసటట ననస:26-2-137
వయససస:74
లస: ససస స

2682 NDX1888017
పషరర: సరయ గగపస మమరరగమ
తసడడ:డ నరసససహరరవప మమరరగమ
ఇసటట ననస:26-2-137
వయససస:24
లస: పప

94-103/224

94-103/209

2671 NDX0662205
పషరర: సరసబశవరరవప కరకరర కరకరర

94-103/212

2674 NDX0944660
పషరర: ఉమమ దదవ తతనసకకసడ

94-103/215

భరస : రరసబభబమ తతనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-135
వయససస:42
లస: ససస స
94-103/217

2677 JBV3715786
పషరర: ససబభబరరవప తతనసకకసడ

94-103/218

తసడడ:డ రరమయఖ తతనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-135
వయససస:65
లస: పప
94-103/219

భరస : నరసససహరరవప మమరరగమ
ఇసటట ననస:26-2-137
వయససస:36
లస: ససస స
94-103/221

94-103/206

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కరకరర
ఇసటట ననస:26-2-133
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప తణమకకసద
ఇసటట ననస:26-2-135
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగపప
ఇసటట ననస:26-2-136
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మమరరగమ
ఇసటట ననస:26-2-137
వయససస:45
లస: పప

94-103/211

భరస : సరసబశవరరవప గబడల
ఇసటట ననస:26-2-134
వయససస:55
లస: ససస స

2675 AP151010309490
పషరర: గరరరజజకలమమరర తతనసకకసడ
తతనసకకసడ
భరస : ససబభబరరవప తతనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-135
వయససస:59
లస: ససస స

2684 JBV3715802
పషరర: సరసబశవరరవప మమరరగమ

2673 JBV3716396
పషరర: నతగగసదడమక గబడల గబడల

2665 NDX0936351
పషరర: వనసకట రఘమరరస తమకశశటట
తమకశశటట
తసడడ:డ ససబభబరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-132
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-133
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-133
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రఘమపత తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-133
వయససస:66
లస: పప

2681 NDX2275105
పషరర: ససత రరవమక మమరరగమ

94-103/205

తసడడ:డ రఘమపత రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-2-132
వయససస:61
లస: పప
2670 NDX0936294
పషరర: వజయకలమమర తమకశశటట

94-103/203

2680 AP151010309851
పషరర: తషలసస మమరరగమ మమరరగమ

94-103/220

భరస : సరసబశవరరవప మమరరగమ
ఇసటట ననస:26-2-137
వయససస:41
లస: ససస స
94-103/222

2683 NDX0662569
పషరర: నరసససహరరవప మమరరగమ

94-103/223

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మమరరగమ
ఇసటట ననస:26-2-137
వయససస:43
లస: పప

94-103/225 2686 JBV3716347
94-103/226
2685 JBV3716339
పషరర: ససతతమహలకడక మమరరగమ మమరరగమ
పషరర: నతగరతతమక మమరరగమ మమరరగమ

భరస : సతఖనతతరరయణ మమరరగమ
ఇసటట ననస:26-2-139
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : లకకకపత మమరరగమ
ఇసటట ననస:26-2-139
వయససస:70
లస: ససస స
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2687 NDX2430650
పషరర: లల పడమల బబ సదలపరటట

94-103/227

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:26-2-140
వయససస:21
లస: ససస స
2690 NDX2213544
పషరర: దసరగ వనలగదసరరస

94-103/230

94-103/233

94-103/236

2694 NDX2506095
పషరర: ఎసషస ర రరణణ కరరక

94-103/239

2700 AP151010306348
పషరర: దదవసహయస కరరక కరరక

2703 AP151010309293
పషరర: సతడస మక మమమడడ మమమడడ
భరస : మలర యఖ మమమడడ
ఇసటట ననస:26-2-143
వయససస:55
లస: ససస స

94-81/786
2705 NDX2690246
పషరర: వనసకట ససబబరరయ శరససస స
జమకలమడక
తసడడ:డ కరమమశనర రరవప జమకలమడక
ఇసటట ననస:26-2-145
వయససస:54
లస: పప

2706 NDX0104257
పషరర: సతఖవత బభలగగన
భరస : సతస యఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:26-2-145
వయససస:37
లస: ససస స

2708 NDX1910000
పషరర: లకడక చకటస

2709 NDX2359776
పషరర: లకడక బసడతరర

94-103/246

భరస : రరమమసజననయమలల చకటస
ఇసటట ననస:26-2-146
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-2-146
వయససస:51
లస: ససస స
2714 NDX2213676
పషరర: వనసకటరరస నతయక ధదరవరట
తసడడ:డ వసడస నతయక ధదరవరట
ఇసటట ననస:26-2-146
వయససస:51
లస: పప

2695 NDX0662874
పషరర: ససజజత కరరక

94-103/235

2712 AP151010309430
పషరర: దమయసత ససకల ససకల

2715 NDX1603282
పషరర: శరరష బసడతరర బసడతరర
తలర : వజయ బసడతరర
ఇసటట ననస:26-2-146/1
వయససస:27
లస: ససస స

94-103/238

భరస : దదవసహయస కరరక
ఇసటట ననస:26-2-142
వయససస:52
లస: ససస స
94-103/240

2701 NDX2213536
పషరర: వనసకట లకడక మసగలశశటట

94-103/241

భరస : సససహచలస మసగలశశటట
ఇసటట ననస:26-2-143
వయససస:33
లస: ససస స
94-103/243

2704 NDX2695435
పషరర: శకలసతల జమకలమడక

94-81/785

భరస : కరమమశనర రరవప జమకలమడక
ఇసటట ననస:26-2-145
వయససస:68
లస: ససస స
94-103/244

2707 NDX0065060
పషరర: సతస యఖ బభలగగన

94-103/245

తసడడ:డ లకకయఖ బభలగగన
ఇసటట ననస:26-2-145
వయససస:49
లస: పప
94-103/248

2710 NDX0965624
పషరర: చతసద బ షషక షషక

94-103/249

భరస : నబ షషక
ఇసటట ననస:26-2-146
వయససస:49
లస: ససస స
94-103/251

భరస : వరదయఖ ససకల
ఇసటట ననస:26-2-146
వయససస:62
లస: ససస స
94-103/253

94-103/232

భరస : దదవ సహయస కరరక
ఇసటట ననస:26-2-142
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అచదసనర రరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:26-2-146
వయససస:47
లస: ససస స
94-103/250

2692 NDX2213551
పషరర: మమతతఖలల వనలగదసరరస

94-103/237 2698 AP151010309203
2697 NDX0845784
పషరర: పషడమకలమమరర తతళళళరర తతళళళరర
పషరర: రతతతదదవ కరరక కరరక

భరస : మలర యఖ దతసరర
ఇసటట ననస:26-2-143
వయససస:38
లస: ససస స

2711 AP151010309771
పషరర: కమలకలమమరర ససకల ససకల

94-103/234

తసడడ:డ సససదరరరవప కరరక
ఇసటట ననస:26-2-142
వయససస:62
లస: పప
94-103/242

94-103/229

తసడడ:డ అమకరరడడడ వనలగదసరరస
ఇసటట ననస:26-2-141
వయససస:31
లస: పప

భరస : శరమబఖల తతళళళరర
ఇసటట ననస:26-2-142
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవసహయస కరరక
ఇసటట ననస:26-2-142
వయససస:34
లస: పప
2702 NDX0538660
పషరర: లకడక దతసరర దతసరర

94-103/231

భరస : రతత సససదర రరజ కరరక
ఇసటట ననస:26-2-142
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషప ర కలరరగసటట
ఇసటట ననస:26-2-142
వయససస:43
లస: ససస స
2699 JBV3715968
పషరర: రతతసససదర రరజ కరరక

2691 NDX2213577
పషరర: హహమలత ససదదబతన

2689 NDX0415125
పషరర: శకనవరస బ

తసడడ:డ ససబబయఖ బ
ఇసటట ననస:26-2-140
వయససస:45
లస: పప

భరస : నతగగష కలమమర ససదదబతన
ఇసటట ననస:26-2-141
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససదద తబతస న
ఇసటట ననస:26-2-141
వయససస:46
లస: పప
2696 NDX2213528
పషరర: నవరతతస నవరతతస

94-103/228

భరస : శకనవరస బ
ఇసటట ననస:26-2-140
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమతతఖలల వనలగదసరరస
ఇసటట ననస:26-2-141
వయససస:27
లస: ససస స
2693 NDX1748146
పషరర: నగగశ ససదదబతస న

2688 JBV3716446
పషరర: వరలకడక బ బ

2713 NDX0963504
పషరర: రఫస షషక షషక

94-103/252

తసడడ:డ నబ షషక
ఇసటట ననస:26-2-146
వయససస:35
లస: పప
94-103/256

2716 NDX1602987
పషరర: రరమమ దదవ బసడతరర

94-103/257

భరస : పపరరషప తస మస బసడతరర
ఇసటట ననస:26-2-146/1
వయససస:28
లస: ససస స
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94-103/258

భరస : ససధతకర కకమరరల
ఇసటట ననస:26-2-146/1
వయససస:30
లస: ససస స
2720 NDX1603308
పషరర: కకటటశనర రరవప బసడతరర

94-103/261

94-103/263

94-132/269

2729 NDX2902302
పషరర: ససలమసన షషక

94-104/810

94-103/267

2727 NDX1291780
పషరర: పరవన కలమమరర రరవపపడడ

2730 NDX2275006
పషరర: మసరసన బ షషక

2733 NDX1822379
పషరర: ఫరరద షషక షషక

94-103/1397

2736 NDX2213767
పషరర: దసరగ భవరన ససకల

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ససకల
ఇసటట ననస:26-2-148
వయససస:44
లస: పప

2739 NDX0414953
పషరర: వనసకటటశనరరర ససకల

94-132/270

భరస : హనసమసత రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:53
లస: ససస స

2742 NDX2004109
పషరర: హనసమసత రరవప కకరకపరటట

94-103/265

తసడడ:డ వనసకట లకడక నరసససహ రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:24
లస: ససస స

2745 NDX1128115
పషరర: సరయ శశశలషర గగడ కరటటరర
తసడడ:డ కకషషన
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:47
లస: ససస స

94-103/1130

2728 NDX1490648
పషరర: శకనవరస రరవప రరవపపడడ

94-132/271

2731 NDX0419002
పషరర: కరజబ షషక

94-103/266

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:26-2-147/2
వయససస:66
లస: ససస స
94-103/268

2734 NDX1144567
పషరర: నరసజన షషక షషక

94-103/269

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:26-2-147/2
వయససస:47
లస: పప
94-103/270

2737 NDX2213759
పషరర: సరమమమ జఖస ససకల

94-103/271

భరస : శకనవరస రరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-2-148
వయససస:39
లస: ససస స
94-103/273

2740 NDX2004166
పషరర: కకషషన కరటటరర

94-107/62

తసడడ:డ శసకర రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:26-2-148
వయససస:57
లస: ససస స
94-107/64

తసడడ:డ వనసకయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:54
లస: పప
94-132/273

2725 NDX2703833
పషరర: ససలమసన షషక

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:26-2-147
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నతగభబషణస ససకల
ఇసటట ననస:26-2-148
వయససస:66
లస: పప
94-107/63

94-106/28

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-2-148
వయససస:22
లస: ససస స
94-103/272

2722 NDX1402213
పషరర: జజన షషక

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:26-2-147
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరసజన వల షషక
ఇసటట ననస:26-2-147/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నరసజన షషక
ఇసటట ననస:26-2-147/2
వయససస:21
లస: పప

2744 NDX1779000
పషరర: సరయ రరగ ససమఖ తతట

94-103/264

భరస : నరసజన షషక
ఇసటట ననస:26-2-147/2
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసజన షషక
ఇసటట ననస:26-2-147/2
వయససస:23
లస: పప

2741 NDX2004273
పషరర: శవ పరరనత కకరకపరటట

2724 NDX0932889
పషరర: ఖమససస షషక షషక

94-103/260

తసడడ:డ అబమదలమర షషక
ఇసటట ననస:26-2-146/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:26-2-147
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశస షషక
ఇసటట ననస:26-2-147/1
వయససస:21
లస: పప

2738 NDX2213742
పషరర: శకనవరస రరవప ససకల

94-103/262

తసడడ:డ ససలమసన షషక
ఇసటట ననస:26-2-147
వయససస:45
లస: పప

2726 NDX1490663
పషరర: నతగ సరయ లకడక మననజజ
రరవపపడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:26-2-147
వయససస:26
లస: ససస స

2735 NDX3221850
పషరర: మమసస ఫ షషక

2721 NDX2213734
పషరర: జజన షషక

2719 NDX0932517
పషరర: వజయ బసడతరర

భరస : మమణణకరఖల రరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:26-2-146/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదలమర షషక
ఇసటట ననస:26-2-146/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:26-2-147
వయససస:38
లస: ససస స

2732 NDX2274934
పషరర: ఖమజవఅల షషక

94-103/259

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:26-2-146/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అచడచశనర రరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:26-2-146/1
వయససస:33
లస: పప
2723 NDX2213668
పషరర: ఫరతమమ షషక

2718 NDX2213684
పషరర: ఖమససస బ షషక

2743 NDX2496701
పషరర: మనషర బబతషకలరర

94-132/272

తసడడ:డ శవ రరడడడ బబటటకలరర
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:21
లస: ససస స
94-132/274

94-132/275
2746 NDX0026658
పషరర: మద నతగ శలమప గగడ కరటటరర

తసడడ:డ కకషషన
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:47
లస: ససస స
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2747 NDX0755751
పషరర: కరకసత రగఖ పరకనతటట
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94-132/276

భరస : వరఖస రవ కకరణ
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:47
లస: ససస స
2750 NDX1944835
పషరర: మహహన బబహహర

94-132/279

2751 NDX1944595
పషరర: నతగగశనరర భబసరవరపప

94-132/282

2754 NDX1933895
పషరర: ససమతతడమక నలర మక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:47
లస: పప
94-132/288

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:48
లస: పప
2765 JBV1020049
పషరర: కకషషన కరటటరర

94-132/294

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:47
లస: పప
2771 NDX0662353
పషరర: ససధతరరణణ నమకగడడ

94-132/300

భరస : మమతతఖలరరవప
ఇసటట ననస:26-2-150
వయససస:34
లస: ససస స
2774 JBV2704203
పషరర: మమతతఖల రరవప నమకగడడ
తసడడ:డ చనత హరరనతరరయణ
ఇసటట ననస:26-2-150
వయససస:34
లస: పప

94-132/286

2755 NDX1912956
పషరర: తరరష రరజ దతసరర

94-132/284

2758 NDX1912782
పషరర: శకరరస భబసరవరపప

94-132/287

94-132/289 2761 NDX1883884
2760 NDX0949461
పషరర: ఆనసద అహహ బలరవకలమమర వ
పషరర: రవనతథ కయబరర

94-132/290

తసడడ:డ రరమమరరవప కయబరర
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:48
లస: పప

94-132/292 2764 NDX1944884
2763 NDX0368910
పషరర: వనసకట లకడక నరసససహరరవప తతట
పషరర: రరజగసదడ పడసరద బబహర

2766 NDX0949446
పషరర: శకనవరసన వసగరపపరస

2769 NDX1945270
పషరర: శకనవరససలల వసగరపపరరమమ

94-132/295

2767 NDX1945205
పషరర: కకషషన కరటటరర

94-132/298

2770 NDX0865923
పషరర: అనసపమ నమకగడడ
తసడడ:డ మమతతఖలరరవప
ఇసటట ననస:26-2-150
వయససస:59
లస: ససస స

2772 AP151010357069
పషరర: సరమమమ జఖమమ వనలలపరర

2773 NDX0662718
పషరర: అనల కకషష నమకగడడ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప వనలలచరర
ఇసటట ననస:26-2-150
వయససస:59
లస: పప

94-132/296

తసడడ:డ శసకర రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరచతరరఖలల వసగరపపరరమమ
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:48
లస: పప

2775 JBV2704104
పషరర: శవనతతరరయణ వనలలచరర

94-132/293

తసడడ:డ దసడపద బబహర
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:48
లస: పప

94-132/301

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:26-2-150
వయససస:59
లస: ససస స
94-132/303

94-132/281

తసడడ:డ శకకకషష భబసరవరపప
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:47
లస: పప
94-132/297

2752 NDX1933986
పషరర: ససహససన మమచడరర

తసడడ:డ రరజజరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రరజగసదడ రరవప
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవ
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:55
లస: పప
2768 NDX0752295
పషరర: కలమమరసరనమ పరకనతటట

94-132/283

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:47
లస: పప
94-132/291

94-132/278

భరస : ససవర రరడడ బమతషకలరర
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కలమమరసరనమ
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:47
లస: పప
2762 JBV2704609
పషరర: భభసరరరరవప అనతల దతసస

94-132/280

తసడడ:డ యయసస దతస మమర
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:72
లస: ససస స

94-132/285 2757 NDX1912998
2756 NDX1490630
పషరర: రవ పపడడ సరయ రరమ మననజ
పషరర: దదదదప రరజ దతసరర

2749 NDX1490655
పషరర: పవన కలమమరర రరవపపడడ

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకకకషష భబసరవరపప
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కలమమర సరనమ
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:47
లస: ససస స

2759 NDX0752261
పషరర: వరఖస రవ కకరణ పరకనతటట

94-132/277

భరస : శకనవరస రరవప జసగస
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరజగసదడ పడసరద బబహహర
ఇసటట ననస:26-2-149
వయససస:48
లస: ససస స
2753 NDX0755629
పషరర: శవపరరనతదదవ కసదసల

2748 NDX1944637
పషరర: ససధ పరరమళ జసగస

94-132/299

94-132/302

తసడడ:డ మమతతఖల రరవప
ఇసటట ననస:26-2-150
వయససస:34
లస: పప
94-132/304

2776 AP151010354056
పషరర: హనసమసత రరవప వనలలపరర

94-132/305

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:26-2-150
వయససస:59
లస: పప
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2777 NDX2737849
పషరర: ససవరష లకడక వనలలచరర
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94-132/1149

తసడడ:డ శవనతతరరయణ వనలలచరర
ఇసటట ననస:26-2-150
వయససస:18
లస: ససస స

2778 AP151010357116
పషరర: వజయలకడక వనలలచదరర

94-132/307

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-2-152
వయససస:34
లస: ససస స

2783 AP151010354070
పషరర: ససబభబరరవప వనలలచదరర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:26-2-152
వయససస:34
లస: పప
2786 NDX0051870
పషరర: భభరగ వ తడవరరస

94-132/315

94-107/65 2785 NDX0051912
2784 NDX2371532
పషరర: నతగ రమమశ కలమమర పపలకకసడ
పషరర: సరనత తడవరరస

2787 JBV2676922
పషరర: లకడకశరరష తడవరరస

2790 JBV2705002
పషరర: రరసబభబమ తడవరరస

తసడడ:డ వనసకటరమణతరరవప
ఇసటట ననస:26-2-153
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:26-2-153
వయససస:57
లస: పప

94-107/106
2792 NDX2371573
పషరర: నతగ వనసకట పవన కలమమర
పపలకకసడ
తసడడ:డ నతగ రమమశ కలమమర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-153,DEVAPURAM 3RD LA
వయససస:33
లస: పప

2793 NDX0700773
పషరర: శరకవణలకడక కకట
తసడడ:డ ససరగష కలమమర
ఇసటట ననస:26-2-155
వయససస:57
లస: ససస స

2795 NDX0693135
పషరర: ససరగష కలమమర కకటభ

2796 NDX3032372
పషరర: హరరరత మసదతడ

94-132/324

తసడడ:డ గగపరలకకషషయఖ
ఇసటట ననస:26-2-155
వయససస:57
లస: పప
2798 NDX2970382
పషరర: ససగమణ వసకదతరర
భరస : లకడక నతరరయణ వసకదతరర
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:66
లస: ససస స
2801 NDX1872622
పషరర: ససమలత నతగగతష

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:29
లస: ససస స

2799 NDX2704237
పషరర: లకకకకరసతమక తడపపరననన

94-132/327

2802 JBV2676211
పషరర: మమధవ అనతసరరజ

94-132/319

2805 NDX1769092
పషరర: అఖల నడమమనదరర
తసడడ:డ ససరగష నడమమనదరర
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:24
లస: పప

2788 JBV2676914
పషరర: భభరత తడవరరస

94-132/317

94-132/320
2791 NDX0867051
పషరర: వనసకటరమణతరరవప బబ గగ వరపప

తసడడ:డ అడవశశటట
ఇసటట ననస:26-2-153
వయససస:57
లస: పప
94-132/321

2794 NDX2061547
పషరర: రరహహల కకషష కకట

94-132/323

తసడడ:డ ససరగష కలమమర కకట
ఇసటట ననస:26-2-155
వయససస:30
లస: పప
94-103/1216

2797 NDX3025822
పషరర: నహరరక మసదతడ

94-103/1217

తసడడ:డ కకశశర బభబమ మసదతడ
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:18
లస: ససస స
94-129/594

2800 NDX1862581
పషరర: ససససకత నడమమనదరర

94-132/326

తసడడ:డ ససరగష నడమమనదరర
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:26
లస: ససస స
94-132/328

తసడడ:డ మమరళకకషష
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:51
లస: ససస స
94-132/330

94-132/314

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:26-2-153
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తడపపరననన
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ పడసరద నతగగతష
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:38
లస: ససస స
2804 NDX0635185
పషరర: పడమల కకకతస �

94-132/316

తసడడ:డ కకశశర బభబమ మసదతడ
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:21
లస: పప
94-107/884

94-132/311

తసడడ:డ రరసబభబమ
ఇసటట ననస:26-2-153
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబమ
ఇసటట ననస:26-2-153
వయససస:31
లస: ససస స
94-132/318

2782 NDX0552943
పషరర: వర రరఘవయఖ కకటపరటట
తసడడ:డ సదత శవరరవప
ఇసటట ననస:26-2-152
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసనర రరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-153
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబమ
ఇసటట ననస:26-2-153
వయససస:35
లస: ససస స
2789 NDX0867176
పషరర: శకనవరససరరణ బబ గగ వరపప

94-132/310

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-2-152
వయససస:34
లస: పప
94-132/313

94-132/308

తసడడ:డ తరరమలలశ ఆవపల
ఇసటట ననస:26-2-152
వయససస:25
లస: పప

94-132/309 2781 JBV2704096
2780 NDX1933655
పషరర: వనసకట కకషష ససదదప వనలలచరర
పషరర: వనసకటకకషషససమన వనలలచరర

తసడడ:డ ససబభబరరవప వనలలచరర
ఇసటట ననస:26-2-152
వయససస:34
లస: పప

2779 NDX1508193
పషరర: యశనసత ఆవపల

2803 NDX0149955
పషరర: ససధత మమధవ అకరరస

94-132/329

భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:47
లస: ససస స
94-132/331

2806 NDX1490622
పషరర: కలచపపడడ అనదతదజ

94-132/332

తసడడ:డ రవ సషనర ర
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:29
లస: పప
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2807 NDX0763391
పషరర: ఇలయమస బభషర సయఖద

94-132/333

తసడడ:డ ససలలసమమన బభషర
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:29
లస: పప
94-132/336

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:57
లస: పప

2811 NDX0125773
పషరర: బడహకనసదమమ పప లశశటట

94-132/1150

94-103/1218

తసడడ:డ కకటయఖ నతగస
ఇసటట ననస:26-2-161
వయససస:63
లస: పప
2819 NDX2195098
పషరర: రవ కలమమర తడపపరననన

94-132/338

94-132/341

2822 NDX1133685
పషరర: రమణమక యస వ
భరస : నతరరయణ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:47
లస: ససస స
2825 NDX1138023
పషరర: వనసకట పకదధన పదతడ

2817 NDX3175379
పషరర: ఊహ శక మకరరన

2818 NDX1057835
పషరర: పరరనత కకలమర

2828 NDX1137751
పషరర: రరమమసజననయమలల పదతడ

94-107/71

94-107/74

తసడడ:డ చలపత రరవప పడతడ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:52
లస: పప
2831 NDX1137892
పషరర: ససతత రరమమసజననయమలల ననరరళళ

2823 NDX1133735
పషరర: శవ పరరనత మలసషటట

2826 NDX1137744
పషరర: రవతదజ ననరరళళ

94-107/885

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప పడతడ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:56
లస: పప

94-107/66

2821 NDX1133719
పషరర: దదపసస యస వ

94-107/67

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:31
లస: ససస స
94-107/69

2824 NDX1872572
పషరర: జజఖత ఏదద
ద రర

94-107/70

భరస : రమమష ఏదద
ద రర
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:51
లస: ససస స
94-107/72

2827 NDX1137777
పషరర: ససబభబరరడడడ మమరరడడడ

94-107/73

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:51
లస: పప

2829 NDX1872549
పషరర: రమమష ఏదద
ద రర

2830 NDX1137850
పషరర: రవసదడ బభబమ మలసషటట

94-107/75

2835 NDX1758434
పషరర: పపజ శక మకరరన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మకరరన
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:26
లస: ససస స

94-107/76

తసడడ:డ రసగ రరవప మలసషటట మలర సపటట
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:55
లస: పప
94-107/78

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ రగసదత
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:59
లస: పప
94-107/80

94-132/340

తసడడ:డ ససతత రరమమసజననయమలల ననరగళళ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:28
లస: పప

2832 NDX1137900
పషరర: వనసకట రరడడడ రగసడత

94-46/631

భరస : చనత ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:26-2-161
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప ఏదద
ద రర
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:54
లస: పప
94-107/77

94-132/339

2815 NDX0745687
పషరర: వజయ నరకల రతతతవత
భరస : వనసకటటశనరరర రతతతవత
ఇసటట ననస:26-2-161
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రవసదడబభబమ మలసషటట
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజననయమలల పడతడ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప చసదడమమలనగర
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:72
లస: పప

94-132/1092

తసడడ:డ రవసదడబభబమ మలసషటట
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:27
లస: ససస స
94-107/68

2812 NDX0127902
పషరర: చన ససబభబరరవప కకలమర

తసడడ:డ చనత ససబబ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:26-2-160 FLAT NO. A2
వయససస:40
లస: ససస స

2820 NDX1133677
పషరర: అశనన మలసషటట

94-132/335

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మకరరన
ఇసటట ననస:26-2-161
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవరరవ
ఇసటట ననస:26-2-161
వయససస:65
లస: పప

2834 NDX1137827
పషరర: చసదడమమల నతగభబసరవ

2814 NDX2591147
పషరర: అనసత లకకక కకలర

2809 NDX1863316
పషరర: ససరగష నడమమనదరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నడమమనదరర
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:50
లస: పప

తలర : రరమకకకషషమక
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ గటటననన
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:89
లస: పప
2816 NDX2787455
పషరర: నతగస

94-132/334

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-2-160
వయససస:29
లస: పప

2810 NDX0126359
పషరర: కకషరషరరడడడ అకరరస�

2813 NDX2875433
పషరర: సరసబశవ రరవప తడపపరననన

2808 NDX0630160
పషరర: రవ కకరణ కకతస

2833 NDX1138049
పషరర: పపలమరరరవప నతళస

94-107/79

తసడడ:డ ససబభబరరవప నతళస
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:71
లస: పప
94-132/342

2836 NDX1872432
పషరర: రమఖ మదసదకలరర

94-132/343

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదసదకలరర
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:26
లస: ససస స
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94-132/344

భరస : వశశనశనర రరవప�
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:33
లస: ససస స
2840 NDX0781286
పషరర: కకషష పసడయ రరమచసదసడల�

94-132/347

94-132/350

94-132/353

94-132/356

94-132/359

94-132/362

94-132/365

భరస : అమరగశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-2-163
వయససస:80
లస: ససస స

2850 AP151010357512
పషరర: వసససధరరదదవ యయళళ

2853 NDX0630764
పషరర: రరమకకషష� ససకర�

2856 NDX1863688
పషరర: శకనవరసరరవప మకరరన

2859 AP151010354516
పషరర: సరయబభబమ యయళళ

94-132/368

2862 AP151010354515
పషరర: రమమషరబబమ యయళళ

94-132/357

2865 AP151010357172
పషరర: రరజఖలకడక పసల
భరస : బభబబరరవప
ఇసటట ననస:26-2-163
వయససస:80
లస: ససస స

2845 AP151010357513
పషరర: అనత యయళళ

94-132/352

2848 NDX0503045
పషరర: పదతకవత ససకర�

94-132/355

2851 NDX1863068
పషరర: నసదత కలమమర

94-132/358

తసడడ:డ సరయ బభబమ ఏళ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:29
లస: పప
94-132/360

2854 NDX0916106
పషరర: కర రరజశశఖర రరడడడ�

94-132/361

తసడడ:డ పప లరరడ�డడ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:64
లస: పప
94-132/363

2857 NDX1383496
పషరర: అజయ కలమమర ఈదర

94-132/364

తసడడ:డ ససతత రరమయఖ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:54
లస: పప
94-132/366

2860 NDX0630715
పషరర: వశశనశనర రరవప� ససకర�

94-132/367

తసడడ:డ రరధతకకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:64
లస: పప
94-132/369

తసడడ:డ పషడమమనసదస
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:64
లస: పప
94-132/371

94-132/349

భరస : పడభభకరరరవప�
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పషడమమనసదస
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకకకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:64
లస: పప
2864 AP151010357191
పషరర: వననదధన పసల

94-132/354

తసడడ:డ సదరయఖ మకరరన
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల మదసదకలరర
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:58
లస: పప
2861 NDX0763466
పషరర: భభనసమబరరస రరమచసదసడల�

2847 NDX0781500
పషరర: ఉమ రరమచసదసడల

2842 NDX1383520
పషరర: మమధసరర ఈదర

భరస : సరయబభబమ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశనశనరరరవప�
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రమమషరబబమ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:42
లస: పప
2858 NDX1767989
పషరర: శకనవరస రరవప మదసదకలరర

94-132/351

భరస : రమమష బభబమ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబమ యయళళళ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:31
లస: పప
2855 AP151010354517
పషరర: నసదరవకకరణ యయళళ

2844 NDX1872390
పషరర: కమల మదసదకలరర

94-132/346

భరస : అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : భభనసమబరరస
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పప లరరడ�డడ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:33
లస: ససస స
2852 NDX0916171
పషరర: నసదత కకశశర యయళళళ

94-132/348

భరస : శకనవరస రరవప మదసదకలరర
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరవప కకషప ర�
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:56
లస: ససస స
2849 NDX0923672
పషరర: కకతత
స రర యమనతదమక�

2841 NDX0701029
పషరర: ససధత� మమడదరర�

2839 NDX0146381
పషరర: వసశ శ�ాతవనత పరవపలలరర

తసడడ:డ రరవప కకషప ర
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భభగరపస
డ రద�
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మకరరన
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:46
లస: ససస స
2846 NDX0146332
పషరర: హహమలత పరవపలలరర�

94-132/345

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ భభణమ మబరరస�
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:33
లస: ససస స
2843 NDX1862714
పషరర: వజయలకడక మకరరన

2838 NDX0781757
పషరర: కలససమ చడవపడడ

2863 NDX0124776
పషరర: రరవప కకషప ర� పరవపలలరర�

94-132/370

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:26-2-162
వయససస:64
లస: పప
94-132/372

2866 AP151010357254
పషరర: లకకకరతతస బసల

94-132/373

భరస : వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-2-163
వయససస:80
లస: ససస స
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2867 AP151010354247
పషరర: అమరగశనర రరవప బశల

94-132/374

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-2-163
వయససస:80
లస: పప
2870 NDX0503144
పషరర: శవ పడగత పపదద ధ

94-132/377

94-132/380

94-132/383

94-132/387

94-132/381

2877 NDX0630699
పషరర: అచచయఖ చచదరర పపదద

2880 NDX0791947
పషరర: దదసస రరమగగపరల

94-103/1219

2883 NDX2698066
పషరర: మలర శనర రరవప వజర

94-132/384

2886 NDX2401412
పషరర: శకలసతల మటటటపలర

94-132/379

2875 NDX1986878
పషరర: అదధ లకడక వజజర

94-132/382

2878 NDX2045772
పషరర: శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ

94-132/386

తసడడ:డ పరనయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:57
లస: పప
94-132/388

2881 NDX2770030
పషరర: అభలమశ బభసల

94-132/1151

తసడడ:డ అమరగశనర రరవప బభసల
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:20
లస: పప
94-132/1093

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:26-2-165
వయససస:79
లస: పప
94-132/425

2872 NDX2045806
పషరర: ససధతలకడక బబలరసకకసడ

భరస : మలలర శనర రరవప వజజర
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నతగర రరడడడ నలమమలలప
ఇసటట ననస:26-2-165
వయససస:49
లస: పప
2885 NDX2401388
పషరర: రరధ మటటటపలర

2874 NDX0792986
పషరర: దదసస వజయ గగరర

94-132/376

భరస : శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:49
లస: పప
2882 NDX2989176
పషరర: శకనవరస రరడడడ నలమమలలప

94-132/378

భరస : రరస గగపరల
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:27
లస: పప
2879 NDX0630012
పషరర: రరజశశఖర రరవప పపదద ధ

2871 NDX0781260
పషరర: లల నలమమల

2869 NDX1777822
పషరర: వనసకటటశనరరర బశల

తసడడ:డ బభలకకటయఖ బశల
ఇసటట ననస:26-2-163
వయససస:80
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:49
లస: ససస స
2876 NDX2045780
పషరర: గగతమ బబలరసకకసడ

94-132/375

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-2-163
వయససస:80
లస: పప

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:26-2-164
వయససస:49
లస: ససస స
2873 NDX0503094
పషరర: రరజఖలకడక పపదద ధ

2868 AP151010354205
పషరర: బభబమ రరవప పగల

2884 NDX2401396
పషరర: శక లకడక మటటటపలర

94-132/424

భరస : సతఖ సదరఖ పడకరష
ఇసటట ననస:26-2-166,NIVESRITHA RESIDE
వయససస:39
లస: ససస స
94-132/426

94-132/427
2887 NDX2401420
పషరర: సతఖ సదరరఖ పడకరష మటటటపలర

భరస : సతఖ నతగ మహన రరవప
ఇసటట ననస:26-2-166,NIVESRITHA RESIDE
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద మటటటపలర
ఇసటట ననస:26-2-166,NIVESRITHA RESIDE
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద మటటటపలర
ఇసటట ననస:26-2-166,NIVESRITHA RESIDE
వయససస:39
లస: పప

94-132/428
2888 NDX2401404
పషరర: సతఖ నతగ మహన రరవప
మటటటపలర
తసడడ:డ శవ పడసరద మటటటపలర
ఇసటట ననస:26-2-166,NIVESRITHA RESIDE
వయససస:40
లస: పప

2889 NDX2401370
పషరర: శవ పడసరద మటటటపలర

2890 NDX1187962
పషరర: దధవఖ యస వ

తసడడ:డ వనసకట సతఖనతరయణ మటటటపలర
ఇసటట ననస:26-2-166,NIVESRITHA RESIDE
వయససస:66
లస: పప

2891 NDX1133370
పషరర: అనదష మరరకడడడ

94-107/83 2893 NDX1133479
2892 NDX1133420
పషరర: వనసకట శవనతగ అలలఖఖ మలర శశటట
పషరర: కకషషవనణణ

94-107/82

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:27
లస: ససస స
2894 NDX1133628
పషరర: జయరమఖ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:30
లస: ససస స

94-132/429

భరస : రవసదడబభబమ
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:28
లస: ససస స
94-107/85

2895 NDX0106781
పషరర: రజయమ ససలమసనత సయఖద
భరస : అఫరల
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:34
లస: ససస స

94-107/81

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:47
లస: ససస స
94-107/84

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:29
లస: ససస స
94-107/86

2896 NDX1133446
పషరర: ససజనఖ నతగభబసరవ

94-107/87

భరస : శరత చసదడ
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:38
లస: ససస స
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94-107/88

భరస : రగననఠ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:38
లస: ససస స
2900 NDX1133396
పషరర: వనసకట పదతకవత

94-107/91

94-107/94

94-107/97

94-107/100

తసడడ:డ మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:50
లస: పప
2912 NDX1138015
పషరర: ఆనసద

94-107/103

తసడడ:డ జయరరజజ చతరర
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:65
లస: పప
2915 NDX1863803
పషరర: రరజగశనరర దతమరర

94-107/105

భరస : కకషషన దతమరర
ఇసటట ననస:26-2-168
వయససస:63
లస: ససస స

2907 NDX1128404
పషరర: ససబమబలల

తసడడ:డ బభలయఖ నతగగతష
ఇసటట ననస:26-2-169
వయససస:49
లస: పప
2924 NDX0700740
పషరర: హహమజజఖత మమదల
భరస : వనసకట పడసరద
ఇసటట ననస:26-2-170
వయససస:50
లస: ససస స

94-107/95

94-107/98

94-107/96

2908 NDX1137967
పషరర: మహహష కకషష
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:29
లస: పప

94-107/101
2910 NDX1138080
పషరర: వనసకట ససతత రరమమసజననయమలల
పప నతలలరర
తసడడ:డ శక రరధతకకషష మబరరస
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:54
లస: పప

2911 NDX1137983
పషరర: యస వ నతరరయణ
తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:61
లస: పప

2913 NDX1257351
పషరర: పపసచల పడవణ పపటటటబబ యనత

2914 NDX1288869
పషరర: కమల మమడ

94-71/894

94-107/99

94-107/102

94-107/104

తసడడ:డ పపసచల నరసససహహలల పపటటటబబ యనత
ఇసటట ననస:26-2-168
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహహసదడ
ఇసటట ననస:26-2-168
వయససస:50
లస: ససస స

2916 NDX3029865
పషరర: మహహశ కకషష అననత

2917 NDX3201761
పషరర: లకడక దసరగ హరరత వనమ

94-132/1152

2922 AP151010354327
పషరర: మహహసదడ మమడ

2925 AP151010357316
పషరర: గరరమక మమదల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-2-170
వయససస:50
లస: ససస స

94-132/1153

తసడడ:డ భభణమ పడసరద వనమ
ఇసటట ననస:26-2-168
వయససస:23
లస: ససస స
94-132/391

2920 NDX1291632
పషరర: రరఘవనసదడ మమడ

94-132/392

తసడడ:డ మహహసదడ
ఇసటట ననస:26-2-169
వయససస:50
లస: పప
94-132/395

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:26-2-169
వయససస:28
లస: పప
94-132/397

2905 NDX1187954
పషరర: ఉషరకలమమరర
భరస : ఆనసద
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నసదస సససకర
ఇసటట ననస:26-2-169
వయససస:28
లస: పప
94-132/394

94-107/93

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరణణ యయదద దరర అననత
ఇసటట ననస:26-2-168
వయససస:29
లస: పప

తలర : తడవనణణ వనమ
ఇసటట ననస:26-2-168
వయససస:23
లస: పప

94-107/90

2902 NDX1133644
పషరర: వరణణ

భరస : కకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:73
లస: ససస స

94-132/1354 2919 NDX1767781
2918 NDX3235132
పషరర: సరయ కకషష అయఖపప వనమ
పషరర: సరయ కకషష రరడడడ సససకర

2921 NDX1767872
పషరర: శవ రరమ పడసరద నతగగతష

94-107/92

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:64
లస: ససస స
2909 NDX1137645
పషరర: భభనస పడసరద

2901 NDX1133487
పషరర: ససతతరతత కలమమరర పప నతలలరర

2904 NDX1133453
పషరర: పరరమళ

2899 NDX1133529
పషరర: తడవనణణ

భరస : భభనస పడసరద
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససతత రరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నతగగశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:57
లస: ససస స
2906 NDX1133701
పషరర: పడమలమ రరణణ

94-107/89

భరస : రరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససతత రరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:26-2-167
వయససస:50
లస: ససస స
2903 NDX1133404
పషరర: ఝమనస

2898 NDX1133412
పషరర: బభల భభరత పడరరస

2923 NDX2141398
పషరర: అఖల మమదతల

94-132/396

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద మమదతల
ఇసటట ననస:26-2-170
వయససస:23
లస: ససస స
94-132/398

2926 AP151010354271
పషరర: పడతతప మమదల

94-132/399

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:26-2-170
వయససస:50
లస: పప
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2927 NDX2085539
పషరర: వనసకట వర పడసరద మమదల

94-132/400

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమదల
ఇసటట ననస:26-2-170
వయససస:50
లస: పప
2930 NDX0867093
పషరర: రవసదడమమరమమర బబ రరక

94-132/403

94-132/1154

94-132/406

94-132/409

94-107/887

94-132/413

94-94/986

భరస : రరఘవయఖ చతతరససపలర
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:42
లస: ససస స

2940 NDX1778085
పషరర: రవ కకశశర రరచకకసడ

2943 AP151010357262
పషరర: మసరసనబ సయఖద

2946 NDX2724094
పషరర: వమలమక రరచకకసడ

2949 NDX2151629
పషరర: జయలకడక పగడతల

94-104/319

2952 NDX0422915
పషరర: జజఖత బబ టటటపలర

94-132/410

2955 NDX0422881
పషరర: లకడక బబ డడడ పలర
భరస : లసగయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:48
లస: ససస స

2935 NDX0144709
పషరర: రరజఖలకడక సకలమ

94-132/405

2938 NDX0122630
పషరర: నతగగశనరరరవప సకలమ

94-132/408

2941 NDX2760601
పషరర: నరసససహమబరరస రరచకకసడ

94-107/886

తసడడ:డ పపలర రరవప
ఇసటట ననస:26-2-174
వయససస:59
లస: పప
94-132/411

2944 AP151010354284
పషరర: కరలలషరవల సయఖద

94-132/412

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:26-2-174
వయససస:25
లస: పప
94-132/1156

2947 NDX2721942
పషరర: పడసరద రరచకకసడ

94-132/1157

తసడడ:డ పపలర రరవప
ఇసటట ననస:26-2-174
వయససస:54
లస: పప
94-104/317

2950 NDX2040392
పషరర: యశశద పగడతల

94-104/318

తసడడ:డ మమరయఖ పగడతల
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:24
లస: ససస స
94-104/320

తసడడ:డ కసయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:30
లస: ససస స
94-104/322

94-132/1094

తసడడ:డ లకడక నరసససహస
ఇసటట ననస:26-2-172
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమరయఖ పగడతల
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప చతతరససపలర
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:27
లస: ససస స
2954 AP151010309215
పషరర: శరయమక చతతరససపలర

94-132/407

భరస : పపలర రరవప
ఇసటట ననస:26-2-174
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:33
లస: పప
2951 NDX1133073
పషరర: ఉమమ రరణణ చతరరసస పలర

2937 NDX0127746
పషరర: శరఖమ సససదర సకల

2932 NDX2711463
పషరర: పడతతప మదతల

భరస : శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:26-2-172
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:26-2-174
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససమ
ఇసటట ననస:26-2-174
వయససస:25
లస: పప
2948 NDX2700854
పషరర: శకనవరస పననస

94-132/1155

తసడడ:డ నరసససహ మబరరస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-173
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరసససహ మబరరస
ఇసటట ననస:26-2-174
వయససస:52
లస: ససస స
2945 AP151010354297
పషరర: మహబబబ సయఖద

2934 NDX2776821
పషరర: ససజజత శవరన కకల

94-132/402

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:26-2-171
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:26-2-172
వయససస:51
లస: పప

భరస : నరసససహ మబరరస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:26-2-173
వయససస:25
లస: ససస స
2942 NDX2761377
పషరర: వనసకట లకడక రచ కకసడ

94-132/404

భరస : పడతతప మదతల
ఇసటట ననస:26-2-171
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:26-2-172
వయససస:51
లస: ససస స
2939 NDX1945254
పషరర: గరయతడ రరచకకసడ

2931 AP151010354246
పషరర: సరసబశవరరవప మమదల

2929 NDX0867069
పషరర: భభనసపడకరష బబ రరక

తసడడ:డ రవసదడకలమమర
ఇసటట ననస:26-2-171
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-2-171
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మదతల
ఇసటట ననస:26-2-171
వయససస:67
లస: ససస స
2936 NDX0051391
పషరర: రరజఖస సకలమ

94-132/401

భరస : భభణమ పడకరష బబ రరక
ఇసటట ననస:26-2-171
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:26-2-171
వయససస:45
లస: పప
2933 NDX2860658
పషరర: గరరమక మదతల

2928 NDX2127836
పషరర: కకషష పసడయమ బబ రరక

2953 NDX0966499
పషరర: పదక బబ డడడ పలర

94-104/321

భరస : మలర యఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:34
లస: ససస స
94-104/323

2956 AP151010309216
పషరర: శరసతత వనలజరళ

94-104/324

భరస : దసరరగరరవప
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:52
లస: ససస స
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2957 NDX1558297
పషరర: ససధదర కలమమర చతతరససపలర

94-104/325

తసడడ:డ రరఘవ రరవప చతతరససపలర
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:26
లస: పప
2960 NDX0961656
పషరర: మలర యఖ బబ డడడ పలర

94-104/328

2961 JBV2860450
పషరర: రవకలమమర ఏలజరర

94-104/331

2964 NDX0175232
పషరర: శకరరమమలల గసగరడర

94-104/329

2967 NDX1291749
పషరర: సరయళబభబమ తషమకల

2962 NDX0950949
పషరర: వనసకటయఖ మమద గగన

94-104/330

94-104/332

2965 NDX0662494
పషరర: లసగయఖ బబ డడ పలర

94-104/333

తసడడ:డ కరశయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:51
లస: పప
94-132/415

2968 NDX2695617
పషరర: కకటటశనరర పననస

94-132/1095

భరస : సరయ బభబమ
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:26-2-176 WARD 5
వయససస:28
లస: ససస స

94-103/274
2969 NDX0845818
పషరర: నదరరబషర మమసతతజగబగస నదర
బభషర
భరస : బభబమసరహహబ నదర బభషర
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:38
లస: ససస స

94-103/275
2970 NDX0932871
పషరర: నదర బభషర బభబమ సరహహబ నదర
బభషర
తసడడ:డ మరర సరహహబ నదర బభషర
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:43
లస: పప

2971 NDX1526138
పషరర: లల గసగరటర
తసడడ:డ లకకణ రరవప గసగరటర
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:26
లస: ససస స

2972 NDX0964726
పషరర: సరనత ఆకకటట

2973 NDX0033902
పషరర: శరరష అకకటట

2974 NDX0033944
పషరర: వజయ లకడక అకకటట

94-104/336

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:28
లస: ససస స
2975 AP151010309354
పషరర: పరరనత ఆకకటట
భరస : పరసడడరసగరరరవప ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:40
లస: ససస స
2978 AP151010309342
పషరర: పదక ఆకకటట

94-104/342

తసడడ:డ మమరరయఖ ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:44
లస: పప

94-104/340

2979 AP151010309217
పషరర: సతఖవత బబ డడడ పలర

94-104/345

2982 JBV3716206
పషరర: అరరణ కలమమర ఆకకటట

94-104/343

2985 NDX0175745
పషరర: సరసబయఖ ఆకకటట
తసడడ:డ మమరయఖ ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:55
లస: పప

2977 AP151010309218
పషరర: బసవమక బబ డడడ పలర

94-104/341

2980 AP151010309275
పషరర: సపసదమక అకకటట

94-104/344

భరస : నతగయఖ అకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:82
లస: ససస స
94-104/346

తసడడ:డ రరమచసదసడడడ ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:30
లస: పప
94-104/348

94-104/338

భరస : శకనవరసరరవప బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడయఖ బబ డడడ పరలర
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:23
లస: పప
2984 AP151010306637
పషరర: పరసడడరసగరరరవప ఆకకటట

2976 AP151010309361
పషరర: కకటటశనరర ఆకకటట

94-104/335

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడయఖ ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:49
లస: ససస స
2981 NDX2214237
పషరర: ఆసజనలల ఆకకటట

94-104/337

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:30
లస: ససస స
94-104/339

94-104/327

తసడడ:డ పపదద రరమమలల మమదగగన
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసదలయఖ
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:50
లస: పప
94-132/414

2959 JBV3716198
పషరర: వజయకలమమర బబ డడడ పలర

తసడడ:డ లసగయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దసరరగరరవప
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప చతతరససపలర
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:47
లస: పప
2966 JBV2676062
పషరర: పసచచమక తషమకల

94-104/326

తసడడ:డ దసరరగరరవప
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బలరరమ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-2-176
వయససస:36
లస: పప
2963 AP151010306021
పషరర: రరఘవయఖ చతతరససపలర

2958 JBV2860468
పషరర: సరయనతధ ఏలజరర

2983 NDX0175786
పషరర: శవ కలమమర ఆకకటట

94-104/347

తసడడ:డ రరమ చసదసడడడ ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:30
లస: పప
94-104/349

2986 JBV2860575
పషరర: రరమ చడసదసడడడ ఆకకటట

94-104/350

తసడడ:డ మమరయఖ ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:55
లస: పప
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2987 AP151010306322
పషరర: దసరగ రరవప యలజరళ

94-104/351

తసడడ:డ లలదస
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:57
లస: పప
2990 NDX1664524
పషరర: దసరగ రరవప తషమకల

94-132/417

94-104/353

94-104/356

94-103/276

94-105/44

94-132/1158

94-103/279

తసడడ:డ చనతగరలబ షషక
ఇసటట ననస:26-2-180
వయససస:40
లస: పప

3000 AP151010306243
పషరర: గరలబ షషక షషక

3003 NDX1143601
పషరర: హబబమనసరస షషక

3006 NDX3067030
పషరర: బభజ సరహహబ షషక

3009 JBV3716644
పషరర: ఫరతమమ షషక షషక

94-103/282

3012 NDX2503829
పషరర: రహహస షషక

94-103/277

3015 NDX0914747
పషరర: రఫస షషక షషక
తసడడ:డ గరలబ షషక
ఇసటట ననస:26-2-180
వయససస:42
లస: పప

2995 AP151010306638
పషరర: యలర యఖ బబ డడడ పలర

94-104/355

2998 NDX2276277
పషరర: మలలర శనర రరవప నతతతన

94-105/43

3001 NDX2695732
పషరర: ఆశ షషక

94-103/1131

భరస : బభజ షరయళద షషక
ఇసటట ననస:26-2-179
వయససస:25
లస: ససస స
94-105/45

3004 NDX0932772
పషరర: బభజ షషక షషక

94-105/46

తసడడ:డ గరలబ షషక
ఇసటట ననస:26-2-179
వయససస:30
లస: పప
94-132/1159

3007 NDX2503845
పషరర: రజయ షషక

94-103/278

తసడడ:డ షఫస షషక
ఇసటట ననస:26-2-180
వయససస:20
లస: ససస స
94-103/280

3010 NDX1748187
పషరర: హబబమన షషక

94-103/281

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:26-2-180
వయససస:39
లస: ససస స
94-103/283

తసడడ:డ మహమకద రఫస షషక
ఇసటట ననస:26-2-180
వయససస:20
లస: పప
94-103/285

94-104/352

తసడడ:డ నరసససహరరవప నతతతన
ఇసటట ననస:26-2-178
వయససస:38
లస: పప

భరస : షఫస షషక
ఇసటట ననస:26-2-180
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గరలబ షషక
ఇసటట ననస:26-2-180
వయససస:55
లస: ససస స
3014 AP151010306073
పషరర: బభజ షహహద షషక

94-104/357

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:26-2-179
వయససస:26
లస: పప

భరస : బభబ షషక
ఇసటట ననస:26-2-180
వయససస:35
లస: ససస స
3011 NDX1922278
పషరర: నదరర హన షషక

2997 AP151010306236
పషరర: రరమచసదడయఖ బబ డడడ పలర

2992 NDX2214229
పషరర: గగపరలకకషష

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-2-178
వయససస:41
లస: పప

భరస : గరలబ షషక
ఇసటట ననస:26-2-179
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవయఖ తషమకల
ఇసటట ననస:26-2-179
వయససస:76
లస: ససస స
3008 NDX0915868
పషరర: జరరఫపన షషక షషక

94-104/354

తసడడ:డ ఖమశమమసహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-2-179
వయససస:62
లస: పప

భరస : బభజ సయఖద షషక
ఇసటట ననస:26-2-179
వయససస:36
లస: ససస స
3005 NDX3104429
పషరర: వనసకయమక తషమకల

2994 JBV3716214
పషరర: రరమకకకషష బభలగగన

94-132/416

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప ఆకకటట
ఇసటట ననస:26-2-178
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఎలర యఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-2-178
వయససస:72
లస: పప

భరస : గరలబ షషక
ఇసటట ననస:26-2-179
వయససస:57
లస: ససస స
3002 NDX0921817
పషరర: షషక జరరఫన షషక

94-132/418

తసడడ:డ నరసససహహలల బభలగగన
ఇసటట ననస:26-2-178
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-2-178
వయససస:47
లస: పప
2999 AP151010309570
పషరర: అభమమనతసర షషక షషక

2991 AP151010354379
పషరర: వనసకటటశనరరరవప చడనసతపరటట

2989 NDX1152388
పషరర: ధనలకకక చదనసతపరటట

భరస : వనసకటటశనరళళ
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసదయఖ
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26/2/178
వయససస:29
లస: పప
2996 AP151010306267
పషరర: శకనవరసరరవప బబ డడడ పలర

94-104/811

భరస : అరరణ కలమమర
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబమ తషమకల
ఇసటట ననస:26-2-177
వయససస:25
లస: పప
2993 NDX0848358
పషరర: చసదడశశఖర రరవప బబ డడడ పలర

2988 NDX2889442
పషరర: ససశల ఓలలటట

3013 NDX2503811
పషరర: రహమమన షషక

94-103/284

తసడడ:డ మహమకద రఫస షషక
ఇసటట ననస:26-2-180
వయససస:22
లస: పప
94-103/286

3016 NDX1748179
పషరర: గరలబ షషక

94-103/287

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-2-180
వయససస:60
లస: పప
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3017 NDX2787463
పషరర: శరఫస షషక
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94-103/1220

తసడడ:డ గలబమ షషక
ఇసటట ననస:26-2-180
వయససస:42
లస: పప
3020 NDX0377010
పషరర: వనసకట రమణ ఈమసదధ

3018 NDX0418905
పషరర: లకడక ఈమసదధ

భరస : వనసకట రమణ ఈమసదధ
ఇసటట ననస:26-2-181
వయససస:43
లస: ససస స
94-103/290

తసడడ:డ రరమమలల ఈమసదధ
ఇసటట ననస:26-2-181
వయససస:48
లస: పప

3021 NDX3074705
పషరర: వనసకట కమక

తసడడ:డ రరమమలల వసరకగడతల
ఇసటట ననస:26-2-182
వయససస:36
లస: పప

భరస : భమమరరవప ననపపలర
ఇసటట ననస:26-2-182
వయససస:60
లస: ససస స
3029 NDX2740397
పషరర: భమమరరవప ననపపలర

