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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-35

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9376

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

6

2

0

8

2

94 / 2

11

13

0

24

3

94 / 3

2

3

0

5

4

94 / 4

2

2

0

4

5

94 / 5

6

4

0

10

6

94 / 6

3

9

0

12

7

94 / 7

9

6

0

15

8

94 / 8

3

3

0

6

9

94 / 9

2

1

0

3

10

94 / 10

6

5

0

11

11

94 / 11

1

3

0

4

12

94 / 12

23

12

0

35

13

94 / 13

3

2

0

5

14

94 / 15

0

2

0

2

15

94 / 16

4

2

0

6

16

94 / 17

5

4

0

9

17

94 / 18

1

2

0

3

18

94 / 20

12

14

0

26

19

94 / 22

1

2

0

3

20

94 / 24

4

4

0

8

21

94 / 25

1

1

0

2

22

94 / 27

3

0

0

3

23

94 / 28

1

3

0

4

24

94 / 29

2

3

0

5

25

94 / 30

5

8

0

13

26

94 / 31

13

10

0

23

27

94 / 32

3

2

0

5

28

94 / 33

30

24

0

54

29

94 / 34

183

202

0

385

30

94 / 35

174

171

0

345

31

94 / 36

47

59

0

106

32

94 / 37

324

328

0

652

33

94 / 38

452

444

0

896

34

94 / 39

475

476

0

951

35

94 / 40

390

416

0

806

36

94 / 41

285

280

0

565

37

94 / 42

83

88

0

171

38

94 / 43

8

9

0

17

39

94 / 44

30

32

0

62

40

94 / 45

21

21

0

42

41

94 / 46

122

129

0

251

42

94 / 47

472

501

0

973

43

94 / 48

518

543

0

1,061

44

94 / 49

344

363

0

707

45

94 / 50

225

253

0

478

46

94 / 51

87

90

0

177

47

94 / 52

78

75

0

153

48

94 / 53

0

1

0

1

49

94 / 54

1

0

0

1

50

94 / 57

0

1

0

1

51

94 / 59

0

1

0

1

52

94 / 65

1

2

0

3

53

94 / 68

0

1

0

1

54

94 / 69

0

1

0

1

55

94 / 71

0

3

0

3

56

94 / 72

4

3

0

7

57

94 / 74

1

1

0

2

58

94 / 76

2

3

0

5

59

94 / 77

2

4

0

6

60

94 / 78

7

5

0

12

61

94 / 81

2

1

0

3

62

94 / 82

0

1

0

1

63

94 / 89

3

2

0

5

64

94 / 90

2

0

0

2

65

94 / 94

10

13

0

23

66

94 / 96

1

1

0

2

67

94 / 98

2

0

0

2

68

94 / 99

2

4

0

6

69

94 / 101

1

0

0

1

70

94 / 103

1

0

0

1

71

94 / 104

1

0

0

1

72

94 / 105

1

0

0

1

73

94 / 106

0

1

0

1

74

94 / 109

1

1

0

2

75

94 / 110

2

0

0

2

76

94 / 112

0

1

0

1

77

94 / 113

0

1

0

1

78

94 / 114

0

1

0

1

79

94 / 115

0

1

0

1

80

94 / 117

0

2

0

2

81

94 / 118

8

5

0

13

82

94 / 119

1

0

0

1

83

94 / 121

2

0

0

2

84

94 / 122

1

0

0

1

85

94 / 123

0

1

0

1

86

94 / 124

1

0

0

1

87

94 / 126

2

0

0

2

88

94 / 129

2

0

0

2

89

94 / 130

0

1

0

1

90

94 / 132

2

1

0

3

91

94 / 133

1

0

0

1

92

94 / 134

1

0

0

1

93

94 / 137

2

2

0

4

94

94 / 142

0

3

0

3

95

94 / 146

1

0

0

1

96

94 / 149

0

1

0

1

97

94 / 168

0

1

0

1

98

94 / 169

1

0

0

1

99

94 / 183

0

1

0

1

100

94 / 184

1

0

0

1

101

94 / 186

0

1

0

1

102

94 / 200

1

0

0

1

103

94 / 201

1

0

0

1

104

94 / 207

2

3

0

5

105

94 / 211

1

0

0

1

106

94 / 213

1

1

0

2

107

94 / 217

1

1

0

2

108

94 / 219

2

0

0

2

109

94 / 233

0

1

0

1

110

94 / 237

1

0

0

1

111

95 / 1

1

0

0

1

112

95 / 3

0

1

0

1

113

95 / 4

1

1

0

2

114

95 / 6

1

0

0

1

115

95 / 8

0

2

0

2

116

95 / 20

0

2

0

2

117

95 / 35

1

0

0

1

118

95 / 46

1

0

0

1

119

95 / 55

1

1

0

2

120

95 / 57

1

2

0

3

121

95 / 60

1

0

0

1

122

95 / 61

2

0

0

2

123

95 / 63

1

0

0

1

124

95 / 92

2

0

0

2

125

95 / 94

2

0

0

2

126

95 / 96

4

3

0

7

127

95 / 97

1

1

0

2

128

95 / 107

0

2

0

2

129

95 / 108

1

4

0

5

130

95 / 111

0

1

0

1

131

95 / 112

18

14

0

32

132

95 / 117

7

11

0

18

133

95 / 118

1

8

0

9

134

95 / 130

1

0

0

1

135

95 / 136

1

0

0

1

136

95 / 150

1

0

0

1

137

95 / 154

0

1

0

1

138

95 / 213

1

0

0

1

139

95 / 216

0

1

0

1

140

95 / 220

1

0

0

1

141

95 / 223

1

0

0

1

142

1,094 / 44

2

3

0

5

143

1,094 / 45

0

2

0

2

144

1,094 / 46

0

1

0

1

145

1,094 / 47

9

3

0

12

146

1,094 / 48

3

1

0

4

147

1,094 / 49

4

3

0

7

148

1,094 / 50

8

8

0

16

149

1,094 / 51

8

12

0

20

150

1,094 / 59

1

0

0

1

151

1,094 / 60

0

1

0

1

152

1,094 / 61

1

1

0

2

మతస స ఓటరర వవరరలల

4,652

4,795

0

9,447

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

1
NDX3004421
పపరర: శకకరసత బబ దదదలలరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-39/1061

భసధదవప: రమఖకకషష బబ దదదలలరర
ఇసటట ననస:1
వయసదస:40
లస: పప
4
NDX3218344
పపరర: రవసదర రరడడడ అసగగలలరర

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:1-0
వయసదస:42
94-40/706

తసడడ:డ ఆనసద రరడడడ అసగగలలరర
ఇసటట ననస:01-01-1510
వయసదస:27
లస: పప
7
NDX2953867
పపరర: ఉమలపత మదదద

94-134/674

94-40/853

94-36/3

తసడడ:డ పపదద వనసటటటటశ ఉదడ
ఇసటట ననస:2-60-3/290
వయసదస:45
లస: పప
94-37/600

94-37/613

94-51/749

94-129/759

Deleted

భరస : అపరరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:3 5-66-228
వయసదస:46
లస: ససస స

94-39/1122

94-109/844

11
NDX2389104
పపరర: వజయలకడక ఆవపల

94-36/2

94-39/1063

9
NDX2901106
పపరర: లకడక సరసబడజఖస కకలర

94-34/940

12
NDX2898179
పపరర: శశభరరణణ రరపపరర

94-59/1083

భరస : ఎజజడ రరపపరర
ఇసటట ననస:2-14-8/27
వయసదస:26
లస: ససస స

14
NDX2447043
పపరర: పలర వ నసససకరరరవప

94-37/2

17
NDX2521185
పపరర: అనసతలకడక

15
NDX2971257
పపరర: శశధర పపడడ

94-39/1173

తసడడ:డ లకకణ పపడడ
ఇసటట ననస:2-168/4
వయసదస:40
లస: పప
94-37/3

20
SQX1881184
పపరర: దదరర ససవరణణ ఘటటట

95-112/2

94-41/817
18
NDX2955672
పపరర: చమకలరరస దదవ వనసకట శవ సరయ
పవన కలమలర
తలర : చమకలరరస రజఖలకడక
ఇసటట ననస:2A
వయసదస:19
లస: పప

21
NDX3091600
పపరర: సదజజత కరరరరపప

94-51/843

భరస : రరమచసదడ రరవప కరరరరపప
ఇసటట ననస:2ndfloor pragna square
వయసదస:46
లస: ససస స
94-118/48

24
NDX3194206
పపరర: దసస గరరర షపక

94-119/896

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:3-1-512
వయసదస:58
లస: పప

26
NDX3064326
పపరర: కకలవననదన శవ కలమలర
కకలవననదన
తలర : వజయ లకడక కకలవననదన
ఇసటట ననస:3-2-21
వయసదస:47
లస: పప

94-110/1222

29
NDX2836468
పపరర: వనసకట రరమ అభశకక దసటట

94-118/1269

తసడడ:డ శకనవరస కలమలర దసటట
ఇసటట ననస:3-11-14
వయసదస:19
లస: పప

6
NDX3126380
పపరర: శక లకడక మరరసపఅల

భసధదవప: ననగ మలర శశరర బబ రక
ఇసటట ననస:1E
వయసదస:73
లస: ససస స

భరస : అవననశ వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:3-1-327
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:3-1-512
వయసదస:58
లస: పప

28
NDX3140068
పపరర: వజయ నరకల కలల
ర రర

8
NDX2946572
పపరర: ఆదదలకడక తనదగగనననన

23
NDX2292142
పపరర: మలధవ వరససరరడడ

94-39/1389

భరస : ననగ కకషష మరరసపఅల
ఇసటట ననస:1/30
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటడమననఖ శరససస స ఘటటట
ఇసటట ననస:2ND FLOOR 13-3-12
వయసదస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల మజద షపక
ఇసటట ననస:003
వయసదస:49
లస: పప
25
NDX3210416
పపరర: దసస గరరర షపక

94-39/1062

భసధదవప: రసగరరరవప
ఇసటట ననస:2-212
వయసదస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బటబగ దదశ
ఇసటట ననస:2A bommarillu
వయసదస:18
లస: ససస స
22
NDX3188430
పపరర: శకకల అహకద షపక

5
NDX3117868
పపరర: ననగ కకషష మరరసపఅల

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:2-107-3
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళమహన
ఇసటట ననస:2-211
వయసదస:18
లస: ససస స
19
NDX2566719
పపరర: హరరరత దదశ

లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:2-7-778, 3RD LANE
వయసదస:26
లస: ససస స

13
NDX2389138
పపరర: వనసకఏశశరరర ఉదడ

3
పపరర: కకషష కరరరసక బబ డడడపలర

తసడడ:డ లకడక నరసససహరరవప బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:01
వయసదస:28
లస: పప

భరస : అలల
ర రర రరడడడ
ఇసటట ననస:1-178
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:1ST LINE
వయసదస:25
లస: పప

16
NDX2710887
పపరర: చనకయ గననన

94-39/1064

తసడడ:డ చచననయఖ మరరసపఅల
ఇసటట ననస:1/30
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ తడననథ
ఇసటట ననస:1-150
వయసదస:33
లస: పప
10
NDX2802429
పపరర: పవన కలమలర ఇలల
ర రర

2
NDX3178084
పపరర: షరహహన షపక

27
NDX3138997
పపరర: అపరరరరవప కలల
ర రర

94-109/843

తసడడ:డ మగసలయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:3 5-66-228
వయసదస:53
లస: పప
30
SQX1820109
పపరర: రఘగ నసధన రరడడ కరరనటట

95-60/2

తసడడ:డ రరమ చసధడ రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:3-16-102-3A/2
వయసదస:28
లస: పప
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94-126/870

తసడడ:డ గరరడ చలస చదచళర
ఇసటట ననస:3/19 BRODIPET
వయసదస:22
లస: పప
34
NDX3033594
పపరర: సడవసత మలలపటట

94-33/847

94-47/1105

94-10/1133

94-47/1106

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-28-18/6
వయసదస:65
లస: పప
46
NDX3054327
పపరర: శవమక పప లమమర

94-11/1260

41
NDX2629863
పపరర: కకరణకయ కకలర

94-104/837

45
NDX2960920
పపరర: నలలఫర భటనద షపక

47
NDX3014933
పపరర: అసజ రరడడడ పప లమమర

50
NDX3097748
పపరర: రరమచసదడ రరవప రరవపరటట

53
NDX3068681
పపరర: భవరన పగడనల

56
NDX2634681
పపరర: వనసకట వర శవ దనసరర

భరస : టహహర
ఇసటట ననస:3-28-18/83
వయసదస:28
లస: ససస స

94-10/1081

94-47/1107

59
NDX2818904
పపరర: లకడక సససధద జసపన
తసడడ:డ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:3-28-18/131A
వయసదస:21
లస: ససస స

94-1/1393

94-47/1108

తసడడ:డ మహబబబ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:3-28-18/6
వయసదస:34
లస: ససస స
94-11/1261

48
NDX3014990
పపరర: ననగజజఖత పప లమమర

94-11/1262

భరస : అసజరరడడడ పప లమమర
ఇసటట ననస:3-28-18/13
వయసదస:27
లస: ససస స
94-33/841

51
NDX3077161
పపరర: హనషర మలమడడపరక

94-48/1039

Deleted

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మలమడడపరక
ఇసటట ననస:3-28-18/26
వయసదస:21
లస: ససస స
94-33/842

54
NDX2630226
పపరర: వనసకట అమత కలమలర మడడడ

94-10/1134

తసడడ:డ రరమలసగజశశర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:3-28-18/50
వయసదస:24
లస: పప
94-10/1082

తలర : సదబటమయమక దనసరర
ఇసటట ననస:3-28-18/68
వయసదస:20
లస: పప
94-113/982

94-33/839

44
NDX2960904
పపరర: అషసరర షపక

55
NDX2573111
పపరర: రరహహత ఆలపరటట
తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/56
వయసదస:21
లస: పప

39
NDX2886133
పపరర: రరజజష కరటట

భరస : వకరశ బటబగ కకలర
ఇసటట ననస:3-28-18/2A,FLAT 2 ABIGNA
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ పగడనల
ఇసటట ననస:3-28-18/39A
వయసదస:34
లస: ససస స

94-90/959

94-33/840

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-28/18-1 F NO 102
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ తనటయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-28-18/21
వయసదస:76
లస: పప
94-10/811

36
NDX3090537
పపరర: వవద కలలఖణ నలల
ర రర

42
NDX2805463
పపరర: వసకట కకషష మగరళమహన
కకనసరర
తసడడ:డ ననరరయణ రరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:03-28-18/5
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ చన సతఖననరరయణ మడక
ఇసటట ననస:3-28-18/38 SAI TOWER F-NO
వయసదస:22
లస: ససస స

58
NDX2947547
పపరర: వజయ కలమలరర షపక

94-33/838

తసడడ:డ చచనన రరడడడ పప లమమర
ఇసటట ననస:3-28-18/13
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరకలల
ఇసటట ననస:3-28-18/13
వయసదస:29
లస: పప
52
NDX2386324
పపరర: ఈష మడక

38
NDX2901452
పపరర: సరసబశవ రరవప కరట

94-217/917

తసడడ:డ రరసబటబగ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:3-28-12
వయసదస:20
లస: పప

భరస : మహబబబ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:3-28-18/6
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : చచనన రరడడడ పప లమమర
ఇసటట ననస:3-28-18/13
వయసదస:63
లస: ససస స
49
NDX3015476
పపరర: రరఘవ రరడడడ కలరకలల

94-10/1464

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-28/18-1 F NO 102
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ వర వససత రరవప కకలర
ఇసటట ననస:3-28-18/2A
వయసదస:39
లస: పప
43
NDX2960912
పపరర: మహబబబ సదభటన షపక

35
NDX2871275
పపరర: కకషషవనణణ అమమరపప

33
NDX3258019
పపరర: సరయ కకకషష ఈదర

భసధదవప: సరయ మలనస ఈదర
ఇసటట ననస:3-28-8/C
వయసదస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ అమమరపప
ఇసటట ననస:3-28-12
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మశయఖ కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:3-28-15/56
వయసదస:49
లస: పప
40
NDX2629848
పపరర: వకరశ బటబగ కకలర

94-126/871

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప చదచళర
ఇసటట ననస:3/19 BRODIPETA
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:3-28-8/E
వయసదస:21
లస: ససస స
37
NDX3188422
పపరర: సదబమ రరవప కకసడపరటటరర

32
NDX2994044
పపరర: గరరడ చలస చదచళర

57
NDX2639508
పపరర: పపజత కకలర

94-6/663

తసడడ:డ శకనవరసదరరవప కకలర
ఇసటట ననస:3-28-18/83
వయసదస:20
లస: ససస స
94-115/1111

60
NDX2717767
పపరర: చనన సదబమ రరవప దదవరకకసడ

94-1/1327

తసడడ:డ చననయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:3-28-18/137
వయసదస:44
లస: పప
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61
NDX2717791
పపరర: చనన సదబమ రరవప దదవరకకసడ

94-1/1328

తసడడ:డ చననయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:3-28-18/137
వయసదస:44
లస: పప
64
NDX3018264
పపరర: వనననస వనసకట రమణ

94-10/1315

94-33/843

94-2/1153

94-33/845

94-8/662

94-10/1083

94-2/1444

74
NDX3019056
పపరర: పదకజ కకగసటట

77
NDX2598563
పపరర: వనసకట నరసమక గరజలపలర

80
NDX3110400
పపరర: సరసబశవరరవప పమడడ

94-8/1464

94-48/1119

69
NDX3097938
పపరర: గరరరజ సగరల

94-114/933

72
NDX3031168
పపరర: జయ శక కకగసటట

94-33/844

94-33/846

75
NDX2650042
పపరర: ససహహత కకగసటట

94-72/1008

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కకగసటట
ఇసటట ననస:3-28-59
వయసదస:22
లస: ససస స
94-48/948

78
NDX3112620
పపరర: సరయననధ మలకకనవన

94-48/1040

తసడడ:డ సదబమరరవప మలకకనవన
ఇసటట ననస:3-28-275
వయసదస:22
లస: పప
94-47/1150

81
NDX3110160
పపరర: ధన లకడక పమడడ

94-47/1151

భరస : సరసబశవ రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:3-29-2/A
వయసదస:60
లస: ససస స

94-47/1172 84
83
NDX3181724
NDX2838860
పపరర: కలలఖణ కకషష పడతవరడడ భయసకర
పపరర: జరవచసదడ ననథ చచదరర రరవనళర

తసడడ:డ వనసకట రసగరనథచనరర పడతవరడడ భయసకర
ఇసటట ననస:3-29-5
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బటబగ రరవనళర
ఇసటట ననస:3-29-6
వయసదస:19
లస: పప

86
NDX3102639
పపరర: అమరననథ పస తరర సక

87
NDX3102456
పపరర: అమరననథ పస తరర సక

భరస : సస మమశశర గణపత రవ సతస రరజ
ఇసటట ననస:3-29-6/2 SAIKRISHNA ENCL
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-29-6,8 , 1ST LINE
వయసదస:26
లస: పప

88
NDX2986404
పపరర: శరనసమబఖ హరరరఠ
గబడడగగసటర
తసడడ:డ వనసకట రతనమ గబడడగగసటర
ఇసటట ననస:3-29-7/8
వయసదస:19
లస: పప

89
NDX3264512
పపరర: వజర కసఠమక

94-47/1182

94-48/1041

భరస : జగన మహన రరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:3-28-59
వయసదస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటడవప పమడడ
ఇసటట ననస:3-29-2/A
వయసదస:60
లస: పప

తలర : అనదరరధ కరకలమలనద
ఇసటట ననస:3-29-5
వయసదస:21
లస: ససస స
85
NDX2782522
పపరర: శవ సరసదన పప ననస

71
NDX2831857
పపరర: పడణయ పమడడమగకకల

66
NDX3045481
పపరర: పడవణ శకకరసత రరచపపడడ

భరస : అమకత రరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:3-28-41/33
వయసదస:68
లస: ససస స

భసధదవప: నన నన
ఇసటట ననస:3-28-70/2
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ దదరర రవసదడ యలగసటట
ఇసటట ననస:3-28-1812
వయసదస:18
లస: ససస స
82
NDX3216546
పపరర: వనవషషవ కలమలరర కరకలమలనద

94-13/1297

భరస : సదరఖననరరయణ కకగసటట
ఇసటట ననస:3-28-59
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబటబగ గరనదగగసటర
ఇసటట ననస:3-28-64
వయసదస:26
లస: ససస స
79
NDX2716322
పపరర: శకహరరరఠర యలగసటట

68
NDX3217882
పపరర: అసజమ శరహహన

94-48/4

తసడడ:డ పపద గగరవయఖ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/1/A FLAT 512
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద పమడడమగకకల
ఇసటట ననస:3-28-53 FLAT NO.S1
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ జగన మహన రరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:3-28-59
వయసదస:50
లస: పప
76
NDX1949694
పపరర: మమనక గరనదగగసటర

94-33/869

తసడడ:డ అబగదల ఖదర మహమకద
ఇసటట ననస:3-28-41/17
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:3-28-53/1
వయసదస:21
లస: పప
73
NDX3022647
పపరర: సదరఖననరరయణ కకగసటట

65
NDX3231412
పపరర: ననగజశశర రరవప కకలర

63
NDX2370690
పపరర: ససదదప నననపనవన

తసడడ:డ వనసకట సరశమ నననపనవన
ఇసటట ననస:3-28-22/D
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:3-28-31 , F NO ,FF1
వయసదస:60
లస: పప

భరస : వనసకట ననగ కకషష దదడడడ
ఇసటట ననస:3-28-41/2
వయసదస:35
లస: ససస స
70
NDX2657203
పపరర: సరకజథ రరమ బబ జజర

94-1/1329

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద తవడడసపత
ఇసటట ననస:3-28-18/163 302
వయసదస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనననస వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-28-29/1
వయసదస:58
లస: పప
67
SWD0045997
పపరర: దదరర పడవణ వరధ

62
NDX2629517
పపరర: రరజజసదడ శక హరర తవడడసపత

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:3-29-7/14
వయసదస:70
లస: ససస స

94-47/1174

94-48/1118

94-47/1175

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:3-29-6,8, 1ST LINE
వయసదస:26
లస: పప
94-47/1293

90
NDX2902930
పపరర: శరలశన చసదడ హసన గగటట ల

94-47/1177

తసడడ:డ డదవడ లవసగససట న దదవ పడసరద గగటటటల
ఇసటట ననస:3-29-7/23
వయసదస:28
లస: పప
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91
NDX2626786
పపరర: శరరష అతష
స లలరర
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94-6/665

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:3-29-7/28
వయసదస:20
లస: ససస స
94
NDX2564862
పపరర: శకనవరస రరవప తననరర

92
NDX2936565
పపరర: శకనదబటబగ కకలల

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప కకలల
ఇసటట ననస:3-29-7/28A
వయసదస:44
లస: పప
94-47/1003

తసడడ:డ హనదమసత రరవప తననరర
ఇసటట ననస:3-29-7/34
వయసదస:47
లస: పప

95
NDX2613313
పపరర: సదనత తననరర

94-47/2

తసడడ:డ అయఖవరరరర యరరకవరపప
ఇసటట ననస:3-29-7/38
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల ఏసరసకకడదటట
ఇసటట ననస:3-29-8/1
వయసదస:19
లస: ససస స
94-47/1195

94-47/1193

110
NDX2627909
పపరర: నరకలల దదవ ఆకలరరత

115
NDX3186012
పపరర: శరరద రరవళర

116
NDX3198116
పపరర: శరరద రరవళర

94-47/1197

భరస : ననగజశశరరవప రరవళర
ఇసటట ననస:3-29-9/1
వయసదస:71
లస: ససస స

94-47/4

94-47/1109

102
NDX3060993
పపరర: వనసకట లకడక ఏసరసకకడదటట

94-47/1188

105
NDX3015435
పపరర: శవ కలమలరర ఏలలచరర

94-47/1194

108
EZZ8392011
పపరర: శవ రరమ కకషష గవన

94-47/1192

తసడడ:డ ససగమమశశర రరవప గవన
ఇసటట ననస:3-29-8/10, Flat.no.302
వయసదస:41
లస: పప
94-1/1330

111
NDX2614824
పపరర: సరశత ఆకలరరత

94-71/654

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:3-29-8/16
వయసదస:41
లస: ససస స
94-47/5

114
NDX3163987
పపరర: శరరద రరవళర

94-47/1196

భరస : ననగజశశరరవప రరవళర
ఇసటట ననస:3-29-9/1
వయసదస:71
లస: ససస స
94-47/1198

భరస : ననగజశశరరవప రరవళర
ఇసటట ననస:3-29-9/1
వయసదస:71
లస: ససస స
94-47/1200

99
NDX2872984
పపరర: లకడక కలమలరర ఉటటకలరర

భరస : వనసకటటశశరరర ఏలలచరర
ఇసటట ననస:3-29-8/4
వయసదస:51
లస: ససస స

113
NDX2502342
పపరర: శశశతన తనడడకకసడ
భరస : చచవతనఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:3-29-9
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరవప రరవళర
ఇసటట ననస:3-29-9/1
వయసదస:71
లస: ససస స

94-47/1190

భరస : సరసబశవ రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:3-29-8/16
వయసదస:67
లస: ససస స
94-71/2

94-47/1180

భరస : ఆసజనవయగలల ఏసరసకకడదటట
ఇసటట ననస:3-29-8/1
వయసదస:39
లస: ససస స

107
NDX2532133
పపరర: పవన

భరస : సదననసదస వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:3-29-8/16, HARIPRIYA RESID
వయసదస:58
లస: ససస స

118
NDX3197571
పపరర: శరరద రరవళర

94-47/1187

భరస : అనసత రమలరరవప
ఇసటట ననస:3-29-8/4 h no 524
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష గవన
ఇసటట ననస:3-29-8/10, Flat.No.302
వయసదస:36
లస: ససస స
112
NDX2385227
పపరర: వజయగగరర వరససరరడడడ

104
NDX3099264
పపరర: అభమనదఖ లలవప

96
NDX3178357
పపరర: మగరళ కకషష గగడడమమలర

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-29/7/38
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరవప లలవప
ఇసటట ననస:3-29-8/1/1
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశ ఏలలచరర
ఇసటట ననస:3-29-8/4
వయసదస:26
లస: పప
109
EZZ8391989
పపరర: నరకద కనననకసటట

94-47/3

తసడడ:డ బసగరరయఖ ఏసరసకకడదటట
ఇసటట ననస:3-29-8/1
వయసదస:44
లస: పప
94-47/1189

94-47/1179

తసడడ:డ ససత రరమ చనరరఖలల గగడడమమలర
ఇసటట ననస:3-29-7/34
వయసదస:44
లస: పప

భరస : అయఖవరరర యరరకవరపప
ఇసటట ననస:3-29-7/38
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధద శరఖస శకపపరరసబబధసరర
ఇసటట ననస:3-29-7/38
వయసదస:20
లస: పప

106
NDX3015799
పపరర: భటనద ఏలలచరర

94-47/1004

98
NDX1103878
పపరర: యయసద కలమలరర యరరకవరపప

94-47/1181 101
100
NDX2750537
NDX3061538
పపరర: జయ రరహహల శకపపరరసబబధసరర
పపరర: ఆసజనవయగలల ఏసరసకకడదటట

93
NDX2977585
పపరర: భటరర వ మమడ

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల మమడ
ఇసటట ననస:3-29-7/32
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బటబగ వడస
డ రర
ఇసటట ననస:3-29-7/34
వయసదస:37
లస: ససస స

97
NDX1103407
పపరర: సదనతన యరరకవరపప

103
NDX3049145
పపరర: చనమసడదశశరర ఏసరసకకడదటట

94-47/1178

117
NDX3195468
పపరర: శరరద రరవళర
భరస : ననగజశశరరవప రరవళర
ఇసటట ననస:3-29-9/1
వయసదస:71
లస: ససస స

94-47/1111 120
119
NDX3009685
NDX2944619
పపరర: కరణణగలలరలల పసకజ సరయ గగపస
పపరర: నలలఫప ర మహమకద

తసడడ:డ కరణణగలలరలల వరరసజనవయ పడకరశ
ఇసటట ననస:3-29-11/1
వయసదస:22
లస: పప

94-47/1199

94-47/1112

భరస : కగసర బటష
ఇసటట ననస:3-29-11/2
వయసదస:35
లస: ససస స
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121
NDX2902948
పపరర: ససరఖ గగతస తనడడ
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94-47/1113

తసడడ:డ హనదమసతరరవప తనడడ
ఇసటట ననస:3-29-11/2
వయసదస:29
లస: పప
124
NDX3081908
పపరర: గయలజ అహకద సపవద

94-8/1463

94-47/1117

94-47/1120

128
NDX2918464
పపరర: కకటయఖ మనననస

131
NDX3179926
పపరర: మధవ మనననస

94-47/1118

Deleted
94-47/1125

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:3-29-11/4A
వయసదస:18
లస: ససస స

134
NDX2939015
పపరర: కగసర బటష మహమకద

126
NDX3158888
పపరర: ఆరరఫర బబగస మరరర

94-47/1116

129
NDX2917664
పపరర: వజయలకడక మనననస

94-47/1119

భరస : కకటయఖ మనననస
ఇసటట ననస:3-29-11/2A
వయసదస:45
లస: ససస స
94-47/1121

Deleted

94-47/1123

94-48/5

తసడడ:డ రజజక బబగ మరరర
ఇసటట ననస:3-29-11/2A
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మనననస
ఇసటట ననస:3-29-11/2A
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మనననస
ఇసటట ననస:3-29-11/2A
వయసదస:26
లస: ససస స

136
NDX3105558
పపరర: అసజన ఆశక ననళస

94-33/848

తసడడ:డ కకటయఖ మనననస
ఇసటట ననస:3-29-11/2A
వయసదస:48
లస: పప

భరస : యగసఫ అననసరర సయఖద
ఇసటట ననస:3-29-11/2A
వయసదస:40
లస: ససస స
133
NDX3212859
పపరర: మధవ మనననస

125
NDX3216876
పపరర: మధవ మనననస

123
NDX2521086
పపరర: అనదష తనడడ

భరస : ససరఖ గగతస తనడడ
ఇసటట ననస:3-29-11/2
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మనననస
ఇసటట ననస:3-29-11/2A
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సతస ర సయఖద
ఇసటట ననస:3-29-11/2A
వయసదస:54
లస: పప
130
NDX3125028
పపరర: నససమ సయఖద

94-47/1114

తసడడ:డ హనదమసతరరవప తనడడ
ఇసటట ననస:3-29-11/2
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సతస ర సపవద
ఇసటట ననస:3-29-11/2A
వయసదస:51
లస: పప
127
NDX3124724
పపరర: యగసఫ అననసరర సయఖద

122
NDX2900165
పపరర: ససరఖ గగతస తనడడ

94-47/1115

132
NDX3216033
పపరర: మధవ మనననస

94-47/1122

Deleted

తసడడ:డ కకటయఖ మనననస
ఇసటట ననస:3-29-11/2A
వయసదస:26
లస: ససస స

135
SOT0138479
పపరర: లకడక పరరశత దదవనవన

94-47/1124

తసడడ:డ మహహదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:3-29-11/2,SITAYYAS GRAND
వయసదస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప దదవనవన
ఇసటట ననస:3-29-11/4A
వయసదస:57
లస: ససస స

137
NDX3054525
పపరర: సరయ సకజన ననళస

138
NDX2565968
పపరర: పరరమళ సరయ మమఘన ననలస

94-47/1126

94-48/954

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస
ఇసటట ననస:3-29-11/4A
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస ననలస
ఇసటట ననస:3-29-11/4A
వయసదస:20
లస: ససస స
141
NDX2543445
పపరర: సదజజత కలమలరర మగపరరళర

తలర : దదవనవన లకడక పరరశత
ఇసటట ననస:3-29-11/4A , 3rd Lane,
వయసదస:23
లస: ససస స

94-48/952
140
NDX2543460
పపరర: వనసకట శవ పడసరద రరవప
మగపరరళర
తసడడ:డ లకడకననరరయణ మగపరరళర
ఇసటట ననస:3-29-11/4,4B,LEELA HOMES
వయసదస:65
లస: పప

భరస : వనసకట శవ పడసరద రరవప మగపరరళర
ఇసటట ననస:3-29-11/4,4B,LEELA HOMES
వయసదస:63
లస: ససస స

142
NDX2970234
పపరర: శక రరమ మబరరస వవలలరరర

143
NDX2970200
పపరర: లకడక వవలలరరర

144
NDX3010964
పపరర: మననకడ జజషసట

139
SOT0858755
పపరర: కకషష తదజశశ దదవనవన

94-47/1127

94-47/1128

భసధదవప: లకడక వవలలరరర
ఇసటట ననస:3-29-11/5 B
వయసదస:41
లస: పప
145
NDX3011772
పపరర: హరర బటబగ జజషసట

భరస : శక రరమ మబరరస వవలలరరర
ఇసటట ననస:3-29-11/5 B
వయసదస:33
లస: ససస స
94-47/1131

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జజషసట
ఇసటట ననస:3-29-11/B
వయసదస:42
లస: పప
148
NDX2906204
పపరర: కకటటశశరర మననవ
భరస : సరసబశవ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:3-29-12/2B
వయసదస:54
లస: ససస స

94-47/1129

146
NDX2570976
పపరర: శకననథ దదవరశశటట

149
NDX2944486
పపరర: గరత సరయ దదసడదటట
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:3-29-12A
వయసదస:20
లస: ససస స

94-47/1130

భరస : కకటటశశర రరవప జజషసట
ఇసటట ననస:3-29-11/B
వయసదస:67
లస: ససస స
94-48/955

తసడడ:డ కకషష మబరరస దదవరశశటట
ఇసటట ననస:3-29-11/B
వయసదస:21
లస: పప
94-47/1132

94-48/953

147
NDX3010998
పపరర: దదపసస జజషసట

94-71/903

భరస : హరరబటబగ జజషసట
ఇసటట ననస:3-29-11/B
వయసదస:33
లస: ససస స
94-47/1133

150
NDX2930782
పపరర: గరత సరయ దదసడదటట

94-47/1134

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ దదసడదటట
ఇసటట ననస:3-29-12A
వయసదస:20
లస: ససస స
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151
NDX3072394
పపరర: రరన నశరసత పపరజమగ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-47/1135

152
NDX2502334
పపరర: వ వ సతఖననరరయణ కలనశశటట

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప పపరజమగ
ఇసటట ననస:3-29-12A FLAT NO 204
వయసదస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:3-29-13/2
వయసదస:23
లస: పప

154
NDX2549715
పపరర: చచవతనఖ కకషష ననగస

155
NDX3078631
పపరర: శకలకడక మననవ

94-47/991

తసడడ:డ సదరజశ ననగస
ఇసటట ననస:3-29-13/2A
వయసదస:19
లస: పప
94-47/7

భరస : సరసబశవ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:3-29-13/2B
వయసదస:54
లస: ససస స
94-47/1143

94-47/1136

94-48/6

తసడడ:డ హరర ననరరయణ చదసడసరర
ఇసటట ననస:3-29-13/20
వయసదస:36
లస: పప
169
NDX2686939
పపరర: వనసకట ననగ లకడక సదపసడత రజకపలర

94-5/976

తసడడ:డ వనసకట పవన భటసకర
ఇసటట ననస:3-29-14
వయసదస:20
లస: ససస స
94-47/1147

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తనటట
ఇసటట ననస:3-29-14/5
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట చసదడ శశఖర దదగరరరరల
ఇసటట ననస:3-29-14/A
వయసదస:40
లస: ససస స

164
NDX3023132
పపరర: సదధన రరణణ వవమగలపలర

167
NDX2825776
పపరర: సరయ లకకత సరరబగ

94-48/1049

159
NDX2906246
పపరర: రవసదడ బటబగ మననవ

94-47/1140

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:3-29-13/2B
వయసదస:35
లస: పప
94-47/1144

162
NDX2837508
పపరర: కకటటశశరర దదడడడ

94-48/1050

భరస : ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:3-29-13/4
వయసదస:54
లస: ససస స
94-47/1137

165
NDX2976132
పపరర: ఉష రరణణ గరరనపపడడ

94-47/1138

భరస : మలరరత రరవప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-13/18B
వయసదస:49
లస: ససస స
94-47/1141

168
NDX2862506
పపరర: సరయ లకకత సరరబగ

94-47/1142

తసడడ:డ అజయ కలమలర సరరబగ
ఇసటట ననస:3-29-13/32/A FLAT NO 102
వయసదస:19
లస: పప

170
NDX2658797
పపరర: కలషశసత సరయ కలమలర
బబ లశశటట
తసడడ:డ ననగరసదడ కలమలర బబ లశశటట
ఇసటట ననస:3-29-14
వయసదస:18
లస: పప

94-10/1084

171
NDX2984185
పపరర: శకకరసత కరమశశటట

173
NDX3093051
పపరర: ససధఖ రరణణ సససగగ

94-47/1145

176
NDX3097391
పపరర: వజయ కకషష ననగళర

174
NDX3209095
పపరర: సరసబశవ రరవప దదకకసడ

94-48/1051

తసడడ:డ అనసతయఖ దదకకసడ
ఇసటట ననస:3-29-14/13A
వయసదస:65
లస: పప
94-47/1148

తసడడ:డ గణపత పడసరద
ఇసటట ననస:3-29-15a
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర శషషన
ఇసటట ననస:3-29-20
వయసదస:29
లస: పప

94-47/1146

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:3-29-14/5
వయసదస:44
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:3-29-14/12
వయసదస:42
లస: ససస స
94-47/994

156
NDX3078003
పపరర: శరరద మననవ

తసడడ:డ అజయ కలమలర సరరబగ
ఇసటట ననస:3-29-13/32/A FLAT NO 102
వయసదస:19
లస: పప

94-121/399 179
178
NDX2604940
NDX2570802
పపరర: అనసత కకటటశశర రరవప వపగరరరళళ
పపరర: శవకలమలర శషషన

తసడడ:డ దనననరరవప వపగరరళళ
ఇసటట ననస:3-29-17/1
వయసదస:37
లస: పప

94-47/8

భరస : శకనవరస వవమగలపలర
ఇసటట ననస:3-29-13/17 A
వయసదస:39
లస: ససస స

166
NDX2370716
పపరర: వనసకట రఘగరరస చదసడసరర

175
NDX2598928
పపరర: మధవ లత సలక

161
NDX2837532
పపరర: ఉషర రరణణ దదడడడ

94-47/990

భరస : తరరపత రరవప మననవ
ఇసటట ననస:3-29-13/2A
వయసదస:65
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:3-29-13/4
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరగవయఖ వవమగలపలర
ఇసటట ననస:3-29-13/17 A
వయసదస:54
లస: పప

172
NDX1591545
పపరర: పవన తనటట

94-47/1139

తసడడ:డ రరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:3-29-13/2B
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ సససగరరయఖ
ఇసటట ననస:3-29-13/4
వయసదస:60
లస: పప
163
NDX3023140
పపరర: శకనవరస వవమగలపలర

158
NDX2520997
పపరర: సరసబశవ రరవప మననవ

153
NDX2574358
పపరర: దదదద ూసూసూసూస

తసడడ:డ సదరజశ
ఇసటట ననస:3-29-13/2A
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : రవసదడ మననవ
ఇసటట ననస:3-29-13/2A
వయసదస:31
లస: ససస స

157
NDX2520989
పపరర: కకటటశశరర మననవ

160
NDX2837474
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప దదడడడ

94-47/6

94-47/995

177
NDX3034824
పపరర: బల సరయ కగసడడనఖ
బలభదడపరతషడన
తసడడ:డ శసకర బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:3-29-17
వయసదస:18
లస: పప

94-47/1149

180
NDX3113537
పపరర: అరచన యలసరపప

94-47/1152

తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరవప యలసరపప
ఇసటట ననస:3-29-20
వయసదస:22
లస: ససస స
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181
NDX2540318
పపరర: జజఖత కలమలరర వరకర
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94-47/996

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:3-29-20,F.NO.A-2
వయసదస:43
లస: ససస స
184
NDX2795326
పపరర: షపక సలలక

94-48/1055

185
NDX2924108
పపరర: శకనవరసరరవప గగసటటపలర

94-47/1156

188
NDX3003407
పపరర: మననహర కకషష గగసటటపలర

తసడడ:డ సదబడమణఖస నసనన
ఇసటట ననస:3-29-24
వయసదస:68
లస: పప

191
NDX2909075
పపరర: ననగ ససతలకడక నసనన

తసడడ:డ సరశమగలల కకడసరర
ఇసటట ననస:3-29-24
వయసదస:48
లస: పప

భరస : ఫసరరజ
ఇసటట ననస:3-29-29/1
వయసదస:29
లస: ససస స

94-48/1061

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:3-29-39
వయసదస:32
లస: పప
208
NDX2605913
పపరర: రరజ గరపరల రరవప నదననన
తసడడ:డ కకటయఖ నదననన
ఇసటట ననస:3-29-39/6A
వయసదస:66
లస: పప

94-47/1163

94-47/9

94-48/1060

94-47/1158

94-47/1161
192
NDX3160256
పపరర: వ ఏస ఏన పడసరద రరవప కకడసరర

195
NDX2583276
పపరర: బబ పఠరన

94-47/999

198
NDX3018751
పపరర: శరహహన షపక

94-48/1058

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:3-29-29/15/3C
వయసదస:42
లస: ససస స
201
NDX3248168
పపరర: లకడక శరరష పస గగల

94-47/1284

తసడడ:డ హహమసత రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-30/C,PARK ROAD
వయసదస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ శసకర రరవప పస గగల
ఇసటట ననస:3-29-30/M
వయసదస:23
లస: ససస స

203
NDX2940419
పపరర: తతమగలలరర గరయతడ శశ

204
NDX2893808
పపరర: తతమగలలరర గరయతడ శశ

94-47/1164

206
NDX2777506
పపరర: పదనకవత గడడ ల

94-48/1064

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:3-29-39
వయసదస:25
లస: ససస స
94-48/957

189
NDX2980860
పపరర: పదనకవత లలలర

భరస : తయఖబ
ఇసటట ననస:3-29-29/1
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తతమగలలరర శక రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:3-29-31
వయసదస:21
లస: ససస స
94-48/1063

94-47/1155

తసడడ:డ సరశమగలల కకడసరర
ఇసటట ననస:3-29-24
వయసదస:48
లస: పప

Deleted

భరస : आआआ आआआआ आआआ आआआआआ
ఇసటట ననస:3-29-30/M
వయసదస:53
లస: ససస స
205
NDX2777514
పపరర: రరఘవపలల గడడ ల

94-47/1160

భరస : ఫసరరజ పఠరన
ఇసటట ననస:3-29-29/1 KRISHNA NAGAR
వయసదస:29
లస: ససస స

భసధదవప: వవణగ మధవ మలనకకసడ
ఇసటట ననస:3-29-30/1
వయసదస:44
లస: పప

186
NDX2763258
పపరర: అనదరరధ సశరష

భరస : అశశక లలలర
ఇసటట ననస:3-29-23/3 GMC NO ,432
వయసదస:51
లస: ససస స

197
NDX2523488
పపరర: పఠరన అమన

94-48/1059 200
199
NDX3104262
NDX3159878
పపరర: శకనవరస శశష సరయ మలనకకసడ
పపరర: లకడక అమకత రరవపపడడ

202
NDX3083276
పపరర: आआआ आआआआआ

94-47/1157

తసడడ:డ ససదదప అగరరశల
ఇసటట ననస:3-29-24,5B,ThePark
వయసదస:18
లస: పప
94-47/1000

94-47/1153

భరస : శకనవరసరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-29-22
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : మహహశశర రరవప నసనన
ఇసటట ననస:3-29-24
వయసదస:63
లస: ససస స

94-47/1162 194
193
NDX3184967
NDX3006210
పపరర: వ ఏస ఏన పడసరద రరవప కకడసరర
పపరర: ఆదదత అగరరశల

196
NDX2569721
పపరర: అమన పఠరన

94-47/1154

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-29-22
వయసదస:19
లస: పప
94-47/1159

183
NDX2736551
పపరర: షపక మసరసన

తసడడ:డ షపక మమలలల
ఇసటట ననస:3-29-21/B
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:3-29-22
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ అరరణశక పడతవరడడ భయసకర
ఇసటట ననస:3-29-22
వయసదస:19
లస: ససస స
190
NDX2948289
పపరర: మహహశశర రరవప నసనన

94-47/997

తసడడ:డ శత రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:3-29-20,F.NO.A-2,
వయసదస:45
లస: పప

భరస : షపక మసరసన
ఇసటట ననస:3-29-21/B
వయసదస:37
లస: ససస స
187
NDX3095320
పపరర: గరయతడ ధనఠరక కకమసడసరర

182
NDX2540300
పపరర: సరసబ రరడడడ వరకర

209
NDX2606085
పపరర: అసజమక నదననన
భరస : రరజ గరపరల రరవప నదననన
ఇసటట ననస:3-29-39/6A
వయసదస:59
లస: ససస స

94-48/1062

తసడడ:డ తతమగలలరర శక రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:3-29-31
వయసదస:21
లస: ససస స
207
NDX2990927
పపరర: గరరరశ రరస కలమలర జజసదఖల

94-48/1065

తలర : వనసకట రజఖలకడక జజసదఖల
ఇసటట ననస:3-29-39
వయసదస:23
లస: పప
94-48/958

210
NDX3113594
పపరర: హహమవరర న తవడడశశటట

94-48/1081

తసడడ:డ వసపశసరరరవ తనవడడశశటట
ఇసటట ననస:3-29-39/9
వయసదస:22
లస: పప
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211
NDX2644409
పపరర: రరఠరశక శరసడడలఖ భటగవతషల

94-17/915

తసడడ:డ రమణ భటగవతషల
ఇసటట ననస:3-29-39/12
వయసదస:19
లస: పప
94-17/30

భరస : సదబమ రరవప పడటటక
ఇసటట ననస:3-29-39/14
వయసదస:74
లస: ససస స
94-48/1069

తసడడ:డ యలర మసద చనన
ఇసటట ననస:3-29-39/15/2A
వయసదస:59
లస: పప
223
NDX2796555
పపరర: శకమనననరరయణ అవపల

94-48/1072

226
NDX2487544
పపరర: ఉదదత కలమలర కకనకకనవన

94-48/9

తసడడ:డ వనసకట శశకరసత కకణణకకనవన
ఇసటట ననస:3-29-39/15/3
వయసదస:19
లస: పప
94-48/1077

94-33/756

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:3-29-39/22
వయసదస:18
లస: పప
235
NDX3119088
పపరర: రరమ రరవప కసదదల

తసడడ:డ రతనయఖ బసడడకళ
ఇసటట ననస:3-29-39/D
వయసదస:59
లస: పప

94-48/8

224
NDX2796563
పపరర: అననపపరష అవపల

94-48/1080

94-48/1083

94-48/1068

219
FSQ2951028
పపరర: సదధదర దదవరపలర

94-47/1169

222
NDX2796548
పపరర: కరరణ కకలర పర

94-48/1071

భరస : పసచదచశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:3-29-39/15/2A (381)
వయసదస:62
లస: ససస స
94-48/1073

225
NDX2822591
పపరర: లలఖఖశక ననగబబ యన

94-47/1165

భరస : శకమనననరరయణ అవపల
ఇసటట ననస:3-29-39/15/2A (381)
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసజనవయగలల ననగబబ యన
ఇసటట ననస:3-29-39/15/2 F NO.401
వయసదస:22
లస: ససస స

227
NDX2933646
పపరర: గరరరధర సరయ పరరచరర

228
NDX3151560
పపరర: వషష
ష తదజ పరరచసరర

94-48/1076

230
NDX2884872
పపరర: వనసకట వనవషషవ పరరచసరర

94-48/1078

231
NDX2594851
పపరర: నజమగదదదన సయఖద

భరస : వవణగ మలధవ పరరచసరర
ఇసటట ననస:3-29-39/19 GMC-398
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:3-29-39/22
వయసదస:19
లస: పప

233
NDX2594422
పపరర: పసడయసకర బబలరసకకసడ

234
NDX2573806
పపరర: హజరబ సయద

236
NDX3260072
పపరర: పదక గగమకడడ

239
NDX3257391
పపరర: సదబమరరడడడ వవగరననటట
తసడడ:డ ననగర రరడడడ వవగరననటట
ఇసటట ననస:3-29-39/E
వయసదస:44
లస: పప

94-48/1079

తసడడ:డ వవణగమలధవ పరరచసరర
ఇసటట ననస:3-29-39/19-A GMC-398
వయసదస:18
లస: పప

94-47/1001

94-33/755

94-48/956

భరస : గగస సయఖద
ఇసటట ననస:3-29-39/22
వయసదస:38
లస: ససస స
94-48/1163

తలర : రరజజశ కలమలర గగమకడడ
ఇసటట ననస:3-29-39/25, 7th line
వయసదస:42
లస: ససస స
94-47/1167

216
NDX2869162
పపరర: సరయ శక మమనక మమమలపరపప

భసధదవప: అపరరరవప అవపల
ఇసటట ననస:3-29-39-15-2A
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరయబటబగ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:3-29-39/22
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగయఖ కసదదల
ఇసటట ననస:3-29-39/22
వయసదస:49
లస: పప
238
NDX2823664
పపరర: జయ సదధకర బసడడకళ

218
NDX2056977
పపరర: సమర ననషసన షపక మగజవర

221
NDX2796597
పపరర: పడశరసత అవపల

94-48/1082

తసడడ:డ దదరర షణగకఖ సరయ పవన కలమలర మమమల
ఇసటట ననస:3-29-39/14
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:3-29-39/17
వయసదస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమలచనరరఖలల పరరచసరర
ఇసటట ననస:3-29-39/19 GMC-398
వయసదస:45
లస: పప
232
NDX2574010
పపరర: రహమన సయఖద

94-48/7

తసడడ:డ శకమనననరరయణ అవపల
ఇసటట ననస:3-29-39-15-2A
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల అవపల
ఇసటట ననస:3-29-39/15/2A (381)
వయసదస:58
లస: పప

229
NDX2884724
పపరర: వవణగమలధవ పరరచసరర

215
NDX2237857
పపరర: వరన సదపసడయ పడటటక

తసడడ:డ కరరమగలలర షపక మగజవర
ఇసటట ననస:3-29-39-15/2
వయసదస:24
లస: ససస స
94-48/1070

213
NDX2926921
పపరర: పడభటకర రరవప కకతస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సన
ఇసటట ననస:3-29-39-12/B, UPSTAIRE
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర పడటటక
ఇసటట ననస:3-29-39/14
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ ఎరకస
ఇసటట ననస:3-29-39/14/1
వయసదస:25
లస: ససస స
220
NDX3025392
పపరర: వనసకట పడసరద రరవప చనన

94-47/1168

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:3-29-39-12/B
వయసదస:62
లస: పప

214
NDX2387520
పపరర: తషలసస సరమలమ జఖస పడటటక

217
NDX3110640
పపరర: పడననథద రరడడడ ఎరకస

212
NDX2777688
పపరర: పడభటకర రరవప కకతస

237
NDX3048972
పపరర: రమమశ బటబగ కజ బ కజ

94-47/1166

తసడడ:డ కకట బగచచయఖ కకమకనవన
ఇసటట ననస:3-29-39/C,H NO 368
వయసదస:57
లస: పప
94-47/1289

240
NDX2896009
పపరర: కరరరసక కలమలర కకతస

94-48/1084

తసడడ:డ రరమకకషష కకతస
ఇసటట ననస:3-29-39E
వయసదస:32
లస: పప
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241
NDX2809440
పపరర: భషక తరరణ చటటటపస డ లల

94-48/1067

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:3-29-39 FLAT NO2
వయసదస:18
లస: పప
244
NDX2526135
పపరర: కకషషకలమరర బబలరసకకసడ

94-48/11

భరస : బబలరసకకసడ అసకయఖ హసపమసడ
ఇసటట ననస:3-29-39/G
వయసదస:35
లస: ససస స
247
NDX2811149
పపరర: శకలసతల వసకరయల

94-48/1087

94-48/1089

245
NDX3192994
పపరర: శకవలర కలరరవవలల

246
NDX3203437
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప కలరరవవలల

94-48/1085

248
NDX3164514
పపరర: హరరక మదదగగల

251
NDX3089935
పపరర: వనసకట ఆదదతఖ కకతస మలసద

254
NDX3197746
పపరర: శకవణణ సస మమపల

94-48/1088

249
NDX2840841
పపరర: అనదరరధ బబ లశశటట

94-48/1090

252
NDX2982569
పపరర: కలమలర ససరఖ సరయ కకట

94-48/1093

94-48/1094
255
NDX3183928
పపరర: आआआआआआआ आआआआआआ आआआआआआआआ

257
NDX3181567
పపరర: జజహనవ పలర పస తష

భరస : వనసకట శత ఆనసద బటబగ పలర పస తష
ఇసటట ననస:3-29-45,GMC NO 614
వయసదస:31
లస: ససస స

తలర : జయసత పపలపరక
ఇసటట ననస:3-29-48/3-594
వయసదస:22
లస: పప

259
NDX3072287
పపరర: పదక వలవవటట

260
NDX3106150
పపరర: మమరర వలవవటట

261
NDX3102134
పపరర: శవ వలవవటట

తసడడ:డ రరమ రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:3-29-48 A/8
వయసదస:36
లస: పప
265
NDX2780237
పపరర: కనక దదరర పస లశశటట

94-48/1096

94-48/1099

263
NDX2780377
పపరర: వనసకట రమణమక పస లశశటట

94-48/1103

94-48/1105

266
NDX2901171
పపరర: రరజ కలమలర పస లశశటట

258
NDX2533032
పపరర: మధదవసత సరయ పపలపరక

94-48/12

94-48/1100

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:3-29-48/A
వయసదస:29
లస: పప
94-48/1101

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:3-29-48/A/8
వయసదస:67
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:3-29-48/A/8
వయసదస:26
లస: ససస స
268
NDX3109139
పపరర: హహమసజనవయ రరహహల కకకషష
గకసథద
తసడడ:డ ననగ మగరళ కకషష గకసథద
ఇసటట ననస:3-29-52/4
వయసదస:19
లస: పప

భరస : आआआआआआआ आआआ आआआआआआआआ
ఇసటట ననస:3-29-45 GMC NO 614
వయసదస:59
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:3-29-48/A
వయసదస:29
లస: ససస స
94-48/1097

94-48/1092

తసడడ:డ రమలరరవప కకట
ఇసటట ననస:3-29-42 NEW NO 13-14-588
వయసదస:18
లస: పప

94-48/1095
256
NDX3192754
పపరర: వనసకట శత ఆనసద బటబగ
పలర పస తష
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:3-29-45,GMC NO 614
వయసదస:36
లస: పప

262
NDX2779973
పపరర: రరజ కలమలర పస లశశటట

94-47/1170

భరస : కరమమశశరరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:3-29-40/4
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరకసడదయగలల సస మమపల
ఇసటట ననస:3-29-44
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:3-29-48/A
వయసదస:44
లస: ససస స

94-48/1086

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:3-29-40/1
వయసదస:48
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరసరచనరరఖలల కకదసబ
ఇసటట ననస:3-29-43
వయసదస:27
లస: ససస స

94-48/1098

94-48/10

తసడడ:డ భసకరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:3-29-39/G
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటశశరరరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:3-29-40/B
వయసదస:34
లస: పప
94-47/1002

243
NDX2527059
పపరర: అసకయఖ బబలరసకకసడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:3-29-39 FLAT NO F-2
వయసదస:19
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భటసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:3-29-40/3
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:3-29-40/4
వయసదస:54
లస: పప
253
NDX2541894
పపరర: పదదకన పరసకలశస

94-48/1066

భరస : శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-29-40/1
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : రమలరరవప
ఇసటట ననస:3-29-40/3
వయసదస:63
లస: ససస స
250
NDX2797694
పపరర: కరమమశశర రరవప బబ లశశటట

242
NDX2923274
పపరర: భషక రరవప చటటటపస డ లల

264
NDX2780229
పపరర: రరమకకషష పస లశశటట

94-48/1102

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:3-29-48/A/8
వయసదస:36
లస: పప
94-47/1171

267
NDX3116753
పపరర: ననగ మగరళ కకషష గకసథద

94-48/1104

తసడడ:డ రమలరరవప
ఇసటట ననస:3-29-48A/8 1/1 LINE
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల గకసథద
ఇసటట ననస:3-29-52/4
వయసదస:52
లస: పప

269
NDX3263753
పపరర: లకడక హరరరత కకతస

94-48/959
270
NDX2696326
పపరర: రరమ సదసదర రరధ శరఖమ
గగడడపపడడ
తసడడ:డ ఏడడకకసడల ననగజశశర బటబగ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-54/4
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ కరశ వశశననథస కకతస
ఇసటట ననస:3-29-53
వయసదస:20
లస: ససస స

94-47/1291
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271
NDX3207685
పపరర: శకలసతల గగడడపపడడ
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94-48/1106

Deleted

272
NDX3181286
పపరర: శకలసతల గగడడపపడడ

భరస : రరమ చసదడ రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-54/4
వయసదస:87
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదడ రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-54/4
వయసదస:87
లస: ససస స

94-48/1109
274
NDX3154283
పపరర: రరమ సదసదర రరధద శరఖస
గగడడపపడడ
తసడడ:డ ఏడడకకసడల ననగజశశర బటబగ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-54/4
వయసదస:21
లస: పప

275
NDX3199536
పపరర: గరపస కకషష సపథనపపడడ
తసడడ:డ కకసడల రరవప సపథనపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-54/5A
వయసదస:30
లస: పప

277
NDX3197050
పపరర: గరపస కకషష బబతపపడడ

278
NDX3200995
పపరర: గరపస కకషష బబతపపడడ

94-48/1112

భసధదవప: కలమగదవలర కకలలసబ
ఇసటట ననస:3-29-55
వయసదస:61
లస: పప
283
NDX2487536
పపరర: ననగ సదమలత కరరరరపప

94-48/13

94-48/962

94-16/1254

94-47/1176

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:3-29-62 ,2ND LINE
వయసదస:68
లస: ససస స

287
NDX3158250
పపరర: అనదరరధ పప సదసరర

290
NDX2878155
పపరర: మరరయమక చటర

293
NDX3022118
పపరర: పడతతఖష చటటటల

94-48/1122

296
NDX3291705
పపరర: సదబమలకడక పమడడమరరక

94-47/1173

299
NDX3241619
పపరర: కవత కరర కలసట
భరస : వనసకట కనకజశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-29-63/3
వయసదస:42
లస: ససస స

94-48/960

తసడడ:డ ఈశశర పడసరద కరజ
ఇసటట ననస:3-29-55
వయసదస:22
లస: పప
282
NDX2591345
పపరర: లలత మసతడవరదద

94-48/961

285
NDX2532414
పపరర: వనసకట సరయ కసఠ

94-48/14

తసడడ:డ వనసకట రమలరరవప కసఠ
ఇసటట ననస:3-29-57/3 GROUND FLOOR
వయసదస:20
లస: పప
94-48/1116

288
NDX3058633
పపరర: శకనవరసరరవప పపనస
డ రర

94-48/1117

తసడడ:డ సదబమయఖ పప సడసరర
ఇసటట ననస:3-29-58/B
వయసదస:49
లస: పప
94-16/1255

291
NDX2878148
పపరర: సలలకన రరజ చనటర

94-16/1256

తసడడ:డ ఎలషర
ఇసటట ననస:3-29-60/2
వయసదస:28
లస: పప
94-48/1120

294
NDX2983484
పపరర: వనవషషవ గగరకస

94-48/1121

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గగరకస
ఇసటట ననస:3-29-60/3,FLAT NO1-D
వయసదస:30
లస: ససస స
94-48/1179

భరస : శసభగ పడసరద పమడడమరరక
ఇసటట ననస:3-29-60/4
వయసదస:58
లస: ససస స
94-48/1124

279
NDX2566925
పపరర: సరయ ఫణణధర కరజ

తసడడ:డ వనసకట సదబడహకణఖస మసతడవరదద
ఇసటట ననస:3-29-57
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ చటటటల
ఇసటట ననస:3-29-60/3
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : శసభగ పడసరద పమడడమరరక
ఇసటట ననస:3-29-60/4
వయసదస:58
లస: ససస స
298
NDX3074804
పపరర: సతఖపడభటవత మలకకనవన

94-48/1115

భరస : ఎలషర
ఇసటట ననస:3-29-60/2
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : గగపస కరరస శశటట
ఇసటట ననస:3-29-60/2/1
వయసదస:66
లస: ససస స
295
NDX2807253
పపరర: సదబమ లకడక పమడడమరరక

94-48/1113

భరస : శకనవరస రరవప పప సదసరర
ఇసటట ననస:3-29-58
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బటజ
ఇసటట ననస:3-29-60/2
వయసదస:49
లస: పప
292
NDX3049681
పపరర: భగవనవశశరర కరరసశశటట

284
MLJ0748061
పపరర: వనసకట రరమ రరవప కసట

94-48/1111

Deleted

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ కసట
ఇసటట ననస:3-29-57/3
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప రరమననధస
ఇసటట ననస:3-29-57/B
వయసదస:31
లస: పప
289
NDX2878171
పపరర: ఎలష చటర

281
AEJ0881912
పపరర: కలమగదవలర కకలలసబ

276
NDX3186814
పపరర: గరపస కకషష బబతపపడడ

తసడడ:డ కకసడల రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-54/5A
వయసదస:30
లస: పప

భరస : వ గరపరలలచనరర కకలలసబ
ఇసటట ననస:3-29-55
వయసదస:59
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష కరరరరపప
ఇసటట ననస:3-29-57/1
వయసదస:36
లస: ససస స
286
NDX2687333
పపరర: భరత రరమననధస

94-48/1110

తసడడ:డ కకసడల రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-54/5A
వయసదస:30
లస: పప
94-48/1114

94-48/1108
273
NDX3180049
పపరర: రరమ సదసదర రరధద శరఖస
గగడడపపడడ
తసడడ:డ ఏడడకకసడల ననగజశశర బటబగ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-54/4
వయసదస:21
లస: పప

Deleted

Deleted

తసడడ:డ కకసడల రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:3-29-54/5A
వయసదస:30
లస: పప
280
AEJ0525139
పపరర: వజయ గరపరలలచనరర కకలలసబ

94-48/1107

297
NDX3131489
పపరర: ససదర నరర రరడడడ గగడదమగపత

94-48/1123

తలర : శశశలజ ఏసకపఅల
ఇసటట ననస:3-29-62
వయసదస:19
లస: పప
94-48/1160

300
NDX3117876
పపరర: రవ తదజ పపవదద

94-48/1125

తసడడ:డ రమణ పపవదద
ఇసటట ననస:3-29-65
వయసదస:21
లస: పప
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301
NDX2798965
పపరర: నరసససహ రరవప బబ గర వరప

94-48/1126

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ బబ గర వరప
ఇసటట ననస:3-29-69/1
వయసదస:49
లస: పప
304
NDX2787208
పపరర: జజఖత పడనల

94-48/1128

94-48/1129

తసడడ:డ చనన రరవప
ఇసటట ననస:3-29-97/A
వయసదస:26
లస: పప
94-48/949

Deleted

తసడడ:డ నరసససహస లసగరల
ఇసటట ననస:3-29-103/B H NO 72
వయసదస:44
లస: పప
316
NDX2644896
పపరర: గలబ సరహహబ షపక

94-2/1155

తసడడ:డ తసగరళర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-29-104 1 LINE
వయసదస:41
లస: పప
319
NDX2776482
పపరర: మమళ యడర

308
NDX3245297
పపరర: గగసటటపలర భటనదమత

311
NDX2848638
పపరర: అజయ పడసరద లసగరల

312
NDX2848620
పపరర: గసగర భవరన లసగరల

94-48/1045

94-48/950

94-47/989

భరస : వ ఏస రతన కలమలరర అమర
ఇసటట ననస:3-29-104/A2
వయసదస:31
లస: ససస స

94-48/16

తసడడ:డ రరఘవయఖ గగలర
ఇసటట ననస:3-29-126
వయసదస:46
లస: పప

326
NDX3286408
పపరర: హరర కకశశర హజజడ

94-48/951

329
NDX2583243
పపరర: ఫరరరక పఠరన
తసడడ:డ ససకకసదర బటష
ఇసటట ననస:3-29-133
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ సదబమరరవప వడకటటట
ఇసటట ననస:3-29-103/C
వయసదస:38
లస: పప
318
NDX2778850
పపరర: రరహహల రతన తషపరకలల

94-48/1044

321
NDX2777886
పపరర: ననగ మలర శశరర అమర

94-48/1046

324
NDX2652550
పపరర: ససమ షపక

94-13/1207

భరస : అబగదల అజమ షపక
ఇసటట ననస:3-29-112 RAMANUJA KUTAM
వయసదస:31
లస: ససస స
94-47/1300

తసడడ:డ సపన
ఇసటట ననస:3-29-128-2
వయసదస:30
లస: పప
94-6/664

94-47/1110

భరస : సతఖననరరయణ మబరరస అమర
ఇసటట ననస:3-29-104/A2
వయసదస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర అహకద షపక
ఇసటట ననస:3-29-109
వయసదస:20
లస: పప
94-48/1048

315
NDX3099207
పపరర: వజయ కలమలర వడకటటట

తసడడ:డ రతన సరశమ తషపరకలల
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయసదస:21
లస: పప

320
NDX2403137
పపరర: లకడక సరయ నహరరక పపరరమలళర

323
NDX2563898
పపరర: మహమకద జననవడ అల షపక

94-48/1047

94-48/1043

భరస : అజయ పడసరద లసగరల
ఇసటట ననస:3-29-103/B
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమగలల
ఇసటట ననస:3-29-104/3
వయసదస:23
లస: పప

322
NDX2777894
పపరర: లకడక హరరత అమర

తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:3-29-133
వయసదస:21
లస: ససస స

94-48/1042

Deleted

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పపరరమలళర
ఇసటట ననస:3-29-104/11/301
వయసదస:21
లస: ససస స

328
NDX2627040
పపరర: బదరరననసర షపక

94-10/1519
309
NDX3296332
పపరర: కలసపటర కకదసడ రరమ తదజ
కలసపటర
తసడడ:డ కలసపటర వనసకట సతఖ సరయననథ కలమలర
ఇసటట ననస:3-29-86/a
వయసదస:23
లస: పప

భరస : అజయ పడసరద లసగరల
ఇసటట ననస:3-29-103/B H NO 72
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:3-29-104/3 FNO 204
వయసదస:22
లస: ససస స

325
NDX2919777
పపరర: రరమ చసదడ పసలలర గగలర

94-48/1161

314
NDX2559318
పపరర: గసగర భవన లసగరల

317
NDX2594364
పపరర: కరరరసక గగతస ననయగడడ

94-47/1186

భరస : ఏస బ అచనరరఖలల ధనకలదరరమ
ఇసటట ననస:3-29-75
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహస లసగరల
ఇసటట ననస:3-29-103/B
వయసదస:44
లస: పప

313
NDX2559334
పపరర: అజయ పడసరద లసగరల

94-47/1183

94-47/1185 306
305
NDX3140472
NDX3140324
పపరర: ఏస బ అచనరరఖలల ధనకలదరరమ
పపరర: సదవరచల ధనకలదరరమ

భరస : గగసటటపలర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:3-29-83
వయసదస:45
లస: ససస స
94-47/1005

303
NDX2787232
పపరర: సదరజష పడనల

తసడడ:డ వనసకట ననయగడడ పడనల
ఇసటట ననస:3-29-71/28
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరదనచనరరఖలల ధనకలదరరమ
ఇసటట ననస:3-29-75
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అననస
ఇసటట ననస:3-29-76
వయసదస:22
లస: పప
310
NDX2589067
పపరర: గణపత దనసరర

94-48/1127

భరస : నరసససహ రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:3-29-69/1
వయసదస:19
లస: ససస స

భరస : సదరజశ పడనల
ఇసటట ననస:3-29-71/28
వయసదస:32
లస: ససస స
307
NDX2893154
పపరర: వర ఆసజనవయగలల అననస

302
NDX2810091
పపరర: జజనకక బబ గర వరపప

327
NDX2640977
పపరర: షరరకల షపక

94-5/975

తసడడ:డ షబమర షపక
ఇసటట ననస:3-29-133
వయసదస:19
లస: ససస స
94-47/992

330
NDX2590727
పపరర: సలలకన ఖలన పఠరన

94-47/993

తసడడ:డ ససకకసదర ఖలన
ఇసటట ననస:3-29-133
వయసదస:20
లస: పప
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NDX2779395
పపరర: అహకద సయఖద
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94-48/1052

తసడడ:డ జన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:3-29-144
వయసదస:60
లస: పప
334
NDX2542264
పపరర: రరజ షరరకల షపక

94-47/998

94-2/1156

338
NDX3264470
పపరర: జయరరస బబహరర

94-48/1056

341
NDX3287984
పపరర: శక లకడక ఇనపరల

94-47/1184

344
NDX2697910
పపరర: వసదమత పపరరషమ గడడయలరస
భరస : సరయ శకననథ గడడయలరస
ఇసటట ననస:3-29-816
వయసదస:48
లస: ససస స

346
NDX3238573
పపరర: ససతన రరమలసజనవయ పడసరద
పపసడనఖల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపసడనఖల
ఇసటట ననస:3-30-5/6
వయసదస:40
లస: పప

94-72/1402

347
NDX2385375
పపరర: హహమసత కలమలర చచనదనపలర

349
NDX3272440
పపరర: మహహసదడ పపకకవరరరర

94-78/1345

తసడడ:డ మలలఖదదడ
ఇసటట ననస:3-30-14/4
వయసదస:20
లస: పప
94-77/935

94-48/1174

95-61/1

356
NDX2601995
పపరర: ఆరరధదఖల సదభటషసణణ

94-3/1329

94-72/1

భరస : రవసదడ బటబగ పపవనవన
ఇసటట ననస:3-181 VIJAYASRI RESIDENCY
వయసదస:43
లస: ససస స

359
NDX2292340
పపరర: రవసదడ బటబగ పపవనవన

339
NDX2357648
పపరర: అసక సదసతన షపక

94-48/17

94-48/1175
342
NDX3288016
పపరర: ననగ శవ సరయ శకరరస ఇనపరల

345
NDX3234903
పపరర: ససత రరమలసజనవయ పడసరద
పపసడనఖల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపసడనఖల
ఇసటట ననస:3-30-5/6
వయసదస:40
లస: పప

94-72/1401

348
NDX3144755
పపరర: పడసరద రరవప గగడద

94-72/1237

తసడడ:డ కకషషయఖ గగడద
ఇసటట ననస:3-30-11/6,2ND LANE
వయసదస:52
లస: పప
94-89/936

351
NDX2385649
పపరర: మననహర బటలనవన

94-81/1

తసడడ:డ శవరరమ కకషషయఖ బటలనవన
ఇసటట ననస:3-30-15
వయసదస:34
లస: పప
94-110/1116

354
SQX1989078
పపరర: బటలరరజ మలచరర

95-61/1099

తసడడ:డ కకటయఖ మలచరర
ఇసటట ననస:3-126-100/32,4TH LINE
వయసదస:20
లస: పప
94-117/654

భరస : ఏసదబటబగ
ఇసటట ననస:3-180-15/14/4
వయసదస:26
లస: ససస స
94-118/49

94-3/1175

తసడడ:డ ధరక రరవప ఇనపరల
ఇసటట ననస:3-29-222/A
వయసదస:18
లస: పప

భసధదవప: తర హరరత పపలపరటట
ఇసటట ననస:3-76-16,18
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ గరవసదద బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-126-100/92
వయసదస:23
లస: పప
358
NDX2292415
పపరర: అరరణన పపవనవన

353
NDX2550085
పపరర: సదధకరమబరరస పపలపరటట

336
NDX2522068
పపరర: మలధవ గగసడనడత

తసడడ:డ మగబగల షపక
ఇసటట ననస:3-29-222A
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : రరజజసదడ కలమలర పమడడ
ఇసటట ననస:3-30-14/8a2
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గరసజపలర
ఇసటట ననస:3-30-15/2
వయసదస:35
లస: ససస స
355
SQX1925247
పపరర: అసకమక రరజ బతష
స ల

94-47/1292

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చచనదనపలర
ఇసటట ననస:3-30-10
వయసదస:42
లస: పప
350
NDX3004405
పపరర: రమఖ పమడడ

94-48/1054

భరస : లకకణ గగసడనడత
ఇసటట ననస:3-29-210B
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : ధరక రరవప ఇనపరల
ఇసటట ననస:3-29-222/a
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ లవసగససట న దదవ పడసరద గగటట ల
ఇసటట ననస:3-29-723
వయసదస:28
లస: పప

352
NDX3214723
పపరర: శరకవసత గరసజపలర

94-5/977

తసడడ:డ బగధద బబహరర
ఇసటట ననస:3-29-210 ,
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ ధరక రరవప ఇనపరల
ఇసటట ననస:3-29-222/a
వయసదస:21
లస: పప
343
NDX2879161
పపరర: శరలశన చసదడ హసన గగటట ల

335
NDX2606903
పపరర: శహననజ బబగగమ షపక

333
NDX2810307
పపరర: షబన పఠరన

భరస : మగనర
ఇసటట ననస:3-29-190/A
వయసదస:26
లస: ససస స

తలర : షపక రరజజశస
ఇసటట ననస:3-29-210
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-29-210/C
వయసదస:56
లస: పప
340
NDX2838969
పపరర: ననగ శవ సరయ కకషష ఇనపరల

94-90/960

తసడడ:డ రరయప నవద
డ దద మగల
ఇసటట ననస:3-29-152/2
వయసదస:57
లస: పప

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:3-29-202
వయసదస:36
లస: ససస స
337
NDX2652634
పపరర: మసరసన వల షపక

332
NDX2696458
పపరర: కకసడ రరడడడ మగల

357
NDX2459055
పపరర: భటగఖ చసదదక
డ కలకకల

94-117/1

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలకకల
ఇసటట ననస:3-180-181/C 3RD LINE
వయసదస:22
లస: ససస స
94-118/50

తసడడ:డ గరసధద చచదరర పపవనవన
ఇసటట ననస:3-181 VIJAYASRI RESIDENCY
వయసదస:47
లస: పప

360
NDX2710226
పపరర: ననగ మణణ నమనవనన

94-123/543

భసధదవప: శకనవరస రరవప నమనవనన
ఇసటట ననస:3-03453
వయసదస:41
లస: ససస స

Page 17 of 318

361
NDX3149457
పపరర: గరతన కలలఖణణ కరవపరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-130/872

తసడడ:డ గరపసననథ కరవపరర
ఇసటట ననస:3 C
వయసదస:19
లస: ససస స

362
NDX0271437
పపరర: మలర ఖలరరరన ససదదప కర

తసడడ:డ హనదమసతషరరవప
ఇసటట ననస:3O-2-288
వయసదస:29
లస: పప

94-39/169 365
364
NDX1506312
NDX2941953
పపరర: ససవర కలమలర ననయక నలలవథ
పపరర: వజయ లకడక పరష

తసడడ:డ లకకక ననయక నలలవథ
ఇసటట ననస:9/101 FLAT NO 104
వయసదస:24
లస: పప
367
NDX2899623
పపరర: గగణ సరయరరస యయలలమ

94-40/708

తసడడ:డ చకకపరణణआ आ
ఇసటట ననస:11-1-2
వయసదస:65
లస: పప
373
NDX0244673
పపరర: వనసకటలకడక వననగళళ

94-39/54

భరస : వశశననధ గరరసటర
ఇసటట ననస:11-01-05
వయసదస:27
లస: ససస స
379
NDX2234987
పపరర: వశశననథ గరరసటర

94-39/60

94-39/63

భరస : లకకణ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:47
లస: ససస స

94-39/52

94-33/17

94-40/707

94-39/50
369
AP151010135532
పపరర: వనసకటసదబమరరయశరక
ఉపరలలరర
తసడడ:డ ఆదదననరరయణమబరరస ఉపరలలరర
ఇసటట ననస:11-1-1
వయసదస:82
లస: పప

372
NDX1405548
పపరర: లకడక నరసససహరరవప
మసచకసటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:11-1-3
వయసదస:64
లస: పప

377
NDX2161917
పపరర: అరచనన గరరసటర

380
NDX2161909
పపరర: వవణగననద గరరసటర

383
NDX2589364
పపరర: గరపస ననయక కజతవథ

386
NDX1333962
పపరర: హరరణణ అడప

389
NDX1333996
పపరర: శశశలజ బలర
భరస : అమకత పరణణ బలర
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:53
లస: ససస స

94-39/53

94-39/56

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ చచదరర ఎనగరళర
ఇసటట ననస:11-1-4
వయసదస:58
లస: పప
94-39/58

378
NDX2161891
పపరర: లలత కలమలరర గరరసటర

94-39/59

భరస : శకనవరస రరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:11-1-5
వయసదస:50
లస: ససస స
94-39/61

381
NDX2161883
పపరర: శకనవరస రరవప గరరసటర

94-39/62

తసడడ:డ రరమసరశమ గరరసటర
ఇసటట ననస:11-1-5
వయసదస:55
లస: పప
94-39/986

384
NDX2443901
పపరర: రరధన రరణణ పస పపరర

94-33/16

భరస : రరజశశఖర రరడడడ పస పపరర
ఇసటట ననస:11-01-9
వయసదస:46
లస: ససస స
94-39/64

తసడడ:డ s శరఖమ కకషస ర అడపర
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:28
లస: ససస స
94-39/66

366
NDX2899631
పపరర: శకనవరస యయలలమ

94-39/55 375
374
NDX1519679
NDX0247049
పపరర: వనసకట సరయ సదమన వననగళ
పపరర: ఎనగళళ అమర ననధ

తసడడ:డ నరసససహ ననయక కజతవథ
ఇసటట ననస:11-1-6
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పస పపరర
ఇసటట ననస:11-01-9
వయసదస:57
లస: పప
388
NDX1333897
పపరర: పదనకవత తననరర

371
NDX1405555
పపరర: హహహమలవత మసచకసటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:11-1-5
వయసదస:34
లస: పప

భరస : కజతవథయగ
ఇసటట ననస:11-1-6
వయసదస:39
లస: ససస స
385
NDX2445526
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ పస పపరర

94-39/49

భరస : వవణగననద గరరసటర
ఇసటట ననస:11-1-5
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:11-1-5
వయసదస:32
లస: పప
382
NDX2475572
పపరర: శరరద నదససవత

368
AP151010138779
పపరర: జయలకడక ఉపరలలరరआ

తసడడ:డ అమరరనథ వననగళ
ఇసటట ననస:11-1-4
వయసదస:25
లస: పప
94-39/57

94-38/813

తసడడ:డ రమణయఖ యయలలమ
ఇసటట ననస:10-20,WARD NO 3
వయసదస:25
లస: పప

భరస : లకడక నరసససహరరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:11-1-3
వయసదస:61
లస: ససస స

భరస : అమరననధ ఎనగరళర
ఇసటట ననస:11-1-4
వయసదస:45
లస: ససస స
376
NDX2413540
పపరర: లకడక దదరర గరరసటర

94-37/670

భరస : వనసకటసదబమరరయశరకआ ఉపరలలరర
ఇసటట ననస:11-1-1
వయసదస:80
లస: ససస స
94-39/51

363
NDX2556447
పపరర: వనసకటటష పరలలరర

తసడడ:డ పస తషరరజ పరలలరర
ఇసటట ననస:9-5-536, 10 TH LANE
వయసదస:20
లస: పప

భరస : రమణయఖ యయలలమ
ఇసటట ననస:10-20,WARD NO 3
వయసదస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ యయలలమ
ఇసటట ననస:10-20,WARD NO 3
వయసదస:22
లస: పప
370
JBV1653955
పపరర: నసదకలమలరआ ఆవపలआ

94-124/1

387
NDX1333939
పపరర: ససకత నసససక రరవప

94-39/65

భరస : సదధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:39
లస: ససస స
94-39/67

390
NDX0209221
పపరర: లతआ అడపరआ

94-39/68

భరస : శరఖమ కకషస రआ అడపర
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:54
లస: ససస స
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391
NDX1333970
పపరర: ధన లకడక దసడమబడడ

94-39/69

భరస : జజఖతబటబగ దసడమగడడ
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:57
లస: ససస స
394
NDX1333954
పపరర: జననరరన రరడడడ పస పపరర

94-39/72

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ పస పపర
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:29
లస: పప
397
NDX1333905
పపరర: లకకణ రరవప తననరర

94-39/75

94-39/78

తసడడ:డ ఉమల దదవ
ఇసటట ననస:11-1-10
వయసదస:28
లస: ససస స
406
NDX2079490
పపరర: కకమల వకకలగడనడ
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప వకకలగడనడ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:25
లస: ససస స
409
NDX0718247
పపరర: రజఖ రరణణआ దదవతआ

94-39/85

94-39/88

94-39/76

94-39/91

94-39/1066

భరస : జజ ససహహచ శరఖమల రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:59
లస: ససస స

94-39/77

404
AP151010138008
పపరర: ఉమలదదవ కరడడపరటట

407
NDX1692889
పపరర: కకషష చచవతనఖ జజజల

410
NDX0216788
పపరర: అనదపమ నసడసరర

413
NDX0718353
పపరర: ఫణణ శక తషమకల

416
NDX1132596
పపరర: అమరజశశరర బ

419
NDX1651992
పపరర: రరజఖ లకడక పససగళ
భరస : బటల కకషష మబరరస పససగళ పససగళ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:60
లస: ససస స

402
NDX2985745
పపరర: అజయ పపరరరర

94-39/1075

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపరరరర
ఇసటట ననస:11-01-9
వయసదస:19
లస: పప
94-39/80

405
AP151010138009
పపరర: కరమమశశరర కరడడపరటటआ

94-39/81

భరస : మలణణకఖ రరవపआ కదడపత
ఇసటట ననస:11-1-10
వయసదస:62
లస: ససస స
94-39/83

408
NDX1871962
పపరర: వజయలకడక తనటటకకసడ

94-39/84

భరస : వరబడహకస తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:33
లస: ససస స
94-39/86

411
NDX0708370
పపరర: లతआ తతటआ

94-39/87

భరస : రసగరరరవపआ తతట
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:42
లస: ససస స
94-39/89

414
NDX0718262
పపరర: శకలకడక మపరరస

94-39/90

భరస : శకనవరసరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:36
లస: ససస స
94-39/92

భరస : వనసకటటశశరరర బ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:50
లస: ససస స
94-39/94

399
NDX0210674
పపరర: శరఖమ కకషస రआ అడపరआ
తసడడ:డ బటపనయఖआ అడపర
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:59
లస: పప

భరస : రసగ బటబగ తషమకల
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:50
లస: ససస స
418
NDX0216739
పపరర: జరమ కలమలరర కలడనరర

398
NDX1333913
పపరర: పడసనన కలమలర దనససక

401
NDX2954634
పపరర: కజశమక పపరరరర

94-39/74

తసడడ:డ గగరవయఖ పపరరరర
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:49
లస: పప

భరస : శరత బటబగ నసడసరర
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరడడడआ జజజల
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:44
లస: ససస స
415
NDX2007848
పపరర: వనసకట శరఖమల దదవ వకకలగడడ

396
NDX1334010
పపరర: వనసకటటశశరరర పపరరరర

94-39/73

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరడడడ జజజల
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట లకడకననగ కకశశరआ దదవత
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:37
లస: ససస స
412
NDX0344788
పపరర: వజయలకడకआ జజజలआ

395
NDX1333921
పపరర: సదధనకర రరడడడ మమటట ట

భరస : లకడకనరసససహరరవప కదడపటట
ఇసటట ననస:11-1-10
వయసదస:52
లస: ససస స
94-39/82

94-39/71

తసడడ:డ రరజజ శశఖర రరడడ పస పపరర
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పపరరరర
ఇసటట ననస:11-01-09
వయసదస:42
లస: ససస స
94-39/79

393
NDX1333947
పపరర: గరరరధర రరడడడ పస పపరర

భరస : ససత రరమ సదబడహకణఖస మగళరపపడడ
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ శరససస స దనససక
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దసడమగడడ
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:64
లస: పప
403
NDX1252592
పపరర: లకడక దదపసస కరటడపరటట

94-39/70

తసడడ:డ కకటట రజడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ జననరరన రరవప తననరర
ఇసటట ననస:11-1-9
వయసదస:52
లస: పప
400
NDX1333988
పపరర: జజఖతబటబగ దసడమబడడ

392
NDX1921205
పపరర: ససత మలణణకఖస మగళరపపడడ

417
NDX0718114
పపరర: వజయలకడక చనవర

94-39/93

భరస : రరశయఖ చనవ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:58
లస: ససస స
94-39/95

420
NDX1032531
పపరర: పరరశత దనవపలలరర

94-39/96

భరస : ననరరయణ రరవప దవపలలరర
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:61
లస: ససస స
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421
NDX0718403
పపరర: సదశల గగఱఱ స
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94-39/97

భరస : ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:62
లస: ససస స
424
AP151010138465
పపరర: జయపడధ వసకమలమడడ

94-39/100

94-39/103

94-39/106

94-39/109

94-39/112

94-39/115

94-39/107

434
NDX1872010
పపరర: వరబడహకస తనటటకకసడ

437
NDX0671354
పపరర: రసగ బటబగ తషమకల

440
NDX0671503
పపరర: మహహష బటబగ బకకక

94-39/118

443
NDX1670034
పపరర: వనసకటటశశరరర బబజవరడ

94-39/110

94-39/121

448
NDX0671131
పపరర: శశషకకసడసరరజ నసడసరర

94-39/124

446
NDX1019462
పపరర: ననరరయణ రరవప దనవపలలరర

94-39/113

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:72
లస: పప

94-39/105

432
NDX2149186
పపరర: రరతదశ జజననలగడడ

94-39/108

435
NDX0671297
పపరర: శరత బటబగ నసడసరర

94-39/111

438
NDX0344572
పపరర: పపరష చసదనడ రరడడడआ జజజలआ

94-39/114

తసడడ:డ కకషరషరరడआడడ జజజల
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:52
లస: పప
94-39/116

441
NDX2007855
పపరర: మలర కరరరరన రరవప వకకలగడడ

94-39/117

తసడడ:డ వనసకటననరరయలణ వకకలగడడ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:57
లస: పప
94-39/119

444
JBV1653179
పపరర: శవరరమ పడసరద మలజజటట

94-39/120

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలజజటట
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:62
లస: పప
94-39/122

తసడడ:డ ననగయఖ దవపలలరర
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:65
లస: పప
449
AP151010348051
పపరర: మలర కరరరరనరరవప ఎస

429
NDX1914614
పపరర: సతఖ తదజ మపరరరస

తసడడ:డ శశషకకసడమలమ జ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:62
లస: పప

445
NDX0050609
పపరర: కకకషటआూ్హర శరఖమల రరవప
జజననలగడ
తసడడ:డ దయల రతనస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:63
లస: పప

94-39/102

తసడడ:డ జ ఛ హ శరఖమల రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బకకక
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ గగరకస
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటచలపతరరజ నసడసరర
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:71
లస: పప

431
NDX1213750
పపరర: వజయ భటసకర రరడడడ జజజల

426
AP151010138002
పపరర: రరజఖలకడక తనజజననలआ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మపరరరస
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ వససథ రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర రరవప మపరరరట
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:53
లస: పప
442
NDX0671081
పపరర: ససత రరమ రరడడడ గగఱఱ స

94-39/104

తసడడ:డ బడహకయఖ తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ కజశవ రరవప వసలలమలమదద
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:44
లస: పప
439
NDX0096487
పపరర: శకనవరస రరవప మపరరస

428
NDX2357515
పపరర: రజవసత ఏనదగగదనటట

94-39/99

భరస : వవణగగరపరల రరవపआ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరడడడ జజజల
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ మహహశ బటబగ బకకక
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:31
లస: పప
436
AP151010135020
పపరర: పరరదసరరధద వసకమలమడడ

94-39/101

తసడడ:డ శవరజ ఏనదగగదనటట
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ రసగ బటబగ తషమకల
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:25
లస: పప
433
NDX1857145
పపరర: ఫణణ తదజ బకకక

425
NDX0749853
పపరర: హహహమలవత కలతతరర

423
AP151010351097
పపరర: రరణణపమ
డ ల ఎసआ ఎస

భరస : మలర కకరజనరరవపआ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:70
లస: ససస స

భరస : రరమపడసరద కలతషరర
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:72
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:79
లస: ససస స
430
NDX1633735
పపరర: ననగ కలలదదప తషమకల

94-39/98

భరస : వనసకటటశశరరలల గటట
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:68
లస: ససస స

భరస : కజశవరరవప
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:71
లస: ససస స
427
NDX0619809
పపరర: కకకషషవవణణ వనలగ

422
NDX1871996
పపరర: రరశమక గటట

447
NDX1651984
పపరర: బటల కకషష మబరరస పససగళ

94-39/123

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ శరక పససగళ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:70
లస: పప
94-39/125

450
NDX0850750
పపరర: రరమ పడసరద కలతతరర

94-39/126

తసడడ:డ ససదద రరజ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:73
లస: పప
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451
NDX0096586
పపరర: శకహరర రరవప మపరరస
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94-39/127

తసడడ:డ కకటయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:76
లస: పప
454
NDX3037306
పపరర: వనడ వరఖస అరర

94-39/1092

94-39/132

తసడడ:డ శసకర ననరరయణ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:11-01-13
వయసదస:21
లస: పప
94-39/135

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ
ఇసటట ననస:11-1-13
వయసదస:75
లస: పప

455
NDX0216333
పపరర: శశకళ బసడనరరపలర

భరస : వరరసజనవయగలల వరల
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:41
లస: ససస స

94-39/133

461
NDX2118546
పపరర: సదససకత ఈద

94-39/136

464
AP151010138514
పపరర: పరరశతదదవ లసగమలలర

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:46
లస: పప
472
NDX2768430
పపరర: జజథదశశర రరఘవ రరడడ ఈద

94-39/1093

473
NDX2889822
పపరర: జజథదశశర రరఘవ రరడడ ఈద

94-39/148

476
NDX2234961
పపరర: దదరర కలమలరర గరరర పరటట
భరస : శకనవరసరరవ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:11/1/15
వయసదస:54
లస: ససస స

478
NDX1019843
పపరర: బసవరరజ మణణ భభగజసదడ

479
NDX2234946
పపరర: శకనవరస రరవప గరరర పరటట

94-39/151

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:11/1/15
వయసదస:32
లస: పప

459
AP151010135337
పపరర: శసకర ననరరయణ బసడనరరపలర

94-39/134

462
NDX2149129
పపరర: హహమలత కకమలకరరడడ

94-39/137

465
NDX2079433
పపరర: తరరణ చసద బబ డడడపలర

94-39/140

తసడడ:డ శకనవరస మబరరస బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:24
లస: పప
94-39/143

468
NDX0380238
పపరర: కళళఖణచకకధరआ లసగమలలరआ

94-39/144

తసడడ:డ ససతనరరమసజనవయగలలआ
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:36
లస: పప
94-39/146

471
NDX1796418
పపరర: శకనవరస రరవప రగసపసచచరర

94-39/147

తసడడ:డ వరభదనడ చనరర రగసపసచచరర
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:53
లస: పప
94-39/1094

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:19
లస: పప

భరస : యస ననగ సరయ కరమమశశర పడసరద పర
ఇసటట ననస:11-1-15
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:11-1-15
వయసదస:29
లస: పప

94-39/139

తసడడ:డ ననగర రరడడడ ఈద
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఈద
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:19
లస: పప
475
NDX1670398
పపరర: వణ మలణణకరఖసబ పరలపరటట

470
NDX1692855
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఈద

94-39/131

భరస : లలట శవర రరడడ కకమలకరరడడ
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:28
లస: పప
94-39/145

456
AP151010138273
పపరర: పపణఖవత బసడనరరపలర

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప బసదరరపలర
ఇసటట ననస:11-1-13
వయసదస:50
లస: పప

భరస : ససతనరరమలసజనవయగలల
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలలఖదదడ చసతగగసట
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:25
లస: పప

94-39/129

భరస : రరమచసదడ రరవప బసదరరపలర
ఇసటట ననస:11-1-13
వయసదస:71
లస: ససస స

458
NDX2492080
పపరర: సరయవనసకటసదబమయఖచచదరర
బసడనరరపలర
తసడడ:డ శసకర ననరరయణ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:11-01-13
వయసదస:23
లస: పప

94-39/142 467
466
NDX1822452
NDX2056357
పపరర: హహమ సదసదర రరడడ చసతగగసట
పపరర: రరఘవవసదడ గరరర పరటట

469
NDX0543017
పపరర: వరరసజనవయగలల వరల

94-39/130

భరస : శకనవరస రరడడ ఈద
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:38
లస: ససస స
94-39/138

453
NDX0513036
పపరర: వనసకట రరవప వనలగ

తసడడ:డ అసకయఖ వనలగ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:80
లస: పప

భరస : శసకర ననరరయణ బసదరరపలర
ఇసటట ననస:11-1-13
వయసదస:50
లస: ససస స

457
NDX2492072
పపరర: హరరచసదడ పడసరద బసడనరరపలర

463
NDX0609164
పపరర: మలలర శశరర వరల

94-39/128

తసడడ:డ శశషయఖआ
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:80
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర అరర
ఇసటట ననస:11-1-12
వయసదస:20
లస: పప

460
AP151010135219
పపరర: పలర రరమచసదడ బసడనరరపలర

452
NDX0919506
పపరర: వనసకట సదబటమరరవప తతటआ తతట

474
NDX2889806
పపరర: ఉమశక ఈద

94-39/1095

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:11-1-14
వయసదస:18
లస: ససస స
94-39/149

477
NDX1032705
పపరర: సదవరచల దదవ బసవరరజ

94-39/150

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:11-1-15
వయసదస:58
లస: ససస స
94-39/152

480
NDX3015328
పపరర: వనయ సరయ తషరక

94-39/1067

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తషరక
ఇసటట ననస:11-01-15
వయసదస:18
లస: పప

Page 21 of 318

481
NDX2423622
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94-39/341

482
NDX2423630
పపరర: రరధ తషరకర

94-39/342

483
NDX2423614
పపరర: శకనవరసరరవప తషరక

94-39/343

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తషరక
ఇసటట ననస:11-1-15, BESIDE OLD RTO OFF
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తషరకర
ఇసటట ననస:11-1-15, BESIDE OLD RTO OFF
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషరక
ఇసటట ననస:11-1-15, BESIDE OLD RTO OFF
వయసదస:46
లస: పప

484
NDX1797655
పపరర: సదనతన ననగ లకడక గరరర పరటట

485
NDX1670430
పపరర: యస ననగ సరయ కరమమశశర
పడసరద పరలపరటట
తసడడ:డ ననరరయణ మబరరస పరలపరటట
ఇసటట ననస:11-1-16
వయసదస:48
లస: పప

94-39/154

486
NDX1032887
పపరర: ననగ పపజత మతషకలమలర

488
NDX1019827
పపరర: శశష సరయ రరస కలమలర
మతషకలమలర
తసడడ:డ సతఖ మహన
ఇసటట ననస:11-1-17
వయసదస:27
లస: పప

94-39/157

491
NDX0930578
పపరర: పరరశత ననళస

94-39/302

94-39/153

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:11-1-16
వయసదస:25
లస: ససస స
487
JBV1653625
పపరర: ననగపదనకవత మతషకలమలర

94-39/156

భరస : సతఖమహన
ఇసటట ననస:11-1-17
వయసదస:25
లస: ససస స
490
JBV1653534
పపరర: సతఖమహన మతషకలమలర

94-39/159

తసడడ:డ బలరరమమబరరసశరక మతషకలమలర
ఇసటట ననస:11-1-17
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ పపద వనసకటటశశరరర ననళస
ఇసటట ననస:11-1-40
వయసదస:59
లస: ససస స

493
NDX1855719
పపరర: సరశత పస లర శశటట

494
NDX0244731
పపరర: హహమ ననగలకడక అనల మలజజటట

94-39/305

భరస : సదబడమణఖఎస పస లర శశటట
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : శవరరసబటబగ గగజడనపపడడ
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:47
లస: ససస స
499
JBV3100906
పపరర: పవన కలమలర మలజజటట

94-39/311

500
NDX1855768
పపరర: సదబడమణఖఎస పస లర శశటట

503
NDX1855875
పపరర: జననరర న రరవప పస లర శశటట

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరరరవప వశశననధదన
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పస లర శశటట
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:53
లస: పప

505
NDX2785327
పపరర: శవ రరస పడసరద మలజజటట

506
NDX2716694
పపరర: శకసగవరపప జజనకక శకసగవరపప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ మలజజటట
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:63
లస: పప

94-39/1101

తసడడ:డ చసదడరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:11-1-42/1
వయసదస:22
లస: ససస స

94-39/306

తసడడ:డ వనసకటయఖ పచచ
ఇసటట ననస:11-1-44
వయసదస:26
లస: ససస స

492
NDX1872093
పపరర: వజయలకడక అననవరపప

94-39/303

495
NDX1224948
పపరర: సదజజత అననవరపప

94-39/307

భరస : చసదడరరవప అననవరరపప
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:47
లస: ససస స
94-39/309

94-39/310
498
NDX1757535
పపరర: సరయ కకటటశశర రరవప పస లర శశటట

తసడడ:డ జననరరన రరవప పస లర శశటట
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:25
లస: పప
94-39/312

501
NDX1213768
పపరర: చసదనడరరవప అననవరపప

94-39/313

తసడడ:డ ఓసకరరస అననవరరపప
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:50
లస: పప
94-39/315

504
NDX1469932
పపరర: శవ రరసబటబగ గగజరరర పపడడ

94-39/316

తసడడ:డ బబ లర యఖ గగజడనపపడడ
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:53
లస: పప
94-37/560

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:11-1-42/1
వయసదస:34
లస: ససస స

94-39/1103 509
508
NDX3080579
NDX2071918
పపరర: వసశ కకషష చనణగకఖ అననవరపప
పపరర: శరసత పసడయల పచచ

94-39/158

తసడడ:డ చసదడరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పస లర శశటట
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:42
లస: పప
94-39/314

489
JBV1653591
పపరర: బలరరమమబరరస మతషకలమలర
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:11-1-17
వయసదస:51
లస: పప

భరస : శవరరమపడసరద మలజజటట
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమపడసరద
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:34
లస: పప
502
NDX0946426
పపరర: శకనవరసరరవప వశశననథదన

తసడడ:డ సతఖ మహన
ఇసటట ననస:11-1-17
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమపడసరద మలజజటట
ఇసటట ననస:11-1-42
వయసదస:33
లస: ససస స

94-39/308 497
496
NDX0218248
JBV1653385
పపరర: వనసకట మధదరవరణణ గగజరరర పపడడ
పపరర: లకడక శవననగమణణ మలజజటట

94-39/155

507
NDX2928034
పపరర: జజనకక శకసగవరపప

94-39/1102

భరస : శకనవరస శకసగవరపప
ఇసటట ననస:11-1-42/1
వయసదస:34
లస: ససస స
94-39/317

510
NDX2028786
పపరర: జజఖత గగఱఱ స

94-39/318

భరస : వఠల బటబగ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:11-1-44
వయసదస:54
లస: ససస స
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511
AP151010138108
పపరర: ననగలకడకకలమలరర

94-39/319

భరస : సతఖమహన చదసడసరర
ఇసటట ననస:11-1-44
వయసదస:60
లస: ససస స

94-39/320

తసడడ:డ వఠల బటబగ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:11-1-44
వయసదస:29
లస: పప

514
NDX1019876
పపరర: ననగ వనసకట మహహష చసద
ననగలసగస
తలర : ననగమలలర శశరర నగలగస
ఇసటట ననస:11-1-44
వయసదస:46
లస: పప

94-39/322

517
NDX1032127
పపరర: శక ససరఖలకడక తదజససశ మదదద

94-39/325

515
NDX2028778
పపరర: వఠల బటబగ గగఱఱ స

518
NDX0608901
పపరర: ననగ శవ రతన పడభటవత మదదద

94-39/323

94-39/328

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మదదద
ఇసటట ననస:11-1-45
వయసదస:57
లస: పప

521
NDX1921338
పపరర: మమనక ఇరసటట

94-39/326

94-39/331

526
NDX2569242
పపరర: సరసబశవరరవప కనగరరర

94-39/977

524
NDX1224955
పపరర: వరపడసరద ఏరసటట

94-39/329

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనగరరర
ఇసటట ననస:11-01-47
వయసదస:57
లస: పప
529
NDX2617520
పపరర: హహహమలవత కనగరరర

94-53/591

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:11-01-47
వయసదస:50
లస: ససస స

94-39/332

94-38/34

భరస : చసదడ శశఖర రరవప దదమకల
ఇసటట ననస:11-1-50
వయసదస:46
లస: ససస స

94-39/978

94-39/338

తసడడ:డ లసగరరరడడడ మగననగర
ఇసటట ననస:11-1-50
వయసదస:60
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ రరడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:11-1-50
వయసదస:33
లస: ససస స

522
NDX1921254
పపరర: సరయ దదలప ఇరసటట

94-39/330

525
NDX0022996
పపరర: రరమలరరవప ఈరసటట

94-39/333

528
NDX2779528
పపరర: కరరరసక బటడ

94-39/1104

తసడడ:డ తరరమల సతఖననరరయ బటడ
ఇసటట ననస:11-1-47
వయసదస:20
లస: పప

530
NDX1252642
పపరర: సశరష కలమలరర మదదర

531
NDX1252626
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మదద

533
JBV3107885
పపరర: అనసతలకడక మగననసగర

536
NDX2806248
పపరర: శతనరరవమక మగననసగర
భరస : సరసబ రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:11-1-50
వయసదస:58
లస: ససస స

94-39/1107

94-39/327

తసడడ:డ మగరళకకషష పడబటకర రరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:11-01-47
వయసదస:27
లస: ససస స
94-39/334

94-39/335

తసడడ:డ వనసకట రతనస మదదద
ఇసటట ననస:11-1-49
వయసదస:73
లస: పప
94-39/336

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మగననగర
ఇసటట ననస:11-1-50
వయసదస:35
లస: ససస స

535
JBV3100385
పపరర: సరసబ రరడడడ మగననగర

519
NDX0541573
పపరర: ససరఖననరరయణ మదద

తసడడ:డ తనరసగశశటట ఈరనస
ఇసటట ననస:11-1-46
వయసదస:88
లస: పప

భరస : వవసకటటశశర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:11-1-49
వయసదస:68
లస: ససస స

532
NDX2142305
పపరర: లలతన కలమలరర దదమకల

534
JBV3100062
పపరర: లకడకననరరయణ రరడడ మగననసగర

94-39/337

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మగననగర
ఇసటట ననస:11-1-50
వయసదస:35
లస: పప
94-39/1105

537
NDX2899441
పపరర: రవ శసకర రరడడడ మగకకమలర

94-39/1106

తసడడ:డ రరమచసదనడ రరడడడ మగకకమలర
ఇసటట ననస:11-1-50
వయసదస:42
లస: పప

94-39/1072 540
539
NDX2899466
NDX2899474
పపరర: నరసససహ సరశమ తతనదగగసటర
పపరర: పదనకవత తతనదగగసటర

తసడడ:డ వనసకట నరరస తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:11-01-51
వయసదస:67
లస: పప

94-39/324

తసడడ:డ వర పడసరద ఇరసటట
ఇసటట ననస:11-1-46
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప eranti
ఇసటట ననస:11-1-46
వయసదస:50
లస: పప
527
NDX2578151
పపరర: హహమబసదద అరశపలర

516
AP151010135227
పపరర: సతఖమహన చదసడసరర

తసడడ:డ ననగరపడసరద మదదద
ఇసటట ననస:11-1-45
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద ఇరసటట
ఇసటట ననస:11-1-46
వయసదస:25
లస: ససస స

523
NDX1870519
పపరర: బటల ననగ ససకజత గగపరస
వశశననధదన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వశశననధదన
ఇసటట ననస:11-1-46
వయసదస:24
లస: పప

94-39/321

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ చదసడసరర
ఇసటట ననస:11-1-44
వయసదస:68
లస: పప

భరస : ననగ పడసరద మదదద
ఇసటట ననస:11-1-45
వయసదస:50
లస: ససస స

520
NDX1019454
పపరర: ననగపడసరద మదదద

513
NDX1871830
పపరర: ఆదదతఖ ghadiyaram

తసడడ:డ రరమకకషష ఘడడయలరస
ఇసటట ననస:11-1-44
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ అకకఇయలఖ చచదరర గగఱఱ స
ఇసటట ననస:11-1-44
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననగపడసరద మదదద
ఇసటట ననస:11-1-45
వయసదస:31
లస: ససస స

538
NDX2808285
పపరర: చచవతనఖ మగననసగర

512
NDX2028794
పపరర: హరర రరమ కకషష గగఱఱ స

94-39/1073

భరస : నరసససహ సరశమ తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:11-01-51
వయసదస:53
లస: ససస స
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541
NDX2909638
పపరర: సతఖననరరయణ తతనదగగసటర

94-39/1074

తసడడ:డ నరసససహ తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:11-01-51
వయసదస:35
లస: పప
94-39/346

భరస : సదబటన आ आ
ఇసటట ననస:11-2-34
వయసదస:55
లస: ససస స

545
NDX1019421
పపరర: దరరయల హహసపసన షపక

94-39/1076

550
NDX2047331
పపరర: గరత రరమ లకడక మగలలరరర

94-39/347

94-39/350

94-39/353

94-39/356

94-39/359

94-39/362

94-39/354

560
NDX1213701
పపరర: పస ఆర కకషషమబరరస రరవపరర

563
NDX0707752
పపరర: శకనవరసరరవప పపదద సటట

94-39/365

566
NDX1224872
పపరర: మలర ఖలరరరనయఖ గగతస

94-39/357

569
NDX1225010
పపరర: అనససయ19 జజహనబతస ల
తసడడ:డ రవసదడ పడసరద జజనబటతర
ఇసటట ననస:11-2-45
వయసదస:27
లస: ససస స

94-39/349

552
NDX0945915
పపరర: బడహకరఅమలమ కకసన

94-39/352

555
NDX1333848
పపరర: పదనక నలర జరర

94-39/355

558
NDX2022846
పపరర: మననహరర మబలలరరర

94-39/358

భరస : రరధనకకషష రరమగలలపపరర
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:70
లస: ససస స
94-39/360

561
NDX0947085
పపరర: నవన కకసన

94-39/361

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కకసనస
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:30
లస: పప
94-39/363

564
NDX0886853
పపరర: ననగజశశరరరవప కకసనస

94-39/364

తసడడ:డ ననరరయణ కకసనస
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:55
లస: పప
94-39/366

తసడడ:డ బడహకయఖ గగతస
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:62
లస: పప
94-39/368

549
NDX1213693
పపరర: ననగ నవఖత పపదద సటట

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసచ పపదదనటట
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకకషష మబరరస రరవపరర
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:56
లస: పప
568
NDX0252270
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప కకడసరర

557
NDX2149160
పపరర: సరసశత కలసడ

94-39/348

భరస : ననగజశశరరరవప కకసనస
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ రరవపరర
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ నలస
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:32
లస: పప
565
NDX0096453
పపరర: వనసకట రమణ రరవపరర

94-39/351

భరస : వశశశసశర రరవప కలసడ
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలలక
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:25
లస: పప
562
NDX1213685
పపరర: రరజజష నలస

554
NDX1224898
పపరర: వనసకటశశషమక గగతస

546
NDX1469999
పపరర: కమల కకలలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపదదనటట
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : మలఖరరరనయఖ గగతస
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:52
లస: ససస స

భరస : గసగరధర శరక తషటట గగసట
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:61
లస: ససస స
559
NDX1732693
పపరర: మనష నలలక

94-39/1077

భరస : శకనవరసరరవప పపదదనటట
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ అర
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:51
లస: ససస స
556
NDX1413129
పపరర: సతఖ కరసతస తషటట గగసట

551
NDX0708404
పపరర: రరజఖలకడక పపదదసటట

94-39/345

తసడడ:డ శరఖమ గసగరధర రరవప కకళర
ఇసటట ననస:11-2-34
వయసదస:54
లస: పప

భరస : వశశ మననహర కకలర
ఇసటట ననస:11-02-34
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మగలలరరర
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:44
లస: ససస స
553
NDX1132505
పపరర: పదకజ ఆర

548
NDX2785038
పపరర: శక లకడక కకలర

543
NDX1913939
పపరర: సరయ తదజ రరడడ ఇసటటరర

తసడడ:డ ససవర రరమ కకటట రరడడ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:11-2-24
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:11-2-34
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస గసగధర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:11-02-34
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ koduru
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:65
లస: పప

94-39/340

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసకరల
ఇసటట ననస:11-1-86
వయసదస:26
లస: పప

544
JBV3107182
పపరర: జరరనన షపకआ आ

547
NDX2785004
పపరర: వశశ మననహర కకలర

542
NDX1851899
పపరర: శవ కలమలర అసకరల

567
NDX1413111
పపరర: గసగరధర శరక తషటట గగసట

94-39/367

తసడడ:డ బసగరరయఖ తషటట గగసట
ఇసటట ననస:11-2-40
వయసదస:64
లస: పప
94-39/369

570
NDX1857418
పపరర: వనసకట ననగ లకడక పపరజచరర

94-39/370

భరస : రరమకకషష పపరజచరర
ఇసటట ననస:11-2-52
వయసదస:27
లస: ససస స

Page 24 of 318

571
NDX1950535
పపరర: పపరజచచరర జయ శక
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94-39/371

భరస : వనసకటటశశరరర పపరజచరర
ఇసటట ననస:11-2-52
వయసదస:32
లస: ససస స
574
NDX1856089
పపరర: రరమకకషష పపరజచరర

572
NDX1950543
పపరర: పపరజచరర వరరసజనవయగలల

తసడడ:డ సరసబయఖ పపరజచరర
ఇసటట ననస:11-2-52
వయసదస:29
లస: పప
94-39/374

575
NDX1856162
పపరర: సరసబయఖ పపరజచరర

తసడడ:డ సరసబయఖ పపరజచరర
ఇసటట ననస:11-2-52
వయసదస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల పపరజచరర
ఇసటట ననస:11-2-52
వయసదస:67
లస: పప

94-39/377
577
NDX1796772
పపరర: వనసకట రతననకర రరవప
కకతస గగసడన
తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ కకతస గగసడన
ఇసటట ననస:11-2-53
వయసదస:47
లస: పప

578
NDX1855255
పపరర: అబగదలలర షపక

580
NDX1921296
పపరర: ఉషర దదవ తడడకమళళ

తసడడ:డ ననగభబషణస కకమరజనన
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:34
లస: పప

94-39/376

భరస : వనసకట రతననకర రరవప కకతస గగసడన
ఇసటట ననస:11-2-53
వయసదస:47
లస: ససస స
94-39/378

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:11-2-54
వయసదస:91
లస: ససస స

579
NDX2110880
పపరర: వనవషషవ తటవరరర

94-39/379

భరస : వక యస కకషష తటవరరర
ఇసటట ననస:11-2-56
వయసదస:27
లస: ససస స

584
NDX1396598
పపరర: వ సస యస కకకషష తటవరరస

94-39/385

585
NDX1797390
పపరర: పపననన రరవప శనగపలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తటవరరస
ఇసటట ననస:11-2-56
వయసదస:30
లస: పప
94-39/387

587
NDX1921288
పపరర: కకషష మహన తడడకమళళ

94-29/824

590
NDX2705226
పపరర: కరరరణఖ రరడడడ కసదద

94-39/388

593
NDX1618695
పపరర: లకడక అలలటట

94-31/744

596
AP151010111217
పపరర: సదజజత కకమరజనన

94-39/392

599
NDX1798455
పపరర: ససదదప కకమరజనన
తసడడ:డ ననగభబషణస కకమరజనన
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:33
లస: పప

591
NDX1787110
పపరర: హరర పసడయ ఘసటట

94-39/390

594
NDX2165406
పపరర: సదభటషసణణ పరసస

94-39/393

భరస : పపరష చసదడ రరవప పరసస
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:44
లస: ససస స
94-39/395

భరస : ననగభబషణస కకమరజనన
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:59
లస: ససస స
94-39/397

94-39/389

తసడడ:డ శవయఖ ఘసటట
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప అలలటట
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:43
లస: ససస స
94-39/394

588
NDX2008010
పపరర: శకనవరస రరవప తడడకమళళ
తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ తడడకమళళ
ఇసటట ననస:11-2-56
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరరన రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:11-02-57
వయసదస:24
లస: ససస స
94-39/391

94-39/386

తసడడ:డ సదబటమ రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:11-2-56
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ తడడకమళళ
ఇసటట ననస:11-2-56
వయసదస:55
లస: పప

భరస : ఘసటట శవయఖ కరరరణనసచ
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:53
లస: ససస స
598
JBV1737147
పపరర: పడదదప కకమరజనన

576
NDX1796822
పపరర: అపరష కకతస గగసడన

94-39/384

భరస : వవణగ గరపరల రరవప గడడడపరటట
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:37
లస: ససస స
595
NDX0177865
పపరర: పదనకవత కరరరమసచ

94-39/375

94-39/383
582
NDX1921072
పపరర: వనసకట ననగ శవ సరయ ససదదప
తడడకమళళ
తసడడ:డ కకషష మబరరస తడడకమళళ
ఇసటట ననస:11-2-56
వయసదస:26
లస: పప

భరస : వనసకతసదబటమరరడడడ తనదబబ డడడ
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:34
లస: ససస స
592
NDX1797473
పపరర: ననగ రరణణ గడడడపరటట

తసడడ:డ సరసబయఖ పపరజచరర
ఇసటట ననస:11-2-52
వయసదస:32
లస: పప

94-39/382

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ తటవరరస
ఇసటట ననస:11-2-56
వయసదస:56
లస: పప
589
NDX2694867
పపరర: శక లతన తనదబబ డడడ

94-39/373

581
NDX1796442
పపరర: వనసకట శవ ననగ సరయననథ
శనగపలర
తసడడ:డ పపననన రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:11-2-56
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తటవరరస
ఇసటట ననస:11-2-56
వయసదస:28
లస: పప
586
NDX1396564
పపరర: శకనవరస రరవప తటవరరస

573
NDX1856048
పపరర: వనసకటటశశరరర పపరజచరర

94-39/381

భరస : శకనవరస రరవప తడడకమళళ
ఇసటట ననస:11-2-56
వయసదస:55
లస: ససస స
583
NDX1396580
పపరర: వనసకట చచవతనఖ తటవరరస

94-39/372

597
NDX0956300
పపరర: శశశలజ గగసటటపలర

94-39/396

భరస : ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:57
లస: ససస స
94-39/398

600
NDX1796889
పపరర: వవణగ గరపరల రరవప గడడడపరటట

94-39/399

తసడడ:డ పడసరద రరవప గడడడపరటట
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:47
లస: పప
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601
NDX2047315
పపరర: నరసససహ రరవప ఆలలటట

94-39/400

తసడడ:డ ననగభబషణస ఆలలటట
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:49
లస: పప
94-39/403

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:69
లస: పప
94-39/1111

610
NDX2357481
పపరర: అనల కకరణ కలమలర
వసజమబరర
తసడడ:డ రరఘవరచనరర వసజమబరర
ఇసటట ననస:11-2-58
వయసదస:40
లస: పప

94-39/404

613
AP151010138210
పపరర: రమలదదవ వనలగ

94-39/407

94-39/979

616
NDX1470475
పపరర: సరమసత ఆషసర నవతగరన
తసడడ:డ శరమబఖల జజన నవతగరన
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:25
లస: పప
619
NDX0946384
పపరర: చసదడకకరణ వనలగర

94-39/413

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:60
లస: పప
625
NDX1470327
పపరర: మహన శకనవరస తతనదగగసటర
తసడడ:డ వనసకట నరరస తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:11-2-60
వయసదస:50
లస: పప

94-39/1112

612
NDX1923144
పపరర: రరజజశశరర నవఠగన

94-39/405

614
NDX0924191
పపరర: పసగర అనదరరధ

617
NDX0441808
పపరర: చసదడ శశఖర పసగ

620
NDX1923136
పపరర: శరమబఖల జజన నవఠగన

623
NDX1470269
పపరర: వనసకట రమలదదవ తతనదగగసటర

626
NDX1470038
పపరర: వనవషషవ కసదదమళళ

629
NDX1032903
పపరర: మమమధదల తరరవధద
తసడడ:డ చచననకజశవపలల తరరవదద
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:35
లస: ససస స

94-39/406

భరస : శరమబఖల జజన నవఠగన
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:45
లస: ససస స
94-39/408

615
NDX0918367
పపరర: పసగర వసదమత

94-39/409

భరస : వనసకటటశశరరర పసగర
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:75
లస: ససస స
94-39/411

618
NDX0441782
పపరర: కకరణచసద పసగర

94-39/412

తసడడ:డ వరసదదదవ రరవప పసగర
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:34
లస: పప
94-39/414

621
NDX0918953
పపరర: వరసదదదవరరవప పసగర

94-39/415

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసగర
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:54
లస: పప
94-39/417

94-39/418
624
NDX1470368
పపరర: ననగ వనసకట నరజశ తతనదగగసటర

తసడడ:డ మహన శకనవరస పడసరద రరవప తషనద
ఇసటట ననస:11-2-60
వయసదస:26
లస: పప
94-39/420

తసడడ:డ శవ ననగజశశర రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:27
లస: ససస స
94-39/422

609
NDX3179819
పపరర: చదతన పలసరణణ

611
NDX2056332
పపరర: దదపసక పసగ

భరస : పడసరద రరవప తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:11-2-60
వయసదస:45
లస: ససస స
94-39/419

94-39/988

భరస : శకనవరస రరడడడ కసడడ
ఇసటట ననస:11-2-57, OM SAI NIVAS
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప నవఠగన
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:50
లస: పప
94-39/416

606
NDX2701472
పపరర: వనసకట సదబటమరరడడడ తనదబబ డడడ

తసడడ:డ రరశ రరడడడ కసడడ
ఇసటట ననస:11-02-57, OM SAI NIVAS
వయసదస:58
లస: పప

తసడడ:డ వరసద దదవరరవ పసగ
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:36
లస: పప
622
NDX0946368
పపరర: రరమలరవప వనలగ

94-39/1078

భరస : వరసదదదవ రరవప పసగర
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:54
లస: ససస స
94-39/410

94-39/402

తసడడ:డ శవరరమ రరడడ తనదబబ డడడ
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:36
లస: పప

భరస : కకరణ చసద పసగ
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:11-2-59
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:30
లస: ససస స

605
NDX2691137
పపరర: కరరరణఖ రరడడడ కసదద

608
NDX2865228
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ కసడడ

603
AP151010111216
పపరర: ననగభబషణస కకమరజనన

తసడడ:డ సససగయఖ కకమరజనన
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:64
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరరన రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:11-02-57
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశ రరడడడ కసడడ
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:58
లస: పప

628
NDX2205813
పపరర: దదపసస మలలలసపటట

94-39/401

తసడడ:డ కకటయఖ ఘసటట
ఇసటట ననస:11-2-57
వయసదస:53
లస: పప

604
NDX1039270
పపరర: ససరఖపడకరశ రరవప గగసటటపలర

607
NDX2754497
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ కసడడ

602
NDX0177832
పపరర: శవయఖ ఘసటట

627
NDX0030031
పపరర: బసదదపసడయआ జజఖతआ

94-39/421

తసడడ:డ వనసకట రమణआ
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:30
లస: ససస స
94-39/423

630
NDX2007806
పపరర: అరరణన పచచవ

94-39/424

భరస : వనసగయఖ పచచవ
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:45
లస: ససస స
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631
NDX2205789
పపరర: రజన
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94-39/425

భరస : వనసకటటశశరరరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:51
లస: ససస స
94-39/428

తసడడ:డ పపద వనసగయఖ పచచ
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:25
లస: పప
94-39/431

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:29
లస: పప
94-39/434

తసడడ:డ హనదమసత రరవప కసడడమళళ
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:52
లస: పప

638
NDX2119809
పపరర: చనన వనసగయఖ పచనచ

641
NDX2205805
పపరర: వనసకటటశశర రరవప

94-39/1079

644
NDX2786812
పపరర: తషలససమక కసదదమళర

94-39/432

94-38/35

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ శకరరమ
ఇసటట ననస:11-2-78-1
వయసదస:73
లస: పప

647
NDX2693554
పపరర: అబబబకర సయద

94-39/435

94-39/464

తసడడ:డ తరరపత రరయగడడ పరతతరర
ఇసటట ననస:11-02-79
వయసదస:23
లస: ససస స

650
NDX2607406
పపరర: మహమకద పరజశజ షపక

94-39/1080

భరస : తరరపత రరడడడ పరతతరర
ఇసటట ననస:11-02-79
వయసదస:42
లస: ససస స

653
NDX2782977
పపరర: కవత గగరకస

94-29/822

తసడడ:డ శశష రరడడడ ధనరరడడడ
ఇసటట ననస:11-2-79
వయసదస:22
లస: పప

656
NDX3252749
పపరర: పసడయదరరరన అలర

94-39/980

తసడడ:డ కకషష మబరరస లలవప
ఇసటట ననస:11-2-79 FLATNO 402
వయసదస:44
లస: పప

659
NDX2400364
పపరర: ఫరరకన సదలలసనన సయఖద
తసడడ:డ అబబబకర సయఖద
ఇసటట ననస:11-2-79,F.NO.103
వయసదస:21
లస: ససస స

642
NDX2205771
పపరర: పపద వనసగయఖ పచచ

94-39/436

645
NDX0050146
పపరర: సదబటమరరడడడ లలళరआ

94-39/463

648
NDX2692671
పపరర: షహహన బబగగమ షపక

94-29/823

651
NDX2899375
పపరర: శకనవరస రరవప బబ దదలలరర

94-39/1083

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప బబ దదలలరర
ఇసటట ననస:11-02-79
వయసదస:50
లస: పప
94-39/1085

654
NDX3096807
పపరర: వజయ బసదద అనమనమగదద

94-39/1086

భరస : శక రరస కలమలర
ఇసటట ననస:11-02-79
వయసదస:33
లస: ససస స
94-39/1402

భరస : లకడక కరసత అలర
ఇసటట ననస:11-02-79
వయసదస:34
లస: ససస స
94-39/1116

94-39/433

భరస : అబబబకర షపక
ఇసటట ననస:11-02-79
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బబ దదలలూరరర
ఇసటట ననస:11-02-79
వయసదస:40
లస: ససస స
94-39/1115

639
NDX0050625
పపరర: రమణనరరవప కకపక

తసడడ:డ సరసబరరడడడआ లలలర
ఇసటట ననస:11-2-77
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజ వల
ఇసటట ననస:11-02-79
వయసదస:22
లస: పప
94-39/1084