94-106/785

94-103/296

94-103/299

94-103/302

3033 NDX1143445
పషరర: లసగవనణమ గగల

3036 JBV3716370
పషరర: సనరష లత గగల గగల

3039 NDX0408179
పషరర: యలర మక కరరతటట

94-103/1223

3042 NDX3075330
పషరర: వనసకటనతగగశనరర కమక

94-103/294

3045 NDX0962993
పషరర: లకకణ బభబమ లకరరకలల
లకరరకలల
తసడడ:డ నతగయఖ లకరరకలల
ఇసటట ననస:26-2-191
వయససస:57
లస: పప

94-103/1132

3028 NDX2002285
పషరర: వజయ సరయ చడలర లబబ యత

94-106/29

3031 NDX2213817
పషరర: మలర శనరర గగల

94-103/295

భరస : నతగ మలలర శనర రరవప గగల
ఇసటట ననస:26-2-183
వయససస:36
లస: ససస స
94-103/297

3034 JBV3715760
పషరర: నతగ మలలర శనరరరవప గగల

94-103/298

తసడడ:డ నతరరయణరరవప గగల
ఇసటట ననస:26-2-183
వయససస:40
లస: పప
94-103/300

3037 NDX2213833
పషరర: భవరన పరతతరర

94-103/301

తసడడ:డ వజయ కలమమర పరతతరర
ఇసటట ననస:26-2-185
వయససస:23
లస: ససస స
94-103/303

3040 NDX0662213
పషరర: వనసకటటశనర రరవప గగల

94-103/304

తసడడ:డ నతరరయణ గగల
ఇసటట ననస:26-2-185
వయససస:50
లస: పప
94-67/1112

భరస : వనసకటరరవప కమక
ఇసటట ననస:26-2-186
వయససస:58
లస: ససస స
94-103/306

3025 NDX2700359
పషరర: శశషష కలమమరర మసదధపపడక

తసడడ:డ ససవర కలమమర చడలర లబబ యత
ఇసటట ననస:26-2-182
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరసససహహలల కరరతటట
ఇసటట ననస:26-2-185
వయససస:56
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటటశనర రరవప గగల
ఇసటట ననస:26-2-185
వయససస:49
లస: ససస స
3044 NDX0965640
పషరర: శరసతకలమమరర లకరరకలల
లకరరకలల
భరస : లకకణబభబమ లకరరకలల
ఇసటట ననస:26-2-191
వయససస:45
లస: ససస స

94-103/1222

భరస : శకనవరసస గగల
ఇసటట ననస:26-2-184
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర పరతతరర
ఇసటట ననస:26-2-185
వయససస:42
లస: ససస స
3041 NDX2734952
పషరర: గగల గగల

3030 NDX0965228
పషరర: రతత కనకదసరగ గగల గగల

94-103/291

భరస : వనసకట రరవప మసదధపపడక
ఇసటట ననస:26-2-182
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగమలలర శనరరరవప గగల
ఇసటట ననస:26-2-183
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగల
ఇసటట ననస:26-2-184
వయససస:22
లస: ససస స
3038 NDX2213825
పషరర: లలత పరతతరర

94-103/293

భరస : లసగవనణమ గగల
ఇసటట ననస:26-2-183
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నతరరయణరరవప గగల
ఇసటట ననస:26-2-183
వయససస:66
లస: ససస స
3035 NDX2213841
పషరర: లల లకడక గగల

3027 NDX2756013
పషరర: శశషష కలమమరర మసడదపపడడ

3022 NDX1888025
పషరర: కనక వసకకడదటట
భరస : నరసనత వసకకడదటట
ఇసటట ననస:26-2-182
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప మసడదపపడడ
ఇసటట ననస:26-2-182
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ ననపపలర
ఇసటట ననస:26-2-182
వయససస:65
లస: పప
3032 AP151010309485
పషరర: రరమమలమక గగల గగల

94-67/1111

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మమసడదపపడడ
ఇసటట ననస:26-2-182
వయససస:55
లస: పప
94-103/1221

94-103/289
3019 NDX0961771
పషరర: రరమ లలకగష ఇమసదధ ఈమసదధ

తసడడ:డ వనసకటరమణ ఈమసదధ
ఇసటట ననస:26-2-181
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బభపయఖ కమక
ఇసటట ననస:26-2-182
వయససస:64
లస: పప

94-103/292 3024 NDX0385823
3023 NDX0950923
పషరర: నరసనత వసరకగడతల వసరకగడతల
పషరర: వనసకట రరవప మమసడదపపడడ

3026 NDX2789246
పషరర: మలర శనరర ననపపలర

94-103/288

3043 NDX0965145
పషరర: నతగ ఝమనస యల యల

94-103/305

తసడడ:డ లకకణబభబమ యల
ఇసటట ననస:26-2-191
వయససస:29
లస: ససస స
94-103/307

94-103/1133
3046 NDX2602993
పషరర: ససతతరరమమక గమమకడడపపడడ

భసధసవప: లసగ వనణమ గగల
ఇసటట ననస:26-2-192 (5-60-1/96)
వయససస:66
లస: ససస స
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3047 NDX2639045
పషరర: ససజజత చసతల
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94-103/1134

3048 NDX2560852
పషరర: శకనవరససలల యమనతతబథదన

94-121/408

3049 NDX2097963
పషరర: వరససమత కరసరన

94-103/308

భసధసవప: లసగ వనణమ గగల
ఇసటట ననస:26-2-192 (5-60-1/96)
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసతయఖ యమనతతబథదన
ఇసటట ననస:26-2-192 (5-60-1/96)
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకషష కరసరన
ఇసటట ననస:26-2-193
వయససస:27
లస: ససస స

3050 JBV3716388
పషరర: మమదవలత కకసదరర కకసదరర

3051 JBV3715778
పషరర: నరశసహరరవప కర వ

3052 NDX1144740
పషరర: వనసకటటశనరరరవప కకసదరర

94-103/309

భరస : నరసససహరరవప కకసదరర
ఇసటట ననస:26-2-193
వయససస:41
లస: ససస స
3053 NDX0408229
పషరర: రరధధక గమడడవరడ

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప కర వ
ఇసటట ననస:26-2-193
వయససస:52
లస: పప
94-103/312

భరస : కళళఖణ చకకవరరస గమడడవరడ
ఇసటట ననస:26-2-194
వయససస:36
లస: ససస స
3056 JBV2860260
పషరర: కకరణ చకకవరరస గమడడవరడ

94-103/315

94-103/1135

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:26-2-194
వయససస:20
లస: ససస స
3062 AP151010309502
పషరర: జజసప వధఖ జలమధధ

94-104/358

94-104/361

తసడడ:డ గగవసదస మమడ
ఇసటట ననస:26-2-199
వయససస:67
లస: పప
3071 NDX0944785
పషరర: మమమ మదసదదపసస సరధనతల

తసడడ:డ భమమడడ
ఇసటట ననస:26-2-201
వయససస:35
లస: పప

3061 NDX2913671
పషరర: రరమమలమక తతరర

94-105/723

3066 NDX0950907
పషరర: హరరచరణ మమడ

3069 NDX1208776
పషరర: గగపసచసద పదతఖల

94-104/367

3072 NDX0936096
పషరర: శలప సరధనతల

94-104/359

3075 NDX2144210
పషరర: శక వదతఖ అసగలకలదధటట
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ అసగలకలదధటట
ఇసటట ననస:26-2-202
వయససస:32
లస: ససస స

94-103/1224

3064 NDX0725796
పషరర: లలథర దతసస ఉఛతచళ

94-104/360

తసడడ:డ బబసజమన ఉచసచ ల
ఇసటట ననస:26-2-198
వయససస:67
లస: పప
94-104/362

3067 NDX0950899
పషరర: వనసకట కకశశర మమడ

94-104/363

తసడడ:డ మననహర మమడ
ఇసటట ననస:26-2-199
వయససస:44
లస: పప
94-104/365

3070 AP151010306001
పషరర: కకటటశనరరరవప పదతఖల

94-104/366

తసడడ:డ వనసకయఖ పదతఖల
ఇసటట ననస:26-2-200
వయససస:77
లస: పప
94-104/368

తసడడ:డ మహహశ సరధన
ఇసటట ననస:26-2-201
వయససస:33
లస: ససస స
94-104/370

94-103/317

భరస : మమతఖలల తతరర
ఇసటట ననస:26-2-197
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప పదతఖల
ఇసటట ననస:26-2-200
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మహహశ సరధన
ఇసటట ననస:26-2-201
వయససస:31
లస: ససస స
3074 NDX0961805
పషరర: సదరఖపడకరష వ

3060 NDX2961514
పషరర: ససబబరరవప ఆకలల

తసడడ:డ మననహర మమడ
ఇసటట ననస:26-2-199
వయససస:42
లస: పప
94-104/364

3058 NDX1707621
పషరర: జగననకహన రరవప గమడడవరడ
తసడడ:డ కకటయఖ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:26-2-194
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ లలధర దతస
ఇసటట ననస:26-2-198
వయససస:37
లస: పప

భరస : మననహర మమడ
ఇసటట ననస:26-2-199
వయససస:59
లస: ససస స
3068 NDX0415786
పషరర: మననహర మమడ

94-103/316

తసడడ:డ జగన మహన రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:26-2-194
వయససస:45
లస: పప

3063 NDX0950774
పషరర: చతషరగనదధ ఉచసచల

94-103/314

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:26-2-194
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:26-2-194
వయససస:57
లస: పప

భరస : లలధర దతస జలమధధ
ఇసటట ననస:26-2-198
వయససస:64
లస: ససస స
3065 NDX0034033
పషరర: శరసత మసధర మమడ

94-103/313 3055 NDX2359768
3054 JBV2869048
పషరర: బసదదవరన గమడడవరడ గమడడవరడ
పషరర: రఘమ రరమ మసడవ

3057 JBV2860336
పషరర: కళళఖణ చకకవరరస గమడడవరడ

94-103/311

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప కకసదరర
ఇసటట ననస:26-2-193
వయససస:55
లస: పప

భరస : జగననకహనరరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:26-2-194
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననకహనరరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:26-2-194
వయససస:43
లస: పప
3059 NDX2713196
పషరర: ససజజత శక ఆకలల

94-103/310

3073 NDX0936062
పషరర: బబబ సహన రరయపపడక

94-104/369

భరస : మహహశ రయపపడడ
ఇసటట ననస:26-2-201
వయససస:63
లస: ససస స
94-104/371

94-104/372
3076 NDX1489146
పషరర: గగససయమ ససలమసనత మహమకద

భరస : చడసతనఖ వజయకర ఎస
ఇసటట ననస:26-2-202
వయససస:33
లస: ససస స
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3077 AP151010309607
పషరర: ఇసదధర అసగలకలదధటట

94-104/373

భరస : సతఖనతరరయణ అసగలకలదధటట
ఇసటట ననస:26-2-202
వయససస:51
లస: ససస స
3080 NDX0961748
పషరర: మహహశనరరరవప సరధనతల

94-104/376

3081 NDX2423952
పషరర: లకడక కకణణకక

94-104/379

3086 NDX0434761
పషరర: ససబభబరరవప అయనసపపడడ

94-104/382

3084 NDX0408765
పషరర: పవన బభబమ చగడత

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప అయనపపడడ
ఇసటట ననస:26-2-203
వయససస:77
లస: పప
94-104/385

3090 NDX0647883
పషరర: వనసకటటశనర రరవప గరరనన

3093 NDX1986738
పషరర: ససవర ఫణణసదడ చచదరర కకలమర

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప మమతతఖలపలర
ఇసటట ననస:26-2-232
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:26-2-273
వయససస:24
లస: పప

3095 NDX2405322
పషరర: శశషష కలమమరర నసదధగరమ

3096 NDX2405348
పషరర: ససధతకర నసదధగరమ

94-131/572

భరస : సతఖనతరరయణ నసదధగరమ
ఇసటట ననస:26-3-18
వయససస:58
లస: ససస స
94-131/575

భరస : చన రరమలసగస కకలశశటట
ఇసటట ననస:26/3/232
వయససస:46
లస: ససస స

94-104/383

94-132/430

3102 NDX0944629
పషరర: ససలమరరబ షషక

94-104/386

3105 NDX2037910
పషరర: సరయకగతన వరససరరడడడ
తసడడ:డ రవ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:26-3-249
వయససస:25
లస: ససస స

3085 NDX0176438
పషరర: వరయఖ ఐ

94-104/381

3088 NDX0648774
పషరర: సతషరబబమ గరరనన

94-104/384

3091 NDX2905743
పషరర: నతగగశనర రరవప ఐనసపపడడ

94-105/724

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:26-2-205
వయససస:58
లస: పప
94-132/419

3094 NDX2731271
పషరర: వనసకట శక ససదర ధ మణణకరసత
తరరవదసల
తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:26-2-279
వయససస:21
లస: పప

94-131/573

3097 NDX2405355
పషరర: చసదడ శశఖర నసదధగరమ

94-132/1160

94-131/574

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ నసదధగరమ
ఇసటట ననస:26-3-18
వయససస:35
లస: పప
94-105/47

3100 NDX2552644
పషరర: వనసకట శవరరడడడ పలలరర

94-103/1136

తసడడ:డ రరమ ససబబ రరడడ పలలరర
ఇసటట ననస:26-3-129/86
వయససస:44
లస: పప
94-103/318

భరస : జకకయఖ షషక
ఇసటట ననస:26-3-180
వయససస:58
లస: ససస స
94-104/421

94-104/378

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప గరరనన
ఇసటట ననస:26-2-204
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరరవప వనసపరరల
ఇసటట ననస:26-3-36
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ బమచచ రరమ రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:26-3-156
వయససస:22
లస: ససస స
3104 NDX2214013
పషరర: ససజజత కకలశశటట

3099 AP151010309380
పషరర: సతఖవత వనసపరరల వనసపరరల

3082 AP151010309605
పషరర: రరధత చగడత

తసడడ:డ పసచచ యఖ అయనపపడడ
ఇసటట ననస:26-2-203
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ నసదధగరమ
ఇసటట ననస:26-3-18
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరవప నసదధగరమ
ఇసటట ననస:26-3-18
వయససస:63
లస: పప
3101 NDX2439941
పషరర: భభరగ వ కకలర

94-104/380

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ గరరనన
ఇసటట ననస:26-2-204
వయససస:60
లస: పప
94-104/387

94-104/375

భరస : రరమకకషరషరరవప చగడత
ఇసటట ననస:26-2-203
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరరవప గరరనన
ఇసటట ననస:26-2-204
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప గరరనన
ఇసటట ననస:26-2-204
వయససస:37
లస: పప

3098 NDX2405330
పషరర: సతఖనతరరయణ నసదధగరమ

94-104/377

తసడడ:డ రరమకకకషష రరరవప లలట చగడత
ఇసటట ననస:26-2-203
వయససస:41
లస: పప
3087 NDX0421479
పషరర: గమరరలకడక గరరనన

3079 NDX2144194
పషరర: సతఖనతరరయణ అసగలకలదధటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అసగలకలదధటట
ఇసటట ననస:26-2-202
వయససస:60
లస: పప

భరస : పవన బభబమ చగడత
ఇసటట ననస:26-2-203
వయససస:40
లస: ససస స

3083 NDX0421438
పషరర: రరజకలమమరర అయనపపడడ
అయనపపడడ
భరస : ససబభబరరవప అయనపపడడ
ఇసటట ననస:26-2-203
వయససస:71
లస: ససస స

3092 NDX2275287
పషరర: సతతఖనతరరయణ మమతతఖలపలర

94-104/374

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ అసగలకలదధటట
ఇసటట ననస:26-2-202
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కగశవరరవప
ఇసటట ననస:26-2-202
వయససస:68
లస: పప

3089 NDX0648386
పషరర: పవన కలమమర గరరనన

3078 NDX2144202
పషరర: పవన కలమమర అసగలకలదధటట

3103 AP151010309625
పషరర: కకటటశనరమక మమపరపళళ

94-104/391

భరస : వనసకటటశనరరరవప మమపరపళళ
ఇసటట ననస:26/3/221
వయససస:52
లస: ససస స
94-103/443

3106 AP151010309645
పషరర: నతగమణణ వరససరరడడ వరససరరడడడ

94-103/445

భరస : రవ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:26-3-249
వయససస:43
లస: ససస స
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3107 NDX0365098
పషరర: ధనలకడక యసగలశశటట
యసగలశశటట
భరస : పప తషరరజ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:26-3-249
వయససస:45
లస: ససస స

94-103/446

3110 NDX3107620
పషరర: జయశక వసగల శశటట

94-107/892

తసడడ:డ పప తష రరజ వసగల శశటట
ఇసటట ననస:26-3-249
వయససస:19
లస: ససస స
3113 NDX0414813
పషరర: సరమమమ జఖస దసరగ దసరగ

94-103/451

94-103/454

94-103/457

94-103/460

94-103/463

94-103/466

భరస : కకటటశనరరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-3-255
వయససస:57
లస: ససస స

94-103/455

3120 NDX0647545
పషరర: నతగమలలర శనర రరవప ససకల

3123 NDX0030585
పషరర: లకడక చడనతస శశటట

3126 NDX0386268
పషరర: శవపడసరద మరరయమల

3129 NDX1144674
పషరర: సరసబశవరరవప ఆర

94-103/469

3132 NDX0414151
పషరర: కకటటశనరరరవప ఆర

94-103/458

3135 NDX1262195
పషరర: అనసత లకకక బదతరబబ యనత
భరస : పషదదబభబమ బభదరబబ యన
ఇసటట ననస:26-3-256
వయససస:68
లస: ససస స

3115 NDX2137462
పషరర: మసరసన బ సయఖద

94-103/453

3118 NDX0848515
పషరర: అశశక బభబమ ససకల ససకల

94-103/456

3121 NDX1133032
పషరర: పరవన మరరయమల

94-103/459

భరస : శవ పడసరద మరరయమల
ఇసటట ననస:26-3-254
వయససస:31
లస: ససస స
94-103/461

3124 NDX2213445
పషరర: ధనలకడక మరరయమల

94-103/462

భరస : బభబమ రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:26-3-254
వయససస:59
లస: ససస స
94-103/464

3127 NDX0414144
పషరర: బభబబరరవప మరరయమల

94-103/465

తసడడ:డ ససబబయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:26-3-254
వయససస:57
లస: పప
94-103/467

3130 NDX1144690
పషరర: వర రవశసకర ఆర

94-103/468

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప ఆర
ఇసటట ననస:26-3-255
వయససస:39
లస: పప
94-103/470

తసడడ:డ వరరసరనమ ఆర
ఇసటట ననస:26-3-255
వయససస:64
లస: పప
94-103/1401

94-103/450

తసడడ:డ నతగమలలర శనర రరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-3-253
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప ఆర
ఇసటట ననస:26-3-255
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ జటట
ఇసటట ననస:26-3-255
వయససస:43
లస: పప
3134 NDX3228061
పషరర: కకషష కలమమరర రరజవరపప

3117 NDX0808808
పషరర: నతగమలలర శనరర ససకల ససకల

3112 NDX0414417
పషరర: గగపరలకకషష జజలమదధ

భరస : రహహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:26-3-252
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబబరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:26-3-254
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రరవప జటట
ఇసటట ననస:26-3-255
వయససస:33
లస: ససస స
3131 NDX1262161
పషరర: వనసకటటశనరరరవప జటట

94-103/452

భరస : శకనవరసరరవప చడనతస శశటట
ఇసటట ననస:26-3-254
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడనతససపటట
ఇసటట ననస:26-3-254
వయససస:25
లస: పప
3128 NDX1262179
పషరర: నతగ రరజకలమమరర జటట

3114 NDX2213908
పషరర: రరహహమ సయఖద

94-103/448

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జజలమదధ
ఇసటట ననస:26-3-250
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస ససకల
ఇసటట ననస:26-3-253
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జజలయఖ కలగగనస
ఇసటట ననస:26-3-254
వయససస:39
లస: ససస స
3125 NDX1744003
పషరర: గగపసనతధ చడనతససపటట

94-103/449

భరస : నతగమలలర శనర రరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-3-253
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగమలలర శనరరరవప ససకల
ఇసటట ననస:26-3-253
వయససస:34
లస: పప
3122 NDX0030619
పషరర: అసజమక కలగగనస

3111 AP151010309648
పషరర: వజయలకడక జజలమదధ జజలమదధ

3109 NDX0806117
పషరర: రరజశశఖర మలర వరపప

తసడడ:డ శశవరయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:26-3-249
వయససస:45
లస: పప

భరస : కరరమమలమర సయఖద
ఇసటట ననస:26-3-252
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:26-3-252
వయససస:28
లస: పప
3119 NDX0385906
పషరర: వనసకటటశనరరరవప ససకల

94-103/447

భరస : సరసబశవరరవప జజలమదధ
ఇసటట ననస:26-3-250
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర దసరగ
ఇసటట ననస:26-3-251
వయససస:75
లస: ససస స
3116 NDX2137470
పషరర: కరరమమలమలన సయఖద

3108 AP151010309646
పషరర: గణణశనరరన బకసదతవనస
బకసదతవనస
భరస : శశషయఖ బకసదతవనస
ఇసటట ననస:26-3-249
వయససస:56
లస: ససస స

3133 NDX0365106
పషరర: అపరపరరవప ఐ వ

94-103/471

తసడడ:డ రతస యఖ i v
ఇసటట ననస:26-3-255
వయససస:79
లస: పప
94-103/472

3136 NDX0936336
పషరర: మధస కలమమర బభదరబబ యన

94-103/473

తసడడ:డ పపదదబభబయ బభదరబబ యన
ఇసటట ననస:26-3-256
వయససస:40
లస: పప
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94-103/474

భరస : అసజననయమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-3-257/1
వయససస:28
లస: ససస స

3138 NDX1166842
పషరర: శశభభరరణణ బతష
స ల బతష
స ల

94-103/475

భరస : నతగ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-3-257/1
వయససస:30
లస: ససస స

3140 AP151010309462
పషరర: దసరరగ బతష
స ల బతష
స ల

94-103/477

భరస : శసకరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-3-257/1
వయససస:55
లస: ససస స

3141 NDX2178870
పషరర: గసగరధర రరవప పప దధల

94-103/480

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-3-257/1
వయససస:63
లస: పప

3144 NDX2869816
పషరర: నగరజ బతషల

94-103/478

94-103/482

తసడడ:డ లకకయఖ మమకల
ఇసటట ననస:26-3-258
వయససస:53
లస: పప

3147 NDX0414938
పషరర: ఉషరరరణణ వ వ

3142 NDX2213643
పషరర: ఆసజననయమలల బతష
స ల

94-103/479

తసడడ:డ శసకర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-3-257/1
వయససస:36
లస: పప
94-131/816

తసడడ:డ శసకరరరవప బతషల
ఇసటట ననస:26-3-257/1
వయససస:34
లస: పప

3146 NDX2213486
పషరర: కకసడయఖ మమకల

94-103/476

తసడడ:డ శసకరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-3-257/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయమలల పప దధల
ఇసటట ననస:26-3-257/1
వయససస:33
లస: పప

3143 NDX2213619
పషరర: శసకర రరవప బతష
స ల

3139 NDX0662692
పషరర: అసజలదదవ బతష
స ల బతష
స ల

3145 NDX2213429
పషరర: అనసదయ మమకల

94-103/481

భరస : కకసడయఖ మమకల
ఇసటట ననస:26-3-258
వయససస:48
లస: ససస స
94-103/483

భరస : రరమమరరవప వ
ఇసటట ననస:26-3-259
వయససస:37
లస: ససస స

3148 NDX0662403
పషరర: రరమమరరవప ససహహచ

94-103/484

తసడడ:డ పడసరద రరవప ససహహచ
ఇసటట ననస:26-3-259
వయససస:40
లస: పప

3149 NDX0809772
పషరర: భభనసపసడయ మరరయమల
మరరయమల
తలర : నతగగశనరమక మరరయమల
ఇసటట ననస:26-3-260
వయససస:32
లస: ససస స

94-103/485

94-103/486 3151 JBV2869824
94-103/487
3150 NDX1603399
పషరర: భభగఖ లకడక గమసడతల గమసడతల
పషరర: వనసకరటరమణ జజఖత మరరయమల
మరరయమల
భరస : శశఖర గమసడతల
తసడడ:డ భమజసగరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:26-3-260
ఇసటట ననస:26-3-260
వయససస:35
లస: ససస స
వయససస:36
లస: ససస స

3152 AP151010309347
పషరర: నతగగశనరమక మరరయమల
మరరయమల
భరస : భమజసగరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:26-3-260
వయససస:52
లస: ససస స

94-103/488

3153 NDX1603365
పషరర: శశఖర గమసడతల గమసడతల

3155 NDX3221900
పషరర: శకనవరసరరవప వసస

94-103/489

తసడడ:డ శసకర రరవప గమసడతల
ఇసటట ననస:26-3-260
వయససస:37
లస: పప

94-103/490
3154 AP151010306581
పషరర: ససబభబరరవప ఏనసగమల ఏనసగమల

తసడడ:డ వనసకయఖ ఏనసగమల
ఇసటట ననస:26-3-260
వయససస:77
లస: పప

94-103/1398

భసధసవప: రవణ వసస
ఇసటట ననస:26-3-260
వయససస:46
లస: పప

1053 NDX1272418
పషరర: కనక దసరగ వలపరర
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94-36/152

భరస : రమమష వలపరర
ఇసటట ననస:12-4-65
వయససస:29
లస: ససస స
1056 AP151010126227
పషరర: హహహమమవత వలపరర

తసడడ:డ సరమమఖలల వలపరర
ఇసటట ననస:12-4-65
వయససస:40
లస: పప

94-36/153

భరస : అమకతరరవప వలపరర
ఇసటట ననస:12-4-65
వయససస:32
లస: ససస స
94-36/155

భరస : సరమమఖలల జజన వలపరర
ఇసటట ననస:12-4-65
వయససస:57
లస: ససస స
1059 AP151010123302
పషరర: రరజ వలపరర

1054 NDX0229880
పషరర: వజయ కలమమరర వలపరర

1057 JBV1025998
పషరర: కకటయఖ వలపరర

1060 JBV1023456
పషరర: నతగమలలర శనరర అమరస ల
తసడడ:డ ఆదధయఖ అమరస ల
ఇసటట ననస:12-4-66
వయససస:33
లస: ససస స

94-36/154

భరస : రరజ వలపరర
ఇసటట ననస:12-4-65
వయససస:38
లస: ససస స
94-36/156

తసడడ:డ సరమమఖలమరన వలపరర
ఇసటట ననస:12-4-65
వయససస:34
లస: పప
94-36/158

1055 NDX0994806
పషరర: జయపడద వలపరర

1058 JBV2515419
పషరర: రమమష వలపరర

94-36/157

తసడడ:డ సరమమఖలమరన వలపరర
ఇసటట ననస:12-4-65
వయససస:36
లస: పప
94-36/159

1061 NDX0128439
పషరర: రరణణ అమరస ల

94-36/160

తసడడ:డ శరససన అమరస ల
ఇసటట ననస:12-4-66
వయససస:34
లస: ససస స
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1062 AP151010126540
పషరర: అనతమమరర అమరస ల

94-36/161

తసడడ:డ ఆదధయఖ అమరస ల
ఇసటట ననస:12-4-66
వయససస:45
లస: ససస స
1065 AP151010123502
పషరర: శరమసన అమరస ల

94-36/164

94-36/166

94-36/169

94-36/172

94-36/174

94-36/177

94-36/180

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప దగమగ
ఇసటట ననస:12-4-70
వయససస:34
లస: ససస స

1075 NDX2899300
పషరర: రరయపప కరరరమసచ

1078 NDX0337568
పషరర: శకనవరసరరవప తతరటట

1081 NDX1223288
పషరర: ససజనఖ ససతసశశటట

1084 NDX1960641
పషరర: గమరవమక శలసశశటట

94-36/183

1087 JBV1022474
పషరర: వనసకటనరసయఖ ససతసశశటట

94-36/794

1090 JBV1022276
పషరర: కలససమ కరవల
భరస : హహననన రరవప కరవల
ఇసటట ననస:12-4-70
వయససస:35
లస: ససస స

1070 AP151010126283
పషరర: ససగమణమక కరరరమసచ

94-36/168

1073 NDX1960476
పషరర: కకటయఖ వ

94-36/171

1076 NDX0230011
పషరర: లమవణఖ తతరటట

94-36/173

భరస : శకనవరస రరవప తతరటట
ఇసటట ననస:12-4-68
వయససస:34
లస: ససస స
94-36/175

1079 AP151010123319
పషరర: పడసరద రరవప తతరటట

94-36/176

తసడడ:డ వరరసరనమ తతరటట
ఇసటట ననస:12-4-68
వయససస:62
లస: పప
94-36/178

1082 NDX0338418
పషరర: ససతతమహలకడక శతసశశటట

94-36/179

భరస : వనసకటకకషరషరరవప ససతసశశటట
ఇసటట ననస:12-4-69
వయససస:36
లస: ససస స
94-36/181

1085 JBV2515427
పషరర: వనసకటరరవప ససతసశశటట

94-36/182

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-4-69
వయససస:35
లస: పప
94-36/719

తసడడ:డ యయగయఖ ససతసశశటట
ఇసటట ననస:12-4.69
వయససస:33
లస: పప
94-36/184

94-36/793

తసడడ:డ లకకయఖ వ
ఇసటట ననస:12-4-67
వయససస:36
లస: పప

భరస : యగయఖ శలసశశటట
ఇసటట ననస:12-4-69
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ యయగయఖ ససతసశశటట
ఇసటట ననస:12-4-69
వయససస:38
లస: పప
1089 JBV1022268
పషరర: ససజజత దగమగ

94-36/170

భరస : వనసకటభడవప శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-4-69
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-4-69
వయససస:45
లస: ససస స
1086 JBV2515104
పషరర: వనసకట కకషష రరవప ససతసశశటట

1072 NDX2205425
పషరర: రరయపప కరరరమసచ

1067 NDX3014222
పషరర: బబఖలమ మణణకఖస గగలర

భరస : ఫరడనసస కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-4-67
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప తతరటట
ఇసటట ననస:12-4-68
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-4-69
వయససస:28
లస: ససస స
1083 JBV1025253
పషరర: వనసకటమక శతసశశటట

94-36/167

తసడడ:డ దదవయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-4-67/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప తతరటట
ఇసటట ననస:12-4-68
వయససస:54
లస: ససస స
1080 NDX1375302
పషరర: నతసరమక శతసశశటట

1069 JBV2518173
పషరర: దదవమక కరరరమసచ

94-36/163

భరస : మధస బభబమ గగలర
ఇసటట ననస:12-4-66
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-4-67
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరడనసస కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-4-67
వయససస:47
లస: పప
1077 AP151010126329
పషరర: అనసదయ తతరటట

94-36/165

భరస : దదవయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-4-67
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:12-4-67
వయససస:21
లస: పప
1074 AP151010123431
పషరర: దదవయఖ కరరరమసచ

1066 AP151010123503
పషరర: ఆదధయఖ అమరస ల

1064 NDX1838095
పషరర: మధస బభబమ గగళళ

తసడడ:డ దతసస గగళళ
ఇసటట ననస:12-4-66
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ అమరస ల
ఇసటట ననస:12-4-66
వయససస:69
లస: పప

భరస : కకటయఖ వ
ఇసటట ననస:12-4-67
వయససస:31
లస: ససస స
1071 NDX2234557
పషరర: రరజ కలమమర దతసరర

94-36/162

తసడడ:డ ఆదధయఖ అమరస ల
ఇసటట ననస:12-4-66
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆదధయఖ అమరస ల
ఇసటట ననస:12-4-66
వయససస:40
లస: పప
1068 NDX1960427
పషరర: వరన వనమమ

1063 JBV2515146
పషరర: చడనతయఖ అమరస ల

1088 NDX2966612
పషరర: పపషపలత ససతస శశటట

94-36/795

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప ససతస శశటట
ఇసటట ననస:12-4-69/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-36/185

1091 JBV1022391
పషరర: వనసకరయమక చగపపరపప

94-36/186

భరస : బడహకయఖ చగపపరపప
ఇసటట ననస:12-4-70
వయససస:40
లస: ససస స
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1092 AP151010126147
పషరర: నతగగసదడమక దగమగ

94-36/187

భరస : కకటటశనరరరవప దగమగ
ఇసటట ననస:12-4-70
వయససస:72
లస: ససస స
1095 JBV1022250
పషరర: హహసషసనతడవప కరవల

94-36/190

94-36/193

94-36/196

94-36/199

94-36/202

94-36/206

94-36/205

తసడడ:డ కరలలష షషక
ఇసటట ననస:12-4-79
వయససస:36
లస: పప

1105 NDX1960799
పషరర: అనసరరధ జలర

1108 NDX1838210
పషరర: లకకక తరరపతమక జలర

1111 NDX2613362
పషరర: లకకక జలర

1114 AP151010123105
పషరర: రమణయఖ జలర

94-36/209

1117 NDX0995084
పషరర: గగససయమ షషక shek

94-36/200

1120 NDX2234722
పషరర: రజజక షషక
తసడడ:డ హహసషసన అహకద షషక
ఇసటట ననస:12-4-79
వయససస:57
లస: పప

1100 NDX1144450
పషరర: నరసససహరరవప దగమగ

94-36/195

1103 NDX1375294
పషరర: రవ కకరణ జలర

94-36/198

1106 NDX0941583
పషరర: లకడక జలర

94-36/201

భరస : రమణ జలర
ఇసటట ననస:12-4-76
వయససస:42
లస: ససస స
94-36/203

1109 AP151010123019
పషరర: అసకపపనతయమడడ జలర

94-36/204

తసడడ:డ కకటయఖ జలర
ఇసటట ననస:12-4-77
వయససస:92
లస: పప
94-36/735

1112 NDX2622256
పషరర: భవరన జలర

94-36/736

తసడడ:డ మమరళ జలర
ఇసటట ననస:12-4-77
వయససస:19
లస: ససస స
94-36/207

1115 NDX2234730
పషరర: షషహన షషక

94-36/208

తసడడ:డ రజజక షషక
ఇసటట ననస:12-4-79
వయససస:23
లస: ససస స
94-36/210

భరస : రజజక షషక
ఇసటట ననస:12-4-79
వయససస:44
లస: ససస స
94-36/212

94-36/192

తసడడ:డ శసకర రరవప జలర
ఇసటట ననస:12-4-75
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అసకపపనతయమడడ జలర
ఇసటట ననస:12-4-78
వయససస:46
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:12-4-79
వయససస:27
లస: ససస స
1119 NDX2234714
పషరర: కరరమమలమర షషక

94-36/197

భరస : మమరళ జలర
ఇసటట ననస:12-4-77
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకపపనతయమడడ జలర
ఇసటట ననస:12-4-78
వయససస:35
లస: పప
1116 NDX2234698
పషరర: సరరయమ షషక

1102 NDX1425058
పషరర: రసగలకడక జలర

1097 AP151010123456
పషరర: కకటటశనర రరవప దగమగ

తసడడ:డ వరయఖ దగమగ
ఇసటట ననస:12-4-72
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ జలర
ఇసటట ననస:12-4-77
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకపపనతయమడడ జలర
ఇసటట ననస:12-4-77
వయససస:43
లస: పప
1113 JBV2515229
పషరర: చసదడశశఖర జలర

94-36/194

భరస : నతగ రరజ జలర
ఇసటట ననస:12-4-76
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకపప నతయమడడ జలర
ఇసటట ననస:12-4-76
వయససస:40
లస: పప
1110 AP151010123282
పషరర: మమరళ జలర

1099 AP151010126143
పషరర: రమణ దగమగ దగమగ

94-36/189

తసడడ:డ ససతయఖ దగమగ
ఇసటట ననస:12-4-70
వయససస:62
లస: పప

భరస : శసకర రరవప జలర
ఇసటట ననస:12-4-75
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకపప నతయమడడ జలర
ఇసటట ననస:12-4-75
వయససస:57
లస: పప
1107 NDX1838202
పషరర: నతగ రరజ జలర

94-36/191

భరస : నరసససహరరవప దగమగ
ఇసటట ననస:12-4-72
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర జలర
ఇసటట ననస:12-4-75
వయససస:35
లస: ససస స
1104 NDX1424977
పషరర: శసకర రరవప జలర

1096 AP151010123185
పషరర: కకరణ కలమమర దగమగ

1094 NDX1837998
పషరర: పడవణ చగపపవరపప

తసడడ:డ బడహకయఖ చగపపవరపప
ఇసటట ననస:12-4-70
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప దగమగ
ఇసటట ననస:12-4-70
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దగమగ
ఇసటట ననస:12-4-72
వయససస:31
లస: ససస స
1101 NDX1375286
పషరర: అనసరరధ జలర

94-36/188

తసడడ:డ హహసషసన రరవప కరవల
ఇసటట ననస:12-4-70
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రసగపపనతయమడడ కరవల
ఇసటట ననస:12-4-70
వయససస:40
లస: పప
1098 NDX1424936
పషరర: ససనత దగమగ

1093 NDX2234508
పషరర: పవన కలమమర కరవల

1118 NDX0994632
పషరర: మహబబబమనతసర షషక

94-36/211

భరస : నతగబర వల షషక
ఇసటట ననస:12-4-79
వయససస:56
లస: ససస స
94-36/213

1121 NDX2986818
పషరర: లకడక అలర క

94-36/796

భరస : ఆదధనతరరయణ అలర క
ఇసటట ననస:12-4-79
వయససస:37
లస: ససస స
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94-36/797

తసడడ:డ అదధ నతరరయణ అలర క
ఇసటట ననస:12-4-79
వయససస:22
లస: పప
1125 NDX2966604
పషరర: అసకలమక వలర సశశటట

94-36/815

94-36/242

94-36/245

1129 NDX0337980
పషరర: జహహర సయఖద

1132 NDX2234292
పషరర: ఈశనరరరవప బలర

94-36/817

1135 NDX2763068
పషరర: పదక మమననస

భరస : ఖమజజ మహమకద
ఇసటట ననస:12-5-83
వయససస:30
లస: ససస స

1138 JBV2518033
పషరర: ఆశరభ షషక

తసడడ:డ జజహర అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:12-5-83
వయససస:37
లస: పప

భరస : హహసషసన షర షషక
ఇసటట ననస:12-5-84
వయససస:54
లస: ససస స
1146 NDX2056217
పషరర: హహసషసన సరహహబ షషక

భరస : బదతఖసధర సరహహ
ఇసటట ననస:12-5-84
వయససస:22
లస: ససస స

1144 NDX0249698
పషరర: భషసరరభ షషక

94-36/257

1147 NDX2756104
పషరర: అనల నషరద

94-36/818

1150 NDX2966638
పషరర: ససతతషస బబహర
తసడడ:డ అజయ కగవట బబహర
ఇసటట ననస:12-5-84
వయససస:21
లస: ససస స

1130 NDX2056209
పషరర: జజన బభషర సయఖద

94-36/244

1133 NDX2755049
పషరర: దతలర మక అలర డత

94-36/816

1136 NDX2234607
పషరర: షబనత షషక

94-36/247

భరస : జబర బభషర షషక
ఇసటట ననస:12-5-83
వయససస:26
లస: ససస స
94-36/249

1139 JBV1024108
పషరర: షబర బభషర షషక

94-36/250

తసడడ:డ బభబమ షషక
ఇసటట ననస:12-5-83
వయససస:35
లస: పప
94-36/252

1142 NDX0719203
పషరర: మమనత షషక

94-36/253

భరస : మహబబబ బభషర షషక
ఇసటట ననస:12-5-84
వయససస:35
లస: ససస స
94-36/255

1145 JBV1022458
పషరర: మహబబబభబషర షషక

94-36/256

తసడడ:డ హహసషసనతస షషక
ఇసటట ననస:12-5-84
వయససస:35
లస: పప
94-36/819

తసడడ:డ జజగగసదడ కగవట నషరద
ఇసటట ననస:12-5-84
వయససస:38
లస: పప
94-36/821

94-36/241

భరస : అపపలరరజ అలర డత
ఇసటట ననస:12-5-82
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-5-84
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-5-84
వయససస:66
లస: పప
1149 NDX2729580
పషరర: పసడయసకర సరహహ

94-36/246

తసడడ:డ ఖమజజ మహమకద
ఇసటట ననస:12-5-83
వయససస:39
లస: పప
94-36/254

1127 NDX1199611
పషరర: ఎస కగకగ జజనన బబగమ షషక

తసడడ:డ మహబబబ బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:12-5-81
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఖమన అహకద షషక
ఇసటట ననస:12-5-83
వయససస:82
లస: ససస స

94-36/251 1141 NDX1838160
1140 NDX1195890
పషరర: నజజమమదదదన ఎస డడ మహమకద
పషరర: నససడదదదన మహమకద ఖమజజ

1143 AP151010126219
పషరర: రరహమత భ షషక

94-36/243

భరస : శకనవరసరరవప మమననస
ఇసటట ననస:12-5-82
వయససస:34
లస: ససస స
94-36/248

94-36/239

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:12-5-81
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బలర
ఇసటట ననస:12-5-82
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప మమననస
ఇసటట ననస:12-5-82
వయససస:38
లస: పప
1137 NDX1838137
పషరర: నగరనత మహమకద కర

94-36/240

భరస : హనఫ సయఖద
ఇసటట ననస:12-5-81
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ఈశనర రరవప బలర
ఇసటట ననస:12-5-82
వయససస:22
లస: ససస స
1134 NDX2756088
పషరర: శకనవరసరరవప మమననస

1126 NDX1199595
పషరర: ససరరజ బబగమ షషక

1124 NDX2234326
పషరర: ఆలన మమతష
స జజ షరరఫ షషక

తసడడ:డ మమబమ షషక
ఇసటట ననస:12-5-80
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మమహబబబ బభషర షషక
ఇసటట ననస:12-5-81
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబబబ బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:12-5-81
వయససస:47
లస: ససస స
1131 NDX2234433
పషరర: శరకవణణ బలర

94-36/238

భరస : ససబభబరరవప మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-5
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:12-5-80
వయససస:44
లస: ససస స
1128 NDX0338467
పషరర: తతహహర సయఖద

1123 NDX0338269
పషరర: కలమమరర మదధదరరల

1148 NDX2730687
పషరర: బదతఖధర సరహహ

94-36/820

తసడడ:డ ససరగసదడ సరహహ
ఇసటట ననస:12-5-84
వయససస:36
లస: పప
94-36/822

1151 NDX2966646
పషరర: మహన కలమమర బబహహరర

94-36/823

తసడడ:డ అజయ కగవట బబహహరర
ఇసటట ననస:12-5-84
వయససస:18
లస: పప
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94-36/258

భరస : నతగబర బభషర షషక
ఇసటట ననస:12-5-85
వయససస:31
లస: ససస స
1155 JBV1021294
పషరర: మహరరనతసర షషక

94-36/261

94-36/264

1161 NDX2234391
పషరర: సనపత పసలర

94-36/265

94-36/268

94-36/271

94-36/274

94-36/266

1165 NDX0711069
పషరర: నసదతరల కలససమ

1168 NDX2234664
పషరర: ఖమసససబ పఠరన

1171 JBV1025972
పషరర: కరరమమలమర షషక

94-36/826

1174 NDX2742831
పషరర: చనతమకడడ గగరరర

94-36/269

భరస : వనసకట రమణ పపణఖమసతషల
ఇసటట ననస:12-5-87
వయససస:34
లస: ససస స

1177 NDX1838228
పషరర: శరరష మమపపన

94-36/272

1180 NDX0477752
పషరర: శవ రరమకకకషష కకనపరల
తసడడ:డ శసకర రరవప కకనపరల
ఇసటట ననస:12-5-88
వయససస:33
లస: పప

94-36/825

1163 JBV2518298
పషరర: మమరర పసలర

94-36/267

1166 NDX0665349
పషరర: బభబమ పసలర

94-36/270

1169 JBV2518363
పషరర: మసరసన బ షషక

94-36/273

భరస : సపసదత షషక
ఇసటట ననస:12-5-87
వయససస:53
లస: ససస స
94-36/275

1172 NDX2234672
పషరర: ఖమదర వల పఠరన

94-36/276

తసడడ:డ pattan పఠరన
ఇసటట ననస:12-5-87
వయససస:43
లస: పప
94-36/827

1175 NDX2979037
పషరర: వనసకట రమణ పపణఖమసతషల

94-36/828

తసడడ:డ పరదదశ పపణఖమసతషల
ఇసటట ననస:12-5-87
వయససస:35
లస: పప
94-36/277

తసడడ:డ వనసకట కకషష కకనపల
ఇసటట ననస:12-5-88
వయససస:27
లస: ససస స
94-36/279

1160 NDX2760288
పషరర: సలమ షషక

తసడడ:డ జజసఫ పసలర
ఇసటట ననస:12-5-86
వయససస:48
లస: పప

భరస : మహహష గగాథరర
ఇసటట ననస:12-5-87
వయససస:46
లస: ససస స
94-36/829

94-36/263

భరస : బభబమ పసలర
ఇసటట ననస:12-5-86
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సపసదత షషక
ఇసటట ననస:12-5-87
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అపరపలసరనమ గగరరర
ఇసటట ననస:12-5-87
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఉనదతర షషక
ఇసటట ననస:12-5-88
వయససస:33
లస: పప

1162 NDX1447508
పషరర: జజఖత పసలర

1157 NDX0721076
పషరర: మమలమల షషక

భరస : బభజ షషక
ఇసటట ననస:12-5-85
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఖమదర వల పఠరన
ఇసటట ననస:12-5-87
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సపసదత సరహహబ
ఇసటట ననస:12-5-87
వయససస:35
లస: పప

1179 JBV1020692
పషరర: బభజ షషక

94-36/824

తసడడ:డ ససబబభగత నసదలమల
ఇసటట ననస:12-5-86
వయససస:43
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:12-5-87
వయససస:33
లస: ససస స

1176 NDX2979029
పషరర: నతగమణణ పపణఖమసతషల

1159 NDX2755221
పషరర: ఆశ షషక

94-36/260

తసడడ:డ హహ నదర షషక
ఇసటట ననస:12-5-85
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బభబమరరవప పసలర
ఇసటట ననస:12-5-86
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జజసఫ పసలర
ఇసటట ననస:12-5-86
వయససస:62
లస: ససస స

1173 NDX2742872
పషరర: మహహశ గగరరర

94-36/262

భరస : నతగబర బభష షషక
ఇసటట ననస:12-5-85
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమరరవప పసలర
ఇసటట ననస:12-5-86
వయససస:23
లస: ససస స

1170 NDX0710913
పషరర: బభజ వరల షషక

1156 AP151010126045
పషరర: ఫరరదధ బ షషక

1154 AP151010126137
పషరర: ఖతషన భ షషక

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:12-5-85
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఉనదతర షషక
ఇసటట ననస:12-5-85
వయససస:67
లస: ససస స

1158 NDX1195940
పషరర: ససభభన షషక కరకలమమనస షషక
కరకలమమనస
తసడడ:డ అదసబమదడద షషక కరకలమమనస
ఇసటట ననస:12-5-85
వయససస:40
లస: పప

1167 JBV1024074
పషరర: సపసదతబ షషక

94-36/259

భరస : ఉనదతర షషక
ఇసటట ననస:12-5-85
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గమల అహమకద షషక
ఇసటట ననస:12-5-85
వయససస:65
లస: ససస స

1164 AP151010126216
పషరర: జయమక పసలర

1153 AP151010126044
పషరర: మహహబమనసర షషక

1178 JBV1021286
పషరర: భభరత కకనపరల

94-36/278

తసడడ:డ శసకరరరవప కకనపరల
ఇసటట ననస:12-5-88
వయససస:45
లస: ససస స
94-36/280

1181 JBV1024207
పషరర: నతగబరరబషర షషక

94-36/281

తసడడ:డ ఉనదతర షషక
ఇసటట ననస:12-5-88
వయససస:35
లస: పప
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1182 AP151010123473
పషరర: మహబబబ ససభభన

94-36/282

తసడడ:డ ఉనతర షషక
ఇసటట ననస:12-5-88
వయససస:47
లస: పప
1185 NDX2685212
పషరర: సతఖవత కకణపల

94-36/744

94-36/286

తసడడ:డ వనసకట రమణ కసబగరరర
ఇసటట ననస:12-5-89
వయససస:20
లస: పప
1194 NDX2446763
పషరర: శశషమక కసదమమల
భరస : ససబబ రరవప కసదమమల
ఇసటట ననస:12-5-90
వయససస:53
లస: ససస స
1197 NDX2744308
పషరర: లకడక బలర

94-36/833

94-36/293

94-36/296

భరస : జయపడసరద పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-5-93
వయససస:55
లస: ససస స

1195 NDX2446680
పషరర: వనణమ బభబమ కసదమమల

1198 NDX2745438
పషరర: ససతతష బలర

1201 JBV1020676
పషరర: రఫస షషక

1204 JBV2518066
పషరర: దయమమణణ పపలర గబర

94-36/299

1207 AP151010123131
పషరర: జయపరల పపలర గబర

94-36/291

1210 NDX2539369
పషరర: జజఖత
భరస : రతరరజ
ఇసటట ననస:12-5-93
వయససస:34
లస: ససస స

1193 JBV1023241
పషరర: ఏడడకకసడలల కలసదసరరస

94-36/289

1196 NDX2745420
పషరర: శకనవరసరరవప బలర

94-36/832

తసడడ:డ నతరరయణ బలర
ఇసటట ననస:12-5-90
వయససస:48
లస: పప
94-36/834

1199 NDX2164515
పషరర: ఫరతమమ షషక

94-36/292

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:12-5-91
వయససస:32
లస: ససస స
94-36/294

1202 NDX1838244
పషరర: జయ పపలర గబర

94-36/295

తసడడ:డ జయ కలమమర పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-5-92
వయససస:23
లస: ససస స
94-36/297

1205 AP151010126310
పషరర: మలలర శనరర పపలర గబర

94-36/298

భరస : జయపరల పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-5-92
వయససస:44
లస: ససస స
94-36/300

తసడడ:డ జజసఫ పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-5-92
వయససస:47
లస: పప
94-36/302

94-36/830

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసదసరరస
ఇసటట ననస:12-5-90
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కలమమర పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-5-92
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపరల పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-5-92
వయససస:24
లస: పప
1209 NDX2539344
పషరర: మమరర పపలర గబర

94-36/288

తసడడ:డ అబబబకర షషక
ఇసటట ననస:12-5-91
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జయపరల పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-5-92
వయససస:27
లస: ససస స
1206 NDX1622449
పషరర: ఉపషసదడ పపలర గబర

1192 NDX1838251
పషరర: నతగలకడక కలసదసరరస

1190 NDX2850519
పషరర: సరయ మమనక రరమ కసబగరరర
తసడడ:డ వనసకట రమణ కసబగరరర
ఇసటట ననస:12-5-89
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బలర
ఇసటట ననస:12-5-90
వయససస:19
లస: పప

భరస : అబమబకర షషక
ఇసటట ననస:12-5-91
వయససస:60
లస: ససస స
1203 NDX1670059
పషరర: వనలసగరన పపలర గబర

94-36/287

తసడడ:డ ససబబ రరవప కసదమమల
ఇసటట ననస:12-5-90
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బలర
ఇసటట ననస:12-5-90
వయససస:41
లస: ససస స
1200 JBV1021302
పషరర: మమల షషక

1189 NDX0856856
పషరర: నతగగశనర రరవప పపరరమటర

94-36/285

భరస : నతగగశనర రరవప పపరరమటర
ఇసటట ననస:12-5-89
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసదసరరస
ఇసటట ననస:12-5-90
వయససస:23
లస: ససస స
94-36/290

94-36/743

94-36/284 1187 NDX2254001
1186 NDX1822494
పషరర: నతగవలర నమమత రరమ కసబగరరర
పషరర: వనసకట లకడక పపరరమటర

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ లలటట పపరరమటర
ఇసటట ననస:12-5-89
వయససస:41
లస: పప
94-36/831

1184 NDX2685220
పషరర: మలలర శనరరవప కకణపల

తసడడ:డ గగపరల కకషష కకణపల
ఇసటట ననస:12-5-88
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ కసబగరరర
ఇసటట ననస:12-5-89
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ పపరరమటర
ఇసటట ననస:12-5-89
వయససస:65
లస: ససస స
1191 NDX2850501
పషరర: చరణ సరయ రరమ కసబగరరర

94-36/283

తసడడ:డ అపరప రరవప కకనపరల
ఇసటట ననస:12-5-88
వయససస:55
లస: పప

భరస : మలలర శనరరవప కకణపల
ఇసటట ననస:12-5-88
వయససస:34
లస: ససస స
1188 NDX0249714
పషరర: చడనతమక పపరరమమటర

1183 JBV1020916
పషరర: శసకరరరవప కకనపరల

1208 NDX0406645
పషరర: జయ బభబమ పపలర గబర

94-36/301

తసడడ:డ జజసఫ పపలర గబర పపలర గమరర
ఇసటట ననస:12-5-93
వయససస:49
లస: పప
94-36/303

1211 NDX2539351
పషరర: జయపడసరద పపలర గబర

94-36/304

తసడడ:డ జజసఫ పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-5-93
వయససస:57
లస: పప
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94-36/305

భరస : జయబభబమ పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-5-93
వయససస:41
లస: ససస స
1215 AP151010126313
పషరర: భభగఖలకడక పప పపరర పప పపరర

94-36/307

94-36/310

94-36/836

94-36/313

94-36/316

94-36/319

94-36/745

తసడడ:డ నరగసదడ వలలరర
ఇసటట ననస:12-5-97
వయససస:35
లస: ససస స

1225 NDX1195957
పషరర: మహహదద ధన షషక షషక

1228 JBV1022177
పషరర: నతగబరనల షషక

1231 NDX0229104
పషరర: అరరణత పప పపరర

1234 NDX2541134
పషరర: రరధ కరకరర

94-36/748

1237 NDX2756062
పషరర: పరరనత గగరర

94-36/314

1240 AP151010126325
పషరర: సరమమమ జస వలలరర
భరస : పడసరద రరవప వలలరర
ఇసటట ననస:12-5-97
వయససస:65
లస: ససస స

1220 NDX2756955
పషరర: రమణ కలమమరర కరవపరర

94-36/835

1223 NDX1199579
పషరర: బబ జజన షషక

94-36/312

1226 JBV1025667
పషరర: సరగర గగరర

94-36/315

తసడడ:డ బభలశశరర గగర
ఇసటట ననస:12-5-95
వయససస:33
లస: పప
94-36/317

1229 NDX1518259
పషరర: పసడయమసక కరవపరర

94-36/318

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:12-5-96
వయససస:25
లస: ససస స
94-36/320

1232 NDX1518218
పషరర: శకనవరస రరవప కరవపరర

94-36/321

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కరవపరర
ఇసటట ననస:12-5-96
వయససస:55
లస: పప
94-36/746

1235 NDX2541142
పషరర: నతగరరజ కరకరర

94-36/747

తసడడ:డ తవటటరరజ కరకరర
ఇసటట ననస:12-5-96
వయససస:21
లస: పప
94-36/837

భరస : శసకర రరవప గగరర
ఇసటట ననస:12-5-96
వయససస:46
లస: ససస స
94-36/322

94-36/309

భరస : మహహదదన షషక
ఇసటట ననస:12-5-95
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : తవటట రరజ కరకరర
ఇసటట ననస:12-5-96
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ తవటట రరజ కరకరర
ఇసటట ననస:12-5-96
వయససస:18
లస: ససస స
1239 JBV1023282
పషరర: అరరణ వలలరర

94-36/909

భరస : యయససదతసస పప పపరర
ఇసటట ననస:12-5-96
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరర మబరరస కరకరర
ఇసటట ననస:12-5-96
వయససస:43
లస: పప
1236 NDX2541126
పషరర: పడమల కరకరర

1222 NDX1627423
పషరర: వసశ కకషష కరవపరర

1217 JBV2515112
పషరర: ఏససదతసస పప పపరర

భరస : శకనవరసరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:12-5-94
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజమయమ షషక
ఇసటట ననస:12-5-95
వయససస:58
లస: పప

భరస : శరఖమ వరలలరర
ఇసటట ననస:12-5-96
వయససస:32
లస: ససస స
1233 NDX2541373
పషరర: తవటట రరజ కరకరర

94-36/311

తసడడ:డ నతగబర వరల షషక
ఇసటట ననస:12-5-95
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నతగబర వరల ఖజజ
ఇసటట ననస:12-5-95
వయససస:33
లస: పప
1230 NDX1838004
పషరర: బమజర వరలలరర

1219 NDX2479921
పషరర: కరరణకర పప పపరర

94-35/129

తసడడ:డ ఆచతరఖ పప పపరర పప పపరర
ఇసటట ననస:12-5-94
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:12-5-94
వయససస:25
లస: పప

భరస : తతజరదదదన షషక
ఇసటట ననస:12-5-95
వయససస:63
లస: ససస స
1227 NDX1195965
పషరర: రసదల ఖజజనతయక

94-36/308

తసడడ:డ పషడమయఖ పప పపరర
ఇసటట ననస:12-5-94
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పషడమయఖ పప పపరర
ఇసటట ననస:12-5-94
వయససస:31
లస: పప
1224 NDX0229971
పషరర: వరహనబ షషక

1216 AP151010126312
పషరర: రగజజనమక పప కలరర

1214 NDX0380220
పషరర: ససబమబలల దతసరర

భరస : పడభమదతసస దతసరర
ఇసటట ననస:12-5-94
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పషడమయఖ పప పపరర
ఇసటట ననస:12-5-94
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆచతరఖ పప పపరర
ఇసటట ననస:12-5-94
వయససస:47
లస: పప
1221 NDX2988038
పషరర: భభగఖరరజ పప పపరర

94-36/306

తసడడ:డ జయబభబమ పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-5-93/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరబరట పప పపరర
ఇసటట ననస:12-5-94
వయససస:40
లస: ససస స
1218 AP151010123313
పషరర: పషడమయఖ పప పపరర

1213 NDX1744888
పషరర: దదనత పపలర గబర

1238 NDX2775211
పషరర: శకనస గగరర

94-36/838

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:12-5-96
వయససస:27
లస: పప
94-36/323

1241 AP151010123113
పషరర: శరఖస వలలరర

94-36/324

తసడడ:డ పడసరద రరవప వలలరర
ఇసటట ననస:12-5-97
వయససస:40
లస: పప
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1242 AP151010123280
పషరర: పడసరద రరవప వలలరర వలలరర

94-36/325

తసడడ:డ ససబబయఖ వలలరర
ఇసటట ననస:12-5-97
వయససస:72
లస: పప
1245 NDX0941625
పషరర: షరజ షషక

94-36/327

94-36/330

94-36/334

94-36/841

94-36/338

94-36/341

94-36/345

తసడడ:డ వనసకయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-102
వయససస:40
లస: పప

1255 NDX0128306
పషరర: అమరరనతసర షషక

1258 NDX1838046
పషరర: రమమ దదవ కగసరర

1261 NDX1199603
పషరర: అజమమనతసర షషక

1264 NDX0229609
పషరర: అరరణత శతసశశటట

94-36/348

1267 JBV1025212
పషరర: వనసకట రరమయఖ ససతసశశటట

94-36/336

1270 AP151010123315
పషరర: శకనవరస రరవప కరవనటట
తసడడ:డ వనసకటటశనరరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:12-5-102
వయససస:47
లస: పప

1250 NDX2234615
పషరర: కనక వలర మమతసగర

94-36/333

1253 NDX2966703
పషరర: లకకణ రరవప మణణయస

94-36/840

1256 AP151010126228
పషరర: నససమ షషక

94-36/337

భరస : బభబమ షషక
ఇసటట ననస:12-5-100
వయససస:52
లస: ససస స
94-36/339

1259 NDX2056100
పషరర: జజన బ షషక

94-36/340

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-5-101
వయససస:55
లస: ససస స
94-36/342

1262 JBV1021518
పషరర: అశశకలరమమర కగసరర

94-36/343

తసడడ:డ భమజసగరరవప కగసరర
ఇసటట ననస:12-5-101
వయససస:33
లస: పప
94-36/346

1265 JBV1024082
పషరర: నతగలకడక ససతసశశటట

94-36/347

భరస : అసకరరరవప శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-102
వయససస:33
లస: ససస స
94-36/349

తసడడ:డ వనసకయఖ ససతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-102
వయససస:34
లస: పప
94-36/351

94-36/329

తసడడ:డ చటటట మణణయస
ఇసటట ననస:12-5-99
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ సషతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-102
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:12-5-102
వయససస:44
లస: ససస స
1269 AP151010123091
పషరర: అసకరరవప శతసశశటట

94-36/335

భరస : ఇసరకయల షషక
ఇసటట ననస:12-5-101
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నతసర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-5-101
వయససస:69
లస: పప
1266 AP151010126507
పషరర: అసకరలమక కరవనటట

1252 NDX2234425
పషరర: ససనల కలమమర కకనసదన

1247 NDX0942524
పషరర: చనమమలమల షషక

భరస : అవనతశ మమతసగర
ఇసటట ననస:12-5-99
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర కగసరర
ఇసటట ననస:12-5-101
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : భమజసగరరవప కగసరర
ఇసటట ననస:12-5-101
వయససస:57
లస: ససస స
1263 NDX2056126
పషరర: మమలమల షషక

94-36/331

తసడడ:డ బభబమ షషక
ఇసటట ననస:12-5-100
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమన అహకద షషక
ఇసటట ననస:12-5-100
వయససస:57
లస: పప
1260 AP151010126301
పషరర: సరగజన దదవ కగసరర

1249 AP151010123320
పషరర: ఖమజ షషక

94-36/326

తసడడ:డ నతగబరనల షషక
ఇసటట ననస:12-5-98
వయససస:33
లస: పప

తలర : వజయ గగకస కకనసదన
ఇసటట ననస:12-5-99
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకకణ రరవప మణణయస
ఇసటట ననస:12-5-99
వయససస:38
లస: ససస స
1257 AP151010123433
పషరర: బభబమ షషక

94-36/328

తసడడ:డ రజజక షషక
ఇసటట ననస:12-5-98
వయససస:46
లస: పప

భరస : కనకరసబమడస కకనసదన
ఇసటట ననస:12-5-99
వయససస:71
లస: ససస స
1254 NDX2966711
పషరర: భభగఖస మణణయస

1246 NDX1960898
పషరర: నతగబర షషక

1244 NDX1199561
పషరర: హహసషసన బ షషక

భరస : చనత బభజ షషక
ఇసటట ననస:12-5-98
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ షషక
ఇసటట ననస:12-5-98
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రజజక షషక
ఇసటట ననస:12-5-98
వయససస:40
లస: పప
1251 NDX2234532
పషరర: వజయ గగకస కకడతల

94-36/839

తసడడ:డ రరజ నరరసదడ వలలరర
ఇసటట ననస:12-5-97
వయససస:19
లస: పప

భరస : చన కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:12-5-98
వయససస:34
లస: ససస స
1248 AP151010123225
పషరర: చనతబభజ షషక

1243 NDX2979045
పషరర: పడవణ వలలరర

1268 JBV1023639
పషరర: అసక రరవప ససతసశశటట

94-36/350

తసడడ:డ వనసకటయఖ ససతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-102
వయససస:39
లస: పప
94-36/352

1271 NDX2760262
పషరర: సప మరరజ కరససన

94-36/798

తసడడ:డ రరమలసగగశనర సరనమ కరససన
ఇసటట ననస:12-5-103
వయససస:45
లస: పప
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94-36/799

భరస : సప మరరజ కరససన
ఇసటట ననస:12-5-103
వయససస:37
లస: ససస స
1275 NDX2205318
పషరర: రమమష వటటట

94-35/132

94-36/354

94-36/800

94-36/359

94-36/355

1282 NDX0229666
పషరర: ససవరష మదధదరరల

1285 NDX0953331
పషరర: ససబభబరరవప మదధదరరల

94-36/362

1288 NDX1272434
పషరర: కనకదసరగ పరదతల

94-36/357

1291 NDX1563148
పషరర: మసగ వనణణ పసదధరర

1280 NDX2253987
పషరర: రమమష వటటట

94-36/360

భరస : మహనరరవప మమరక
ఇసటట ననస:12-5-106
వయససస:39
లస: ససస స
94-36/363

1289 NDX1195932
పషరర: జయమమరళకకషష చడపపరర

94-173/639

1292 NDX2234631
పషరర: శవసగర మత

1293 NDX1838087
పషరర: ససభభషసణణ మనతస

1294 JBV1024066
పషరర: అనత మనతస

1295 NDX1199546
పషరర: భవఖ మనతస

భరస : తరరపతయఖ మనతస
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:57
లస: ససస స
1299 AP151010123301
పషరర: శకనస మనతస
తసడడ:డ తరరపతయఖ మనతస
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:40
లస: పప

94-36/367

తసడడ:డ తరరపతయఖ మనతస
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:33
లస: ససస స
94-36/369

1297 NDX2234201
పషరర: గసగరరజ చపపటట

1300 AP151010123295
పషరర: మహన రరవప మననతస
తసడడ:డ నతరరయణ మననతస
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:45
లస: పప

94-36/365

94-36/368

భరస : శకనవరస రరవప మనతస
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:34
లస: ససస స
94-36/370

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చపపటట
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:21
లస: పప
94-36/372

94-36/364

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ చడపపరర
ఇసటట ననస:12-5-106
వయససస:45
లస: పప

భరస : మమఘఘనధతమ మత
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:24
లస: ససస స

1296 AP151010126302
పషరర: నతరరయణమక మనతస

94-36/358

94-36/361
1286 NDX0229740
పషరర: నతగ వనసకట కలససమలత మరకర

భరస : అచసఖతరరవప
ఇసటట ననస:12-5-106 NEAR JUTE MILL
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర మనతస
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:26
లస: ససస స

94-36/356

1283 NDX2183663
పషరర: మలలర సవరర మనతస

తసడడ:డ అచసఖత రరవప లలట పసడరర
ఇసటట ననస:12-5-106 NEAR JUTE MILL
వయససస:26
లస: పప
94-36/366

94-36/353

భరస : యయసదరతతస మనతస
ఇసటట ననస:12-5-105
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప పరదతల
ఇసటట ననస:12-5-106
వయససస:60
లస: ససస స
94-171/252

1277 NDX2234227
పషరర: జగదదశనరర గసపల

తసడడ:డ సససదస వటటట
ఇసటట ననస:12-5-104
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశస మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-5-105
వయససస:52
లస: పప

భరస : జయ మమరళకకషష చడపపరర
ఇసటట ననస:12-5-106
వయససస:40
లస: ససస స
1290 NDX2036433
పషరర: అవనతష కలమమర పసడరర

1279 NDX2446755
పషరర: షమన షషక

94-35/131

భరస : సతఖనతరరయణ గసపల
ఇసటట ననస:12-5-104
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-5-105
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-5-105
వయససస:26
లస: పప
1287 NDX0229245
పషరర: లకడక ససరరష చడపపరర

94-35/133

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:12-5-104
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:12-5-104
వయససస:19
లస: ససస స
1284 NDX1195924
పషరర: పడవణ మదధదరరల

1276 NDX1080738
పషరర: దతదత సరహహబ

1274 NDX0229476
పషరర: షమన షషక

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:12-5-104
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-5-104
వయససస:71
లస: పప

భరస : రమమష వటటట
ఇసటట ననస:12-5-104
వయససస:29
లస: ససస స
1281 NDX2986826
పషరర: అపసనత షషక

94-35/130

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:12-5-104
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప వటటట
ఇసటట ననస:12-5-104
వయససస:36
లస: పప
1278 NDX2234177
పషరర: లకడక గగరర వటటట

1273 NDX2149004
పషరర: రరకరసనత షషక

1298 NDX2418309
పషరర: మమఘనతధస శవసగర

94-36/371

తసడడ:డ మహన రరవప శవసగర
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:35
లస: పప
94-36/373

1301 AP151010123035
పషరర: తరరపతయఖ మనతస

94-36/374

తసడడ:డ నతరరయఖ మనతస
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:60
లస: పప
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1302 NDX2618080
పషరర: రరజశశఖర రరడడడ యయరరవ

94-36/737

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:27
లస: పప
1305 NDX2720993
పషరర: శకనస చపపటట

94-36/803

94-36/376

94-36/738

94-36/379

94-35/136

94-36/393

94-36/396

తసడడ:డ బమచచయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:12-6-113
వయససస:48
లస: పప

1315 NDX0664649
పషరర: ససనత బభల

1318 AP151010123328
పషరర: చసడడబభల

1321 AP151010126411
పషరర: ఉమమమహహశనరర జరటట బబ యనత

1324 NDX2056076
పషరర: మహన రరవప మరక

94-36/399

1327 AP151010126192
పషరర: పదతకవత కలరక

94-35/134

1330 NDX1132018
పషరర: వనజ జరటట బబ యన
భరస : రమమష బభబమ జరటట బబ యన
ఇసటట ననస:12-6-114
వయససస:32
లస: ససస స

1310 AP151010123519
పషరర: శరవణ వనసకట

94-36/378

1313 NDX2559144
పషరర: భభరత శరవణ

94-36/740

1316 NDX2122414
పషరర: సతష బభల

94-35/135

తసడడ:డ చసడడ బభల
ఇసటట ననస:12-5-111
వయససస:31
లస: పప
94-35/137

1319 NDX1825464
పషరర: మణణ కలమమరర జరటట బబ యన

94-36/392

భరస : భభసరర రరవప జరటట బబ యన
ఇసటట ననస:12-6-112
వయససస:27
లస: ససస స
94-36/394

1322 NDX1825530
పషరర: భభసరర రరవప జరటట బబ యన

94-36/395

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జరటట బబ యన
ఇసటట ననస:12-6-112
వయససస:33
లస: పప
94-36/397

1325 AP151010123172
పషరర: సరసబశవరరవప జరటట బబ యనత

94-36/398

తసడడ:డ కకసడయఖ జరటట బబ యనత
ఇసటట ననస:12-6-112
వయససస:67
లస: పప
94-36/400

భరస : అచతచరరవప కలరక
ఇసటట ననస:12-6-113
వయససస:42
లస: ససస స
94-36/402

94-36/375

తసడడ:డ శరవణ వనసకట
ఇసటట ననస:12-5-108
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత పరపరరవప మరక
ఇసటట ననస:12-6-112
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:12-6-113
వయససస:22
లస: ససస స
1329 NDX2183705
పషరర: శకనవరస రరవప కలరరక

94-36/739

భరస : సరసబశవరరవప జరటట బబ యనత
ఇసటట ననస:12-6-112
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జరటట బబ యన
ఇసటట ననస:12-6-112
వయససస:36
లస: పప
1326 NDX2183713
పషరర: యమమన కలరరక

1312 NDX0479527
పషరర: శరసత ఆరరకగన

1307 NDX0338509
పషరర: పరరనత వనసకట

తసడడ:డ వనసకటటశన వనసకట
ఇసటట ననస:12-5-108
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఠరకలర చసద బభల
ఇసటట ననస:12-5-111
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జరటట బబ యన
ఇసటట ననస:12-6-112
వయససస:29
లస: ససస స
1323 NDX1825431
పషరర: రమమశ బభబమ జరటట బబ యన

94-36/377

భరస : చసడకబభల
ఇసటట ననస:12-5-111
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చసడకబభల
ఇసటట ననస:12-5-111
వయససస:33
లస: పప
1320 NDX1519612
పషరర: పదతకవత జరటట బబ యన

1309 NDX2369460
పషరర: చడసతనఖ శరరవణ

94-36/802

భరస : శరవణ వనసకట
ఇసటట ననస:12-5-108
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆరరకగన
ఇసటట ననస:12-5-108
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : తవటటరరజ కరకరర
ఇసటట ననస:12-5-109
వయససస:38
లస: ససస స
1317 NDX0664235
పషరర: రజత బభల

94-36/804

తసడడ:డ శరరవణ వనసకట
ఇసటట ననస:12-5-108
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: వజయ అరరకఖమ
ఇసటట ననస:12-5-108
వయససస:67
లస: పప
1314 NDX2234243
పషరర: రరధ కరకరర

1306 NDX2756922
పషరర: దమయసత చపపటట

1304 NDX2859841
పషరర: రతమక యయరరవ

భరస : వనసకటటశనర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనస చపపటట
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశటట O అరరకఖక
ఇసటట ననస:12-5-108
వయససస:60
లస: ససస స
1311 NDX2557296
పషరర: వనసకట శశటట అరరకఖమ

94-36/801

తసడడ:డ అసకక రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ మబరరస చపపటట
ఇసటట ననస:12-5-107
వయససస:43
లస: పప
1308 NDX1635095
పషరర: వజయ అరరకఖక

1303 NDX2859924
పషరర: వనసకటటశనర రరడడడ యయరరవ

1328 NDX2183697
పషరర: జయలకడక కలరరక

94-36/401

భరస : బమచచయఖ లలట కలరరక
ఇసటట ననస:12-6-113
వయససస:78
లస: ససస స
94-36/403

1331 NDX2183689
పషరర: అనదరరధ కలరరక

94-36/404

భరస : శకనవరస రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:12-6-114
వయససస:43
లస: ససస స
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94-36/405

భరస : అసజయఖ కకవనలపరటట
ఇసటట ననస:12-6-115
వయససస:51
లస: ససస స
1335 NDX2234656
పషరర: సమర షషక

94-36/408

94-36/842

94-36/411

94-36/414

94-36/751

94-36/418

94-36/421

తసడడ:డ అపపలరరజ
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:31
లస: పప

1345 NDX2183655
పషరర: మసరసన షషక

1348 NDX2234623
పషరర: రరహనత షషక

1351 AP151010126185
పషరర: బభజజ బ షషక

1354 NDX0953356
పషరర: రహసతషలమర షషక

94-36/424

1357 JBV1025261
పషరర: మసరసనర రరఫ షషక

94-36/415

1360 NDX2966679
పషరర: ఖదర జలమన షషక
తసడడ:డ కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:19
లస: పప

1340 AP151010126123
పషరర: ఖమసససబ షషక షషక

94-36/410

1343 AP151010123521
పషరర: దతదతసరహహబ షషక షషక

94-36/413

1346 NDX2711166
పషరర: శకనవరస వరస గగటటటమమకరల

94-36/750

తసడడ:డ జ ఆర ఆర ఏమ రరజ
ఇసటట ననస:12-6-118
వయససస:47
లస: పప
94-36/416

1349 NDX1961037
పషరర: బభజబ షషక

94-36/417

తసడడ:డ కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:24
లస: ససస స
94-36/419

1352 AP151010126102
పషరర: బషసర బ షషక

94-36/420

భరస : అజమమలమర షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:43
లస: ససస స
94-36/422

1355 NDX1196237
పషరర: అజమతషలమర షషక

94-36/423

తసడడ:డ అజమమలమర షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:29
లస: పప
94-36/425

తసడడ:డ కరలలషర షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:34
లస: పప
94-36/844

94-36/749

తసడడ:డ బడదసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-6-117
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ అజమమలమర షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కరలలషర షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:31
లస: పప
1359 NDX2656080
పషరర: సతఖనతరరయణ గసపరర

94-36/412

భరస : కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:25
లస: పప
1356 NDX0815530
పషరర: రహహస షషక

1342 NDX0711085
పషరర: రజజవల షషక షషక

1337 NDX2598456
పషరర: సమర షషక

భరస : దతదతసరహబ షషక
ఇసటట ననస:12-6-117
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమ తషలర షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:31
లస: ససస స
1353 NDX1960872
పషరర: బభజ షషక

94-36/843

భరస : బభషర షషక
ఇసటట ననస:12-6-118
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశనరరరవప
ఇసటట ననస:12-6-118
వయససస:20
లస: పప
1350 NDX1960880
పషరర: ఆరరఫర షషక

1339 NDX2762862
పషరర: ససదధద గణణశ ఎరకస శశటట

94-36/407

తసడడ:డ అబమదల బభజ షషక
ఇసటట ననస:12-6-116
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దతదతసరహహబ షషక షపర క
ఇసటట ననస:12-6-117
వయససస:47
లస: పప

భరస : అసకరరరవప ససతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-118
వయససస:32
లస: ససస స
1347 NDX2711208
పషరర: సతశ వకరలగడడ

94-36/409

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరవప ఎరకస శశటట
ఇసటట ననస:12-6-116
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ దతదతసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-6-117
వయససస:35
లస: పప
1344 NDX2197706
పషరర: అరరణ ససతసశశటట

1336 NDX2253995
పషరర: వనసకట రరవప కరక

1334 NDX2253979
పషరర: లకడక కరక

భరస : రరజ కరక
ఇసటట ననస:12-6-116
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతయఖ కరక
ఇసటట ననస:12-6-116
వయససస:41
లస: పప

భరస : అబమదల బభజ షషక
ఇసటట ననస:12-6-116
వయససస:40
లస: ససస స
1341 NDX0691964
పషరర: మసరసననల షషక

94-36/406

తసడడ:డ ఆసజయఖ కకవనలపరటట
ఇసటట ననస:12-6-115
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల బభజ షషక
ఇసటట ననస:12-6-116
వయససస:22
లస: పప
1338 NDX2973980
పషరర: శశశదత బఇవనస షషక

1333 NDX1150325
పషరర: వనసకటటష కకవనలసపరటట

1358 AP151010123239
పషరర: అజరమమలమర షషక

94-36/426

తసడడ:డ నబసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-6-119
వయససస:50
లస: పప
94-36/845

1361 AP151010126430
పషరర: భమవననశనరర కడలమడక

94-36/427

భరస : శశలనరరజ కడలమడక
ఇసటట ననస:12-6-120
వయససస:57
లస: ససస స
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1362 AP151010123082
పషరర: శశలనరరజ కదలదధ

94-36/428

తసడడ:డ వపలగనతధన కడలదధ
ఇసటట ననస:12-6-120
వయససస:60
లస: పప
1365 NDX2234235
పషరర: షరహహన షషక

94-36/429

94-36/432

94-36/430

1369 NDX2234219
పషరర: రహమతషలర షషక

94-36/435

1372 NDX1689175
పషరర: షషక జబబసర షషక

94-36/433

1375 NDX2357416
పషరర: చనత సపసదత షషక

1367 NDX0854182
పషరర: నజమమ షషక

1370 NDX2205490
పషరర: రహమతషలమర షషక

94-36/436

94-36/546

1376 NDX1822403
పషరర: ససధతన షషక
తసడడ:డ బనగరరరష షషక
ఇసటట ననస:12-6-122
వయససస:24
లస: ససస స

1377 NDX0800656
పషరర: హసససబ షషక

1378 AP151010123308
పషరర: మమలమల షషకల షషకల

1379 NDX0338624
పషరర: రరజగశనరర మమతసగర

1380 AP151010126294
పషరర: ససవరరస మక మమతసగర
భరస : అచచయఖ మమతసగర
ఇసటట ననస:12-6-123
వయససస:57
లస: ససస స
1383 AP151010123293
పషరర: శవకలమమర మమతసగర

94-36/445

తసడడ:డ మరరయనత మదడద
ఇసటట ననస:12-6-124
వయససస:33
లస: పప

94-36/443

1384 NDX2921146
పషరర: లకడక మమతసగర

94-36/447

1387 NDX0229328
పషరర: అరరణత కలమమరర మదడద

94-36/848

1390 JBV1021260
పషరర: మమరళకకషష మదడద
తసడడ:డ మరరయనత మదడద
ఇసటట ననస:12-6-124
వయససస:36
లస: పప

1382 NDX0721290
పషరర: నతగరరజ మమతసగర

94-36/444

1385 NDX1838012
పషరర: భవరన మదడద

94-36/446

భరస : వజయ కలమమర మమళ మదడద
ఇసటట ననస:12-6-124
వయససస:25
లస: ససస స
94-36/448

భరస : రవ కలమమర మదడద
ఇసటట ననస:12-6-124
వయససస:43
లస: ససస స
94-36/450

94-36/441

తసడడ:డ అచచయఖ మమణణకఖ రరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:12-6-123
వయససస:41
లస: పప

భరస : నతగ రరజ మమతసగర
ఇసటట ననస:12-6-123
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమరళ మదడద
ఇసటట ననస:12-6-124
వయససస:31
లస: ససస స
1389 JBV1022359
పషరర: వజయకలమమర మమళ మదడద

1381 NDX2234342
పషరర: ససవరరస మక మమతసగర

94-36/438

తసడడ:డ శవ కలమమర మతసగర
ఇసటట ననస:12-6-123
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖ రరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:12-6-123
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:12-6-123
వయససస:46
లస: పప
1386 NDX0913335
పషరర: వనసకటలకడక మదడద

94-36/440

తసడడ:డ దసస గరరర షషకల
ఇసటట ననస:12-6-122
వయససస:77
లస: పప
94-36/442

94-36/437

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:12-6-121
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనత జజన షషక
ఇసటట ననస:12-6-121,BESIDE JUTE MILL
వయససస:24
లస: పప

భరస : పఠరన మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-6-122
వయససస:61
లస: ససస స

94-36/434

1373 NDX0851329
పషరర: నతగబరరబషర షషక

భరస : జబబసర షషక
ఇసటట ననస:12-6-121,BESIDE JUTE MILL
వయససస:22
లస: ససస స
94-36/439

94-36/431

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:12-6-121
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:12-6-121
వయససస:30
లస: పప
94-36/545

94-36/847

భరస : నతగబర బభషర షషక
ఇసటట ననస:12-6-121
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:12-6-121
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:12-6-121
వయససస:29
లస: పప
1374 NDX2357408
పషరర: హససనత షషక

1366 NDX1447375
పషరర: ఫయమజ ఖమతషస షషక

1364 NDX2966653
పషరర: రరన దదవ చబలమ

భరస : మమనత చబలమ
ఇసటట ననస:12-6-120
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇనతయమ
ట లర షషక
ఇసటట ననస:12-6-121
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:12-6-121
వయససస:47
లస: ససస స
1371 NDX0851303
పషరర: నతగబర శరరఫ షషక

94-36/846

తసడడ:డ పడసరద చబలమ
ఇసటట ననస:12-6-120
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:12-6-121
వయససస:21
లస: ససస స
1368 NDX0854265
పషరర: గగససయమ షషక

1363 NDX2966661
పషరర: రరకగశ పడసరద చబలమ

1388 AP151010126428
పషరర: జయమక మదడద

94-36/449

భరస : మరరయనత మదడద
ఇసటట ననస:12-6-124
వయససస:57
లస: ససస స
94-36/451

1391 NDX0815787
పషరర: రవ కలమమర ఎసడకడక

94-36/452

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప మదడద
ఇసటట ననస:12-6-124
వయససస:44
లస: పప
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1392 AP151010123286
పషరర: మరరయనత మదడద

94-36/453

తసడడ:డ ససగరవ రరవప మదడద
ఇసటట ననస:12-6-124
వయససస:67
లస: పప
1395 NDX1822429
పషరర: రమమష బభబమ పపలర గబర

94-36/456

94-36/459

94-36/462

94-36/465

94-36/468

94-36/471

94-36/474

తసడడ:డ మహమకద ఇమమమమదదదన
ఇసటట ననస:12-6-131
వయససస:26
లస: పప

1405 NDX0941666
పషరర: జజఖతసద నసబబరర

1408 AP151010123333
పషరర: లలరరడ మరరయనత నసబబరర

1411 NDX2234516
పషరర: గమలసన షషక

1414 NDX2389112
పషరర: పవన కలమమర కరకలమమనస

94-36/477

1417 NDX2446813
పషరర: ఇజజడయయల షషక

94-36/466

1420 NDX2205482
పషరర: కలమమరర అసబమలలరర
భరస : నతగరరజ అసబమలలరర
ఇసటట ననస:12-6-132
వయససస:26
లస: ససస స

1400 NDX0942557
పషరర: ఆరగగఖశరసతరరజ నసబబరర

94-36/461

1403 AP151010123530
పషరర: శరసతయఖ నసబమరర

94-36/464

1406 AP151010126439
పషరర: మనమక నతసబమరర

94-36/467

భరస : బభలశశరర నతమబరర
ఇసటట ననస:12-6-130
వయససస:62
లస: ససస స
94-36/469

1409 NDX2234359
పషరర: సరయబభ షషక

94-36/470

తసడడ:డ ఇజజడయల షషక
ఇసటట ననస:12-6-131
వయససస:21
లస: ససస స
94-36/472

1412 NDX2234193
పషరర: గమలమపష షషక

94-36/473

భరస : పవన కలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:12-6-131
వయససస:24
లస: ససస స
94-36/475

1415 NDX2234581
పషరర: పవన కలమమర కరకలమమనస

94-36/476

తసడడ:డ జజన రబడహ కరకలఎసనస
ఇసటట ననస:12-6-131
వయససస:28
లస: పప
94-36/478

తసడడ:డ ససరరజ షషక
ఇసటట ననస:12-6-131
వయససస:54
లస: పప
94-36/752

94-36/458

తసడడ:డ బభలశశరర నసబమరర
ఇసటట ననస:12-6-129
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజన రరబరట కరకలమమనస
ఇసటట ననస:12-6-131
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-6-131
వయససస:42
లస: పప
1419 NDX2550929
పషరర: మహమకద ఆకకబ

94-36/463

తసడడ:డ ఇసరఇల షషక
ఇసటట ననస:12-6-131
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఇసరడయయలల షషక
ఇసటట ననస:12-6-131
వయససస:44
లస: ససస స
1416 AP151010123265
పషరర: అలమరభక షషక

1402 NDX0913293
పషరర: రతతకలమమరర నతసబమరర

1397 NDX0913491
పషరర: నసబబరర భభగఖరరణణ నసబమరర

తసడడ:డ బభలశశరర నసబమరర
ఇసటట ననస:12-6-128
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చసకరయఖ నసబబరర
ఇసటట ననస:12-6-130
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఆకకబ షషక
ఇసటట ననస:12-6-131
వయససస:23
లస: ససస స
1413 NDX0994913
పషరర: మమన షషక

94-36/460

భరస : ఆరగగఖ శరసతరరజ నతమబరర
ఇసటట ననస:12-6-130
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమసరవ సరవ
ఇసటట ననస:12-6-130
వయససస:42
లస: పప
1410 NDX2205508
పషరర: ఘలసన షషక

1399 AP151010123138
పషరర: శరసతబభబమ నసబబరర

94-36/455

భరస : శరసత బభబమ నసబమరర
ఇసటట ననస:12-6-128
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శరసతయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:12-6-129
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరరద మరరయనత నతమబరర
ఇసటట ననస:12-6-130
వయససస:34
లస: ససస స
1407 NDX0126482
పషరర: కకషషచసదడ సరవ

94-36/457

తసడడ:డ బభలమశశరర నతమబరర
ఇసటట ననస:12-6-128
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చసకరయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:12-6-128
వయససస:67
లస: పప
1404 JBV1025493
పషరర: రరణణ నసబబరర

1396 AP151010126188
పషరర: మసరసన భ షపక

1394 NDX0994616
పషరర: అసకమక పపలర గబర పపలర గమరర

భరస : మమణణకఖస పపలర గమరర
ఇసటట ననస:12-6-125
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : అబమదల షషక
ఇసటట ననస:12-6-126
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శరసతబభబమ నతఓసబబరర
ఇసటట ననస:12-6-128
వయససస:37
లస: ససస స
1401 AP151010123515
పషరర: బభలశశరర నసబమరర

94-36/454

భరస : ఆనసదరరవప పపలర గమరర
ఇసటట ననస:12-6-125
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వజగరరమక పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-6-125
వయససస:44
లస: పప
1398 NDX0994889
పషరర: భభగఖలకడక నతసబమరర

1393 NDX0720193
పషరర: సరగజన పపలర గబర

1418 NDX2234185
పషరర: మహమకద ఆకకబ

94-36/479

తసడడ:డ మహమకద ఇమమమమదదదన
ఇసటట ననస:12-6-131
వయససస:27
లస: పప
94-36/480

1421 AP151010126115
పషరర: సమమదడవనణణ ఎసబమలలరర

94-36/481

భరస : వనసకటటశనరరర ఎసబమలలరర
ఇసటట ననస:12-6-132
వయససస:57
లస: ససస స
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1422 NDX0851246
పషరర: నతగగశనర రరవప ఎసబభటటరర

94-36/482

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఎసబతషరర
ఇసటట ననస:12-6-132
వయససస:33
లస: పప
1425 NDX0854240
పషరర: రమణ ఎరకసశశటట

94-36/485

94-36/488

94-36/491

94-36/494

94-36/497

94-36/499

94-36/502

తసడడ:డ శసకరరకవప కరనదరర
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:28
లస: పప

1435 JBV1021864
పషరర: మమసస ఫర షషక

1438 AP151010123231
పషరర: అబమదల నబ షషక

1441 JBV1021930
పషరర: నతయబడసదల షషక

1444 NDX2446789
పషరర: భభరగ వ కరనదరర

94-36/505

1447 AP151010126422
పషరర: ససబబమక ససతసశశటట

94-36/495

1450 NDX0815514
పషరర: శవకకషష శతసశశటట
తసడడ:డ పపద వనసకయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:29
లస: పప

1430 NDX2028752
పషరర: షరహహదత షషక

94-36/490

1433 AP151010126182
పషరర: హహసషసన బ షషక

94-36/493

1436 NDX2028729
పషరర: మమసస ఫర షషక

94-36/496

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-6-134
వయససస:36
లస: పప
94-36/498

1439 NDX2474740
పషరర: రఫస షషక

94-35/138

తసడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:12-6-135
వయససస:19
లస: పప
94-36/500

1442 AP151010123452
పషరర: పపదద దసస గరరర షషక

94-36/501

తసడడ:డ మరరసర షషక
ఇసటట ననస:12-6-135
వయససస:42
లస: పప
94-36/503

1445 JBV1021963
పషరర: ససజన శతస శశటట

94-36/504

తసడడ:డ పపద వనసకయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:33
లస: ససస స
94-36/506

భరస : పపదద వనసకయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:52
లస: ససస స
94-36/508

94-36/487

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-6-134
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర కరనదరర
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:43
లస: ససస స
1449 NDX2234565
పషరర: రవ కలమమర కరనదరర

94-36/492

తసడడ:డ మరరసర షషక
ఇసటట ననస:12-6-135
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర షషకల
ఇసటట ననస:12-6-135
వయససస:72
లస: పప
1446 JBV2518041
పషరర: వమల కరనదరర

1432 JBV1021955
పషరర: జజన బ షషక

1427 AP151010126003
పషరర: యమగమక మమనసగరల

భరస : మమసస ఫర షషక
ఇసటట ననస:12-6-134
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-6-134
వయససస:41
లస: పప

భరస : పపదద దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:12-6-135
వయససస:35
లస: ససస స
1443 NDX0337881
పషరర: మరరసర షషకల

94-36/489

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-6-134
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సపసదయఖ ఫణణదరస
ఇసటట ననస:12-6-134
వయససస:38
లస: పప
1440 JBV1021971
పషరర: చనత జజన బ షషక

1429 NDX0851394
పషరర: శకనవరస ఎరకసశశటట

94-36/484

భరస : వనసకటయఖ మమనసగరల
ఇసటట ననస:12-6-133
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అలమరబక షషక
ఇసటట ననస:12-6-134
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-6-134
వయససస:33
లస: పప
1437 NDX1838194
పషరర: మమరళ ఫణణదరస

94-36/486

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-133
వయససస:50
లస: పప

భరస : అబమదల నబ షషక
ఇసటట ననస:12-6-134
వయససస:34
లస: ససస స
1434 NDX0337824
పషరర: దసస గరరర షషక

1426 AP151010126368
పషరర: యమగగశనరమక యలమరవపల

1424 NDX0670455
పషరర: అసజల ఎలమరవపల

భరస : వనసకటభడవప ఎలమరవపల
ఇసటట ననస:12-6-133
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ యలమరవపల
ఇసటట ననస:12-6-133
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ ఎలమరవపల
ఇసటట ననస:12-6-133
వయససస:76
లస: ససస స
1431 NDX2079219
పషరర: మమనత షషక

94-36/483

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర ఎసబమలలరర
ఇసటట ననస:12-6-132
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-133
వయససస:40
లస: ససస స
1428 NDX1199629
పషరర: ఎలర మక ఎలమరవపల

1423 JBV1021872
పషరర: నతగరరజ ఎసబమలలరర

1448 NDX2205474
పషరర: రవ కలమమర కరనసరర

94-36/507

తసడడ:డ శసకర రరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:27
లస: పప
94-36/509

1451 JBV1021989
పషరర: రరమకకషష శతస శశటట

94-36/510

తసడడ:డ పపదవనసకయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:35
లస: పప
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94-36/511

తసడడ:డ శకరరమమలల కరనసరర
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:50
లస: పప
1455 NDX2687713
పషరర: అసజమక ఎరకసశశటట

94-36/754

94-36/757

94-36/514

94-36/517

94-36/522

94-36/525

94-36/528

భరస : శకనవరసరరవప రరగస
ఇసటట ననస:12-6-142
వయససస:35
లస: ససస స

1465 AP151010123275
పషరర: చనతవనసకయఖ శతసశశటట

1468 NDX2028356
పషరర: సరయ రరస తమకననన

1471 NDX0941609
పషరర: కకటటశనరర ఉదధదశశటట

1474 AP151010123539
పషరర: శకనవరసరరవప ఉదధదశశటట

94-36/531

1477 NDX1519596
పషరర: మణణ శసకర కరకరర

94-36/518

1480 JBV1026277
పషరర: వనసకటపదతకవత రరగస
తసడడ:డ లకడకనతరరయణ రరగస
ఇసటట ననస:12-6-142
వయససస:38
లస: ససస స

1460 NDX2234680
పషరర: శరరష ససతసశశటట

94-36/513

1463 NDX1425033
పషరర: దసరగ పడసరద మమసడడ

94-36/516

1466 NDX1711176
పషరర: జజబన షషక

94-36/519

తసడడ:డ కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:12-6-138
వయససస:24
లస: ససస స
94-36/523

1469 JBV1022219
పషరర: ససధతకర మమసడడ

94-36/524

తసడడ:డ పపలర యఖ మమసడడ
ఇసటట ననస:12-6-139
వయససస:36
లస: పప
94-36/526

1472 AP151010126425
పషరర: యగమక ఉదధదశశటట

94-36/527

భరస : వనసకయఖ ఉదధదశశటట
ఇసటట ననస:12-6-140
వయససస:72
లస: ససస స
94-36/529

1475 AP151010126229
పషరర: పదకజ కరకరర

94-36/530

భరస : శకనవరసరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:12-6-141
వయససస:48
లస: ససస స
94-36/532

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:12-6-141
వయససస:29
లస: పప
94-36/534

94-36/756

తసడడ:డ పపలర యఖ మమసడడ
ఇసటట ననస:12-6-137
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ ఉదధదశశటట
ఇసటట ననస:12-6-140
వయససస:49
లస: పప

భరస : నతగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:12-6-141
వయససస:67
లస: ససస స
1479 NDX0368977
పషరర: లమవణఖ రరగస

94-36/515

భరస : కకషరషరరవప ఉదధదశశటట
ఇసటట ననస:12-6-140
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉదధదశశటట
ఇసటట ననస:12-6-140
వయససస:43
లస: పప
1476 AP151010126103
పషరర: రమమదదవ కరకరర

1462 NDX1223395
పషరర: కరరణతకర శతసశశటట

1457 NDX2581197
పషరర: అనసష పససపపలలటట

భరస : వనసకట కకషష ససతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-137
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ తమకననన
ఇసటట ననస:12-6-139
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప తమకననన
ఇసటట ననస:12-6-139
వయససస:49
లస: పప
1473 AP151010123232
పషరర: కకషరషరరవప ఉదధదశశటట

94-36/849

తసడడ:డ వనసకయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-137
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససధతకర మమసడడ
ఇసటట ననస:12-6-139
వయససస:32
లస: ససస స
1470 NDX0762773
పషరర: రవ తమకననన

1459 NDX2987030
పషరర: దసరగ పడసరద కనసరర

94-36/753

భరస : నతగరసదడ బభబమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనత వనసకయఖ ససతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-137
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-137
వయససస:34
లస: పప
1467 NDX1132000
పషరర: సషతహ పదధకన మమసడడ

94-36/755

తసడడ:డ శసకర రరవప కనసరర
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:23
లస: పప

భరస : చనత వనసకయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-137
వయససస:52
లస: ససస స
1464 JBV1021898
పషరర: వనసకటకకషష శతసషపటట

1456 NDX2687697
పషరర: లకడక కరసత యయరరమ శశటట

1454 NDX2687747
పషరర: కకటటశనర రరవప యరకసశశటట

భసధసవప: అసజమక యరకసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ అననరయ యయరరమ శశటట
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవ కకషష ససతస శశటట
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:20
లస: ససస స
1461 AP151010126424
పషరర: రమమదదవ శతసశశటట

94-36/512

తసడడ:డ వనసకయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశనర రరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-136
వయససస:74
లస: ససస స
1458 NDX2541670
పషరర: రగణమక శతసశశటట

1453 AP151010123296
పషరర: పపదదవనసకయఖ శతసశశటట

1478 AP151010123382
పషరర: శకనవరసరరవప కరకరర

94-36/533

తసడడ:డ కకటయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:12-6-141
వయససస:52
లస: పప
94-36/535

1481 JBV1020833
పషరర: భభగఖలకడక రరగస

94-36/536

భరస : వరవనసకటటశనరరరవప రరగస
ఇసటట ననస:12-6-142
వయససస:40
లస: ససస స
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1482 AP151010126281
పషరర: కకటటశనరమక రరగస

94-36/537

భరస : లకడనతరరయణ రరగస
ఇసటట ననస:12-6-142
వయససస:62
లస: ససస స
1485 NDX1132026
పషరర: పపరరషమ జరటట బబ యనత

94-36/540

94-36/543

94-36/556

94-36/559

94-36/561

94-35/139

95-93/678

భరస : అబమదల షషక
ఇసటట ననస:12-7-150
వయససస:49
లస: ససస స

1495 SQX1862523
పషరర: పరరనత పచచపపలలసస

1498 NDX0375246
పషరర: కరశ వరరసజననయమలల కరశ

1501 NDX0338582
పషరర: మసరసన బ షషక

1504 NDX0800649
పషరర: ఆదధలకడక మమదరమమటర

94-36/567

1507 NDX1960815
పషరర: సతష బభబమ కటకస

95-73/29

1510 NDX2205458
పషరర: జజన బభజ షషక
తసడడ:డ అబమదలమర షషక
ఇసటట ననస:12-7-150
వయససస:27
లస: పప

1490 NDX0941641
పషరర: షకకలమ షషక

94-36/555

1493 AP151010123447
పషరర: జమమల బభష షషక

94-36/558

1496 JBV1024934
పషరర: నలమ మదధదగమసటర

94-36/560

భరస : వనసకట మలలర శనరరరవప మదధదగమసటర
ఇసటట ననస:12-7-146
వయససస:37
లస: ససస స
94-36/562

1499 AP151010123073
పషరర: మలలర శనర రరవప మదధదగమసటర

94-36/563

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మదధదగమసటర
ఇసటట ననస:12-7-146
వయససస:45
లస: పప
94-36/564

1502 SQX2091551
పషరర: మహహశ సరయ కకలర పర

95-92/616

తసడడ:డ డ కకలర పర
ఇసటట ననస:12-7-148/A
వయససస:19
లస: పప
94-36/565

1505 NDX0892885
పషరర: వజయ దసరగ కటకస కటకస

94-36/566

భరస : శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:12-7-149
వయససస:40
లస: ససస స
94-36/568

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:12-7-149
వయససస:29
లస: పప
94-36/571

94-36/542

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:12-7-145
వయససస:40
లస: పప

భరస : దధలప మమదదరమమటర
ఇసటట ననస:12-7-149
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:12-7-149
వయససస:60
లస: ససస స
1509 NDX2446706
పషరర: మసరసన బ షషక

94-36/557

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:12-7-148
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:12-7-148/A
వయససస:18
లస: పప
1506 NDX1960849
పషరర: వమల కలమమరర కటకస

1492 NDX0711077
పషరర: జమమల బభష షషక

1487 NDX0129114
పషరర: రరటభల మలర శనరర రరటల

భరస : జమమల షర షషక
ఇసటట ననస:12-7-145
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరశ
ఇసటట ననస:12-7-146
వయససస:37
లస: పప

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:12-7-148
వయససస:32
లస: ససస స
1503 SQX2359255
పషరర: తదజ కకలర పర

94-36/554

భరస : శకనవరసరరవప పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:12-7-145
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప మదధదగమసటర
ఇసటట ననస:12-7-146
వయససస:72
లస: ససస స
1500 NDX1641761
పషరర: నతగబర బ షషక

1489 NDX1960609
పషరర: అబద బబగమ షషక

94-36/539

భరస : కకటటశనర రరవప రరటల
ఇసటట ననస:12-6-144
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:12-7-145
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జమమల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-7-145
వయససస:59
లస: పప
1497 AP151010126348
పషరర: వరమక మదధదగమసటర

94-36/541

భరస : జమమల బభషర షషక
ఇసటట ననస:12-7-145
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:12-7-145
వయససస:53
లస: ససస స
1494 AP151010123154
పషరర: షరరఫ షషక

1486 NDX1825506
పషరర: మలర కరరరరన రరవప జరటట బబ యన

1484 AP151010123052
పషరర: వర వనసకటటశనర రరవప రరగస

తసడడ:డ లకకకనతరరయణ రరగస
ఇసటట ననస:12-6-142
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జరటట బబ యన
ఇసటట ననస:12-6-143
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప రరటల
ఇసటట ననస:12-6-144
వయససస:37
లస: పప
1491 AP151010126508
పషరర: ఖమజజభ షషక

94-36/538

తసడడ:డ లకకకనతరరయణ రరగస
ఇసటట ననస:12-6-142
వయససస:40
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప జరటట బబ యన
ఇసటట ననస:12-6-143
వయససస:34
లస: ససస స
1488 NDX0700468
పషరర: హనసమసత రరవప రరటభల

1483 AP151010123098
పషరర: శకనవరసరరవప రరగస రరగస

1508 NDX0942466
పషరర: శకనవరస రరవప కటకస

94-36/569

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:12-7-149
వయససస:41
లస: పప
94-36/572

1511 NDX2528826
పషరర: జజన బభజ షషక

94-36/574

తసడడ:డ అబమదలమర షషక
ఇసటట ననస:12-7-150
వయససస:27
లస: పప
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1512 NDX0457440
పషరర: వరలకడక కరనదరర
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94-36/575

భరస : రరమదతసస కరనసరర
ఇసటట ననస:12-7-151
వయససస:40
లస: ససస స
1515 NDX2166321
పషరర: చసదడ శశఖర కరనదరర

94-36/578

94-36/581

94-36/582

94-36/585

94-36/587

94-36/590

94-36/593

తసడడ:డ రహహమ షషక
ఇసటట ననస:12-7-156
వయససస:35
లస: ససస స

1525 NDX0670430
పషరర: భభగఖలకడక తమకననన

1528 NDX1960583
పషరర: ఫరతమమ షషక

1531 AP151010126171
పషరర: మసరసన భ షషక

1534 NDX0851311
పషరర: మసరసన వల షషక

94-36/596

1537 SQX0675538
పషరర: సతఖనతరరయణ కనతత

94-36/586

1540 NDX0249839
పషరర: వజయలకడక కలరరచదటట
భరస : కనతయఖ కలరరచదటట
ఇసటట ననస:12-7-157
వయససస:41
లస: ససస స

1520 SQX0675413
పషరర: ససనత కనతత

95-93/8

1523 NDX0487272
పషరర: మమరళ మమనగల

94-36/584

1526 MLJ2794824
పషరర: లకకకనతరరయణ ఆళళ

95-93/9

తసడడ:డ అమమలల
ఇసటట ననస:12-7-153
వయససస:49
లస: పప
94-36/588

1529 JBV2518447
పషరర: ఫరతమమ షషక షషక

94-36/589

భరస : సపసదత షషక
ఇసటట ననస:12-7-154
వయససస:42
లస: ససస స
94-36/591

1532 NDX0249896
పషరర: మసరసన భ షషక షషక

94-36/592

భరస : లతస షర షషక
ఇసటట ననస:12-7-154
వయససస:52
లస: ససస స
94-36/594

1535 NDX0710939
పషరర: సపసదత షషక

94-36/595

తసడడ:డ లతఫ షషక
ఇసటట ననస:12-7-154
వయససస:34
లస: పప
95-93/10

తసడడ:డ వఠలమచతరర
ఇసటట ననస:12-7-154
వయససస:45
లస: పప
94-36/598

94-36/580

తసడడ:డ ఎగమక మమనగల
ఇసటట ననస:12-7-152
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల రహహమమన షషక
ఇసటట ననస:12-7-154
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజవరర షషక
ఇసటట ననస:12-7-154
వయససస:58
లస: పప
1539 JBV2518124
పషరర: మహబబబ బ షషక

94-36/583

భరస : అజజ షషక
ఇసటట ననస:12-7-154
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లతఫర షషక
ఇసటట ననస:12-7-154
వయససస:28
లస: పప
1536 AP151010123200
పషరర: మమలమల షషక

1522 NDX1960831
పషరర: ఆసజననయమలల కలరరచదటట

1517 NDX0380253
పషరర: రరమదతసస కరనదరర

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:12-7-151
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జజన బభషర షషక
ఇసటట ననస:12-7-154
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-7-154
వయససస:52
లస: ససస స
1533 NDX0942441
పషరర: జజనతబషర షషక

94-36/851

భరస : రవ తమకననన
ఇసటట ననస:12-7-153
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సపసదత షషక
ఇసటట ననస:12-7-154
వయససస:24
లస: ససస స
1530 AP151010126276
పషరర: సపసదతబషషక షషక

1519 NDX2850535
పషరర: లకడక శరసత పప నతగసటట

94-36/577

తసడడ:డ శకరరమమలల కరనసరర
ఇసటట ననస:12-7-151
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కనతయఖ కలరరచదటట
ఇసటట ననస:12-7-152
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కలరరచదటట
ఇసటట ననస:12-7-152
వయససస:47
లస: పప
1527 NDX2234144
పషరర: నససమ షషక

94-36/579

భరస : శకనవరసరరవప పప నతగసటట
ఇసటట ననస:12-7-151
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: కనతయఖ కలరరచదటట
ఇసటట ననస:12-7-152
వయససస:23
లస: పప
1524 AP151010123274
పషరర: లకకయఖ కలరరచదటట

1516 NDX2028406
పషరర: పవన కలమమర పప నతగసటట

1514 NDX2166289
పషరర: కరనదరర వరసస

తసడడ:డ రరమదతసస కరనదరర
ఇసటట ననస:12-7-151
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప నతగసటట
ఇసటట ననస:12-7-151
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పప నతగసటట
ఇసటట ననస:12-7-151
వయససస:57
లస: పప
1521 NDX2205433
పషరర: ససబడమణఖస కలరరచదటట

94-36/576

భరస : సరసబయఖ పప నతగసటట
ఇసటట ననస:12-7-151
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస దతస కరనదరర
ఇసటట ననస:12-7-151
వయససస:24
లస: పప
1518 AP151010123089
పషరర: శకనవరస రరవప పప నతగసటట

1513 AP151010126353
పషరర: సతఖవత పప నతగసటట

1538 NDX1960823
పషరర: చతసద బ షషక

94-36/597

తసడడ:డ అబమదల రహహమన షషక
ఇసటట ననస:12-7-156
వయససస:25
లస: ససస స
94-36/599

1541 AP151010126370
పషరర: వనసకటమక కలరరచదటట

94-36/600

భరస : ససబబయఖ కలరరచదటట
ఇసటట ననస:12-7-157
వయససస:57
లస: ససస స
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1542 NDX2254019
పషరర: జజఖత వనమమల
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94-36/601

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:12-7-159
వయససస:21
లస: ససస స
1545 AP151010123518
పషరర: కకటటశనరరరవప వనమమల

94-36/604

94-36/606

94-36/609

94-35/140

94-36/613

Deleted
94-36/616

భరస : కళళఖణ రరవప మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:32
లస: ససస స
1563 AP151010123465
పషరర: రవబభబమ మదధదరరల మదధదరరల

94-36/619

భరస : రవ మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-7-166
వయససస:38
లస: ససస స

94-36/610

1555 NDX1957002
పషరర: రరజజ పసటర

1558 NDX0854430
పషరర: నతగలకడక కకరకపరటట

94-35/141

94-35/142

94-36/614

1553 NDX1519570
పషరర: రతత కలమమర వసజజ

94-36/611

1556 NDX2109925
పషరర: దధవఖ శక మధధరరల

94-36/612

1559 NDX0229401
పషరర: జజఖత కరటటమమల

94-36/615

94-36/617

1562 JBV1024140
పషరర: సతఖవత పసటర

94-36/618

భరస : రరజ పసటర
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:42
లస: ససస స

94-36/620 1565 AP151010123101
1564 AP151010123371
పషరర: కళళఖణ రరవప మదధదరరల మదధదరరల
పషరర: కకసడయఖ మమదధదరరల

1567 NDX2417194
పషరర: ససనత కలమమరర మమదసనదరర

1570 NDX2109933
పషరర: నరసససహ రరవప దదరగపల
తసడడ:డ సససదర రరవప దదరగపల
ఇసటట ననస:12-7-166
వయససస:39
లస: పప

94-36/608

భరస : వజఖభభసరర కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:32
లస: ససస స

94-36/621

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మమదధదరరల
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:49
లస: పప
94-35/143

భరస : యసప పప మమదసనదరర
ఇసటట ననస:12-7-166
వయససస:42
లస: ససస స
94-36/623

1550 AP151010126406
పషరర: రరజమక కకరకపరటట

తసడడ:డ కళళఖణ రరవప మధధరరల
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చడనతమలలర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:30
లస: ససస స
1561 JBV1024215
పషరర: చనత రరధ మదధదరరల

94-36/605

తసడడ:డ పరల వసజజ
ఇసటట ననస:12-7-164
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ మధధదరరల
ఇసటట ననస:12-7-166
వయససస:23
లస: ససస స
1569 NDX0954172
పషరర: రరధ మదధదరరల

1552 NDX0851212
పషరర: నవన బభబమ కకరకపరటట

1547 AP151010126409
పషరర: పదక కకరకపరటట కకరకపరటట

భరస : నతగగశనరరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:12-7-162
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రవ మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:40
లస: పప
1566 NDX2205326
పషరర: అనదష మధధదరరల

94-36/607

తసడడ:డ కనక రరజ పసటర
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:27
లస: పప

భరస : చకకవరరస బలర
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:29
లస: ససస స

1560 NDX0994863
పషరర: చనత మదధదరరల

1549 AP151010123517
పషరర: చడనతమమలలర కకరకపరటట

94-36/603

భరస : చడనతమలలర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:12-7-161
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:12-7-162
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప ధదరగపలర
ఇసటట ననస:12-7-165
వయససస:23
లస: ససస స
1557 NDX2109941
పషరర: పదక బలర

94-36/852

తసడడ:డ రరమమలల కకరకపరటట
ఇసటట ననస:12-7-161
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:12-7-162
వయససస:32
లస: పప
1554 NDX2205342
పషరర: శవ పరరనత ధదరగపలర