94-39/430

తసడడ:డ రరశయఖ పచచ
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:58
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సదభటన సయద
ఇసటట ననస:11-02-79
వయసదస:52
లస: పప

649
NDX2413755
పపరర: మమఘన పరతతరర

636
NDX1081256
పపరర: రవసదడబటబగ కసదదమళళ

తసడడ:డ సదబమ రరవప కకపరక
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:50
లస: పప

భరస : హనదమసత రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:11-02-61
వయసదస:68
లస: ససస స

646
JBV1020098
పపరర: రరమచసదడ మబరరస శకరరమ

94-39/427

తసడడ:డ శవననగజశశరరరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:11-02-61
వయసదస:78
లస: పప

658
NDX2897635
పపరర: వర బడహకయఖ లలవప

94-39/429

తసడడ:డ రరశయలఖ పచనచ
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:49
లస: పప

640
NDX0252353
పపరర: శవ ననగజశశర రరవప కసదదమళళ

655
NDX3071255
పపరర: సదధకర రరడడడ ధనరరడడడ

635
NDX2205839
పపరర: వనసగళరరవప పచచ

633
NDX2205714
పపరర: సశరరజఖ లకడక ససరపనవన

భరస : వనసకటటశశరరరవప ససరపనవన
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద వనసగయఖ పచచ
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:26
లస: పప

637
NDX2205797
పపరర: శవ రరమ పడసరద

652
NDX2899458
పపరర: రజన పరతతరర

94-39/426

భరస : పపద వనసగయఖ పచచ
ఇసటట ననస:11-2-61
వయసదస:54
లస: ససస స

634
NDX2205821
పపరర: నవన కలమలర పచచ

643
NDX2784585
పపరర: హనదమతష రరవప కసదదమళర

632
NDX2205722
పపరర: తరరపతమక పచచ

657
NDX3065786
పపరర: లకడకకరసత రరడడడ ఆళళళ

94-44/617

తసడడ:డ వరర రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:11-2-79
వయసదస:40
లస: పప
94-39/529

660
NDX2400372
పపరర: మహమకద తబసదసమ

94-39/530

తసడడ:డ మహమకద గగస బటషర
ఇసటట ననస:11-2-79,F.NO.103
వయసదస:23
లస: ససస స
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661
JBV1651520
పపరర: సదనసద आ మదదద आ
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94-39/465

భరస : గగరర రజన కరసత आ आ
ఇసటట ననస:11-2-85
వయసదస:36
లస: ససస స
664
NDX0247916
పపరర: దదలపపకమలరआ మదదదआ

94-39/468

94-39/471

94-39/474

668
NDX1857210
పపరర: పపజత అతఖస

671
NDX2071827
పపరర: వజయ బబలరసకకసడ

94-39/477

674
AP151010135319
పపరర: రరజశశఖర వపయగఖరరआ

677
NDX1692921
పపరర: లలత కలమలరర అసకరరజ

భరస : వనసకటలకడక నరరససహ మబరరస అసకరరజ
ఇసటట ననస:11-2-90
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : సదబమ రరవప అసకరరజ
ఇసటట ననస:11-2-90
వయసదస:75
లస: ససస స

679
NDX1692897
పపరర: వనసకట లకడక నరసససహ మబరరస
అసకరరజ
తసడడ:డ సదబమరరవప అసకరరజ
ఇసటట ననస:11-2-90
వయసదస:58
లస: పప

94-39/483

680
NDX2234938
పపరర: హనదమసత రరవప మలదనల

682
NDX2817443
పపరర: పపరనరనదరర సరయ శకనవరసద
అసకరరజ
తసడడ:డ రరధకకషషమబరరస అసకరరజ
ఇసటట ననస:11-2-90
వయసదస:21
లస: పప

94-39/1117

685
NDX1692848
పపరర: అరరణ కలమలరర జనదన

తసడడ:డ రరమరరడడడ అనదమల
ఇసటట ననస:11-2-93
వయసదస:64
లస: పప

683
NDX1798802
పపరర: ఈశశరర కకణతస

94-39/475

686
AP151010138491
పపరర: ససత అనదమలల

94-39/478

689
JBV3108065
పపరర: శశశలజ అరరకలటట आ
భరస : ననగరరరడడడआ అరరకలటట
ఇసటట ననస:11-2-93/1
వయసదస:52
లస: ససస స

669
NDX1549635
పపరర: ససతమహలకడక అతఖస

94-39/473

672
NDX0030197
పపరర: శవ కకకషషవవణణआ ఉయబఖరరआ

94-39/476

675
AP151010135368
పపరర: ననగజశశర రరవప వపయబఖరర

94-39/479

తసడడ:డ గసగయఖ వపయగయ
ఇసటట ననస:11-2-87
వయసదస:82
లస: పప
94-39/481

94-39/482
678
NDX1692939
పపరర: యగజసదడ సరయ శశరసక
అసకరరజ
తసడడ:డ వనసకటలకడక నరరససహ మబరరస అసకరరజ
ఇసటట ననస:11-2-90
వయసదస:24
లస: పప

94-39/484

681
NDX1692913
పపరర: సదబమరరవప అసకరరజ

94-39/485

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప అసకరరజ
ఇసటట ననస:11-2-90
వయసదస:85
లస: పప
94-39/486

684
NDX0919035
పపరర: అనల కలమలర రరడడడ కకణతస

94-39/487

తసడడ:డ సరసబరరడడడ అనదమ
ఇసటట ననస:11-2-92
వయసదస:29
లస: పప
94-39/489

భరస : అసజరరడడడ అనదమల
ఇసటట ననస:11-2-93
వయసదస:40
లస: ససస స
94-39/491

94-39/470

భరస : రరజశశఖరआ వపయగయ
ఇసటట ననస:11-2-87
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ కకణతస
ఇసటట ననస:11-2-92
వయసదస:48
లస: ససస స
94-39/488

666
JBV1650969
పపరర: आआआआ आआआआ आआआआ आआआआ

భరస : ననగ వనసకటటసశరరర అతఖస
ఇసటట ననస:11-2-86
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబమయఖ మలదనల
ఇసటట ననస:11/2/90
వయసదస:73
లస: పప

భరస : పరమగల జనదన
ఇసటట ననస:11-2-93
వయసదస:37
లస: ససస స
688
AP151010135554
పపరర: అసజరరడడడ అనదమలల

94-39/472

తసడడ:డ ననగజశశర రరవపआ
ఇసటట ననస:11-2-87
వయసదస:54
లస: పప
94-39/480

94-39/467

తసడడ:డ నవతనజ మదదద
ఇసటట ననస:11-2-85
వయసదస:41
లస: పప

భరస : కకషషయఖ బబనమకకసద
ఇసటట ననస:11-2-87
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ శశఖర వపయబఖరర
ఇసటట ననస:11-2-87
వయసదస:28
లస: పప
676
NDX1692905
పపరర: సతఖజజఖత అసకరరజ

94-39/469

తసడడ:డ ననగ వనసకటటసశరరర అతఖస
ఇసటట ననస:11-2-86
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ మదదద
ఇసటట ననస:11-2-86
వయసదస:91
లస: పప
673
NDX1795717
పపరర: శశరసక వపయబఖరర

665
JBV1651652
పపరర: లలపరకడ సరత కలమలరआ మదదదआ

663
JBV1651512
పపరర: జజనకక దదవ आ మదదద आ

భరస : నవతనజआ आ
ఇసటట ననస:11-2-85
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నవతనజआ आ
ఇసటట ననస:11-2-85
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సదబమ రరవప మదదద
ఇసటట ననస:11-2-85
వయసదస:68
లస: పప
670
NDX1795790
పపరర: వనసకట సదబటమ రరవప మదదద

94-39/466

భరస : లలపరకడ శరతషకమలర మదదద
ఇసటట ననస:11-2-85
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నవతనజआ మదదద
ఇసటట ననస:11-2-85
వయసదస:35
లస: పప
667
JBV1651496
పపరర: నవతనజ మదదద

662
NDX0369090
పపరర: లకడక శశశత మదదద

687
AP151010135349
పపరర: పదనకకర రరడడడ అనదమలల

94-39/490

తసడడ:డ అసజ రరడడడ అనదమల
ఇసటట ననస:11-2-93
వయసదస:41
లస: పప
94-39/492

690
AP151010135350
పపరర: ననగర రరడడడ ఆరరకలటటआ

94-39/493

తసడడ:డ పపననన రరడడ आ అరరకలటట
ఇసటట ననస:11-2-93/1
వయసదస:55
లస: పప
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94-39/494

తసడడ:డ గరపససరశమ తతమకసదదడ
ఇసటట ననస:11-2-94
వయసదస:27
లస: ససస స
694
AP151010138313
పపరర: రరజఖలకడక ఈవపరర

94-39/497

94-39/500

94-39/503

94-39/506

94-39/509

701
NDX1019983
పపరర: జజజపర రరమశశటట

704
NDX1224989
పపరర: వరలకడక దదవరకకసడ

707
NDX1856469
పపరర: మలలర శశరర ఈమన

94-39/512

710
NDX1856428
పపరర: పపరరషస తస మ రరడడడ ఈమన

94-39/504

713
NDX1252758
పపరర: దదపసస కకకకల కనమరర పపడడ

699
AP151010135215
పపరర: గరపరల రరడడ ఈవపరర

94-39/507

94-39/510

708
NDX2234920
పపరర: రరమ తషలశమక మలదనల

94-39/513

711
NDX1019785
పపరర: శవరరరడడడ ఈమన

94-39/516

714
NDX1252709
పపరర: రరజఖ లకడక కనమరర పపడడ

717
NDX2946721
పపరర: శకనవరస మమకపస తషల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప కకసజజటట
ఇసటట ననస:11-2-100
వయసదస:33
లస: ససస స

94-39/519

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:11-2-98
వయసదస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకసజజటట
ఇసటట ననస:11-2-100
వయసదస:56
లస: ససస స

94-39/514

తసడడ:డ సదబటమరరడడడ ఈమమన
ఇసటట ననస:11-2-95
వయసదస:65
లస: పప

716
NDX1252733
పపరర: రరసబటబగ కనమరర పపడడ

719
NDX0213371
పపరర: వనసకట ననగ పడమల కకసజజటట

94-39/511

తసడడ:డ హనదమసత రరవప మలదనల
ఇసటట ననస:11/2/95
వయసదస:60
లస: ససస స

715
NDX1252683
పపరర: రవ కకరణ కనమరర పపడడ

94-39/520

94-39/508

భరస : సరసబయఖआ గగసడనల
ఇసటట ననస:11-2-95
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : రరసబటబగ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:11-2-98
వయసదస:52
లస: ససస స

718
NDX0212704
పపరర: లకడక దదపసస కకసజజటట

94-39/505

705
AP151010138254
పపరర: రజనకలమలరర గగసడనలआ

తసడడ:డ రరసబటబగ కనమరర పపడడ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:11-2-98
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబటబగ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:11-2-98
వయసదస:35
లస: పప

94-39/502

702
NDX1559444
పపరర: శక వదఖ పపల

భరస : రవ కకరణ కనమరర పపడడ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:11-2-98
వయసదస:30
లస: ససస స
94-39/518

94-39/499

భరస : రవ శసకర రరడడడ ఈవపరర పపల
ఇసటట ననస:11-2-95
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర రరడడ ఈమన ఈమన
ఇసటట ననస:11-2-95
వయసదస:43
లస: పప
94-39/515

696
AP151010138356
పపరర: రరధదక తమకసడడడ

తసడడ:డ సదబటమరరడడడ ఇవపరర
ఇసటట ననస:11-2-94
వయసదస:57
లస: పప

భరస : శవర రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:11-2-95
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:11-2-95
వయసదస:35
లస: పప
712
NDX1252782
పపరర: అనసరరపర కనమరర పపడడ

94-39/501

భరస : పప సదసరర రరమగలల దదరకకసడన
ఇసటట ననస:11-2-95
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : అసజరరడడడ అనదమల
ఇసటట ననస:11-2-95
వయసదస:58
లస: ససస స
709
JBV1655356
పపరర: తనసడవ ననగకకషష గగసడనల

698
NDX1692830
పపరర: పరమగల జనదన

94-39/496

భరస : గరపససరశమ టటసమసడడడ
ఇసటట ననస:11-2-94
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరరయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:11-2-94
వయసదస:66
లస: పప

భరస : తనసడవ కకషష గగసడనల
ఇసటట ననస:11-2-95
వయసదస:30
లస: ససస స
706
NDX0245126
పపరర: రమలదదవ అనదమల

94-39/498

తసడడ:డ సదబటమ రరవప జనదన
ఇసటట ననస:11-2-94
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ టటసమసడడడ
ఇసటట ననస:11-2-94
వయసదస:58
లస: పప
703
NDX1213818
పపరర: ననగమణణ గగసడనల

695
NDX1032788
పపరర: నరకల రరమశశటట

693
NDX1032770
పపరర: శలర రరమశశటట

తసడడ:డ జజజపర రరమశశటట
ఇసటట ననస:11-2-94
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : జజజపర రరమశశటట
ఇసటట ననస:11-2-94
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజపర రరమశశటట
ఇసటట ననస:11-2-94
వయసదస:33
లస: పప
700
AP151010135437
పపరర: గరపససరశమ తమకసడడడ

94-39/495

తసడడ:డ గరపససరశమआ తతమనదడడ
ఇసటట ననస:11-2-94
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : గరపరలరరడడడ ఇవపరర
ఇసటట ననస:11-2-94
వయసదస:52
లస: ససస స
697
NDX1019439
పపరర: కరకసత కకరణ రరమశశటట

692
NDX0924639
పపరర: తతమలనదదడ మమనకआ

94-39/517

94-39/1087

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:11-02-98
వయసదస:20
లస: పప
94-39/521

720
NDX0658765
పపరర: లకడక శకననథ కకసజజటట

94-39/522

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసజజటట
ఇసటట ననస:11-2-100
వయసదస:31
లస: పప
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721
NDX0658807
పపరర: లకడక మణణ కలమలర కకసజజటట

94-39/523

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసజజటట
ఇసటట ననస:11-2-100
వయసదస:35
లస: పప
724
AP151010135026
పపరర: సరసబశవ రరవప యదదనపపడడ

94-39/526

725
AP151010138136
పపరర: రసగననయకమక

94-41/76

728
NDX1396572
పపరర: వనసకట సదశల తటవరరస
భరస : శకనవరస రరవప తటవరరస
ఇసటట ననస:11-2;56
వయసదస:49
లస: ససస స

730
NDX0022525
పపరర: అనసరరధ కరకలమలనద

731
NDX1019835
పపరర: వనసకటటశశరరర పసల

94-40/73

తసడడ:డ హనదమసత రరవప
ఇసటట ననస:11-3-14
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ యలకకబగ
ఇసటట ననస:11-3-16/7
వయసదస:41
లస: పప
736
NDX1357409
పపరర: యశశద చచదరర

94-40/79

94-38/37

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తలలపపనసరర
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:27
లస: ససస స
742
NDX2007293
పపరర: ననగ ఉమ దదవ గరరకపరటట

94-39/528

94-39/380

729
NDX2470565
పపరర: కకషషన కలటటట ననయర
వరలయలతతడడ
తసడడ:డ పదకననభన ననయర
ఇసటట ననస:11-3-13
వయసదస:65
లస: పప

94-39/531

94-40/74

737
NDX2008218
పపరర: మధదససదన రరవప కకరజనపరటట

94-38/40

94-40/77

94-40/80

738
NDX2413110
పపరర: పడవణ తలలపపనసరర

94-38/36

740
NDX1218429
పపరర: శశశత వడనడదద

741
NDX1447714
పపరర: అనదపమ మననవ

746
NDX1447722
పపరర: శశష రతన కలమలరర వపటటకలరర
తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:52
లస: ససస స

748
NDX2413219
పపరర: అఖలలష రరప కసటటమహసతష

749
NDX0659805
పపరర: దదరరర శకనద పపరరపరలలస

తసడడ:డ రరప వననద కలమలర కరసతమహసతష
ఇసటట ననస:11-03-104
వయసదస:22
లస: పప

94-40/78

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తలలపపనసరర
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : రరప వననద కలమలర కసటటమహసతష
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:51
లస: ససస స
94-38/46

735
NDX0246892
పపరర: భవరన పప ననగసటట

తసడడ:డ వనసకట సదబడహకనఖ శరక కకరజనపరటట
ఇసటట ననస:11-3-101
వయసదస:57
లస: పప

743
NDX2413136
పపరర: లకడక కలమలరర ననదచసడర

తసడడ:డ రరసబటబగ
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:31
లస: పప

94-40/75

భరస : శకనవరసరరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:11-3-101
వయసదస:42
లస: ససస స

94-38/38

94-38/39

భరస : శకనవరస కలరరక
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:37
లస: ససస స
94-38/41

భరస : శకనవరసరరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:42
లస: ససస స
94-38/43

732
NDX0718171
పపరర: ననగమణణ రరమమసశరపపआ
భరస : ససరరబటబగआ
ఇసటట ననస:11-3-15
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దదయల
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : రమమశ కలమలర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:37
లస: ససస స
745
NDX2413060
పపరర: అనతన కసటటమహసతష

726
AP151010135056
పపరర: మహన కకషషకలమలర
మలడభబషస
తసడడ:డ వవణగగరపరలలచనరర మలడబక షర
ఇసటట ననస:11-2-103
వయసదస:71
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:11-3-16/8
వయసదస:28
లస: పప

భరస : రసగ ననధ రరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-101
వయసదస:62
లస: ససస స
739
NDX2413094
పపరర: పలర వ తలలపపనసరర

734
NDX2447621
పపరర: యహన బబ జజర

94-39/525

94-39/527

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:11-3-14
వయసదస:37
లస: పప
94-40/76

723
AP151010138312
పపరర: ససరఖకలమలరర యదదనపపడడआ

భరస : సరసబశవరరవపआ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:11-2-101
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : మహనకకషషకలమలర
ఇసటట ననస:11-2-103
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగర రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:11-2 DWARAKAMAYIAPPT
వయసదస:49
లస: పప

733
NDX0670620
పపరర: ఆశరరశదస కలకకమబడడ

94-39/524

తసడడ:డ లకడక పపలలరరరవప కకసజజటట
ఇసటట ననస:11-2-100
వయసదస:64
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:11-2-101
వయసదస:67
లస: పప
727
NDX2093748
పపరర: మగరళ కకషష గగడడవరడ

722
NDX0050310
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకసజజటట

744
NDX0029462
పపరర: నరసమక పపమపరలలస

94-38/42

భరస : రరసబటబగ
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:47
లస: ససస స
94-38/44

747
NDX0247981
పపరర: వమల టట

94-38/45

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:54
లస: ససస స
94-38/47

750
NDX2264471
పపరర: శకనవరస కలరరక

94-38/48

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:44
లస: పప
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751
NDX2007277
పపరర: రమమశ కలమలర గరరకపరటట

94-38/49

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:47
లస: పప
754
AP151010129626
పపరర: వనసకటటశశర రరవప టట

94-38/52

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:61
లస: పప
757
NDX2689511
పపరర: అరరణశక ననగరశశటట

94-38/680

94-40/761

94-38/55

తసడడ:డ మహన కకశశర బబదరరజ
ఇసటట ననస:11-3-105
వయసదస:38
లస: పప
766
NDX2235257
పపరర: నలమ కలమలరర కసదకటర

94-38/58

94-38/61

94-38/64

94-38/67

తసడడ:డ యగర మవశ
ఇసటట ననస:11-3-106
వయసదస:53
లస: పప
778
NDX2841765
పపరర: పడసరద రరవప బబ ఈడడ
తసడడ:డ రరమదసడడ బబ ఈడడ
ఇసటట ననస:11-03-106
వయసదస:67
లస: పప

94-38/681

761
NDX3138450
పపరర: రరమగ యలవరరర

94-38/835

94-38/679

759
NDX2843936
పపరర: రరజజసదడ పడసరద సననయల

762
AP151010132033
పపరర: సరవతడ బ

తసడడ:డ లకకణ సరశమ యలవరరర
ఇసటట ననస:11-3-104PRAVEENARESIDENC
వయసదస:28
లస: పప

భరస : మమహన కకషస ర
ఇసటట ననస:11-3-105
వయసదస:57
లస: ససస స

764
AP151010129105
పపరర: మహన కకషస ర బ

765
NDX2235265
పపరర: వనసకట సరయ లల మరరకపరలలస

94-38/56

767
NDX2235307
పపరర: మననకడ లలళర

770
JBV1024223
పపరర: లలతకలమలరర యలరర గడడ

94-38/59

94-38/62

94-38/57

768
NDX2235273
పపరర: ఝలనస రరణణ మరరక వరపప

94-38/60

771
NDX2235240
పపరర: పపషరరవత కసదకటర

94-38/63

భరస : నరరససహ రరవప
ఇసటట ననస:11-03-106
వయసదస:68
లస: ససస స
94-38/65

776
NDX2234862
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మరరకపరలలస

94-38/68

తసడడ:డ రరమదసడడ
ఇసటట ననస:11-3-106
వయసదస:68
లస: పప

94-38/54

భరస : వనసకటటశశర రరవప మరరక వరపప
ఇసటట ననస:11-03-106
వయసదస:50
లస: ససస స

773
NDX2234854
పపరర: వనసకట రమణ ఆదదతఖ
మరరకపరలలస
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మరరకపరలలస
ఇసటట ననస:11-03-106
వయసదస:29
లస: పప

779
NDX2878288
పపరర: పడసరద రరవప బబ యడడ

94-40/760

తసడడ:డ వనసకటటటటసరశరరవ మరరకపరలలస
ఇసటట ననస:11-03-106
వయసదస:25
లస: ససస స

774
NDX2234847
పపరర: పరపరరజ మబరరస దసతస

94-38/66

తసడడ:డ హహహ షసకజసశర రరవప దసతస
ఇసటట ననస:11-03-106
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస మరరకపరలలస
ఇసటట ననస:11-03-106
వయసదస:55
లస: పప
94-38/829

756
NDX2689461
పపరర: శకనవరసరరవప ననగరశశటట

తసడడ:డ వ ఏస సదబమరరవప సననయల
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:37
లస: పప

భరస : హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:11-3-106
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద కలమలర మవశ
ఇసటట ననస:11-3-106
వయసదస:23
లస: పప
775
NDX2174795
పపరర: ఆనసద కలమలర మవశ

758
NDX2689479
పపరర: తరరణ తదజ ననగరశశటట

94-38/51

తసడడ:డ బటలరసగయఖ
ఇసటట ననస:11-03-104
వయసదస:48
లస: పప

భరస : పరపరరజ మబరరస దసతస
ఇసటట ననస:11-03-106
వయసదస:39
లస: ససస స

భరస : ఆనసద కలమలర మవశ
ఇసటట ననస:11-3-106
వయసదస:51
లస: ససస స
772
NDX2183853
పపరర: పడణయ వకరస మవశ

94-38/53

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:11-3-105
వయసదస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర కసదకటర
ఇసటట ననస:11-03-106
వయసదస:39
లస: ససస స
769
NDX2183838
పపరర: నరజ మవశ

755
NDX2264463
పపరర: సరసబశవ రరవప కలరరక

753
NDX0154906
పపరర: రరసబటబగ పపరరపరలలస

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:11-03-104
వయసదస:18
లస: పప

భరస : రరజజసదడ పడసరద సననయల
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:27
లస: ససస స
763
NDX1448001
పపరర: పవన కలమలర బబదరరజ

94-38/50

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:11-03-104
వయసదస:42
లస: ససస స
760
NDX2857381
పపరర: హహమలత సననయల

752
NDX2413292
పపరర: రరప వననద కలమలర
కసటటమహసతష
తసడడ:డ గగపరల రరవప కసటటమహసతష
ఇసటట ననస:11-3-104
వయసదస:51
లస: పప

777
NDX2234870
పపరర: కరకరపరరస గగపరల

94-38/69

తసడడ:డ సదబటమరరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:11-03-106
వయసదస:61
లస: పప
94-38/836

780
NDX2841641
పపరర: సదషక రరణణ ధరణణకకట

94-38/837

భరస : ఏల బ జ పడసరద ధరణణకకట
ఇసటట ననస:11-3-106
వయసదస:39
లస: ససస స
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94-38/838

తసడడ:డ ఆనసద కలమలర మవశ
ఇసటట ననస:11-3-106
వయసదస:19
లస: పప
784
NDX2795052
పపరర: జజఖత ససదక

94-25/876

94-38/71

94-37/561

94-38/74

788
NDX1801811
పపరర: వజజత గసడడపప

94-38/72

791
NDX2413029
పపరర: నససమల షపక

94-38/75

తసడడ:డ ఏలయల
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:29
లస: పప

796
NDX2205706
పపరర: జజయపరల దనసరర

797
NDX2709483
పపరర: ఇశరక ఖలన మహమకద

94-38/80

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:66
లస: పప

94-38/78

789
NDX2413003
పపరర: తబగసదసస ఫరతమల షపక

94-38/73

792
NDX2205698
పపరర: పడమల దనసరర

94-38/76

795
JBV1021161
పపరర: హనదమసతరరవప యలరర గడడ

94-38/79

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:64
లస: పప
94-38/682

తసడడ:డ రరహకనఖలన
ఇసటట ననస:11-03-108
వయసదస:29
లస: పప

94-38/149 800
799
NDX2264372
NDX1868969
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప అతతకరర
పపరర: సదజజత గగసటమగకకల

94-38/70

భరస : జయలపరల దనసరర
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:61
లస: ససస స

794
NDX0856682
పపరర: సదధనకర పరకరల

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప అతతకరర
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:24
లస: పప

786
NDX2205680
పపరర: సశరరషలత atmuri

భరస : కమల బటషర షపక
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : అబగదల గఫర షపక
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:59
లస: ససస స
94-38/77

94-40/711

తసడడ:డ వనసకటట శకనవరస రరవప ఆటమగరర
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర కలమలర గసడడపప
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప అతతకరర
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:47
లస: ససస స
793
NDX1869504
పపరర: దదవ కకషష చచవతనఖ అతతకరర

785
NDX2709467
పపరర: బదరరననసర షపక

783
NDX2798973
పపరర: పడసరద రరవప బబ యడడ

తసడడ:డ రరమదసడడ బబ యడడ
ఇసటట ననస:11-03-106
వయసదస:67
లస: పప

భరస : ఇశరక ఖలన
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యడర
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:25
లస: ససస స
790
NDX1943423
పపరర: వజయ లకడక అతతకరర

94-38/1126

తసడడ:డ సదబమరరవప
ఇసటట ననస:11-3-106
వయసదస:60
లస: పప

భరస : రరఘవ ససదక
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:49
లస: ససస స
787
NDX2264323
పపరర: వజయ లకడక యడర

782
NDX2711224
పపరర: గరపరల కరకరపరరస

798
NDX2795045
పపరర: రరఘవ ససదక

94-201/661

తసడడ:డ రమగలల ససదక
ఇసటట ననస:11-3-108
వయసదస:58
లస: పప
94-38/150

801
NDX2264281
పపరర: అశశక కలమలర గగసటమగకకల

94-38/151

తసడడ:డ పసచచయఖ అతతకరర
ఇసటట ననస:11-3-108,SATYADEVA RESIDE
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగసటమగకకల
ఇసటట ననస:11-3-108, SATYA DEVA RESID
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగసటమగకకల
ఇసటట ననస:11-3-108, SATYA DEVA RESID
వయసదస:44
లస: పప

94-38/152
802
NDX2264497
పపరర: రవ చసదడ మహన
గగసటమగకకల
తలర : సదజజత గగసటటకకకల
ఇసటట ననస:11-3-108, SATYA DEVA RESID
వయసదస:46
లస: పప

803
NDX2389468
పపరర: సదజజత జమగకల

804
NDX2379105
పపరర: అరరణన బటబగ జమగకల

భరస : అరరణన బటబగ జమగకల
తసడడ:డ వరయఖ జమగకల
ఇసటట ననస:11-03-109 3RD WARD BOMMA ఇసటట ననస:11-03-109 3RD WARD BOMMA
వయసదస:38
లస: ససస స
వయసదస:43
లస: పప

805
NDX3021318
పపరర: లకడక నరసససహరరవప పప తతరర

806
NDX3023876
పపరర: వజయ లకడక పప తతరర

94-38/830

తసడడ:డ శకనవరస శరక పప తతరర
ఇసటట ననస:11-03-109 Flat No 2B
వయసదస:50
లస: పప
808
NDX2183770
పపరర: జగగల కకశశర పపలకకసడ
తసడడ:డ వనసకటటసశర గగపరస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:11-3-110
వయసదస:65
లస: పప

94-38/82

94-38/153

94-40/712

807
NDX2183796
పపరర: లకడక పపలకకసడ

94-38/81

భరస : లకడక నరసససహ రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:11-03-109, Flat No 2 B,
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : జగగల కకశశర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:11-3-110
వయసదస:56
లస: ససస స

809
NDX2178268
పపరర: నలర బబ యన కకరస ర

810
AP151010138117
పపరర: సదగగణమక మలమడడआ

తసడడ:డ లలట శకనవరస కజరస ర
ఇసటట ననస:11-3-115
వయసదస:27
లస: ససస స

94-39/532

94-169/5

94-39/533

భరస : లకకయఖआ చరరమలమళ
ఇసటట ననస:11-3-115
వయసదస:60
లస: ససస స
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94-39/534

తసడడ:డ లకకయఖआ మలమడడ
ఇసటట ననస:11-3-115
వయసదస:40
లస: పప
814
NDX2195965
పపరర: వనసకట సరయ సదమసత
మగపరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మగపరర
ఇసటట ననస:11-3-116
వయసదస:23
లస: పప
817
NDX2652428
పపరర: అబడహస కకలల
ర రర

94-39/535

94-38/1124

94-39/537

94-39/541

94-39/544

94-40/81

తసడడ:డ రసగయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:37
లస: పప

94-39/539

824
AP151010138712
పపరర: సరసశతమకआ

827
JBV1654656
పపరర: వజయలకడక ఒగగరర आ आ

830
NDX0924506
పపరర: మరసపలర పడశరసత

94-39/549

833
NDX0924365
పపరర: కకలవననదన లకడక

94-39/542

836
NDX0919092
పపరర: మణణసదడ బటబగ కకలవననదన

94-39/545

839
AP151010135583
పపరర: శకనవరస రరవప మరసపలర
తసడడ:డ రసగయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:42
లస: పప

94-39/992

822
AP151010138773
పపరర: పదక బటవరరడడడआ

94-39/540

825
AP151010135398
పపరర: శవరరమకకషష బటవ రరడడడ

94-39/543

828
NDX1346121
పపరర: కలలఖణ చకకవత ఓగబరర

94-39/546

తసడడ:డ బబ లర యఖ ఓగగరర
ఇసటట ననస:11-3-120
వయసదస:39
లస: పప
94-39/547

831
NDX0924464
పపరర: మరసపలర వదనఖ దదవ

94-39/548

తసడడ:డ పపదద వనసకట రతనస మరసపలర
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:28
లస: ససస స
94-39/550

834
AP151010138310
పపరర: నరకల మరసపలర

94-39/551

భరస : పపదద వనసకటరతనస మరసపలర
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:52
లస: ససస స
94-39/553

తలర : లకడక కకలవననదన
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:28
లస: పప
94-39/555

819
NDX2589505
పపరర: ససదదప కకలల
ర రర

తసడడ:డ పసచచయఖ బటవరరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-119
వయసదస:66
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కకలవననదన
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:48
లస: ససస స
94-39/552

94-38/683

భరస : ససగమమశశరరరవపआ బటవరరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-119
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద వనసకట రతనస మరసపలర
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:28
లస: ససస స

భరస : రసగయఖआ మరసపలర
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:67
లస: ససస స
838
JBV1651306
పపరర: కకషష మరసపలర

821
NDX1855602
పపరర: వనసకట శక దదవఖ బటవరరడడ

816
NDX2596120
పపరర: మగఖజష చననస

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:11-3-118
వయసదస:24
లస: పప

భరస : బబ లర యఖआ आ
ఇసటట ననస:11-3-120
వయసదస:60
లస: ససస స

భరస : చననవనసకటరతనస మరసపలర
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:47
లస: ససస స
835
AP151010138546
పపరర: వనసకటమక మరసపలర आ

94-39/991

భరస : శవరరమకకషషआ బటవరరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-119
వయసదస:77
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర రరవప యడర పఅల
ఇసటట ననస:11-3-120
వయసదస:71
లస: ససస స
832
NDX0716654
పపరర: రమలదదవ మరసపలర

818
NDX2589521
పపరర: రమమశ కకలల
ర రర

94-39/1118

తసడడ:డ శవనననరరయణ చననస
ఇసటట ననస:11-03-118
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససగమమశశర రరవప బటవరరడడ
ఇసటట ననస:11-3-119
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : కళళఖణ చకకవరరసआ ఓగగరర
ఇసటట ననస:11-3-120
వయసదస:33
లస: ససస స
829
NDX1635152
పపరర: కకటటశశరమక యడర పఅల

94-39/536

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:11-3-118
వయసదస:29
లస: పప

భరస : శవరరమకకషషआ బటవరరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-119
వయసదస:64
లస: ససస స
826
NDX0924456
పపరర: ఓగబరర సదజజతआ

815
NDX2183986
పపరర: శకనవరసరరవప మగపరర

813
NDX2877199
పపరర: జజనకక శèరరనèగరవలలపప

తలర : శకనవరస శèరరనèగరవలలపప
ఇసటట ననస:11-3-115
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక మగపరర
ఇసటట ననస:11-3-116
వయసదస:47
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:11-3-119
వయసదస:26
లస: ససస స
823
AP151010138548
పపరర: అనదపమआ బటవ రరడడడआ

94-39/990

భరస : ననగ రరజ మమడడ
ఇసటట ననస:11-3-115
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:11-3-118
వయసదస:44
లస: పప
820
NDX1253004
పపరర: ససదఖ రరణణ రతసశశటట

812
NDX2680924
పపరర: వససత కలమలరర మమడడ

837
NDX0919753
పపరర: పడవణ కలమలర మరసపలర

94-39/554

తసడడ:డ పపదద వనసకటరతనస మరసపలర
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:32
లస: పప
94-39/556

840
AP151010135353
పపరర: పపదదవనసకటరతనస మరసపలర

94-39/557

తసడడ:డ రసగయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:57
లస: పప

Page 33 of 318

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35

841
AP151010135581
పపరర: రసగయఖ మరసపలర

94-39/558

తసడడ:డ వనసగయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:77
లస: పప
844
NDX0711200
పపరర: కతనఖయన శసకరమసచ

94-40/84

94-40/87

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ మసదపరటట
ఇసటట ననస:11-3-123
వయసదస:75
లస: పప
853
AP151010138419
పపరర: వనసకటలకడక బలబదడపరతషడన

845
NDX1383736
పపరర: పపళర ళలల వవణగ

94-39/563

భరస : కరశ వశశశశశర రరవప బ
ఇసటట ననస:11-3-125
వయసదస:69
లస: ససస స

856
NDX2235059
పపరర: వనసకటటశశరమక జమలక

857
NDX2235034
పపరర: సదరజష బటబగ జమలక

94-40/89

భరస : సదరజష బటబగ జమలక
ఇసటట ననస:11-3-125
వయసదస:36
లస: ససస స

94-39/559

94-40/88

860
NDX1936725
పపరర: శవ పడసరద అననదననస

849
JBV3099769
పపరర: శకనవరసరరవప మసదపరటట

852
NDX2205748
పపరర: శకత యదదనపపడడ

94-39/564

94-40/90

858
NDX1032929
పపరర: మసగరదదవ చదదద

94-39/568

861
JBV3100815
పపరర: సదబమరరమయఖ కకసడసరరआ

863
NDX1871749
పపరర: జజజ న సరయ ఈశశర చకరక

తసడడ:డ బసగరరరసపటట చకక
ఇసటట ననస:11-3-127
వయసదస:49
లస: పప
868
NDX1746579
పపరర: పపలలర రరవప దదడడ పనవన
తసడడ:డ భటసకర రరవప దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:11-3-130
వయసదస:62
లస: పప

94-39/571

తసడడ:డ శక రరమగలల చకరక
ఇసటట ననస:11-3-127
వయసదస:25
లస: పప
94-39/573

866
NDX2779551
పపరర: డదననసరరజ లలత

869
NDX2474088
పపరర: లకడక సదబమయమక
సస మరరజపలర
భరస : శవ ససడనడ రరవప సస మరరజపలర
ఇసటట ననస:11-3-131
వయసదస:63
లస: ససస స

864
NDX0946392
పపరర: రవ శసకర రరడడడ ఈవపరర

94-39/569

94-39/572

తసడడ:డ గరపరల రరడడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:11-3-127
వయసదస:35
లస: పప
94-39/1088

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-03-130
వయసదస:71
లస: ససస స
94-40/92

94-39/566

భరస : శవ బటలకకటటరరడడ చదదద
ఇసటట ననస:11-3-126
వయసదస:41
లస: ససస స

862
NDX1252667
పపరర: నరకలల చకరక

865
NDX1213800
పపరర: శకరరమగలల చకరక

94-39/565

తసడడ:డ సదబటమ రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:11-3-125
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట సదబడహకణఖ అవధనన అననదనన తసడడ:డ కకషషమబరరసआ కకసదరర
ఇసటట ననస:11-3-126
ఇసటట ననస:11-3-126
వయసదస:46
లస: పప
వయసదస:67
లస: పప

భరస : శకరరమగలల చకరక అననదననస
ఇసటట ననస:11-3-127
వయసదస:45
లస: ససస స

94-39/560

94-39/562

855
NDX1819939
పపరర: మహహష మసచనల

భరస : శవ పడసరద అననదననస అననదననస
ఇసటట ననస:11-3-126
వయసదస:43
లస: ససస స
94-39/570

94-40/86

తసడడ:డ శకత యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:11-3-125
వయసదస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప జమలక
ఇసటట ననస:11-3-125
వయసదస:38
లస: పప
94-39/567

846
NDX0919407
పపరర: దదరరరపడసరద హరరమలణణకఖస

తసడడ:డ వరసదదదవరరవ మసదపరటట
ఇసటట ననస:11-3-123
వయసదస:47
లస: పప

851
NDX1857012
పపరర: వశరలలకడ బసదద పరవన
కకరజనపరటట
తసడడ:డ మధదససదన రరవప కకరజనపరటట
ఇసటట ననస:11-3-123
వయసదస:28
లస: ససస స
854
AP151010138041
పపరర: ససత.బ

94-40/83

తసడడ:డ సదసదరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-122
వయసదస:35
లస: పప

848
NDX0945816
పపరర: బటలతడపపరసదసదరర మసడపరటట

తసడడ:డ కరశ వశశశశశర రరవప బటలమదడపతషడమ
ఇసటట ననస:11-3-125
వయసదస:43
లస: ససస స

859
NDX1936600
పపరర: పదనకవత అననదననస

94-40/85

భరస : వరసదదదవరరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:11-3-123
వయసదస:65
లస: ససస స
94-39/561

843
NDX1793901
పపరర: వజయ లకడక పసలలర ల

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పసలలర ల
ఇసటట ననస:11-3-122
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-122
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ చననమగసలయఖ
ఇసటట ననస:11-3-122
వయసదస:45
లస: పప
850
JBV3099751
పపరర: వరసదదదవ రరవప మసదపరటట

94-40/82

తసడడ:డ రరమలసగసआ
ఇసటట ననస:11-3-121
వయసదస:43
లస: పప

భరస : బటలలజశరక
ఇసటట ననస:11-3-122
వయసదస:61
లస: ససస స
847
AP151010135380
పపరర: చసదడశశఖర

842
JBV3100583
పపరర: భటసకరआ పచచపపలలసదआ

867
NDX1746421
పపరర: ఉషర రరణణ దదడడ పనవన

94-40/91

భరస : పపళర రరవప దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:11-3-130
వయసదస:60
లస: ససస స
94-31/33

870
NDX2553535
పపరర: తదజ ఫణణసదడ జనదన

94-31/749

తసడడ:డ పరమగలల జనదన
ఇసటట ననస:11-3-131
వయసదస:21
లస: పప
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871
NDX2553519
పపరర: సదరరసదడ జనదన
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94-31/750

తసడడ:డ పరమగలల జనదన
ఇసటట ననస:11-3-131
వయసదస:20
లస: పప
874
NDX1922971
పపరర: చసదడ శశఖరస కకలలవరసస

94-39/576

94-39/579

94-40/94

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:11-3-134
వయసదస:46
లస: ససస స
94-40/95

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పతకమబరర
ఇసటట ననస:11-3-135
వయసదస:21
లస: ససస స
94-39/993

94-30/329

94-39/583

94-39/586

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మగకరకల
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:27
లస: ససస స
94-39/589

భరస : వనసకటటశశర రరడआడడ భవనస
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:39
లస: ససస స

890
NDX2197367
పపరర: సదషసకత బబతసచరర

94-40/96

భరస : పపరరషస తస మ ననయగడడ బబతసచచరర
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:47
లస: ససస స

879
JBV1653211
పపరర: ఉమలపత కకలవరసస

94-39/581

882
NDX2589836
పపరర: శకలలఖ పతకమబరర

94-38/684

885
NDX0608927
పపరర: మలలర శశరర శలసआ

94-39/582

భరస : వనసగళ రరడడడआ శలస
ఇసటట ననస:11-3-136
వయసదస:50
లస: ససస స
94-36/729

888
NDX2709236
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప
కలథనగబననడ
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:50
లస: పప

94-38/687

94-39/584

891
NDX2197359
పపరర: సరయ నకకత బబతసచరర

94-39/585

తసడడ:డ పపరరషస తస స ననయగడడ బబతసచరర
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషస తస స ననయగడడ బబతసచరర
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:25
లస: ససస స

893
NDX2197342
పపరర: సరయ హరరత బబతసచరర

894
NDX0945956
పపరర: శశషమక మరసపలర

94-39/587

తసడడ:డ పపరరషస తస స ననయగడడ బబతసచరర
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మరసపలర
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:36
లస: ససస స

896
NDX0363408
పపరర: రమలదదవआ

897
NDX0363424
పపరర: సతఖవత నకరక

94-39/590

భరస : కకటటరరడడడआ భవనస
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:41
లస: ససస స
94-39/592

94-39/578

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పతకమబరర
ఇసటట ననస:11-03-135
వయసదస:18
లస: ససస స

884
NDX2531655
పపరర: సదభటషసణణ పతకమబరర

887
NDX2709392
పపరర: శకదదవ కకథనగబననడ

876
NDX1225069
పపరర: అనదరరధ కకటట

తసడడ:డ జజనకకరరమశరక
ఇసటట ననస:11-3-134
వయసదస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మగకరకల
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:23
లస: ససస స

898
NDX2197417
పపరర: రరజఖ లకడక బబతసచచరర

94-39/580

భరస : శకనవరస రరవప పతకమబరర
ఇసటట ననస:11-03-135
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకటటటగబననడ
ఇసటట ననస:11-3-136
వయసదస:18
లస: పప

895
NDX0216952
పపరర: శరసత కలమలరరआ భవనసआ

881
NDX2531630
పపరర: శకనవరస రరవప పతకమబరర

94-39/575

తసడడ:డ జజకబ కకట
ఇసటట ననస:11-3-134
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస పతకమబరర
ఇసటట ననస:11-03-135
వయసదస:51
లస: పప

883
NDX2531671
పపరర: వససత శకరమఖ పతకమబరర

892
NDX2195114
పపరర: లకడక మగకరకల

94-40/93

భరస : యలకకబగ కకట
ఇసటట ననస:11-3-134
వయసదస:44
లస: ససస స

880
NDX0701391
పపరర: ననగజశవరరర ఇమడబటతన

889
NDX2183903
పపరర: వరణణ మగకరకల

875
AP151010135742
పపరర: రరమకకటయఖ రజణగమలల

878
JBV3108032
పపరర: పపడమ కలమలరర కకట

873
NDX0946095
పపరర: రరజఖ లకడక కకలవరసస

భరస : చసదడ శశఖరస కకలవరసస
ఇసటట ననస:11-3-132
వయసదస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:11-3-133
వయసదస:67
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ కకట
ఇసటట ననస:11-3-134
వయసదస:30
లస: ససస స

886
NDX2715779
పపరర: నఖల కకటటటగబననడ

94-39/574

భరస : మలలరరరడడడ కరరసన
ఇసటట ననస:11-3-132
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకక రరమ శరక కకలవరసస
ఇసటట ననస:11-3-132
వయసదస:59
లస: పప
877
NDX1225077
పపరర: ననగమణణ కకట

872
AP151010138648
పపరర: ససతమక కరరసరన

899
NDX2183911
పపరర: పదనకవత మగకరకల
భరస : వనసకట రరడడడ మగకరకల
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:68
లస: ససస స

94-39/588

94-39/591

భరస : వనసకటటశశరరర రరడడడ నకక
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:41
లస: ససస స
94-39/593

900
AP151010138216
పపరర: పపరమక భవనసआ

94-39/594

భరస : వనసకటటశశరరరడआడడ భవనస
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:67
లస: ససస స
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NDX1346113
పపరర: కకసడ శకనవరస రరడడడ
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94-39/595

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:38
లస: పప
904
NDX1019793
పపరర: శకనవరస రరవప పపరస

94-39/598

94-31/745

భరస : అశశకआ
ఇసటట ననస:11-3-138
వయసదస:69
లస: ససస స
913
NDX1032911
పపరర: వనసకట వససత లకడక కటటకక
భరస : శకనవరస రరవప పపరస కరటటకక
ఇసటట ననస:11-3-139
వయసదస:52
లస: ససస స
916
JBV3100344
పపరర: యలకకబగ కకట

922
NDX1746553
పపరర: పడమద కలమలర అరవపలర

94-39/607

911
NDX2686848
పపరర: శకనవరసరరవప నమకగడడ

914
NDX1470343
పపరర: జయ లకడక కటట మబరర

917
NDX0247940
పపరర: శవ పడసరద గగసటటరర

94-40/99

94-39/602

94-54/679

912
NDX1470244
పపరర: కరమమశశరర కటట మబరర

94-39/603

తసడడ:డ ననరరయణ మబరరస కటట మగరర
ఇసటట ననస:11-3-139
వయసదస:28
లస: ససస స
94-39/605

94-39/606
915
NDX1346089
పపరర: సరయ ససరరఖ ససతనరరమ శరససస స
కటట మబరర
తసడడ:డ బ యస ఎన మబరరస లలట కటట మబరర
ఇసటట ననస:11-3-139
వయసదస:26
లస: పప

94-39/608

918
NDX1480391
పపరర: వనసకరయలమక తతట
భరస : అపరరరరవప తతట
ఇసటట ననస:11-3-139
వయసదస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ లసగమలలర
ఇసటట ననస:11-3-141
వయసదస:41
లస: పప
94-40/102

923
AP151010138713
పపరర: ఆదదలకడక రరవనసతల

94-40/108

94-40/101

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర లసగమలలర
ఇసటట ననస:11-3-141
వయసదస:68
లస: పప
94-40/103

భరస : జ.వ.పడసరద
ఇసటట ననస:11-3-145
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరననధసआ
ఇసటట ననస:11-3-145
వయసదస:62
లస: పప

94-40/98

94-40/100 921
920
NDX1887662
NDX1779976
పపరర: వనసకట రమమశ బటబగ లసగమలలర
పపరర: సతఖ ననరరయణ లసగమలలర

94-40/105 926
925
NDX0248419
NDX2165612
పపరర: గరసధద వరపడసరద రరవనసతషలआ
పపరర: సకజన గగసడవరపప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ आ आ
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:36
లస: ససస స

909
NDX2149145
పపరర: మహహష శశషసరయననథ
తరరమలశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:11-3-138
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకడకనరసససహస గగసటటరర
ఇసటట ననస:11-3-139
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ హరననథ పరరరసరరధద అరవపలర
ఇసటట ననస:11-3-142
వయసదస:24
లస: పప

928
JBV3107703
పపరర: ఉషరరరణణ రరమశశటట आ आ

94-39/601

భరస : సతఖననరరయణ కటట మగరర
ఇసటట ననస:11-3-139
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ దననస కకట
ఇసటట ననస:11-3-139
వయసదస:53
లస: పప
919
NDX1887779
పపరర: వనసకట లకడక కలమలరర
లసగమలలర
భరస : సతఖననరరయణ లసగమలలర
ఇసటట ననస:11-3-141
వయసదస:60
లస: ససస స

908
AP151010138160
పపరర: దమయసత వవదదదల

94-39/600

తసడడ:డ కకటట రరడడడआ భవనస
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:77
లస: పప

భసధదవప: సమత
ఇసటట ననస:11-03-138
వయసదస:38
లస: పప
94-39/604

94-39/597

94-39/599 906
905
NDX2197409
NDX0247965
పపరర: పపరరషస తస స ననయగడడ బబతసచరర
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ భవనసआ

భరస : కకసడరరడడడ వవదదదల
ఇసటట ననస:11-3-138
వయసదస:78
లస: ససస స
94-40/97

903
NDX0363358
పపరర: కకటట రరడడడ భవనస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబతసచరర
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:11-03-138
వయసదస:31
లస: ససస స
910
NDX0218057
పపరర: మమరరआ పపరరపస గగआ

94-39/596

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడआడడ భవనస
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ మనకధ రరవప పపరస
ఇసటట ననస:11-3-137
వయసదస:50
లస: పప
907
NDX2686855
పపరర: సమత నమకగడ

902
NDX0363507
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ భవనసआ

924
NDX1692954
పపరర: రవతదజ రవనసతల

94-40/104

తసడడ:డ గరసధద వర పడసరద రవనసతల
ఇసటట ననస:11-3-145
వయసదస:26
లస: పప
94-40/106

927
NDX2122646
పపరర: వ లకడక కకరసన గగసడవరపప

94-40/107

తసడడ:డ మధదససధన రరవప గగసడవరపప
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మధద సదధన రరవప గగసడవరపప
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:27
లస: ససస స

929
JBV3107711
పపరర: సరశత రరమశశటట

930
NDX0246975
పపరర: పడమలలరరణణ పప ననగసటటआ

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:38
లస: ససస స

94-40/109

94-40/110

భరస : శకనవరసరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:40
లస: ససస స
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931
JBV1652817
పపరర: రరజజశశరర పసచచక आ आ

94-40/111

భరస : జగనననధస आ आ
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:52
లస: ససస స

932
NDX2122638
పపరర: పడమల గగసడవరపప

భరస : మధద సదధన రరవప గగసడవరపప
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:55
లస: ససస స

934
NDX0247023
పపరర: పప నననగసటట రరజఖస

94-40/114

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:68
లస: ససస స

935
JBV3101029
పపరర: వనసకటరరధనకకషషआ పస ననగసటటआ

తసడడ:డ రరమకకషషమబరరస గగసడవరపప
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:56
లస: పప

94-40/115

936
AP151010135107
పపరర: శకనవరస రరవప పప ననగసటట

94-39/1119

94-40/118

94-40/763

94-40/121

94-20/151

94-40/764 944
943
NDX2858314
AP151010138100
పపరర: వనసకట అరవసద రరడడడ పస ననపరటట
పపరర: కకణణదచలన ససధఖ శక

946
AP151010135151
పపరర: శరత కలమలర కకణణదచనआ

949
NDX0238386
పపరర: జజఖతసత అరమసడర

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:11-03-151
వయసదస:60
లస: ససస స
954
NDX0117358
పపరర: పపరష చసదడ వవణగ గరపరలరరవప
ఆరమసడర
తసడడ:డ అపరరరరవప ఆరమసడ
ఇసటట ననస:11-03-151
వయసదస:37
లస: పప

94-20/759

957
NDX2844165
పపరర: పడభటకర రరవప గరపరరజ

94-40/765

94-40/123
947
AP151010135442
పపరర: తషలసస వగజనసశర రరవప
కరమరరజగడడ
తసడడ:డ సస మమశశర రరవప కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:11-3-150
వయసదస:44
లస: పప

94-20/152

950
NDX0493502
పపరర: అరమసడర మహహన కకషష

94-20/153

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:11-03-151
వయసదస:44
లస: ససస స
94-20/155

955
AP151010138055
పపరర: రరవలకడక

94-40/124

94-20/159
953
NDX0104612
పపరర: అపరరరరవప ఆరమసడర ఆరమసడ

తసడడ:డ వనసకటటడమయఖ ఆరమసడ
ఇసటట ననస:11-03-151
వయసదస:71
లస: పప

భరస : రరససదబమయఖ
ఇసటట ననస:11-3-152
వయసదస:54
లస: ససస స

భరస : పడభటకర రరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:11-3-152
వయసదస:56
లస: ససస స

94-40/120

94-40/122

952
NDX0755439
పపరర: శసకర రరవప గగసటటపలర
గగసటటపలర
తసడడ:డ ననగజశశరరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:11-03-151
వయసదస:43
లస: పప

958
NDX2858272
పపరర: వరలకడక గబడపరటట

94-40/762

భరస : శరత కలమలర
ఇసటట ననస:11-3-148
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:11-03-151
వయసదస:42
లస: ససస స
94-20/154

941
NDX2851814
పపరర: వనసకట నగరరరడడడ పస ననపరటట

తసడడ:డ రరమకకటట రరడడడ పస ననపరటట
ఇసటట ననస:11-3-147
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-148
వయసదస:55
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ వవణగ గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:11-03-151
వయసదస:34
లస: ససస స
951
NDX0237560
పపరర: హహసదనడణణ అరమసడర

94-40/119

తసడడ:డ వనసకట ననగర రరడడడ పస ననపరటట
ఇసటట ననస:11-3-147
వయసదస:21
లస: పప

భరస : పడసరదరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-148
వయసదస:66
లస: ససస స
948
NDX1157296
పపరర: లకడక సదనత వకకమ

940
NDX1610535
పపరర: లకడక సరయ పడణణత కలరరళర

తసడడ:డ రరమ గరపరల శరక
ఇసటట ననస:11-3-147
వయసదస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట నగరరరడడడ బటపతష
ఇసటట ననస:11-3-147
వయసదస:49
లస: ససస స
945
AP151010138101
పపరర: రరజఖలకడకआ

94-40/116

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:45
లస: పప
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942
NDX2852473
పపరర: చసదడకళ బటపతష

94-40/113

తసడడ:డ పపదకకటయఖआ
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:78
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననగర రరడడడ పస ననపరటట
ఇసటట ననస:11-3-147
వయసదస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ గరపరరజ
ఇసటట ననస:11-3-152
వయసదస:60
లస: పప

933
JBV3107802
పపరర: రమలమణణ గగతస కకసడआ आ

భరస : ననగజశశరరరవప आ आ
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరआ आ
ఇసటట ననస:11-3-146
వయసదస:36
లస: పప

94-40/117 938
937
NDX2122620
AP151010135371
పపరర: మధదససధనరరవప గగసడవరపప
పపరర: వనసకటటశశరరర పప ననగసటటआ

939
NDX2954865
పపరర: అజత రరడడడ పస ననపరటట

94-40/112

956
AP151010135094
పపరర: వనవ. పస. రరమ సదబమయఖ

94-40/125

తసడడ:డ వనవ.పస. సదబమయఖ
ఇసటట ననస:11-3-152
వయసదస:58
లస: పప
94-40/766

959
NDX2657880
పపరర: ఫరకత సదలలసనన షపక

94-22/640

తసడడ:డ హబబ బటష
ఇసటట ననస:11-03-152 FLAT NO 4
వయసదస:24
లస: ససస స
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NDX2572550
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94-37/559

తసడడ:డ హబబ బటష
ఇసటట ననస:11-03-152 FLAT NO 4
వయసదస:23
లస: పప
963
NDX1692947
పపరర: సరయ శక హరరష నసనన

94-40/127

94-38/839

94-40/767

94-40/132

94-40/135

94-40/138

94-40/769

భరస : సదబటమరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-160
వయసదస:52
లస: ససస స

973
NDX0212951
పపరర: దదలనआ కకమకआ

976
NDX0924613
పపరర: మగనపలర యమగన శకదదవआ

979
JBV1651561
పపరర: వదనఖధరआ మగనపలర आ

982
NDX2858264
పపరర: పరరశత పసదదరర

94-40/772

985
NDX2830727
పపరర: సదధ బలర పలర

94-40/133

988
NDX0711580
పపరర: రమమశआ పపరరపస గగआ
తసడడ:డ బటబగరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-160
వయసదస:31
లస: పప

968
NDX3166998
పపరర: ఫరరద హహసపన సయద

94-38/841

971
NDX0248351
పపరర: సరసబశవరరవపआ పస ననగసటటआ

94-40/131

974
NDX0212795
పపరర: మరరయమకआ కకమబకరరआ

94-40/134

భరస : బటబర आ
ఇసటట ననస:11-3-157
వయసదస:54
లస: ససస స
94-40/136

977
NDX2165950
పపరర: ససధఖ మదనపలర జనక

94-40/137

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప మదనపలర జనక
ఇసటట ననస:11-3-158
వయసదస:60
లస: ససస స
94-40/139

980
NDX2858496
పపరర: రరఘవవసదడ ఉమమకతల

94-40/768

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప ఉమమకతల
ఇసటట ననస:11-3-158
వయసదస:67
లస: పప
94-40/770

983
NDX2852424
పపరర: వనసకటటశశరరర పసదదరర

94-40/771

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసదదరర
ఇసటట ననస:11-3-158
వయసదస:32
లస: పప
94-38/842

భరస : శకనవరసరరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:11-3-160
వయసదస:43
లస: ససస స
94-40/141

94-40/129

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-155
వయసదస:40
లస: పప

భరస : అపరరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:11-3-158
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పసదదరర
ఇసటట ననస:11-3-158
వయసదస:28
లస: ససస స
987
NDX0918201
పపరర: ఆలలటట మరరయమకआ

94-40/130

తసడడ:డ ససరఖననరరయణआ आ
ఇసటట ననస:11-3-158
వయసదస:37
లస: పప

భరస : రరఘవవసదడ రరవప మదనపలర
ఇసటట ననస:11-3-158
వయసదస:59
లస: ససస స
984
NDX2858215
పపరర: మహలకడక పసదదరర

970
NDX0248328
పపరర: శకనవరసరరవప పస ననగసటట

965
NDX2079623
పపరర: వనసకటటసశరరర నసనన

తసడడ:డ బటబ వల సయద
ఇసటట ననస:11-3-154
వయసదస:26
లస: పప

భరస : వదనఖధరआ
ఇసటట ననస:11-3-158
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : శకరరమమబరరసआ
ఇసటట ననస:11-3-158
వయసదస:82
లస: ససస స
981
NDX2778017
పపరర: జనక ససధఖ మదనపలర

94-38/840

భరస : బటబర आ
ఇసటట ననస:11-3-157
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-157
వయసదస:63
లస: ససస స
978
NDX0724823
పపరర: హనదమత దదవ మగనపలలర आ

967
NDX3150869
పపరర: పరరశన బబగస సయఖద

94-40/126

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసనన
ఇసటట ననస:11-3-153
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-155
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ బటజ
ఇసటట ననస:11-3-157
వయసదస:29
లస: ససస స
975
AP151010159358
పపరర: మలర కరసబ కకనआ

94-40/128

తసడడ:డ బటబ వల సయద
ఇసటట ననస:11-3-154
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : బటబ వల సయద
ఇసటట ననస:11-3-154
వయసదస:43
లస: ససస స
972
NDX0029868
పపరర: రరతష కకమబకరర

964
NDX1760116
పపరర: సదరజసదడననథ నసనన

962
NDX2071967
పపరర: పడమలల రరణణ నసనన

భరస : వనసకటటసశరరర నసనన
ఇసటట ననస:11-3-153
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నసనన
ఇసటట ననస:11-3-153
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ లతఫ సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:11-3-154
వయసదస:52
లస: పప
969
NDX3167558
పపరర: రశద బబగగమ సయద

94-38/685

తసడడ:డ శలలర సరహహబ
ఇసటట ననస:11-03-152 FLAT NO 4
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసనన
ఇసటట ననస:11-3-153
వయసదస:25
లస: పప
966
NDX3158300
పపరర: బటబ వల సయద

961
NDX2594554
పపరర: హబబ బటష షపక

986
NDX0924530
పపరర: ఆలలటట పడమలआ

94-40/140

భరస : సదరజషआ
ఇసటట ననస:11-3-160
వయసదస:29
లస: ససస స
94-40/142

989
NDX0918854
పపరర: సదరజష ఆలలటటआ

94-40/143

తలర : మరరయమకआ
ఇసటట ననస:11-3-160
వయసదస:34
లస: పప
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990
NDX0717074
పపరర: రరసబటబగआ పపరరపస గగआ

94-40/144

తసడడ:డ బటబగరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-160
వయసదస:37
లస: పప
993
NDX0248732
పపరర: మమరరకరపపడడआ శక వశశననథआ

94-40/146

94-40/149

భరస : మహబబబ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:11-3-164
వయసదస:46
లస: ససస స
94-40/154

1005 NDX2951531
పపరర: సరసబశవ రరవప మనదబబ తష

94-38/843

94-40/157

94-40/152

1003 NDX1019769
పపరర: రరమకకషరషరరవప అననవరపప

1006 NDX2952349
పపరర: చచవతనఖ దదపసస మనదబబ తష

1009 NDX1238971
పపరర: సరసశత జరరగగల

94-40/160

1012 NDX2851806
పపరర: రరజగరపరల రరవప మనదబబ తష

94-40/155

భరస : వరసజనవయగలల యరకసశశటట
ఇసటట ననస:11-3-165
వయసదస:41
లస: ససస స

1015 NDX2857506
పపరర: కకషష పసడయ యరకసశశటట

94-39/1120

తసడడ:డ వరరసజనవయగలల యరకసశశటట
ఇసటట ననస:11-3-165, F-1, LAKSHMI RESID
వయసదస:18
లస: ససస స

1018 NDX1792085
పపరర: దదపసస పసదల
తసడడ:డ మగరల పసదల
ఇసటట ననస:11-3-167
వయసదస:27
లస: ససస స

1001 NDX2079565
పపరర: మహబబబ సదభటన షపక

94-40/153

1004 NDX2921500
పపరర: సరయ శక పసడయ తతట

94-31/1003

1007 NDX1843037
పపరర: మమమతదయ
డ ళ ననరకరదమలర

94-40/156

తసడడ:డ మసగ రరజ ననరకరదమలర
ఇసటట ననస:11-3-165
వయసదస:24
లస: ససస స
94-40/158

1010 NDX1238948
పపరర: మహన జరరగగల

94-40/159

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-165
వయసదస:38
లస: పప
94-40/774

1013 NDX2858298
పపరర: వరసజనవయగలల ఎరకసశశటట

94-40/775

తసడడ:డ కకషష రరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:11-3-165
వయసదస:50
లస: పప
94-40/777

భరస : వరసజనవయగలల యరకసశశటట
ఇసటట ననస:11-3-165
వయసదస:21
లస: ససస స
94-40/778

94-38/1129

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:11-03-165
వయసదస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ మనదబబ తష
ఇసటట ననస:11-3-165
వయసదస:67
లస: పప
94-40/776

998
NDX3280930
పపరర: నఫససర పరవన షపక

తసడడ:డ మమలలల లలటట షపక
ఇసటట ననస:11-3-164
వయసదస:51
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-165
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:11-3-165
వయసదస:62
లస: పప

1017 NDX2779361
పపరర: సరయ దదవఖ యరకసశశటట

1000 NDX1032689
పపరర: సదజజత అననవరపప

94-40/148

భరస : అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:11-3-164
వయసదస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మనదబబ తష
ఇసటట ననస:11-3-165
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:11-3-165
వయసదస:39
లస: ససస స

1014 NDX2844074
పపరర: సరరత యరకసశశటట

94-40/150

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-164
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరజగరపరల రరవప మనదబబ తష
ఇసటట ననస:11-3-165
వయసదస:40
లస: పప

1011 NDX1238930
పపరర: ననగజశశర రరవప జరరగగల

997
AP151010135367
పపరర: సరసబశవరరవప అసబటటआ

94-40/145

తసడడ:డ మగరళ కకషష రరడడడ అకకల
ఇసటట ననస:11-3-163
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:11-3-164
వయసదస:50
లస: ససస స

1002 NDX0479162
పపరర: వనసకట రమణ మబరరసआ
రరచకలళళआ
తసడడ:డ గగరర శసకరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-164
వయసదస:50
లస: పప

1008 NDX1238963
పపరర: ససధనఖ లకడక జరరగగల

94-40/147 995
994
NDX0248716
NDX1779901
పపరర: అమరజశశరరరవపआ మమరరకరపపడడआ
పపరర: రజవత అకకల

తసడడ:డ కకటయఖआ
ఇసటట ననస:11-3-163
వయసదస:48
లస: పప
94-40/151

992
NDX0217000
పపరర: సరరజనదదవआ మమరకపపడడआ

భరస : అమమరజశశరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-162
వయసదస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకకషష మబరరసआ
ఇసటట ననస:11-3-162
వయసదస:65
లస: పప

భరస : కకటయఖआ
ఇసటట ననస:11-3-163
వయసదస:82
లస: ససస స
999
NDX2093706
పపరర: షహననజ షపక

94-40/773

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల ననదచసడర
ఇసటట ననస:11-3-160
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ అమరజశశరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-162
వయసదస:30
లస: పప
996
AP151010138341
పపరర: సరరజన అసబటటआ

991
NDX2795003
పపరర: శకనవరసరరవప ననదచసడర

1016 NDX2852762
పపరర: నరకల మలనదబబ తష

94-40/779

భరస : రరజగరపరల రరవప మలనదబబ తష
ఇసటట ననస:11-3-165/S-2
వయసదస:58
లస: ససస స
94-40/161

1019 NDX1791871
పపరర: అనదరరగ పసదల

94-40/162

తసడడ:డ మగరల పసదల
ఇసటట ననస:11-3-167
వయసదస:25
లస: పప
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1020 NDX0050807
పపరర: మగరల పసదలआ
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94-40/163

తసడడ:డ పపద వరయఖआ
ఇసటట ననస:11-3-167
వయసదస:71
లస: పప
1023 NDX2428357
పపరర: శకనవరస రరవప మలర

94-40/166

94-38/831

94-40/171

94-40/174

1035 NDX2235216
పపరర: సరరశన నలలరగగసట

94-40/175

94-40/178

94-40/172

1033 NDX2911972
పపరర: మరరన బ షపక

1036 JBV3108271
పపరర: పదక నలర గగసటర

1039 JBV3100641
పపరర: గసగధరరరవప నలర గగసటర

94-38/1128

1042 NDX2428365
పపరర: వనసకమక కలకకమబడడ

94-38/844

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:11-3-183/2
వయసదస:26
లస: పప

1045 NDX2447159
పపరర: వనసకటయఖ గడడకకయఖ

94-40/176

1048 JBV3100666
పపరర: దదరరరరరవపआ తషపరకలలआ
తసడడ:డ పరపరరరవపआ आ
ఇసటట ననస:11-3-183/4
వయసదస:38
లస: పప

94-40/170

1031 NDX2008259
పపరర: అసజల దదవ ఉమకలనవన

94-40/173

1034 NDX2945988
పపరర: మమరర చలక

94-38/845

1037 NDX2235224
పపరర: శవ శసకర నలలరగగసట

94-40/177

తసడడ:డ గసగరధర రరవప నలర కలసట
ఇసటట ననస:11-3-182
వయసదస:22
లస: పప
94-40/179

1040 NDX0479121
పపరర: గగరవయఖ చచమనవనआ

94-40/180

తసడడ:డ లకడక ననరరయణआ
ఇసటట ననస:11-3-183
వయసదస:51
లస: పప
94-40/181

1043 NDX0216390
పపరర: వనసగమక కలకకమబడడ

94-40/182

భరస : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:11-3-183/2
వయసదస:39
లస: ససస స
94-40/184

తసడడ:డ పపద చననయఖ గడడకకయఖ
ఇసటట ననస:11-03-183/2
వయసదస:69
లస: పప
94-40/186

1028 NDX1791723
పపరర: సరయకశఖప అపరరరజ

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:11-3-181
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస కలకకమబడడ
ఇసటట ననస:11-03-183/2
వయసదస:23
లస: ససస స
94-40/183

94-40/168

భరస : వనసకట రరమ కకషష రరవప ఉమకలనవన
ఇసటట ననస:11-3-178
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనసరశమ
ఇసటట ననస:11-3-182
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబగ కలకకమబడడ
ఇసటట ననస:11-03-183/2
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-183/4
వయసదస:55
లస: ససస స

1030 NDX0721902
పపరర: చన సదసదరరరవప గరపరలలన

1025 NDX1019751
పపరర: వనసకట రరవప కకడవలలరర

తసడడ:డ గగరరననథ రరవప అపరరరజ
ఇసటట ననస:11-3-175
వయసదస:24
లస: పప

భరస : గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-182
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనసరశమ
ఇసటట ననస:11-3-182
వయసదస:36
లస: పప

1047 JBV3108321
పపరర: అకకమక తషపరకలల

94-40/169

భరస : మనససర
ఇసటట ననస:11-3-181
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప నలలరగగసట
ఇసటట ననస:11-3-182
వయసదస:20
లస: ససస స

1044 NDX1357433
పపరర: కలకలకమగడడ యకకబగ

1027 NDX1757436
పపరర: సదససకత అపరరరజ

94-40/165

తసడడ:డ ననగజసదడ బటబగ
ఇసటట ననస:11-3-174
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:11-3-176
వయసదస:67
లస: పప

1032 NDX2008234
పపరర: వనసకట రరమకకషష రరవప
ఉమకలనవన
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఉమకలనవన
ఇసటట ననస:11-3-178
వయసదస:64
లస: పప

1041 NDX1692822
పపరర: రమణ కలకకమబడడ

94-40/167

తసడడ:డ గగరరననథ రరవప అపరరరజ
ఇసటట ననస:11-3-175
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : సదరజష కలమలర
ఇసటట ననస:11-3-176
వయసదస:42
లస: ససస స

1038 JBV3100005
పపరర: సదబడమణఖస నలలరగగసటర

1024 NDX1032721
పపరర: ఝలనసరరణణ కకడవలలరర

1022 NDX0919308
పపరర: కకదసడరరమ లసకరआ

తసడడ:డ వనసకట రరమశరకआ
ఇసటట ననస:11-3-168
వయసదస:46
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:11-3-174
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద మసరసన
ఇసటట ననస:11-03-175
వయసదస:27
లస: పప
1029 NDX0924563
పపరర: కకడనల లకడక సదజజత

94-40/164

భరస : కకదసడ రరసआ
ఇసటట ననస:11-3-168
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప మలర
ఇసటట ననస:11-3-169
వయసదస:33
లస: పప
1026 NDX2915346
పపరర: రరజశశఖర పప టట
ర రర

1021 NDX0917757
పపరర: లసకర శరసతశకआ

1046 NDX2122653
పపరర: నసకరలల తషపరకలల

94-40/185

భరస : దదరరరరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:11-3-183/4
వయసదస:36
లస: ససస స
94-40/187

1049 NDX2429876
పపరర: పదనకవత మటర పపడడ

94-40/188

తసడడ:డ రతస యఖ మటర పపడడ
ఇసటట ననస:11-3-184
వయసదస:23
లస: ససస స
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1050 NDX1950030
పపరర: వనసకట రతనస గగమక
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94-40/189

భరస : నరసససహ రరవప గగమక
ఇసటట ననస:11-3-184
వయసదస:48
లస: ససస స
1053 NDX2437069
పపరర: రతస యఖ మటర పపడడ

94-94/22

94-40/194

94-40/197

94-40/200

94-40/202

94-40/780

94-40/207

భరస : లకడకననరరయణ చచననసశశటట
ఇసటట ననస:11-3-191
వయసదస:42
లస: ససస స

1063 JBV3099975
పపరర: రవआ గనపలర आ

94-40/210

94-40/201

1058 JBV3107430
పపరర: జజఖతసత గనపలర आ आ

94-40/196

1061 JBV3107448
పపరర: బటలమక గనపలర

94-40/199

1064 NDX2911915
పపరర: శక లకడక కనననపపనయదస

94-38/846

భరస : శకనద
ఇసటట ననస:11-3-187
వయసదస:28
లస: ససస స

94-40/203 1067 AP151010135075
94-40/204
1066 JBV3099819
పపరర: దదరరరపడసరదआ కనననపననయగడడआ
పపరర: ననగజశశరరరవప కనననపననయగడడ

1069 NDX1779489
పపరర: లకడక చదరర

తసడడ:డ వవణగ కనననపననయగడడ
ఇసటట ననస:11-3-187/3
వయసదస:67
లస: పప
94-40/205

1072 NDX1238880
పపరర: శకనవరస చదరర

1075 NDX2447175
పపరర: సరయ పసడయ చచననసశశటట

1078 NDX0924522
పపరర: పప తత
స రర లలవణఖआ
తసడడ:డ ససరఖపడకరశ రరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-192
వయసదస:38
లస: ససస స

1070 NDX1238898
పపరర: లలత చదరర

94-40/206

భరస : భటనద పడసరద
ఇసటట ననస:11-3-190
వయసదస:30
లస: ససస స
94-40/208

1073 NDX1144039
పపరర: భటనదపడసరద చదదళళ

94-40/209

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-190
వయసదస:35
లస: పప
94-40/211

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ చచననసశశటట
ఇసటట ననస:11-3-191
వయసదస:22
లస: ససస స
94-40/213

94-40/193

భరస : రరబబనద
ఇసటట ననస:11-3-186
వయసదస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-190
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-3-190
వయసదస:55
లస: పప
1077 NDX2447134
పపరర: పదనకవత చచననసశశటట

94-40/198

భరస : శకనవరస చదరర
ఇసటట ననస:11-3-190
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-190
వయసదస:54
లస: ససస స
1074 NDX0711499
పపరర: ననగజశశరరరవప చదచళళ

1060 JBV3107422
పపరర: అరరణ గనపలర आ आ

1055 JBV3108305
పపరర: మమరమక కసదదకలరర

తసడడ:డ రరబబన आ आ
ఇసటట ననస:11-3-186
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవపआ आ
ఇసటట ననస:11-3-187/3
వయసదస:34
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-188
వయసదస:30
లస: ససస స
1071 NDX1238872
పపరర: ఉమల దదవ చవరర

94-40/195

తసడడ:డ రరబబనआ आ
ఇసటట ననస:11-3-186
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-187/2
వయసదస:33
లస: పప
1068 NDX2830214
పపరర: లకడక మలలర ల

1057 NDX0022475
పపరర: హనదమసతరరవప కరకలమలనద

94-40/191

భరస : దనసద
ఇసటట ననస:11-3-185
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : రవ आ आ
ఇసటట ననస:11-3-186
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబనआ आ
ఇసటట ననస:11-3-186
వయసదస:36
లస: పప
1065 NDX0374165
పపరర: శకనద. కజ

94-40/192

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:11-3-185
వయసదస:66
లస: పప

తసడడ:డ జజనద
ఇసటట ననస:11-3-186
వయసదస:34
లస: ససస స
1062 JBV3099926
పపరర: రమమషआ గనపలర आ

1054 NDX1357417
పపరర: జజఖత చచదరర

1052 NDX1950048
పపరర: నరసససహరరవప గగమక

తసడడ:డ రరమయఖ గగమక
ఇసటట ననస:11-3-184
వయసదస:49
లస: పప

భరస : సదబడమణఖస
ఇసటట ననస:11-3-185
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : రఘగననధ రరడడడ చచదరర
ఇసటట ననస:11-3-185
వయసదస:63
లస: ససస స
1059 NDX0246595
పపరర: ససతతష కలమలరర బరరనడడ

94-40/190

భరస : రతస యఖ మటర పపడడ
ఇసటట ననస:11-3-184
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హనదమసత రరవప మటర పపడడ
ఇసటట ననస:11-03-184
వయసదస:62
లస: పప
1056 NDX2447605
పపరర: యశశదమక చచదరర

1051 NDX2447233
పపరర: ఆధచమక మటర పపడడ

1076 NDX2447092
పపరర: పడసనన కలమలరర చసతగగసటర

94-40/212

తసడడ:డ డదవడ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:11-3-191
వయసదస:22
లస: ససస స
94-40/214

1079 NDX0919241
పపరర: యగగసధర పప తత
స రరआ

94-40/215

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-192
వయసదస:34
లస: పప
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1080 NDX0707786
పపరర: నరజసదడ కలమలరआ పआతత
స రరआ

94-40/216

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశరరవపआ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:11-3-192
వయసదస:38
లస: పప
1083 NDX0609081
పపరర: రతనకలమలరర బరజనడడ

94-40/219

94-40/222

94-40/225

94-40/228

94-40/231

94-40/234

94-40/237

తసడడ:డ ససరర బటబగ రరమమసశరపప
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:31
లస: పప

1093 JBV3142841
పపరర: పదనకవత మదదదల

1096 NDX1150267
పపరర: సదరజసదడ వరరక పసదపరటట

1099 NDX1891549
పపరర: లకడక శశయ
క
డడగరపరరస

1102 NDX2447811
పపరర: శవ ననగమక తసడడ

94-40/240

1105 NDX1614073
పపరర: ననగ రరజ రరమమశశరస

94-40/229

1108 NDX1357425
పపరర: సదబడమణఖస చచదరర
తసడడ:డ రసగననధ రజడడడ
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:34
లస: పప

1088 NDX1238906
పపరర: ఐశశరఖ గగసడడమమడ

94-40/224

1091 AP151010135425
పపరర: జయపడకరష గగసడడమమడ

94-40/227

1094 NDX0212613
పపరర: లలత మననస

94-40/230

భరస : సదధనకర
ఇసటట ననస:11-3-197
వయసదస:43
లస: ససస స
94-40/232

1097 JBV3134046
పపరర: గగరవరరరడడడ మదదదల

94-40/233

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:11-03-197
వయసదస:49
లస: పప
94-40/235

1100 NDX1651976
పపరర: పపషర లత రరమమసశరపప

94-40/236

భరస : శకనవరస రరమమసశరపప
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:28
లస: ససస స
94-40/238

1103 NDX2447795
పపరర: హహమలవత తసడడ

94-40/239

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తసడడ
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:46
లస: ససస స
94-40/241

తసడడ:డ ససరరబటబగ రరమమశశరస
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:25
లస: పప
94-40/243

94-40/221

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:11-3-196
వయసదస:66
లస: పప

భరస : సదబమ రరడడ తసడడ
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:61
లస: ససస స
1107 NDX1651968
పపరర: శకనవరస రరమమసశరపప

94-40/226

తసడడ:డ రమణ నసదన డడగరపరరస
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:28
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:34
లస: ససస స
1104 AP151010138328
పపరర: తసడడ సదబమమక

1090 NDX1238914
పపరర: నరజన కలమలర గగసడడమమడ

1085 NDX0542530
పపరర: పరపరరరవప బబరజనడడ

తసడడ:డ జయ పడకరష గగసడడమమడ
ఇసటట ననస:11-3-196
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరరధరర
ఇసటట ననస:11-3-197
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ సదశల
ఇసటట ననస:11-3-197
వయసదస:57
లస: పప
1101 NDX0246751
పపరర: జజఖతశక తసడడ

94-40/223

భరస : గగరరవర రరడడడ
ఇసటట ననస:11-03-197
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : పస లలశశరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-197
వయసదస:62
లస: ససస స
1098 NDX0710103
పపరర: గరరరధర పపసపరటట

1087 NDX0722108
పపరర: ఆదదననరరయనన ఇమడబటతన

94-40/218

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:11-3-193
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ జయ పడకరష
ఇసటట ననస:11-3-196
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగరవ రరడడడ మదదదల
ఇసటట ననస:11-03-197
వయసదస:22
లస: ససస స
1095 NDX0924480
పపరర: గరనదగగసటర వరలకడకआ

94-40/220

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-195
వయసదస:57
లస: పప

భరస : జయపడకరష
ఇసటట ననస:11-3-196
వయసదస:57
లస: ససస స
1092 NDX2409027
పపరర: రమఖ మదదదల

1084 NDX1246487
పపరర: ఎసమక బరరకడడ

1082 NDX2447217
పపరర: రతన కలమలరర బరరనడడ

తసడడ:డ జజనద బరరనడడ
ఇసటట ననస:11-3-193
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : జజన బరజనడడ
ఇసటట ననస:11-3-193
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసద రతనస
ఇసటట ననస:11-3-193
వయసదస:56
లస: పప
1089 AP151010138358
పపరర: రరతష కలమలరర రజపపడడ

94-40/217

తసడడ:డ నరసససహసరశమआ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:11-3-192
వయసదస:66
లస: పప

భరస : జజన బరజనడడ
ఇసటట ననస:11-3-193
వయసదస:30
లస: ససస స
1086 NDX1246503
పపరర: జజన బరకతదద

1081 NDX0919126
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప పప తత
స రరआ

1106 NDX1746561
పపరర: మధదన చచవతనఖ దదడడ పనవన

94-40/242

తసడడ:డ పపలలర రరవప దదడడ పనవన
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:31
లస: పప
94-40/244

1109 AP151010135715
పపరర: సదబటమరరడడడ తసడడआ

94-40/245

తసడడ:డ వనసకటరరడआడడ
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:37
లస: పప
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94-40/246

తసడడ:డ వనసకటరరడआడడ
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:40
లస: పప
1113 NDX0947150
పపరర: రరమనననసద దదగరపరరస

94-40/249

94-39/610

94-39/612

94-40/713

94-38/89

94-38/92

94-38/849

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసడలనవడడ
ఇసటట ననస:11-3-218
వయసదస:63
లస: పప

94-39/611

తసడడ:డ శసకరరరవప రరటసశశటట
ఇసటట ననస:11-3-208
వయసదస:35
లస: పప

1120 AP151010129683
పపరర: ఈశశరయఖ ససఖ

94-38/87

1123 NDX2782795
పపరర: ఎడర రరజ కలమలరర

94-40/781

1132 NDX3022837
పపరర: శవ కలమలరర మలలలల

94-38/686

1135 NDX2939494
పపరర: కనక దదరర మలసడనలలనవడడ

94-38/90

1138 NDX1746413
పపరర: ససజనఖవరణణ రరవనసతల

1124 JBV2526499
పపరర: సదధనరరణణ ఖదదర పపరస

94-38/88

1127 AP151010132466
పపరర: వరలకడక కర

94-38/91

భరస : బటబర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-214
వయసదస:62
లస: ససస స
94-38/847

1130 NDX3022084
పపరర: అపరరరవప మలలర ల

94-38/848

తసడడ:డ సదబమయఖ
ఇసటట ననస:11-3-216
వయసదస:60
లస: పప
94-40/782

1133 NDX3033545
పపరర: మయబరర మలలర ల

94-40/783

భరస : సదనల కలమలర
ఇసటట ననస:11-3-216
వయసదస:24
లస: ససస స
94-38/850

భరస : కకటటశశర రరవప మలసడనలలనవడడ
ఇసటట ననస:11-3-218
వయసదస:42
లస: ససస స
94-40/784

94-38/832

తసడడ:డ బటజరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-214
వయసదస:37
లస: ససస స

1126 AP151010132229
పపరర: దదవకలమలరర శఖల

1129 NDX2841021
పపరర: అనదరరధ రరడచడస

1121 NDX2923878
పపరర: ఎడర పడవణ రరజ
తసడడ:డ ఎడర కకపరవరస
ఇసటట ననస:11-03-212
వయసదస:31
లస: పప

భరస : అపరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-216
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలసడనలలనవడడ
ఇసటట ననస:11-03-218
వయసదస:20
లస: పప
1137 NDX2851772
పపరర: కకటటశశర రరవప మసడలనవడడ

1118 NDX2402725
పపరర: అనల కలమలర రరటసశశటట

భరస : వనసకట నరసససహ రరడడడ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:11-3-215
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-216
వయసదస:32
లస: పప
1134 NDX2573939
పపరర: తరరపతయఖ మలసడనలలనవడడ

94-37/562

భరస : ఈశశరయఖ
ఇసటట ననస:11-3-214
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:11-3-214
వయసదస:62
లస: పప
1131 NDX3022027
పపరర: సదనల కలమలర మలలర ల

94-39/609

భరస : ఎడర పడవణ రరజ
ఇసటట ననస:11-3-212
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బటబర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-214
వయసదస:40
లస: ససస స
1128 AP151010129511
పపరర: బటబర రరవప కర

1115 NDX2205763
పపరర: వ వ సరయ కకషష పడశరసత
బటవరరడడడ
తసడడ:డ ససగమమశశరరరవప బటవరరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-201
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:11-3-211
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ మలరక జజరవరపప
ఇసటట ననస:11-03-212
వయసదస:54
లస: పప
1125 AP151010132467
పపరర: అనతన రరణణ కర

1117 NDX2601482
పపరర: వనసకట రమణ రతస

94-40/248

94-40/250

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-208
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరవప రరత0శశటట
ఇసటట ననస:11-3-208
వయసదస:37
లస: పప
1122 NDX2795904
పపరర: జజరరర జజరవరపప

1114 AP151010135243
పపరర: వనసకట రరడడడ తసడడआ

1112 NDX0722017
పపరర: ససరరబటబగ రరమమసశరపపआ

తలర : శశషమకआ
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరడడడआ
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:72
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప యడర పఅల
ఇసటట ననస:11-3-203
వయసదస:36
లస: పప
1119 NDX2413730
పపరర: వనసకట రమణ రతసశశటట

94-40/247

తసడడ:డ ఉమల మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:11-3-198
వయసదస:60
లస: పప
1116 NDX1633925
పపరర: పరమమశశర రరవప యడర పఅల

1111 NDX0050468
పపరర: సదరజష కలమలర కకడనల

1136 NDX2806222
పపరర: సదబమమక మలసడనలలనవడడ

94-40/714

తసడడ:డ కకటయఖ గగసడనల
ఇసటట ననస:11-03-218
వయసదస:71
లస: ససస స
94-40/251

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప రరవనసతల
ఇసటట ననస:11-3-220
వయసదస:33
లస: ససస స

1139 NDX0856849
పపరర: జజఖత రరవనసతల

94-40/252

భరస : హరరపస
డ రదరరవప
ఇసటట ననస:11-3-220
వయసదస:50
లస: ససస స
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94-40/253 1141 NDX1480177
1140 NDX0856799
పపరర: హరరపస
పపరర: పడసరద రరవప కరకరన
డ రద రరవపआ రరవనసతలआ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరआ
ఇసటట ననస:11-3-220
వయసదస:56
లస: పప
1143 NDX2921062
పపరర: లకడక శవకలమలరర తవరరర

తసడడ:డ సరలకన
ఇసటట ననస:11-3-220
వయసదస:61
లస: పప
94-38/852

భరస : సతఖననరరయణ పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:11-3-221
వయసదస:42
లస: ససస స
1146 NDX2122596
పపరర: ననగ లకడక రరమశశటట

94-38/93

94-38/96

94-38/98

94-38/101

94-38/104

94-38/107

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:44
లస: పప

1153 NDX0363184
పపరర: బడహకయఖ రరమశశటట

1156 NDX2142792
పపరర: పడసరద కనకమమడల

1159 AP151010132255
పపరర: మరరయమక శఖలआ

1162 AP151010132015
పపరర: శఖ రరతమక

94-38/110

1165 JBV1023027
పపరర: సదనల కలమలర ససఖల

94-38/99

1168 JBV1025733
పపరర: ఎలషర ససఖ
తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:47
లస: పప

1148 NDX0352260
పపరర: తదజససశ సరయకలమలర రరమశశటట

94-38/95

1151 NDX0248153
పపరర: వజయభటరత రరమశశటట

94-38/97

1154 AP151010132484
పపరర: పదక ససదదపస గగआ

94-38/100

భరస : అబడహసआ
ఇసటట ననస:11-3-225
వయసదస:42
లస: ససస స
94-38/102

1157 NDX1854653
పపరర: అరరణ శఖల

94-38/103

భరస : సదనల శఖల
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:27
లస: ససస స
94-38/105

1160 JBV1024389
పపరర: ఎనసమక శఖలआ आ

94-38/106

భరస : ఎలషరआ आ
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:45
లస: ససస స
94-38/108

1163 NDX1854562
పపరర: దననయయలల శఖల

94-38/109

తసడడ:డ ఎలషర శఖల
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:25
లస: పప
94-38/111

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:33
లస: పప
94-38/113

94-40/785

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:11-3-224
వయసదస:53
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:29
లస: పప
1167 AP151010129041
పపరర: అబమయఖ ససఖ

94-42/683

భరస : అచచయఖआ
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : ననగయఖआ
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:62
లస: ససస స
1164 NDX0489161
పపరర: రరజజష శఖల

1150 NDX2592392
పపరర: సదనల పడసరద యయళళ

1145 NDX2899698
పపరర: వనసకట సరయ తవరరర

తసడడ:డ జయపడకరష రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:11-3-222
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కనకమమడల
ఇసటట ననస:11-3-225
వయసదస:62
లస: పప

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:35
లస: ససస స
1161 AP151010132252
పపరర: వశరకసతమక శఖలआ

94-38/94

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:11-3-224
వయసదస:57
లస: పప

భరస : పడసరద కనకమమడల
ఇసటట ననస:11-3-225
వయసదస:61
లస: ససస స
1158 NDX0026351
పపరర: సదజజత ససఖల

1147 AP151010132106
పపరర: రతనవరణణ ఆర

94-38/851

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:11-3-221
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ దదరర పడసరద
ఇసటట ననస:11-3-223
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:11-3-224
వయసదస:33
లస: పప
1155 NDX2142776
పపరర: రతన కలమలరర కనకమమడల

94-38/853

భరస : జయపడకశ
ఇసటట ననస:11-3-222
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:11-3-222
వయసదస:57
లస: పప
1152 NDX0028761
పపరర: రరమశశటట నవన కలమలర

1144 NDX2920916
పపరర: ససతతషస తవరరర

1142 NDX2921039
పపరర: సతఖననరరయణ పడసరద తవరరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:11-3-221
వయసదస:51
లస: పప

భరస : శరత చసదడ పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:11-3-221
వయసదస:23
లస: ససస స

భరస : తదజశశ సరయ కలమలర రరమశశటట
ఇసటట ననస:11-3-222
వయసదస:23
లస: ససస స
1149 AP151010129160
పపరర: జయపడకరష ఆర

94-40/254

1166 AP151010129157
పపరర: రమమష ససఖआ

94-38/112

తసడడ:డ ననగయఖआ
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:42
లస: పప
94-38/114

1169 AP151010129473
పపరర: ననగయఖ ససఖआ

94-38/115

తసడడ:డ రమణయఖआ
ఇసటట ననస:11-3-226
వయసదస:72
లస: పప
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1170 AP151010132305
పపరర: తరరపతమక వరకరల

94-38/116

భరస : చన చసదడయఖ
ఇసటట ననస:11-3-227
వయసదస:62
లస: ససస స
1173 NDX1854687
పపరర: యశశద నరరడడ

94-38/119

94-38/122

94-38/125

94-38/128

94-38/131

94-38/134

94-38/126

1183 JBV1022466
పపరర: మగతఖలరరవప వరకరల आ

1186 AP151010132134
పపరర: పసచచమక వరకరల

1189 JBV1025311
పపరర: వఘఘనశశర రరవపआ వరకరల

94-38/137

1192 NDX1854919
పపరర: కకపర రరజ వరకరల

94-38/129

1195 AP151010132578
పపరర: జజఖత వ

భరస : జగన మహన రవ కకరణ శరక పలర
ఇసటట ననస:11-3-232
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : భటసకర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-232
వయసదస:62
లస: ససస స

1197 NDX1396861
పపరర: జగన మహన రవ కకరణ
శరక పలర
తసడడ:డ రరమ సదబడహకణఖస పలర
ఇసటట ననస:11-3-232
వయసదస:39
లస: పప

1198 AP151010129630
పపరర: దదపక వ

94-38/143

తసడడ:డ భటసకర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-232
వయసదస:40
లస: పప

1178 NDX1854448
పపరర: సరరత వరకరల

94-38/124

1181 JBV1024371
పపరర: సదశల వరకరలआ आ

94-38/127

1184 NDX0457929
పపరర: మలలతआ వరకరలआ

94-38/130

తసడడ:డ మలలర శశర రరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-230
వయసదస:35
లస: ససస స
94-38/132

1187 NDX1854869
పపరర: మగరళ వరకరల

94-38/133

తసడడ:డ వశశశసశరరరవప వరకరల
ఇసటట ననస:11-3-230
వయసదస:25
లస: పప
94-38/135

1190 NDX1935214
పపరర: ఉష వరకరల

94-38/136

భరస : కకపర రరజ వరకరల
ఇసటట ననస:11-3-231
వయసదస:36
లస: ససస స
94-38/138

తసడడ:డ ఆదనమగ వరకరల
ఇసటట ననస:11-3-231
వయసదస:43
లస: పప
94-38/140

94-38/121

భరస : మగతనఖలలआ आ
ఇసటట ననస:11-3-229
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదచసదడo आ
ఇసటట ననస:11-3-230
వయసదస:45
లస: పప

భరస : డననయయలలआ आ
ఇసటట ననస:11-3-231
వయసదస:40
లస: ససస స
1194 NDX1396853
పపరర: ససత మహలకడక పలర

1180 NDX1854810
పపరర: ననగమలలర శశరర పపరర

1175 NDX1257161
పపరర: వరకరల సలలకన రరజ

తసడడ:డ మగతనఖల రరవప వరకరల
ఇసటట ననస:11-3-229
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : పపద చసదడమ
ఇసటట ననస:11-3-230
వయసదస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదచసదడआ
ఇసటట ననస:11-3-230
వయసదస:38
లస: పప
1191 JBV2526218
పపరర: ఎసపస రర రరణణआ పప లచచరరआ

94-38/123

తసడడ:డ జఖరయఖआ आ
ఇసటట ననస:11-3-229
వయసదస:47
లస: పప

భరస : వశశశశశరరరవపआ आ
ఇసటట ననస:11-3-230
వయసదస:39
లస: ససస స
1188 NDX0380386
పపరర: మలలర శశర రరవపआ వరకరలआ

1177 AP151010129436
పపరర: బబసజమన పరకరల

94-38/118

తసడడ:డ ఏలయల
ఇసటట ననస:11-3-228
వయసదస:28
లస: పప

భరస : మరరయదనసద పపరర
ఇసటట ననస:11-3-229
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ పపరర
ఇసటట ననస:11-3-229
వయసదస:32
లస: పప
1185 JBV1025634
పపరర: దదనమకआ వరకరలआ

94-38/120

తసడడ:డ యలకకబగ
ఇసటట ననస:11-3-228
వయసదస:67
లస: పప

తసడడ:డ మగతనఖల రరవప వరకరల
ఇసటట ననస:11-3-229
వయసదస:26
లస: ససస స
1182 NDX1854737
పపరర: మరరయదనసద పపరర

1174 AP151010132301
పపరర: భటగఖమక పరకరల

1172 NDX1758038
పపరర: సదమత దనరర

తసడడ:డ సదబమ రరవప దనరర
ఇసటట ననస:11-3-228
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : ఏలయల
ఇసటట ననస:11-3-228
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సదసదర రరవప
ఇసటట ననస:11-3-228
వయసదస:57
లస: పప
1179 NDX1854497
పపరర: లలత వరకరల

94-38/117

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:11-3-227
వయసదస:40
లస: పప

భరస : బటబగ నరరడడ
ఇసటట ననస:11-3-228
వయసదస:31
లస: ససస స
1176 AP151010129048
పపరర: ఏలయ పరకరల

1171 AP151010129472
పపరర: కమలయఖ పరకరల

1193 NDX1150283
పపరర: ఉమల పరరశత పలర

94-38/139

భరస : వజయకరసత
ఇసటట ననస:11-3-232
వయసదస:29
లస: ససస స
94-38/141

1196 NDX1150309
పపరర: వజయకరసత శరక పలర

94-38/142

తసడడ:డ రరమ సదబడహకణఖస
ఇసటట ననస:11-3-232
వయసదస:35
లస: పప
94-38/144

1199 AP151010129653
పపరర: భటసకర రరవప వ

94-38/145

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:11-3-232
వయసదస:72
లస: పప
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1200 NDX0026526
పపరర: రజయల భటనద పఠరన
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94-38/146

భరస : రయళన షరహహల
ఇసటట ననస:11-3-233
వయసదస:51
లస: ససస స
1203 JBV3107794
పపరర: అనదరరధ తనడదపలర आ आ

94-40/255

భరస : దదరరర పపరష శకనవరస आ आ
ఇసటట ననస:11-3-340
వయసదస:53
లస: ససస స
1206 NDX1239136
పపరర: పడమల బబ సతష

94-40/258

94-40/261

94-40/264

94-40/267

94-40/270

94-40/273

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:11-3-420
వయసదస:24
లస: ససస స

94-40/262

1213 JBV3107521
పపరర: పపవడనమక తషపరకలల आ आ

1216 NDX1246545
పపరర: రరమగ తషపరకలల

1219 JBV3100252
పపరర: బటసకరరరవపआ కరలశआ

1222 NDX0722413
పపరర: ససతమక తనసడవआ

94-40/276

1225 JBV3108255
పపరర: శరరద పచచపపలలసద आ आ

94-40/265

1228 AP151010138142
పపరర: కకసడమక పసలలర ళళ
భరస : చననమగసలయఖ
ఇసటట ననస:11-3-420
వయసదస:64
లస: ససస స

1208 NDX1239151
పపరర: వవసకట రరడడడ బబ సతష

94-40/260

1211 NDX1813121
పపరర: శరసత తషపరకలల

94-40/263

1214 JBV3107414
పపరర: రరమగలమక తషపరకలల

94-40/266

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:11-3-404
వయసదస:55
లస: ససస స
94-40/268

1217 NDX0216655
పపరర: మమరరआ కసడడకటటటआ

94-40/269

భరస : మలరరకआ
ఇసటట ననస:11-3-405
వయసదస:51
లస: ససస స
94-40/271

1220 JBV3107299
పపరర: పడశరసత దనసర

94-40/272

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-409
వయసదస:40
లస: ససస స
94-40/274

1223 NDX0246819
పపరర: చచననమక అరవటటआ

94-40/275

భరస : వరయఖआ
ఇసటట ననస:11-3-416
వయసదస:55
లస: ససస స
94-40/277

తసడడ:డ రరమలసగస आ आ
ఇసటట ననస:11-3-418
వయసదస:45
లస: ససస స
94-40/279

94-40/257

భరస : నవన కలమలర తషపరకలల
ఇసటట ననస:11-3-404
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : మరరగసआ
ఇసటట ననస:11-3-414
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శరససస స
ఇసటట ననస:11-3-417
వయసదస:53
లస: పప
1227 AP151010138085
పపరర: రమలదదవ పసలలర ళళ

1210 NDX0701383
పపరర: ననగలకడక చసతగగసటర

1205 NDX1239128
పపరర: సదభటషసన బబ సతష

తసడడ:డ రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-357
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ జజసపआ
ఇసటట ననస:11-3-406
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ సదబమయఖ
ఇసటట ననస:11-3-409
వయసదస:45
లస: పప
1224 NDX1610543
పపరర: రరమ గరపరల శరక కలరరళర

94-40/259

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:11-3-404
వయసదస:63
లస: పప

భరస : భటసకరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-3-406
వయసదస:40
లస: ససస స
1221 JBV3099645
పపరర: వనసకటటశశరరర దనసరర

1207 NDX1239144
పపరర: సతష రరడడడ బబ సతష

94-38/148

భరస : రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-357
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగआ आ
ఇసటట ననస:11-3-404
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమआ
ఇసటట ననస:11-3-404
వయసదస:35
లస: పప
1218 JBV3107877
పపరర: సదజజతआ కరలశआ

94-40/256

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:11-3-402
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగआ आ
ఇసటట ననస:11-3-404
వయసదస:34
లస: ససస స
1215 NDX0691113
పపరర: నవన కలమలరआ తషపరకలలआ

1204 JBV3100229
పపరర: దదరరరపపరష శకనవరసआ తనడదపలర आ

1202 AP151010129778
పపరర: రహహమన ఖలన పఠరన

తసడడ:డ ఖలదర ఖలన
ఇసటట ననస:11-3-233
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-357
వయసదస:42
లస: పప

భరస : గరపరల కకషష మబరరస కకసడసరర
ఇసటట ననస:11-3-399
వయసదస:72
లస: ససస స
1212 JBV3107513
పపరర: నసకరలమక తషపరకలల आ आ

94-38/147

తసడడ:డ మలర ఖలరరనశరససస आస आ
ఇసటట ననస:11-3-340
వయసదస:57
లస: పప

భరస : వవసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:11-3-357
వయసదస:57
లస: ససస స
1209 AP151010138615
పపరర: శక లకడక రరకకకణణ శషరషన

1201 NDX0028670
పపరర: రయళన షరహహల హమద ఖలన
పఠరన
తసడడ:డ ఖలదర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:11-3-233
వయసదస:55
లస: పప

1226 NDX0701342
పపరర: రరజఖలకకషక తతనదగగసటర

94-40/278

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:11-3-418
వయసదస:55
లస: ససస స
94-40/280

1229 NDX2149178
పపరర: మలర రరడడడ కరరసన

94-39/613

తసడడ:డ రరమ రరడడ కరరసన
ఇసటట ననస:11-3-1132
వయసదస:71
లస: పప
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1230 NDX3277985
పపరర: శక దదవ చలర గగసడర
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94-40/1137

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:11-4-12
వయసదస:29
లస: ససస స
1233 SQX2460764
పపరర: లకడక కలమలరర మదచదల

95-107/650

Deleted
94-39/994

భరస : శశఖర దనసరర
ఇసటట ననస:11-4-76
వయసదస:36
లస: ససస స
1239 SQX2155547
పపరర: బటబగరరవప యయనదగగల

95-108/444

94-40/786

95-108/14

94-40/286

95-108/446

భరస : శకనద పపదనల
ఇసటట ననస:11-4-250
వయసదస:44
లస: ససస స

1240 SQX2155539
పపరర: లకడక కలమలరర యయనదగగల

1243 NDX3040094
పపరర: మననకడ తననరర

1246 NDX2447712
పపరర: కకటటశశరమక దనరర

1249 NDX2447589
పపరర: బటలసరశమ కరటటమలల

1252 NDX2447514
పపరర: మలలర శశరర గసధససరర

94-40/291

1255 NDX2235208
పపరర: తరరపఠమక పపదల

95-108/445

1258 NDX2447332
పపరర: రరశయఖ పపదనల
తసడడ:డ శకనద పపదనల
ఇసటట ననస:11-4-250
వయసదస:25
లస: పప

94-40/281

1238 NDX2668010
పపరర: భవన చపల

94-2/959

1241 NDX2899706
పపరర: హహమలత పసగల

94-40/715

భరస : గగవసదద పసగల
ఇసటట ననస:11-04-239
వయసదస:31
లస: ససస స
94-40/787

1244 NDX2447845
పపరర: ఆకరష కకదమల

94-40/283

తసడడ:డ ఏసదదనసద కకదమల
ఇసటట ననస:11-4-241
వయసదస:21
లస: పప
94-40/284

1247 NDX2447191
పపరర: ససధఖ గసగరలల

94-40/285

తసడడ:డ రరయపర గసగరలల
ఇసటట ననస:11-4-247
వయసదస:24
లస: ససస స
94-40/287

1250 NDX2899482
పపరర: కకటటశశరమక దనరర

94-40/716

భరస : కకటటశశర రరవప దనరర
ఇసటట ననస:11-04-247
వయసదస:31
లస: ససస స
94-40/288

1253 NDX2447308
పపరర: దదరర రరవప గకసధససరర

94-40/289

తసడడ:డ కకటయఖ గకసధససరర
ఇసటట ననస:11-4-248
వయసదస:36
లస: పప
94-40/292

తసడడ:డ శకనద పపదల
ఇసటట ననస:11-4-250
వయసదస:27
లస: ససస స
94-40/294

1235 NDX2462182
పపరర: శవ కకషష కనగరరర

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప చపల
ఇసటట ననస:11-4-202/1
వయసదస:19
లస: ససస స

భరస : దదరరరరరవప గసధససరర
ఇసటట ననస:11-4-248
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పపదనల
ఇసటట ననస:11-4-250
వయసదస:21
లస: ససస స
1257 NDX2447365
పపరర: ననగజసదడమక పపదనల

94-40/282

తసడడ:డ శశరర కరటటమలల
ఇసటట ననస:11-4-247
వయసదస:57
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ చననమబరరస
ఇసటట ననస:11-4-247
వయసదస:44
లస: ససస స
1254 NDX2447381
పపరర: గగరవమక పపదనల

1237 NDX2447282
పపరర: శక లకడక కననపపననయగడడ

95-107/649

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:11-04-47
వయసదస:38
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవప దనరర
ఇసటట ననస:11-4-242
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : రరయపర గసగరలల
ఇసటట ననస:11-4-247
వయసదస:43
లస: ససస స
1251 SQX2434512
పపరర: ఇసదదరర దదవ చననమబరరస

తసడడ:డ శసకర రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:11-4-32
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : అమరననథ తననరర
ఇసటట ననస:11-4-240
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనర
ఇసటట ననస:11-4-241
వయసదస:21
లస: ససస స
1248 NDX2447183
పపరర: సదజజత గసగరలల

95-108/447

భరస : బటబగరరవప యయనదగగల
ఇసటట ననస:11-4-238
వయసదస:49
లస: ససస స

భసధదవప: మననకడ తననరర
ఇసటట ననస:11-4-240
వయసదస:44
లస: పప
1245 SQX1694520
పపరర: సదనత తనర

1234 SQX2460574
పపరర: లకడక కలమలరర మదచదల

1232 SQX2460798
పపరర: సరయ కలమలరర బబ మకడడ

భరస : శసకర రరవప బబ మకడడ
ఇసటట ననస:11-4-32
వయసదస:75
లస: ససస స

భరస : శకనద కననపపననయగడడ
ఇసటట ననస:11-4-187/2
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ యయనదగగల
ఇసటట ననస:11-4-238
వయసదస:50
లస: పప
1242 NDX3035946
పపరర: అమరననథ తననరర

94-40/1127

భసధదవప: మహహశ తచననల
ఇసటట ననస:11-4-16
వయసదస:19
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:11-4-32
వయసదస:49
లస: ససస స
1236 NDX2686384
పపరర: సరరజన దనసరర

1231 NDX3259769
పపరర: లకడక దదలప కకలలర

1256 NDX2429801
పపరర: రరసమక దదవర

94-40/293

భరస : సరయ దదవర
ఇసటట ననస:11-04-250
వయసదస:31
లస: ససస స
94-40/295

1259 NDX2429793
పపరర: సరయ దదవర

94-40/296

తసడడ:డ గరపస దదవర
ఇసటట ననస:11-04-250
వయసదస:37
లస: పప
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94-40/297

తసడడ:డ గగరవయఖ పపదల
ఇసటట ననస:11-4-250
వయసదస:54
లస: పప
1263 NDX3262037
పపరర: మధద దదవరకకసడ

94-40/1131

94-40/717

94-94/26

94-40/299

94-94/28

94-40/1136

94-40/718

భరస : సదసదరరరవప పపగగపస గగ
ఇసటట ననస:11-04-264
వయసదస:32
లస: ససస స

1273 NDX2447555
పపరర: పరపయఖ పపదల

1276 NDX2447464
పపరర: ఏసద నలల
ర రర

1279 NDX2436954
పపరర: ననగలకడక దనసరర

1282 NDX2447258
పపరర: కకటమక దనసరర

94-40/305

1285 NDX2437036
పపరర: శకనవరస దనసరర

94-40/300

1288 NDX2429769
పపరర: సదసదరరరవప పపగగపస గగ
తసడడ:డ జయరరవప పపగగపస గగ
ఇసటట ననస:11-04-264
వయసదస:37
లస: పప

1268 NDX2436970
పపరర: పసడయ దరరరన నసదదగస

94-94/25

1271 NDX2447456
పపరర: మరరయమక పపదల

94-40/298

1274 NDX2447522
పపరర: శవయఖ పపదల

94-40/301

తసడడ:డ బటపరయఖ పపదల
ఇసటట ననస:11-4-255
వయసదస:43
లస: పప
94-40/302

1277 NDX2858363
పపరర: తరరపతమక ఆవపల

94-40/791

భరస : నలయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:11-4-257
వయసదస:25
లస: ససస స
94-94/29

1280 NDX2436947
పపరర: ఏడడకకసడలల దనసరర

94-94/31

తసడడ:డ కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:11-04-258
వయసదస:39
లస: పప
94-40/303

1283 NDX2447399
పపరర: చనన కకటమక దనసరర

94-40/304

భరస : చనననడడ దనసరర
ఇసటట ననస:11-4-262
వయసదస:42
లస: ససస స
94-94/32

తసడడ:డ చనననడడ దనసరర
ఇసటట ననస:11-04-262
వయసదస:33
లస: పప
94-40/306

94-94/24

భరస : శవయఖ పపదల
ఇసటట ననస:11-4-255
వయసదస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస దనసరర
ఇసటట ననస:11-4-262
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:11-4-262
వయసదస:52
లస: పప
1287 NDX2429777
పపరర: నవన పపగగపస గగ

94-94/27

భరస : ఏడడకకసడలల దనసరర
ఇసటట ననస:11-04-258
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మసడనల
ఇసటట ననస:11-04-261/1
వయసదస:39
లస: పప
1284 NDX2447357
పపరర: చనననడడ దనసరర

1270 NDX2436988
పపరర: రరజ నసదదగస

1265 NDX2436848
పపరర: శకనవరసరరవప దదవరకకసడ

తసడడ:డ రరజ నసదదగస
ఇసటట ననస:11-04-254
వయసదస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:11-4-256/1
వయసదస:56
లస: పప

భరస : కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:11-04-258
వయసదస:67
లస: ససస స
1281 NDX2861482
పపరర: శకనవరస రరవప మసడనల

94-40/790

తసడడ:డ శవయఖ పపదల
ఇసటట ననస:11-4-255
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ జవ రతనస మగచదచ
ఇసటట ననస:11-4-255
వయసదస:22
లస: ససస స
1278 NDX2436962
పపరర: గగరవమక దనసరర

1267 NDX2844140
పపరర: సరమమజఖస మలర వరపప

94-40/789

తసడడ:డ సరసబయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:11-04-252
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర నసదదగస
ఇసటట ననస:11-04-254
వయసదస:38
లస: పప

భరస : జవ రతనస మగచదచ
ఇసటట ననస:11-4-255
వయసదస:39
లస: ససస స
1275 NDX2436913
పపరర: ననగలకడక మగచదచ

94-94/23

భరస : దనసద మలర వరపప
ఇసటట ననస:11-4-253
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : రరజ నసదదగస
ఇసటట ననస:11-04-254
వయసదస:36
లస: ససస స
1272 NDX2447241
పపరర: పపషర మగచదచ

1264 NDX2436830
పపరర: వనసకట రమణ దదవరకకసడ

1262 NDX2955342
పపరర: వనసకట రమణ దదవరకకసడ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:11-4-252
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:11-04-252
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : దనసద మలర వరపప
ఇసటట ననస:11-04-253
వయసదస:57
లస: ససస స
1269 NDX2437010
పపరర: మరరయమక నసదదగస

94-40/788

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:11-4-252
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:11-04-252
వయసదస:18
లస: పప
1266 NDX2778934
పపరర: సరమమజఖస మలర వరపప

1261 NDX2947521
పపరర: శకనవరస రరవప దదవరకకసడ

1286 NDX2437044
పపరర: పపదద వనసకయఖ దనసరర

94-94/34

తసడడ:డ చనన దనసరర
ఇసటట ననస:11-04-263
వయసదస:39
లస: పప
94-40/307

1289 NDX2447324
పపరర: నరకల పలర పప

94-40/308

భరస : ఫసరరజ పలర పప
ఇసటట ననస:11-4-265
వయసదస:43
లస: ససస స
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1290 NDX2858280
పపరర: మసరసన రరవప మసచనల

94-40/792

తసడడ:డ చనన మసచనల
ఇసటట ననస:11-4-265
వయసదస:35
లస: పప
1293 NDX2861383
పపరర: నగరజ మసదల

94-40/719

94-94/946

Deleted
94-40/311

తసడడ:డ గరపయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:11-4-267
వయసదస:35
లస: పప
1302 NDX2852101
పపరర: మధవ మటమరరక

94-40/798

94-94/37

94-40/799

94-40/312

భరస : రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:11-04-272
వయసదస:53
లస: ససస స

1300 NDX2856771
పపరర: మరరయమక మటమరరక

1303 NDX2437028
పపరర: మలధవ మటమరరక

1306 NDX2795581
పపరర: గగరవమక మసడనల

1309 NDX2830909
పపరర: ధనలకడక మసడనల

1312 NDX2447209
పపరర: కమల తనళళ
ర రర

94-94/38

1315 NDX2436921
పపరర: చసదడ శశఖర ఊటర

94-40/796

1318 NDX0918243
పపరర: డడగరపరరస అలవవలమక
భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:11-04-272
వయసదస:65
లస: ససస స

94-40/795

1298 NDX2447316
పపరర: అలవవలల దనసరర

94-40/310

1301 NDX2857001
పపరర: మరరయనన మటమరరక

94-40/797

తసడడ:డ యయసదదనసద మటమరరక
ఇసటట ననస:11-4-267
వయసదస:54
లస: పప
94-94/35

1304 NDX2436996
పపరర: మరరయమక మటమరరక

94-94/36

Deleted

భరస : మలరరయనన మటమరరక
ఇసటట ననస:11-04-267
వయసదస:57
లస: ససస స
94-40/720

1307 NDX2830297
పపరర: ధనలకడక మసడనల

94-40/721

భరస : శకనవరస రరవప మసడనల
ఇసటట ననస:11-04-267/1
వయసదస:33
లస: ససస స
94-40/800

1310 NDX0720052
పపరర: శకనవరసదలల పపదనల

94-33/18

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:11-04-268
వయసదస:36
లస: పప
94-40/313

1313 NDX2447423
పపరర: దదలప కలమలర తనళళ
ర రర

94-40/314

తసడడ:డ కకటయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:11-4-269
వయసదస:30
లస: పప
94-94/39

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఊటర
ఇసటట ననస:11-04-271
వయసదస:54
లస: పప
94-40/316

1295 NDX2856896
పపరర: శవననగజశశర రరవప మసడనల

భరస : రరజ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:11-4-267
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:11-4-269
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర ఊటర
ఇసటట ననస:11-04-271
వయసదస:44
లస: ససస స
1317 NDX1032895
పపరర: పదనకవత కలవకకలనద

తసడడ:డ మలరరయనన మటమరరక
ఇసటట ననస:11-4-267
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మసడనల
ఇసటట ననస:11-4-267/1
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : దదలప కలమలర తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:11-4-269
వయసదస:25
లస: ససస స
1314 NDX2436939
పపరర: కనక దదరర ఊటర

94-40/309

భరస : కకటటశశర రరవప మసడనల
ఇసటట ననస:11-04-267/1
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మసడనల
ఇసటట ననస:11-4-267/1
వయసదస:38
లస: పప
1311 NDX2447431
పపరర: గరత మలచరర

1297 NDX2429918
పపరర: ససధఖ మటమరరక

94-33/718

తసడడ:డ ననగరరజ మసడనల
ఇసటట ననస:11-4-266
వయసదస:18
లస: పప

తసడడ:డ మలరరయనన మటమరరక
ఇసటట ననస:11-04-267
వయసదస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసద దనసద మటమరరక
ఇసటట ననస:11-04-267
వయసదస:64
లస: పప
1308 NDX2858330
పపరర: శకనవరస రరవప మసడనల

94-40/794

భరస : మరరయనన మటమరరక
ఇసటట ననస:11-4-267
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయనన మటమరరక
ఇసటట ననస:11-4-267
వయసదస:22
లస: ససస స
1305 NDX2437002
పపరర: మలరరయనన మటమరరక

1294 NDX2856920
పపరర: ననగరరజ మసడనల

1292 NDX2571651
పపరర: ననగరరజ మసదల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మసదల
ఇసటట ననస:11-04-266
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవననగజశశర రరవప మసడనల
ఇసటట ననస:11-4-266
వయసదస:47
లస: పప

భరస : ననగరరజ మసదల
ఇసటట ననస:11-04-266
వయసదస:40
లస: ససస స

1299 NDX2447274
పపరర: రరజ చచరరకలరర

94-40/793

తసడడ:డ పసరగజ పలర పప
ఇసటట ననస:11-4-265
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మసదల
ఇసటట ననస:11-04-266
వయసదస:47
లస: పప
1296 NDX2571719
పపరర: ననగజసదడస మసదల

1291 NDX2851780
పపరర: బటబగ పలర పప

1316 NDX1479899
పపరర: సరరజన అలర సకక

94-40/315

భరస : తనరకజసశర రరవప
ఇసటట ననస:11-04-272
వయసదస:53
లస: ససస స
94-40/317

1319 AP151010138110
పపరర: ననగమణణ పళళళ

94-40/318

భరస : ఆనసదచనర
ఇసటట ననస:11-04-272
వయసదస:72
లస: ససస స
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1320 JBV3099702
పపరర: నరసససహआ చచరరవపआ
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94-40/319

తసడడ:డ హనదమయఖआ आ
ఇసటట ననస:11-04-272
వయసదస:38
లస: పప
1323 AP151010135402
పపరర: హనదమయఖ చచరరవప

94-40/322

94-40/324

94-121/19

94-40/618

94-40/328

94-40/331

94-40/334

భరస : బటబగ బగరరక
ఇసటట ననస:11-4-277
వయసదస:54
లస: ససస స

1333 NDX3018322
పపరర: ననగమణణ గడడ స

1336 NDX0918524
పపరర: ననగశవమక పపదల

1339 NDX0609107
పపరర: పపరరసస ఉసడవలర आ

1342 NDX0638544
పపరర: కకరణ కలమలర బరరక

94-40/337

1345 NDX1019694
పపరర: చసదడశశఖర రరవప దదసతరరజ

94-38/833

1348 NDX2858058
పపరర: వరమక బగరరక
భరస : శరయలస యయలల బగరరక
ఇసటట ననస:11-4-277
వయసదస:52
లస: ససస స

1328 NDX2447415
పపరర: తనరకజశశర రరవప అలర సకక

94-40/326

1331 NDX2590305
పపరర: లకకయఖ పపడల

94-40/617

1334 NDX2429850
పపరర: లకడక తరరపతమక ఆరర గడడ

94-40/327

తసడడ:డ సదధనకర ఆరర గడడ
ఇసటట ననస:11-4-276
వయసదస:22
లస: ససస స
94-40/329

1337 NDX2429843
పపరర: దదరర మసచనల

94-40/330

భరస : మగరళ మసచనల
ఇసటట ననస:11-04-276
వయసదస:38
లస: ససస స
94-40/332

1340 NDX1247444
పపరర: సదభటషసణణ చసతస శశటట

94-40/333

భరస : ననగ రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:11-04-277
వయసదస:36
లస: ససస స
94-40/335

1343 NDX0050708
పపరర: సదనల కలమలర బగరరక

94-40/336

తసడడ:డ శశశదదల
ఇసటట ననస:11-04-277
వయసదస:34
లస: పప
94-40/338

తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప
ఇసటట ననస:11-04-277
వయసదస:62
లస: పప
94-40/801

94-94/40

తసడడ:డ శరసబయఖ పపడల
ఇసటట ననస:11-4-274
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ షమలస మమరర
ఇసటట ననస:11-04-277
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ సదబమననआ
ఇసటట ననస:11-04-277
వయసదస:59
లస: పప
1347 NDX2857712
పపరర: వజయ కలమలరర బగరరక

94-31/751

భరస : సదధదర బటబగआ
ఇసటట ననస:11-04-277
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:11-04-277
వయసదస:54
లస: ససస స
1344 NDX0638395
పపరర: వనసకట సదబమయఖआ కరలశశటట आ

1330 NDX2596021
పపరర: పపదనల శవ జజఖత

1325 NDX2436897
పపరర: పదనకవత వరగరలల

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ అలర సకక
ఇసటట ననస:11-4-273
వయసదస:64
లస: పప

భరస : చనన పపదల
ఇసటట ననస:11-04-276
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమలరआ
ఇసటట ననస:11-04-277
వయసదస:31
లస: ససస స
1341 NDX1032713
పపరర: అమకణణ దదసతరరజ

94-40/325

భరస : జయ రరమగలల గడడ స
ఇసటట ననస:11-04-275
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : రరసబటబగआ
ఇసటట ననస:11-04-276
వయసదస:34
లస: ససస స
1338 NDX0030114
పపరర: చసదనआ బగరరకआ

1327 NDX2429900
పపరర: ససతతష కలమలర మనఖస

94-40/321

భరస : వనసకటటశశర రరవప వరగరలల
ఇసటట ననస:11-4-272
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : పపదనల లకకయఖ
ఇసటట ననస:11-4-274
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదనల సరసబయఖ
ఇసటట ననస:11-4-274
వయసదస:25
లస: పప
1335 NDX0918581
పపరర: మసచనల సతఖవతआ

94-40/323

తసడడ:డ ననగరరజ మనఖస
ఇసటట ననస:11-4-273
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ మనఖస
ఇసటట ననస:11-4-273/1
వయసదస:22
లస: పప
1332 NDX2595882
పపరర: పపదనల లకకయఖ

1324 AP151010135232
పపరర: ఆనసదన బటర పళళర

1322 AP151010135034
పపరర: సమర కలమలర పపపనआ

తసడడ:డ ఆనసదనచనరआ
ఇసటట ననస:11-04-272
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరజజచనర
ఇసటట ననస:11-04-272
వయసదస:76
లస: పప

భరస : ననగరరజ మనఖస
ఇసటట ననస:11-4-273
వయసదస:42
లస: ససస స
1329 NDX2297182
పపరర: శవ కలమలర మనఖస

94-40/320

తసడడ:డ ఆనసదనచనరआ
ఇసటట ననస:11-04-272
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమశరససస స
ఇసటట ననస:11-04-272
వయసదస:69
లస: పప
1326 NDX2429892
పపరర: ననగమణణ మనఖస

1321 AP151010135035
పపరర: జయసత కలమలర పళళర आ

94-40/339
1346 NDX1247402
పపరర: ననగ రరజజసదడ పడసరద చసతస శశటట

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:11-04-277
వయసదస:66
లస: పప
94-40/802

1349 NDX2858355
పపరర: అనల కలమలర బగరరక

94-40/803

తలర : నవరతనస బగరరక
ఇసటట ననస:11-4-277
వయసదస:20
లస: పప
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1350 NDX0608950
పపరర: లలరర మక ససదద నరపపआ
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94-40/340

తసడడ:డ ననగజశశరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-04-278
వయసదస:30
లస: ససస స
1353 AP151010129049
పపరర: వనసకటటశశరరర పరకరలआ

94-40/343

94-94/42

94-38/154

94-40/605

94-40/349

94-38/155

94-38/158

తసడడ:డ రఘగ రరమగలల
ఇసటట ననస:11-04-283
వయసదస:30
లస: పప

1363 NDX2429751
పపరర: అనసష కకదమల

1366 NDX2852879
పపరర: ఎసమక కకడమల

1369 NDX0026492
పపరర: మమరర పరలపరరస

1372 NDX2429868
పపరర: మమరర పరలపరరస

94-40/352

1375 NDX1088426
పపరర: లకడకదదవ గడడ స

94-40/347

1378 NDX1143973
పపరర: శకనవరసరరవప చआపరర
తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:11-04-283
వయసదస:50
లస: పప

1358 NDX2436855
పపరర: సరసబయఖ తతకల

94-94/44

1361 NDX2429827
పపరర: శశషగరరర రరవప కలసచనల

94-40/346

1364 NDX1779554
పపరర: రవ కకదమల

94-40/348

తసడడ:డ ననగయఖ కకదమల
ఇసటట ననస:11-4-281
వయసదస:24
లస: పప
94-40/804

1367 NDX2437077
పపరర: ఎసమక కకదమల

94-94/45

భరస : ననగయఖ కకదమల
ఇసటట ననస:11-4-281
వయసదస:38
లస: ససస స
94-38/156

1370 AP151010129799
పపరర: శశషగరరరరరవప కలసచనల

94-38/157

తసడడ:డ కకటమక
ఇసటట ననస:11-4-282
వయసదస:51
లస: పప
94-40/350

1373 NDX2429884
పపరర: శరఖమ పరలపరరస

94-40/351

తసడడ:డ బకకలల పరలపరరస
ఇసటట ననస:11-4-282
వయసదస:40
లస: పప
94-40/353

భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:11-04-283
వయసదస:29
లస: ససస స
94-40/355

94-40/344

తసడడ:డ హనదమయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:11-4-280
వయసదస:53
లస: పప

భరస : శరఖమ పరలపరరస
ఇసటట ననస:11-4-282
వయసదస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సదసదరరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:11-04-282
వయసదస:47
లస: పప
1377 NDX1019710
పపరర: రరమలసజనవయగలల గడడ స

94-40/345

భరస : శరఖమ
ఇసటట ననస:11-4-282
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:11-4-282
వయసదస:51
లస: పప
1374 NDX2429819
పపరర: మహన బటబగ కడడయస

1360 NDX2429835
పపరర: హనదమసతషరరవప కలసచనల

1355 NDX2447480
పపరర: భబలకడక తతకల

తసడడ:డ చనన మసరసన తతకల
ఇసటట ననస:11-04-279
వయసదస:62
లస: పప

భరస : ననగయఖ కకడమల
ఇసటట ననస:11-4-281
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:11-4-282
వయసదస:39
లస: ససస స
1371 NDX0028589
పపరర: శరఖమ పరలవరరస

94-94/43

భరస : రవ కకదమల
ఇసటట ననస:11-04-281
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకడయఖ కకధనమలల
ఇసటట ననస:11-4-281
వయసదస:52
లస: పప
1368 NDX0026484
పపరర: వజయలకడక కలసబగల

1357 NDX2436863
పపరర: శవ అరవపలర

94-40/342

భరస : సరసబయఖ తతకల
ఇసటట ననస:11-4-279
వయసదస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:11-04-280
వయసదస:26
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:11-04-280
వయసదస:42
లస: ససస స
1365 NDX2447506
పపరర: ననగయఖ కకధనమల

94-94/41

తసడడ:డ యలమసద అరవపలర
ఇసటట ననస:11-04-279
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:11-4-280
వయసదస:26
లస: పప
1362 NDX2710606
పపరర: వజయ లకడక కలసచల

1354 NDX2436905
పపరర: జజఖత పపదనల

1352 AP151010129264
పపరర: ఉదయకలమలర పరకరలआ

తసడడ:డ చనచసదడయఖआ
ఇసటట ననస:11-04-278
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ చనన పపదనల
ఇసటట ననస:11-4-278/1
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : యలమసద అరవపలర
ఇసటట ననస:11-04-279
వయసదస:63
లస: ససస స
1359 NDX1426213
పపరర: కలసచనల హనదమసతష రరవప

94-40/341

భరస : వనసకటటశశరరర వరకల
ఇసటట ననస:11-04-278
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చనచసదడయఖआ
ఇసటట ననస:11-04-278
వయసదస:44
లస: పప
1356 NDX2436871
పపరర: సరసబటడజఖస అరవపలర

1351 NDX1780734
పపరర: సదమతడ దదవ వరకల

1376 NDX1032473
పపరర: కనకదదరర పసల

94-40/354

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-04-283
వయసదస:33
లస: ససస స
94-40/356

1379 NDX0657643
పపరర: కలమలరసరశమ అనదమగల

94-40/357

తసడడ:డ సదబడహకణఖస
ఇసటట ననస:11-04-283
వయసదస:51
లస: పప
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1380 NDX2598969
పపరర: మమరర వవలలరరర
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94-30/953

భరస : ననన
ఇసటట ననస:11-04-284
వయసదస:33
లస: ససస స
94-36/11

తసడడ:డ అరరకఖక అపరర సరశమ
ఇసటట ననస:11-5-108
వయసదస:70
లస: పప
94-38/854

1384 NDX0924381
పపరర: పపరరపస గగ మమరరआ

1387 NDX3247616
పపరర: శక సరయ శరకవణణ సపమరరజ

94-40/363

భరస : రమ రరడడడ కలరపరటట
ఇసటట ననస:11-05-289
వయసదస:50
లస: ససస స

94-40/1117

94-41/79

1390 NDX2402873
పపరర: పరరశత పదరరస

1393 NDX2899532
పపరర: శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ

తసడడ:డ ససతయఖ ఘసటట
ఇసటట ననస:11-05-289 Flat no A5 Sadguru
వయసదస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:11-5-289 FLAT NO. B1
వయసదస:56
లస: పప

1395 NDX2715043
పపరర: ననగ శశయ
క
దడగరపరరస

1396 NDX2402758
పపరర: ననగ ధదరజ దడగరపరరస

94-40/619

తసడడ:డ లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:11-5-290
వయసదస:18
లస: ససస స
1398 NDX3147642
పపరర: రతనమలణణకఖస డడగరపరరస

1399 NDX2402774
పపరర: ననగ యశశసత డడగరపరరస

భరస : అనసత సరసబశవ రరవప డడగరపరరస
ఇసటట ననస:11-5-290/1, 1st FLOOR,
వయసదస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ రరవప దడగరపరరస
ఇసటట ననస:11-5-290/2
వయసదస:22
లస: పప

1401 NDX3150216
పపరర: ససరఖ ననగ దదరర డడగరపరరస

1402 NDX3157559
పపరర: లకకణ రరవప డడగరపరరస

94-40/809

భరస : లకకణ రరవప డడగరపరరస
ఇసటట ననస:11-5-290, 1st FLOOR
వయసదస:40
లస: ససస స
1404 NDX2601177
పపరర: ఇసదదర వవమన

94-41/638

భరస : వనసకట రమణ రరవప వవమన
ఇసటట ననస:11-05-291
వయసదస:73
లస: ససస స
1407 NDX2859817
పపరర: రమఖ వవమన
తసడడ:డ కలపపరసరశమ వవమన
ఇసటట ననస:11-05-291
వయసదస:23
లస: ససస స

94-41/78

94-40/807

1388 NDX2402857
పపరర: సతఖననరరయణ పదరరర

94-41/77

1391 NDX2876803
పపరర: రరమరరడడడ కలరపరటట

94-41/750

1394 NDX2902492
పపరర: సదధలకడక బబలరసకకసడ

94-41/763

భరస : శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:11-5-289 F.NO. B1
వయసదస:50
లస: ససస స
94-40/365

94-40/811
1397 NDX3144862
పపరర: అనసత సరసబశవ రరవప డడగరపరరస

తసడడ:డ సదబటమ రరవప డడగరపరరస
ఇసటట ననస:11-5-290/1, 1st FLOOR,
వయసదస:79
లస: పప
94-40/366

1400 NDX3109022
పపరర: ననగ శశయ
క
డడగరపరరస

94-40/808

తసడడ:డ లకకణ రరవప డడగరపరరస
ఇసటట ననస:11-5-290,
వయసదస:18
లస: ససస స
94-40/810

1403 NDX2601854
పపరర: వనసకట రమణ రరవప వవమన

తసడడ:డ అనసత సరసబశవ రరవప డడగరపరరస
ఇసటట ననస:11-5-290, 1st FLOOR,
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ అకరకపర ననయగడడ వవమన
ఇసటట ననస:11-05-291
వయసదస:75
లస: పప

1405 WUT0438408
పపరర: భవరన వవమన

1406 DVF2488526
పపరర: కలపపరసరశమ వవమన

94-41/639

భరస : కలపపరసరశమ
ఇసటట ననస:11-05-291
వయసదస:49
లస: ససస స
94-41/752

94-40/364

తసడడ:డ పపద బససవ రరడడడ కలరపరటట
ఇసటట ననస:11-05-289
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప దడగరపరరస
ఇసటట ననస:11-5-290/1
వయసదస:21
లస: పప
94-41/764

1385 NDX0711739
పపరర: అశశకआ పపరరపస గగआ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పదరరర
ఇసటట ననస:11-5-288
వయసదస:68
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పదరరస
ఇసటట ననస:11-5-289
వయసదస:60
లస: ససస స

1392 NDX2475978
పపరర: ననగ కకరణకయ ఘసటట

94-40/722

తసడడ:డ బటబగరరవపआ
ఇసటట ననస:11-5-160
వయసదస:33
లస: పప

తలర : హరర పసడయ
ఇసటట ననస:11-05-288
వయసదస:18
లస: ససస స
94-40/723

1382 NDX2846855
పపరర: ససపపరష మక గగవశల

భరస : సదబటమరరడడడ గగవశల
ఇసటట ననస:11-04-285
వయసదస:71
లస: ససస స

భరస : అశశకआ
ఇసటట ననస:11-5-160
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లలటట ఎ వ అవతనరస
ఇసటట ననస:11-5-207
వయసదస:56
లస: పప
1389 NDX2799088
పపరర: పడససద కలరపరటట

94-31/746

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:11-04-284
వయసదస:33
లస: పప

1383 NDX1635103
పపరర: వనసకట శశటట అరరకఖక

1386 NDX3014073
పపరర: ఎ వ యన యస మబరరస

1381 NDX2617652
పపరర: ననన వవలలరల

1408 NDX1740225
పపరర: కవత రరవ
భరస : వనసకటటసశరరర రరవ
ఇసటట ననస:11-5-294
వయసదస:45
లస: ససస స

94-41/637

94-41/751

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:11-05-291
వయసదస:55
లస: పప
94-41/80

1409 NDX1740266
పపరర: పకథదశ రరజ రరవ

94-41/81

తలర : కవత రరవ
ఇసటట ననస:11-5-294
వయసదస:25
లస: పప
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1410 NDX1740241
పపరర: జగదదశ రరవ
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94-41/82

తలర : కవత రరవ
ఇసటట ననస:11-5-294
వయసదస:27
లస: పప

1411 NDX1740209
పపరర: నరజ భవనస

94-41/83

భరస : శకనవరస రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:11-5-295
వయసదస:33
లస: ససస స

1413 NDX1506494
పపరర: శకనవరస రరడడడ భవనస

94-41/85

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:11-5-295
వయసదస:39
లస: పప
94-41/88

94-41/84

భరస : వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:11-5-295
వయసదస:58
లస: ససస స

1414 NDX1900829
పపరర: జగన మహన రరడడ భవనస

94-41/86

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:11-5-295
వయసదస:42
లస: పప

1416 NDX1838756
పపరర: వజయ కరరరసక భభగరరజ

1412 NDX1602011
పపరర: వరమక భవనస

1415 NDX1838749
పపరర: నళన దదవ యడవలర

94-41/87

భరస : వనసకట వజయ జగన మహన భభగరరజ
ఇసటట ననస:11-5-296
వయసదస:55
లస: ససస స

1417 NDX2093755
పపరర: పరమమశశరర వవమరరడడడ

94-41/89

1418 NDX2264778
పపరర: వనసకట శవ పరరచరర

94-41/90

తసడడ:డ వనసకట వజయ జగన మహన భభగరరజ భరస : టట వ యస ఆర కకషష రరడడడ వవమరరడడడ
ఇసటట ననస:11-5-296
ఇసటట ననస:11-5-297
వయసదస:26
లస: పప
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:11-5-297
వయసదస:28
లస: పప

1419 NDX2291136
పపరర: ననగగలల మరర నలస

1421 NDX1237056
పపరర: అనసష మదదదపటర

94-118/83

తసడడ:డ మమదనర నలస
ఇసటట ననస:11-5-297
వయసదస:43
లస: పప

1420 NDX2291078
పపరర: ననగజశశరరరవప పరరచసరర

94-118/84

తసడడ:డ కకటయఖ పరరచసరర
ఇసటట ననస:11-5-297
వయసదస:58
లస: పప

1422 NDX1867979
పపరర: ననగ పదక నలస

94-41/92

భరస : ననగగల మరర నలస
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:31
లస: ససస స
1425 NDX1150085
పపరర: మసజల కరరరరపప
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:42
లస: ససస స
1428 NDX1237866
పపరర: సదజజత నసతలపరటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:32
లస: ససస స

1423 JBV3698305
పపరర: లకడకనరసమక మగరలశశటట

94-41/93

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:36
లస: ససస స
94-41/95

94-41/98

94-41/91

1426 NDX1036813
పపరర: ననగపడసనన కలసదదరరస

1424 NDX2038710
పపరర: ననగ మలలర సవరర మలర మ కకసదద

94-41/94

భరస : మహన కలమలర మలర మ కకసదద
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:38
లస: ససస స
94-41/96

1427 NDX1036789
పపరర: శవపరరశత చపసరడడ

94-41/97

భరస : పరరర సరరధద పడసననసజనవయ కలమలర
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:49
లస: ససస స

1429 NDX0821512
పపరర: ననగకలలఖణణ వసకరయల

1430 NDX1036037
పపరర: రరధనరరణణ ఇనగసటట

94-41/99

94-41/100

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : శకనదవరసద
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : మహహసదడబటబగ
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:53
లస: ససస స

1431 NDX1237031
పపరర: మలణణకఖ మదదదపటర

1432 JBV3698313
పపరర: వనసకట సదబమమక మగరలశశటట

1433 NDX1150093
పపరర: మణణ కరరరరపప

94-41/101

94-41/102

94-41/103

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:63
లస: ససస స

1434 AP151010141067
పపరర: వరభటదడదదవ బకకకనआ

1435 NDX2183614
పపరర: యశశసత నదతలపత

1436 NDX1236959
పపరర: అశశక మదదదపటర

94-41/104

94-41/105

94-41/106

భరస : రరమలరరవపआ
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ నసతలపత
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:27
లస: పప

1437 NDX1281260
పపరర: శకహరర నసతషలపరటట

1438 NDX1801142
పపరర: సదమసత కరకరన

1439 NDX1036078
పపరర: భటనదతదజ దదడనడ

94-41/107

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:26
లస: పప

94-41/108

తసడడ:డ బగలలఆ చచదరర కరకరన
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:28
లస: పప

94-41/109

తసడడ:డ మహహసదడబటబగ
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:28
లస: పప
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1440 JBV3698297
పపరర: రవశసకర మగరలశశటట
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94-41/110

1441 NDX1150077
పపరర: సతష కరరరరపప

94-41/111

1442 NDX1660522
పపరర: భటసకర బసడడ

94-41/112

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:38
లస: పప

1443 NDX2054294
పపరర: శవలసగ పడసరద వసజమబరర

1445 NDX1237858
పపరర: ఆదదననరరయణ నసతలపరటట

తసడడ:డ చనన కకటటశశర రరవప వసజమబరర
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:39
లస: పప

94-41/114
1444 NDX1037241
పపరర: పరరరసరరధద పడసననసజనవయ
కలమలర రరవనసతల
తసడడ:డ వశశననధస
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమ రరవప
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:52
లస: పప

1446 NDX0821629
పపరర: శకనదవరసద వసకరయల

1447 NDX1036219
పపరర: మలర కరరరరనరరవప చపసరడడ

1448 NDX1237049
పపరర: సతఖననరరయణ మదదదపటర

94-41/113

94-41/116

94-41/117

94-41/115

94-41/118

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:63
లస: పప

1449 JBV3698321
పపరర: రరఘవపలల మగరలశశటట

1450 JBV3697877
పపరర: శకదదవआ గరడआ

1451 AP151010141068
పపరర: కసదసరర గరడआ

94-41/119

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:11-5-297 SAIPARADISE
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషआ
ఇసటట ననస:11-5-298
వయసదస:36
లస: ససస స

1452 JBV1654425
పపరర: మగరళకకషషआ గరడआ

1453 AP151010141074
పపరర: రరమలరరవప బకకకనआ

94-41/122

తసడడ:డ రరమకకషషआ
ఇసటట ననస:11-5-298
వయసదస:36
లస: పప
1455 JBV3699824
పపరర: పరరశతआ దదవరపలర आ

94-41/125

1456 JBV3699816
పపరర: ననగభబషణసआ దదవరపలర आ
తసడడ:డ శకరరమగలలआ
ఇసటట ననస:11-5-300
వయసదస:61
లస: పప

94-40/812
1458 NDX2862365
పపరర: కకతత
స రర వనసకట లకడక కకరస ర
పసడయసకర కకతత
స రర
భసధదవప: కకతత
స రర రరమ కకటటశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:11-5-301
వయసదస:22
లస: ససస స

1459 NDX0244996
పపరర: ననగలకడక కకతత
స రర
భరస : రరమ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:11-5-301
వయసదస:41
లస: ససస స

1461 NDX0244988
పపరర: లకడక కలమలరర కకతత
స రర

1462 JBV3697893
పపరర: అశశక కలమలర కకతత
స రర

94-41/130

భరస : వనసకట అపరరరరవప
ఇసటట ననస:11-5-301
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ చన హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:11-5-301
వయసదస:72
లస: పప
1467 JBV3697901
పపరర: వరలకడక కసచరర आ
భరస : ధనదసజయ రరవపआ
ఇసటట ననస:11-5-304
వయసదస:68
లస: ససస స

94-41/123

94-41/135

1465 NDX2573038
పపరర: దదవ నసద సరయ పడణణత

1454 NDX0829978
పపరర: ననగ జజఖతరకయ మగపరనవన

94-41/126

1457 NDX0829747
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప మగపరనవనआ

94-41/127

తసడడ:డ వనసకట రరవపआ
ఇసటట ననస:11-5-300
వయసదస:47
లస: పప
94-41/128

1460 JBV3697885
పపరర: ఉమలశశ కళ కకతత
స రర

94-41/129

భరస : అశశక కలమలర
ఇసటట ననస:11-5-301
వయసదస:42
లస: ససస స
94-41/131

1463 NDX0352724
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప కకతషరర

94-41/132

తసడడ:డ వనసకటపరరరరవప
ఇసటట ననస:11-5-301
వయసదస:50
లస: పప
94-41/640

1466 JBV3700952
పపరర: చసదడ శశఖరరకసआ చసతలపరటటआ

తసడడ:డ దదవ జయ నరసససహ అయఖసగరర
ఇసటట ననస:11-05-301
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ శరససస आస
ఇసటట ననస:11-5-302
వయసదస:63
లస: పప

1468 AP151010141360
పపరర: వససత కలమలర కసచరర आ

1469 JBV3701026
పపరర: ధనదసజయ రరవపआ కసచరర आ

తసడడ:డ ధనదసజయ రరవపआ
ఇసటట ననస:11-5-304
వయసదస:46
లస: పప

94-41/124

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:11-5-300
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అపరరరరవప
ఇసటట ననస:11-5-301
వయసదస:47
లస: పప
94-41/133

94-41/121

భరస : రరమకకషషआ
ఇసటట ననస:11-5-298
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ తరపననआ
ఇసటట ననస:11-5-298
వయసదస:87
లస: పప

భరస : ననగభబషణసआ
ఇసటట ననస:11-5-300
వయసదస:46
లస: ససస స

1464 NDX0352997
పపరర: వనసకట అపరరరరవప కకతత
స రర

94-41/120

94-41/136

94-41/134

94-41/137

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవపआ
ఇసటట ననస:11-5-304
వయసదస:76
లస: పప
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1470 NDX2775716
పపరర: మసజవరణణ పపలర గబర
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94-40/813

భరస : ససజవ రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:11-5-305
వయసదస:47
లస: ససస స
1473 NDX2264752
పపరర: ససజవ రరవప పపలర గబర

94-40/814

తసడడ:డ ససజజవ రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:11-5-305
వయసదస:26
లస: పప
94-41/139

తసడడ:డ సదసదర రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:11-5-305
వయసదస:51
లస: పప
1476 NDX2008366
పపరర: రరణణ దనచదపలర

1471 NDX2775724
పపరర: సదరజసదడ పపలర గబర

1474 NDX1732362
పపరర: వర బడహకచనరర కకసడపస

1477 NDX2008358
పపరర: వనసకటటశశరరర దనచదపలర

94-41/140

94-30/1425
1475 NDX3266160
పపరర: చతదస మలలల మధవ లత
చతదస మలలల
భరస : వలవవటట సదబమరరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:11-05-305, FLAT NO-303,
వయసదస:44
లస: ససస స

94-41/146

1478 NDX1801233
పపరర: నళన అనసరరధ మమడడచచరర

భరస : వనసకటటశశరరర దనచదపలర
ఇసటట ననస:11-5-305 ,VIKUNTA RESIDENC
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ దనచదపలర
ఇసటట ననస:11-5-305 ,VIKUNTA RESIDENC
వయసదస:69
లస: పప

భరస : శకనవరస శసకర మమడడచచరర
ఇసటట ననస:11-5-306
వయసదస:48
లస: ససస స

1479 NDX1519943
పపరర: వనసకటసరయ కరరరసక మమడడచచరర

1480 NDX2166131
పపరర: చసదడ గగపస చచదరర ఆళళళఫరటట

1481 JBV3701042
పపరర: యశశధआ మగషసటआ

94-41/142

తసడడ:డ శకనవరస శసకర మమడడచచరర
ఇసటట ననస:11-5-306
వయసదస:26
లస: పప
1482 NDX2264810
పపరర: మసజవరణణ పపలర గబర
భరస : ససజవ రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:11-5-3051
వయసదస:48
లస: ససస స
1485 NDX2929677
పపరర: వనసకట శవ శసకర పపరరమలళర

94-41/753

1486 NDX2923845
పపరర: మలధవ పపరరమలళర

94-41/149

1489 NDX1868456
పపరర: వసశ కకషష యనమల

94-41/1013

1492 NDX2678035
పపరర: సతఖ ననరరయణ మదదదపటర
తసడడ:డ వనసకయఖ మదదదపటర
ఇసటట ననస:11-6-313 WORD 3
వయసదస:62
లస: పప

1494 NDX2603785
పపరర: అనదష మదదదపటర

1495 NDX1902692
పపరర: వషష
ష పసడయల తనటవరరస

94-32/925

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ మదదదపటర
ఇసటట ననస:11-6-313 WORD 3
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : జననరరన రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:11-6-314
వయసదస:40
లస: ససస స

94-41/754

1498 NDX1902684
పపరర: మలధదరర తనటవరరస
తసడడ:డ భటసకర తనటవరరస
ఇసటట ననస:11-6-314
వయసదస:47
లస: ససస స

1484 NDX2072015
పపరర: అననపపరష ఉషరరరణణ సదసరర

94-41/148

1487 NDX2899896
పపరర: వనసకట రరకజశ పపరరమలళర

94-41/755

తసడడ:డ వనసకట శవ శసకర పపరరమలళర
ఇసటట ననస:11-06-312 F.NO.301
వయసదస:19
లస: పప
94-41/150

1490 NDX1466599
పపరర: వనసకటటశశరరర యయనదమగల

94-41/151

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:11-6-313
వయసదస:54
లస: పప
94-31/753

1493 NDX2603900
పపరర: మలణణకఖ మదదదపటర

94-32/924

భరస : సతఖ ననరరయణ మదదదపటర
ఇసటట ననస:11-6-313 WORD 3
వయసదస:54
లస: ససస స
94-41/152

తసడడ:డ భటసకర తనటవరరస
ఇసటట ననస:11-6-314
వయసదస:24
లస: ససస స
94-41/154

94-41/144

భరస : దదరరర శకనవరస యమజల
ఇసటట ననస:11-6-312
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యనమల
ఇసటట ననస:11-6-313
వయసదస:27
లస: పప

భరస : శకనద కకటపరటట
ఇసటట ననస:11-06-313/312 OLD 3-24-3
వయసదస:28
లస: ససస స

1497 NDX2038702
పపరర: అననపపరష కనమరర పపడడ

94-98/11

భరస : వనసకట శవ శసకర పపరరమలళర
ఇసటట ననస:11-06-312 F.NO.301
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర యనమల
ఇసటట ననస:11-6-313
వయసదస:57
లస: ససస స
1491 NDX3218773
పపరర: మహలకడక కకటపరటట

1483 NDX2396406
పపరర: రరజజసదడ బటలరరజ

94-41/141

తసడడ:డ లకడక నరసససహ శరషసటआష
ఇసటట ననస:11-5-307
వయసదస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజసదడ బటలరరజ
ఇసటట ననస:11-6-72
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపరరమలళర
ఇసటట ననస:11-06-312 F.NO. 301
వయసదస:53
లస: పప
1488 NDX1868472
పపరర: భడమరరసబ పసట

94-41/143

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ఆళళళఫరటట
ఇసటట ననస:11-5-306/1
వయసదస:36
లస: పప
94-41/147

94-41/138

భరస : వరబడహక చనరర కకసడపస
ఇసటట ననస:11-5-305
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సదబమ రరవప కకసడపస
ఇసటట ననస:11-5-305
వయసదస:55
లస: పప
94-41/145

1472 NDX1732370
పపరర: వమల కలమలరర కకసడపస

1496 NDX1732354
పపరర: కరవఖ పసలర ల

94-41/153

తసడడ:డ సదరజష పసలర ల
ఇసటట ననస:11-6-314
వయసదస:25
లస: ససస స
94-41/155

1499 NDX2038686
పపరర: జననరరన రరవప కనమరర పపడడ

94-41/156

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:11-6-314
వయసదస:42
లస: పప
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1500 NDX2700490
పపరర: లకడక రరజఖస కడడయలల

94-41/641

భరస : శవరజ కడడయలల
ఇసటట ననస:11-06-314
వయసదస:57
లస: ససస స
1503 NDX2586741
పపరర: శవరజ కడడయలల

94-41/642

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:11-06-314
వయసదస:40
లస: పప
94-41/648

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-6-314
వయసదస:64
లస: పప
1506 NDX3100484
పపరర: పదనకవత అననస

1501 NDX2586683
పపరర: పపరరన సదధకర మత

1504 NDX2876548
పపరర: శక దదవ కడడయలల

1507 NDX2955904
పపరర: పదనకవత అననస

94-41/643

భరస : పపరరన సదధకర మత
ఇసటట ననస:11-06-314
వయసదస:37
లస: ససస స
94-41/756

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:11-06-314
వయసదస:38
లస: ససస స
94-41/758

1502 NDX2696813
పపరర: శక లత మత

1505 NDX2876696
పపరర: వనసకట అరవసద కడడయలల

94-41/757

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:11-06-314
వయసదస:33
లస: పప
94-41/759

1508 NDX2429702
పపరర: రరధదక రరచపపడడ

94-41/172

భరస : సతఖననరరయణ మమసడడ
ఇసటట ననస:11-06-314/315
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ మమసడడ
ఇసటట ననస:11-06-314/315
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:11-06-314, SAI VISISTA RESID
వయసదస:45
లస: ససస స

94-41/173
1509 NDX2429694
పపరర: వనసకట సరయ ససరఖ శరత
రరచపపడడ
తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:11-06-314, SAI VISISTA RESID
వయసదస:22
లస: పప

94-41/174
1510 NDX2429710
పపరర: వనసకట సరయ ససరఖ శశరసక
రరచపపడడ
తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:11-06-314, SAI VISISTA RESID
వయసదస:22
లస: పప

1511 NDX2429686
పపరర: మలర కరరరరన రరవప రరచపపడడ

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:11-06-314, SAI VISISTA RESID
వయసదస:56
లస: పప

1512 NDX2589216
పపరర: కకతక గగడద

1513 NDX2122828
పపరర: తనశ వనసడనడత

1514 NDX0789438
పపరర: జమకలమడడగగ లకడకआ

94-41/1038

తసడడ:డ వనసకట కణక దదరర రరవప గగడద
ఇసటట ననస:11-6-315
వయసదస:18
లస: ససస స
1515 NDX1660506
పపరర: వజయ లలలలఎస

తసడడ:డ గరపస కకషష వనసడనడత
ఇసటట ననస:11-6-319
వయసదస:23
లస: ససస స
94-41/163

భరస : గరపస కకషష వనసదడత
ఇసటట ననస:11-6-319
వయసదస:46
లస: ససస స
1518 JBV3699840
పపరర: చచననమక గసజ

94-41/167

94-41/170

భరస : వనసకట ససతతష కకరణआ
ఇసటట ననస:11-6-321
వయసదస:67
లస: ససస స
1524 AP151010138229
పపరర: అయలలకకపరరరణణ

94-40/371

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:11-7
వయసదస:47
లస: ససస స
1527 AP151010135359
పపరర: ఆదదననరరయణ అయలలआ
తసడడ:డ అపరరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-7
వయసదస:61
లస: పప

1516 NDX0789321
పపరర: జమకలమడడగగ రవసదడ ననధआ

94-40/374

94-41/165

1517 JBV3699923
పపరర: బటలయఖआ లలలసआ

94-41/166

తసడడ:డ పసచచయఖआ
ఇసటట ననస:11-6-319
వయసదస:74
లస: పప

1519 JBV3700960
పపరర: శకవనసకటసరయ అమబలఖआ
వవదనసతసआ
తసడడ:డ వనసకట ససతతషషకమలరआ
ఇసటట ననస:11-6-321
వయసదస:29
లస: ససస స

94-41/168

1522 NDX0660233
పపరర: వనసకట ససతతష కలమలరआ
వవదనసతసआ
తసడడ:డ బటల కకషషమబరరసआ
ఇసటట ననస:11-6-321
వయసదస:68
లస: పప

94-41/171

1525 NDX0711986
పపరర: ఫపరషవనసకటరరఘవవసదడआ
అయలలపడగడआ
తసడడ:డ ఆదదననరరయణआ
ఇసటట ననస:11-7
వయసదస:34
లస: పప

94-40/372

1528 NDX3015419
పపరర: ఆసజనవయగలల వవమబరర

94-40/724

తలర : రరజఖలకడక వవమబరర
ఇసటట ననస:11-07-322
వయసదస:50
లస: పప

94-41/162

భరస : రవసదడ ననధआ
ఇసటట ననస:11-6-319
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవపआ
ఇసటట ననస:11-6-319
వయసదస:48
లస: పప

భరస : వనసకటకకసడయఖ
ఇసటట ననస:11-6-320
వయసదస:53
లస: ససస స
1521 NDX0660241
పపరర: లకడక పడససనననआ వవదనసతసआ

94-41/161

94-41/175

1520 NDX1867912
పపరర: రరజఖలకడక దదగరరరరల

94-41/169

భరస : శశభ ననదదడ సరశమ శరససస స
ఇసటట ననస:11-6-321
వయసదస:62
లస: ససస స
1523 NDX1132554
పపరర: గసగరభవరన ఏ

94-40/370

తసడడ:డ ఆదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:11-7
వయసదస:32
లస: ససస స
1526 NDX0543280
పపరర: రరఘవవసదడ ఐలల

94-40/373

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:11-7
వయసదస:34
లస: పప
94-27/832
1529 NDX2690766
పపరర: బల వనసకట పపరష సదరజశ
జమకలమడడగగ
తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషష జమకలమడడగగ
ఇసటట ననస:11-07-326
వయసదస:45
లస: పప
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94-30/954

భరస : సదరజశ జమకలమడక
ఇసటట ననస:11-07-326
వయసదస:41
లస: ససస స
1533 NDX3051588
పపరర: గరయతడ దదవ మగనగపరటట

94-40/815

94-3/1275

తసడడ:డ లలకలమల కరరరర
ఇసటట ననస:11-07-337
వయసదస:81
లస: పప
1539 NDX2583151
పపరర: రజఖ కరరరర

94-42/682

94-40/728

1545 AP151010138227
పపరర: హనదమలయమక అయలల

94-40/376

94-40/379

94-40/382

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:11-8-300
వయసదస:49
లస: ససస స

1537 NDX2629814
పపరర: రరహహల కరరరర

1538 NDX2629798
పపరర: రరహహత కరరరర

94-18/715

94-17/892

1540 NDX3080181
పపరర: ననగరసదడమక పసడపరరస

తసడడ:డ పవన కలమలర కరరరర
ఇసటట ననస:11-07-337
వయసదస:21
లస: పప
94-40/726

1541 NDX3079910
పపరర: ననగ సరయ వనసకటపర రరడడ
పసడపరరస
తసడడ:డ మలర రరడడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:11-07-343
వయసదస:37
లస: పప

94-40/727

1543 NDX3080082
పపరర: సరయ లకడక పసడపరరస

94-40/729

1544 NDX1032069
పపరర: వజయలకడక చటటమడడగగల

94-40/375

1546 AP151010138048
పపరర: శరఖమలదదవ వరససరరడడ

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:11-8
వయసదస:48
94-40/377

94-40/385

1549 NDX2516615
పపరర: ససరగన వరసదదదవరరవప
ససరగన వనసకటచలస
తలర : లకడక ససరగన
ఇసటట ననస:11-8-98/9
వయసదస:24
లస: పప

94-40/380

1552 NDX0639815
పపరర: కకషషకలమలరర అననపడగడ

94-40/383

1555 NDX1239169
పపరర: శకవదనఖ వణగకలరర

1558 NDX0637967
పపరర: అసజరరడడడ యయరరవ
తసడడ:డ బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:11-8-300
వయసదస:61
లస: పప

1547 NDX1019553
పపరర: శశషయఖ చటటమడడగగల

94-40/378

1550 NDX0619825
పపరర: షసలలర మబలలరరర

94-40/381

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మబలలరరర
ఇసటట ననస:11-8-300
వయసదస:29
లస: ససస స
1553 NDX0891499
పపరర: ననరరయణమక యయరరవ

94-40/384

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:11-8-300
వయసదస:57
లస: ససస స
94-40/386

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:11-8-300
వయసదస:28
లస: పప
94-40/388

లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:11-8
వయసదస:58
లస: పప

భరస : వశశననథ
ఇసటట ననస:11-8-300
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడआ
ఇసటట ననస:11-8-300
వయసదస:65
లస: ససస స
1557 NDX0671412
పపరర: తరరమల దదవరరయగలల
కలరకసటట
తసడడ:డ పరసడడరసగ మబరరస
ఇసటట ననస:11-8-300
వయసదస:54
లస: పప

భరస : వ ఆర ననగరరజ కలమలర ధసళపరళ
ఇసటట ననస:11-7-331
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:11/8
వయసదస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:11-8
వయసదస:72
లస: పప

1554 NDX0217166
పపరర: అనససరఖమకआ పస తతరరआ

94-41/177

తసడడ:డ మలర రరడడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:11-07-343
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : భటవనననరరయణ
ఇసటట ననస:11-8
వయసదస:64
లస: ససస స

94-40/725

1535 NDX2389740
పపరర: వ ఆర ననగ రరజకలమలర
ధసళపరళ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ ధసళపరళ
ఇసటట ననస:11-7-331
వయసదస:56
లస: పప

94-41/176

భరస : మలలరరరడడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:11-07-343
వయసదస:53
లస: ససస స

1542 NDX3079852
పపరర: ననగ డదటట ఆసజనవయ రరడడడ
పసడపరరస
తసడడ:డ మలర రరడడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:11-07-343
వయసదస:34
లస: పప

1551 NDX0619775
పపరర: సదధ మబలలరరర

1534 NDX2384071
పపరర: హహహమలవత ధసళపరళ

1532 NDX3043494
పపరర: సదనశవ కకసడపస

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ కకసడపస
ఇసటట ననస:11-07-327
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ పవన కలమలర కరరరర
ఇసటట ననస:11-07-337
వయసదస:21
లస: పప

భరస : పవన కలమలర కరరరర
ఇసటట ననస:11-07-337
వయసదస:46
లస: ససస స

1548 NDX1019637
పపరర: భటవననరరయణ అయలల

94-31/747

తసడడ:డ సదరజశ జమలమదనక
ఇసటట ననస:11-07-326
వయసదస:21
లస: పప

భరస : సదనశవ మగనగపరటట
ఇసటట ననస:11-7-327
వయసదస:52
లస: ససస స
1536 NDX2631224
పపరర: హహరరలలల కరరరర

1531 NDX2695757
పపరర: లఖఠ

1556 NDX0623181
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ ఏరరవ

94-40/387

తసడడ:డ ధనదసజయ రరడడడ
ఇసటట ననస:11-8-300
వయసదస:32
లస: పప
94-40/389

1559 NDX0946244
పపరర: సరసబరరడడడ పస తతరర

94-40/390

తసడడ:డ బగచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:11-8-300
వయసదస:69
లస: పప
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1560 NDX2779023
పపరర: వనసకట రరవప కకపరరకలల

94-40/816

తసడడ:డ సదబమయఖ కకపరరకలల
ఇసటట ననస:11-8-345
వయసదస:68
లస: పప
1563 NDX2447613
పపరర: రరజజశశకర రరడడడ మదదగగల

1561 NDX2778025
పపరర: జజఖత కకపరరకలల

భరస : వనసకట రరవప కకపరరకలల
ఇసటట ననస:11-8-345
వయసదస:55
లస: ససస స
94-40/391

తసడడ:డ సదబమరరవప కకసడబటల
ఇసటట ననస:11-8-346/101
వయసదస:67
లస: పప

1566 NDX2877488
పపరర: హకదయ రరజ పపడడత

1567 NDX2877439
పపరర: సదసదమ కటట

94-40/730

భసధదవప: సదసదమ కటట
ఇసటట ననస:11-08-351
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖరరరవ ఏలలరర
ఇసటట ననస:11-08-353
వయసదస:34
లస: పప
1572 NDX2032100
పపరర: శక రజణగక లకడక చనన
తసడడ:డ మగరళ కకషష చనన
ఇసటట ననస:11-8-355
వయసదస:24
లస: ససస స
1575 NDX1413301
పపరర: పసచచయఖ గగపరస చకరక
తసడడ:డ సతఖననరరయణ చకరక
ఇసటట ననస:11-8-355
వయసదస:41
లస: పప
1578 AP151010135043
పపరర: గణణష కలమలర వవగరలల

94-40/402

తసడడ:డ అననయఖ
ఇసటట ననస:11-8-356
వయసదస:86
లస: పప
1584 NDX1813451
పపరర: సదశల కరజజ

తసడడ:డ అచదఖతరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:11-8-357
వయసదస:49
లస: పప

94-40/394

1573 NDX1413327
పపరర: శआవవతన చకరక

1576 AP151010138608
పపరర: అననపపరన అమరరआ

94-40/407

94-40/410

1571 NDX2402832
పపరర: రరమకకషష మబరరస చదగగ

94-40/395

94-40/397

1574 NDX1813337
పపరర: సదగగణ సదసదరర సదషక
కకలల
ర రర
భరస : సదరజష బటబగ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:11-8-355
వయసదస:45
లస: ససస స

94-40/398

94-40/400

1577 AP151010138192
పపరర: లలలవత ఓగగటట

94-40/401

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:11-8-356
వయసదస:84
లస: ససస స

1579 NDX2402782
పపరర: శరసత సశరరప తతట

1582 NDX3265121
పపరర: మమనక చసతకరయల

94-40/392

తసడడ:డ పపరరషస తస స చదగగ
ఇసటట ననస:11-8-354
వయసదస:51
లస: పప

94-40/403

1580 AP151010135373
పపరర: మహహషషకమలర ఓగరటట

94-40/404

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:11-8-356
వయసదస:47
లస: పప
94-38/1118

తసడడ:డ హరరకకషష చసతకరయల
ఇసటట ననస:11-8-356 201
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : ససరఖపడకరశ కరజజ
ఇసటట ననస:11-8-357
వయసదస:44
లస: ససస స
1587 NDX1813790
పపరర: ససరరఖ పడకరశ కరజజ

1570 NDX2402808
పపరర: జయ హరత చదగగ

తసడడ:డ హనదమసతరరవప తతట
ఇసటట ననస:11-08-356
వయసదస:43
లస: పప
94-40/405

1568 NDX2402790
పపరర: మలనస ఏలలరర
భరస : రరమకకషష ఏలలరర
ఇసటట ననస:11-08-353
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-8-356
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:11-8-356
వయసదస:41
లస: పప
1581 AP151010135184
పపరర: కకషషమబరరస ఓగరటట

94-40/731

భరస : పసచచయఖ గగపరస చకరక
ఇసటట ననస:11-8-355
వయసదస:37
లస: ససస స
94-40/399

94-40/820

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప కకసడబటల
ఇసటట ననస:11-8-346/101
వయసదస:61
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష మబరరస చదగగ
ఇసటట ననస:11-8-354
వయసదస:43
లస: ససస స
94-40/396

94-40/818

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకపరరకలల
ఇసటట ననస:11-8-345
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ హకదయ రరజ పపడడత
ఇసటట ననస:11-08-351
వయసదస:37
లస: ససస స
94-40/393

1562 NDX2856276
పపరర: శకనవరస రరవప కకపరరకలల

94-40/819 1565 NDX2777928
1564 NDX2778959
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప కకసడబటల
పపరర: పదనకవత కకసడబటల

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రరడడడ మదదగగల
ఇసటట ననస:11-8-346
వయసదస:41
లస: పప

1569 NDX2402766
పపరర: రరమకకషష ఏలలరర

94-40/817

1585 NDX1813758
పపరర: ధరక ససరఖ వనత కకమబకరర

1583 NDX1746512
పపరర: వజయలకడక ఆలపరటట

భరస : రరహహణణ శకనవరస మబరరస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:11-8-357
వయసదస:43
లస: ససస స
94-40/408

1586 NDX1357706
పపరర: శకకరసత మడమసచ

తసడడ:డ వనసకట సదబటమరరవప కకమబకరర
ఇసటట ననస:11-8-357
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:11-8-357
వయసదస:39
లస: పప

1588 NDX2440691
పపరర: అనతన రరడడడ పపదద రరడడడ

1589 NDX1480029
పపరర: ససయగకస దడగరపరరస

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:11-8--358
వయసదస:23
లస: ససస స

94-40/406

94-40/411

94-40/409

94-40/412

తసడడ:డ సదబడహకణఖస దడగరపరరస
ఇసటట ననస:11-8-358
వయసదస:28
లస: ససస స
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1590 NDX2440717
పపరర: వనసకట పదనకవత పపదద రరడడడ

94-40/413

1591 NDX0891481
పపరర: రరజఖలకడక పలలకలరర

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:11-8-358
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:11-8-358
వయసదస:71
లస: ససస స

94-40/416
1593 NDX2440709
పపరర: వనసకట సరయ దనదసజయ రరడడ
పపదద రరడడడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:11-8-358
వయసదస:25
లస: పప

1594 NDX0670679
పపరర: రమణనరరడడడआ పపదద రరడआడడ
తసడడ:డ సదబటమరరడడడआ
ఇసటట ననస:11-8-358
వయసదస:45
లస: పప

1596 NDX2440725
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ పపదద రరడడడ

1597 NDX2659274
పపరర: అనసదయమక పస రరరర

94-40/419

తసడడ:డ వనసకటసదబటమరరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:11-8-358
వయసదస:49
లస: పప
1599 NDX2658268
పపరర: అమకత వలర వణగకలరర

94-22/641

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:11-8-360
వయసదస:26
లస: ససస స
1605 NDX2618759
పపరర: వనసకయమక వణగకలరర

94-40/608

94-40/611

94-32/923

1609 NDX2604718
పపరర: సతఖవత బబ డడడపలర

94-41/649

1612 NDX2618569
పపరర: అసగర రరడడడ యయరరవ

94-40/606

1615 NDX2428324
పపరర: యయసదపరదస కసచరర

1598 NDX2618379
పపరర: కకషష కరరరసక బబ డడడపలర

94-20/977

1601 NDX3224425
పపరర: సతఖవత బబ డడడపలర

94-37/801

1604 NDX2621233
పపరర: సరసబ రరడడ వణగకలరర

94-40/607

తసడడ:డ పపనన రరడడ
ఇసటట ననస:11-08-360
వయసదస:51
లస: పప
94-40/609

1607 NDX2605194
పపరర: శకవదఖ వణగకలరర

94-40/610

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:11-08-360
వయసదస:28
లస: ససస స
94-40/622

1610 NDX2703916
పపరర: రరమ మబరరస చసతలపరటట

94-40/623

తసడడ:డ పరరశతశస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:11-8-360
వయసదస:53
లస: పప
94-133/517

తసడడ:డ బడహక రరడడడ
ఇసటట ననస:11-08-360
వయసదస:61
లస: పప
94-40/422

94-40/418

భరస : లకడక నరసససహ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:11-8-360
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : లకడక నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:11-8-360
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:11-8-360
వయసదస:60
లస: ససస స
1614 NDX2428340
పపరర: నరజసదడ కలమలర కసచరర

1606 NDX2704211
పపరర: శశష వలర చసతలపరటట

1595 NDX1197615
పపరర: సదబడహకణఖస పలలకలరర

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:11-08-360
వయసదస:28
లస: పప

భరస : రరమ మబరరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:11-08-360
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మబరరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:11-08-360
వయసదస:22
లస: ససస స
1611 NDX2621365
పపరర: నరరయణమక యయరరవ

94-16/1082

1600 NDX2619609
పపరర: లకడక నరసససహ రరవప బబ డడడపలర

1603 NDX2624922
పపరర: సతఖ వత బబ డడడపలర

94-40/415

తసడడ:డ రరధనకకషష మబరరస
ఇసటట ననస:11-8-358
వయసదస:47
లస: పప

భరస : లకడక నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:11-08-360
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడ
ఇసటట ననస:11-08-360
వయసదస:47
లస: ససస స
1608 NDX2622298
పపరర: సరయ గరతక` చసతలపరటట

94-40/417

తసడడ:డ రరఢ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:11-08-360
వయసదస:59
లస: పప
94-40/420

1592 NDX1480052
పపరర: సరయ సదహస డడగరపరరస

తసడడ:డ సదబడహకణఖస
ఇసటట ననస:11-8-358
వయసదస:26
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:11-08-360
వయసదస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:11-08-360
వయసదస:26
లస: ససస స
1602 NDX1239177
పపరర: అమకతన వలర వణగకలరర

94-40/414

1613 NDX2428332
పపరర: జయపడద కసచరర

94-40/421

భరస : యయసదపరదస కసచరర
ఇసటట ననస:11-08-360 FLOT NO 203
వయసదస:67
లస: ససస స
94-40/423

1616 NDX2990679
పపరర: ఆలపరటట లలత నఖల

94-40/732

తసడడ:డ యయసదపరదస కసచరర
ఇసటట ననస:11-08-360 FLOT NO 203
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ పడభగదనస కసచరర
ఇసటట ననస:11-08-360, FLOT NO 203
వయసదస:73
లస: పప

తసడడ:డ ఆలపరటట రరహహణణ శకనవరస మబరరస
ఇసటట ననస:11-08-375
వయసదస:19
లస: పప

1617 JBV3107612
పపరర: మహహమబ షపక

1618 JBV3099744
పపరర: నబసర షపక

1619 JBV3099405
పపరర: సపవదన షపక

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:11-9వయసదస:57
లస: ససస స

94-39/614

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:11-9వయసదస:43
లస: పప

94-39/615

94-39/616

తసడడ:డ రరసతషలలర షపక
ఇసటట ననస:11-9వయసదస:60
లస: పప
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1620 AP151010138047
పపరర: శరసత కరటడగడడ

94-40/424

భరస : రరమ కకషష పడసరద కరటడగడడ
ఇసటట ననస:11/9
వయసదస:47
లస: ససస స
1623 NDX3257193
పపరర: సదనత దదవ తతసడచపప

1621 SQX2085454
పపరర: జజసఫ కలమలర పస షస

95-35/651

తసడడ:డ గరనన శశరరలల పస షస
ఇసటట ననస:11-9
వయసదస:21
లస: పప
94-40/1120

భరస : రవ తతసడచపప
ఇసటట ననస:11-09-362
వయసదస:36
లస: ససస స
1626 NDX0670653
పపరర: వజయకలమలరआ లసకరआ

94-40/426

94-40/428

1630 NDX0794594
పపరర: వ వజయలకడక

94-40/431

1633 AP151010135274
పపరర: సతఖననరరయణ గటటటనవన

94-40/823

1636 NDX2401529
పపరర: వవదవత కకమటటనవన

94-40/425

1628 NDX1782177
పపరర: సససధసజజ వపయబఖరర

94-40/427

తసడడ:డ బడహక రరడడ వపయబఖరర
ఇసటట ననస:11-9-370
వయసదస:25
లస: ససస స
94-40/429

1631 AP151010138265
పపరర: కమల గటటటననన

94-40/430

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:11-9-370
వయసదస:72
లస: ససస స
94-40/432

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:11-9-370
వయసదస:77
లస: పప
94-40/461

1625 NDX0670695
పపరర: రజన లసకర
భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:11-9-369
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:11-9-370
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశరరడడడ
ఇసటట ననస:11-9-370
వయసదస:60
లస: పప
1635 NDX2401511
పపరర: సపనహ కకమటటనవన

94-40/822

తసడడ:డ వజయ కలమలర లసకర
ఇసటట ననస:11-9-369, 2nd LANE,
వయసదస:31
లస: పప

భరస : మధద రసగననథ కరకలమలనద
ఇసటట ననస:11-9-370
వయసదస:33
లస: ససస స
1632 NDX0794735
పపరర: వపయబఖరర బడహకరరడడడ

1627 NDX2840429
పపరర: వసశ కకషష లసకర

94-40/1119

తసడడ:డ జగననకహన రరవప తతసడచపప
ఇసటట ననస:11-09-362
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:11-9-366/301
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-9-369
వయసదస:57
లస: పప
1629 NDX2149210
పపరర: హరరత కరకలమలనద

1624 NDX2844017
పపరర: శకనవరస తడవరరస

1622 NDX3257094
పపరర: రవ తతసడచపప

1634 NDX2528610
పపరర: లకడక వనవదదహహ చదగగ

94-40/433

భరస : వనసకట లకకణ కలమలర చదగగ
ఇసటట ననస:11-9-370 F NO B1 BOMMARILL
వయసదస:44
లస: ససస స
94-40/462

1637 NDX2401537
పపరర: శకదదవ కకమటటనవన

94-40/463

తసడడ:డ అసకమకరరవప కకమటటనవన
ఇసటట ననస:11-09-370, PRUDHVISH BOMM
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమకరరవప కకమటటనవన
ఇసటట ననస:11-09-370, PRUDHVISH BOMM
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప కకమటటనవన
ఇసటట ననస:11-09-370, PRUDHVISH BOMM
వయసదస:55
లస: ససస స

1638 NDX2401503
పపరర: వవవక కకమటటనవన

1639 NDX2401545
పపరర: అసకమకరరవప కకమటటనవన

1640 NDX1247717
పపరర: ననగ లకడక మలనస మహసకరళ

94-40/464

94-40/465

తసడడ:డ అసకమకరరవప కకమటటనవన
ఇసటట ననస:11-09-370, PRUDHVISH BOMM
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకమటటనవన
ఇసటట ననస:11-09-370, PRUDHVISH BOMM
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ సదబడహమలనఖస
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:25
లస: ససస స

1641 NDX1746496
పపరర: శరరష గగబబమరర

1642 NDX1813246
పపరర: శకదదవ లలవప

1643 JBV1654029
పపరర: ఈసశరర కకణతస आ आ

94-40/435

భరస : శశ కకరణ గగబబమరర
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:26
లస: ససస స
1644 NDX1795642
పపరర: రరజఖలకడక గసడవరపప

భరస : శవరరమయఖ పపరవల
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:44
లస: ససస స
94-40/438

తసడడ:డ నరసససహ సరశమ తమకవరపప
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:50
లస: ససస స
1647 AP151010138605
పపరర: సదభ రరదడవరపపआ
భరస : కరశపతరరవపआ
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:58
లస: ససస స

94-40/436

1645 JBV3107653
పపరర: పదక మగనపలలర आ आ

1648 AP151010138604
పపరర: లకడకబటయ యలలరపడగడ
భరస : సప మరరజలలపసతషలల
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:72
లస: ససస స

94-40/437

భరస : సరసబరరడడడ आ आ
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:47
లస: ససస స
94-40/439

భరస : ససరఖననరరయణ आ आ
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:51
లస: ససస స
94-40/441

94-40/434

1646 NDX1480193
పపరర: సదజజత నసబబరర

94-40/440

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:54
లస: ససస స
94-40/442

1649 NDX1795428
పపరర: భరదనశజ గసడవరపప

94-40/443

తసడడ:డ రమమష బటబగ గసడవరపప
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:26
లస: పప
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94-40/444

తసడడ:డ Karnataka
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:33
లస: పప
1653 AP151010483328
పపరర: వనసకటటశశరరర నసబబరర

94-40/447

94-40/450

94-40/452

94-40/455

94-40/458

తసడడ:డ రరధనకకషష మబరరస
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:70
లస: పప
1668 NDX2857993
పపరర: లకకమక పప దదల

94-40/451

1660 NDX0945741
పపరర: తరళ కసస
స రర

94-40/825

94-40/453

94-40/456

1666 NDX1746678
పపరర: వనసకట రరవప దనసరర

94-40/459

1672 NDX2540334
పపరర: అరరణ జమగకల

1658 NDX2627297
పపరర: తదజససశన పపరవల

94-6/535

1661 NDX1479998
పపరర: ససతన మహలకడక రరజపరలలపప

94-40/454

1664 NDX1746645
పపరర: సతఖననరరయణ బటపటర

94-40/457

తసడడ:డ సదబటమరరవప బటపటర
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:47
లస: పప
1667 NDX2858413
పపరర: పస లయఖ పప దదల

94-40/824

తసడడ:డ సస మయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:69
లస: పప
94-40/826

భరస : మలర కరరరరన రరవప కరవవటట
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:57
లస: ససస స
94-40/625

94-40/449

భరస : కకదసడరరస
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:69
లస: ససస స

1663 NDX2032126
పపరర: మహన ననగ రవతదజ
మగనగరల
తసడడ:డ కకసడయఖ మగనగరల
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:26
లస: పప

1669 NDX2878817
పపరర: రజవత దరర

1655 NDX0663765
పపరర: రరధనకకషషమబరరస కసస
స రర

తసడడ:డ శవరరమయఖ పపరవల
ఇసటట ననస:11-09-374 F101
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:72
లస: పప

భరస : పస లయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:64
లస: ససస స
1671 NDX2540417
పపరర: గణణష బటబగ జమగకల

1657 NDX0702944
పపరర: సరనన ఆచనరరఖలల

94-40/446

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:60
లస: పప

భరస : రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:25
లస: పప
1665 NDX1479840
పపరర: కకదసడరరస రరజపరలలపప

94-40/448

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:21
లస: ససస స
1662 NDX1506437
పపరర: వనసకట రరమ గజరలకకసడ

1654 NDX1795360
పపరర: రమమష బటబగ గసడవరపప

1652 NDX1746652
పపరర: లలకజష రజణణగగసటర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రజణణగగసటర
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప గసడవరపప
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ హనదమసత రరవప
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:64
లస: పప
1659 NDX2447852
పపరర: శరకవణ ససదఖ గజరలకకసడ

94-40/445

తసడడ:డ రమణయఖ పపరవల
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:11-9-374
వయసదస:56
లస: పప
1656 AP151010135622
పపరర: కరశపతరరవప రరదడవరపప

1651 NDX1479774
పపరర: శవ రరమయఖ పపరవల

1670 NDX2878874
పపరర: మలర కరరరరన దరర

94-40/827

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల కరవవటట
ఇసటట ననస:11-9-375
వయసదస:55
లస: పప
94-40/626

1673 NDX2540342
పపరర: గరకషక సరయ జమగకల

94-40/627

తసడడ:డ కకషష రరవప జమగకల
ఇసటట ననస:11-9-375,F.NO.202 PRAMELA
వయసదస:51
లస: పప

భరస : గణణష బటబగ జమగకల
ఇసటట ననస:11-9-375,F.NO.202 PRAMELA
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణష బటబగ జమగకల
ఇసటట ననస:11-9-375,F.NO.202 PRAMELA
వయసదస:20
లస: ససస స

1674 NDX2572345
పపరర: శక తదజ రరడడడ మరరక

1675 NDX0945691
పపరర: వసదసధర మగపరరళళ

1676 NDX2777837
పపరర: నజక షపక

94-40/624

తసడడ:డ వనసకటరరమ రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:11-9-375, PRAMEELA HOME
వయసదస:18
లస: పప

భరస : నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:11-9-376
వయసదస:66
లస: ససస స

1677 NDX2858819
పపరర: నజక షపక

1678 NDX2817781
పపరర: హహనన షపక

తసడడ:డ అబగదల రశద షపక
ఇసటట ననస:11-10
వయసదస:21
లస: ససస స

94-39/1090

తసడడ:డ అబగదల రశద షపక
ఇసటట ననస:11-10
వయసదస:18
లస: ససస స

94-40/460

94-39/1089

తసడడ:డ అబగదల రశద షపక
ఇసటట ననస:11-10
వయసదస:21
లస: ససస స
94-39/1091

1679 NDX1032663
పపరర: నససమల షపక

94-40/466

భరస : అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:11-10
వయసదస:41
లస: ససస స
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1680 NDX0217729
పపరర: షరరఫర షపక
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94-40/467

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:11-10
వయసదస:71
లస: ససస స
1683 NDX3169471
పపరర: సదబటమ రరడడడ తమక

94-40/468

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:11-10
వయసదస:47
లస: పప
94-41/760

తసడడ:డ ననగర రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:11-10-377
వయసదస:56
లస: పప
1686 NDX2593903
పపరర: పడసనన రరణణ కకసడచపపడడ

1681 NDX1019587
పపరర: అబగదల రషసద షపక

1684 NDX3192622
పపరర: సదబటమ రరడడడ తమక

1687 NDX2575926
పపరర: సససదరఖ లహరర తనడదపలర

94-40/733

తసడడ:డ అబగదల రశద షపక
ఇసటట ననస:11-10
వయసదస:18
లస: ససస స
94-44/615

తసడడ:డ ననగర రరడడడ లలలల
ఇసటట ననస:11-10-377
వయసదస:56
లస: పప
94-40/612

1682 NDX2857340
పపరర: హహనన కగసర షపక

1685 NDX2660199
పపరర: రరజ కలమలర తనడదపలర

94-13/1118

తసడడ:డ మబరరస తనడదపలర
ఇసటట ననస:11-10-377 FLAT NO 303
వయసదస:40
లస: పప
94-40/613

1688 NDX2122737
పపరర: సశపన పసడయ పపసటటఖల

94-40/469

భరస : రరజ కలమలర తనడదపలర
ఇసటట ననస:11-10-377 FLAT NO 303
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కలమలర తనడదపలర
ఇసటట ననస:11-10-377 FLAT NO 303
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : గరపస కకషష పపసటటఖల
ఇసటట ననస:11-11-340
వయసదస:26
లస: ససస స

1689 NDX1635194
పపరర: మలలర అరరమఖలఎస

1690 NDX0216416
పపరర: కకటటశశరర కకకర

1691 NDX0711853
పపరర: సదబటమరరవపआ చచనననరరడడడआ

94-40/470

భరస : మమదదశ అరరమఖలఎస
ఇసటట ననస:11-11-340
వయసదస:33
లస: ససస స
1692 NDX1635186
పపరర: మమదదశ అరరమఖలఎస

భరస : పసచచయఖ కకకర
ఇసటట ననస:11-11-340
వయసదస:37
లస: ససస స
94-40/473

తసడడ:డ అరరమఖలఎస ఎ
ఇసటట ననస:11-11-340
వయసదస:40
లస: పప
1695 NDX2844058
పపరర: జజనకక దదవ తతమగలలరర

94-40/736

94-40/739

94-40/476

తసడడ:డ జజషస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:11-11-407
వయసదస:18
లస: పప

94-40/737

1699 NDX1781518
పపరర: శవ సశరరప రరణణ రరతసశశటట

1702 AP151010135248
పపరర: శకనవరసరరవప రరతసశశటట

94-40/479

1705 NDX0053579
పపరర: పపడమ కలమలరआ గరపరలआ

94-40/474

1708 NDX2856839
పపరర: మధవ పపవరడ ర
తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప పపవరడర
ఇసటట ననస:11-11-407
వయసదస:18
లస: ససస స

1697 NDX2955524
పపరర: బటజ గడడ స

94-40/738

1700 JBV1653989
పపరర: ననగకళళఖణణ आ రరతసశశటట आ

94-40/475

భరస : శకనవరసరరవప आ
ఇసటట ననస:11-11-397
వయసదస:47
లస: ససస స
94-40/477

1703 AP151010138097
పపరర: కమల రరతసశశటట

94-40/478

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:11-11-398
వయసదస:62
లస: ససస స
94-40/480

తసడడ:డ గరపరలआ
ఇసటట ననస:11-11-399
వయసదస:60
లస: పప
94-40/741

94-40/735

తసడడ:డ జయరరమగలల
ఇసటట ననస:11-11-396
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:11-11-397
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమ రరవప బబ సతష
ఇసటట ననస:11-11-398
వయసదస:25
లస: పప
1707 NDX2858694
పపరర: వజయ భటసకర కకతత
స రర

1696 NDX2994978
పపరర: హరరచరణ కకరస ర తతమగలలరర

1694 NDX2852804
పపరర: శక రరమ లకడక గరపలభటర
భరస : సస మమశశర శరక గరపలభటర
ఇసటట ననస:11-11-394
వయసదస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:11-11-397
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష రరవప తతట
ఇసటట ననస:11-11-397
వయసదస:47
లస: పప
1704 NDX2008051
పపరర: రరస ఫణణసదడ కలమలర బబ సతష

94-40/734

తసడడ:డ వనసకట రమణ తతమగలలరర
ఇసటట ననస:11-11-394
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : బటజ
ఇసటట ననస:11-11-396
వయసదస:19
లస: ససస స
1701 NDX1692970
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

1693 NDX2858181
పపరర: సస మమశశర శరక గరపలభటర

94-40/472

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరआ
ఇసటట ననస:11-11-340
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప గరపలభటర
ఇసటట ననస:11-11-394
వయసదస:73
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ తతమగలలరర
ఇసటట ననస:11-11-394
వయసదస:50
లస: ససస స
1698 NDX2955334
పపరర: ననగమణణ గడడ స

94-40/471

1706 NDX3198959
పపరర: మననహర కకకరటరఅల

94-40/740

తసడడ:డ వజయ కలమలర కకకరటరఅల
ఇసటట ననస:11-11-407
వయసదస:19
లస: పప
94-40/742

1709 NDX2584233
పపరర: సకజన దనసరర

94-40/614

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:11-11-409
వయసదస:20
లస: ససస స
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94-40/615

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:11-11-409
వయసదస:19
లస: ససస స

94-40/743

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:11-11-409
వయసదస:20
లస: ససస స

1713 NDX0639955
పపరర: భబలకడక దనసరర

94-40/481

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:11-11-414
వయసదస:36
లస: ససస స

1714 NDX0248237
పపరర: వనసకటటశశరరర మలకర

94-40/745

భరస : వనసకటటశశరరర మలలకజ
ఇసటట ననస:11-11-414
వయసదస:35
లస: ససస స

1717 NDX2877132
పపరర: భటగఖ లకడక మలలలవస

94-40/482

94-40/748

భరస : వనసకటటశశరరర మలలలవస
ఇసటట ననస:11-11-414
వయసదస:34
లస: ససస స

1720 NDX2111177
పపరర: రరహహత కలమలర వననన

94-40/746

94-40/750

భరస : వశశననథ శరక రరచకకసడ
ఇసటట ననస:11-11-417
వయసదస:50
లస: ససస స
94-40/1121

భరస : కకటటశశర రరవప కకరర
ఇసటట ననస:11-11-418
వయసదస:30
లస: ససస స
1728 NDX0247361
పపరర: మలలర శశరర నమకకరయల

94-40/484

భరస : వనసకటసదబటమరరవప
ఇసటట ననస:11-12-3
వయసదస:34
లస: ససస స
1731 NDX0701375
పపరర: ధనలకడక దదవరపప

94-40/492

భరస : మలలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:11-12-4
వయసదస:49
లస: ససస స
1734 NDX1794503
పపరర: బగజర శకరరస
భరస : చచననన శకరరస
ఇసటట ననస:11-12-6
వయసదస:34
లస: ససస స
1737 NDX1931717
పపరర: లకడక మలయకకటట
భరస : వనసకటబసవ పడసరద మలయకకటట
ఇసటట ననస:11-12-8
వయసదస:57
లస: ససస స

1723 NDX2852093
పపరర: వనసకట శవ సరయ పవన
రరచకకసడ
తసడడ:డ వశశననథ శరక రరచకకసడ
ఇసటట ననస:11-11-417
వయసదస:31
లస: పప

94-40/751

1726 NDX0247312
పపరర: సదనసదమక బటరరవనమగకల

94-40/487

94-40/498

94-40/747

1721 NDX2877710
పపరర: వరయఖ అరవటట

94-40/749

1724 NDX2853000
పపరర: వనసకట శరరద మగలలకలటర

94-40/752

1727 NDX0691220
పపరర: అనల కలమలర బటరరవవమగకల

94-40/488

తసడడ:డ జజజ నసదసదరస
ఇసటట ననస:11-12-2
వయసదస:52
లస: పప

1729 AP151010135299
పపరర: వనసకరటసదబటమరరవప
నమకకరయల
తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:11-12-3
వయసదస:40
లస: పప

94-40/490

1732 NDX1383769
పపరర: లకడక గగసటటపలర

94-40/493

1735 NDX1794628
పపరర: చచననన శకరరస

1718 NDX2833614
పపరర: భటగఖ లకడక మలలకజ

భరస : ఉమ ననగ వనసకట చలపత మగలలకలటర
ఇసటట ననస:11-11-417
వయసదస:31
లస: ససస స

1730 AP151010135106
పపరర: సతఖస నమకకరయల

94-40/491

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:11-12-3
వయసదస:72
లస: పప

భరస : రరమలసజనవయగలల
ఇసటట ననస:11-12-4
వయసదస:52
లస: ససస స
94-40/495

94-40/483

తసడడ:డ చననయఖ అరవటట
ఇసటట ననస:11-11-416
వయసదస:57
లస: పప

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:11-12-1
వయసదస:51
లస: ససస స
94-40/489

1715 JBV3100484
పపరర: రమణ దనసరర

భరస : వనసకటటశశరరర మలలకజ
ఇసటట ననస:11-11-414
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వననన
ఇసటట ననస:11-11-415
వయసదస:28
లస: పప

1722 NDX2852390
పపరర: ననగ రతన కలమలరర రరచకకసడ

94-40/744

తసడడ:డ సదబమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:11-11-414
వయసదస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మలలలవస
ఇసటట ననస:11-11-414
వయసదస:34
లస: ససస స

1719 NDX2834232
పపరర: భటగఖ లకడక మలలలవస

1712 NDX2875664
పపరర: భవన దనసరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:11-11-409
వయసదస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:11-11-414
వయసదస:39
లస: పప

1716 NDX2779411
పపరర: భటగఖ లకడక మలలకజ

1725 NDX3257375
పపరర: దదవఖకమలమననరసజన కకరర

1711 NDX2877819
పపరర: సకజన దనసరర

1733 NDX1794198
పపరర: గరపస కకషష పపసటటఖల

94-40/494

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపసటటఖల
ఇసటట ననస:11-12-5
వయసదస:32
లస: పప
94-40/496

1736 NDX1716358
పపరర: అమగకస మలయకకటట

94-40/497

తసడడ:డ కకటయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:11-12-6
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట బసవ పడసరద మలయకకటట
ఇసటట ననస:11-12-8
వయసదస:31
లస: ససస స

94-40/499
1738 NDX2122794
పపరర: హహమసత వనసకట దదరర కలమలర
మలయకకటట
తసడడ:డ వనసకట బసవ పడసరద మలయకకటట
ఇసటట ననస:11-12-8
వయసదస:35
లస: పప

1739 NDX2093722
పపరర: శకనవరస రరవప నవపలలరర

94-40/500

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నవపలలరర
ఇసటట ననస:11-12-8
వయసదస:52
లస: పప
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1740 NDX1795196
పపరర: వనసకట బసవ పడసరద
మలయకకటట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలయకకటట
ఇసటట ననస:11-12-8
వయసదస:52
లస: పప

94-40/501

1743 NDX1794735
పపరర: వషష
ష కలమలరర నవపలలరర

94-40/504

94-40/507

94-40/510

94-40/513

94-40/516

94-40/519

94-40/522

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-12-18
వయసదస:52
లస: ససస స

94-40/511

1751 NDX1383744
పపరర: వనసగళ రరవప గగసటటపలర

94-40/512

తసడడ:డ రరమలసజనవయగలల
ఇసటట ననస:11-12-11
వయసదస:33
లస: పప
94-40/514

1756 NDX2079631
పపరర: వనసకట రరవప నళపరటట

1759 JBV3108149
పపరర: రరజఖ లకడక కలరరక

1762 NDX1618729
పపరర: లకడక అసబటట

94-40/525

1765 NDX0597484
పపరర: సదరజసదడ బటబగ గరలआ

94-40/517

1768 NDX1794818
పపరర: ఉతస మ చసద గరల
తసడడ:డ వవణగగరపరల రరవప గరల
ఇసటట ననస:11-12-18
వయసదస:28
లస: పప

94-40/515

1757 AP151010135608
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక

94-40/518

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:11-12-14
వయసదస:43
లస: పప
94-40/520

1760 JBV3108156
పపరర: సదనత కలరక

94-40/521

భరస : శకనవరసరరవప కలరక
ఇసటట ననస:11-12-16
వయసదస:36
లస: ససస స
94-40/523

1763 NDX0516286
పపరర: వనసకట సదబమమక గరల

94-40/524

భరస : వవణగగరపరల రరవప
ఇసటట ననస:11-12-17
వయసదస:49
లస: ససస స
94-40/526

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవపआ
ఇసటట ననస:11-12-17
వయసదస:35
లస: పప
94-40/528

1754 AP151010138579
పపరర: రరమలదచవआ
భరస : వరరరఘవయఖआ
ఇసటట ననస:11-12-13
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : మలలఖదదడ అసబటట
ఇసటట ననస:11-12-17
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవపआ
ఇసటట ననస:11-12-17
వయసదస:51
లస: ససస స
1767 AP151010138581
పపరర: సదశల నవపలలరర

94-40/509

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:11-12-15
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : చకకపరణణआ
ఇసటట ననస:11-12-16
వయసదస:43
లస: ససస స
1764 NDX0516237
పపరర: కరమమశశరరआ గరలआ

1753 NDX0691097
పపరర: మలలకకసడయఖ దదవరపపआ

94-40/506

1748 JBV3100922
పపరర: ననగభబషణస రరడడడआ బతస న
आ
తసడడ:డ సదబమరతనసआ आ
ఇసటట ననస:11-12-10
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప నళపరటట
ఇసటట ననస:11-12-14
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ జయరరమ సరశమआ
ఇసటట ననస:11-12-14
వయసదస:44
లస: పప
1761 NDX0029975
పపరర: మమరర జయపడధ రరడడడआ వనననआ

1750 NDX0030080
పపరర: రరడబతస
డడ న పడసనన

1745 NDX0701292
పపరర: మలనస దదవరపప

94-40/508

తసడడ:డ కకసడయఖआ
ఇసటట ననస:11-12-12
వయసదస:41
లస: పప

భరస : హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:11-12-14
వయసదస:57
లస: ససస స
1758 NDX0050484
పపరర: చకకపరణణ వననలआ

1747 JBV3100971
పపరర: ననగజశశరరరవప రరడడడआ బతస నआ

94-40/503

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:11-12-10
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : ననగభబషణస
ఇసటట ననస:11-12-11
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:11-12-11
వయసదస:56
లస: పప
1755 AP151010138580
పపరర: సదమత ధసళపరల

94-40/505

తసడడ:డ సదబమరతనసआ आ
ఇసటట ననస:11-12-10
వయసదస:37
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:11-12-10
వయసదస:63
లస: పప
1752 NDX1383751
పపరర: రరమలసజనవయగలల గగసటటపలర

1744 NDX2111151
పపరర: భటనద పడకరష గబడసరర

1742 NDX2111169
పపరర: సరరత గబడసరర

భరస : భటనద పడకరష గబడసరర
ఇసటట ననస:11-12-9
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎస కజ గరసధద గబడసరర
ఇసటట ననస:11-12-9
వయసదస:42
లస: పప

భరస : సదబమరతనస
ఇసటట ననస:11-12-10
వయసదస:56
లస: ససస స
1749 JBV3100963
పపరర: సదబమరతనస రరడడడ బతస న

94-40/502

తసడడ:డ శసకరయఖ మలయకకటట
ఇసటట ననస:11-12-8
వయసదస:94
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నవపలలరర
ఇసటట ననస:11-12-9
వయసదస:47
లస: ససస స
1746 JBV3108487
పపరర: లకకషక రరడడడబతస న

1741 NDX1716382
పపరర: కకటటశశర రరవప మలయకకటట

1766 NDX0597518
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరలआ

94-40/527

తసడడ:డ సదబటమరరవపआ
ఇసటట ననస:11-12-17
వయసదస:55
లస: పప
94-40/529

1769 NDX0947143
పపరర: దదనవశ కలమలర గరల

94-40/530

తసడడ:డ వవణగగరపరల రరవప
ఇసటట ననస:11-12-18
వయసదస:29
లస: పప
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1770 NDX0597534
పపరర: వవణగగరపరల రరవప గరలआ

94-40/531

తసడడ:డ సదబటమరరవపआ
ఇసటట ననస:11-12-18
వయసదస:53
లస: పప
1773 NDX0919282
పపరర: మహహష మసచనలआ

94-40/534

94-40/537

94-40/540

94-40/543

94-39/617

94-41/179

1783 NDX2609915
పపరర: అనదరరగ సరయ వనమగల

1786 NDX1949108
పపరర: రరమకకషష ఇమకడడ

1789 JBV3699741
పపరర: సదశలआ మగరరగగలआ

94-41/182

1792 NDX1281203
పపరర: గరరరజ రరణణ తనడడపరరస

94-41/185

1795 NDX1923714
పపరర: వనసకటటసశర రరవప పరలడడగగ
తసడడ:డ దకడణ మబరరస పరలడడగగ
ఇసటట ననస:11-26
వయసదస:60
లస: పప

1797 NDX1923441
పపరర: కకషష రరవప పరతతరర

1798 NDX1281161
పపరర: కకటటశశరరరవప తనటటపరరస

94-41/188

తసడడ:డ సదబమయఖ
ఇసటట ననస:11-26
వయసదస:77
లస: పప

94-40/536

1778 AP151010135610
పపరర: చలపతరరవప దదవరపప

94-40/539

1781 AP151010135607
పపరర: రరమలరరవప కలరరక

94-40/542

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:11-12-134
వయసదస:45
లస: పప
94-6/536

1784 NDX2941896
పపరర: రమణయఖ యయలలమ

94-52/534

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయలలమ
ఇసటట ననస:11-20 WARD NO 3
వయసదస:54
లస: పప
94-39/618

1787 NDX2071876
పపరర: ననగ వనసకటటశశరరర అతఖస

94-39/619

తసడడ:డ రరమలసగజశశర రరవప అతఖస
ఇసటట ననస:11-24
వయసదస:61
లస: పప
94-41/180

1790 NDX2038744
పపరర: సదధన వరణణ తనటటపరరస

94-41/181

భరస : శకనవరస రరవప దనవపలలరర
ఇసటట ననస:11-26
వయసదస:56
లస: ససస స
94-41/183

1793 NDX1281211
పపరర: వనసకట సరయ రరహహల
దనవపలలరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:11-26
వయసదస:26
లస: పప

94-41/184

94-41/186

1796 NDX2008408
పపరర: రమణ శక కకనకసచ

94-41/187

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-26
వయసదస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సదబడహకణఖస దనవపలలరర
ఇసటట ననస:11-26
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:11-26
వయసదస:67
లస: పప

94-40/541

భరస : రరమగలలआ
ఇసటట ననస:11-26
వయసదస:53
లస: ససస స

భరస : రమణ శక
ఇసటట ననస:11-26
వయసదస:58
లస: ససస స
1794 NDX2038736
పపరర: శకనవరస రరవప దనవపలలరర

1780 NDX0945808
పపరర: యలననదమక పరలడడగగ

1775 NDX0611368
పపరర: సదనతआ వరనపరటటआ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-12-24
వయసదస:67
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఇమకడడ
ఇసటట ననస:11-24
వయసదస:38
లస: పప

భరస : రవకలమలరआ
ఇసటట ననస:11-26
వయసదస:32
లస: ససస స
1791 NDX2008390
పపరర: సదశల కకనకసచ

94-40/538

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:11-19-44
వయసదస:18
లస: పప

భరస : రరమకకషష ఇమకడడ
ఇసటట ననస:11-24
వయసదస:35
లస: ససస స
1788 NDX0735027
పపరర: జజఖత మనఖసआ

1777 AP151010138374
పపరర: అదదలకడక దచవవరపప

94-40/533

భరస : హనదమసత రరవపआ
ఇసటట ననస:11-12-23
వయసదస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-12-45
వయసదస:72
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:11-13-43
వయసదస:67
లస: ససస స
1785 NDX1949116
పపరర: లకడక చచవతనఖ ఇమకడడ

94-40/535

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:11-12-23
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలఖదదడ అసబటట
ఇసటట ననస:11-12-34
వయసదస:25
లస: పప
1782 AP151010138578
పపరర: వనసకటసదబటమయమక కలరరక

1774 NDX1480144
పపరర: సదబటమరరవప మసచనల

1772 NDX0917955
పపరర: మసచనల సదబగమలల

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:11-12-21
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పస లయఖ
ఇసటట ననస:11-12-21
వయసదస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడआ
ఇసటట ననస:11-12-23
వయసదస:45
లస: ససస స
1779 NDX1618760
పపరర: హరరశ కలమలర రరడడ అసబటట

94-40/532

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-12-19
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవపआ
ఇసటట ననస:11-12-21
వయసదస:30
లస: పప
1776 NDX0918490
పపరర: పప టటరర మలధవआ

1771 NDX0947010
పపరర: శవశసకర పరలడడగగ

తసడడ:డ వనసకటటడవప
ఇసటట ననస:11-26
వయసదస:61
లస: పప
94-41/189

1799 NDX2628030
పపరర: నలగరరర జజఖత

94-2/956

భరస : నలగరరర పకథదశరరజ
ఇసటట ననస:11-28
వయసదస:28
లస: ససస స
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94-40/754

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-29
వయసదస:22
లస: ససస స
1803 NDX2555449
పపరర: అబగదల నబ షపక

94-41/761

భరస : ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:11-29
వయసదస:53
లస: ససస స
94-41/644

తసడడ:డ ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:11-29 SRI NILAYAM
వయసదస:37
లస: పప
1806 NDX1506569
పపరర: ననగ వరణణ పపలపరటట

1801 NDX3040821
పపరర: ఖమలరర హహన షపక

1804 NDX2541746
పపరర: శరహహన సదలలసనన షపక

1807 NDX0245118
పపరర: దదపసస బసడనరరపలర

94-41/762

భరస : ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:11-29
వయసదస:53
లస: ససస స
94-41/645

భరస : అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:11-29 SRI NILAYAM
వయసదస:31
లస: ససస స
94-41/234

1802 NDX3100799
పపరర: ఖమలరర హహన షపక

1805 NDX2008309
పపరర: అబరరజరవత సపవవల

94-41/233

తలర : సదగసథద కసద సరశమ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:24
లస: ససస స
94-41/235

1808 JBV3699584
పపరర: సదగసథద కసదసరశమ

94-41/236

భరస : శరఖమ సదధనకర పపలపరటట
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : శశధర రరడడడడలలస లసకపలర చచసచద
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : పత శశవవన
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:48
లస: ససస స

1809 NDX0406264
పపరర: పదకశక ఉపరధనఖయగల

1810 JBV3699600
పపరర: ఉమలదదవआ చలలకలరరआ

1811 JBV3699535
పపరర: సదజజత వపయబఖరర

94-41/237

94-41/238

94-41/239

భరస : రరసబటబగ ఉపరధనఖయగల
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : వపరరషబటబగआ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:51
లస: ససస స

1812 JBV3699667
పపరర: మలరరతభవరనआ చటటటలआ

1813 JBV3701166
పపరర: వవసకటటశశరరరవప గటటటనవన

1814 JBV3699782
పపరర: దదరరరవతదదవआ

94-41/240

94-41/241

94-41/242

భరస : పపలలరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:56
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : భగవనవశశరआ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:57
లస: ససస స

1815 NDX1240670
పపరర: జజససస నరకల మలలర ల

1816 NDX1732420
పపరర: ఉమలదదవ కకమకనవన

1817 JBV3699618
పపరర: సదసదరమకआ చలలకలరరआ

94-41/243

94-41/244

94-41/245

భరస : మననహరమగ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : గరపరలరరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:64
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళయఖआ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:71
లస: ససస స

1818 NDX1240662
పపరర: జయసత మలలర ల

1819 NDX1396440
పపరర: ఇతహస రరడడడ వపయబఖరర

1820 NDX1396457
పపరర: శశధర చలలకలరర

94-41/246

94-41/247

94-41/248

భరస : మననహరమగ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ రరడడ వపయబఖరర
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపరరష బటబగ చలలకలరర
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:26
లస: పప

1821 JBV3699543
పపరర: సరయచసదన రరడడడ వపయబఖరర

1822 NDX1036011
పపరర: ఈశశరరరపస దదయలల

1823 JBV3699642
పపరర: వనసకటశరతషకమలరआ రరఖలआ

94-41/249

94-41/250

94-41/251

తసడడ:డ శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగజశశరరరవపआ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:40
లస: పప

1824 NDX2038769
పపరర: శరఖమ సదధనకర పపలపరటట

1825 JBV3701158
పపరర: జగదదశశరర గటటటనవన

1826 NDX0941047
పపరర: శవరరమరరడడడ వపయబఖరర

94-41/252

94-41/253

94-41/254

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:53
లస: పప

1827 NDX0374991
పపరర: పపరరషబటబగ చలలకలరర

1828 NDX0352682
పపరర: శకనవరసమబరరస బబ డడడపలర

1829 JBV3697984
పపరర: రరసబటబగ ఉపరధనఖయగల

94-41/255

తసడడ:డ చసదడమమళయఖ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:55
లస: పప

94-41/256

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:55
లస: పప

94-41/257

తసడడ:డ సదబమయఖ శరససస స ఉపరధనఖయగల
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:58
లస: పప
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94-41/258
1830 JBV3699576
పపరర: పత శశవవన పరరన ఏసడడ
తరరణవపకకరసద
తసడడ:డ తరరణవపకకరసద పరరనఏసడడ
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:60
లస: పప

1831 NDX1732412
పపరర: గరపరలరరవప కకమకనవన

94-41/259

1832 NDX1240654
పపరర: మననహరమ మలలర ల

94-41/260

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:71
లస: పప

తసడడ:డ సరధద
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:85
లస: పప

94-35/974

1835 NDX1217751
పపరర: వరలకడక కరరసరల

తసడడ:డ పరరరసరరదద
ఇసటట ననస:11-29 , SRI NILAYAM APART
వయసదస:91
లస: పప

1834 NDX3224888
పపరర: శక లకడక తరరపఠమక
యయనసమలలల
భరస : బటజ యయనసమలలల
ఇసటట ననస:11-30
వయసదస:29
లస: ససస స

1836 NDX1732404
పపరర: శహననआ బటనన షపక

1837 NDX2122869
పపరర: ససమఖ తలశల

94-41/192

1833 JBV3699675
పపరర: చసదడశశఖర రరవప బబ డడడపలర

94-41/261

94-41/191

94-41/190

తసడడ:డ ఏలష
ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR
వయసదస:25
లస: ససస స
1838 NDX1801324
పపరర: సతఖ వరన నసబబరర

94-41/193

తసడడ:డ శరహజహస షపక
తసడడ:డ రమమశ బటబగ తలశల
తసడడ:డ భగజసగరరవప బబథనపపడడ
ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR
వయసదస:28
లస: ససస స
వయసదస:31
లస: ససస స
వయసదస:44
లస: ససస స
1839 NDX1032549
పపరర: లకడక కకరణకయ బటడగగసట

94-41/194

1840 NDX1752709
పపరర: వజయలకడక బదచదపపడడ

94-41/195

1841 NDX1217736
పపరర: రరబమమక వనలరటటరర

94-41/196

భరస : చసదడశశఖర
భరస : బదదన
డ నథ బదచదపపడడ
భరస : ఎలష
ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR
వయసదస:44
లస: ససస స
వయసదస:51
లస: ససస స
వయసదస:51
లస: ససస స
1842 NDX1476804
పపరర: ననగ బసవవశశర లకడక ఆళళ

94-41/197

1843 NDX2122851
పపరర: మహలకజకసవరర కలడడటటపపడడ

94-41/198

1844 JBV0845743
పపరర: లకడకకలమలరర యయజర

94-41/199

భరస : జగననకహన రరడడడ
భరస : రమమశ బటబగ తలశల
భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR
వయసదస:54
లస: ససస స
వయసదస:55
లస: ససస స
వయసదస:59
లస: ససస స
1845 NDX1923581
పపరర: అనససయ గసగబరర

94-41/200

1846 NDX1568346
పపరర: గడదస శరరద

94-41/201

1847 NDX1801480
పపరర: హహమ లత బబథనపపడడ

94-41/202

భరస : ననగజశశర రరవప గసగబరర
భరస : దనమదర సదబటమరరవప
భరస : భగజసగరరవప బబథనపపడడ
ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR
వయసదస:63
లస: ససస స
వయసదస:65
లస: ససస స
వయసదస:65
లస: ససస స
1848 NDX1032507
పపరర: రరజకలమలరర బటడగగసట

94-41/203

1849 NDX1752691
పపరర: లకడక బదచదపపడడ

94-41/204

1850 NDX1900852
పపరర: అరరణ పడకరశ మమకతతటట

94-41/205

భరస : కకషషపడసరద
భరస : మగకలసదరరవప బదచదపపడడ
తసడడ:డ దదవదనస మమకతతటట
ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR
వయసదస:70
లస: ససస స
వయసదస:72
లస: ససస స
వయసదస:28
లస: పప
1851 NDX1732396
పపరర: సరజద షపక

94-41/206

1852 NDX1900886
పపరర: రరజజశ మమకతతటట

94-41/207

1853 NDX1568353
పపరర: గడదస శక సరయరరస పడసరద

94-41/208

తసడడ:డ షరజజహన షపక
తసడడ:డ దదవదనస మమకతతటట
తసడడ:డ దనమదర సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR
వయసదస:32
లస: పప
వయసదస:32
లస: పప
వయసదస:37
లస: పప
1854 NDX1801373
పపరర: రరమకకషష నసబబరర

94-41/209

1855 NDX1019546
పపరర: చసదడశశఖర బటడగగసట

94-41/210

1856 NDX1268069
పపరర: ఎలషర కరరసరల

94-41/211

తసడడ:డ శకరరమ పడసరద రరవప నసబబరర
తసడడ:డ కకషషపడసరద
తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR
వయసదస:44
లస: పప
వయసదస:52
లస: పప
వయసదస:53
లస: పప
1857 NDX1732388
పపరర: షరజజహన షపక

94-41/212

1858 JBV0846360
పపరర: రరమలరరవప యజ

94-41/214

1859 NDX1900860
పపరర: దదవదనస మమకతతటట

94-41/215

తసడడ:డ మమలలల షపక
తసడడ:డ శవనననరరయణ
తసడడ:డ యయసద రతనస మమకతతటట
ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR
వయసదస:55
లస: పప
వయసదస:61
లస: పప
వయసదస:63
లస: పప
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1860 NDX1568338
పపరర: గడదస దనమదర సదబటమరరవప

94-41/216

1861 NDX1019579
పపరర: కకషషపడసరద బటడగగసట

94-41/217

1862 NDX2899516
పపరర: నవన కలమలర కకడచబబ యన

94-40/759

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
తసడడ:డ శకధర రరవప
తసడడ:డ కలలఖణ శకనవరస కకడచబబ యన
ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30 HEMADURGA SIGNATUR ఇసటట ననస:11-30,FLAT-101,
వయసదస:70
లస: పప
వయసదస:78
లస: పప
వయసదస:22
లస: పప
1863 NDX3173606
పపరర: కలలఖణ శకనవరస కకడచబబ యన

94-40/757

1864 NDX3179629
పపరర: రరథ రరణణ కకడచబబ యన

తసడడ:డ వనసకట రరఘవరసరశమ కకడచబబ యన
ఇసటట ననస:11-30,flat no 101
వయసదస:53
లస: పప

భరస : కలలఖణ శకనవరస కకడచబబ యన
ఇసటట ననస:11-30,flat no 101
వయసదస:52
లస: ససస స

1866 NDX3087806
పపరర: వనసకట పడవణ కలమలర పప తత
స రర

1867 NDX3275245
పపరర: ఇసదదరర దదవ శషషన

94-40/756

భసధదవప: మలధదరర పప తత
స రర
ఇసటట ననస:11-30,
వయసదస:38
లస: పప
94-41/219

భరస : మలర ఖలరరరన శరససస స
ఇసటట ననస:11-32
వయసదస:83
లస: ససస స

1870 AP151010141023
పపరర: వనసకటసససహదదడ శరససస స తనడదపలర

94-30/1428

94-41/222

తసడడ:డ గరవసద రరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:11-33
వయసదస:24
లస: పప
1875 NDX1923748
పపరర: బడహక రరడడ నసదనఖల

1873 NDX1916412
పపరర: శకనవరస రరడడడ తనటటపరరస

94-41/220

తసడడ:డ అసజ రరడడడ నసదనఖల
ఇసటట ననస:11-33
వయసదస:32
లస: పప

1876 NDX2412898
పపరర: శకనవరసరరవప ననగరశశటట

1868 AP151010141024
పపరర: వనసకటశకలకడక తనడదపలర

94-41/218

1871 JBV3697950
పపరర: మలర ఖలరరరన శరససస స తనడదపలర

94-41/221

తసడడ:డ వనసకట శరససస స
ఇసటట ననస:11-32
వయసదస:93
లస: పప
94-41/223

తసడడ:డ గరవసద రరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:11-33
వయసదస:24
లస: పప
94-41/225

94-40/755

భరస : సససహదదడ శరససస స
ఇసటట ననస:11-32
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన శరససస స
ఇసటట ననస:11-32
వయసదస:68
లస: పప

1872 NDX1868027
పపరర: శకనవరస రరడడడ తనటటపరరస

1865 NDX3053550
పపరర: వనసకట పడవణ కలమలర పప టట
ట రర
భసధదవప: మలధదరర పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:11-30, Flat No.401
వయసదస:38
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ రరవప శషషన
ఇసటట ననస:11-31
వయసదస:80
లస: ససస స

1869 JBV3697968
పపరర: రరజఖలకడక తనడదపలర

4693 NDX2206787
పపరర: లకడక లలవణఖ కకసడ

94-40/758

1874 NDX1868043
పపరర: అసజ రరడడడ తనటటపరరస

94-41/224

తసడడ:డ గరవసద రరడడడ తనటటపరరస
ఇసటట ననస:11-33
వయసదస:29
లస: పప
94-38/162

తసడడ:డ బటల రసగయఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:11-33-104
వయసదస:49
లస: పప
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94-49/272

తసడడ:డ మగరళ కకషష కకసడన
ఇసటట ననస:13-3-110
వయసదస:23
లస: ససస స
4696 NDX2206795
పపరర: ఉదయ ఫణణ రరమ కకషస ర కకసడ

94-49/273

4695 NDX1914002
పపరర: రరధ కకషష వనయ కలమలర
కకసడన
తసడడ:డ మగరళ కకషష కకసడన
ఇసటట ననస:13-3-110
వయసదస:27
లస: పప

94-49/274

94-49/276

4698 NDX1774885
పపరర: రరసబటబగ వలర పపనవన

94-49/277

భరస : శకనవరసరరవపआ కకసడన
ఇసటట ననస:13-3-110
వయసదస:65
లస: ససస స
94-49/275

తసడడ:డ మగరళ కకషష కకసడన
ఇసటట ననస:13-3-110
వయసదస:30
లస: పప

4697 AP151010156024
పపరర: చసదడ శశఖర కకసడआ
తసడడ:డ శకనవరసరరవపआ కకసడన
ఇసటట ననస:13-3-110
వయసదస:40
లస: పప

4699 AP151010156576
పపరర: గరవరదనరరమకకటటశశరరరవప
కకసడआ
తసడడ:డ శకనవరసరరవపआ కకసడన
ఇసటట ననస:13-3-110
వయసదస:43
లస: పప

94-49/278

4702 AP151010156058
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడआ

94-49/281

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవపआ కకసడన
ఇసటట ననస:13-3-110
వయసదస:74
లస: పప

4694 AP151010159018
పపరర: లకడకదదవ కకసడआ

4700 NDX2206779
పపరర: మగరళ కకషష కకసడ

తసడడ:డ జజజయఖ వలర పపనవన
ఇసటట ననస:13-3-110
వయసదస:42
లస: పప
94-49/279

తసడడ:డ రరమకకటటశశశర rao కకసడన
ఇసటట ననస:13-3-110
వయసదస:60
లస: పప
4703 AP151010159054
పపరర: మలలత కకటసరరజ
భరస : రరధనపత కకటసరరజ
ఇసటట ననస:13-3-112
వయసదస:68
లస: ససస స

4701 NDX2146737
పపరర: అసకక రరడడడ దన రరడడ

94-49/280

తసడడ:డ నరరస రరడడడ దన రరడడ
ఇసటట ననస:13-3-110
వయసదస:70
లస: పప
94-49/283

4704 AP151010159423
పపరర: పరరశత కకలలర

94-49/284

భరస : ససరఖకలమలరర కకలలర
ఇసటట ననస:13-3-113
వయసదస:25
లస: ససస స
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4705 NDX1914200
పపరర: ససతతష కలమలర రరచకకసడ

94-49/285

4706 AP151010159425
పపరర: జజజ నవశశరర కకలలర

తసడడ:డ వనసకట సదబమరరయ శరససస స రరచకకసడ
ఇసటట ననస:13-3-113
వయసదస:25
లస: పప

తలర : ససరఖకలమలరర కకలలర
ఇసటట ననస:13-3-114
వయసదస:39
లస: ససస స

4708 AP151010159424
పపరర: సరవతడ కకలలర

4709 AP151010159081
పపరర: గరయతడ కకలలర

94-49/288

భరస : ససరఖకలమలరర కకలలర
ఇసటట ననస:13-3-114
వయసదస:43
లస: ససస స
4711 NDX0211615
పపరర: వనసకట సదబమయఖ కరసపసటటట

94-49/291

94-49/294

4715 NDX0212035
పపరర: చనన సరశమ కరసపసటటట

94-45/519

4718 NDX3206000
పపరర: మహహశశరర వ భటవరరసపటట
భరస : సశరరపకలమలర వ జ కశశటట
ఇసటట ననస:13 3 116 (old 3 29 84)
వయసదస:37
లస: ససస స

4720 NDX1811729
పపరర: కలలఖణణ కకట

4721 NDX2238566
పపరర: కళళఖణణ కకట

94-49/297

భరస : సదబడహకణఖస కకట
ఇసటట ననస:13-3-117
వయసదస:45
లస: ససస స

4724 NDX1206812
పపరర: సరసబశవశరససస స సస హహచ

తసడడ:డ వనసకట కకషష సస మయలజలల కకట
ఇసటట ననస:13-3-117
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ లకడకననరరయణ సస హహచ
ఇసటట ననస:13-3-117
వయసదస:60
లస: పప

4726 AP151010159011
పపరర: రరధనలకడక కకలవననదన

4727 NDX0643650
పపరర: వనసకటరమణ అననవరపప

94-49/304

భరస : పడసరదరరవప కకలవననదన
ఇసటట ననస:13-3-118
వయసదస:67
లస: ససస స
4729 NDX0330571
పపరర: మహన కలమలర రరపస లల

94-49/307

తసడడ:డ ననగభబషణస అననవరపప
ఇసటట ననస:13-3-119
వయసదస:74
లస: పప

4730 AP151010156127
పపరర: శకనవరసరరవప అననవరపప

94-49/295

4733 NDX2138700
పపరర: అమనన షపక
భరస : హహసపసన బటషర షపక
ఇసటట ననస:13-3-120
వయసదస:24
లస: ససస స

94-49/290

4713 AP151010156004
పపరర: కకసడయఖ కసపసటటట

94-49/293

4716 NDX3151917
పపరర: కశశటట కశశటట

94-49/631

తసడడ:డ చననసరమ కశశటట
ఇసటట ననస:13 3 116 1 LIINE
వయసదస:40
లస: పప
94-49/632

4719 NDX3200573
పపరర: మహహశశరర వ భటవరరసపటట

94-41/778

భరస : సశరరపకలమలర వ జ కశశటట
ఇసటట ననస:13-3-116(old#3-29-84)
వయసదస:37
లస: ససస స
94-49/298

4722 NDX1811158
పపరర: సదబడహకణఖస కకట

94-49/300

తసడడ:డ సస మయలజలల కకట
ఇసటట ననస:13-3-117
వయసదస:53
లస: పప
94-49/302

4725 AP151010156019
పపరర: లకడననరరయణ చలలర

94-49/303

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ చలర
ఇసటట ననస:13-3-117
వయసదస:82
లస: పప
94-49/305

4728 JBV1652338
పపరర: జజనకక దదవ రరజజరపప

94-49/306

భరస : శశరరరరజ రరజవరపప
ఇసటట ననస:13-3-119
వయసదస:45
లస: ససస స
94-49/308

తసడడ:డ రరదనకకకషషమబరరస అననవరపప
ఇసటట ననస:13-3-119
వయసదస:42
లస: పప
94-49/310

4710 AP151010159083
పపరర: ససరఖకలమలరర కకలలర

తసడడ:డ చననసరశమ కరసపసటటట
ఇసటట ననస:13-3-116
వయసదస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:13-3-119
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ రరపస లల
ఇసటట ననస:13-3-119
వయసదస:32
లస: పప
4732 JBV1652130
పపరర: రరధనకకషషమబరరస అననవరపప

94-49/292

భరస : సదబడమణఖస కకట
ఇసటట ననస:13-3-117
వయసదస:45
లస: ససస స
94-49/301

94-49/287

భరస : మబకజసశశరరరవప కకళర
ఇసటట ననస:13-3-114
వయసదస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ కరసపసటటట
ఇసటట ననస:13-3-116
వయసదస:86
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కశశటట
ఇసటట ననస:13 3 116(OLD 3-29-84)
వయసదస:40
లస: పప

4723 NDX2238491
పపరర: సదబడమణఖస కకట

94-49/289

తసడడ:డ చననసరశమ కరసపసటటట
ఇసటట ననస:13-3-116
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ నకకకన
ఇసటట ననస:13-3-116
వయసదస:71
లస: పప
4717 NDX3204815
పపరర: సశరరప కలమలర వ జ కశశటట

4712 AP151010156007
పపరర: శకనవరసరరవప కసపసటటట కరసపసటటట

4707 AP151010159082
పపరర: రరకకకణణ కకలలర

భరస : ససరఖకలమలరర కకలలర
ఇసటట ననస:13-3-114
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : ససరఖకలమలరర కకలలర
ఇసటట ననస:13-3-114
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : చనన సరశమ కరసపసటటట
ఇసటట ననస:13-3-116
వయసదస:83
లస: ససస స
4714 NDX0220137
పపరర: రరమలరరవప నకకకన

94-49/286

4731 NDX0668830
పపరర: శశరరరరజ రరజవరపప

94-49/309

తసడడ:డ ఆశరరశదస రరజవరపప
ఇసటట ననస:13-3-119
వయసదస:51
లస: పప
94-49/311

4734 NDX1812578
పపరర: శశషస మలణణకఖస షపక

94-49/312

భరస : ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:13-3-120
వయసదస:47
లస: ససస స
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94-49/313

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:13-3-120
వయసదస:59
లస: ససస స
4738 NDX3229424
పపరర: వరకజ కకడడరర

94-49/921

94-49/924

94-49/317

4742 NDX3229572
పపరర: బటజ షపక

4745 AP151010159010
పపరర: ససపపరష ఉకలకరరస ఉకలకరరస

94-49/320

4748 NDX0211706
పపరర: శకనవరస ఉకలకరరస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలర సకక
ఇసటట ననస:13-3-122
వయసదస:21
లస: ససస స

94-49/326
4753 NDX1861245
పపరర: వ ఎస న హనసమలత పడసరద
యలర సకక
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలర సకక
ఇసటట ననస:13-3-122
వయసదస:24
లస: పప

4754 NDX0096065
పపరర: శకనవరసరరవప యలర సకక
తసడడ:డ కకసడయఖ యలర సకక
ఇసటట ననస:13-3-122
వయసదస:51
లస: పప

4756 NDX0668889
పపరర: ఆర యమ యస వ పడసరద

4757 NDX1619487
పపరర: గరరడనచలస కకతనస

94-49/328

తసడడ:డ బచచయఖ శరక ఆర ఎస స వ
ఇసటట ననస:13-3-123
వయసదస:58
లస: పప

4760 NDX0355107
పపరర: సరరజన దదవ కరశరరజ

భరస : వనసకట హనదమసత రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:13-3-124
వయసదస:72
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కరశరరజ
ఇసటట ననస:13-3-124
వయసదస:77
లస: ససస స

4762 NDX0344002
పపరర: వనసకట హనదమసత రరవప
రరమరరజ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దదగర రరజ
ఇసటట ననస:13-3-124
వయసదస:76
లస: పప

4763 NDX1299692
పపరర: లకడక శరకవసత పదనల

94-49/333

94-49/923

4743 NDX0215764
పపరర: సదవరష ఉకలకరరస

94-49/316

భరస : శకనవరస ఉకలకరరస
ఇసటట ననస:13-3-121
వయసదస:39
లస: ససస స
94-49/318

4746 NDX2123156
పపరర: బటల వషష
ష తదజ ఆకలల

తసడడ:డ వవసకట శవ ననగజసదడరరవప
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:30
లస: ససస స

94-49/319

తసడడ:డ ససజవ వర పడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:13-3-121
వయసదస:23
లస: పప
94-49/321

4749 NDX0213512
పపరర: వనసకట రరజజ హరరపస
డ రద రరవప
దదగర రరజ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:13-3-121
వయసదస:29
లస: పప

94-49/322

94-49/325

భరస : శకనవరస రరవప యలర సకక
ఇసటట ననస:13-3-122
వయసదస:46
లస: ససస స
94-49/327

4755 NDX3059631
పపరర: లకడక పడసనన ససరఖపగర

94-49/721

భరస : జజసఫ కరనననడడ ససరఖపగర
ఇసటట ననస:13-3-122/1
వయసదస:46
లస: ససస స
94-46/74

తసడడ:డ అసతయఖ కకతనస
ఇసటట ననస:13-3-124
వయసదస:79
లస: పప
94-49/330

4740 NDX3229556
పపరర: మలర కరరరరన మసనరర

94-49/324 4752 NDX0189993
4751 NDX2294510
పపరర: వనసకట వజయ లకడక యలర సకక
పపరర: కవత యలర సకక

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఉకలకరరస
ఇసటట ననస:13-3-121
వయసదస:67
లస: పప

4759 NDX1704056
పపరర: కసస
స రర దదవ రరమరరజ

94-49/925

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప ఉకలకరరస
ఇసటట ననస:13-3-121
వయసదస:29
లస: పప
94-49/323

94-49/315

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మసనరర
ఇసటట ననస:13-3-120
వయసదస:25
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప ఉకలకరరస
ఇసటట ననస:13-3-121
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎ యస వ పడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:13-3-121
వయసదస:26
లస: పప
4750 NDX0343731
పపరర: ననగజశశరరరవప ఉకలకరరస

94-49/922

తసడడ:డ సదభటన వల షపక
ఇసటట ననస:13-3-120
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప ఉకలకరరస
ఇసటట ననస:13-3-121
వయసదస:47
లస: ససస స
4747 NDX1763334
పపరర: శక యశశసత ఆకలల

4739 NDX3229507
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప తరరపత

4737 NDX1276187
పపరర: షపక ఇమలస

తసడడ:డ హసపసన షపక
ఇసటట ననస:13-3-120
వయసదస:45
లస: పప

భసధదవప: గగరవయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:13-3-120
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:13-3-120
వయసదస:25
లస: పప
4744 NDX1861161
పపరర: రజఖ రరణణ ఉకలకరరస

94-49/314

తసడడ:డ లలలల అహకద షపక
ఇసటట ననస:13-3-120
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:13-3-120
వయసదస:30
లస: పప
4741 NDX3229564
పపరర: రరజ పలర పప

4736 NDX1028232
పపరర: ససధనన సయఖద

4758 NDX0355149
పపరర: రరణణ వనపరణణ రరమరరజ

94-49/329

భరస : మగరళధర రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:13-3-124
వయసదస:46
లస: ససస స
94-49/331

4761 NDX0344036
పపరర: మగరళధర రరవప రరమరరజ

94-49/332

తసడడ:డ వనసకట హనదమసత రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:13-3-124
వయసదస:50
లస: పప
94-46/75

4764 NDX1299700
పపరర: వవసకట సరయ శకకరసత పదనల

94-46/76

తసడడ:డ ననగజసదడ రరవప
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:28
లస: పప
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పపరర: శరకవరణణ దదసదదరరస
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94-49/334

తసడడ:డ శసకర సససగ దదసదదరస
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:30
లస: ససస స
4768 JBV1652726
పపరర: సదసదరరబటయ దదసదదరరమ

94-49/337

4769 JBV1653088
పపరర: గగరర సరవతడ నవమలన

94-49/340

4772 NDX0846949
పపరర: పసచచరరడడడ ఎనదమగల
తసడడ:డ మరరకడడడ ఎనదమగల
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:51
లస: పప

4774 JBV1653070
పపరర: లకడకనరసససహ మబరరస నవమలన

4775 JBV1652627
పపరర: శసకరసససగ దదసదదరరమ

94-49/343

తసడడ:డ కరమయఖ నవమలన
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:69
లస: పప

4778 AP151010159543
పపరర: ఆదదతఖకలమలరర వలర భనవన

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరజ వలర భనవన
ఇసటట ననస:13-3-128
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణరరజ వలర భనవన
ఇసటట ననస:13-3-128
వయసదస:44
లస: ససస స

4780 AP151010159542
పపరర: వనసకటరతనవళ వలర భనవన

4781 NDX2056902
పపరర: కళళఖణ రరస తనడడ

94-49/349

భరస : ససరరఖతరరయణరరజ వలర భనవన
ఇసటట ననస:13-3-128
వయసదస:75
లస: ససస స
4783 NDX1299353
పపరర: బటజద బబగస

94-46/77

94-49/354

తసడడ:డ అపరరల సరశమ రరడడ బబస
ఇసటట ననస:13-3-132
వయసదస:71
లస: పప

4787 NDX1861575
పపరర: ధన లకడక బబస

94-49/357

4790 NDX2238665
పపరర: శకనవరస రరడడడ బబస
తసడడ:డ చసదడ రరడడడ బబస
ఇసటట ననస:13-3-132
వయసదస:45
లస: పప

94-49/360

4770 NDX2035872
పపరర: అరరణ కరరరసకజయ నవమలన

4773 NDX1149780
పపరర: అబగదల కరదర సపవయద

94-49/342

94-49/344

4776 JBV1652148
పపరర: ససతనరరమససగ దదసదదరరమ

94-49/345

తసడడ:డ ససతనరరససససగ దదసదదరస
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:87
లస: పప
94-49/347

4779 NDX2056910
పపరర: లలతకలమలరర తనడడ

94-49/348

భరస : వనసకటటశశరరవప తనడడ
ఇసటట ననస:13-3-128
వయసదస:55
లస: ససస స
94-49/350

4782 AP151010156257
పపరర: వనసకటరమణరరజ వలర భనవన

94-49/351

తసడడ:డ ససరఖననరరయణరరజ వలర భనవన
ఇసటట ననస:13-3-128
వయసదస:52
లస: పప
94-49/352

4785 NDX0218933
పపరర: గగరరపరటట శరక తతమగలలరర

94-49/353

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప తతమగలలరర
ఇసటట ననస:13-3-130
వయసదస:38
లస: పప
94-49/355

4788 NDX2238657
పపరర: గగతమ నలలరరరడడడ

94-49/356

భరస : జననరర న రరడడడ నలలర రరడడడ
ఇసటట ననస:13-3-132
వయసదస:35
లస: ససస స
94-49/358

4791 NDX2238723
పపరర: కకటటశశర రరవప ససకర

94-49/359

తసడడ:డ పడసరద రరవప ససకర
ఇసటట ననస:13-3-132
వయసదస:58
లస: పప

94-49/361 4794 NDX1276641
4793 NDX0211730
పపరర: లకడక ససధఖ రరణణ తతమగలలరర
పపరర: తషపరకలల అనసష

భరస : గగరరపరటట శరక తతమగలలరర
ఇసటట ననస:13-3-133
వయసదస:38
లస: ససస స

94-49/339

తసడడ:డ మమహబబబ సదభటన సయయద
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడ బబస
ఇసటట ననస:13-3-132
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : చసదడ రరడడడ బబస
ఇసటట ననస:13-3-132
వయసదస:60
లస: ససస స
4792 NDX2238749
పపరర: చసదడ రరడడడ బబస

94-49/341

భరస : సరసబశవ రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:13-3-130
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:13-3-130
వయసదస:49
లస: పప
4789 NDX1861658
పపరర: పసచచమక బబస

4784 NDX0669002
పపరర: అతస లలరర శశషకలమలరర

94-49/336

తసడడ:డ లకడక నరసససహ మబరరస నవమలన
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప తనడడ
ఇసటట ననస:13-3-128
వయసదస:29
లస: పప

భరస : హమద
ఇసటట ననస:13-3-130
వయసదస:40
లస: ససస స
4786 NDX0959775
పపరర: పడకరష అతస లలరర

94-49/338

తసడడ:డ ససతనరరమససగ దదసదదరస
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:69
లస: పప
94-49/346

4767 NDX0851659
పపరర: యయనదమగల శశరజఖ

భరస : పసచచరరడడడ శశరజఖ
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : లకడకనరసససహ మబరరస నవమలన
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక నరసససహ మబరరస నవమలన
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:34
లస: పప

4777 NDX2195775
పపరర: దదపసస వలర భనవన

94-49/335

తసడడ:డ శసకర సససగ దదసదదరస
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : శసకర సససగ దదసదదరస
ఇసటట ననస:13-3-127
వయసదస:52
లస: ససస స
4771 NDX2036151
పపరర: ఆలలక అరరణ నవమలన

4766 NDX0214965
పపరర: రరహహణణ దదసదదరమ

94-49/362

తసడడ:డ రతన సరశమ తషపరకలల
ఇసటట ననస:13-3-134
వయసదస:27
లస: ససస స
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4795 NDX2149434
పపరర: సరజదన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-49/363

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:13-3-134
వయసదస:36
లస: ససస స
4798 NDX2149350
పపరర: హహసపసన షపక

94-49/366

94-49/724

4802 NDX2793453
పపరర: సశరష సససగ బబ సదదల

94-49/727

4805 NDX2238509
పపరర: అనదపమ నమకగడడ

94-49/369

4808 NDX2072908
పపరర: ననగ రతనస యడర
భరస : కకషష రరడడడ యడర
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:42
లస: ససస స

94-49/372
4810 NDX1803148
పపరర: వనసకట వజయ కలమలరర
పపరరమలళర
భరస : వనసకట రరమ మలర కరరరరన రరవప పపరరమల
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:48
లస: ససస స

4811 NDX2056860
పపరర: వజయ లకడక కడడయలల

94-49/375

భరస : హజరత రరవప అరవవటట
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:59
లస: ససస స
94-49/379
4816 NDX1803171
పపరర: వనసకట రరమ మలర కరరరరన
రరవప పపరరమలళర
తసడడ:డ గగరర పడసరద బటబగ పపరరమలళర
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:50
లస: పప

4819 NDX2009661
పపరర: కనక మలర కరరరరన రరవప
పపరరమలళర
తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ పపరరమలళర
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:66
లస: పప

94-49/382

4800 NDX2748499
పపరర: శకనవరసదలల చచనదన

94-49/723

94-49/725

4803 NDX2768273
పపరర: శశశత చచనదన

94-49/726

తసడడ:డ శకనవరసదలల చచనదన
ఇసటట ననస:13-3-134
వయసదస:22
లస: ససస స
94-49/367

4806 NDX2238418
పపరర: ననగమణణ పరనదగసటట

94-49/368

భరస : రసగయఖ పరనదగసటట
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:31
లస: ససస స
94-49/370

4809 NDX2238459
పపరర: ననగ లకడక అదదదపలర

94-49/371

భరస : రరసబటబగ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:42
లస: ససస స
94-49/373

4812 NDX2009711
పపరర: శక లకడక పపరరమలళర

94-49/374

భరస : జజనకక బటబగ నమకగడడ
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : కనక మలర కరరరరన రరవప పపరరమలళర
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:58
లస: ససస స

94-49/376
4814 NDX2009612
పపరర: వనసకట అమర సరయ నఖల
బటబగ పపరరమలళర
తసడడ:డ వనసకట రరమ మలర కరరరరన రరవప పపరరమ
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:24
లస: పప

4815 NDX2238467
పపరర: రరసబటబగ తషళళ
ర రర
తసడడ:డ సదబటమరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:46
లస: పప

4817 NDX2238517
పపరర: జజనకక బటబగ నమకగడడ

4818 NDX0959072
పపరర: మహలసగస ఆరర సగర

94-49/380

తసడడ:డ మలధవరరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:54
లస: పప
4820 NDX1803338
పపరర: హజరత రరవప అరవవటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస అమర
ఇసటట ననస:13-3-137
వయసదస:37
లస: పప

94-49/378

94-49/381

తసడడ:డ పకకరర తరర సగర
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:59
లస: పప
94-49/383

తసడడ:డ కరశయఖ అరవవటట
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:69
లస: పప

94-49/385 4823 NDX0951624
4822 NDX0217331
పపరర: వనసకట శవ రతనకలమలర అమర
పపరర: వనసకటటశశరరర అమర

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప అమర
ఇసటట ననస:13-3-137
వయసదస:34
లస: పప

94-49/365

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచనదన
ఇసటట ననస:13-3-134
వయసదస:49
లస: పప

తసడడ:డ జజనకక బటబగ నమకగడడ
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మమఖల లసగస తరర సగర
ఇసటట ననస:13-3-135
వయసదస:39
లస: ససస స

4813 NDX1803353
పపరర: సరవతడ అరవవటట

94-49/722

తసడడ:డ హరర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:13-3-134
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ సశరష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:13-3-134
వయసదస:18
లస: పప
4807 NDX0964015
పపరర: హహమలత తరర సగర

4799 NDX2793461
పపరర: లకడక బబ సదదల

4797 NDX1276633
పపరర: పపరష యప రరడడడ సదసకర

తసడడ:డ సదబమ రరడడడ సదసకర
ఇసటట ననస:13-3-134
వయసదస:29
లస: పప

భరస : సశరష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:13-3-134
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరసదలల చచనదన
ఇసటట ననస:13-3-134
వయసదస:47
లస: ససస స
4804 NDX2793438
పపరర: ససదదప సససగ బబ సదదల

94-49/364

భరస : వవనటరతన సరశమ తషపరకలల
ఇసటట ననస:13-3-134
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-3-134
వయసదస:44
లస: పప
4801 NDX2748481
పపరర: దదవక చచనదన

4796 NDX0215640
పపరర: వసదసదర తషపరకలల

4821 NDX0215582
పపరర: లకడక ససజనఖ అమర

94-49/384

భరస : వనసకటటశశరరర అమర
ఇసటట ననస:13-3-137
వయసదస:34
లస: ససస స
94-49/386

4824 NDX2254852
పపరర: కకరణ కలమలర అమరరనవన

94-49/387

తసడడ:డ బటల సరశమ అమరరనవన
ఇసటట ననస:13-3-137
వయసదస:41
లస: పప
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4825 NDX2772895
పపరర: గరతన కకషష వనూదమగలపలర

94-49/728

భరస : కకరణ కలమలర అమరరనవన
ఇసటట ననస:13-3-137
వయసదస:31
లస: ససస స
4828 NDX0963991
పపరర: వనసకట సరరజన ఆలపరటట

94-49/390

4829 JBV3152063
పపరర: ననగలకకణకలమలర అలపరటట

94-49/393

4832 NDX2183622
పపరర: తదజశశన దదవరశశటట
తసడడ:డ కకరణ కలమలర దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-3-139
వయసదస:22
లస: ససస స

4834 NDX2104560
పపరర: శక లత దదవరశశటట

4835 NDX2110781
పపరర: బడమరసభ దదవరశశటట

94-35/343

భరస : కకరణ కలమలర దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-3-139
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మబరరస దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-3-139
వయసదస:69
లస: పప
4840 NDX1759549
పపరర: కమల శరక

94-41/406

94-49/729

94-50/206

తసడడ:డ వనసకట ససత రరమయఖ చచదల
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:25
లస: పప

94-35/344

4844 NDX3137106
పపరర: షరజహన మహమకద

4847 NDX1276971
పపరర: హహసపసన మహమకద

94-50/209

4850 NDX2254605
పపరర: కరమలకడదదవ తషమకల

94-41/404

4853 NDX1854158
పపరర: కకరణ కలమలర చదదల
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ చదదల
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:27
లస: పప

4833 NDX2104586
పపరర: నఖత దదవరశశటట

94-35/342

4836 NDX2104578
పపరర: కకరణ కలమలర దదవరశశటట

94-35/345

4839 NDX1759556
పపరర: మనష శరక

94-41/405

తసడడ:డ కమల శరక
ఇసటట ననస:13-3-139
వయసదస:32
లస: పప
94-35/916

4842 NDX3246444
పపరర: రరమ దదవ కలడడమగల

94-41/1019

భరస : హనదమసత రరవప
ఇసటట ననస:13-3-488
వయసదస:51
లస: ససస స
94-49/730

4845 NDX2010098
పపరర: మగసరకన షపక

94-50/205

భరస : మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:13-4
వయసదస:26
లస: ససస స
94-50/207

4848 NDX1559683
పపరర: మగసస ఫర షపక

94-50/208

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:13-4
వయసదస:35
లస: పప
94-48/28

భరస : వనసకట రరమ రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:13-4-14
వయసదస:51
లస: ససస స
94-46/80

94-49/392

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-3-139
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ సలస మహమకద
ఇసటట ననస:13-4
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:13-4
వయసదస:62
లస: పప
4852 NDX1853978
పపరర: వ ఎన జ పడసనన కరరరసక చచదల

4841 NDX2960938
పపరర: పపడమ సరయ గదచద

4830 JBV3152071
పపరర: ననగ రరమచసదడ రరవప అలపరటట

తసడడ:డ కకరణ కలమలర దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-3-139
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : హహసపనన మహమకద
ఇసటట ననస:13-4
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:13-4
వయసదస:56
లస: ససస స
4849 AP151010156308
పపరర: సతనసర షపక

94-35/341

తసడడ:డ తరరపత రరవప గదచద
ఇసటట ననస:13-3-150
వయసదస:18
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష చకక
ఇసటట ననస:13-3-538,FLAT NO F2
వయసదస:46
లస: ససస స
4846 AP151010159181
పపరర: సబరర షపక

4838 NDX1759531
పపరర: అమత శరక

94-49/389

తసడడ:డ వవణగగరపరలరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:13-3-138
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ కమల శరక
ఇసటట ననస:13-3-139
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ జగల శరక
ఇసటట ననస:13-3-139
వయసదస:61
లస: పప
4843 NDX3029840
పపరర: సదజజత చకక

94-49/391

భరస : వనసకట రరమయఖ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-3-139
వయసదస:68
లస: ససస స
94-35/346

4827 JBV3158102
పపరర: శక గగరర అలపరటట

భరస : ననగ రరమచసదడ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:13-3-138
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణగగరపరల రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:13-3-138
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమలసజనవయగలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:13-3-138
వయసదస:75
లస: పప

4837 NDX2104552
పపరర: వనసకట రరమయఖ దదవరశశటట

94-49/388

భరస : ననగ లకకణ కలమలర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:13-3-138
వయసదస:39
లస: ససస స

భరస : వవణగగరపరల రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:13-3-138
వయసదస:69
లస: ససస స
4831 NDX0951665
పపరర: వవణగగరపరలరరవప ఆలపరటట

4826 JBV3158094
పపరర: అసజల అలపరటట

4851 NDX1854232
పపరర: ననగ ససజనఖ చదదల

94-46/79

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ చదదల
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:28
లస: ససస స
94-46/81

4854 NDX1854323
పపరర: వనసకట ససతన రరమయఖ చదదల

94-46/82

తసడడ:డ గగరవయఖ చదదల
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:49
లస: పప
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4855 NDX2254621
పపరర: వనసకట పపరరషమ గకసథద

94-48/29

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:26
లస: ససస స
4858 NDX0222307
పపరర: రరహహణణ లకడక పరటటబసడర

94-48/32

94-48/36

94-48/39

4862 NDX0227553
పపరర: అరరణన భటరతआ చటటటలआ

4865 JBV3142114
పపరర: వనసకట చసడ ననగససआడ రరచకకసడआ

94-48/42

4868 JBV3143021
పపరర: వజయశక आ గసధసआ

94-48/37

4871 NDX2254696
పపరర: మహహశ చసదడ గగపరస దదవరశశటట

4860 NDX1860890
పపరర: లకడక బబబ రరణణ చదదళళ

94-48/34

4863 NDX2254613
పపరర: పడమల గకసథద

94-48/38

భరస : శకనవరస రరవప లలట గకసథద
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:50
లస: ససస స
94-48/40

4866 NDX0939520
పపరర: రమలదదవ పరశతరరడడడ

94-48/41

భరస : సరయ పరశతనరరడడ
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:60
లస: ససస స
94-48/43

భరస : వనసకటటశశరరరआ గసధస
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:63
లస: ససస స
94-48/45

94-48/31

భరస : వనసకట ససతన రరమయఖ చదదళళ
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:46
లస: ససస స