1546 NDX2899292
పషరర: సరగర వనమమల

1544 JBV1024181
పషరర: ఎసషస రర రరణణ వనమమల

భరస : కకటటశనరరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:12-7-159
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:12-7-159
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమమలల కకరకపరటట
ఇసటట ననస:12-7-161
వయససస:72
లస: ససస స
1551 NDX0851386
పషరర: నతగరరరరన కకరకపరటట

94-36/602

భరస : కకషష గగరలల
ఇసటట ననస:12-7-159
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:12-7-159
వయససస:45
లస: పప
1548 AP151010126217
పషరర: చడనతమక కకరకపరటట

1543 NDX2093474
పషరర: అదధ లకడక గగరలల

1568 NDX1669847
పషరర: పరరనత శరథరర

94-36/622

భరస : దదబత రరజ శరథరర
ఇసటట ననస:12-7-166
వయససస:33
లస: ససస స
94-36/624

1571 NDX0994848
పషరర: మమధవ కరటటమమల

94-36/625

భరస : భరత కలమమర కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-167
వయససస:29
లస: ససస స
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94-36/626

భరస : అశశక కలమమర కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-167
వయససస:33
లస: ససస స
1575 AP151010126437
పషరర: రరమకకటమక కరటటమమల

94-36/629

94-36/632

94-36/635

1579 JBV2515435
పషరర: అమరరతధ కరటటమమల

1582 NDX2234367
పషరర: వనలసగరన కరతతమమల

94-36/638

1585 NDX0854000
పషరర: నతగమణణ గరరర

భరస : శశరర కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-170
వయససస:77
లస: ససస స
94-36/644

94-36/647

తసడడ:డ గఫరర షషక
ఇసటట ననస:12-7-171
వయససస:55
లస: పప

1594 NDX0338012
పషరర: హబ బమనసరస మహమకద

94-36/650

1597 NDX0710947
పషరర: మహమకద షరఫస షషక

94-36/639

1600 NDX0406967
పషరర: రమణ అడడపస
భరస : పడసరదస బభబమ అడడపస
ఇసటట ననస:12-7-172
వయససస:34
లస: ససస స

1580 JBV1026178
పషరర: ససరగష కరటమమల

94-36/634

1583 NDX1519588
పషరర: జజఖతఖద కరతతమమల

94-36/637

94-36/640
1586 NDX1223411
పషరర: రమమదదవ కరటటమమల కరటటమమల

భరస : ఆసతతన కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-170
వయససస:44
లస: ససస స
94-36/642

1589 AP151010123543
పషరర: మరరయనత కరటటమమల

94-36/643

తసడడ:డ శశరర కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-170
వయససస:47
లస: పప
94-36/645

1592 NDX1425173
పషరర: హమదసనతసర షషక

94-36/646

భరస : అబమదల ససభభన షషక
ఇసటట ననస:12-7-171
వయససస:26
లస: ససస స
94-36/648

1595 NDX0380204
పషరర: రరధత ఉదధదశశటట

94-36/649

భరస : శకనవరస ఉదధదశశటట
ఇసటట ననస:12-7-171
వయససస:45
లస: ససస స
94-36/651

తసడడ:డ అబమదల సరజన షపసక
ఇసటట ననస:12-7-171
వయససస:34
లస: పప
94-36/653

94-36/631

తసడడ:డ యమసథదన కరతతమమల
ఇసటట ననస:12-7-170
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సజజద మహమకద
ఇసటట ననస:12-7-171
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబమదల ససభభన షషక
ఇసటట ననస:12-7-171
వయససస:49
లస: ససస స
1599 NDX0670331
పషరర: అబమదల సరజన షషక

94-36/636

తసడడ:డ మసస కకస మహమకద
ఇసటట ననస:12-7-171
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:12-7-171
వయససస:28
లస: ససస స
1596 NDX1425074
పషరర: షరమమమనసర షషక

1591 NDX1960856
పషరర: జలలఖమ మహమకద

1577 JBV2515245
పషరర: వజయకలమమర కరటటమమల

తసడడ:డ బభపపరరవప కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-168
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ యమసథదన కరతతమమల
ఇసటట ననస:12-7-170
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శశరర కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-170
వయససస:50
లస: పప
1593 NDX1425124
పషరర: ఫరరరనత మహమకద

94-36/633

తసడడ:డ రరమమ గరరర
ఇసటట ననస:12-7-170
వయససస:29
లస: ససస స

94-36/641 1588 NDX2234540
1587 AP151010126225
పషరర: ఆదధలకడక కరటటమమల కరటటమమల
పషరర: జజసఫ కరతతమమల

94-36/628

తసడడ:డ చడనతయఖ కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-167
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ యమసథదన కరతతమమల
ఇసటట ననస:12-7-170
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససరగష కరతతమమల
ఇసటట ననస:12-7-170
వయససస:27
లస: ససస స

1590 NDX0363309
పషరర: ఆసథదన కరటటమమల

94-36/630

తసడడ:డ జజజ కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-167
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శశరర కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-168
వయససస:56
లస: పప
1584 NDX1447516
పషరర: వనళళసగరణణ కరతతమమల

1576 NDX0719575
పషరర: భరత కలమమర కరటటమమల

1574 NDX0229427
పషరర: పససపపలలటట శవ కలమమరర

భరస : పషడమచసద
ఇసటట ననస:12-7-167
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చడనతయఖ కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-167
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చడనతయఖ కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-167
వయససస:36
లస: పప
1581 AP151010123032
పషరర: బభబమ రరవప కరటటమమల

94-36/627

తసడడ:డ కకకషషవనణణ bonga
ఇసటట ననస:12-7-167
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చడనతయఖ కరటటమమల
ఇసటట ననస:12-7-167
వయససస:57
లస: ససస స
1578 JBV2515237
పషరర: అశశక కలమమర కరటటమమల

1573 NDX0360768
పషరర: కకకషషవనణణ బబ సగర

1598 NDX0721001
పషరర: మహమకద రఫస షషక

94-36/652

తసడడ:డ అబమదల సరజన షషక
ఇసటట ననస:12-7-171
వయససస:35
లస: పప
94-36/654

1601 JBV2518116
పషరర: మమధవ అడడపప

94-36/655

భరస : చటటటబభబమ అదధపస
ఇసటట ననస:12-7-172
వయససస:35
లస: ససస స
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1602 AP151010126355
పషరర: మనమక ఆడడపస

94-36/656

భరస : దతసస ఆడడపస
ఇసటట ననస:12-7-172
వయససస:57
లస: ససస స
1605 AP151010123240
పషరర: చటటట బభబమ ఆడడపస

94-36/659

1606 AP151010123248
పషరర: దతసస ఆడడపస

94-36/661

1609 NDX0487017
పషరర: శరరద కరకరర

1612 NDX2205441
పషరర: మమలమబ షషక

తసడడ:డ శకనవరస సతఖమబరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:12-7-174/A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఖమససస వల షషక
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:21
లస: ససస స

1614 NDX0800565
పషరర: సపసదతబ షషక

1615 NDX0250050
పషరర: కమలదదవ కరకరర కరకరర

94-36/666

భరస : జజననల షషక
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:39
లస: ససస స
1617 NDX1479170
పషరర: ఖమససస వల షషక

94-36/669

94-36/853

94-36/856

భరస : కకటటశనరరరవప పప నతగసటట
ఇసటట ననస:12-7-178
వయససస:50
లస: ససస స

94-36/664

1624 NDX2762961
పషరర: మనక కరకరర

94-36/672

1627 AP151010126550
పషరర: అలవనణణ ఉదధదశశటట

94-36/667

1630 AP151010126345
పషరర: సరమమమ జఖమక పప నతగసటట
భరస : హనసమసతరరవప పప నతగసటట
ఇసటట ననస:12-7-178
వయససస:72
లస: ససస స

1610 NDX1080423
పషరర: మణణకసఠ తతయ

94-36/663

1613 NDX0853770
పషరర: హరరక కరకరర

94-36/665

1616 AP151010126571
పషరర: వనసకటససబబమక కరకరర

94-36/668

భరస : నతగగశనరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:52
లస: ససస స
94-36/670

1619 AP151010123314
పషరర: జజన వల షషక షషక

94-36/671

తసడడ:డ ఖమదర వరర shek
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:52
లస: పప
94-36/854

1622 NDX2767440
పషరర: శవ కలమమరర కరకరర

94-36/855

భరస : కకటటశనర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:53
లస: ససస స
94-36/857

1625 NDX2762920
పషరర: వర నతగగసదడస కరకరర

94-36/858

భరస : కలమఖణ చకకవరరస కరకరర
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:21
లస: ససస స
94-36/673

భరస : రసగరరరవప ఉదధదశశటట
ఇసటట ననస:12-7-176
వయససస:56
లస: ససస స
94-36/675

95-93/680

తసడడ:డ ససబభబరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప ఉదధదశశటట
ఇసటట ననస:12-7-176
వయససస:34
లస: ససస స
1629 NDX0249938
పషరర: వజయలకడక పప నతగసటట

1621 NDX2756930
పషరర: కకటటశనర రరవప కరకరర

1607 SQX2401131
పషరర: శరసదడ రగదధక
డ స

తసడడ:డ సరసబయఖ తతయ
ఇసటట ననస:12-7-174
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటలసగస కరకరర
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకటటలసగస కరకరర
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:53
లస: పప
1626 NDX0363259
పషరర: వనల ఉదధదశశటట

94-36/662

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:74
లస: ససస స
1623 NDX2987048
పషరర: ససబబ రరవప కరకరర

1618 NDX0876722
పషరర: శకనవరసరరవప కరకరర

94-36/658

తసడడ:డ శరమమఖయయల రగదధక
డ స
ఇసటట ననస:12-7-172
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనస వల షషక
ఇసటట ననస:12-7-175
వయససస:25
లస: పప
1620 NDX2762995
పషరర: లకడక ఆవపలమసద

94-36/660

భరస : శకనవరసరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:12-7-174
వయససస:40
లస: ససస స
95-93/622

1604 NDX0246462
పషరర: పడసరద బభబమ అడడపస

తసడడ:డ దతస అడడపస
ఇసటట ననస:12-7-172
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ యయసస దతసస ఆడడపస
ఇసటట ననస:12-7-172
వయససస:59
లస: పప

భరస : అబమదల రహమమన షషక
ఇసటట ననస:12-7-174
వయససస:31
లస: ససస స
1611 SQX2110252
పషరర: సరయ మమనక పససపపలలటట

94-36/657

తసడడ:డ సరమమఖలలదతసస ఆదధపస
ఇసటట ననస:12-7-172
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దతసస ఆడడపస
ఇసటట ననస:12-7-172
వయససస:42
లస: పప
1608 NDX1425207
పషరర: సలమమ షషక

1603 NDX0942490
పషరర: మమరరకలమమర అడడపప

1628 NDX0800540
పషరర: శరకవణ ససధఖ పప నతగసటట

94-36/674

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప పప నతగరఅసటట
ఇసటట ననస:12-7-178
వయససస:33
లస: ససస స
94-36/676

1631 NDX0815415
పషరర: పడవణ బభబమ పస పప నతగసటట

94-36/677

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప ponnaganti
ఇసటట ననస:12-7-178
వయససస:29
లస: పప
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1632 AP151010123093
పషరర: గగవసదరరజలల వలర స

94-36/679

తసడడ:డ కకకషష రరరవప వలర స
ఇసటట ననస:12-7-178
వయససస:87
లస: పప
94-36/681

1638 AP151010123247
పషరర: మలర కరరరరనరరవప పప నతగసటట

94-36/684

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పప నతగసటట
ఇసటట ననస:12-7-179
వయససస:45
లస: పప
94-36/687

94-36/690

94-36/693

94-36/696

94-36/699

తసడడ:డ వరయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:12-7-183
వయససస:32
లస: ససస స

94-36/688

1651 NDX1901777
పషరర: ససరగఖ గరరర

1654 NDX1960526
పషరర: నతగరరజ లకడక గరరర

94-36/702

1657 NDX2716942
పషరర: వరయఖ మరరయమల

94-36/691

1660 NDX2568806
పషరర: రసజత మమరరయమలల
భసధసవప: రరమ రరవప గరరర
ఇసటట ననస:12-7-183
వయససస:29
లస: పప

1640 NDX0249730
పషరర: లకడక దతనర

94-36/686

1643 AP151010123546
పషరర: వనసకటటశనరరరవప పపపరపల

94-36/689

1646 AP151010126421
పషరర: ఖజజబ షషక

94-36/692

భరస : మహబమ భభష షషక
ఇసటట ననస:12-7-181
వయససస:62
లస: ససస స
94-36/694

1649 AP151010123250
పషరర: మహబమభభష షషక

94-36/695

తసడడ:డ వపసనతఅరరసరషపబ షషక
ఇసటట ననస:12-7-181
వయససస:77
లస: పప
94-36/697

1652 NDX0338871
పషరర: రరధ గరరర

94-36/698

భరస : నతగగశనరరరవప గరరర
ఇసటట ననస:12-7-182
వయససస:52
లస: ససస స
94-36/700

1655 NDX0923169
పషరర: గరరర వనసకట రరమ రరవప గరరర

94-36/701

తసడడ:డ గరరర రరమమ గరరర
ఇసటట ననస:12-7-183
వయససస:28
లస: పప
94-36/758

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:12-7-183
వయససస:58
లస: పప
94-36/760

94-36/683

తసడడ:డ నరసయఖ పపపరపల
ఇసటట ననస:12-7-180
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరసబభబమ గరరర
ఇసటట ననస:12-7-183
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ గరరర
ఇసటట ననస:12-7-183
వయససస:48
లస: పప
1659 NDX2716934
పషరర: అలలఖఖ రరణణ మరరయమల

1648 NDX1195841
పషరర: బభదసలమర షషక

1637 NDX2234300
పషరర: కళళఖణ వనపలర

భరస : రరమరరవప ఎడర
ఇసటట ననస:12-7-180
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర గరరర
ఇసటట ననస:12-7-182
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ యగగశనర రరవప గరరర
ఇసటట ననస:12-7-182
వయససస:28
లస: పప
1656 NDX0126417
పషరర: రరసబభబమ గరరర

94-36/685

తసడడ:డ మసగబబబ ఖమన షషక
ఇసటట ననస:12-7-181
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యగగశనర రరవప గరరర
ఇసటట ననస:12-7-182
వయససస:25
లస: ససస స
1653 NDX0487215
పషరర: అజగయ కలమమర గరరర

1639 JBV1026335
పషరర: జయశక పపపరపళర

1645 NDX1199660
పషరర: మభమ షషక

94-36/680

తసడడ:డ అపరపరరవప వనపలర
ఇసటట ననస:12-7-179
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బభబమ ఖమన షషక
ఇసటట ననస:12-7-181
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:12-7-181
వయససస:24
లస: పప
1650 NDX1838145
పషరర: కళళఖణణ గరరర

94-36/682

భరస : వనసకటటశనరరర సససకర
ఇసటట ననస:12-7-180
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:12-7-181
వయససస:26
లస: ససస స
1647 NDX1960567
పషరర: అమర ఖమన పఠరన

1636 NDX0853606
పషరర: అనసదరఖమక వడతలశశటట వడత
లశశటట
భరస : జజలయఖ వడతలశశటట
ఇసటట ననస:12-7-179
వయససస:63
లస: ససస స

1642 AP151010126497
పషరర: సరమమమ జఖస సససకర

1634 NDX2234334
పషరర: పడమల వనపలర

భరస : కళళఖణ వనపలర
ఇసటట ననస:12-7-179
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:12-7-180
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:12-7-180
వయససస:52
లస: ససస స
1644 NDX1960559
పషరర: రగశరక బబగమ పఠరన

95-93/11

భరస : సరయ రమణ కలమమర కసడత
ఇసటట ననస:12-7-178
వయససస:56
లస: ససస స

1635 NDX0853648
పషరర: పడసనతలకడక పప నతగసటట
పప నతగసటట
భరస : మలర ఖమరరరనరరవప పప నతగసటట
ఇసటట ననస:12-7-179
వయససస:37
లస: ససస స

1641 AP151010126339
పషరర: కకషషవనణణ పపపరపల

1633 SQX1876879
పషరర: సరళ దదవ కసడత

1658 NDX2716959
పషరర: యగగశనరమక మరరయమల

94-36/759

భరస : వరయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:12-7-183
వయససస:54
లస: ససస స
94-36/761

1661 NDX2234953
పషరర: లకడక ససమఖ కకపపపరరవపరర

94-39/691

తసడడ:డ శక రరమబరరస కకపపరరవపరర
ఇసటట ననస:12-12-371
వయససస:23
లస: ససస స
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1662 NDX2777407
పషరర: శకనవరస రరవప మలలర ల

94-39/1129

తసడడ:డ చడనత రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:12-12-371
వయససస:50
లస: పప
1665 NDX0128066
పషరర: ఝమనసరరణణ తగమరర

94-35/147

94-35/150

94-35/153

94-35/156

94-35/161

94-35/164

94-35/165

తసడడ:డ బమడద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-179
వయససస:33
లస: ససస స
1686 NDX0994657
పషరర: మధసర మనతకడ పపసరర

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పపసరర
ఇసటట ననస:12-179
వయససస:32
లస: పప

94-35/154

1675 NDX2356178
పషరర: శరరష మదధదరరల

1678 NDX2233880
పషరర: లకడక దదవ మదధదరరల

94-35/168

94-35/159

94-35/162

94-35/898

1684 AP151010126460
పషరర: రరణమ చచదరర

94-35/166

1690 NDX0126441
పషరర: షఫస షషక
తసడడ:డ బమడదసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-179
వయససస:36
లస: పప

94-35/152

1673 NDX1447326
పషరర: అహమకద మహహససల

94-35/155

థడకకరల

1676 NDX2356160
పషరర: ససజనఖ మదధదరరల

94-35/160

1679 NDX0664938
పషరర: ససరగసదడ బభబమ మదధదరరల

94-35/163

తసడడ:డ వనసకటరమణ మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-175
వయససస:34
లస: పప
1682 NDX2174894
పషరర: లకడక దదవ మదధద రరల

94-60/91

భరస : వనసకట రమణ మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-175
వయససస:23
లస: ససస స
1685 NDX0994673
పషరర: మమసతతజ షషక

94-35/167

తసడడ:డ బమడద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-179
వయససస:54
లస: ససస స
94-35/169

తసడడ:డ బమడద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-179
వయససస:29
లస: పప
94-35/171

1670 NDX0126649
పషరర: శకనవరసరరవప తగమరర

భరస : వనసకటససరగసదడబభబమ మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-175
వయససస:28
లస: ససస స

1681 NDX3182375
పషరర: వనసకట కకషష మమరళమహన
మదధదరరల
తసడడ:డ వనసకట రమణ మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-175
వయససస:31
లస: పప

1687 NDX1080407
పషరర: మసరసన వల షషక

94-35/149

తసడడ:డ అబభబస థడకకరల
ఇసటట ననస:12-172
వయససస:27
లస: పప

భరస : వజయ చచదరర
ఇసటట ననస:12-179
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ పపసరర
ఇసటట ననస:12-179
వయససస:59
లస: ససస స
1689 NDX1080522
పషరర: ససబడహకణఖస పపసరర

1672 AP151010126364
పషరర: బబజజన షషక

1667 NDX0128843
పషరర: వజయలకడక అరరజఖల

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర తగమరర
ఇసటట ననస:12-171
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-175
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశస మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-175
వయససస:56
లస: పప
1683 NDX0994590
పషరర: షమమ షషక

94-35/151

భరస : వనసకటభకకషషమహన మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-175
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరమణ మదధదరరల
ఇసటట ననస:12-175
వయససస:30
లస: ససస స
1680 NDX0942540
పషరర: వనసకట రమణ మదధదరరల

1669 NDX1950667
పషరర: మహహష బభబమ ఆరరదసఖల

94-35/146

భరస : నరసససహరరవప అరరజఖల
ఇసటట ననస:12-171
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అబమదల రహహమమన షషక
ఇసటట ననస:12-172
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:12-172
వయససస:28
లస: పప
1677 NDX0229948
పషరర: గగతమ మదధదరరల

94-35/148

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:12-171
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసరసన బ
ఇసటట ననస:12-172
వయససస:44
లస: ససస స
1674 NDX1080506
పషరర: గపపర షషక

1666 NDX0463802
పషరర: వజయలకడక తగమరర

1664 NDX2444727
పషరర: అనసశర తరరగమ

తసడడ:డ ససబభబరరవప తరరగమ
ఇసటట ననస:12-171
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప తగమరర
ఇసటట ననస:12-171
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర తగమరర
ఇసటట ననస:12-171
వయససస:66
లస: ససస స
1671 JBV2518413
పషరర: మసరసన బ షషక

94-39/1130

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:12-12-371
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తగమరర
ఇసటట ననస:12-171
వయససస:34
లస: ససస స
1668 NDX0128017
పషరర: అనసదరఖమక తగమరర

1663 NDX2777415
పషరర: సరయ రరత మలలర ల

1688 NDX1080712
పషరర: నరకల చచదరర

94-35/170

తసడడ:డ బపపల చచదరర
ఇసటట ననస:12-179
వయససస:29
లస: పప
94-35/172

1691 NDX0126326
పషరర: బమడద సరహహబ షషక

94-35/173

తసడడ:డ బమడద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-179
వయససస:68
లస: పప
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94-35/179

భరస : కరమమశనరరరవప వకరలగడడ
ఇసటట ననస:12-181
వయససస:42
లస: ససస స
1695 NDX0127423
పషరర: కరమమశనర రరవప వకరలగడడ

94-35/182

94-35/185

94-35/188

94-35/191

94-35/194

94-35/205

94-3/1239

తసడడ:డ షణమకగస లలట గగవపరర
ఇసటట ననస:12-189
వయససస:58
లస: పప
1716 NDX2444610
పషరర: భబలకడక గగవపరర

తసడడ:డ రరజజ రఘమనతథ రరడడ రరజజ
ఇసటట ననస:12-189
వయససస:35
లస: పప

94-35/189

1705 AP151010123327
పషరర: పషడమమనసద బభల

1708 AP151010123443
పషరర: వమల మసడల

94-35/213

94-35/192

94-35/195

94-35/206

1714 NDX2119080
పషరర: నతగబర బ షషక

94-35/211

1720 NDX2119056
పషరర: మహబబబ ససభభన షషక
తసడడ:డ ససలమర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-189
వయససస:58
లస: పప

94-35/187

1703 NDX1934570
పషరర: దదపక దతస

94-35/190

1706 AP151010123141
పషరర: కపసల కకషష ఓజజ

94-35/193

1709 NDX2768588
పషరర: సరసనత ససనతపప

94-35/899

భరస : మలర శనర రరవప ససనతపప
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:46
లస: ససస స
1712 NDX1934133
పషరర: పపరష చసదడ రరవప కనడస

94-35/207

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కనడస
ఇసటట ననస:12-184
వయససస:51
లస: పప
1715 NDX2119064
పషరర: లమల బ షషక

94-35/212

భరస : సపసదత షషక
ఇసటట ననస:12-189
వయససస:44
లస: ససస స
94-35/214

భరస : రఘమనతథ రరడడ రరజజ
ఇసటట ననస:12-189
వయససస:61
లస: ససస స
94-35/216

1700 AP151010126481
పషరర: దదపరలరరణణ ఓజజ

తసడడ:డ చతస రసజన ఓజజ
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:57
లస: పప

1711 NDX1916271
పషరర: సప మశశఖర పవన కలమమర
కనడస
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కనడస
ఇసటట ననస:12-184
వయససస:27
లస: పప

1717 NDX0229286
పషరర: రరజజ జయలకడక

94-35/184

తసడడ:డ ససతతష దతస
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సపసదత షషక
ఇసటట ననస:12-189
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసనరరర గగవపరర
ఇసటట ననస:12-189
వయససస:46
లస: ససస స
1719 NDX0665307
పషరర: జగదదష రరజజ

1702 NDX0664615
పషరర: లకడక రరణణ దతస

1697 NDX1933945
పషరర: రరప గగరర

భరస : కపసల కకకషష ఓజజ
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరచరన మసడల
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:61
లస: పప

భరస : పపరషచసదడ రరవప కనడస
ఇసటట ననస:12-184
వయససస:40
లస: ససస స
1713 NDX2429934
పషరర: వనసకటటసనరరర గగవపరర

94-35/186

తసడడ:డ ఠకలర చసద బభల
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ తతరరణణ దతస
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:57
లస: పప
1710 NDX1934042
పషరర: పదతకవత కనడస

1699 NDX0664557
పషరర: రగఖమ దతస

94-35/181

భరస : సరగర గగరర
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : తతరరసస దతస దతస
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కపసల కకషష ఓఝమ
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:32
లస: పప
1707 AP151010123088
పషరర: ససతతష దతస

94-35/183

భరస : ససతతష దతస
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : దధమల మసడల
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:55
లస: ససస స
1704 NDX2412831
పషరర: హరరదతసస ఓఝమ

1696 NDX1958794
పషరర: ససమలత మసడడ

1694 NDX2146711
పషరర: భరత వకరలగడడ

తసడడ:డ కరమమశనర రరవప వకరలగడడ
ఇసటట ననస:12-181
వయససస:23
లస: పప

భరస : బమల మసడడ
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పషడమమనసద బభల
ఇసటట ననస:12-183
వయససస:42
లస: ససస స
1701 AP151010126501
పషరర: అసజల మసడల

94-35/180

భరస : కకటటశనరరరవప వకరలగడడ
ఇసటట ననస:12-181
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప వకరలగడడ
ఇసటట ననస:12/181
వయససస:44
లస: పప
1698 AP151010126483
పషరర: మమయమబభల

1693 NDX0128223
పషరర: అనసదరఖమక వకరలగడడ

1718 NDX2444586
పషరర: సరయ చకకవరరస గగవపరర

94-35/215

తసడడ:డ వనసకటటసనరరర గగవపరర
ఇసటట ననస:12-189
వయససస:25
లస: పప
94-35/217

1721 NDX2712032
పషరర: వనసకటటశనరలల గగవపరర

94-35/851

తసడడ:డ షణమకగస
ఇసటట ననస:12-189
వయససస:57
లస: పప
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94-36/714

భరస : అలమర బకలర షషక
ఇసటట ననస:12-190
వయససస:36
లస: ససస స
1725 NDX2234383
పషరర: నదరరదదదన షషక

94-36/717

94-106/776

94-102/885

94-92/725

తసడడ:డ వనసకట పసచచరరడడడ జడడడ
ఇసటట ననస:25-12-76
వయససస:19
లస: ససస స
1740 NDX2585289
పషరర: దదవదతసస భబపత

94-85/1212

94-92/757

1735 JBV1430560
పషరర: మలలర శనరర గమసటటపలర

1741 NDX2385771
పషరర: సతష కలమమర వరససశశటట

94-85/1213

1746 NDX3089067
పషరర: వజయససలమ ఇనరమబరర

94-107/878

1744 NDX0418665
పషరర: దసరరగమలలర శనరర యరమమల

94-92/726

94-63/1050

94-102/38

1733 NDX1123256
పషరర: లలకగశనరర యయపపరర

94-92/724

1736 NDX1816869
పషరర: అజయ బభబమ గమసటటపలర

94-92/727

1739 NDX2582161
పషరర: శవపరరనత పప తతరర

94-85/1211

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:25-17-96
వయససస:25
లస: ససస స
94-85/1190

1742 NDX2400869
పషరర: కనకమక బబడదడపపడడ

94-85/1191

భరస : సరనమమఖలల బబడడ దపపడడ
ఇసటట ననస:25-22-340
వయససస:79
లస: ససస స
94-106/603

1747 NDX2387223
పషరర: మమరర తమనమమ
భరస : తసబ తమనమమ
ఇసటట ననస:26-1-6
వయససస:52
లస: ససస స

95-11/14

1730 NDX1320233
పషరర: ఫరహ ఖమన పఠరన

తసడడ:డ వజయ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:25-5-127
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనఅకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:25-22-493/23
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరజభబషణస ఠగమకనసదన
ఇసటట ననస:26-1-4/A
వయససస:67
లస: ససస స

94-36/782

భరస : తడనతధ నతయమడడ
ఇసటట ననస:25-5-103
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ కకషష వరససశశటట
ఇసటట ననస:25-22-250
వయససస:30
లస: పప

1743 NDX2567535
పషరర: వనసకట ససబబ తదజశనన
మదసదలపలర
తసడడ:డ శవకలమమర మదసదలపలర
ఇసటట ననస:25-22-368
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదధక షషక
ఇసటట ననస:26-1-6
వయససస:38
లస: పప

1732 NDX2578755
పషరర: రరజగశనరర గగరర

1738 NDX3052016
పషరర: లకడక పడకరశ రరజ కలరపరటట

1727 NDX2762896
పషరర: అనసష బబ పపరరజ

తసడడ:డ ఎసఓహహచఏఎసఎసఏడడ జజన
ఇసటట ననస:24-4-174
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:25-16-74
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రమణ బబపత
ఇసటట ననస:25-22-25
వయససస:19
లస: పప

1749 SQX1789023
పషరర: మహబబబ షషక

94-106/778

భరస : బభలపడసరద
ఇసటట ననస:25-5-127
వయససస:53
లస: ససస స
94-56/590

94-36/716

తసడడ:డ కకషష రరవప బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:12-192
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష గగరర
ఇసటట ననస:25-5-30
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నతసచతరయఖ
ఇసటట ననస:25-5-103
వయససస:60
లస: ససస స
1737 NDX2613842
పషరర: భవన జడడడ

94-36/718

భరస : నతగమలలర శనర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:20-170
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హనసమసతష ఉదర
ఇసటట ననస:24-5-321
వయససస:54
లస: ససస స
1734 AP151010234247
పషరర: శవ ససభభగఖస యయపపరర

1726 NDX2234573
పషరర: మమనక బబ పరడజ

1729 NDX2967354
పషరర: మమలన మడడడ

1724 NDX2234169
పషరర: మహబబబ షషక

భరస : నతనత సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-191
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష బబ పరడజ
ఇసటట ననస:12-192
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవ చవల
ఇసటట ననస:17-153
వయససస:22
లస: పప
1731 NDX3078813
పషరర: అచచమక ఉదర

94-36/715

తసడడ:డ నతగబర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-190
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజవల షషక
ఇసటట ననస:12-191
వయససస:22
లస: పప
1728 NDX3123718
పషరర: వనసకటభడవ చవల

1723 NDX1745019
పషరర: అలమర బకలర షషక

1745 NDX3222874
పషరర: నలమ తషరక
తసడడ:డ రరమ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:26-1-4/22a
వయససస:21
లస: ససస స

94-15/411

1748 NDX2363315
పషరర: పడదదప కలమమర తమనమమ

94-146/5

తసడడ:డ తసబ తమనమమ
ఇసటట ననస:26-1-6
వయససస:28
లస: పప

94-11/1115 1751 NDX3008190
1750 NDX2631109
పషరర: వనసకట నతగగశనర రరవప పగడతల
పషరర: రరణమక బబ లగరన

తసడడ:డ ఉమ మహహశనర రరవప పగడతల
ఇసటట ననస:26-1-7
వయససస:20
లస: పప

94-45/735

94-103/1201

Deleted

భరస : ఫణణ కలమమర బబ లగరన
ఇసటట ననస:26-1-10
వయససస:23
లస: ససస స
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1752 NDX2213981
పషరర: ససజజత మగల
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94-104/15

భరస : శశషష మగల
ఇసటట ననస:26-1-10
వయససస:25
లస: ససస స
1755 NDX2213999
పషరర: సరగర కకలలరర

94-104/18

95-10/591

94-107/866

94-104/21

94-104/24

94-105/17

94-104/790

భరస : నతగగశనర రరవప బతస న
ఇసటట ననస:26-1-13
వయససస:46
లస: ససస స
1776 NDX2998839
పషరర: రతత కలమమరర బతన
భరస : నరసససహ రరవప బతన
ఇసటట ననస:26-1-13 WARD NO 5
వయససస:46
లస: ససస స
1779 NDX0176255
పషరర: రమమష మమడడగమ
తసడడ:డ రరమమలల మమడడగమ
ఇసటట ననస:26-1-14
వయససస:36
లస: పప

1760 NDX3161726
పషరర: వనసకటటశనరరర బబజవరడ

94-104/788

1765 AP151010309282
పషరర: లకడక మమడడసస

1768 NDX2978823
పషరర: రమణ కలమమరర లననరటట

1771 NDX2442663
పషరర: జరరనత షషక

94-104/20

భరస : వనసకటటశనరరర మబఢడసస
ఇసటట ననస:26-1-12
వయససస:31
లస: ససస స
94-104/22

1766 NDX1726431
పషరర: నతగరరజ కరరషటక

94-104/23

తసడడ:డ రరసబభబమ కరరషటక
ఇసటట ననస:26-1-12
వయససస:24
లస: పప
94-104/789

1769 NDX0808436
పషరర: రమణ కలమమరర లసకగటట లసకగటట

భరస : తతరరఫ షషక
ఇసటట ననస:26-1-12, OPP STALL GIRLS HI
వయససస:32
లస: ససస స

1772 NDX1148592
పషరర: ఎస ఎన పడవణ కలమమర
తతడడకకసడ
తసడడ:డ నరసససహ మబరరస తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:26-1-13
వయససస:37
లస: పప

1774 NDX2889467
పషరర: గణణశ బబ డడడ

1775 NDX2998896
పషరర: గణణశ బబ డడడ

1777 NDX0478503
పషరర: జజఖత మమ ఢడసస

1780 NDX0932814
పషరర: తడవనణణ అవధతనస
భరస : ఉమమమహహశనరరరరవ అవధతనస
ఇసటట ననస:26-1-15
వయససస:26
లస: ససస స

94-105/16

భరస : బభలకకషష లసకగటట
ఇసటట ననస:26-1-12
వయససస:35
లస: ససస స
94-105/38

94-104/791

94-104/25

94-103/1202

తసడడ:డ ఎరకయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:26-1-13 WARD NO 5
వయససస:30
లస: పప
94-103/8

తసడడ:డ రమమష�
ఇసటట ననస:26-1-14
వయససస:29
లస: ససస స
94-103/10

94-105/15

94-33/740 1763 NDX1143551
1762 NDX2703981
పషరర: శవ నతగ మలర శనర రరవప లననరటట
పషరర: రరధధక మమడడసస

తసడడ:డ యరకయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:26-1-13
వయససస:31
లస: పప
94-104/792

1757 JBV2860625
పషరర: సతఖనతరరయణ ఎరరకల

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-1-11
వయససస:48
లస: పప

భరస : బల కకషష లననరటట
ఇసటట ననస:26-1-12
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లసకరటట
ఇసటట ననస:26-1-12
వయససస:47
లస: పప
1773 NDX2888774
పషరర: రతత కలమమరర బతస న

94-105/710

భరస : రరమమలల మమడడసస
ఇసటట ననస:26-1-12
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:26-1-12
వయససస:31
లస: పప
1770 NDX0808238
పషరర: బభలకకషష లసకకటట

1759 NDX3001161
పషరర: గగపస కకషష కలసభ

94-104/17

తసడడ:డ పపదరరమమలల ఎరరక కల
ఇసటట ననస:26-1-10
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బల కకషష లననరటట
ఇసటట ననస:26-1-12
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:26-1-12
వయససస:37
లస: ససస స
1767 NDX0175638
పషరర: వనసకటటష కరశపరకల

94-104/19

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల కలసభ
ఇసటట ననస:26-1-10(5-6-2/75)
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:26-1-11
వయససస:23
లస: ససస స
1764 NDX0362731
పషరర: సరలమక

1756 NDX2214096
పషరర: శశషష మగల

1754 NDX2214245
పషరర: వనసకట కకషష కలసభ

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలసభ
ఇసటట ననస:26-1-10
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అసజ మగల
ఇసటట ననస:26-1-10
వయససస:27
లస: పప

తలర : శశశలజ మమచడరర
ఇసటట ననస:26-1-10
వయససస:20
లస: పప
1761 NDX3161189
పషరర: నతగ జజఖత బబజవరడ

94-104/16

భరస : పపనతతఱఅవ జసగళ
ఇసటట ననస:26-1-10
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నలర య కకలలరర
ఇసటట ననస:26-1-10
వయససస:23
లస: పప
1758 SQX2050979
పషరర: వసశ కకషష గమపస మమచడరర

1753 NDX2214088
పషరర: రగజజనమ జసగరల

1778 NDX0175448
పషరర: వనసకటటశనరరర మమడడగమ

94-103/9

తసడడ:డ రరమమలల మమడడగమ
ఇసటట ననస:26-1-14
వయససస:35
లస: పప
94-104/26

1781 SQX2023661
పషరర: ఫరజల బభష షషక

95-1/1024

తసడడ:డ అబమదల గఫర షషక
ఇసటట ననస:26-1-15
వయససస:34
లస: పప
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1782 NDX2997856
పషరర: శవ జజఖత అవధతనస
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94-103/1203

తసడడ:డ పడసరద రరవప అవధతనస
ఇసటట ననస:26-1-16
వయససస:31
లస: ససస స
1785 NDX0104802
పషరర: లకడక మకరరల

94-104/29

94-104/32

94-108/634

94-104/35

94-104/38

94-104/41

తసడడ:డ శవ కరసడకకసడ
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:25
లస: పప
1806 NDX3245727
పషరర: సరయ మగరల
తసడడ:డ అసజ
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:20
లస: పప
1809 NDX0422188
పషరర: పదక ఎరరకలల
భరస : మలర ఖజనతత రరవప ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:33
లస: ససస స

1795 NDX0809798
పషరర: సరళళదదవ కరకలమనస

1798 NDX0966382
పషరర: అలవనలల కకతస

1801 NDX0014670
పషరర: లకకకదదవ బబ రర గ

1804 NDX0933341
పషరర: మననజ కలమమర గగడడగమనదరర

1807 NDX2141893
పషరర: రరధ యయరరకల

94-104/36

94-104/793

1810 NDX0422220
పషరర: వనసకటమక ఎరరకలల
భరస : వనసకటయఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:37
లస: ససస స

94-104/34

1796 NDX0104281
పషరర: ససజజత బబరరగ

94-104/37

తసడడ:డ సదరఖనతరరయణ బబరరగ
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:35
లస: ససస స
94-104/39

1799 NDX0921700
పషరర: వనసకట లకడక గగడడగమనదరర

94-104/40

భరస : కకషష
ష డడ� గగడడగమనదరర
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:48
లస: ససస స
94-104/42

1802 NDX0422139
పషరర: ససబబమక ఓబమళళపపరస

94-104/43

భరస : కకషషయఖ ఓబమళళపపరస
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:60
లస: ససస స
94-104/45

94-104/794
1805 NDX2768695
పషరర: తనదజ రతత సరయ వనలసపటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనలసపటట
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:20
లస: ససస స
94-104/46

భరస : సతఖనతరరయణ యయరరకల
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:27
లస: ససస స
94-104/48

94-104/31

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలశశటట
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష
ష డడ గగడడగమనదరర
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:28
లస: పప
94-104/928

1790 NDX2997799
పషరర: నవన మమధ గగన

94-146/867 1793 NDX1726399
1792 NDX2839215
పషరర: ఉమమమహహశనర రరవప అవధతనస
పషరర: శరకవణణ వనలశశటట

భరస : సదరఖనతరరయణ బబ రరగ
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:51
లస: ససస స
94-104/44

1787 AP151010309300
పషరర: శవలకడక కరళహససస

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మమధ గగన
ఇసటట ననస:26-1-16
వయససస:20
లస: పప

భరస : చడనతయఖ కకతస
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వనలశశటట
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:50
లస: ససస స
1803 NDX2214070
పషరర: మణణకసఠ కరసడకకసడ

94-104/33

భరస : మమరళ జయకకషష కరకలమనస
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ� ఓబమళళపపరస
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:40
లస: ససస స
1800 NDX1766767
పషరర: ససశల కకలర

1789 NDX1165182
పషరర: శకనవరస రరవప బబ రరర బబ రరక

94-104/28

భరస : కరళదతసస కరళహససస
ఇసటట ననస:26-1-16
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప అవధతనస
ఇసటట ననస:26-1-16
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖనతరరయణ బబరగ
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:33
లస: ససస స
1797 NDX0855387
పషరర: శవకలమమరర ఓబమళళపపరస

94-104/30

తసడడ:డ పపలర యఖ బబ రరక
ఇసటట ననస:26-1-16
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మమధ గగన
ఇసటట ననస:26-1-16
వయససస:18
లస: పప
1794 NDX0106062
పషరర: పరవన బబరగ

1786 AP151010309363
పషరర: వజయలకడక కరళహససస

1784 NDX1166800
పషరర: నతగ లకకక బబ రరక

భరస : శకనవరస రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:26-1-16
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరళళసనర రరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:26-1-16
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతరరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:26-1-16
వయససస:50
లస: పప
1791 NDX3008117
పషరర: గణణశ మమధ గగన

94-104/27

తసడడ:డ కరళదతస కరళహససస
ఇసటట ననస:26-1-16
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ మకరరల
ఇసటట ననస:26-1-16
వయససస:41
లస: ససస స
1788 AP151010306051
పషరర: కరళళశనరరరవప కరళహససస

1783 NDX2001048
పషరర: దదపసస గరయతడ కరళహససస

1808 NDX0087189
పషరర: ససగమణ మగల

94-104/47

భరస : శకనవరసస మగల
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:33
లస: ససస స
94-104/49

1811 AP151010309356
పషరర: కకటమక మగల

94-104/50

భరస : మలర యఖ మగల
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:40
లస: ససస స
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1812 AP151010309191
పషరర: కరరణ పప లపలర

94-104/51

భరస : వనసకటటశనరరర పప లపలర
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:40
లస: ససస స
1815 NDX0365056
పషరర: మలర ఖమరరరన ఎరరకల

94-104/54

94-104/57

94-106/5

తసడడ:డ దదవర పడసరద బబ సదల పరటట
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:29
లస: పప
94-104/61

94-104/58

1822 NDX1377670
పషరర: పడవణ కలమమర బబ సదల పరటట

1825 AP151010309175
పషరర: ససబబలకడక ససదరబతషన

94-104/64

1828 NDX1619867
పషరర: వజయ కలమమర ససదర తబతన

94-106/6

తసడడ:డ వనసకటనతరరయణ ససదరభకలసన
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:44
లస: పప

1831 JBV2860757
పషరర: కకషషయఖ పసదసల

94-104/62

1834 NDX2711398
పషరర: అమర షషక

తసడడ:డ బలమల
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బలమల
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:19
లస: పప

94-104/796
1836 NDX2997682
పషరర: కలమఖణ వనసకట నతరరయణ శదతద
బథసన
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప శదతద బథసన
ఇసటట ననస:26-1-19/1
వయససస:19
లస: పప

1837 NDX1296292
పషరర: రమమదదవ దసగరఖల
భరస : నతగరరజ దసగరఖల
ఇసటట ననస:26-1-20
వయససస:29
లస: ససస స

1839 NDX3003514
పషరర: ఆశశన మమసడడస

1840 JBV2869196
పషరర: పపజకలమమరర

94-116/790

తసడడ:డ ససరరసదడ మమసడడస
ఇసటట ననస:26-1-20(5-60-2/102B)
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:34
లస: ససస స

1820 AP151010306312
పషరర: మలర యఖ మగరల

94-104/59

1823 NDX0514737
పషరర: అరరణకలమమరర ససదద తబతష
స న

94-104/60

1826 NDX0034009
పషరర: అఅజమక పసదసల

94-104/63

భరస : సరయలల పసదసల
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:50
లస: ససస స
94-104/65

1829 NDX1144617
పషరర: రరసబభబమ పసదసల

94-104/66

తసడడ:డ కకషష పసదసల
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:33
లస: పప
94-104/68

తసడడ:డ పపద రరమమలల పసదసల
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:57
లస: పప
94-104/750

94-104/56

తసడడ:డ శకనవరస ససదరభకలసన
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదర తబతన
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:25
లస: పప
94-104/67

1817 AP151010306177
పషరర: వనసకటటష పప లపలర పప లపలర

తసడడ:డ పప టట యఖ మగల
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనవరసస ససదరభకలసన
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషటయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:50
లస: ససస స

1833 NDX2711372
పషరర: ఆఫసడన షషక

1819 AP151010306093
పషరర: పపదద త రరమమలల ఎరరకలల

94-104/53

తసడడ:డ లసగయఖ పప లపలర
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దదవ పడసరద బబ సదల పరటట
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప ససదరభకలసన
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:41
లస: ససస స

1830 AP151010306392
పషరర: వనసటససబభబరరవప ససదరబతషన

94-104/55

తసడడ:డ మలర యఖ ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:72
లస: పప

1821 NDX1670208
పషరర: పడదదప కలమమర బబ సదలపరటట

1827 AP151010309160
పషరర: అసజమక పసదసల

1816 AP151010306330
పషరర: శకనవరసరరవప మగరల

1814 AP151010309184
పషరర: ఎలర మక పప లపలర

భరస : లసగయఖ పప లపలర
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ మగల
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపదదరరమమలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:45
లస: పప

1824 NDX0386854
పషరర: అన సదయఖ ససదరబతషన

94-104/52

భరస : పపదదరరమమలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదరరమమలల ఎరరకలల
ఇసటట ననస:26-1-18
వయససస:39
లస: పప
1818 AP151010306202
పషరర: వనసకటయఖ ఎరరకలల

1813 AP151010309157
పషరర: కకషటమక ఎరరకలల

1832 NDX2712289
పషరర: ఫరహద షషక

94-104/749

భరస : బలమల
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:44
లస: ససస స
94-104/751

1835 NDX3001682
పషరర: శకవణ కలమమర ససడతబథసన

94-104/795

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప ససడతబథసన
ఇసటట ననస:26-1-19/1
వయససస:22
లస: పప
94-104/69

1838 NDX1137868
పషరర: సరయనతధ కటమమల

94-106/7

తసడడ:డ మహన రరవప కటమమల
ఇసటట ననస:26-1-20
వయససస:28
లస: పప
94-104/70

1841 JBV2869188
పషరర: అరరణకలమమరర గసజబబ యన
గసజబబ యన
భరస : శకనవరసస గసజబబ యన
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:34
లస: ససస స

94-104/71
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94-104/72

భరస : మమరళ
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:36
లస: ససస స
1845 AP151010309212
పషరర: నతగరసరనరర దసగగగ ల

94-104/75

94-104/78

94-104/81

94-104/84

94-104/87

94-104/90

94-105/18

తసడడ:డ కకషష దసగరఖల
ఇసటట ననస:26-1-22
వయససస:40
లస: పప

1855 NDX0883058
పషరర: నతగరరజ దసగరయమల

1858 AP151010306252
పషరర: ససరరసధడ

1861 AP151010306143
పషరర: మహనతడవప కరటమమల

1864 NDX2277630
పషరర: మణణకసఠ కరసడడకలసట

94-104/93

1867 JBV3716149
పషరర: మలర కరసడడకకసడ

94-104/85

1870 NDX3196995
పషరర: మసగ యమనకపపరఠర
భరస : సతఖనతరరయణ యమనకపపరఠర
ఇసటట ననస:26-1-22
వయససస:39
లస: ససస స

1850 AP151010309149
పషరర: లకకక దసగగగ ల

94-104/80

1853 NDX2080141
పషరర: శకనవరస బమతస

94-104/83

1856 JBV3716131
పషరర: వనసకటటశనరరర భబతస

94-104/86

తసడడ:డ వనసకలలల భబతస
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:37
లస: పప
94-104/88

1859 AP151010306316
పషరర: మలమరరరవప కరటమమల

94-104/89

తసడడ:డ చడనతకగశవపలల కరటమమల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:48
లస: పప
94-104/91

1862 NDX2715753
పషరర: శకకరసత దసగరఖల

94-104/752

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసగరఖల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:23
లస: పప
94-105/19

1865 NDX0365163
పషరర: లకడక గగరటట

94-104/92

భరస : రరమ కకషష గగరటట
ఇసటట ననస:26-1-22
వయససస:36
లస: ససస స
94-104/94

తసడడ:డ లకకయఖ కరసధతడకకసఢ
ఇసటట ననస:26-1-22
వయససస:40
లస: పప
94-107/869

94-104/77

తసడడ:డ వనసకలలల బమతస
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శవ కరసడడకలసట
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:25
లస: పప

భరస : నతగగశనర రరవప మగల
ఇసటట ననస:26-1-22
వయససస:46
లస: ససస స
1869 NDX3200318
పషరర: మమరళ దసగరఖల

94-104/82

తసడడ:డ చడనతకగశవపలల కరటమమల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:56
లస: పప

తలర : నతగగశనరర దసగరఖల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:23
లస: ససస స
1866 NDX0422097
పషరర: కకటమక మగరల

1852 NDX2103695
పషరర: సరయ శరఖససససదర కరటమక

1847 AP151010309177
పషరర: చడనతమక కరటమమల

భరస : కకషటయఖ దసగగగ ల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ మసడస
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ దసగగగ ల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:56
లస: పప
1863 NDX2276467
పషరర: సరయ ససధ దసగరఖల

94-104/79

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషటయఖ దసగగగ ల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:40
లస: పప
1860 AP151010306816
పషరర: శకనవరసస దసగగగ ల

1849 NDX0785634
పషరర: నరసమక భబతస

94-104/74

భరస : చడనతకగశవపలల కరటమమల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప కరటమక
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప కరటమమల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:32
లస: పప
1857 AP151010306265
పషరర: మమరళ దసగగగల దసగగగ ల

94-104/76

భరస : వనసకలలల భబతస
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమయఖ దసగగగ ల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:72
లస: ససస స
1854 NDX0364968
పషరర: సరయ బభబమ కరటమమల

1846 AP151010309150
పషరర: భభరత దసగగగ ల

1844 AP151010309151
పషరర: శరసత మసడస

భరస : ససరగసదడ మసడస
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస దసగగగ ల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప కరటమమల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:51
లస: ససస స
1851 AP151010309318
పషరర: సరమమమ జఖస దసగగగ ల

94-104/73

భరస : మళరవ కరటమమల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర దసగగగ ల
ఇసటట ననస:26-1-21
వయససస:41
లస: ససస స
1848 AP151010309178
పషరర: చటటట మక కరటమమల

1843 JBV2869253
పషరర: దదవ కరటమమల

1868 NDX3183993
పషరర: లకడక దసగరఖల

94-104/797

భరస : కకషష దసగరఖల
ఇసటట ననస:26-1-22
వయససస:51
లస: ససస స
94-107/870

1871 NDX3219391
పషరర: మణణ కలమమర కసడడ కకసడ

94-112/546

తసడడ:డ మణణ
ఇసటట ననస:26-1-22
వయససస:18
లస: పప
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1872 NDX3219417
పషరర: అనతపపరష కసడడ కకసడ

94-112/547

భరస : మలర
ఇసటట ననస:26-1-22
వయససస:34
లస: ససస స
94-104/95

తసడడ:డ వనసకటపత మమదగగన
ఇసటట ననస:26-1-25
వయససస:31
లస: పప
94-104/97

94-104/100

1890 NDX2973063
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-107/50

94-103/1108

94-146/872

తసడడ:డ మహనరరవప గమసడడ
ఇసటట ననస:26-1-29
వయససస:35
లస: పప

94-104/101

1885 NDX2283380
పషరర: వనసకటటశనరరర కకపపపల

1888 NDX2648236
పషరర: ససనత ఉదర

1891 NDX2903029
పషరర: వరలకడక పపపపల

94-147/682

1894 NDX0845735
పషరర: సతఖవత గమసడడ

94-107/51

1897 NDX0848333
పషరర: సతష బభబమ ఉదతర

94-103/1113

1900 AP151010306469
పషరర: చరరచలల ఉదతర
తసడడ:డ సతతఖనసదస ఉదతర
ఇసటట ననస:26-1-29
వయససస:56
లస: పప

94-104/99

1883 NDX2656031
పషరర: జజఖత జరటట

94-107/816

1886 NDX1746181
పషరర: అరరణశక వనసకట ఉదర

94-103/12

1889 NDX2652766
పషరర: ఆదధలకడక ఉదర

94-103/1114

తసడడ:డ సరగర ఉదర
ఇసటట ననస:26-1-28
వయససస:22
లస: ససస స
94-146/873

1892 NDX2989481
పషరర: సహనతజ పరవన షషక

94-146/874

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:26-1-28
వయససస:21
లస: ససస స
94-104/102

1895 NDX0363036
పషరర: ఝమనసరరణణ ఉదతర

94-104/103

భరస : చరరచలల ఉదతర
ఇసటట ననస:26-1-29
వయససస:42
లస: ససస స
94-104/105

తసడడ:డ నతగభబషణస ఉదతర
ఇసటట ననస:26-1-29
వయససస:29
లస: పప
94-104/107

1880 NDX0713701
పషరర: చనమబరస యఖ మబల

భరస : సరగర ఉదర
ఇసటట ననస:26-1-28
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నతగగశనర రరవప గమసడడ
ఇసటట ననస:26-1-29
వయససస:32
లస: ససస స
94-104/104

94-103/11

భరస : కకశశర జరటట
ఇసటట ననస:26-1-26
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నసకరరజ పపపపల
ఇసటట ననస:26-1-28
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగభబషణస ఉదతర
ఇసటట ననస:26-1-29
వయససస:29
లస: పప
1899 NDX0848325
పషరర: నతగగశనర రరవప గమసడడ

1882 AP151010306098
పషరర: దదవదతనస మబల

1877 NDX1144609
పషరర: కకషప ర జరటట జరటట

తసడడ:డ దదవదతనస మబలమ
ఇసటట ననస:26-1-26
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సతష బభబమ ఉదర
ఇసటట ననస:26-1-28
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖ రరవప పపపపల
ఇసటట ననస:26-1-28
వయససస:44
లస: పప
1896 NDX0848341
పషరర: రవకలమమర ఉదతర

94-104/98

తసడడ:డ వనసకటయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:26-1-27
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-1-28
వయససస:61
లస: పప
1893 NDX2748937
పషరర: నదకరరజ పపపపల

1879 AP151010309105
పషరర: ససత మబలమ

94-40/857

తసడడ:డ వనసకయఖ జరటట
ఇసటట ననస:26-1-26
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మబరస యఖ మబలమ
ఇసటట ననస:26-1-26
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశనరరర కకపపపల
ఇసటట ననస:26-1-27
వయససస:38
లస: ససస స
1887 NDX2612851
పషరర: ఖజ మయనసదదదన చషసస
మహమకద
తసడడ:డ జలమన మహమకద
ఇసటట ననస:26/1/28
వయససస:18
లస: పప

94-104/96

భరస : దదవదతనస మబలమ
ఇసటట ననస:26-1-26
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదతనస మబలమ
ఇసటట ననస:26-1-26
వయససస:37
లస: పప
1884 NDX2283406
పషరర: వనసకట రమణ కకపపపల

1876 AP151010306111
పషరర: వనసకయఖ గబనదగమసటఅళ

1874 NDX2823151
పషరర: వహహద షషక

భరస : మహమకద రఫస షషక
ఇసటట ననస:26-1-25
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపత గగనసగమసటలల
ఇసటట ననస:26-1-25
వయససస:72
లస: పప

భరస : మబరరస మబలమ
ఇసటట ననస:26-1-26
వయససస:36
లస: ససస స
1881 JBV3716156
పషరర: పపదమమరస యఖ మబల