భరస : రరమకకషషआ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : ననగ బడహక చనరర కరశ
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:62
లస: ససస స
4870 NDX2238145
పపరర: భటరత దదవ యరకమనవన

94-48/33

భరస : రవआ chittala
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరస శరసనగసడర
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:51
లస: ససస స
4867 NDX0332221
పపరర: అననపపరష కరశ

4859 NDX2238251
పపరర: ననగ లకడక యరకమనవన

4857 NDX2238244
పపరర: అరరణ మసదళళ

భరస : వనసకట శవరరమకకటట రరడడ మసదళళ
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ యరకమనవన
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:47
లస: ససస స
4864 NDX2238103
పపరర: హహమ బసదద శరసనగసడర

94-48/30

తసడడ:డ ననగబడహకచనరర కరశ
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:44
లస: ససస స
4861 NDX2254597
పపరర: శశభటరరణణ దదవరశశటట

4856 NDX0332262
పపరర: శక రమఖ కరశ

4869 NDX2238160
పపరర: వనసకరయమక మసదళళ

94-48/44

భరస : ససఘహ రరడడడ లలట మసదళళ
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:70
లస: ససస స
94-48/46

4872 NDX2123131
పపరర: అరవసద చటటటల

94-48/47

భరస : వనసకయఖ యరకమనవన
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ రరజ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:21
లస: పప

94-48/48
4873 NDX2238236
పపరర: జయ సరయ చసదడ రరడడడ
మసదనలర
తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకటట రరడడ మసదనలర
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:23
లస: పప

4874 NDX2254688
పపరర: అకయ కలమలర గగపరస
దదవరశశటట
తసడడ:డ ననగ రరజ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:25
లస: పప

94-48/49

4875 NDX2254712
పపరర: వనసకట శవ సరయ అనల
తషమకల
తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:29
లస: పప

94-48/50

4876 NDX2254720
పపరర: వనసకట జజ జయ కకరణ గకసథద

4877 NDX2238277
పపరర: రరమయఖ గసజజరపలర

94-48/52

4878 NDX2254704
పపరర: ననగరరజ దదవరశశటట

94-48/53

94-48/51

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లలట గకసథద
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:31
లస: పప
4879 NDX0846659
పపరర: రవశసకర పరటటబసడర

తసడడ:డ పపదద సదబమయఖ గసజజరపలర
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:39
లస: పప
94-48/54

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:51
లస: పప
4882 NDX2238285
పపరర: శకనవరస శరసనగసడర

తలర : అరరణన భటరత చటటటల
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:23
లస: పప

94-48/58

తసడడ:డ యస వ కకషష శరక శరసనగసడర
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ హరరననథ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:51
లస: పప

4880 NDX2238194
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకటట రరడడ
మసదనలర
తసడడ:డ ససఘహ రరడడడ మసదనలర
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:52
లస: పప

94-48/55

4883 NDX0938662
పపరర: ననగబడహకచనరర కరశ

94-48/59

తసడడ:డ ననగభబషణనచనరర కరశ
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:58
లస: పప

4881 JBV3133287
పపరర: రరమకకషష రరచకకసడ

94-48/57

తసడడ:డ పడసరద రరచకకసడ
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:55
లస: పప
4884 NDX2254738
పపరర: వనసకట రరమ రరవప తషమకల

94-48/60

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:63
లస: పప
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4885 NDX2238301
పపరర: వనసకయఖ యరకమనవన
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94-48/61

తసడడ:డ నరసససహయఖ యరకమనవన
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:77
లస: పప
4888 NDX1277425
పపరర: అరరణన పచనచ

94-49/394

94-48/1166

94-48/66

4892 NDX0224212
పపరర: పడససనలకడక గరరర పరటట

4895 NDX1025311
పపరర: వనసకట చలపతరరవప గరర పరటట

94-48/69

4898 NDX1636473
పపరర: సరయ కకషష చచవతనఖ ససరర

4901 NDX0720961
పపరర: నరసససహరరవప భటసకరరన

భరస : ననగ వనసకట నరసససహ రరవప bhaskaruni
ఇసటట ననస:13-4-150
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటమరరవప భటసకరరన
ఇసటట ననస:13-4-150
వయసదస:51
లస: పప

4903 NDX3017787
పపరర: వనసకట పదనకవత భటసకరరన

4904 NDX2206472
పపరర: లకడక రమఖ భటసకరరన

94-48/991

తసడడ:డ నరసససహరరవప భటసకరరన
ఇసటట ననస:13-4-150
వయసదస:19
లస: ససస స
4906 NDX0331587
పపరర: మలధవ భటసకరరన

94-48/64

94-48/67

4907 NDX0331553
పపరర: కకటటశశరమక భటసకరరన

94-48/989

4893 NDX1025162
పపరర: గరరరజజకలమలరర గరరర పరటట

94-48/65

4896 NDX1534594
పపరర: షనదకఖ ఆనసద గబడవలర

94-48/70

4899 NDX1636465
పపరర: రరమ చసదడ రరడడడ ససరర

94-48/71

తసడడ:డ శశష రరడడడ ససరర
ఇసటట ననస:13-4-149
వయసదస:66
లస: పప
94-48/73

4902 NDX3019908
పపరర: వనసకట పపరరశశతస స భటసకరరన

94-48/74

4905 NDX0224311
పపరర: హరరతआ భటసకరరనआ

94-48/75

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరరరరవపआ భటసకరరన
ఇసటట ననస:13-4-151
వయసదస:30
లస: ససస స
94-48/77

94-48/78
4908 NDX0111914
పపరర: దదలప పవన శకరరమ భటసకరరన
bhaskaruni
తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప bhaskaruni
ఇసటట ననస:13-4-151
వయసదస:31
లస: పప

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప భటసకరరన
ఇసటట ననస:13-4-151
వయసదస:57
లస: ససస స

94-48/79
4909 NDX0751990
పపరర: దదనవష మనకసత లకకణ
కలమలర భటసకరరన
తసడడ:డ భటసకరరన ఉమల మహహశశరరరవప bhask
ఇసటట ననస:13-4-151
వయసదస:31
లస: పప

94-48/80 4911 NDX0330159
4910 NDX0330092
పపరర: వనసకట రరమ సదధనకర భటసకరరన
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప భటసకరరన

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-4-151
వయసదస:53
లస: పప

4912 NDX2797256
పపరర: వనసకటననరరయణ ససరరశశటట

4913 NDX2888964
పపరర: కకషష ససరరశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరరశశటట
ఇసటట ననస:13-4-152
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ మగన వనసకటపర ససరరశశటట
ఇసటట ననస:13-4-152
వయసదస:30
లస: పప

94-48/990

తసడడ:డ నరసససహ రరవప భటసకరరన
ఇసటట ననస:13-4-150
వయసదస:19
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ సదధనకర
ఇసటట ననస:13-4-151
వయసదస:51
లస: ససస స

94-48/992

94-48/68

తసడడ:డ రమణ మబరరస గబడవలర
ఇసటట ననస:13-4-148
వయసదస:26
లస: పప

భరస : దదలప పవన శకరరమ భటసకరరన
ఇసటట ననస:13-4-151
వయసదస:27
లస: ససస స
94-48/76

4890 JBV1650035
పపరర: వజయకలమలరర పడనల

భరస : చలపత రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:13-4-146
వయసదస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ ససరర
ఇసటట ననస:13-4-149
వయసదస:29
లస: పప
94-48/72

94-48/63

భరస : జగననకహన పడనల
ఇసటట ననస:13-4-145 RAJTOWERS
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:13-4-146
వయసదస:74
లస: పప

భరస : రరమ చసదడ రరడడడ ససరర
ఇసటట ననస:13-4-149
వయసదస:63
లస: ససస స
4900 NDX0331611
పపరర: లకడక చతడకలమలరర భటసకరరన

94-49/395

భరస : మహనకకషష గరరర పరటట
ఇసటట ననస:13-4-146
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప గరర పరటట
ఇసటట ననస:13-4-146
వయసదస:41
లస: పప
4897 NDX1636457
పపరర: అనసరరధ ససరర

4889 NDX1276468
పపరర: పచనచ పడవణ కలమలర

4887 NDX2515120
పపరర: లకడక ననరరయణ గగరకస

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ పచచ
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:13-4-145Rajtowers
వయసదస:62
లస: పప
4894 NDX1025576
పపరర: మహన కకషష

94-48/62

భరస : లకడక ననరరయణ గగరకస
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : పరడవణ కలమర పచచ
ఇసటట ననస:13-4-145
వయసదస:40
లస: ససస స
4891 JBV1650050
పపరర: జగన మహన రరడడడ పరడడ ల

4886 NDX2515112
పపరర: లకడక కరమమశశరర గగరకస

94-48/81

తసడడ:డ సదబటమరరవప భటసకరరన
ఇసటట ననస:13-4-151
వయసదస:60
లస: పప
94-48/993

4914 NDX2238228
పపరర: పరరశత కకతస కకట

94-48/82

భరస : రమణ కకతస కకట
ఇసటట ననస:13-4-153
వయసదస:45
లస: ససస స
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4915 NDX2254746
పపరర: చసదడ శశఖర కకతస కకట
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94-48/83

తసడడ:డ రమణ కకతస కకట
ఇసటట ననస:13-4-153
వయసదస:24
లస: పప
94-48/86

4921 NDX0330878
పపరర: సదమతడ కకతస మలసద

94-48/89

94-48/92

94-48/95

94-48/98

94-48/994

94-48/103

4928 NDX0581009
పపరర: చసదడ శశఖర శరక గగడవరరస

4931 NDX0359562
పపరర: జగదదష సస ద

4934 NDX0330795
పపరర: రరధదక వసకరయలల

4937 NDX2903235
పపరర: ననగ లకడక కలలఖణణ దనసరర

94-48/105

4940 NDX1026509
పపరర: శరకవఖ జజషసట

94-48/96

4943 NDX1762450
పపరర: లకడక తషలసస గరరకపరటట
తసడడ:డ రరసబటబగ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:31
లస: ససస స

4923 NDX0329144
పపరర: ఏకనసద కకతస మలసద

94-48/91

4926 NDX0330746
పపరర: అననపపరష భవరన గగడవరరస

94-48/94

4929 NDX0359547
పపరర: సదబడహకణఖస గగడవరరస

94-48/97

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగడవరరస
ఇసటట ననస:13-4-155
వయసదస:57
లస: పప
94-48/99

4932 NDX2008820
పపరర: సదభటష పడహరరజ

94-48/100

తసడడ:డ కకషష మబరరస పడహరరజ
ఇసటట ననస:13-4-157
వయసదస:48
లస: పప
94-48/101

4935 NDX0110445
పపరర: కకషష పడసరదआ వసకరయలआ

94-48/102

తసడడ:డ రరమలరరవపआ వసకరయల
ఇసటట ననస:13-4-158
వయసదస:39
లస: పప
94-34/873

4938 NDX1103647
పపరర: కకరణకయ దనసరర

94-48/104

తసడడ:డ పస తషరరజ దనసరర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:26
లస: ససస స
94-48/106

తసడడ:డ భగజసగజశశర రరవప జజససస
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:27
లస: ససస స
94-48/108

94-48/88

భరస : వనసకటటశశరరర గగడవరరస
ఇసటట ననస:13-4-155
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషస ర దనసరర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ భగజసగజశశర రరవప జజససస
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ గజవలర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:29
లస: ససస స

94-48/93

భరస : కకషషపడసరద వసకరయల
ఇసటట ననస:13-4-158
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర లసగరआ వసకరయల
ఇసటట ననస:13-4-158
వయసదస:66
లస: పప

4942 NDX1024801
పపరర: కళళఖణణ గజవలర

4925 AP151010153291
పపరర: సదజజత గగడవరరస

4920 NDX0330902
పపరర: రసగవలర కకతస మలసద

తసడడ:డ పడసరదరరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-4-154
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప సస ద
ఇసటట ననస:13-4-156
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ జగదదశ సదద
ఇసటట ననస:13-4-157
వయసదస:19
లస: ససస స

4939 NDX1026301
పపరర: సపనహ జజషసట

94-48/90

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగడవరరస
ఇసటట ననస:13-4-155
వయసదస:37
లస: పప

భరస : రమమశ బటబగ సస ద
ఇసటట ననస:13-4-156
వయసదస:39
లస: ససస స

4936 NDX0111195
పపరర: రరమలరరవపआ వసకరయలआ

4922 NDX2144939
పపరర: రరమట కకతస మలసద

94-48/85

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-4-154
వయసదస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగడవరరస
ఇసటట ననస:13-4-155
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట సదబడహకణఖస గగడవరరస
ఇసటట ననస:13-4-155
వయసదస:53
లస: ససస స

4933 NDX3164928
పపరర: ననగ సరయ దదవఖ సదద

94-48/87

తసడడ:డ ఏక ఆనసద కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-4-154
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-4-154
వయసదస:59
లస: పప

4930 NDX0559435
పపరర: వజయలకడక సస ద

4919 NDX0330944
పపరర: మసజల కకతస మలసద

4917 NDX2144921
పపరర: అరవసదన కకతస మలసద

భరస : రరమత కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-4-154
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : ఏకనసద కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-4-154
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-4-154
వయసదస:82
లస: ససస స

4927 NDX2238152
పపరర: లకడక సదమగఖ గగడవరరస

94-48/84

తసడడ:డ మగన వనసకటపర కకతస కకట
ఇసటట ననస:13-4-153
వయసదస:53
లస: పప

4918 NDX1590281
పపరర: వనసకట రరజజశశరర యశససశన
కకతస మలసద
భరస : వనసకట ఆదదతఖ కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-4-154
వయసదస:28
లస: ససస స

4924 NDX0938597
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకతస మలసద

4916 NDX2238293
పపరర: వనసకట రమణ కకతస కకట

4941 NDX1024736
పపరర: అశశన తతట

94-48/107

తసడడ:డ సదబటమరరవప తతట
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:28
లస: ససస స
94-48/109

4944 NDX1025121
పపరర: ససధఖ చటటటపస డ లల

94-48/110

భరస : రమమష చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:36
లస: ససస స
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4945 NDX1025725
పపరర: శశశలజ చటటటపస డ లల
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94-48/111

భరస : రతన ఆనసదరరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:36
లస: ససస స
4948 NDX0227207
పపరర: పపషరలత గకసధద

94-48/114

4949 NDX1026483
పపరర: కవత చటటటపస డ లల

94-48/117

4952 NDX2254761
పపరర: గసగరధర రరవప పప టర

భరస : రరసబటబగ గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:49
లస: ససస స
94-48/123

94-48/126

94-48/129

94-48/132

తసడడ:డ జజలయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:52
లస: పప

4964 NDX2254779
పపరర: వనసకట కకశశర దనసరర

4967 NDX1098151
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప చటటటపస డ లల

94-48/135

4970 NDX0887133
పపరర: హరరపస
డ రద గకసధద

94-48/124

4973 NDX1026525
పపరర: సదబటమరరవప తతట
తసడడ:డ కకషరషరరవప తతట
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:55
లస: పప

4953 NDX1230523
పపరర: బషసరరన షపక

94-48/119

4956 NDX1025139
పపరర: పదనకవత తతట

94-48/122

4959 NDX0332346
పపరర: లకడక సరవతడ గకసధద

94-48/125

భరస : బటలయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:89
లస: ససస స
94-48/127

4962 NDX1027325
పపరర: శరత చసదడ చటటటపస డ లల

94-48/128

తసడడ:డ రమమష బటబగ చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:28
లస: పప
94-48/130

4965 NDX1762179
పపరర: తడనధ గరశకకపరటట

94-48/131

తసడడ:డ రరసబటబగ గరశకపరటట
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:30
లస: పప
94-48/133

4968 NDX1026939
పపరర: రమమష చటటటపస డ లల

94-48/134

తసడడ:డ భషరకరరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:42
లస: పప
94-48/136

తసడడ:డ జజలయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:45
లస: పప
94-48/138

94-48/116

భరస : సదబటమరరవప తతట
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర వరపడసరద చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బమలవరపప
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:44
లస: పప
4972 NDX0112623
పపరర: వనసకట శకనవరస గకసధద

94-48/121

తసడడ:డ పస తషరరజ దనసరర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననరరయణ గజవలర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:31
లస: పప
4969 NDX2206597
పపరర: రరసబటబగ బమలవరపప

4961 NDX2206431
పపరర: రరజజష కలమలర బమలవరపప

4950 NDX0224113
పపరర: లకడకభవరన గకసధద

భరస : మకలమల
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబటబగ బమలవరపప
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవప తతట
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:30
లస: పప
4966 NDX1027556
పపరర: మహహష కలమలర గజవలర

94-48/118

భరస : భషరకరరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప పప టర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:22
లస: పప
4963 NDX1025691
పపరర: భటరర వ తతట

4958 NDX1103464
పపరర: తషలససదళస చటటటపస డ లల

94-48/113

భరస : వనసకట శకనవరస గకసధద
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ గజజవలర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : భగజసగజశశర రరవప జజససస
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:54
లస: ససస స
4960 NDX2254753
పపరర: శక సరయ పకదదశననథ పప టర

94-48/115

తసడడ:డ చలపత రరవప పప టర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:48
లస: ససస స

94-48/120 4955 NDX1025105
4954 NDX1762773
పపరర: వనసకట వనయ లకడక గరరకకపరటట
పపరర: కకటటశశరమక గజవలర

4947 NDX1024744
పపరర: మణణకలమలరర పస టర

భరస : గసగరధర రరవప పస టర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : పస తషరరజ దనసరర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:45
లస: ససస స

4957 NDX1026558
పపరర: శశశలజ జజషసట

94-48/112

భరస : రరసబటబగ బమలవరపప
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట హరరపస
డ రద గకసధద
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:42
లస: ససస స
4951 NDX2254639
పపరర: మలణణకఖస దనసరర

4946 NDX2206605
పపరర: సదబమలకడక బమలవరపప

4971 NDX1026277
పపరర: శకనవరసరరవప చటటటపస డ లల

94-48/137

తసడడ:డ భషరకరరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:49
లస: పప
94-48/139

4974 NDX1028547
పపరర: భగజసగ రరవప జర జజససస

94-48/140

తసడడ:డ సదబటమరరవప జజససస
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:60
లస: పప
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4975 NDX1027424
పపరర: శవ ననరరయణ గజవలర

94-48/141

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గజవలర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:60
లస: పప
4978 NDX1027192
పపరర: కకషరషరరవప తతట

94-48/144

94-48/996

94-48/147

94-48/997

94-49/397

94-48/152

94-48/155

భరస : ననగజశశర రరవప పబమశశటట
ఇసటట ననస:13-4-166
వయసదస:42
లస: ససస స

4988 NDX2921831
పపరర: వదనఖ కకరణ రరజజ

4991 NDX1025196
పపరర: వజయలకడక వవమగలపలర

4994 NDX1027366
పపరర: ననగరరరరన చచదరర వవమగలపలర

4997 NDX1869975
పపరర: ననగమణణ అదదసకక

94-48/158

5000 NDX2009109
పపరర: వనసకట అశశన చసదడ కకరకపరటట

94-48/998

5003 NDX1559550
పపరర: రరమ లకడక తషసబబటట
భరస : చచనన కజశవపలల
ఇసటట ననస:13-4-166
వయసదస:54
లస: ససస స

4983 NDX2101137
పపరర: శశషగరరర రరవప మగపరర

94-48/146

4986 NDX0109249
పపరర: ననగజశశరరరవపआ చలలకలరరआ

94-48/149

4989 NDX1559659
పపరర: లకడక శకవలర చలలకలరర

94-49/396

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప చలలకలరర
ఇసటట ననస:13-4-162
వయసదస:25
లస: ససస స
94-48/150

4992 NDX1024728
పపరర: సరరజన దదవ వవమగలపలర

94-48/151

భరస : సతఖననరరయణ వవమగలపలర
ఇసటట ననస:13-4-163
వయసదస:79
లస: ససస స
94-48/153

4995 NDX0581165
పపరర: శవరనసద చదవపరర చదవపరర

94-48/154

తసడడ:డ రమణ శసకర చదవపరర
ఇసటట ననస:13-4-165-1
వయసదస:30
లస: పప
94-48/156

4998 NDX1745522
పపరర: సదనల కకరకపరటట

94-48/157

భరస : వనసకట అశశన చసదడ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:13-4-166
వయసదస:40
లస: ససస స
94-48/159

తసడడ:డ కజశవ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:13-4-166
వయసదస:42
లస: పప
94-49/398

94-48/995

తసడడ:డ ననగజశశరరరవపआ చలలకలరర
ఇసటట ననస:13-4-162
వయసదస:50
లస: పప

భరస : చనన శకనవరస రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:13-4-166
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకషష నలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-4-166
వయసదస:47
లస: ససస స
5002 NDX1860429
పపరర: పడమల పబమశశటట

94-48/148

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వవమగలపలర
ఇసటట ననస:13-4-163
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట హరర పడసరద గకసథద
ఇసటట ననస:13-4-166
వయసదస:21
లస: ససస స
4999 NDX1998055
పపరర: వజయ శక నలల
ర రర

4985 NDX0227686
పపరర: శకదదవआ చలలకలరరआ

4980 NDX2780450
పపరర: వ జజ ఏస నఖల గకసథద

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగపరర
ఇసటట ననస:13-4-161
వయసదస:62
లస: పప

భరస : ననగరరరరన చచదరర వవమగలపలర
ఇసటట ననస:13-4-163
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరరన చచదరర వవమగలపలర
ఇసటట ననస:13-4-163
వయసదస:29
లస: పప
4996 NDX2403103
పపరర: ససమఖ గకసథద

94-48/145

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-4-162
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప చలలకలరర
ఇసటట ననస:13-4-162
వయసదస:26
లస: పప
4993 NDX1026970
పపరర: దదలప చచదరర వవమగలపలర

4982 JBV3142353
పపరర: పడమలల రరణణ మగపరర

94-48/143

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస గకసథద
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:20
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవపआ చలలకలరర
ఇసటట ననస:13-4-162
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప రరజ
ఇసటట ననస:13-4-162
వయసదస:38
లస: పప
4990 NDX1193036
పపరర: కకషష చచవతనఖ చలలకలరర

94-48/934

భరస : శశషగరరరరరవప మగపరర
ఇసటట ననస:13-4-161
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప వపటర
ఇసటట ననస:13-4-161-1
వయసదస:25
లస: పప
4987 NDX2778702
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరజ

4979 NDX2605426
పపరర: మధద కకచచరర

4977 NDX1762633
పపరర: రరసబటబగ గరరకపరటట

తసడడ:డ చనన బసవయలఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:61
లస: పప

భసధదవప: సదబమలకడక భమవరపప
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట హరర పడసరద గకసథద
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:20
లస: ససస స
4984 NDX2161180
పపరర: మహన సరయ చకకధర వపటర

94-48/142

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దనసరర
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ తతట
ఇసటట ననస:13-4-160
వయసదస:81
లస: పప
4981 NDX2945806
పపరర: ససమఖ గకసథద

4976 NDX2254787
పపరర: పస తషరరజ దనసరర

5001 NDX1997941
పపరర: మగరళ కకషష నలల
ర రర

94-48/160

తసడడ:డ వనసకట నరసససహస నలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-4-166
వయసదస:52
లస: పప
94-49/399

5004 NDX1860387
పపరర: ననగజశశర రరవప పబమశశటట

94-49/400

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పబమశశటట
ఇసటట ననస:13-4-166
వయసదస:49
లస: పప
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94-49/401

తసడడ:డ ఆదద శశషయఖ
ఇసటట ననస:13-4-166
వయసదస:50
లస: పప
5008 NDX2206746
పపరర: సతఖననరరయణ రరవప కకణణ దదన

94-48/163

94-48/166

94-48/169

94-48/170

94-49/732

భసధదవప: శశశలజ ఇసదకపలర
ఇసటట ననస:13-4-170
వయసదస:55
లస: పప
5023 NDX3170602
పపరర: కమల కలమలరర నడడసపలర

94-46/761

భరస : సరసబశవరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:13-4-171
వయసదస:65
లస: ససస స
5026 NDX3159357
పపరర: పరవన నడడసపలర

94-48/999

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:13-4-171
వయసదస:35
లస: ససస స

94-48/167

5015 NDX1299676
పపరర: శశశలజ ఇసరకపలర

5018 AP151010153712
పపరర: వనసకటరమణణ శకరరమగల

94-46/85

తసడడ:డ హనదమయఖ
ఇసటట ననస:13-4-172
వయసదస:55
లస: పప
94-48/177

భరస : జయశవమబరరస శరకआ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:13-4-172-1
వయసదస:75
లస: ససస స

5010 NDX1328756
పపరర: సరవతడ వవదస

94-48/165

5013 NDX0331793
పపరర: శరరద వపటటకలరర

94-48/168

భరస : హరరకకషష వపటటకలరర.
ఇసటట ననస:13-4-169
వయసదస:38
లస: ససస స
94-46/83

5016 NDX1299718
పపరర: సతఖపడభటవత కరరణస

94-46/84

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:13-4-170
వయసదస:67
లస: ససస స
94-48/172

భరస : వనసకట సతఖ సదబడహకణఖస శకరరమగల
ఇసటట ననస:13-4-170
వయసదస:62
లస: ససస స

5019 AP151010150837
పపరర: వనసకటసతఖ సదబడహకణఖస
శకరరమగల
తసడడ:డ శకరరమమబరరస శకరరమగల
ఇసటట ననస:13-4-170
వయసదస:66
లస: పప

5021 NDX2554780
పపరర: శకకరసత కరణస

5022 NDX2577757
పపరర: రరమమహన రరవప కరణస

94-48/935

94-48/171

94-46/652

తలర : సతఖపడభటవత కరణస
ఇసటట ననస:13-4-170,Old(3-29-62)
వయసదస:34
లస: పప

భసధదవప: సతఖపడభటవత కరణస
ఇసటట ననస:13-4-170,Old(3-29-62)
వయసదస:69
లస: పప

5024 AP151010153781
పపరర: రరజజశశరర nadimpalli

94-48/174

భరస : వనసకట శకరరమకకషషమబరరసआ NADIMPALLI
ఇసటట ననస:13-4-171
వయసదస:70
లస: ససస స

5025 AP151010150718
పపరర: వనసకటశకరరమకకషష నడడసపలర आ
నడడసపలర
తసడడ:డ వనసకటగరపరలరరవపआ నడడసపలర
ఇసటట ననస:13-4-171
వయసదస:70
లస: పప

5027 NDX3087665
పపరర: శవ నడడసపలర

5028 NDX3158532
పపరర: వమల ధదరజ నడడసపలర

94-49/734

94-48/173

94-49/733

తసడడ:డ పరపరరజ నడడసపలర
ఇసటట ననస:13-4-171
వయసదస:74
లస: పప

5029 NDX1962613
పపరర: వనసకట రరమ శశషష గగసటటరర

5032 AP151010153280
పపరర: కరమమశశరర మగదదగగసడ

5012 NDX2254589
పపరర: కమల కలమలరర సబమనవన

94-48/162

భరస : రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:13-4-168
వయసదస:68
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:13-4-170
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : శకకరనస కరణస
ఇసటట ననస:13-4-170
వయసదస:29
లస: ససస స
5020 NDX2973691
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గగడదమగపరటట

94-48/164

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ సబమనవన
ఇసటట ననస:13-4-169
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ వపటటకలరర.
ఇసటట ననస:13-4-169
వయసదస:43
లస: పప
5017 NDX2079961
పపరర: పడశరసత కరణస

5009 NDX0331108
పపరర: అనదరరధబటయ అసగర

5007 AP151010153096
పపరర: లకడక తషలశమక కకణణదచన

భరస : సతఖననరరయణ రరవప కకణణదచన
ఇసటట ననస:13-4-167
వయసదస:76
లస: ససస స

భరస : గరరరధర అసగర
ఇసటట ననస:13-4-168
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమపసతషలల అసగర
ఇసటట ననస:13-4-168
వయసదస:49
లస: పప
5014 NDX0330233
పపరర: హరరకకషష వపటటకలరర వపటటకలరర

94-48/161

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప కకణణదచన
ఇసటట ననస:13-4-167
వయసదస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ కకణణదచన
ఇసటట ననస:13-4-167
వయసదస:86
లస: పప
5011 AP151010150145
పపరర: శశషగరరరధర అసగర అసగర

5006 JBV3142619
పపరర: పదక వలర కకణణదచన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:13-4-171
వయసదస:39
లస: పప

5030 AP151010153562
పపరర: వజయలకడక రరమచసదదడల
రరసచసదదడల
భరస : పడసరదశరససస స రరసచసదస
డ ల
ఇసటట ననస:13-4-172
వయసదస:89
లస: ససస స

94-48/175

5033 NDX0328831
పపరర: శకనవరస తడవరరర

94-48/178

5031 NDX0330704
పపరర: కరతనఖయన తడవరరస

94-48/176

భరస : శకనవరస తడవరరస
ఇసటట ననస:13-4-172/1
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప తడవరరర
ఇసటట ననస:13-4-172/1
వయసదస:52
లస: పప

94-48/179
5034 AP151010150674
పపరర: జయశవమబరరస శరక మగదదగగసడ

తసడడ:డ రరమశరససట ష మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:13-4-172-1
వయసదస:76
లస: పప
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5035 NDX0862029
పపరర: లకడక పడసరద పనననల
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94-48/180

తసడడ:డ సదబమయఖ
ఇసటట ననస:13-4-172/1
వయసదస:88
లస: పప
5038 JBV3144151
పపరర: సరరజనమక భటరతషల

94-48/183

94-48/186

94-48/189

భరస : ఫణణ కకషష జజననలగడడ
ఇసటట ననస:13-4-173
వయసదస:41
లస: ససస స
5047 NDX1732941
పపరర: లలత కమరరసస

94-48/192

భరస : ససరఖననరరయణ కమరరసస
ఇసటట ననస:13-4-174
వయసదస:44
లస: ససస స
5050 NDX2142602
పపరర: కకటట రరడడడ కకలర

94-48/195

తసడడ:డ రరమరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:13-4-176
వయసదస:66
లస: పప
5053 NDX1335934
పపరర: తచససఫపలర ఖలన

5042 AP151010150252
పపరర: చసదడశశఖరశరససస స భటరతషల

94-48/198

భరస : కకటటరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:13-4-176
వయసదస:60
లస: ససస స

5051 NDX0331678
పపరర: ఇకబటల సదలలసనన సదలలసనన

5052 NDX1335942
పపరర: ఇమలమ నదలలర ఖలన khan

94-48/196

5060 AP151010156053
పపరర: సరసబశవరరవప చటటటనవన

భరస : భటసకర రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:13-5
వయసదస:42
లస: ససస స

5063 NDX1860668
పపరర: అభనయ మసతడవరదద
తసడడ:డ రవ పడసరద మసతడవరదద
ఇసటట ననస:13-5-180
వయసదస:24
లస: పప

5049 NDX2142610
పపరర: శవ మలలర శశరర కకలర

94-48/194

94-48/197

తసడడ:డ నసదడలర ఖలన khan
ఇసటట ననస:13-4-177
వయసదస:28
లస: పప
94-48/199

5055 NDX1370154
పపరర: ససగరత గగసటపలర

94-46/86

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:13-4-179
వయసదస:34
లస: పప
94-50/210

5058 NDX2447530
పపరర: శరసత వనలసపటట

94-50/211

భరస : వనసకట రమణ రరవప వనలసపటట
ఇసటట ననస:13-5
వయసదస:33
లస: ససస స
94-50/213

తసడడ:డ అచచయఖ చటటటనవన
ఇసటట ననస:13-5
వయసదస:72
లస: పప
94-48/202

94-48/191

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:13-4-173
వయసదస:70
లస: పప

94-48/193
5048 AP151010150388
పపరర: ససరఖననరరయణ కరమరరస
కరమరరస
తసడడ:డ శవరరమచసదడపస
డ రద కరమలరరస
ఇసటట ననస:13-4-174
వయసదస:46
లస: పప

5057 NDX2447688
పపరర: అలలఖఖ మగదదగగసడ

94-48/185

94-48/188

5046 AP151010150121
పపరర: బలరరమశరససస స జజననలగడడ

5059 NDX2447597
పపరర: వరలకడక మగదదగగసడ

94-50/212

5043 JBV1651454
పపరర: గరయతడ జజననలగడడ

94-48/190
5045 AP151010153643
పపరర: వనసకట మహలకడక రరధ కలమలరర
జజననలగడడ
భరస : బలరరమ శరససస స జజననలగడడ
ఇసటట ననస:13-4-173
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ భటసకర రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:13-5
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ పడసరద మసతడవరదద
ఇసటట ననస:13-5-180
వయసదస:22
లస: పప

94-48/187

భరస : ఆదదతఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:13-4-173
వయసదస:39
లస: ససస స

5054 AP151010150165
పపరర: నసరరలలర ఖలన

94-48/182

తసడడ:డ లకడక చసదడ శశఖర శరససస స భరతషల
ఇసటట ననస:13-4-172-1A
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజన లబద న ఖలన
ఇసటట ననస:13-4-177
వయసదస:55
లస: పప
94-48/200

5040 NDX0862094
పపరర: సరయ రరస కరరరసక భరతషల

తసడడ:డ పపరరషస తస స భటరతషల
ఇసటట ననస:13-4-172-1A
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరచనరరఖలల కకదసబ
ఇసటట ననస:13-4-589
వయసదస:39
లస: ససస స

5062 NDX2238335
పపరర: అకయ మసతడవరదద

94-48/184

భరస : నసదడలల ఖలన సదలలసనన
ఇసటట ననస:13-4-177
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నసదడలలర ఖలన ఖలన
ఇసటట ననస:13-4-177
వయసదస:33
లస: పప
5056 NDX2429389
పపరర: పదదకన కకదసబ

5039 NDX2038157
పపరర: పవన పడశరసత భటరతషల

5037 AP151010153277
పపరర: వజయలకడక భటరతషల

భరస : చసదడశశఖర శరససస స భటరతషల
ఇసటట ననస:13-4-172-1A
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర శరససస స భటరతషల
ఇసటట ననస:13-4-172-1A
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషస తస స భటరతషల
ఇసటట ననస:13-4-172-1A
వయసదస:49
లస: పప
5044 JBV1651447
పపరర: శశశలజ జజననలగడడ

94-48/181

భరస : గగరరమబరరస భటరతషల
ఇసటట ననస:13-4-172-1A
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : పపరరషస తస స భటరతషల
ఇసటట ననస:13-4-172-1A
వయసదస:88
లస: ససస స
5041 AP151010150182
పపరర: గగరరమబరరస భటరతషల

5036 JBV3144136
పపరర: శరసతశక భటరతషల

5061 AP151010153065
పపరర: అనససయ మసతడవరదద

94-48/201

భరస : రవపడసరద మసతడవరదద
ఇసటట ననస:13-5-180
వయసదస:56
లస: ససస స
94-48/203

5064 AP151010150413
పపరర: రరధనకకషషమబరరస మసతడవరదద

94-48/204

తసడడ:డ చలమయఖ మసతడవరదద
ఇసటట ననస:13-5-180
వయసదస:83
లస: పప
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5065 NDX2569390
పపరర: ధరక రకక మలర పపరస
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94-48/937

తసడడ:డ శకననధ రరవప మలర పపరస
ఇసటట ననస:13-5-180
వయసదస:20
లస: పప
5068 AP151010150412
పపరర: హరరపస
డ రదద మసతడవరదద

94-48/205

తసడడ:డ రరధనకకషషమబరరస మసతడవరదద
ఇసటట ననస:13-5-181
వయసదస:52
లస: పప
5071 NDX1299452
పపరర: పదనకవత అరరవపలర

94-46/89

94-48/207

94-34/1060

94-48/211

94-48/214

5075 NDX0330035
పపరర: డదవడ లవసగ ససట న ఆబబ తష

5078 NDX3224854
పపరర: మగసతనజ సయద

5081 NDX0331421
పపరర: ననగరణణ మసతడవరదద

5084 NDX2008655
పపరర: మగకలసద ఖసడడక
డ

94-48/938

5087 NDX2568046
పపరర: మధవ మలర పపరస

భరస : బసవపపననరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:13-5-186
వయసదస:81
లస: ససస స

భరస : రవసదడకలమలర అతతస ట
ఇసటట ననస:13-5-187
వయసదస:49
లస: ససస స

94-48/208

94-37/803

5093 NDX2104511
పపరర: దసరధమక బజరస
భరస : సదబటమరరడడడ బజరస
ఇసటట ననస:13-5-188
వయసదస:52
లస: ససస స

5076 AP151010150021
పపరర: రరమలరరవప కలరరవనలర

94-48/209

5079 NDX2149343
పపరర: వసశ కకషష పప సదసరర

94-48/210

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప సదసరర
ఇసటట ననస:13-5-184
వయసదస:23
లస: పప
94-48/212

5082 NDX0357566
పపరర: శకదదవ మసతడవరదద

94-48/213

తసడడ:డ శకరరమ చసదడమబరరస మసతడవరదద
ఇసటట ననస:13-5-185
వయసదస:51
లస: ససస స
94-48/215

5085 NDX0338731
పపరర: సదబడమణఖస మసతడవరదద

94-48/216

తసడడ:డ శకరరమచసదడమబరరస మసతడవరదద
ఇసటట ననస:13-5-185
వయసదస:44
లస: పప
94-48/939

5088 NDX0331322
పపరర: అనసత పరరశత మలదనల

94-48/217

భరస : రరమలరరవప మలదనల
ఇసటట ననస:13-5-186
వయసదస:75
లస: ససస స
94-48/219

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మలదనల
ఇసటట ననస:13-5-186
వయసదస:75
లస: పప
94-48/221

94-48/206

తసడడ:డ కకటయఖ కలరరవనలర
ఇసటట ననస:13-5-183
వయసదస:77
లస: పప

భరస : శకననధ రరవప మలర పపరస
ఇసటట ననస:13-5-185
వయసదస:43
లస: ససస స

94-48/218 5090 NDX0329987
5089 NDX0331355
పపరర: లకడక బసవపపరషమక పరలడడగగ
పపరర: రరమలరరవప మలదనల

5073 NDX0331538
పపరర: అరరణ కలరరవనలర
భరస : లకడకకకటటశశరరరవప కలరరవనలర
ఇసటట ననస:13-5-183
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప ఖసడడక
డ
ఇసటట ననస:13-5-185
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ మలర పపరస
ఇసటట ననస:13-5-185
వయసదస:57
లస: పప

5092 NDX0721795
పపరర: వజయలకడక అతతస ట

94-46/90

భరస : సదబడమణఖస మసతడవరదద
ఇసటట ననస:13-5-185
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : గసగరధరరరవప కరసదరరక
ఇసటట ననస:13-5-185
వయసదస:56
లస: ససస స
5086 NDX2590602
పపరర: శకననధ రరవప మలర పపరస

5072 NDX1299445
పపరర: హరరననద పరరర శరరధద అరవపలర

94-46/88

తసడడ:డ హమలధ పరరర శరరధద
ఇసటట ననస:13-5-183
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : సదభటన సయద
ఇసటట ననస:13-5-184
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : కరజ గగసప షపక
ఇసటట ననస:13-5-184
వయసదస:38
లస: ససస స
5083 AP151010153024
పపరర: శరరద కరసదరరక

5070 NDX1299635
పపరర: లకడక సరవతడ అరవపలర

94-46/87

తసడడ:డ సరమమఖల
ఇసటట ననస:13-5-183
వయసదస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సయద
ఇసటట ననస:13-5-184
వయసదస:63
లస: పప
5080 NDX2532869
పపరర: ఖససస షపక

5069 NDX1299478
పపరర: పడవలర కర ఆవపలర

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:13-5-183
వయసదస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప కలరరవనలర
ఇసటట ననస:13-5-183
వయసదస:43
లస: పప
5077 NDX3224821
పపరర: సదభటన సయద

భరస : వనసకట సతఖ ఉదయ కలమలర కరపపగసటట
ఇసటట ననస:13-5-180 F NO 3 2ND FLOOR
వయసదస:24
లస: ససస స

94-48/1001
5067 NDX2782332
పపరర: వనసకట సతఖ ఉదయ కలమలర
కరపపగసటట
తసడడ:డ సదబడమణఖ పడసరద
ఇసటట ననస:13-5-180 FNO 3 2 ND FLOOR
వయసదస:28
లస: పప

94-48/1000

తసడడ:డ హరననద పరరర శరరధద
ఇసటట ననస:13-5-183
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : హరననద పరరర శరరధద
ఇసటట ననస:13-5-183
వయసదస:50
లస: ససస స
5074 AP151010150658
పపరర: లకడకకకటటశశరరరవప కలరరవనలర

5066 NDX2782324
పపరర: కవత కరపపగసటట

5091 NDX1925116
పపరర: వనసకటరతనస ననలశలర

94-48/220

భరస : సరయ బటబగ ననలరవలర
ఇసటట ననస:13-5-187
వయసదస:40
లస: ససస స
94-48/222

5094 NDX1872846
పపరర: సరయ పడదదప రరడడడ బజజరమ

94-48/223

తసడడ:డ సదబమ రరడడ బజజరమ
ఇసటట ననస:13-5-188
వయసదస:26
లస: పప
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94-48/224

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ బజరస
ఇసటట ననస:13-5-188
వయసదస:63
లస: పప

5096 NDX2206704
పపరర: అనదరరధ తడడకమలర

94-48/225

భరస : ననగజశశర రరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:13-5-188-1
వయసదస:60
లస: ససస స

5098 NDX1619453
పపరర: నరజశ కలమలర పపరరమలళర

94-46/91

5097 NDX2206696
పపరర: ననగజశశర రరవప తడడకమలర

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ తడడకమలర
ఇసటట ననస:13-5-188-1
వయసదస:62
లస: పప

5099 NDX1619438
పపరర: ధరజకసదడ పపరరమలళర

94-46/92

5100 NDX1870253
పపరర: పరవన కకతత
స రర

94-48/227

తసడడ:డ వ ఎల యస యస సతఖననరరయణ ప
ఇసటట ననస:13-5-189
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ వ ఎల యస యస సతఖననరరయణ ప
ఇసటట ననస:13-5-189
వయసదస:30
లస: పప

5101 NDX0330670
పపరర: సతఖవత దదవ కకతత
స రర

94-48/229 5103 NDX0727362
5102 NDX0805531
పపరర: వ యస కకటటశశర గగపరస కకతత
పపరర: వనసకట పదనకవత రరచసరర
స రర

94-48/228

భరస : వ యస కకటటశశర గగపరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:13-5-189
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట వర పడసరద రరవప గగపరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:13-5-189
వయసదస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వ వ పడసరదరరవప గగపరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:13-5-189
వయసదస:38
లస: పప

భరస : వనసకట సదబటమరరవప రరచసరర
ఇసటట ననస:13-5-190
వయసదస:55
లస: ససస స

5104 NDX0727354
పపరర: వనసకట సదబమమక తచలననకలల

5105 NDX0363531
పపరర: వనసకట చచవతనఖ కలమలర రరచసరర

5106 NDX0951657
పపరర: వనసకట సతష కలమలర రరచసరర

94-48/231

భరస : గరపరల శశటట తచలసగరకలల
ఇసటట ననస:13-5-190
వయసదస:77
లస: ససస స
5107 NDX0369264
పపరర: కకటటశశర రరవప ఆకలల
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:13-5-191
వయసదస:70
లస: పప
5110 NDX2593283
పపరర: శకదదవ ఇనబటటటన

94-37/586

భరస : శకనవరస ఇనబటటటన
ఇసటట ననస:13-5-192
వయసదస:34
లస: ససస స
5113 NDX2914208
పపరర: సరయ సదధ కకతస

94-48/1002

94-48/1005

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన పడసరద
ఇసటట ననస:13-5-194
వయసదస:26
లస: పప

5111 NDX2894897
పపరర: రరమకకషష రరవప కకతస

94-48/968

5117 NDX2894764
పపరర: మమనక కకతస

94-48/236

5109 NDX2614469
పపరర: శకనవరస ఇనబటటటన

94-31/761

5112 NDX2799385
పపరర: శకదదవ ఇనబటటటన

94-48/969

భరస : శకనవరస ఇనబటటటన
ఇసటట ననస:13-05-192
వయసదస:36
లస: ససస స
94-48/1003

5115 NDX2895035
పపరర: సతఖ పడకరష కకతస

94-48/1004

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప
ఇసటట ననస:13-5-192
వయసదస:27
లస: పప
94-48/1006

5118 NDX2025345
పపరర: రరజఖ లకడక జజసదఖల

94-48/235

భరస : వనసకట రమణ కలమలర జజసదఖల
ఇసటట ననస:13-5-193
వయసదస:47
లస: ససస స

94-48/237 5121 AP151010153689
5120 NDX2206712
పపరర: వనసకట రమణ కలమలర జజసదఖల
పపరర: ననగలకడక పపలపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జజసదఖల
ఇసటట ననస:13-5-193
వయసదస:54
లస: పప
94-47/13

5123 AP151010150664
పపరర: మలర ఖరరరన పడసరద పపలపరటట
తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-5-194
వయసదస:52
లస: పప

94-49/402

తసడడ:డ గణణశ ఇనబటటటన
ఇసటట ననస:13-05-192
వయసదస:32
లస: పప

భరస : కరరరసక కలమలర కకతస
ఇసటట ననస:13-5-192
వయసదస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలమలర జజసదఖల
ఇసటట ననస:13-5-193
వయసదస:24
లస: పప
5122 NDX1277383
పపరర: సరయ శకకర పపలపరటట

94-48/234

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప కకతస
ఇసటట ననస:13-5-192
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:13-5-192
వయసదస:27
లస: పప
5119 NDX2206720
పపరర: గరరరష రరమ కలమలర జజసదఖల

5108 NDX2176783
పపరర: వశశయగర వశశసజ మహరరజ
జవరశజ
తసడడ:డ ఆసజనవయగలల జవరశజ
ఇసటట ననస:13-5-191
వయసదస:75
లస: పప

5114 NDX2894822
పపరర: కరరరసక కలమలర కకతస

94-48/230

తసడడ:డ వనసకట సదబటమరరవప రరచసరర
ఇసటట ననస:13-5-190
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13-05-192
వయసదస:58
లస: పప

భరస : రరమకకషష రరవప కకతస
ఇసటట ననస:13-5-192
వయసదస:54
లస: ససస స
5116 NDX2895159
పపరర: వనసకట మననజ కకతస

94-48/232

తసడడ:డ వనసకటసదబటమరరవప రరచసరర
ఇసటట ననస:13-5-190
వయసదస:32
లస: పప
94-48/233

94-48/226

94-47/12

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:13-5-194
వయసదస:56
లస: ససస స
94-47/14

5124 NDX1277375
పపరర: పపలపరటట వవసకటరమణ

94-47/15

తసడడ:డ సదబమ రరవప
ఇసటట ననస:13-5-194
వయసదస:53
లస: పప
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5125 AP151010150035
పపరర: భటసకర మబరరస కసడడక
డ आ

94-47/16

తసడడ:డ లకడకనరసససహసआ
ఇసటట ననస:13-5-194
వయసదస:54
లస: పప

5126 NDX3259629
పపరర: మహమకద జన షపక

తసడడ:డ కససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-5-196
వయసదస:36
లస: పప

5128 NDX1772939
పపరర: గరపరల వహరర ధదరజ మలజజటట

94-47/18

తసడడ:డ గరపరలశకశశలరరవప
ఇసటట ననస:13-5-197
వయసదస:56
లస: పప

5131 JBV3143575
పపరర: సదధనరరణణ కననగలలరల

5132 AP151010153765
పపరర: లకడకతనయలరర కననగలలరల

94-47/21

భరస : పడకరష
ఇసటట ననస:13-5-198
వయసదస:50
లస: ససస స
94-47/24

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:13-5-198
వయసదస:47
లస: పప
94-46/94

తసడడ:డ సదబటమరరవప ఆడక
ఇసటట ననస:13-5-199
వయసదస:44
లస: పప
94-47/1279

5143 NDX0675744
పపరర: ఈశశరదదపసస గసట

94-47/135

94-47/27

భరస : ససతనరరమలసజనవయగలల
ఇసటట ననస:13-5-200
వయసదస:78
లస: ససస స

5144 NDX0675942
పపరర: సతఖవతదదవ గసటట

94-47/30

94-47/26

5133 JBV3133477
పపరర: జజషసచసదడననథ కననగలలరల

94-47/23

5136 NDX2502110
పపరర: శకవలర ఆడక

94-46/93

5139 NDX3230414
పపరర: ఉమ రరయల

94-47/1278

తసడడ:డ రరజజశశరరవప రరయల
ఇసటట ననస:13-5-199
వయసదస:31
లస: ససస స
94-47/1280

5142 NDX3231982
పపరర: ఉష రరయల

94-47/1281

భరస : పరరర శరరరధద రరడడ అలర స
ఇసటట ననస:13-5-199
వయసదస:34
లస: ససస స
94-47/136

5145 NDX0689844
పపరర: బడహకనసదరరడడడ గసటట

94-47/137

భరస : బడహకనసదరరడడడ గసటట
ఇసటట ననస:13-5-199,sri vatsa residency
వయసదస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటమరరడడడ గసటట
ఇసటట ననస:13-5-199,sri vatsa residency
వయసదస:60
లస: పప

5147 AP151010150010
పపరర: ససతనరరమలసజనవయగలల దనసరర

5148 NDX1878414
పపరర: సయఖద సన రరజశ సయఖద

94-47/28

5150 JBV3143237
పపరర: నససస బనద సయఖద

5153 NDX2429405
పపరర: సమర అహకద సయఖద
తసడడ:డ గయలజ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:13-5-201
వయసదస:22
లస: పప

94-47/29

తసడడ:డ సయఖద యగసఫ అననసరర సయఖద
ఇసటట ననస:13-5-201
వయసదస:25
లస: ససస స
94-47/31

భరస : యగసఫ అననసరర
ఇసటట ననస:13-5-201
వయసదస:49
లస: ససస స
94-47/33

94-47/20

భరస : సదధనకర ఆడక
ఇసటట ననస:13-5-199
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:13-5-200
వయసదస:82
లస: పప

భరస : గయలజ అహకద
ఇసటట ననస:13-5-201
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరర రజజక బబగ
ఇసటట ననస:13-5-201
వయసదస:61
లస: ససస స

94-47/25

భరస : రరజజశశర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:13-5-199
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకనసదరరడడడ గసటట
ఇసటట ననస:13-5-199,3RD FLOOR
వయసదస:34
లస: ససస స

5152 JBV1653161
పపరర: మరరర ఆరరఫర బబగస

5141 NDX3231768
పపరర: ఉమ కలలఖణణ రరయల

5130 NDX2029784
పపరర: ఆషర కలమలరర కనగలలరల

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:13-5-198
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసద రరడడ గసట
ఇసటట ననస:13-5-199
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరజజశశర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:13-5-199
వయసదస:28
లస: ససస స

5149 JBV1653138
పపరర: హససనన బబగమ సయఖద

94-47/22

5135 AP151010150703
పపరర: వరరసజనవయపడకరష కననగలలరల

5138 NDX1484666
పపరర: సతష కలమలర గసట

94-47/17

భరస : జజషస చసదడ ననథ కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-5-198
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:13-5-198
వయసదస:52
లస: పప

5137 NDX2502094
పపరర: sudhakar ఆడక

5146 AP151010153003
పపరర: లకడకనరసమక దనసరర

94-47/19

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:13-5-198
వయసదస:78
లస: ససస స

5134 AP151010150631
పపరర: కకటటశశరగగపస కననగలలరల

5127 AP151010384639
పపరర: పడమలలకలమలరర మలజజటట మలజజటట

భరస : హరరశశఖరపపరష పస
డ రద మలజజటట
ఇసటట ననస:13-5-197
వయసదస:54
లస: ససస స

5129 AP151010384640
పపరర: హరరశశఖరపపరషపస
డ రద మలజజటట

తసడడ:డ హరరశశఖర పపరష పడసరద మలజజటట
ఇసటట ననస:13-5-197
వయసదస:24
లస: పప

5140 NDX3231230
పపరర: శశష మణణ పసడయ రరయల

94-47/1290

5151 NDX1962688
పపరర: మరరర అఫసర బబగమ

94-47/32

తసడడ:డ మరరర రజజక బబవగ
ఇసటట ననస:13-5-201
వయసదస:59
లస: ససస స
94-47/34

5154 NDX1740423
పపరర: కకటటశశర రరవప మనననస

94-47/35

తసడడ:డ కకటయఖ మనననస
ఇసటట ననస:13-5-201
వయసదస:26
లస: పప
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5155 JBV1653146
పపరర: గయలజ అహకద సయఖద

94-47/36

తసడడ:డ అబగదల సతనసర
ఇసటట ననస:13-5-201
వయసదస:49
లస: పప
5158 AP151010153042
పపరర: జయలకడక వవలలరరర

94-47/39

94-46/95

94-47/44

94-46/97

94-47/47

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-5-203
వయసదస:38
లస: ససస స
5173 NDX1098508
పపరర: సతఖననరరయణమబరరస ననళస

94-47/50

94-47/53

తసడడ:డ వలआ
ఇసటట ననస:13-5-203/2
వయసదస:29
లస: పప

94-47/45

5168 NDX1062884
పపరర: సతఖననరరయణ మబరరస నలర మ
నలర మ
తసడడ:డ సదబటమరరవప నలర మ
ఇసటట ననస:13-5-203
వయసదస:52
లస: పప

94-46/98

5171 NDX1104082
పపరర: జయపడద ననళస

94-47/48

5174 AP151010153845
పపరర: శకపదక దనసరర

5177 NDX0109835
పపరర: సదనల దనసరర

94-47/56

5180 NDX1247998
పపరర: హనఫర షపక

5183 JBV3133410
పపరర: నరసజన వల షపక
తసడడ:డ షకకర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:13-5-203/2
వయసదస:55
లస: పప

5163 NDX2237345
పపరర: ఫసరరజ బటషర షపక

94-47/43

5166 NDX1299551
పపరర: హహహననబ షపక

94-46/96

5169 NDX2237592
పపరర: పరరమళ సరయ మమఘన ననళస

94-47/46

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస ననళస
ఇసటట ననస:13-5-203
వయసదస:21
లస: ససస స
5172 NDX1098490
పపరర: శకనవరస ననళస

94-47/49

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-5-203
వయసదస:48
లస: పప
94-47/51

5175 NDX1812719
పపరర: థనమసమక వలర పపనవన

94-47/52

భరస : జజజయఖ వలర పపనవన
ఇసటట ననస:13-5-203/1
వయసదస:71
లస: ససస స
94-47/54

5178 AP151010150627
పపరర: సదధదరరకమలర దనసరర

94-47/55

తసడడ:డ గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:13-5-203/1
వయసదస:57
లస: పప
94-47/57

తసడడ:డ నరసజన వల
ఇసటట ననస:13-5-203/2
వయసదస:26
లస: ససస స
94-47/59

94-47/41

తసడడ:డ నరసజన వరల
ఇసటట ననస:13-5-203
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:13-5-203/1
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:13-5-203/1
వయసదస:58
లస: పప
5182 NDX0752204
పపరర: నభ సరహహబ షపక

5165 JBV3134301
పపరర: అనశర బటషర షపక

5160 AP151010150069
పపరర: రరమకకటట వవలలరరర

తసడడ:డ అనశర బటషర షపక
ఇసటట ననస:13-5-202/1
వయసదస:27
లస: పప

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:13-5-203/1
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:13-5-203/1
వయసదస:26
లస: పప
5179 AP151010150011
పపరర: ససజవరరవప దనసరర

94-47/42

భరస : సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:13-5-203
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-5-203
వయసదస:51
లస: పప
5176 NDX1878067
పపరర: అనల దనసరర

5162 JBV3143161
పపరర: మలర క బబగస షపక

94-47/38

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:13-5-202
వయసదస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఫరరద బటషర
ఇసటట ననస:13-5-202/1
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవప నలర మ
ఇసటట ననస:13-5-203
వయసదస:50
లస: పప
5170 NDX1103910
పపరర: లకడక శరరషర ననళస

94-47/40

భరస : అనశర బటషర
ఇసటట ననస:13-5-202/1
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర భటషర
ఇసటట ననస:13-5-202/1
వయసదస:28
లస: పప
5167 NDX1063064
పపరర: శకనవరస నలర మ నలర మ

5159 NDX2149426
పపరర: శకరరమమబరరస వవలలరరర

5157 NDX2149392
పపరర: లకడక వవలలరరర

భరస : శక రరమ మబరరస వవలలరరర
ఇసటట ననస:13-5-202
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట వవలలరరర
ఇసటట ననస:13-5-202
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ అనశర బటషర
ఇసటట ననస:13-5-202/1
వయసదస:27
లస: పప
5164 NDX0111062
పపరర: కమల భటషర షపక

94-47/37

తసడడ:డ యస.ఏ.సతనసర
ఇసటట ననస:13-5-201
వయసదస:51
లస: పప

భరస : రరమకకటట
ఇసటట ననస:13-5-202
వయసదస:66
లస: ససస స
5161 NDX1243732
పపరర: ఫపరరజ బటషర షపక

5156 JBV3134418
పపరర: యబసఫ అననసరర సయఖద

5181 NDX0330167
పపరర: హహసపనమ షపక

94-47/58

భరస : యలకబ
ఇసటట ననస:13-5-203/2
వయసదస:61
లస: ససస స
94-47/60

5184 NDX1700807
పపరర: శనగపలర ఆనసద లలత

94-47/61

తసడడ:డ శనగపలర కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:13-5-204
వయసదస:26
లస: ససస స
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5185 NDX1483023
పపరర: వసదమత దదవ మలజజటట

94-47/62

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:13-5-204
వయసదస:38
లస: ససస స
5188 NDX0111377
పపరర: కకరణ కలమలర శనగపలర

94-47/65

94-47/66

94-47/69

94-47/73

94-47/76

5192 NDX1335678
పపరర: గగతమ కలరరచదటట

5195 NDX2044717
పపరర: శకలత చగపరర

5198 NDX1104116
పపరర: గరతనరరణణ ననదచళళ

5201 NDX2038876
పపరర: అనల కలమలర బగలలర

94-47/79

5204 NDX1335652
పపరర: వనసకట సదబమరరవప కలరరచదటట

94-47/67

తసడడ:డ సస మయలజలల
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:50
లస: పప

94-47/71

5210 NDX2119874
పపరర: షణగకఖ సస మ లసబటడడ

5193 NDX1651885
పపరర: అరరరయల కమల షపక

94-47/68

5196 NDX1651919
పపరర: సరజదన బబగస షపక

94-47/72

భరస : ననయబబ కమల షపక
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:49
లస: ససస స
94-47/74

5199 NDX1335660
పపరర: మననరమ దదవ కలరరచదటట

94-47/75

భరస : వవసకట సదబటమ రరవప కలరరచదటట
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:59
లస: ససస స
94-47/77

5202 NDX1614560
పపరర: ననయగబ కమల షపక

94-47/78

తసడడ:డ అబగదల గఫపర
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:52
లస: పప
94-47/80

5205 NDX1098540
పపరర: సదబటమరరవప ననదచళళ

94-47/81

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:66
లస: పప
94-47/1054

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మలలరదద
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:44
లస: ససస స
94-48/239

94-46/653

తసడడ:డ ననయబబ కమల షపక
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కలరరచదటట
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:64
లస: పప

94-47/1053 5207 NDX3040698
5206 NDX3020641
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ మలలరదద
పపరర: వజయ లకడక మలలరదద

94-47/64

తసడడ:డ ననయబబ కమలల షపక
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ సదదరరన రరవప బగలలర
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరయ గ౦ధపపనవటట
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:60
లస: పప

5209 NDX1919135
పపరర: పదనకవత లసబటడడ

5190 NDX2572063
పపరర: అరరరన కమల షపక

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:32
లస: పప
5203 NDX2072734
పపరర: దనశరకరననథ గ౦ధపపనవటట

94-44/14

భరస : అనల కలమలర బగలలర
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : దనశరకరననథ గరసధపపనవటట
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:54
లస: ససస స
5200 NDX1240431
పపరర: ససజవ రజడడడ బబ డడ పరటట

5189 NDX1919127
పపరర: తదజశశ లసబటడడ

తసడడ:డ వవసకట సదబటమ రరవప కలరరచదటట
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ దనశరకననధ
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:31
లస: ససస స
5197 NDX2072742
పపరర: లకడక గరసధపపనవటట

5187 NDX1700815
పపరర: మహన krishna చచవతనఖ
శనగపలర
తసడడ:డ శనగపలర కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:13-5-204
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమ ననయక
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననయబబ కమల షపక
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:25
లస: ససస స
5194 NDX2038942
పపరర: కకరస ర గరసధపపనవటట

94-47/63

భరస : కకరణ కలమలర సనగపలర
ఇసటట ననస:13-5-204
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప సనగపలర
ఇసటట ననస:13-5-204
వయసదస:54
లస: పప
5191 NDX1651836
పపరర: ఆఫసడన కమల షపక

5186 NDX2237733
పపరర: ననగ కలలఖణణ సనగపలర

5208 NDX1913426
పపరర: మనససశ లసబటడడ

94-48/238

తసడడ:డ రరమ ననయక
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:27
లస: ససస స
94-48/240

5211 NDX1919143
పపరర: రరమ ననయక లసబటడడ

94-48/241

భరస : రరమ ననయక
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ ననయక లసబటడడ
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ సస మలల ననయక
ఇసటట ననస:13-5-205
వయసదస:59
లస: పప

94-48/1007
5212 NDX2885663
పపరర: వనసకట ననగశక కరమమశశర రవ తదజ
మలలరదద
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మలలరదద
ఇసటట ననస:13-5-205 FLAT 3C
వయసదస:20
లస: పప

94-47/1055
5213 NDX2902153
పపరర: వనసకట ననగ శకలకడక శరకవణణ
మలలరదద
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మలలరదద
ఇసటట ననస:13-5-205 FLAT NO 3C
వయసదస:18
లస: ససస స

5214 NDX2468023
పపరర: ననగ రరజజ కలమలరర దదసద

94-47/128

భరస : హరర పడసరద రరవప దదసద
ఇసటట ననస:13-5-205,F.NO.2A RAMS VS V
వయసదస:54
లస: ససస స
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5215 NDX2468015
పపరర: హరర పడసరద రరవప దదసద

94-47/129

5216 NDX1774521
పపరర: సకజన దదసద

94-47/130

5217 NDX1774653
పపరర: మననజ సదమసత దదసద

94-47/131

తసడడ:డ సదబటమరరయగడడ దదసద
ఇసటట ననస:13-5-205,F.NO.2A RAMS VS V
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప దదసద
ఇసటట ననస:13-5-205,F.NO.2A RAMS VS V
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప దదసద
ఇసటట ననస:13-5-205,F.NO.2A RAMS VS V
వయసదస:26
లస: పప

5218 NDX1774554
పపరర: అనసత దదసద

5219 NDX2237758
పపరర: గరకషక జరటట

94-47/133
5220 NDX2237774
పపరర: వనసకట సతఖ లకడక శరరష సపగగ

94-47/127

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప దదసద
ఇసటట ననస:13-5-205,F.NO.2A,
వయసదస:28
లస: పప
5221 NDX2237782
పపరర: వనసకట కలమలర సపగగ

94-47/134

తసడడ:డ వనసకట రరవప జరటట
ఇసటట ననస:13-5-205, RAMS V S VIHAR
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట అమర కలమలర సపగగ
ఇసటట ననస:13-5-205, RAMS V S VIHAR
వయసదస:39
లస: ససస స

5222 NDX1750125
పపరర: ధన లకడక తతకల

5223 NDX0170167
పపరర: ననగ కలలఖణణ శనగపలర

తసడడ:డ వనసకట రతనస సపగగ
ఇసటట ననస:13-5-205, RAMS V S VIHAR
వయసదస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:13-5-206
వయసదస:39
లస: ససస స

5224 NDX0774638
పపరర: సరయ కలమలరర కకతస మలసద

5225 NDX1619370
పపరర: లలత కలమలరర నలర జరర

94-46/102

భరస : పపరష చసదడరరరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13/5/206
వయసదస:51
లస: ససస స
5227 NDX1614628
పపరర: జననరరన రరవప దదడడడ దదడడడ

94-46/105

94-47/84

94-47/87

94-47/90

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలజజటట
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:25
లస: పప

94-47/82

5234 NDX2008911
పపరర: వనజ చనపరరర

5237 NDX1374875
పపరర: లకడక నలర జరర

94-47/93

5240 NDX1962886
పపరర: శరరద కలమలరర వడర మనననటట

94-47/85

5243 NDX2010023
పపరర: కలమలర సరశమ చనపరరరర
తసడడ:డ కకమకలల చనపరరరర
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:39
లస: పప

5229 NDX2236818
పపరర: రరపపష వశశననథ కకతస మలసద

94-47/83

5232 NDX2038926
పపరర: కకరసన అలపరటట

94-47/86

తసడడ:డ వ ఎన రరధ కకషష మబరరస అలపరటట
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:27
లస: ససస స
94-47/88

5235 NDX0713123
పపరర: రరజజ కరవపరర

94-47/89

భరస : రమమష కరవపరర
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:38
లస: ససస స
94-47/91

5238 NDX1193341
పపరర: ఈశశరర నలర జరర

94-47/92

తసడడ:డ సదబటమ రరవప
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:54
లస: ససస స
94-47/94

భరస : కలశరల రరస వడర మనననటట
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:62
లస: ససస స
94-47/96

94-46/104

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-5-206
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:52
లస: ససస స

భరస : జననరరన రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:60
లస: ససస స
5242 NDX1722017
పపరర: బటల వసశ మలజజటట

5231 NDX2056845
పపరర: లకడక శరకవఖ యలరర గడనడ

5226 NDX2429553
పపరర: హహమసత కలమలర కకతస మలసద
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-5-206
వయసదస:23
లస: పప

భరస : కలమలర సరశమ చనపరరర
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : రరధ కకషష మబరరస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:49
లస: ససస స
5239 NDX1614594
పపరర: పడభటవత దదడడడ

94-46/103

తసడడ:డ వనసకనన చచదరర యలరర గడనడ
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:27
లస: ససస స
5236 NDX1813808
పపరర: రరధన మలధదరర ఆలపరటట

5228 NDX2265239
పపరర: సరయ కలమలరర కకతస మలసద

94-46/101

భరస : కకరణ కలమలర శనగపలర
ఇసటట ననస:13-5-206
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:13-5-206
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-5-206
వయసదస:48
లస: పప
5233 NDX1813188
పపరర: కకరసన ఆలపరటట

94-46/100

భరస : సదబటమరరవప నలర జరర
ఇసటట ననస:13-5-206
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట హనదమసత రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:13-5-206
వయసదస:64
లస: పప
5230 NDX1651828
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కకతస మలసద

94-47/132

5241 NDX0713560
పపరర: వనసకరయమక కరవపరర

94-47/95

భరస : ననగజశశరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:68
లస: ససస స
94-47/97

5244 NDX1247956
పపరర: వనసకట చసదడశశకర దదగరరరరల

94-47/98

తసడడ:డ వనసకట సదబడహకణఖ శరక దదగరరరరల
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:43
లస: పప
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94-47/99

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:48
లస: పప
5248 NDX0713362
పపరర: ననగజశశరరరవప కరవపరర

94-47/102

తసడడ:డ వనసకయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:78
లస: పప
5251 NDX2744100
పపరర: మగరళ కకషష మమమనవన

94-47/1057

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:51
లస: పప
5254 NDX2821213
పపరర: పలర వ కకషష మమమనవన

94-47/1060

94-47/104

94-28/742

భరస : రరమకకషష తదజ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-5-209
వయసదస:30
లస: ససస స
5263 NDX2123164
పపరర: రరమ కకషష తదజ తనడడకకసడ
తసడడ:డ హరర వర పడసరద తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-5-209
వయసదస:31
లస: పప
5266 NDX3088853
పపరర: గరత పసడయసకర తనడడకకసడ

94-48/970

భరస : రరమ కకషష తదజ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-05-209
వయసదస:30
లస: ససస స
5269 NDX1763573
పపరర: భటవన తనడడవరయ
తసడడ:డ కకషష మబరరస తడడవరయయమ
ఇసటట ననస:13-5-211
వయసదస:26
లస: ససస స
5272 NDX2941433
పపరర: శక లకడక ఉపరల
భరస : రరజజశ
ఇసటట ననస:13-5-211
వయసదస:25
లస: ససస స

94-47/103
5249 NDX1329176
పపరర: వనసకట సదభడమణఖ శరక దదగరరరరల
దదగరరరరల
తసడడ:డ రరమ మబరరస దదగరరరరల
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:79
లస: పప

5250 NDX2744035
పపరర: రతన కలమలరర దసడమబడడ
భరస : వసదదదవ రరవప దసడమబడడ
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:63
లస: ససస స

5252 NDX2939056
పపరర: మధవ మమమనవన

5253 NDX2821205
పపరర: చరసజవ శకధర దసడమబడడ

94-47/1058

5255 NDX2743904
పపరర: శక జజఖత మమమనవన

94-47/1061

94-48/1008

94-47/1059

5256 NDX1379635
పపరర: చగపపరరర ససరఖ పడభటవత

94-47/1301

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:13-5-207, FLAT 103
వయసదస:61
లస: ససస స

5258 NDX1774703
పపరర: వనసకట పపరష పవన కలమలర
శషరట
తసడడ:డ సదబడహకణఖ శరససస స శషరట
ఇసటట ననస:13-5-208
వయసదస:37
లస: పప

94-47/105

5261 NDX1276245
పపరర: బటలమక రరపరరస

94-47/107

5259 NDX1771675
పపరర: సదబడహకణఖ శరససస స శషరట

94-47/106

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ శషరట
ఇసటట ననస:13-5-208
వయసదస:55
లస: పప
5262 NDX0330100
పపరర: వనసకట భటరత

94-47/108

తసడడ:డ హరరపస
డ రద తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-5-209
వయసదస:58
లస: ససస స

5264 NDX0430413
పపరర: వనసకట సరయ కకషష చచవతనఖ
తనడడకకసడ
తసడడ:డ హరర వరపడసరద
ఇసటట ననస:13-5-209
వయసదస:33
లస: పప

94-47/110

5267 NDX0557561
పపరర: వసదసధర నలర పరటట

94-47/112

5270 NDX1812461
పపరర: అరరణ తడడవరయ

94-47/1056

తసడడ:డ వసదదదవ రరవప దసడమబడడ
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:44
లస: పప

5265 NDX2502268
పపరర: హరర వరపడసరద తనడడకకసడ

94-47/111

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-5-209
వయసదస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటడమయఖ
ఇసటట ననస:13-5-210
వయసదస:69
లస: ససస స
94-47/114

94-47/101

తసడడ:డ వ ఎల వ హహచ దనమల దనరర రరవప వ
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:62
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:13-5-209
వయసదస:44
లస: ససస స
94-47/109

5247 NDX1962910
పపరర: కలశరల రరస వడర మనననటట

తసడడ:డ సససగయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కకషష మమమనవన
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : సదబడహకణఖ శరససస స శషరట
ఇసటట ననస:13-5-208
వయసదస:54
లస: ససస స
5260 NDX2503704
పపరర: గరత పసడయలసక తనడడకకసడ

94-47/100

భరస : మగరళ కకషష మమమనవన
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ కకషష మమమనవన
ఇసటట ననస:13-5-207
వయసదస:25
లస: ససస స
5257 NDX1771725
పపరర: శవ కమమశశరర శషరట

5246 NDX1746116
పపరర: కకటటశశర రరవప గగటట స

5268 NDX2206308
పపరర: అరరణ టట

94-47/113

తసడడ:డ కకషష మబరరస టట
ఇసటట ననస:13-5-211
వయసదస:23
లస: ససస స
94-47/115

5271 NDX2149301
పపరర: రరజజష ఉపరరల

94-47/116

భరస : కకషష మబరరస తడడవరయ
ఇసటట ననస:13-5-211
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పస లయఖ ఉపరరల
ఇసటట ననస:13-5-211
వయసదస:37
లస: పప

94-48/242
5273 JBV1652189
పపరర: మహలకడక లలవణఖआ
తడపపరమలలరआ
తసడడ:డ వనసకట వరపడసరద రరవపआ తడపపరరమల
ఇసటట ననస:13-5-212
వయసదస:42
లస: ససస స

5274 JBV1652197
పపరర: లలతనసబక తడపపరమలలర

94-48/243

భరస : వనసకట వరపడసరద రరవప తడపపరరమల
ఇసటట ననస:13-5-212
వయసదస:63
లస: ససస స
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5275 JBV1650977
పపరర: వనసకట వర పడసరదరరవప
తడపపరమలలర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ తడపపరరమల
ఇసటట ననస:13-5-212
వయసదస:68
లస: పప
5278 NDX3098688
పపరర: ఆలయల పరరశన షపక

94-48/244

5276 NDX3099298
పపరర: మరరర అఫరల బబగస షపక

94-47/1062

భరస : మహమకద ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:13-5-213
వయసదస:65
లస: ససస స
94-47/1064

తసడడ:డ మహమకద ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:13-5-213
వయసదస:30
లస: ససస స

5279 NDX3111259
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

5277 NDX3103660
పపరర: అరరరమన పరరశన షపక

94-47/1063

తసడడ:డ మహకద ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:13-5-213
వయసదస:32
లస: ససస స
94-48/1009

5280 NDX3127370
పపరర: భగవనవశశరర కకసరరజ

94-47/1065

తసడడ:డ మహమకద ఉమర షపక
ఇసటట ననస:13-5-213
వయసదస:28
లస: పప

భరస : సదరరసదడ బటబగ కకసరరజ
ఇసటట ననస:13-5-214
వయసదస:60
లస: ససస స
5283 NDX1088632
పపరర: ససరఖకలమలరర కరరనటట

భరస : మగరళ కకషష మహన రరజ వలర భనవన
ఇసటట ననస:13-5-214
వయసదస:49
లస: ససస స

94-48/246
5282 NDX2182822
పపరర: మగరళ కకషష మహన రరజ
వలర భనవన
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరజ వలర భనవన
ఇసటట ననస:13-5-214
వయసదస:57
లస: పప

భరస : సదరజష బటబగ కరరనటట
ఇసటట ననస:13-5-215
వయసదస:35
లస: ససస స

5284 NDX0559153
పపరర: సలమల షపక షపక

5285 NDX1024777
పపరర: జజఖత కరరనటట

5286 NDX0330407
పపరర: సరమలమ జఖస కరరనటట కరరనటట

5281 NDX0559005
పపరర: శరసత శక మగమకడడసససగగ

94-48/245

94-48/248

భరస : జజన భటషర షపక
ఇసటట ననస:13-5-215
వయసదస:35
లస: ససస స
5287 NDX2206738
పపరర: జజనబటష షపక

భరస : కకటటశశర రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:13-5-215
వయసదస:43
లస: ససస స
94-48/251

తసడడ:డ సపవదదలల షపక
ఇసటట ననస:13-5-215
వయసదస:44
లస: పప
5290 NDX0328898
పపరర: కకరణ కలమలర జకకసపపడడ

94-48/254

94-48/257

94-48/260

భరస : రరసబటబగ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:56
లస: ససస స

94-48/255

5294 NDX1025014
పపరర: వనసకట నరసమక బటహటస

5297 NDX0711390
పపరర: హహ
హ దయరరజ జకకసపపడడ

94-48/263

5300 NDX0938589
పపరర: సరసబయఖ జకకసపపడడ

94-48/258

5303 NDX1660910
పపరర: భటగఖ లకడక చచననన
భరస : కరశరరవప చచననన
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:63
లస: ససస స

94-48/256

5295 NDX0330431
పపరర: ననగ లకడక జకకసపపడడ

94-48/259

భరస : హకదయరరజ జకకసపపడడ
ఇసటట ననస:13-5-217
వయసదస:41
లస: ససస స
94-48/261

5298 NDX1025360
పపరర: రరజశశఖర రరజ బటహటస

94-48/262

తసడడ:డ సరసబరరజ బటహటస
ఇసటట ననస:13-5-217
వయసదస:45
లస: పప
94-48/264

తసడడ:డ తరరపతరరజ జకకసపపడడ
ఇసటట ననస:13-5-217
వయసదస:60
లస: పప
94-46/107

5292 AP151010150439
పపరర: చనన సరసబయఖ జకకసపపడడ
తసడడ:డ తరరపతరరజ జకకసపపడడ
ఇసటట ననస:13-5-216
వయసదస:67
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జకకసపపడడ
ఇసటట ననస:13-5-217
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ పడతకసఠస
ఇసటట ననస:13-5-217
వయసదస:49
లస: పప
5302 NDX2236628
పపరర: సశరష లత కకలల
ర రర

5291 JBV3135332
పపరర: పడవణ కలమలరआ జకకసపపడడआ

94-48/253
5289 AP151010153498
పపరర: శరఖమల జకకసపపడడ జకకసపపడడ

భరస : చనసరసబయఖ జకకసపపడడ
ఇసటట ననస:13-5-216
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రరజ బటహటస
ఇసటట ననస:13-5-217
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ జకకసపపడడ
ఇసటట ననస:13-5-217
వయసదస:54
లస: ససస స
5299 NDX0751974
పపరర: వనసకటటశశర రరజ పడతకసఠస

94-48/252

తసడడ:డ చన సరసబయఖआ జకకసపపడడ
ఇసటట ననస:13-5-216
వయసదస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరజ పడతకసఠస
ఇసటట ననస:13-5-217
వయసదస:39
లస: ససస స
5296 NDX1025022
పపరర: లలత జకకసపపడడ

5288 AP151010150430
పపరర: బటలకకటయఖ కరరనటట కరరనటట

94-48/250

భరస : బటలకకటటశశరరరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:13-5-215
వయసదస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:13-5-215
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ చన సరసబయఖ జకకసపపడడ
ఇసటట ననస:13-5-216
వయసదస:36
లస: పప
5293 NDX0227603
పపరర: ఆషరరరణణ పడతకసఠస

94-48/249

94-48/247

5301 NDX1494418
పపరర: శకదర చచననన

94-46/106

భరస : రవ కలమలర చచననన
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:35
లస: ససస స
94-46/108

5304 NDX2236602
పపరర: సదబమలకడక ననర

94-46/109

భరస : లకడక రరడడ ననర
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:72
లస: ససస స
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94-46/110

తసడడ:డ కరసప రరవప చచననన
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:37
లస: పప
5308 NDX2236610
పపరర: లకడక రరడడ ననర

94-46/113

94-48/266

94-48/269

94-48/272

94-48/275

తలర : మసరసనమక
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:42
లస: పప
5323 NDX1098201
పపరర: మలర కరరరరన సరశమ నసనవ

94-48/278

5315 NDX1103316
పపరర: కకషషవవణణ యసపరటట

94-48/270

94-48/281

94-48/273

5321 NDX1671198
పపరర: అనల కలమలర కరరరమసచ

94-48/276

5327 NDX0916270
పపరర: హరరక ఏ

తసడడ:డ వనసకట శవ రమణ రరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ కరశ రరవప చచననన
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:37
లస: పప

5332 NDX2540847
పపరర: శశరసక నసబబరర

5333 NDX2740983
పపరర: ననగ రరణణ తనడడకకసడ

94-48/941

5313 NDX1103324
పపరర: పదక నసనవ

94-48/268

5316 NDX1024918
పపరర: వససతకలమలరర దసడన

94-48/271

5319 NDX1025881
పపరర: రజనకరసత యసపరటట

94-48/274

తసడడ:డ లకకయఖ యసపరటట
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:34
లస: పప
5322 NDX1025642
పపరర: శవ ననగజశశర రరవప నసబబరర

94-48/277

తసడడ:డ గగరవయఖ నసబబరర
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:51
లస: పప
94-48/279

5325 NDX2487585
పపరర: కరశ రరవప చచననన

94-48/280

తసడడ:డ సదబమరరమయఖ చచననన
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:67
లస: పప
94-49/403

భరస : harika ఏ
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:33
లస: ససస స

94-49/405 5330 NDX2477669
5329 NDX1483601
పపరర: వనసకట బటలలరరసకజష కకతస మలసద
పపరర: కకరణ కలమలర చచననన

94-48/265

భరస : మహన రరవప దసడన
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:63
లస: ససస స

5318 NDX1028166
పపరర: యతదసదడ పపనదమతస
penumatsa
తసడడ:డ రరమరరజ
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:28
లస: పప

5324 NDX1026285
పపరర: ననగరరజ పపనదమతస

5310 NDX1026079
పపరర: పడణణత యసపరటట

భరస : మలర కరరరరన సరశమ నసనవ
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమరరజ పపనదమతస
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ దసడన
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:70
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగజశశర రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:13-5-219, F.NO.201
వయసదస:18
లస: పప

94-48/267

తసడడ:డ సదబమ రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప నసనవ
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:56
లస: పప
5326 NDX1025451
పపరర: మహన రరవప దసడన

5312 NDX1024751
పపరర: పదక పపనదమతస

94-46/112

భరస : రజనకరసత యసపరటట
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ యసపరటట
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:24
లస: పప
5320 NDX0579912
పపరర: హరరబటబగ తచలగమనవన

94-47/1066

భరస : ననగరరజ పపనదమతస
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:48
లస: ససస స
5317 NDX1914689
పపరర: హరర నలల
ర రర

5309 NDX3024940
పపరర: రమల పసడయసకర కకటసరరజ

5307 NDX1482892
పపరర: కరసస రరవప చచననన

తసడడ:డ సదబమ రరమయఖ చనన
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:67
లస: పప

తసడడ:డ కరఎసఎస పడసరద కకటసరరజ
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ యసపరటట
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:35
లస: ససస స
5314 NDX1024876
పపరర: సదనత నసబబరర

94-46/111

తసడడ:డ లకడక రరడడ ననర
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ అచచ రరడడడ ననర
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:80
లస: పప
5311 NDX1025659
పపరర: రతనకలమలరర యసపరటట

5306 NDX2236594
పపరర: మధదససదన రరడడ ననర

5328 NDX0555169
పపరర: ససతనమహలకడక గగటటటనన

94-49/404

భరస : సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:13-5-219
వయసదస:74
లస: ససస స
94-49/406

94-48/302
5331 NDX2447407
పపరర: ననగ సరయ చరరశరక కరరరమసచ

తసడడ:డ అనల కలమలర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:13-5-219 , FLAT NO 501 DR N
వయసదస:20
లస: ససస స
94-46/762

భరస : వనసకట శకనవరస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-5-220 F.NO. 101, 102
వయసదస:39
లస: ససస స

5334 NDX2740967
పపరర: వనసకట శకనవరస తనడడకకసడ

94-132/1135

తసడడ:డ రరమ వర పడసరద తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-5-220 F.NO. 101, 102
వయసదస:41
లస: పప

Page 89 of 318

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35

5335 NDX2740975
పపరర: రరమ వర పడసరద తనడడకకసడ

94-48/1010

5336 NDX2740959
పపరర: శక కరరణ దదవ తనడడకకసడ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-5-220 F.NO. 101, 202
వయసదస:69
లస: పప

భరస : రరమ వర పడసరద తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-5-220 F.NO. 102
వయసదస:62
లస: ససస స

5338 NDX1494541
పపరర: రరమ రరవప కకట

5339 NDX0559633
పపరర: లకడక ససజనఖ చలలవరదద

94-46/114

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల కకట
ఇసటట ననస:13-5-221
వయసదస:45
లస: పప
5341 NDX0559609
పపరర: సదజజత చలలవరదద

94-48/284

94-48/287

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల చలలవరదద
ఇసటట ననస:13-5-221
వయసదస:56
లస: పప
5347 NDX0864017
పపరర: సతఖవత గగదదసటట గగదదసటట

94-48/289

94-48/292

94-48/295

తసడడ:డ మవరన సదబదడ గగపస కరరసశశటట
ఇసటట ననస:13-5-225
వయసదస:45
లస: పప
5356 NDX0635896
పపరర: గరయతడआ లసకరआ

94-48/298

తసడడ:డ వనసకటసదబమయఖ
ఇసటట ననస:13-5-262
వయసదస:73
లస: పప

94-48/1011

94-48/290

5351 NDX0223636
పపరర: కలసదమ కలమలరర కరరసశశటట

94-48/300

94-48/293

5343 NDX2123081
పపరర: వనసకట రరవప జలలర ళళమబడడ

94-48/288

5349 NDX0767202
పపరర: కరశ వశశననధస సస రర

94-48/291

5352 AP151010153394
పపరర: భగవనవశశరర karamsetty
భరస : సదథదసదడ karemsetty
ఇసటట ననస:13-5-225
వయసదస:70
లస: ససస స

5354 NDX1149988
పపరర: గగపస కరరసశశటట

5355 NDX1413723
పపరర: కకషరషనసద యలదవ చదవపరర

5357 NDX1098425
పపరర: వనసకటరమణ మబరరస లసకర

5360 NDX1027721
పపరర: వ కకషష కలసచపరరస

5363 NDX2183002
పపరర: వజయ లకడక కబటల
భరస : కకటటశశర రరవప కబటల
ఇసటట ననస:13-5-367
వయసదస:42
లస: ససస స

94-48/286

5346 NDX0772855
పపరర: వనసకట వజయ లకడక పసడయల
ససరర
తసడడ:డ కరశ వశశననధస సస రర
ఇసటట ననస:13-5-224
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : జరసశసత సరసబశవ పడసరద karamsetty
ఇసటట ననస:13-5-225
వయసదస:40
లస: ససస స
94-48/296

94-48/294

94-46/115

తసడడ:డ చ. రమణ శసకర చదవపరర
ఇసటట ననస:13-5-226
వయసదస:27
లస: పప
94-48/299

5358 NDX1532085
పపరర: వ కకషష కలసచపరరస

94-46/116

తసడడ:డ సదబటమ రరవప కలసచపరరస
ఇసటట ననస:13-5-227
వయసదస:30
లస: పప
94-48/301

తసడడ:డ సదబటమరరవప కలసచపరరస
ఇసటట ననస:13-5-227
వయసదస:29
లస: పప
94-47/118

94-48/283

తసడడ:డ రరమదసడడ సస రర
ఇసటట ననస:13-5-224
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమబరరస లసకర
ఇసటట ననస:13-5-226
వయసదస:53
లస: పప

భరస : సదబటమరరవప కలసచపరరస
ఇసటట ననస:13-5-227
వయసదస:63
లస: ససస స
5362 JBV3133709
పపరర: కలమలర దనసరర

5348 NDX0772871
పపరర: వనసకట శరరదన దదవ సస రర

5340 NDX2123099
పపరర: లకడక జలలర ళళమబడడ

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర జలలర ళళమబడడ
ఇసటట ననస:13-5-221
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:13-5-225
వయసదస:77
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ మబరరస lanka
ఇసటట ననస:13-5-226
వయసదస:48
లస: ససస స
5359 NDX0227405
పపరర: బల సరసశత కలసచపరరస

5345 NDX3127529
పపరర: చలలవడడ ససమఖ

94-48/285

భరస : కరశ వశశననధస సస రర
ఇసటట ననస:13-5-224
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమయఖआ కకలలరర
ఇసటట ననస:13-5-224
వయసదస:58
లస: పప
5353 NDX1149947
పపరర: జర యస యస పడతనప కరరసశశటట

5342 NDX1027259
పపరర: ససహహచ వ యస ససదదప
చలలవరదద
తసడడ:డ సతఖననరరయణ చలలవరదద
ఇసటట ననస:13-5-221
వయసదస:28
లస: పప

94-132/69
5337 NDX0693200
పపరర: శవ సతఖ ననరరయణ గగపరస
గరపవరపప
తసడడ:డ వరయఖ గరపవరపప
ఇసటట ననస:13-5-220,FLAT NO,502
వయసదస:61
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప జలలర ళళమబడడ
ఇసటట ననస:13-5-221
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చలలవడడ వ ఏస ససదదప
ఇసటట ననస:13-5-221
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర గగదదసటట
ఇసటట ననస:13-5-224
వయసదస:52
లస: ససస స
5350 NDX0430470
పపరర: చసదడశశఖరరరవపआ కకలలరరआ

94-48/282

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చలలవరదద
ఇసటట ననస:13-5-221
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ చలలవరదద
ఇసటట ననస:13-5-221
వయసదస:53
లస: ససస స
5344 NDX0581462
పపరర: సతఖననరరయణ చలలవరదద

94-132/1136

5361 AP151010153524
పపరర: భటగఖలకడక దనసరర

94-47/117

భరస : కలమలర
ఇసటట ననస:13-5-262
వయసదస:85
లస: ససస స
94-39/1412

5364 NDX1962746
పపరర: చసదదక
డ గగతష
స ల

94-47/119

తసడడ:డ కకకససక ఫపర గగతష
స ల
ఇసటట ననస:13-5-405
వయసదస:26
లస: ససస స
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5365 NDX0755413
పపరర: దదపసస గగతనసల
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94-47/120

తసడడ:డ దదవ పడసరద
ఇసటట ననస:13-5-405
వయసదస:31
లస: ససస స
5368 NDX0751693
పపరర: చసదడహసన గగతనసల

94-47/123

94-47/126

94-50/215

94-35/349

94-48/305

తసడడ:డ ననగజసదడస కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-6-229
వయసదస:59
లస: పప
5383 JBV2515054
పపరర: అశశన సలకకనడడ

94-35/351

తసడడ:డ కకషషమబరరస సలకకనడడ
ఇసటట ననస:13-6-231
వయసదస:33
లస: పప
5386 NDX0721589
పపరర: ఏసదకలమలరర సలగరనవదద

94-48/308

తసడడ:డ జజకరబ రరవప సరలగరనవదద
ఇసటట ననస:13-6-232
వయసదస:43
లస: పప

5375 NDX0925552
పపరర: మహమకద జజవనద

5378 AP151010153847
పపరర: రమలదదవ కనగలలరల

94-48/311

94-35/347

5373 NDX1289974
పపరర: రరహన షపక

94-50/214

5376 NDX1346667
పపరర: చటటట మక వరలల

94-35/348

94-48/303

5379 NDX2206662
పపరర: సరసశత కనగలలరల

94-48/304

భరస : వజయశసకర కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-6-229
వయసదస:54
లస: ససస స

భరస : ననగజసదడస కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-6-229
వయసదస:88
లస: ససస స

94-49/736
5381 NDX3132958
పపరర: యస యస దతస ననగరసదడ హరరరత
కణణగలలరల
తసడడ:డ వజయ శసకర కణణగలలరల
ఇసటట ననస:13-6-229
వయసదస:20
లస: పప

5382 JBV2518397
పపరర: షరరకలల సలకకనడడ
తసడడ:డ కకషషమబరరస సలకకనడడ
ఇసటట ననస:13-6-231
వయసదస:34
లస: ససస స

5384 NDX0725655
పపరర: జహహర షపక

5385 AP151010153307
పపరర: పపషరరరరణణ సలగరనవదద

5387 AP151010153304
పపరర: రరణణ సలగరనవదద

5390 NDX0720730
పపరర: సరమగఖల జజనసన సలగరనవదద

5393 AP151010150076
పపరర: అర అర ఎస సదసదరదనసద
తసడడ:డ రరబరట
ఇసటట ననస:13-6-232
వయసదస:74
లస: పప

94-47/125

భరస : బసగరరర ననయగడడ
ఇసటట ననస:13/6/228
వయసదస:42
లస: ససస స

94-48/306

94-35/350

94-48/307

భరస : జజకకబ రరవప సలగరనవదద
ఇసటట ననస:13-6-231
వయసదస:46
లస: ససస స
94-48/309

5388 NDX0331447
పపరర: అననమక సలగరనవదద

94-48/310

భరస : జజకకబ రరవప సలగరనవదద
ఇసటట ననస:13-6-231
వయసదస:71
లస: ససస స
94-48/312

తసడడ:డ జజకబ రరవప సలగరనవదద
ఇసటట ననస:13-6-231
వయసదస:50
లస: పప
94-48/314

5370 AP151010153376
పపరర: పదకజ గగతనసల

భరస : ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:13-6
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : కకకషషమబరరస సలగరనవదద
ఇసటట ననస:13-6-231
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమబఖల జజనసన సలకకనవన
ఇసటట ననస:13-6-231
వయసదస:33
లస: పప
5392 NDX0380279
పపరర: వజయకలమలర సరలగరనవదద

94-37/588

భరస : వకటర బటబగ షపక
ఇసటట ననస:13-6-231
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : సరమఖల జజనసన సలగరనవదద
ఇసటట ననస:13-6-231
వయసదస:56
లస: ససస స
5389 NDX1276575
పపరర: ననయ సససధసర సలకకనవన

5372 NDX2598860
పపరర: శకనవరసరరవప శకకరకలళస

94-47/122

భరస : కకకషట రఫర
ఇసటట ననస:13-5-406
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస మయనదదదదన
ఇసటట ననస:13/6/28
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:13-6-228
వయసదస:31
లస: పప
5380 AP151010150838
పపరర: వజయశసకర కనగలలరల

94-47/124

తసడడ:డ బగలర యఖ
ఇసటట ననస:13-5-613
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ మమగననసర షపక
ఇసటట ననస:13-6
వయసదస:30
లస: పప
5377 NDX1386945
పపరర: గరపస రరడడడ అడపర

5369 AP151010150414
పపరర: డదవడ గగతనసల

5367 JBV3142734
పపరర: దదవమననహరస గగతనసల

భరస : దదవడ
ఇసటట ననస:13-5-405
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడహససआ
ఇసటట ననస:13-5-405
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ చసదడహసస
ఇసటట ననస:13-5-406
వయసదస:64
లస: పప
5374 NDX1290220
పపరర: ఖలదర షపక

94-47/121

తసడడ:డ దదవ పడసరద
ఇసటట ననస:13-5-405
వయసదస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవ పడసరద
ఇసటట ననస:13-5-405
వయసదస:28
లస: పప
5371 AP151010150136
పపరర: కకకషట రఫర గగతనసల

5366 NDX0755512
పపరర: దదవఖ గగతనసల

5391 NDX0380295
పపరర: గరతనవరణణ సలగరనవదద

94-48/313

భరస : వజయకలమలర సలగరనవదద
ఇసటట ననస:13-6-232
వయసదస:46
లస: ససస స
94-48/315

5394 NDX2238046
పపరర: లకడక పడవలర క గసగరశశటట

94-48/316

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష గసగరశశటట
ఇసటట ననస:13-6-233
వయసదస:21
లస: ససస స
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5395 NDX0331892
పపరర: సరరజన గసగరశశటట
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94-48/317

భరస : ననగజశశరరరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:13-6-233
వయసదస:38
లస: ససస స
5398 AP151010150604
పపరర: ననగజశశరరరవప గసగరశశటట

94-48/320

94-48/323

భరస : మలర కరరరరన రరవప పసననసరరజ
ఇసటట ననస:13-6-236
వయసదస:27
లస: ససస స
5404 NDX2414050
పపరర: బటల సదబడహకణఖస పసననసరరజ

94-48/326

94-48/328

94-31/769

తసడడ:డ రమమశ కలమలర
ఇసటట ననస:13-6-243
వయసదస:29
లస: పప
5416 NDX2691590
పపరర: వజయయశ మడడడ
తసడడ:డ రమమశ కలమలర మడడడ
ఇసటట ననస:13-6-243
వయసదస:25
లస: పప
5419 NDX3206802
పపరర: వనసకట పదనకవత మడడడ
భరస : రమమశ కలమలర
ఇసటట ననస:13-6-243
వయసదస:51
లస: ససస స
5422 AP151010153668
పపరర: భటగఖలకడక ఆతషకలరర
భరస : పపరషచసదడరరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-6-245
వయసదస:68
లస: ససస స

5403 NDX2238376
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పసననసరరజ

94-48/324

5405 NDX1812396
పపరర: మమరర గజకస అబబ తష

5408 NDX0430488
పపరర: పడణయ కలరరడడ

5411 NDX2705028
పపరర: రమమశ కలమలర మడడడ

5414 NDX3181666
పపరర: సరయ వనసకటటష మడడడ

5417 NDX3206091
పపరర: వనసకట పదక వత మడడడ

5420 AP151010153654
పపరర: ఆరరణకలమలరర శఖలకకలర

94-48/327

5423 AP151010150603
పపరర: పపరషచసదడరరవప ఆతషకలరర
తసడడ:డ వనసకయఖ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-6-245
వయసదస:68
లస: పప

5406 NDX2610707
పపరర: బటలభటసకర ఊర

94-5/1364

భసధదవప: పడసననలకడక ఊర
ఇసటట ననస:13-6-240, flat number b1
వయసదస:32
లస: పప
94-48/329

5409 NDX0359554
పపరర: గగరరరరజజరరవప కలరడడ

94-48/330

తసడడ:డ పరడణణశశరరరవప కలరడడ
ఇసటట ననస:13-6-241
వయసదస:61
లస: పప
94-37/590

5412 NDX2859098
పపరర: వనసకట పదనకవత మడడడ

94-37/703

భరస : రమమశ కలమలర మడడడ
ఇసటట ననస:13-6-243
వయసదస:51
లస: ససస స
94-47/1069

5415 NDX3207321
పపరర: రమమశ కలమలర మడడడ

94-47/1070

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:13-6--243
వయసదస:56
లస: పప
94-48/1012

5418 NDX3204260
పపరర: సరయ వనసకటటష మడడడ

94-48/1013

తసడడ:డ రమష కలమలర
ఇసటట ననస:13-6-243
వయసదస:29
లస: పప
94-48/331

భరస : ననగజశశరరరవప శఖలకకలర
ఇసటట ననస:13-6-244
వయసదస:65
లస: ససస స
94-48/333

94-48/325

తసడడ:డ బటల సదబడహకణఖస పసననసరరజ
ఇసటట ననస:13-6-236
వయసదస:36
లస: పప

భరస : రమష కలమలర
ఇసటట ననస:13-6-243
వయసదస:51
లస: ససస స
94-49/737

94-48/322

5402 NDX2238186
పపరర: కనక దదరర పసననసరరజ

తసడడ:డ రమమశ కలమలర
ఇసటట ననస:13-6-243
వయసదస:29
లస: పప
94-48/942

5400 AP151010153060
పపరర: సదద
ర ణకలమలరర ఎలర పర ellappa

భరస : అర అర ఎస సదసదర దనస ellappa
ఇసటట ననస:13-6-235
వయసదస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ నరససకహ రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:13-6-243
వయసదస:55
లస: పప
94-47/1068

94-48/319

తసడడ:డ జ వ బ కకటటశశర రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:13-6-233
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ గగరరరరజరరవప కలరడడ
ఇసటట ననస:13-6-241
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలమలర మడడడ
ఇసటట ననస:13-6-243
వయసదస:29
లస: పప
5413 NDX3214152
పపరర: సరయ వనసకటటష మడడడ

94-48/321

తసడడ:డ అగససటన అబబ తష
ఇసటట ననస:13-6-239
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : గగరర రరజజరరవప కలరడడ
ఇసటట ననస:13-6-241
వయసదస:61
లస: ససస స
5410 NDX2697050
పపరర: సరయ వనసకటటష మడడడ

5399 NDX1860833
పపరర: వనసకట రరమకకషష గసగరశశటట

5397 AP151010153416
పపరర: దదవకకదదవ గసగరశశటట gangisetty

భరస : వనసకటబటలకకటటశశరరరవప gangishetty
ఇసటట ననస:13-6-233
వయసదస:68
లస: ససస స

భరస : బటల సదబడహకణఖస పసననసరరజ
ఇసటట ననస:13-6-236
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పసననసరరజ
ఇసటట ననస:13-6-236
వయసదస:53
లస: పప
5407 NDX0331652
పపరర: ఇసదద కలరడడ

94-48/318

భరస : జ వ రరమ కకషష గసగరశశటట
ఇసటట ననస:13-6-233
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బటలకకటటశశరరరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:13-6-233
వయసదస:44
లస: పప
5401 NDX2238178
పపరర: చచవతనఖ కలమలరర పసననసరరజ

5396 NDX1860775
పపరర: సదరజఖ గసగరశశటట

5421 AP151010150608
పపరర: ననగజశశరరరవప శఖలకకలర

94-48/332

తసడడ:డ ఎలర యఖ శఖలకకలర
ఇసటట ననస:13-6-244
వయసదస:68
లస: పప
94-48/334

5424 NDX0215707
పపరర: ఉదయ కలమలరర గకసధద

94-48/382

భరస : వనసకట రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:13-6-245,4/1 LANE
వయసదస:61
లస: ససస స
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5425 NDX0213538
పపరర: వనసకట రరవప గకసధద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-48/383

తసడడ:డ జజలయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:13-6-245,4/1 LANE
వయసదస:62
లస: పప
94-48/337

5431 NDX2206456
పపరర: సససధద పసడయలసక కనగలలరల

94-48/340

5434 NDX1028042
పపరర: కర యన పడమద చకకవరరస
కనగరలలరల
తసడడ:డ లకడకపడసరద కనగరలలరల
ఇసటట ననస:13-6-250
వయసదస:31
లస: పప

94-48/343

5437 JBV3142346
పపరర: శరరద సససగరరజ

94-47/138

భరస : శరఖసబటబగ
ఇసటట ననస:13-6-251
వయసదస:65
లస: ససస స
94-47/141

94-47/144

94-47/147

94-47/150

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-6-256
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ బటలయఖ పసదదల
ఇసటట ననస:13-6-256
వయసదస:33
లస: పప

94-48/339

94-48/341

5433 AP151010150811
పపరర: లకడకపదకసదధ కనగలలరల

94-48/342

భరస : పవన కళళఖణ చకకవరరస కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-6-250
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : మహనలకడకపడసరదద కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-6-250
వయసదస:51
లస: ససస స

5435 NDX1025329
పపరర: కర యన పవన కలలఖణ చకకవరరస
కనగరలలరల
తసడడ:డ లకడకపడసరద కనగరలలరల
ఇసటట ననస:13-6-250
వయసదస:34
లస: పప

94-48/344

94-48/345
5436 AP151010150865
పపరర: మహనలకడకపడసరదద కనగలలరల

5438 JBV3133519
పపరర: శరఖమ బటబగ సససగరరజ

94-47/139

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-6-250
వయసదస:63
లస: పప

5441 NDX1098722
పపరర: రరమ తదజ కకతత
స రర

5444 NDX2109776
పపరర: రరజవ కకషష మటట పలర

5447 NDX2029818
పపరర: పరరశత దదదదదకలరర

94-47/140

94-47/142

5442 NDX2109768
పపరర: పపరష వనసకట పరవన వనవషషవ
మటట పలర
తసడడ:డ రరజజసదడ బటబగ మటట పలర
ఇసటట ననస:13-6-254
వయసదస:26
లస: ససస స

94-47/143

94-47/145

5445 NDX2109743
పపరర: రరజజసదడ బటబగ మటట పలర

94-47/146

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:13-6-254
వయసదస:56
లస: పప
94-47/148

5448 NDX2029792
పపరర: శకకరసత దదదదదకలరర

94-47/149

భరస : నరసససహ రరవప లలట దదదదదకలరర
ఇసటట ననస:13-6-256
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప లలట దదదదదకలరర
ఇసటట ననస:13-6-256
వయసదస:44
లస: పప

5450 NDX2947091
పపరర: బల కకషష పసదదల

5451 NDX2779106
పపరర: బటలకకషష పసదదల

94-47/1071

తసడడ:డ బటలయఖ
ఇసటట ననస:13-6-256
వయసదస:34
లస: పప
94-47/1073

5439 NDX0330209
పపరర: లకడక కకతత
స రర
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-6-252
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజసదడ బటబగ మటట పలర
ఇసటట ననస:13-6-254
వయసదస:23
లస: పప

భరస : శకకరసత దదదదదకలరర
ఇసటట ననస:13-6-256
వయసదస:30
లస: ససస స

5452 NDX2888352
పపరర: బటలకకషష పసదదల

5430 NDX1025303
పపరర: ననగ శకమనననరరయణ
కనగరలలరల
తసడడ:డ దశరధ రరమయఖ కనగరలలరల
ఇసటట ననస:13-6-247
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-6-252
వయసదస:28
లస: పప

భరస : రరజజసదడ బటబగ మటట పలర
ఇసటట ననస:13-6-254
వయసదస:50
లస: ససస స

5449 NDX1098599
పపరర: శకనవరసరరవప కకతత
స రర

5432 NDX2206464
పపరర: ననగ వనసకట శరకవణణ కనగలలరల

94-48/336

94-48/338

తసడడ:డ సదబటమరరవప సససగరరజ
ఇసటట ననస:13-6-251
వయసదస:68
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:13-6-252
వయసదస:26
లస: పప

5446 NDX2029800
పపరర: సడవసత దదదదదకలరర

5429 JBV3143518
పపరర: ఉషరరరణణ కనగలలరల

5427 JBV3134145
పపరర: వనసకటటశశరరర యకకల

తసడడ:డ లకకయఖ యకరకల
ఇసటట ననస:13-6-246
వయసదస:80
లస: పప

భరస : దశరధరరమయఖ కనగరలలరల
ఇసటట ననస:13-6-247
వయసదస:53
లస: ససస స

భరస : ననగ పడమద చకకవరరస కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-6-250
వయసదస:29
లస: ససస స

5443 NDX2109750
పపరర: రతనకలమలరర మటట పలర

94-48/335

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-6-246
వయసదస:60
లస: పప

5428 NDX1024827
పపరర: లకడక వనసకట ననగ హరరరణణ
కకపపరరరవపరర
తసడడ:డ రరమకకషష కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:13-6-247
వయసదస:27
లస: ససస స

5440 NDX1878208
పపరర: పకథదశ కకషష కకతతరర

5426 JBV3134780
పపరర: దశరధ రరమయఖ కనగలలరల

5453 NDX3142056
పపరర: చసదడ శశఖర వసరస
తసడడ:డ రసగయఖ వసరస
ఇసటట ననస:13-6-256
వయసదస:44
లస: పప

94-47/1072

తసడడ:డ బటలయఖ పసదదల
ఇసటట ననస:13-6-256
వయసదస:33
లస: పప
94-48/1014

5454 NDX3068004
పపరర: ధన లకడక పసదదల

94-48/1015

Deleted

భరస : బటల కకషష పసదదల
ఇసటట ననస:13-6-256
వయసదస:28
లస: ససస స
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5455 NDX3069226
పపరర: ధన లకడక పసదదల
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94-48/1016

భరస : బటల కకషష పసదదల
ఇసటట ననస:13-6-256
వయసదస:28
లస: ససస స
5458 NDX0220061
పపరర: రరగ దదపసస కకలలసబ

94-47/152

94-47/155

94-47/158

తసడడ:డ భటసకర మబరరస ఖసడడక
డ
ఇసటట ననస:13-6-260
వయసదస:49
లస: ససస స
5467 JBV1652742
పపరర: పపరషచసదడ రరవప మసచచళళ

94-47/153

5462 NDX2206241
పపరర: మలధవ లకకరరజ

94-47/161

5460 NDX1374891
పపరర: సదనల కలమలర కకసగర

94-47/154

భరస : వనసకట కళళఖణ రరమకకషష లకకరరజ
ఇసటట ననస:13-6-259
వయసదస:48
లస: ససస స

94-47/157
5463 NDX2206233
పపరర: వనసకట కళళఖణ రరమ కకషష
లకకరరజ
తసడడ:డ ఉదయ భటసకర రరవప లకకరరజ
ఇసటట ననస:13-6-259
వయసదస:56
లస: పప

5465 NDX2237048
పపరర: కగసడడనఖ ఖసడడక
డ

5466 AP151010150099
పపరర: అసజన కలమలర పస లలరర

94-47/156

94-47/159

5468 NDX2977882
పపరర: సరయ వనసకట కకరణ మలర డడ

5471 NDX1802249
పపరర: మమనశ పప నదనఎస

94-45/523

5469 NDX2265221
పపరర: వసదసధర పప ననగసటట

94-47/162

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:24
లస: ససస స
94-47/164

5472 NDX1789777
పపరర: హహమబసదద బసడర మబడడ

తసడడ:డ వనసకట రరస మహన రరవప పప ననస
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ మహన రరవప పప నదనఎ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : సరయసదరజష బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:27
లస: ససస స

5473 NDX2008937
పపరర: డడసపపల బబ డడడ

5474 NDX1763003
పపరర: సరమబడజస వనకరనసరర

5475 NDX2149418
పపరర: ఊరరనదదవ మగదదగగసడ

94-47/166

భరస : గరపస కకషష మదదద
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:30
లస: ససస స
5476 NDX2206225
పపరర: ఊరరకళ మగదదగగసడ
భరస : యయసద మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:36
లస: ససస స
5479 NDX1229939
పపరర: శకలతన అఢసకక

భరస : రరసబటబగ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:51
లస: ససస స

5477 JBV3142437
పపరర: సదభటషసణణ ఇమకడడ

94-47/172

5480 NDX2265171
పపరర: రతనమక పప ననగసటట

94-47/170

5483 NDX1962837
పపరర: వనసత పప ననస

94-47/168

5478 NDX2390524
పపరర: శశశలజ చదసడసరర

94-47/171

తసడడ:డ హరరననరరయణ చదసడసరర
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:40
లస: ససస స
94-47/173

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:50
లస: ససస స
94-47/175

94-47/165

భరస : యయసద మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : సతష
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అడడ సకక
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:43
లస: ససస స
5482 JBV3143906
పపరర: మగరళ కలమలరర గదద

94-47/167

భరస : ననగజశశర రరవప వనకరనసరర
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:35
లస: ససస స
94-47/169

94-47/160

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-6-260
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ దదరర పడసరద మలర డడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:24
లస: పప
94-47/163

94-47/151

తసడడ:డ రరసబటబగ
ఇసటట ననస:13-6-257
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ భటసకర మబరరస ఖసడడక
డ
ఇసటట ననస:13-6-260
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:13-6-260
వయసదస:57
లస: పప
5470 NDX1962761
పపరర: మమనశ పప ననస

5459 AP151010153338
పపరర: పడమలలరరణణ కకళళసబ

5457 NDX0224147
పపరర: దదవఖ రరఘవ కకలలసబ

భరస : చనరర
ఇసటట ననస:13-6-257
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణనచనరర
ఇసటట ననస:13-6-257
వయసదస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమలచనరర
ఇసటట ననస:13-6-257
వయసదస:66
లస: పప
5464 NDX2237303
పపరర: సరరజ ఖసడడక
డ

94-101/1

తసడడ:డ మహమబదదసదవరల షపక
ఇసటట ననస:13-6-256
వయసదస:38
లస: పప

భరస : చనరర
ఇసటట ననస:13-6-257
వయసదస:34
లస: ససస స
5461 AP151010150352
పపరర: సతఖననరరయణనచనరర కకళళసబ

5456 NDX2396810
పపరర: సపవదదననసర షపక

5481 NDX0689075
పపరర: హహబసబట బబ డడడ

94-47/174

భరస : ననగజశశరరరవప పపరరమగ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:51
లస: ససస స
94-47/176

భరస : వనసకట రరస మహన రరవప పప ననస
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:51
లస: ససస స

5484 NDX0863753
పపరర: సశరష లలతమక అలర

94-47/177

భరస : ఎలలరచసదదడడడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:51
లస: ససస స
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94-47/178

5486 JBV3143781
పపరర: పదనకవత ననయగడడ పగడనల

భరస : వనసకట రరమ మహన రరవప పప ననస
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:52
లస: ససస స

5488 NDX0915330
పపరర: ఎలర చసదదడడడ తతగట

5489 JBV3143401
పపరర: కకటటశశరమక బటపరతష

94-47/181

తసడడ:డ రరమ సదబమనన
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:55
లస: పప
5491 NDX0816033
పపరర: పపషరరవత కటటట

94-47/184

94-47/187

94-47/190

94-47/193

94-47/196

94-47/188

5501 NDX0751800
పపరర: పవన కలమలర మలలరదద

5504 JBV3134020
పపరర: కకషరషరరడడడ బటపతష

94-47/199

5507 JBV3133584
పపరర: సతష ఇమకడడ

94-47/191

94-47/202

5512 NDX0580068
పపరర: రమణయఖ పప ననగసటట

94-47/205

5510 NDX2072866
పపరర: పడభటకర బబ డడడ

5493 NDX0833673
పపరర: అరరణకలమలరర వలవవటట

5496 NDX2236974
పపరర: టటన పడశరసత పపరరమగ

94-47/189

5499 NDX1890095
పపరర: సరయ కకషష గదచద

94-47/194

94-47/192

5502 NDX0820589
పపరర: సదనల దదపక కటటట

94-47/195

తసడడ:డ రవసదడ బటబగ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:31
లస: పప
94-47/197

5505 NDX2123040
పపరర: చదతన శక ససరఖ ననరరయణ
కజదనరరశశటట
తసడడ:డ కరశ వశశననధస కజదనరరశశటట
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:40
లస: పప

94-47/198

94-47/200

5508 JBV3134962
పపరర: రవసదడబటబగ కటట

94-47/201

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటట
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:51
లస: పప
94-47/203

5511 JBV3133782
పపరర: పడభటకర బబ డడడ

తసడడ:డ బ యస వ పడసరదరరవ బబ డడడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:57
లస: పప

5513 JBV3133626
పపరర: రరసబటబగ గదచద

5514 JBV3133634
పపరర: పడసరద పగడనల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:58
లస: పప

94-47/186

తసడడ:డ రరసబటబగ గదచద
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:45
లస: పప

5509 NDX1962803
పపరర: వనసకట రరస మహన రరవప
పప ననస
తసడడ:డ పపదద రరశయఖ పప ననస
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:54
లస: పప

94-47/183

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పస
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ బటపతష
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:57
లస: పప

5498 NDX2384253
పపరర: ననగ ససరరఖ బబ డడడ

5490 JBV3143435
పపరర: పడమల సమగదనడల

భరస : శరక
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ దదరరర పడసరద
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ పడభటకర బబ డడడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:33
లస: పప
5506 NDX2206217
పపరర: యయసద మగదదగగసడ

94-47/185

తసడడ:డ వనసకటటసశ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:29
లస: పప
5503 NDX2079979
పపరర: ససదదప బబ డడడ

5495 NDX0689059
పపరర: రతనకలమలరర తనళళ
ర రర

94-47/180

భరస : పడభటకర
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : అసకకనడడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప చదసడసరర
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:22
లస: పప
5500 NDX0580019
పపరర: లకడక పడసరద పప ననగసటట

94-47/182

భరస : కరశ వశశననధస కజదనరరశశటట
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:63
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:65
లస: ససస స
5497 NDX2390532
పపరర: నవన చదసడసరర

5492 NDX2123057
పపరర: భటగఖ లకడక కజదనరరశశటట

5487 NDX0755603
పపరర: ననగబటలకలమలరర వరఖకరణస

భరస : దదరరరపడసరద
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ బటపతష
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బటబగ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:59
లస: ససస స
5494 JBV3142478
పపరర: భటరత ఇమకడడ

94-47/179

94-47/206

94-47/204

94-47/207

తసడడ:డ పస.వ. ననయగడడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:60
లస: పప
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5515 NDX2123032
పపరర: కరశ వశశననధస కజదనరరశశటట

94-47/209

తసడడ:డ సదబటమరరవప కజదనరరశశటట
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:68
లస: పప
5518 NDX2978260
పపరర: దదరర పడసరద మలర డడ

94-50/567

5519 NDX1026186
పపరర: ననగజశశర రరవప పపరరమగ

94-47/212

5522 AP151010153070
పపరర: రరకకకణణ నసబబరర

5525 JBV3142452
పపరర: లసగమక తగగళళ

తసడడ:డ టట కజ కలమలర యలదవ తగగలర
ఇసటట ననస:13-6-266
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:13-6-266
వయసదస:69
లస: ససస స

5527 AP151010150375
పపరర: లసగయఖ తగగళళ

5528 JBV3142148
పపరర: సదనత పసదపపలలటట

94-47/219

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:13-6-266
వయసదస:69
లస: పప
5530 NDX2072833
పపరర: ససమఖ జజషస కనవటట

94-47/222

తసడడ:డ కలమలర జజషస బటబగ కనవటట
ఇసటట ననస:13-6-268
వయసదస:24
లస: ససస స
5533 NDX1494731
పపరర: సరమ జజషస కనవటట

94-47/225

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:13-6-269
వయసదస:35
లస: పప

94-47/217

94-47/220

5529 JBV3133105
పపరర: శవ ననగజశశరరరవప పసదపపలలటట

5532 JBV3143807
పపరర: జజఖత కరనవటట

94-47/223

5543 NDX2734945
పపరర: శక లకడక మననవ
భరస : రవసదడ బటబగ మననవ
ఇసటట ననస:13-6-269
వయసదస:32
లస: ససస స

94-47/218

94-47/221

94-47/224

భరస : కలమలర జజష బటబగ కనవటట
ఇసటట ననస:13-6-268
వయసదస:57
లస: ససస స
94-47/226

5535 JBV3135316
పపరర: కలమలర జజషసబటబగ కరనవటట

94-47/227

తసడడ:డ పపదసమయయలల కకనవటట
ఇసటట ననస:13-6-268
వయసదస:60
లస: పప
94-47/1076

94-47/229

భరస : సదరజష
ఇసటట ననస:13-6-269
వయసదస:39
లస: ససస స
94-47/1078

5526 NDX2236842
పపరర: కజ కలమలర యలదవ తగగలర
తసడడ:డ ఏడడకకసదలల తగగలర
ఇసటట ననస:13-6-266
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ ననగజశశర రరవప పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-6-268
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ సదరజష
ఇసటట ననస:13-6-269
వయసదస:21
లస: ససస స

94-47/215

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:13-6-265
వయసదస:66
లస: పప

5531 NDX2265122
పపరర: భవరన జతష
స క

5537 NDX3088994
పపరర: భటణగ అనవశశ పసదపపలలటట

94-47/248

5523 AP151010150111
పపరర: గగరరశసకర ననగజష నసబబరర

తసడడ:డ సరసబయఖ పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-6-267
వయసదస:49
లస: పప

94-47/228 5540 NDX2265114
5539 NDX2265098
పపరర: వనసకట సరయ జజఖతరకయ ననగస
పపరర: శవరసజన ననగస

5542 NDX2754976
పపరర: రవసదడ బటబగ మననవ

94-47/213

తసడడ:డ రరమలరరవప జతష
స క
ఇసటట ననస:13-6-268
వయసదస:38
లస: పప
94-47/1075

5520 NDX2384238
పపరర: పదక శరఖమబరర

భరస : వనసకట శవ ననగజశశరరరవప పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-6-267
వయసదస:46
లస: ససస స

5534 NDX1027572
పపరర: బటలసదబడహకణఖస జతష
స క

94-47/1074

భరస : శకనవరస పడసరద శరఖమబరర
ఇసటట ననస:13-6-261,FLATNO.302,
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : బటల సదబడహమణఖస
ఇసటట ననస:13-6-268
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కజ కజ జజషస బటబగ
ఇసటట ననస:13-6-268
వయసదస:26
లస: పప
5536 NDX3089240
పపరర: వనసకట శవ ననగజశశరరరవప
పసదపపలలటట
తసడడ:డ శరసబయఖ పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-6-268
వయసదస:49
లస: పప

94-47/211

భరస : గగరర శసకర ననగజష
ఇసటట ననస:13-6-265
వయసదస:60
లస: ససస స
94-47/216

5517 NDX2780153
పపరర: మనష శకధర యమకడడ

తసడడ:డ సతష యమకడడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పపరజమగ
ఇసటట ననస:13-6-261/204
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ గగరరశసకరననగజశ నసబబరర
ఇసటట ననస:13-6-265
వయసదస:42
లస: ససస స
5524 NDX2237071
పపరర: సరయ లకడక తగగలర

94-47/210

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:76
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:13-6-261
వయసదస:61
లస: పప
5521 JBV3143872
పపరర: సరశతపదకపసడయ నసబబరర

5516 NDX1026061
పపరర: అసకకనడడ తనళళళరర

5538 NDX3086014
పపరర: ససదదప పసదపపలలటట

94-47/1077

తసడడ:డ వనసకట శవ ననగజశశరరవప పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-6-268
వయసదస:23
లస: పప
5541 NDX2265080
పపరర: సదరజష ననగస

94-47/230

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:13-6-269
వయసదస:50
లస: పప
94-47/1079

5544 NDX3265055
పపరర: పపదమక కసభస

94-34/1069

భరస : వనసకటటశశరరలల కసభస
ఇసటట ననస:13-6-270
వయసదస:72
లస: ససస స
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94-47/231

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:13-6-270
వయసదస:28
లస: ససస స
5548 AP151010153297
పపరర: పపదదమక కలసభస

94-47/234

5549 AP151010153176
పపరర: వససతవలర పస లలరర

94-47/237

5552 NDX1374941
పపరర: లసగయఖ కలసభస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-6-270
వయసదస:47
లస: పప

5554 NDX0755462
పపరర: లకడకపడసనన పరవపలలరర

5555 NDX0755702
పపరర: నరకద కలరరక

94-47/239

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:13-6-271
వయసదస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:13-6-271
వయసదస:60
లస: పప
5560 NDX0641217
పపరర: ననగమణణ శరఖమబరర

94-47/245

94-48/346

94-48/349

94-47/240

5564 NDX2056811
పపరర: పదకజ బబ లశశటట

5567 NDX1396234
పపరర: శకనవరస బబ లశశటట

94-48/352

94-48/355

94-47/243

5553 NDX3269487
పపరర: జజఖత కలసభస

94-47/1298

5556 NDX0755587
పపరర: అననపపరష పరవపలలరర

94-47/241

5559 NDX1248129
పపరర: హహహసదవ శరఖమబరర

94-47/244

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:13-6-275
వయసదస:28
లస: ససస స
94-47/246

5562 NDX0640516
పపరర: శసకర రరవప శరఖమబరర

94-47/247

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:13-6-275
వయసదస:68
లస: పప
94-48/347

5565 NDX0330472
పపరర: వససతలకడక నసబబరర

94-48/348

భరస : రమమష నసబబరర
ఇసటట ననస:13-6-277
వయసదస:52
లస: ససస స
94-48/350

5568 NDX0224030
పపరర: సరయ ఇసదద వదన నదననన

94-48/351

తసడడ:డ రరజగరపరల రరవప నదననన
ఇసటట ననస:13-6-278
వయసదస:35
లస: ససస స

5570 AP151010150063
పపరర: రరధనకకషషమబరరస మగనగరల
munagala
తసడడ:డ సదబటమరరవప munagala
ఇసటట ననస:13-6-278
వయసదస:87
లస: పప

94-48/353

5573 NDX0226373
పపరర: ససరర ఉమకనవన

94-48/356

తసడడ:డ రసగరరరవప ఉమకనవన
ఇసటట ననస:13-6-281
వయసదస:29
లస: ససస స

94-47/236

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:13-6-271
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప లలట బబ లశశటట
ఇసటట ననస:13-6-277
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరజగరపరల రరవప నదనన
ఇసటట ననస:13-6-278
వయసదస:33
లస: పప
5572 NDX0580555
పపరర: వ యన యస రఘగ నసదన
ఛసతన
తసడడ:డ కకషరషరరవప చసతన
ఇసటట ననస:13-6-280
వయసదస:28
లస: పప

5561 NDX0640433
పపరర: శకకరసత శరఖమబరర

5550 NDX1374933
పపరర: రమమష కలమకస

తసడడ:డ రమమశ కలసభస
ఇసటట ననస:13-6-270
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస బబ లశశటట
ఇసటట ననస:13-6-277
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష కలమలర నసబబరర
ఇసటట ననస:13-6-277
వయసదస:34
లస: పప
5569 NDX0110429
పపరర: రవ చసదడ నదనన

94-47/238

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:13-6-275
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ రమమష నసబబరర
ఇసటట ననస:13-6-277
వయసదస:27
లస: ససస స
5566 JBV3135019
పపరర: భరత కళళఖణ నసబబరర

5558 AP151010150232
పపరర: మలణణకఖమబరరస ఆకరళళ

94-47/233

తలర : పపదమక
ఇసటట ననస:13-6-270
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ అచదఖతరరమయఖ
ఇసటట ననస:13-6-274
వయసదస:85
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:13-6-275
వయసదస:60
లస: ససస స
5563 NDX1149913
పపరర: హరరక నసబబరర

94-47/235

భరస : మననజ కలమలర
ఇసటట ననస:13-6-271
వయసదస:33
లస: ససస స
94-47/242

5547 AP151010153178
పపరర: వజయలకడక మసచచళళ

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:13-6-270
వయసదస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-6-270
వయసదస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ బజజర అలశ వనసకటటసశరరర కలసభస
ఇసటట ననస:13-6-270
వయసదస:47
లస: పప

5557 NDX0751826
పపరర: రసగరరరవప పరవపలలరర

94-47/232

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:13-6-270
వయసదస:38
లస: ససస స

భరస : బజజరయఖ
ఇసటట ననస:13-6-270
వయసదస:63
లస: ససస స
5551 AP151010150204
పపరర: లసగయఖ కలసభస

5546 NDX1160316
పపరర: వవసకటలకడక కలసభస

5571 JBV3144078
పపరర: వరణణ దదవ చసతన

94-48/354

భరస : కకషరషరరవప చసతన
ఇసటట ననస:13-6-280
వయసదస:53
లస: ససస స
5574 NDX0222034
పపరర: ననగ సదజత ఉమకనవన

94-48/357

తసడడ:డ రసగరరరవప ఉమకనవన
ఇసటట ననస:13-6-281
వయసదస:31
లస: ససస స
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5575 NDX0221473
పపరర: కకషషకలమలరర ఉమకనవన

94-48/358

భరస : రసగరరరవప ఉమకనవన
ఇసటట ననస:13-6-281
వయసదస:52
లస: ససస స
5578 NDX0772822
పపరర: జసససకర ఆబబ తష

94-48/361

94-48/364

94-48/367

94-48/370

94-48/373

94-48/376

94-35/353

94-46/117

తసడడ:డ అబగదల సలలస
ఇసటట ననస:13-6-287
వయసదస:35
లస: పప
5602 NDX0951582
పపరర: జగదదశ కలమలర పసదపపలలటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-6-287
వయసదస:34
లస: పప

94-48/366

94-48/368

5586 NDX0725622
పపరర: వకటర బటబగ సలగరనవడడ

94-48/369

తసడడ:డ జజకబ రరవప
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:41
లస: పప
94-48/371

5591 NDX1231224
పపరర: ననగజజఖత వవలలరరర

5594 NDX1231208
పపరర: రరమయఖ ఖలగ

5597 NDX0925545
పపరర: మహమకద అఫరల ఖలన

94-48/374

94-48/372

5592 NDX1231216
పపరర: లకడకతరరపతమక కటటరర

94-48/375

భరస : శవరరమకకషష కటటరర
ఇసటట ననస:13-6-286
వయసదస:29
లస: ససస స
94-48/377

5595 NDX2205284
పపరర: లలబనన మహమకద

94-35/352

భరస : జజవనద మహమకద
ఇసటట ననస:13-6-287
వయసదస:24
లస: ససస స
94-35/354

94-35/355
5598 NDX0925578
పపరర: మహమకద గగస మయనదదదదన

తసడడ:డ గగస మయనదదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:13-6-287
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబర సరహహబ
ఇసటట ననస:13/6/287
వయసదస:54
లస: పప

5600 NDX1277367
పపరర: లలవణఖ పసదపప లలటట

94-48/378

5601 NDX0228239
పపరర: వజయ చనమగసడదశశరర
పసదపపలలటట
భరస : మలణణకఖరరవప పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-6-287
వయసదస:47
లస: ససస స

94-48/379

94-48/381

5604 NDX2295004
పపరర: లకడక వరనపలర

94-49/407

తలర : జగధదష కలమలర పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-6-287
వయసదస:43
లస: ససస స
94-48/380

5589 NDX0581520
పపరర: పరమమశశర రరవప రరమననథస
తసడడ:డ జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఖలగ
ఇసటట ననస:13-6-286
వయసదస:59
లస: పప

భరస : గగస మయనదదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:13-6-287
వయసదస:48
లస: ససస స
5599 NDX1614693
పపరర: హహదయతషలర ల ఖజమన షపక

5588 NDX0369488
పపరర: రరమకకషష కరరరరపప

94-48/363

5583 NDX1024884
పపరర: అసజన లకడక భనన కలమలరర
పస లశశటట
భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వవలలరరర
ఇసటట ననస:13-6-286
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వవలలరరర
ఇసటట ననస:13-6-286
వయసదస:45
లస: ససస స
5596 NDX0897512
పపరర: మహమకద జజహహద పరరశన

5585 NDX2142594
పపరర: వనసకట సరయ రరహహత రరగస

5580 NDX0721860
పపరర: పదనకవత కరరరరపప

94-48/365

తసడడ:డ హనదమయఖ కరరరరపప
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగజసదడరరవప కరరరరపప
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:62
లస: పప
5593 NDX1231232
పపరర: ఆదదలకడక వవలలరరర

5582 NDX0331504
పపరర: రరమననథలకడక సరరజన దదవ

94-48/360

తసడడ:డ హనదమయఖ కరరరరపప
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:40
లస: ససస స

తలర : శకలసతల రరగస
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ హనదమయఖ కరరరరపప
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:42
లస: పప
5590 AP151010150205
పపరర: హనదమయఖ కరరరరపప

94-48/362

భరస : పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:61
లస: ససస స

భరస : డదవడ లవసగగగన
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:70
లస: ససస స
5587 NDX0720672
పపరర: నగజష సరయ కరరరరపప

5579 NDX0331470
పపరర: కవత కరరరరపప

5577 NDX1671776
పపరర: లకడక తదజశశ రరగస

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప రరగస
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హనదమయఖ కరరరరపప
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప రరగస
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:56
లస: ససస స
5584 NDX0772889
పపరర: అహలఖ ఆబబ తష

94-48/359

తసడడ:డ అబమయఖ ఉమకనవన
ఇసటట ననస:13-6-281
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ ఆబబ తష
ఇసటట ననస:13-6-285
వయసదస:36
లస: ససస స
5581 NDX1671727
పపరర: శకలసతల రరగస

5576 NDX0110999
పపరర: రసగరరరవప ఉమకనవన

5603 NDX0113308
పపరర: శకనవరసరరవప పసదపపలలటట
తసడడ:డ సరసబయఖ పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-6-287
వయసదస:58
లస: పప

భరస : రరఘవ వరనపలర
ఇసటట ననస:13-6-638
వయసదస:28
లస: ససస స
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94-50/216

భరస : ననసచనరయఖ వనకనదరర
ఇసటట ననస:13-6 RAMANUKUTAM
వయసదస:30
లస: ససస స
5608 NDX2197938
పపరర: సదమసత పరరచసరర

94-41/408

తసడడ:డ రరధన కకషష పరరచసరర
ఇసటట ననస:13-7
వయసదస:22
లస: పప

5606 NDX2238855
పపరర: ననగ లకడక శరనస

94-50/436

భరస : శకనవరస రరవప శరనస
ఇసటట ననస:13-6, RAMANUJAKUTAM
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:13-7
వయసదస:65
లస: ససస స

5609 NDX2183606
పపరర: సరసబ ససవర రరవప నడడసపలర

5610 NDX2572147
పపరర: వనసకట రరమ శరక ఇసదకపలర

94-41/409

తసడడ:డ పరప రరజ నడడసపలర
ఇసటట ననస:13-7
వయసదస:71
లస: పప

5611 NDX2981603
పపరర: అజయ దదవగణ ననమగల

94-78/877

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:13-7-28
వయసదస:36
లస: పప

5612 NDX3187234
పపరర: శరరద రరవళర

94-47/249

భరస : దదవరణణ అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:13-7-62
వయసదస:33
లస: ససస స
5617 NDX0330605
పపరర: కరమమశశరర ఆకలల

5615 NDX2294973
పపరర: అకకల సదలలసనన షపక

94-47/1019

భరస : కకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:13-7-191
వయసదస:61
లస: ససస స

5618 AP151010150605
పపరర: గరపసకకషష శఖలకకలర

94-49/408

94-48/387

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ చసతన
ఇసటట ననస:13-7-280
వయసదస:57
లస: పప
5623 JBV3134350
పపరర: అబగదల సలలమ షపక

5621 NDX1025949
పపరర: నసరర హన షపక

94-48/386

తసడడ:డ బటజ షపక
ఇసటట ననస:13-7-288
వయసదస:50
లస: పప

5624 NDX0210112
పపరర: పసడయలసకआ ఆరరआ

94-48/388

94-48/393

భరస : సరసబశవరరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-7-289
వయసదస:40
లస: ససస స
5629 JBV3134517
పపరర: శసకరరరవప ఆతషకలరర

94-48/391

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-7-289
వయసదస:35
లస: పప

5630 JBV3134244
పపరర: రరఘవరరవప ఆతషకలరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-7-289
వయసదస:41
లస: పప

94-49/409

5619 AP151010153453
పపరర: సరమలమ జఖస కకట

94-47/250

5622 NDX1025931
పపరర: ఉమమర షపక

94-48/389

5625 NDX0222273
పపరర: ఇసదదకలమలరర ఆతషకలరర

94-48/392

భరస : రరఘవరరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-7-289
వయసదస:38
లస: ససస స
94-48/394

భరస : హనదమసత రరవపआ ఆర
ఇసటట ననస:13-7-289
వయసదస:56
లస: ససస స
94-48/396

5632 NDX0109272
పపరర: హనదమసతరరవపआ ఆరరआ

5627 NDX0209593
పపరర: మలణణకఖమకआ ఆరరआ

5616 NDX2295079
పపరర: గరపరల రరడడ చదరరడడడ

తసడడ:డ అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-7-288
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ హనదమసత రరవపआ ఆర
ఇసటట ననస:13-7-289
వయసదస:36
లస: ససస స

5626 NDX0226712
పపరర: పదకజ ఆతషకలరర

94-48/384

భరస : రరమకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-255
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-7-288
వయసదస:49
లస: ససస స
94-48/390

5613 NDX2238020
పపరర: సదరజష రరడడడ బబ డపరటట

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-107
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప శఖలకకలర
ఇసటట ననస:13-7-245
వయసదస:44
లస: పప

5620 JBV3135282
పపరర: కకషరషరరవప చసతన

94-34/814

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-7-40
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:13-7-107
వయసదస:23
లస: ససస స
94-48/385

94-41/407

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరససస స ఇసదకలపలర
ఇసటట ననస:13-7-12
వయసదస:57
లస: పప

భరస : ననగజశశరరవప రరవళర
ఇసటట ననస:13-07-34
వయసదస:71
లస: ససస స

5614 NDX2237360
పపరర: షహననజ షపక

5607 NDX2183598
పపరర: కమల కలమలరర నడడసపలర

5628 JBV3143054
పపరర: ననగజశశరమక ఆతషకలరర

94-48/395

భరస : సతఖననరరయణ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-7-289
వయసదస:68
లస: ససస స
94-48/397

5631 JBV3134202
పపరర: సతఖననరరయణ ఆతషకలరర

94-48/398

తసడడ:డ పపదరరఘవయఖ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-7-289
వయసదస:69
లస: పప

94-48/399

తసడడ:డ లకడకననరరయణआ ఆర
ఇసటట ననస:13-7-289
వయసదస:70
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
Page 99 of 318

5633 NDX1702548
పపరర: శరసత రచచ
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94-48/400

భరస : సదబడమణఖస రచచ
ఇసటట ననస:13-7-292
వయసదస:30
లస: ససస స
5636 JBV3144094
పపరర: పపషర ఇసటటరర

94-48/401

94-48/403

94-48/406

94-47/253

94-47/256

94-47/259

94-47/261

తసడడ:డ చన రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:13-07-299
వయసదస:49
లస: పప

5646 NDX2237055
పపరర: లకడక సదభదడ సససరర

5649 NDX2237006
పపరర: గరపరల కకషష నలల
ర రర

5652 NDX0225516
పపరర: వనసకట సదజజత రరమనవన

5655 NDX0558577
పపరర: నరసమక కకకర

94-47/264

94-47/254

5641 NDX0914614
పపరర: వవవకరనసద ఒసగరలల

94-48/405

5644 NDX3173275
పపరర: వనసకట దదరర జగదదశశరర ననగగఠర

5647 NDX2237063
పపరర: సతఖ సరరజన సదసరర

94-47/255

94-47/257

5650 NDX2237212
పపరర: వనసకట సదబమ రరవప సససరర

భరస : సరయ సదబడమణఖస బతష
స ల
ఇసటట ననస:13-07-299
వయసదస:41
లస: ససస స

94-47/258

తసడడ:డ వ యస యస పస శరససస స సససరర
ఇసటట ననస:13-7-295
వయసదస:57
లస: పప
94-48/407

5653 NDX0558601
పపరర: దదవఖ కకకర

94-47/260

తసడడ:డ హరరబటబగ
ఇసటట ననస:13-7-297
వయసదస:32
లస: ససస స
94-47/262

5656 AP151010153062
పపరర: హహమలత అబమరరజ

94-47/263

భరస : ససతనరరమచసదడమబరరస
ఇసటట ననస:13-7-297
వయసదస:88
లస: ససస స

94-47/265 5659 NDX3268794
5658 AP151010150650
పపరర: ససతనరరమచసదడమబరరస అబమరరజ
పపరర: పవన కలమలర మగకరకమల

5661 NDX3282431
పపరర: శవ కలలఖణణ బతష
స ల

94-49/635

భరస : యగ యస యస పస శరససస స సససరర
ఇసటట ననస:13-7-295
వయసదస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13-7-297
వయసదస:86
లస: పప
94-41/1058

94-7/821

భరస : ననగజశశర రరవప ననగగఠర
ఇసటట ననస:13-07-294
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : హరరబటబగ
ఇసటట ననస:13-7-297
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:13-7-297
వయసదస:53
లస: పప
5660 NDX3282423
పపరర: సరయ సదబడమణఖస బతష
స ల

94-48/971

భరస : ననగజశశర రరవప రరమనవన
ఇసటట ననస:13-7-296
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబటబగ
ఇసటట ననస:13-7-297
వయసదస:33
లస: ససస స
5657 NDX0580498
పపరర: హరరబటబగ కకకర

5643 NDX3151040
పపరర: వసశ కకషష ననగగఠర

5638 NDX2417244
పపరర: ననగరతష వజయ తదజ

తసడడ:డ రరసబటబగ ఒసగరలల
ఇసటట ననస:13-7-294
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-7-295
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-295
వయసదస:72
లస: పప
5654 NDX0558536
పపరర: రమఖ కకకర

94-48/404

భరస : వనసకట సదబమ రరవప సససరర
ఇసటట ననస:13-7-295
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సదబమ రరవప సససరర
ఇసటట ననస:13-7-295
వయసదస:28
లస: పప
5651 AP151010150491
పపరర: ఉమలమహహశశరరరడడడ మగననసగర

5640 JBV3142643
పపరర: ఉషరకలమలరర ఒసగరలల

94-47/252

తసడడ:డ ననగరతష శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-07-294
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననగగఠర
ఇసటట ననస:13-07-294
వయసదస:22
లస: పప

భరస : గరపరల కకషష నలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-7-295
వయసదస:38
లస: ససస స
5648 NDX2237634
పపరర: ఆదదతఖ సససరర

94-48/402

భరస : రరసబటబగ ఒసగరలల
ఇసటట ననస:13-7-294
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఒసగరలల
ఇసటట ననస:13-7-294
వయసదస:59
లస: పప
5645 NDX2237253
పపరర: ననగ శకదదవ నలల
ర రర

5637 JBV3135290
పపరర: నరసససహ రరవప ఇసటటరర

5635 NDX2237246
పపరర: వసశ కకషష ఇసటటరర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:13-7-293
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:13-7-293
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరసబటబగआ ఒసగరలల
ఇసటట ననస:13-7-294
వయసదస:31
లస: ససస స
5642 NDX0915306
పపరర: రరసబటబగ ఒసగరలల

94-47/251

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:13-7-293
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:13-7-293
వయసదస:50
లస: ససస స
5639 NDX0922401
పపరర: ఒసగరలల రమఖआ ఒసగరలల

5634 NDX2237089
పపరర: మలధదరర ఇసటటరర

94-47/1297

తసడడ:డ జజగ రరవప మగకరకమల
ఇసటట ననస:13-7-297
వయసదస:44
లస: పప
94-41/1059

5662 NDX3282449
పపరర: తదజజరరమ బతష
స ల

94-41/1060

తసడడ:డ సరయ సదబడమణఖస బతష
స ల
ఇసటట ననస:13-07-299
వయసదస:20
లస: పప
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5663 NDX1495051
పపరర: తదజశశ బరపపనవన
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94-47/266

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప బరపపనవన
ఇసటట ననస:13-7-299
వయసదస:30
లస: ససస స
5666 NDX1495101
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప బరపనవన

94-47/269

94-47/272

5672 NDX1026616
పపరర: కనకవలర అడడ గళళ

94-47/275

94-47/278

5678 NDX1027804
పపరర: పడభటకర రరవప అడడ గళళ

94-47/281

94-47/273

5673 AP151010153226
పపరర: తడపపరసదసదరర నడమనసరర

5676 AP151010150336
పపరర: శకనవరసరరవప నడమలనసరర

5679 NDX1495002
పపరర: సదశల నలల
ర రర

94-47/276

భరస : సదబడహకణఖస
ఇసటట ననస:13-7-302
వయసదస:68
లస: ససస స

5682 NDX1494913
పపరర: బటలకకషష నలల
ర రర

94-47/279

తసడడ:డ శవ సదబడహకణఖస
ఇసటట ననస:13-7-302
వయసదస:47
లస: పప

5685 NDX1494939
పపరర: వనసకరటరరవ నలల
ర రర

94-47/282

తసడడ:డ ఫఖరరయఖ సససగగ
ఇసటట ననస:13-7-303
వయసదస:78
లస: పప

5688 NDX2206282
పపరర: ననవమష సససగగ

94-47/285

5691 NDX1229954
పపరర: అనదరరధన రమననన
తసడడ:డ వవసకటరరవప
ఇసటట ననస:13-7-303
వయసదస:52
లస: ససస స

5674 AP151010153225
పపరర: జయలకడక నడమలనదరర

94-47/277

5677 AP151010150303
పపరర: నరసససహరరవప అడడ గరళళ

94-47/280

5680 JBV3142767
పపరర: ఐశశర లకడక రజఖపలర

94-47/283

5683 JBV1650076
పపరర: వనసకట మహహశ కలమలర రజఖపలర

94-47/286

తసడడ:డ శవ సదబటడమనఖస
ఇసటట ననస:13-7-302
వయసదస:40
లస: పప
94-47/288

94-48/972
5686 NDX2778926
పపరర: వనసకట ననగ లకడక సదపసడత రజకపలర

తసడడ:డ వనసకట పవన భటసకర రజకపలర
ఇసటట ననస:13-07-302
వయసదస:20
లస: ససస స
94-47/289

తసడడ:డ సదనశవ రరవప సససగగ
ఇసటట ననస:13-7-303
వయసదస:23
లస: ససస స
94-47/291

94-47/274

భరస : పవన భటసకర
ఇసటట ననస:13-7-302
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-7-302
వయసదస:51
లస: పప
94-46/118

5671 AP151010153327
పపరర: సదజజత అడడ గరళళ

తసడడ:డ కలమలరసరశమ
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరరవ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-7-302
వయసదస:32
లస: పప
94-47/287

94-47/271

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:78
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరరవ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-7-302
వయసదస:50
లస: ససస స
94-47/284

5668 NDX1248053
పపరర: జజఖతరకయ వనల కకట

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:49
లస: పప

తసడడ:డ కలమలరసరశమ
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:69
లస: పప

భరస : సదనశవ రరవప సససగగ
ఇసటట ననస:13-7-303
వయసదస:48
లస: ససస స

5670 NDX1248004
పపరర: సరరజన నడమలనసరర

94-47/268

తలర : అరరణ చసదడ కలమలరర
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:54
లస: ససస స

5675 NDX1413996
పపరర: ననగ వనసకట అభమనదఖ
అడనడగల
తసడడ:డ పడభటకర రరవప అడనడగల
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:28
లస: పప

5690 NDX2206266
పపరర: ఆదదలకడక సససగగ

94-47/270

భరస : శకనవరసరరవప నడమలనసరర
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : పడభటకర రరవప
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:53
లస: ససస స

5687 NDX1619479
పపరర: ససతనరరమయఖ సససగగ

5667 NDX1878075
పపరర: పడవలర క అడడ గరళళ

5665 NDX1962696
పపరర: నవన మగననసగర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-7-299
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అడడ గరళళ
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:24
లస: ససస స

5669 NDX1413988
పపరర: లకడక తపత
వనసకటర కడకనరరయలణ
భరస : ఎ పడభటకర అడనడగల
ఇసటట ననస:13-7-300
వయసదస:27
లస: ససస స

5684 JBV3133956
పపరర: వనసకట పవన భటసకర రజకపలర

94-47/267

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:13-7-299
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప బరపనవన
ఇసటట ననస:13-7-299
వయసదస:28
లస: పప

5681 AP151010153147
పపరర: లకడకపరరశత రరకపలర

5664 MLJ3684164
పపరర: వవసకట లకడక మగననసగర

5689 NDX2206274
పపరర: సరమలమ జఖస సససగగ

94-47/290

తసడడ:డ సదనశవ రరవప సససగగ
ఇసటట ననస:13-7-303
వయసదస:26
లస: ససస స
94-47/292

5692 NDX1229962
పపరర: లకడక సరయ పడతనప రరమనవన

94-47/293

తసడడ:డ వవసకటరరవప
ఇసటట ననస:13-7-303
వయసదస:27
లస: పప
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5693 NDX2206258
పపరర: సదనశవ రరవప సససగగ
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94-47/294

తసడడ:డ సతరయఖ సససగగ
ఇసటట ననస:13-7-303
వయసదస:50
లస: పప
5696 NDX1532028
పపరర: నమకగడడ శక రరమ

94-46/119

94-47/298

94-47/301

94-47/304

94-47/307

94-47/310

94-47/313

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:13-7-309
వయసదస:60
లస: ససస స

5706 AP151010153704
పపరర: మలలర శశరర మలనస

5709 NDX0755678
పపరర: అనదరరధ గరగరనవన

5712 AP151010150193
పపరర: వరజసదడకలమలర గరగరనవన

5715 NDX3115771
పపరర: హహరణమమమ పరపసనవన

94-41/411

5718 NDX2183416
పపరర: ఉమ శసకర గగపరస తలర స

94-47/305

5721 NDX1026087
పపరర: రవ కలమలర డడ
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-7-309
వయసదస:33
లస: పప

5701 NDX1520049
పపరర: హరరరన మలటటరర

94-47/300

5704 NDX2237162
పపరర: సపనహ లతన రరడడ మలనస

94-47/303

5707 AP151010150662
పపరర: శకనవరసరరడడడ మలనస

94-47/306

తసడడ:డ సదభటష చసదడబబ స
ఇసటట ననస:13-7-306
వయసదస:45
లస: పప
94-47/308

5710 AP151010153175
పపరర: వజయలకడక గరగరనవన

94-47/309

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-7-307
వయసదస:66
లస: ససస స
94-47/311

5713 AP151010150198
పపరర: రసగననథ గరగరనవన

94-47/312

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-7-307
వయసదస:42
లస: పప
94-48/1018

5716 NDX1870444
పపరర: మసగమక పపదద రరడడడ

94-41/410

భరస : గరవసద రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-308
వయసదస:47
లస: ససస స
94-41/412

తసడడ:డ రరమ సరశమ తలర స
ఇసటట ననస:13-7-308
వయసదస:48
లస: పప
94-47/314

94-47/297

భరస : శకనవరస రరడడ మలనస
ఇసటట ననస:13-7-306
వయసదస:39
లస: ససస స

భరస : రసగననథ గరగరనవన
ఇసటట ననస:13-7-307
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసద రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-308
వయసదస:24
లస: పప
5720 JBV3143153
పపరర: శరఖమలదదవ భటసకరరన

94-47/302

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-7-307
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:13-7-307
వయసదస:67
లస: పప
5717 NDX1870501
పపరర: తడననధ పపదద రరడడడ

5703 NDX0110783
పపరర: జగన మహన రరవప మలటటరర

5698 NDX2206290
పపరర: సరయ కకషష సససగగ

తసడడ:డ బటలకకషష రరవప మలటటరర
ఇసటట ననస:13-7-305
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-7-307
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-7-307
వయసదస:41
లస: పప
5714 AP151010150197
పపరర: సరసబశవరరవప గరగరనవన

94-47/299

భరస : సదభటష చసదడభభస
ఇసటట ననస:13-7-306
వయసదస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరరరరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-306
వయసదస:70
లస: పప
5711 AP151010150050
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప గరగరనవన

5700 NDX1914937
పపరర: హరరక మదదగగల

94-48/1017

తసడడ:డ పడసరద సససగగ
ఇసటట ననస:13-7-304
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ బటలకకషషయఖ
ఇసటట ననస:13-7-305
వయసదస:75
లస: పప

తసడడ:డ సదభటష చసదడభభస
ఇసటట ననస:13-7-306
వయసదస:42
లస: ససస స
5708 AP151010150689
పపరర: సదభటష చసదడబబ స మలనస

94-47/296

తలర : శశశలజ మమడఎస
ఇసటట ననస:13-7-305
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : జగననకహన రరవప
ఇసటట ననస:13-7-305
వయసదస:72
లస: ససస స
5705 AP151010153052
పపరర: శకలకడక మలనస

5697 NDX0689026
పపరర: వరణణశక నమకగడడ

5695 NDX3002953
పపరర: రమణ కలమలర సవరస

తసడడ:డ మసరసన రరవప సవరస
ఇసటట ననస:13-7-303,h.no.310
వయసదస:49
లస: పప

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:13-7-304
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:13-7-304
వయసదస:53
లస: పప
5702 NDX0226308
పపరర: చచనన లకడక మలటటరర

94-47/295

తసడడ:డ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:13-7-303
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:13-7-304
వయసదస:25
లస: పప
5699 NDX0694661
పపరర: రసగరరరవప నమకగడడ

5694 NDX1229798
పపరర: వవసకటరరవప ఆర

5719 NDX1870576
పపరర: గరవసద రరడడడ పపదద రరడడడ

94-41/413

తసడడ:డ కకసడన రరడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-308
వయసదస:53
లస: పప
94-47/315

5722 JBV3134285
పపరర: కకషషమబరరస భటసకరరన

94-47/316

తసడడ:డ ఆదచయఖ
ఇసటట ననస:13-7-309
వయసదస:64
లస: పప
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5723 NDX2142636
పపరర: శరకవరణణ దదడడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-47/317

భరస : వనసకట శవ పడసరద దదడడడ
ఇసటట ననస:13-7-311
వయసదస:28
లస: ససస స
5726 NDX1026335
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప దదడడడ

94-47/318

భరస : ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:13-7-311
వయసదస:55
లస: ససస స
94-47/320

తసడడ:డ సససగరయఖ
ఇసటట ననస:13-7-311
వయసదస:59
లస: పప
5729 AP151010153288
పపరర: మసజల కరకలమలనద

5724 NDX1026160
పపరర: వనసకట కకటటశశరర దదడడడ

5727 NDX1025428
పపరర: ఉషరరరణణ దదడడడ

భరస : కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:13-7-314
వయసదస:46
లస: ససస స

5730 AP151010153314
పపరర: మలధవ కరకలమలనద

94-47/319

తసడడ:డ ననగ మలలర శశరరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:13-7-311
వయసదస:31
లస: పప
94-47/321

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:13-7-312
వయసదస:30
లస: ససస స
94-47/323

5725 NDX1026244
పపరర: వనసకట శవ పడసరద దదడడడ

5728 NDX0220178
పపరర: రరమచసదడ రరవప దదడడడ

94-47/322

తసడడ:డ ననగ మలలర సశర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:13-7-312
వయసదస:37
లస: పప
94-47/324

5731 AP151010153289
పపరర: లకడకచసదడకళ కరకలమలనద

భరస : శకథర
ఇసటట ననస:13-7-314
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-7-314
వయసదస:62
లస: ససస స

94-47/325

5732 AP151010150212
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప
కరకలమలనద
తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:13-7-314
వయసదస:67
లస: పప

94-47/326

94-46/120
5733 NDX1833020
పపరర: భవరన ననగ వనసకట శకకరనస
జలలరర
తసడడ:డ వనసకట లకడక సతఖననరరయణ జలలరర
ఇసటట ననస:13-7-317
వయసదస:26
లస: పప

5734 NDX1299536
పపరర: భవరన ననగ వవసకట శకకరసత
జలలరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13-7-317
వయసదస:26
లస: పప

5735 NDX1276054
పపరర: కకతస రర సదధన రరణణ

94-47/327

5736 NDX2029750
పపరర: లకడక శరఖమల జలలరర

భరస : వ ఎల సతఖననరరయణ జలలరర
ఇసటట ననస:13-7-317
వయసదస:51
లస: ససస స

94-47/329
5737 NDX2166800
పపరర: భటణగ ననగ వనసకట శశకరసత
జలలరర
తసడడ:డ వ ఎల సతఖననరరయణ జలలరర
ఇసటట ననస:13-7-317
వయసదస:23
లస: పప

5739 NDX2487528
పపరర: కలలఖణణ దదసద

5740 NDX2237220
పపరర: సదధ రరణణ కకతత
స రర

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:13-7-317
వయసదస:39
లస: ససస స
5738 NDX2477388
పపరర: సతఖననరరయణ దదసద

94-46/122

94-47/328

94-48/408

94-47/330

తసడడ:డ గగరవయఖ దదసద
ఇసటట ననస:13-07-317 GMC NO 323
వయసదస:51
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ దదసద
ఇసటట ననస:13-07-317 GMC NO 323
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:13-7-319
వయసదస:31
లస: ససస స

5741 AP151010153134
పపరర: శరసత కకతత
స రర

5742 NDX0641258
పపరర: ననగలకడక వసగల

5743 AP151010153320
పపరర: శకలకడక కకతత
స రర

94-47/331

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:13-7-319
వయసదస:46
లస: ససస స
5744 JBV1650787
పపరర: చసదడశశఖర కకతత
స రర

భరస : కకషషశరససస స
ఇసటట ననస:13-7-319
వయసదస:59
లస: ససస స
94-47/334

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:13-7-319
వయసదస:38
లస: పప
5747 NDX0559278
పపరర: పదనకవత కలనశశటట

తసడడ:డ చరరక రరడడడ గరపస రరడడ
ఇసటట ననస:13-7-320
వయసదస:62
లస: పప

5745 AP151010150004
పపరర: నరసససహరరవప కకతత
స రర

94-47/337

5748 NDX2237170
పపరర: మసగమక కలనశశటట

94-47/335

5751 NDX2429355
పపరర: వ యగ సతఖననరరయణ
కలనశశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:13-7-320
వయసదస:23
లస: పప

5746 NDX1878356
పపరర: పసడయలసక కలనశశటట

94-47/336

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:13-7-320
వయసదస:26
లస: ససస స
94-47/338

భరస : పసచచయఖ కలనశశటట
ఇసటట ననస:13-7-320
వయసదస:66
లస: ససస స
94-47/340

94-47/333

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:13-7-319
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:13-7-319
వయసదస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-7-320
వయసదస:44
లస: ససస స
5750 NDX2237154
పపరర: వనసకట రరడడడ గరపస రరడడ

94-47/332

94-46/121

5749 NDX0580654
పపరర: శకనవరస రరవప కలనశశటట

94-47/339

తసడడ:డ పసచచయఖ కలనశశటట
ఇసటట ననస:13-7-320
వయసదస:54
లస: పప
94-49/410

5752 NDX2403087
పపరర: శక మలనస రరడడ పరటటరర

94-45/42

తసడడ:డ శకనవరసదలల రరడడ పరటటరర
ఇసటట ననస:13-07-322
వయసదస:21
లస: ససస స
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5753 NDX2237741
పపరర: శరరష కపరలవరయ
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94-47/341

భరస : లకడక ననరరయణ కపరలవరయ
ఇసటట ననస:13-7-322
వయసదస:39
లస: ససస స
5756 NDX2237196
పపరర: లకడక ననరరయణ కపరలవరయ

94-47/344

94-47/347

94-47/349

94-47/352

94-47/355

94-47/358

భరస : శరత
ఇసటట ననస:13-7-329
వయసదస:59
లస: ససస స
5774 NDX0691741
పపరర: సరరజ ఇలల
ర రర

94-47/361

తసడడ:డ వరనకటట సదబమ రరవప
ఇసటట ననస:13-7-331
వయసదస:45
లస: పప

94-47/350

5766 AP151010150710
పపరర: వసశ కకషష నలర పనవన

94-47/353

94-47/364

94-47/356

5772 NDX0111955
పపరర: శకనవరస చచదరర వలర భనవన

94-47/359

5778 NDX1276195
పపరర: సశరష లత వపర

5781 NDX2237147
పపరర: రరజజశశరర పరటటరర
భరస : శకనవరసదలల రరడడ పరటటరర
ఇసటట ననస:13-7-332
వయసదస:48
లస: ససస స

94-47/1080

5764 NDX0595736
పపరర: ససజనఖ నలర పనవన

94-47/351

5767 AP151010150300
పపరర: హరర కకషష నలర పనవన

94-47/354

5770 NDX0357434
పపరర: అనదపమ వలర బటనవన

94-47/357

భరస : శకనవసచచదరర
ఇసటట ననస:13-7-329
వయసదస:36
లస: ససస స
5773 NDX0112409
పపరర: శరత వలర భనవన

94-47/360

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-7-329
వయసదస:64
లస: పప
94-47/362

5776 NDX0702514
పపరర: వజయకలమలర యలల
ర రర

94-47/363

తసడడ:డ సపవదదలల
ఇసటట ననస:13-7-330
వయసదస:50
లస: పప
94-47/365

భరస : సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:13-7-331
వయసదస:38
లస: ససస స
94-47/367

5761 NDX2848224
పపరర: ధనలకడక పరతకకట

తసడడ:డ భబషయఖ నలర పనవన
ఇసటట ననస:13-7-327
వయసదస:46
లస: పప

5769 NDX0783373
పపరర: ఒసగబరర శకనవరస లకడక ననగ
వర పడసరద
తసడడ:డ ననసచనర వర పడసరద
ఇసటట ననస:13-7-328
వయసదస:32
లస: పప

5775 NDX0691733
పపరర: చదకకమక ఇలల
ర రర

94-47/346

భరస : వసశ కకషష నలర పనవన
ఇసటట ననస:13-7-327
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : సపవదదలల
ఇసటట ననస:13-7-330
వయసదస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:13-7-330
వయసదస:79
లస: పప
5780 NDX1276203
పపరర: సతఖ ననరరయణ వపర

5763 NDX1083955
పపరర: రరజజసదడపస
డ రద మమమనవన

5758 NDX2429447
పపరర: శకనవరసదలల రరడడ పరతతరర

భరస : సతఖననరరయణ పరతకకట
ఇసటట ననస:13-7-323
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత
ఇసటట ననస:13-7-329
వయసదస:38
లస: పప

భరస : వజయకలమలర
ఇసటట ననస:13-7-330
వయసదస:40
లస: ససస స
5777 NDX0702498
పపరర: సపవదదలల ఇలల
ర రర

94-47/348

తసడడ:డ భబషయఖ నలర పనవన
ఇసటట ననస:13-7-327
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ అమకయఖ నలర పనవన
ఇసటట ననస:13-7-327
వయసదస:73
లస: పప
5771 NDX0220806
పపరర: పదకజ వలర భనవన

5760 AP151010150698
పపరర: వనసకటశశషగరరరరరవప సరశరరజ

94-47/343

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పరతతరర
ఇసటట ననస:13-7-322
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:13-7-326
వయసదస:72
లస: పప

భరస : భబషయఖ నలర పనవన
ఇసటట ననస:13-7-327
వయసదస:67
లస: ససస స
5768 AP151010150256
పపరర: భబషయఖ నలర పనవన

94-47/345

తసడడ:డ వనసకటసదబమయఖ
ఇసటట ననస:13-7-323
వయసదస:74
లస: పప

భరస : రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:13-7-326
వయసదస:68
లస: ససస స
5765 AP151010153239
పపరర: సరమలమ జఖస నలర పనవన

5757 NDX2237204
పపరర: శకనవరసదలల రరడడ పరటటరర

5755 NDX2429421
పపరర: మహలకకమక పరతతరర

భరస : వనసకట రరడడడ పరతతరర
ఇసటట ననస:13-7-322
వయసదస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పరటటరర
ఇసటట ననస:13-7-322
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ పరతతరర
ఇసటట ననస:13-7-322
వయసదస:86
లస: పప
5762 NDX0721704
పపరర: పదనకవత గగమకడడ

94-47/342

భరస : శకనవరస రరడడ పరతతరర
ఇసటట ననస:13-7-322
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కపరలవరయ
ఇసటట ననస:13-7-322
వయసదస:48
లస: పప
5759 NDX2429462
పపరర: వనసకట రరడడడ పరతతరర

5754 NDX2429439
పపరర: రరజజశశరర పరతతరర

5779 NDX1276849
పపరర: తదజ అతతట

94-47/366

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-7-331
వయసదస:28
లస: పప
94-47/368

5782 AP151010153482
పపరర: రజణగకరదదవ చటటటల

94-47/369

భరస : దనననరరవప
ఇసటట ననస:13-7-333
వయసదస:40
లస: ససస స
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5783 JBV3143757
పపరర: మలధదరర చటటటల
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94-47/370

తసడడ:డ దనననరరవప
ఇసటట ననస:13-7-333
వయసదస:40
లస: ససస స
5786 AP151010150386
పపరర: దనననరరవప చటటటల

94-47/373

94-47/377

94-47/380

94-47/383

94-47/1018

94-47/387

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:13-7-337
వయసదస:68
లస: ససస స
5804 NDX2237287
పపరర: కరకసత పసదపపలలటట

94-47/389

94-47/392

తసడడ:డ మగనదసరశమ
ఇసటట ననస:13-7-338
వయసదస:62
లస: పప
5810 NDX2197110
పపరర: వజయగగరర వరససరరడడడ
భరస : సదననసదస వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-340
వయసదస:58
లస: ససస స

5793 JBV1654375
పపరర: వవణగ మలధవ ససకర

5796 NDX2056662
పపరర: కకరణ ససకర

5799 NDX3146537
పపరర: శకరరస కలమలర అరశపలర

94-47/395

5788 NDX2237626
పపరర: రరజజశశరర ఆలలరర

5791 NDX2237311
పపరర: అరవసద వరలకకక

94-47/381

94-47/379

5794 NDX2237709
పపరర: చసదడ శశఖర ఆలలరర

94-47/382

తసడడ:డ పపనన రరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:13-7-335
వయసదస:54
లస: పప
94-47/384

5797 NDX2237139
పపరర: రరజఖస గరపస రరడడ

94-47/385

భరస : వనసకట రరడడడ గరపస రరడడ
ఇసటట ననస:13-7-336
వయసదస:54
లస: ససస స
94-48/973

5800 AP151010153444
పపరర: జయలకడక ఆలపరటట

తసడడ:డ కకటట ననరరయణ మబరరస అరశపలర
ఇసటట ననస:13-07-336
వయసదస:35
లస: పప

భరస : అమరననధ బటబగ
ఇసటట ననస:13-7-337
వయసదస:63
లస: ససస స

5802 AP151010150067
పపరర: రమమష కకలలరరరడడడ

5803 NDX1878778
పపరర: రరధ గగతస

5805 NDX2237188
పపరర: రమణ పసదపపలలటట

94-47/376

తసడడ:డ వవణగ గగపరల వరలకకక
ఇసటట ననస:13-7-335
వయసదస:29
లస: పప

94-47/388

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-337
వయసదస:72
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-7-338
వయసదస:26
లస: ససస స
5807 NDX0112920
పపరర: శసకరయఖ పసదపపలలటట

94-47/378

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:13-7-335/1
వయసదస:34
లస: పప

భరస : శకరరస కలమలర అరవపలర
ఇసటట ననస:13-07-336
వయసదస:33
లస: ససస స
5801 AP151010153740
పపరర: లలత కకలలరరరడడడ

5790 JBV1654169
పపరర: పదకణణ కకషషకలమలరర ససకర

94-47/386

94-48/409

భరస : సదబటమరరవప గగతస
ఇసటట ననస:13-7-337
వయసదస:52
లస: ససస స
94-47/390

5806 NDX1149970
పపరర: శవరరమయఖ పసదపపలలటట

భరస : శసకరయఖ పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-7-338
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖ పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-7-338
వయసదస:28
లస: పప

94-47/393
5808 NDX2197839
పపరర: ననగ వనసకట అసజన మహన
సరయ జజఖత శవరన మటటట
తసడడ:డ శకనవరస మటటట
ఇసటట ననస:13-7-340
వయసదస:22
లస: ససస స

5809 NDX2197821
పపరర: జయ లకడక పదనకవత మటటట
భరస : శకనవరస మటటట
ఇసటట ననస:13-7-340
వయసదస:49
లస: ససస స

5811 NDX0357426
పపరర: రసగమక పపసదలలరర

5812 NDX2197813
పపరర: శకనవరస మటటట

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:13-7-340
వయసదస:70
లస: ససస స

94-47/372

భరస : చసదడ శశఖర ఆలలరర
ఇసటట ననస:13-7-335
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రసగననయకలలల ససక
ఇసటట ననస:13-7-335
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవప ససక
ఇసటట ననస:13-7-335
వయసదస:64
లస: పప
5798 NDX3106762
పపరర: జయ లకడక అరవపలర

94-47/375

భరస : శకరసగ ననయకలలల
ఇసటట ననస:13-7-335
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:13-7-335
వయసదస:36
లస: పప
5795 JBV1654052
పపరర: శక రసగననయకలలల ససక

5787 NDX2237121
పపరర: రమఖ ఆలలరర

5785 AP151010150387
పపరర: ఉదయ కకరణ చటటటల

తసడడ:డ దనననరరవప
ఇసటట ననస:13-7-333
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఆలలరర
ఇసటట ననస:13-7-335
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : వవణగ గగపరల వరలకకక
ఇసటట ననస:13-7-335
వయసదస:51
లస: ససస స
5792 JBV1654326
పపరర: వసశ కకషష ససక

94-47/371

తసడడ:డ దనననరరవప
ఇసటట ననస:13-7-333
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపరయఖ
ఇసటట ననస:13-7-333
వయసదస:72
లస: పప
5789 NDX2237279
పపరర: వనసకటటశశరమక వరలకకక

5784 JBV3134970
పపరర: రవకకరణ చటటటల

94-47/396

94-47/391

94-47/394

94-47/397

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప మటటట
ఇసటట ననస:13-7-340
వయసదస:56
లస: పప
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94-47/398

తసడడ:డ రరజమమళ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:13-7-340
వయసదస:66
లస: పప
5816 NDX1084052
పపరర: వవణగ రరవ

94-47/401

94-47/1020

Deleted
94-47/405

భరస : వనసకట రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:13-7-344
వయసదస:47
లస: ససస స
5825 JBV3134954
పపరర: వనసకటటశశరరర బతస నవన

94-47/408

94-47/411

95-3/1020

94-47/416

94-47/1081

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:13-7-350
వయసదస:52
లస: పప
5840 NDX1103340
పపరర: వనవషషవదదవ గరరర పరటట
తసడడ:డ రమణనరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:13-7-350
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ పరరశతన
ఇసటట ననస:13-07-342
వయసదస:36
లస: పప
5823 JBV3143492
పపరర: లకడకకరసతమక బతస నవన

5826 NDX0721605
పపరర: నళన మకకపరటట

5829 NDX1769530
పపరర: సరయ వసస వ మకకపరటట

5832 NDX1930784
పపరర: అరరణన చదసడసరర

5835 NDX1810853
పపరర: వనసకట సరయ శశధర సరకజత
ఆకలల
తసడడ:డ వనసకట శక రమణ ఆకలల
ఇసటట ననస:13-7-349
వయసదస:26
లస: పప
5838 NDX2861565
పపరర: వనసకట లకడక పదకజ గరరర పరటట

94-47/406

5841 AP151010153483
పపరర: వనసకటలకడక పదకజ గరరర పరటట
భరస : వనసకటరమణనరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:13-7-350
వయసదస:52
లస: ససస స

94-47/403

5821 NDX1931311
పపరర: సదజజత లకడక లసగరనవన

94-47/404

5824 NDX1810978
పపరర: కకషస ర బటబగ బతనవన

94-47/407

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతనవన
ఇసటట ననస:13-7-344
వయసదస:48
లస: పప
94-47/409

5827 NDX1771535
పపరర: రరజజశశరర గగమకడడ

94-47/410

భరస : వటల బటబగ గగమకడడ
ఇసటట ననస:13-7-346
వయసదస:68
లస: ససస స
94-47/412

5830 NDX0720656
పపరర: వవణగ పడసనన మకకపరటట

94-47/413

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-7-346
వయసదస:51
లస: పప
94-47/414

5833 NDX1914747
పపరర: మమడహసరరమకణనలన ఆకలల

94-47/415

తసడడ:డ వనసకట శక రమణ ఆకలల
ఇసటట ననస:13-7-349
వయసదస:24
లస: ససస స
94-47/417

5836 JBV3134426
పపరర: వనసకటశకరమణ ఆకలల

94-47/418

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-7-349
వయసదస:57
లస: పప
94-47/1082

భరస : వనసకట రమణ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:13-7-350
వయసదస:51
లస: ససస స
94-48/410

5818 NDX0938621
పపరర: శవననరరయణ రరవ

భరస : కకశశర బటబగ బతస నవన
ఇసటట ననస:13-7-344
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : హరరననరరయణ చదసడసరర
ఇసటట ననస:13-7-348
వయసదస:60
లస: ససస స

భరస : శకరమణ
ఇసటట ననస:13-7-349
వయసదస:51
లస: ససస స
5837 NDX2861433
పపరర: వనసకట రమణ రరవప గరరర పరటట

94-48/974

తసడడ:డ వవణగ పడసనన మకకపరటట
ఇసటట ననస:13-7-346
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ రరవప ఆఈఏననలల
ఇసటట ననస:13-07-346
వయసదస:19
లస: ససస స
5834 AP151010153846
పపరర: భటరత ఆకలల

5820 NDX3202918
పపరర: రరఘవవసదడ పరరశతన

94-47/400

తసడడ:డ సదబమయఖ
ఇసటట ననస:13-7-342
వయసదస:62
లస: పప

భరస : వవణగ పడసనన
ఇసటట ననస:13-7-346
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణగ పడసరద మకకపరటట
ఇసటట ననస:13-7-346
వయసదస:21
లస: పప
5831 SQX2101913
పపరర: లలవణఖ ఆఈఏననలల

94-47/402

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-7-344
వయసదస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరయఖ
ఇసటట ననస:13-7-344
వయసదస:71
లస: పప
5828 NDX2429413
పపరర: సరయ ససగసధ మకకపరటట

5817 AP151010150307
పపరర: కకటయఖ రరవ

5815 AP151010153494
పపరర: బటపమక రరవ

భరస : శవననరరయణ
ఇసటట ననస:13-7-342
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరయఖ
ఇసటట ననస:13-7-342
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ పరరశతన
ఇసటట ననస:13-07-342
వయసదస:36
లస: పప
5822 NDX1925371
పపరర: నలమ కకరకపరటట

94-47/399

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ పపసదలలరర
ఇసటట ననస:13-7-340
వయసదస:77
లస: పప

తసడడ:డ శవనననరరయణ రరవ
ఇసటట ననస:13-7-342
వయసదస:39
లస: పప
5819 NDX3158367
పపరర: రరఘవవసదడ పరరశతన

5814 NDX2053767
పపరర: రరమలరరవప పపసదలలరర

5839 NDX2861532
పపరర: వనవషషవ దదవ గరరర పరటట

94-47/1083

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:13-7-350
వయసదస:27
లస: ససస స
94-48/411

94-48/412
5842 NDX2166982
పపరర: వనసకట కకషష హనదమ వకరస
గరరర పరటట
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:13-7-350
వయసదస:22
లస: పప

Page 106 of 318

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35

5843 AP151010150102
పపరర: వనసకటరమణనరరవప గరరర పరటట

94-48/413

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:13-7-350
వయసదస:50
లస: పప
5846 NDX2238061
పపరర: వనసకట వనవషషవ పరరచసరర

94-48/414

భరస : వవణగ మలధవ పరరచసరర
ఇసటట ననస:13-07-353
వయసదస:35
లస: ససస స
5849 AP151010153693
పపరర: సరసశత కకమసడసరర

94-48/417

5847 NDX2237824
పపరర: లకడక రరజఖస దదవ

5848 NDX2238111
పపరర: ననగ లకడక కలమకమబరర

94-48/415

5850 NDX2238350
పపరర: ససతనరరస దదవ

94-48/420

5853 NDX2237816
పపరర: గరపరలలచనరరఖలల దదవ

5856 NDX3236791
పపరర: సరయ కకషష బబ గర వరప

94-47/1021

5851 AP151010150007
పపరర: వ యస సరయరరమ కకషష
కకమసడసరర
తసడడ:డ రసగరచనరరఖలల కకమసడసరర
ఇసటట ననస:13-7-353
వయసదస:43
లస: పప

94-48/419

94-48/421

5854 NDX2238012
పపరర: శశషరదదడ శశఖర కలమకమబరర

94-48/422

తసడడ:డ ఘసటటశశర శరక కలమకమబరర
ఇసటట ననస:13-07-353
వయసదస:57
లస: పప
94-49/927

5857 NDX0224139
పపరర: రరధన రరణణ కకమసడసరర

తసడడ:డ జగననధనచనరరఖలల కకమసడసరర
ఇసటట ననస:13-7-353
వయసదస:76
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బబ గర వరప
ఇసటట ననస:13-7-353
వయసదస:21
లస: పప

భరస : గరరరధర కరష న కకమసడసరర
ఇసటట ననస:13-7-353Y
వయసదస:46
లస: ససస స

94-48/425
5858 NDX1379163
పపరర: ఉషర రరణణ కరకలమలనద
kakumanu
భరస : అనసత వనసకట సదబటమరరవప kakumanu
ఇసటట ననస:13-7-354
వయసదస:51
లస: ససస స

94-48/426
5859 NDX1379171
పపరర: లకడక సరయ కకకషష ర కగషసక
కరకలమలనద
తసడడ:డ అనసత వనసకట సదబటమరరవపM kakuman
ఇసటట ననస:13-7-354
వయసదస:27
లస: పప

5860 NDX2238053
పపరర: లకడక వనసకట దదవఖ కకనవరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకనవరటట
ఇసటట ననస:13-07-355
వయసదస:21
లస: ససస స

5861 NDX2009018
పపరర: లకడక శరకవఖ కకసజజటట

5862 NDX2238129
పపరర: ననగ పడణవ కలమకమబరర

5863 NDX1335843
పపరర: లకడకపడసనన కకసజజటట

94-48/428

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసజజటట
ఇసటట ననస:13-7-355
వయసదస:24
లస: ససస స
5864 NDX1335868
పపరర: శకనవరస రరవప కకసజజటట
తసడడ:డ లకడక పపలలర రరవప కకసజజటట
ఇసటట ననస:13-7-355
వయసదస:57
లస: పప
5867 NDX2206613
పపరర: తషలసస సరమలమ జఖస పడతస

భరస : సతఖ హరరననధ బటబగ రరవనల
ఇసటట ననస:13-7-357
వయసదస:43
లస: ససస స

5865 NDX2206647
పపరర: హహమ వననననల పడతస

94-48/434

5868 NDX2206639
పపరర: చసదడ శశఖర పడతస

94-48/432

5871 NDX0938647
పపరర: శకరరమకకషష రరవనల
తసడడ:డ సతఖహరననధబటబగ రరవనల
ఇసటట ననస:13-7-357
వయసదస:35
లస: పప

94-48/427

94-48/430

5866 NDX2206621
పపరర: వజయ లకడక పడతస

94-48/433

భరస : చసదడ శశఖర పడతస
ఇసటట ననస:13-7-356
వయసదస:47
లస: ససస స
94-48/435

తసడడ:డ సదబటమరరవప పడతస
ఇసటట ననస:13-7-356
వయసదస:54
లస: పప
94-48/437

94-48/424

భరస : శకనవరస రరవప కకసజజటట
ఇసటట ననస:13-7-355
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పడతస
ఇసటట ననస:13-7-356
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : సదబటమరరవప పడతస
ఇసటట ననస:13-7-356
వయసదస:74
లస: ససస స
5870 NDX0887166
పపరర: మలధదరర రరవనల

94-48/429

తసడడ:డ శశషరదదడ శశఖర కలమకమబరర
ఇసటట ననస:13-07-355
వయసదస:27
లస: ససస స
94-48/431

94-48/416

94-48/418

తసడడ:డ ససతనరరమలచనరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:13-7-353
వయసదస:51
లస: పప
94-48/423

5845 NDX3023181
పపరర: లకకత వవలలరర

భరస : శశషరదదడ శశఖర కలమకమబరర
ఇసటట ననస:13-07-353
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలలచనరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:13-7-353
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ రసగరచనరరఖలల కకమసడసరర
ఇసటట ననస:13-7-353
వయసదస:51
లస: పప
5855 AP151010150006
పపరర: రసగరచనరరఖలల కకమసడసరర

తసడడ:డ వనసకట రమణ వవలలరర
ఇసటట ననస:13-07-352 FLAT NO 3B
వయసదస:20
లస: ససస స

భరస : గరపరలలచనరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:13-7-353
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : రసగరచనరరఖలల కకమసడసరర
ఇసటట ననస:13-7-353
వయసదస:72
లస: ససస స
5852 AP151010150185
పపరర: గరరరధరకననన కకమసడసరర

94-45/524
5844 NDX2741759
పపరర: వనసకట ససతతష కలమలర
పసదపపలలటట
తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-7-352
5 ROAD
వయసదస:30
లస: పప

5869 NDX0110726
పపరర: పపరరషస తస మ రరవప రరవనల

94-48/436

తసడడ:డ వనసకట సదబటమరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:13-7-356
వయసదస:73
లస: పప
94-48/438

5872 NDX0939538
పపరర: సదససకత భటగవతషల

94-48/439

భరస : వనసకటరమణ భటగవతషల
ఇసటట ననస:13-7-358
వయసదస:40
లస: ససస స
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5873 NDX0721670
పపరర: శకకళ భటగవతషల
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94-48/440

తలర : సతఖకలమలరర భటగవతషల
ఇసటట ననస:13-7-358
వయసదస:43
లస: ససస స
5876 NDX3223070
పపరర: శక లకడక జజహనవ చలవరదద

94-35/972

94-48/445

94-48/975

తసడడ:డ శవ నననరరయలణ చలవరదద
ఇసటట ననస:13-07-359
వయసదస:41
లస: ససస స
5885 NDX2079953
పపరర: నవవదదత ననమలపపరర

94-48/449

5880 NDX0112342
పపరర: సరసబమబరరస గగడడవరడ

94-48/452

94-48/446

94-48/455

5894 NDX2206316
పపరర: అవననష బటబగ దనసఖస

94-48/458

5884 NDX2118645
పపరర: మలధదరర సరయ శలర
ననమలపపరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:23
లస: ససస స

94-48/448

94-48/450

5887 MLJ3677895
పపరర: సరయహరరణణ యలవరరస

94-48/451

5886 NDX0225102
పపరర: హరరత ననమలపపరర

5889 NDX2206324
పపరర: మధదలత గరబబరర

తసడడ:డ సదనశవరరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:30
లస: ససస స
94-48/453

5892 JBV3142825
పపరర: అరరణకలమలరర దనసఖస

5895 NDX1150002
పపరర: ససదదప కలమలర దనసఖస

94-48/456

94-48/454

5893 MLJ3672847
పపరర: రరమ హరరష యలవరరస

94-48/457

తసడడ:డ సదనశవ రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:31
లస: పప
94-48/459

5896 NDX0112532
పపరర: శకనవరసరరవప ననమలపపరర

94-48/460

తసడడ:డ సససగరరశహ nemalipuri
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ననయగచ యలవరరస
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:55
లస: పప
5900 NDX0922260
పపరర: పపనదకకసడ శశశత

5901 NDX0922252
పపరర: పపనదకకసడ ససకత

94-48/465

తసడడ:డ ససజవరరవప పపనదకకసడ
ఇసటట ననస:13-7-361
వయసదస:40
లస: ససస స

5890 NDX0225615
పపరర: ఝలనస రరణణ ననమలపపరర
భరస : శకనవరసరరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:51
లస: ససస స

94-48/462

తసడడ:డ ససజవరరవప పపనదకకసడ
ఇసటట ననస:13-7-361
వయసదస:37
లస: ససస స

94-48/447

94-49/932

5898 JBV3134459
పపరర: యగగసధర ససరర దనశఖస
dasyam
తసడడ:డ వనసకటరతనస dasyam
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:57
లస: పప

94-48/464

5881 JBV3134129
పపరర: శకరరమగలల గగడడవరడ

5883 NDX3281615
పపరర: గరపరల శకనవరస గకసథద

తసడడ:డ యగగరసధరశరర దనసఖస
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:34
లస: పప
94-48/461

94-48/444

తసడడ:డ లకడకననరరయణ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:13-7-359
వయసదస:58
లస: పప

భరస : యగగసధర ససరర దనసఖస
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ యగగరసధనర ససరర దనసఖస
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:32
లస: పప

5878 NDX0226043
పపరర: సరవతడమక కలనశశటట

తసడడ:డ వనసకట హనదమ అమర శకరరమగలల గగడడ
ఇసటట ననస:13-7-359
వయసదస:32
లస: పప

భరస : ససదదప కలమలర దనసఖస
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:33
లస: ససస స

5891 MLJ3677887
పపరర: బటలసతఖవత యలవరరస
యలయలరరస
భరస : సదనశవరరవప యలయలరరస
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:52
లస: ససస స

94-48/442

భరస : వనసకట అమరరశకరరమగలల కలనశశటట
ఇసటట ననస:13-7-359
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : అవననష దనసఖస
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:32
లస: ససస స

5897 MLJ3672839
పపరర: సదనశవ రరవప యలవరరస

94-48/443

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:13-07-359
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:13-7-360
వయసదస:28
లస: ససస స
5888 NDX2206480
పపరర: శరరష దనసఖస

5877 NDX1160340
పపరర: లలత గగడడవరడ

5875 AP151010150620
పపరర: వనసకటరమణ bhagavatula

తసడడ:డ ననరరయణమబరరస bhagavathula
ఇసటట ననస:13-7-358
వయసదస:48
లస: పప

తలర : సరవతడ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:13-7-359
వయసదస:28
లస: ససస స

భరస : శవనననరరయణ చలవరడడ
ఇసటట ననస:13-7-359
వయసదస:72
లస: ససస స
5882 NDX3167657
పపరర: శక లకడక జజహనవ చలవరదద

94-48/441

తసడడ:డ రరమకకషషశరససస స భటగవతషల
ఇసటట ననస:13-7-358
వయసదస:70
లస: ససస స

భరస : గరపరల శకనవరస జ
ఇసటట ననస:13-7-359
వయసదస:34
లస: ససస స
5879 AP151010153660
పపరర: సశరరజఖలకడక చలవరడడ

5874 AP151010153722
పపరర: సతఖకలమలరర భటగవతషల

5899 NDX0915314
పపరర: పపనదకకసడ ససదదప పపనదకకసడ

94-48/463

తసడడ:డ ససజవ రరవప పపనదకకసడ
ఇసటట ననస:13-7-361
వయసదస:35
లస: ససస స
5902 AP151010153450
పపరర: చనయ రరవనల

94-48/466

భరస : సతఖహరననధ బటబగ
ఇసటట ననస:13-7-361
వయసదస:60
లస: ససస స
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5903 JBV3143120
పపరర: ఉమలదదవ కకసడమగడడ
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94-48/467

భరస : మహన రరవప కకసడమగడడ
ఇసటట ననస:13-7-361
వయసదస:61
లస: ససస స
5906 NDX1027788
పపరర: శకనవరసద రరమనవన

94-48/470

5907 NDX0711432
పపరర: వనసకట రవతదజ కకసడమగడడ

94-48/473

5910 NDX1024694
పపరర: ఈశశర వనసకట భటరత కకసనస

తసడడ:డ బటపయఖ లసగసశశటట
ఇసటట ననస:13-7-362
వయసదస:77
లస: పప

5913 NDX2580876
పపరర: దదరర లసగస శశటట

భరస : చసదడశశఖర ఆలపఇ
ఇసటట ననస:13-7-363
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : అపసర రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:13-7-366
వయసదస:47
లస: ససస స
94-50/569

5924 NDX2118652
పపరర: సఠరశక నసతలపత

94-48/484

5922 NDX0221820
పపరర: రరజఖలకడక కకనకకనవన

5925 NDX0112664
పపరర: వనసకట శశకరసత కకనకకనవన

94-48/487

5928 NDX1335827
పపరర: కగమగదద చచనదనపలర

5931 NDX1103332
పపరర: పడశరసత శనగవరపప

94-48/475

5914 NDX2580769
పపరర: రమలరరవప కకసనస

94-48/944

94-46/768
5917 NDX3123122
పపరర: ననగ వనసకట సతఖ అనదరరధ
తనడదపలర
భరస : ఏన వ ఏస ఏస పడవణ కలమలర తనడదపలర
ఇసటట ననస:13-7-366
వయసదస:42
లస: ససస స

94-48/480

5920 NDX2238343
పపరర: అపసర రరడడ మగననసగర

94-48/481

తసడడ:డ అసకమక రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:13-7-366
వయసదస:50
లస: పప
94-48/482

5923 AP151010153173
పపరర: వనజజకడ అమకనవన

94-48/483

భరస : వనసకటరమణ అమకనవన
ఇసటట ననస:13-7-368
వయసదస:68
లస: ససస స
94-48/485

5926 AP151010150802
పపరర: వనసకటరమణ అమకనవన

94-48/486

తసడడ:డ చచననయఖ అమకనవన
ఇసటట ననస:13-7-368
వయసదస:66
లస: పప
94-48/488

5929 NDX1229921
పపరర: హహమల బసదద సదడడలకలసటట

94-48/489

భరస : వనసకట రరమ అదద శశష రరవప గసటట
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:37
లస: ససస స
94-48/491

Deleted

భరస : పవన కలమలర ససగవరపప
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:43
లస: ససస స

5911 NDX0207761
పపరర: శకనవరసరరవప లసగసశశటట

94-48/478

తసడడ:డ రవసదదడడడ చచనదనపలర
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:26
లస: ససస స
94-48/490

94-48/472

తసడడ:డ సదబమరరవప కకసనస
ఇసటట ననస:13-7-362
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప కకనకకనవన
ఇసటట ననస:13-7-368
వయసదస:47
లస: పప

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : సదబటమరరవప గరగడ
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:39
లస: ససస స

94-48/943

భరస : వనసకట శశకరసత కకనకకనవన
ఇసటట ననస:13-7-368
వయసదస:45
లస: ససస స

తలర : గరయతడ నసతలపత
ఇసటట ననస:13-7-368
వయసదస:23
లస: పప

5930 NDX2238269
పపరర: అనససరఖ గరగడ

5919 NDX2238384
పపరర: అఖల చసదడ రరడడడ మగననసగర

5908 NDX0711465
పపరర: మహన రరవప కకసడమగడడ

తసడడ:డ ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-7-362
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ అపసర రరడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:13-7-366
వయసదస:23
లస: పప

5921 NDX3059656
పపరర: ఏన వ ఏస ఏస పడవణ కలమలర
తనడదపలర
తసడడ:డ యయత రరజలల తనడదపలర
ఇసటట ననస:13-7-366
వయసదస:44
లస: పప

5927 NDX2182806
పపరర: సదహనన కరరమల ఆఫసడన షపక

94-48/474

తసడడ:డ బగచచయఖ కకట
ఇసటట ననస:13-7-364
వయసదస:58
లస: పప
94-48/479

94-48/469

తసడడ:డ రరమమబరరస కకసడమగడడ
ఇసటట ననస:13-7-361
వయసదస:65
లస: పప

భరస : ఈశశరరరవప లసగస శశటట
ఇసటట ననస:13-7-362
వయసదస:65
లస: ససస స

94-48/477 5916 NDX2403111
5915 NDX2237972
పపరర: హహమ రరగ శక హహమజ ఆలపఇ
పపరర: రమమష బటబగ కకట

5918 NDX2238210
పపరర: అనదరరధ మగననసగర

94-48/471

భరస : రరమలరరవప కకసనస
ఇసటట ననస:13-7-362
వయసదస:49
లస: ససస స
94-48/476

5905 NDX1230549
పపరర: శరకవణ రరమనవన

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప రరమనవన
ఇసటట ననస:13-7-361
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప కకసడమగడడ
ఇసటట ననస:13-7-361
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమనన పపనదకకసడ
ఇసటట ననస:13-7-361
వయసదస:68
లస: పప
5912 NDX1026152
పపరర: ఈశశర రరవప లసగసశశటట

94-48/468

భరస : ససజవరరవప పపనదకకసడ
ఇసటట ననస:13-7-361
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప రరమనవన
ఇసటట ననస:13-7-361
వయసదస:28
లస: పప
5909 NDX0915322
పపరర: పపనదకకసడ ససజవరరవప

5904 NDX0922229
పపరర: పపనదకకసడ జజఖత

94-48/492
5932 NDX1229913
పపరర: ఝలనస లకడక బటయ శసగవరపప

భరస : శకనవరస రరజ సససగవరపప
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:46
లస: ససస స
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5933 NDX0755736
పపరర: వనసగమలసబ తషమకల
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94-48/493

భరస : రరమ పడసరద తషమకల
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:46
లస: ససస స
5936 NDX1025865
పపరర: లకడక బబచపపడడ

94-48/496

94-48/499

Deleted
94-48/502

తసడడ:డ చలపత రరవప కసస
స రర
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:51
లస: పప
94-48/1019

5948 NDX2783405
పపరర: కకషష అవధనన బబ డడడపలర

94-48/1022

94-48/505

94-48/508

భరస : వనసకటటశశరరర కరణస
ఇసటట ననస:13-07-372
వయసదస:32
లస: ససస స

5943 NDX0109447
పపరర: మసరసన సరహహబ షపక

94-48/503

5949 NDX3031648
పపరర: కగమగదద చచనదనపలర

5952 NDX2036292
పపరర: కకటట రతనమక చచనదనపలర

5955 NDX0109157
పపరర: రరమకకటటరరడడడ యరకస

94-47/1022

5958 NDX2997633
పపరర: సదశల చదసడడ

5961 NDX3059441
పపరర: అలలఖఖ కకషష గరరసటర
భరస : జయకకషష గరరసటర
ఇసటట ననస:13-07-372
వయసదస:24
లస: ససస స

94-48/498

5941 NDX0751628
పపరర: రరమ పడసరద బబ సడనలలరర

94-48/501

5944 NDX0113407
పపరర: రవసదదడడడ చచనదనపలర

94-48/504

తసడడ:డ గరవసదద చచనదనపలర
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:54
లస: పప
94-48/1020

5947 NDX3037587
పపరర: శకజజ శసగవరపప

94-48/1021

తసడడ:డ శకనవరస రరజ గసట
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:18
లస: ససస స
94-47/1084

5950 NDX2929958
పపరర: హహహమలవత బబ డడడపలర

94-47/1085

భరస : కకషష అవధనన బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:13-7-369, FT NO B1
వయసదస:60
లస: ససస స
94-48/506

5953 JBV3143930
పపరర: సరరజనదదవ తపసరరరడడడ

94-48/507

భరస : రరశరరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:13-7-370
వయసదస:85
లస: ససస స
94-48/509

5956 NDX2992329
పపరర: రరజఖ లకడక కరణస

94-41/784

భరస : వనసకటటశశరరర కరణస
ఇసటట ననస:13-7-372
వయసదస:30
లస: ససస స
94-47/1023

భరస : మహనరరవప చదసడడ
ఇసటట ననస:13-07-372
వయసదస:61
లస: ససస స
94-47/1025

5938 NDX2182780
పపరర: మయన అలలసఫ షపక

తసడడ:డ రమణయఖ బబ సడనలలరర
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ భగజసగ రరడడడ ఎరకస
ఇసటట ననస:13-7-370
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ చదసడడ
ఇసటట ననస:13-07-372
వయసదస:66
లస: పప
5960 NDX3198520
పపరర: రరజఖ లకడక కరణస

94-48/500

భరస : గరవసదద చచనదనపలర
ఇసటట ననస:13-7-370
వయసదస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట రరడడ యరకస
ఇసటట ననస:13-7-370
వయసదస:24
లస: పప
5957 NDX3006202
పపరర: మహన రరవప చదసడడ

5940 NDX1098243
పపరర: దదరరర షణగకఖసరయ పవన
కలమలర మమమలవరపప
తసడడ:డ వనసకట సదబడమణఖస మమమలవరస
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:48
లస: పప

5946 NDX3037967
పపరర: ఈశశర ససదర నరర గసట

94-48/495

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ రవసదదడడడ చచనదనపలర
ఇసటట ననస:13-7-369 WARD 3
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటరరడడడ ఎరకస
ఇసటట ననస:13-7-370
వయసదస:58
లస: ససస స
5954 NDX1721803
పపరర: సరయ వహరర యరకస

94-48/497

తసడడ:డ వ ఆర ఏ శశష రరవప గసట
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:13-7-369 F.T. NO B1
వయసదస:64
లస: పప
5951 JBV3143351
పపరర: సదభటషసణణ కసదద

5937 NDX2238392
పపరర: వనసకట ననగజసదడ బటబగ గరగడ

తసడడ:డ అబగదల నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:54
లస: పప

5945 NDX3037728
పపరర: వనసకట రరమ అదద శశష రరవప
గసట
తసడడ:డ ఈశశర రరవప గసట
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:51
లస: పప

5935 NDX0224238
పపరర: రతనకలమలరర చచనదనపలర

భరస : రవసదదడడడ చచనదనపలర
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబమ రరవప గరగడ
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ గరగడ
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:43
లస: పప

5942 NDX1871194
పపరర: సతఖననరరయణ కసస
స రర

94-48/494

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : జగనననథ రరడడడ బబచపపడడ
ఇసటట ననస:13-7-369
వయసదస:64
లస: ససస స
5939 NDX2238368
పపరర: సదబటమ రరవప గరగడ

5934 NDX2182772
పపరర: ఫరర బబగస షపక

5959 NDX3059680
పపరర: జయకకషష గరరసటర

94-47/1024

తసడడ:డ సదబమరరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:13-07-372
వయసదస:34
లస: పప
94-47/1026

5962 NDX3214608
పపరర: ససభటగఖ లకడక పడనల

94-47/1086

భరస : వజయ రరమ పడనల
ఇసటట ననస:13-7-372
వయసదస:35
లస: ససస స
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5963 NDX3165750
పపరర: ససభటగఖ లకడక పడనల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-47/1087

భరస : వజయ రరమ పడనల
ఇసటట ననస:13-7-372
వయసదస:35
లస: ససస స
5966 NDX2843332
పపరర: పపరవల సదజజత

94-48/1023

5967 NDX2843365
పపరర: వపననస ననగజశశర రరవప

94-129/627

5972 JBV3143278
పపరర: హనదమలయమక గసగరశశటట

94-48/511

5973 NDX2447290
పపరర: అఉడడశశశ గసగరశశటట

94-33/720

5976 NDX0224881
పపరర: ఇమలమమ షపక

భరస : రమమశ జజమ
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:35
లస: ససస స
5981 NDX2138718
పపరర: భగవనవశశరర కకడల

94-48/519

5982 NDX2254795
పపరర: కమల వరర న నసదదగస

94-48/512

తసడడ:డ కరరమగలలర షపక మగజవర
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:27
లస: పప

5985 JBV3133824
పపరర: జజన మహమకద షపక

94-48/514

5988 NDX1390103
పపరర: రమమశ జజమ

తసడడ:డ యస యస గగస మహహదదదన shaik
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జజమ
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:42
లస: పప

5990 AP151010150258
పపరర: గగస మహహదదదన షపక

5991 NDX2477628
పపరర: సమరర ననశన షపక

94-48/528

తసడడ:డ మగజజవర కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:24
లస: ససస స

5971 NDX2254647
పపరర: జజఖత మమరరకరపపడడ

94-48/510

5974 JBV3134558
పపరర: లకకయఖ గసగరశశటట

94-48/513

5977 NDX0221101
పపరర: షబడన ఫరతమల షపక

94-48/515

భరస : మహమకద జజన అల షపక
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:34
లస: ససస స
94-48/517

5980 AP151010153248
పపరర: ఫరతమబన జహహర షపక షపక

94-48/518

భరస : గగస మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:66
లస: ససస స
94-48/520

5983 NDX1799453
పపరర: అబటడర హహసపసన సయఖద

94-48/521

తసడడ:డ అబగదల కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:24
లస: పప
94-48/523

తసడడ:డ గగస మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:35
లస: పప
94-48/525

94-48/1025

తసడడ:డ సదబటమరరయగడడ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:13-7-374
వయసదస:76
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:21
లస: పప
94-48/522

5968 NDX3173523
పపరర: వజయ రరస పడనల

భరస : సదబమ రరమయఖ మమరరకరపపడడ
ఇసటట ననస:13-7-374
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : మహమకద కరరమగలర ష క
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కజ వ గరపరల కకషషయఖ కకడల
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:64
లస: పప

94-47/419

భరస : మమహకద గగస షపక
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:33
లస: ససస స

94-48/516 5979 NDX2206449
5978 NDX1390095
పపరర: వ కజ ఆర ఎన కలసదమ జజమ
పపరర: రజషక షపక

94-48/976

తసడడ:డ వర రరజ పడనల
ఇసటట ననస:13-7-372
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:13-7-374
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరయబటబగ కసచదటట
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:19
లస: ససస స

5987 AP151010150153
పపరర: మహమకద జననల షపక

94-48/1024

తసడడ:డ లకకయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:13-7-374
వయసదస:43
లస: పప

భరస : లకకయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:13-7-374
వయసదస:78
లస: ససస స
5975 NDX2702348
పపరర: సదచరరత కసచదటట

5970 NDX2420073
పపరర: ననగరరజ గసగరశశటట

5965 NDX2956159
పపరర: మరరయ కలమలర కరకలమలనద

తసడడ:డ రరజ కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-07-372
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ వపననస కకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-7-372
వయసదస:58
లస: పప

తసడడ:డ సదబమయఖ కరణస
ఇసటట ననస:13-07-372
వయసదస:42
లస: పప

5984 NDX2056795
పపరర: అససఫ బటషర షపక మగజవర

94-47/1088

తసడడ:డ సదబమయఖ కరణస
ఇసటట ననస:13-7-372
వయసదస:21
లస: పప

భరస : వపననస నగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-7-372
వయసదస:66
లస: ససస స
5969 NDX3120789
పపరర: వనసకటటశశరరర కరణస

5964 NDX3006020
పపరర: వనసకటటశశరరర కరణస

5986 NDX0109959
పపరర: మహమకద కరరమగలలర షపక

94-48/524

తసడడ:డ గగస మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:38
లస: పప
94-48/526

5989 NDX2056969
పపరర: కరరమగలలర షపక మగజవర

94-48/527

తసడడ:డ మసరసన షపక మగజవర
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:52
లస: పప
94-49/411

5992 NDX1414069
పపరర: అకకమగననసర సయఖద

94-49/412

భరస : అబగదల కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:52
లస: ససస స
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5993 NDX2056951
పపరర: జహహరరనసరస షపక మగజవర

94-49/413

భరస : కరరమగలలర షపక మగజవర
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:52
లస: ససస స
5996 NDX0689083
పపరర: సదజజత చనన చనన

5994 NDX2477644
పపరర: కరరమగల మగజజవర

తసడడ:డ మసరసన మగజజవర
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:52
లస: పప
94-48/529

భరస : వనసకట పడసరదరరవప చనన
ఇసటట ననస:13-7-376
వయసదస:60
లస: ససస స

5997 NDX1028000
పపరర: హరర కలమలర చనన

తసడడ:డ యస ఎన యస పపరషచసదడ శనగపలర
ఇసటట ననస:13-7-377
వయసదస:25
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస చదచళర
ఇసటట ననస:13-7-379
వయసదస:31
లస: ససస స

6002 JBV3134004
పపరర: ననగజశశరరరవప చదచళర

6003 JBV1654714
పపరర: వనసకట రమణ చదచళర

94-48/534

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చదచళర
ఇసటట ననస:13-7-379
వయసదస:35
లస: పప

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:13-7-380
వయసదస:55
లస: ససస స
6008 NDX2237907
పపరర: వనసకట లకడక ఈరసటట

94-48/540

94-48/543

94-50/541

భరస : వరయఖ లలవప
ఇసటట ననస:13-7-384
వయసదస:58
లస: ససస స

94-48/535

6012 JBV3134566
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట

6015 NDX0772780
పపరర: వరణణ కలల
ర రర

94-48/548

6018 AP151010150149
పపరర: నరసససహరరవప కలల
ర రర

94-48/538

6021 NDX2038850
పపరర: మధద లత వననకకటట
భరస : బటబగ రరమజ వననకకటట
ఇసటట ననస:13-7-385
వయసదస:37
లస: ససస స

6001 JBV1654649
పపరర: ననగలకడకకరసతమక చదచళర

94-48/533

6004 JBV1654631
పపరర: పపరష చసదడరరవప చదచళర

94-48/536

6007 JBV3143302
పపరర: భటగఖలకడక తతట

94-48/539

భరస : వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:13-7-381
వయసదస:46
లస: ససస స
94-48/541

6010 NDX2237840
పపరర: అఖల కకషష తతట

94-48/542

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తతట
ఇసటట ననస:13-07-381
వయసదస:22
లస: పప
94-48/544

6013 JBV3134574
పపరర: నరసససహస తతట

94-48/545

తసడడ:డ నరసయఖ తతట
ఇసటట ననస:13-7-381
వయసదస:74
లస: పప
94-48/546

6016 NDX0772772
పపరర: సశరరజఖలకడక కలల
ర రర

94-48/547

భరస : నరసససహ రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-7-382
వయసదస:71
లస: ససస స
94-48/549

తసడడ:డ అసకమక కలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-7-382
వయసదస:84
లస: పప
94-57/803

94-48/531

తసడడ:డ వనసకట రతనస చదచళర
ఇసటట ననస:13-7-379
వయసదస:60
లస: పప

భరస : సదరజసదడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-7-382
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-7-382
వయసదస:55
లస: పప
6020 NDX3145844
పపరర: వనసకయమక లలవప

6009 JBV3143294
పపరర: రసగననయకమక తతట

5998 NDX1028067
పపరర: వనసకట పడసరద రరవప చనన

భరస : పపరష చసదడరరవప చదచళర
ఇసటట ననస:13-7-379
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల తతట
ఇసటట ననస:13-7-381
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:13-07-381
వయసదస:43
లస: ససస స
6017 JBV1650878
పపరర: సదరజసదడ కలల
ర రర

94-48/532

భరస : నరసససహస తతట
ఇసటట ననస:13-7-381
వయసదస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తతట
ఇసటట ననస:13-07-381
వయసదస:25
లస: పప
6014 NDX3037058
పపరర: భగఖలకడక తతట

6006 AP151010150330
పపరర: దనవపద షపక

94-49/415

తసడడ:డ చనన యలమసద చనన
ఇసటట ననస:13-7-376
వయసదస:69
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ మగహమకద
ఇసటట ననస:13-7-380
వయసదస:65
లస: పప

భరస : తనరక రరమ రరవప ఈరసటట
ఇసటట ననస:13-07-381
వయసదస:47
లస: ససస స
6011 NDX2237949
పపరర: వజయ తతట

94-48/530

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చదచళర
ఇసటట ననస:13-7-379
వయసదస:36
లస: పప
94-48/537

5995 NDX1414051
పపరర: అబగదల కరరమ సయఖద

తసడడ:డ మహబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:13-7-375
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పడసరదరరవప చనన
ఇసటట ననస:13-7-376
వయసదస:32
లస: పప

94-46/123 6000 NDX0863795
5999 NDX1660753
పపరర: మననజ వనసకట రరవప శనగపలర
పపరర: లలవణఖ చదచళర

6005 AP151010153255
పపరర: ఖలశసబ షపక

94-49/414

6019 JBV3142502
పపరర: వజయ ఇకలకరరస

94-47/420

భరస : నరసససహమబరరస
ఇసటట ననస:13-7-383
వయసదస:71
లస: ససస స
94-47/421

6022 NDX1024959
పపరర: సతఖ జజజ న పడససననసబ
పసగగలలరర
భరస : గగరరమబరరస పసగగలలరర
ఇసటట ననస:13-7-385
వయసదస:58
లస: ససస స

94-47/422
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6023 NDX2038843
పపరర: బటబగ రరమజ వననకకటట

94-47/423

తసడడ:డ వనసకట రతనస వననకకటట
ఇసటట ననస:13-7-385
వయసదస:43
లస: పప
6026 NDX1483668
పపరర: మననరసజన పసగగలలరర

94-49/417

94-49/420

94-48/552

94-48/555

94-48/558

94-48/931

94-48/562

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:13-7-389, 7th Line
వయసదస:38
లస: పప

6036 AP151010150501
పపరర: రరజజష కలమలర కరకలమలనద

6039 JBV0803999
పపరర: సదరజష బటబగआ గరసజపలర आ

6042 NDX1779257
పపరర: లకడక మలధదరర పరతకకట

6045 NDX0110122
పపరర: సతఖననరరయణ రరవనసతల

94-49/934

6048 NDX0086330
పపరర: వరపడసరదరరవప కవపపరపప

6051 NDX0555193
పపరర: ననగలకడక అనదమలశశటట
తసడడ:డ హనదమసతరరవప అనదమలశశటట
ఇసటట ననస:13-7-390
వయసదస:30
లస: ససస స

94-48/551
6031 NDX0225243
పపరర: మరరధశత దదవ తరరకకకవళళళరర

6034 JBV3144045
పపరర: శశభటరరణణ కరకలమలనద

94-48/554

94-48/556

6037 JBV3134871
పపరర: మదన మహనరరవప
కరకలమలనద
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-7-387
వయసదస:70
లస: పప

94-48/557

94-48/559

6040 NDX2554962
పపరర: అచదఖత గరసజపలర

94-48/930

తసడడ:డ సదరజశ బటబగ గరసజపలర
ఇసటట ననస:13-07-388
వయసదస:23
లస: పప
94-48/560

6043 NDX2094332
పపరర: శకనవరస రరవనసతల

94-48/561

తసడడ:డ వశశననధస రరవనసతల
ఇసటట ననస:13-7-389
వయసదస:42
లస: పప
94-48/563

6046 NDX0086397
పపరర: రరఘవవసదడ కవపపరపప

94-211/196

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:13-7-389
వయసదస:32
లస: పప
94-49/935

తసడడ:డ సతఖ మలధవరరవప
ఇసటట ననస:13-7-389, 7th Line
వయసదస:68
లస: పప
94-49/937

94-49/419

భరస : మదననకహనరరవప కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-7-387
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననధస రరవనసతల
ఇసటట ననస:13-7-389
వయసదస:94
లస: పప

భరస : వర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:13-7-389, 7th Line
వయసదస:61
లస: ససస స
6050 NDX0086348
పపరర: కకరణ కలమలర కవపపరపప

94-48/553

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరతకకట
ఇసటట ననస:13-7-389
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవనసతల
ఇసటట ననస:13-7-389
వయసదస:52
లస: పప
6047 NDX1470277
పపరర: రరమశశషష కవపపరపప

6033 JBV3144037
పపరర: ననగ శరరషర కరకలమలనద

6028 NDX1619586
పపరర: రరసబటబగ దదవనవన

భరస : అనసత లకడక శయనస tirukkovalluri
ఇసటట ననస:13-7-386
వయసదస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖआ చచదరరआ
ఇసటట ననస:13-07-388
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ సదరజశ బటబగ గరసజపలర
ఇసటట ననస:13-07-388
వయసదస:18
లస: ససస స
6044 JBV3133683
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరవనసతల

94-48/550

తసడడ:డ మదననకహన కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-7-387
వయసదస:45
లస: పప

భరస : సదరజష బటబగ గరసజపలర
ఇసటట ననస:13-07-388
వయసదస:46
లస: ససస స
6041 NDX2555084
పపరర: అననఖ గరసజపలర

6030 NDX2254654
పపరర: పడభటవత మగవశ

94-49/416

తసడడ:డ రసగరరరవప దదవనవన
ఇసటట ననస:13-7-385
వయసదస:44
లస: పప

భరస : రరజజశ కలమలర కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-7-387
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మదననకహన కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-7-387
వయసదస:43
లస: పప
6038 NDX0873950
పపరర: గరసజపలర శరసత పసడయ

94-49/418

భరస : కకషష రరవప మగవశ
ఇసటట ననస:13-7-386
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచచరరమయఖ మగవశ
ఇసటట ననస:13-7-386
వయసదస:64
లస: పప
6035 AP151010150499
పపరర: కకషస ర కలమలర కరకలమలనద

6027 NDX1380278
పపరర: వనసగళ రరవప పచనచవ

6025 NDX1622787
పపరర: సదనత దదవనవన

భరస : రరసబటబగ దదవనవన
ఇసటట ననస:13-7-385
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ పచనచవ
ఇసటట ననస:13-7-385
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-7-385
వయసదస:49
లస: పప
6032 NDX2254803
పపరర: కకషష రరవప మగవశ

94-47/424

తసడడ:డ రరమయఖ పసగగలలరర
ఇసటట ననస:13-7-385
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ గగరరమబరరస పసగగలలరర
ఇసటట ననస:13-7-385
వయసదస:38
లస: ససస స
6029 NDX0537563
పపరర: వనసకట రరమలరరవప కసదదమళళ

6024 NDX1026921
పపరర: గగరరమబరరస పసగగలలరర

6049 NDX1937749
పపరర: మహలకడక కవపపరపప

94-49/936

భరస : కకరణ కలమలర కవపపరపప
ఇసటట ననస:13-7-389, 7th Line
వయసదస:30
లస: ససస స
94-48/564

6052 NDX0332023
పపరర: అననపపరష आ అనదమలలశశటట आ

94-48/565

తసడడ:డ హరరననధ బటబగआ అనదమలశశటట
ఇసటట ననస:13-7-390
వయసదస:40
లస: ససస స
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6053 NDX0332007
పపరర: జయచసదడआ అనదమలలశశటట आ

94-48/566

తసడడ:డ హరరననధ బటబగआ అనదమలశశటట
ఇసటట ననస:13-7-390
వయసదస:61
లస: ససస స
6056 NDX2008788
పపరర: పదకశక మదమసచ

తసడడ:డ శసకరయఖआ అనదమలశశటట
ఇసటట ననస:13-7-390
వయసదస:56
లస: పప
94-48/569

భరస : దదరర యఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:13-7-391
వయసదస:51
లస: ససస స
6059 NDX2008762
పపరర: సరసబశవరరవప మదమసచ

94-48/572

94-48/575

తసడడ:డ శశషరచలపతరరవప పపనదగగసడ
ఇసటట ననస:13-7-391
వయసదస:81
లస: పప
6065 NDX0655027
పపరర: గరరరజ కసతదటట

94-48/578

భరస : శకధర కసతదటట
ఇసటట ననస:13-7-392
వయసదస:43
లస: ససస స
6068 NDX2238327
పపరర: నతష కలమలరర

94-48/581

94-48/584

భరస : శకనవరసరరవప ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:13-7-394
వయసదస:47
లస: ససస స
6077 NDX1799552
పపరర: జజసఫ మననజ రరడడ ఏదసరరరర

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:13-7-394
వయసదస:53
లస: పప

94-48/573

94-48/590

6063 NDX2238095
పపరర: పడవనఖ మసదనలపప

94-48/576

6061 NDX2008796
పపరర: దదరర యఖ మదమసచ

94-48/574

6064 NDX2238004
పపరర: జజఖత మసదనలపప

94-48/577

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ మసదనలపప
ఇసటట ననస:13-07-392
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణయఖ మసదనలపప
ఇసటట ననస:13-07-392
వయసదస:39
లస: ససస స

6066 NDX2238038
పపరర: వవణగ మలధవ పరరచసరర

94-48/580
6067 NDX2238079
పపరర: వనసకట రమణయఖ మసదనలపప

94-48/579

6069 NDX1852285
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ రరమయఖ మసదనలపప
ఇసటట ననస:13-7-392
వయసదస:54
లస: పప
94-48/582

6072 NDX0816116
పపరర: శసకరరరవప వనచనచ

6075 NDX1925082
పపరర: అసదసత కసబస

6070 NDX0816058
పపరర: ననగమణణ వనచచ

94-48/583

భరస : శసకర రరవప వనచచ
ఇసటట ననస:13-7-393
వయసదస:57
లస: ససస స
94-48/585

6073 NDX2237931
పపరర: తననఖ ధసళపపడడ

94-48/586

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:13-7-394
వయసదస:22
లస: ససస స
94-48/588

6076 NDX2237865
పపరర: హరరశ ధసళపపడడ

94-48/589

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:13-7-394
వయసదస:27
లస: పప

94-48/591 6079 NDX1699752
6078 NDX1799503
పపరర: షసరర చసదడకరసత రరడడడ ఏదసరరరర
పపరర: సదబమరరవప జసపరన

తసడడ:డ సదధనకర రరడడడ ఏదసరరరర
ఇసటట ననస:13-7-394
వయసదస:32
లస: పప
94-48/593

94-48/571

తసడడ:డ సరసబయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:13-7-391
వయసదస:58
లస: పప

భరస : రఫపల రరడడడ కసబస
ఇసటట ననస:13-7-394
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సదధనకర రరడడడ ఏదసరరరర
ఇసటట ననస:13-7-394
వయసదస:29
లస: పప
6080 NDX2238137
పపరర: శకనవరస రరవప ధసళపపడడ

6060 NDX0720870
పపరర: శకనవరసరరవప పపనదగగసడ
పపనదగగసడ
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ పపనదగగసడ
ఇసటట ననస:13-7-391
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప వనచచ
ఇసటట ననస:13-7-393
వయసదస:63
లస: పప
94-48/587

6058 NDX2008770
పపరర: జయదదప మదమసచ
తసడడ:డ దదరరరరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:13-7-391
వయసదస:26
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:13-7-393
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరజసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:13-7-393
వయసదస:37
లస: పప
6074 NDX2237832
పపరర: రజన ధసళపపడడ

94-48/570

తసడడ:డ రరమ చనరరఖలల పరరచసరర
ఇసటట ననస:13-7-392
వయసదస:46
లస: పప

భరస : మనష కలమలర
ఇసటట ననస:13-7-393
వయసదస:35
లస: ససస స
6071 NDX2238400
పపరర: మనష కలమలర

6057 AP151010153714
పపరర: పరమమశశరర పపనదగగసడ

94-48/568

భరస : శకనవరసరరవప పపనదగగసడ
ఇసటట ననస:13-7-391
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరయణ పపనదగగసడ
ఇసటట ననస:13-7-391
వయసదస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ దదరర యఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:13-7-391
వయసదస:29
లస: పప
6062 AP151010150220
పపరర: ససరఖననరరయణ పపనదగగసడ

94-48/567 6055 JBV3142593
6054 NDX0330506
పపరర: హరరననధబటబగआ అనదమలలశశటట आ
పపరర: రరధదక పపనదగగసడ

6081 AP151010150048
పపరర: సదధనకర రరడడడ ఏదసరరరర
తసడడ:డ వర రరడడడ ఏదసరరరర
ఇసటట ననస:13-7-394
వయసదస:59
లస: పప

94-48/592

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప జసపరన
ఇసటట ననస:13-7-394
వయసదస:39
లస: పప
94-48/594

6082 NDX2103778
పపరర: వనసకట సరశమ బగరరక

94-48/595

తసడడ:డ వరయఖ బగరరక
ఇసటట ననస:13-7-396
వయసదస:82
లస: పప
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పపరర: జయమక తషమకల
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94-47/1027

భరస : నరసససహ రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:13-07-397
వయసదస:45
లస: ససస స
6086 NDX1860049
పపరర: శవ కలమలరర కలర

94-48/598

94-48/601

94-48/604

94-48/607

భరస : సదరజష రరడడడ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-7-401
వయసదస:36
లస: ససస స
6101 NDX1240720
పపరర: వనజజకడ కటటటపలర
భరస : కరరర అగగససస నవ కటటటపలర
ఇసటట ననస:13-7-402
వయసదస:80
లస: ససస స
6104 JBV3134152
పపరర: బటలకకషరషరరవప మలటటరర
తసడడ:డ జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:13-7-505
వయసదస:57
లస: పప
6107 NDX2236180
పపరర: వజయ కలమలరర పపదద

భరస : అశశక కనకరకవత యణబ
డ రర
ఇసటట ననస:13-8-407/401
వయసదస:37
లస: ససస స

94-48/605

6096 NDX2237881
పపరర: పసడయలసక ఈరసటట

6099 AP151010153269
పపరర: సస మమశశరర జవరశజ

6102 NDX1240738
పపరర: అగససస న కటటటపలర

6105 NDX2777035
పపరర: షపక రరజజశనన

94-46/124

6108 NDX2254480
పపరర: లకకకరరడడడ పస తరరడడడ

94-48/608

6111 NDX2774578
పపరర: బతస న వనసకటటశశర రరవప

6094 NDX0887141
పపరర: హనదమసత రరవప కలసభ

94-48/606

6097 NDX2237899
పపరర: తనరక రరమ రరవప ఈరసటట

94-48/609

తసడడ:డ చటటట బటబగ ఈరసటట
ఇసటట ననస:13/07/400
వయసదస:49
లస: పప
94-48/611

6100 JBV3134434
పపరర: వనసకరటరరమలసజనవయగలల
జవరజ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జవరశజ
ఇసటట ననస:13-7-401
వయసదస:66
లస: పప

94-48/612

94-48/614

6103 NDX2237642
పపరర: ధనఖ గడడడ పరటట

94-47/425

తసడడ:డ వవణగ గగపరల గడడడపరటట
ఇసటట ననస:13-7-447
వయసదస:22
లస: ససస స
94-50/570

6106 NDX2609873
పపరర: సరయ వనసకట తషలససరరస చటటట

94-4/1263

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప చటటట
ఇసటట ననస:13-08-47
వయసదస:20
లస: పప
94-46/125

తసడడ:డ పపళరరడడడ పస తరరడడడ
ఇసటట ననస:13-8-407
వయసదస:22
లస: పప
94-46/127

94-48/603

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:13-7-399
వయసదస:64
లస: పప

భరస : షపక మమహబబబ బటషర
ఇసటట ననస:13-8
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : హరర బటబగ పపదద
ఇసటట ననస:13-8-407
వయసదస:63
లస: ససస స
6110 NDX2254464
పపరర: శరరష యణబ
డ రర

6093 NDX0109991
పపరర: శకకరసత కలసభట

తసడడ:డ జవ రతనస కటటటపలర
ఇసటట ననస:13-7-402
వయసదస:87
లస: పప
94-47/426

94-48/600

తసడడ:డ హనదమసతరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:13-7-399
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : రరమలసజనవయగలల జవరశజ
ఇసటట ననస:13-7-401
వయసదస:67
లస: ససస స
94-48/613

6088 NDX1859976
పపరర: అసజ రరడడడ కలర

94-48/602 6091 NDX0220327
6090 NDX1750208
పపరర: వనసకట సరయ బటబగ బబలరసకకసడ
పపరర: ననగకలరన కలసభట

తసడడ:డ తనరకరరమ రరవప ఈరసటట
ఇసటట ననస:13/07/400
వయసదస:25
లస: ససస స
94-48/610

94-48/597

తసడడ:డ కకటట రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:13-7-397
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ హనదమసతరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:13-7-399
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ తనరక రరమ రరవప ఈరసటట
ఇసటట ననస:13/07/400
వయసదస:24
లస: ససస స
6098 NDX2237956
పపరర: వజయ లకడక బబ డపరటట

94-48/599

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:13-7-398
వయసదస:56
లస: పప

భరస : హనదమసతరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:13-7-399
వయసదస:59
లస: ససస స
6095 NDX2237873
పపరర: ససరరఖ కకరణ ఈరసటట

6087 NDX1769308
పపరర: భటణగ పడకరశ రరడడడ తయఖగబర

6085 NDX1671610
పపరర: సదనతన కలర

భరస : అసజ రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:13-7-397
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:13-7-397
వయసదస:27
లస: పప

భరస : నరసయఖ అరర
ఇసటట ననస:13-7-398
వయసదస:69
లస: ససస స
6092 NDX0221192
పపరర: అరరణ కలసభట

94-48/596

తసడడ:డ కకటట రరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:13-7-397
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:13-7-397
వయసదస:53
లస: ససస స
6089 NDX1193259
పపరర: దదరర అరర

6084 NDX1769209
పపరర: హరరక తయఖగబర

6109 NDX2254472
పపరర: అశశక చకకవరరస యణబ
డ రర

94-46/126

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యణబ
డ రర
ఇసటట ననస:13-8-407
వయసదస:34
లస: పప
94-46/769

తసడడ:డ బతస న శకనవరసదలల
ఇసటట ననస:13-8-407 FLAT NO 303
వయసదస:55
లస: పప

6112 NDX2774586
పపరర: బతస న భవరన

94-46/770

భరస : బతస న వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-8-407 FLAT NO 303
వయసదస:49
లస: ససస స
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పపరర: హరరత ననదచసడర
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94-47/427

భరస : గగరరవవసశర రరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:33
లస: ససస స
6116 NDX1025097
పపరర: మలధవ వనననన

94-47/432

94-47/435

94-47/438

94-47/442

94-47/446

94-47/449

94-47/453

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-8-411
వయసదస:54
లస: పప

6126 NDX1027341
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస వనలవవలల

6129 NDX0110528
పపరర: మధదమబరరస వవగజశన

6132 NDX1028422
పపరర: సదరజష బటబగ కకమలకలపరటట

6135 NDX1028562
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలరరత

94-46/771

6138 NDX1229830
పపరర: పదనకవత బసడర మబడడ
భరస : వవసకట పతరరవప
ఇసటట ననస:13-8-411
వయసదస:46
లస: ససస స

94-47/457

6121 NDX1025071
పపరర: నరకలలదదవ ఆకలరరత

94-47/437

6124 NDX1026517
పపరర: సతష చదసడడ

94-47/443

94-47/440

6127 NDX0614446
పపరర: రరధనకకకషష గబడసరర

94-47/444

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:39
లస: పప
94-47/447

6130 NDX1026657
పపరర: సదబటమరరవప చదసడడ

94-47/448

తసడడ:డ హనదమయఖ
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:54
లస: పప
94-47/450

6133 NDX1026681
పపరర: బటలకకషష వనలవవలల

94-47/452

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:64
లస: పప
94-47/454

6136 NDX1660738
పపరర: సరయయ వతదజ బసడర మబడడ

94-46/128

తసడడ:డ వనసకటపతరరవ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:13-8-411
వయసదస:25
లస: పప
94-47/455

6139 NDX1229848
పపరర: సరయ సదరజష బసడర మబడడ

94-47/456

తసడడ:డ వవసకటపతరరవప
ఇసటట ననస:13-8-411
వయసదస:28
లస: పప

94-47/1089 6142 NDX1299320
6141 NDX2993681
పపరర: మగరళమహన రరవప వపననస
పపరర: భటవనన తనడడవరయ

తసడడ:డ అపరయఖ వపననస
ఇసటట ననస:13-8-411
వయసదస:62
లస: పప

94-47/434

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ సదబడహకణఖస
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:79
లస: పప

భరస : మగరళమహన రరవప వపననస
ఇసటట ననస:13-8-411
వయసదస:50
లస: ససస స
6140 JBV1650225
పపరర: వనసకటపతరరవప బసడర మబడడ

94-47/439

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:75
లస: పప
6137 NDX3006244
పపరర: రతనసబ వపననస

6123 NDX1026210
పపరర: సరయ ఇసదదరర దదవ గడడయలరస

6118 NDX1025782
పపరర: మసగవలర వనలవవలల

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:57
లస: పప
6134 NDX0111617
పపరర: రరశయఖ ఓరరగసటట

94-47/436

తసడడ:డ బటలకకషష
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ మగళర మబరయఖ
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:47
లస: పప
6131 NDX1276815
పపరర: లకడక ననరరయణ కకరకపరటట

6120 NDX1025287
పపరర: ససతమక చదసడడ

94-47/431

భరస : బటలకకషష
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమలరరవప
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:37
లస: పప
6128 NDX1276823
పపరర: సరసబ శవ రరవప ననలకలదదటట

94-47/433

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:64
లస: ససస స

భరస : రరశయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:67
లస: ససస స
6125 NDX0614453
పపరర: దదవరకర గబడసరర

6117 NDX0224394
పపరర: గరపసలకడక వవగరశన

6115 NDX1026855
పపరర: సరశత ఆకలరరత

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : మధదమబరరస
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవపआ
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:59
లస: ససస స
6122 NDX1962845
పపరర: ససమన కలమలరర ఓరరగసటట

94-47/430

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : చసదద బటబబరరవప
ఇసటట ననస:13-8-409
వయసదస:49
లస: ససస స
6119 NDX0614636
పపరర: సరసబటడజఖస గబడసరరआ

6114 NDX1276807
పపరర: అనసరరధ ననలకలదదటట

94-46/129

తసడడ:డ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:13-8-412
వయసదస:26
లస: ససస స

Page 116 of 318

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35

6143 NDX3224144
పపరర: శవ రరమ కకషష నసదదపరటట

94-46/896

తసడడ:డ ననగ భబషణస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:13-8-412
వయసదస:69
లస: పప
94-47/459

తసడడ:డ శవ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:13-8-412
వయసదస:39
లస: పప
94-47/1277

6152 NDX1024702
పపరర: అననపపరష అడడ గళళ

6155 NDX2038892
పపరర: రరధదక మకకకలనవన

94-47/461

94-47/464

94-50/218

94-44/43

భరస : ననగజశశర రరవప ననపనవన
ఇసటట ననస:13-09-417
వయసదస:51
లస: ససస స
94-44/51

94-47/462

6156 NDX2038868
పపరర: చసదడస పరదరరస

6159 NDX2780807
పపరర: జయశక పసల

94-50/221

94-47/465

6151 NDX1660696
పపరర: రరఘవవసదడ కలమలర అడనడగల

6154 NDX2024511
పపరర: అసజమక పరదరరస

94-47/463

6157 NDX1660498
పపరర: రహహమగననసర సయఖద

94-48/1026

6160 NDX2235810
పపరర: రరహహత మగటట
ర రర
తసడడ:డ వజయ కలమలర మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:13-09-415
వయసదస:21
లస: పప

6162 NDX2235018
పపరర: ససదదప ననపనవన

6163 NDX0725630
పపరర: వనసకటటసశరరర ననయక దదవరసస ఠ

6168 JBV1650563
పపరర: హససనన షపక

6171 NDX2239242
పపరర: జబవపలలర షపక
తసడడ:డ అహమకద బటషర షపక
ఇసటట ననస:13-10
వయసదస:36
లస: పప

94-50/217

94-44/24

భరస : వర వనసకట ససరఖ కలమలర పసల
ఇసటట ననస:13-9-43
వయసదస:36
లస: ససస స

6165 NDX2239200
పపరర: ఛనన బ షపక

94-46/131

భరస : ఖలజజ సయఖద
ఇసటట ననస:13-9
వయసదస:31
లస: ససస స

94-40/569

94-44/50

తసడడ:డ బటలలజ ననయక దదవరసస ఠ
ఇసటట ననస:13-09-419
వయసదస:49
లస: పప
94-50/219

6166 JBV1650464
పపరర: నజమగననసర సయఖద

94-50/220

తసడడ:డ అమన సయఖద
ఇసటట ననస:13-10
వయసదస:37
లస: ససస స
94-50/222

తసడడ:డ అమన షపక
ఇసటట ననస:13-10
వయసదస:45
లస: ససస స
94-50/224

94-47/1276

భరస : చసదడస పరదరరస
ఇసటట ననస:13-8-414
వయసదస:38
లస: ససస స

భరస : జజబఉలలర షపక
ఇసటట ననస:13-10
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : అయబబ సయఖద
ఇసటట ననస:13-10
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అయబబ సయఖద
ఇసటట ననస:13-10
వయసదస:24
లస: పప

6153 NDX1026863
పపరర: ననగజశశర రరవప ఎ

6148 NDX3224276
పపరర: లకడక రరజఖస నసదదపరటట

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప అడనడగల
ఇసటట ననస:13-8-413
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ ననపనవన
ఇసటట ననస:13-09-419
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నననపనవన
ఇసటట ననస:13-09-419
వయసదస:60
లస: పప

6170 NDX2010387
పపరర: బగలసదర అల సయఖద

94-46/130

తసడడ:డ హనదమయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:13-8-414
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ మలలక సయఖద
ఇసటట ననస:13-9
వయసదస:35
లస: పప

6167 JBV1650555
పపరర: హహసన సయఖద

6150 NDX1660712
పపరర: లకడక పడసనన అడనడగల

94-47/458

తలర : శవ రరమ కకషష నసదదపరటట
ఇసటట ననస:13-8-412
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమలరసరశమ
ఇసటట ననస:13-8-413
వయసదస:64
లస: పప

తసడడ:డ పటటటభ రరమయఖ మకకకలనవన
ఇసటట ననస:13-8-414
వయసదస:49
లస: ససస స

6164 NDX2254266
పపరర: వనసకట సరశమ నననపనవన

94-47/460

భరస : రరఘవవసదడ కలమలర అడనడగల
ఇసటట ననస:13-8-413
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-8-413
వయసదస:54
లస: ససస స

6161 NDX2235984
పపరర: పదక శక ననపనవన

6147 AP151010150677
పపరర: శవరరమకకషషయఖ నసదదపరటట

6145 AP151010153736
పపరర: లకడకరరజఖస నసదదపరటట

భరస : శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:13-8-412
వయసదస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:13-8-412
వయసదస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కటట
ఇసటట ననస:13-8-412
వయసదస:49
లస: ససస స

6158 NDX1660456
పపరర: ఖలజజ సయఖద

94-46/903

తసడడ:డ రరఘవయఖ కటట
ఇసటట ననస:13-8-412
వయసదస:54
లస: పప

6146 JBV3133394
పపరర: శకనవరసన నసదదపరటట

6149 NDX3227170
పపరర: జయ కటట

6144 NDX3251741
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కటట

6169 NDX0430850
పపరర: బబ సయఖద

94-50/223

భరస : సపవయఖద అమన సయఖద
ఇసటట ననస:13-10
వయసదస:66
లస: ససస స
94-50/225

6172 JBV1650324
పపరర: అయబబ సయఖద

94-50/226

తసడడ:డ అమన సయఖద
ఇసటట ననస:13-10
వయసదస:51
లస: పప
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94-47/466

భరస : రరతనస మణణ
ఇసటట ననస:13-10-433
వయసదస:41
లస: ససస స
6176 NDX0329961
పపరర: కకటటశశరమక పరవపలలరర

94-47/469

94-47/472

94-47/475

6185 NDX1149871
పపరర: పదనకవత అతష
స లలరర

94-47/637

94-47/640

94-47/643

తసడడ:డ ననగమలలర సశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:40
లస: పప
94-47/646

94-47/635

6186 JBV3142221
పపరర: ఈశశరర కకల

6189 NDX2237030
పపరర: సరరజ మగననసగర

94-50/228

94-47/638

6184 NDX1651844
పపరర: భవరన కకలల

6187 JBV3142957
పపరర: రమణ కరర కలసట

94-47/641

6190 JBV3134111
పపరర: వనసకట సరయ కకలల
తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:34
లస: పప

6192 NDX1150010
పపరర: అతష
స లలరర శవశసకర

6193 JBV3133667
పపరర: గగరరననధస కరరర కలసట

6198 NDX0345967
పపరర: బబజజన షపక

6201 NDX0846840
పపరర: ననగగర షరరఫ షపక
తసడడ:డ రహహమలన షపక
ఇసటట ననస:13-12
వయసదస:35
లస: పప

94-47/474

94-47/636

94-47/639

భరస : గగరరననధస కరరర కలసట
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:46
లస: ససస స

94-47/644

94-47/642

94-47/645

తసడడ:డ పసచచయఖ కరరర కలసట
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:50
లస: పప
94-48/977

6196 NDX1733022
పపరర: ఖసససబ షపక

94-50/227

తసడడ:డ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:13-12
వయసదస:26
లస: ససస స
94-50/229

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:13-12
వయసదస:35
లస: ససస స
94-50/231

6181 NDX1789702
పపరర: సపస గరరర పరవపలలరర

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:71
లస: ససస స

6195 NDX3128949
పపరర: కకటటశశరమక అఠరరరర

94-47/471

భరస : కలమలర కకలల
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ కకటటశశరమక
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:72
లస: ససస స

భరస : ననగబర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:13-12
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహ బబబ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:13-12
వయసదస:29
లస: పప

6183 NDX2390490
పపరర: లకడక దదరర కకల

6178 NDX1507104
పపరర: రరకజశ పరవపలలరర

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:13-10-433
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కకల
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:67
లస: పప

6200 NDX0959866
పపరర: ససధనన షపక

94-47/473

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:66
లస: ససస స

6197 NDX0851519
పపరర: జబబదన షపక

6180 NDX0328625
పపరర: సపస గరరర పరవపలలరర

94-47/468

తసడడ:డ సపస గరరర పరవపలలరర
ఇసటట ననస:13-10-433
వయసదస:26
లస: పప

భరస : రరమ లకకక రరడడ కకల
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : శవశసకర అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:13-11-461
వయసదస:39
లస: ససస స

6194 AP151010150788
పపరర: ననగమలలర సశర రరవప కకల

94-47/470

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13-10-433
వయసదస:49
లస: పప

6182 NDX0359521
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
పరవపలలరర
తసడడ:డ వనసకటసదబమయఖ
ఇసటట ననస:13-10-433
వయసదస:70
లస: పప

6191 NDX2384246
పపరర: కలమలర కకల

6177 NDX1810804
పపరర: కగశక పపలపరటట

6175 NDX1789637
పపరర: అసజన దదవ పరవపలలరర

భరస : సపస గరరర పరవపలలరర
ఇసటట ననస:13-10-433
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ పపలపరటట
ఇసటట ననస:13-10-433
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ సదబమయఖ రరతనస
ఇసటట ననస:13-10-433
వయసదస:46
లస: పప

6188 JBV3142205
పపరర: అసజమక కకల

94-47/467

భరస : సపస గరరర
ఇసటట ననస:13-10-433
వయసదస:52
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13-10-433
వయసదస:74
లస: ససస స
6179 NDX2236933
పపరర: మణణ రరతనస

6174 NDX0330001
పపరర: అసజననదదవ పరవపలలరర

6199 NDX0345900
పపరర: అసకతషననసర షపక

94-50/230

భరస : సదభటన షపక
ఇసటట ననస:13-12
వయసదస:45
లస: ససస స
94-50/232

6202 NDX2123214
పపరర: బషసర షపక

94-50/233

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:13-12
వయసదస:43
లస: పప
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6203 NDX1897877
పపరర: సదరజష బటబగ బబ నగలల

94-46/151

తసడడ:డ రతనస బబ నగబటల
ఇసటట ననస:13-12-448
వయసదస:47
లస: పప
6206 NDX2505444
పపరర: లకడక రరజజ రరజజశశరర అచదతషన

94-46/153

భరస : గరపరల కకషషమబరరస అచదతషన
ఇసటట ననస:13-12-461
వయసదస:54
లస: ససస స
6209 NDX0582163
పపరర: భవరన కరమశశటట

94-46/152

94-46/156

తసడడ:డ రవసదడ బటబగ
ఇసటట ననస:13-12-454
వయసదస:26
లస: ససస స

6207 JBV3142585
పపరర: ససతనరరమమక ఏలలరర

6208 JBV3142577
పపరర: కమలలదదవ ఏలలరర

94-46/154

6210 NDX0559500
పపరర: శకధర కరమశశటట

భరస : శకపరరరసరరధద
ఇసటట ననస:13-12-463
వయసదస:73
లస: ససస స

6213 AP151010150283
పపరర: వనసకట బటలకకషష ఘడడయలరస

94-47/647

94-46/155

భరస : రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:13-12-461
వయసదస:86
లస: ససస స
94-46/157

తసడడ:డ హరరననథ బటబగ
ఇసటట ననస:13-12-462
వయసదస:35
లస: పప
94-46/159

6205 NDX2265312
పపరర: మమఘన రసగ

తసడడ:డ రమమష మగవశల వ యస యస య
ఇసటట ననస:13-12-451
వయసదస:25
లస: పప

భరస : రమణణ
ఇసటట ననస:13-12-461
వయసదస:69
లస: ససస స

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:13-12-462
వయసదస:42
లస: ససస స
6212 JBV3143419
పపరర: వనసకట లకడక రరచకకసడ

6204 NDX1660985
పపరర: కగషసక మగవశల వనసకట

6211 NDX0736066
పపరర: వనసకటటశశరరర రతననవత

94-46/158

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:13-12-462
వయసదస:48
లస: పప
94-47/648

తసడడ:డ సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:13-12-463
వయసదస:45
లస: పప

6214 NDX0582197
పపరర: అరరణశక పస బ

94-46/160

తసడడ:డ రసగననథ
ఇసటట ననస:13-12-464
వయసదస:45
లస: ససస స

94-46/161 6216 NDX0559641
94-46/162 6217 NDX0559542
6215 JBV3142031
పపరర: జజనకక దదవ పడటటవడడ భయలనకరర
పపరర: కళళఖణ కకషష పడతవరదద భయసకర
పపరర: రసగననథ పడటటవడడ భయసకర

భరస : రసగననథ
ఇసటట ననస:13-12-464
వయసదస:75
లస: ససస స
6218 JBV3142775
పపరర: దదవకలమలరర వలవవటట

తసడడ:డ రసగననథ
ఇసటట ననస:13-12-464
వయసదస:46
లస: పప
94-46/164

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:13-12-465
వయసదస:77
లస: ససస స
6221 NDX2960821
పపరర: సరయ సదయధన తతమలటట

94-46/737

6222 NDX2960953
పపరర: వదనఖవత తతమలటట

94-47/649

6225 NDX1963017
పపరర: లకడక సరసబటడజఖస గగడడవరడ
భరస : వనసకట సదబమ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:13-12-466
వయసదస:71
లస: ససస స

6227 NDX1247949
పపరర: మలధవరరవప గగడడవరడ

6228 NDX1614586
పపరర: సరసబశవ రరవప పస తరర సక

94-47/652

తసడడ:డ వనసకట సదబటమ రరవప
ఇసటట ననస:13-12-466
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:13-12-467
వయసదస:28
లస: ససస స

94-46/165

94-46/738

6231 NDX1042837
పపరర: ససధఖ దదరరసననల
తలర : రరజఖలకడక
ఇసటట ననస:13-12-467
వయసదస:27
లస: ససస స

94-46/166

6223 NDX2960862
పపరర: గగతస తతమలటట

94-46/739

తసడడ:డ సరయ సదయధన తతమలటట
ఇసటట ననస:13-12-466
వయసదస:22
లస: పప
94-47/650

6226 NDX1962811
పపరర: వనసకట రమలనసజనవయగలల
గజరవలర
తసడడ:డ వనసకట చచననయఖ గజరవలర
ఇసటట ననస:13-12-466
వయసదస:44
లస: పప

94-47/651

94-47/653

6229 NDX2760874
పపరర: గగతమ తషమలటట

94-49/638

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:13-12-466
వయసదస:55
లస: పప
94-46/167

6220 AP151010150456
పపరర: మలరరతకలమలర చరరల
తసడడ:డ రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:13/12/466
వయసదస:54
లస: పప

భరస : సరయ సదయధన తతమలటట
ఇసటట ననస:13-12-466
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమలసజనవయగలల గజరవలర
ఇసటట ననస:13-12-466
వయసదస:40
లస: ససస స

6230 NDX1736380
పపరర: సతఖ వరన అదదసకక

తసడడ:డ ఆచనరఖ
ఇసటట ననస:13-12-464
వయసదస:76
లస: పప

భరస : మలరరత కలమలర
ఇసటట ననస:13-12-466
వయసదస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతమలటట
ఇసటట ననస:13-12-466
వయసదస:53
లస: పప
6224 NDX1962894
పపరర: మధదబటల గజరవలర

6219 JBV3143534
పపరర: పదక చరరల

94-46/163

తసడడ:డ సరయ సదయధన తషమలటట
ఇసటట ననస:13-12-466
వయసదస:21
లస: పప
94-46/168

6232 JBV0856591
పపరర: పదనకవత అదదసకక

94-46/169

భరస : శసకరరరవప అడడ సకక
ఇసటట ననస:13-12-467
వయసదస:43
లస: ససస స
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94-46/170

భరస : వనసకట రఘగరరస గరపరరజ
ఇసటట ననస:13-12-467
వయసదస:60
లస: ససస స
6236 NDX1736554
పపరర: వజయ కకరణ అదదసకక

94-46/173

94-47/654

94-46/177

94-47/657

94-47/660

94-47/663

6254 AP151010150634
పపరర: రరమసదబటమరరవప వలల
ర రర

94-47/666

94-46/178

6246 AP151010153197
పపరర: వజయ లకడక గరవసదరరజ

6249 AP151010153671
పపరర: వరలకడక వలల
ర రర

6252 NDX1084185
పపరర: శకరరమ చసదడమబరరస రరవనసతల

94-47/658

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-12-472
వయసదస:67
లస: ససస స

94-46/176

6244 JBV1653187
పపరర: హహమ ససనగగ గరవసదరరజ

94-47/656

6247 AP151010150180
పపరర: ననరరయణ పడసరద గరవసదరరజ

94-47/659

94-47/661

6250 NDX1149962
పపరర: వ ఆర పవన కలమలర
రరవనసతల
తసడడ:డ రరమమబరరస
ఇసటట ననస:13-12-471
వయసదస:30
లస: పప

94-47/662

94-47/664

6253 NDX1229863
పపరర: పడభటకరర కరకరపరరస

94-47/665

తసడడ:డ వవసకట సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-12-471
వయసదస:68
లస: పప

94-47/1035 6256 NDX2777126
94-47/1036
6255 NDX2880334
పపరర: వ ఆర పస కలమలర రరవనసతల
పపరర: చసదడకళ సరసశత రరవనసతల

6258 NDX0338491
పపరర: వనసకట మహహష అమర

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మబరరస రరవనసతల
ఇసటట ననస:13-12-471
వయసదస:25
లస: ససస స
94-47/668

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-12-472
వయసదస:39
లస: పప
94-46/180

6241 NDX1614669
పపరర: భగవనవశశరర పస తరర సక

తసడడ:డ దతనసతదయ
డ శరక గరవసదరరజ
ఇసటట ననస:13-12-470
వయసదస:77
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ మబరరస రరవనసతల
ఇసటట ననస:13-12-471
వయసదస:30
లస: పప
94-47/667

94-46/175

తసడడ:డ ననరరయణ పడసరద
ఇసటట ననస:13-12-470
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:13-12-471
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:13-12-471
వయసదస:79
లస: పప

తసడడ:డ భటరర వ రరమగ గవన
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:23
లస: పప

6243 NDX0582262
పపరర: పరరశత దదవ కటటకక

6238 NDX2072726
పపరర: సదబటమ రరవప లకకకసశశటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:13-12-470
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-12-471
వయసదస:77
లస: ససస స

6251 NDX2265296
పపరర: ఎస వ యస యస వ పడసరద
గగసడర
తసడడ:డ అమరజశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-12-471
వయసదస:39
లస: పప

6260 NDX2429561
పపరర: గగతమ కలమలర గవన

94-47/655

భరస : ననరరయణ పడసరద గరవసదరరజ
ఇసటట ననస:13-12-470
వయసదస:67
లస: ససస స

భరస : పడభటకరర
ఇసటట ననస:13-12-471
వయసదస:61
లస: ససస స

6257 AP151010153645
పపరర: ననగరరజలకడక అమరర

6240 AP151010153159
పపరర: సదజజత గరవసదరరజ

94-46/172

తసడడ:డ వనసకయఖ లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:13-12-467
వయసదస:80
లస: పప

భరస : రరమ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:13-12-470
వయసదస:59
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కసస
స రర
ఇసటట ననస:13-12-470
వయసదస:43
లస: ససస స
6248 NDX1229871
పపరర: మసగలల గగరర దదవ కరకరపరరస

94-46/174

భరస : బటలసదబడమణఖస
ఇసటట ననస:13-12-469
వయసదస:73
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:13-12-470
వయసదస:46
లస: ససస స
6245 AP151010153174
పపరర: లకడక ససకత కసస
స రర

6237 NDX0938738
పపరర: వనసకరటరరమ ఫణణ కలమలర శషషన

6235 NDX2072718
పపరర: సరయ పకథదశ ససదర నరర లకకకసశశటట

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:13-12-467
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర శరక
ఇసటట ననస:13-12-467
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ దతనసతదయ
డ
శరక
ఇసటట ననస:13-12-468
వయసదస:72
లస: పప
6242 NDX1614685
పపరర: అమరజశశరర పస తరర సక

94-46/171

భరస : సదబటమరరవప లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:13-12-467
వయసదస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:13-12-467
వయసదస:26
లస: పప
6239 AP151010150216
పపరర: బటల సదబడహకణఖస గరవసదరరజ

6234 NDX2072676
పపరర: శశషరరతనస లకకకసశశటట

6261 NDX1736489
పపరర: మననజ కలమలర గవన
తసడడ:డ భటరర వ రరమగ గవన
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:26
లస: పప

6259 AP151010150611
పపరర: సరసబశవరరవప అమరర

94-47/669

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-12-472
వయసదస:67
లస: పప
94-46/181