94-104/798

తసడడ:డ నతగగశవరరర దసగరఖల
ఇసటట ననస:26-1-22(5-60-2/104)
వయససస:25
లస: పప

1875 NDX1144575
పషరర: చనత మరరయదతసస మమద గగన

1878 NDX0422634
పషరర: నరకల మబల

1873 NDX3001401
పషరర: శవ సరయ దసగరఖల

1898 NDX0848374
పషరర: సరగర ఉదతర

94-104/106

తసడడ:డ నతగభబషణస ఉదతర
ఇసటట ననస:26-1-29
వయససస:31
లస: పప
94-104/108

1901 NDX3130762
పషరర: కకసడయఖ తలమరర

94-104/800

తసడడ:డ నరసయఖ తలమరర
ఇసటట ననస:26-1-29
వయససస:46
లస: పప
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94-104/801

భరస : కకసడయఖ తలమరర
ఇసటట ననస:26-1-29
వయససస:43
లస: ససస స

94-107/52

తసడడ:డ కకసడయఖ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:26-1-29
వయససస:21
లస: ససస స

1905 NDX1367507
పషరర: మహనదర షపర టక

94-106/8

భరస : ససలమర షషక
ఇసటట ననస:26-1-29/1
వయససస:52
లస: ససస స

1906 NDX1560482
పషరర: దసరగ రరవప కసస

94-103/14

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప గగనసగమసట
ఇసటట ననస:26-1-33
వయససస:31
లస: పప

1909 NDX1560417
పషరర: శరరద గగనసగమసటర

94-106/9

94-104/109

భరస : చనమరరయ దతసస గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-33
వయససస:27
లస: ససస స

1911 NDX1560425
పషరర: అవసత కలమమరర గగనసగమసటర

94-103/16

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:28
లస: ససస స

1912 JBV3716743
పషరర: లకడక మధగగన

94-104/112

భరస : లకకయఖ మమదగగన
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:52
లస: ససస స

1915 AP151010309291
పషరర: రతస మక

94-104/110

94-104/115

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:40
లస: పప

1918 AP151010306630
పషరర: నతగయఖ భబతస

94-104/113

94-104/118

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:52
లస: పప

1921 NDX2001675
పషరర: రతత కలమమరర బబతస

94-104/116

తసడడ:డ నతగయఖ బబఠమ
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:19
లస: ససస స
1926 AP151010309230
పషరర: వరణణ గగనసగమసటర

94-105/20

94-104/120

తసడడ:డ చన వనసకట పత గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-36
వయససస:21
లస: పప

1927 AP151010306116
పషరర: చనత వనసకట పత గగనసగమసటర

94-103/17

1930 NDX1137793
పషరర: ఏససబభబమ గగనసగమసటర
తసడడ:డ పపదద వనసకటపత గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-36
వయససస:27
లస: పప

1913 AP151010309227
పషరర: ససజజత గగనసగమసటర

94-104/111

1916 NDX0369033
పషరర: సరసబయఖ మమదగరన

94-104/114

1919 AP151010306037
పషరర: శబభసరరవప ఆకలల

94-104/117

1922 NDX1775735
పషరర: గణణశ తతట ాదపరకఅలమ

94-105/21

1925 NDX0034025
పషరర: బభల నతగగసదడస

94-104/119

తసడడ:డ పపదవనసకట పత
ఇసటట ననస:26-1-35
వయససస:31
లస: ససస స
94-104/121

తసడడ:డ పపదద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-1-35
వయససస:40
లస: పప
94-103/18

94-103/15

తసడడ:డ శశత మహలకడక తతటటపరకల
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకటపత గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-35
వయససస:23
లస: పప

భరస : చనత వనసకటపత
ఇసటట ననస:26-1-35
వయససస:40
లస: ససస స
1929 NDX2275063
పషరర: వనసకట రరవప గగనసగమసటర

1924 NDX2151710
పషరర: ఏడడకకసడలల గగనసగమసటర

1910 NDX2503753
పషరర: దధవఖ బబతస

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర� ఆకలల
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:47
లస: పప

భరస : నతగయఖ బబతస
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:39
లస: ససస స
94-132/1144

94-103/13

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప బబతస
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:46
లస: పప

1920 AP151010306132
పషరర: వనసకటటశనరరర కరటపలర

1907 NDX1144880
పషరర: పపదద మరరయదతసస గగనసగమసట
గగనసగమసట
తసడడ:డ కకటటశనరరరవప గగనసగమసట
ఇసటట ననస:26-1-32
వయససస:36
లస: పప

భరస : పపదదవనసకటపత
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జయరరవప భబతస
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:57
లస: ససస స

1917 NDX0950683
పషరర: వనసకటటశనరరర మమదగరన

94-107/871

తసడడ:డ నతగయఖ బబతస
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర మధగగన
ఇసటట ననస:26-1-34
వయససస:36
లస: ససస స

1914 AP151010309027
పషరర: మమతతఖలమక మమద గగన

1904 NDX3134160
పషరర: దమమయమవథద తలమరర

తసడడ:డ కకసడయఖ తలమరర
ఇసటట ననస:26-1-29
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కసస
ఇసటట ననస:26-1-29/1
వయససస:37
లస: పప

1908 NDX0962761
పషరర: మరరయదతసస జ గగనసగమసట

1923 NDX2781771
పషరర: దధవఖ బబఠమ

1903 NDX2520559
పషరర: దమయసత తలర రర

1928 AP151010306023
పషరర: పపదవనసకటపత గగనసగమసటర

94-104/122

తసడడ:డ పపదద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-1-35
వయససస:52
లస: పప
94-104/123

1931 NDX1786872
పషరర: రఘమనతథ కరటటపలర

94-105/22

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కరటటపలర
ఇసటట ననస:26-1-36
వయససస:26
లస: పప
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1932 NDX2670644
పషరర: అనసష గగనసగమసటర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-34
94-103/1115

తసడడ:డ యసప బమ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-36/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-103/21

1938 NDX2151744
పషరర: మమనక అసదసగమల

94-106/10

94-103/24

94-103/27

1947 JBV3715828
పషరర: జజన గగనసగమసటర

94-103/30

94-103/32

భరస : జజన గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-40
వయససస:31
లస: ససస స

1942 NDX1296193
పషరర: హవల గగనసగమసటర

1945 NDX1897182
పషరర: నతగగసదడస కససకలరరస

94-103/1117

94-103/25

94-103/28

94-103/31

1951 NDX1887936
పషరర: శరమబఖల గగనసగమసటర

94-103/33

భరస : జరసపరల గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-41
వయససస:52
లస: ససస స

1957 NDX1888132
పషరర: జవన గగనసగమసటర

1960 NDX0440925
పషరర: రరజ గగనసగమసటర గగనసగమసటర
తసడడ:డ వనసకయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-41
వయససస:33
లస: పప

94-103/23

1943 NDX2213957
పషరర: సలలమ గగనసగమసటర

94-103/26

1946 NDX1743997
పషరర: రరజ కససకలరరస

94-103/29

1949 NDX1296185
పషరర: వసశ కకషష గగనసగమసటర

94-106/12

తసడడ:డ వనసకటపత గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-39
వయససస:25
లస: పప
1952 AP151010306370
పషరర: చనతవనసకయఖ గగనసగమసటర

94-103/34

తసడడ:డ వనసకటయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-40
వయససస:52
లస: పప
94-103/35

1955 NDX0965525
పషరర: మరరయమక బబతస బబతస

94-103/36

భరస : ససధతకర బబతస
ఇసటట ననస:26-1-41
వయససస:42
లస: ససస స
94-103/38

తసడడ:డ పపదద వనసకయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-41
వయససస:24
లస: పప
94-103/40

1940 NDX2213940
పషరర: ససజజజనమక బడడగమ

తసడడ:డ బబ డయఖ కససకలరరస
ఇసటట ననస:26-1-39
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ sudhakar బబతస
ఇసటట ననస:26-1-41
వయససస:22
లస: ససస స
94-103/37

94-104/124

భరస : వనసకటపత గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-39
వయససస:42
లస: ససస స

1948 AP151010306373
పషరర: వనసకటపత గగనసగమసటర
గగనసగమసటర
తసడడ:డ వనసకటయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-39
వయససస:47
లస: పప

1954 NDX2503761
పషరర: లలత బబతస

1937 NDX0478594
పషరర: బబబ మమదతసస

భరస : శశవరర బడడగమ
ఇసటట ననస:26-1-38
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-40
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనస వదధజననన
ఇసటట ననస:26-1-40
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జయపరల గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-41
వయససస:33
లస: పప

94-106/11

భరస : బబ డయఖ కససకలరరస
ఇసటట ననస:26-1-39
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబమ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-39
వయససస:34
లస: పప

1959 NDX0415166
పషరర: సరమయయలల గగనసగమసటర

1939 NDX2151736
పషరర: దదవమణణ అసదసగమల

94-103/20

భరస : వనసకటటశనరరర మమదతసస
ఇసటట ననస:26-1-37
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపత గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-39
వయససస:26
లస: ససస స

1944 AP151010309201
పషరర: ఏససదయమక గగనసగమసటర
గగనసగమసటర
భరస : యమకకబమ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-39
వయససస:47
లస: ససస స

1956 AP151010309416
పషరర: నరకల గగనసగమసటర గగనసగమసటర

94-103/22

భరస : వజయ పడసరద అసదసగమల
ఇసటట ననస:26-1-37
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ డయఖ కససకలరరస
ఇసటట ననస:26-1-39
వయససస:27
లస: ససస స

1953 NDX2644045
పషరర: చసదడ మమళ వదధజననన

1936 NDX0369157
పషరర: చనతరరమమలల గమసటట గమసటట

1934 AP151010309297
పషరర: మరరయమక గమసటట గమసటట

భరస : చనతరరమమలల గమసటట
ఇసటట ననస:26-1-37
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పషరయఖ గమసటట
ఇసటట ననస:26-1-37
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వజయ పడసరద అసదసగమల
ఇసటట ననస:26-1-37
వయససస:23
లస: ససస స

1950 NDX1143452
పషరర: వనసకరయమక గగనసగమసటర

94-103/19

భరస : సరమమలల కరరతటట
ఇసటట ననస:26-1-37
వయససస:56
లస: ససస స

1935 NDX0662296
పషరర: వజయ పడసరద అసదసగమల
అసదసగమల
తసడడ:డ మహన అసదసగమల
ఇసటట ననస:26-1-37
వయససస:51
లస: పప

1941 NDX1897174
పషరర: బమజర కససకలరరస

1933 NDX1887985
పషరర: సరవతడ కరరతటట

1958 NDX0963397
పషరర: జగదదష గగనసగమసటర గగనసగమసటర

94-103/39

తసడడ:డ వనసకయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-41
వయససస:29
లస: పప
94-103/41

1961 NDX0963447
పషరర: ససధతకర బబతస బబతస

94-103/42

తసడడ:డ ఏసస బబతస
ఇసటట ననస:26-1-41
వయససస:48
లస: పప
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94-106/13

తసడడ:డ ఆసథదన రరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-41
వయససస:34
లస: ససస స
1965 AP151010309200
పషరర: శకదదవ గగనసగమసటర గగనసగమసటర

94-103/45

94-103/48

94-132/34

94-103/53

94-106/16

94-103/54

94-103/47

1970 AP151010306320
పషరర: దదవయఖ గగనసగమసటర గగనసగమసటర

94-103/51 1973 NDX2030872
1972 NDX1296219
పషరర: ఉమమమహహశనరరరవప మమడసశశటట
పషరర: ఆసజననయమలల మమథససషటట

1975 NDX1296227
పషరర: పదతకవత మమడసశశటట

1978 NDX2030807
పషరర: సరసబభడజఖస శశషరదధడ

1981 NDX1367564
పషరర: పదక భబతస

1984 NDX1070077
పషరర: అనదష rayapudi

94-103/50

94-103/52

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమథససషటట
ఇసటట ననస:26-1-43
వయససస:34
లస: పప
94-106/14

1976 NDX1296235
పషరర: మమతతఖల లకకక శశషరదధడ

94-106/15

భరస : శవ శకనస బభబమ శశషరదధడ
ఇసటట ననస:26-1-43
వయససస:36
లస: ససస స
94-106/17

1979 NDX2536472
పషరర: తడవనణణ పససపపలలటట

94-1/1229

తసడడ:డ రవ కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:23
లస: ససస స
94-103/55

భరస : వనసకటటశనరరర భబతస
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:29
లస: ససస స
94-103/57

1967 JBV3715836
పషరర: రవ గగనసగమసటర

తసడడ:డ రరజజరరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-42
వయససస:62
లస: పప

భరస : కరసతయఖ శశషరదధడ
ఇసటట ననస:26-1-43
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ రరయ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:27
లస: ససస స
1983 NDX1922393
పషరర: వశరల బసడడకరళళ

94-103/49

భరస : అసజననయమలల మమడసశశటట
ఇసటట ననస:26-1-43
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మమథససషటట
ఇసటట ననస:26-1-43
వయససస:47
లస: ససస స
1980 NDX0944728
పషరర: హహమ సరగరరక రరయపపడడ

1969 AP151010306825
పషరర: వనసకటపత గగనసగమసటర

94-103/44

తసడడ:డ దదవయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-42
వయససస:34
లస: పప

తలర : రమమదదవ మమడసశశటట
ఇసటట ననస:26-1-43
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కరసతయఖ శశషరదధడ
ఇసటట ననస:26-1-43
వయససస:41
లస: పప
1977 NDX2030856
పషరర: రమమదదవ మమథససషటట

94-103/46

తసడడ:డ వనసకట సరనమ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-42
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మమలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-42
వయససస:79
లస: పప
1974 NDX2030831
పషరర: శవ శకనస బభబమ శశషరదధడ

1966 NDX0963009
పషరర: దధవరకర గగనసగమసటర గగనసగమసటర

1964 NDX0855353
పషరర: ససజజత గగనసగమసటర గగనసగమసటర

తసడడ:డ దదవయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-42
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపత గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-42
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చడనతయఖ మమలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-42
వయససస:41
లస: పప
1971 NDX2440006
పషరర: చడనతయఖ మమలపరటట

94-103/43

భరస : రవ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-42
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అగషసటన గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-42
వయససస:47
లస: ససస స
1968 NDX1748153
పషరర: రరమమ మమలపరటట

1963 NDX0417568
పషరర: రరణణ గగనసగమసటర

1982 NDX0417626
పషరర: ఆరత రరయపపడడ

94-103/56

తసడడ:డ సలమకనతడజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:30
లస: ససస స
94-103/58

1985 JBV3716453
పషరర: రరజకలమమరర రరయపపడడ
రరయపపడడ
భరస : పషరయఖ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:37
లస: ససస స

94-103/59

భరస : జజషస ఉదయ భభసరర రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలకన రరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:31
లస: ససస స

1986 NDX0417758
పషరర: పడభభషసణణ రరయపపడడ

94-103/60

94-103/61 1988 AP151010309074
1987 JBV3716479
పషరర: పదకజ రరయపపడడ రరయపపడడ
పషరర: శరఖమలమదదవ రరయపపడడ
రరయపపడడ
భరస : శరఖమమమ య రరయపపడడ
భరస : సప లకనతడజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:45
లస: ససస స
వయససస:55
లస: ససస స

94-103/62

94-103/63

1990 AP151010309071
పషరర: కమలమక రరయపపడడ
రరయపపడడ
భరస : హహనబ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:87
లస: ససస స

94-103/65

భరస : జయసదరఖ పడకరశ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:38
లస: ససస స
1989 NDX0662866
పషరర: మమలత రరయపపడడ
భరస : అబడహస లసకన రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:56
లస: ససస స

94-103/64

1991 NDX2151793
పషరర: ససదదప రరయపపడడ
తసడడ:డ శరఖసరరయ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:23
లస: పప
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1992 NDX0950733
పషరర: జజషస ఉదయ భభసరర
రరయపపడడ
తసడడ:డ అబడహస లసకన రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:34
లస: పప

94-103/66

1993 NDX1144658
పషరర: హహనడ కమలమకర రరయపపడడ

తసడడ:డ సరలకన రరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:34
లస: పప

94-103/69 1996 JBV2860161
1995 AP151010306240
పషరర: పషరయఖ రరయపపడడ రరయపపడడ
పషరర: శరఖమ రరయ రరయపపడడ
రరయపపడడ
తసడడ:డ హహనడ రరయపపడడ
తసడడ:డ హహనడ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:47
లస: పప
వయససస:55
లస: పప

1998 NDX2551455
పషరర: లకడక రరషసత పససపపలలటట

94-103/1118

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:18
లస: ససస స
94-103/73

భరస : చడనతతరరవప గగటటట మమకరల
ఇసటట ననస:26-1-45
వయససస:28
లస: ససస స
94-103/76

తసడడ:డ చడనతయఖ మసదతడడ
ఇసటట ననస:26-1-45
వయససస:37
లస: పప
94-108/33

తసడడ:డ గగవసదస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-45/A
వయససస:22
లస: పప

2002 NDX0662841
పషరర: మమరర గగకస మసదతడడ

2005 NDX1367093
పషరర: చడనత రరవప గగటటట మమకరల

2008 NDX1888108
పషరర: పపషపలత మమలపరటట

94-103/79

భరస : రవ మమలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-47
వయససస:40
లస: ససస స

2011 NDX2213965
పషరర: మమరర మమలపరటట

తసడడ:డ పడకరశరరవప మమడబలమ
ఇసటట ననస:26-1-47
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అశశక కలమమర జవరనజ
ఇసటట ననస:26-1-47
వయససస:22
లస: ససస స

94-103/1206

94-103/75

94-106/18

2006 NDX1296201
పషరర: ససదదప గగనసగమసటర

94-108/32

తసడడ:డ వనసకటపత గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:26-1-45
వయససస:26
లస: పప
94-103/77

2009 NDX0417956
పషరర: శరగమణణ మమడబలమ

94-103/78

తసడడ:డ పడకరశ రరవప మమడబలమ
ఇసటట ననస:26-1-47
వయససస:32
లస: ససస స
2012 AP151010309104
పషరర: హహమలత మమడబలమ
మమడబలమ
భరస : పడకరశరరవప మమడబలమ
ఇసటట ననస:26-1-47
వయససస:67
లస: ససస స

94-103/81

94-103/83 2015 AP151010306127
2014 NDX0950725
పషరర: పరపరరరవప మమలపరటట మమలపరటట
పషరర: రవ మమలపరటట మమలపరటట

94-103/84

94-103/80

2017 NDX2692085
పషరర: ససజనఖ మలపరటట

తసడడ:డ దతవదస మమలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-47
వయససస:47
లస: పప
94-103/1120

తసడడ:డ పరప రరవప మలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-47
వయససస:18
లస: ససస స
94-194/1549

2000 NDX3014651
పషరర: కలపన వడడలన

94-103/71

2003 JBV3716487
పషరర: ఏససదయమక మసడతదధ
మసదతడడ
భరస : చడనతయఖ మసదతడడ
ఇసటట ననస:26-1-45
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప మమలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-47
వయససస:45
లస: పప
94-103/1119

1997 JBV3715844
పషరర: సప లకన రరజ రరయపపడడ
రరయపపడడ
తసడడ:డ హహనడ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:58
లస: పప

94-103/74

భరస : పరపరరవప మమలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-47
వయససస:43
లస: ససస స
94-103/82

94-103/68

భరస : యమదగరరర వడడలన
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప మమలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-47
వయససస:24
లస: ససస స

2010 AP151010309109
పషరర: కలమమరర మమలపరటట మమలపరటట

తసడడ:డ పసరర సరయబమ షషక
ఇసటట ననస:26-1-47-351
వయససస:22
లస: పప

94-103/1205

తసడడ:డ లమజరర గగటమమకరల
ఇసటట ననస:26-1-45
వయససస:35
లస: పప

2007 NDX2442747
పషరర: లకకణ ఆలపరటట

2019 NDX3285756
పషరర: నతగమల మర షషక

94-103/70

భరస : జజన మసదతడడ
ఇసటట ననస:26-1-45
వయససస:39
లస: ససస స

2004 JBV3715869
పషరర: జజన మసదతడడ

2016 NDX2691525
పషరర: నవరసగరఖ లకడక జవరనజ

1999 NDX3014669
పషరర: యమదగరరర వడడలన

1994 JBV2860948
పషరర: జజషస సదరఖపడకరష రరయపపడడ

తసడడ:డ అబడహస లసకన రరయపపడడ
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బజజర వడడలన
ఇసటట ననస:26-1-44
వయససస:37
లస: పప

2001 NDX1367291
పషరర: చసదడకళ గగటటట మమకరల

2013 JBV3715877
పషరర: అశశక కలమమర మమడబలమ

94-103/67

2020 AP151010306346
పషరర: చనతకకటయఖ మమడడకకసడ
మమడడకకసడ
తసడడ:డ కకటయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:26-1-48/1
వయససస:72
లస: పప

2018 NDX3221199
పషరర: ఆమన మలపరటట

94-103/1394

తసడడ:డ రవ కలమమర మలపరటట
ఇసటట ననస:26-1-47
వయససస:22
లస: ససస స
94-103/85

2021 JBV3716495
పషరర: శకలకడక బబ సకలరర బబ సకలరర

94-103/86

భరస : వనసకటలకకయఖ బబ సకలరర
ఇసటట ననస:26-1-49
వయససస:35
లస: ససస స
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2022 NDX1143437
పషరర: అదధ లకడక బబ సకలరర
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94-103/87

భరస : ససబభబ రరవప బబ సకలరర
ఇసటట ననస:26-1-49
వయససస:43
లస: ససస స
2025 NDX2137421
పషరర: ససబబ రరవప బనసరరర

94-103/90

94-103/93

94-103/96

94-131/571

94-103/100

భరస : శశభనతదధడ గమజర
ఇసటట ననస:26-1-51
వయససస:75
లస: ససస స
2040 NDX1296250
పషరర: అమరనతథ గమజర

94-106/19

94-103/1208

భరస : కకరణ దసడడకల
ఇసటట ననస:26-1-55
వయససస:28
లస: ససస స

94-103/97

2038 NDX2274942
పషరర: వనసకట కకషష బబ డడడ పలర

2041 NDX1296094
పషరర: ససరగఖమ వడర మమనస

2044 NDX1820597
పషరర: నతగ మలలర శనరర పరనల

94-103/105

2047 AP151010309186
పషరర: సరమమమ జఖస పరనతల పరనతల

94-103/98

2050 JBV3716511
పషరర: వనసకరయమక పరనతల పరనతల
భరస : రమమష పరనతల
ఇసటట ననస:26-1-55
వయససస:34
లస: ససస స

2030 NDX0950790
పషరర: గమరరవరర న బబ డడడ పలర బబ డడడ పలర

94-103/95

2033 NDX2788313
పషరర: శరరష కనసగమల

94-103/1207

2036 NDX0944769
పషరర: సరసబభడజఖస బబ డడడ పలర

94-103/99

భరస : ఏడడకకసదలల బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-51
వయససస:43
లస: ససస స
94-103/101

2039 JBV3715893
పషరర: ధరరకరరవప తరగరవళళ
ర రర

94-103/102

తసడడ:డ శకరరమమలల తరగరవళళ
ర రర
ఇసటట ననస:26-1-51
వయససస:40
లస: పప
94-103/103

2042 NDX1367606
పషరర: దదవనసదడనతథ వడర మమనస

94-103/104

తసడడ:డ వరబడహకస వడర మమనస
ఇసటట ననస:26-1-53
వయససస:28
లస: పప
94-106/20

2045 NDX1820613
పషరర: పడమల ససకటట

94-106/21

భరస : లకకణ రరవప ససకటట
ఇసటట ననస:26-1-53/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-103/106

భరస : మధససదదనరరవప పరనతల
ఇసటట ననస:26-1-54
వయససస:50
లస: ససస స
94-103/108

94-103/92

భరస : సతఖ నతరరయణ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-50
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మధససదధన రరవప పరనల
ఇసటట ననస:26-1-53/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కలసచతల
ఇసటట ననస:26-1-54
వయససస:35
లస: ససస స
2049 NDX1888041
పషరర: దసరగ దసడడకల

2035 JBV3716529
పషరర: రమమదదవ తరగరవళళళరర
తరగరవళళళరర
భరస : ధరరకరరవప తరగరవళళళరర
ఇసటట ననస:26-1-51
వయససస:38
లస: ససస స

2027 NDX1560441
పషరర: ససబమబలల బబ డడపలర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-50
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరబడహకస వడర మమనస
ఇసటట ననస:26-1-53
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వర బడహకస వడర మమనస
ఇసటట ననస:26-1-53
వయససస:48
లస: ససస స
2046 NDX2196666
పషరర: నతగ లకడక కలసచతల

94-103/94

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-51
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రఘమ బభబమ గమజర
ఇసటట ననస:26-1-51
వయససస:25
లస: పప
2043 NDX2788370
పషరర: రమ దదవ వడర మమనస

2032 NDX0415190
పషరర: ఏడడకకసడలల బబ డడడ పలర

94-103/89

భరస : శకనవరస రరవప బబ డడపలర
ఇసటట ననస:26-1-50
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-50
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప మడడల
ఇసటట ననస:26-1-50
వయససస:26
లస: ససస స
2037 AP151010309686
పషరర: దసరరగభభయ గమజర గమజర

94-103/91

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-50
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-50
వయససస:35
లస: పప
2034 NDX2277465
పషరర: నతగలమకకరఫ మడడల

2026 AP151010306289
పషరర: వనసకటటశనరరర బబ సకలరర బబ సకలరర

2029 NDX1820571
పషరర: సతఖనతరరయణ బబ డడడ పలర

2024 JBV3715885
పషరర: వనసకట లకకయఖ బబ సకలరర

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబ సకలరర
ఇసటట ననస:26-1-49
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ బబ సకలరర
ఇసటట ననస:26-1-49
వయససస:82
లస: పప

భరస : వనసకయఖ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-50
వయససస:66
లస: ససస స
2031 JBV2860419
పషరర: శకనవరసరరవప బబ డడడ పలర

94-103/88

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర అమకవరపప
ఇసటట ననస:26-1-49
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబ సకలరర
ఇసటట ననస:26-1-49
వయససస:54
లస: పప
2028 NDX0418145
పషరర: వనసకరయమక బబ డడడ పలర

2023 NDX0966259
పషరర: ససత అమకవరపప అమకవరపప

2048 NDX1560433
పషరర: దసరగ మక ససగస

94-103/107

భరస : ఇనతయఖ
ఇసటట ననస:26-1-54
వయససస:61
లస: ససస స
94-103/109

2051 AP151010309568
పషరర: కకటటశనరమక పరనతల పరనతల

94-103/110

భరస : నరసససహరరవప పరనతల
ఇసటట ననస:26-1-55
వయససస:59
లస: ససస స
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2052 NDX1748112
పషరర: యయసస కకరణ కలమమర బభబమ
దసడడకల
తసడడ:డ రరమమసజననయమలల దసడడకల
ఇసటట ననస:26-1-55
వయససస:28
లస: పప

94-103/111

2055 NDX2079946
పషరర: పసడయమసక బబజవరడ

94-103/113

94-103/1209

2067 NDX0227256
పషరర: లకకకసరసబభడజఖస గబడదరర

94-107/879

94-103/118

2059 NDX3239456
పషరర: దధవఖ సరనత నతదడసడర

94-132/35

2065 JBV3716545
పషరర: చసదడకళ బబ డడడ పలర

94-103/119

తలర : వనసకటటసనర రరవప పపల
ఇసటట ననస:26-1-60
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:26-1-60
వయససస:48
లస: ససస స

2074 NDX1862441
పషరర: దధవఖ శక తదలపప డ లల

2077 NDX1897547
పషరర: ధన లకడక బచసచ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:26-1-61
వయససస:24
లస: ససస స

94-103/1410

2063 NDX1510727
పషరర: అరరణ అసదసగమల

94-103/117

2066 AP151010306574
పషరర: రరమచసదసడడడ అసదసగమల

94-103/120

2069 NDX1768151
పషరర: రరమమసజననయమలల తడలర మ

94-132/37

తసడడ:డ చనత ఆసజననయమలల తడలర మ
ఇసటట ననస:26-1-59
వయససస:45
లస: పప
94-103/121

94-103/122
2072 AP151010306135
పషరర: ఏడడకకసడలల రరమశశటట రరమశశటట

తసడడ:డ తరరమలయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:26-1-60
వయససస:67
లస: పప
94-132/39

2075 NDX1813493
పషరర: ససరగఖ బచసచ

94-132/40

భరస : కకరణ కలమమర బచసచ
ఇసటట ననస:26-1-60
వయససస:87
లస: ససస స
94-132/42

భరస : రరసభభటట
ర బచసచ
ఇసటట ననస:26-1-60
వయససస:87
లస: ససస స

94-181/1250 2080 NDX1813592
2079 NDX3050051
పషరర: ఖజ రహమతషలమర మహమకద
పషరర: కరవఖ మమనక బచసచ

తసడడ:డ మర మహమకద
ఇసటట ననస:26-1-60/1
వయససస:53
లస: పప

94-132/36

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:26-1-60
వయససస:28
లస: ససస స
94-132/41

2060 NDX3239480
పషరర: దధవఖ జజఖత నతదడసడర

తసడడ:డ లమలయఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:26-1-59
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరమశశటట
ఇసటట ననస:26-1-60
వయససస:34
లస: ససస స
94-106/22

94-103/115

తసడడ:డ రరమమ అసదసగమల
ఇసటట ననస:26-1-59
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనర ఠరకలర
ఇసటట ననస:26-1-59
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప
ఇసటట ననస:26-1-59
వయససస:38
లస: పప

2057 JBV3715901
పషరర: చడనతయఖ బబజవరడ

తసడడ:డ నరరకణరరవప నతదడసడర
ఇసటట ననస:26-1-58
వయససస:31
లస: ససస స
94-103/116

94-132/38 2071 JBV3716578
2070 NDX0580688
పషరర: ఉమమమహహశనర రరవప గబడదరర
పషరర: మలలర శనరర రరమశశటట రరమశశటట

2076 NDX1862417
పషరర: పదకలత తదలపప డ లల

94-103/1409

2062 JBV3716552
పషరర: భభగఖలకడక అసదసగమల
అసదసగమల
తసడడ:డ రరమచసదసడడడ అసదసగమల
ఇసటట ననస:26-1-59
వయససస:30
లస: ససస స

2068 NDX1932392
పషరర: అమత ఠరకలర

94-103/1121

తసడడ:డ మటట యఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-1-57
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమచసదసడడడ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:26-1-59
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశనర రరవప
ఇసటట ననస:26-1-59
వయససస:38
లస: ససస స

2073 NDX2368488
పషరర: కళళఖణ పపల

94-103/114

భరస : నరగష వటటటగమసట
ఇసటట ననస:26-1-58
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట నతరరయణ పజర రర
ఇసటట ననస:26-1-58
వయససస:43
లస: ససస స
2064 NDX0363291
పషరర: అనతపపరష అఅదసగమల
అసదసగమల
తసడడ:డ రరమచసదసడడడ అసదసగమల
ఇసటట ననస:26-1-59
వయససస:34
లస: ససస స

2056 JBV3716537
పషరర: సరవతడ బబజవరడ బబజవరడ

2054 NDX2691376
పషరర: లకకకఊ పడసనత పనల

తసడడ:డ రమమశ పనల
ఇసటట ననస:26-1-55
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చడనతయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-1-57
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప బఖబరపప
ఇసటట ననస:26-1-58
వయససస:20
లస: ససస స
2061 NDX2978492
పషరర: లకడక పజర రర

94-103/112

తసడడ:డ నరసససహరరవప పరనతల
ఇసటట ననస:26-1-55
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చడనతయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:26-1-57
వయససస:27
లస: ససస స
2058 NDX2974178
పషరర: శక రరప బఖబరపప

2053 NDX0415273
పషరర: రమమష పరనతల పరనతల

2078 NDX1863027
పషరర: శకనవరస రరవప తదలపప డ లల

94-132/43

తసడడ:డ హరరకకషషయఖ తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:26-1-60
వయససస:53
లస: పప
94-132/44

2081 NDX1862474
పషరర: ససనత వనమవరపప

94-132/45

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర వనమవరపప
ఇసటట ననస:26-1-61
వయససస:24
లస: ససస స
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2082 NDX1862524
పషరర: దసరగ భవరన వనమవరపప

94-132/46

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర వనమవరపప
ఇసటట ననస:26-1-61
వయససస:24
లస: ససస స

2083 NDX1862979
పషరర: భభరగ వ తదలపప డ లల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:26-1-61
వయససస:25
లస: పప

94-103/123 2086 NDX0809608
2085 NDX2199157
పషరర: మటట పలర కరవఖ పడణణత మటట పలర
పషరర: గమరవమక గమసజ గమసజ

భరస : మటట పలర నతగ వనసకట మటట పలర
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:47
లస: ససస స

94-103/126
2088 NDX0175836
పషరర: నతగ వనసకట చడసతనఖ కకషష
మటట పలర
తసడడ:డ ఉమ మహహశనర రరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:30
లస: పప

2089 NDX0176206
పషరర: నతగ వనసకట కకషష మటట పలర

2091 NDX0805549
పషరర: అసజయఖ గమసజ గమసజ

94-103/129

తసడడ:డ మమసలయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:55
లస: పప
2094 NDX1152396
పషరర: అరరణ ఉడత

94-132/50

భరస : హరరవనసకట జజనతతదసల
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:25
లస: ససస స
2097 NDX1859927
పషరర: శశనత కకపపరపప

94-103/131

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:26-1-63
వయససస:25
లస: ససస స
2100 NDX0144790
పషరర: వనసకట లకడక� వనమవరపప�

94-132/47

భరస : వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:26-1-63
వయససస:38
లస: ససస స

94-103/124

94-132/58

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:26-1-63
వయససస:38
లస: పప

2087 NDX0106088
పషరర: కకపరవత మటట పలర

94-103/127

94-103/128
2090 NDX0174888
పషరర: ఎ వ ఆర ఫణణ కకషష మటట పలర

తసడడ:డ ఉమ మహహశనర రరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశనర రరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:33
లస: పప

94-103/130
2092 NDX0065086
పషరర: మటట పలర ఉమ మహహశనర
మటట పలర
తసడడ:డ మటట పలర రరమ రరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:63
లస: పప

2093 NDX1128206
పషరర: భభవన తలలపపనదరర
తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:25
లస: ససస స

2095 NDX1128255
పషరర: వనసకట కనక మహలకడక
తలలపపనదరర
తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:25
లస: ససస స

2096 NDX1127133
పషరర: వనసకట నతరరయణ రరవప
తలలపపనదరర
తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:25
లస: పప

94-132/53

2099 NDX0144725
పషరర: పదక� సరనతల�

94-132/54

2098 NDX2002749
పషరర: పపదద బభబమ షషక

94-132/52

94-103/132

2101 NDX1152362
పషరర: మసగర గసగరటర భ

2104 NDX0121632
పషరర: వనసకటటశనర రరవప వనమవరపప�

94-132/56

2102 NDX2045749
పషరర: పవన కలమమర కరమశశటట

94-132/57

తసడడ:డ యమదగరరర కరమశశటట
ఇసటట ననస:26-1-63
వయససస:27
లస: పప
94-132/59

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప�
ఇసటట ననస:26-1-63
వయససస:38
లస: పప

1
NDX2580058
పషరర: నతగ వనసకట సతఖ శవ సరయ
అనరరదర గమడడ నటట
తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:2-5-445
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజన బభష షషక
ఇసటట ననస:5-0-3/7/C
వయససస:23
లస: పప

94-132/49

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర�
ఇసటట ననస:26-1-63
వయససస:38
లస: ససస స
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4
NDX3220092
పషరర: మర షరరఫ షషక

94-103/125

భరస : ఉమ మహహశనర రరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:26-1-62
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:26-1-63
వయససస:38
లస: ససస స

2103 NDX0693085
పషరర: శకనవరస� సరరతల�

94-132/48

తసడడ:డ అపరపరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:26-1-61
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:26-1-63
వయససస:44
లస: పప
94-132/55

2084 NDX1813550
పషరర: కకరణ కలమమర బచసచ

94-85/1214

2
SQX0923417
పషరర: నతగగసదడ బభబమ పససపపలలటట

95-99/289

తసడడ:డ వజయ కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-1-621
వయససస:30
లస: పప
94-102/1061

5
NDX2591618
పషరర: అనసష చసదడపరటట
తసడడ:డ చసదడశశఖర చసదడపరటట
ఇసటట ననస:5-4-13/A
వయససస:25
లస: ససస స

3
SQX2063782
పషరర: కవఖ శక చససడడ

95-63/713

తసడడ:డ ససధకర చససడడ
ఇసటట ననస:4-19-48
వయససస:18
లస: ససస స
94-101/892

6
NDX3223187
పషరర: మహబమనతసర షషక

94-102/1063

తసడడ:డ బభష
ఇసటట ననస:5-5-39/B
వయససస:18
లస: ససస స
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7
NDX2550358
పషరర: సరకగథ
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94-102/876

తసడడ:డ రమమష బభబమ కకడడల
ఇసటట ననస:5-6-1/40
వయససస:18
లస: పప
10
NDX3014149
పషరర: హజరర రగశన పటట న

94-102/1042

94-102/2

తసడడ:డ రసజజన షషక
ఇసటట ననస:5-6-14
వయససస:20
లస: పప
95-101/623

తసడడ:డ మమషరటక షషక
ఇసటట ననస:5-6-14
వయససస:43
లస: పప
94-102/1043

94-102/1039

17
NDX2955078
పషరర: కకరణ కలమమర యయరరకల

20
NDX2758100
పషరర: మసరసన బ సహహక

94-102/1046

25
NDX3274545
పషరర: వజయ లకడక జపపడడ

94-105/839

94-106/979

26
NDX2686418
పషరర: నరజ అనతతపడగడ

94-102/1044

తసడడ:డ వ కగ సరయ బభబమ
ఇసటట ననస:5-29-5/3
వయససస:28
లస: పప

29
NDX2595650
పషరర: బభలమజ పపదద ధ

94-101/1081

తసడడ:డ ఆసధడరరషట సన పపసడడ
ఇసటట ననస:5-41-35
వయససస:21
లస: ససస స

32
NDX2460129
పషరర: రమమదదవ మమననపలర
భరస : శక హరర మమననపలర
ఇసటట ననస:5-41-96
వయససస:39
లస: ససస స

94-106/765

94-102/1040

18
NDX2919223
పషరర: రఫస షషక

94-101/1049

21
NDX2758068
పషరర: రఫస షషక

94-102/1045

24
NDX2889038
పషరర: ఫణణ సరయ తతసడడపప

94-102/952

తసడడ:డ రరఢ కకషష మబరరస తతసడడపప
ఇసటట ననస:5-15-5 2/14 TH LINE
వయససస:30
లస: పప
94-101/889

27
NDX2619880
పషరర: శవ పరరనత కకలర స శశటట

94-101/890

భసధసవప: నత
ఇసటట ననస:5-21-61/4
వయససస:75
లస: ససస స
94-102/865

తసడడ:డ శకధర పపదద ధ
ఇసటట ననస:5-37-157
వయససస:25
లస: పప
94-101/893

15
NDX3033859
పషరర: షషక తననర

తసడడ:డ రససల సహహక
ఇసటట ననస:5-6-60/78
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రవ శకనవరస అనతతపడగడ
ఇసటట ననస:5-17-6
వయససస:18
లస: పప
94-102/863

94-102/1

తసడడ:డ రసదల షషక
ఇసటట ననస:5-6-60/78
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరజగసదడ కలమమర జరసన
ఇసటట ననస:5-7-7 flat no a-5
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మమరరత రరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:5-17-5/2A
వయససస:68
లస: ససస స
28
NDX2639599
పషరర: లకడక నతరరయణ గగవసద రరజ

23
NDX3257961
పషరర: సపనత జరసన

12
NDX2469864
పషరర: షబన షషక

తసడడ:డ రసజజన షషక
ఇసటట ననస:5-6-14
వయససస:18
లస: పప

భరస : నననత షషక
ఇసటట ననస:5-6-60/78
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రసదల షషక
ఇసటట ననస:5-6-60/78
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ధరకరరజ దసలర
ఇసటట ననస:5-42-56/A
వయససస:19
లస: పప

14
NDX3082906
పషరర: తననర షషక

30
NDX2673705
పషరర: ఆకరష జరసన ససఘవ

94-103/1175

తసడడ:డ ననమచసద జరసన
ఇసటట ననస:5-40-3 GURU KRUPA NIVAS
వయససస:24
లస: పప
94-101/2

33
NDX2460087
పషరర: మణణకరసత మమరరత మమననపలర

94-101/3

తసడడ:డ శక హరర మమననపలర
ఇసటట ననస:5-41-96
వయససస:23
లస: పప

94-127/959 36
35
NDX2864445
NDX3269537
పషరర: శక వనసకట పడసనత లకడక తసగరరరల
పషరర: కగథసదతర కలమమర జవవథ

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:5-43-5
వయససస:23
లస: ససస స

94-104/908

భరస : రసజజన షషక
ఇసటట ననస:5-6-14
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస యయరరకల
ఇసటట ననస:5-6-28b
వయససస:20
లస: పప

తలర : మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:5-6-60/78
వయససస:37
లస: పప

34
NDX2686228
పషరర: కకషష మసధస దసలర

94-106/936

తసడడ:డ రసజజన షషక
ఇసటట ననస:5-6-14
వయససస:18
లస: పప

16
SQX1988518
పషరర: రసజజన షషక

31
NDX2581296
పషరర: దదవ లలతమక పపసడడ

11
NDX3073707
పషరర: నరసససహ రరవప కకత

9
NDX3158029
పషరర: అనసత నతగ గగతమ దతసరర

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:5-6-2/105
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ కకత
ఇసటట ననస:5-6-3/295
వయససస:56
లస: పప

13
NDX2469872
పషరర: రరజక షసక

22
NDX2919165
పషరర: ఈససబ షషక

94-105/836

తసడడ:డ వరభదసడడడ కలమకరర
ఇసటట ననస:5-6-2-36/11
వయససస:71
లస: పప

భరస : మమబరకరలఖక పటట న
ఇసటట ననస:5-6-3/130/a
వయససస:30
లస: ససస స

19
NDX2758084
పషరర: నననత షషక

8
NDX2980639
పషరర: పప తషరరజ కలమకరర

94-102/1102

Deleted

తసడడ:డ లలత కలమమర
ఇసటట ననస:5-43-11/1
వయససస:35
లస: పప
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37
NDX2978393
పషరర: శవలల వసజనసపరడడ
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94-105/804

38
NDX3297181
పషరర: కసట జరసన జవవట

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప వనరనమమపదద
ఇసటట ననస:5-46-13
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : భరత కలమమర జవవత
ఇసటట ననస:5-47-9
వయససస:50
లస: ససస స

40
NDX2517936
పషరర: సరసబశవ రరవప సమమదతడల

41
NDX3259157
పషరర: రరమమసజననయ వనత
అనతవరపప
తసడడ:డ వనసకట రమణ అనతవరపప
ఇసటట ననస:5-48/14
వయససస:18
లస: పప

94-101/4

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర సమమదతడల
ఇసటట ననస:5-48-13/1
వయససస:54
లస: పప
43
SQX2074235
పషరర: సససదరమక గమసడవరపప

95-18/1038

భరస : బమజసగరరవప గమసడవరపప
ఇసటట ననస:5-48-14/3
వయససస:64
లస: ససస స
46
NDX3257987
పషరర: నలలశ జరసన బభగరగచత

94-102/1086

47
NDX3258001
పషరర: గరరరధరరలమల బభగరగచత

94-102/1088

50
NDX3260189
పషరర: రరజగసదడ పడసరద కరళసగర

భరస : జయబభబమ డతరరస
ఇసటట ననస:5-51-14
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరస కరళసగర
ఇసటట ననస:5-51-42
వయససస:63
లస: పప

94-103/1418
52
NDX3262532
పషరర: గమసడవరపప సరళదదవ
గమసడవరపప
భరస : గమసడవరపప భభణమ పడసరద భభణమ పడసరద
ఇసటట ననస:5-51-61
వయససస:43
లస: ససస స

53
NDX3263795
పషరర: పడశరసత సప లమసకక
తసడడ:డ వవనక రరజ సప లమసకక
ఇసటట ననస:5-52-2
వయససస:27
లస: పప

55
NDX2673622
పషరర: ససమఖ జమక

56
NDX2895209
పషరర: పడభభకర పషరరబబ ఈనత

94-104/766

94-104/842

94-102/1087

94-101/894

తసడడ:డ రమమలల పసదసల
ఇసటట ననస:5-54-32
వయససస:30
లస: పప

59
NDX3251956
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-105/689

62
NDX3005246
పషరర: సరయ కకరణ కరటటరర

45
NDX2674059
పషరర: సరయ ససమసత పపసదదట

48
NDX3257938
పషరర: సప నకర కలమమరర

94-102/1090

94-102/1094

54
NDX2603264
పషరర: ఎన వరససత దససస

94-105/688

భరస : నతగగశనర రరవప
ఇసటట ననస:5-52-12
వయససస:50
లస: ససస స
94-101/993

57
NDX2895191
పషరర: పడభభకర పషరరబబ ఈనత

94-101/994

Deleted

తసడడ:డ పపలర యఖ పషరరబబ ఈనత
ఇసటట ననస:5-53-25
వయససస:29
లస: పప

94-102/1080

60
NDX2962132
పషరర: ఓసకరర రరమ కకటటశనర రరవప
గమసడ
తసడడ:డ గమసడ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-54-70/A
వయససస:18
లస: పప

94-103/1276

63
NDX2570588
పషరర: మమలక మమడగన
తసడడ:డ శకనవరస మమడగన
ఇసటట ననస:5-55-12/A
వయససస:18
లస: ససస స

64
NDX3251972
పషరర: ససషక గనపస

65
NDX3249414
పషరర: ధన పపనతటట

66
NDX2845394
పషరర: శకనవరసరరవప బసడరర

భరస : శకహరర పపనతటట
ఇసటట ననస:5-55-24
వయససస:35
లస: ససస స

94-102/1097

భరస : రరమమ మసగరననన
ఇసటట ననస:5-51-46
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక కరసతతరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:5-54-116,pent house,6/18
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గనపమ
ఇసటట ననస:5-55-22/A
వయససస:20
లస: ససస స

94-101/1080

51
NDX3264611
పషరర: ససధఖ పడతసపరటట

తసడడ:డ లకడక కసఠ రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:5-54-116, pent house
వయససస:18
లస: పప
94-102/1081

94-106/766

Deleted

తసడడ:డ మహమకద హనఫ షషక
ఇసటట ననస:5-54-50
వయససస:43
లస: పప

61
NDX2660785
పషరర: పకథధన కకరణ కరటటరర

95-1/1154

భరస : నలలశ జరసన బభగరగచత
ఇసటట ననస:5-50-24-1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ పషరరబబ ఈనత
ఇసటట ననస:5-53-25
వయససస:29
లస: పప

58
NDX2604247
పషరర: మధస కకషష పసదసల

42
SQX2098143
పషరర: వనసకటససబబరరవప గమసడవరపప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపసదదట
ఇసటట ననస:5-50-19
వయససస:19
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ తలప సరయ జమక
ఇసటట ననస:5-52-15
వయససస:19
లస: ససస స

94-101/1094

తసడడ:డ బమజసగరరవప గమసడవరపప
ఇసటట ననస:5-48-14/3
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఓగరచతసదదర బభగరగచత
ఇసటట ననస:5-50-24
వయససస:71
లస: పప
94-102/1078

39
NDX3297199
పషరర: భరత కలమమర జరసన జవవత

తసడడ:డ గగడడదతసససజ జవవత
ఇసటట ననస:5-47-9
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:5-50/2
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరరధరరలమల బభగరగచత
ఇసటట ననస:5-50-24
వయససస:31
లస: పప
49
NDX3250297
పషరర: ఝనస డతరరస

44
NDX2961472
పషరర: హహమజ నమకల

94-101/1093

94-103/1413

94-103/1277

94-101/895

94-102/953

తసడడ:డ లమలయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:5-55-27
వయససస:40
లస: పప
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67
NDX2978724
పషరర: మణణకసఠ ఎరరకల
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94-104/843

తసడడ:డ సరయ ఎరరకల
ఇసటట ననస:5-55-46
వయససస:18
లస: పప
70
NDX2502433
పషరర: ఎలజబబత రరణణ బబ సబభయ

94-101/5

94-101/1004

94-101/7

94-101/1009

94-101/8

94-101/995

94-101/1079

Deleted

80
NDX2758548
పషరర: రరజ అవరనరర

83
NDX3220357
పషరర: వజయ కలమమర శసగవరపప

86
NDX2909174
పషరర: నవఖ గరకస మమతసగర

94-101/998

89
NDX2621886
పషరర: ఆరరఫ అల సయఖద

92
NDX2591337
పషరర: గగపస బసడతరర
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బసడతరర
ఇసటట ననస:5-56-27
వయససస:27
లస: పప

94
NDX2686244
పషరర: పసడససలమ కకలసటట

95
NDX3083847
పషరర: ������ ������

94-101/899

తసడడ:డ ��� ������
ఇసటట ననస:5-56-29
వయససస:45
లస: పప

94-101/1003

75
NDX2974491
పషరర: షషక తనన అయయషర

94-101/1006

78
NDX2590255
పషరర: కరవనరర యయలల

94-101/901

తసడడ:డ వనణమ గగపరల యయలల
ఇసటట ననస:5-56-8
వయససస:18
లస: ససస స
94-101/1010

81
NDX2759348
పషరర: కరసచన అవరనరర

94-101/1011

భరస : రరజ అవరనరర
ఇసటట ననస:5-56-8
వయససస:20
లస: ససస స
94-101/1065

84
NDX3293347
పషరర: ఇసదధరర శసగరరపప

94-101/1092

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:5-56-10
వయససస:35
లస: ససస స
94-101/996

87
NDX3210606
పషరర: అమత కలమమర ఖసడ

94-101/997

తలర : పపరరషమ ఖసడ
ఇసటట ననస:5-56-20/a
వయససస:20
లస: పప
94-101/896

భసధసవప: బలకకస ససలమసనత
ఇసటట ననస:5-56-21/A
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: జలర భబషణ ససరగశ బభబమ బభబమ
ఇసటట ననస:5-56-24
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలలవ రరజ కకలసటట
ఇసటట ననస:5-56-29
వయససస:22
లస: ససస స

94-101/900

తసడడ:డ రరజగసదడ కలమమర మమతసగర
ఇసటట ననస:5-56-20/3
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : పపరరషమ ఖసడ
ఇసటట ననస:5-56-20/a
వయససస:20
లస: పప
91
NDX3031853
పషరర: మమరర మమరగ రగట జలర

77
NDX2582658
పషరర: కసచన అవరనరర

72
NDX3147808
పషరర: శశశలజ పపసడతఖల

తసడడ:డ ఎసకర సరహహబర భన
ఇసటట ననస:5-56-5/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జగకబ పసటర
ఇసటట ననస:5-56-10
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అససరరనధమ కరమకలలమ
ఇసటట ననస:5-56-11
వయససస:42
లస: పప
88
NDX3253812
పషరర: అమత కలమమర ఖసడ

94-101/6

తసడడ:డ గకగగరర అవరనరర
ఇసటట ననస:5-56-8
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ దధనకర రరవప లలట పపరర
ఇసటట ననస:5-56-9
వయససస:30
లస: పప
85
NDX2831477
పషరర: వజయ పడసరద కరమకలలమ

74
NDX2430569
పషరర: రగషక ససలమసనత షషక

94-103/1176

భసధసవప: పడకరశ రరవప నదతకకర
ఇసటట ననస:5-56-3
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజ అవరనరర
ఇసటట ననస:5-56-8
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గకగగరర అవరనరర
ఇసటట ననస:5-56-8
వయససస:53
లస: ససస స
82
NDX2442481
పషరర: పడదదప పపరర

94-101/1002

భరస : మహమకద యమససన షషక
ఇసటట ననస:5-56-4
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన వనసకలసటపప
ఇసటట ననస:5-56-8
వయససస:51
లస: పప
79
NDX2758555
పషరర: సతఖవత అవరనరర

71
NDX3143153
పషరర: వరమక సతషలలరర

69
NDX2615797
పషరర: అసబకర గసప

తసడడ:డ రరజ గసప
ఇసటట ననస:5-55-58
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: పడకరశ రరవప నదతకకర
ఇసటట ననస:5-56-3
వయససస:69
లస: ససస స

భసధసవప: పడకరశ రరవప నదతకకర
ఇసటట ననస:5-56-3
వయససస:35
లస: ససస స
76
NDX2396687
పషరర: రవ కలమమర వనసకలసటపప

94-102/1106

తసడడ:డ నతగమర బభష
ఇసటట ననస:5-55-46/A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసబభబమ బబ సబభయ
ఇసటట ననస:5-56-2
వయససస:22
లస: ససస స
73
NDX3157724
పషరర: ససనత పపసడతఖల

68
NDX3276060
పషరర: నతగమల పరఖరర షషక

90
NDX2589943
పషరర: బలకకస ససలమసనత

94-101/897

భరస : ఆరరఫ అల
ఇసటట ననస:5-56-21/A 1st lane
వయససస:34
లస: ససస స
94-101/898

93
NDX3120250
పషరర: మన జసగరల

94-101/999

తసడడ:డ లలకగ హహనడ జసగరల
ఇసటట ననస:5-56-28
వయససస:19
లస: ససస స
94-101/1000

96
NDX3109782
పషరర: బబఖలమ కకలసటట

94-101/1001

తసడడ:డ ససలలవ రరజ కకలసటట
ఇసటట ననస:5-56-29
వయససస:26
లస: ససస స
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97
NDX3127214
పషరర: వజయ కలమమరర కకలసటట

94-102/954

భరస : దతస కకలసటట
ఇసటట ననస:5-56-29
వయససస:68
లస: ససస స
100
NDX2404523
పషరర: చనత సపసదత షషక

94-101/11

94-101/13

94-101/1007

94-101/1013

94-101/1016

94-101/1029

94-101/1031

భరస : చన బభజ సయఖద
ఇసటట ననస:5-57-22/2
వయససస:26
లస: ససస స

110
NDX3079050
పషరర: శరమ రతన కకమమరర

113
NDX3213774
పషరర: దధలపరరజ జరరగబమమలమ

116
NDX2860112
పషరర: రరకగశ బభబమ మమలస

119
NDX2417905
పషరర: సనపత పప తరరడడ

94-101/18

122
NDX2417889
పషరర: బభసస రరడడడ పప తరరడడడ

125
NDX2758449
పషరర: బశరరదదదన సయద
తసడడ:డ గగసష ససదతన సయద
ఇసటట ననస:5-57-22/C7
వయససస:18
లస: పప

105
NDX2528297
పషరర: మమరళ ననరవటట

94-101/14

94-101/1012
108
NDX3079084
పషరర: జగసస దన గరతన మణణ తలతతటట

94-101/1014

94-101/1015
111
NDX2908747
పషరర: ఏ జవన పడభమ కలమఖణ
అనతతలదతస
భసధసవప: బనత కకరణకయ అనతతలదతస
ఇసటట ననస:5-57-2
వయససస:38
లస: పప

94-101/1019

114
NDX2778819
పషరర: దధననశ జరరగబమమలమ

94-101/1020

తసడడ:డ అబ రహక లసకన జరరగబమమలమ
ఇసటట ననస:5-57-4
వయససస:20
లస: పప
94-101/1030

117
NDX2417863
పషరర: రమమష బభబమ పపటటటట

94-101/15

తసడడ:డ మననహర పపటటటట
ఇసటట ననస:5-57-8
వయససస:39
లస: పప
94-101/16

120
NDX2417897
పషరర: పదక పప తరరడడడ

94-101/17

భరస : బభసస రరడడ పప తరరడడడ
ఇసటట ననస:5-57-20
వయససస:50
లస: ససస స
94-101/19

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ పప తరరడడడ
ఇసటట ననస:5-57-20
వయససస:60
లస: పప
94-101/20

94-101/12

భరస : కకటటశనర రరవప కకమమరర
ఇసటట ననస:5-57-1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బభసస రరడడడ పప తరరడడడ
ఇసటట ననస:5/57/20
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బభసస రరడడడ పప ఠర రరడడడ
ఇసటట ననస:5/57/20
వయససస:23
లస: పప
124
NDX2442523
పషరర: రజయమ సయఖద

94-101/1008

తసడడ:డ కకపరదతనస మమలస
ఇసటట ననస:5-57-6/3
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమమశ బభబమ పషటటటట
ఇసటట ననస:5-57-8
వయససస:39
లస: ససస స
121
NDX2417871
పషరర: సరయనతథ రరడడ పప ఠర రరడడడ

107
NDX2859759
పషరర: అదధ లకడక బటటటల

102
NDX2525616
పషరర: హరరరతసజల ఉయమఖల

తసడడ:డ కకషష మబరరస ననరవటట
ఇసటట ననస:5-56-50
వయససస:60
లస: పప

తలర : వజయ జజఖత జరరగబమమలమ
ఇసటట ననస:5-57-4
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససదదప అనతలదతసస
ఇసటట ననస:5-57-6/2
వయససస:19
లస: ససస స
118
NDX3123270
పషరర: భభగఖ లకడక పషటటటట

94-102/955

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప కకమమరర
ఇసటట ననస:5-57-1
వయససస:19
లస: పప

భరస : జవన పడభమ కలమఖణ
ఇసటట ననస:5-57-2
వయససస:37
లస: ససస స
115
NDX2859692
పషరర: బమఏలమ అనతలదతసస

104
NDX2919355
పషరర: షరరఫ షషక

94-101/1068

తసడడ:డ పపలర రరవప ఉయమఖల
ఇసటట ననస:5-56-41
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:5-56-56/A
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరనమ కకమమరర
ఇసటట ననస:5-57-1
వయససస:45
లస: పప
112
NDX2798403
పషరర: బనత కకరణకయ

94-101/1005

తసడడ:డ అజత షషక
ఇసటట ననస:5-56-41/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ చలర
ఇసటట ననస:5-56-56/2A
వయససస:49
లస: పప
109
NDX3079415
పషరర: కకటటశనర రరవప కకమమరర

101
NDX2758241
పషరర: అబమదల ఖదర షషక

99
NDX3222502
పషరర: సబర షషక

భరస : మనసదర షషక
ఇసటట ననస:5-56-35
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద హహసషఫ షషక
ఇసటట ననస:5-56-40/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప ఉయమఖల
ఇసటట ననస:5-56-41
వయససస:20
లస: పప
106
NDX2799005
పషరర: శకనవరసరరవప చలర

94-101/10

తసడడ:డ వరసనత గగరరపగ
ఇసటట ననస:5-56-35
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:5-56-40
వయససస:24
లస: పప
103
NDX2525871
పషరర: జయసత కకషష ఉయమఖల

98
NDX2537629
పషరర: బమచచనత గగరరపగ

123
NDX3288479
పషరర: నతగమర బ షషక

94-101/1091

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:5-57-22/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-101/1017

126
NDX2396729
పషరర: రరజగష కటభట

94-101/21

తసడడ:డ శరమబఖల కటభట
ఇసటట ననస:5-57-27
వయససస:35
లస: పప
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94-101/902

తసడడ:డ మహన నతయక
ఇసటట ననస:5-57-33
వయససస:34
లస: పప
130
NDX2758357
పషరర: ససజన గడడ ల

94-101/1022

94-101/22

94-101/905

94-101/1025

94-101/554

94-101/906

94-101/1028

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:5-58-1/6,
వయససస:50
లస: ససస స

143
NDX1711093
పషరర: వసదన రరజ తలతతటట

94-101/1033

94-101/1026

94-101/564

94-101/904

138
NDX2896934
పషరర: ససజజత పపలర

94-102/956

141
NDX2758035
పషరర: కరరసక గరరకమబకలర

94-101/1027

144
NDX3281086
పషరర: శకలత తలతతటట

94-101/566

భరస : బమల కలమమర తలతతటట
ఇసటట ననస:5-57-57/1
వయససస:51
లస: ససస స
94-101/24

147
NDX2595106
పషరర: అఫరలన అహకద సయఖద

94-101/907

తసడడ:డ రబభబన సయఖద
ఇసటట ననస:5-57-57/3
వయససస:22
లస: పప

149
NDX2274033
పషరర: రజన ఆలపరటట

94-101/25

150
NDX3104874
పషరర: అబడహస కకలల
ర రర

94-101/1032

తసడడ:డ రతతస
ఇసటట ననస:5-58-1/6
వయససస:44
లస: పప
94-101/1034

తసడడ:డ అబడహస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-58-1/6
వయససస:24
లస: పప
94-239/1011

135
NDX2562924
పషరర: సరజదత బబగస షషక

తసడడ:డ రసబభబమ గరరకమబకలర
ఇసటట ననస:5-57-55
వయససస:18
లస: పప

146
NDX2274090
పషరర: సరయ చసద చలమర

152
NDX3164324
పషరర: ససదదప కకలల
ర రర

94-101/1024

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

భరస : రరజ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:5-57-57/5
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:5-58-1/6
వయససస:29
లస: పప
154
NDX3055787
పషరర: హహలన కకలల
ర రర

94-101/23

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:5-57-57/2A
వయససస:21
లస: పప

భరస : జజఏల ససజయ మమలస
ఇసటట ననస:5-57-57/3
వయససస:34
లస: ససస స
151
NDX3170917
పషరర: దదపక కకలల
ర రర

137
NDX2371276
పషరర: పడదదప గడదస

140
NDX2758118
పషరర: రసబభబమ గరరకమబకలర

132
NDX3141033
పషరర: షమమ మహమకద

తసడడ:డ ఘన షహహద షషక
ఇసటట ననస:5-57-51
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బమల కలమమర తలతతటట
ఇసటట ననస:5-57-57/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బమల కలమమర తలతతటట
ఇసటట ననస:5-57-57/1
వయససస:18
లస: పప
148
NDX3178340
పషరర: దదపసస పరలపరరస

94-101/903

తసడడ:డ ఆడమ గరరకమబకలర
ఇసటట ననస:5-57-55
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కలమమర తలతతటట
ఇసటట ననస:5-57-57/1
వయససస:53
లస: పప
145
NDX2576023
పషరర: రరజ పడభమ తలతతటట

134
NDX2613446
పషరర: మమనక దదవరపలర

94-101/1021

భరస : ఇసతయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:5-57-43/A
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర గమసటటరర
ఇసటట ననస:5-57-51/A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరరస దరరస
ఇసటట ననస:5-57-55
వయససస:43
లస: ససస స
142
NDX3280682
పషరర: బమల కలమమర తలతతటట

94-101/1023

తసడడ:డ పడసరద రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:5-57-45/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘన షహహద షషక
ఇసటట ననస:5-57-51
వయససస:19
లస: పప
139
NDX3141256
పషరర: ససనసద దరరస

131
NDX3139649
పషరర: ఇసతయమజ మహమకద

129
NDX3161544
పషరర: బస చతరరరస వనససర

తసడడ:డ డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:5-57-43
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అల మహమకద
ఇసటట ననస:5-57-43/A
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:5-57-45/A
వయససస:22
లస: పప
136
NDX2563013
పషరర: ఇమమమ న నజర షషక

94-101/1018

తసడడ:డ షషక అబమదల గఫర
ఇసటట ననస:5-57-36
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ గడడ ల
ఇసటట ననస:5-57-43
వయససస:18
లస: ససస స
133
NDX2430486
పషరర: ఆనసద దదవరపలర

128
NDX3144805
పషరర: షషక లమల బభబమ

155
NDX2273803
పషరర: సతష నలస
తలర : సతఖవత నలస
ఇసటట ననస:5-58-3/1A, 3RD LINE
వయససస:22
లస: పప

153
NDX3149101
పషరర: దసరగ కయకరకలలమ

94-101/1035

తసడడ:డ నగగశనరరరవప కయకరకలలమ
ఇసటట ననస:5-58-1/6
వయససస:23
లస: ససస స
94-101/26

156
NDX2680197
పషరర: దదపసస కరలన

94-101/909

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:5-58-7
వయససస:19
లస: ససస స
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157
NDX3031259
పషరర: పదక రరజ కసచరర
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94-101/1042

తసడడ:డ రరజగశనర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:5-58-7
వయససస:33
లస: పప
160
NDX2273670
పషరర: అసకతషనతసర షషక

94-101/30

94-101/1037

94-101/1039

94-101/1041

Deleted
94-101/1087

భసధసవప: దదవ మణణ జజనతకలటట
ఇసటట ననస:5-58-41/A
వయససస:43
లస: పప
175
NDX2620789
పషరర: షరజహన సయఖద

94-102/869

భసధసవప: సపలల సయద
ఇసటట ననస:5-59-6A
వయససస:28
లస: పప
181
NDX2381804
పషరర: సలమక షషక

తసడడ:డ అలమరబకలర షషక
ఇసటట ననస:5-59-7/2
వయససస:31
లస: పప

167
NDX2842128
పషరర: పఠరన అఫసఫర

168
NDX2750206
పషరర: అయయషర

94-101/1040

94-101/28

తసడడ:డ రహహమమన
ఇసటట ననస:5-58-32
వయససస:22
లస: పప
173
NDX3231792
పషరర: రగషక షషక

176
NDX3171394
పషరర: అహకద షషక

94-101/31

94-106/868

భరస : మహమకద ఆజజసష ఖమన
ఇసటట ననస:5-58-27/3/A
వయససస:42
లస: ససస స
171
NDX2533891
పషరర: షషక మమలమర రహహమమన

94-102/1069

94-102/989
174
NDX2888659
పషరర: మహమకద ఫరరద అహకద షషక

తసడడ:డ మహమకదజజన అహకద షషక
ఇసటట ననస:5-59-4A
వయససస:36
లస: పప
94-102/1000

177
NDX2396919
పషరర: ఇసరకయల జబలలలమర సయఖద

185
NDX2372894
పషరర: శశరరయఖ రరగరరర
తసడడ:డ జజజపప రరగరరర
ఇసటట ననస:5-59-9
వయససస:56
లస: పప

94-102/3

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:5-59-6A
వయససస:30
లస: పప

94-102/1004 180
179
NDX2755734
SQX2003028
పషరర: ఇసరకయల జజబబబలమర సయఖద
పషరర: ఇసరకయల జజబబబలమర సయద

182
NDX2381812
పషరర: షరనవరజ షషక

94-101/29

తసడడ:డ షషక మమలమర ఇనతయతఉలమర
ఇసటట ననస:5-58-32
వయససస:45
లస: పప

95-1/1156

తసడడ:డ ఇబడహహస సయద
ఇసటట ననస:5-59-6a
వయససస:29
లస: పప
94-101/32

తసడడ:డ శయమస షషక
ఇసటట ననస:5-59-7/2
వయససస:22
లస: పప
94-102/6

94-101/908

Deleted

తసడడ:డ పఠరన యయజజజర
ఇసటట ననస:5-58-27/3A
వయససస:20
లస: ససస స

170
NDX2533909
పషరర: షషక మమలమర దతదత ఖలసదర

94-101/1070

165
NDX2707123
పషరర: పఠరన అఫసఫర

తసడడ:డ సతషలలరర ససనల కలమమర ససనల కలమమ
ఇసటట ననస:5-58-23/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:5-59-6A
వయససస:29
లస: పప

భరస : మమబన షషక
ఇసటట ననస:5-59-7/2
వయససస:27
లస: ససస స
184
NDX2381838
పషరర: మమబన షషక

94-101/1038

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:5-59-6
వయససస:34
లస: పప
94-102/4

162
NDX3231164
పషరర: హహరర పసడయసకర పపరరకల

Deleted

తసడడ:డ అబమదల సతస ర షషక
ఇసటట ననస:5-59-2/3
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబక సయఖద
ఇసటట ననస:5-59-5
వయససస:35
లస: పప
178
NDX2526184
పషరర: జబబమలర సయద

164
NDX3188810
పషరర: సతషలలరర ససమఖ సతషలలరర

94-101/27
159
NDX2396679
పషరర: మహమకద యమససన
హహసషసన షషక
తసడడ:డ ఇబడహహస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:5-58-8/1A H. NO. 125
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరజ పపరరకల
ఇసటట ననస:5-58-16
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పఠరన యయజజజర
ఇసటట ననస:5-58-27/3A
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అనల నలస
ఇసటట ననస:5-58-29
వయససస:27
లస: ససస స

172
NDX3280989
పషరర: భభసరర రరవప జజనతకలటట

94-101/1036

Deleted

తసడడ:డ మహమకద అహకద ఖమన
ఇసటట ననస:5-58-27/3/A
వయససస:55
లస: పప
169
NDX2796522
పషరర: దదవ పసడయ నలస

161
NDX3193539
పషరర: హహర పసడయమసక పరరకల
తసడడ:డ రరజ పపరరకరల
ఇసటట ననస:5-58-16
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస వలమశ కననజయమ
ఇసటట ననస:5-58-19
వయససస:20
లస: పప
166
NDX2750222
పషరర: మహమకద ఆజజసష ఖమన

94-101/910

తసడడ:డ గగస షషక
ఇసటట ననస:5-58-8
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గగస మహమమదదదన షషక
ఇసటట ననస:5-58-8, 3RD LINE
వయససస:25
లస: ససస స
163
NDX2859726
పషరర: అసకకత కననజయమ

158
NDX2575322
పషరర: సలక షషక

183
NDX2381846
పషరర: సరరసజ బబగమ షషక

94-102/5

భరస : నయమమమదధదన షషక
ఇసటట ననస:5-59-7/2
వయససస:34
లస: ససస స
94-101/33

186
NDX2533065
పషరర: ఫయమజ అల ఖమన మహమకద

94-101/34

తసడడ:డ అయబబ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:5-59-9
వయససస:24
లస: పప
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187
NDX2372902
పషరర: జసససత రరగరరర
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94-102/7

భరస : శశరరయఖ రరగరరర
ఇసటట ననస:5-59-9
వయససస:51
లస: ససస స
190
NDX3195849
పషరర: ఉపరథతఖయ ఉమమకరసత

94-102/957

94-102/960

Deleted
94-102/963

తసడడ:డ మసరసన కడడమమతత
ఇసటట ననస:5-59-14
వయససస:21
లస: ససస స
199
NDX2469070
పషరర: ఖదర వల షషక

94-102/8

94-102/966

94-102/969

94-102/9

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:5-59-24/1
వయససస:68
లస: ససస స

197
NDX3056603
పషరర: సదరజ కలమమర ఉపరధతఖయ

94-102/964

200
NDX2757995
పషరర: ససదధదక షషక

203
NDX2849362
పషరర: హహహదర అల షషక

206
NDX2917235
పషరర: సలస అబమదల

209
NDX2397081
పషరర: బభజ షషక

94-102/973

212
NDX2868040
పషరర: రరఫసయమ ససలమసనత సయద

94-101/1043

215
NDX2819902
పషరర: అఫసర బభనస షషక
తసడడ:డ హహసససఆన షషక
ఇసటట ననస:5-59-26/A
వయససస:19
లస: ససస స

94-102/959

195
NDX3213063
పషరర: ఉపరథతఖయ రరజగశ కలమమర

94-102/962

తసడడ:డ ఉపరథతఖయ ఉమమకరసత
ఇసటట ననస:5-59-14
వయససస:22
లస: పప
198
NDX2765311
పషరర: దదపక కలన

94-102/965

201
NDX2757987
పషరర: ఇమమమ న అల షషక

94-101/1044

తసడడ:డ ససరజదదదన షషక
ఇసటట ననస:5-59-17/A
వయససస:29
లస: పప
94-102/967

204
NDX2757961
పషరర: మమససబ షషక

94-102/968

Deleted

తసడడ:డ ససరజదదదన షషక
ఇసటట ననస:5-59-17/A
వయససస:27
లస: పప
94-102/970

207
NDX3157146
పషరర: అబమదల కరరస షషక

94-102/971

తసడడ:డ కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:5-59-17/B
వయససస:21
లస: పప
94-102/10

210
NDX2895134
పషరర: ఫరతమ షషక

94-102/972

భరస : గరలబ బభష
ఇసటట ననస:5-59-22
వయససస:28
లస: ససస స
94-102/974

తసడడ:డ కరరమమలర సయద
ఇసటట ననస:5-59-23
వయససస:20
లస: ససస స
94-102/976

192
NDX3201746
పషరర: ఉపరథతఖయ శక లలర

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:5-59-15
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:5-59-22
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరరమమలర సయద
ఇసటట ననస:5-59-23
వయససస:43
లస: ససస స
214
NDX3086535
పషరర: అససరరలన షషక

Deleted

తసడడ:డ ఉపరథతఖయ ఉమమకరసత
ఇసటట ననస:5-59-14
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ తతహహర అబమదల
ఇసటట ననస:5-59-17/b
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల షషక
ఇసటట ననస:5-59-22
వయససస:28
లస: ససస స
211
NDX2868016
పషరర: షకకల సయద

94-102/961

తసడడ:డ ససరజదదదన షషక
ఇసటట ననస:5-59-17/A
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమల సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:5-59-17/B
వయససస:60
లస: పప
208
NDX1304716
పషరర: ఫరతమమ షషక

194
NDX3205317
పషరర: ఉపరథతఖయ రరజగశ కలమమర

94-102/866

భరస : ఉపరథతఖయ ఉమమకరసత
ఇసటట ననస:5-59-14
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజదదదన షషక
ఇసటట ననస:5-59-17/A
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససరజదదదన షషక
ఇసటట ననస:5-59-17/A
వయససస:54
లస: ససస స
205
NDX2917243
పషరర: తతహహర మహమకద

94-102/958

తసడడ:డ ఉమమకరసత ఉపరథతఖయ
ఇసటట ననస:5-59-14
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:5-59-17
వయససస:49
లస: పప
202
NDX2849347
పషరర: మమసటభజ షషక

191
NDX3197845
పషరర: ఉపరథతఖయ ఉమమకరసత

189
NDX2669992
పషరర: అజజస అహకద

తసడడ:డ ఆ ాసఫ
ఇసటట ననస:5-59-10
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఉపరథతఖయ నతరరయణ
ఇసటట ననస:5-59-14
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఉపరథతఖయ ఉమమకరసత
ఇసటట ననస:5-59-14
వయససస:22
లస: పప
196
NDX3164191
పషరర: మహహశనరర కడడమమతత

94-102/1074

భరస : ససబడమణణఖశనర శనగపలర
ఇసటట ననస:5-59-9
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపరథతఖయ నతరరయణ
ఇసటట ననస:5-59-14
వయససస:65
లస: పప
193
NDX3184991
పషరర: ఉపరథతఖయ రరజగశ కలమమర

188
NDX3247251
పషరర: జయమమధసరర శనగపలర

213
NDX3056686
పషరర: అహమకద షషక

94-102/975

తసడడ:డ బభష
ఇసటట ననస:5-59-24/1
వయససస:83
లస: పప
94-102/977

216
NDX2868057
పషరర: అల షషక

94-102/978

తసడడ:డ వల షషక
ఇసటట ననస:5-59-33
వయససస:20
లస: పప
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217
NDX2829851
పషరర: రహమత సయద
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94-102/979

తసడడ:డ ససభభన సయద
ఇసటట ననస:5-59-33/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-102/982

తసడడ:డ రఫస షషక
ఇసటట ననస:5-59-34
వయససస:19
లస: పప

221
NDX2274629
పషరర: అబమదల కరరమ షషక

94-102/867

తసడడ:డ అబమదల కలమమ షషక
ఇసటట ననస:5-59-35/2A
వయససస:19
లస: ససస స

224
NDX2463685
పషరర: ఖమదర బ షషక

94-102/984

తసడడ:డ గఫపర షషక
ఇసటట ననస:5-59-37/38
వయససస:19
లస: పప

227
NDX2910222
పషరర: మహమద సలమస షషక

94-102/14

భరస : ఖమదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:5-59-39/B
వయససస:30
లస: ససస స

230
NDX2524684
పషరర: షషక బభషర

94-102/17

భరస : గఫపర సయఖద
ఇసటట ననస:5-59-40
వయససస:28
లస: ససస స

233
NDX2525921
పషరర: గఫపర సయద

94-101/1045

238
NDX3263217
పషరర: ఫజర న షషక

239
NDX3263241
పషరర: ఖజ షషక

తసడడ:డ ఖదర మసరసన షషక
ఇసటట ననస:5-59-40/2
వయససస:49
లస: ససస స

94-102/985

తసడడ:డ రసబభబమ జయసత
ఇసటట ననస:5-59-44
వయససస:20
లస: ససస స

94-102/15

94-102/13

228
NDX2828150
పషరర: షమమ మహమకద

94-102/986

231
NDX2274397
పషరర: నజయ సయఖద

94-102/16

భరస : గగస బభషర ససయఖద
ఇసటట ననస:5-59-40
వయససస:27
లస: ససస స
94-102/18

234
NDX3110533
పషరర: కరరమమన షషక

94-102/987

భరస : జబబర షషక
ఇసటట ననస:5-59-40
వయససస:53
లస: ససస స

242
NDX3206828
పషరర: ఫరతమ బబగస సయఖద

245
NDX3144649
పషరర: షషక మమమమమన
భరస : షషక జజన
ఇసటట ననస:5-59-50/B
వయససస:61
లస: ససస స

94-102/1085

Deleted

తసడడ:డ ఖదర మసరసన షషక
ఇసటట ననస:5-59-40/2
వయససస:49
లస: ససస స
94-102/1093

240
NDX2652600
పషరర: మమలలమబ షషక

94-102/868

భరస : దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:5-59-41
వయససస:47
లస: ససస స
94-102/990

243
NDX3204468
పషరర: అమర బభష సయఖద

94-102/991

Deleted

భరస : అమర బభష సయఖద
ఇసటట ననస:5-59-50/A
వయససస:35
లస: ససస స
94-102/992

225
NDX2466324
పషరర: జలమన షషక

భరస : సలస మహమకద
ఇసటట ననస:5-59-39/8
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:5-59-40/2
వయససస:31
లస: పప
94-102/19

94-102/983

94-102/988 237
236
NDX2941714
NDX3257862
పషరర: మహబబబ ససభభన మమజజవర
పషరర: ఫజర న షషక

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ మమజజవర
ఇసటట ననస:5-59-40/2
వయససస:69
లస: పప

94-102/1092

222
NDX2767309
పషరర: శహనతజ బబగమమ షషక

తసడడ:డ అబమదల ఖమదర షషక
ఇసటట ననస:5-59-35A
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ జహహరఉదదదన సయద
ఇసటట ననస:5-59-40
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహబబబ ససభభన మమజజవర
ఇసటట ననస:5-59-40/2
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ వల సయఖద
ఇసటట ననస:5-59-50/A
వయససస:34
లస: పప

94-102/12

తసడడ:డ షషక మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:5-59-39/B
వయససస:43
లస: పప

232
NDX2532786
పషరర: అమరర సయఖద

94-102/981

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:5-59-34/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల ససభభన షషక
ఇసటట ననస:5-59-39/8
వయససస:67
లస: పప

229
NDX0219808
పషరర: షబభనత సయఖద

244
NDX3208121
పషరర: అమర బభష సయఖద

94-102/11

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:5-59-35A
వయససస:42
లస: ససస స

226
NDX2961555
పషరర: హసన అహమకద షషక

219
NDX2749745
పషరర: షషక శరకకర

భరస : షషక శసషషదధదన
ఇసటట ననస:5-59-34
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బభషర షషక
ఇసటట ననస:5-59-34A
వయససస:45
లస: పప

223
NDX2680106
పషరర: సరజదత షషక

241
NDX2524353
పషరర: కరమమశనరర జయసత

94-102/980

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:5-59-33/B
వయససస:57
లస: పప

220
NDX2827541
పషరర: ఖమనజ వల షషక

235
NDX2743839
పషరర: కరరమమన మమజజవర

218
NDX2829869
పషరర: మహబబబ ససభభన షషక

తసడడ:డ మహబబబ వల సయఖద
ఇసటట ననస:5-59-50/A
వయససస:34
లస: పప
94-102/993

246
NDX2526218
పషరర: మహమకద ఆకకల అశకఫ షషక

94-102/20

తసడడ:డ మమహమబద బభష షషక
ఇసటట ననస:5-59-56
వయససస:19
లస: పప
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247
NDX2848034
పషరర: ఆకకల అశకఫ షషక
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94-102/994

తసడడ:డ మహమబద బభష షషక
ఇసటట ననస:5-59-56
వయససస:18
లస: పప
94-102/996

తలర : కసడదల సససదరమక
ఇసటట ననస:5-59-59
వయససస:28
లస: ససస స
94-102/999

భరస : యకలబ వల షషక
ఇసటట ననస:5-59-59/A
వయససస:33
లస: ససస స
94-102/1003

259
NDX2396943
పషరర: ఖమసససబ షషక

94-102/23

94-102/1001

260
NDX2880631
పషరర: హరరనతథ బభబమ చడనతస

94-103/1305

94-102/22

భరస : శకనవరస కరరతటట
ఇసటట ననస:5-60-1/6/-A
వయససస:34
లస: ససస స

94-103/1303

తసడడ:డ మర మహబమ
ఇసటట ననస:5-60/1-6A2
వయససస:21
లస: పప
94-106/1

భరస : షమమ
ర దదదన షషక
ఇసటట ననస:5-60-1/9D
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట తసడవ కకషష లసగస శశటట
ఇసటట ననస:5-60-1/15
వయససస:19
లస: ససస స

94-101/1046

261
NDX2959542
పషరర: మధవ లత చడనతస

94-103/1304

266
NDX3200466
పషరర: అనసరరధ కరరతటట

269
NDX2981991
పషరర: హససన షషక

272
NDX2397578
పషరర: ససరజ షషక

275
NDX2976249
పషరర: ఖజజవల షషక
తసడడ:డ నతగబర మరవల షషక
ఇసటట ననస:5-60-1/17A
వయససస:28
లస: పప

94-103/1308

తసడడ:డ హసన అహమద
ఇసటట ననస:5-60-1/6
వయససస:33
లస: పప
94-103/1310

267
NDX3198314
పషరర: శకనవరస కరరతటట

94-103/1311

తసడడ:డ నరసససహహలల కరరతటట
ఇసటట ననస:5-60-1/6-A
వయససస:36
లస: పప
94-103/1316

270
NDX3130572
పషరర: సరగజ దధవ

94-103/1323

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:5-60-1/9
వయససస:18
లస: ససస స
94-106/2

తసడడ:డ సమశదదదన షషక
ఇసటట ననస:5-60-1/9D
వయససస:23
లస: పప
94-103/1293

258
NDX2758175
పషరర: భభణమ పడకరశ మమలస

94-106/880 264
263
NDX2934081
NDX3044336
పషరర: సరయమణణకసటకలమమర చడనతస
పషరర: జజన బభష షషక

భరస : ఖజజవల షషక
ఇసటట ననస:5-60-1/7A
వయససస:21
లస: ససస స

271
NDX2397503
పషరర: ఫరరరనత షషక

94-102/1002
255
NDX2760759
పషరర: రహమతషనతసర బబగమమ షషక

భరస : హరరనతథ బభబమ చడనతస
ఇసటట ననస:5-60-1/3A
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కరరతటట
ఇసటట ననస:5-60-1/6/-A
వయససస:34
లస: ససస స
94-103/1395

94-102/998

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

తసడడ:డ హరరనతథ బభబమ చడనతస
ఇసటట ననస:5-60-1/3A
వయససస:21
లస: పప
94-103/1309

252
NDX2758183
పషరర: రహహమమజతదసర షషక

భరస : అబమదల ఖయమఖస షషక
ఇసటట ననస:5-59-60 1ST FLOOR
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చడనతస
ఇసటట ననస:5-60-1/3A
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ హరరనతథ బభబమ చడనతస
ఇసటట ననస:5-60-1/3A
వయససస:22
లస: పప

274
NDX3098241
పషరర: మమనక లసగస శశటట

257
NDX2397016
పషరర: ససభభన షషక

94-102/995

భరస : ఉసరకన వల షషక
ఇసటట ననస:5-59-59/A
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ షషక
ఇసటట ననస:5-59-61
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ షషక ఖససస షషక
ఇసటట ననస:5-59-66
వయససస:28
లస: ససస స

268
NDX3221371
పషరర: ఉసరకన జకకర హహసషన షషక

94-102/997

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:5-59-60 1ST FLOOR
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల ఖయమఖస షషక
ఇసటట ననస:5-59-60 1ST FLOOR
వయససస:24
లస: పప

265
NDX3203718
పషరర: అనసరరధ కరరతటట

251
NDX2758209
పషరర: ఉసరకన వల షషక

254
NDX2760304
పషరర: అబమదల ఖయమఖస షషక

249
NDX3147204
పషరర: సససదరమక కసడదల

భరస : కకటయఖ కసడదల
ఇసటట ననస:5-59-59
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ యకలబ వల షషక
ఇసటట ననస:5-59-59/A
వయససస:64
లస: పప

253
NDX2758191
పషరర: ఖజజబ షషక

262
NDX3024437
పషరర: అసజన కలమమర చడనతస

94-102/21

తసడడ:డ మమలమల మహమకద
ఇసటట ననస:5-59-59
వయససస:31
లస: ససస స

250
NDX3078219
పషరర: రమణ కసడదల

256
NDX2760338
పషరర: మహమకద అజహర షషక

248
NDX2274215
పషరర: మమససధ మహమకద

273
NDX3153566
పషరర: వరసజననయమలల జమమకల

94-103/1280

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:5-60-1/10
వయససస:49
లస: పప
94-103/1299

276
NDX3004959
పషరర: ఖజజవల షషక

94-106/874

తసడడ:డ నతగబర మరవల షషక
ఇసటట ననస:5-60-1/17a
వయససస:28
లస: పప
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277
NDX3273281
పషరర: రరజరరజగశనరర రయ
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94-103/1421

భరస : సరసబశవరరవప రయ
ఇసటట ననస:5-60-1/18
వయససస:68
లస: ససస స
94-103/2

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచతపప
ఇసటట ననస:5-60-1/20
వయససస:22
లస: ససస స
94-103/1301

94-106/875

284
NDX2873206
పషరర: జజఖత జలలరర

287
NDX2987071
పషరర: రసబభబమ పప లసకక

94-106/878

290
NDX2987105
పషరర: కలమఖణ పపల

293
NDX3086030
పషరర: జయశక వనసగళ శశటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పసగమలలరర
ఇసటట ననస:5-60-1/45
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ వనసగళ శశటట
ఇసటట ననస:5-60-1-45/1
వయససస:18
లస: ససస స

94-103/1433
295
NDX3298262
పషరర: సదరవరరత రతత కలమమరర
కకమరబథదన
భరస : జగససరతతస
ఇసటట ననస:5-60/1-50 F NO 503
వయససస:57
లస: ససస స

296
NDX3282290
పషరర: రవ కసప
తసడడ:డ బభలసరనమ
ఇసటట ననస:5-60-1/57
వయససస:30
లస: పప

298
SQX2001378
పషరర: నవన కలమమర బసడతరర

299
NDX2995942
పషరర: జయ లకడక మసచ

95-1/1157

భసధసవప: నగగశనరరరవప పర
ఇసటట ననస:5-60-1-58
వయససస:19
లస: పప
94-103/3

302
NDX2550119
పషరర: శకనవరస రరవప నసరససకర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నశరమ కరరరకవప
ఇసటట ననస:5-60-1/62
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప నసరససకర
ఇసటట ననస:5-60-1/62
వయససస:57
లస: పప

304
NDX2993210
పషరర: లకడక నతరరయణ గగగరననన

305
NDX2857209
పషరర: శక దదవ బభణతవత

94-103/1313

భరస : శవ నతయక బభణతవత
ఇసటట ననస:5-60-1/73
వయససస:37
లస: ససస స

94-103/1423

94-104/846

26-1-55

285
NDX2942738
పషరర: మధవ యయరరకల

94-104/847

భరస : రవ కలమమర గగడ యయరరకల
ఇసటట ననస:5-60-1/28A
వయససస:33
లస: ససస స
94-106/876

288
NDX2987055
పషరర: ససరగశ పపల

94-106/877

తసడడ:డ నతరరయణ పపల
ఇసటట ననస:5-60-1/29A
వయససస:21
లస: పప
94-106/879

291
NDX3192457
పషరర: నతగరరరరన కటట

94-103/1306

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కటట
ఇసటట ననస:5-60-1/40/2
వయససస:38
లస: పప
94-103/1332

294
NDX3145935
పషరర: శవ నరరససగ

94-105/807

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:5-60-1/45/1
వయససస:34
లస: పప
94-103/1428

297
NDX3282308
పషరర: రమదదవ కసప

94-103/1429

భరస : రవ
ఇసటట ననస:5-60-1/57
వయససస:32
లస: ససస స
94-101/1047

భరస : శకనవరస రరవప మసచ
ఇసటట ననస:5-60-1/58B
వయససస:46
లస: ససస స

301
NDX2275170
పషరర: వనసకటటష నశరమ కరరరకవప

భసధసవప: అసజమక గగగరననన
ఇసటట ననస:5-60-1/73
వయససస:41
లస: పప

94-103/1302

తసడడ:డ నతరరయణ పపల
ఇసటట ననస:5-60-1/29A
వయససస:20
లస: పప
94-103/1178

282
NDX3182110
పషరర: పడమల సణరటట
భరస : లకకణరరవప సణరటట
ఇసటట ననస:5-60-1/25
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస పప లసకక
ఇసటట ననస:5-60-1/29A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ పపల
ఇసటట ననస:5-60-1/29A
వయససస:20
లస: పప
292
NDX2634988
పషరర: హరరపసడయ పసగమలలరర

94-103/1300

భరస : గణణశబభబమ కలమగగన
ఇసటట ననస:5-60-1/28a
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ పపల
ఇసటట ననస:5-60-1/29A
వయససస:37
లస: ససస స
289
NDX2987097
పషరర: రమమశ పపల

281
NDX3203148
పషరర: కకషష కలమమరర రరజవరపప

279
NDX3273406
పషరర: వనసకట అనల కలమమర రయ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-60-1/18
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:5-60-1/20
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రమమలల ఆకలల
ఇసటట ననస:5-60-1/26
వయససస:45
లస: పప
286
NDX2987113
పషరర: కలమమరర పపల

94-103/1422

భరస : వనసకట అనల కలరమమర
ఇసటట ననస:5-60-1/18
వయససస:32
లస: ససస స

280
NDX2376754
పషరర: సరతనక కలసచతపప

283
NDX2979862
పషరర: నరరసదడ కలమమర ఆకలల

278
NDX3273398
పషరర: అరరణదదవ ససకల

300
NDX2996353
పషరర: శకనవరస రరవప మసచ

94-103/1307

తసడడ:డ రరమ లసగ చతరర మసచ
ఇసటట ననస:5-60-1/58B
వయససస:49
లస: పప
94-103/1179

303
NDX3091410
పషరర: రససల షషక

94-103/1312

తసడడ:డ జజహన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:5-60-1/70
వయససస:48
లస: పప
94-103/1314

94-103/1315
306
NDX2744696
పషరర: రåహహఠèగమనతవరధన నతయక
బభణతవత
తసడడ:డ శవ నతయక బభణతవత
ఇసటట ననస:5-60-1/73
వయససస:18
లస: పప
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NDX2825727
పషరర: భభరగ వ రమమడడ
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94-105/808

తసడడ:డ వనసకట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:5-60-1/75
వయససస:22
లస: పప
310
NDX2836419
పషరర: సరయ ససజన దథసతరరడడడ

94-103/1318

94-103/1322

94-103/1180

94-103/1283

94-103/1286

94-103/1287

తసడడ:డ చనతయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-60-1/126
వయససస:26
లస: ససస స
328
NDX3079977
పషరర: ససధ రరణణ కకతస మమసస

94-103/1329

94-106/767

320
NDX3212743
పషరర: వజయ కలమమర మమడడకకసడ

94-103/1284

94-103/1289

94-103/1326

326
NDX3078896
పషరర: లకడక సరమమజఖస కకతస మమసస

94-103/1327

332
NDX2359842
పషరర: ఆసజననయమలల తతటపఅల

భరస : వర వనసకట నతగ శకనవరస తరరనగరర
ఇసటట ననస:5-60-1/144
వయససస:22
లస: ససస స

335
NDX3172475
పషరర: తరరనగరర వనసకట పపపయఖ
తసడడ:డ శక రమమలల
ఇసటట ననస:5-60-1/144/a
వయససస:48
లస: పప

95-3/1148

318
NDX3098886
పషరర: లకడక కకతస

94-103/1282

321
NDX3211042
పషరర: వజయ కలమమర మమడడకకసడ

94-103/1285

324
NDX2669711
పషరర: భరత సరయ తరరకకవలలరరర

94-103/1177

తసడడ:డ ధరక రరవప
ఇసటట ననస:5-60-1/126
వయససస:21
లస: పప
327
NDX3080264
పషరర: శకనవరస రరవప కకతస మమసస

94-103/1328

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:5-60-1-127/2
వయససస:59
లస: పప
94-103/1288

330
NDX0542779
పషరర: లకడక సరమఖ కకతస మసస

94-106/23

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:5-60-1/127-2B,
వయససస:30
లస: ససస స
94-106/3

తసడడ:డ మలర యఖ తతటపఅల
ఇసటట ననస:5-60-1/128
వయససస:22
లస: పప
94-103/1431

315
SQX2095370
పషరర: అరరణ కలమమర గగల

తసడడ:డ చనత కకటయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:5-60-1/121
వయససస:35
లస: పప

323
NDX2845873
పషరర: వనసకట శవ సరయ కలమమర
ససకల
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ససకల
ఇసటట ననస:5-60-1-124/1
వయససస:25
లస: పప

329
NDX3077310
పషరర: నతగరసదడ పలలకలరర

94-103/1320

భరస : నరసససహరరవప కకతస
ఇసటట ననస:5-60-1/116
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పలలకలరర
ఇసటట ననస:5-60-1/127-2B
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదసడడడ అసదసగమల
ఇసటట ననస:5-60-1/128
వయససస:23
లస: ససస స
334
NDX3292125
పషరర: అనసతలకడక తరరనగరర

317
NDX2679157
పషరర: ధన లకడక మమరరగమ

312
NDX2959757
పషరర: వనసకట సరయ కకషష గరడడల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగల
ఇసటట ననస:5-60-1/96
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశనర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:5-60-1-127/2
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:5-60-1-127/2
వయససస:54
లస: ససస స
331
NDX2982056
పషరర: ఐశనరఖ సరయ అసదసగమల

94-103/1324

తసడడ:డ చనత కకటయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:5-60-1/121
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చనత కకటయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:5-60-1/121
వయససస:18
లస: పప
325
NDX2719458
పషరర: పసడయసకర బబజవరడ

314
NDX3210580
పషరర: జయ కకషష జమమకల

94-103/1317

తసడడ:డ సససహచలస గరడడల
ఇసటట ననస:5-60-1/88/D
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమరరగమ
ఇసటట ననస:5-60-1/107
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : యమదయఖ వరమలర
ఇసటట ననస:5-60-1/120
వయససస:42
లస: ససస స
322
NDX3211653
పషరర: అఖలలశ మమడడకకసడ

94-103/1319

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జమమకల
ఇసటట ననస:5-60-1/95
వయససస:30
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష మబరరస కలరరక
ఇసటట ననస:5-60-1/99
వయససస:60
లస: ససస స
319
NDX3150661
పషరర: యమదమక వరమలర

311
NDX2772796
పషరర: సరయ ససజన దథసతరరడడడ

309
NDX2835122
పషరర: సరయ ససజన దథసతరరడడడ

తసడడ:డ వనణమ గగపరల రరడడ దథసతరరడడడ
ఇసటట ననస:5-60-1/84
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : మధవ దథసతరరడడడ
ఇసటట ననస:5-60-1/84
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సపసదసలల నదరరబభశర
ఇసటట ననస:5-60-1/88e
వయససస:20
లస: ససస స
316
NDX2680403
పషరర: వజయ లకడక కలరరక

94-103/940

భరస : శరఖమ పడసరద పరలలటట
ఇసటట ననస:5-60-1/82A
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : మధవ దథసతరరడడడ
ఇసటట ననస:5-60-1/84
వయససస:20
లస: ససస స
313
NDX2862910
పషరర: జరరనబబగస నదరరబభశర

308
NDX2386860
పషరర: శరకవరణణ కరరసకక

333
NDX2987063
పషరర: రరజ రరణణ పప లసకక

94-106/872

తసడడ:డ రసబభబమ పప లసకక
ఇసటట ననస:5-60-1/129/A
వయససస:28
లస: ససస స
94-103/1290

336
NDX3188000
పషరర: తరరనగరర లకడక

94-103/1291

భరస : వనసకట పపపయఖ
ఇసటట ననస:5-60-1/144/a
వయససస:43
లస: ససస స
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337
NDX2724375
పషరర: దథడడడ హరర నతగ వశననతథ

94-106/873

తసడడ:డ దథడడడ వ వ పరరనతశనరరరవప
ఇసటట ననస:5-60-1/147
వయససస:20
లస: పప
340
NDX3098605
పషరర: గగపమక మరరపరకలల

94-103/1295

భరస : బభలసరనమ మరరపరకలల
ఇసటట ననస:5-60-1/154
వయససస:36
లస: ససస స
343
NDX3210218
పషరర: లకడక అవపల

338
NDX2841781
పషరర: షరరకల నదరర బభష

94-103/1298

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

341
NDX3062171
పషరర: గగపస కలసట

342
NDX2979524
పషరర: సరల చడనసతపరటట

94-104/851

భరస : అసజయఖ నలమరగసటట
ఇసటట ననస:5-60-2/11A
వయససస:35
లస: ససస స

344
NDX1292481
పషరర: రరఘవనసదడరరవప మసడవ

347
NDX3220274
పషరర: శవ కలమమరర చడరరకలరర

94-104/863

భరస : పడసరద వసగర
ఇసటట ననస:5-60-2/17B
వయససస:63
లస: ససస స

350
NDX3223237
పషరర: మరరయమక గగనసగమసటర

95-1/1159

353
NDX2744571
పషరర: ససబభబరరవప సససగరరజ

తసడడ:డ రరమకకషష మబరరస మలమబభసటట
ఇసటట ననస:5-60-2/30
వయససస:46
లస: పప

తలర : కకటటశనరమక సససగరరజ
ఇసటట ననస:5-60-2/30A
వయససస:49
లస: పప

355
NDX2860849
పషరర: కకటటశనరమక శసగరరజ

356
NDX2860872
పషరర: ససబభబరరవప శసగరరజ

94-104/870

భరస : పపదదబభబయ శసగరరజ
ఇసటట ననస:5-60-2/30A/5
వయససస:69
లస: ససస స
94-104/871

తసడడ:డ మసరసన రరవప నతయమడడ
ఇసటట ననస:5-60-2/30A/6
వయససస:72
లస: పప

359
NDX2836229
పషరర: సరమమమ జఖస నతయమడడ

94-104/926

తసడడ:డ గణ మమరళ కకషష యమనతగసటట
ఇసటట ననస:5-60-2/37/4
వయససస:48
లస: ససస స

362
NDX2973352
పషరర: గణ మమరళ కకషష యనగసటట

94-104/927

365
NDX3175239
పషరర: మననగత నడడసపలర
తసడడ:డ శకధర నడడసపలర
ఇసటట ననస:5-60-2/37/6
వయససస:22
లస: ససస స

94-103/1321

348
NDX2772432
పషరర: మణణ కలమమర మనసబబ తషల

94-104/860

351
NDX3116142
పషరర: శక శరణఖ మదతదల

94-105/819

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:5-60-2/26
వయససస:21
లస: ససస స
94-103/1337

354
NDX2857860
పషరర: ససబబ రరవప శసగరరజ

94-105/820

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర శసగరరజ
ఇసటట ననస:5-60-2/30A
వయససస:49
లస: పప
94-105/821

357
NDX2860864
పషరర: శకదదవ శసగరరజ

94-105/822

భరస : ససబభబరరవప శసగరరజ
ఇసటట ననస:5-60-2/30A/5
వయససస:45
లస: ససస స
94-104/872

360
NDX3187168
పషరర: ససబబరరవప జమల

94-104/873

తసడడ:డ రమమరరవప జమల
ఇసటట ననస:5-60-2/34/1
వయససస:59
లస: పప
94-104/875

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర యనగసటట
ఇసటట ననస:5-60-2/37/4
వయససస:59
లస: పప
94-104/877

345
NDX2959856
పషరర: సతశ కలమమర గరడడల

తసడడ:డ శకనవరస మనసబబ తషల
ఇసటట ననస:5-60-2/16
వయససస:22
లస: పప

భరస : వరరరఘవపలల నతయమడడ
ఇసటట ననస:5-60-2/30a/6
వయససస:69
లస: ససస స
94-102/1005

94-103/1297

తసడడ:డ సససహచలస గరడడల
ఇసటట ననస:5-60-1/8810
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పపదదబభబయ శసగరరజ
ఇసటట ననస:5-60-2/30A/5
వయససస:49
లస: పప

358
NDX2860880
పషరర: వరరరఘవరరవప నతయమడడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-60-2/37/4
వయససస:31
లస: పప

94-104/845

భరస : మరరయదతసస గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:5-60-2/20
వయససస:27
లస: ససస స

352
SQX2022747
పషరర: వనసకటటశనర బభబర మలమబభసటట

94-103/1294

భరస : సరసబశవ రరవప చడనసతపరటట
ఇసటట ననస:5-60-1/168
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:5-60-2/15
వయససస:63
లస: ససస స

349
NDX3159340
పషరర: ససశలమక చడసచస

364
NDX3096435
పషరర: కకషష చడసతనఖ బసడర మబడడ

94-103/1296

తసడడ:డ గగపరలరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:5-60-1/182A
వయససస:63
లస: పప

346
NDX2961431
పషరర: వనసకటమక నలమరగసటట

339
NDX2877967
పషరర: ససషసకథ గగడడ

తసడడ:డ నతగమర వల
ఇసటట ననస:5-60-1/147 4TH LINE
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కలసట
ఇసటట ననస:5-60-1/165
వయససస:31
లస: పప

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

361
NDX2974277
పషరర: ఆదధలకడక యమనతగసటట

94-103/1292

363
NDX3010154
పషరర: సరల బమడదరర

94-104/876

భరస : సరయ కకరణ రరడడడ బమడదరర
ఇసటట ననస:5-60-2/37/4
వయససస:32
లస: ససస స
94-105/823

366
NDX3184652
పషరర: మననజ మదమసచ

94-105/824

తసడడ:డ ససరగశ మదమసచ
ఇసటట ననస:5-60-2/37/7A
వయససస:26
లస: పప
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94-104/878

తసడడ:డ కగ రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:5-60-2/37/40
వయససస:19
లస: పప
370
NDX2869766
పషరర: గసధరన ధననకలల

94-104/891

94-104/879

తసడడ:డ వననరటటశనరరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-60-2/38
వయససస:30
లస: పప
376
NDX2944114
పషరర: రరజ కలమమర పతసవ

94-104/880

తసడడ:డ కకషష మబరరస పతసవ
ఇసటట ననస:5-60-2/47
వయససస:48
లస: పప
379
NDX2707446
పషరర: రరమకకషష గగపస

94-103/1183

భరస : ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:5-60-2/61E
వయససస:43
లస: ససస స
385
NDX2684470
పషరర: కరరరసకగయ శవ తదజ అనమమళ

94-103/1185

94-106/772

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర యయరరకల
ఇసటట ననస:5-60-2/71/B
వయససస:20
లస: ససస స
391
NDX2993954
పషరర: నగరజ పచచల

94-103/1338

భరస : ఫణణ కలమమర బబ లగరన
ఇసటట ననస:5-60-2/80
వయససస:23
లస: ససస స

372
NDX2629293
పషరర: కకరణకయ సరరతల

94-103/1182

తసడడ:డ శతత రరసబభబమ సరరతల
ఇసటట ననస:5-60-2/38
వయససస:20
లస: ససస స

94-105/691
374
NDX2680858
పషరర: చసదతససడ నతగ రమణ రరజవ
అడప
తసడడ:డ భభణమ వనసకట సరయ శకనవరస రరవప అడప
ఇసటట ననస:5-60-2/38
వయససస:18
లస: పప

375
NDX2983005
పషరర: రరమమలమక తతరర
భరస : మమతఖలల తతరర
ఇసటట ననస:5-60-2/38
వయససస:63
లస: ససస స

377
NDX3208063
పషరర: సపసదయఖ మదడదల

378
NDX3208873
పషరర: కకషష వనణణ మదడదల

94-105/828

94-105/827

94-105/829

తసడడ:డ సపసదయఖ మదడదల
ఇసటట ననస:5-60-2/48
వయససస:36
లస: ససస స

380
NDX2556678
పషరర: యలర సదసరరర దసరగ రరవప

94-104/768

381
NDX2985075
పషరర: యలర సదసరరస ససరఖనతరరయణ

94-105/830 384
383
NDX3008232
NDX2632594
పషరర: సదరఖ నతరరయణ యమలమబ
పషరర: పరలమపప డ లల నతగ సరయ తదజ
ద రఠర

392
NDX2993947
పషరర: ససజజత పచచల

395
NDX3041621
పషరర: లకడక కరశపకల
భరస : బకలల కరశపకల
ఇసటట ననస:5-60-2/83B
వయససస:49
లస: ససస స

94-103/1184

తసడడ:డ శవ శసకరరవప పరలమపప డ లల
ఇసటట ననస:5-60-2/64
వయససస:21
లస: పప

386
NDX3100385
పషరర: వనసకట నతగ సరయ తదజ
పరలమపప డ లల
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప పరలమపప డ లల
ఇసటట ననస:5-60-2/64
వయససస:21
లస: పప
389
NDX2765212
పషరర: రరఘవనసదడ బబజవరడ

94-104/839

భసధసవప: యలర సదసరరస వరలకడక
ఇసటట ననస:5/60/2/61e
వయససస:49
లస: పప

94-104/881

387
NDX2982130
పషరర: నతగ సరయ తదజ పరలమపప డ లల

94-105/831

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప పరలమపప డ లల
ఇసటట ననస:5-60-2/64
వయససస:21
లస: పప

94-102/1006

390
NDX2870905
పషరర: గగతమ యయరరకలలమ

94-104/882

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర యయరరకలలమ
ఇసటట ననస:5-60-2/74B
వయససస:20
లస: ససస స
94-104/883

భరస : నగరజ పచచల
ఇసటట ననస:5-60-2/77
వయససస:46
లస: ససస స
94-104/885

94-105/826

భరస : లకకణ రరవప గసగబరర
ఇసటట ననస:5-60-2/37 NEW 26-7-560
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:5-60-2/74
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రఘమ నతధ రరవప పచచల
ఇసటట ననస:5-60-2/77
వయససస:51
లస: పప
394
NDX2980621
పషరర: రరణమక బబ లగరన

94-106/883

తసడడ:డ గగగమలల యమలమబ
ద రఠర
ఇసటట ననస:5-60-2/61E
వయససస:49
లస: పప

తలర : పదకజ అనమమళ
ఇసటట ననస:5-60-2/64
వయససస:20
లస: పప
388
NDX2680585
పషరర: గగతమ యయరరకల

371
NDX2725869
పషరర: రగవత గసగబరర

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:5-60-2/61E
వయససస:20
లస: పప
94-105/692

369
NDX2965861
పషరర: వనత చసతల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతల
ఇసటట ననస:5-60-2/37A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ మదడదల
ఇసటట ననస:5-60-2/48
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతస యఖ
ఇసటట ననస:5-60-2/53/B
వయససస:40
లస: పప
382
NDX2616720
పషరర: యలర సదసరరస వరలకడక

94-105/825

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతల
ఇసటట ననస:5-60-2/37A
వయససస:21
లస: పప

భరస : రవసదడనతథ ధననకలల
ఇసటట ననస:5-60-2-37/A1
వయససస:18
లస: ససస స
373
NDX2980506
పషరర: శకకరసత బబజవరడ

368
NDX2918316
పషరర: హహమసత చసతల

393
NDX2961746
పషరర: రమఖ పషతచఅలమ

94-104/884

తసడడ:డ నగరజ
ఇసటట ననస:5-60-2/77
వయససస:22
లస: ససస స
94-104/886

396
NDX3041571
పషరర: మమరర కరశపకల

94-105/832

తసడడ:డ భకలల కరశపకల
ఇసటట ననస:5-60-2/83/B
వయససస:24
లస: ససస స
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397
NDX3091923
పషరర: ససరగశ బభబమ పషతచఅలమ

94-106/884

తసడడ:డ థతమస పషతచఅలమ
ఇసటట ననస:5-60-2/88
వయససస:30
లస: పప
400
NDX2276590
పషరర: వదతఖ సరగర చదవనళ

94-105/4

94-104/849

94-104/850

94-104/888

94-104/853

94-104/889

94-104/856

తసడడ:డ ఆదధనతరరయణ బబ డడడ పలర
ఇసటట ననస:5-60/2-137
వయససస:20
లస: ససస స

94-103/4

410
NDX2754828
పషరర: దధవఖ బబ సదలపరటట

413
NDX2397487
పషరర: నరగశ మమకల

416
NDX3000338
పషరర: కకషష కరసరన

419
NDX3000304
పషరర: శవ పరరనత బభలమగగన

94-104/859

422
NDX3120516
పషరర: నరగశ పసడడల

94-103/1335

425
NDX2633329
పషరర: మణణ శశఖర బభబమ దరరర
తసడడ:డ పపనతయఖ లమతద దరరర
ఇసటట ననస:5-60-2/145A
వయససస:32
లస: పప

94-104/1

411
NDX3129087
పషరర: అనససదయ మమకల

94-104/852

భరస : కకసడయఖ మమకల
ఇసటట ననస:5-60-2/128
వయససస:48
లస: ససస స
94-106/4

414
SQX2044790
పషరర: పకథధన కలమఖణ బబ సదలపరటట

95-6/935

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:5-60-2/128
వయససస:22
లస: పప
94-104/854

417
NDX3001369
పషరర: వససమత కరసరన

94-104/855

భరస : కకషష కరసరన
ఇసటట ననస:5-60-2/130
వయససస:26
లస: ససస స
94-104/857

420
NDX3033529
పషరర: నతగరరజ కలమమరర బబజవరడ

94-104/858

భరస : మలర కరరరరన రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-60-2/134
వయససస:41
లస: ససస స
94-105/806

తసడడ:డ శకనస పసడడల
ఇసటట ననస:5-60/2-134
వయససస:22
లస: పప
94-104/844

408
NDX2531077
పషరర: అరరణ బబజవరడ
భరస : గగపస బబ లగరన
ఇసటట ననస:5-60-2/124
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బభలమగగన
ఇసటట ననస:5-60-2/133
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-60-2/134
వయససస:41
లస: ససస స
424
NDX3062866
పషరర: నవఖ సరయ బబ డడడ పలర