6262 NDX1736604
పపరర: వవణగ గగపరల గడడడపరటట

94-46/182

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గడడడపరటట
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:50
లస: పప
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6263 NDX3010170
పపరర: శవ పరరశత తలశల
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94-46/740

భరస : శకనవరసరరవప తలశల
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:44
లస: ససస స
6266 NDX2429512
పపరర: శకలత గడడడ పరటట

94-47/672

94-47/675

94-47/678

6270 NDX2429520
పపరర: మహన బటబగ గడడడపరటట

6273 NDX1025410
పపరర: భటరర వ రరమగ గవన

94-47/681

6276 NDX3191277
పపరర: సతఖవత భమనవన

6279 NDX0863704
పపరర: వనసకట హనషర మగవశల

తసడడ:డ రఘగననథ రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:13-12-474, FRIENDS ENCLAVE
వయసదస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:28
లస: ససస స

6281 NDX0864264
పపరర: దదపసస నసదదగస

6282 NDX1026830
పపరర: మమనషర భమనవన

94-47/684

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:31
లస: ససస స
6284 NDX1088871
పపరర: కళళఖణణ గడడడ పరటట

94-47/687

తసడడ:డ వ యస యస యస రమమశ
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:24
లస: పప

94-47/679

94-47/690

6288 NDX0863779
పపరర: రమలదదవ నసదదగస

94-47/1037

6291 AP151010150618
పపరర: రమమష మగవశల
తసడడ:డ వఠల రరవప
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:53
లస: పప

6271 NDX1027879
పపరర: రఘగననధ రరవప గగసటటపలర

94-47/677

6274 NDX0862219
పపరర: పడసరద బ

94-47/680

6277 NDX2237683
పపరర: సరయ ససనగర గగసటటపలర

94-47/717

తసడడ:డ రఘగననధ రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:13-12-474, FRIENDS ENCLAVE
వయసదస:23
లస: ససస స
94-47/682

6280 NDX0864108
పపరర: మమనక భమనవన

94-47/683

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:31
లస: ససస స
94-47/685

6283 NDX1026418
పపరర: శరరష నసదదగస

94-47/686

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:36
లస: ససస స
94-47/688

6286 NDX1026467
పపరర: వనసకటలకడక గగసటటపలర

94-47/689

భరస : రఘగననధ రరవప
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:47
లస: ససస స
94-47/691

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:53
లస: ససస స
94-47/693

94-47/674

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:60
లస: పప

భరస : భటరర వ రరమగ
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:52
లస: ససస స
6290 NDX2265270
పపరర: కగశక వనసకట మగవశల

6285 NDX1026434
పపరర: జజఖతసత రరణణ గవన

6268 NDX2236727
పపరర: దదవళర కలమలర మగతనఖలపలర

తసడడ:డ ఉమల మహహశశర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : వవణగగరపరల
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:42
లస: ససస స
6287 JBV3142486
పపరర: అసజనన మగవశల

94-47/676

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:49
లస: ససస స
94-47/718

94-47/671

తసడడ:డ శకనవరస మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:64
లస: పప
6278 NDX2237618
పపరర: లఖత గగసటటపలర

94-47/673

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గడడడపరటట
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:52
లస: పప
6275 NDX0861757
పపరర: సరసబశవరరవప నసదదగస

6267 NDX2265304
పపరర: రరధ రరణణ మదదదల

6265 NDX2429496
పపరర: ధనఖ గడడడ పరటట

తసడడ:డ వవణగగరపరల గడడడపరటట
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మదదదల
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:25
లస: పప
6272 NDX2265254
పపరర: సరసబశవరరవప మదదదల

94-47/670

తసడడ:డ మహన బటబగ గడడడపరటట
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : మహన బటబగ గడడడపరటట
ఇసటట ననస:13-12-474
వయసదస:41
లస: ససస స
6269 NDX1740456
పపరర: వసశ కకషష మదదదల

6264 NDX2429504
పపరర: పరడఖఖ గడడడ పరటట

6289 NDX1637588
పపరర: వసశ కకషష మదదదల

94-47/692

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మదదదల
ఇసటట ననస:13-12-475
వయసదస:25
లస: పప
94-47/694

6292 NDX0939843
పపరర: సససధసర ఆర.యమ.వ

94-46/183

తసడడ:డ రవసదడననథ
ఇసటట ననస:13-12-476
వయసదస:35
లస: ససస స
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6293 NDX0706234
పపరర: ఆదదలకడక కకతస మలసద
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94-46/184

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-12-476
వయసదస:56
లస: ససస స
6296 NDX0689703
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతస మలసద

94-46/187

94-47/695

94-47/961

94-47/697

94-47/700

6303 NDX2603827
పపరర: వనసకట హరరష బబ రరక

6306 NDX2237238
పపరర: శక వషష
ష పరతతరర

6309 NDX2540284
పపరర: మలధదరర దదవ పరతతరర

94-47/965

94-47/1040

6312 NDX2768117
పపరర: రరహన సదలలసనన షపక

6298 NDX0701649
పపరర: సససహచలస కడగల

94-46/189

6301 NDX2603769
పపరర: జజఖత బబ రరక

94-47/960

భరస : రరసబటబగ బబ రరక
ఇసటట ననస:13-12-477
వయసదస:38
లస: ససస స
94-47/962

6304 NDX2237337
పపరర: రరశ పసడయల రరయపరటట

94-47/696

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:13-12-478
వయసదస:22
లస: ససస స
94-47/698

6307 NDX2237667
పపరర: శకనవరస రరవప రరయపరటట

94-47/699

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:13-12-478
వయసదస:52
లస: పప
94-47/963

భరస : రమమశ బటబగ పరతతరర
ఇసటట ననస:13-12-478
వయసదస:56
లస: ససస స

భరస : రఘగవర పరతతరర
ఇసటట ననస:13-12-478
వయసదస:30
లస: ససస స
6314 NDX2769693
పపరర: షపక కరరస

94-47/959

తసడడ:డ రమమష బటబగ పరతతరర
ఇసటట ననస:13-12-478
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ పరతతరర
ఇసటట ననస:13-12-478
వయసదస:62
లస: పప
6311 NDX2540292
పపరర: అశశన పరతతరర

6300 NDX2603884
పపరర: రరసబటబగ బబ రరక

94-46/186

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:13-12-476
వయసదస:69
లస: పప

తసడడ:డ రరసబటబగ బబ రరక
ఇసటట ననస:13-12-477
వయసదస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:13-12-478
వయసదస:49
లస: ససస స
6308 NDX2237600
పపరర: రమమష బటబగ పరతతరర

94-46/188

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ రరక
ఇసటట ననస:13-12-477
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరసబటబగ బబ రరక
ఇసటట ననస:13-12-477
వయసదస:20
లస: పప
6305 NDX2237352
పపరర: నరకల రరయపరటట

6297 NDX0939314
పపరర: రవసదడననథ ఆర.వ

6295 NDX0940106
పపరర: ససధఖశక ఆర యమ

తసడడ:డ వనసకట దతనసతదయ
డ
శరక
ఇసటట ననస:13-12-476
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకకరరవప
ఇసటట ననస:13-12-476
వయసదస:68
లస: పప

తసడడ:డ పదక రరజ
ఇసటట ననస:13-12-477
వయసదస:25
లస: పప
6302 NDX2621100
పపరర: వనసకట గరపస కకషష బబ రరక

94-46/185

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:13-12-476
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:13-12-476
వయసదస:65
లస: పప
6299 NDX2265262
పపరర: చసదడ తదజ సరరకకసడ

6294 NDX0939900
పపరర: అననపపరష కడగల

6310 NDX2540276
పపరర: రఘగవర పరతతరర

94-47/964

తసడడ:డ రమమశ బటబగ పరతతరర
ఇసటట ననస:13-12-478
వయసదస:34
లస: పప
94-47/1038

6313 NDX2759025
పపరర: షబటజ హనసర షపక

94-47/1039

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:13-12-478, 2B SRI SAI NIVAS
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:13-12-478, 2B SRI SAI NIVAS
వయసదస:26
లస: పప

6315 NDX2237261
పపరర: హరరననదర వరడల

6316 NDX2237295
పపరర: లకడక వరడనల

94-47/719

94-47/720

తసడడ:డ మహబబబ పసరన షపక
ఇసటట ననస:13-12-478, F.No.2-B SRI SAI N
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరడల
ఇసటట ననస:13-12-478, SRI SAI NIVAS APT
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వరడనల
ఇసటట ననస:13-12-478, SRI SAI NIVAS APT
వయసదస:36
లస: ససస స

6317 NDX2237659
పపరర: శకనవరస రరవప వరడల

6318 AP151010153035
పపరర: వరలకడక కలగసటట

6319 NDX2010189
పపరర: భటరత యరరకవరపప

94-47/721

తసడడ:డ మసరసన రరవప వరడల
ఇసటట ననస:13-12-478, SRI SAI NIVAS APT
వయసదస:44
లస: పప

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-12-479
వయసదస:73
లస: ససస స

6320 AP151010150281
పపరర: సదబటమరరవప కలగసటట

6321 NDX1098060
పపరర: అయఖవరరరర యరకవరపప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:13-12-479
వయసదస:77
లస: పప

94-47/703

తసడడ:డ సదబమయఖ
ఇసటట ననస:13 12 479
వయసదస:48
లస: పప

94-47/701

94-47/702

తసడడ:డ అయవరలల
ఇసటట ననస:13-12-479
వయసదస:25
లస: పప
94-47/952

6322 NDX2237329
పపరర: ససమఖ దదపసస చకరక

94-47/704

భరస : వనసకట గగతమ చకరక
ఇసటట ననస:13-12-480
వయసదస:32
లస: ససస స
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6323 AP151010153051
పపరర: సదవరష లకడక చచకరక

94-47/705

భరస : రరడడడ వనసకట సదరజసదడకలమలర
ఇసటట ననస:13-12-480
వయసదస:63
లస: ససస స
6326 JBV3133568
పపరర: వనసకటశకకరసత చకరక

94-47/708

94-47/711

94-47/714

94-137/15

94-137/18

94-50/500

94-47/715

6336 AP151010375162
పపరర: ఆదదలకడక మదదదలआ

6339 NDX2206845
పపరర: రరహమలన షపక

6342 NDX2056654
పపరర: షరహహదన సదలలసనన షపక

94-47/724

6345 NDX2954592
పపరర: శకనవరస రరడడడ తయఖగబర

94-137/16

94-50/234

94-47/722

6334 NDX2174811
పపరర: రరప వరరట వరక కలపరల

94-47/716

6337 AP151010375163
పపరర: ససపత మదదదలआ

94-137/17

6340 NDX2505543
పపరర: మరర వల షపవక

94-50/235

6343 NDX0329797
పపరర: జజనద బబగస షపక

94-47/723

భరస : కమలల షరరక
ఇసటట ననస:13-13-69
వయసదస:73
లస: ససస స
94-39/1157

6346 NDX2708089
పపరర: శక కలలఖణ బటపటర

94-48/932

తసడడ:డ మగరళ బ వ ఏన కజ
ఇసటట ననస:13-13-482
వయసదస:25
లస: పప
94-48/660

భరస : వనసకట ననగ కకషష మగరళ బటపటర
ఇసటట ననస:13-13-482,F.NO.G1
వయసదస:53
లస: ససస స
6350 NDX2029875
పపరర: సరళ దదవ మలనదకకసడ

6351 NDX1774430
పపరర: భటగఖ చసదడపరటట

94-48/616

భరస : ససవర ననగ భబషణ రరవప మలనదకకసడ
ఇసటట ననస:13-13-485
వయసదస:60
లస: ససస స

94-47/713

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:13-13
వయసదస:49
లస: పప

6348 NDX2400489
పపరర: వనసకట ననగ కకషష మగరళ
బటపటర
తసడడ:డ వనసకట సదబటమరరవప బటపటర
ఇసటట ననస:13-13-482,F.NO.G1
వయసదస:59
లస: పప

94-48/615

6331 JBV3134947
పపరర: అబగదల సలలరస షపక

తసడడ:డ వనసకటకకషరషరరవపआ మదదదలआ
ఇసటట ననస:13-12-1079
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ సదబమ రరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:13-13-482
వయసదస:50
లస: పప
94-48/659

94-47/710

తలర : లకడక రరజఖస కలపరల
ఇసటట ననస:13-12-482
వయసదస:23
లస: పప

భరస : హహసపసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:13-13-69
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షకకప
ఇసటట ననస:13-13-69
వయసదస:34
లస: పప
6347 NDX2400497
పపరర: సదజజత బటపటర

6333 NDX1483692
పపరర: లకడక రరజఖస కలపరల

6328 AP151010150065
పపరర: వనసకటసదరజసదడకలమలర చచకరక

తసడడ:డ మలబబబ
ఇసటట ననస:13-12-481
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:13/13
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:13 13
వయసదస:25
లస: ససస స
6344 NDX0328294
పపరర: హహసపన షరరఫ షపక

94-47/712

భరస : వనసకటకకషరషరరవపआ మదదదల
ఇసటట ననస:13-12-1079
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద మదదదల
ఇసటట ననస:13-12-1079
వయసదస:66
లస: పప
6341 NDX2010064
పపరర: వహహదన షపక

6330 JBV3134939
పపరర: దదవరనవ రషసద షపక

94-47/707

తసడడ:డ సదబటమరరయగడడ
ఇసటట ననస:13-12-480
వయసదస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:13-12-482
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల చనవల
ఇసటట ననస:13-12-1076
వయసదస:70
లస: ససస స
6338 AP151010375385
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప మదదదల

94-47/709

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:13-12-481
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:13-12-481
వయసదస:46
లస: పప
6335 AP151010375384
పపరర: సరమలమ జఖమక చనవల

6327 NDX1736687
పపరర: కకశశర కలమలర బసడడ

6325 NDX0430389
పపరర: వనసకట గగతస చకరక

తసడడ:డ వనసకట సదరజసదడకలమలర
ఇసటట ననస:13-12-480
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:13-12-480
వయసదస:41
లస: పప

భరస : మలబబబ
ఇసటట ననస:13-12-481
వయసదస:73
లస: ససస స
6332 NDX0579474
పపరర: ఖలజజ అలలరభక షపక

94-47/706

భరస : వనసకట సదబమ రరయగడడ చకరక
ఇసటట ననస:13-12-480
వయసదస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ రరడడడ వనసకట సదరజసదడకలమలర
ఇసటట ననస:13-12-480
వయసదస:35
లస: పప
6329 AP151010153268
పపరర: హబబగన షపఖ

6324 NDX2237584
పపరర: రరకకకణమక చకరక

6349 NDX3142593
పపరర: శవ రరమ బడహక రరవప బబ లశశటట

94-46/741

తసడడ:డ హనదమసత రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:13-13-484
వయసదస:61
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగ భబషణ రరవప చసదడపరటట
ఇసటట ననస:13-13-485
వయసదస:26
లస: పప

6352 NDX2029883
పపరర: అదచవశత చసదడపరటట

94-48/617

తసడడ:డ ససవర ననగ భబషణ రరవప చసదడపరటట
ఇసటట ననస:13-13-485
వయసదస:27
లస: పప
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6353 NDX2142644
పపరర: శవ ననగ భబషణ రరవప
చసదడపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదడపరటట
ఇసటట ననస:13-13-485
వయసదస:63
లస: పప

94-48/618

6356 NDX3127453
పపరర: వసదసదర దదవ మలలర ల

94-46/743

94-46/190

తసడడ:డ ధనదసజయ మలరరత కలమలర
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:27
లస: పప
6362 NDX0227009
పపరర: జజతసతదదవ కరవపరర

94-48/622

94-48/625

6361 NDX1915075
పపరర: పడతతఖష కలడడమగల

6363 NDX0721738
పపరర: శరరరశనआ సవరసआ

6366 NDX0228429
పపరర: శశశలజ కరవపరర

6369 NDX0863993
పపరర: పపషరవత నసకలల

6371 JBV3135209
పపరర: సససస నआ శకరనసआ

6372 NDX0614412
పపరర: శకనవరసరరవప శరణగ

తసడడ:డ జజమసआ ససకణస
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపరరరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:54
లస: పప
6377 NDX0112789
పపరర: చరళరరజआ కరవపరరआ

6375 NDX1507112
పపరర: ననగ శసకర రరవప పస గగల

94-48/637

6378 NDX1027515
పపరర: భగజసగ రరవప ససకరకసత

94-48/623

భరస : మలనకకసడ శకనవరస శశష సరయ ఏలలరర
ఇసటట ననస:13-13-489
వయసదస:41
లస: ససస స

6381 AP151010153153
పపరర: దదరరరభవరన మన కకసడ
భరస : నరసససహరరవప మన కకసడ
ఇసటట ననస:13-13-489
వయసదస:49
లస: ససస స

6364 NDX2149376
పపరర: సదనత రవపపడడ

94-48/624

భరస : హహమసత రరవప రవపపడడ
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:44
లస: ససస స
94-48/626

6367 NDX1026368
పపరర: లలతకలమలరర ఆతకకలరర

94-48/627

భరస : యస యమ భగజసగరరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:58
లస: ససస స
94-48/629

6370 NDX1721704
పపరర: వనసకటరమణమక కలడడమగల

94-48/630

భరస : రరమకకషషయఖ కలడడమగల
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:77
లస: ససస స
94-48/632

6373 NDX1335710
పపరర: హహమసత రరవప రరవపపడడ

94-48/633

తసడడ:డ వనసకట సదబటమరరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:51
లస: పప
94-48/635

6376 NDX1721811
పపరర: హనదమసత రరవప కలడడమగల

94-48/636

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ కలడడమగల
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:58
లస: పప
94-48/638

తసడడ:డ వర రరఘవవసదడ రరవప ససకరకసత
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:62
లస: పప
94-48/640

94-48/621

తసడడ:డ హనదమసతరరవప కలడడమగల
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పస గగల లకకయఖ పస గగల
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖआ కరవపరర
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:61
లస: పప
6380 NDX1878000
పపరర: వవణగ మలధవ మలనకకసడ

94-48/620

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవపआ శరణగ
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:46
లస: పప
94-48/634

94-47/917

6360 NDX1229897
పపరర: శకవరణణ ఆలపరటట

భరస : శవరరమకకకషషआ నసకలల
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:65
లస: ససస స

94-48/631

6358 NDX2517605
పపరర: సదజజత మదమసచ

భరస : సదధనకర మదమసచ
ఇసటట ననస:13-13-486, SRI PRAYAGA-4B
వయసదస:59
లస: ససస స

భరస : చరళరరజ కరవపరర
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:53
లస: ససస స
94-48/628

94-46/742

తసడడ:డ కకటయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:13-13-486, SRI PRAYAGA-4B
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ యస యమ భగజసగ రరవప ససకరకసత
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:58
లస: ససస స

6374 NDX1229889
పపరర: రరధన మలధవ అలపరటట

94-47/916

తసడడ:డ దశరధ రరస సవరస
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : రరధన మలధవ కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:53
లస: ససస స
6368 NDX1025113
పపరర: లకడక మలనస ససకరకసత

6357 NDX2517498
పపరర: సదధనకర మదమసచ

6355 NDX3181559
పపరర: జజనకక మలలర ల

భరస : గరరరధర మలలర ల
ఇసటట ననస:13-13-486, FLAT NO.4
వయసదస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధన మలధవ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : చరళ రరజ కరవపరర
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:31
లస: ససస స
6365 NDX0755694
పపరర: భగలకడక కరకలమలనద

94-48/619

భరస : వనసకటరమణనరరవప పడయలగ
ఇసటట ననస:13-13-486
వయసదస:85
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:13-13-486,FLOT NO.4
వయసదస:69
లస: ససస స
6359 NDX1370113
పపరర: చరరల సరయ వరఖస

6354 AP151010153703
పపరర: కమల పడయలగ

6379 NDX0861773
పపరర: శవరరమకకకషష నసకల

94-48/639

తసడడ:డ రరజజరరవప నసకల
ఇసటట ననస:13-13-488
వయసదస:69
లస: పప
94-48/641

6382 AP151010153222
పపరర: రరజఖలకడక మన కకసడ

94-48/642

భరస : నరసససహరరవప మన కకసడ
ఇసటట ననస:13-13-489
వయసదస:73
లస: ససస స
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6383 AP151010150171
పపరర: శకనవరసశశషసరయ మన కకసడ

94-48/643

తసడడ:డ నరసససహరరవప మన కకసడ
ఇసటట ననస:13-13-489
వయసదస:42
లస: పప
94-47/726

తసడడ:డ దదర బటబగ గసడస
ఇసటట ననస:13-13-490
వయసదస:30
లస: పప
94-48/647

భరస : సరసబశవరరవప ననగగమతష
ఇసటట ననస:13-13-491
వయసదస:69
లస: ససస స

6387 NDX1870170
పపరర: శరసతశక తతమగలలరర

94-49/642

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:13-13-492
వయసదస:21
లస: ససస స
94-47/1294

తసడడ:డ మలర యఖ లలట దదదదర టట
ఇసటట ననస:13-13-494
వయసదస:84
లస: పప
6398 NDX0348235
పపరర: ఎల ఎస రమణ వసకరయలపరటట

తసడడ:డ రరమకకషరషచనరరఖలల నసడసరర
ఇసటట ననస:13-13-498
వయసదస:45
లస: పప

6397 NDX2462315
పపరర: పదకశక దదడదర టట

భరస : సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:13-13-500
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:13-13-500
వయసదస:73
లస: ససస స

94-47/1295

6399 NDX0223552
పపరర: రరజజ రరణణ పప దచల

6405 AP151010150266
పపరర: రరజగరపరల నసదసరర

6408 NDX0699223
పపరర: ఝలనస లకడక చమట

94-48/650

6411 AP151010150830
పపరర: శకగరపరలకకషషమబరరస చమట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:13-13-500
వయసదస:45
లస: పప

6400 NDX1248160
పపరర: సదరజఖ నసడసరర

94-48/651

భరస : సదధనకర నసడసరర
ఇసటట ననస:13-13-498
వయసదస:39
లస: ససస స
94-48/653

6403 AP151010153234
పపరర: సదలలచన నసడసరర

94-48/654

భరస : రరమకకషరషచనరరఖలల నసడసరర
ఇసటట ననస:13-13-498
వయసదస:78
లస: ససస స
94-48/656

6406 AP151010150251
పపరర: రరమకకషరషచనరరఖలల నసదసరర

94-48/657

తసడడ:డ రరమలనదజజచనరరఖలల నసదసరర
ఇసటట ననస:13-13-498
వయసదస:77
లస: పప
94-47/728

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-500
వయసదస:48
లస: ససస స
94-47/730

94-48/649

భరస : వనసకట హనదమత శకనవరసరరవప దదడదర టట
ఇసటట ననస:13-13-494 FLAT NO 202
వయసదస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరషచనరరఖలల నసదసరర
ఇసటట ననస:13-13-498
వయసదస:48
లస: పప
94-47/727

94-49/641

6396 NDX3265790
పపరర: పడభటవత దదదదర టట

94-48/648

భరస : వరసదదదవరరవప వరలవవటట
ఇసటట ననస:13-13-498
వయసదస:75
లస: ససస స
94-48/655

6391 NDX3209293
పపరర: వజజ నసదదన సమమకట

భరస : బటబగ రరజజసదడ పడసరద జవరశజ
ఇసటట ననస:13-13-493
వయసదస:72
లస: ససస స

6402 AP151010153750
పపరర: వజయలకడక వలవవటట

భరస : రరజగరపరల నసడసరర
ఇసటట ననస:13-13-498
వయసదస:45
లస: ససస స

94-48/646

94-12/1141
6394 NDX2462174
పపరర: వనసకట హనదమత శకనవరసరరవప
దదడదర టట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదడదర టట
ఇసటట ననస:13-13-494
వయసదస:48
లస: పప

6401 NDX2072775
పపరర: లకడక పడసనన నసడసరర

94-48/652

6388 NDX1870147
పపరర: శకరరమ మబరరస తతమగలలరర

భరస : వనసకట సరయ వశశననథ సమమకట
ఇసటట ననస:13-13-492
వయసదస:23
లస: ససస స

6393 NDX2142651
పపరర: లకడక సరసబటడజఖస జవరశజ

భరస : శకనవరసరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:13-13-498
వయసదస:37
లస: ససస స

6410 AP151010153162
పపరర: శశషకలమలరర చమట

94-46/744

భరస : వనసకట సదబమరరవప దదదదర టట
ఇసటట ననస:13-13-494
వయసదస:74
లస: ససస స
94-48/661

94-47/725

తసడడ:డ అపయఖ శరససస స తతమగలలరర
ఇసటట ననస:13-13-490
వయసదస:54
లస: పప

6390 NDX3207511
పపరర: లఖత తమకశశటట

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:13-13-494,FLOT NO-201
వయసదస:48
లస: పప

6407 AP151010153164
పపరర: వనసకటసదజజత చమట

94-48/645

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:13-13-492
వయసదస:21
లస: ససస స

6392 NDX3204856
పపరర: లఖత తమకశశటట

6385 NDX1860551
పపరర: సరరజన గసధస

భరస : దదర బటబగ గసధస
ఇసటట ననస:13-13-490
వయసదస:64
లస: ససస స

భరస : శకరరమ మబరరస తతమగలలరర
ఇసటట ననస:13-13-490
వయసదస:48
లస: ససస స

6389 NDX2206688
పపరర: శవమలర శశరర ననగగమతష

6404 AP151010150267
పపరర: సదధనకర నసడసరర

94-48/644

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మన కకసడ
ఇసటట ననస:13-13-489
వయసదస:72
లస: పప

6386 NDX1860478
పపరర: వనసకనన బటబగ గసడస

6395 NDX3265782
పపరర: వనసకట సదబమరరవప దదదదర టట

6384 AP151010150242
పపరర: నరసససహరరవప మన కకసడ

6409 AP151010153163
పపరర: రరధనపదనకవత చమట

94-47/729

భరస : సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:13-13-500
వయసదస:50
లస: ససస స
94-47/731

6412 AP151010150184
పపరర: సతఖననరరయణరరవప చమట

94-47/732

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:13-13-500
వయసదస:72
లస: పప
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94-28/895

భరస : కకషరష రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:13-13-501
వయసదస:37
లస: ససస స
6416 NDX2946242
పపరర: కకషరష రరవప నసదదపరటట

94-48/978

94-47/737

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:29
లస: ససస స
6422 AP151010153228
పపరర: నరకల గడడ సआ

94-47/741

94-47/745

94-47/748

94-48/979

94-49/644

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:48
లస: ససస స

94-47/742

6432 NDX2604890
పపరర: లఖత మగరకకసడ

6435 NDX1519976
పపరర: అనసరరధ మసచకసటట

94-47/750

6438 NDX1276781
పపరర: పరవన కకపపరరరవపరర

94-47/746

6441 NDX2008952
పపరర: వర లకడక మగరకకసడ
భరస : మననహర రరవప మగరకకసడ
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:58
లస: ససస స

6421 JBV3142544
పపరర: వరణణ నసదదపరటట

94-47/740

6424 JBV3133808
పపరర: అనసతకకటటశశరరరవప ఉగరరరరల

94-47/744

6427 AP151010150234
పపరర: రమణ గడడ సआ

94-47/747

తసడడ:డ పసచచయఖआ
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:50
లస: పప
94-47/966

6430 NDX3077443
పపరర: ఫరలన పతస

94-47/1041

తసడడ:డ శసకరరరవప పతస
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:25
లస: ససస స
94-28/783

6433 NDX3014925
పపరర: ఆసజనవయగలల మలర పరరడడడ

94-49/643

తసడడ:డ అపరరరరవప మలర పరరడడడ
ఇసటట ననస:13-13-502 FLOT NO 8
వయసదస:64
లస: పప
94-46/191

6436 NDX1771444
పపరర: శశశతన బగససరరడడ

94-47/749

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బగససరరడడడ
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:25
లస: ససస స
94-47/751

తసడడ:డ పడభటకర
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:26
లస: ససస స
94-47/753

94-47/736

తసడడ:డ దనననరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:38
లస: పప

భరస : వనసకట మహహశ అమర
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:26
లస: ససస స
6440 NDX0614719
పపరర: రరజజశశరర బగససరరడడడआ

6429 NDX2710739
పపరర: శవన ననరరయణ మగరకకసడ

6418 NDX1026145
పపరర: శకవదఖ గడడ స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ మగరకకసడ
ఇసటట ననస:13-13-502 F-13
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల మలర పరరడడడ
ఇసటట ననస:13-13-502 FLOT NO 8
వయసదస:18
లస: పప
6437 NDX1103969
పపరర: హరరత బబససరరడడడ

94-47/739

తసడడ:డ మననహర రరవప
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:41
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప ఆయలస
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:39
లస: ససస స
6434 NDX3014917
పపరర: సరయ నకకత మలర పరరడడడ

6420 AP151010153229
పపరర: సతఖవరణణ గడడ సआ

6426 AP151010150255
పపరర: ననరరయణ గడడ సआ

94-47/734

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖआ
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ హనదమయఖ
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:55
లస: పప
6431 NDX3044864
పపరర: రరప చదటట కస

94-47/735

భరస : పసచచయఖआ
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదద పరలపరరస
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:44
లస: పప
6428 JBV3133725
పపరర: ననగజశశరరరవప నసదదపరటట

6417 NDX1962738
పపరర: సరయ రరధ మననహర
నసదదపరటట
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:25
లస: ససస స

6423 AP151010153227
పపరర: కకటటశశరమక గడడ స

6415 NDX1428805
పపరర: నరజష కలమలర నసదదపరటట

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:13-13-501
వయసదస:33
లస: పప

భరస : ననరరయణआ
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : రమణआ
ఇసటట ననస:13-13-502
వయసదస:52
లస: ససస స
6425 NDX1622811
పపరర: ఆదదననరరయణ పరలపరరస

94-47/733

భరస : కకషష రరవప
ఇసటట ననస:13-13-501
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ హనదమయఖ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:13-13-501 WARD NO.3
వయసదస:62
లస: పప
6419 NDX1025394
పపరర: శకలకడక గడడ స

6414 NDX1428789
పపరర: వజయ కలమలరర నసదదపరటట

6439 NDX1614578
పపరర: అరరణ గసగరరరడడడ

94-47/752

భరస : సదరజష
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:34
లస: ససస స
94-47/754

6442 NDX1103837
పపరర: గరరరజకలమలరర దదవనళర

94-47/755

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:62
లస: ససస స

Page 126 of 318

6443 NDX1276765
పపరర: సదజజత తచలరకలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-47/756

భరస : వవసకట సదబమ రరవప
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:67
లస: ససస స
6446 NDX1276773
పపరర: కరరరసకజయ కకపపరరరవపరర

94-47/759

94-47/762

6450 NDX0614529
పపరర: వనసకట రరడడడ బబససరరడడడ

94-47/765

6453 NDX1507120
పపరర: కరమమశశర రరవప గకసథద

94-47/768

6456 NDX1335702
పపరర: సదచతన దదవ మసటట
తసడడ:డ దదవ మసటట
ఇసటట ననస:13-13-505
వయసదస:31
లస: ససస స

6458 JBV3133436
పపరర: దదవ మలఖనట

6459 NDX0329920
పపరర: శశకళ వనగగరర

94-47/771

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:13-13-505
వయసదస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరవప
ఇసటట ననస:13-13-506
వయసదస:42
లస: పప
6464 NDX2420016
పపరర: ససవర కలమలరర ఏలలచరర

94-47/777

భరస : వనసకటటసదవసన ఏలలచరర
ఇసటట ననస:13-13-507
వయసదస:52
లస: ససస స
6467 NDX2420065
పపరర: హహమ శసకర ఏలలచరర

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ ఏలలచరర
ఇసటట ననస:13-13-507
వయసదస:60
లస: పప

6462 NDX2502292
పపరర: చసదడ శశఖర వసగబరర

94-47/780

94-47/766

6451 NDX1098524
పపరర: కకషషమబరరస దదవనశల

94-47/764

6454 NDX2010239
పపరర: శక రరమ శరక బసడ

94-47/767

తసడడ:డ మలర కరరరరన పడసరద
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:85
లస: పప
94-47/769

6457 JBV3142296
పపరర: సదలలచన మలఖసటట

94-47/770

భరస : దదవ
ఇసటట ననస:13-13-505
వయసదస:68
లస: ససస స
94-47/772

6460 AP151010153294
పపరర: అరరణ వనగగరర

94-47/773

భరస : రరమరరవప
ఇసటట ననస:13-13-506
వయసదస:68
లస: ససస స
94-47/776

తసడడ:డ సరయ ససతరరమలరరవప వసగబరర
ఇసటట ననస:13-13-506
వయసదస:46
లస: పప

6463 NDX2056688
పపరర: యస యస రరమ రరవప
వసగబరర
తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప వసగబరర
ఇసటట ననస:13-13-506
వయసదస:72
లస: పప

6465 NDX2420040
పపరర: లకడక నరసమక యకకల

6466 NDX2420032
పపరర: భటణగ తదజ ఏలలచరర

94-47/779

94-47/775

94-47/778

6468 NDX2420057
పపరర: ననగరరరరన ఏలలచరర

తసడడ:డ వనసకటటసదవసన ఏలలచరర
ఇసటట ననస:13-13-507
వయసదస:28
లస: పప
94-47/781

తసడడ:డ వనసకటటసదవసన ఏలలచరర
ఇసటట ననస:13-13-507
వయసదస:32
లస: పప
94-47/783

94-47/761

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:58
లస: పప

భరస : పడయలఖ యకకల
ఇసటట ననస:13-13-507
వయసదస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసదవసన ఏలలచరర
ఇసటట ననస:13-13-507
వయసదస:30
లస: పప
6470 NDX2420008
పపరర: వనసకటటసశరరర ఏలలచరర

94-47/763

భరస : గరపసచసద
ఇసటట ననస:13-13-506
వయసదస:45
లస: ససస స
94-47/774

6448 NDX1614552
పపరర: సదరజష గసగరరరడడడ
తసడడ:డ పపద సదబటమరరడడ
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గకసథద
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:73
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమ సదధనకర భటసకరరణణ
ఇసటట ననస:13-13-504/1
వయసదస:24
లస: పప

6461 AP151010150273
పపరర: గరపసచసధ వనగగరర

94-47/760

తసడడ:డ మలలకకసడన రరడడ
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మగరకకసడన
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:64
లస: పప
6455 NDX1810564
పపరర: గజయ కకషష భటసకరరణణ

6447 NDX1507153
పపరర: సదరజసదడ కలమలర గకసథద

94-47/758
6445 JBV3142379
పపరర: అచదఖత లకడకఆసడనళ బటపనపలర

భరస : వవణగగరపరల
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:53
లస: పప
6452 NDX2008945
పపరర: మననహర రరవప మగరకకసడన

94-47/757

భరస : కరమమశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభటకర కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:13-13-503
వయసదస:28
లస: పప
6449 NDX0751891
పపరర: పడసరద మగపరరనవన

6444 NDX1507146
పపరర: సరమలమ జఖ లకడక గకసథద

6471 AP151010153077
పపరర: ననరరయణకలమలరర పడతస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13-13-509
వయసదస:42
లస: ససస స

6469 NDX2420024
పపరర: అనసత రరమలరరవప ఏలలచరర

94-47/782

తసడడ:డ వనసకటటసదవసన ఏలలచరర
ఇసటట ననస:13-13-507
వయసదస:34
లస: పప
94-47/784

6472 AP151010153081
పపరర: అసజననదదవ పడతస

94-47/785

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13-13-509
వయసదస:74
లస: ససస స
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6473 NDX1651927
పపరర: సరశత రతన బబ బబమలర పరటట

94-47/786

తసడడ:డ వనసకట గరరర కలమలర బబ బబమలర పరటట
ఇసటట ననస:13-13-511
వయసదస:25
లస: ససస స

6474 NDX1651869
పపరర: పడతతఖష బబ బబమలర పరటట

తసడడ:డ గరరర కలమలర బబ బబమలర పరటట
ఇసటట ననస:13-13-511
వయసదస:26
లస: ససస స

94-47/789 6477 AP151010153282
6476 NDX1651877
పపరర: వనసకట గరరర కలమలర బబ బబమలర పరటట
పపరర: వజయలకడక వవదనసతస

తసడడ:డ రరమ కకషష పడసరద బబ బబమలర పరటట
ఇసటట ననస:13-13-511
వయసదస:62
లస: పప
94-47/792

6482 AP151010150068
పపరర: హనదమసతరరవప అవటపలర

94-47/795

6483 NDX2827491
పపరర: అనదరరధ నరరడర

94-47/797

6486 JBV3133329
పపరర: కకషష కకషస ర నరరడర

94-47/793

భరస : శకనవరస రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:13-13-518
వయసదస:45
లస: ససస స

6489 JBV3143682
పపరర: అరరణ చదజరర

94-46/745

6481 NDX1084110
పపరర: రరఘవవసదడకలమలర అవపతషపలర

6484 JBV3142288
పపరర: ననగజసదడమక నరరడర

94-47/798

94-47/801

6490 NDX1962993
పపరర: శకనవరస రరవప కసదదమళళ

6492 NDX2656262
పపరర: ననగ లకడక కలరణ కసదసరర

94-9/645

6493 NDX0838185
పపరర: పదనకవత తతనదగగసటర

6494 NDX2566578
పపరర: రరమసజననయగలల ఈశ

6495 NDX0436386
పపరర: నళణణ చరరమలమళళ

6496 NDX0436253
పపరర: శరరష చరరమలమళళ

94-47/805

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-13-519
వయసదస:57
లస: ససస స
6500 NDX2582674
పపరర: వవనకటవసపశశశర
నరసససహసరశమ కసదసరర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరసడసరర
ఇసటట ననస:13-13-519
వయసదస:31
లస: పప

94-47/968

94-47/803

తసడడ:డ సరసబశవరరవపరరవప
ఇసటట ననస:13-13-519
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-13-519
వయసదస:40
లస: ససస స

94-47/806
6498 NDX1890301
పపరర: వనసకట పవన కలమలర
చరరమలమళర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చ. చరరమలమళర
ఇసటట ననస:13-13-519
వయసదస:32
లస: పప

6499 NDX2548485
పపరర: ూరమ0జనయల
భసధదవప: రవ
ఇసటట ననస:13-13-519
వయసదస:37
లస: పప

6501 AP151010153011
పపరర: పసచచమలసబ పడనల

6502 NDX1414044
పపరర: సరతశక అమమరరనవన

భరస : వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:13-13-520
వయసదస:73
లస: ససస స

94-47/802

తసడడ:డ శశషయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:13-13-518
వయసదస:56
లస: పప

భరస : నరసససహసరశమ
ఇసటట ననస:13-13-519
వయసదస:60
లస: ససస స

6497 AP151010153106
పపరర: ససదనఖరరణణ చరరమలమళళ

94-47/799

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:13-13-517
వయసదస:75
లస: పప

భరస : కజ వ వ నరసససహసరశమ కరసడసరర
ఇసటట ననస:13-13-519
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష ననరరయణ
ఇసటట ననస:13-13-519
వయసదస:37
లస: పప

94-47/794

94-47/796

6487 JBV3133451
పపరర: సరసబశవ రరవప నరరడర

తసడడ:డ కజ వ వ నరసససహ సరశమ కరసడసరర
ఇసటట ననస:13-13-519
వయసదస:19
లస: పప
94-46/648

94-47/791

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:13-13-517
వయసదస:76
లస: ససస స

భరస : నరరససరరడడడ
ఇసటట ననస:13-13-518
వయసదస:66
లస: ససస స
94-2/986

6478 JBV3133899
పపరర: పవన కలమలర వవదనసతస

తసడడ:డ హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:13-13-515
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:13-13-517
వయసదస:40
లస: పప
94-47/800

94-47/788

తసడడ:డ నరరససహచనరరఖలల వవదనసతస
ఇసటట ననస:13-13-512
వయసదస:34
లస: పప

భరస : కకషష కకషస ర నరరడర
ఇసటట ననస:13-13-516
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:13-13-517
వయసదస:37
లస: పప

6491 NDX2660983
పపరర: దదవరరర కసదసరర

94-47/790

భరస : హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:13-13-515
వయసదస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:13-13-515
వయసదస:72
లస: పప

6488 NDX1962852
పపరర: మలలర శశరర కసదదమళళ

6480 AP151010153069
పపరర: వజయలకడక ఆవటపలర

6475 NDX1651893
పపరర: ఉమ దదవ బబ బబమలర పరటట

భరస : వనసకట గరరర కలమలర బబ బబమలర పరటట
ఇసటట ననస:13-13-511
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : నరసససహచనరరఖలల
ఇసటట ననస:13-13-512
వయసదస:47
లస: ససస స

6479 JBV3133881
పపరర: మగరళ కకషషమలచనరరఖలల
వవదనసతస
తసడడ:డ నరసససహచనరరఖలల వవదనసతస
ఇసటట ననస:13-13-512
వయసదస:37
లస: పప

6485 JBV3133337
పపరర: అనల కలమలర నరరడర

94-47/787

94-47/807

94-46/192

94-47/804

94-47/967

94-47/808

తసడడ:డ మధద సదధదన రరవప ఎ
ఇసటట ననస:13-13-520
వయసదస:29
లస: పప
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6503 NDX1375112
పపరర: అనసరరధ పదకననభగన

94-47/809

భరస : వనసకట కకరణ పదకననభగన
ఇసటట ననస:13-13-521
వయసదస:32
లస: ససస స

6504 NDX0220251
పపరర: అసజన దదవ తషపకలల

భరస : సదడనకరరరవ
ఇసటట ననస:13-13-521
వయసదస:48
లస: ససస స

6506 NDX0557496
పపరర: నరకల తషపరకలల

94-47/812

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-13-521
వయసదస:50
లస: ససస స

6507 AP151010153216
పపరర: సతఖవత డబగమగగసట

94-47/815

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పదకననభగన
ఇసటట ననస:13-13-521
వయసదస:39
లస: పప

6510 AP151010150077
పపరర: వనసకటటశశరరర తషపరకలల

94-47/813

94-47/818

తసడడ:డ మలధవరరవప
ఇసటట ననస:13-13-522
వయసదస:70
లస: పప

6513 AP151010153699
పపరర: వజయలకడక అడడ గరళళ

94-47/816

94-47/821

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:13-13-523
వయసదస:42
లస: పప
6518 NDX2589661
పపరర: శవరన అడడ గళళ

94-47/969

94-47/819

94-47/822

6519 AP151010153158
పపరర: పదకజ చసదన

94-47/824

భరస : శకహరరర
ఇసటట ననస:13-13-524
వయసదస:56
లస: ససస స

6521 AP151010153064
పపరర: వనసకటభటరత చచసదన

6522 NDX2119387
పపరర: పపప ఢడశ చసదన

94-47/826

భరస : శవరరమమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-524
వయసదస:78
లస: ససస స
94-47/829

తసడడ:డ వనసకయఖ చలలవరదద
ఇసటట ననస:13-13-524
వయసదస:69
లస: పప

6525 AP151010150086
పపరర: శవరరమమబరరస చసదన

తసడడ:డ రమమశ బటబగ సదద
ఇసటట ననస:13-13-524
వయసదస:18
లస: పప

6528 NDX1774992
పపరర: సశపన కచచల

94-47/827

భరస : మలర కరరరరన రరవప కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:13-13-528
వయసదస:60
లస: ససస స

94-46/194

6531 NDX1949827
పపరర: శకనవరస ధదరజ కకపపరరరవపరర

6514 AP151010153767
పపరర: వరణణ అడడ గరళళ

94-47/820

6517 AP151010150705
పపరర: శవపడసరద అడనడగళళ

94-47/823

6520 JBV3142072
పపరర: హహహమలవత చలలవరదద

94-47/825

6523 AP151010150179
పపరర: శకహరర చసదన

94-47/828

తసడడ:డ శవరరమమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-524
వయసదస:53
లస: పప
94-47/830

6526 NDX3061140
పపరర: కరనశక చసదన

94-47/1042

తసడడ:డ శకహరరర చసదన
ఇసటట ననస:13-13-524
వయసదస:24
లస: ససస స
94-47/831

భరస : శసకర కచచల
ఇసటట ననస:13-13-525
వయసదస:38
లస: ససస స

6530 NDX1949835
పపరర: వర లకడక కకపపరరరవపరర

94-47/817

భరస : వనసకటటశశర రరవప చలలవరదద
ఇసటట ననస:13-13-524
వయసదస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషయఖ
ఇసటట ననస:13-13-524
వయసదస:80
లస: పప
94-47/1296

6511 JBV3142338
పపరర: శశషమక జజగరర మబడడ

తసడడ:డ రరమయఖआ
ఇసటట ననస:13-13-523
వయసదస:67
లస: పప

తసడడ:డ శక హరర చసదన
ఇసటట ననస:13-13-524
వయసదస:28
లస: పప

6524 JBV3133071
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలలవరదద

94-47/814

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:13-13-523
వయసదస:68
లస: ససస స

6516 NDX0938639
పపరర: వరససదదవ వనసకటరరమకకషష
అడడ గళళ
తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:13-13-523
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ వసదదదవ వనసకట రరమ కకషష అడడ గళళ
ఇసటట ననస:13-13-523
వయసదస:18
లస: ససస స

6508 NDX2477594
పపరర: దనశరక పడసనన కలమలర నరరక

భరస : హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:13-13-522
వయసదస:71
లస: ససస స

భసధదవప: వరసదదదవ వనసకటరరమకకషష
ఇసటట ననస:13-13-523
వయసదస:45
లస: ససస స

6515 AP151010150687
పపరర: సతఖననరరయణ అడనడగళళ

94-47/811

తసడడ:డ సదధనకర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:13-13-521
వయసదస:20
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:13-13-521
వయసదస:87
లస: పప

6512 JBV3133063
పపరర: హనదమసతరరవప జజగరర మబడడ

6505 AP151010153105
పపరర: వనసకటననగహరరణణ డబగమగగసట

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-521
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-521
వయసదస:70
లస: ససస స

6509 NDX1869710
పపరర: వనసకట పదకననభగన

6527 NDX3268653
పపరర: వనసకట సరయ ధదరజ సదద

94-47/810

6529 NDX1949850
పపరర: గగరర పరవన కకపపరరరవపరర

94-46/193

భరస : శకనవరస ధదరజ కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:13-13-528
వయసదస:28
లస: ససస స
94-46/195

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:13-13-528
వయసదస:33
లస: పప

94-46/196
6532 NDX1949843
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కకపపరరరవపరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:13-13-528
వయసదస:61
లస: పప
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6533 NDX2010254
పపరర: పడమలల దదవ దదసదకలరరస

94-47/832

భరస : కకషష మబరరస గగపరస
ఇసటట ననస:13-13-529
వయసదస:52
లస: ససస స
6536 NDX0580530
పపరర: ననరరయణ కకషస ర దదసడకలరరస

94-47/835

94-47/838

94-47/841

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:13-13-530
వయసదస:85
లస: పప
6545 JBV3134251
పపరర: శసకర బలభదడపరతషడన

94-47/844

94-46/197

భరస : పవన కలమలర నరరలశశటట
ఇసటట ననస:13-13-534
వయసదస:43
లస: ససస స
6554 NDX1810929
పపరర: హరరపసడయ రరచకకసడ
తసడడ:డ రరమకకషష రరచకకసడ
ఇసటట ననస:13-13-535
వయసదస:25
లస: ససస స
6557 NDX2949840
పపరర: కకటటశశరరరవప చటటట స
భసధదవప: వనజ తతట
ఇసటట ననస:13-13-535
వయసదస:45
లస: పప
6560 NDX2832806
పపరర: సదరరఖ రరణణ బబ డపరటట
భరస : హనదమసత రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-13-537
వయసదస:52
లస: ససస స

6543 NDX2206209
పపరర: సరయ కకరసన బలభదడపరతషడన

94-47/842

6544 JBV3143088
పపరర: వనసకట ననగ వరలకడక
బలభదడపరతషడన
భరస : శసకర
ఇసటట ననస:13-13-532
వయసదస:52
లస: ససస స

94-47/843

94-47/845

6547 NDX1769928
పపరర: దదరబటబగ గసదస

94-47/846

6546 NDX1768698
పపరర: ననగమణణ గననదస

6549 NDX3144680
పపరర: నతనఖనసదస చమట

6552 NDX1368117
పపరర: మసదలపప సదధనరరణణ

6555 NDX2031011
పపరర: వజయ లకడక గడడపరరరర

6558 NDX0811893
పపరర: భటగఖలకడక చదచళళ

తసడడ:డ సస మ ననయగడడ గసదస
ఇసటట ననస:13-13-533
వయసదస:65
లస: పప
94-46/746

6561 AP151010153204
పపరర: రమణణ కకట
భరస : కకషషమహన
ఇసటట ననస:13-13-537
వయసదస:52
లస: ససస స

6550 NDX3061132
పపరర: పవన కలమలర నరరలశశటట

94-46/747

తసడడ:డ పరనకరలల నరరలశశటట
ఇసటట ననస:13-13-534
వయసదస:50
లస: పప
94-47/847

6553 NDX3145950
పపరర: మలధవ చమట

94-47/1043

భరస : నతనఖనసదస చమట
ఇసటట ననస:13-13-534
వయసదస:48
లస: ససస స
94-47/849

6556 NDX2738458
పపరర: దదరర పడసరద గదనశల

94-47/1044

భసధదవప: శశష శశశలజ గదనశల
ఇసటట ననస:13-13-535
వయసదస:64
లస: పప
94-47/850

భరస : హరర వఠల
ఇసటట ననస:13-13-536
వయసదస:60
లస: ససస స
94-46/749

94-47/840
6541 JBV1651413
పపరర: మలలర శశర వరపడసరద రరవప బబ డడడ

తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:13-13-530
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప గడడపరరరర
ఇసటట ననస:13-13-535
వయసదస:31
లస: ససస స
94-48/980

94-47/837

94-47/839

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:13-13-534
వయసదస:61
లస: ససస స
94-47/848

6538 NDX0436295
పపరర: లకడక శశశలజ పసదపపలలటట

6540 JBV1651231
పపరర: వనసకటసదబడహకణఖలకడక
నరసససహరరవప బబ డడడ
తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:13-13-530
వయసదస:43
లస: పప

భసధదవప: మధవ చమట
ఇసటట ననస:13-13-534
వయసదస:61
లస: పప
94-46/748

94-47/834

తసడడ:డ వనసకట మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:13-13-530
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట బటబగ గననదస
ఇసటట ననస:13-13-533
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పసపరనవన
ఇసటట ననస:13/13/534
వయసదస:45
లస: పప
6551 NDX3060449
పపరర: అరరణ కలమలరర నరరలశశటట

94-47/836

తసడడ:డ శసకర బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:13-13-532
వయసదస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరమణ రరవప
ఇసటట ననస:13-13-532
వయసదస:52
లస: పప
6548 NDX1660654
పపరర: సదధనకర పసపరనవన

6537 JBV1651439
పపరర: సదరజఖ బబ డడడ

6535 NDX0113035
పపరర: శవ పడసరద దదసడకలరరస

తసడడ:డ కకషషమబరరస గగపరస
ఇసటట ననస:13-13-529
వయసదస:32
లస: పప

భరస : మలలర శశర వరపడసరద
ఇసటట ననస:13-13-530
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : ననగభబషణస
ఇసటట ననస:13-13-530
వయసదస:81
లస: ససస స
6542 JBV1651421
పపరర: ననగభబషణస బబ డడడ

94-47/833

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-529
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-529
వయసదస:34
లస: పప
6539 NDX0330282
పపరర: తరరపతమక బబ డడడ

6534 NDX0580514
పపరర: శకకరసత దదసడకలరరస

6559 NDX2914117
పపరర: హనదమసత రరవప బబ డపరటట

94-41/776

భసధదవప: సదరరఖ రరణణ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-13-537
వయసదస:56
లస: పప
94-47/851

6562 NDX1103548
పపరర: మలదవ పపదద వజయలకడక

94-47/852

భరస : వవణగగరపరలరరవప
ఇసటట ననస:13-13-537
వయసదస:59
లస: ససస స
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6563 AP151010153203
పపరర: జయలకడక తతమగలలరర

94-47/853

భరస : రరథనకకషష మబరరస
ఇసటట ననస:13-13-537
వయసదస:88
లస: ససస స

6564 NDX1098367
పపరర: సమహహత తషమబకరర

94-47/854

తసడడ:డ వవణగగరపరలరరవప
ఇసటట ననస:13-13-537
వయసదస:26
లస: పప

6566 NDX2024495
పపరర: జజహనవ పలర పస తష

94-47/855

భరస : ఆనసద బటబగ పలర పస తష
ఇసటట ననస:13-13-538
వయసదస:32
లస: ససస స
6569 NDX2024461
పపరర: చరసజవ గగసజ

6567 NDX1103852
పపరర: అనసరరధ కరసరబటద

తసడడ:డ అసజయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:13-13-538
వయసదస:24
లస: పప

6570 NDX1098326
పపరర: శరఖమ పడసరద లకకరరజ

94-47/856

94-47/861

6573 NDX3051539
పపరర: లకడక సరయ హరరరత చకరక

6568 NDX2047356
పపరర: రరధ బబ మకనహలర యస ఆర

94-47/859

94-47/1045

తసడడ:డ శవ రరమకకషష చకరక
ఇసటట ననస:13-13-538
వయసదస:21
లస: ససస స

94-47/860
6571 NDX2047372
పపరర: రరమ పడసరద హబబమల
నరసససహయఖ
తసడడ:డ నరసససహయఖ హబబమల నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:13-13-538
వయసదస:54
లస: పప

6574 NDX3031044
పపరర: శవరరమకకషష చకక

94-49/645

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ చకక
ఇసటట ననస:13-13-538,FLAT NO F2
వయసదస:52
లస: పప
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6575 NDX0330316
పపరర: పదనకవత రరవనసతల

94-47/862

భరస : శక రరమచసదడమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-539
వయసదస:59
లస: ససస స
6578 AP151010150014
పపరర: ననగశకనవరసశరక ఘడడయలరస

94-47/865

94-46/752

94-46/755

తసడడ:డ వనసకట శవ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:42
లస: ససస స

6582 NDX3188737
పపరర: వనసకట చచవతనఖ పరలలటట

6585 NDX1721688
పపరర: లకడక పడసనన సస మయలజల

94-47/868

6588 NDX0224683
పపరర: వరసవ దనసరర

94-46/753

6591 NDX1802298
పపరర: శశష వనసకట ననగ కలమలరర
వసససశశటట
భరస : హరర వసససశశటట
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:42
లస: ససస స

6580 NDX3182581
పపరర: గరవరర న రరవప పరలలటట

94-46/751

6583 NDX3217171
పపరర: రజవత పరలలటట

94-46/754

భరస : వనసకట చచవతనఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:25
లస: ససస స
94-47/866

6586 NDX1025006
పపరర: శరకవఖ కనమరర పపడడ

94-47/867

తసడడ:డ కర యస జ పడసరద
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:28
లస: ససస స
94-47/869

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:39
లస: ససస స
94-47/871

94-47/864

తసడడ:డ శత రరమయఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కకషష సస మయలజల
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:32
లస: ససస స
6590 JBV1653112
పపరర: దదవ చతరరల

94-46/198

తసడడ:డ గరవరర న రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:34
లస: పప

భరస : వనసకట చచవతనఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:25
లస: ససస స
6587 NDX0227801
పపరర: జ పస చచవతనఖ చతరరల

6579 NDX0754465
పపరర: శకనవరస చచలపరకక

6577 AP151010150023
పపరర: హనదమతతతసరద ఘడడయలరస

తసడడ:డ సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-539
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పపదదనడడ
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:37
లస: ససస స
6584 NDX3217312
పపరర: రజవత పరలలటట

94-47/863

భరస : సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-539
వయసదస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:13-13-539
వయసదస:43
లస: పప
6581 NDX3077229
పపరర: అరరూసష పపదదనడడ

6576 AP151010153295
పపరర: సరవతడ ఘడడయలరస

94-47/857

భరస : రరమ పడసరద హబబమల నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:13-13-538
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససరఖననరరయణ శరక
ఇసటట ననస:13-13-538
వయసదస:53
లస: పప

6572 NDX1098342
పపరర: వనసకట ససరఖననరరయణ శరక
లకకరరజ
తసడడ:డ వజయ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:13-13-538
వయసదస:87
లస: పప

94-46/750

భరస : కకశశర బటబగ కకడనల
ఇసటట ననస:13-13-538
వయసదస:59
లస: ససస స

భరస : శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:13-13-538
వయసదస:48
లస: ససస స
94-47/858

6565 NDX3005311
పపరర: లకడక పడసనన కకడనల

6589 JBV3143310
పపరర: వనసకట కలమలరర దనరరడడ

94-47/870

భరస : నరజసదడ రరడడడ దనరరడడడ
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:39
లస: ససస స
94-47/872

6592 NDX2502318
పపరర: నరజ భటగవతషల

94-47/873

తలర : శవరరమ సతఖ సరయ బటబట భటగవతషల
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:49
లస: ససస స
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94-47/874

భరస : భటసకర రరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:51
లస: ససస స
6596 NDX1248020
పపరర: సదజజత పరమగలపరటట

94-47/877

6597 NDX0227744
పపరర: వజయలకడక గరజక

94-47/880

6600 JBV1653104
పపరర: ధనలకడక చతరరల

94-47/878

94-47/881

94-47/884

తసడడ:డ శవరరమ సతఖ సరయ బటబట భటగవతషల
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:27
లస: పప
6605 NDX1083997
పపరర: సదశకమ రరహహల కనమరర పపడడ

6606 NDX0109934
పపరర: ననగ శకనవరస చతరరల

94-47/887

తసడడ:డ శవగగపస పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:29
లస: పప
6608 NDX1084094
పపరర: శవరరమకకకషష చతరరల
తసడడ:డ వనసకట శవ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:34
లస: పప
6611 NDX0112987
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరర

94-47/892

6614 NDX1084169
పపరర: వనసకట శవ కకటటశశరరరవప
చతరరల
తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:60
లస: పప

94-47/895

6617 NDX2167659
పపరర: పరసడడరసగరరరవప గరజక

94-47/898

తసడడ:డ రసగయఖ గరజక
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ శత రరమయఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:62
లస: పప

94-47/890

94-47/893

6615 NDX1026004
పపరర: శవ గగరర పడసరద రరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:61
లస: పప

94-47/896

6621 NDX3215787
పపరర: రజవత పరలలటట
భరస : వనసకట చచవతనఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:25
లస: ససస స

6604 NDX1914309
పపరర: చచవతనఖ తదజ జజజజస

94-47/885

6607 NDX1160480
పపరర: వరరణ జజజస

94-47/888

6610 JBV2957421
పపరర: ననగజశశరరరవప అననన

94-47/891

6613 NDX1160472
పపరర: భటసకర రరవప జజ

94-47/894

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:58
లస: పప
6616 NDX1248038
పపరర: శవరరమకకషష పరమగలపరటట

94-47/897

తసడడ:డ బడమకయఖ
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:62
లస: పప
94-47/1046

భరస : వనసకట చచవతనఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:25
లస: ససస స
94-49/647

94-47/882

తసడడ:డ హనదమయఖ
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:52
లస: పప

6612 NDX2502300
పపరర: శవరరమ సతఖ సరయబటబట
భటగవతషల
తసడడ:డ రరమమబరరస భటగవతషల
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:57
లస: పప

6618 NDX3210770
పపరర: రజవత పరలలటట

6601 NDX0800334
పపరర: ననగమక బబ నగజ

తసడడ:డ భటసకర రరవప జజజస
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ అసకక రరడడడ దనరరడడడ
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:53
లస: పప

6620 NDX3188240
పపరర: గరవరరన రరవప పరలలటట

6609 JBV3134582
పపరర: నరజసదడ రరడడడ దనరరడడడ

94-47/879

తసడడ:డ భటసకర రరవప జజజజస
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:30
లస: పప
94-47/889

6598 JBV3143328
పపరర: వనసకటటడవమక దనరరడడ

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:85
లస: ససస స

6603 NDX1484013
పపరర: వనసకట ననగ అనల కలమలర
అననన
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప అననన
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:28
లస: పప

94-47/886

94-47/876

భరస : అసకకరరడడడ దనరరడడడ
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:73
లస: ససస స
94-47/883

6595 NDX1026533
పపరర: నరకల కనమరర పపడడ

భరస : కర యస జ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:59
లస: ససస స

భరస : బటబగ రరజజసదడ పడసరద దనడకకరరస
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:69
లస: ససస స
6602 NDX2502326
పపరర: అభనవ భటగవతషల

94-47/875

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:56
లస: ససస స
6599 NDX2034387
పపరర: భదడ సరరజన దనడకకరరస

6594 AP151010168151
పపరర: లకడక అననన

6619 NDX3154937
పపరర: గరవరర న రరవప పరలలటట

94-49/646

తసడడ:డ శత రరమయఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:62
లస: పప
94-49/648

6622 NDX3215670
పపరర: రజవత పరలలటట

94-49/649

భరస : వనసకట చచవతనఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:13-13-540
వయసదస:25
లస: ససస స
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6623 NDX3249257
పపరర: భటగజశశరర దదవ పబమశశటట

94-43/903

భరస : సదబమరరవప పబమశశటట
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:74
లస: ససస స
6626 NDX1103753
పపరర: పరవన ససరర

94-47/900

94-47/903

94-47/906

94-47/909

94-47/912

94-47/1286

94-49/423

6636 NDX0751743
పపరర: గగతమ మలలర ల

6639 NDX1925470
పపరర: ససదదప అగరరశల

6642 NDX3251758
పపరర: సదబమ రరవప పబమశశటట

6645 NDX0959346
పపరర: సరసబశవరరవప బబ లలర

94-48/658

6648 NDX2309524
పపరర: తరరపతమక జటటరర

94-47/910

తసడడ:డ అచచయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:13-13 AKHIL KEISHNA ARCAD
వయసదస:42
లస: పప

6651 NDX2238830
పపరర: రహమలన షపక

6631 NDX0614743
పపరర: ససతన రతనకలమలరర ఆలపరటట

94-47/905

6634 NDX0755397
పపరర: గరరరజ మలలర ల

94-47/908

6637 NDX0614537
పపరర: కకషష చరణ అలపరటట

94-47/911

తసడడ:డ రమమశ కలమలర
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:35
లస: పప
94-47/913

6640 NDX0752238
పపరర: మలలర ల గరసధద చచదరర

94-47/915

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖआ
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:65
లస: పప
94-47/1287

94-49/424

94-47/1047
6643 NDX2866226
పపరర: వనసకట సరయ శక వషష
ష పడశరసత
కకడసరర
తసడడ:డ వనసకట శవ ననగ పడసరద కకడసరర
ఇసటట ననస:13-13-541 f no 1b
వయసదస:20
లస: పప

6646 NDX0756270
పపరర: శరరద పప టటట

94-46/199

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:13-13-572
వయసదస:30
లస: ససస స
94-142/31

భరస : గరవసదద జటటరర
ఇసటట ననస:13-13-1132/77
వయసదస:40
లస: ససస స
94-9/644

94-47/902

భరస : గరసధద చచదరర
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ బబ లలర
ఇసటట ననస:13-13-560
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ జగదదష పడసరద తతషసనవరల
ఇసటట ననస:13-13-603
వయసదస:30
లస: పప
6650 NDX2682292
పపరర: శవ ననగజశశర రరవప మసదడపప

94-47/907

తసడడ:డ సదభడమణఖస పబమశశటట
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:82
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస గబడడగగసటర
ఇసటట ననస:13-13-560
వయసదస:44
లస: ససస స
6647 NDX1027762
పపరర: ఆనసద కలమలర తతషసనవరల

6633 NDX0222091
పపరర: లకడకసదసదరర శషషన

6628 NDX1811026
పపరర: ససతన రతన దదపసక ఆలపరటట

భరస : రమమష కలమలర
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ లలట శకరరమ అగరరశల
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ సదభడమణఖస పబమశశటట
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:82
లస: పప
6644 NDX1860197
పపరర: రరధ గబడడగగసటర

94-47/904

తసడడ:డ గరసధద చచదరర
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహహశశర రరవప నసనవ
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:40
లస: పప
6641 NDX3251709
పపరర: సదబమ రరవప పబమశశటట

6630 NDX0558874
పపరర: అరరణ కకడసరర

94-47/899

భరస : కకషష చరణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద చచదరర
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:29
లస: పప
6638 NDX2116573
పపరర: సదనల నసనవ

94-47/901

భరస : వనసకట శవ ననగపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : రమమష నసతకకక
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:60
లస: ససస స
6635 NDX0752147
పపరర: చచవతనఖ మలలర ల

6627 NDX1276799
పపరర: శక వవషషవ మదదల

6625 NDX1482819
పపరర: సదససకత మదదదల

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప మదదల
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ససరర
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:43
లస: ససస స
6632 NDX1790022
పపరర: పరరశత నసతకకక

94-46/898

భరస : సదబమరరవప పబమశశటట
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససరర
ఇసటట ననస:13-13-541
వయసదస:28
లస: ససస స
6629 NDX1103480
పపరర: శవకలమలరర ససరర

6624 NDX3225653
పపరర: భటగజశశరర దదవ పబమశశటట

6649 NDX2445005
పపరర: సదగగణ సతచస నపలర

94-142/32

తసడడ:డ రరసబటబగ సతచస నపలర
ఇసటట ననస:13-13-1132/152
వయసదస:21
లస: ససస స
94-50/438

తసడడ:డ మరర వలర షపక
ఇసటట ననస:13-13, RAMANUJAKUNTAM
వయసదస:22
లస: పప

6652 NDX2505576
పపరర: సరశత శకపత

94-50/236

భరస : పవన కలమలర శకపత
ఇసటట ననస:13-14
వయసదస:31
లస: ససస స

Page 133 of 318

6653 NDX2982486
పపరర: యయసదదనస చచనన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-46/758

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:13-14-9/21
వయసదస:83
లస: పప
6656 NDX0608943
పపరర: వజయలకడక మలలరదద

94-39/959

94-50/237

94-50/240

94-48/665

94-48/668

94-48/671

94-48/674

భరస : సరసబశవరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:13-14-548
వయసదస:68
లస: ససస స

6666 NDX2487577
పపరర: జగదదష చసదడ ఇసదడకసటట

6669 NDX2254662
పపరర: వజడమక దసతస

6672 NDX2254670
పపరర: లకడక కజతనవత

6675 NDX2254811
పపరర: వనసకటయఖ దసతస

94-48/677

6678 AP151010153790
పపరర: హహహమలవత బబ డపరటట బబ డపరటట

94-48/666

6681 AP151010150027
పపరర: సరసబశవరరవప గగసటటరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగసటటరర
ఇసటట ననస:13-14-548
వయసదస:72
లస: పప

6661 NDX0215533
పపరర: శవ ననగ పడసరద శకపరలశశటట

94-50/239

6664 NDX2487569
పపరర: వ స ల నరసమలసబ కసచరరజ

94-48/664

6667 NDX0559583
పపరర: రమలదదవ కకసడబబ లలआ

94-48/667

భరస : కకషరషరరవపआ కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:13-14-543
వయసదస:62
లస: ససస స
94-48/669

6670 NDX1025501
పపరర: వజయ సరయ కకలలరర

94-48/670

తసడడ:డ వనసకట రరశయఖ కకలలరర
ఇసటట ననస:13-14-545
వయసదస:27
లస: ససస స
94-48/672

6673 AP151010153039
పపరర: లకడకసరసశత కకలలరర

94-48/673

భరస : వనసకటరరశయఖ కకలలరర
ఇసటట ననస:13-14-545
వయసదస:53
లస: ససస స
94-48/675

6676 NDX2254829
పపరర: శవరజ ననయక కజతనవత

94-48/676

తసడడ:డ దసస
డ ననయక కజతనవత
ఇసటట ననస:13-14-545
వయసదస:38
లస: పప
94-48/678

భరస : శశషతలరశరయ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-14-546
వయసదస:72
లస: ససస స
94-48/680

94-48/662

భరస : జగదదష చసదడ కసచరరజ
ఇసటట ననస:13-14-542
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద కకటటశశర రరవప దసతస
ఇసటట ననస:13-14-545
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకలలరర
ఇసటట ననస:13-14-545
వయసదస:51
లస: పప
6680 AP151010153005
పపరర: సతఖవత గగసటటరర

94-48/663

భరస : శవరజ ననయక కజతనవత
ఇసటట ననస:13-14-545
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప కకలలరర
ఇసటట ననస:13-14-545
వయసదస:81
లస: ససస స
6677 AP151010150433
పపరర: వనసకటరరశయఖ కకలలరర

6663 NDX2117423
పపరర: జజఖత ఇసదసరర

6658 NDX0640227
పపరర: శశషతలరసరయ బబ ధపరటట

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప శకపరలశశటట
ఇసటట ననస:13-14-541
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ దసతస
ఇసటట ననస:13-14-545
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరశయఖ కకలలరర
ఇసటట ననస:13-14-545
వయసదస:29
లస: ససస స
6674 AP151010153038
పపరర: ససతనరవమలక కకలలరర

94-50/238

తసడడ:డ రమణ మబరరస ఇసదడకసటట
ఇసటట ననస:13-14-542
వయసదస:63
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:13-14-543
వయసదస:66
లస: పప
6671 NDX1026764
పపరర: శక సరయనవఖ కకలలరర

6660 NDX1802785
పపరర: వనసకటటసశరరర సదసకజసదల

94-49/425

తసడడ:డ నరసససహరరవప బబ ధపరటట
ఇసటట ననస:13-14-540
వయసదస:62
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస రరడడ ఇసదసరర
ఇసటట ననస:13-14-542
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసరరరడడడ ఇసదసరర
ఇసటట ననస:13-14-542
వయసదస:45
లస: పప
6668 NDX0581389
పపరర: కకషరషరరవప కకసడబబ లల

94-39/960

తసడడ:డ సదబటమ రరవప సదసకజసదల
ఇసటట ననస:13-14-541
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ శకపరలశశటట
ఇసటట ననస:13-14-541
వయసదస:56
లస: పప
6665 NDX0777664
పపరర: వనసకట శకనవరసరరడడడ ఇసదసరర

6657 NDX0022897
పపరర: బటలమగరళ కకషష లసగమలలర

6655 NDX2094381
పపరర: లకడక నసదనఖల

భరస : సతఖననరరయణ నసదనఖల
ఇసటట ననస:13-14-166
వయసదస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక పపరరమలళళళ లసగమలలర
ఇసటట ననస:13-14-434
వయసదస:52
లస: పప

భరస : కకటటశవశరరరవప శకపరలశశటట
ఇసటట ననస:13-14-541
వయసదస:50
లస: ససస స
6662 AP151010156477
పపరర: కకటటశశరరవప శకపరలశశటట

94-39/1158

తసడడ:డ వనసకట రరవప మరరయసపలర
ఇసటట ననస:13-14-12/B
వయసదస:36
లస: పప

భరస : ఏలలశశర రరవప మలలరదద
ఇసటట ననస:13-14-373
వయసదస:50
లస: ససస స
6659 AP151010159442
పపరర: ననగమక శకపరలశశటట

6654 NDX2849750
పపరర: బటల గగరవయఖ మరరయసపలర

6679 NDX0581413
పపరర: హమద అబగదల

94-48/679

తసడడ:డ రహహమలన అబగదల
ఇసటట ననస:13-14-547
వయసదస:66
లస: పప
94-48/681

6682 NDX0223214
పపరర: షపక ఖమగమ ననసరస షపక

94-48/682

భరస : సపవయద అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:13-14-549
వయసదస:32
లస: ససస స
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6683 NDX0762138
పపరర: ఫరరరన సయఖద
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94-48/683

భరస : జవహర సయఖద
ఇసటట ననస:13-14-549
వయసదస:44
లస: ససస స
6686 AP151010150142
పపరర: అహకద సయఖద సయఖద

భరస : జజమన హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:13-14-549
వయసదస:50
లస: ససస స
94-48/686

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:13-14-549
వయసదస:47
లస: పప
6689 AP151010150051
పపరర: మసరసన సయఖద

94-48/689

94-49/428

94-48/691

94-48/694

6690 NDX2104495
పపరర: షబన షపక

94-49/426

6691 NDX0223164
పపరర: కరరమగనआ షపకआ

94-49/427

6693 NDX0330340
పపరర: మసరసన షపకआ

భరస : మసరసనआ షపక
ఇసటట ననస:13-14-550/1
వయసదస:47
లస: ససస స
94-49/429

6696 NDX1025618
పపరర: సశరష కలమలరర వసస

6699 NDX1025436
పపరర: మలలర శశర రరవప వసస

94-49/431

6702 NDX1614172
పపరర: సలస షపక

94-48/692

6705 NDX1206895
పపరర: వజయలకడక ధనకలదరస

94-48/690

6697 NDX1025790
పపరర: ననగరరరరన వసస

94-48/693

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప వసస
ఇసటట ననస:13-14-551
వయసదస:26
లస: పప
94-48/695

6700 NDX1614206
పపరర: అనశరరననసర షపక

94-49/430

భరస : సలస షపక షపవక
ఇసటట ననస:13-14-553
వయసదస:45
లస: ససస స
94-49/432

తసడడ:డ ఫరరద షపక షరక
ఇసటట ననస:13-14-553
వయసదస:54
లస: పప
94-49/434

6694 NDX1160415
పపరర: మననకడ శశషరదదడ వసస
తసడడ:డ మలలర శశర రరవప వసస
ఇసటట ననస:13-14-551
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల వసస
ఇసటట ననస:13-14-551
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ సలస షపక shak
ఇసటట ననస:13-14-553
వయసదస:28
లస: పప
6704 NDX1914994
పపరర: లకడక పడససన ధనకలధనరరస

94-48/688

భరస : మలలర శశర రరవప వసస
ఇసటట ననస:13-14-551
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవపआ పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-14-551
వయసదస:44
లస: పప
6701 NDX1614164
పపరర: ఇమలమ న షపక

6688 NDX0761262
పపరర: జజమన హహసపసన సయఖద
సయఖద
తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:13-14-549
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ రషసదआ షపక
ఇసటట ననస:13-14-550/1
వయసదస:50
లస: పప

భరస : లలవణఖకలమలరआ పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-14-551
వయసదస:40
లస: ససస స
6698 NDX0862060
పపరర: లలవణఖ కలమలర పసదపపలలటట

94-48/687

భరస : నసరరలర షపక
ఇసటట ననస:13-14-550/1
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:13-14-550/1
వయసదస:29
లస: పప
6695 NDX0864165
పపరర: వజయ మలధవ పసదపపలలటట

6687 NDX0761247
పపరర: సయయఖద జవహర సయఖద

94-48/685

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:13-14-549
వయసదస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:13-14-549
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ జజమన సయఖద
ఇసటట ననస:13-14-549
వయసదస:87
లస: పప
6692 NDX0915413
పపరర: నసరరలర షపక

94-48/684 6685 AP151010153107
6684 NDX0939546
పపరర: నజరర షరహహన సయఖద సయఖద
పపరర: హహసపసన బ సయఖద సయఖద

6703 NDX1861096
పపరర: శశషష పసడయల ధనకలధరస

94-49/433

తసడడ:డ శకనవరస భటట ననధ చనరరఖలల ధనకలధరస
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:26
లస: ససస స
94-49/435

6706 AP151010159499
పపరర: సదవరచల ధనకలధరస

94-49/436

భరస : అనసత సతఖ ధరరకచనరరఖలల ధనకలధనరర
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమలసజజరరడడడ
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసభటట ననచనరరఖలల దనదకలదరమ
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:41
లస: ససస స

6707 AP151010159498
పపరర: రమలదదవ ధనకలధరస

6709 NDX0214114
పపరర: శసకర శలస

భరస : ససతనరరమలనదజజచనరర దనదకలదరమ
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:46
లస: ససస స

94-49/438
6708 NDX1925447
పపరర: అనసత సతఖ ధరరకచనరరఖలల
ధనకలధనరరస
తసడడ:డ ససతనరరమలనదజజచనరరఖలల ధనకలధనరరస
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:35
లస: పప

6710 NDX0332783
పపరర: వనసకటటశశరరర వసస

6711 NDX1740589
పపరర: శకకరసత తరరమలకసదసరర

తసడడ:డ లకడకననరరయణ దనదకలదరమ
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:36
లస: పప

94-49/437

94-49/440

94-49/441

తసడడ:డ సదధ రరస బటబగ తరరమలకసదసరర
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:42
లస: పప

94-49/439

తసడడ:డ మరరక సరశమ
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:36
లస: పప
6712 AP151010156198
పపరర: శకనవరసభటట ననధనచనరరఖలల
ధనకలధరస
తసడడ:డ వరదనచనరరఖలల దనదకలదరమ
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:47
లస: పప

94-49/442
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94-49/443
6713 NDX1925348
పపరర: వనసకట శకనవరస రరఘవన
కకసపలర చకకవరరసల
తసడడ:డ వనసకట రరమలనదజచనరరఖలల కకసపలర చకక
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:50
లస: పప

6714 AP151010156457
పపరర: ససతనరరమలనదజజచనరరఖలల
ధనదకలధరస
తసడడ:డ వరదనచనరరఖలల దనదకలదరమ
ఇసటట ననస:13-14-555
వయసదస:60
లస: పప

94-49/444

94-48/696
6715 NDX1878372
పపరర: ఏకజసవరర ఇసదదర జజఖతరకయ
కకతస మలసద
తసడడ:డ ససరరఖ పడసరద రరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-14-557
వయసదస:26
లస: ససస స

6716 NDX0331249
పపరర: లకడక అనసరరధआ అతషకలరరआ

6717 NDX1790139
పపరర: కకరణ కలమలరర పరరజపలర

94-48/698

6718 NDX0331165
పపరర: వనసకట లకడక ఆతషకలరర

94-48/697

భరస : వర రరఘవరరవపआ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-14-559
వయసదస:34
లస: ససస స
6719 NDX0641381
పపరర: రరకకకణణ ఆతషకలరర

భరస : ఆసజనవయగలల పరరజపలర
ఇసటట ననస:13-14-559
వయసదస:55
లస: ససస స
94-48/700

భరస : పపదరరఘవయఖ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-14-559
వయసదస:76
లస: ససస స
6722 NDX1790154
పపరర: ఆసజనవయగలల పరజపలర

94-48/703

94-48/705

94-48/708

94-48/711

94-49/446

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పస క
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:23
లస: ససస స

94-48/706

6729 NDX2206365
పపరర: వనయ కలమలర యరక బబ తషల

6732 NDX2206381
పపరర: ఖలసససవరల షపక

6735 NDX1531988
పపరర: రరజజశశర రరడడడ తయఖగబర

94-48/714

6738 AP151010153499
పపరర: శకరరమమక బసడర

94-48/709

6741 NDX1797036
పపరర: జజఖతరకయ పరతతరర

94-46/904

6727 NDX2206332
పపరర: శకదదవ యరక బబ తషల

94-48/707

6730 NDX2206340
పపరర: వనసకటటష యరక బబ తషల

94-48/710

తసడడ:డ వశశననధస యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:13-14-560
వయసదస:29
లస: పప
94-48/712

6733 NDX0964510
పపరర: అసకకత బబ లలర

94-49/445

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:13-14-560
వయసదస:26
లస: ససస స
94-46/200

6736 AP151010153675
పపరర: ఉమ బబ డడడ

94-48/713

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-14-561
వయసదస:48
లస: ససస స
94-48/715

భరస : ఆదదశశషయఖआ బసడర
ఇసటట ననస:13-14-561
వయసదస:80
లస: ససస స
94-48/716

6724 NDX3292349
పపరర: రరషక కరరరమసచ

భరస : శకదదవ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:13-14-560
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:13-14-561
వయసదస:26
లస: పప

భరస : శవ పడసరద బసడర
ఇసటట ననస:13-14-561
వయసదస:56
లస: ససస స
6740 NDX2206563
పపరర: ఉష కకరణ మమమ పస క

6726 NDX2206357
పపరర: శరరష యరక బబ తషల

94-48/702

భరస : బటజ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:13-14-560
వయసదస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:13-14-560
వయసదస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:13-14-560
వయసదస:50
లస: ససస స
6737 NDX1393552
పపరర: ఇసదదరర పసడయ దరరరన బసడర

94-48/704

తసడడ:డ వశశననధస యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:13-14-560
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస కరరరమసచ
ఇసటట ననస:13-14-560
వయసదస:29
లస: పప
6734 NDX0964320
పపరర: రరజఖలకడక బబ లలర

6723 NDX0329888
పపరర: సదబటమరరవపआ ఆతషకలరరआ

6721 NDX0375303
పపరర: వర రరఘవరరవపआ అతషకలరరआ
తసడడ:డ సదబటమరరవపआ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-14-559
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ వశశననధస యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:13-14-560
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : ఖలససస కరరరమసచ
ఇసటట ననస:13-14-560
వయసదస:53
లస: ససస స
6731 NDX2206373
పపరర: బటజ కరరరమసచ

94-48/701

తసడడ:డ పపద రరఘవయఖआ అతషకలరర
ఇసటట ననస:13-14-559
వయసదస:57
లస: పప

భరస : ఖలససస వల షపక
ఇసటట ననస:13-14-560
వయసదస:24
లస: ససస స
6728 NDX2206498
పపరర: ఇమలసబ కరరరమసచ

భరస : సదబటమరరవపआ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:13-14-559
వయసదస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల పరజపలర
ఇసటట ననస:13-14-559
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజజ న దదవ పరజపలర
ఇసటట ననస:13-14-559
వయసదస:56
లస: పప
6725 NDX2206399
పపరర: బడరరరబ షపక

6720 NDX1790105
పపరర: అవననష పరజపలర

94-48/699

6739 NDX2357606
పపరర: ననసరయఖ మలశవరపప

94-45/43

తసడడ:డ ననసరయఖ మలశవరపప
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:64
లస: పప
94-48/717

తసడడ:డ శకమనననరరయణ మబరరస పరతతరర
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:24
లస: ససస స

6742 NDX2206571
పపరర: శవ సరయ లకడక పసడయలసక పస క

94-48/718

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప పస క
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:25
లస: ససస స
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6743 NDX1797234
పపరర: దదవఖ సససధదజ పరతతరర

94-48/719

6744 NDX1797101
పపరర: దదపసక శకవలర పరతతరర

94-48/720

6745 NDX1103506
పపరర: శకలత అలర స

94-48/721

తసడడ:డ శకమనననరరయణ మబరరస పరతతరర
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయణ మబరరస పరతతరర
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసపఫ పడతనప రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:27
లస: ససస స

6746 NDX1721746
పపరర: సడవసత జజగరర మబడడ

6747 NDX2206522
పపరర: శశశలజ మసరరపప

6748 NDX1860247
పపరర: అరరణన కకషష దదడడడ

94-48/722

భరస : సదరజష జజగరర మబడడ
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:29
లస: ససస స
6749 JBV3142080
పపరర: లకడక సదనత కసడచ

భరస : అపరయఖ మసరరపప
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:30
లస: ససస స
94-48/725

భరస : వనసకట సదరజష బటబగ కసడద
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:46
లస: ససస స
6752 JBV3143849
పపరర: ససరరలల అలర స

94-48/728

భరస : జజసఫ పడతనపరరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:51
లస: ససస స
6755 NDX1796962
పపరర: లకడక వవదనసతస

94-48/731

94-48/734

94-48/737

తసడడ:డ అపరరరరవప వరద
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:58
లస: పప
6767 JBV3134343
పపరర: మటట పలర కసడద

6753 NDX2072874
పపరర: అననపపరష వరద

6754 JBV3142403
పపరర: కకషష బటయ కగతలస

94-48/729

6756 JBV3143203
పపరర: వరలకడక కసడద

6759 NDX2206415
పపరర: అపరయఖ మసరరపప

6762 JBV3134327
పపరర: శకనవరసరరవప కసడద

6765 JBV3134269
పపరర: లకడక కరసతరరవప భటగవతషల

94-48/743

94-48/746

భరస : ఏడడకకసడలననగజశశర బటబగ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:13-14-563
వయసదస:52
లస: ససస స

94-48/727

94-48/730

భరస : సదరజసదడరరవప కగథలస
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:64
లస: ససస స
94-48/732

6757 NDX2206530
పపరర: జననరరన సదసకర

94-48/733

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ సదసకర
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:23
లస: పప
94-48/735

6760 NDX1721761
పపరర: సదరజష జజగరర మబడడ

94-48/736

తసడడ:డ శవసతఖననరరయణ జజగరర మబడడ
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:40
లస: పప
94-48/738

6763 JBV3135142
పపరర: జజసఫ పడతనపరరడడడ అలర స

94-48/739

తసడడ:డ రరజజరరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:50
లస: పప
94-48/741

తసడడ:డ సదబడమణఖస భటగవతషల
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ అలర యఖ కసడద
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:73
లస: పప
6770 AP151010153138
పపరర: సదధనరరణణ గగడడపపడడ

భరస : శకనవరసరరవప కసడద
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మటట పలర కసడద
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:49
లస: పప
94-48/740

6751 JBV3143187
పపరర: బటల వనసకట అపరష కసడద

భరస : శకమనననరరయణ మబరరస పరతతరర
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరరయఖ మసరరపప
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ మటట పలర కసడద
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:47
లస: పప
6764 NDX2072858
పపరర: రవసదడ బటబగ వరద

94-48/726

భరస : మటటటపలర కసడద
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తలశల
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:22
లస: పప
6761 JBV3133139
పపరర: వనసకట సదరజష బటబగ కసడచ

6750 NDX1796921
పపరర: వజయ లకడక పరతతరర

94-48/724

భరస : వనసకట ఫణణ కకషష దదడడడ
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బటబగ వరద
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : శకరరమ మబరరస వవదనసతస
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:70
లస: ససస స
6758 NDX2206589
పపరర: బలవనసకటసరతశక తలశల

94-48/723

6766 JBV3133550
పపరర: సదధదనద ష రరవప కగతనలస

94-48/742

తసడడ:డ పడహరదరరవప కగథలస
ఇసటట ననస:13-14-562
వయసదస:68
లస: పప

6768 NDX1335793
పపరర: అమకతవరణణ గగడడపపడడ
గగడడపపడడ
తసడడ:డ జ వనవ ఎన బటబగ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:13-14-563
వయసదస:28
లస: ససస స

94-48/744

6771 AP151010150215
పపరర: ఏదదకకసడల ననగజశశరబటబగ
గగడడపపడడ
తసడడ:డ రరమచసదడరరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:13-14-563
వయసదస:53
లస: పప

94-48/747

6769 NDX0224824
పపరర: రరమ చసదదక
డ గగడడపపడడ

94-48/745

తసడడ:డ ననగజశశర బటబగ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:13-14-563
వయసదస:31
లస: ససస స
6772 NDX0922310
పపరర: శకపదక రవళ కనగరలలరల

94-48/748

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద కనగరలలరల
ఇసటట ననస:13-14-564
వయసదస:30
లస: ససస స
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6773 AP151010153854
పపరర: రరమలసదసదరర కనగరలలరల

94-48/749

భరస : రరజజసదడపస
డ రద కనగరలలరల
ఇసటట ననస:13-14-564
వయసదస:63
లస: ససస స
6776 AP151010153384
పపరర: సరయలల కపరరస

94-48/752

భరస : గరపరలకకషష గగసత
ఇసటట ననస:13-14-565
వయసదస:76
లస: ససస స
6779 AP151010153850
పపరర: అనదరరధ గకసధద

94-48/755

94-48/758

94-48/761

94-39/961

94-48/766

94-48/767

భసధదవప: శకకరసత గగడడ
ఇసటట ననస:13-14-569
వయసదస:54
లస: ససస స

94-48/759

6786 NDX0559518
పపరర: తరరమలలశశరర ననగరళళ

6789 NDX1860163
పపరర: సరయ రతన పస టటట

6792 NDX3114386
పపరర: చనయనస ననఖ కకషష కసచరర

6795 AP151010153707
పపరర: రరజఖలకడక కకడనసబ కకడనసబ

94-48/770

6798 NDX1239326
పపరర: వ కజ శవపడసరద బలజజపలర

94-48/762

6801 NDX2956209
పపరర: శకనవరసదలల గగడడ
భసధదవప: శకకరసత గగడడ
ఇసటట ననస:13-14-569
వయసదస:52
లస: పప

6781 AP151010150831
పపరర: మగరళకకషష గకసధద

94-48/757

6784 AP151010153058
పపరర: ఆదసబ షపక

94-48/760

6787 NDX0581280
పపరర: గణపత పడసరద ననగరళళ

94-48/763

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప ననగరళళ
ఇసటట ననస:13-14-568
వయసదస:62
లస: పప
94-48/764

6790 NDX0772863
పపరర: వజయలకడక కలరన పప టటట

94-48/765

తసడడ:డ రరమమహనరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:13-14-568/1
వయసదస:29
లస: ససస స
94-44/627

6793 NDX1494467
పపరర: శక కరసత గగదద

94-46/201

తసడడ:డ శకనవరసదలల
ఇసటట ననస:13-14-569
వయసదస:26
లస: పప
94-48/768

6796 NDX1811372
పపరర: మగజఫరర ఖతడ

94-48/769

తసడడ:డ ఖదరరరద ఖతడ
ఇసటట ననస:13-14-569
వయసదస:25
లస: పప
94-48/771

తసడడ:డ పపలర యఖ బలజజపలర
ఇసటట ననస:13-14-569
వయసదస:57
లస: పప
94-49/651

94-48/754

భరస : షఫస సరహహబआ షపక
ఇసటట ననస:13-14-567
వయసదస:79
లస: ససస స

భరస : శకనవరసవరదనచనరరఖలల కకడనసబ
ఇసటట ననస:13-14-569
వయసదస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ హజ అబగదల అజజ ఖతట ష
ఇసటట ననస:13-14-569
వయసదస:54
లస: పప
6800 NDX2951259
పపరర: లలతకలమలరర వపదథన

6783 NDX1024710
పపరర: రరధన షపక షపక

94-48/751

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల గకసధద
ఇసటట ననస:13-14-566
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కకషష
ఇసటట ననస:13-14-569
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:13-14-569
వయసదస:52
లస: ససస స
6797 NDX1899600
పపరర: ఖదరరరద ఖతట ష

94-48/756

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పస టటట
ఇసటట ననస:13-14-568-1
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవపआ పప టటట
ఇసటట ననస:13-14-568/1
వయసదస:55
లస: ససస స
6794 NDX1239284
పపరర: జజఖతసత యలనసబటక

6780 NDX1026624
పపరర: చసదదక
డ తతషసనవరల

6775 NDX0939561
పపరర: బడమరరసబ ననళస

తసడడ:డ రరమయఖ గగసత
ఇసటట ననస:13-14-565
వయసదస:71
లస: పప

భరస : గణపత పడసరద ననగరళళ
ఇసటట ననస:13-14-568
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ హనదమసతరరవపआ పప టటట
ఇసటట ననస:13-14-568/1
వయసదస:42
లస: పప
6791 MLJ2403319
పపరర: వనసకటపదనకవత పప టటట

6778 AP151010150337
పపరర: గరపరలకకషష గగసత

94-48/753

భరస : షకకల షపక
ఇసటట ననస:13-14-567
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ షఫససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-14-567
వయసదస:52
లస: పప
6788 MLJ2398899
పపరర: రరమ మహన రరవపआ పప టటట

6777 NDX1027499
పపరర: సతఖ పడసరదరరవప ననళస

భరస : జగదదష పడసరద
ఇసటట ననస:13-14-566
వయసదస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కకటడ
ఇసటట ననస:13-14-567
వయసదస:22
లస: ససస స
6785 AP151010150139
పపరర: జలల షపక

భరస : సతఖ పడసరదరరవ ననళస
ఇసటట ననస:13-14-565
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగస ననళస
ఇసటట ననస:13-14-565
వయసదస:66
లస: పప

భరస : మగరళకకషష గకసధద
ఇసటట ననస:13-14-566
వయసదస:50
లస: ససస స
6782 NDX2196492
పపరర: పరరమళ కకటడ

95-154/936
6774 SQX2072742
పపరర: ననగ అసజన ఆశకత చచదరర
థదరరవవఢడ
తసడడ:డ వరరసజనవయ వర పడసరద థదరరవవఢడ
ఇసటట ననస:13-14-564
వయసదస:21
లస: ససస స

6799 AP151010150663
పపరర: శకనవరసవరదనచనరరఖలల కకడసబ

94-48/772

తసడడ:డ రతనమలచనరరఖలల కకడనసబ
ఇసటట ననస:13-14-569
వయసదస:63
లస: పప
94-49/652

6802 NDX1276500
పపరర: నరకద కకలల

94-48/773

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరడడడ కకలల
ఇసటట ననస:13-14-570
వయసదస:27
లస: ససస స
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94-48/774

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కకల
ఇసటట ననస:13-14-570
వయసదస:46
లస: ససస స
6806 JBV3134640
పపరర: సదమన కలమలర ఆరవవటట

94-48/777

6807 JBV3134657
పపరర: సదబడహకణఖస అరవవటట

94-48/982

6810 NDX1299437
పపరర: మగరళ హరరష మదదద

తసడడ:డ పరరరసరరధద బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-14-572
వయసదస:36
లస: ససస స

6813 JBV1655307
పపరర: సతఖవరణణ బబ డపరటట

తసడడ:డ పరరర సరరధద బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-14-572
వయసదస:33
లస: పప

భరస : వనసకట రమమశ
ఇసటట ననస:13-14-572
వయసదస:39
లస: ససస స
6821 NDX2732907
పపరర: అననపపరష తనళళ
ర రర

94-46/756

తసడడ:డ సదబడమణఖస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:13-14-575
వయసదస:19
లస: ససస స
6824 NDX1483775
పపరర: ఫణణసదడ పరరజపలర

94-48/785

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ కకతస మసద
ఇసటట ననస:13-14-577
వయసదస:49
లస: పప

94-48/780

94-48/983

94-48/783

6814 AP151010153232
పపరర: ఉషరరరణణ అరవవటట

6817 NDX1483734
పపరర: మహహత సడవసత పపలపరక

94-48/784

6820 NDX1614644
పపరర: రరకకకణణ తనళళ
ర రర
భరస : సదబడమణఖస
ఇసటట ననస:13-14-575
వయసదస:43
లస: ససస స

6822 NDX2357663
పపరర: అనససయలఖ తనళళ
ర రర

6823 NDX1523191
పపరర: వషష
ష పసడయల పరరజపలర

6828 NDX1024843
పపరర: దదరర దదవ కకతస మలసద

6831 NDX3083318
పపరర: రఘగ రరమ గగపరస కకతస మలసద
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-14-577
వయసదస:19
లస: పప

94-46/203

94-48/781

94-49/447

తలర : stavanthi pulipaka
ఇసటట ననస:13-14-572
వయసదస:26
లస: ససస స

94-50/241

94-46/204

94-46/205

భరస : భటరత కలమలర
ఇసటట ననస:13-14-576
వయసదస:29
లస: ససస స
94-48/786

6826 NDX1671578
పపరర: భరత కలమలర పరరజపలర

94-48/787

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప పరరజపలర
ఇసటట ననస:13-14-576
వయసదస:57
లస: పప
94-48/788

భరస : పపరష చసదడ రరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-14-577
వయసదస:41
లస: ససస స
94-48/790

6811 NDX1299494
పపరర: చసదడశశఖర రరవప మదదద

భరస : అననపపరష చసదడరరవపआ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-14-573
వయసదస:69
లస: ససస స

6825 NDX1188168
పపరర: అనల కలమలర బబ డపరటట

94-48/981

భరస : సదబడమణఖస అరవవటట
ఇసటట ననస:13-14-572
వయసదస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-14-576
వయసదస:41
లస: పప

భరస : భరత కలమలర పరరజపలర
ఇసటట ననస:13-14-576
వయసదస:55
లస: ససస స
6830 NDX0109595
పపరర: ససరఖపడసరద రరవప కకతస మలసద

6819 JBV1655331
పపరర: బటలలదదవ బబ డపరటట

6808 NDX3062155
పపరర: ఉషరరణణ ఆరవవటట

తసడడ:డ సదబటమ రరవప
ఇసటట ననస:13-14-572
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ సదబడహకణఖస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:13-14-575
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ భరత కలమలర పరజపలర
ఇసటట ననస:13-14-576
వయసదస:26
లస: పప
6827 NDX3116977
పపరర: రరఘవ లకడక కలమలరర పరరజపలర

94-46/202

తసడడ:డ నరసససహరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-14-572
వయసదస:61
లస: పప
94-49/448

94-48/776

భరస : సదబడమణయలస ఆరవవటట
ఇసటట ననస:13-14-571
వయసదస:64
లస: ససస స

భరస : సతఖవరణణ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-14-572
వయసదస:64
లస: ససస స

94-48/782 6816 JBV1655232
6815 NDX1084144
పపరర: రఘగ రజవసత శకవతసవ బబ డపరటట
పపరర: పరరర సరరధద బబ డపరటట

6818 NDX1482934
పపరర: లకడక కలమలరర దదవర శశటట

94-48/778

తసడడ:డ చసదడశశఖరఖర రరవప
ఇసటట ననస:13-14-572
వయసదస:26
లస: పప
94-48/779

6805 NDX1103894
పపరర: ససజనఖ అరవవటట

భరస : సదమన అరవవటట
ఇసటట ననస:13-14-571
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసదబమయఖ అరవవటట
ఇసటట ననస:13-14-571
వయసదస:67
లస: పప

భరస : సదమనకలమలర ఆరవవటట
ఇసటట ననస:13-14-571
వయసదస:18
లస: ససస స
6812 JBV1655299
పపరర: రజవత బబ డపరటట

94-47/1048

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ ఆరవవటట
ఇసటట ననస:13-14-571
వయసదస:70
లస: పప

తసడడ:డ సదబడమణఖస అరవవటట
ఇసటట ననస:13-14-571
వయసదస:36
లస: పప
6809 NDX3061900
పపరర: ససజనఖ ఆరవవటట

6804 NDX3064011
పపరర: సదబడమణయలస ఆరవవటట

6829 NDX0224493
పపరర: సతఖవరణణ కకతస మలసద

94-48/789

భరస : ససరరఖపడసరద రరవప కకతస మసద
ఇసటట ననస:13-14-577
వయసదస:45
లస: ససస స
94-48/984

6832 NDX3083524
పపరర: మధవ వజయ శక కకతస మలసద

94-49/653

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:13-14-577
వయసదస:21
లస: ససస స

Page 139 of 318

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35

6833 NDX0559559
పపరర: మలధవలత కనమరర పపడడ

94-48/792

6834 NDX0559534
పపరర: జయమలధవ కనమరర పపడడ

94-48/793

6835 AP151010153436
పపరర: పదనకవత కనమరర పపడడ

భరస : వనసకట మహహశ కలమలర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-14-579
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : పరరర సరరధద కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-14-579
వయసదస:44
లస: ససస స

94-48/795
6836 AP151010150344
పపరర: వనసకట మహహష కలమలర
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ గరసధద కకటటశశరరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-14-579
వయసదస:41
లస: పప

6837 AP151010150696
పపరర: పరరరసరరధద కనమరర పపడడ

తసడడ:డ గరసధద కకటటశశర రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-14-579
వయసదస:46
లస: పప

భరస : వనసకటసదబడహకణఖస భటరతషల
ఇసటట ననస:13-14-580
వయసదస:66
లస: ససస స

6839 AP151010150151
పపరర: వనసకటసదబడహకణఖస భటరతషల

6840 NDX3192739
పపరర: మహహశశర రరడడడ

6841 JBV1650761
పపరర: భవరన అదచదపలర

94-48/798

తసడడ:డ వరరరఘవసరశమ భటరతషల
ఇసటట ననస:13-14-580
వయసదస:65
లస: పప
6842 AP151010153441
పపరర: కమల అదదదపలర
భరస : వనసకటరమణ అదదదపలర
ఇసటట ననస:13-14-582
వయసదస:81
లస: ససస స
6845 NDX3037629
పపరర: గణపత దనసరర

94-74/681

94-48/805

94-48/808

94-48/811

తసడడ:డ లకడకననరరయణ భటటడజ
ఇసటట ననస:13-14-585
వయసదస:41
లస: పప

6846 NDX0331082
పపరర: సదలలచననదదవ కకతస

6849 NDX0222398
పపరర: వరలకడక కకతనస

6852 NDX0111021
పపరర: భటసకర కకతస

6855 NDX0338640
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతనస

94-48/813

6858 JBV1650134
పపరర: ససతనమలధవ భటటడజ

94-48/803

6861 NDX1913814
పపరర: సమరర పస సర
తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప పస సర
ఇసటట ననస:13-14-586
వయసదస:24
లస: ససస స

94-48/799

6844 AP151010150396
పపరర: వనసకటరమణ అదదదపలర

94-48/802

6847 NDX0224949
పపరర: లకకమక కకతస

94-48/804

భరస : గరరఢచనలస కకతస
ఇసటట ననస:13-14-583
వయసదస:46
లస: ససస స
94-48/806

6850 NDX2009067
పపరర: సరయ పవన కకషష కకతనస

94-48/807

తసడడ:డ కరసస వశశననధస కకతనస
ఇసటట ననస:13-14-583
వయసదస:24
లస: పప
94-48/809

6853 NDX0329532
పపరర: కరశవశశననధస కకతస

94-48/810

తసడడ:డ గరరడనచలస కకతస
ఇసటట ననస:13-14-583
వయసదస:49
లస: పప
94-48/812

6856 NDX2254837
పపరర: అసజన లకడక సరవతడ కకతనస

94-49/449

భరస : వనసకట రవ కకతనస
ఇసటట ననస:13-14-583
వయసదస:26
లస: ససస స
94-48/814

భరస : లకడకననరరయణరరవప భటటడజ
ఇసటట ననస:13-14-585
వయసదస:51
లస: ససస స
94-48/816

94-48/797

తసడడ:డ సరసబయఖ అదదదపలర
ఇసటట ననస:13-14-582
వయసదస:78
లస: పప

తసడడ:డ గరరడనచలస కకతస
ఇసటట ననస:13-14-583
వయసదస:53
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణరరవప భటటడజ
ఇసటట ననస:13-14-585
వయసదస:42
లస: ససస స
6860 AP151010150602
పపరర: శకధర భటటడజ

94-48/801

తసడడ:డ గరరడనచలస కకతస
ఇసటట ననస:13-14-583
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ గరరడనచలస కకతస
ఇసటట ననస:13-14-583
వయసదస:51
లస: పప
6857 AP151010153674
పపరర: శకదదవ భటటడజ

6843 JBV1650308
పపరర: సరసబమబరరస అదదదపలర

6838 AP151010153363
పపరర: సదశల భటరతషల భటరతషల

భరస : సరసబమబరరస అదదదపలర
ఇసటట ననస:13-14-582
వయసదస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకతస
ఇసటట ననస:13-14-583
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకతస
ఇసటట ననస:13-14-583
వయసదస:28
లస: పప
6854 NDX0338442
పపరర: హనదమసత రరవప కకతస

94-48/985

భరస : కరశ వశశననధస కకతస
ఇసటట ననస:13-14-583
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : హనదమసత రరవప
ఇసటట ననస:13-14-583
వయసదస:46
లస: ససస స
6851 NDX0767129
పపరర: వనసకట రవ కకతస

94-48/796

తసడడ:డ వనసకటరమణ అదదదపలర
ఇసటట ననస:13-14-582
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ చనన రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:13-14-582
వయసదస:26
లస: పప
6848 NDX0223032
పపరర: ఉష రరణణ కకతనస

భరస : గరసధద కకటటశశరరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-14-579
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:13-14-581
వయసదస:27
లస: పప
94-48/800

94-48/794

6859 JBV1650126
పపరర: లకడక సదవరచల భటటడజ

94-48/815

భరస : లకడకననరరయణరరవప భటటడజ
ఇసటట ననస:13-14-585
వయసదస:68
లస: ససస స
94-48/817

6862 AP151010153341
పపరర: సదమలత దదవ

94-48/818

భరస : కకషషపడసరద దదవ
ఇసటట ననస:13-14-586
వయసదస:58
లస: ససస స
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6863 AP151010153072
పపరర: పదకశక దదవ దదవ

94-48/819

భరస : శకనవరసపడసరద దదవ
ఇసటట ననస:13-14-586
వయసదస:58
లస: ససస స
6866 AP151010150109
పపరర: శకనవరసపడసరద దదవ

94-48/822

6867 AP151010150316
పపరర: కకషషపడసరద దదవ

94-48/825

6870 NDX1963025
పపరర: సదజజత తనళళపలర
భరస : వనసకటటశశరరర తనళళపలర
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:30
లస: ససస స

6872 NDX2056696
పపరర: రరమ లకడక రరవపపడడ

6873 NDX2009042
పపరర: ఇసదదర యయరరవ

94-48/828

భరస : శకనవరస రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:39
లస: ససస స
94-48/831

6878 NDX0751727
పపరర: శరవన కలమలర కరరరరపప

94-48/834

6876 NDX0223511
పపరర: ననగమలలర శశరర దనవప

6879 NDX0640615
పపరర: శశ మననజ కలమలర కరరరరపప

94-48/826

తసడడ:డ ననధనమగణనచనరరఖలల కకడసబ
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:48
లస: పప

94-48/829

6885 NDX0111336
పపరర: లకడకననరరయణ రరవప దనవప

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ రరవప జమకలమడక
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ బగచచయఖ దనవప
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:60
లస: పప

6887 NDX3025038
పపరర: కకషష కకషస ర భటసజపసతషల

6888 JBV3143724
పపరర: శరరదआ దచవతనआ

94-49/654

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప భటసజపసతషల
ఇసటట ననస:13-14-589, Flat No. 103,
వయసదస:32
లస: పప

భరస : రరమకకటటసశరరవపआ దనయత
ఇసటట ననస:13-14-591
వయసదస:45
లస: ససస స

6890 NDX0329250
పపరర: రరమకకటటశశరరవపआ దయతआ

6891 NDX2759900
పపరర: మలరకసడదయగలల సస మమపలర

94-48/844

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సస మమపలర
ఇసటట ననస:13-14-591
వయసదస:57
లస: పప

94-48/824

6871 NDX2008978
పపరర: కకరస ర యయరరవ

94-48/827

6874 NDX0614669
పపరర: పపషరలత కరరరరపప

94-48/830

భరస : కకటటశశరరరవప కరరరరపప
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:51
లస: ససస స
94-48/832

6877 NDX2024586
పపరర: శక రరమ చసదడ భటరర వ
జమకలమడక
తసడడ:డ మగరళధర జమకలమడక
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:28
లస: పప

94-48/833

94-48/835

6880 NDX0111435
పపరర: పడదదప కలమలరआ దనవపआ

94-48/836

తసడడ:డ లకడకననరరయణआ దనవప
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:38
లస: పప
94-48/838

తసడడ:డ అలల
ర రర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:50
లస: పప
94-48/840

6868 AP151010150188
పపరర: హరరపస
డ రద దదవ దదవ

భరస : శవ ననగర రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరరరరపప
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:29
లస: పప

94-48/837 6882 NDX2009059
6881 NDX2429371
పపరర: వనసకట శకనవరసరచనరరఖలల కకడసబ
పపరర: బటల కరసస రరడడ యయరరవ

94-48/821

తసడడ:డ వజయసరరధద దదవ
ఇసటట ననస:13-14-586
వయసదస:67
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణ దనవప
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరరరరపప
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ శసకరआ దనయత
ఇసటట ననస:13-14-591
వయసదస:49
లస: పప

94-48/823

భరస : బటల కరసస రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:44
లస: ససస స

6875 NDX0915405
పపరర: ఉపరలలరర వనసకట
వజయభటసకర
తసడడ:డ ననరరయణ శరక
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:54
లస: ససస స

6865 JBV3134632
పపరర: జయరరస దదవ

తసడడ:డ హరరపస
డ రద దదవ
ఇసటట ననస:13-14-586
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ వజయసరరధద దదవ
ఇసటట ననస:13-14-586
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణआ బడహకజజఖసదల
ఇసటట ననస:13-14-587
వయసదస:78
లస: పప

6884 NDX2024560
పపరర: మగరళధర జమకలమడక

94-48/820

భరస : హరరపస
డ రద దదవ
ఇసటట ననస:13-14-586
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయసరరధద దదవ
ఇసటట ననస:13-14-586
వయసదస:55
లస: పప
6869 NDX0329342
పపరర: గరపరలరరవప బడహకజజఖసదలआ

6864 AP151010153184
పపరర: మసజలలరరణణ దదవ

6883 NDX0640391
పపరర: కకటటశశర రరవప కరరరరపప

94-48/839

తసడడ:డ ననగజసదడ రరవప కరరరరపప
ఇసటట ననస:13-14-589
వయసదస:53
లస: పప
94-48/841

6886 NDX3029014
పపరర: దదపసక మదనపలర

94-47/1049

భరస : కకషష కకషస ర భటసజపసతషల
ఇసటట ననస:13-14-589, Flat No.103,
వయసదస:29
లస: ససస స
94-48/842

6889 JBV3143716
పపరర: సదవరచలల దదవआ దచవతనआ

94-48/843

భరస : శసకర శరససత
డ आ దనయత
ఇసటట ననస:13-14-591
వయసదస:71
లస: ససస స
94-49/655

6892 NDX2761948
పపరర: నరకల లలవప

94-49/656

భరస : మలరకసడదయగలల సస మమపలర
ఇసటట ననస:13-14-591
వయసదస:44
లస: ససస స
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6893 NDX3218823
పపరర: సరయ జగదదశ రరడడడ శఖమల

94-47/1273

తసడడ:డ రరమ లసగ రరడడడ లసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:13-14-593
వయసదస:18
లస: పప
6896 AP151010150128
పపరర: రవకకరణ తతనదగగసటర

94-48/847

తసడడ:డ కనకదదరరరపడసరదద తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:13-14-594
వయసదస:41
లస: పప
6899 NDX0755363
పపరర: ససతనరరమ లకడక గగతస న

94-48/850

భరస : సతనఖనసదస గగతస న
ఇసటట ననస:13-14-595
వయసదస:74
లస: ససస స
6902 NDX0329375
పపరర: సతనఖనసదస గగతస న

94-48/853

94-48/856

94-48/859

94-49/451

భరస : చలపత రరవప రరవ కకకసదద
ఇసటట ననస:13-14-598
వయసదస:56
లస: ససస స
6917 NDX1027747
పపరర: చలపత రరవప రరవకకకసదద

6900 NDX1758913
పపరర: పవన కలమలర భమడడపఅల

6901 NDX0109173
పపరర: గరపరలకకషష భమడడపలర

94-48/851

6903 NDX2197912
పపరర: మలనశ తషపరకలల

6906 NDX2196500
పపరర: ఆదదతఖ చగగరరపరటట

6909 NDX2197904
పపరర: మగరళ కకషష తషపరకలల

6912 NDX1559618
పపరర: అరరణన కలమలరర గగబటమ

6915 NDX1925181
పపరర: సదరజసదడ గగటటటమగకకల

94-48/864

6918 NDX2206555
పపరర: శకరరధదక కనగలలరల

94-48/854

6921 NDX2206423
పపరర: శకనవరస కలమలర కనగలలరల
తసడడ:డ ననగజసదడస కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-14-599
వయసదస:57
లస: పప

94-48/849

94-48/852

6904 NDX1024785
పపరర: అపరష చగగరరపరటట

94-48/855

భరస : రరసపడసరద చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:13-14-596
వయసదస:47
లస: ససస స
94-48/857

6907 NDX2197391
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరరసర

94-48/858

తసడడ:డ వరయఖ పరరసర
ఇసటట ననస:13-14-596
వయసదస:49
లస: పప
94-48/860

6910 NDX1559634
పపరర: శరకవరణణ గగబటమ

94-49/450

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గగబమ
ఇసటట ననస:13-14-597
వయసదస:26
లస: ససస స
94-49/452

6913 NDX1559600
పపరర: లకడక ననరరయణ గగబటమ

94-49/454

తసడడ:డ శశషయఖ గగబమ
ఇసటట ననస:13-14-597
వయసదస:62
లస: పప
94-48/862

94-48/863
6916 NDX1027689
పపరర: లకడకనరరసససహ కరరరసక రరవకకకసదద

తసడడ:డ చలపత రరవప రరవకకకసదద
ఇసటట ననస:13-14-598
వయసదస:30
లస: పప
94-48/865

భరస : శకనవరస కలమలర కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-14-599
వయసదస:46
లస: ససస స
94-48/867

94-48/846

తసడడ:డ కకషషమబరరస భమడడపలర
ఇసటట ననస:13-14-595
వయసదస:79
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష గగటటటమగకకల
ఇసటట ననస:13-14-598
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల రరవ కకకసదద
ఇసటట ననస:13-14-598
వయసదస:63
లస: పప
6920 NDX1381896
పపరర: వ జ ఎన పవన హహతదష పరరపలర
పరజపలర
తసడడ:డ ఆసజనవయగలల పరజపలర
ఇసటట ననస:13-14-599
వయసదస:29
లస: పప

భరస : గరపరలకకషష భమడడపలర
ఇసటట ననస:13-14-595
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ గగబమ
ఇసటట ననస:13-14-597
వయసదస:52
లస: ససస స
94-48/861

6898 NDX0221507
పపరర: బటల తడపపరసదసదరర భమడడపలర

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరరరవప తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:13-14-594
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ తషపరకలల
ఇసటట ననస:13-14-596
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గగబమ
ఇసటట ననస:13-14-597
వయసదస:28
లస: ససస స
6914 NDX1024926
పపరర: సదవరష సతఖ రరవకకకసదద

94-48/848

తసడడ:డ రరస పడసరద చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:13-14-596
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:13-14-596
వయసదస:52
లస: పప
6911 NDX1559642
పపరర: భవఖ లలత గగబటమ

6897 AP151010150127
పపరర: కనకదదరరరపడసరదద తతనదగగసటర

6895 AP151010153095
పపరర: పడమల దదవ తతనదగగసటర

భరస : కనకదదరరరపడసరదద తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:13-14-594
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ కకషష తషపరకలల
ఇసటట ననస:13-14-596
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకషష తషపరకలల
ఇసటట ననస:13-14-596
వయసదస:48
లస: ససస స
6908 AP151010264140
పపరర: రరసపడసరద చగగరరపరటట

94-48/845

తసడడ:డ గరపరల కకషష భమడడపఅల
ఇసటట ననస:13-14-595
వయసదస:24
లస: పప

తలర : వమల గగతస న
ఇసటట ననస:13-14-595
వయసదస:79
లస: పప
6905 NDX2197920
పపరర: మలధదరర తషపరకలల

6894 JBV1652304
పపరర: ననగ అహలఖ హరపసడయ
తతనదగగసటర
తసడడ:డ కనకదదరర పస
డ రద తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:13-14-594
వయసదస:44
లస: ససస స

6919 NDX2206548
పపరర: పపడమ సరయ కనగలలరల

94-48/866

తసడడ:డ శకనవరస కలమలర కనగలలరల
ఇసటట ననస:13-14-599
వయసదస:23
లస: పప
94-48/868

6922 NDX1733048
పపరర: కనక దదరర పస లశశటట

94-48/869

భరస : రరమకకషష పస లశశటట
ఇసటట ననస:13-14-600
వయసదస:27
లస: ససస స
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94-48/870

తసడడ:డ సఇబటబగ వసస
ఇసటట ననస:13-14-601
వయసదస:25
లస: ససస స
6926 AP151010150355
పపరర: నలకసఠస వసస

94-48/873

94-48/1168

94-48/1171

94-48/877

94-49/657

94-48/880

94-48/883

తసడడ:డ సరబటష అలआ షపక
ఇసటట ననస:13-14-608
వయసదస:49
లస: పప

6936 NDX1027598
పపరర: జగదదష పడసరద తతషసనవరల

6939 NDX2570372
పపరర: శవరరమ కకషష కకకర

94-48/886

94-48/878

94-48/1170

6934 NDX2206670
పపరర: పపనమ తతషసనవరల

94-48/876

6937 NDX3176229
పపరర: చసదదక
డ తతషసనవరల

94-48/986

భరస : జగదదశ పడసరద తతషసనవరల
ఇసటట ననస:13-14-603
వయసదస:56
లస: ససస స
94-48/933

6940 NDX1393560
పపరర: సస హ మహమకద

94-48/879

భరస : అతక మహమకద
ఇసటట ననస:13-14-605
వయసదస:42
లస: ససస స

6948 NDX1915307
పపరర: అజజగర అల షపక

6951 NDX2009166
పపరర: సరయ బటబట సకకననల
తసడడ:డ అళశయఖ సకకననల
ఇసటట ననస:13-14-608
వయసదస:52
లస: పప

94-48/882

తసడడ:డ ఖలసససఅల మహమకద
ఇసటట ననస:13-14-605
వయసదస:71
లస: పప
94-48/884

6946 NDX0559781
పపరర: నబబగననసర షపక

94-48/885

భరస : పపదద ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:13-14-608
వయసదస:41
లస: ససస స
94-48/887

తసడడ:డ పపద ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:13-14-608
వయసదస:25
లస: పప
94-48/889

6931 NDX3279015
పపరర: పదక వలవవటట

94-48/881 6943 NDX2206514
6942 NDX1393545
పపరర: అతక మహమకద మహమకద
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

6945 NDX2009158
పపరర: సరరరక సకకననల

94-48/875

భరస : ఆనసద కలమలర తతషసనవరల
ఇసటట ననస:13-14-603
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బటబట సకకననల
ఇసటట ననస:13-14-608
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : సరయ బటబట సకకననల
ఇసటట ననస:13-14-608
వయసదస:50
లస: ససస స
6950 NDX0581686
పపరర: పపదద ఫరరద షపకआ షపక

94-46/757

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:13-14-605
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:13-14-608
వయసదస:24
లస: ససస స
6947 NDX2009125
పపరర: గరత లకడక సకకననల

6933 NDX3178779
పపరర: ఆనసద కలమలర తతషసనవరల

6928 AP151010150306
పపరర: శవరరమయఖ వసస

భరస : అచచయఖ వలవవటట
ఇసటట ననస:13-14-601
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ కకకర
ఇసటట ననస:13-14-604
వయసదస:46
లస: పప

భరస : ఇసరకయలआ మహమకద
ఇసటట ననస:13-14-605
వయసదస:65
లస: ససస స
6944 NDX2010049
పపరర: హఫసజననసర షపక

94-48/1169

తసడడ:డ చతషరరమజ తతషసనవరల
ఇసటట ననస:13-14-603
వయసదస:62
లస: పప

భరస : అరవసద కలమలర తతషసనవరల
ఇసటట ననస:13-14-603
వయసదస:25
లస: ససస స
6941 NDX0331256
పపరర: నసరర హన బబగస మహమకద

6930 NDX3279007
పపరర: మమరర వలవవటట

94-48/872

తసడడ:డ సదబమయఖ వసస
ఇసటట ననస:13-14-601
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ జగదదశ పడసరద
ఇసటట ననస:13-14-603
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ జగదదష పడసరద తతషసనవరల
ఇసటట ననస:13-14-603
వయసదస:31
లస: పప
6938 NDX3175296
పపరర: రరధదక తతషసనవరల

94-48/874

భరస : శవ వలవవటట
ఇసటట ననస:13-14-601
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ వలవవటట
ఇసటట ననస:13-14-601
వయసదస:29
లస: పప
6935 NDX1028604
పపరర: అరవసద కలమలర తతషసనవరల

6927 AP151010150309
పపరర: శరయబటబగ వసస

6925 NDX1483429
పపరర: దదనకర సరయ వసస

తసడడ:డ సఇబటబగ వసస
ఇసటట ననస:13-14-601
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ సదబమయఖ వసస
ఇసటట ననస:13-14-601
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబ సయఖ వలవవటట
ఇసటట ననస:13-14-601
వయసదస:54
లస: పప
6932 NDX3279023
పపరర: శవ వలవవటట

94-48/871

భరస : శరయబటబగ వసస
ఇసటట ననస:13-14-601
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబమయఖ వసస
ఇసటట ననస:13-14-601
వయసదస:44
లస: పప
6929 NDX3278991
పపరర: అచచయఖ వలవవటట

6924 AP151010153118
పపరర: ధనలకడక వసస

6949 NDX1028224
పపరర: ఫరరక షపక

94-48/888

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:13-14-608
వయసదస:29
లస: పప
94-48/890

6952 NDX0964528
పపరర: రరజకలమలరర పపదద సటట

94-49/455

భరస : కకటట సదబటమరరవప peddinti
ఇసటట ననస:13-14-611
వయసదస:37
లస: ససస స
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6953 NDX0669085
పపరర: సరవతడ కలమలరర పపదద సటటआ

94-49/456

భరస : వరయఖआ peddinti
ఇసటట ననస:13-14-611
వయసదస:53
లస: ససస స
6956 NDX0965152
పపరర: సదజజత పరలడడగగ

94-49/459

94-49/658

94-38/715

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:13-15
వయసదస:97
లస: పప
6965 NDX0559740
పపరర: సదనత నసకలआ

94-49/462

94-49/465

94-49/468

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖआ నసకల
ఇసటట ననస:13-15-550
వయసదస:57
లస: పప
6974 NDX0865915
పపరర: శరరద కలసదదళర

6960 NDX2238814
పపరర: నసరర హన షపక

తసడడ:డ ఎసకటటశశరరర కలసదచరర
ఇసటట ననస:13-15-555/1
వయసదస:64
లస: పప

94-50/440

6964 JBV1020320
పపరర: శరఖమలదదవ జరలద

6966 NDX2010031
పపరర: ననగగరరననసర బబగస షపక

94-50/508

94-49/463

6972 NDX0963934
పపరర: సరసబటడజఖస కలసదచరర

94-49/469

తసడడ:డ సదబడమణఖస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:13-15-575
వయసదస:21
లస: ససస స

94-49/464

6970 NDX2009190
పపరర: మసరసన వల షపక

94-49/467

తసడడ:డ షబటహ అల షపక
ఇసటట ననస:13-15-550
వయసదస:44
లస: పప
6973 NDX0965137
పపరర: చసదనడవత కలసదచరర

94-49/470

భరస : శకనవరస కలసదచరర
ఇసటట ననస:13-15-555/1
వయసదస:37
లస: ససస స
94-49/472

6976 AP151010159036
పపరర: సరమలమ జఖస కలసదదరర

94-49/473

భరస : సరసబయఖ కలసదచరర
ఇసటట ననస:13-15-555/1
వయసదస:56
లస: ససస స
94-49/475

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసదచరర
ఇసటట ననస:13-15-555/1
వయసదస:39
లస: పప
6981 NDX2848091
పపరర: అనససరఖ తనళళ
ర రర