407
NDX2473833
పషరర: గగపస బబ లగరన

94-103/1407

తసడడ:డ రవ యమనసగమలమ
ఇసటట ననస:5-60-2/113
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రమమలల కరసరన
ఇసటట ననస:5-60-2/130
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ యమదయఖ కటటకమ
ఇసటట ననస:5-60-2/132
వయససస:21
లస: పప
421
NDX3060944
పషరర: నగరరజ కలమమరర బబజవరడ

405
NDX3231826
పషరర: తదజగశ బభబమ యమనసగమలమ

తసడడ:డ కకసడయఖ మమకల
ఇసటట ననస:5-60-2/128
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకవణ కలమమర నసధళళరర
ఇసటట ననస:5-60-2-128/A
వయససస:22
లస: ససస స
418
NDX3076320
పషరర: అమమరశ కటటకమ

94-104/767

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:5-60-2/128
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:5-60-2/128
వయససస:20
లస: పప
415
NDX2973402
పషరర: ఉమమహహశనరర బబజవరడ

94-105/813
402
NDX2904548
పషరర: కలమఖణ వనసకట నతరరయణ
ససదబథసన
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ససదబథసన
ఇసటట ననస:5-60-2/101
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లగరన
ఇసటట ననస:5-60-2/124
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-60-2-124
వయససస:21
లస: పప
412
NDX2887404
పషరర: శకనవరస బబ సదలపరటట

404
NDX2610632
పషరర: శరరద పరఖరరర

94-104/887

94-105/693

తసడడ:డ ఏసస రతతస బభబభజ పరఖరరర
ఇసటట ననస:5-60-2/111
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష యయనసగమల
ఇసటట ననస:5-60-2/113
వయససస:21
లస: ససస స
409
NDX2846384
పషరర: మహన బబజవరడ

401
NDX2556454
పషరర: మధస మమదధగగసడ

399
NDX2876522
పషరర: గగలర రరతష మమరర గరకస

భరస : గగలర అహహరగన
ఇసటట ననస:5-60-2/93
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదయఖ మమదధగగసడ
ఇసటట ననస:5-60-2/95/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ దతసరర నతగగశనర రరవప
ఇసటట ననస:5-60-2/105
వయససస:32
లస: ససస స
406
NDX2891653
పషరర: అనసష యయనసగమల

94-103/1339

తసడడ:డ రరజ బభబమ కకనతథస
ఇసటట ననస:5-60-2/93
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదవనళ
ఇసటట ననస:5-60-2/94
వయససస:21
లస: పప
403
NDX3084662
పషరర: ససషక చచదతరర దతసరర

398
NDX2997534
పషరర: పడసనత కలమమర కకనతథస

423
NDX2680825
పషరర: గగపరల కకషష అకకత

94-105/690

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:5-60/2-136 4/5
వయససస:21
లస: పప
94-106/770

426
NDX3126562
పషరర: తదజ శక పడశరసత బబజరసకక

94-104/861

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:5-60-2/171
వయససస:23
లస: ససస స
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427
NDX0542050
పషరర: సరమమజఖస జజనతలగడడ
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94-104/862

భసధసవప: ససశల
ఇసటట ననస:5-60-2/173,
వయససస:64
లస: ససస స
430
NDX3184371
పషరర: ఝనస లకడక పరరచరర

94-105/816

431
NDX2666055
పషరర: శశష శరరష దసడడడ

94-105/817

436
NDX2863413
పషరర: పరరనతశనర వరపడసరద బతస న

437
NDX2863421
పషరర: లకడక బతస న

94-104/866

తసడడ:డ ససజవప బతస న
ఇసటట ననస:5-60-2/197
వయససస:50
లస: పప
94-104/868

94-105/818

451
NDX3073087
పషరర: మమలక షషక
తసడడ:డ ఖససస షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/8
వయససస:25
లస: పప
454
NDX2929701
పషరర: మలన షషక
భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/13
వయససస:42
లస: ససస స

94-104/867

95-4/977

94-103/1336

441
NDX2880904
పషరర: ససనల చచదరర ససఖవరసస

94-104/869

444
NDX3224359
పషరర: పరరనత ఏలజఅలమ

94-102/1011

449
NDX3273307
పషరర: మణణ కలమమరర జసపన

452
NDX2359834
పషరర: గగస బభషర షషక

455
NDX3079035
పషరర: అభనసదన పప దధల
తసడడ:డ నతగగశనర రరవప పప దధల
ఇసటట ననస:5-60 3/15
వయససస:47
లస: పప

94-102/1066

భరస : గణపత ఎలజరర
ఇసటట ననస:5-60-3
వయససస:36
లస: ససస స
94-104/893

447
NDX2985380
పషరర: వనసకట రమణ చగపపర

94-106/885

భరస : శకనవరస రరవప చగపపర
ఇసటట ననస:5-60-3/03
వయససస:39
లస: ససస స
94-106/976

450
NDX2608925
పషరర: నతగబర షషక

94-104/777

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/8
వయససస:22
లస: పప
94-104/2

తసడడ:డ మరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/13
వయససస:37
లస: పప
94-106/890

438
NDX2838480
పషరర: ససకలప పప సడదరర
తసడడ:డ జనలమనసదమ పప సడదరర
ఇసటట ననస:5-60-2/198
వయససస:18
లస: పప

భరస : రసబభబమ
ఇసటట ననస:5-60-3/6A
వయససస:51
లస: ససస స
94-106/924

94-104/939

భరస : వరయఖ ఎరరక
ఇసటట ననస:5-60-2/195/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద అచచయఖ చడవల
ఇసటట ననస:5-60-3
వయససస:44
లస: పప

భరస : అబమదల జబబర షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/5
వయససస:68
లస: ససస స

435
AP151010309399
పషరర: ఝనతరరణణ ఎరరక ఎరరక

443
NDX2843373
పషరర: మమనరరదదదన మహమకద

446
NDX2766483
పషరర: మమసలయఖ చడవల

94-106/920

94-106/771

తసడడ:డ వర శసకరరరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:5-60-2/211, Groud Floor
వయససస:32
లస: పప

445
NDX2634400
పషరర: శరకవణణ ససధఖ కకపపరర
తసడడ:డ నతగగశనర రరవప కకపపరర
ఇసటట ననస:5-60-3
వయససస:19
లస: ససస స

432
NDX2671972
పషరర: హరరక దసడడడ

తసడడ:డ గగరర శసకర బమజర బభబమ బతన
ఇసటట ననస:5-60-2/198
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఖజమహహదధదన మహమకద
ఇసటట ననస:5-60-3
వయససస:21
లస: పప

448
NDX2967685
పషరర: గబలజరరనసర షషక

94-104/865

440
SQX2050284
పషరర: వనసకట ససజవ బతన

భరస : వర శసకర రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:5-60-2/211, Ground Floor
వయససస:52
లస: ససస స
94-104/769

94-105/815

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:5-60-2/188
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పరరనతశనర వరపడసరద బతస న
ఇసటట ననస:5-60-2/197
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప పప సడదరర
ఇసటట ననస:5-60-2/198
వయససస:44
లస: పప
442
NDX2880862
పషరర: అనసరరధ ససఖవరసస

94-103/1181

434
NDX2888261
పషరర: వజయలకడక చడరరకలరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడరరకలరర
ఇసటట ననస:5-60-2/193
వయససస:28
లస: ససస స

429
NDX3202934
పషరర: ఝనస లకడక పరరచరర

భరస : రమమరరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:5-60-2/182
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:5-60-2/188
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:5-60-2/188, Flat No-3
వయససస:19
లస: ససస స

439
NDX2961639
పషరర: జనలమనసద0 పప సడదరర

94-105/814

భసధసవప: మమకస దధవఖ శక మమకస
ఇసటట ననస:5-60-2/180
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రమమరరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:5-60-2/182
వయససస:59
లస: ససస స
433
NDX2930204
పషరర: హరరక దసడడడ

428
NDX3193646
పషరర: రరమ దదవ మమకస

453
NDX2764264
పషరర: ఫజయమ షషక

94-104/895

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/13
వయససస:19
లస: ససస స
94-106/869

456
NDX3078979
పషరర: నతగరరణణ పప దధల

94-106/870

భరస : అభనసదన పప దధల
ఇసటట ననస:5-60 3/15
వయససస:37
లస: ససస స

Page 299 of 319

457
NDX2966406
పషరర: అబనసదన పప దధల
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94-106/893

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప పప దధల
ఇసటట ననస:5-60-3/15
వయససస:40
లస: పప
460
SQX2040442
పషరర: జజన బబగమ షషక

95-6/936

94-104/897

94-106/913

94-106/916

94-106/917

94-106/919

94-106/921

తసడడ:డ నతగరసదడ రరవప
ఇసటట ననస:5-60-3-62
వయససస:39
లస: పప

470
SQX2043628
పషరర: శరహహన షషక

473
NDX3122967
పషరర: నససమమనతసర షషక

476
NDX3276516
పషరర: షరనవరజ మహమకద

479
NDX2715126
పషరర: కకటటశనరమక పపలలమగబరర

94-104/776

482
NDX2615474
పషరర: మమరరసడదయమలల జవసగమల

95-6/937

485
NDX3231461
పషరర: గరరరజ పడసనత జవసగమల
భరస : మమరరసడదయమలల
ఇసటట ననస:5-60-3/62
వయససస:34
లస: ససస స

465
NDX3122173
పషరర: సరయరరస గసగగదర త

94-106/912

468
NDX3168622
పషరర: యశకన షషక

94-106/915

471
NDX2631604
పషరర: నజర అహమద షషక

94-104/774

తసడడ:డ లమల అహమద షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/38 NEAR MOSQUE
వయససస:64
లస: పప
94-102/1018

474
NDX3121225
పషరర: ఖదర బభష షషక

94-106/918

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:5-60-3/43
వయససస:65
లస: పప
94-106/981

477
NDX3231248
పషరర: రజయ బబగమమ షషక

94-106/963

భరస : మహబబబ షరరఫ
ఇసటట ననస:5-60-3/51
వయససస:40
లస: ససస స
94-104/775

480
NDX3248978
పషరర: పపద మజత షషక

94-104/929

తసడడ:డ అల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/61
వయససస:52
లస: పప
94-105/694

తసడడ:డ నతగరసదడ రరవప
ఇసటట ననస:5-60-3/62
వయససస:39
లస: పప
94-106/956

94-104/4

భరస : ఫయమజ అహమద
ఇసటట ననస:5-60-3/38
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశనరరర పపలలమగబరర
ఇసటట ననస:5-60-3/61
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:5-60-3/62
వయససస:30
లస: పప
484
NDX3220670
పషరర: మమరరసడదయమలల జవసగమల

94-106/914

తసడడ:డ అబమదల జలల
ఇసటట ననస:5-60-3/44
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చన మణణయఖ
ఇసటట ననస:5-60-3/57
వయససస:29
లస: పప
481
NDX2625135
పషరర: మహహసదడ పడసరద బబ దధదకలరపత

467
NDX3162054
పషరర: ఫయమజ అహమద షషక

462
NDX2410553
పషరర: అలర భక పఠరన

తసడడ:డ శకరరమలల గసగగదర త
ఇసటట ననస:5-60-3/37
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఖమదర బభష
ఇసటట ననస:5-60-3/43
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర బభష
ఇసటట ననస:5-60-3/43
వయససస:24
లస: పప
478
NDX3101102
పషరర: కకటటశనర రరవప మడడడ

94-104/898

తసడడ:డ బదసడ షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/38
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద ససబబరరవప ససరరగర
ఇసటట ననస:5-60-3/40
వయససస:44
లస: పప
475
NDX3169828
పషరర: జవపలమర హహసషన షషక

464
NDX2938579
పషరర: నతగమణణ గరరర

94-106/897

తసడడ:డ ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:5-60-3/27
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నజర అహమద
ఇసటట ననస:5-60-3/38
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నజర అహమద
ఇసటట ననస:5-60-3/38
వయససస:27
లస: ససస స
472
NDX2838514
పషరర: నతగరరజ ససరరగర

94-104/3

భరస : యమదయఖ గరరర
ఇసటట ననస:5-60-3/28
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నజర అహమద
ఇసటట ననస:5-60-3/38
వయససస:51
లస: ససస స
469
NDX3167913
పషరర: మలర క షషక

461
NDX2404556
పషరర: నజమ పఠరన

459
NDX2944353
పషరర: యశన షషక

తసడడ:డ యమసఫ షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/20
వయససస:32
లస: పప

భరస : అలమరబకలర పఠరన
ఇసటట ననస:5-60-3/27
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆగయఖ గరరర
ఇసటట ననస:5-60-3/28
వయససస:41
లస: పప
466
NDX3173283
పషరర: సదఖ బబగమమ షషక

94-106/895

తసడడ:డ కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/19
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : జమల
ఇసటట ననస:5-60-3/26-1
వయససస:23
లస: ససస స
463
NDX2944759
పషరర: యమదయఖ గరరర

458
NDX2951234
పషరర: అరరరయమ ఫసరగదసస షషక

483
NDX2622066
పషరర: గరరరజ పడసనత జవసగమల

94-105/695

భరస : మమరరసడదయమలల
ఇసటట ననస:5-60-3/62
వయససస:33
లస: ససస స
94-106/964

486
NDX2958940
పషరర: శవ దసరగ డతరరస

94-106/922

తసడడ:డ నసరయఖ
ఇసటట ననస:5-60-3-/74
వయససస:18
లస: ససస స
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487
NDX2277002
పషరర: బభషర షషక
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94-105/5

తసడడ:డ బభససరరన షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/76
వయససస:21
లస: పప
490
NDX2839389
పషరర: శకవణ కలమమర బబజవరడ

94-104/902

94-106/926

94-103/1350

94-106/982

94-106/955

94-103/1416

94-106/889

తసడడ:డ చడవలమననతయఖ
ఇసటట ననస:5-60-3/147
వయససస:20
లస: ససస స

500
NDX3150125
పషరర: లకకమక దరరర

503
NDX3043197
పషరర: మననతమక దరరర

506
NDX2994846
పషరర: వనసకటటష దదవథథటట

509
NDX2625861
పషరర: సరగర కలమమర పపసడడస

94-103/1344

512
NDX2927630
పషరర: పరవన షషక

94-107/991

515
NDX2823896
పషరర: శకదదవ చడవల
భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:5-60-3/170
వయససస:33
లస: ససస స

495
NDX2982965
పషరర: మయర డతరరస

94-103/1349

498
NDX2960383
పషరర: మయర డతరరస

94-106/928

501
NDX2734531
పషరర: దరరర అసజల

94-118/1301

భరస : దరరర చడనతకగశవపలల
ఇసటట ననస:5-60-3/100
వయససస:25
లస: ససస స
94-106/887

504
NDX3256724
పషరర: నసదధన దదవ తతటట

94-102/1083

తసడడ:డ అకరయఖ దదవ తతటట
ఇసటట ననస:5-60-3/105
వయససస:18
లస: ససస స
94-106/888

507
NDX3256914
పషరర: నసదధన దదవ తతటట

94-106/975

తసడడ:డ అకరయఖ దదవ తతటట
ఇసటట ననస:5-60-3/105
వయససస:18
లస: ససస స
94-104/770

510
NDX2747533
పషరర: సయఖద గగససయమ షసమ

94-104/894

తసడడ:డ సయఖద హఫసజ బభష
ఇసటట ననస:5-60-3/121
వయససస:18
లస: ససస స
94-106/891

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/130/A
వయససస:62
లస: ససస స
94-104/771

94-106/925

భరస : ఆదయఖ డతరరస
ఇసటట ననస:5-60-3/99/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపసడడస
ఇసటట ననస:5-60-3/112
వయససస:21
లస: పప

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/130/A
వయససస:44
లస: ససస స
514
NDX2550689
పషరర: చడవల వరణణ

94-106/871

తసడడ:డ అకరయఖ దదవథథటట
ఇసటట ననస:5-60-3/105
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర వరరకలటట
ఇసటట ననస:5-60-3/109
వయససస:27
లస: పప
511
NDX2721256
పషరర: రరకన షషక

497
NDX2972479
పషరర: శవ శసకర వర పడసరద దరరర

492
NDX2917219
పషరర: హహసపసన శశక

భరస : ఆదయఖ డతరరస
ఇసటట ననస:5-60-3/99/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:5-60-3/104
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ దదవ తతటట
ఇసటట ననస:5-60-3/105
వయససస:64
లస: ససస స
508
NDX3022134
పషరర: శరఖస వరరకలటట

94-106/927

భరస : శకనవరస దరరర
ఇసటట ననస:5-60-3/100
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ దరరర
ఇసటట ననస:5-60-3/102
వయససస:45
లస: పప
505
NDX3254109
పషరర: కకటమక దదవ తతటట

494
NDX3171642
పషరర: ఆరగగఖమక డతరరస

94-104/901

తసడడ:డ మరవల శశక
ఇసటట ననస:5-60-3/92
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ డతరరస డతరరస
ఇసటట ననస:5-60/3-99/1
వయససస:19
లస: పప

తలర : మహలకడక డతరరస
ఇసటట ననస:5-60-3/100
వయససస:18
లస: పప
502
NDX3219771
పషరర: లకకణ రరవప దరరర

95-1/1161

భరస : ఓబమలల డతరరస
ఇసటట ననస:5-60-3-/94
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదయఖ డతరరస
ఇసటట ననస:5-60-3/99/1
వయససస:18
లస: పప
499
NDX3283918
పషరర: భవన శసకర డతరరస

491
SQX2107647
పషరర: యశనసత జకకర

489
NDX3008588
పషరర: ఉమ మహహశనరర బబజవరడ

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:5-60-3/83
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ జకకర
ఇసటట ననస:5-60-3/86
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:5-60-3/94
వయససస:47
లస: పప
496
NDX2981116
పషరర: శవ శసకర వర పడసరద డతరరస

94-106/923

భరస : కరరమమలమర మహమకద
ఇసటట ననస:5-60-3/76
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-60-3/83
వయససస:19
లస: పప
493
NDX3173028
పషరర: ఓబమలల దరరర

488
NDX3182219
పషరర: షమమ మహమకద

513
NDX2981553
పషరర: ససజనఖ చడవల

94-106/892

భరస : నలమమఘమ శరఖస చడవల
ఇసటట ననస:5-60-3/140A
వయససస:26
లస: ససస స
94-106/894

516
NDX2694032
పషరర: వసశ కకషష వరససమలర

94-245/1073

తసడడ:డ మమరర వరససమలర
ఇసటట ననస:5-60-3/172
వయససస:21
లస: పప
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517
NDX2939064
పషరర: పపదద మణణమక చడవల
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94-102/1012

భరస : పపద అచచయఖ చడవల
ఇసటట ననస:5-60-3/181
వయససస:73
లస: ససస స
520
NDX2974376
పషరర: పడశరసత కకమమకలపరటట

94-103/1346

94-106/896

94-103/1347

94-106/901

94-106/903

94-102/1015

94-106/906

భరస : కకషష చడవల
ఇసటట ననస:5-60-3/283
వయససస:44
లస: ససస స

533
NDX3092988
పషరర: శకనవరస చవల

536
NDX3090982
పషరర: వనసకట దసరగ రరవప జకకర

539
NDX2397313
పషరర: అణమ శక మమడడకకసడ

94-103/1348

542
NDX2277044
పషరర: సనపత జకకర

94-106/902

545
SQX1963032
పషరర: కమల ధరక తదజ దతసరర
తలర : మమరర కసఠమక దతసరర
ఇసటట ననస:5-60-3/283
వయససస:26
లస: పప

525
NDX3040607
పషరర: రరబర బబ సత

94-106/899

528
NDX3128766
పషరర: లకడక కరలలకలరర

94-106/900

531
NDX2829919
పషరర: కకటటశనర రరవప డతరరస

94-102/1014

తసడడ:డ యగయఖ డతరరస
ఇసటట ననస:5-60-3/210
వయససస:29
లస: పప
94-106/904

534
SQX2032803
పషరర: అలమకస రరహహ షషక

95-1/1160

తసడడ:డ అహకద బభష షషక
ఇసటట ననస:5-60-3/231
వయససస:19
లస: ససస స
94-106/905

537
NDX2740595
పషరర: మహహశ బభబమ పసడతల

94-104/896

తసడడ:డ మరరయదతసస పసడతల
ఇసటట ననస:5-60-3/253
వయససస:18
లస: పప
94-104/5

540
NDX2277176
పషరర: రరవపవరరర వనసకటటశనరరర

94-105/6

తసడడ:డ తరరపతరరయమడడ
ఇసటట ననస:5-60-3/269
వయససస:58
లస: పప
94-105/7

భరస : వనసకటటసనరరర జకకర
ఇసటట ననస:5-60-3-281
వయససస:23
లస: ససస స
94-104/899

94-104/773

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-60-3/208
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసనరరర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:5-60-3/267
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశ జగకకర
ఇసటట ననస:5-60-3/273
వయససస:22
లస: ససస స
544
NDX2730463
పషరర: రమణ చడవల

94-102/1013

తసడడ:డ మనయఖ జకకర
ఇసటట ననస:5-60-3/246
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మమకల చనగగవసదస
ఇసటట ననస:5-60-3/258
వయససస:21
లస: పప
541
NDX2985174
పషరర: భవన జగకకర

530
NDX2979458
పషరర: దధవఖ తపపబతస న

522
NDX2704252
పషరర: పవన కలమఖణ నసకబథదనత

భరస : ఏడడకకసడలల బబ సత
ఇసటట ననస:5-60-3/202
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణయఖ చవల
ఇసటట ననస:5-60-3/225
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చడనతయఖ చడవల
ఇసటట ననస:5-60-3/244/A
వయససస:22
లస: పప
538
NDX2733319
పషరర: మమకల బభబమ

94-106/898

భరస : వనసకటటశనర రరవప
ఇసటట ననస:5-60-3/208
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద జకకర
ఇసటట ననస:5-60-3/223A
వయససస:23
లస: ససస స
535
NDX2867174
పషరర: వనసకట వననద చడవల

527
NDX3143583
పషరర: వనసకట కలమఖణ కరలలకలరర

94-104/933

తసడడ:డ వనసకట రరవప నసకబథదనత
ఇసటట ననస:5-60-3/198
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శక రమమలల
ఇసటట ననస:5-60-3/208
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-60-3/208
వయససస:20
లస: ససస స
532
NDX2974368
పషరర: లకడకదసరగ జకకర

94-105/833

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబ సత
ఇసటట ననస:5-60-3/202
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ భవన లమల లమల
ఇసటట ననస:5-60-3/204
వయససస:28
లస: పప
529
NDX3051497
పషరర: అనతపపరష కరలలకలరర

521
NDX2910214
పషరర: ససధ కకమమకలపరటట

524
NDX3047446
పషరర: ఏడడకకసడలల బబ సత

519
NDX3260346
పషరర: కలమమర బభబమ జకకర

తసడడ:డ మణణయఖ జకకర
ఇసటట ననస:5-60-3/188
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పసచదచశనర రరవప కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:5-60-3/193
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప నసకబథదనత
ఇసటట ననస:5-60-3/198
వయససస:19
లస: పప
526
NDX2731057
పషరర: గగపస భభసరర లమల

94-104/772

తసడడ:డ చవల మమసలయఖ
ఇసటట ననస:5-60-3/181
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:5-60-3/191
వయససస:18
లస: పప
523
NDX2983096
పషరర: పవన కలమఖణ నసకబథదనత

518
NDX2647196
పషరర: చవల దసరరగసఈ

543
NDX2889962
పషరర: అనసదరఖమక దరరర

94-106/930

భరస : చన ఉగరశపయమ దరరర
ఇసటట ననస:5-60-3-282
వయససస:69
లస: ససస స
95-1/14

546
NDX3267754
పషరర: రజన మడడడ

94-103/1419

భరస : అనల మడడడ
ఇసటట ననస:5-60-3/284
వయససస:28
లస: ససస స
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547
NDX2740561
పషరర: నతగరతతస జపలర
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94-104/900

భరస : చనత బతషల
ఇసటట ననస:5-60-3/285
వయససస:23
లస: ససస స
550
NDX3245156
పషరర: ససజనఖ గరఖరర

94-101/1073

94-106/909

94-104/905

94-106/911

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-60-4
వయససస:29
లస: ససస స
565
NDX3281003
పషరర: అమమనసదదదన బభబమ షషక

557
NDX2965747
పషరర: దసరగ డతరరస

94-102/1107

566
NDX2980969
పషరర: ఆయళర బ షషక

94-102/1072

తసడడ:డ చనత మదధదలలటట ననతకలసటర
ఇసటట ననస:5-60-15
వయససస:19
లస: పప

94-106/970

94-103/1352

558
NDX3023231
పషరర: కకటమక జకకర

94-102/1017

561
NDX3221439
పషరర: రరమచసదడ రరవప సఖఢమ

575
NDX2630671
పషరర: మహమకద రఫస షషక

94-102/1062

564
NDX2754133
పషరర: కకటమక కకపపపల

94-102/1031

భరస : చడనతయఖ
ఇసటట ననస:5-60-7
వయససస:46
లస: ససస స
94-102/1037

567
NDX3246410
పషరర: అమమనదదదదనబభబబ శశక

94-102/1071

తసడడ:డ బభబమ షషక
ఇసటట ననస:5-60-9/1
వయససస:18
లస: పప
94-104/937

తసడడ:డ బభబమ షషక
ఇసటట ననస:5-60-9/1
వయససస:18
లస: పప
94-102/24

భరస : జమర షషక
ఇసటట ననస:5-60-13
వయససస:28
లస: ససస స
94-101/35

94-101/911

తసడడ:డ శక రరమమబరరస
ఇసటట ననస:5-60-4
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ షషక మహహదద ధన బభబమ బభబమ
ఇసటట ననస:5-60-9/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : నతగగశనరరవప పపలలరరసదలమ
ఇసటట ననస:5-60-11/128
వయససస:65
లస: ససస స

555
NDX2606697
పషరర: నతగలకడక ఒలలటట

94-102/1111 570
569
NDX3295789
NDX3264413
పషరర: షషక అమమనసదదదన బభబమ బభబమ
పషరర: అమమనసదదదన బభబమ షషక

94-103/1325 572
571
NDX3036720
NDX2274744
పషరర: నతగరసదడమక పపలలరరసదలమ
పషరర: సరరసజ షషక

94-106/908

భరస : రమమలల
ఇసటట ననస:5-60-3/311
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:5-60-9/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బభబమ షషక
ఇసటట ననస:5-60-9/1
వయససస:41
లస: ససస స

574
NDX2473700
పషరర: మధస శశఖర ననతకలసటర

94-106/910

560
NDX3247400
పషరర: సరసనత జకకర

563
NDX2982866
పషరర: వజయ కలమమరర డతరరస

552
NDX2953842
పషరర: లత ససజనఖ జరరగమమలర

తసడడ:డ బభబమరరవప ఒలలటట
ఇసటట ననస:5-60-3/307
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మణణయఖ డతరరస
ఇసటట ననస:5-60-6/99A
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ షషక బభబమ బభబమ
ఇసటట ననస:5-60-9
వయససస:18
లస: పప
568
NDX3246436
పషరర: మమబన షషక

94-102/1016

తసడడ:డ మననతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:5-60-3-326
వయససస:31
లస: ససస స
94-102/1075

94-106/907

తసడడ:డ కనతయఖ
ఇసటట ననస:5-60-3/296
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతమనతయమ డతరరస
ఇసటట ననస:5-60-3/307
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకశశర బభబమ జకకర
ఇసటట ననస:5-60-3/326
వయససస:24
లస: ససస స
562
NDX3247467
పషరర: శరరష బబ మకడడ

94-106/968

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:5-60-3/303
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పషరయఖ
ఇసటట ననస:5-60-3-307
వయససస:61
లస: పప
559
NDX2922433
పషరర: జజఖత జకకర

551
NDX3245503
పషరర: జయ రరస కరకక

554
NDX3193950
పషరర: మసగమక బబతమ

549
NDX2966026
పషరర: నతగరతతస జపలర

భరస : చనత బతషల
ఇసటట ననస:5-60-3/285
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనరర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:5-60-3/295
వయససస:36
లస: పప

భరస : శశషష జకకర
ఇసటట ననస:5-60-3/300
వయససస:31
లస: ససస స
556
NDX3186574
పషరర: కరశయఖ బబతమ

94-105/870

భరస : సతఖనసదస భమల
ఇసటట ననస:5-60-3/285
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జయరరస కరకక
ఇసటట ననస:5-60-3/295
వయససస:31
లస: ససస స
553
NDX2741700
పషరర: మలర శనరర జకకర

548
NDX3248085
పషరర: రరతషమక భమల

573
NDX2611697
పషరర: బబ షషక

94-102/871

భరస : ఉదదస షర షషక
ఇసటట ననస:5-60-14/A
వయససస:63
లస: ససస స
94-102/872

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:5-60-16A NEAR RAMALAYAM
వయససస:30
లస: పప

576
NDX2630689
పషరర: షమన షషక

94-106/769

భరస : షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:5-60-16A NEAR RAMALAYAM
వయససస:28
లస: ససస స
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577
NDX2911105
పషరర: సరయ వరరణ కవరల
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94-104/848

తసడడ:డ కలమఖణ చకకవరరస కవరల
ఇసటట ననస:5-60-17/A
వయససస:18
లస: పప
580
NDX2401248
పషరర: కళళఖణ చకకవరరస కరవల

94-102/27

578
NDX2401222
పషరర: అకత కరవల

581
NDX2828598
పషరర: కనఖ కలమమరర చటటటపప డ లల

582
NDX2748531
పషరర: శరరష రరణణ చటటటపప డ లల

583
NDX2967008
పషరర: కనఖ కలమమరర చటటటపప డ లల

584
NDX2911162
పషరర: ససరగశ బభబమ చటటటపప డ లల

586
NDX2911295
పషరర: శరరషరరరణణ చటటటపప డ లల
భరస : ససరగశ బభబమ చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:5-60-18/A
వయససస:33
లస: ససస స

587
NDX2525863
పషరర: షహహన షషక

తసడడ:డ ససదతన బభష షషక రరససస
ఇసటట ననస:5-60-22
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద గగస
ఇసటట ననస:5-60-26
వయససస:18
లస: పప
595
NDX2849370
పషరర: ఉమర ఫరరకéాతహ షషక

94-102/1009

Deleted
94-102/1098

భసధసవప: హబబమనతసర షషక
ఇసటట ననస:5-60-32
వయససస:49
లస: పప
601
NDX3265493
పషరర: సలమక షషక
తసడడ:డ ఫకలకదదదన షషక
ఇసటట ననస:5-60-32
వయససస:22
లస: ససస స
604
NDX3156973
పషరర: సరజదత బ షషక

94-101/36

94-103/1341

భరస : షషక ఫజరర రహమమన రహమమన
ఇసటట ననస:5-60-34
వయససస:51
లస: ససస స

591
NDX2816882
పషరర: అరరలన మహమకద

602
NDX2656247
పషరర: సనత జజఫసడన షషక

605
NDX3104148
పషరర: నసదధన బబజవరడ
భరస : రవ బభబమ బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-60/36
వయససస:21
లస: ససస స

94-103/1342

94-102/1112

తలర : షషక టహససన
ఇసటట ననస:5-60-27/1B
వయససస:25
లస: ససస స
94-104/903

తసడడ:డ పపద వనసకయఖ మరరక
ఇసటట ననస:5-60-31/245
వయససస:67
లస: పప
599
NDX3265469
పషరర: హబబమనతసర షషక

94-102/1007

తసడడ:డ మహమకద గగస
ఇసటట ననస:5-60-26
వయససస:19
లస: పప

597
NDX3009198
పషరర: అరరస ఏలజజల

94-106/929

భరస : శకనవరసరరవప ఏలజజల
ఇసటట ననస:5-60-31A
వయససస:30
లస: ససస స
94-102/1099

600
NDX3265485
పషరర: అబమదల ధనఫ షషక

94-102/1100

తసడడ:డ ఫకలకదదదన షషక
ఇసటట ననస:5-60-32
వయససస:24
లస: పప
94-103/1188

తసడడ:డ రహహమమన బభష షషక
ఇసటట ననస:5-60-32
వయససస:19
లస: ససస స
94-102/1019

588
NDX2949550
పషరర: లలఖజకన షషక రరససస

94-103/1432 594
593
NDX3297314
NDX3295870
పషరర: మహమకద రరఫ రబబన షషక
పషరర: షషక శరహహన అసజమ

596
NDX2934636
పషరర: యగయఖ మరరక

94-105/811

తసడడ:డ ససదతన బభష షషక రరససస
ఇసటట ననస:5-60-22
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఫకలకదదదన షషక
ఇసటట ననస:5-60-32
వయససస:45
లస: ససస స
94-102/1101

585
NDX2911246
పషరర: శరరష రరణణ చటటటపప డ లల
భరస : ససరగశ చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:5-60-18/A
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల రహహమమన షషక
ఇసటట ననస:5-60-26
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససరజదదదన షషక
ఇసటట ననస:5-60-28
వయససస:34
లస: పప
598
NDX3265451
పషరర: ఫకలకదదదన షషక

94-105/810

భరస : మహమకద గగస
ఇసటట ననస:5-60-26
వయససస:36
లస: ససస స
94-103/1343

94-103/1334

భరస : ససరగశ బభబమ చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:5-60-18/A
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అకబర షషక
ఇసటట ననస:5-60-22
వయససస:42
లస: ససస స

94-102/1008 590
589
NDX2971752
NDX2900082
పషరర: మహమకద లలఖజకన షషక రరససస
పషరర: ఫసజనతసర మహమకద

592
NDX2817898
పషరర: రరహమన మహమకద

94-103/1333

తసడడ:డ లలకగశనర రరవప చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:5-60-18/A
వయససస:42
లస: పప
94-105/812

94-102/26

భరస : కళళఖణ చకకవరరస కరవల
ఇసటట ననస:5-60-17/A, PLOT NO:189
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లలకగశనర రరవప
ఇసటట ననస:5-60-18/a
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : లలకగశనర రరవప చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:5-60-18/A
వయససస:60
లస: ససస స

579
NDX2401230
పషరర: ఉమ కరవల

తసడడ:డ కళళఖణ చకకవరరస కరవల
ఇసటట ననస:5-60-17/A, PLOT NO:189
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చలమమరరడడడ కరవల
ఇసటట ననస:5-60-17/A, PLOT NO:189
వయససస:52
లస: పప
94-105/809

94-102/25

603
NDX2766418
పషరర: ఖమశస షరరఫ షషక

94-103/1351

తసడడ:డ మనతతన షరరఫ
ఇసటట ననస:5-60-32/A MASJID BACKSIDE
వయససస:43
లస: పప
94-103/1278

606
NDX2829927
పషరర: షరరలదదదన షషక

94-102/1020

తసడడ:డ షరహబమదధన షషక
ఇసటట ననస:5-60-39/1
వయససస:19
లస: పప
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94-102/1021

భరస : అపపరరవప
ఇసటట ననస:5-60-40/2
వయససస:67
లస: ససస స
610
NDX2961852
పషరర: ససగతతరపప వజయ లకడక

94-102/1024

94-102/1027

94-102/873

94-102/1064

Deleted
94-102/1109

తసడడ:డ ఖజమహహదధదన షషక
ఇసటట ననస:5-60-46/3
వయససస:21
లస: ససస స
625
NDX3065000
పషరర: మమసడతలమననన వసశ

614
NDX2977569
పషరర: శకనవరస రరవప గమసడ

617
NDX2908655
పషరర: ససబభన షషక

620
NDX3233988
పషరర: రఫస షషక

94-105/834

94-102/1028

94-102/1070

Deleted

626
NDX3175155
పషరర: భభణమ తదజ మమసడతలమననన

615
NDX2473767
పషరర: నతగబర షరరఫ షషక

618
NDX2760916
పషరర: రహహస షషక

94-101/37

621
NDX3281532
పషరర: సమన షషక

624
NDX3107331
పషరర: లకడకపసడయమసక పపపల

94-106/934

627
NDX1444942
పషరర: నదరజహన నతయక
భరస : ఎసడడఎ అనస నతయక
ఇసటట ననస:5-60-65 5/1
వయససస:27
లస: ససస స

628
NDX2420644
పషరర: షమస ససలమసనత షషక

629
NDX2583904
పషరర: నసరరహన షషక

630
JBV2882314
పషరర: షఫసయమ షషక

631
NDX2648533
పషరర: ఫరతమమబ షషక
భరస : షషక
ఇసటట ననస:5-60-71
వయససస:72
లస: ససస స
634
NDX3178274
పషరర: లమవణఖ దసరగ మమదతవథ
భరస : మహమకద జమర
ఇసటట ననస:5--60-74
వయససస:25
లస: ససస స

94-33/760

భరస : బభష షషక
ఇసటట ననస:5-60-71
వయససస:36
లస: ససస స
94-102/874

632
NDX2648715
పషరర: బభష షషక
తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:5-60-71
వయససస:41
లస: పప

94-102/1032

94-102/1108

94-106/932

94-102/1030

94-102/30

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:5-60-71
వయససస:51
లస: ససస స
94-102/875

633
SQX2017630
పషరర: సయద శఫసక అహమద సయద

95-1/949

తసడడ:డ సయద ఏలయమస అహమద సయద
ఇసటట ననస:05-60-72
వయససస:19
లస: పప

94-102/1033 636
635
NDX2961878
NDX2469062
పషరర: మహబబబ బఇవనస మహమకద
పషరర: మమననజ అఫసడన షషక

భరస : అమమతలమర మహమకద
ఇసటట ననస:5-60-74
వయససస:45
లస: ససస స

94-102/1029

భరస : మహహశ హసపబసడ
ఇసటట ననస:5-60-53/B
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప మమసడతలమననన
ఇసటట ననస:5-60-54/A Flat No.105
వయససస:26
లస: పప

భరస : హరరన రషసద షషక
ఇసటట ననస:5-60-69
వయససస:37
లస: ససస స

94-102/28

తసడడ:డ ఖజమహహదద ధన షషక
ఇసటట ననస:5-60-46/3
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప మమసడతలమననన
ఇసటట ననస:5-60-54/A Flat No.105
వయససస:23
లస: పప
94-102/29

94-102/1026

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:5-60-46
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలమర షషక
ఇసటట ననస:5-60-47
వయససస:20
లస: ససస స
94-106/933

612
NDX2935823
పషరర: షషక సబర బబగస

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:5-60-46
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబభన షషక
ఇసటట ననస:5-60-46
వయససస:18
లస: పప
623
NDX2502474
పషరర: రగషక షషక

94-102/1023

భరస : షషక చతసద బభషర
ఇసటట ననస:5-60-41
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చన మదర షషక
ఇసటట ననస:5-60-46
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబభన షషక
ఇసటట ననస:5-60-46
వయససస:18
లస: పప
622
NDX3281540
పషరర: తససకన షషక

94-102/1025

తసడడ:డ ససబబరరవప గమసడ
ఇసటట ననస:5-60-42/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:5-60-46
వయససస:21
లస: పప
619
NDX3223401
పషరర: రఫస షషక

611
NDX3087186
పషరర: అబమదల కరరస

609
NDX3088325
పషరర: ససమ పప డడగమ

భరస : ససధతకరర
ఇసటట ననస:5-60-40/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల సతస ర
ఇసటట ననస:5-60-40/3
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సయద జలమన
ఇసటట ననస:5-60-41
వయససస:33
లస: పప
616
NDX2557098
పషరర: అబమదల సమద షషక

94-102/1022

తసడడ:డ అపపరరవప
ఇసటట ననస:5-60-40/2
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససగతతరపప పణ కలమమర
ఇసటట ననస:5-60-40/2a
వయససస:33
లస: ససస స
613
NDX3153244
పషరర: ఫపరగజ బభష షషక

608
NDX3095098
పషరర: ససధకర పప డడగమ

94-102/31

తసడడ:డ అమమనసలర షషక
ఇసటట ననస:5-60-76
వయససస:21
లస: ససస స
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94-102/32
637
NDX2381820
పషరర: మహమకద అలమసఫ హహసషసన
షషక
తసడడ:డ అమమనసలమర షషక
ఇసటట ననస:5-60-76
వయససస:23
లస: పప

భరస : అససక వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:5-60-81
వయససస:22
లస: ససస స

640
NDX2979292
పషరర: లననరటట బల కకషష

641
NDX3248036
పషరర: సరసనత ఏలజఅలమ

94-104/906

638
NDX2852671
పషరర: అససక వరలకడక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లననరటట
ఇసటట ననస:5-60-83/A(26-1-12)
వయససస:46
లస: పప

భరస : లకకయఖ ఏలజఅలమ
ఇసటట ననస:5-60-89
వయససస:49
లస: ససస స

643
NDX2669257
పషరర: లసగ రరజ జజనతలగడడ

644
NDX2828184
పషరర: మరరయమక గడదడ

94-103/1189

తసడడ:డ జయ రరస జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:5-60-94
వయససస:25
లస: పప
646
NDX2737823
పషరర: రతత బభబమ ఆకలల

94-106/935

94-103/1330

650
NDX2982627
పషరర: శక లకడక కలమమర డదనతస

94-103/1275

653
NDX3296159
పషరర: లకడక కసదసల
భరస : రమమరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:5-60-145
వయససస:46
లస: ససస స

655
NDX2558591
పషరర: సరసబయఖ గజరల

656
NDX2763720
పషరర: మమతఖలల గజరల

94-103/1186

తసడడ:డ పపదద సలల గజరల
ఇసటట ననస:5-60-237/6
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పదతదమబరరస గడడ స
ఇసటట ననస:5-60-254
వయససస:35
లస: పప
661
NDX3011095
పషరర: లకడక కరమననన

తసడడ:డ గరలయఖ మమకర
ఇసటట ననస:5-61-18
వయససస:23
లస: ససస స

659
NDX2758159
పషరర: కరరస మహహదధదన షషక

94-104/904

662
NDX3222718
పషరర: మననతమక జకకర

94-106/881

665
NDX2570208
పషరర: సరయ చరణ అరవ
తసడడ:డ గమరవయఖ అరవ
ఇసటట ననస:5-61-22
వయససస:21
లస: పప

94-102/1036

645
NDX2765014
పషరర: కలమఖణ ఆకలల

94-103/1353

648
NDX2595163
పషరర: లకకయఖ దథసత

94-102/870

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:5-60-136
వయససస:40
లస: పప
94-103/1331

651
NDX2975456
పషరర: లకకయఖ డదనతస

94-106/882

తసడడ:డ వనసకటరరవప డదనతస
ఇసటట ననస:5-60-136
వయససస:40
లస: పప
94-106/983

654
NDX0225458
పషరర: భభసరర

95-1/1158

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:5-60-158B
వయససస:30
లస: పప
94-103/1340

657
NDX2404549
పషరర: గణణష మమచరర

94-103/5

తసడడ:డ వనసకటటశనరరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:5-60-242/3
వయససస:38
లస: పప
94-102/1010

660
NDX2625853
పషరర: మనక కనద క
న కనతడ

94-103/1187

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కనద క
న కనతడ
ఇసటట ననస:5-60-291/a
వయససస:18
లస: ససస స
94-106/957

భరస : మననతయఖ జకకర
ఇసటట ననస:5-60-326
వయససస:48
లస: ససస స
94-105/8

642
NDX3033453
పషరర: ససధతఖ రరణణ ఏలజఅలమ

తసడడ:డ బభబమ
ఇసటట ననస:5-60-99
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రహహమతషలమ షషక
ఇసటట ననస:5-60-287
వయససస:21
లస: పప

భరస : మమరళ కకషష కరమననన
ఇసటట ననస:5-60-312/99
వయససస:34
లస: ససస స
664
NDX2404572
పషరర: సససధస పసడయమ మమకర

94-102/1038

భరస : పపదద సలల గజరల
ఇసటట ననస:5-60-237/6
వయససస:50
లస: ససస స
94-104/892

94-102/1035

భరస : వనసకట ఏలజఅలమ
ఇసటట ననస:5-60-89/A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ డదనతస
ఇసటట ననస:5-60-136
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కసదసల రమమరరవప రమమరరవప
ఇసటట ననస:5/60/145
వయససస:29
లస: ససస స

658
NDX2843209
పషరర: రరమమబరరస గడడ స

94-103/1411

భరస : ఏడడకకసడలల రమ శశటట
ఇసటట ననస:5-60-128
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ దథసత
ఇసటట ననస:5-60-136
వయససస:37
లస: ససస స
652
NDX3019460
పషరర: రమమదదవ కసదసల

647
NDX2987089
పషరర: లకడక రమ శశటట

639
NDX2828119
పషరర: నతగ సరయ నరజ ఆషసక

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

భరస : సరగర గడదడ
ఇసటట ననస:5-60-97
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస ఆకలల
ఇసటట ననస:5-60-99
వయససస:19
లస: పప
649
NDX2975423
పషరర: సరమమజఖస దథసత

94-102/1034

663
NDX3040672
పషరర: మమనత షషక

94-106/931

తసడడ:డ బమడడ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:5-60-382/3
వయససస:28
లస: ససస స
94-101/912

666
NDX2294668
పషరర: లకడక ససమత బబ లశశటట

94-104/940

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:5-61-23/A
వయససస:47
లస: ససస స
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667
NDX2855500
పషరర: కకరణ యయరరకల
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94-105/835

తసడడ:డ సతఖస యయరరకల
ఇసటట ననస:5-61-28b
వయససస:20
లస: పప

94-104/907

భరస : బసగరర బభబమరరవప
ఇసటట ననస:5-61-35
వయససస:53
లస: ససస స

670
NDX3262425
పషరర: ససనత శథమరర
ర

94-104/934

భరస : సససదర రరవప శథమరర
ర
ఇసటట ననస:5-61-58
వయససస:43
లస: ససస స
673
NDX2605129
పషరర: సరయ కలమఖణ నతగస

94-127/859

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నతగస
ఇసటట ననస:5-62-7
వయససస:22
లస: పప
94-127/7

భరస : వనసకటయఖ పరలమనయ
ఇసటట ననస:5-62-64
వయససస:68
లస: ససస స

671
NDX2639326
పషరర: మలర డడ ఆసజననయ వజయ
కలమమర
తసడడ:డ మలర డడ సప మయమజలల
ఇసటట ననస:5-61-62
వయససస:48
లస: పప

94-105/696

674
NDX2841757
పషరర: వనసకటయఖ పరలమనయ

94-105/837

తసడడ:డ వనసకటయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-62-99
వయససస:19
లస: పప
682
NDX3207123
పషరర: శరరష కకసడ

94-127/8

Deleted

భరస : శకనస కకసడ
ఇసటట ననస:5-62-153
వయససస:32
లస: ససస స
685
SQX1986488
పషరర: ససఫసయమ షషక

95-1/1162

683
NDX2944270
పషరర: ససఫసయమ షషక

భరస : ఖససస షషక
ఇసటట ననస:5-62-158 4/19TH LINE
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ధదరగసదర చరఖ నతగరకలర
ఇసటట ననస:5-62-177
వయససస:19
లస: ససస స

688
NDX2577120
పషరర: కళళఖణణ ఐతగగన

689
NDX2443778
పషరర: శశనతత వనననతల కకమకరర

94-127/858

Deleted

తసడడ:డ లసగయఖ ఐతగగన
ఇసటట ననస:5-62-179/1
వయససస:24
లస: ససస స

691
NDX2372696
పషరర: వనసకట ససబబ రరవప ససకర

94-127/12

తసడడ:డ ససవర పడసరద రరవప ససకర
ఇసటట ననస:5-62-189
వయససస:62
లస: పప
694
NDX3190410
పషరర: వనసకట సరయ నతమ
తసడడ:డ నతమ పపరషచసదడ రరవప నతమ
ఇసటట ననస:5-63-4/1
వయససస:18
లస: పప

94-101/1048

94-105/838

678
NDX2465573
పషరర: హనసమసతష జకరసపపడడ

681
NDX3195187
పషరర: శరరష కకసడ

94-127/960

94-104/909

684
NDX2748515
పషరర: ససఫసయమ షషక

94-127/962

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:5-62-158
వయససస:19
లస: ససస స
94-127/985

687
NDX2594653
పషరర: పదక ఐతగగన

94-101/913

తసడడ:డ లసగయఖ ఐతగగన
ఇసటట ననస:5-62-179/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-127/10

690
NDX2497691
పషరర: శశనతత వనననతల కకమమకరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కకమకరర
ఇసటట ననస:5-62-186
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:5-62-186
వయససస:24
లస: ససస స

692
NDX3219441
పషరర: భభనసమత గమసపపన

693
NDX3202769
పషరర: వనసకట సరయ నతమ

695
NDX3174521
పషరర: పసడయ దరరరన ఎరకగమసడర
భరస : వనసకయఖ ఎరకగమసడర
ఇసటట ననస:5-64-1
వయససస:22
లస: ససస స

94-127/9

Deleted

94-127/982

94-127/11

94-127/963

Deleted

భరస : చటటటబభబమ గమసపపన
ఇసటట ననస:5-63-3/A
వయససస:38
లస: ససస స
94-127/964

675
NDX2864320
పషరర: ససధదర పరలమనయ

భరస : శకనస కకసడ
ఇసటట ననస:5-62-153
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:5-62-158
వయససస:19
లస: ససస స
686
NDX3220472
పషరర: వనసషషవ నతగరకలర

94-105/9

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

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప తవన
ఇసటట ననస:5-62-102
వయససస:19
లస: ససస స
94-127/961

672
NDX2474013
పషరర: అజయ కలమమర బబ లశశటట

భసధసవప: అసజల పరలమనయ
ఇసటట ననస:5-62-64
వయససస:27
లస: పప

677
NDX2421162
పషరర: వనసకటయఖ పరలమనయ

680
NDX2799740
పషరర: పడదధఠర తవన

94-104/941

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:5-61-62/7 F NO 7 SWATHI AP
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పరలమనయ
ఇసటట ననస:5-62-64
వయససస:58
లస: పప
94-103/1190

669
NDX3273810
పషరర: అపరష చవపకలల

భరస : సరయ శరససస స చవపకలల
ఇసటట ననస:5-61-44
వయససస:40
లస: ససస స

భసధసవప: అసజల పరలమనయ
ఇసటట ననస:5-62-64
వయససస:53
లస: పప

676
NDX2439628
పషరర: శసకరయఖ పరలమనయ

679
NDX2674026
పషరర: నతగగశ బబజవరడ

668
NDX2965721
పషరర: లకడక అకలరమహనస

తసడడ:డ నతమ పపరష చసదడ రరవప నతమ
ఇసటట ననస:5-63-4/1
వయససస:18
లస: పప
94-127/965

696
NDX3142080
పషరర: జయ పరల మలర

94-127/966

తసడడ:డ ఇసరసకల మలర
ఇసటట ననస:5-64-1/A
వయససస:53
లస: పప
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697
NDX3140969
పషరర: దదనమక మలర
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94-127/967

భరస : జయపరల మలర
ఇసటట ననస:5-64-1/A
వయససస:44
లస: ససస స
700
NDX2751170
పషరర: దదవరరజ కలసచపప

94-127/968

94-127/971

94-127/973

94-127/861

94-127/975

94-127/863

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:5-65-52/c
వయససస:23
లస: ససస స

94-127/974

713
NDX3268976
పషరర: గసగమక కలరక

716
NDX3281219
పషరర: సరయ రరమ శరససస స పరపరరజ

94-127/996

719
NDX2466886
పషరర: అసకమక కలసచస

95-6/938

94-104/938

705
NDX3095221
పషరర: బభష షషక

94-127/972

708
NDX2685584
పషరర: అల వనలల గరయకకటట

94-127/860

711
SQX2039204
పషరర: కలశల కకసడపలర

95-6/939

714
NDX2585875
పషరర: శకధర అలత

94-127/862

తసడడ:డ అపపల సరనమ అలత
ఇసటట ననస:5-65-25
వయససస:36
లస: పప
94-127/994

717
NDX3281227
పషరర: వనసకట రమణ పరపరరజ

94-127/13

720
NDX2467009
పషరర: తరరమల రరవప కలసచస

తసడడ:డ పపలర రరవప నతమ
ఇసటట ననస:5-65-53
వయససస:40
లస: పప

94-127/14

తసడడ:డ పసచచయఖ కలసచస
ఇసటట ననస:5-65-35
వయససస:31
లస: పప

94-105/698 723
722
NDX2601441
NDX2563583
పషరర: చనకయ సరయ కకషష సససగ శరఖస
పషరర: నతగ వనసషషవ బబజవరడ

725
NDX2616985
పషరర: రసబభబమ నతమ

94-127/995

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:5-65-34
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడనతథ సససగ శరఖమ
ఇసటట ననస:5-65-38/1
వయససస:20
లస: పప
94-104/931

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:5-64-33
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకసడపలర
ఇసటట ననస:5-64-77
వయససస:19
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప కలసచస
ఇసటట ననస:5-65-35
వయససస:29
లస: ససస స
94-127/865

94-127/970

భరస : సరగర బభబమ గరయకకటట
ఇసటట ననస:5-64-72/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:5-65-34
వయససస:22
లస: పప

భరస : తలక తదగబరర
ఇసటట ననస:5-65-37
వయససస:22
లస: ససస స
724
NDX3250933
పషరర: ఠహహరరన షషక

710
SQX2039162
పషరర: హహమసత కకసడపలర

702
NDX3178662
పషరర: నతగమల మర వల షషక

Deleted

భరస : మమయక యమ కలనగ మమక
ఇసటట ననస:5-65-12
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:5-65-34
వయససస:43
లస: ససస స
721
NDX2619047
పషరర: భమలకడక ఠరగబరర

707
NDX3174596
పషరర: రమదదవ జవరనజ

94-105/697

తసడడ:డ ఫరరసర షషక
ఇసటట ననస:5-64-40
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర కకసడపలర
ఇసటట ననస:5-64-77
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకధర అలత
ఇసటట ననస:5-65-25
వయససస:33
లస: ససస స
718
NDX3281235
పషరర: హహమమమలన పరపరరజ

94-234/1364

తలర : శశషషకలమమర జవరనజ
ఇసటట ననస:5-64-61/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ వనమమల
ఇసటట ననస:5-64-78
వయససస:19
లస: పప
715
NDX2585867
పషరర: హరర పసడయ అలత

704
NDX2900736
పషరర: సరజద షషక
భసధసవప: నదరజహన షషక
ఇసటట ననస:5-64-33c
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ గరయకకటట
ఇసటట ననస:5-64-72/1
వయససస:33
లస: పప
712
NDX2734630
పషరర: వననద కలమమర వనమమల

94-127/969

Deleted

తలర : నతగమణణ మమరరగ
ఇసటట ననస:5-64-54
వయససస:24
లస: పప
709
NDX2685592
పషరర: సరగర బభబమ గరయకకటట

701
NDX2748606
పషరర: సరయ కలమమర అలలగలమ

699
NDX2667012
పషరర: కళ భభరత గగగమల

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:5-64-29
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప అలలగలమ
ఇసటట ననస:5-64-33
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకసడల రరవప అలలగలమ
ఇసటట ననస:5-64-33
వయససస:20
లస: పప
706
NDX3112539
పషరర: రరకగశ మమరరగ

94-127/992

తసడడ:డ ససరర తతడడగరరర
ఇసటట ననస:5-64-11
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జరవననస కలసచపప
ఇసటట ననస:5-64-32/2
వయససస:21
లస: పప
703
NDX2748564
పషరర: అరరణ అలల
గ లమ

698
NDX3258852
పషరర: వనళళసగరణణ సరరగఅలమ

94-127/866

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:5-65-42
వయససస:18
లస: ససస స
94-101/914