6967 NDX1025584
పపరర: వరగజదవ నవత
భరస : శకనవరస కగడడనఖ నవత
ఇసటట ననస:13-15-550
వయసదస:50
లస: ససస స

94-49/466

6975 AP151010159035
పపరర: సదధనరరణణ కకలలర

94-38/663

భరస : ఇసరకయలలమబగ
ఇసటట ననస:13-15-462
వయసదస:50
లస: ససస స

6969 NDX0581652
పపరర: వనసకట నరసససహరరవపआ
తషపరకలలआ
తసడడ:డ మలర యఖआ తపరకలల
ఇసటట ననస:13-15-550
వయసదస:34
లస: పప

6978 NDX0866624
పపరర: శకనవరసద కలసదదరర

94-49/477

6961 NDX2238822
పపరర: హహసపసన పసరర షపక

6963 NDX2596484
పపరర: నజర షపక

6977 NDX0866186
పపరర: భటసకరననరరయణ కలసదదరర
తసడడ:డ సరసబయఖ కలసదచరర
ఇసటట ననస:13-15-555/1
వయసదస:35
లస: పప

94-49/461

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:13-14, RAMANUJAKUNTAM
వయసదస:67
లస: పప

భరస : దళపతరరవప కకళర
ఇసటట ననస:13-15-555/1
వయసదస:52
లస: ససస స

94-49/474

6958 NDX1429035
పపరర: లకడక పపవరశడ

భరస : హహసపసన పసరర షపక
ఇసటట ననస:13-14, RAMANUJAKUNTAM
వయసదస:54
లస: ససస స

భరస : లకడక వనసకట మసరసనరరవప కలసదచరర
ఇసటట ననస:13-15-555/1
వయసదస:38
లస: ససస స

6980 AP151010156070
పపరర: సరసబయఖ కలసదచరర

94-50/439

భరస : భటసకర ననరరయణ కలసదచరర
ఇసటట ననస:13-15-555/1
వయసదస:35
లస: ససస స
94-49/471

94-49/458

భరస : రమణ పపవశడన
ఇసటట ననస:13-14-645
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శరబటష షపక
ఇసటట ననస:13-15-550
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవపआ నసకలల
ఇసటట ననస:13-15-550
వయసదస:56
లస: ససస స
6971 NDX0721084
పపరర: ననగజశశరరరవపआ నసకలआ

94-49/460

తసడడ:డ ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:13-15
వయసదస:80
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణआ నసకలల
ఇసటట ననస:13-15-550
వయసదస:32
లస: ససస స
6968 NDX0721555
పపరర: తషలశమకआ నసకలआ

6957 NDX0959270
పపరర: ననగ ఫణణసదడ పరరజపలర

6955 NDX0959551
పపరర: గరపస పరలడడగగ

తసడడ:డ పపనననరరవప palagudu
ఇసటట ననస:13-14-615
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననగ మసరసన రరవప parepalli
ఇసటట ననస:13-14-617
వయసదస:30
లస: పప

భరస : ఫణణశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-14-666
వయసదస:37
లస: ససస స
6962 NDX2596153
పపరర: అలస ఫ షపక

94-49/457

తసడడ:డ వరయఖआ peddinti
ఇసటట ననస:13-14-611
వయసదస:63
లస: పప

భరస : గరపస palagudu
ఇసటట ననస:13-14-616
వయసదస:34
లస: ససస స
6959 NDX3061520
పపరర: మలర శశరర సరగర

6954 NDX0668806
పపరర: వరయఖ పపదద సటటआ

6979 AP151010156113
పపరర: లకడక వనసకటమసరసన రరవప

94-49/476

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసదచరర
ఇసటట ననస:13-15-555/1
వయసదస:43
లస: పప
94-49/660

6982 NDX2254878
పపరర: సతఖననరరయణ అననస

94-49/478

తసడడ:డ వరయఖ అననస
ఇసటట ననస:13-15-603
వయసదస:44
లస: పప

Page 144 of 318

6983 NDX0856179
పపరర: సరధదక యలససకన పస.

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-50/242

భరస : ఖలమ ఫపవ
ఇసటట ననస:13-15-609
వయసదస:37
లస: ససస స
6986 NDX2047422
పపరర: దదనవశ రతన కకరవ

94-50/245

94-50/248

తసడడ:డ గగలలమకహహదద న మహమకద
ఇసటట ననస:13-15-609
వయసదస:83
లస: పప
6992 NDX2197524
పపరర: సరసబ రరడడడ వరకర

94-50/251

తసడడ:డ ససతన రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:13-15-610
వయసదస:46
లస: పప
6995 NDX2913606
పపరర: సదవరష జవసగగల

94-49/664

94-49/667

94-49/670

తసడడ:డ పడభగదనస జ
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:38
లస: పప
7007 NDX2913580
పపరర: మహహశ జపసగగలల
తసడడ:డ శకనదవరస
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:20
లస: పప
7010 NDX2294593
పపరర: బగలలర మలకయ యయటటకలరర
భరస : వనసకట రరవప యయటటకలరర
ఇసటట ననస:13-15-615
వయసదస:39
లస: ససస స

94-50/250

భరస : ననగ మరర పడవణ కలమలర ఉపరల
ఇసటట ననస:13-15-610
వయసదస:37
లస: ససస స

6991 NDX2177807
పపరర: ననగ మరర పడవణ కలమలర
ఉపరల
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప ఉపరలJ
ఇసటట ననస:13-15-610
వయసదస:42
లస: పప

6993 NDX2582435
పపరర: లకడక భవన పపదద సటట

6994 NDX2928190
పపరర: ఆదదననరరయణ పస లశశటట

94-49/663

94-50/249

94-50/509

6996 NDX2956191
పపరర: కరరణ జవసగగల

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:56
లస: పప
94-49/665

6999 NDX3115573
పపరర: అదద ననరరయణ నమరరక

7002 NDX2754125
పపరర: ఇసదదరర దదవరరయ

7005 NDX2766558
పపరర: దదరర పడసరద తనలలపపరర

7008 NDX2754158
పపరర: సరయ బదదడ పస లశశటట

7011 NDX2294619
పపరర: రరజ యయటటకలరర
తసడడ:డ వనసకట రరవప యయటటకలరర
ఇసటట ననస:13-15-615
వయసదస:24
లస: పప

6997 NDX2928216
పపరర: రరమ దదవ పస లశశటట

94-49/666

భరస : ఆదదననరరయణ పస లశశటట
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:48
లస: ససస స
94-49/668

7000 NDX2766749
పపరర: ననగ భబషణస తనలలపపరర

94-49/669

తసడడ:డ మగతఖలల
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:43
లస: పప
94-49/671

7003 NDX2919314
పపరర: ఇసదదర దదవరరయ

94-49/672

భరస : శకనవరస రరవప దదవరరయ
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:41
లస: ససస స
94-49/674

7006 NDX2766715
పపరర: దదరర భవన తనలలపపరర

94-49/675

తసడడ:డ ననగ భబషణస
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:26
లస: ససస స
94-49/677

తసడడ:డ అదద ననరరయణ పస లశశటట
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:19
లస: పప
94-49/479

94-50/247

6990 NDX2239226
పపరర: వణ శసకరరర ఉపరల

తసడడ:డ ననగభగషణస
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:28
లస: పప
94-49/676

6988 NDX2505550
పపరర: రరయలజదదదన మహమకద
తసడడ:డ అబగదల ఖలదర మహమకద
ఇసటట ననస:13-15-609
వయసదస:71
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దదవరరయ
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:41
లస: ససస స
94-49/673

94-50/244

తసడడ:డ సదలలసన మహహదద న జలలన మహమకద
ఇసటట ననస:13-15-609
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ జయనన
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:45
లస: పప

భరస : అదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:41
లస: ససస స
7004 NDX2754174
పపరర: గగతస జ

94-50/246

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : ననగభగషణస
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:47
లస: ససస స
7001 NDX3115953
పపరర: ననగ రరథననకక నమరరక

6987 NDX0856476
పపరర: కరలలయస సదలలసన మహమకద

6985 AP151010159136
పపరర: ఖదరరరదద బబగస షపక

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:13-15-609
వయసదస:75
లస: ససస స

భరస : గబరరకలమలర పపదద సటట
ఇసటట ననస:13-15-611
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-15-612
వయసదస:53
లస: ససస స
6998 NDX2766731
పపరర: వరలకడక తనలలపపరర

94-50/243

భరస : అలలరబకలర షపక
ఇసటట ననస:13-15-609
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననకజశవపలల కకరవ
ఇసటట ననస:13-15-609
వయసదస:26
లస: పప
6989 AP151010156203
పపరర: సదలలసననకహహదద నర లలన

6984 NDX2047406
పపరర: మకలమల బబగమ షపక

7009 NDX2617546
పపరర: తదజశక కకరసపలర

94-31/763

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-15-613
వయసదస:27
లస: ససస స
94-49/480

7012 NDX2294569
పపరర: వనసకట రరవప యయటటకలరర

94-49/481

తసడడ:డ వనసకట రరవప యయటటకలరర
ఇసటట ననస:13-15-615
వయసదస:45
లస: పప
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7013 NDX2294767
పపరర: అరరణన కలమలరర పడతకసఠస

94-49/482

భరస : ననగరరరరన రరజ పడతకసఠస
ఇసటట ననస:13-15-616
వయసదస:35
లస: ససస స
7016 NDX0964767
పపరర: మనన చచలర ల

94-49/485

7017 NDX2123172
పపరర: అరరణకలమలరర పరరజపలర

94-49/488

7020 NDX2753366
పపరర: అనదరరధ కరలలూదపప

94-49/486

7023 AP151010159263
పపరర: కరరణ k

తసడడ:డ పస వ యస కజ మహన రరవపआ పసదపపలల
ఇసటట ననస:13-15-618
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : కరరణ k
ఇసటట ననస:13-15-618
వయసదస:45
లస: ససస స

7025 NDX2760015
పపరర: పసదపపలలటట అసజన దదవ

7026 NDX2511350
పపరర: శశశత పదకననభగన

94-49/679

94-41/777

94-49/490

7024 AP151010159264
పపరర: సదవరష లత

94-49/491

భరస : సదవరష లత s
ఇసటట ననస:13-15-618
వయసదస:53
లస: ససస స
94-49/492

7028 NDX0963975
పపరర: లకడక శరరషర పదకననభగన

7029 NDX0964130
పపరర: ఖలఖత వనసకట జయలకడక
పదకననభగన
భరస : రసగరరరవప పదకననభగన
ఇసటట ననస:13-15-620
వయసదస:58
లస: ససస స

94-49/495

7032 NDX0959825
పపరర: లకడక వనసకట కకటటశశరరరవప
పదకననభగన
తసడడ:డ రసగరరరవప పదకననభగన
ఇసటట ననస:13-15-620
వయసదస:37
లస: పప

94-49/498

7035 NDX1914135
పపరర: ననగరశనద నష జజ శకగరరరరరజ

94-49/500

7031 NDX0959643
పపరర: బటలకకషష పదకననభగన

94-49/497

తసడడ:డ రసగరరరవప పదకననభగన
ఇసటట ననస:13-15-620
వయసదస:37
లస: పప
7034 NDX2901502
పపరర: ఆరరఫర పఠరన

94-49/680

తసడడ:డ జలలన పఠరన
ఇసటట ననస:13-15-621
వయసదస:22
లస: ససస స
7037 NDX0964023
పపరర: శరరదన మసజ ససరరగరరరరరజ
భరస : వశశననధస sirigiriraju
ఇసటట ననస:13-15-622
వయసదస:49
లస: ససస స
7040 NDX0959163
పపరర: రవసదడ ననథ శకగరరరరరజ
తసడడ:డ వనసకట శశషగరరరరరవప శకగరరరరరజ
ఇసటట ననస:13-15-622
వయసదస:59
లస: పప

7038 NDX0964593
పపరర: వదనఖశక శకగరరరరరజ

7041 AP151010156466
పపరర: శశషగరరరరరవప యససశआ
తసడడ:డ వనసకటకకషషయఖ యససశ
ఇసటట ననస:13-15-622
వయసదస:80
లస: పప

94-49/493

7030 NDX0959841
పపరర: జయరరస పదకననభగన

94-49/496

తసడడ:డ రసగరరరవప పదకననభగన
ఇసటట ననస:13-15-620
వయసదస:35
లస: పప
7033 NDX0959288
పపరర: రసగరరరవప పదకననభగన

94-49/499

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పదకననభగన
ఇసటట ననస:13-15-620
వయసదస:63
లస: పప
7036 NDX0964569
పపరర: తదజససశ శకగరరరరరజ

94-49/501

తసడడ:డ రవసదడ ననథ శకగరరరరరజ
ఇసటట ననస:13-15-622
వయసదస:28
లస: ససస స
94-49/503

భరస : రవసదడ ననథ శకగరరరరరజ
ఇసటట ననస:13-15-622
వయసదస:57
లస: ససస స
94-49/505

7027 NDX0963918
పపరర: నలమ పదకననభగన
భరస : బటలకకషష పదకననభగన
ఇసటట ననస:13-15-620
వయసదస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరల శకగరరరరరజ
ఇసటట ననస:13-15-622
వయసదస:24
లస: ససస స
94-49/502

94-49/487

7021 NDX2760049
పపరర: పసదపపలలటట వనసకట సరయ కకషష
మగరళమహన రరవప
తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:13-15-618
వయసదస:53
లస: పప

భరస : జయరరస పదకననభగన
ఇసటట ననస:13-15-620
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : లకడక వనసకట కకటటశశరరరవప పదకననభగన
ఇసటట ననస:13-15-620
వయసదస:33
లస: ససస స

7018 NDX0959569
పపరర: గగరర వనసకట పడసరద పరరజపలర

94-49/678

భరస : పసదపపలలటట వ ఏస కజ మహన రరవప
ఇసటట ననస:13-15-618
వయసదస:48
లస: ససస స
94-49/494

94-49/484

తసడడ:డ ననగ మసరసన రరవప parepalli
ఇసటట ననస:13-15-617
వయసదస:41
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప కరలలూదపప
ఇసటట ననస:13-15-617
వయసదస:29
లస: ససస స
94-49/489

7015 NDX0964619
పపరర: ననగలకడక పస లలపలర

భరస : గగరర వనసకట పడసరద polepalli
ఇసటట ననస:13-15-617
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : ననగ మసరసన రరవప పరరజపలర
ఇసటట ననస:13-15-617
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమ రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:13-15-617
వయసదస:44
లస: పప
7022 NDX0223701
పపరర: సదజజతआ పసదపపలలటటआ

94-49/483

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ పడతకసఠస
ఇసటట ననస:13-15-616
వయసదస:51
లస: పప

భరస : బగజరబటబగ chella
ఇసటట ననస:13-15-617
వయసదస:42
లస: ససస స
7019 NDX1084557
పపరర: బగజర బటబగ చలలర

7014 NDX2294783
పపరర: ననగరరరరన రరజ పడతకసఠస

7039 NDX0794461
పపరర: శకగరరర వశశననధసआ

94-49/504

తసడడ:డ శశషగరరర రరవపआ sirigiriraju
ఇసటట ననస:13-15-622
వయసదస:57
లస: పప
94-49/506

7042 NDX0555227
పపరర: వనసకట ననగవర లకడక వసస

94-49/507

భరస : పవన కలమలర వసస
ఇసటట ననస:13-15-624
వయసదస:30
లస: ససస స
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7043 JBV3158573
పపరర: అసజననదదవ వసస వసస

94-49/508

భరస : వనసకటరమణ visam
ఇసటట ననస:13-15-624
వయసదస:55
లస: ససస స
7046 NDX0343483
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప కకపరరపప

94-49/511

94-49/928

94-49/514

94-49/517

94-49/520

94-49/523

94-49/526

తసడడ:డ కకకషషమబరరస visam
ఇసటట ననస:13-15-633
వయసదస:69
లస: పప

94-49/513

7053 NDX0332833
పపరర: వనసకటటశశరరర తవరశ

భరస : వనసకటటశశరరర తవరశ tavva
ఇసటట ననస:13-15-628
వయసదస:50
లస: ససస స
94-49/515

7056 NDX0902627
పపరర: వనసగయఖआ పచనచआ

7059 NDX0210914
పపరర: రమలదదవ సపకలరర

7062 AP151010159078
పపరర: ఝలనసలకడక మలదల

7065 NDX0343459
పపరర: వనసకట పదనకవత వసస

94-49/529

7068 JBV3158615
పపరర: దదరర వసస

94-49/518

7071 NDX2381309
పపరర: గరపస కకషష వశస
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వశస
ఇసటట ననస:13-15-633/1
వయసదస:25
లస: పప

94-49/516

7057 NDX0691683
పపరర: శకవరణణ సపకలరర

94-49/519

భరస : శకధర సపకలరర
ఇసటట ననస:13-15-631
వయసదస:44
లస: ససస స
94-49/521

7060 NDX0214817
పపరర: శకధర సపకలరర

94-49/522

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవప సపకలరర
ఇసటట ననస:13-15-631
వయసదస:54
లస: పప
94-49/524

7063 NDX0214791
పపరర: నరకలలదదవ కకలర

94-49/525

భరస : శవర రరడడ आ koli
ఇసటట ననస:13-15-632
వయసదస:67
లస: ససస స
94-49/527

7066 AP151010159085
పపరర: రమణ వసస

94-49/528

భరస : బగలర యఖ visam
ఇసటట ననస:13-15-633
వయసదస:40
లస: ససస స
94-49/530

భరస : హనదమసతరరవప veesam
ఇసటట ననస:13-15-633
వయసదస:55
లస: ససస స
94-49/532

7054 NDX0710285
పపరర: వనసగమక పచనచआ
తసడడ:డ పపద వనసగయఖआ పబమ
ఇసటట ననస:13-15-630
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర visam
ఇసటట ననస:13-15-633
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ అననస
ఇసటట ననస:13-15-633
వయసదస:43
లస: ససస స
7070 AP151010156161
పపరర: లకడకననరరయణ వసస

7051 NDX0343517
పపరర: సదజజత తవరశ

భరస : veeraraghavalah madala
ఇసటట ననస:13-15-632
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ koli
ఇసటట ననస:13-15-632
వయసదస:76
లస: పప
7067 NDX2254860
పపరర: ససతమక అననస

94-49/512

భరస : వనసకటటశశర రరవప సపకలరర
ఇసటట ననస:13-15-631
వయసదస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవప సపకలరర
ఇసటట ననస:13-15-631
వయసదస:56
లస: పప
7064 NDX0218651
పపరర: శవ రరడడడ కకల

94-49/926

తసడడ:డ రరశయఖआ పబమ
ఇసటట ననస:13-15-630
వయసదస:51
లస: పప

భరస : వరసదదదవ మబరరస సపకలరర
ఇసటట ననస:13-15-631
వయసదస:49
లస: ససస స
7061 NDX0208710
పపరర: వరసద దదవర మబరరసआ సకలరసआ

7048 NDX3231651
పపరర: ననగ హరరననథ మలరకసడదయ
గడడయరస
తసడడ:డ కకషష మగరళమహన
ఇసటట ననస:13-15-625
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనన రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:13-15-628
వయసదస:56
లస: పప

భరస : వనసగయఖआ పబమ
ఇసటట ననస:13-15-630
వయసదస:51
లస: ససస స
7058 NDX0238485
పపరర: సదబమలకడక శశకలరర

7050 NDX1699356
పపరర: మమనక తవరశ

94-49/510

94-49/918

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తవరశ
ఇసటట ననస:13-15-628
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తవరశ
ఇసటట ననస:13-15-628
వయసదస:27
లస: పప
7055 NDX0709550
పపరర: తరరపఠమక పబటమआ

7047 NDX3219318
పపరర: వనసకట బల భటరత గగసటటరర

7045 NDX0815027
పపరర: ఇసదదర కకపపరరరవపరర

భరస : వనసకటకకషరష రరవప కకపరరపప
ఇసటట ననస:13-15-625
వయసదస:72
లస: ససస స

భరస : కకషష మగరళమహన
ఇసటట ననస:13-15-625
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససస స
ఇసటట ననస:13-15-625
వయసదస:53
లస: పప
7052 NDX1098227
పపరర: వనసకట సరయకకరణ తవరశ

94-49/509

తలర : అసజననదదవ వరసద
ఇసటట ననస:13-15-624
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప కకపరరపప
ఇసటట ననస:13-15-625
వయసదస:81
లస: పప
7049 NDX3247475
పపరర: కకషష మగరళమహన గడడయరస

7044 NDX0555870
పపరర: పవన కలమలర వరసద

7069 JBV3158581
పపరర: కకటటశశరమక పరశస

94-49/531

భరస : edukondalu pasham
ఇసటట ననస:13-15-633
వయసదస:60
లస: ససస స
94-46/206

7072 NDX0332098
పపరర: వశరలలకడआ చపరరసआ

94-49/533

భరస : పడబటకరరరవపआ చపరరస
ఇసటట ననస:13-15-634
వయసదస:51
లస: ససస స
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7073 NDX0332064
పపరర: వర రరఘవమకआ శశలసआ

94-49/534

భరస : కననआ శలస
ఇసటట ననస:13-15-634
వయసదస:67
లస: ససస స
7076 NDX2025162
పపరర: పడశరసత చపరరస

94-49/537

94-49/540

94-49/541

94-49/544

94-49/548

94-49/551

94-49/554

భరస : కకషష మబరరస వనవ
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:83
లస: ససస స

7086 NDX2038165
పపరర: రరజ రరజజశశరర పరరచసరర

7089 NDX0330399
పపరర: జననరధనరరవప పతసగరआ

7092 NDX0363473
పపరర: వనసకటటశआ వరనపలర आ

7095 JBV1651892
పపరర: అపరరరరవప వరనపలర

94-49/556

7098 NDX2294916
పపరర: వరగ దదవ నవత
భరస : శకనవరస కగసడనఖ నవత
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:50
లస: ససస స

94-49/559

94-49/539

7081 NDX2975480
పపరర: ఎనవకర సదబమలకడక ఎనవకర

94-46/759

7084 AP151010156288
పపరర: అయఖపర

94-49/543

తసడడ:డ దదరసరశమआ న.వ.కర
ఇసటట ననస:13-15-636
వయసదస:40
లస: పప
94-49/545

7087 NDX0922245
పపరర: పరరచసరర రతనకలమలరరआ

94-49/546

భరస : భటసకరआ పరరచసరర
ఇసటట ననస:13-15-637
వయసదస:50
లస: ససస స
94-49/549

7090 NDX0343764
పపరర: వససతआ పస.आ

94-49/550

భరస : కకషరషరరడడడ ప
ఇసటట ననస:13-15-638
వయసదస:37
లస: ససస స
94-49/552

7093 NDX1028257
పపరర: రరఘవ వరనపలర

94-49/553

తసడడ:డ అపరరరరవప వరనపలర
ఇసటట ననస:13-15-638
వయసదస:31
లస: పప
94-49/555

తసడడ:డ అపరలసరశమ వరనపలర
ఇసటట ననస:13-15-638
వయసదస:55
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర బతష
స ల
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:43
లస: ససస స
7100 NDX2294833
పపరర: శరనలమలక వనవ

94-49/542

తసడడ:డ అపరరరరవపआ వరనపలర
ఇసటట ననస:13-15-638
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ p
ఇసటట ననస:13-15-638
వయసదస:45
లస: పప
7097 NDX1025212
పపరర: లకడక బతష
స ల

7083 NDX0803692
పపరర: శశఖర శలసआ

7078 NDX0640136
పపరర: ఫళన సరశమआ శలసआ

తలర : దదరసరశమ ఎనవకర
ఇసటట ననస:13-15-636
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకయఖआ పతసగర
ఇసటట ననస:13-15-637
వయసదస:72
లస: పప

భరస : sanyasamma వరనపలర
ఇసటట ననస:13-15-638
వయసదస:48
లస: ససస స
7094 NDX0435032
పపరర: కకష రరడడడ p

94-49/681

తలర : రతన కలమలరర పరరచసరర
ఇసటట ననస:13-15-637
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:13-15-637
వయసదస:54
లస: పప
7091 JBV1651884
పపరర: సననఖసమక వరనపలర

7080 NDX2889459
పపరర: శశ కలమలర చదపరరరర

94-49/536

తసడడ:డ కననआ శలస
ఇసటట ననస:13-15-634
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ దదరసరశమ న.వ.కర
ఇసటట ననస:13-15-636
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఫళనసరశమ న.వ.కర
ఇసటట ననస:13-15-636
వయసదస:64
లస: పప
7088 NDX1975400
పపరర: రషసద సయఖద

94-49/538

తసడడ:డ పడబటకర చదపరరరర
ఇసటట ననస:13-15-634
వయసదస:21
లస: పప

భరస : శశఖర సపలస
ఇసటట ననస:13-15-636
వయసదస:28
లస: ససస స
7085 AP151010156438
పపరర: దదరసరశమ ఎన.వ.కర

7077 NDX2294536
పపరర: శకకరసత చదపరరస

7075 NDX2294551
పపరర: శశ కలమలర చదపరరస

తసడడ:డ పడభటకర చదపరరస
ఇసటట ననస:13-15-634
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ పడభటకర చదపరరస
ఇసటట ననస:13-15-634
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖआ చపరరస
ఇసటట ననస:13-15-634
వయసదస:50
లస: పప
7082 NDX2009240
పపరర: లలవణఖ సపలస

94-49/535

భరస : కననన సపలస
ఇసటట ననస:13-15-634
వయసదస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభటకరరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:13-15-634
వయసదస:24
లస: పప
7079 NDX0330449
పపరర: పడభటకరరరవపआ చపరరసआ

7074 NDX2294494
పపరర: వర రరఘవమక సపలస

7096 NDX2760106
పపరర: లకడక వనపలర

94-49/682

భరస : రరఘవ వనపలర
ఇసటట ననస:13-15-638
వయసదస:28
లస: ససస స
94-49/557

7099 NDX0559823
పపరర: శరఖమలల దదవ నవతआ

94-49/558

భరస : తనసడవ కకకషషమబరరసआ నవత
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:78
లస: ససస స

94-49/560 7102 NDX2294874
94-49/561
7101 NDX1870675
పపరర: సదబడమణఖ సరయ శశరసక నవత
పపరర: సదబడహకనఖ సరయ శశరసక నవత

తసడడ:డ శకనవరస కగసడడనఖ నవత
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస కగసడనఖ నవత
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:24
లస: పప
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7103 NDX1028133
పపరర: చసదడశశఖర బ
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94-49/562

తసడడ:డ పసచచయఖ బ
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:45
లస: పప
7106 AP151010150700
పపరర: రమమష కకసనआ

94-49/565

తసడడ:డ తషమకలయఖआ కకసన
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:59
లస: పప
7109 AP151010153423
పపరర: దదరరరసబ జజననలగడడ

94-49/563

94-49/568

తసడడ:డ కకషష మబరరస నవత
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:58
లస: పప

7107 NDX0581819
పపరర: తనసడవ కకషష మబరరస నవత

7108 NDX2294890
పపరర: తసడవ కకషష మబరరస నవత

94-49/566

7110 AP151010150372
పపరర: బటలగసగరధరశరససస స జజననలగడడ

7113 NDX1026350
పపరర: శవ సరయననధ తలలరపడగడ

94-49/569

94-49/572

తసడడ:డ టట వ యస ఆర ఎ వ పడసరదరరవప తలలరపడ
ఇసటట ననస:13-15-643
వయసదస:27
లస: పప

7115 NDX1104108
పపరర: ఉమలదదవ ఏలలరర

7116 NDX0112011
పపరర: వనసకట ననరరయణआ ఏలలరరआ

భరస : వనసకట ననరరయణ ఏలలరర
ఇసటట ననస:13-15-644
వయసదస:35
లస: ససస స
7118 NDX0719427
పపరర: శకరరమకకషష బబ డడడపలర
తసడడ:డ నరసససహరరవప బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:13-15-645
వయసదస:67
లస: పప
7121 NDX0755538
పపరర: తతట సరవతడ

94-49/579

94-49/582

7120 NDX2056829
పపరర: అనదశర చలలర

94-49/684

7128 NDX2745354
పపరర: వలలర పదకమ తతట

94-49/580

భరస : వనసకట రమణ కలమలర ససదరభకలసన
ఇసటట ననస:13-15-647/1
వయసదస:70
లస: ససస స

7131 NDX1027143
పపరర: రరజజష ఖననన ససదదభకలసన

7123 AP151010153250
పపరర: కకటటశశరమక తతటआ

94-49/581

భరస : రరమసదబటమరరవపआ తతట
ఇసటట ననస:13-15-647
వయసదస:73
లస: ససస స
94-49/583

7126 AP151010150401
పపరర: రరమసదబటమరరవప తతట

94-49/584

తసడడ:డ పసచచయఖ తతట
ఇసటట ననస:13-15-647
వయసదస:70
లస: పప
94-49/685

తలర : సరవతడ తతట
ఇసటట ననస:13-15-647
వయసదస:19
లస: ససస స
94-49/586

94-49/578

భరస : శవ శసకరరరవప చలలర
ఇసటట ననస:13-15-647
వయసదస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖआ చలలర
ఇసటట ననస:13-15-647
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల కకషషయఖ గడడయరస
ఇసటట ననస:13-15-647
వయసదస:74
లస: పప
7130 NDX1026749
పపరర: వజయలకడక ససదద నభకలసన

7125 AP151010150534
పపరర: కకషష చలలరआ

94-49/573
7114 NDX0330266
పపరర: వ.యస.ఆర.ఎ.వ. పడసరదరరవపआ
తలలరపడగడआ
తసడడ:డ శకమనననరరయణమబరరసआ తలలరపడగడ
ఇసటట ననస:13-15-643
వయసదస:55
లస: పప

94-49/683

భరస : కకషష చలలర
ఇసటట ననస:13-15-647
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష చలలర
ఇసటట ననస:13-15-647
వయసదస:31
లస: పప
7127 NDX2758894
పపరర: ససతనరరమరరవప గడడయరస

7122 AP151010153896
పపరర: శవ చలలర

94-49/570

94-49/576
7117 NDX0112458
పపరర: ననగ వనసకట లకడకనరసససహ కకషష
సదనల బబ డడడపలర
తసడడ:డ శకరరమకకషష బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:13-15-645
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవపపరర
ఇసటట ననస:13-15-646
వయసదస:18
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర తతట
ఇసటట ననస:13-15-647
వయసదస:36
లస: ససస స
7124 NDX2056803
పపరర: చలమయఖ చలలర

7119 NDX2771186
పపరర: ననగ వనసకట పడసనన వవపపరర

7111 NDX1026772
పపరర: సదరజఖ తలలరపడగడ

94-49/575

తసడడ:డ మలలకకసడయఖआ ఏలలరర
ఇసటట ననస:13-15-644
వయసదస:45
లస: పప
94-49/577

94-49/567

భరస : పడసరద రరవప తలలరపడగడ
ఇసటట ననస:13-15-643
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : వ.యస.ఆర..ఏ.వ. పడసరదరరవప తలలరపడగడ
ఇసటట ననస:13-15-643
వయసదస:52
లస: ససస స
94-49/574

94-49/564

తసడడ:డ వనసకట సదబడహకణఖస నవత
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:88
లస: పప

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:13-15-642
వయసదస:79
లస: పప
94-49/571

7105 NDX2295111
పపరర: శకనవరస కగసడనఖ నవత

తసడడ:డ తనసడవ కకషష మబరరసआ కగసడడనఖ నవత
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సదబడమణఖసआ నవత
ఇసటట ననస:13-15-639
వయసదస:83
లస: పప

భరస : బటలగసగరధరశరససస స జజననలగడడ
ఇసటట ననస:13-15-642
వయసదస:76
లస: ససస స
7112 NDX0331876
పపరర: పదకజ తలలరపడగడ

7104 NDX0581744
పపరర: శకనవరస కగసడడనఖ నవతआ

7129 NDX1026699
పపరర: సదశలల రరణణ ససదద నభకలసన

94-49/585

భరస : రరజజష ఖననన ససదరభకలసన
ఇసటట ననస:13-15-647/1
వయసదస:43
లస: ససస స
94-49/587

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలమలర ససదరభకలసన
ఇసటట ననస:13-15-647/1
వయసదస:47
లస: పప

7132 NDX2239218
పపరర: బబ బతషల షపక

94-50/252

భరస : మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:13-16
వయసదస:48
లస: ససస స
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7133 NDX2149327
పపరర: వరజద షపక
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94-50/253

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:13-17
వయసదస:23
లస: ససస స
7136 NDX0856070
పపరర: సదభటన షపక

94-50/256

94-50/258

94-50/261

94-50/264

94-50/267

94-50/268

94-50/271

తసడడ:డ పపద వరయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:13-25
వయసదస:79
లస: పప

7146 NDX1559675
పపరర: ఆషసక ఇలలహహ షపక

94-50/273

94-50/265

94-50/260

7144 AP151010159574
పపరర: రహమతషననసర షపక

7155 SQX2479467
పపరర: వనసకట పదక జజఖత ఉపరల

7158 NDX2239135
పపరర: సపవదమక చసతలచచరరవప

7161 NDX2805414
పపరర: శకననథ దదవరశశటట
తసడడ:డ కకషష మబరరస దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-27 D R S BHAVAN
వయసదస:21
లస: పప

94-50/263

7147 NDX0334177
పపరర: జలలన షపక

94-50/266

తసడడ:డ మహబబబ సదబటన షపక
ఇసటట ననస:13-19
వయసదస:42
లస: పప
94-31/765

భరస : రరజ బటబగ గడదడ
ఇసటట ననస:13-20
వయసదస:47
లస: ససస స
94-50/269

7153 NDX0856278
పపరర: గగస భటషర షపకआ

94-50/270

తసడడ:డ మసరసన వరలआ షపక
ఇసటట ననస:13-20/1
వయసదస:34
లస: పప
95-57/1305

7156 NDX2239374
పపరర: జననతనర బబగస సయఖద

94-50/272

భరస : రససల సయఖద
ఇసటట ననస:13-24
వయసదస:71
లస: ససస స
94-50/274

భరస : మమలలల చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:13-25
వయసదస:33
లస: ససస స
94-50/276

7141 NDX0208314
పపరర: అలర బటషర సపవయఖద

95-220/1118 7150 NDX2601599
7149 SQX2283117
పపరర: ధనదష సరయ శకనవరస వలలర టట
పపరర: సవనయ గడదడ

7152 NDX1276278
పపరర: శరరఫ షపక

94-50/257

భరస : మహబబబ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:13-19
వయసదస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఉపరల
ఇసటట ననస:13-22
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:13-24
వయసదస:77
లస: పప
7160 NDX2238970
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరవపరర

94-50/262

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:13-20-/1
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-20/1
వయసదస:64
లస: పప
7157 NDX2239382
పపరర: రససల సయఖద

7143 AP151010159469
పపరర: షకకల బబగస షపక

7138 AP151010159401
పపరర: సరబరర సయఖద

తసడడ:డ యబసబ బటషర సయఖద
ఇసటట ననస:13-18
వయసదస:75
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ లలట
ఇసటట ననస:13-19
వయసదస:18
లస: పప

భరస : నననన ఖమర బటషరआ shaik
ఇసటట ననస:13-20-/1
వయసదస:31
లస: ససస స
7154 NDX0959213
పపరర: మసరసన షపక

94-50/259

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:13-19
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:13-19
వయసదస:47
లస: పప
7151 NDX0916338
పపరర: బబ నసరరహన షపకआ

7140 NDX0435503
పపరర: అమనదదదదన సయఖద

94-50/255

భరస : అల బటషర సయఖద
ఇసటట ననస:13-18
వయసదస:61
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:13-19
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:13-19
వయసదస:26
లస: పప
7148 AP151010156604
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-34/865

తసడడ:డ ఆల భటషర సయఖద
ఇసటట ననస:13-18
వయసదస:40
లస: పప

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:13-19
వయసదస:37
లస: ససస స
7145 NDX1559667
పపరర: ఆరరఫ ఇలలహహ షపక

7137 NDX2875417
పపరర: మమరర మగతనఖల

7135 NDX2206852
పపరర: అలలసఫ షపక

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:13/17
వయసదస:22
లస: పప

భరస : సతశ కలమలర మగతనఖల
ఇసటట ననస:13/18
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అలభటషర సయఖద
ఇసటట ననస:13-18
వయసదస:36
లస: పప
7142 NDX2108034
పపరర: హససనన షపక

94-50/254

తసడడ:డ బటబ బటథలआ షపక
ఇసటట ననస:13-17
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస పపరజ షపక
ఇసటట ననస:13-17
వయసదస:45
లస: పప
7139 NDX0435149
పపరర: రఫసఉదదదన సయఖద

7134 MLJ3685641
పపరర: మగసతనజ आ షపకआ

7159 NDX2239069
పపరర: భటరత కరవపరర

94-50/275

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:13-25
వయసదస:74
లస: ససస స
94-50/562

7162 NDX2236230
పపరర: హససనన షపక

94-46/207

తసడడ:డ అబగదల వరహ బ షపక
ఇసటట ననస:13-28
వయసదస:23
లస: ససస స
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7163 NDX1759705
పపరర: షసషరద షపక
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94-50/277

తసడడ:డ అబగదల వహబ షపక
ఇసటట ననస:13-28
వయసదస:26
లస: ససస స
7166 NDX1634063
పపరర: సలమల షపక

94-50/279

94-186/1089

94-49/710

94-50/282

94-50/285

94-46/209

94-47/920

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:13-32
వయసదస:38
లస: ససస స

7176 NDX0214932
పపరర: కరరరసక జవసగగల

7179 NDX2601938
పపరర: సరయ శక వరర గడదడ

7182 JBV1652247
పపరర: శవలకడక పప సదసరర

7185 NDX1483353
పపరర: కలమరజసన దయలలన

94-47/923

7188 NDX0416180
పపరర: మసరసన బ షపక

94-50/283

7191 JBV3142791
పపరర: తరరపతమక ధదకకసడ
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-32
వయసదస:44
లస: ససస స

7171 NDX1276872
పపరర: వవదవలర జయశక

94-49/589

7174 NDX2793479
పపరర: సరయ తదజ పపవరశడడ

94-49/712

7177 NDX0218529
పపరర: రరఘవవసదడ జజ

94-50/284

తసడడ:డ వనసకట అదద ననరరయణ జర
ఇసటట ననస:13-30
వయసదస:32
లస: పప
94-50/510

7180 NDX0582312
పపరర: షహననజ షపక

94-46/208

భరస : షరకకర భటషర
ఇసటట ననస:13-31
వయసదస:43
లస: ససస స
94-47/918

7183 JBV1652254
పపరర: అనల దదవ పప సదసరర

94-47/919

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:13-31
వయసదస:67
లస: ససస స
94-47/921

7186 JBV1652221
పపరర: శక రవకరసత పప సదసరర

94-47/922

తసడడ:డ వనసకటటడవప
ఇసటట ననస:13-31
వయసదస:43
లస: పప
94-50/286

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:13/31
వయసదస:41
లస: ససస స
94-47/925

94-50/281

తసడడ:డ రమణ పపవరశడడ
ఇసటట ననస:13-30
వయసదస:18
లస: పప

తసడడ:డ దయలలన దయలలన
ఇసటట ననస:13-31
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ ధశరధయఖ
ఇసటట ననస:13-31
వయసదస:69
లస: పప
7190 NDX0221044
పపరర: మమత ధదకకసడ

94-49/711

భరస : శక రవకరసత
ఇసటట ననస:13-31
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ దయలలన దయలలన
ఇసటట ననస:13-31
వయసదస:35
లస: పప
7187 JBV1652239
పపరర: వనసకటటడవప పప సదసరర

7173 NDX2793446
పపరర: రవతదజ పపవరశడడ

7168 NDX1483502
పపరర: ననయబ రససల ఖజజవల షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవదవలర
ఇసటట ననస:13-29-54
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ బటబగ గడదడ
ఇసటట ననస:13-30,FLAT NO 2
వయసదస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన పరర
ఇసటట ననస:13-31
వయసదస:48
లస: పప
7184 NDX1483593
పపరర: ససతననమ దయలలన

94-44/628

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ షపక
ఇసటట ననస:13-30
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసననడవప జవసగగల
ఇసటట ననస:13-30
వయసదస:51
లస: పప
7181 NDX0559906
పపరర: షరకకర భటషర షపక

7170 NDX3080298
పపరర: హససన బబగస సపవద

94-46/760

తసడడ:డ మహమకద ఖలశస షపక
ఇసటట ననస:13-29
వయసదస:48
లస: పప

తలర : లకడక పపవరశడడ
ఇసటట ననస:13-30
వయసదస:21
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ జవసగగల
ఇసటట ననస:13-30
వయసదస:47
లస: ససస స
7178 AP151010156268
పపరర: ఆదదననరరయణ జవసగగల

94-50/280

భరస : గయలజ అహకద సపవద
ఇసటట ననస:13-29-11/2A
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : రరమనన పపవరశడడ
ఇసటట ననస:13-30
వయసదస:42
లస: ససస స
7175 AP151010159267
పపరర: లకడక కలమలరర జవసగగల

7167 NDX0345801
పపరర: జలలబటబ షపక

7165 NDX3093606
పపరర: పపరష చసదడ రరవప ఈదర

తసడడ:డ రసగరరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:13-28-8/C7
వయసదస:47
లస: పప

భరస : మహబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-29
వయసదస:70
లస: ససస స

భరస : ననయబ రససల ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:13-29
వయసదస:42
లస: ససస స
7172 NDX2793420
పపరర: లకడక పపవరశడడ

94-50/278

తసడడ:డ ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:13-28
వయసదస:52
లస: పప

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:13-29
వయసదస:30
లస: ససస స
7169 NDX2679553
పపరర: జరరనన బబగగమ షపక

7164 AP151010156320
పపరర: అబగదల వహబ షపక

7189 NDX1229855
పపరర: వజయ లకడక ఢడకకసడన

94-47/924

భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-32
వయసదస:29
లస: ససస స
94-47/926

7192 AP151010153432
పపరర: ససతనమహలకడక దదకకసడ

94-47/927

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-32
వయసదస:59
లస: ససస స
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7193 JBV3133980
పపరర: ఈశశరరరవప ధదకకసడ
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94-47/928

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-32
వయసదస:34
లస: పప
7196 JBV3134715
పపరర: ననగజశశరరరవప ధదకకసడ

94-47/931

94-47/934

94-50/288

94-50/291

94-50/294

94-50/297

94-50/300

భరస : వనసకటటశశరరర పపచచనసతల
ఇసటట ననస:13-35
వయసదస:64
లస: ససస స

7206 AP151010159226
పపరర: చనన బబగస షపక

7209 NDX2143212
పపరర: ఫసరరజ ఖలన పఠరన

7212 NDX2239168
పపరర: ననగజశశర రరవప అనదమగల

7215 JBV3158565
పపరర: సపవదనబ షపక

94-50/303

7218 NDX2813996
పపరర: హససన షపక

94-50/292

7221 NDX1890251
పపరర: రమమశ పపతచనసతల
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పపతచనసతల
ఇసటట ననస:13-35
వయసదస:43
లస: పప

7201 NDX2254886
పపరర: సదనత అనదమగల

94-50/287

7204 JBV1654755
పపరర: మహరరననసర షపక

94-50/290

7207 NDX2239176
పపరర: సరవతడ అనదమగల

94-50/293

భరస : ననగజశశర రరవప అనదమగల
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:47
లస: ససస స
94-50/295

7210 NDX2239150
పపరర: అజమతషలర షపక

94-50/296

తసడడ:డ కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:33
లస: పప
94-50/298

7213 AP151010156406
పపరర: ఇబడహహమ షపక

94-50/299

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:57
లస: పప
94-50/301

7216 AP151010159228
పపరర: మసరసన బ

94-50/302

భరస : అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:13-34
వయసదస:48
లస: ససస స
94-50/563

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:13-34
వయసదస:24
లస: ససస స
94-48/892

94-47/933

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : అకమర బటషర షపక
ఇసటట ననస:13-34
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అకమరరబటష షపక
ఇసటట ననస:13-34
వయసదస:37
లస: పప
7220 NDX2254563
పపరర: రరజజశశరర పపచచనసతల

94-50/289

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ అనదమగల
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ అలలర బకడ షపక
ఇసటట ననస:13-34
వయసదస:34
లస: ససస స
7217 JBV3152337
పపరర: ఖలసససపసరర షపక

7203 NDX0215004
పపరర: షరరకల షపక

7198 AP151010153479
పపరర: పదనకవత ధదకకసడ

భరస : శవశసకర అనదమగల
ఇసటట ననస:13/33
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:34
లస: పప
7214 NDX0345710
పపరర: హససనన షపక

94-47/935

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప అనదమగల
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:29
లస: పప
7211 JBV1654748
పపరర: బటబగ షపక

7200 AP151010150428
పపరర: తరరపతరరవప ధదకకసడ

94-47/930

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : ఖలససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : మహమకద హహన పఠరన
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:44
లస: ససస స
7208 NDX2239101
పపరర: శవ శసకర అనదమగల

94-47/932

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప ధదకకసడ
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:43
లస: పప

భరస : మగసరసక షపక
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:31
లస: ససస స
7205 NDX2239127
పపరర: కసరరననసర పఠరన

7197 JBV3143385
పపరర: వజయలకడక దదకకసడ

7195 AP151010150016
పపరర: సరసబశవరరవప ధదకకసడ

తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:13-32
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-33
వయసదస:70
లస: ససస స
7202 NDX0214676
పపరర: జజససకన షపక

94-47/929

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-32
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:13-32
వయసదస:67
లస: పప
7199 AP151010153501
పపరర: సరమలమ జఖస ధదకకసడ

7194 AP151010150288
పపరర: వనసకటటశశరరర ధదకకసడ

7219 NDX1890343
పపరర: పపషరలత పపతచనసతల

94-48/891

భరస : రమమశ పపతచనసతల
ఇసటట ననస:13-35
వయసదస:41
లస: ససస స
94-48/893

7222 NDX2254571
పపరర: వనసకటటశశరరర పపచచనసతల

94-48/894

తసడడ:డ గరలయఖ పపచచనసతల
ఇసటట ననస:13-35
వయసదస:73
లస: పప
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7223 NDX1483551
పపరర: శరకవఖ సస మ
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94-50/304

7224 NDX2239309
పపరర: లకడక యలలరపడగడ

తసడడ:డ వనసకట వవరరసజనవయగలల సస మ
ఇసటట ననస:13-35
వయసదస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ భటసకర యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:13-35
వయసదస:58
లస: ససస స

7226 NDX2239119
పపరర: శవ ననగరరజ యలలరపడగడ

7227 NDX2239143
పపరర: ఉదయ భటసకర యలలరపడగడ

94-50/307

తసడడ:డ ఉదయ భటసకర యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:13-35
వయసదస:34
లస: పప
7229 NDX2837961
పపరర: సమన జబన సయద

94-50/305

7230 JBV3142999
పపరర: చటటట మక కకతస పలర

94-50/308

7228 NDX2838431
పపరర: రహమత మహహదదన మర

94-48/895

7231 NDX2239044
పపరర: వనసకట సదబమలకడక కజశరరజ

భరస : భటసకరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:13-36
వయసదస:85
లస: ససస స

7232 NDX2239093
పపరర: వనసకట చలపతరరవప కజశరరజ

94-50/311 7234 NDX1802744
7233 NDX1429050
పపరర: హరరణణ నరసససహచనరఖ సదలభవ
పపరర: ఆదదలకడక గగరజజల

తసడడ:డ వనసకట కకషష మబరరస కజశరరజ
ఇసటట ననస:13-36
వయసదస:66
లస: పప
7235 NDX0214635
పపరర: నరసససహ చనరఖ యస
తసడడ:డ అరవసద చనరఖ ఎస
ఇసటట ననస:13-37
వయసదస:40
లస: పప
7238 NDX2587616
పపరర: భటరత దదవ చచనదనపరటట

94-50/512

94-46/210

94-46/213

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:30
లస: ససస స

94-50/513

7245 NDX1316728
పపరర: జరలద నవన జరలద

94-48/898

7248 NDX0964155
పపరర: నగమలలర శశరర చరరలదదనవన

94-46/211

7251 NDX0964247
పపరర: శవ ననగబటల శశషరదదడ
తసడడ:డ అసజనవయగలల శశషరదదడ
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:30
లస: ససస స

7240 NDX2616084
పపరర: ననగ ససరఖ ననరరయణ గగదదటట

94-50/514

7243 NDX2236255
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చరరలదదననన

94-46/212

తసడడ:డ బటల ననగయఖ చరరలదదననన
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:23
లస: పప
94-48/896

7246 NDX0580886
పపరర: రరకజష జరలద

94-48/897

తసడడ:డ వజయ పరల జరలద
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:31
లస: పప
94-50/315

తసడడ:డ బటలననగయఖ చరరలదదనవన
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:27
లస: ససస స
94-50/317

94-50/511

భసధదవప: గసగర భవరన గగదదటట
ఇసటట ననస:13-37/8
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ వజయ పరల జరలద
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఓగసట స పడభగ దనస జరలద
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:63
లస: పప
7250 NDX0794842
పపరర: గగససయల బబగస షపక

7242 NDX2236222
పపరర: లకడక తషపరకలల

7237 NDX2587756
పపరర: వనసకటటశశరరర చచనదనపరటట
భసధదవప: భటరత దదవ చచనదనపరటట
ఇసటట ననస:13-37
వయసదస:81
లస: పప

భరస : దదరరర రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ తషపరకలల
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:33
లస: పప
7247 NDX2149335
పపరర: వజయ పరల జరలద

94-50/314

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచనదనపరటట
ఇసటట ననస:13-37
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:23
లస: ససస స
7244 NDX2236248
పపరర: దదరర రరవప తషపరకలల

7239 NDX2587772
పపరర: ఉష రరణణ కకతస పలర

94-50/312

భరస : రరఘవవసదడ రరవప గగరజజల
ఇసటట ననస:13-37
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరజజల
ఇసటట ననస:13-37
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచనదనపరటట
ఇసటట ననస:13-37
వయసదస:73
లస: ససస స
7241 NDX2206175
పపరర: షరరకళ షపక

7236 NDX1760587
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప గగరజజల

94-50/309

భరస : వనసకట చలపత రరవప కజశరరజ
ఇసటట ననస:13-36
వయసదస:59
లస: ససస స

భరస : నరసససహ చనరఖ సదలభటవ
ఇసటట ననస:13/37
వయసదస:35
లస: ససస స
94-50/313

94-50/564

తసడడ:డ అబగదల రహమన మర
ఇసటట ననస:13-35 RAMANUJAKUTAM
వయసదస:54
లస: పప

భరస : రహమత మహహదదన మర
ఇసటట ననస:13-35, RAMANUJAKUTAM
వయసదస:48
లస: ససస స
94-50/310

94-50/306

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:13-35
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ చలపత శరక యలలరపడగడ
ఇసటట ననస:13-35
వయసదస:63
లస: పప
94-50/565

7225 NDX2167501
పపరర: బటజ సయఖద

7249 NDX0964809
పపరర: ననగమణణ చరరలదదనవన

94-50/316

తసడడ:డ బటలననగయఖ చరరలదదనవన
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:27
లస: ససస స
94-50/318

7252 NDX0891747
పపరర: కకటటశశరర యస.

94-50/319

భరస : చచననకజశవపలల ఏస
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:35
లస: ససస స

Page 153 of 318

7253 NDX0214528
పపరర: మలలన బ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-50/320

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:36
లస: ససస స
7256 NDX0856229
పపరర: రరమసదబమమక చరలదదననన

94-50/323

94-50/326

94-50/329

94-50/332

94-50/335

94-50/336

94-50/339

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13-43
వయసదస:67
లస: పప

7266 AP151010156031
పపరర: చచననకజశవపలల మమడసరన

7269 NDX1494483
పపరర: షపక జబఉలర

7272 NDX0865899
పపరర: రమణ పపరరల

7275 NDX1416578
పపరర: జజఖత మలకకనవన

94-46/217

7278 NDX2236297
పపరర: శకనద నసదదననల

94-50/333

7281 NDX2206860
పపరర: సససధద కకసరరజ
భరస : పకథదశ కకషష కకరకపరటట
ఇసటట ననస:13-43
వయసదస:27
లస: ససస స

7261 NDX0959338
పపరర: మణణ కలమలర శశషరదదడ శశషరదదడ

94-50/328

7264 NDX2505667
పపరర: వరరసజనవయగలల శశషరదదడ

94-50/331

7267 NDX0959536
పపరర: వనసకటటశశరరర శశషరదదడ

94-50/334

తసడడ:డ సదబమయఖ శశషరదదడ
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:50
లస: పప
94-46/214

7270 NDX2726073
పపరర: వనసకటటశశర కలమలర జలల
ర రర

94-42/761

తసడడ:డ జజ బ ఏస రసగరరరవప జలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-42
వయసదస:32
లస: పప
94-50/337

7273 NDX1276161
పపరర: మననజ పపరరల

94-50/338

తసడడ:డ రరమల రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:13-42
వయసదస:29
లస: పప
94-46/215

7276 NDX1416586
పపరర: నససస బటనద షపక

94-46/216

భరస : మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:13-43
వయసదస:52
లస: ససస స
94-46/218

తసడడ:డ గరవసదరరజ నసదదననల
ఇసటట ననస:13-43
వయసదస:48
లస: పప
94-46/220

94-50/325

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శశషరదదడ
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:34
లస: పప

భరస : కకషష మహన మలకకనవన
ఇసటట ననస:13-43
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:13-43
వయసదస:36
లస: పప
7280 NDX1576505
పపరర: కకరకపరటట ఆదదననరరయణ

94-50/330

భరస : రరమలరరవప పపరరల
ఇసటట ననస:13-42
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభబషణస పపరరల
ఇసటట ననస:13-42
వయసదస:55
లస: పప
7277 NDX1445130
పపరర: నవద షపక

7263 NDX0794610
పపరర: సదరజసదడ కలమలర ఎస

7258 AP151010159161
పపరర: శరరమణణआ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శశషరదదడ
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ అహమమద బటషర
ఇసటట ననస:13-41-1
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమల రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:13-42
వయసదస:25
లస: ససస స
7274 NDX0866749
పపరర: రరమలరరవప పపరరల

94-50/327

తసడడ:డ అసకమక మమడసరన
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:52
లస: పప
7271 NDX1276153
పపరర: మమనక పపరల

7260 AP151010159160
పపరర: అసకమకआ

94-50/322

భరస : నలల
ర రర శకనవరసआ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎస
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:34
లస: పప
7268 AP151010156305
పపరర: మసరసన వల షపక

94-50/324

భరస : చచననయఖआ
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపవక
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:29
లస: పప
7265 NDX0794644
పపరర: రఫస షపక

7257 NDX0866053
పపరర: వనసకయమక ఎస

7255 AP151010159230
పపరర: నసరర హన షపక

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఎస
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : ఘన సపవదన
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:61
లస: ససస స
7262 NDX2505618
పపరర: యబసదఫ సలలస షపవక

94-50/321

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : బటల ననగయఖ చరరలదదనవన
ఇసటట ననస:13-38
వయసదస:42
లస: ససస స
7259 AP151010159477
పపరర: హజరరబ

7254 NDX0856518
పపరర: షరహహదన షపక

7279 NDX1416594
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

94-46/219

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:13-43
వయసదస:60
లస: పప
94-50/340

7282 NDX2477966
పపరర: ఉమల రరణణ కకరకపరటట

94-50/341

భరస : ననరరయణ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:13-43
వయసదస:64
లస: ససస స
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7283 NDX1406306
పపరర: పకధదశ కకషష కకరకపరటట
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94-50/342

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:13-43
వయసదస:28
లస: పప
7286 NDX2836161
పపరర: కటటడ త సరయ చనకయ

94-50/566

94-50/343

94-50/346

94-50/349

94-50/352

94-46/221

7304 NDX0346536
పపరర: అనదరరధ కసదదల

94-50/355

94-50/347

7296 NDX2239275
పపరర: సరగరరక మగనగరల

7299 NDX2239499
పపరర: ననగజశశర రరవప మగనగరల

94-50/350

భరస : శవరరమకకషష కసబలదదనవన
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:54
లస: ససస స

7308 AP151010159102
పపరర: ఆదదలకడక లగడపరటట

94-50/353

7294 NDX2239051
పపరర: భటనద పడకరశ చకరక

94-50/348

7297 NDX2239291
పపరర: పదక శక మగనగరల

94-50/351

7300 NDX2252930
పపరర: ననరరయణ ఎన

94-30/333

తసడడ:డ రరమయఖ ఎన
ఇసటట ననస:13-49
వయసదస:31
లస: పప

7311 NDX0334326
పపరర: Babji Kandula
తసడడ:డ శరసతయఖ కసదదల
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:52
లస: పప

94-50/354

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:33
లస: ససస స
94-50/356

7306 NDX2505592
పపరర: సతఖ సదజజత లగడపరటట

94-50/357

భరస : వనసకట నరసయఖ లగడపరటట
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:51
లస: ససస స
94-50/359

భరస : మలధవ రరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:71
లస: ససస స
94-50/361

94-50/345

భరస : ననగజశశరరరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:13-48
వయసదస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:49
లస: ససస స
94-50/358

7291 NDX2239234
పపరర: రమణ కలమలర ససదభకలసన

94-46/222 7303 NDX0215376
7302 NDX1554055
పపరర: ఉమమష కలమలర కసబటలదదననన
పపరర: వనసకట లకడక శకపరలశశటట

7305 AP151010159391
పపరర: ననగశక లగడపరటట

94-42/109

తసడడ:డ రరఘవ రరవప చకరక
ఇసటట ననస:13-46
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:33
లస: పప

భరస : బటబర కసదదల
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మలధవరరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:49
లస: పప

7293 NDX2239010
పపరర: లకడక తరరపతమక చకరక

7288 NDX2403053
పపరర: సదశల రరణణ ససదర నభకలసన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదభకలసన
ఇసటట ననస:13-44
వయసదస:73
లస: పప

తసడడ:డ రరమ బడహకస మగనగరల
ఇసటట ననస:13-48
వయసదస:55
లస: పప

7301 NDX1554063
పపరర: వనసకట పరవన ఉమ మసజరర
లగడపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:26
లస: ససస స

7310 NDX0215053
పపరర: వనసకట నరసయఖ లగడపరటట

94-50/344

భరస : ననగజశశర రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:13-48
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:13-48
వయసదస:31
లస: పప

7307 JBV3158334
పపరర: వసదసధరరదదవ కసబలదదనవన

7290 NDX2239267
పపరర: రరజజశ ఖననన ససదభకలసన

94-219/767

భరస : రరజజశ ఖననన ససదర నభకలసన
ఇసటట ననస:13-44
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరవప చకరక
ఇసటట ననస:13-46
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చకరక
ఇసటట ననస:13-46
వయసదస:64
లస: పప
7298 NDX2239283
పపరర: దదలప కలమలర మగనగరల

94-42/685

తసడడ:డ రమణ కలమలర ససదభకలసన
ఇసటట ననస:13-44
వయసదస:47
లస: పప

భరస : భటనద పడకరశ చకరక
ఇసటట ననస:13-46
వయసదస:38
లస: ససస స
7295 NDX2239028
పపరర: రరఘవ రరవప చకరక

7287 NDX2566545
పపరర: కటటవరపప అఖల రరజ

7285 NDX3091519
పపరర: రరమగ అరరదడ

తసడడ:డ రరశయఖ అరరదడ
ఇసటట ననస:13-43
వయసదస:18
లస: పప

తసడడ:డ కటటవరపప రమమష బటబగ
ఇసటట ననస:13-43 FLAT NO E-2
వయసదస:19
లస: పప

భరస : రమణ కలమలర ససదర నభకలసన
ఇసటట ననస:13-44
వయసదస:72
లస: ససస స
7292 NDX2239002
పపరర: సదధన గరయతడ చకరక

94-219/766

తసడడ:డ వర సరశమ అరరదడ
ఇసటట ననస:13-43
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ కటటడ త వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:13-43 FLAT NO B2
వయసదస:18
లస: ససస స
7289 NDX2239184
పపరర: వజయ లకడక ససదర నభకలసన

7284 NDX3093994
పపరర: రరశయఖ అరరదడ

7309 NDX1118512
పపరర: వసశకకషష కసబలదదనవన

94-50/360

తసడడ:డ శవరరమకకషష కసబలదదనవన
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:27
లస: పప
94-50/362

7312 AP151010156409
పపరర: వనసకటటశశరరరవప లగడపరటట

94-50/363

తసడడ:డ మలధవరరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:13-50
వయసదస:57
లస: పప
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7313 NDX2505535
పపరర: హరరణణ చదనగర
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94-50/364

తసడడ:డ సదబడహకణఖస చదనగర
ఇసటట ననస:13-52
వయసదస:22
లస: ససస స
7316 NDX0760652
పపరర: సదభదడ మమడడశశటట

94-50/367

94-46/223

94-50/372

94-50/375

94-50/378

94-50/381

94-50/385

తసడడ:డ అబగదల అజజ షపవక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:23
లస: పప

7326 NDX0231043
పపరర: సరరజన చరరమలమళర

7329 NDX0231381
పపరర: భవరనआ చదసడసరరआ

7332 NDX2505519
పపరర: పదక రరణణ పస పపరర

7335 NDX1383397
పపరర: శకనవరస కలమలరర పరవపలలరర

94-50/388

7338 NDX2142578
పపరర: హబబగననసర షపక

94-50/376

7341 NDX1383512
పపరర: శక నసదన గగసటటపలర
తసడడ:డ సదబటమరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:28
లస: పప

94-50/371
7321 NDX2010395
పపరర: దదరర సరయ చసదన గగసటటపలర

7324 NDX0230573
పపరర: రమఖ సరశత గగసటపలర

94-50/374

7327 NDX0232587
పపరర: నజర తరనదనమ

94-50/377

భరస : నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:37
లస: ససస స
94-50/379

7330 NDX0231597
పపరర: రరజఖలకడకआ దదవరశశటట आ

94-50/380

భరస : రరమమబరరస దదవరశశటట
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:44
లస: ససస స
94-50/383

7333 NDX0232637
పపరర: నససమల షపక

94-50/384

భరస : అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:53
లస: ససస స
94-50/386

7336 NDX0232272
పపరర: వనసకట సదబమమకआ పరవపరరआ

94-50/387

భరస : వరయఖआ పరవపరర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:56
లస: ససస స
94-50/389

భరస : అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:69
లస: ససస స
94-50/391

94-50/369

తసడడ:డ సదబటమరరవప గగసటపలర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : రరధకకషష మబరరస పరవపలలరర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:54
లస: ససస స

భరస : సదబటమరరవప గగసటపలర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:59
లస: ససస స
7340 NDX2505584
పపరర: జజవవద షపవక

94-50/373

తసడడ:డ ననగజశశరరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : హరరననరరయణआ చరరమలమలర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:53
లస: ససస స
7337 NDX0232868
పపరర: పపషరలత గగసటపలర

7323 NDX0230342
పపరర: తదజశశ చరరమలమళర

7318 NDX0760645
పపరర: సదబడహకణఖస చనగర

తసడడ:డ సతఖ పడభటకర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటసదబటమరరవపआ చదసడసరర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ బటబగ లసక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:47
లస: ససస స
7334 NDX0232082
పపరర: పదనకవతआ చరరమలమళరआ

94-50/370

తసడడ:డ హరరననరరయణ చరరమలమలర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవపआ పరవపరర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:37
లస: ససస స
7331 NDX0215806
పపరర: వనసకట సతఖ శవ జజఖత లసకర

7320 NDX1721654
పపరర: జజససకన షపక

94-50/366

తసడడ:డ ససజవయఖ చనగర
ఇసటట ననస:13-52
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ హరరననరరయణ చరరమలమలర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : అబగదల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:32
లస: ససస స
7328 NDX0230664
పపరర: ననగ చసదదక
డ आ పరవపరరआ

94-50/368

తసడడ:డ అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : రవసదడననథ చరరమసమళళ
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:30
లస: ససస స
7325 NDX0794875
పపరర: నషరజ ఆఫసడన షపక

7317 NDX2238954
పపరర: శకనవరస రరవప వసకదనరర

7315 NDX2238962
పపరర: పపషరరవత వసకదనరర

భరస : శకనవరస రరవప వసకదనరర
ఇసటట ననస:13-52
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప వసకదనరర
ఇసటట ననస:13-52
వయసదస:42
లస: పప

భరస : అబగదల సలలస
ఇసటట ననస:13/53
వయసదస:35
లస: ససస స
7322 NDX2505477
పపరర: దదపసస అమరనవన

94-50/365

తసడడ:డ పడసరద గరజక
ఇసటట ననస:13-52
వయసదస:23
లస: ససస స

భరస : సదబడహకణఖస చనగర
ఇసటట ననస:13-52
వయసదస:50
లస: ససస స
7319 NDX1299874
పపరర: అసజమ షపక

7314 NDX2238996
పపరర: వనత గరజక

7339 NDX0232769
పపరర: నదజహత బబగస షపక

94-50/390

భరస : అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:69
లస: ససస స
94-50/393

7342 NDX0216473
పపరర: సరయ సదధనససద లసకర

94-50/395

తసడడ:డ వజయ బటబగ లసక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:32
లస: పప
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7343 NDX0219741
పపరర: రవసదడననధआ చరరమలమళళआ

94-50/396

తసడడ:డ హరరననరరయణआ చరరమలమలర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:33
లస: పప
7346 NDX0794503
పపరర: అబగదల రవపఫ షపక

94-50/399

94-50/402

7352 NDX2505493
పపరర: ననగజశశర రరవప పస పపరర

94-50/406

94-50/409

94-50/412

7353 NDX2123206
పపరర: హరర ననరరయణ చరరమలమళర

7356 NDX0207639
పపరర: వరయఖआ పరవపలలరరआ

7359 NDX3166386
పపరర: పదక రరణణ పస పపరర

94-50/413

7362 NDX2010130
పపరర: కరమమశశరర గగరరజవవలల

94-50/407

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చటటటనవన
ఇసటట ననస:13-54
వయసదస:47
లస: పప

7365 NDX2010155
పపరర: రరమలరరవప గగరరజవవలల

94-50/410

94-50/404

7354 NDX0218008
పపరర: సదబటమరరవప గగసటటపలర

భరస : వనసకట సదబడమణఖస నసఖజరలర
ఇసటట ననస:13-55
వయసదస:35
లస: ససస స

7370 NDX0556936
పపరర: కమకమక నసజరసడర

7371 NDX0557413
పపరర: వనసకట సదధనకర నసఖజరలర
తసడడ:డ శకనవరసదలల నసఖజరలర
ఇసటట ననస:13-55
వయసదస:34
లస: పప

94-50/408

7357 NDX0409607
పపరర: అబగదల సలలస షపక

94-50/411

94-46/763

7360 NDX3166162
పపరర: ననగజశశర రరవప పస పపరర

94-47/1067

తసడడ:డ పపలర యఖ పస పపరర
ఇసటట ననస:13-53 F NO 303
వయసదస:55
లస: పప
94-50/414

7363 AP151010156261
పపరర: కకషషపడసరద చటటటనవన

94-50/415

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చటటటనవన
ఇసటట ననస:13-54
వయసదస:47
లస: పప
94-50/417

7366 NDX1829193
పపరర: షపక చససటయల జజన షపక

94-4/1052

తసడడ:డ షపక మహబబబ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:13-55
వయసదస:28
లస: ససస స

94-50/419 7369 NDX1483411
7368 NDX0215400
పపరర: ఎల వ ససదద పపరషకలమలరర నసజరళర
పపరర: ధన లకడక సస మ

తసడడ:డ వనసకట వరరసజనవయగలల సస మ
ఇసటట ననస:13-55
వయసదస:26
లస: ససస స
94-50/421

7351 NDX0210583
పపరర: వజయబటబగ లసకర

తసడడ:డ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:73
లస: పప

తసడడ:డ దదవయఖ గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:13-54
వయసదస:70
లస: పప
94-50/418

94-50/401

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:60
లస: పప

భరస : రరమలరరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:13-54
వయసదస:69
లస: ససస స
94-50/416

7348 NDX0218792
పపరర: నజర అహమద షపక

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ లసక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:53
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప పస పపరర
ఇసటట ననస:13-53 F NO 303
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చటటటనవన
ఇసటట ననస:13-54
వయసదస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరసదలల నసజరసడర
ఇసటట ననస:13-55
వయసదస:63
లస: ససస స

94-50/403

తసడడ:డ రతస యఖआ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:64
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల కరరమआ షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:74
లస: పప

7367 NDX1483643
పపరర: దదవఖ సస మ

7350 NDX0219428
పపరర: అబగదల అజజ షపక

94-50/398

తసడడ:డ అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చరరమలమళర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరవపలలరర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:62
లస: పప

7364 NDX1206804
పపరర: వవణగ గరపరల చటటటనవన

94-50/400

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ పస పపరర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:56
లస: పప

7361 AP151010159514
పపరర: సశరరయలకడక చటటటనవన

7347 NDX0207753
పపరర: వనసకటటడవపआ పరవపలలరరआ

7345 NDX0725366
పపరర: రరయలజ భటషర షపక

తసడడ:డ అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖआ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:40
లస: పప

7349 NDX0218453
పపరర: వనసకట సదబటమరరవపआ
చదసడసరరआ
తసడడ:డ మగతనఖలలआ చదసడసరర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:48
లస: పప

7358 NDX0217406
పపరర: అబగదల సలలసआ షపకआ

94-50/397

తసడడ:డ రరధకకషష మబరరస పరవపలలరర
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-53
వయసదస:40
లస: పప

7355 NDX1383389
పపరర: రరధకకషష మబరరస పరవపలలరర

7344 NDX1383363
పపరర: భరత కలమలర పరవపలలరర

94-50/420

భరస : వనసకట వరరసజనవయలల సస మ
ఇసటట ననస:13-55
వయసదస:45
లస: ససస స
94-50/422

7372 NDX0557371
పపరర: వనసకట సదబడమణఖస నసజరసడర

94-50/423

తసడడ:డ శకనవరసదలల నసజరసడర
ఇసటట ననస:13-55
వయసదస:38
లస: పప
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పపరర: శకనవరసదలల నసజరసడర
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94-50/424

తసడడ:డ సదబమరరమయఖ నసజరసడర
ఇసటట ననస:13-55
వయసదస:69
లస: పప
7376 NDX1743377
పపరర: సరసబటడజఖస ననతన

94-50/427

94-50/430

94-50/433

94-43/892

94-46/224

94-46/227

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-60
వయసదస:32
లస: పప
7394 NDX2821056
పపరర: మసరసన వలల షపక

94-45/522

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప పచచవ
ఇసటట ననస:13-64
వయసదస:43
లస: ససస స

94-50/434

7386 NDX2390680
పపరర: పసననకపరణణ మదదదన

94-50/435

94-50/568

94-46/225

7392 NDX0384842
పపరర: వరపడసరదరరవప మగనగరలల

94-47/936

7398 NDX0944025
పపరర: మహమకద షపక

7401 JBV1654557
పపరర: కకపరరరస శరరద
భరస : కకపరరరస ఫణణదత
ఇసటట ననస:13-64
వయసదస:45
లస: ససస స

94-50/432

7384
పపరర: సతఖననరరయణ పపతకమ

94-41/1007

7387 SQX2051787
పపరర: జజశశనద ష సరయ కలమలర కలల
ర రర

95-6/748

7390 NDX0384727
పపరర: ననగ లకడక మగనగరలల

94-46/226

భరస : ఉమల మహహశశరరవరద
ఇసటట ననస:13-60
వయసదస:59
లస: ససస స
94-47/937
7393 JBV3134806
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప మగనగరల

తసడడ:డ బసవరరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:13-60
వయసదస:58
లస: పప
94-46/228

7396 NDX2885382
పపరర: షపక దదవరన అబగదల రషసద

94-49/738

తసడడ:డ షపక మహబబబ
ఇసటట ననస:13-63
వయసదస:39
లస: పప
94-34/20

భరస : మమలలభకకష
ఇసటట ననస:13-64
వయసదస:40
లస: ససస స
94-46/229

7381 NDX1789918
పపరర: మహహశశర రరవప ననదచసడర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-58
వయసదస:19
లస: పప

7389 NDX0329615
పపరర: ననగ వనసకట అసజన కళళఖణణ
మగనగరల
తసడడ:డ ఉమల మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-60
వయసదస:40
లస: ససస స

7395 NDX1741769
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉయలఖలల

94-50/429

భసధదవప: లకడక పడసదననసబ భమనవన
ఇసటట ననస:13/56 LIVINGSTON
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస ఉయలఖలల
ఇసటట ననస:13-63
వయసదస:52
లస: పప

భరస : కకసడ యననస
ఇసటట ననస:13-63
వయసదస:40
లస: ససస స
7400 JBV1653195
పపరర: పడసనన आ పచచవ

7383 AP151010156359
పపరర: రరమకకషష వరడ

7378 NDX2167337
పపరర: శశష శశశలజ గదనశల

తసడడ:డ లకడకపత రరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:13-56
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ బసవరరవప
ఇసటట ననస:13-60
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ మమల బకష షపక
ఇసటట ననస:13-62
వయసదస:21
లస: పప
7397 NDX2789147
పపరర: రమలకడక యననస

94-50/431

తసడడ:డ పరపరరరవప మదదదన
ఇసటట ననస:13/58
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఉమల మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-60
వయసదస:30
లస: ససస స
7391 NDX0559476
పపరర: పవన కలమలర మగనగరల

7380 NDX2010411
పపరర: రరజజశ గగసటట

94-50/426

భరస : దదరర పడసరద గదనశల
ఇసటట ననస:13-56
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వరడ
ఇసటట ననస:13-56
వయసదస:60
లస: పప

తలర : లకడక పడసదననసబ భమనవన
ఇసటట ననస:13/56 LIVINGSTON
వయసదస:44
లస: ససస స
7388 NDX0582098
పపరర: హహమ శశశలజ మగనగరల

94-50/428

తసడడ:డ హనదమసత రరవప గగసటట
ఇసటట ననస:13-56
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగసటట
ఇసటట ననస:13-56
వయసదస:57
లస: పప
7385
పపరర: వరసవ పపతకమ

7377 NDX1484005
పపరర: లకడక రరజఖస గగసటట

7375 AP151010159363
పపరర: యగరనసద లకడక శశశలజ వరడ

భరస : రరమకకషష వరడ
ఇసటట ననస:13-56
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : హనదమసత రరవప గగసటట
ఇసటట ననస:13-56
వయసదస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప వరడన
ఇసటట ననస:13-56
వయసదస:79
లస: ససస స
7382 NDX2010403
పపరర: హనదమసత రరవప గగసటట

94-50/425

తసడడ:డ హనదమసత రరవప గగసతష
ఇసటట ననస:13-56
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ ననతన
ఇసటట ననస:13-56
వయసదస:49
లస: ససస స
7379 AP151010159166
పపరర: రరమలకమక వరడన

7374 NDX1483981
పపరర: రమఖ కకషష గగసతష

7399 NDX0944041
పపరర: మమలలభక షపక

94-34/21

తసడడ:డ సదబటన
ఇసటట ననస:13-64
వయసదస:45
లస: పప
94-46/230

7402 JBV1654888
పపరర: భవరన కకపరరరస

94-46/231

భరస : బటల సదబడమణఖస కకపరరరస
ఇసటట ననస:13-64
వయసదస:58
లస: ససస స
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7403 NDX2236172
పపరర: భటనదమత కకపరరస
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94-46/232

భరస : వనసకట రమణ మబరరస కకపరరస
ఇసటట ననస:13-64
వయసదస:69
లస: ససస స
7406 NDX1370121
పపరర: ఫణణదత కకపరరరస

94-46/235

94-34/22

94-34/25

94-46/236

94-46/239

94-46/767

94-34/30

తసడడ:డ భటసకర రరవప బడడగగ
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:23
లస: ససస స

7416 NDX1814491
పపరర: పసచచమక మలగగలలరర

7419 NDX2999944
పపరర: సదభటషసణ పప దదల

7422 JBV1022979
పపరర: మమరర మలరరరట జరలద

7425 NDX0083519
పపరర: అననమక కసచరర

94-34/33

7428 AP151010117388
పపరర: కకషష తతకల

7431 NDX1807272
పపరర: అరరణ కలమలరర బడడగగ
భరస : చనన వనసకట రమణ బడడగగ
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:34
లస: ససస స

7411 AP151010120059
పపరర: కనకదదరర కకపపరల

94-34/24

7414 AP151010117021
పపరర: ననగజశశర రరవప కకపపరలआ

94-34/27

94-46/237

7417 NDX1814566
పపరర: పడసనన ఆసజనవయ కలమలర
మలగగలలరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలగగలలరర
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:24
లస: పప

94-46/238

94-46/765

7420 NDX2727402
పపరర: సదభటషసణ పప దదల

94-46/766

భరస : రరజ శశఖర పప దదల
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:41
లస: ససస స
94-34/28

7423 AP151010120086
పపరర: వజయకలమలరర తతకల

94-34/29

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:13-66
వయసదస:47
లస: ససస స
94-34/31

7426 NDX2122323
పపరర: పరల వనత జరలద

94-34/32

తసడడ:డ రరజజశ బటబగ జరలద
ఇసటట ననస:13-66
వయసదస:23
లస: పప
94-34/34

తసడడ:డ పపదమసరసన
ఇసటట ననస:13-66
వయసదస:52
లస: పప
94-34/36

95-4/778

తసడడ:డ కనకస
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:70
లస: పప

భరస : రరజజసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:13-66
వయసదస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజసదపడసరద
ఇసటట ననస:13-66
వయసదస:48
లస: పప
7430 NDX1914440
పపరర: పసడయలసక బడడగగ

94-34/26

భరస : రరజజష బటబగ
ఇసటట ననస:13-66
వయసదస:46
లస: ససస స

భరస : మలట న పపడమ రరజ
ఇసటట ననస:13-66
వయసదస:51
లస: ససస స
7427 JBV1022961
పపరర: రరజజష బటబగ జరలద

7413 NDX0038943
పపరర: మధదమబరరస నలస

7408 SQX2000875
పపరర: పడకరశ బటబగ కకసడ

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:64
లస: ససస స

భరస : పప దదల రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ శశఖర పప దదల
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:19
లస: ససస స
7424 NDX0720037
పపరర: శశశలజ నవలపరటట

94-34/23

భరస : శకనవరస రరవప మలగగలలరర
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషష బటబగ పప దదల
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:44
లస: పప
7421 NDX2727386
పపరర: సపనహ పపరరషమ పప దదల

7410 AP151010120447
పపరర: అనత కలమలరర కకపపరల

94-46/234

తసడడ:డ చచసగనన కకసడ
ఇసటట ననస:13-64
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ హరర పపరయఖ
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలగగలలరర
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:25
లస: ససస స
7418 NDX2236198
పపరర: రరజజ శశఖర పప దదల

95-1/971

భరస : మధద మబరరస నలస
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:41
లస: పప
7415 NDX1814533
పపరర: అశశన మలగగలలరర

7407 SQX1996552
పపరర: శశలశరరజ కకసడ

7405 NDX1278506
పపరర: జహసగరర షపక

తసడడ:డ యబసదఫ మయల షపక
ఇసటట ననస:13-64
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ పడకరష బటబగ కకసడ
ఇసటట ననస:13-64
వయసదస:19
లస: పప

భరస : బడహకస పపరసశశటట
ఇసటట ననస:13-65
వయసదస:42
లస: ససస స
7412 NDX0038893
పపరర: బడహకస పపరసశశటట

94-46/233

తసడడ:డ వనసకటరమణమబరరస కకపరరరస
ఇసటట ననస:13-64
వయసదస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట రమణ మబరరస కకపరరరస
ఇసటట ననస:13-64
వయసదస:63
లస: పప
7409 AP151010120037
పపరర: కలసదమ కలమలరర కకపపరల

7404 JBV3142049
పపరర: భటనదమత కకపరరరస

7429 NDX0720086
పపరర: మలట న పపడమ రరజ జరలద

94-34/35

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:13-66
వయసదస:52
లస: పప
94-34/37

7432 NDX1143080
పపరర: ననగలకకషక బడడగగ

94-34/38

భరస : పపదవనసకటరమణ
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:35
లస: ససస స
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94-34/39

భరస : భటసకర రరవప బడడగగ
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:40
లస: ససస స
7436 AP151010120161
పపరర: అసకమక బడడగగ

94-34/42

94-34/45

94-34/48

95-213/892

94-34/50

94-34/53

94-34/56

తసడడ:డ సపలశన రరజ
ఇసటట ననస:13-69
వయసదస:28
లస: ససస స

7446 SQX2407468
పపరర: బటజ బఇవనవ షపక

7449 JBV1024892
పపరర: తరరపతమక పరలగరరర

7452 NDX0637165
పపరర: మలరరయలదనసద పరలలగరరరआ

7455 NDX0659706
పపరర: సపలశరరజ పరలగరరర

94-34/59

7458 AP151010117496
పపరర: నరసససహరరవప పరలగరరరआ

95-216/957

7461 JBV1024900
పపరర: సదజజత దనర
భరస : శవ
ఇసటట ననస:13-69
వయసదస:37
లస: ససస స

7441 AP151010117015
పపరర: పపదదవనసకటరమణ బడడగగ

94-34/47

7444 NDX0870089
పపరర: ఎమ.డడ రరఖయల బబగస

94-44/74

7447 NDX0983213
పపరర: మమరర మణణ పరలగరరర

94-34/49

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:29
లస: ససస స
94-34/51

7450 NDX1741207
పపరర: జజసన మడసల

94-34/52

భరస : వనసకటటశశరరర మడసల
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:33
లస: ససస స
94-34/54

7453 NDX0984104
పపరర: సరసబశవరరవప పరలగరరర

94-34/55

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:33
లస: పప
94-34/57

7456 NDX0983130
పపరర: శవ ననగరరజ పరలగరరర

94-34/58

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:35
లస: పప
94-34/60

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:60
లస: పప
94-34/61

94-34/44

భరస : బషసర అహకద
ఇసటట ననస:13/68
వయసదస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:57
లస: పప
7460 NDX1440445
పపరర: పస నననకసటట వలర పదక

94-34/813

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవప మడసల
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:34
లస: పప
7457 AP151010117088
పపరర: చననయఖ పరలగరరర

7443 NDX2581825
పపరర: సమరరణరరవప దనర

7438 NDX1699950
పపరర: శవ కకషష బడడగగ

తసడడ:డ అసతతన
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:40
లస: పప

భరస : సపలశరరజ
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:52
లస: ససస స
7454 NDX1741041
పపరర: వనసకటటసశరరర మడసల

94-34/46

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:13-68
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరరజ
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:32
లస: ససస స
7451 AP151010120207
పపరర: మరరయమక పరలగరరర

7440 JBV1024769
పపరర: చన వనసకట రమణ బడడగగ

94-34/41

తసడడ:డ అసథడన బడడగగ
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ గరపస దనర
ఇసటట ననస:13-68
వయసదస:19
లస: పప

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:13-68
వయసదస:39
లస: పప
7448 NDX0982629
పపరర: జజఖత పరలగరరర

94-34/43

తసడడ:డ అసతతన
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:53
లస: పప
7445 SQX2407963
పపరర: జలలన షపక

7437 NDX1741066
పపరర: శకనద బటబగ బడడగగ

7435 AP151010120083
పపరర: ఆదదలకడక బడడగగ

భరస : అసతతన
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ భటసకర రరవప బడడగగ
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆసథడన
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:32
లస: పప
7442 AP151010117257
పపరర: అసతతన బడడగగ

94-34/40

భరస : భటసకరరరవప
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:13-67
వయసదస:84
లస: ససస స
7439 NDX0048009
పపరర: హరరకకషష బడడగగ

7434 AP151010120084
పపరర: చనన ఆదదలకడక బడడగగ

7459 NDX1267152
పపరర: జజతనత మడసల

94-35/356

భరస : వనసకటటశశరరర మడసల
ఇసటట ననస:13-68/2
వయసదస:32
లస: ససస స
94-34/62

7462 NDX0660001
పపరర: సరళ కవల

94-34/63

భరస : నరరకణ రరవప
ఇసటట ననస:13-69
వయసదస:40
లస: ససస స
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94-34/64

భరస : కకటటసశరరరవప
ఇసటట ననస:13-69
వయసదస:70
లస: ససస స
7466 NDX1143155
పపరర: గరపస దనరర

94-34/67

94-34/69

94-34/72

94-34/75

94-34/78

94-34/81

94-50/632

భరస : ఆసతతన
ఇసటట ననస:13-73
వయసదస:55
లస: ససస స

7476 AP151010120007
పపరర: వజడస నసదన

7479 JBV1024736
పపరర: కకషష నసద

7482 NDX0598318
పపరర: అనసరరధ పపదద

7485 NDX1832873
పపరర: నవఖ శక బసదరరపలర

94-34/82

7488 JBV1024694
పపరర: లజబబత రరణణ అసదచ

94-34/76

7491 AP151010120198
పపరర: వనసకటమక అసదచ
భరస : తరరపరలల
ఇసటట ననస:13-73
వయసదస:80
లస: ససస స

7471 JBV1021385
పపరర: ససదనమణణ జజననలగడడ

94-34/71

7474 AP151010120020
పపరర: సరమలజఖస జజననలగడడ

94-34/74

7477 NDX0954255
పపరర: మగరళ నసద

94-34/77

తసడడ:డ యరకయఖ
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:33
లస: పప
94-34/79

7480 AP151010117258
పపరర: సరసబశవరరవప నసదన

94-34/80

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:43
లస: పప
94-44/75

7483 NDX0484634
పపరర: తరరమలరరవప పపదద

94-44/76

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:13/70
వయసదస:51
లస: పప
94-46/240

7486 NDX1962514
పపరర: ఖజ వరల షపక

94-46/241

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ
ఇసటట ననస:13-71
వయసదస:45
లస: పప
94-34/83

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:13-73
వయసదస:37
లస: ససస స
94-34/85

94-44/984

భరస : ఇమలకనయయల
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సపస గరరర బసదరరపలర
ఇసటట ననస:13-71
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : శకనద
ఇసటట ననస:13-73
వయసదస:36
లస: ససస స
7490 NDX1143056
పపరర: వనసకటరతనస కరళసగర

94-34/73

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:13/70
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకషష
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:18
లస: ససస స
7487 JBV1024702
పపరర: కలమలరర అసదచ

7473 NDX0659532
పపరర: రమణ నసద

7468 NDX2628808
పపరర: వజయ కలమలర దనర

తసడడ:డ ఇమలకనదయయలల
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యరకయఖ
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ యయసద
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:53
లస: పప
7484 NDX3251337
పపరర: శక దదవఖ చచరరపలర

94-34/70

భరస : చనన
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ యరకయఖ
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:34
లస: పప
7481 AP151010117375
పపరర: ఇమలకనదయయలల జజననలగడడ आ

7470 NDX1357532
పపరర: సదచతడ నసదన

94-34/66

తసడడ:డ శవ దనర
ఇసటట ననస:13-69
వయసదస:18
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:38
లస: ససస స

భరస : యరకయఖ
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:58
లస: ససస స
7478 JBV1025931
పపరర: వరసద నసద

94-34/68

భరస : వరసద
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : కకకషష
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:33
లస: ససస స
7475 AP151010120123
పపరర: లకడక నసదన

7467 NDX1143072
పపరర: కకటటశశరరరవప దనరర

7465 JBV1025428
పపరర: శవ దనరర

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-69
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:13-69
వయసదస:73
లస: పప

భరస : మగరళ ఎన
ఇసటట ననస:13-70
వయసదస:27
లస: ససస స
7472 JBV1024926
పపరర: కళళఖణణ నసద

94-34/65

తసడడ:డ సపవలశన రరజ
ఇసటట ననస:13-69
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-69
వయసదస:43
లస: పప
7469 NDX1267160
పపరర: పపరరష ఎన

7464 NDX1440106
పపరర: పస నననకసటట ఆదరణ కలమలర

7489 AP151010120197
పపరర: అననజజసపఫసన ఎ

94-34/84

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-73
వయసదస:43
లస: ససస స
94-34/86

7492 NDX1808411
పపరర: ఆషపర తదజ అసదచ

94-34/87

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:13-73
వయసదస:25
లస: పప
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7493 AP151010117159
పపరర: శకనద అసదచ

94-34/88

తసడడ:డ తరరపరలల
ఇసటట ననస:13-73
వయసదస:44
లస: పప

94-34/89

తసడడ:డ తరరపరలల
ఇసటట ననస:13-73
వయసదస:46
లస: పప

7496 NDX2353472
పపరర: తర పడభజ అసదచ

94-213/6

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:13-73
వయసదస:20
లస: ససస స

7497 NDX0048330
పపరర: సశరష లత అసదచ

94-34/94

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-73/2
వయసదస:33
లస: పప

7500 AP151010117134
పపరర: సదబటమరరవప అసదచ

94-34/91

94-34/97

భరస : సరససన
ఇసటట ననస:13-74
వయసదస:47
లస: ససస స

7503 NDX0952317
పపరర: సరససన కకపపరర

94-34/90

7498 JBV1022433
పపరర: సదనత అసదచ

94-34/92

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-73/2
వయసదస:35
లస: ససస స
94-34/95

తసడడ:డ తరరపరలల
ఇసటట ననస:13-73/2
వయసదస:62
లస: పప

7502 NDX1142967
పపరర: కకపపరర కనకరస

7495 AP151010117124
పపరర: సరసబశవరరవప అసదచ

తసడడ:డ తరరపరలల
ఇసటట ననస:13-73
వయసదస:48
లస: పప

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-73/2
వయసదస:30
లస: ససస స

7499 NDX0876250
పపరర: వనసకట రమణ అసడద

1877 NDX2161867
పపరర: దదరరర భవరన అదచదపలర

7494 AP151010117267
పపరర: సరసబయఖ అసదచ

7501 NDX1807173
పపరర: బబఖలల కకపపరర

94-34/96

తసడడ:డ శరససన కకపపరర
ఇసటట ననస:13-74
వయసదస:34
లస: ససస స
94-34/98

తసడడ:డ సదసదరరరవప
ఇసటట ననస:13-74
వయసదస:52
లస: పప
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94-41/226

భరస : వనసకట రమణ గగపరస అదచదపలర
ఇసటట ననస:11-34
వయసదస:37
లస: ససస స
1880 MLJ2398436
పపరర: సరబరరమషర సయఖద

94-146/184

94-41/230

94-40/551

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస పరరమ
ఇసటట ననస:11-41
వయసదస:23
లస: ససస స

1884 NDX1801936
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడ దదడడ

1887 NDX2447654
పపరర: రరజ కలమలర అసకస

94-20/978

1890 NDX2596039
పపరర: నలమ పసడయదరరన చచరరకలరర

94-41/231

1893 NDX2446946
పపరర: వదనఖ వత గగసజర
తసడడ:డ పపనననరరవప గగసజర
ఇసటట ననస:11-44
వయసదస:35
లస: ససస స

94-41/229

1885 JBV1652437
పపరర: శకరరమచసదడమబరరస నవత

94-41/232

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:11-37
వయసదస:64
లస: పప
94-40/552

1888 NDX3102522
పపరర: వనసకట చచవతనఖ రణధదర రరడడడ
పప సడడగల
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ పప సడడగల
ఇసటట ననస:11-39
వయసదస:20
లస: పప

94-44/618

94-40/616

1891 NDX1777434
పపరర: వనసకటటసశర రరవప తరరగరపపల

94-8/369

భరస : వవణగగరపరలన బసడనరర
ఇసటట ననస:11-39 FLAT NO 302
వయసదస:30
లస: ససస స
94-38/163

1882 JBV3697935
పపరర: ఝబనసరరణణ నవత
భరస : శకరరమచసదడమబరరస
ఇసటట ననస:11-37
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదననస అసకస
ఇసటట ననస:11-39
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:11-39 FLAT NO 302
వయసదస:34
లస: ససస స
1892 NDX2007343
పపరర: లకడక తడవవణణ పరరమ

94-40/550

తసడడ:డ ససవర రరమ రరడడ దదడడ
ఇసటట ననస:11-37
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కలమలర అసకస
ఇసటట ననస:11-39
వయసదస:22
లస: ససస స
1889 NDX2596062
పపరర: వవణగగరపరలన బసడనరర

1881 NDX1413160
పపరర: రఘగ నసడసరర

94-41/228
1879 NDX2008424
పపరర: ససరఖననరరయణ బబ బటమయ పలర

తసడడ:డ హనదమసత రరవప బబ బటమయ పలర
ఇసటట ననస:11-34
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసజనవయ రరజ నసడసరర
ఇసటట ననస:11/36
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమచసదడ మబరరస నవత
ఇసటట ననస:11-37
వయసదస:32
లస: పప
1886 NDX2447878
పపరర: అమబలఖ భటగఖ అసకస

94-41/227

తసడడ:డ ససవర రరమయఖ అదదదపలర
ఇసటట ననస:11-34
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ మరరआ సయఖద
ఇసటట ననస:11-34
వయసదస:27
లస: పప
1883 NDX1660431
పపరర: సరయ పడశరసత నవత

1878 NDX2161875
పపరర: వనసకట రమణ గగపరస అదదదపలర

తసడడ:డ సదబటమరరవప తరరగరపపల
ఇసటట ననస:11-39 f no301
వయసదస:58
లస: పప
94-37/29

1894 JBV2526069
పపరర: అరరసధత గరలర

94-38/164

భరస : ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:11-44
వయసదస:38
లస: ససస స
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1895 AP151010132569
పపరర: ఉదయ లకడక పరరమ

94-38/165

భరస : రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:11-44
వయసదస:45
లస: ససస స
1898 AP151010129643
పపరర: రరధనకకషషమబరరస పరరమ

94-38/168

94-38/171

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:11-48
వయసదస:28
లస: ససస స
1907 AP151010138057
పపరర: బటపమక వరగసధస

94-39/627

94-39/630

తసడడ:డ చననప రరడడడ పమడడమళ
ఇసటట ననస:11-49
వయసదస:28
లస: ససస స
1916 SQX1988708
పపరర: తదజ వనసకట లకడక గగసటటరర

1902 NDX2945111
పపరర: గగవసద రరజ పసగల

94-39/628

94-39/631

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:11/51
వయసదస:54
లస: ససస స
95-4/772

94-40/805

1906 NDX1852681
పపరర: మలధవ మమకల

94-39/626

1909 NDX1795865
పపరర: పడభటకర ననయగడడ జసగరల

94-39/629

1912 NDX1872051
పపరర: మమనక పమడడమళ

94-39/632

1915 SQX1988724
పపరర: తదజ వనసకట లకడక గగసటటరర

95-20/549

భరస : గగసటటరర శకనవరసద రరవప గగసటటరర శకనవ
ఇసటట ననస:11-49
వయసదస:19
లస: ససస స

1917 NDX2852739
పపరర: లకడక పదనకవత డడగరపరరస

94-40/806

1918 NDX1781344
పపరర: ఆదదలకడక ఇనదకకలలర

94-2/568

భరస : బలరరమ రరడడ ఇనదకకలలర
ఇసటట ననస:11-50
వయసదస:43
లస: ససస స
94-39/635

1921 NDX2447761
పపరర: అనసతలకడక అబబమరర

94-40/553

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:11/51
వయసదస:61
లస: పప

భరస : గసగరధరరరవప అబబమరర ౧౧15
ఇసటట ననస:11-51
వయసదస:51
లస: ససస స

1923 NDX2842409
పపరర: వసశ కకషష పలర

1924 NDX3062825
పపరర: రజనకరసత గరడడ గబలలరర

తసడడ:డ కకశశర కలమలర పలర
ఇసటట ననస:11-59
వయసదస:23
లస: పప

94-35/897

తసడడ:డ చననప రరడడ పమడడమళ
ఇసటట ననస:11-49
వయసదస:26
లస: ససస స

1914 NDX3015203
పపరర: శవ కలమలరర కరకలమలనద

1920 NDX2413359
పపరర: ననగజశశర రరవప మమదరమమటర

94-39/634

1903 NDX2738797
పపరర: ససతనరరమయఖ రరయడడ

తసడడ:డ ననగయఖ జసగరల
ఇసటట ననస:11-48
వయసదస:26
లస: పప

1911 AP151010135017
పపరర: అపరరరరవప వరగసధస

1919 NDX2413383
పపరర: పదనకవత మమదరమమటర

94-38/170

భరస : కకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:11-48
వయసదస:54
లస: ససస స

1908 NDX1852707
పపరర: సరయ పడణయ మమకల

భరస : రమణ నసద డడగరపరరస
ఇసటట ననస:11-49/203
వయసదస:54
లస: ససస స

భరస : రసబటబగ మణణయస
ఇసటట ననస:11-53
వయసదస:29
లస: ససస స

94-39/625

భరస : హనదమసతరరవప కరకలమలనద
ఇసటట ననస:11-49
వయసదస:65
లస: ససస స
95-20/550

1900 AP151010132098
పపరర: రరఘవకలమలరర పస

తసడడ:డ రరఘవయఖ రరయడడ
ఇసటట ననస:11-48
వయసదస:81
లస: పప

1905 NDX0217034
పపరర: రరమఖ కకషష బబ దదదలలరర

భసధదవప: గరకసడ ఫరదర మలధ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:11-49
వయసదస:19
లస: ససస స

1922 SQX2015774
పపరర: రరటటలల మణణయస

94-38/834

తసడడ:డ అసజనవయగలల
ఇసటట ననస:11-48
వయసదస:62
లస: పప
94-39/633

94-38/167

భరస : దతస పడసరద
ఇసటట ననస:11-46
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:11-48
వయసదస:25
లస: పప

తలర : రజనకలమలరర గగసడనల
ఇసటట ననస:11-48
వయసదస:32
లస: పప
1913 NDX1872069
పపరర: హరరక పమడడమళ

94-38/169

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:11-48
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:11-48
వయసదస:60
లస: ససస స
1910 NDX1213826
పపరర: కకటయఖ గగసడనల

1899 NDX0028621
పపరర: సతఖననరరయణ గరలర

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:11-047-239
వయసదస:38
లస: పప
94-39/624

1897 AP151010129677
పపరర: ఈశశర రరవప జ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:11-44
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:11-44
వయసదస:84
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖआ
ఇసటట ననస:11-46
వయసదస:68
లస: పప
1904 NDX1213834
పపరర: లకడక గగసడనల

94-38/166

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:11-44
వయసదస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-44
వయసదస:50
లస: పప
1901 AP151010129199
పపరర: దతస పడసరద పప.ఎసआ

1896 NDX0026435
పపరర: వసదసధర గరలర

94-30/1135

94-77/695

తసడడ:డ మహ దదవయఖ గరడడ గబలలరర
ఇసటట ననస:11-61/2
వయసదస:45
లస: పప
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1925 NDX2784817
పపరర: హహమలత మరరసపఅల

94-39/1121

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరసపఅల
ఇసటట ననస:11-63-121
వయసదస:19
లస: ససస స
1928 NDX2715191
పపరర: సపనహహఠ అనదరరగ నలర మలర

94-52/505

94-8/1123

94-2/569

94-39/636

94-17/794

94-17/797

94-50/95

భరస : పడతనపసససగआ బబ సదదల
ఇసటట ననస:11-239
వయసదస:69
లస: ససస స

1938 AP151010138455
పపరర: హహహమలవత

1941 NDX2249217
పపరర: ఆదదలకడక మరరయసపఅల

1944 NDX2803203
పపరర: శకనవరస రరడడడ మరరక

1947 NDX0216689
పపరర: వవణగ మలధవబటయआ బబ సదదలआ

94-39/641

1950 NDX0216937
పపరర: శకదదవబటయआ కజతడయआ

94-39/637

1953 JBV3107570
పపరర: సశరరజఖలకకషక మసగళగరరర आ आ
భరస : రరమదనసద आ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:11-239
వయసదస:70
లస: ససస స

1933 NDX2712883
పపరర: వజయ కలమలరర వనలరసకక

94-39/985

1936 NDX1895392
పపరర: భటరర వ నలల
ర రర

94-2/571

1939 AP151010135345
పపరర: వనసకటరమణ

94-39/638

తసడడ:డ కర. వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-227
వయసదస:69
లస: పప
94-17/795

94-17/796
1942 NDX2249233
పపరర: బటల గగరవయఖ మరరయసపఅల

తసడడ:డ గగరవయఖ మరరయసపఅల
ఇసటట ననస:11-233
వయసదస:37
లస: పప
94-39/1109

1945 NDX2803195
పపరర: ననగ దదవఖ మరరక

94-39/1110

భరస : శకనవరస రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:11-234
వయసదస:32
లస: ససస స
94-39/639

1948 NDX0244038
పపరర: వవణగమలధవआ బబ సదదలआ

94-39/640

భరస : పపరరషస తస మ సససగआ బబ సదదల
ఇసటట ననస:11-239
వయసదస:38
లస: ససస స
94-39/642

భరస : వర సససహआ
ఇసటట ననస:11-239
వయసదస:42
లస: ససస స
94-39/644

94-77/696

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:11-201
వయసదస:24
లస: పప

భరస : పపరరషస తస మసససగగआ బబ సదదల
ఇసటట ననస:11-239
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పడతనప సససగआ బబ సదదవ
ఇసటట ననస:11-239
వయసదస:39
లస: ససస స
1952 AP151010138317
పపరర: సరవతడబటమ బబ సదదలआ

94-2/570

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ మరరక
ఇసటట ననస:11-234
వయసదస:41
లస: పప

భరస : యలర మసదआ తమకనడడ
ఇసటట ననస:11-237/8, F.No.102
వయసదస:80
లస: ససస స
1949 NDX0244004
పపరర: శకదదవ బటలల బబ సదదవआ

1935 NDX1924183
పపరర: రరజజశశరర కరకరర

1930 NDX3141546
పపరర: రరఘవమక చసతల

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:11-147/1
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ మరరయసపఅల
ఇసటట ననస:11-233
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ మరరయసపఅల
ఇసటట ననస:11-233
వయసదస:64
లస: పప
1946 NDX0556498
పపరర: కకటటశశరమక తమకనడడआ

94-40/554

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:11-227
వయసదస:62
లస: ససస స

భరస : బటల గగరవయఖ మరరయసపఅల
ఇసటట ననస:11-233
వయసదస:31
లస: ససస స
1943 NDX2249258
పపరర: గగరవయఖ మరరయసపఅల

1932 NDX2463040
పపరర: లకకక రరడడ దదగరరరరడడడ

94-6/539

భరస : కకటయఖ చసతల
ఇసటట ననస:11-96-1/2
వయసదస:73
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:11-201
వయసదస:64
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర రరవప రరయడడ
ఇసటట ననస:11/224
వయసదస:45
లస: ససస స
1940 NDX2249225
పపరర: జయ లకడక మరరయసపఅల

94-12/1325

తసడడ:డ సదబమ రరదద
ఇసటట ననస:11-146
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరసకర రరవప వవమగల
ఇసటట ననస:11-201
వయసదస:25
లస: ససస స
1937 NDX1032101
పపరర: పడసనన కలమలరర రరయడడ

1929 NDX3112208
పపరర: అసజన లకడక నదనన

1927 NDX2707107
పపరర: హహమశక కలర స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:11-83-2/1
వయసదస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర నదనన
ఇసటట ననస:11-96-1/2
వయసదస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ మహన శరక మగననసగర
ఇసటట ననస:11-143/1
వయసదస:22
లస: ససస స
1934 NDX1925223
పపరర: జజనకక మణణ పడభ వవమగల

95-63/704

తసడడ:డ సయద యబసర సయద
ఇసటట ననస:11-65
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరక కలమలర ననలస
ఇసటట ననస:11-90/5
వయసదస:18
లస: పప
1931 NDX2664647
పపరర: హహమలత మగననసగర

1926 SQX2010775
పపరర: సయద ఫసరరజ సయద

1951 JBV3107562
పపరర: వజయరరణణ మసగళగరరరआ आ

94-39/643

భరస : చసదడశశఖర आ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:11-239
వయసదస:44
లస: ససస స
94-39/645

1954 JBV3100559
పపరర: ససరఖననరరయణ సససగआ

94-39/646

తసడడ:డ పడతనప సససగआ సససగ
ఇసటట ననస:11-239
వయసదస:45
లస: పప
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1955 JBV3100047
పపరర: చసదడశశఖరआ మసగళగరరరआ

94-39/647

తసడడ:డ రరమదనసదआ आ
ఇసటట ననస:11-239
వయసదస:49
లస: పప
1958 NDX2234896
పపరర: రరజఖ లకడక యడర పరటట

94-39/650

94-39/651

94-39/654

94-39/657

94-15/406

94-5/785

95-136/1

తసడడ:డ పసచచయఖ బబ యలపలర
ఇసటట ననస:11-763-1/1
వయసదస:43
లస: పప

1968 NDX2028802
పపరర: సతఖననరరయణ అతస లలరర

1971 NDX2905503
పపరర: లకడక చచవతనఖ చచరరకలరర

1974 NDX2672103
పపరర: కలమలర పథదపరటట

1977 NDX3116860
పపరర: శవ నగజశశరరరవప అడదర మగదద

94-40/620

1980 NDX2603223
పపరర: గగరర సతఖవత మలటట

94-39/658

1983 NDX2652394
పపరర: కరరరసక రరడడడ కజతరరడడడ
తసడడ:డ మహన రరడడడ కజతరరడడడ
ఇసటట ననస:11-771/24/1
వయసదస:29
లస: పప

1963 NDX2028828
పపరర: లకడక కలమలరర మమదరమమటర

94-39/653

1966 NDX1732594
పపరర: చరరషరక మమదరమమటర

94-39/656

1969 NDX2386522
పపరర: గగరర శసకర తతట

94-13/687

తసడడ:డ చన సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:11-278/1
వయసదస:45
లస: పప
94-77/694

1972 NDX2544567
పపరర: వససత లకడక చదచళర

94-10/1139

తసడడ:డ హనదమసతష రరవప చదచళర
ఇసటట ననస:11-356
వయసదస:19
లస: ససస స
94-237/750

1975 NDX2665560
పపరర: మమనక లలవప

94-2/960

తసడడ:డ అసకమక చచదరర లలవప
ఇసటట ననస:11-464
వయసదస:25
లస: ససస స
94-36/781

1978 NDX2962223
పపరర: మహహశశరర నదనన

94-82/811

తసడడ:డ గరత పరరèఢససరరదద రరజ నదనన
ఇసటట ననస:11-697/4
వయసదస:18
లస: ససస స
94-40/621

భరస : శకనవరస రరవప మలటట
ఇసటట ననస:11-701
వయసదస:45
లస: ససస స
94-65/788

95-150/564

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:11/246
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : వరయఖ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:11-635/7
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప మలటట
ఇసటట ననస:11-701
వయసదస:50
లస: పప
1982 NDX2580306
పపరర: ననగయఖ బబ యలపలర

94-39/655

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:11-427
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ ఇమకడడ
ఇసటట ననస:11-624/1B
వయసదస:49
లస: పప
1979 NDX2617769
పపరర: శకనవరస రరవప మలటట

1965 NDX1019405
పపరర: వనసకటయఖ పచనచ

1960 SQX1999762
పపరర: నఖల తదజ చలలవపరర

భరస : వనసకటటసశర రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:11/245
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : లకకణ చరర చచరరకలరర
ఇసటట ననస:11-296
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:11-426
వయసదస:20
లస: పప
1976 SQX1814961
పపరర: బటలలజ వనసకటపరయఖ ఇమకడడ

94-39/652

తసడడ:డ భమయఖ అతస లలరర
ఇసటట ననస:11/246
వయసదస:69
లస: పప

భరస : గగరర శసకర తతట
ఇసటట ననస:11-278/1
వయసదస:41
లస: ససస స
1973 NDX2560233
పపరర: వవణగ కరకరర

1962 NDX1032382
పపరర: రమణమక పచనచ

94-39/649

తసడడ:డ గరకస లలవనల చలలవపరర
ఇసటట ననస:11-240
వయసదస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ పరఠరచన
ఇసటట ననస:11/245
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:11/246
వయసదస:55
లస: పప
1970 NDX2387256
పపరర: వనసకట ససవర శశశలజ తతట

94-40/555

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:11/245
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖ ననరరయణ అతస లలరర
ఇసటట ననస:11/245
వయసదస:59
లస: ససస స
1967 NDX2028810
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మమదరమమటర

1959 NDX2447753
పపరర: రరజఖ లకడక యడర పరటట

1957 AP151010135096
పపరర: పడతనపసససగ బబ సదదలआ

తసడడ:డ హనదమలన సససగआ బబ సదదవ
ఇసటట ననస:11-239
వయసదస:77
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప యడర పరటట
ఇసటట ననస:11-240
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:11/245
వయసదస:28
లస: ససస స
1964 NDX2028836
పపరర: ససతమక అతస లలరర

94-39/648

తసడడ:డ పడతనప సససగआ సససగ
ఇసటట ననస:11-239
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప యడర పరడడ
ఇసటట ననస:11-240
వయసదస:63
లస: ససస స
1961 NDX1032408
పపరర: వనసగమలసబ పచనచ

1956 AP151010135523
పపరర: పపరరషస తస మ సససగआ

1981 NDX2996437
పపరర: ఉష వవమబరర

94-15/522

భరస : రరమగడడ వవమబరర
ఇసటట ననస:11-760
వయసదస:29
లస: ససస స
94-16/1083

1984 NDX2595379
పపరర: పదకజ కజతరరడడడ

94-65/789

భరస : మహన రరడడడ కజతరరడడడ
ఇసటట ననస:11-771/24/1
వయసదస:53
లస: ససస స
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1985 NDX2595668
పపరర: మమనక కజతరరడడడ
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94-81/746

తసడడ:డ మగరళమహన రరడడ కజతరరడడడ
ఇసటట ననస:11-771/24/1
వయసదస:25
లస: ససస స
1988 NDX1793760
పపరర: యలమన సతఖ తలశల

94-89/118

94-2/963

94-40/821

94-13/1423

94-52/506

94-89/834

94-89/835

94-2/1364

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:11-945/50/11
వయసదస:20
లస: పప
2012 NDX2626711
పపరర: సదనత ననరర
భరస : శకనవరస రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:11-945/50-23
వయసదస:36
లస: ససస స

94-98/639

1998 NDX2631398
పపరర: కకటయఖ పరలడడగగ

2001 NDX2556702
పపరర: శశష సరయ భవన దనసరర

2004 NDX2554350
పపరర: గరపస చసద పస తషలలరర

2007 NDX2591105
పపరర: వనసకటటష తతట

94-3/1278

1993 NDX2590164
పపరర: సససససదదడ చసతపలర

1996 NDX3033131
పపరర: आआआआआआआआआ आआआ

94-2/1347

2002 NDX2888006
పపరర: కకసడల రరవప కరకరర

94-39/995

94-34/864

తసడడ:డ రమలరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:11-910/2
వయసదస:40
లస: పప
94-2/964

2005 NDX2554442
పపరర: శక కరసత పస తషలలరర

94-2/965

తసడడ:డ తరరపతయఖ పస తషలలరర
ఇసటట ననస:11-945/3
వయసదస:19
లస: పప
94-89/697

2008 NDX2524320
పపరర: తరరమల లకడక భవన గరల
భరస : సరసబశవరరవప గరల
ఇసటట ననస:11-945/30
వయసదస:26
లస: ససస స

2010 NDX2612117
పపరర: అలలకఖ కకసడదటట

2011 NDX2626729
పపరర: శకనవరస రరడడడ ననరర

తలర : సరయ లకడక గగడడపరటట
ఇసటట ననస:11-945-85/5
వయసదస:22
లస: పప

94-76/692

1999 NDX2552628
పపరర: పపలగడడ గరపసచసద పపలగడడ

తసడడ:డ మగరళ
ఇసటట ననస:11-945/9-2-3, VYSYA BANK
వయసదస:22
లస: పప

2013 NDX2518694
పపరర: భటణగ పడకరశ గగడడపరటట

94-41/650

తసడడ:డ పపలగడడ శకనవరస రరవప పపలగడడ
ఇసటట ననస:11-898/10
వయసదస:21
లస: పప

94-6/540

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:11-945/50/11
వయసదస:21
లస: ససస స
94-6/542

94-46/45

తసడడ:డ आआआआआआआ आआआ
ఇసటట ననస:11-845/93/1
వయసదస:73
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ పస తషలలరర
ఇసటట ననస:11-945/3
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ చమరరల
ఇసటట ననస:11-945-6-1, F NO 401
వయసదస:70
లస: పప
2009 NDX2609428
పపరర: చసకరఖ కకసడదటట

1995 NDX3180205
పపరర: శకనవరస రరవప గరరర పరటట

1990 NDX2384220
పపరర: శకకరసత యరకసశశటట

తసడడ:డ బటబగరరవప
ఇసటట ననస:11-840, 5 LINE
వయసదస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:11-907 flat no 1
వయసదస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన చననయఖ
ఇసటట ననస:11-945
వయసదస:28
లస: పప
2006 NDX2906337
పపరర: కకటటశశర రరవప చమరరల

94-46/644

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:11-897/1
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర యలదవ మమమలల
ఇసటట ననస:11-901/5
వయసదస:19
లస: ససస స
2003 NDX2836369
పపరర: ననగరరజ బతష
స ల

1992 NDX2578177
పపరర: నవన చసతపలర

94-16/1058

తసడడ:డ రరమబకరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:11-824/1
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:11-842/7/4
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ మర సరహహబ
ఇసటట ననస:11-891/7/2
వయసదస:38
లస: పప
2000 NDX2716561
పపరర: గరనన చసదదక
డ మమమలల

94-46/643

తసడడ:డ బటబగరరవప
ఇసటట ననస:11-840
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:11-842/7/4
వయసదస:29
లస: ససస స
1997 SQX0318519
పపరర: రహమన షపక

1989 NDX2570141
పపరర: టటస
డ స మరరయలల

1987 NDX2400075
పపరర: సరసబ రరడడ కకలగరటర

తసడడ:డ చలమల రరడడ కకలగరటర
ఇసటట ననస:11-791
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ బటలకలమలర మరరయలల
ఇసటట ననస:11-820
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:11-834/2
వయసదస:21
లస: ససస స
1994 NDX3176997
పపరర: నరరష గరరర పరటట

94-65/868

భరస : అపరరరవప కరజటట
ఇసటట ననస:11-782/A
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమలర తలశల
ఇసటట ననస:11-802
వయసదస:27
లస: ససస స
1991 NDX2642908
పపరర: లకడక వనవదదహహ నసబబరర

1986 NDX2885424
పపరర: నరసమక కరజటట

94-2/572

94-6/541

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:11-945/50-23
వయసదస:44
లస: పప
94-1/1201

2014 NDX2669273
పపరర: మన శక దదపత

94-5/792

తసడడ:డ వనసకట రమణ దదపత
ఇసటట ననస:11-945/85/7,
వయసదస:19
లస: ససస స
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2015 NDX3040730
పపరర: సరసబడజఖస కరపప
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94-76/693

భరస : వదఖ సరగర వరససరరడడ
ఇసటట ననస:11-945-93/7
వయసదస:45
లస: ససస స
94-6/543

తసడడ:డ ఉమలపత తషమకల
ఇసటట ననస:11-945/97
వయసదస:19
లస: పప
2021 NDX2609246
పపరర: రరహహత కలమలర పపలపరటట

94-5/793

94-72/940

94-77/1117

2025 NDX2553782
పపరర: గరపస చసద ఈదర

2028 NDX3126208
పపరర: రవసదడ బటబగ ననగభబవరర

94-78/857

2031 NDX2606770
పపరర: ఈశశర చసద ఈదర

94-78/859

2034 NDX2923944
పపరర: ననగ సరయ భవన దవపలలరర
తసడడ:డ శరసబయఖ దవపలలరర
ఇసటట ననస:11-967/36
వయసదస:19
లస: ససస స

2036 NDX2588317
పపరర: కకనవరర హరరరత చచదరర

2037 NDX3095171
పపరర: శకధర నమకగడడ

94-36/731

తసడడ:డ కకనవరర శకనవరస
ఇసటట ననస:11-967 FLAT NO 502
వయసదస:20
లస: ససస స
94-77/697

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:11-972
వయసదస:21
లస: పప
2042 NDX2384196
పపరర: అసకరళ రరవప మగటటకలరర

94-33/717

తసడడ:డ ససత రరమయఖ చచదరర యలరరమబసస
ఇసటట ననస:11-945/95
వయసదస:40
లస: ససస స
2020 NDX2466845
పపరర: వరసజనవయగలల కలపరగరరర

2023 NDX2644466
పపరర: శకచసదన యలవరరర

94-17/893

2026 NDX2613743
పపరర: దదవ సదపడజ రరటకకసడ

94-74/588

94-78/855

2029 NDX3093895
పపరర: వజయ లకడక ననగభబవరర

94-78/1340

2032 NDX2998904
పపరర: పదనకవతమక బబ లనవన

94-78/858

భరస : రరమ మహన
ఇసటట ననస:11-966/11, FLAT No.404
వయసదస:53
లస: ససస స
94-38/855

2035 NDX2842797
పపరర: మమఘన కయలససరర

94-37/672

తసడడ:డ గసగధర రరవప కయలససరర
ఇసటట ననస:11-967/39
వయసదస:20
లస: ససస స
94-42/759

2038 NDX3217486
పపరర: శకనవరసరరవప బసడర మబడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:11-972
వయసదస:48
లస: పప

2040 NDX3071727
పపరర: నహరరక తననరర

2041 NDX2552222
పపరర: రవళ ఎనమల

తసడడ:డ రసగసరయ మగటటకలరర
తసడడ:డ సదధనకర బవశశటట
ఇసటట ననస:11-976-1/2, VIJAYAPURI COLO ఇసటట ననస:11-979
వయసదస:38
లస: పప
వయసదస:25
లస: పప

94-78/856

భరస : రవసదడ బటబగ
ఇసటట ననస:11-966/11
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎసఆరకర పడసరద నమకగడడ
ఇసటట ననస:11/969/7 VIJAPURI COLONY
వయసదస:30
లస: పప

2043 NDX2685733
పపరర: సరతశక బవశశటట

94-2/573

తసడడ:డ రరమ మగరళమహన రరటకకసడ
ఇసటట ననస:11-966/11
వయసదస:22
లస: ససస స

94-11/1133

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:11-972/B
వయసదస:21
లస: ససస స
94-45/40

94-78/854

తసడడ:డ సదరజశ బటబగ యలవరరస
ఇసటట ననస:11-964/4
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమలర ఈదర
ఇసటట ననస:11-966/11
వయసదస:20
లస: పప

భసధదవప: పదనకవతమక బబ లనవన
ఇసటట ననస:11-966/11, FLAT No.404
వయసదస:52
లస: పప

2039 NDX3070406
పపరర: వససక కకషష బసడర మబడడ

94-5/794

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననగభబవరర
ఇసటట ననస:11-966/11
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బటబగ ననగభబవరర
ఇసటట ననస:11-966/11
వయసదస:18
లస: ససస స
2033 NDX3008240
పపరర: రరమ మహన రరటకకసడ

2022 NDX2656403
పపరర: సదరజశ బటబగ యలవరరర

2017 NDX2901981
పపరర: మలధవ పమడడ

తసడడ:డ మసరసన రరవప కలపరగరరర
ఇసటట ననస:11-952/2
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమలర ఈదర
ఇసటట ననస:11/966/11
వయసదస:21
లస: పప

భరస : అజయ కలమలర ఈదర
ఇసటట ననస:11-966/11
వయసదస:45
లస: ససస స
2030 NDX3128105
పపరర: శకజ ననగభబవరర

94-76/694

తసడడ:డ వనసకట రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:11-964/4
వయసదస:52
లస: పప

భరస : సదరజశ బటబగ యలవరరస
ఇసటట ననస:11-964/4
వయసదస:50
లస: ససస స
2027 NDX2389146
పపరర: మలధదరర ఈదర

2019 NDX3032661
పపరర: ఉమలపత తషమకల
తసడడ:డ మగరళధర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:11-945/97
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషష
ఇసటట ననస:11-961/1
వయసదస:19
లస: పప
2024 NDX2649838
పపరర: పదకజ యలవరరర

94-76/695

Deleted

భరస : బగచచయఖ కరపప
ఇసటట ననస:11-945/93/1
వయసదస:61
లస: ససస స
2018 NDX2613297
పపరర: జయదదప తషమకల

2016 NDX2985406
పపరర: అరరణ పసడయ వరససరరడడడ

94-4/1415

94-45/483

భసధదవప: గరసధద గటటట
ఇసటట ననస:11-976-1/1
వయసదస:23
లస: ససస స
94-45/484

2044 NDX3132511
పపరర: నద క
ష లమలరర పప టట
ట రర

94-6/850

భరస : నగజశశరరరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:11-979-3
వయసదస:54
లస: ససస స
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94-38/856

తసడడ:డ హనదమయఖ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:11-979-3
వయసదస:61
లస: పప
2048 NDX3089703
పపరర: నగజశశరరరవప పప టట
ట రర

94-39/1123

తసడడ:డ హనదమయఖ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:11-979-3
వయసదస:61
లస: పప
94-51/752

తసడడ:డ హనదమయఖ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:11-979-3
వయసదస:61
లస: పప
2051 NDX2386183
పపరర: పసడత యయరకస

2046 NDX3121563
పపరర: నగజశశరరరవప పప టట
ట రర

94-2/574

తసడడ:డ మలధవ రరడడ యయరకస
ఇసటట ననస:11-980/4
వయసదస:39
లస: ససస స

2049 NDX2462281
పపరర: శరకవఖ లలఖ కసదచ

94-36/727

2057 NDX3263043
పపరర: వనసకటటశశరరర మమమల

94-45/747

94-45/41

తసడడ:డ బసవయఖ కకరరవ
ఇసటట ననస:12-1-175
వయసదస:50
లస: పప
2063 NDX2911931
పపరర: మనవశశరర పసగగలలరర

94-38/913

తసడడ:డ పసవఎస సరయ
ఇసటట ననస:12-1-330
వయసదస:27
లస: పప
2066 NDX1960922
పపరర: బటజ బ షపక

2052 NDX2976256
పపరర: వఘఘనశశర రరవప వజర

2053 NDX3168762
పపరర: పరరశత మగతస నవన

94-78/860

2055 NDX2994218
పపరర: నరకల పడసరద మగపరరళర

2058 NDX2673820
పపరర: ననగ వనసకట అనత అననస

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:12-2-191
వయసదస:50
లస: ససస స
2069 JBV1023357
పపరర: జమరరరషర షపక

94-17/962

తసడడ:డ రరమయఖ వపరరర
ఇసటట ననస:12-2-213
వయసదస:58
లస: పప

2064 NDX1131994
పపరర: బబ షపక షపక

2067 JBV1022409
పపరర: ఖలజజబ షపక

94-36/30

2070 NDX1196005
పపరర: ఖలజజవరల షపక

94-2/967

2073 NDX1400092
పపరర: అనసరరధ మదదర
భరస : మగరళకకషష మదదర
ఇసటట ననస:12-2-215
వయసదస:31
లస: ససస స

94-39/1124

2059 NDX0229377
పపరర: వనసకరటరమణ కకరరవ

94-36/13

భరస : అసక రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:12-1-175
వయసదస:46
లస: ససస స
94-38/911