726
NDX2681716
పషరర: మగమక నతమ

94-114/831

భరస : పపలర రరవప నతమ
ఇసటట ననస:5-65-53
వయససస:55
లస: ససస స
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94-127/15

తసడడ:డ మహన రరవప పసనపత
ఇసటట ననస:5-65-53/A
వయససస:23
లస: పప

728
NDX2941151
పషరర: హరరత బమలలసస

భరస : రరమచసదడన చకరకవధనసలమ
ఇసటట ననస:5-66-1
వయససస:29
లస: ససస స

730
NDX2371318
పషరర: సమరరన ససలట న షషక

94-104/6

731
NDX2758043
పషరర: షరరఫ షషక

తసడడ:డ ఆదమ షరఫస షషక
ఇసటట ననస:5-66-13/7 ,FLAT NO 4E EMBA
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : అబష షషక
ఇసటట ననస:5-66-41/1
వయససస:20
లస: పప

733
NDX2757219
పషరర: వదఖ రరణణ చసదదలల

734
NDX2656627
పషరర: అఫప డ జ ఆలస షషక

94-102/1048

భరస : రరకగశ చసదదలల
ఇసటట ననస:5-66-48 New No 28-28
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఉసరకన షషక
ఇసటట ననస:5-66-51
వయససస:20
లస: పప

736
NDX3157468
పషరర: హససమస మజ షషక

737
NDX3042223
పషరర: బతష
స ల తరరపతరరజ బతష
స ల

94-101/1051

తసడడ:డ జబబరరలమ షషక
ఇసటట ననస:5-66-61
వయససస:18
లస: పప
739
NDX2961498
పషరర: నరకల కలమమరర కకనకసచ

94-105/842

భరస : నరసససహ మబరరస కకనకసచ
ఇసటట ననస:5-66-92
వయససస:50
లస: ససస స
742
NDX2987584
పషరర: అనసష శకవసస వ

94-101/1054

తసడడ:డ అబమదల వహహద షషక
ఇసటట ననస:5-66-97/C
వయససస:53
లస: పప
748
NDX2747574
పషరర: నవఖ తతకల

94-104/911

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:5-66-209
వయససస:20
లస: ససస స
751
NDX2522803
పషరర: శకలకడక అకరరనపలర

94-104/8

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దవపలలరర
ఇసటట ననస:5-67-65/4
వయససస:28
లస: ససస స

94-105/872

735
NDX3093770
పషరర: జయలకడక తదలపప డ లల

94-100/1050

740
NDX2861540
పషరర: మలర శనరర కరరతటట

741
NDX3111267
పషరర: మలర శనరర కరరతటట

94-101/1052

94-101/1055

94-101/1053

744
NDX2536779
పషరర: మయసక శకవసస వ

94-104/7

తసడడ:డ శకవసస వ
ఇసటట ననస:5-66-94
వయససస:39
లస: పప
94-104/930

749
NDX2747657
పషరర: వనసకట నతరరయణ తతకల

94-108/680

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:5-67-91
వయససస:48
లస: పప

94-106/773

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

746
NDX3250149
పషరర: వనసకట జశనసత కలమమర
వసగపసడడ
తసడడ:డ శక హరర బభబమ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:5-66-97/C
వయససస:18
లస: పప

755
NDX3246584
పషరర: శకకరసత డసడక భభటర

94-101/1050

738
NDX2703775
పషరర: నతగమర షరరఫ షషక
తసడడ:డ నతగమర షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:5-66-71
వయససస:21
లస: పప

752
NDX2875516
పషరర: శకలకడక అననతనత పలర

94-102/877

భరస : వనసకట రరమ ససబబరరవప తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:5-66-54
వయససస:40
లస: ససస స

747
NDX2644672
పషరర: వర వనసకట తతకల

94-104/778

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:5-66-209
వయససస:21
లస: పప
750
NDX2940393
పషరర: పవన కలమమర దతరపపరరడడ

94-105/841

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ దతరపపదరగదద
ఇసటట ననస:5-66-213
వయససస:24
లస: పప
94-104/912

భరస : తషకరస అననతన పలర
ఇసటట ననస:5-66-226
వయససస:44
లస: ససస స
94-102/1079

732
NDX2559979
పషరర: పరశస లకడక

భసధసవప: బతష
స ల వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:5-66-66
వయససస:24
లస: పప

743
NDX2885713
పషరర: దదపక తషరర

94-104/910

తసడడ:డ పరశస వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:5-66-48
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : మమణణకఖమక తతకల
ఇసటట ననస:5-66-209
వయససస:41
లస: పప

భరస : తషకరస అననతనతపలర
ఇసటట ననస:5-66-226
వయససస:45
లస: ససస స
754
NDX3250826
పషరర: మణణ దదపసక నరరశశటట

94-102/1047

తసడడ:డ మసగపత తషరర
ఇసటట ననస:5-66-94
వయససస:31
లస: పప
94-102/1049

729
NDX2767796
పషరర: పపజత మసచ

తసడడ:డ శకధర మసచ
ఇసటట ననస:5-66-1 SREENIVASA TOWERS
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకమల రరజ కలమమర కరరతటట
ఇసటట ననస:5-66-92/A
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మయసక
ఇసటట ననస:5-66-94
వయససస:35
లస: ససస స
745
NDX3131984
పషరర: మసరసన వల షషక

94-105/840

753
NDX2673192
పషరర: ససనయన రరడడడ వనలలపల

94-104/779

తసడడ:డ ససబబరరడడడ వనలలపల
ఇసటట ననస:5-66-229, T-5
వయససస:18
లస: ససస స
94-102/1073

756
NDX2463768
పషరర: గగలర పపడడ పడశరసత కలమమర

94-113/4

తసడడ:డ గగలర పపడడ పపరష చసదడ రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:5-69-4
వయససస:24
లస: పప
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757
SQX2519171
పషరర: వజయ భభరగ వ ధదళపరల

95-4/1474

తసడడ:డ రవకరసత ధదళపరల
ఇసటట ననస:5-69-27
వయససస:19
లస: ససస స
760
NDX2685071
పషరర: పదక బభయ శరఖస

94-237/796

భరస : రవసదడనతథ సససగ శరఖమ
ఇసటట ననస:5-85-38/1
వయససస:44
లస: ససస స

758
SQX2033421
పషరర: సరయ సరవన మమడడ

తసడడ:డ సదరఖ భరత కలమమర మమడడ
ఇసటట ననస:5-69-71/2
వయససస:20
లస: పప

759
NDX2664381
పషరర: వనసకట సరయ దసరగ పడభసజన
నరరసషత
తసడడ:డ శకధర బభబమ నరరసషత
ఇసటట ననస:5-85-2
వయససస:19
లస: పప

761
NDX3008174
పషరర: రతత కలమమర వకరలగడడ

762
NDX3008265
పషరర: కలమఖణణ వకరలగడడ

94-106/938

తసడడ:డ వనసకటనతరరయణ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:5-92-3/5
వయససస:66
లస: పప

764
NDX2945822
పషరర: నతగ లకడక కటట వరపప

94-106/442

తసడడ:డ ససబడహకణఖస గమసటటరర
ఇసటట ననస:5-92-41
వయససస:26
లస: పప

767
NDX2964005
పషరర: రమణణ పప సరన

94-101/39

తసడడ:డ శకనస మరర
ఇసటట ననస:5-92-42/6
వయససస:22
లస: పప

770
NDX3249133
పషరర: మరరయస తదహహతయత

తసడడ:డ సదరఖ చసదడ అరరవప కకణతతల
ఇసటట ననస:5-92-50
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:5-94-2
వయససస:21
లస: ససస స
94-237/1

94-106/971

779
NDX2907129
పషరర: మణణకలమమర బబ సత

94-102/1052

782
NDX3025863
పషరర: జకకర పడథసఖష jakki

94-106/940

785
NDX3300191
పషరర: రరఘవమక తషరక
భరస : కకసడల రరవప తషరక
ఇసటట ననస:12-1-6/1
వయససస:67
లస: ససస స

768
NDX2552982
పషరర: వరగసదడ వనమవరపప

94-101/917

771
NDX3249182
పషరర: అమన బబగమమ

94-106/972

774
NDX2868008
పషరర: కణక రతతస కరలలకలరర

94-102/1051

తసడడ:డ డదవడ పడసరద కరలలకలరర
ఇసటట ననస:5-92-51/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-232/1204

777
NDX2584555
పషరర: పపరష నవన కలరపరటట

94-101/888

తసడడ:డ భభసరర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:5-137-52/A
వయససస:21
లస: పప
94-106/886

780
NDX2581643
పషరర: గగరర మణణ శసకర వరలసషటట

94-101/915

తసడడ:డ రమణ వరలసషటట
ఇసటట ననస:5-7042/6-20-B
వయససస:18
లస: పప
94-106/867

భరస : మలర కరరరరన రరవప రరవప
ఇసటట ననస:5_60_3/117
వయససస:28
లస: ససస స
94-101/918

94-102/1050

భరస : ఆరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:5-92-45
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మణయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:5-603/104
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఖసదదదస మమలమర
ఇసటట ననస:5-E
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ చలర
ఇసటట ననస:7-18-100/21
వయససస:22
లస: పప

776
NDX3221009
పషరర: తడవనణణ తనతరర

765
NDX2756583
పషరర: దసరగ మక చకటస

తసడడ:డ వనసకటటశనరర రరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:5-92-42/4
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఉదయ చసదడ రరవప తనతరర
ఇసటట ననస:5-108-1
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : వనసకట రవణమక బబ జర
ఇసటట ననస:5-494
వయససస:20
లస: పప

784
NDX2590511
పషరర: కకరణ సరగర చలర

94-106/939

భరస : సరసబశవ రరవప గసటభ
ఇసటట ననస:5-92-50
వయససస:50
లస: ససస స
94-233/3

94-101/1057

భరస : గసగరధర చకటస
ఇసటట ననస:5-92-39/9
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:5-92-45
వయససస:21
లస: ససస స

94-101/1058 773
772
NDX3189768
NDX3012317
పషరర: ఉమమ వనసకటటశనర రరవప కకణతతల
పషరర: వనసకట రమణ గసటభ

781
NDX2751683
పషరర: సదదఖ మమలమర

94-101/1059

భరస : హరర సరయ కలమమర పప సరన
ఇసటట ననస:5-92-41
వయససస:39
లస: ససస స

769
NDX2473650
పషరర: నతగ రరజ మరర

94-106/774

భరస : రతత కలమమర వకరలగడడ
ఇసటట ననస:5-86-35
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చకకవత కటట వరపప
ఇసటట ననస:5-92-9
వయససస:39
లస: ససస స

766
NDX1571497
పషరర: నతరరయణ మబరరస గమసటటరర

778
NDX2533768
పషరర: ననకగష బబ జర

94-101/1056

తసడడ:డ వ వ రసగ రరవప వకరలగడడ
ఇసటట ననస:5-86-35
వయససస:38
లస: పప

763
NDX2937951
పషరర: కకటటశనరరరవప గమసటటపలర

775
NDX2455194
పషరర: ఆమన జమల మహమకద

95-1/1163

783
NDX3177334
పషరర: పవన కలమఖణ రరడడ శరస

94-106/941

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరడడడ శరస
ఇసటట ననస:6th line cobaldpet
వయససస:21
లస: పప
94-145/884

786
NDX2645521
పషరర: నతగరరజ గగపసదదశ

94-2/968

తసడడ:డ నరసమక గగపసదదశ
ఇసటట ననస:12-1-7/1539
వయససస:18
లస: పప

Page 310 of 319

787
NDX2079508
పషరర: నతగలకడక నసనత
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94-39/660

తసడడ:డ కకశశర నసనత
ఇసటట ననస:12/2
వయససస:24
లస: ససస స
790
NDX0246967
పషరర: కకషప ర� నసనత�

94-39/663

94-35/978

94-35/7

94-35/9

94-35/901

94-35/14

94-35/17

తసడడ:డ చనత అపపయఖ కకట
ఇసటట ననస:12-2-18
వయససస:47
లస: పప

800
NDX0725606
పషరర: లలనన బభబమ జజల

803
NDX0338236
పషరర: దదవ శశషరదధడ

806
NDX0337782
పషరర: శవ శసకర శశషరదధడ

809
NDX2986792
పషరర: గగతమ కలమమర ననరరసస

94-35/19

812
NDX0229773
పషరర: గగరమక మనఖస

94-35/10

815
NDX2604015
పషరర: లలమవత కకట
భరస : సససహచలస కకట
ఇసటట ననస:12-2-18
వయససస:40
లస: ససస స

795
NDX2402642
పషరర: పసడయమ సనపత కలసదదరర

94-35/6

798
NDX0906370
పషరర: ససవరష కలమమరర జజల

94-35/8

801
NDX0126383
పషరర: వజగసదడ రరవప జజల

94-35/11

తసడడ:డ యయసస జజల
ఇసటట ననస:12-2-14
వయససస:63
లస: పప
94-35/12

804
NDX0338087
పషరర: మహలకడక శశషరదధడ

94-35/13

భరస : రమణయఖ శశషరదధడ
ఇసటట ననస:12-2-16
వయససస:61
లస: ససస స
94-35/15

807
NDX0670414
పషరర: ససబభబరరవప శశషరదధడ

94-35/16

తసడడ:డ రమణయఖ శశషరదధడ
ఇసటట ననస:12-2-16
వయససస:44
లస: పప
94-36/783

810
JBV1021765
పషరర: అరరణకలమమరర బమసగర

94-35/18

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:12-2-17
వయససస:38
లస: ససస స
94-35/20

భరస : పప లయఖ మనఖస
ఇసటట ననస:12-2-18
వయససస:68
లస: ససస స
94-35/853

94-35/977

భరస : వజగసదడ రరవప జజల
ఇసటట ననస:12-2-14
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబమ ననరరసస
ఇసటట ననస:12-2-16
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:12-2-17
వయససస:43
లస: పప
814
NDX2618056
పషరర: సససహచలస కకట

94-37/30

తసడడ:డ రమణయఖ శశషరదధడ
ఇసటట ననస:12-2-16
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ శశషరదధడ
ఇసటట ననస:12-2-16
వయససస:65
లస: పప
811
JBV1020254
పషరర: సససహచలస బమసగర

797
NDX2264240
పషరర: సరయ అనదష మననతస

792
NDX0544437
పషరర: రమమదదవ జసప�

భరస : రమణతరరడడడ కలసదదరర
ఇసటట ననస:12-2-12
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప శశషరదధడ
ఇసటట ననస:12-2-16
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ శశషరదధడ
ఇసటట ననస:12-2-16
వయససస:32
లస: పప
808
NDX0337154
పషరర: రమణయఖ శశషరదధడ

94-36/15

తసడడ:డ వజగసదడ రరవప జజల
ఇసటట ననస:12-2-14
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:12-2-15
వయససస:27
లస: పప
805
NDX0337238
పషరర: రవబభబమ శశషరదధడ

794
NDX2205417
పషరర: పసడయ సనపత చదరరకలల

94-39/662

భరస : కకటటశనరరరవప�
ఇసటట ననస:12-2-11
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ మననతస
ఇసటట ననస:12-2-12
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వజగసదడ రరవప జజల
ఇసటట ననస:12-2-14
వయససస:39
లస: పప
802
NDX2967990
పషరర: వనసకటటష బసడడ

94-98/640

తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ చదరరకలల
ఇసటట ననస:12-2-11
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ తరపతయఖ కలసదదరర
ఇసటట ననస:12-2-12
వయససస:37
లస: పప
799
NDX0900290
పషరర: శశభన బభబమ జజల

791
NDX2897767
పషరర: మరరయమక పస ఏస నగర

789
NDX2079516
పషరర: లకడక నసనత

భరస : ససబభబరరవప నసనత
ఇసటట ననస:12/2
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : మటటటగమసట ససరగశ
ఇసటట ననస:12-2-4/7/46/8
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:12-2-11
వయససస:32
లస: పప
796
NDX2402634
పషరర: రమణ రరడడడ కలసదదరర

94-39/661

భరస : కకషప ర నసనత
ఇసటట ననస:12/2
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప� నసనత
ఇసటట ననస:12/2
వయససస:50
లస: పప
793
NDX0777599
పషరర: కకటటశనరరరవప జసప�

788
NDX0244533
పషరర: కకషషవనణణ నసనత

813
NDX1139799
పషరర: రవకలమమర మసచతల

94-35/21

తలర : రమణ మసచతల
ఇసటట ననస:12-2-18
వయససస:27
లస: పప
94-35/854

816
NDX1822783
పషరర: తదరగజమక పటభట

94-36/16

తసడడ:డ పపసడడశశటట పటభట
ఇసటట ననస:12-2-18
వయససస:53
లస: ససస స
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817
NDX2234284
పషరర: వసశ కకట
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94-36/17

తసడడ:డ సససహచలస కకట
ఇసటట ననస:12-2-18
వయససస:20
లస: పప
820
NDX0338053
పషరర: ససబభబయమక నతగరసడర

94-35/23

94-35/26

94-35/29

94-35/31

94-35/34

94-35/37

94-35/902

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-2-23
వయససస:64
లస: పప

830
NDX2205292
పషరర: కలమమరర పసతగరన

833
NDX2233997
పషరర: ససదదప పప సతగరన

836
NDX0691816
పషరర: ససరగష పసతగరన

839
NDX0892208
పషరర: ససనల కలమమర కరరరమసచ

94-36/21

842
NDX0691899
పషరర: ససశల కరరరమసచ

94-35/32

845
NDX1213792
పషరర: నతగభభసరర మమపపపరర
తసడడ:డ వనసకటటశనరరర
ఇసటట ననస:12/3
వయససస:36
లస: పప

825
AP151010123262
పషరర: కనతయఖ మదసద

94-35/28

828
JBV2518405
పషరర: రతతమమల మదసద

94-35/30

831
NDX0664714
పషరర: అనసరరధ పసతగరన

94-35/33

భరస : ససరగష పసతగరన
ఇసటట ననస:12-2-21
వయససస:37
లస: ససస స
94-35/35

834
NDX1196104
పషరర: కకషప ర బభబమ పసటగరన

94-35/36

తసడడ:డ ఏసదరతతస పసటగరన
ఇసటట ననస:12-2-21
వయససస:35
లస: పప
94-35/38

837
NDX0892174
పషరర: ఏససరతతస పసతగరన

94-35/39

తసడడ:డ ఆనసదరరవప పసతగరన
ఇసటట ననస:12-2-21
వయససస:68
లస: పప
94-35/220

840
NDX2028638
పషరర: ససధఖ కరరరమసచ

94-36/20

భరస : అనల కలమమర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-2-23
వయససస:24
లస: ససస స
94-36/22

తసడడ:డ సరమయయలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-2-23
వయససస:34
లస: పప
94-36/24

94-35/25

భరస : ఏసప బమ మదసద
ఇసటట ననస:12-2-20/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమబఖల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-2 23
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-2-23
వయససస:30
లస: పప
844
NDX0246538
పషరర: సరమయయలల కరరరమసచ

94-36/19

తసడడ:డ యయససరతతస పసతగరన
ఇసటట ననస:12-2-21
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ పసతగరన
ఇసటట ననస:12-2-21/1
వయససస:18
లస: పప
841
NDX2028547
పషరర: అనల కలమమర కరరరమమచ

827
NDX0670380
పషరర: కరకసత కకరణ మదసద

822
NDX0664433
పషరర: వజయ కలమమర నతగరసడర

తసడడ:డ లమజర మదసద
ఇసటట ననస:12-2-20
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష పప సతగరన
ఇసటట ననస:12-2-21
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ యయసదరతతస పసతగరన
ఇసటట ననస:12-2-21
వయససస:36
లస: పప
838
NDX3196839
పషరర: అవనతశ పసతగరన

94-35/27

భరస : కకషప ర పసతగరన
ఇసటట ననస:12-2-21
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యయసరతతస పసతగరన
ఇసటట ననస:12-2-21
వయససస:62
లస: ససస స
835
NDX0337071
పషరర: కకరణ పసతగరన

824
AP151010126071
పషరర: మమరతమక మదసద

94-35/22

తసడడ:డ చసదడశశఖర నతగరసడర
ఇసటట ననస:12-2-19
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కనతయఖ మదసద
ఇసటట ననస:12-2-20
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకరణ పసతగరన
ఇసటట ననస:12-2-21
వయససస:33
లస: ససస స
832
NDX0338145
పషరర: మరరయమక పసతగరన

94-35/24

భరస : కనతయఖ మదసద
ఇసటట ననస:12-2-20
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర మదసద మదసద
ఇసటట ననస:12-2-20
వయససస:50
లస: పప
829
NDX0339267
పషరర: సలలమ పసతగరన

821
NDX0487132
పషరర: మమరస రరజ నతదడసడర

819
NDX1196112
పషరర: పపసడడశశటట పటభట

తసడడ:డ పపసడడతలర పటభట
ఇసటట ననస:12-2-18/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప నతగరసడర
ఇసటట ననస:12-2-19
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కనతయఖ మదసద
ఇసటట ననస:12-2-20
వయససస:28
లస: ససస స
826
AP151010123450
పషరర: ఏసప బమ మదసద

94-36/18

తసడడ:డ నతగగశనర రరవప మమనఖస
ఇసటట ననస:12-2-18
వయససస:22
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర నతగరసడర
ఇసటట ననస:12-2-19
వయససస:31
లస: ససస స
823
NDX0487157
పషరర: కరకసత మదసద

818
NDX2234375
పషరర: చసదడ శశఖర మమనఖస

843
NDX1960633
పషరర: రరజ కరరరమసచ

94-36/23

తసడడ:డ శరమబఖల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-2-23
వయససస:41
లస: పప
94-39/664

846
NDX0229070
పషరర: శకదదవ బమరదగమసట

94-35/47

భరస : థతమస బమరదగమసట
ఇసటట ననస:12-3-26
వయససస:46
లస: ససస స
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847
NDX0229179
పషరర: నరకలమదదవ బమరదగమసట

94-35/48

భరస : చనత థతమస బమరదగమసట
ఇసటట ననస:12-3-26
వయససస:53
లస: ససస స
850
NDX0230052
పషరర: రతతజజఖత గగళర

94-35/51

94-35/54

94-35/57

94-35/59

94-35/62

94-35/65

94-36/35

భరస : షఫస షషక
ఇసటట ననస:12-3-34
వయససస:34
లస: ససస స

860
NDX2369387
పషరర: ఆనసద యయకలల

863
NDX1144476
పషరర: దదనత యయకలల

866
NDX0338244
పషరర: మడడ చనత

869
NDX2056118
పషరర: గగసఖ షషక

94-36/38

872
NDX2056134
పషరర: మహమకద రఫస షషక

94-35/60

875
AP151010468290
పషరర: షఫస షషక
తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-3-34
వయససస:42
లస: పప

855
NDX0363366
పషరర: ఆరగగఖసరనమ మదసద

94-35/56

858
NDX0800516
పషరర: రతతకలమమరర యయకలల

94-35/58

861
NDX0337303
పషరర: కకషరషరరవప యయకలల

94-35/61

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప యయకలల
ఇసటట ననస:12-3-30
వయససస:33
లస: పప
94-35/63

864
NDX0127472
పషరర: అబడహస యయకలల

94-35/64

తసడడ:డ ఆనసదస యయకలల
ఇసటట ననస:12-3-30
వయససస:50
లస: పప
94-35/66

867
NDX0815464
పషరర: ససభభన షషక

94-35/67

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:12-3-33
వయససస:45
లస: పప
94-36/36

870
NDX0338392
పషరర: నతగమక యమమబలలరర

94-36/37

భరస : శవరజ యమమబలలరర
ఇసటట ననస:12-3-33
వయససస:52
లస: ససస స
94-36/39

తసడడ:డ మహబబబ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:12-3-33
వయససస:23
లస: పప
94-36/41

94-35/53

భరస : వనసకటటశనరరర యయకలల
ఇసటట ననస:12-3-30
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:12-3-33
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ యసబమలలరర
ఇసటట ననస:12-3-33
వయససస:23
లస: పప
874
NDX1375328
పషరర: జరరనత షషక

94-36/34

భరస : వనసకటరరవప మడక
ఇసటట ననస:12-3-32
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ యయసబమలలరర
ఇసటట ననస:12-3-33
వయససస:26
లస: ససస స
871
NDX2234250
పషరర: శవ గగపరల కకషష యసబమలలరర

857
NDX1822536
పషరర: మమరర ససకనఖ గగలర

852
NDX2369379
పషరర: ఖమతతన బ షషక

తసడడ:డ బభల శశరర మదసద
ఇసటట ననస:12-3-28
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస యయకలల
ఇసటట ననస:12-3-30
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప మడక
ఇసటట ననస:12-3-31
వయససస:45
లస: పప
868
NDX2234474
పషరర: నతగ లకడక యయసబమలలరర

94-35/55

తసడడ:డ కకటటశనర రరవప యయకలల
ఇసటట ననస:12-3-30
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస యయకలల
ఇసటట ననస:12-3-30
వయససస:39
లస: పప
865
NDX0246033
పషరర: వనసకటభడవప మడక

854
NDX0363382
పషరర: రమమశ గగళళ

94-35/50

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:12-3-28
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రమమష గగలర
ఇసటట ననస:12-3-29
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబడహస యయకలల
ఇసటట ననస:12-3-30
వయససస:64
లస: ససస స
862
NDX0127308
పషరర: వనసకటటశనరరర యయకలల

94-35/52

తసడడ:డ సససదరరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:12-3-28
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషప తస స గగళళ
ఇసటట ననస:12-3-28
వయససస:69
లస: పప
859
NDX0384750
పషరర: యయకలల ఈశనరమక

851
NDX0128736
పషరర: భభరత మదసద

849
NDX1080753
పషరర: థతమస బమరదగమసట

తసడడ:డ కకటటరతతస పడసరద బమరదగమసట
ఇసటట ననస:12-3-26
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఆరగగఖసరనమ మదసద
ఇసటట ననస:12-3-28
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపరరషప తస స గగళళ
ఇసటట ననస:12-3-28
వయససస:65
లస: ససస స
856
NDX0127100
పషరర: సససదరరరవప గగళళ

94-35/49

తసడడ:డ థతమస బమరదగమసట
ఇసటట ననస:12-3-26
వయససస:29
లస: పప

భరస : మధసబభబమ గగళళ
ఇసటట ననస:12-3-28
వయససస:33
లస: ససస స
853
AP151010126282
పషరర: సరగజన గగళళ

848
NDX1080886
పషరర: రతతబభబమ బమరదగమసట

873
JBV1024793
పషరర: శవరజ యమమబలలరర

94-36/40

తసడడ:డ బడహకయఖ యమమబలలరర
ఇసటట ననస:12-3-33
వయససస:40
లస: పప
94-36/42

876
NDX2756237
పషరర: తవటట రరజ బతష
స ల

94-36/786

తసడడ:డ లకకణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:12-3-34
వయససస:36
లస: పప
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94-36/787

భరస : తవటటరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:12-3-34
వయససస:30
లస: ససస స
880
NDX1579848
పషరర: శసకర రరవప కకలమర

94-35/70

94-36/43

94-35/75

94-35/78

94-35/81

94-36/45

94-35/83

తసడడ:డ రరమసరనమ� పపలర గమర
ఇసటట ననస:12-3-42
వయససస:36
లస: ససస స

890
NDX0338285
పషరర: రమణ భబతనపలర

893
NDX0664904
పషరర: వనసకటటశనరరర భబతనపలర

896
NDX1960732
పషరర: అనల కలమమర భమతనపలర

899
NDX0363341
పషరర: చనత పడకరశ పప కలరర

94-35/86

902
NDX0925503
పషరర: కకలమరరర రరబరట�

94-35/79

905
AP151010126069
పషరర: అకరమక పపలర గబర
భరస : రరమసరనమ పపలర గబర
ఇసటట ననస:12-3-42
వయససస:52
లస: ససస స

885
AP151010123271
పషరర: పడకరష పప కలరర

94-35/74

888
NDX0229146
పషరర: దసరగ భబతనపలర

94-35/77

891
NDX1196062
పషరర: మణణకసట వలర ససపటట

94-35/80

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12-3-39
వయససస:26
లస: పప
94-35/82

894
NDX1822825
పషరర: కగజయ దతసరర

94-36/44

తసడడ:డ వనసకయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:12-3-39
వయససస:26
లస: ససస స
94-36/46

897
NDX0670562
పషరర: హనసమసతరరవప బబతనపలర

94-36/47

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర బబతనపలర
ఇసటట ననస:12-3-39
వయససస:34
లస: పప
94-35/84

900
NDX1196054
పషరర: వరపడసరద డతనయయలల

94-35/85

తసడడ:డ దదవసహయమ డతనయయలల
ఇసటట ననస:12-3-40
వయససస:39
లస: పప
94-35/87

తసడడ:డ నలసన� కకలమరరర
ఇసటట ననస:12-3-41
వయససస:43
లస: పప
94-35/88

94-35/72

భరస : హనసమసతరరవప భబతనపలర
ఇసటట ననస:12-3-39
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజన పడకరశ పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-40
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : జగససదతసస వలసన కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-3-41
వయససస:73
లస: ససస స
904
JBV1022805
పషరర: మమరరకలమమరర� పపలర గమర

94-35/76

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర భమతనపలర
ఇసటట ననస:12-3-39
వయససస:27
లస: పప

భరస : జజన కలమమర
ఇసటట ననస:12-3-40
వయససస:35
లస: ససస స
901
NDX2122406
పషరర: ససనసదమక కకలల
ర రర

887
NDX1212539
పషరర: అనల మహన పప పపరర

882
NDX0127035
పషరర: తవటటరరజ బతష
స ల

తసడడ:డ సససదరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-37
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల భబతనపలర
ఇసటట ననస:12-3-39
వయససస:64
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప భమతనపలర
ఇసటట ననస:12-3-39
వయససస:28
లస: ససస స
898
JBV1023332
పషరర: వజయ భభరత పప కలరర

94-35/73

భరస : వనసకటటశనరరర భబతనపలర
ఇసటట ననస:12-3-39
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర భబతనపలర
ఇసటట ననస:12-3-39
వయససస:35
లస: పప
895
NDX1960682
పషరర: అదధ లకడక భమతనపలర

884
AP151010126132
పషరర: ఝమనసరరణణ పప కలరర

94-35/69

తసడడ:డ లకకణరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:12-3-36
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రతతస పప పపరర
ఇసటట ననస:12-3-38
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల భబతనపలర
ఇసటట ననస:12-3-39
వయససస:33
లస: ససస స
892
NDX0665372
పషరర: ఆసజననయమలల భబతనపలర

94-35/71

భరస : పడకరష పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-37
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అనల మహన పప పపరర
ఇసటట ననస:12-3-38
వయససస:35
లస: ససస స
889
NDX0664730
పషరర: పదతకవత భబతనపలర

881
NDX0664847
పషరర: గసగరరజ బతష
స ల

879
NDX0128116
పషరర: పరరనత బతష
స ల

భరస : తవటటరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:12-3-36
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తవటటరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:12-3-36
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ తవటట రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:12-3-36
వయససస:26
లస: పప
886
NDX1212547
పషరర: అరరణకలమమరర పప పపరర

94-35/68

భరస : శసకర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:12-3-36
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదధ నతరరయణ కకలమర
ఇసటట ననస:12-3-36
వయససస:33
లస: పప
883
NDX1447466
పషరర: దసరరగ పడసరద బతష
స ల

878
NDX1579830
పషరర: నతగమణణ కకలమర

903
JBV2518140
పషరర: మరరయమక ఏకలల

94-36/48

భరస : కకటటశనరరరవప ఎకలల
ఇసటట ననస:12-3-41
వయససస:52
లస: ససస స
94-35/89

906
JBV2515260
పషరర: పపదరతస యఖ పపలర గమర

94-35/90

తసడడ:డ రరమసరనమ పపలర గమర
ఇసటట ననస:12-3-42
వయససస:62
లస: పప
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పషరర: రగషక వలపరర
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94-35/91

భరస : రమమశ వలపరర
ఇసటట ననస:12-3-43
వయససస:22
లస: ససస స
910
NDX1957622
పషరర: మరరయదతసస వలపరర

94-35/94

94-36/51

94-35/97

94-35/100

94-35/102

94-35/105

94-35/855

తసడడ:డ ఏసయఖ మటటట
ఇసటట ననస:12-3-48
వయససస:35
లస: పప

920
NDX1447490
పషరర: ససకనఖ పప కలరర

923
NDX0851295
పషరర: ససకలమమర పప కలరర

926
AP151010123475
పషరర: రరజగశనరరరవప పప కలరర

929
NDX3172772
పషరర: ససపసడయ పప కలరర

94-36/53

94-36/56

94-36/52

915
AP151010126083
పషరర: వమలమక పప కలరర

94-35/96

918
JBV2515294
పషరర: జజన పడకరశ పప కలరర

94-35/99

921
JBV1025865
పషరర: వజయకలమమరర పప కలరర

94-35/101

భరస : రరజగశనరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-46
వయససస:35
లస: ససస స
94-35/103

924
NDX1196039
పషరర: ససరగసదడ కలమమర పప కలరర

94-35/104

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-46
వయససస:31
లస: పప
94-35/106

927
AP151010123220
పషరర: శరఖమ కలమమర పప కలరర

94-35/107

తసడడ:డ సససదరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-46
వయససస:55
లస: పప
94-35/903

930
NDX0899583
పషరర: మటటట దదనలత

94-35/108

తసడడ:డ పడశరసత కలమమర మటటట
ఇసటట ననస:12-3-48
వయససస:31
లస: ససస స

932
AP151010126067
పషరర: నయమమ మమటటనయమ
మటటట మటటట
భరస : సపసమన మటటట
ఇసటట ననస:12-3-48
వయససస:62
లస: ససస స

94-36/54

935
JBV2515203
పషరర: ధధన రరవప ఏకలల

94-36/57

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప ఎకలల
ఇసటట ననస:12-3-48
వయససస:35
లస: పప

94-36/50

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-45
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరజగశనరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-46
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బభబర మమటటట
ఇసటట ననస:12-3-48
వయససస:35
లస: ససస స
934
NDX0337394
పషరర: అశశక మటటట

94-35/98

తసడడ:డ సససదరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-46
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససధతకర పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-46
వయససస:23
లస: ససస స
931
NDX0711218
పషరర: ససజజత మటటట

917
JBV2515195
పషరర: జజన కలమమర పప కలరర

912
AP151010126248
పషరర: జయపడద పప పపరర

భరస : నతగగశనరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-45
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-46
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-46
వయససస:36
లస: పప
928
NDX2597615
పషరర: శక తనదజ పప కలరర

94-35/95

తసడడ:డ జజన పడకరష బభబమ పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-45
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శరఖమ కలమమర పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-46
వయససస:52
లస: ససస స
925
JBV1025279
పషరర: ససధతకర పప కలరర

914
NDX0251876
పషరర: శవపరరనత పప కలరర

94-35/93

భరస : జజసఫ పప పపరర
ఇసటట ననస:12-3-44
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-45
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ భబహహస పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-45
వయససస:72
లస: పప
922
JBV1025907
పషరర: రతతకలమమరరపప కలరర పప కలరర

94-36/49

భరస : ససనల కలమమర పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-45
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగగశనరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:12-3-45
వయససస:33
లస: పప
919
AP151010123110
పషరర: నతగగశనరరరవప పప కలరర

911
NDX2045343
పషరర: సలలమ పప పపరర

909
NDX1400100
పషరర: రమమష వలపరర

తసడడ:డ ససరగష వలపరర
ఇసటట ననస:12-3-43
వయససస:27
లస: పప

భరస : రవ కలమమర పప పపరర
ఇసటట ననస:12-3-44
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:12-3-44
వయససస:34
లస: పప
916
JBV1024983
పషరర: ససనలలరమమర పప కలరర

94-35/92

భరస : మరరయదతసస వలపరర
ఇసటట ననస:12-3-43
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకత రరవప వలపరర
ఇసటట ననస:12-3-43
వయససస:68
లస: పప
913
NDX2045350
పషరర: రవ కలమమర పప పపరర

908
AP151010126082
పషరర: పడమల వలపరర

933
NDX0925602
పషరర: మటటట నతన బభబమ మటటట

94-36/55

తసడడ:డ ససమనస మటటట
ఇసటట ననస:12-3-48
వయససస:29
లస: పప
936
JBV2515021
పషరర: పడశరసత మటటటటట

94-36/58

తసడడ:డ సపసమన మటటట
ఇసటట ననస:12-3-48
వయససస:36
లస: పప
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94-36/59

తసడడ:డ కకటటశనరరరవప ఎకలల
ఇసటట ననస:12-3-48
వయససస:39
లస: పప
940
NDX0230227
పషరర: బబ షషక

94-36/62

94-36/65

94-30/1137

94-36/68

94-35/111

94-35/114

94-36/71

తసడడ:డ వల సపసయద
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:38
లస: పప

950
NDX2882298
పషరర: గసగర కరకరర

953
NDX0338293
పషరర: పదతకవత గరరర

956
NDX2234417
పషరర: అపసర షషక

959
JBV1022417
పషరర: పరరనన షషక

94-36/74

962
NDX2253946
పషరర: షషకలర అనతసరర షషక

94-36/788

965
JBV1021658
పషరర: చనతబభజ షషక
తసడడ:డ వల సరయబ షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:41
లస: పప

945
NDX1838103
పషరర: వనసకట రమణ కరకరర

94-36/66

948
NDX1822676
పషరర: లమవణఖ పపసలమ

94-36/67

951
NDX2770774
పషరర: ఈశనర రరవప కరకరర

94-36/789

తసడడ:డ వనసకట రమణ కరకరర
ఇసటట ననస:12-3-52
వయససస:22
లస: పప
94-35/112

954
NDX0245993
పషరర: పపసడడరరజ రరళళ

94-35/113

తసడడ:డ అపరపరరవప రరళళ
ఇసటట ననస:12-3-53
వయససస:43
లస: పప
94-36/69

957
NDX1960906
పషరర: రమజజ షషక

94-36/70

భరస : రసదల షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:34
లస: ససస స
94-36/72

960
NDX2234276
పషరర: మసరసన షషక

94-36/73

భరస : బభషర షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:47
లస: ససస స
94-36/75

తసడడ:డ అబమదల బభజ షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:21
లస: పప
94-36/77

94-36/64

తసడడ:డ చలపత రరవప పపసలమ
ఇసటట ననస:12-3-52
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చనతబభజ షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వల సయఖద
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:65
లస: ససస స
964
JBV2515336
పషరర: రసదల షషక

94-35/110

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:35
లస: ససస స
961
NDX0338657
పషరర: అమనతబ షషక

947
NDX0128629
పషరర: పపణఖవత పపసలమ

942
NDX1838053
పషరర: నతగబర షషక

తలర : సదరమక కరకరర
ఇసటట ననస:12-3-51
వయససస:44
లస: పప

భరస : రసగరరరవప గరరర
ఇసటట ననస:12-3-53
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరకయఖ రరళళ
ఇసటట ననస:12-3-53
వయససస:73
లస: పప
958
NDX0338376
పషరర: రసదలబ షషక

94-35/109

భరస : వనసకట రమణ కరకరర
ఇసటట ననస:12-3-52
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపసడడరరజ రరళళ
ఇసటట ననస:12-3-53
వయససస:40
లస: ససస స
955
NDX1196013
పషరర: అపరపరరవప రరళళ

944
NDX0126375
పషరర: చలపతరరవప పపసలమ

94-36/61

తసడడ:డ మరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-3-49
వయససస:78
లస: పప

భరస : చలపతరరవప పపసలమ
ఇసటట ననస:12-3-52
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప పపసలమ
ఇసటట ననస:12-3-52
వయససస:25
లస: పప
952
NDX0338335
పషరర: లకకకరమణమక రరళళ

94-36/63

తసడడ:డ గగపరలరరవప పపసలమ
ఇసటట ననస:12-3-51
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:12-3-52
వయససస:19
లస: పప
949
NDX1822643
పషరర: ససరగష పపసలమ

941
NDX1195981
పషరర: బభషర షషక షషక

939
AP151010123230
పషరర: బభబర మటటట మమటట

తసడడ:డ సపసమన మమటటట
ఇసటట ననస:12-3-48
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నతగబర షషక షషక
ఇసటట ననస:12-3-49
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ shek
ఇసటట ననస:12-3-50
వయససస:67
లస: పప
946
NDX2770881
పషరర: తవటట రరజ కరకరర

94-36/60

తసడడ:డ సపసమన మటటట
ఇసటట ననస:12-3-48
వయససస:41
లస: పప

భరస : నతగబర షషక
ఇసటట ననస:12-3-49
వయససస:61
లస: ససస స
943
AP151010123180
పషరర: మహబబబ షషక షషక

938
AP151010123108
పషరర: రరజజజ మటటట మటటట

963
NDX1960963
పషరర: నజర షషక

94-36/76

తసడడ:డ బభషర షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:29
లస: పప
94-36/78

966
NDX0337493
పషరర: అబమదల బభజ షషక

94-36/79

తసడడ:డ వల షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:42
లస: పప
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NDX1960930
పషరర: షరరఫ షషక
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94-36/80

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:44
లస: పప
970
NDX2586089
పషరర: ఖమజ మహహదద ధన షషక

94-36/733

94-36/791

94-39/667

94-39/670

తసడడ:డ నతగ లకడక శకనవరస తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:12/4
వయససస:24
లస: పప
982
NDX2402675
పషరర: బభల గరయతడ బబ పపరరజ

94-36/84

94-36/87

94-36/90

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప మసడర
ఇసటట ననస:12-4-56
వయససస:52
లస: పప

94-39/668

94-36/93

94-39/666
975
NDX1651349
పషరర: వనసకట లకడక నరసమక దసవపనరర

978
NDX1798349
పషరర: అనతపపరష తతడడకకసడ

94-39/669

భరస : రరమ కకషష తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:12/4
వయససస:69
లస: ససస స

980
NDX1651331
పషరర: దసవపనరర వనసకట నగగష

981
NDX2110914
పషరర: నతగ లకకణ శకనవరస
తతడడకకసడ
తసడడ:డ రరమకకషష తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:12/4
వయససస:50
లస: పప

94-39/671

983
NDX2405256
పషరర: కలమఖణణ బబ పపరరజ

986
NDX1223262
పషరర: శకత మసడర

989
JBV2518025
పషరర: జజఖత మసడల

992
AP151010123294
పషరర: వనసకట నరసయఖ మసడర మసడర

995
AP151010123179
పషరర: వనసకటటశనర రరవప దససడర
తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ దససడర
ఇసటట ననస:12-4-56
వయససస:87
లస: పప

94-39/672

94-36/85

984
AP151010126453
పషరర: భభగఖలకడకఈ బబ పపరరజ
బబ పపరరజ
భరస : వనసకటటశనరరరవప బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:12-4-55
వయససస:47
లస: ససస స

94-36/86

94-36/88

987
NDX1223254
పషరర: రమఖ మసడల

94-36/89

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసడల
ఇసటట ననస:12-4-56
వయససస:28
లస: ససస స
94-36/91

990
NDX1139781
పషరర: వనసకటటష మమసడర

94-36/92

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమసడర
ఇసటట ననస:12-4-56
వయససస:26
లస: పప
94-36/94

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప మసడర
ఇసటట ననస:12-4-56
వయససస:45
లస: పప
94-36/96

94-36/790

భరస : నతగ లకకణ శకనవరస తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:12/4
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకహరర మసడల
ఇసటట ననస:12-4-56
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరర రరవప మమసడర
ఇసటట ననస:12-4-56
వయససస:28
లస: పప
994
JBV2515013
పషరర: శకహరర రరవప మసడర

977
NDX2110922
పషరర: అసజన కలమమరర తతడడకకసడ

972
NDX3176906
పషరర: రహథసనసరస షషక

భరస : దసవపనరర వనసకట నగగష
ఇసటట ననస:12/4
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర రరవప మసడర
ఇసటట ననస:12-4-56
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస మసడల
ఇసటట ననస:12-4-56
వయససస:44
లస: ససస స
991
NDX1080563
పషరర: రగహహత మమసడర

95-36/559

తసడడ:డ వనసకగసనరరరవప బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:12-4-55
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదకకటయఖ బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:12-4-55
వయససస:48
లస: పప
988
AP151010126286
పషరర: లకడక మసడల

974
SQX2103430
పషరర: రహథసనసరస షషక

94-36/82

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ దసవపనరర వనసకట రమణ మబరరస
ఇసటట ననస:12/4
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:12-4-55
వయససస:21
లస: ససస స
985
AP151010123321
పషరర: వనసకటటశనర రరవప బబ పపరరజ

94-36/734

భరస : ససభభన షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12/4
వయససస:31
లస: ససస స
979
NDX1798091
పషరర: ససనసదడ కలమమర తతడడకకసడ

971
NDX2603959
పషరర: తననర షషక

969
NDX0337949
పషరర: వల షషక

తసడడ:డ మరరసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఖమజజరరమ తషలర షర షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:29
లస: ససస స
976
NDX1224971
పషరర: లకకక పసటభన

94-36/81

తసడడ:డ ససభభన షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చనత బభజ షషక
ఇసటట ననస:12-3-54
వయససస:19
లస: పప
973
NDX2988061
పషరర: ఖజజబ షషక

968
NDX2234409
పషరర: బభషర షషక

993
NDX0337527
పషరర: యలమసద మసడల

94-36/95

తసడడ:డ వనసకటటశనరరర మసడల
ఇసటట ననస:12-4-56
వయససస:48
లస: పప
94-36/97

996
NDX1920611
పషరర: సరయ నరజ బబ పపరరజ

94-36/98

తసడడ:డ వనసకటటశనర రరవప మసడర
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:25
లస: ససస స
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997
NDX1375310
పషరర: తరరష గరరర
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94-36/99

తసడడ:డ రసగర రరవప గరరర
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:26
లస: ససస స
1000 NDX0486670
పషరర: పదతకవత గరరర

94-36/102

94-36/105

94-36/108

94-36/111

94-36/114

భరస : రహసతషలమర షషక
ఇసటట ననస:12-4-59
వయససస:67
లస: ససస స

1013 NDX1412717
పషరర: ససవర నతగగశనరర బతష
స ల

1005 NDX0665190
పషరర: నరగష గరరర

94-36/107

94-36/109

1008 JBV2515351
పషరర: వనసకట నరసయఖ యరకసశశటట

94-36/110

తసడడ:డ ససబబయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:55
లస: పప
94-36/112

1011 NDX2234599
పషరర: లక యస మ సరబభడజఖస గరరర

94-36/113

తసడడ:డ రసగరరరవప గరరర
ఇసటట ననస:12-4-57/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-36/115

1014 NDX2446730
పషరర: ససభదడమక నసదస

94-36/116

తసడడ:డ పరమమశనర రరవప నసదస
ఇసటట ననస:12-4-57/1
వయససస:75
లస: ససస స

1016 AP151010126451
పషరర: వనసకటరమణ మమనపలర
మమనపలర
భరస : వనసకటరరసబభబమ మమనపలర
ఇసటట ననస:12-4-58
వయససస:35
లస: ససస స

94-36/119

1017 AP151010126450
పషరర: తషలసమక బబ పపరరజ
బబ పపరరజ
భరస : పపదకకటయఖ బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:12-4-58
వయససస:67
లస: ససస స

94-36/120

94-36/121

1019 JBV1021278
పషరర: రరజగష కలమమర మమనపలర

94-36/122

1020 JBV1024009
పషరర: రసజజన బ షషక

94-36/123

తసడడ:డ వనసకట రరసబభబమ మమనపలర
ఇసటట ననస:12-4-58
వయససస:34
లస: పప
94-36/124

భరస : భభషర షషక షషక
ఇసటట ననస:12-4-59
వయససస:40
లస: ససస స
1024 AP151010126560
పషరర: రసజజన బ షషక

1010 NDX2234458
పషరర: లకడక ససమఖ గరరర

94-36/104

94-36/118

తసడడ:డ వనసకట రరసబభబమ మమనపలర
ఇసటట ననస:12-4-58
వయససస:32
లస: పప
1021 AP151010126148
పషరర: చనత బదసలమర బ షషక shek

1007 NDX0665216
పషరర: రసగరరరవప గరరర

1002 AP151010126007
పషరర: ససతతరరవమక రరటభలమ

తసడడ:డ రసగరరరవప గరరర
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:12-4-57/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:12-4-57/1
వయససస:34
లస: పప
1018 NDX0126250
పషరర: పవన కలమమర మమనపలర

94-36/106

తసడడ:డ రసగరరరవప గరరర
ఇసటట ననస:12-4-57/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:12-4-57/1
వయససస:27
లస: ససస స
1015 NDX1412725
పషరర: ఓసకరర బతష
స ల

1004 NDX0665042
పషరర: రవ యరకసశశటట

94-36/101

భరస : ససబబయఖ రరటభలమ
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ యగయఖ గరరర
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ గరరర
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:55
లస: పప
1012 NDX1412691
పషరర: వనసకట కకరస ర లలత బతష
స ల

94-36/103

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ ఎసబలలరర
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:48
లస: పప
1009 NDX0606269
పషరర: రమణయఖ గరరర

1001 JBV2518256
పషరర: కకటటశనరమక యరకసశశటట

999
NDX1375278
పషరర: పలర వ యరకసశశటట

భరస : రవ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ గరరర
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:80
లస: ససస స
1006 NDX1196047
పషరర: కకటటశనర రరవప ఎసబలలరర

94-36/100

తసడడ:డ రమణయఖ గరరర
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ గరరర
ఇసటట ననస:12-4-57
వయససస:47
లస: ససస స
1003 NDX0605618
పషరర: లమవణఖదదవ గరరర

998
NDX0605741
పషరర: లలత దదవ గరరర

1022 JBV2518322
పషరర: దచలతబ షషక

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:12-4-59
వయససస:39
లస: ససస స
94-36/125

భరస : ఖమదర భభష షషక
ఇసటట ననస:12-4-59
వయససస:45
లస: ససస స
94-36/127

1025 NDX0664953
పషరర: అననర షషక
తసడడ:డ ఖమదర బభషర షషక
ఇసటట ననస:12-4-59
వయససస:29
లస: పప

1023 AP151010126247
పషరర: ఖమదర బ షషక

94-36/126

భరస : భభషర షషక షషక
ఇసటట ననస:12-4-59
వయససస:65
లస: ససస స
94-36/128

1026 NDX0664961
పషరర: సలస షషక

94-36/129

తసడడ:డ ఖమదర బభష షషక
ఇసటట ననస:12-4-59
వయససస:31
లస: పప
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1027 NDX0900316
పషరర: ఖమజజ నతయబ రసదల షషక షషక

94-36/130

తసడడ:డ రహసతషలమర షషక
ఇసటట ననస:12-4-59
వయససస:43
లస: పప
1030 AP151010126146
పషరర: మహబబబ షషక షషక

94-36/133

94-36/136

94-36/139

94-36/142

94-35/116

94-36/144

94-36/140

1040 AP151010123413
పషరర: నరసససహ రరవప ఏకలల ఎకలల

1043 AP151010123432
పషరర: నతగగశనర రరవప మమడబలమ

1046 AP151010123129
పషరర: రవబభబమ బబ రరగడడ బబ రరగడడ

94-36/147

1049 JBV1023449
పషరర: కలమమరర నదతలపరటట

94-36/143

తసడడ:డ రరజజ రరవప నదతలపరటట
ఇసటట ననస:12-4-64
వయససస:41
లస: పప

1052 AP151010123357
పషరర: రరజజరరవప నదతలపరటట

1035 JBV1024124
పషరర: మసరసనర రరఫ షషక

94-36/138

1038 NDX1598657
పషరర: జజఖత మమరర మసచతల

94-36/141

1041 JBV2518181
పషరర: ససజజత మమడబలమ

94-35/115

భరస : నతగగశనరరరవప మమడబలమ
ఇసటట ననస:12-4-63
వయససస:47
లస: ససస స
94-35/117

1044 AP151010123356
పషరర: రరమమలల మమడబలమ

94-35/118

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమడబలమ
ఇసటట ననస:12-4-63
వయససస:62
లస: పప
94-36/145

1047 NDX2234706
పషరర: జజజనసససదరర నదతలపరటట

94-36/146

తసడడ:డ రరసబభబమ నదతలపరటట
ఇసటట ననస:12-4-64
వయససస:22
లస: ససస స
94-36/148

భరస : అనల కలమమర నదతలపరటట
ఇసటట ననస:12-4-64
వయససస:33
లస: ససస స
94-36/150

94-36/135

భరస : ఆశరరనదస మమచల
ఇసటట ననస:12-4-62
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వసదనస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:12-4-63
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప నదతలపరటట
ఇసటట ననస:12-4-64
వయససస:33
లస: ససస స
1051 AP151010123137
పషరర: అషప క నదతలపరటట

1037 AP151010126487
పషరర: ఆదడమక ఏకలల ఎకలల

1032 AP151010123164
పషరర: చన బభదసలమర షషక షషక

తసడడ:డ ఖమదరనల షషక
ఇసటట ననస:12-4-61
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల మమడబలమ
ఇసటట ననస:12-4-63
వయససస:52
లస: పప

భరస : రవబభబమ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:12-4-63
వయససస:41
లస: ససస స
1048 JBV1023431
పషరర: భభరత నదతలపరటట

94-36/137

తసడడ:డ బకకలల ఎకలల
ఇసటట ననస:12-4-62
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమమలల మమడబలమ
ఇసటట ననస:12-4-63
వయససస:57
లస: ససస స
1045 NDX1756685
పషరర: రజన బబ రరగడడ

1034 JBV1023993
పషరర: ససలమసన బ షషక

94-36/132

తసడడ:డ రసదల షషక షషక
ఇసటట ననస:12-4-60
వయససస:50
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప ఎకలల
ఇసటట ననస:12-4-62
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరనదస గమమకడడ
ఇసటట ననస:12-4-62
వయససస:32
లస: పప
1042 AP151010126226
పషరర: శరయమక మమడబలమ

94-36/134

భరస : ఖమదర వల షషక
ఇసటట ననస:12-4-61
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలషర షషక
ఇసటట ననస:12-4-61
వయససస:55
లస: పప
1039 NDX0815522
పషరర: రమమశ గమమకడడ గమమకడడ

1031 NDX2428076
పషరర: బభషర షషక

1029 NDX0338384
పషరర: లకడక నమకన నమకనత

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ నమకనత
ఇసటట ననస:12-4-60
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రసదల షషక
ఇసటట ననస:12-4-60
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:12-4-61
వయససస:27
లస: ససస స
1036 JBV1022672
పషరర: ఖమదరనల షషక

94-36/131

తసడడ:డ చన బభదసలమర షషక
ఇసటట ననస:12-4-60
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రసదల షషక
ఇసటట ననస:12-4-60
వయససస:67
లస: ససస స
1033 NDX1223239
పషరర: ఫరతమమ షషక షషక

1028 NDX0338400
పషరర: ఆఫసడన షషక షషక

1050 NDX1080811
పషరర: రరసబభబమ నదతలపరటట

94-36/149

తసడడ:డ రరజజరరవప నదతలపరటట
ఇసటట ననస:12-4-64
వయససస:31
లస: పప
94-36/151

తసడడ:డ ఏసషబమ నదతలపరటట
ఇసటట ననస:12-4-64
వయససస:62
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,535

ససత సలల
4,904

మతత స
9,439

4,535

4,904

9,439
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