2062 NDX2911949
పపరర: వజయ దదరర పసగగలలరర

94-38/912

భరస : వర రరఘవ శశష సరయ
ఇసటట ననస:12-1-330
వయసదస:53
లస: ససస స
94-36/25

2065 JBV2515328
పపరర: మమమబగననసర షపక

94-36/26

భరస : ఖలజజవల షపక
ఇసటట ననస:12-2-191
వయసదస:47
లస: ససస స
94-36/28

2068 NDX1139732
పపరర: రఫస షపక

94-36/29

తసడడ:డ ననయబడససల షపక
ఇసటట ననస:12-2-191
వయసదస:27
లస: పప
94-36/31

తసడడ:డ నసర షరహహబ షపక
ఇసటట ననస:12-2-191
వయసదస:61
లస: పప
94-36/33

2056 NDX2846574
పపరర: శకరరస ఇసడర
తసడడ:డ శకహరర
ఇసటట ననస:11-98013/18
వయసదస:18
లస: పప

భరస : జజమలలస షపక
ఇసటట ననస:12-2-191
వయసదస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ననయబడససల షపక
ఇసటట ననస:12-2-191
వయసదస:34
లస: పప
2072 NDX1960757
పపరర: బడహకయఖ వపరరర

2061 NDX2911923
పపరర: వర రరఘవ శశష సరయ
పప నస
ర లలరర
తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:12-1-330
వయసదస:57
లస: పప

94-78/861

భరస : నరసససహ రరవప మగతస నవన
ఇసటట ననస:11-983
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:12-2-191
వయసదస:30
లస: ససస స
94-36/27

94-1/1398

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరర
ఇసటట ననస:11-979/3, Flat No 103
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మగపరరళర
ఇసటట ననస:11-3673/A
వయసదస:49
లస: పప

94-36/14

2050 NDX3068400
పపరర: శవ రరమ సదకజశ ఆరర

తసడడ:డ శవ చసదడ శశఖర కసదచ
ఇసటట ననస:11-979/3 FLAT NO 403 MYTH
వయసదస:21
లస: ససస స

భసధదవప: రరమగ గరసజపలర
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప అననస
ఇసటట ననస:11/A, NARAYANA JR COLLEGE ఇసటట ననస:12-1-54
వయసదస:49
లస: పప
వయసదస:31
లస: ససస స
2060 NDX1960666
పపరర: అసకర రరవప కకరరవ

94-51/751

తసడడ:డ హనదమయఖ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:11-979-3
వయసదస:61
లస: పప

తసడడ:డ సదబమరరవప వజర
ఇసటట ననస:11-983
వయసదస:53
లస: పప

2054 NDX2712057
పపరర: లకడక బల గసగధర పడసరద
ధరణణకకట
తసడడ:డ హనదమసత రరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:11-03106
వయసదస:41
లస: పప

2047 NDX3089588
పపరర: నగజశశరరరవప పప టట
ట రర

2071 NDX1960708
పపరర: లకడక రరజఖస వపరరర

94-36/32

భరస : బడహకయఖ వపరరర
ఇసటట ననస:12-2-213
వయసదస:54
లస: ససస స
94-35/40

2074 NDX1424795
పపరర: చసదదక
డ ననగ తషలసస మధదర

94-35/41

భరస : సదబటమరరవప మధదర
ఇసటట ననస:12-2-215
వయసదస:37
లస: ససస స
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2075 NDX1212554
పపరర: వనసకటరమణ బబ సకలరర

94-35/42

భరస : శవరజ బబ సకలరర
ఇసటట ననస:12-2-215
వయసదస:50
లస: ససస స
2078 NDX1400084
పపరర: మగరళ కకషష మదదర

94-35/45

94-39/665

94-36/215

94-36/218

94-36/221

94-36/224

94-36/227

తసడడ:డ ఆరరషరహహ షపక
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:45
లస: పప

2088 AP151010123534
పపరర: కకషష బబ పరరరజ

2091 NDX1190081
పపరర: షహనన షపక

2094 JBV1020247
పపరర: సపవదనబ షపక

2097 AP151010126065
పపరర: అతస రరననసర షపక

94-36/230

2100 NDX1281732
పపరర: తనయమకమ అననసరర షపక

94-36/219

2103 JBV2515310
పపరర: ఖ యగస షపక
తసడడ:డ అలషరహహద షపక
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:57
లస: పప

2083 NDX2234318
పపరర: సరయ భరత నసదస

94-36/214

2086 JBV2515039
పపరర: అనలలకమలర నసతలపరటట

94-36/217

2089 NDX1838020
పపరర: రరదనకలమలరర బబహహర

94-36/220

తసడడ:డ అజయ కజవత బబహహర
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:28
లస: ససస స
94-36/222

2092 NDX0994798
పపరర: ససతనదదవ బబహరర

94-36/223

భరస : అనల కలమలర బబహరర
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:34
లస: ససస స
94-36/225

2095 NDX0994830
పపరర: మననదదవ బబహరర

94-36/226

భరస : అజయ కజవట బబహరర
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:46
లస: ససస స
94-36/228

2098 AP151010126303
పపరర: మదనర బ షపక

94-36/229

భరస : ఆలషరహహ షపక
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:57
లస: ససస స
94-36/231

తసడడ:డ అబగదల ఖయగఖమ షపక
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:29
లస: పప
94-36/233

94-36/83

తసడడ:డ రరజజరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:12-4-164
వయసదస:35
లస: పప

భరస : ఖలససమ షపక
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:52
లస: ససస స

భరస : జగదదష పడసరద బబహరర
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:74
లస: ససస స
2102 AP151010123051
పపరర: సలలమ షపక

94-36/216

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : ఖయబమ షపక
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:48
లస: ససస స
2099 NDX0994707
పపరర: పరరశత బబహరర

2085 NDX2253953
పపరర: శభకరరషడడ గగసడనడత

2080 NDX2234482
పపరర: సపవదన బబగమ షపక

తసడడ:డ లకడక కరసత నసదస
ఇసటట ననస:12-4-119
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ షపక షపక
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : గరరరమ షపక
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:40
లస: ససస స
2096 JBV2518249
పపరర: గగససయల షపక

94-36/792

తసడడ:డ చనకకటయఖ బబ పరరరజ
ఇసటట ననస:12-4-192
వయసదస:43
లస: పప

భరస : బటజ షపక
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:31
లస: ససస స
2093 AP151010126063
పపరర: రహస తషననసర షపక

2082 NDX2768562
పపరర: వహహదన షపక

94-35/44

తసడడ:డ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:12-3-93
వయసదస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటమరరయగడడ గగసడనడత
ఇసటట ననస:12-4-139
వయసదస:25
లస: పప

భరస : కకషష బబ పరరరజ
ఇసటట ననస:12-4-192
వయసదస:40
లస: ససస స
2090 NDX0229815
పపరర: షబనన షపక

94-35/46

భరస : ఖదర బటష షపక
ఇసటట ననస:12-4-49
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : సదబటమరరయగడడ గగసడనడత
ఇసటట ననస:12-4-139
వయసదస:43
లస: ససస స
2087 JBV1020841
పపరర: వజయలకడక బబ పరరరజ

2079 NDX1196286
పపరర: శవరజ బబ సకలరర

2077 NDX1196294
పపరర: వదనఖ సరగర బబ సకలరర

తసడడ:డ శవరజ బబ సకలరర
ఇసటట ననస:12-2-215
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ బబ సకలరర
ఇసటట ననస:12-2-215
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవపआ పలర పపనడడ
ఇసటట ననస:12-3-496
వయసదస:32
లస: పప
2084 NDX2253961
పపరర: సదబమమక గగసడనడత

94-35/43

తసడడ:డ శవరజ బబ సకలరర
ఇసటట ననస:12-2-215
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవప మదదర
ఇసటట ననస:12-2-215
వయసదస:33
లస: పప
2081 NDX0919431
పపరర: దదరరరకకరణ పలర పపనడడआ

2076 NDX1196302
పపరర: రవ చసదడ సరగర బబ సకలరర

2101 NDX0942516
పపరర: సలలఉదదదన షపక

94-36/232

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:35
లస: పప
94-36/234

2104 NDX0670406
పపరర: జగదదష పడసరద బబహరర

94-36/235

తసడడ:డ సదహనన బబహరర
ఇసటట ననస:12-4-193
వయసదస:76
లస: పప
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2105 JBV2518306
పపరర: హససనన బటనద షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-36/236

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:12-4-194
వయసదస:36
లస: ససస స
2108 NDX1958828
పపరర: శరరష జసగరల

94-35/120

94-35/123

94-35/126

94-35/904

94-36/383

94-36/386

2126 NDX0384693
పపరర: శవననరరయణ పరటటకలరర

94-36/389

94-35/127

2118 ZAH0329086
పపరర: పదనకవత అలర క

2121 NDX0750661
పపరర: అనదరరధ శతసశశటట

2124 NDX0230086
పపరర: ససతనరరమయఖ శతసశశటట

2127 AP151010123116
పపరర: నరసససహ రరవప శతస శశటట

94-36/381

భసధదవప: లలలవత కకట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:47
లస: పప

2130 NDX2978997
పపరర: బసగరమక బలర వవలల

94-36/384

2133 NDX2721728
పపరర: శశశదన షపక
తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:34
లస: పప

94-35/125

2116 NDX0337196
పపరర: శసకరరరవప మదదకలరర

94-35/128

2119 ZAH0301218
పపరర: సదదనకర అలర క

94-36/382

2122 JBV1024033
పపరర: అనసరరధ శతస శశటట

94-36/385

భరస : శకనవరసరరవప ససతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:35
లస: ససస స
94-36/387

2125 NDX0664920
పపరర: పపరష చసదడ రరవప శతసశశటట

94-36/388

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:34
లస: పప
94-36/390

2128 NDX2570901
పపరర: రమమశ బటబగ సతస శశటట

94-36/742

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సతస శశటట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:30
లస: పప
94-36/806

భరస : అదద ననరరయణ బలర వవలల
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:41
లస: ససస స
94-36/808

2113 NDX0406769
పపరర: రరమ కలమలర మదదకలరర

తసడడ:డ లకకణరరవప అలర క
ఇసటట ననస:12-5-117
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనణకటటడమయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:40
లస: పప
94-36/805

94-35/122

తసడడ:డ నరసససహహలల మదదకలరర
ఇసటట ననస:12-5-22
వయసదస:56
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ పరటటకలరర
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:35
లస: పప

భరస : వవణగ బటబగ గకసథద
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:37
లస: ససస స

2115 NDX0126854
పపరర: శకనవరసరరవప మదదకలరర

2110 NDX1196088
పపరర: శకనవరస రరవప ఓసగరలల

తసడడ:డ శసకరరరవప మదదకలరర
ఇసటట ననస:12-5-22
వయసదస:35
లస: పప

భరస : రమమష శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:33
లస: ససస స

2123 AP151010126213
పపరర: వనసకటనరసమక శతసశశటట
ససతసశశటట
భరస : వనసకటరమయఖ ససతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:57
లస: ససస స

2132 NDX2988046
పపరర: వరడమక గకసథద

94-35/124

భరస : సదధనకర అలర క
ఇసటట ననస:12-5-117
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవప శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:32
లస: ససస స

2129 NDX2966588
పపరర: సససహ చలస కకట

2112 NDX0406801
పపరర: లకకణ కలమలర మదదకలరర

94-35/119

తసడడ:డ రసగయఖ ఓసగరలల
ఇసటట ననస:12-5-22
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల మదదకలరర
ఇసటట ననస:12-5-22
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మదదకలరర
ఇసటట ననస:12-5-22
వయసదస:19
లస: ససస స
2120 NDX0750679
పపరర: ననగజజఖత శతసశశటట

94-35/121

తసడడ:డ శసకరరరవప మదదకలరర
ఇసటట ననస:12-5-22
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ తరరమలననయగడడ జసగరల
ఇసటట ననస:12-5-22
వయసదస:38
లస: పప
2117 NDX2738763
పపరర: గరయతడ మదదకలరర

2109 NDX0338202
పపరర: శవపరరశత మదదకలరర

2107 NDX2233898
పపరర: శశరకయ మదదకలరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఎస
ఇసటట ననస:12-5-22
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప మదదకలరర
ఇసటట ననస:12-5-22
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప మదదకలరర
ఇసటట ననస:12-5-22
వయసదస:31
లస: పప
2114 NDX1196096
పపరర: రవ జసగరల

94-36/237

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:12-4-194
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : రవ జసగరల
ఇసటట ననస:12-5-22
వయసదస:36
లస: ససస స
2111 NDX0664888
పపరర: నవన కలమలర మదదకలరర

2106 JBV2518314
పపరర: ఫసర షపక

2131 NDX2966596
పపరర: లలలవత కకట

94-36/807

భరస : సససహ చలస కకట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:40
లస: ససస స
94-36/809

2134 NDX2966695
పపరర: మణణ కసఠ గకసథద

94-36/810

తసడడ:డ వవణగబటబగ గకసథద
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:27
లస: పప
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2135 NDX2966570
పపరర: శక దదవ కకట
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94-36/811

తసడడ:డ సససహ చలస కకట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:23
లస: ససస స

2136 NDX2966620
పపరర: సరయ తదజ అవపకల

తసడడ:డ లసగ రరవప అవపకల
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:21
లస: పప

2138 NDX2966687
పపరర: సపశత గకసథద

94-36/814

తసడడ:డ వవణగబటబగ గకసథద
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:18
లస: ససస స

2139 NDX2911253
పపరర: సదదనమ సపనపరటట

94-38/172

తసడడ:డ అదద ననరరయణ రరవప చదగగ
ఇసటట ననస:12-5-480
వయసదస:25
లస: పప

2142 NDX2594349
పపరర: పవన కలమలర దరరర

తసడడ:డ పస వ కకషషమహనआ
ఇసటట ననస:12/6
వయసదస:32
లస: ససస స
94-39/677

భరస : వనసకటపరసడడరసగరరరవపआ
ఇసటట ననస:12/6
వయసదస:74
లస: ససస స

94-36/741

94-168/884

2153 NDX2056084
పపరర: ఆనసద పసదమరరస

94-39/675

94-36/544

94-39/681

2157 NDX0245290
పపరర: అనసత వనసకట పదనకవత

భరస : ససతనరరమలసజనవయగలల వనలరసపలర
ఇసటట ననస:12/7
వయసదస:68
లస: ససస స

2160 NDX2045236
పపరర: శవ కకరణ కలమలర పప టట
ర రర

2163 NDX0478842
పపరర: ససవర కరరరసక అనసత
తసడడ:డ బటల కకటటశశర రరవప అనసత
ఇసటట ననస:12/7
వయసదస:32
లస: పప

2146 NDX1796731
పపరర: నరకద కకతస గగసడన

94-39/676

94-39/679

94-36/850

2152 NDX2205466
పపరర: శరరష శతసశశటట

94-36/391

తసడడ:డ వనసకట కకషష శతసశశటట
ఇసటట ననస:12-6-37
వయసదస:24
లస: పప
94-37/31

2155 NDX1252816
పపరర: మలధవ అనసతన

94-39/680

భరస : ఉమల మహహశశర రరవప అననసత
ఇసటట ననస:12/7
వయసదస:42
లస: ససస స
94-39/682

2158 AP151010138728
పపరర: ససతనరరవమక అనసత

94-39/683

భరస : సరసబశవరరవప అననసత
ఇసటట ననస:12/7
వయసదస:64
లస: ససస స
94-39/685

తసడడ:డ బడహకనసదస పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:12/7
వయసదస:27
లస: పప
94-39/687

94-39/673

2149 AP151010135546
పపరర: వనసకటపరసడడరసగరరరవప
పప నసనరరआ
తసడడ:డ వనసకటవజయసరరధదआ
ఇసటట ననస:12/6
వయసదస:79
లస: పప

భరస : బటలకకటటశశర రరవప అననసత
ఇసటట ననస:12/7
వయసదస:58
లస: ససస స
94-39/684

2143 NDX1699638
పపరర: వనరరకకసడ పసడయలసక

94-39/678

భరస : అనల కలమలర సరహహ
ఇసటట ననస:12-6-215
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష అననసత
ఇసటట ననస:12/7
వయసదస:45
లస: ససస స
2159 NDX2033678
పపరర: సరసబటడజఖస వనలరసపలర

2154 NDX2234805
పపరర: లకడక పసడయల సరహహ

94-36/908

భరస : ససరరఖ ననరరయణ కకతస గగసడన
ఇసటట ననస:12/6
వయసదస:69
లస: ససస స

భరస : మగరళ పరణణదమ
ఇసటట ననస:12-6-33
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప పసదమరరస
ఇసటట ననస:12-6-197
వయసదస:35
లస: పప
2156 AP151010138410
పపరర: శకదదవ అనసత

2151 NDX2921294
పపరర: పదక పరణణదమ

2140 NDX2884799
పపరర: షహననజ షపక

భరస : వనరరకకసడ సదభటష
ఇసటట ననస:12/6
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:12/6
వయసదస:57
లస: పప

భరస : అబడహస చచరల
ఇసటట ననస:12-6
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషష అననసత
ఇసటట ననస:12/7
వయసదస:29
లస: పప

2148 NDX0919449
పపరర: పస వ కకకషషమహన

94-36/813

భరస : దదవరన అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : పస వ కకషషమహనआ
ఇసటట ననస:12/6
వయసదస:58
లస: ససస స

2147 AP151010138485
పపరర: వనసకటరమణమక పస నసనరరआ

2162 NDX0247346
పపరర: చసదడశశఖర అనసత

94-36/907

తసడడ:డ శరమగఖయయల దరరర
ఇసటట ననస:12-5-1095
వయసదస:18
లస: పప

94-39/674 2145 NDX0924324
2144 NDX0918177
పపరర: పప నసనరర పస వ ఆనసద దదపసకआ
పపరర: వ వనసకరయమకआ

2137 NDX2979011
పపరర: సరయ కలమలర బలర వవలల

తసడడ:డ అదద ననరరయణ బలర వవలల
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:20
లస: పప

తసడడ:డ హదదబసదస సపనపరటట
ఇసటట ననస:12-5-194
వయసదస:56
లస: పప

2141 NDX2264489
పపరర: వశశననధ చదగగ

2150 NDX2984870
పపరర: పదక రరజ చచరల

94-36/812

2161 NDX1019868
పపరర: అనసత వనసకట ననగ కరశలలష

94-39/686

తసడడ:డ అనసత శవరరమకకషష అననసత
ఇసటట ననస:12/7
వయసదస:29
లస: పప
94-39/688

2164 NDX0247262
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప అనసత

94-39/689

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అననసత
ఇసటట ననస:12/7
వయసదస:44
లస: పప
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2165 AP151010135453
పపరర: శవరరమకకషష అనసత

94-39/690

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ అననసత
ఇసటట ననస:12/7
వయసదస:52
లస: పప
2168 AP151010126258
పపరర: లకడక ఆవపలమసద

94-36/549

94-36/552

94-36/704

94-36/707

94-36/711

94-37/34

94-37/37

భరస : ఈశశర రరవప పదకననభగన
ఇసటట ననస:12/8/186
వయసదస:48
లస: ససస స

2178 NDX1838038
పపరర: గసగరరజ కకలలర

2181 NDX1025592
పపరర: పదనకవత అతష
స లలరర

2184 NDX2205623
పపరర: బసగరరమక బలర వవలల

2187 NDX1340850
పపరర: సరహహబ హహసపసన మహమకద

94-37/694

2190 NDX2752681
పపరర: ననగలకడక పసననసటట

94-36/708

2193 NDX1225275
పపరర: సతఖవత వకకలగడడ
భరస : సతఖననరరయణ వరకకలగడడ
ఇసటట ననస:12/8/186
వయసదస:83
లస: ససస స

2173 JBV2518462
పపరర: సదజజత ఇమసదద

94-36/703

2176 NDX1961003
పపరర: తనరకజసరశరరవప కరరక

94-36/706

2179 JBV2515492
పపరర: శకనద ఇమసదద

94-36/709

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ ఇమకసదద
ఇసటట ననస:12-7-198
వయసదస:36
లస: పప
94-37/32

2182 NDX1028265
పపరర: బగజరబటబగ అతష
స లలరర

94-37/33

తసడడ:డ చననబటమయ అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:12/8/184
వయసదస:46
లస: పప
94-37/35

2185 NDX1232826
పపరర: సదబటష సరహహ

94-37/36

తసడడ:డ నవతన
డ సద సరహహ
ఇసటట ననస:12/8/185
వయసదస:33
లస: పప
94-37/38

2188 NDX2205615
పపరర: ఆదద ననరరయణ బలర వవలల

94-37/39

తసడడ:డ వరనన బలర వవలల
ఇసటట ననస:12/8/185
వయసదస:43
లస: పప
94-37/695

తసడడ:డ అపరనన
ఇసటట ననస:12-8-185
వయసదస:24
లస: ససస స
94-37/40

94-36/551

తసడడ:డ బగచచయఖ కరరక
ఇసటట ననస:12-7-193
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ మయల మగకస ర మహమకద
ఇసటట ననస:12/8/185
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ అపరనన పపననసటట
ఇసటట ననస:12-8-185
వయసదస:25
లస: పప
2192 JBV2526259
పపరర: రమలదదవ పదకననభగన

94-36/705

భరస : ఆదదననరరయణ బలర వవలల
ఇసటట ననస:12/8/185
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషస తస మ సపవశన
ఇసటట ననస:12/8/185
వయసదస:33
లస: పప
2189 NDX3153111
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర పపననసటట

2175 NDX0229112
పపరర: మసగమక కరరక

2170 AP151010123542
పపరర: సదదరకనస సలగల

భరస : శకనద ఇమకసత
ఇసటట ననస:12-7-193
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : బగజరబటబగ అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:12/8/184
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:12/8/184
వయసదస:88
లస: పప
2186 NDX1232842
పపరర: మలనస సపవశన

94-36/553

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల కకలలర
ఇసటట ననస:12-7-198
వయసదస:33
లస: పప

తలర : షపక బ జజన బ
ఇసటట ననస:12-7/B
వయసదస:22
లస: పప
2183 NDX1506528
పపరర: చననబటమయ అతష
స లలరర

2172 NDX0800581
పపరర: మసరసన బ షపక

94-36/548

తసడడ:డ ననగయఖ సలగల
ఇసటట ననస:12-7-113
వయసదస:62
లస: పప

భరస : తనరకజశశవర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:12-7-193
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ పడసరద గరరర
ఇసటట ననస:12-7-198
వయసదస:50
లస: ససస స
2180 NDX2527554
పపరర: నబ షపక

94-36/550

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:12-7-120
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల కకమర
ఇసటట ననస:12-7-193
వయసదస:34
లస: ససస స
2177 NDX1960997
పపరర: వనసకరటరతనస గరరర

2169 NDX0338699
పపరర: దదవమక సలగరల

2167 NDX0995092
పపరర: శకదదవ కకసడమగడడ

భరస : శకనవరస రరవప కకసడమబదద కకసడమగడడ
ఇసటట ననస:12-7-63
వయసదస:38
లస: ససస స

భరస : సదదరరనస సలగల
ఇసటట ననస:12-7-113
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : జజన వల షపక
ఇసటట ననస:12-7-115
వయసదస:47
లస: ససస స
2174 JBV1025139
పపరర: పపరష కకమర

94-36/547

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పపపరరల
ఇసటట ననస:12-7-18
వయసదస:35
లస: పప

భరస : రరమయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:12-7-77
వయసదస:52
లస: ససస స
2171 AP151010126119
పపరర: ఖలదర భ షపక

2166 NDX0721407
పపరర: కకరణగకమలర పపపరరళళ

2191 NDX2658227
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర పపనననవటర

94-184/1020

తసడడ:డ అపరనన
ఇసటట ననస:12-8-185
వయసదస:26
లస: పప
94-37/41

2194 JBV2521185
పపరర: దనశరరకరననథ సరశయ

94-37/42

తసడడ:డ దడవచరణ
ఇసటట ననస:12-8-186
వయసదస:44
లస: పప
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94-37/43

తసడడ:డ దదరరరచనరణ
ఇసటట ననస:12-8-186
వయసదస:49
లస: పప
2198 NDX2234771
పపరర: శకలత ససరర

94-37/46

94-37/49

94-37/52

94-37/55

94-37/58

94-37/61

94-37/64

భరస : గరపరలకకషష కకడనసబ
ఇసటట ననస:12/8/191
వయసదస:56
లస: ససస స

2202 NDX2493989
పపరర: వరననగ వనసకట వకకలగడడ

భరస : శకనవరసరరవప ససరజ
ఇసటట ననస:12/8/187
వయసదస:44
లస: ససస స
94-37/50

2205 NDX2520690
పపరర: పదనకవత వకకలగడడ

2208 NDX2520849
పపరర: ససదఖ ససరర

2211 NDX1081371
పపరర: రతన వసశకకషష కకడనసబ కకడనసబ

2214 JBV1025683
పపరర: వనసకటహహమలత శశశశటట

2217 NDX1232875
పపరర: ససతనరరవమక చతస ల

94-37/68

2220 NDX2521078
పపరర: అబగదదల జబమర షపక

94-37/53

2223 NDX0028894
పపరర: వనసకట శశష పవన చచవతనఖ
కకడనసబ
తసడడ:డ కకషష చచవతనఖ కకడనసబ
ఇసటట ననస:12/8/191
వయసదస:33
లస: పప

94-37/51

2206 NDX2520716
పపరర: శకనవరసరరవప వకకలగడడ

94-37/54

భసధదవప: పదనకవత వకకలగడడ
ఇసటట ననస:12-8-187
వయసదస:46
లస: పప
94-37/56

2209 NDX0976837
పపరర: రతన శశశత బసదద కకడనసబ

94-37/57

తసడడ:డ హరరకకషష కకడనసబ
ఇసటట ననస:12/8/188
వయసదస:30
లస: ససస స
94-37/59

2212 JBV1022789
పపరర: హరరకకషష కకడనసబ

94-37/60

తసడడ:డ రతనమలచనరరఖలల కకడనసబ
ఇసటట ననస:12/8/188
వయసదస:59
లస: పప
94-37/62

2215 NDX0028514
పపరర: సతష కలమలర శశశశటట

94-37/63

తసడడ:డ వనసకటననరరయలణ శశశశటట
ఇసటట ననస:12/8/189
వయసదస:30
లస: పప
94-37/66

2218 NDX1104272
పపరర: చసదడశశఖర చలర సచరర

94-37/67

తసడడ:డ గగరరననధస చలర సచరర
ఇసటట ననస:12/8/190
వయసదస:32
లస: పప
94-37/69

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:12-8-190
వయసదస:36
లస: పప
94-37/71

2203 NDX2234763
పపరర: శకనవరస రరవప ససరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససరర
ఇసటట ననస:12-8-187
వయసదస:49
లస: పప

భరస : వవసకటటశశరరర చతస ల
ఇసటట ననస:12/8/190
వయసదస:70
లస: ససస స

భరస : జబమర
ఇసటట ననస:12-8-190
వయసదస:34
లస: ససస స
2222 JBV1022151
పపరర: రరజఖలకడక కకడనసబ

94-37/48

భరస : వనసకటననరరయణ శశశశటట
ఇసటట ననస:12/8/189
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సననఖసరరవప శశశశటట
ఇసటట ననస:12/8/189
వయసదస:50
లస: పప
2219 NDX2520898
పపరర: మగనన బబగగమ షపక

2200 NDX2205540
పపరర: లకడక ససరజ

తసడడ:డ హరరకకషష కకడనసబ
ఇసటట ననస:12/8/188
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ శశశశటట
ఇసటట ననస:12/8/189
వయసదస:32
లస: ససస స
2216 JBV1025675
పపరర: వవసకటననరరయణ శశశశటట

94-37/47

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససరర
ఇసటట ననస:12-8-187
వయసదస:20
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష కకడనసబ
ఇసటట ననస:12/8/188
వయసదస:53
లస: ససస స
2213 NDX0177238
పపరర: వనసకట కరమమశశరర శశశశటట

2199 NDX1425249
పపరర: మలధవ బబ లల

భరస : శకనవరసరరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:12-8-187
వయసదస:40
లస: ససస స

భసధదవప: పడసరధ
ఇసటట ననస:12-8-187
వయసదస:56
లస: ససస స
2210 JBV1022771
పపరర: వనసకటలత కకడనసబ

94-37/45

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:12-8-187
వయసదస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగరరననదస ససరజ
ఇసటట ననస:12/8/187
వయసదస:65
లస: పప
2207 NDX2520732
పపరర: అననపపరషమక శకకరరస

2197 NDX2493963
పపరర: వనసకట సరయ ననగలకడక పసడయ
వకకలగడడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:12-8-187
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : సతఖ ననరరయలణ బబ లల
ఇసటట ననస:12/8/187
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ ససరజ
ఇసటట ననస:12/8/187
వయసదస:61
లస: ససస స
2204 JBV2521417
పపరర: సతఖననరరయణ ససరజ ససరజ

94-37/44

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ పదకననభగన
ఇసటట ననస:12/8/186
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరర
ఇసటట ననస:12-8-187
వయసదస:22
లస: ససస స
2201 JBV2526895
పపరర: హహహమలవత ససరజ

2196 NDX0676213
పపరర: ఈశశర రరవప పదకననభగన

2221 NDX0026666
పపరర: వర వనసకట రతన జజఖత కకడనసబ

94-37/70

తసడడ:డ గరపరల కకషష కకడనసబ
ఇసటట ననస:12/8/191
వయసదస:30
లస: ససస స
94-37/72

2224 JBV1022953
పపరర: వవణగగరపరలకకషష పసచనసగస

94-37/73

తసడడ:డ పరసడడ రసగరచనరరఖలల పసచనసగస
ఇసటట ననస:12/8/191
వయసదస:50
లస: పప

Page 173 of 318

2225 JBV1022144
పపరర: గరపరలకకషష కకడనసబ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-37/74

తసడడ:డ రతనమలచనరరఖలల కకడనసబ
ఇసటట ననస:12/8/191
వయసదస:64
లస: పప

2226 AP151010132395
పపరర: శరరష కరశరరజ

భరస : పస ఆర వరక కరశరరజ
ఇసటట ననస:12/8/193
వయసదస:46
లస: ససస స

94-37/79 2229 AP151010129528
2228 NDX1225309
పపరర: మననహర రరయ వరక కరససరరజ
పపరర: పడసరదరరయవరక కరశరరజ

తసడడ:డ పడసరద రరయ వరక కరససరరజ
ఇసటట ననస:12/8/193
వయసదస:26
లస: పప
94-37/82

తసడడ:డ రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:12/8/194
వయసదస:28
లస: ససస స

2232 JBV2526010
పపరర: మమహరరన సయఖద

94-37/85

తసడడ:డ లలలలసహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:12-8-195
వయసదస:39
లస: పప
2237 AP151010129533
పపరర: ససరఖననరరయణ గడడయలరస

94-37/87

తసడడ:డ వనసకటటశశరశరససస స గడడయలరస
ఇసటట ననస:12/8/196
వయసదస:67
లస: పప

2235 NDX2234813
పపరర: రజషక సయఖద

94-37/90

భరస : ఫణణ కలమలర నదదదరరపత
ఇసటట ననస:12/8/198
వయసదస:38
లస: ససస స
94-37/93

94-37/145

2246 NDX0657221
పపరర: శకధర పవన కలమలర చసతలపరటట

2247 NDX0252098
పపరర: సతఖననరరయణ చసతలపరటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:12/8/199
వయసదస:35
లస: పప

94-37/88

భరస : మకతషఖసజయ శరక కకదనటట
ఇసటట ననస:12/8/201
వయసదస:29
లస: ససస స

2250 NDX1961383
పపరర: శరకవణ ససధఖ రరణణ కకసడపలర

94-37/91

2253 NDX2234755
పపరర: మహహష బటబగ కకతస
తసడడ:డ సదబడహకణఖస కకతస
ఇసటట ననస:12-8-201
వయసదస:21
లస: పప

94-37/86

94-37/89

2242 AP151010132515
పపరర: దమయసత తనడదపలర

94-37/92

భరస : గరపరలకకషషమబరరస తనడదపలర
ఇసటట ననస:12/8/198
వయసదస:69
లస: ససస స
94-37/94

2245 NDX0246561
పపరర: భటరతదదవ చసతలపరటట

94-37/95

భరస : సతఖననరరయణ తనడదపలర
ఇసటట ననస:12/8/199
వయసదస:60
లస: ససస స
94-37/97

2248 NDX2205631
పపరర: సరమలమ జఖ లకడక పరసస

94-37/98

భరస : కరశయఖ పరసస
ఇసటట ననస:12/8/200
వయసదస:70
లస: ససస స
94-37/100

తసడడ:డ వవమన రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:12/8/201
వయసదస:29
లస: ససస స
94-37/102

94-37/84

తసడడ:డ ననగజసదదడడడ శకకరకలళస
ఇసటట ననస:12/8/197
వయసదస:76
లస: పప

తసడడ:డ సస మయలజలల చసతలపరటట
ఇసటట ననస:12/8/199
వయసదస:67
లస: పప
94-37/99

2236 AP151010132511
పపరర: రరజఖలకడక గడడయలరస

2239 AP151010129534
పపరర: యజజ ననరరయణ శకకరకలళస

2244 JBV2521953
పపరర: పరరరసరరధద చసతలపరటట

94-37/81

తసడడ:డ మహమకద రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:12/8/194
వయసదస:25
లస: పప

2238 AP151010132513
పపరర: వజయలకడక శకకరకలళస

తసడడ:డ సస మయలజలల చసతలపరటట
ఇసటట ననస:12/8/198
వయసదస:66
లస: పప

94-37/96

2233 NDX1479121
పపరర: మహమకద రరయలజ సయఖద

భరస : ససరఖననరరయణ గడడయలరస
ఇసటట ననస:12/8/196
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయలణమబరరస నదదదరరపరటట
ఇసటట ననస:12-8-198
వయసదస:40
లస: పప

భరస : వవమన రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:12/8/201
వయసదస:61
లస: ససస స

94-37/83

భరస : పరరర సరరధద చసతలపరటట
ఇసటట ననస:12/8/198
వయసదస:55
లస: ససస స

2243 NDX1748062
పపరర: ఫణణ కలమలర నదదదరరపరటట

2230 NDX1814392
పపరర: మగసతనజ బబగస సయఖద

భరస : జజన బటషర సయఖద
ఇసటట ననస:12-8-195, CHANDRAMOUISWA
వయసదస:39
లస: ససస స

2241 AP151010132514
పపరర: శకలకడక చసతలపరటట

94-37/78

తసడడ:డ మహమకద రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:12/8/194
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : యజజ ననరరయణ శకకరకలళస
ఇసటట ననస:12/8/197
వయసదస:68
లస: ససస స

2240 NDX1749904
పపరర: హహమజ ననగ గగటటటపరటట

2252 NDX1961417
పపరర: లకడక కలమలరర కకసడపలర

94-37/80

భరస : రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:12/8/194
వయసదస:40
లస: ససస స

2234 JBV2521011
పపరర: జజనభటషర సయఖద

2227 NDX1487116
పపరర: వనయ వరక కరససరరజ

తసడడ:డ పడసరద రరయ వరక కరససరరజ
ఇసటట ననస:12/8/193
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరజ కరశరరజ
ఇసటట ననస:12/8/193
వయసదస:57
లస: పప

2231 NDX1232867
పపరర: రజహనన సయఖద

2249 NDX0976878
పపరర: ఉషరరరణణ కకదనటట

94-37/77

2251 NDX0026625
పపరర: ననగరరజకలమలరర కకతనస

94-37/101

భరస : సదబడమణఖస కకతస
ఇసటట ననస:12/8/201
వయసదస:39
లస: ససస స
94-37/103

2254 NDX1622530
పపరర: సరయ పడవణ కలమలర కకతస

94-37/104

తసడడ:డ సదబడహమణఖస కకతస
ఇసటట ననస:12/8/201
వయసదస:24
లస: పప
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2255 NDX1081363
పపరర: మకతషఖసజయ శరక కకదనటట

94-37/105

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన శరక కకదనటట
ఇసటట ననస:12/8/201
వయసదస:35
లస: పప
2258 NDX0252130
పపరర: శకకరసత సససగ బబ సదదల

94-37/108

2259 NDX0252114
పపరర: కజశవ సససగ బబ సదదల

94-37/111

2262 NDX0252122
పపరర: లకకణ సససగ బబ సదదల
తసడడ:డ పపల సససగ
ఇసటట ననస:12/8/202
వయసదస:72
లస: పప

2264 NDX0478008
పపరర: బటబగ లలల సలలమ సయఖదద

2265 NDX2146729
పపరర: జజఖతరకయ కకలవననదన

94-37/114

తసడడ:డ లలల సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:12/8/203
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమచసదడ మబరరస కకలవననదన
ఇసటట ననస:12/8/204
వయసదస:55
లస: పప
2270 NDX1832303
పపరర: ధనదసజయ చలర సచరర

2268 NDX0882233
పపరర: శకరరమ చసదడ మబరరస కకలవననదన

94-37/120

2271 NDX1829771
పపరర: ససదదప చలలరఎసచరర

2274 JBV2526713
పపరర: ఆదద లకడక దదవ కకసడమగదద

భరస : వనసకట లకడక నరసససహ రరవప కకసడమగదద
ఇసటట ననస:12/8/206
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : లకడకననరరయణ కకసడమగదద
ఇసటట ననస:12/8/206
వయసదస:80
లస: ససస స

2276 NDX2912046
పపరర: చసదడ మమళ కకసడమబడడ

2277 JBV1021062
పపరర: జయలకడక కకలవననదన

94-37/696

తసడడ:డ కరవఎల నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:12-8-206
వయసదస:22
లస: పప
2279 AP151010132521
పపరర: వజయ లకడక కకలవననదన

94-37/128

2280 AP151010129550
పపరర: శకనవరసకలమలర కకలవననదన
తసడడ:డ బటలవరపడసరదరరవప కకలవననదన
ఇసటట ననస:12/8/208
వయసదస:50
లస: పప

94-37/131

2260 NDX0252106
పపరర: శకధర సససగ బబ సదదల

94-37/110

2263 JBV1023381
పపరర: హహసపసన బ సయఖద

94-37/113

భరస : లలలలసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:12/8/203
వయసదస:63
లస: ససస స
94-37/115

2266 NDX1548991
పపరర: ససరరఖ మలరకసడదయగలల
కకలవననదన
తసడడ:డ శకనవరస కకలవననదన
ఇసటట ననస:12/8/204
వయసదస:25
లస: పప

94-37/116

94-37/118

2269 NDX2400893
పపరర: సదవనవషషవ కకలవననదన

94-37/119

తసడడ:డ శకనవరసద కకలవననదన
ఇసటట ననస:12-8-204 NEAR JUTEMILL
వయసదస:22
లస: ససస స
94-37/121

2272 NDX1832444
పపరర: లకడక గగరరననదస చలర సచరర

94-37/124

2275 JBV2521854
పపరర: వనసకట లకడక నరసససహ రరవప
కకసడమగదద
తసడడ:డ లకడకననరరయణ కకసడమగదద
ఇసటట ననస:12/8/206
వయసదస:53
లస: పప

94-37/125

94-37/126

2278 JBV1021054
పపరర: కరమమశశరర కకలవననదన

94-37/127

భరస : శకనవరసకలమలర కకలవననదన
ఇసటట ననస:12/8/208
వయసదస:41
లస: ససస స
94-37/129

2281 NDX2520666
పపరర: గగతస కకలవననదన

94-37/130

తసడడ:డ శకనవరస కలమలర కకలవననదన
ఇసటట ననస:12-8-208
వయసదస:20
లస: పప

94-37/132 2284 NDX1104231
2283 JBV2526481
పపరర: సదవరష పదక రరధన రరణణ బబరగడడ
పపరర: పవన కలమలర బబరగడడ

భరస : వర పడసరద బబరగడడ
ఇసటట ననస:12/8/209
వయసదస:56
లస: ససస స

94-37/122

తసడడ:డ గగరరననదస చలర సచరర
ఇసటట ననస:12/8/205
వయసదస:64
లస: పప

భరస : రరజకలమలర కకలవననదన
ఇసటట ననస:12/8/207
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప కకలవననదన
ఇసటట ననస:12/8/208
వయసదస:72
లస: ససస స
2282 NDX2264190
పపరర: వనసకట ననగ రరజఖ లకడక
బబరగడడ
భరస : పవన కలమలర బబరగడడ
ఇసటట ననస:12-8-209
వయసదస:32
లస: ససస స

94-37/112

తసడడ:డ గగరరననథస చలలరఎసచరర
ఇసటట ననస:12/8/205
వయసదస:26
లస: పప
94-37/123

94-37/107

తసడడ:డ లకకణ సససగ
ఇసటట ననస:12/8/202
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ మలరకసడదయగలల కకలవననదన
ఇసటట ననస:12/8/204
వయసదస:75
లస: పప

తసడడ:డ గగరరననథస చలర సచరర
ఇసటట ననస:12/8/205
వయసదస:25
లస: పప
2273 JBV2526705
పపరర: లలలవత శరతసరరజ కకసడమగదద

94-37/109

భరస : శకననశసద కకలవననదన
ఇసటట ననస:12/8/204
వయసదస:49
లస: ససస స
94-37/117

2257 NDX0246587
పపరర: పదక లకడక ధనర

భరస : లకకణ సససగ
ఇసటట ననస:12/8/202
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ సససగ
ఇసటట ననస:12/8/202
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ బటల వర పడసరదరరవప కకలవననదన
ఇసటట ననస:12/8/202
వయసదస:49
లస: పప

2267 NDX1232883
పపరర: శకనవరసద కకలవననదన

94-37/106

తసడడ:డ ననగభబషణస కకతస
ఇసటట ననస:12/8/201
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ సససగ
ఇసటట ననస:12/8/202
వయసదస:37
లస: పప
2261 AP151010129551
పపరర: రరజ కలమలర కకలవననదన

2256 NDX0028571
పపరర: సదబడహకణఖస కకతస

94-37/133

తసడడ:డ ఖద హర బటబగ వర పడసరద బబరగడడ
ఇసటట ననస:12-8-209
వయసదస:33
లస: పప
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2285 JBV2521631
పపరర: ఖలదర బటబగ వర పడసరద
బబరగడడ
తసడడ:డ రసగరరరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:12/8/209
వయసదస:66
లస: పప

94-37/134

2288 NDX2913119
పపరర: యగరనసద రరడడడ ఈదర

94-37/699

2289 AP151010384012
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఈదర

94-37/136

2292 NDX0657494
పపరర: రమలదదవ నకకరరకసటట
భరస : ససతనరరమగగపస నకకరరకసటట
ఇసటట ననస:12/8/211
వయసదస:49
లస: ససస స

2294 NDX0028746
పపరర: అతషకలరర పరసడడ వనసకట
రరఘవరరవప
తసడడ:డ భటసకరరరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:12/8/211
వయసదస:41
లస: పప

94-37/139

2295 NDX0485243
పపరర: ససతనరరమగగపస నకకరరకసటట

2297 NDX2234748
పపరర: దదరర ననగ సరయ రమఖ శక చలలర

94-37/142

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చలలర
ఇసటట ననస:12-8-212
వయసదస:21
లస: ససస స
94-78/863

94-37/147

94-37/150

భరస : జజఢరర సరహహ
ఇసటట ననస:12/9/215
వయసదస:51
లస: ససస స
2309 NDX0028951
పపరర: అనల కలమలర సరహహ

తసడడ:డ చదలలమణణ సరహహ
ఇసటట ననస:12-9-215
వయసదస:60
లస: పప

2304 NDX2264224
పపరర: వజయ జజనననకలటట

94-37/153

94-37/140

94-37/135

2293 NDX0026872
పపరర: ననగజశశరమక అతషకలరర

2296 NDX1425322
పపరర: భటసకర రరవప ఆతషకలరర

94-37/143

2299 NDX1080829
పపరర: సతఖననరరయణ చలలర
తసడడ:డ లకడకకరసత శరక చలలర
ఇసటట ననస:12/8/212
వయసదస:69
లస: పప

95-96/907

2302 NDX2493765
పపరర: శరరష మగచద

94-37/146

తసడడ:డ రరమ బటబగ మగచద
ఇసటట ననస:12-9-214
వయసదస:23
లస: ససస స
94-37/148

2305 NDX2118264
పపరర: ససభటగఖ లకడక సరహహ
భరస : బరరసచ ననరరయణ సరహహ
ఇసటట ననస:12/9/215
వయసదస:32
లస: ససస స

2307 JBV2526754
పపరర: కనక లత సరహహ

2308 NDX1745837
పపరర: అజత కలమలర సరహహ

2313 NDX0027037
పపరర: ససజకస సరహహ
భరస : సదనల కలమలర సరహహ
ఇసటట ననస:12/9/215-1
వయసదస:33
లస: ససస స

94-37/141

94-37/144

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరష రరవప జజనననకలటట
ఇసటట ననస:12-9-214
వయసదస:24
లస: ససస స

2310 NDX0652933
పపరర: బరరచ ననరరయణ సరహహ

94-37/138

తసడడ:డ రరఘవయఖ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:12/8/211
వయసదస:67
లస: పప

94-37/151

94-37/149

94-37/152

తసడడ:డ జటటదరర సరహహ
ఇసటట ననస:12/9/215
వయసదస:26
లస: పప
94-37/154

తసడడ:డ బససత కలమలర సరహహ
ఇసటట ననస:12/9/215
వయసదస:37
లస: పప
94-37/156

2290 NDX0026617
పపరర: లకడక రరఘవ బబజవరడ

భరస : భటసకరరరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:12/8/211
వయసదస:60
లస: ససస స

భరస : నరసజన సరహహ
ఇసటట ననస:12/9/215
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జజతనదనరర సరహహ
ఇసటట ననస:12/9/215
వయసదస:31
లస: పప
2312 AP151010129402
పపరర: నరసజన సరహహ

94-37/137

తసడడ:డ ననగజశశరరవప
ఇసటట ననస:12-009
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరగటట
ఇసటట ననస:12-9-214
వయసదస:23
లస: ససస స
2306 AP151010132612
పపరర: జజసనరరన సరహహ

2301 SQX2093912
పపరర: దదరర కయకరకలలల

94-37/698

భరస : శవ కలమలర బబజవరడ
ఇసటట ననస:12/8/211
వయసదస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చలలర
ఇసటట ననస:12/8/212
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ యలననదదరరవప
ఇసటట ననస:12-8-561
వయసదస:46
లస: పప
2303 NDX2493922
పపరర: రరజకలమలరర పరగటట

94-37/700

తసడడ:డ కకకషషమబరరస నకకరరకసటట
ఇసటట ననస:12/8/211
వయసదస:52
లస: పప
2298 NDX2205557
పపరర: శకకరసత శరక చలలర

2287 NDX2930634
పపరర: యగరనసద రరడడడ ఈదర

తసడడ:డ వనసకట సదబమ రరడడడ ఈదర
ఇసటట ననస:12-8-210
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసదబటమరరడడడ
ఇసటట ననస:12-8-210
వయసదస:51
లస: పప

భరస : పరసడడ వనసకట రరఘవ రరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:12/8/211
వయసదస:42
లస: ససస స

2300 NDX2930477
పపరర: వనసకటటశశరరర పసచదమరరస

94-37/697

భరస : వనసకటసదబటమరరడడడ
ఇసటట ననస:12-8-210
వయసదస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబమ రరడడడ ఈదర
ఇసటట ననస:12-8-210
వయసదస:53
లస: పప
2291 NDX0026732
పపరర: సదనత ఆతషకలరర

2286 AP151010384109
పపరర: జయమక ఈదర

2311 AP151010129676
పపరర: జటటధనరర సరహహ

94-37/155

తసడడ:డ చసడనమణణ సరహహ
ఇసటట ననస:12/9/215
వయసదస:55
లస: పప
94-37/157

2314 NDX0028688
పపరర: సదధదర సరహహ

94-37/158

తసడడ:డ నరసజన సరహహ
ఇసటట ననస:12/9/215-1
వయసదస:33
లస: పప
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2315 NDX0028613
పపరర: సదనల కలమలర సరహహ

94-37/159

తసడడ:డ నరసజన సరహహ
ఇసటట ననస:12/9/215-1
వయసదస:36
లస: పప
2318 NDX0882340
పపరర: సదలభటదదవ రరచపపడడ

94-37/161

94-37/164

తసడడ:డ రరమ కకషష తషనదగగసటర
ఇసటట ననస:12/9/216-1
వయసదస:24
లస: ససస స
2324 NDX2183739
పపరర: పసలర సరహహ

94-37/168

94-37/171

94-37/174

94-37/178

94-37/181

తసడడ:డ లకడకనరసససహమబరరస
ఇసటట ననస:12-9-220
వయసదస:54
లస: పప

94-37/169

2334 AP151010129612
పపరర: సతఖననరరయణ కకపరరవప

2337 NDX2026475
పపరర: సతఖ పడభటదదవ కవరరట

94-37/184

2340 NDX2122489
పపరర: శక రరకజశ కలమలర కవరరట

94-37/172

2343 NDX1832535
పపరర: ననగ సడవసత దదవరశశటట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:12/9/221
వయసదస:26
లస: ససస స

2323 NDX1814475
పపరర: రరమ కకషష తతనదగగసటర

94-37/166

2326 NDX1412493
పపరర: జతదసదడ సరహహ

94-37/170

2329 JBV1021625
పపరర: పదనకవత కకపరరవప

94-37/173

భరస : సతఖననరరయణ కకపరరపప
ఇసటట ననస:12/9/218
వయసదస:50
లస: ససస స
94-37/175

2332 NDX1080803
పపరర: సదధదర కలమలర కకపరరవప

94-37/176

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకపరరపప
ఇసటట ననస:12/9/218
వయసదస:29
లస: పప
94-37/179

2335 AP151010132002
పపరర: జజనకక వవమబరర

94-37/180

భరస : రరమ కకషష శరససస స వవమబరర
ఇసటట ననస:12/9/219
వయసదస:83
లస: ససస స
94-37/182

2338 AP151010132538
పపరర: శశశలజ కవరరట

94-37/183

భరస : సదరజష కలమలర కవరరట
ఇసటట ననస:12/9/220
వయసదస:45
లస: ససస స
94-37/185

2341 AP151010129184
పపరర: వనసకట ననగరరజ కలమలర
కవరరట
తసడడ:డ లకడక నరసససహమగరరస కవరరట
ఇసటట ననస:12/9/220
వయసదస:47
లస: పప

94-37/186

94-37/188

2344 NDX1832667
పపరర: లకడక సదమ దదవరశశటట

94-37/189

తసడడ:డ సదరజష కలమలర కవరరట
ఇసటట ననస:12/9/220
వయసదస:24
లస: పప
94-37/187

94-37/163

తసడడ:డ దదరరఖధన సరహహ
ఇసటట ననస:12-9-217
వయసదస:29
లస: పప

భరస : ననగరరజ కలమలర కవరరట
ఇసటట ననస:12/9/220
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : లకడకనరసససహమబరరస కవరరట
ఇసటట ననస:12/9/220
వయసదస:73
లస: ససస స
2342 AP151010129257
పపరర: కవరరట సదరజష కలమలర

2331 NDX2205581
పపరర: ఆనసద మగకజష దడగరపరరస

2320 NDX2493864
పపరర: వనసకట రమణ మబరరస సదగగరల

తసడడ:డ అరరణనచలస తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:12/9/216-1
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవప కకపరరపప
ఇసటట ననస:12/9/218
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల వవమబరర
ఇసటట ననస:12/9/219
వయసదస:84
లస: పప
2339 AP151010132539
పపరర: సదభదనడదదవ కవరరట

94-37/165

తసడడ:డ లకకణనడవప దడగరపరరస
ఇసటట ననస:12-9-218
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ మబరరసయఖ దడగరపరరస
ఇసటట ననస:12/9/218
వయసదస:46
లస: పప
2336 NDX0359497
పపరర: రరమ కకషష శరససస స వవమబరర

2322 NDX1814442
పపరర: రరధన దదవ తతనదగగసటర

2328 JBV2526366
పపరర: వనసకటననగసరయలకడక దడగరపరరస

94-37/160

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ సదగగరల
ఇసటట ననస:12-9-216
వయసదస:58
లస: పప

భరస : లకకణరరవప దడగరపరరస
ఇసటట ననస:12/9/218
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : సదబటమరరవప కకపరరపప
ఇసటట ననస:12/9/218
వయసదస:65
లస: ససస స
2333 AP151010129574
పపరర: లకకణరరవప దడగరపరరస

94-37/162

తసడడ:డ దదరరఖధన సరహహ
ఇసటట ననస:12-9-217
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ దదరరరధన సరహహ
ఇసటట ననస:12-9-217
వయసదస:33
లస: పప
2330 JBV1025584
పపరర: రరజఖస కకపరరపప

2319 NDX2493856
పపరర: వర వనసకట హర మహహధర
సదగగరల
తసడడ:డ వనసకట రమణ మబరరస సదగగరల
ఇసటట ననస:12-9-216
వయసదస:25
లస: పప

2325 NDX1412469
పపరర: పదడక సరహహ

2317 NDX2493773
పపరర: శరఖమల వజయ లకడక సదగగరల

భరస : వనసకట రమణ మబరరస సదగగరల
ఇసటట ననస:12-9-216
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:12/9/216-1
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖవరధద సరహహ
ఇసటట ననస:12/9/217
వయసదస:24
లస: పప
2327 NDX1232909
పపరర: పడతనప చసదర సరహహ

94-37/233

తసడడ:డ జటటధనరర సరహహ
ఇసటట ననస:12-9-215,
వయసదస:25
లస: పప

భరస : సదబటమరరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:12/9/216
వయసదస:67
లస: ససస స
2321 NDX1425363
పపరర: లకడక శరకవరణణ తషనదగగసటర

2316 NDX2234789
పపరర: శకనవరస సరహహ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:12/9/221
వయసదస:27
లస: ససస స
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94-37/190

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:12/9/221
వయసదస:23
లస: పప
2348 NDX1961078
పపరర: మగసస కకస మహమకద

94-37/193

94-37/196

94-37/199

94-37/202

తసడడ:డ యలర మసద ననలర లరర
ఇసటట ననస:12-9-229
వయసదస:30
లస: పప
2363 NDX1425488
పపరర: లలత వనవజయసత దనమరరజ

2358 JBV1026012
పపరర: పసడయలసక నలర మతష

2361 JBV2521128
పపరర: అయలఖ మక చచదరర నలర మతష

2364 NDX1425405
పపరర: వరణణ పదకజ దనమరరజ

తసడడ:డ శశష శకనవరస రరవప దనమరరజ
ఇసటట ననస:12/9/230
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : శశష శకనవరస రరవప దనమరరజ
ఇసటట ననస:12/9/230
వయసదస:54
లస: ససస స

2366 NDX1425371
పపరర: రసగ సరయ రరజజష దనమరరజ

2367 NDX1080787
పపరర: లకడకననరరయణ గజశలర

94-37/210

తసడడ:డ శశష శకనవరస రరవప దనమరరజ
ఇసటట ననస:12/9/230
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గజశలర
ఇసటట ననస:12/9/230
వయసదస:48
లస: పప

2369 NDX0028977
పపరర: శకనవరసమబరరస వవమబరర

2370 NDX1847468
పపరర: లకడక మకదదల ఉపరలలరర

94-37/213

తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ వవమబరర
ఇసటట ననస:12-9-230
వయసదస:91
లస: పప
2372 JBV1022649
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప సమమకట
తసడడ:డ చచననకజశవరరవప సమమకట
ఇసటట ననస:12/9/232
వయసదస:76
లస: పప

94-37/200

94-37/216

2356 NDX2493971
పపరర: చనసద బ షపక

94-37/201

94-37/203

2359 JBV1026020
పపరర: పరరశత చచదరర నలర మతష

94-37/204

భరస : అయలఖమక చచదరర నలర మతష
ఇసటట ననస:12-9-229
వయసదస:65
లస: ససస స
94-37/206

2362 NDX2821932
పపరర: నహరరక మవశ

94-37/675

తసడడ:డ గగవసదద మవశ
ఇసటట ననస:12/9/229
వయసదస:27
లస: ససస స
94-37/208

2365 NDX0026773
పపరర: మసగతనయలరర వవమబరర

94-37/209

భరస : శకనవరస మబరరస వవమబరర
ఇసటట ననస:12-9-230
వయసదస:74
లస: ససస స
94-37/211

2368 NDX1425306
పపరర: శశష శకనవరస రరవప దనమరరజ

94-37/212

తసడడ:డ పసడరరకరక రరవప దనమరరజ
ఇసటట ననస:12/9/230
వయసదస:56
లస: పప
94-37/214

2371 JBV1022656
పపరర: పపషర సమమకట

94-37/215

తసడడ:డ వనసకట వజయ భటసకర ఉపరలలరర
ఇసటట ననస:12/9/232
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప సమమకట
ఇసటట ననస:12/9/232
వయసదస:65
లస: ససస స

2373 NDX0976894
పపరర: కవత గజశలర

2374 NDX1232925
పపరర: వరలకడక చలలర

భరస : లకడకననరరయణ గజశలర
ఇసటట ననస:12/9/233
వయసదస:44
లస: ససస స

94-37/198

భరస : జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:12-9-228
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస నలర మతష
ఇసటట ననస:12-9-229
వయసదస:67
లస: పప
94-37/207

94-37/195

తసడడ:డ వరదనరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:12-9-227
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ అయఖమకచచదరర నలర మతష
ఇసటట ననస:12-9-229
వయసదస:37
లస: ససస స
94-37/205

2350 AP151010132386
పపరర: వజయకలమలరర చలలర

94-37/197 2353 AP151010129344
2352 NDX0486043
పపరర: ససదదప పవన కలమలర రరడడ చలలర
పపరర: వజయ భటసకర రరడడడ చలలర

2355 NDX1961193
పపరర: ననగబర బ షపక

94-37/192

భరస : భటసకర రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:12-9-227
వయసదస:56
లస: ససస స

భరస : బటబగ షపక
ఇసటట ననస:12/9/228
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:12-9-228
వయసదస:34
లస: పప
2360 NDX1189760
పపరర: ననగజశశర రరవప ననలర లరర

94-37/194

తసడడ:డ వజయభటసకర రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:12-9-227
వయసదస:29
లస: పప

భరస : ననగగల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:12-9-228
వయసదస:26
లస: ససస స
2357 NDX2493807
పపరర: ననగగల షరరఫ షపక

2349 NDX1121235
పపరర: హససవరరరన చలలర

2347 AP151010129633
పపరర: వనసకటరరవప ఆచసటట

తసడడ:డ దనలయఖ అచసత
ఇసటట ననస:12-9-225
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భటసకర రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:12/9/227
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : వరదనరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:12/9/227
వయసదస:82
లస: ససస స
2354 NDX2493880
పపరర: బటజబ షపక

94-37/191

తసడడ:డ రరమసదబమయఖ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:12-9-221
వయసదస:58
లస: పప

తసడడ:డ మనదమయల మహమకద
ఇసటట ననస:12-9-226
వయసదస:60
లస: పప
2351 AP151010132585
పపరర: పపరమక చలలర

2346 NDX1832766
పపరర: కకటటశశర రరవప దదవరశశటట

94-37/217

94-37/218

భరస : ససరరఖ ననరరయణ చలలర
ఇసటట ననస:12/9/233
వయసదస:59
లస: ససస స
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2375 NDX1232933
పపరర: ససరరఖ ననరరయణ చలలర

94-37/219

తసడడ:డ లకడక కరసత శరక చలలర
ఇసటట ననస:12/9/233
వయసదస:62
లస: పప
2378 NDX0719179
పపరర: ననగ సదధదసదడ తతలలపపలలరర

94-37/222

94-37/225

94-37/228

94-37/231

94-38/174

94-38/177

తసడడ:డ సదబటమరరవప కలనల
ఇసటట ననస:12-10
వయసదస:53
లస: పప
2396 NDX2446821
పపరర: సరసబయఖ కకసదమబడడ

2385 NDX0637215
పపరర: ఉదయకలమలర మలజజటట

2388 AP151010129017
పపరర: కరశయఖ వవమగల

94-37/236

94-37/229

94-37/232

94-37/239

94-38/175

2394 NDX2446961
పపరర: శవమక కకసడనమబడడ

94-37/234

2402 NDX2493849
పపరర: చరసజవ బటబగ చకక

94-37/242

2400 NDX2493906
పపరర: రతననవళ చకక

తసడడ:డ కకటయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:12/10/240
వయసదస:51
లస: పప

94-37/227

2386 AP151010132362
పపరర: హరత వవమగల

94-37/230

2389 NDX2149053
పపరర: గకహ రరజఖ లకడక కలనల

94-38/173

2392 JBV1023696
పపరర: శశఖర కలనల

94-38/176

తసడడ:డ సదబటమరరవప కలనల
ఇసటట ననస:12-10
వయసదస:50
లస: పప
2395 NDX2446995
పపరర: వనసకటటసరశరరవ కకసడనమబడడ

94-37/235

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడనమబడడ
ఇసటట ననస:12-10-58
వయసదస:31
లస: పప
94-37/237

2398 NDX2142834
పపరర: వనసకట పదనకవత ఆతకకలరర

94-37/238

భరస : రరమ గగరవయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:12/10/240
వయసదస:43
లస: ససస స
94-37/240

భరస : ఆసజనవయగలల చకక
ఇసటట ననస:12-10-240
వయసదస:69
లస: ససస స
2403 NDX2145390
పపరర: రరమ గగరవయఖ ఆతకకలరర

2383 NDX0637140
పపరర: రరజ కకరణ మణణదదప మలజజటట

భరస : శశఖర కలనల
ఇసటట ననస:12-10
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ గగరవయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:12/10/240
వయసదస:22
లస: ససస స

2399 NDX2493948
పపరర: మహహన లకడక సదవరచలల దదవ
చకక
భరస : చరసజవ బటబగ చకక
ఇసటట ననస:12-10-240
వయసదస:44
లస: ససస స

94-37/224

తసడడ:డ కరశయఖ వవమగల
ఇసటట ననస:12/9/239
వయసదస:42
లస: ససస స

2391 NDX1869462
పపరర: గరకలల సరయననథ శసకర
కలనల
తసడడ:డ శశఖర కలనల
ఇసటట ననస:12-10
వయసదస:24
లస: పప

2397 NDX2142826
పపరర: కలసదమ దదపసస ఆతకకలరర

2380 JBV1025329
పపరర: రతనకలమలరర మజజటట

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద మలజజటట
ఇసటట ననస:12/9/238
వయసదస:30
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కకసడనమబడడ
ఇసటట ననస:12-10-58
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలయ కకసదమబడడ
ఇసటట ననస:12-10-58
వయసదస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల చకక
ఇసటట ననస:12-10-240
వయసదస:48
లస: పప

94-37/226

తసడడ:డ పపలర యఖ వవమగల
ఇసటట ననస:12/9/239
వయసదస:72
లస: పప

భరస : సదబటమరరవప కలనల
ఇసటట ననస:12-10
వయసదస:74
లస: ససస స
2393 JBV1020890
పపరర: వనసకట భటసకరరరవప కలనల

2382 NDX1829979
పపరర: మమఘననధ మలజజటట

94-37/221

భరస : ఉదయకలమలర మలజజటట
ఇసటట ననస:12/9/238
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప మలజజటట
ఇసటట ననస:12/9/238
వయసదస:82
లస: పప

భరస : కరశయఖ వవమగల
ఇసటట ననస:12/9/239
వయసదస:68
లస: ససస స
2390 NDX2149061
పపరర: పదనకవత కలనల

94-37/223

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద మలజజటట
ఇసటట ననస:12/9/238
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప మలజజటట
ఇసటట ననస:12/9/238
వయసదస:57
లస: పప
2387 AP151010132270
పపరర: భడమరరసబ వవమగల

2379 AP151010129289
పపరర: మగరళధర రరవప తతలలపపలలరర

2377 AP151010132308
పపరర: లకడక తతలలపపలలరర

భరస : మగరళధర రరవప తతలలపపలలరర
ఇసటట ననస:12/9/234
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటమరరవప తతలలపపలలరర
ఇసటట ననస:12/9/234
వయసదస:64
లస: పప

భరస : రరజజసదడ పడసరద మలజజటట
ఇసటట ననస:12/9/238
వయసదస:51
లస: ససస స
2384 AP151010129392
పపరర: రరజజసదడపస
డ రద మలజజటట

94-37/220

తసడడ:డ ననగ సదధదసదడ తతలలపపలలరర
ఇసటట ననస:12-9-234
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళధర రరవప తతలలపపలలరర
ఇసటట ననస:12/9/234
వయసదస:34
లస: పప
2381 NDX0177147
పపరర: లలత కలమలరర మలజజటట

2376 NDX2493815
పపరర: శరకవణణ తతలలపపలలరర

2401 NDX1479352
పపరర: మణణకసఠ ఆతకకలరర

94-37/241

తసడడ:డ రరమ గగరవయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:12/10/240
వయసదస:24
లస: పప
94-37/243

2404 NDX2145408
పపరర: కకటయఖ ఆతకకలరర

94-37/244

తసడడ:డ పపదద గగరవయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:12/10/240
వయసదస:99
లస: పప
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94-37/245

తసడడ:డ చరసజవ బటబగ చకక
ఇసటట ననస:12-10-240
వయసదస:19
లస: ససస స
2408 NDX2205607
పపరర: శకలసతల శరక

94-37/248

94-37/251

94-37/254

94-37/256

2420 NDX0751156
పపరర: సదరజసదడ బటబగ దదవరపలర

94-37/259

94-37/252

2415 NDX2589745
పపరర: ఆరరన జయకర పప టర

2418 JBV2526051
పపరర: ఎలజబబత ససజన దదవరపలర

2421 NDX0904227
పపరర: షసలలదదప వశశననధపలర

94-37/563

94-37/262

2426 NDX2205664
పపరర: ఉమలమహహశశరర గగటటటమగకకల

94-37/265

2424 NDX2205532
పపరర: మలలత లతన అతతస ట

94-37/257

భరస : హనదమసత రరవప గగటటటమగకకల
ఇసటట ననస:12/10/247
వయసదస:60
లస: ససస స
94-37/268

తసడడ:డ డదవడ.యస.ననధ పసలర
ఇసటట ననస:12/10/248
వయసదస:34
లస: ససస స

94-37/260

94-37/253

2416 NDX1912329
పపరర: హనన ఎవసజరలన దదవరపలర

2419 AP151010132053
పపరర: పసడససలర ల దదవరపలర

2422 NDX1758483
పపరర: సశరష లత చలలవపరర

94-37/258

94-37/261

94-37/263

2425 NDX2447019
పపరర: శకనవరసరరవప ఆతతస టట

94-37/264

తసడడ:డ హనదమసతరరవప ఆతతస టట
ఇసటట ననస:12-10-246
వయసదస:59
లస: పప
94-37/266

2428 NDX2205672
పపరర: హనదమసత రరవప గగటటటమగకకల

తసడడ:డ హనదమసత రరవప గగటటటమగకకల
ఇసటట ననస:12/10/247
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ గగటటటమగకకల
ఇసటట ననస:12/10/247
వయసదస:64
లస: పప

2430 JBV2526622
పపరర: వజయ లకడక పసలర

2431 NDX0685172
పపరర: పస.గరడడయన జజజ నదదప

2433 AP151010132291
పపరర: సరళ దదవ చనవల

94-37/255

భరస : జజసఫ వనయ కలమలర వశశననధపఅల
ఇసటట ననస:12/10/245
వయసదస:64
లస: ససస స

94-37/269

భరస : డదవడ పసలర
ఇసటట ననస:12/10/248
వయసదస:62
లస: ససస స
94-37/271

2413 JBV1025766
పపరర: ఆగరనస మలరర రరట పస టర

భరస : సదరజసదడబటబగ దదవరపలర
ఇసటట ననస:12/10/244
వయసదస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అతతస టట
ఇసటట ననస:12/10/246
వయసదస:51
లస: ససస స
2427 NDX2205656
పపరర: కరరరసక గగటటటమగకకల

94-37/250

తసడడ:డ సదరజసదడ మథచవస దదవరపలర
ఇసటట ననస:12/10/244
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనయ కలమలర వశశననధపలర
ఇసటట ననస:12/10/245
వయసదస:37
లస: ససస స

2423 NDX1702936
పపరర: జజసఫ వనయ కలమలర
వశశననధపలర
తసడడ:డ జజన సదసదరస వశశననధపలర
ఇసటట ననస:12/10/245
వయసదస:66
లస: పప

2410 NDX0856617
పపరర: మహన లలల శరక

భరస : బసరలయయల పస టర
ఇసటట ననస:12/10/243
వయసదస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరజసదడబటబగ దదవరపలర
ఇసటట ననస:12/10/244
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:12/10/244
వయసదస:64
లస: పప

తసడడ:డ జజజ ననసదమ పసలర
ఇసటట ననస:12/10/248
వయసదస:72
లస: పప

2412 NDX0749333
పపరర: మమరరబట వమల కలమలరర పప టర

94-37/247

తసడడ:డ శరఖమ సదసదర శరక
ఇసటట ననస:12/10/241
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ బసరసళల పప టర
ఇసటట ననస:12-10-243
వయసదస:60
లస: పప

2417 NDX0749374
పపరర: కలమలరర రరత శరసత దదపసక
దదవరపలర
తసడడ:డ సదరజసదడ బటబగ దదవరపలర
ఇసటట ననస:12/10/244
వయసదస:28
లస: ససస స

2432 JBV2521813
పపరర: డదవడ పసలర

94-37/249

భరస : డదనయల సదధనకర పప టర
ఇసటట ననస:12/10/243
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ బసరలయల పప టర
ఇసటట ననస:12/10/243
వయసదస:63
లస: పప

2429 NDX0856344
పపరర: షరరరన సససధసర పసలర

2409 NDX2205599
పపరర: రతన దదవ శరక

2407 NDX0853085
పపరర: పపనస శరక

తసడడ:డ మహన లలల శరక
ఇసటట ననస:12/10/241
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : శరఖమగససదర శరక
ఇసటట ననస:12/10/241
వయసదస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ బసరలయయల పస టర
ఇసటట ననస:12/10/243
వయసదస:54
లస: ససస స
2414 NDX0751263
పపరర: డదనయల సదధనకర పప టర

94-37/246

తసడడ:డ మహన లలల శరక
ఇసటట ననస:12/10/241
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : మహన లలల శరక
ఇసటట ననస:12/10/241
వయసదస:55
లస: ససస స
2411 JBV1024348
పపరర: అరరణకలమలరర పస టర

2406 NDX0853101
పపరర: జయశక శరక

94-37/267

94-37/270

తసడడ:డ డదవడ యస.ననధ పస
ఇసటట ననస:12/10/248
వయసదస:37
లస: పప
94-37/272

భరస : నవ పడసనన వవదనసథ రరవప శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:12/10/249
వయసదస:55
లస: ససస స

2434 NDX0717553
పపరర: వజయభటరత శకసగరరపరటట

94-37/273

భరస : డదనయల
ఇసటట ననస:12/10/249
వయసదస:80
లస: ససస స
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94-37/274
2435 NDX1832931
పపరర: దననయయలల సదసరసత
శకసగరరపరటట
తసడడ:డ నవపడసనన వవదనసథ రరవప శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:12/10/249
వయసదస:23
లస: పప

2436 NDX0485276
పపరర: నవ పడసనన వవదనసతరరవప
శకసగరరపరటట
తసడడ:డ దననయయలల శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:12/10/249
వయసదస:61
లస: పప

94-37/275

2438 AP151010132259
పపరర: పదకజ ననళస

2439 NDX0486068
పపరర: రణదదప ననళస

94-37/279

94-37/277

భరస : వవసకట కకషరష రరవప
ఇసటట ననస:12/10/250
వయసదస:49
లస: ససస స
2441 AP151010132603
పపరర: ఝలనస లకడక నసకల నసకల
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:12/10/252
వయసదస:66
లస: ససస స
2444 NDX0028605
పపరర: కకషష ససపత చదబబడ లల

2442 NDX1207430
పపరర: ననగపలర వ చదబబడ లల

2445 NDX0028563
పపరర: వ వ సదబటమరరవప చదబబడ లల

తసడడ:డ వరరసజనవయ వనసకట సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:12/10/253
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:12/10/253
వయసదస:64
లస: పప

2447 NDX0246801
పపరర: నలలదదవ కకసనన

2448 NDX0246769
పపరర: కనకదదరర యరకసశశటట

94-37/287

భరస : ననగబటబగ కకసనన
ఇసటట ననస:12/10/254
వయసదస:50
లస: ససస స
2450 JBV1024801
పపరర: ననగబటబగ కకసనన
తసడడ:డ సదబటమరరవప కకసనన
ఇసటట ననస:12/10/254
వయసదస:59
లస: పప
2453 NDX0487975
పపరర: షకకల బబగస

94-37/292

94-37/295

భరస : కకశశర బటబగ వరడవలర
ఇసటట ననస:12-10-257
వయసదస:51
లస: ససస స

2454 NDX0637272
పపరర: జమల ఉలర రరహమలన ఖలన

2457 AP151010132472
పపరర: అదదలకడక యలనమల

94-37/298

2460 AP151010129317
పపరర: హజజరత రరడడడ యలనమల

2463 NDX1945882
పపరర: సససదరఖ మదదదల
భరస : వనసకట రరజజశ కలమలర మదదదల
ఇసటట ననస:12/10/258
వయసదస:34
లస: ససస స

2446 NDX0612390
పపరర: వనసకట అలలఖఖ కకసనన

94-37/286

94-37/288

2449 NDX1225333
పపరర: వనసకటసరయ కకటటశశర ససతతష
బటబగ కకసనన
తసడడ:డ ననగబటబగ కకసనన
ఇసటట ననస:12/10/254
వయసదస:27
లస: పప

94-37/289

94-37/564

2452 NDX1832543
పపరర: పరరశన హవర బబ

94-37/291

తసడడ:డ మహబబబ ఖలన హవర బబ
ఇసటట ననస:12/10/256
వయసదస:35
లస: ససస స
94-37/293

2455 NDX1379379
పపరర: అసజజద ఖలన పఠరన

94-37/294

తసడడ:డ మహబబబ ఖలన
ఇసటట ననస:12/10/256
వయసదస:43
లస: పప
94-37/296

2458 AP151010132394
పపరర: సదబమరతనమక యలనమల

94-37/297

భరస : హజరత రరడడడ యలనమల
ఇసటట ననస:12/10/257
వయసదస:57
లస: ససస స
94-37/299

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ యలనమల
ఇసటట ననస:12/10/257
వయసదస:67
లస: పప
94-39/996

94-37/283
2443 JBV1020627
పపరర: నతనఖనసద ఇసదదరరలకడక చదబబడ లల

తసడడ:డ ననగబటబగ కకసనన
ఇసటట ననస:12/10/254
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ యలనమల
ఇసటట ననస:12/10/257
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హజజరత రరడడడ యలనమల
ఇసటట ననస:12/10/257
వయసదస:45
లస: పప
2462 NDX2704757
పపరర: పపషరలత వరడవలర

94-37/285

తసడడ:డ మహబబబ ఖలన
ఇసటట ననస:12/10/256
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ ఖలన ఖలన
ఇసటట ననస:12/10/256
వయసదస:52
లస: పప
2459 AP151010129481
పపరర: శకనవరసరరడడడ యలనమల

2451 NDX2602092
పపరర: వనసకట సతష తతట

94-37/280

భరస : వరరసజనయ వనసకట సదబటమరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:12/10/253
వయసదస:57
లస: ససస స

భసధదవప: వనసకట అలలఖఖ తతట
ఇసటట ననస:12-10-254
వయసదస:34
లస: పప

భరస : మహబబబ ఖలన
ఇసటట ననస:12/10/256
వయసదస:70
లస: ససస స
2456 NDX0485292
పపరర: ఖలల ఉల రహహమలన ఖలన

94-37/282

భరస : కకటటశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:12/10/254
వయసదస:75
లస: ససస స
94-37/290

2440 JBV2521151
పపరర: వవసకట కకషరష రరవప ననళస
తసడడ:డ రరసమహన రరవప
ఇసటట ననస:12/10/250
వయసదస:58
లస: పప

భరస : కకకషష ర ససపత చదబబడ లల
ఇసటట ననస:12/10/253
వయసదస:34
లస: ససస స
94-37/284

94-37/276

భరస : వనసకటటసరశరరవ కకసదమబడడ
ఇసటట ననస:12-10-250
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:12/10/250
వయసదస:29
లస: పప
94-37/281

2437 NDX2446839
పపరర: మమత కకసదమబడడ

2461 NDX2701498
పపరర: కకశశర గగరకస

94-37/565

తసడడ:డ అకకకయల గబరస
ఇసటట ననస:12-10-257
వయసదస:54
లస: పప
94-37/300

2464 NDX1946062
పపరర: రమఖ సదధ మదదదల

94-37/301

భరస : వనసకట రవసదడ కలమలర మదదదల
ఇసటట ననస:12/10/258
వయసదస:36
లస: ససస స
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2465 NDX1321884
పపరర: వనసకట ననగ సదకనఖ దదవ
మదదదల
భరస : ననగ శవర కలమలర మదదదల
ఇసటట ననస:12/10/258
వయసదస:44
లస: ససస స

94-37/302

2466 NDX1321876
పపరర: సశరరజఖ లకడక మదదదల

94-37/303

భరస : ననగ మలలర సశర రరవప మదదదల
ఇసటట ననస:12/10/258
వయసదస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ మలలర సశర రరవప మదదదల
ఇసటట ననస:12/10/258
వయసదస:40
లస: పప

94-37/305
2468 NDX1233139
పపరర: వనసకట రవసదడ కలమలర
మదదదల
తసడడ:డ ననగ మలలర సశర రరవప మదదదల
ఇసటట ననస:12/10/258
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగ మలలర సశర రరవప మదదదల
ఇసటట ననస:12/10/258
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ బటపయఖ మదదదల
ఇసటట ననస:12/10/258
వయసదస:76
లస: పప

2471 NDX1426007
పపరర: వనసకట లకడక సశపన ననమగల

2472 NDX1425926
పపరర: రమణమక పసకకకల

94-38/179

2473 NDX1426015
పపరర: వనసకట రరమ మహన రరవప
ననమగల
తసడడ:డ పడభటకర రరవప
ఇసటట ననస:12-11
వయసదస:42
లస: పప

94-38/180

94-38/688

2476 NDX2565059
పపరర: పసడయసకర శలస

94-37/566

94-38/178

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:12-11
వయసదస:38
లస: ససస స
2474 NDX1425900
పపరర: లకకయఖ పసకకకల

94-38/181

2475 NDX2577310
పపరర: ఆశ షపక
భరస : ససలలమలన షపక
ఇసటట ననస:12-11-26
వయసదస:32
లస: ససస స

94-37/309

2478 AP151010156379
పపరర: అపరనన పసననసటట

భరస : అపరనన పసననసటట
ఇసటట ననస:12-11-185
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరనన పసననసటట
ఇసటట ననస:12-11-185
వయసదస:47
లస: పప

94-38/183
2480 NDX2006402
పపరర: లకడక జగననధ రరవప
అననవరపప
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:12-11-259
వయసదస:68
లస: పప

2481 NDX1425645
పపరర: రరజయ లకడక సపరరపప
భరస : ననగ భబషణస
ఇసటట ననస:12-11-262
వయసదస:61
లస: ససస స

2483 JBV2962835
పపరర: నరకల మమకల

2484 AP151010132246
పపరర: నకతడమక గరదచ

94-38/186

భరస : గరదచ సదధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-265
వయసదస:42
లస: ససస స
2486 AP151010129342
పపరర: జజజరరడడడ గరదచ

94-38/189

భరస : కకటటశశర రరవప టటటట
ఇసటట ననస:12-11-266
వయసదస:39
లస: ససస స

94-37/310

94-37/312

2490 NDX2988970
పపరర: కకటటశశర రరవప టటటట

94-38/184

2493 NDX3195476
పపరర: నఖల గగడ టటటట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప టటటట
ఇసటట ననస:12-11-266
వయసదస:19
లస: పప

2479 NDX2006386
పపరర: హహమ లత అననవరపప

94-38/182

2482 NDX2006329
పపరర: సదబడహకణఖస శషరషన

94-38/185

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరక శషరషన
ఇసటట ననస:12-11-262
వయసదస:81
లస: పప
94-38/187

2485 JBV1025113
పపరర: ఫపలలమన తరరమల రరడడ

94-38/188

తసడడ:డ రరయప రరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-265
వయసదస:71
లస: ససస స
94-38/858

2488 NDX1341072
పపరర: వనవదదహహ గరనదగగసటర

94-37/311

భరస : శకనవరస రరవప మదల
ఇసటట ననస:12/11/266
వయసదస:64
లస: ససస స
94-38/859

తసడడ:డ పడభటకర రరవప టటటట
ఇసటట ననస:12-11-266
వయసదస:45
లస: పప
94-38/861

94-37/307

భరస : లకడక జగనననథ రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:12-11-259
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:12-11-265
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ మదనల
ఇసటట ననస:12/11/266
వయసదస:68
లస: పప
2492 NDX3189701
పపరర: జజఖత టటటట

2487 NDX2742336
పపరర: సదధనకరరరడడడ గరదచ

2470 NDX1233105
పపరర: ననగ మలలర సశర రరవప మదదదల

తసడడ:డ దదరర పడసరద శలస
ఇసటట ననస:12-11-140
వయసదస:19
లస: ససస స

భరస : జజజరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-265
వయసదస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-265
వయసదస:72
లస: పప
2489 NDX1341056
పపరర: శకనవరసరరవప మదనల

94-37/306

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:12-11
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:12-11
వయసదస:57
లస: పప
2477 NDX0916197
పపరర: రమణ పసననసటట

2469 NDX1233121
పపరర: ననగ శవర కలమలర మదదదల

94-37/304
2467 NDX1233113
పపరర: వనసకట రరజజశ కలమలర మదదదల

2491 NDX2996585
పపరర: జజఖత టటటట

94-38/860

భరస : కకటటశశర రరవప టటటట
ఇసటట ననస:12-11-266
వయసదస:40
లస: ససస స
94-38/862

2494 NDX2988756
పపరర: కవఖ టటటట

94-38/863

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప టటటట
ఇసటట ననస:12-11-266
వయసదస:19
లస: ససస స
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2495 NDX1826868
పపరర: రరహన షపక
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94-38/190

భరస : మహమకద ఇకరమల షపక
ఇసటట ననస:12-11-267
వయసదస:53
లస: ససస స
2498 NDX0246884
పపరర: ఉమలబటల పసదపపలలటట

2496 NDX1826926
పపరర: మహమకద ఇకరమల షపక

తసడడ:డ బటబగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:12-11-267
వయసదస:63
లస: పప
94-38/193

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:12/11/269
వయసదస:61
లస: ససస స

2499 NDX1506262
పపరర: అరవసద పసదపపలలటట

తసడడ:డ మగరళమహన రరవప పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:12-11-269
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:12-11-269
వయసదస:31
లస: ససస స

2504 SQX2181006
పపరర: వనసకట లకడక అననపపరరడడ

2505 NDX2778140
పపరర: వమల కలమలరర ఉపరల

95-96/977

తలర : పదక అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-270
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఉపరల
ఇసటట ననస:12-11-271
వయసదస:25
లస: ససస స
2510 NDX2413177
పపరర: వనసకటటశశరరర యకకల

2508 SQX1882620
పపరర: ననగబర మరర షపక

94-38/197

2511 SQX2521896
పపరర: ఏసద బటబగ మమదర

94-38/690

2514 NDX2264364
పపరర: అజజక ననజ మహమకద

2500 NDX0252221
పపరర: మహన రరవప పసదపపలలటట

94-38/195

2503 SQX1431527
పపరర: రరజజశ పసదపపలలటట

95-55/29

తసడడ:డ వరయఖ పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:12-11-269
వయసదస:32
లస: పప
94-38/864

2506 NDX2784122
పపరర: మలరరత నసధన ఉపరల

94-38/865

తసడడ:డ వమల కలమలర వపపరతన
ఇసటట ననస:12-11-271
వయసదస:29
లస: పప
95-96/16

2509 NDX2413169
పపరర: లకడక యకకల

94-38/196

భరస : వనసకటటశశరరర యకకల
ఇసటట ననస:12-11-274
వయసదస:52
లస: ససస స
95-97/862

తసడడ:డ హహచవనవఎమ రరవప మమదర
ఇసటట ననస:12-11-274/b
వయసదస:21
లస: పప
94-38/1109

94-38/192

తసడడ:డ ననగజశశరరలల
ఇసటట ననస:12-11-269
వయసదస:67
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలలర షపక
ఇసటట ననస:12-11-273
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ పటటటభ యకకల
ఇసటట ననస:12-11-274
వయసదస:54
లస: పప
2513 ZAF0611848
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప ఊటర

94-38/194

భరస : సతఖననరరయణ ఉపరల
ఇసటట ననస:12-11-271
వయసదస:48
లస: ససస స
94-38/866

2497 NDX2149087
పపరర: తషలసస మలకకనవన

భరస : అరవసద పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:12-11-269
వయసదస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:12-11-269
వయసదస:32
లస: పప

94-38/689 2502 NDX2639300
2501 NDX2676153
పపరర: ఆసజనవయ భటసకర పసదపపలలటట
పపరర: హరరక పసదపపలలటట

2507 NDX2778470
పపరర: బకహత ఉపరల

94-38/191

2512 SQX2066900
పపరర: ననగమణణ చకక

95-55/890

భరస : వనసకట రరఘవ ననరరయణ రరవప చకక
ఇసటట ననస:12-11-274,275
వయసదస:53
లస: ససస స
94-38/202

2515 NDX2264356
పపరర: సరగర ఇమలసబ షపక

94-38/203

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:12-11-274, FLAT NO.101,
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ అజమల ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:12-11-274, KRISALS SRINIDHI
వయసదస:28
లస: ససస స

భరస : అజమల ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:12-11-274, KRISALS SRINIDHI
వయసదస:53
లస: ససస స

2516 NDX2264273
పపరర: అఫరల ఖలన మహమకద

2517 NDX2264703
పపరర: అజమల ఖలన మహమకద

2518 SQX2083038
పపరర: శరకవణణ కకమలరకకననడ

94-38/204

94-38/205

95-96/910

తసడడ:డ అజమల ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:12-11-274, KRISALS SRINIDHI
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ గగలలస ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:12-11-274, KRISALS SRINIDHI
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ సదబమరరవప
ఇసటట ననస:12-11-275
వయసదస:20
లస: ససస స

2519 AP151010132482
పపరర: సరవతడ మమళరచచరరవప

2520 AP151010132353
పపరర: వరలకడక దచసదదకలరర

2521 AP151010129279
పపరర: హనదమసతరరవప మమళరచచరరవప

94-37/313

భరస : హనదమసతరరవప మమళరచచరరవప
ఇసటట ననస:12/11/276
వయసదస:75
లస: ససస స
2522 SQX1908144
పపరర: ఇసదదరర తరరపత
భరస : చనన బటబగ తరరపత
ఇసటట ననస:12-11-276
వయసదస:33
లస: ససస స

94-37/314

భరస : వనసకటటశశరరర దచసదదకలరర
ఇసటట ననస:12/11/276
వయసదస:91
లస: ససస స
95-97/1

2523 SQX1122654
పపరర: ధన లకడక గగలర పలర
భరస : శశఖర గగలర పలర
ఇసటట ననస:12-11-278
వయసదస:36
లస: ససస స

94-37/315

తసడడ:డ రరఘవయఖ మమళరచచరరవప
ఇసటట ననస:12/11/276
వయసదస:81
లస: పప
95-111/7

2524 NDX2493781
పపరర: వనవషషవ కసదద

94-37/316

తసడడ:డ మహహశశరరరడడడ KANDI
ఇసటట ననస:12-11-279
వయసదస:23
లస: ససస స
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2525 NDX2264216
పపరర: కలలఖణణ కసదద
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94-37/317

భరస : మహహశశర రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:12-11-279
వయసదస:39
లస: ససస స
2528 NDX2264208
పపరర: మహహశశర రరడడడ కసదద

94-37/320

94-37/323

94-37/327

94-37/329

94-37/332

95-96/19

94-37/335

తసడడ:డ శకరరమగలల బటలలసఆరరస
ఇసటట ననస:12-11-282
వయసదస:33
లస: పప

2538 NDX1647173
పపరర: శక లకడక చచదరర కకమటట

2541 NDX3175338
పపరర: సదబమయమక కటటనవడడ

2544 NDX1647165
పపరర: ననగ మణణ తతట

2547 NDX1647157
పపరర: సదరజష బటబగ తతట

94-38/198

2550 NDX2235315
పపరర: శకలకడక కకమటట

94-37/330

2553 NDX2835718
పపరర: జజఖత కకలర
భరస : మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:12-11-282
వయసదస:48
లస: ససస స

2533 NDX1233279
పపరర: రరమకకటట రజడడడ గరగరరరడడడ

94-37/326

2536 SQX1877331
పపరర: ననగబర మరర షపక

95-96/18

2539 NDX0852897
పపరర: వనసగమక కకమటట

94-37/331

భరస : రతనయఖ కకమటట
ఇసటట ననస:12/11/281
వయసదస:43
లస: ససస స
94-38/867

2542 NDX3173846
పపరర: సరశత కటటనవడడ

94-38/868

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కటటనవడడ
ఇసటట ననస:12-11-281
వయసదస:23
లస: ససస స
94-37/333

2545 NDX2493898
పపరర: జజఖత కకలర

94-37/334

భరస : మలలర శశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:12-11-282
వయసదస:48
లస: ససస స
94-37/336

2548 NDX2493831
పపరర: మలలర శశర రరవప కకలర

94-37/337

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:12-11-282
వయసదస:53
లస: పప
94-38/199

భరస : రతనయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:12-11-282
వయసదస:27
లస: ససస స
94-38/201

94-37/322

తసడడ:డ జజన బటషర షపక
ఇసటట ననస:12-11-280
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగజశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:12/11/282
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ రతనయఖ కకమత
ఇసటట ననస:12-11-282
వయసదస:23
లస: ససస స
2552 NDX2234888
పపరర: తషలసస రరస బటలలసఆరరస

95-96/17

భరస : సదరజష బటబగ తతట
ఇసటట ననస:12/11/282
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:12-11-282
వయసదస:27
లస: పప
2549 NDX2235299
పపరర: ఊహ కకమత

2535 SQX1795244
పపరర: షపక అబగదల ఖయగఖస

2530 NDX1745845
పపరర: దదపసక మణణ గగడడవరడ

తసడడ:డ అపసర రజడడడ గరగరరరడడడ
ఇసటట ననస:12/11/280
వయసదస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కటటనవడడ
ఇసటట ననస:12-11-281
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:12-11-281
వయసదస:28
లస: పప
2546 NDX2493872
పపరర: ఫణణ కకలర

94-37/324

భరస : రతనయఖ కకమటట
ఇసటట ననస:12/11/281
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ కకమటట
ఇసటట ననస:12/11/281
వయసదస:50
లస: పప
2543 SQX1908151
పపరర: సలస షపక

2532 JBV2526606
పపరర: సదబమలకడక గగడడవరడ

94-37/319

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:12/11/280
వయసదస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మబస
ఇసటట ననస:12-11-280
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ రతనయఖ కకమటట
ఇసటట ననస:12-11-281
వయసదస:23
లస: ససస స
2540 NDX0478115
పపరర: రతనయఖ కకమటట

94-37/321

భరస : సరసబశవరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:12/11/280
వయసదస:60
లస: ససస స

తలర : కకటయఖ సస మశశటట
ఇసటట ననస:12/11/280
వయసదస:62
లస: పప
2537 NDX2428092
పపరర: ఊహ కకమటట

2529 JBV2521920
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప మలరజమసడ

2527 NDX1839507
పపరర: వరడ ఆదదతఖ మలరజమసడ

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప మలరజమసడ
ఇసటట ననస:12/11/279
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ వరదనచనరరఖలల మలరజమసడ
ఇసటట ననస:12/11/279
వయసదస:63
లస: పప

భరస : రరమ కకటట రజడడ గరగరరరడడడ
ఇసటట ననస:12/11/280
వయసదస:36
లస: ససస స
2534 NDX2028299
పపరర: ఏడడకకసడలల సస మశశటట

94-37/318

భరస : రరఘవవసదడ రరవప మలరజమసడ
ఇసటట ననస:12/11/279
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబమ రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:12-11-279
వయసదస:44
లస: పప
2531 NDX1233253
పపరర: శక దదవ గరగరరరడడడ

2526 NDX0246843
పపరర: పదక మలరజమసడ

2551 NDX2235331
పపరర: హనదమలయమక ఉడత

94-38/200

భరస : పరనకరల రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:12-11-282
వయసదస:76
లస: ససస స
94-38/869

2554 NDX3256583
పపరర: శరరష వరలలరర

94-38/1110

తసడడ:డ రమమశ వరలలరర
ఇసటట ననస:12-11-282
వయసదస:19
లస: ససస స
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2555 NDX3256609
పపరర: కరకసత వలలరర
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94-38/1111

తసడడ:డ రమమశ వలలరర
ఇసటట ననస:12-11-282
వయసదస:18
లస: పప

2556 NDX1745811
పపరర: గగరర నరరపమ పడతసపరటట

తసడడ:డ పడభటకర రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:12/11/283
వయసదస:25
లస: ససస స

94-37/340 2559 AP151010129613
2558 NDX1647132
పపరర: ననగ శసకర కరరరసకజయ పడతపరటట
పపరర: పడభటకరరరవప పడతసపరటట

తసడడ:డ పడభటకర రరవప పడతపరటట
ఇసటట ననస:12/11/283
వయసదస:28
లస: పప
2561 NDX3297637
పపరర: వజయ కలమలర పసలర

94-38/1134

94-96/20

94-99/17

94-99/646

94-37/568

94-40/556

తసడడ:డ వనసకట రరజ యలమరరస
ఇసటట ననస:12-12-288
వయసదస:60
లస: పప

2571 NDX2570133
పపరర: మలధదరర పరటట

2574 NDX2576957
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఈమన

2577 NDX0751172
పపరర: రరజజశశర రరవప సస మసపటట

94-40/828

2580 NDX2908523
పపరర: షపక కరరమగననసర బబగగమ

94-99/18

2583 NDX2836526
పపరర: శకనవరస రరవప కకట
తసడడ:డ ఆసజనవయగలల కకట
ఇసటట ననస:12-12-288
వయసదస:50
లస: పప

2563 NDX2570406
పపరర: కకకసట స ఫర మగదనమఅలల

94-96/526

2566 NDX2513638
పపరర: దదవఖ పప లసద

94-99/16

2569 NDX2571024
పపరర: కరరషరక షపక

94-37/567

తసడడ:డ ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:12-11-609
వయసదస:18
లస: ససస స
94-38/693

2572 NDX2536373
పపరర: ససపపరష

94-37/342

భరస : జజన
ఇసటట ననస:12-11-802
వయసదస:24
లస: ససస స
94-49/594

2575 NDX2576775
పపరర: శశశలజ ఈమన

94-99/644

భరస : శకనవరస రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:12-11-1656
వయసదస:48
లస: ససస స
94-38/206

2578 NDX2389500
పపరర: రరజశశఖర ఉడత

94-38/207

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:12-12-29/1
వయసదస:30
లస: పప
94-38/870

తసడడ:డ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:12-12-259
వయసదస:67
లస: ససస స
94-38/871

94-99/645

తసడడ:డ బటలకకషష పస లసద
ఇసటట ననస:12-11-581
వయసదస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ సపటట
ఇసటట ననస:12-12-28
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట వర రరస పడసరద దసడ
ఇసటట ననస:12-12-133
వయసదస:28
లస: పప
2582 NDX2837102
పపరర: హనదమసత రరవప యలమరరస

94-38/692

తసడడ:డ సప మరరదద ఈమన
ఇసటట ననస:12-11-1656
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:12-12-17
వయసదస:47
లస: పప
2579 NDX2954469
పపరర: ఆదదతఖ సరయ రరస దసడ

2568 NDX2512788
పపరర: వసశ కకషష పస లసద

2560 NDX2599306
పపరర: హరరన సయఖద

తసడడ:డ లలకయఖ మగదనమఅలల
ఇసటట ననస:12-11-421
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ మహహశశర రరవప పరటట
ఇసటట ననస:12-11-616
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వవరరనర నదఖలల వలలర పప
ఇసటట ననస:12-11-878
వయసదస:18
లస: పప
2576 NDX1618745
పపరర: మలలఖదదడ అసబటట

94-38/691

తసడడ:డ బటలకకషష పస లసద
ఇసటట ననస:12-11-581
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అరరర
ఇసటట ననస:12-11-614
వయసదస:18
లస: ససస స
2573 NDX2618965
పపరర: నవన వలలర పప

2565 NDX2712453
పపరర: మమనక అరరకక

94-37/339

తసడడ:డ ఇమలమ సయఖద
ఇసటట ననస:12-11-356
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:12-11-575
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : బటలకకషష పస లసద
ఇసటట ననస:12-11-581
వయసదస:27
లస: ససస స
2570 NDX2571263
పపరర: సరయభవరన అరరర

94-37/341

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:12-11-415
వయసదస:29
లస: పప

భరస : శకరరమగలల అసకరల
ఇసటట ననస:12-11-522
వయసదస:20
లస: ససస స
2567 NDX2512929
పపరర: వరసవ పస లసద

2562 NDX2712552
పపరర: చనన ఆసజనవయగలల ఉలలస

2557 AP151010132067
పపరర: ఉమలసదసదరర పడతసపరటట

భరస : పడభటకర రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:12/11/283
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:12/11/283
వయసదస:63
లస: పప

తసడడ:డ నతననయయలల పసలర
ఇసటట ననస:12-11-409
వయసదస:19
లస: పప
2564 NDX2512663
పపరర: కకరస ర అసకరల

94-37/338

2581 NDX2389807
పపరర: మలధవ లత జమగకల

94-38/14

భరస : వనసకటటశశర రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:12-12-288
వయసదస:41
లస: ససస స
94-38/872

2584 NDX2836542
పపరర: వనసకట వవధవత కకట

94-38/873

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:12-12-288
వయసదస:45
లస: ససస స
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2585 NDX2881068
పపరర: కకషష తషలశ కకట
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94-38/874

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:12-12-288
వయసదస:22
లస: ససస స
2588 NDX2753424
పపరర: కకషష తషలశ కకట

94-38/875

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:12-12-288
వయసదస:19
లస: ససస స
94-38/876

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:12-12-288 FLAT 102
వయసదస:22
లస: ససస స
2591 NDX3282597
పపరర: ననగజజఖత బడడగగ

2586 NDX2881050
పపరర: ఆదదతఖ దదపసస కకట

2589 NDX2767945
పపరర: ఆదదతఖ దదపసస కకట

తసడడ:డ ననగరచరసజవ బడడగగ
ఇసటట ననస:12-12-288 F.NO 301
వయసదస:38
లస: ససస స

2592 NDX2122505
పపరర: అననపపరష బబహహర

94-38/877

2590 NDX3282589
పపరర: ననగ చరసజవ బడడగగ

94-38/1130

తసడడ:డ సదసదడయఖ బడడగగ
ఇసటట ననస:12-12-288 F.NO 301
వయసదస:61
లస: పప
94-38/208

భరస : రఘగననథ బబహహర
ఇసటట ననస:12-12-289
వయసదస:69
లస: ససస స

2593 NDX0636936
పపరర: మహన బబహహరర

94-38/209

తసడడ:డ రఘగననధ
ఇసటట ననస:12-12-289
వయసదస:40
లస: పప

94-38/210 2595 NDX1425769
94-38/211 2596 NDX2194819
2594 JBV1020429
పపరర: ససరఖ పడసరద శరక అసబటటపపడడ
పపరర: అసబటట పపడడ సదషమ లలవణఖ
పపరర: రరమలకడక కసభసపరటట

తసడడ:డ రరమబడహకస
ఇసటట ననస:12-12-291
వయసదస:79
లస: పప
2597 NDX1801910
పపరర: నలమ పస లలరర

తసడడ:డ ససరఖ పడసరద శశరక
ఇసటట ననస:12-12-292
వయసదస:27
లస: ససస స
94-38/214

భరస : సతష రరడడడ పస లలరర
ఇసటట ననస:12-12-294
వయసదస:26
లస: ససస స
2600 NDX1869140
పపరర: వజయ కలమలరర పస లలరర

94-38/217

94-38/220

94-38/223

తసడడ:డ ఖలససస వలआ
ఇసటట ననస:12-12-297
వయసదస:33
లస: పప

94-38/218

2607 NDX3152162
పపరర: దదలలరద బబగగమ

94-38/224

2610 JBV1020346
పపరర: కకటటశశరమక మతషకలరర

94-38/221

2613 JBV1021617
పపరర: శకనవరసదలల మతషకలరర
తసడడ:డ సదబటమరరయగడడ
ఇసటట ననస:12-12-297
వయసదస:39
లస: పప

2602 NDX1801977
పపరర: సతష రరడడడ పస లలరర

94-38/219

2605 NDX2006659
పపరర: కకషషయఖ సదరరగణణ

94-38/222

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప సదరరగణణ
ఇసటట ననస:12-12-294
వయసదస:50
లస: పప
94-38/878

2608 NDX3064979
పపరర: మబకరరరమబలలర ఖలన

94-38/879

తసడడ:డ జఫరరలలర ఖలన
ఇసటట ననస:12-12-296
వయసదస:28
లస: పప
94-38/225

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:12-12-297
వయసదస:37
లస: ససస స
94-38/227

94-38/216

తసడడ:డ పడసరద రరడడ పస లలరర
ఇసటట ననస:12-12-294
వయసదస:34
లస: పప

భరస : జఫరరలలర ఖలన
ఇసటట ననస:12-12-296
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసదలల
ఇసటట ననస:12-12-297
వయసదస:34
లస: ససస స
2612 NDX0657544
పపరర: నజర అహకదआ షపకआ

2604 NDX2006568
పపరర: అసజయఖ తషసపరటట

2599 NDX2006519
పపరర: ననరరయణమక పప దదల
భరస : అతస రయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:12-12-294
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ తషసపరటట
ఇసటట ననస:12-12-294
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పస లలరర
ఇసటట ననస:12-12-294
వయసదస:63
లస: పప
2609 NDX0723817
పపరర: ససతమక మతషకలరర

94-38/215

భరస : అసజయఖ తషసపరటట
ఇసటట ననస:12-12-294
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన పపలర యఖ పప దదల
ఇసటట ననస:12-12-294
వయసదస:43
లస: పప
2606 NDX1869108
పపరర: పడసరద రరడడ పస లలరర

2601 NDX2006543
పపరర: కరసరమక తషసపరటట

94-38/212

భరస : జజకబ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:12-12-292
వయసదస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకట పడవణ కలమలర పప తత
స రర
ఇసటట ననస:12-12-294
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరడడ పస లలరర
ఇసటట ననస:12-12-294
వయసదస:57
లస: ససస స
2603 NDX2006535
పపరర: ఆలలరయఖ పప దదల

2598 NDX2029735
పపరర: మలధదరర పప తత
స రర

94-38/1125

తసడడ:డ తరరపత సరశమ యలవరరస
ఇసటట ననస:12-12-288
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:12-12-288 FLAT 102
వయసదస:19
లస: ససస స
94-38/1131

2587 NDX2389393
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యలవరరస

2611 NDX1189794
పపరర: హరరష కకతస కకట

94-38/226

తసడడ:డ సదబడహకణఖస
ఇసటట ననస:12-12-297
వయసదస:27
లస: పప
94-38/228

2614 JBV1020338
పపరర: వనసకటటశశరరర మతషకలరర

94-38/229

తసడడ:డ సదబటమరరయగడడ
ఇసటట ననస:12-12-297
వయసదస:43
లస: పప
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2615 NDX2598795
పపరర: రరజజశ పప దదల
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94-28/782

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:20
లస: పప
2618 NDX0247213
పపరర: అరరణన గగమకడడదల

94-38/231

94-38/234

94-38/694

94-38/880

94-38/239

2625 NDX2569200
పపరర: రమణ పప దదల

2628 JBV1021351
పపరర: రమలదదవ ఆకలరరత

2631 NDX1161017
పపరర: హహమజ చసతకకకసదద

94-38/242

2634 NDX3286309
పపరర: వశ మబరరస దదవరసపరటట

2637 NDX1121342
పపరర: పడథదఖష వరసన

భరస : బసవపపననన రరడడ తమక
ఇసటట ననస:12-12-303 FLAT NO102
వయసదస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వనసకట సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:12-12-304
వయసదస:28
లస: ససస స

2639 AP151010132147
పపరర: దదవ వ

2640 NDX1159912
పపరర: శవలసగయలఖ కటటటబబ యన

94-38/245

భరస : సదబటమ రరవప
ఇసటట ననస:12-12-304
వయసదస:46
లస: ససస స
2642 NDX1257575
పపరర: పదక కడడయలల
భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:12-12-305
వయసదస:42
లస: ససస స

94-38/695

94-38/237

2643 NDX0976647
పపరర: వఠల రరజకలమలరర జజరరగర
భరస : బబ సదబటబగ
ఇసటట ననస:12-12-305
వయసదస:63
లస: ససస స

2623 NDX0252304
పపరర: సపవదదల నడడకకసడ

94-38/236

2626 NDX2598787
పపరర: రమమశ బటబగ పప దదల

94-38/696

2629 NDX2122547
పపరర: లలత చసదడ ఆకలరరత

94-38/238

తసడడ:డ రమణ ననగజశశర రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:12-12-299
వయసదస:24
లస: పప
94-38/240

2632 AP151010132304
పపరర: గగసరఖబబగసआ

94-38/241

భరస : ఖలసససआ
ఇసటట ననస:12-12-300
వయసదస:57
లస: ససస స
94-7/1076

2635 NDX3084415
పపరర: వమల కలమలరర తమక

94-39/1125

భరస : బసవ పపనన రరడడ తమక
ఇసటట ననస:12-12-303 FALTNO 102
వయసదస:69
లస: ససస స
94-38/243

2638 NDX0022293
పపరర: పడభగ జజఖత పపల

94-38/244

భరస : ననగబటబగ
ఇసటట ననస:12-12-304
వయసదస:44
లస: ససస స
94-38/246

తసడడ:డ మటటటపలర
ఇసటట ననస:12-12-304
వయసదస:50
లస: పప
94-38/248

94-38/233

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదవరసపరటట
ఇసటట ననస:12-12-301
వయసదస:22
లస: పప
94-38/881

2620 NDX1104157
పపరర: శవకకషష నడడగగసడ

తసడడ:డ కరసదమలర
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:55
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:12-12-300
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలసససబగడదआ आ
ఇసటట ననస:12-12-300
వయసదస:36
లస: పప
2636 NDX3087764
పపరర: వమల కలమలరర తమక

94-38/235

భరస : రమణ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:12-12-299
వయసదస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరమ రరవప
ఇసటట ననస:12-12-299
వయసదస:54
లస: పప
2633 JBV2521227
పపరర: జజలలనభటషరआ షపకआ

2622 NDX0900787
పపరర: శవ గగమకడడదల

94-38/230

తసడడ:డ సపవదదలల
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:29
లస: పప

భరస : అలల
ర రయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:19
లస: పప
2630 JBV2521508
పపరర: రమణ ననగజశశరరరవప అకలరరత

94-38/232

తసడడ:డ ఓసకరరస
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ చనన పపలర యఖ
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:43
లస: పప
2627 NDX2770691
పపరర: రరజజశ పప దదల

2619 NDX0904201
పపరర: లకడక నడడగగసడ

2617 NDX1218395
పపరర: నవఖ నడడగగసడ

భరస : నరససమక రరవప
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:28
లస: ససస స

భరస : సపవదదలల
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదదలల
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:31
లస: పప
2624 NDX2598761
పపరర: అలల
ర రయఖ పప దదల

94-29/827

తసడడ:డ అలలరయఖ
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:19
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:12-12-298
వయసదస:43
లస: ససస స
2621 NDX0252312
పపరర: నరసససహరరవప నడడగగసడ

2616 NDX2574366
పపరర: రరజజష

2641 AP151010129616
పపరర: సదబరరరవ వ

94-38/247

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:12-12-304
వయసదస:52
లస: పప
94-38/249

2644 NDX1853895
పపరర: సరయ రరస పపల

94-38/250

తసడడ:డ ననగబటబగ పపల
ఇసటట ననస:12-12-305
వయసదస:25
లస: పప
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2645 NDX0252320
పపరర: ననగగబటబగ పపల
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94-38/251

తసడడ:డ హనదమసత రరవప
ఇసటట ననస:12-12-305
వయసదస:45
లస: పప
2648 NDX2594943
పపరర: వనసకట శవ సరయ

94-38/697

94-38/255

94-38/258

94-38/261

94-38/264

94-38/267

94-38/270

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వరసర
ఇసటట ననస:12-12-314
వయసదస:26
లస: పప

2658 AP151010129440
పపరర: లకడక ననరరయణ

2661 JBV2522068
పపరర: శకనవరసరరవప నసతకకక

2664 NDX1121391
పపరర: ననగమణణ వరస

2667 NDX3175999
పపరర: అనసష వరసర

94-39/1127

94-38/272

2670 NDX3215282
పపరర: అనసష వరసర

94-38/254

2653 NDX2053114
పపరర: జయశక బసడడ

94-38/257

2656 NDX2053122
పపరర: వనయ బగడడ

94-38/260

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బగడడ
ఇసటట ననస:12-12-309
వయసదస:26
లస: పప
94-38/262

2659 JBV2526929
పపరర: వనసకట రమణ నసతకకక

94-38/263

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12-12-311
వయసదస:35
లస: ససస స
94-38/265

2662 AP151010132241
పపరర: దమయసత పస

94-38/266

భరస : తనతయఖ
ఇసటట ననస:12-12-312
వయసదస:92
లస: ససస స
94-38/268

2665 NDX1104173
పపరర: వనసకటరమణ వరసర

94-38/269

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:12-12-313
వయసదస:26
లస: పప
94-38/882

భరస : వనసకట రమణ వరసర
ఇసటట ననస:12-12-313
వయసదస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ వరసర
ఇసటట ననస:12-12-313
వయసదస:23
లస: ససస స
2672 NDX1869314
పపరర: వరసద వరసర

94-38/259

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:12-12-313
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:12-12-313
వయసదస:51
లస: పప
2669 NDX3216769
పపరర: అనసష వరసర

2655 AP151010132145
పపరర: కరసతమక బ

2650 JBV1021237
పపరర: ఉమలదదవ చచవనవన

భరస : యహనద బసడడ
ఇసటట ననస:12-12-309
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:12-12-311
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపనదమబడడ
ఇసటట ననస:12-12-312
వయసదస:28
లస: పప
2666 NDX1104199
పపరర: ఏడడకకసడలల వరసర

94-38/256

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:12-12-309
వయసదస:80
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:12-12-311
వయసదస:57
లస: ససస స
2663 NDX1853846
పపరర: శవ తదజ పపనదమబడడ

2652 JBV1021245
పపరర: మహహషరమబగ చచవనవన

94-38/253

భరస : మహహషరమబగ
ఇసటట ననస:12-12-305-1
వయసదస:39
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:12-12-309
వయసదస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:12-12-309
వయసదస:45
లస: పప
2660 AP151010132240
పపరర: వనసకరయమక పస

94-38/698

తసడడ:డ మగరహరరరరవప
ఇసటట ననస:12-12-305-1
వయసదస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:12-12-309
వయసదస:42
లస: ససస స
2657 AP151010129489
పపరర: శకనవరసరరవప

2649 NDX2602324
పపరర: ఉదయ చసదద కడడయలల

2647 NDX1080928
పపరర: బబ సదబటబగ జర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:12-12-305
వయసదస:64
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ కడడయలల
ఇసటట ననస:12-12-305
వయసదస:19
లస: పప

తసడడ:డ మహహశ బటబగ చచవనవన
ఇసటట ననస:12-12-305-1
వయసదస:24
లస: పప
2654 AP151010132143
పపరర: ఆనసరరధ బ

94-38/252

తసడడ:డ రరమచసదడడడ
ఇసటట ననస:12-12-305
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:12-12-305
వయసదస:22
లస: పప
2651 NDX1869298
పపరర: హహ మగరళ చచవనవన

2646 NDX1257567
పపరర: లకకయఖ కడడయలల

2668 NDX3214004
పపరర: అనసష వరసర

94-39/1126

భరస : వనసకట రమణ వరసర
ఇసటట ననస:12-12-313
వయసదస:23
లస: ససస స
94-39/1128

2671 NDX1853788
పపరర: వరలకడక సదరజసదడననథ

94-38/271

భరస : వనసకట రమణ వరసర
ఇసటట ననస:12-12-313
వయసదస:23
లస: ససస స

భరస : నరజసదడననథ సససగ సదరజసదడననథ
ఇసటట ననస:12-12-314
వయసదస:50
లస: ససస స

94-38/273
2673 NDX1853705
పపరర: ససరఖననరరయణ సససగ
నరజసదడననథ
తసడడ:డ నరజసదడననథ సససగ సదరజసదడననథ
ఇసటట ననస:12-12-314
వయసదస:28
లస: పప

2674 NDX1853747
పపరర: నరజసదడననథ సససగ సదరజసదడననథ

94-38/274

తసడడ:డ సదరజసదడననథ సససగ ననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:12-12-314
వయసదస:61
లస: పప
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2675 NDX2416576
పపరర: సరవతడ అతషకలరర
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94-38/275

భరస : శకనవరస రరవప అతషకలరర
ఇసటట ననస:12-12-315
వయసదస:37
లస: ససస స
2678 NDX2937076
పపరర: రరజ కలమలరర చలమలశశటట

2676 NDX2416568
పపరర: శకనవరస రరవప అతషకలరర

94-38/276

తసడడ:డ సపవదయఖ పపద
ఇసటట ననస:12-12-315
వయసదస:40
లస: పప

94-38/883

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చలమలశశటట
ఇసటట ననస:12-12-315 WORD NO.3
వయసదస:66
లస: పప

భరస : వరబదడయఖ చలమలశశటట
ఇసటట ననస:12-12-315 WORD NO.5
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర కలమలర తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:12-12-316
వయసదస:57
లస: ససస స

94-38/278
2680 NDX2006410
పపరర: చసదడ శశఖర కలమలర
తతనదగగసటర
తసడడ:డ వనసకట ఉమ మహహశశర రరవప తతనదగ
ఇసటట ననస:12-12-316
వయసదస:66
లస: పప

2681 NDX2903854
పపరర: శకనవరస రరడడడ కలర

2682 NDX2903912
పపరర: పదనకవత కలర

2683 NDX2903540
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ కలర

94-38/884

94-38/885

భసధదవప: పదనకవత కలర
ఇసటట ననస:12-12-316
వయసదస:49
లస: పప
2684 NDX2903920
పపరర: జననన సరయ జతదసదడ రరడడడ కలర

94-38/888

94-38/281

2685 NDX2389559
పపరర: లకడకతదజ నరహరర

2688 NDX2592442
పపరర: షరలలస రరజ పససపరటట

94-38/283

2691 NDX1801613
పపరర: మహమకద ఖలజజ షపక

2694 NDX2071751
పపరర: లకడక వరకర

భరస : వనసకటటశశరరర పససపరటట
ఇసటట ననస:12-12-318
వయసదస:61
లస: ససస స

భరస : బడహకనసద రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:12-12-319
వయసదస:52
లస: ససస స

94-38/287
2696 NDX1854125
పపరర: వనసకట సరయ రరస పడణణత
జలలర లర మగడడ
తసడడ:డ వనసకట కకషష మహన జలలర లర మగడడ
ఇసటట ననస:12-12-319
వయసదస:25
లస: పప

2697 NDX1890806
పపరర: కరరరసక రరడడడ వరకర
తసడడ:డ బడహకనసద రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:12-12-319
వయసదస:25
లస: పప

2699 NDX2938470
పపరర: జరరనన బబగగమ మహమకద

2700 NDX2007715
పపరర: జజవనశద మహమకద

94-38/889

భరస : జబర మహమకద
ఇసటట ననస:12-12-319
వయసదస:57
లస: ససస స
2702 NDX2885762
పపరర: తడవకకమ రరవప కరవపరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:12-12-321
వయసదస:20
లస: పప

94-38/279

94-37/569

2703 NDX0976704
పపరర: ఇసదనడవతమక మలలర
భరస : వనసకట ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:12-12-322
వయసదస:71
లస: ససస స

94-38/280

2689 NDX1869330
పపరర: నజజక తబసదస షపక

94-38/282

తసడడ:డ మహమకద ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:12-12-318
వయసదస:25
లస: ససస స
94-38/284

2692 NDX2589448
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపరటట

94-38/699

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప పససపరటట
ఇసటట ననస:12-12-318
వయసదస:62
లస: పప
94-38/285

2695 NDX1890780
పపరర: ఏకరసత రరడడడ లసకకరరడడడ

94-38/286

తసడడ:డ వనసకట సదబటమరరడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:12-12-319
వయసదస:24
లస: పప
94-38/288

2698 NDX1448035
పపరర: వనసకట కకషష మహన
జలలర లర మగడడ
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:12-12-319
వయసదస:60
లస: పప

94-38/289

94-38/373

2701 NDX0751123
పపరర: మగరళ కకషష గగసటటపలర

94-38/290

తసడడ:డ జబబర మహమకద
ఇసటట ననస:12-12-319,
వయసదస:29
లస: పప
94-38/890

2686 NDX2389534
పపరర: కకటటశశరమక నరహరర
భరస : సతఖననరరయణ నరహరర
ఇసటట ననస:12-12-317
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:12-12-318
వయసదస:50
లస: పప
94-233/940

94-38/887

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:12-12-316
వయసదస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపరటట
ఇసటట ననస:12-12-318
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరడడ దఖప
ఇసటట ననస:12-12-318
వయసదస:33
లస: పప
2693 NDX2650984
పపరర: ససతమక పససపరటట

94-38/886

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నరహరర
ఇసటట ననస:12-12-317
వయసదస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ నరహరర
ఇసటట ననస:12-12-317
వయసదస:52
లస: పప
2690 NDX2071744
పపరర: సదమన రరడడడ దఖప

94-38/277

భరస : శకనవరస రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:12-12-316
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:12-12-316
వయసదస:18
లస: పప
2687 NDX2389609
పపరర: సతఖననరరయణ నరహరర

2679 NDX2006451
పపరర: సదహషసణణ తతనదగగసటర

2677 NDX2931962
పపరర: వరబదడయఖ చలమలశశటట

తలర : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:12-12-320
వయసదస:66
లస: పప
94-38/291

2704 NDX2784353
పపరర: రఘగననథ రరడడ మలలర

94-38/891

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ మలలర
ఇసటట ననస:12-12-322
వయసదస:22
లస: పప
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2705 JBV1024660
పపరర: మసగమక పరణణ దదపప
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94-38/292

భరస : భటసకరరరవప
ఇసటట ననస:12-12-323
వయసదస:61
లస: ససస స
2708 NDX2590826
పపరర: సససహదదడ మగదనదడ

94-29/828

2709 NDX2570703
పపరర: దదరర పడసరద మగదనదడ

94-38/892

2712 NDX2751055
పపరర: దదరర పడసరద మగదనదడ

2715 NDX0247031
పపరర: ససతనరరమమక ససకర

భరస : జజ కజ ఎ వ యస పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:12-12-327
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : రరజమబరరస
ఇసటట ననస:12-12-327
వయసదస:75
లస: ససస స

2717 NDX1447896
పపరర: హహమసత సరయ జకక

2718 NDX1080993
పపరర: వనసకటటశశరరర వపరరర

94-38/298

తసడడ:డ జజ కజ ఎ వ యస పడకరశ రరవప జకక
ఇసటట ననస:12-12-327
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:12-12-327
వయసదస:34
లస: పప

2720 NDX0749648
పపరర: వసదన సస మసపటట

2721 NDX0750992
పపరర: వజయ కలమలర సస మసపటట

94-38/302

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:12-12-328
వయసదస:39
లస: ససస స
2723 AP151010132332
పపరర: సరరజన దసటట

94-38/305

94-38/308

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:12-12-331
వయసదస:38
లస: ససస స

2727 NDX2918233
పపరర: వణ మలధదరర దసటట

94-38/310

2730 NDX1447789
పపరర: పదనకవత మలరరపలర

94-38/296

2733 JBV2526176
పపరర: మణణమలల బబరరర
భరస : సదరజష
ఇసటట ననస:12-12-331
వయసదస:40
లస: ససస స

94-38/701

2713 NDX0976597
పపరర: రరమలకడక వపరరర

94-38/294

2716 NDX0247007
పపరర: ససతనమహలకడక చచననపడగడ

94-38/297

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:12-12-327
వయసదస:80
లస: ససస స
94-38/299

2719 NDX2264265
పపరర: రరమ కకషష రరవప చతరరల

94-38/300

తసడడ:డ కకటట లసగయఖ చతరరల
ఇసటట ననస:12-12-327
వయసదస:47
లస: పప
94-38/303

2722 NDX1218445
పపరర: వరణణ బటల కరశభటట

94-38/304

భరస : కకదసడన పరణణ
ఇసటట ననస:12-12-329
వయసదస:49
లస: ససస స
94-38/306

2725 NDX1159896
పపరర: వవసకటశవననగసరయ
పవనకలమలర బ
తసడడ:డ శకరరమ చసదడమబరరస
ఇసటట ననస:12-12-329
వయసదస:27
లస: పప

94-38/307

94-38/894

2728 NDX1447813
పపరర: దదపసస మలరరపలర

94-38/309

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మలరరపలర
ఇసటట ననస:12-12-330
వయసదస:31
లస: ససస స
94-38/311

భరస : చసదడ శశఖర మలరరపలర
ఇసటట ననస:12-12-330
వయసదస:54
లస: ససస స
94-38/313

2710 NDX2592343
పపరర: ఆసజనవయగలల మగదనదడ

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:12-12-327
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకదసడ పన దసటట
ఇసటట ననస:12-12-329
వయసదస:19
లస: ససస స

భరస : సదబడమణఖస
ఇసటట ననస:12-12-330
వయసదస:44
లస: ససస స
2732 JBV2526168
పపరర: వజయలకడక బబరరర

94-38/893

తసడడ:డ కకదసడపరణణ దసటట
ఇసటట ననస:12-12-329
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ హనదమసత రరవప
ఇసటట ననస:12-12-329
వయసదస:53
లస: పప
2729 AP151010132306
పపరర: సదగగణ

2724 NDX2423507
పపరర: శక వదనఖధర దసటట

94-4/1368

తసడడ:డ శక రమగలల మగదనదడ
ఇసటట ననస:12-12-325
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరజజశశర రరవప
ఇసటట ననస:12-12-328
వయసదస:40
లస: పప

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:12-12-329
వయసదస:67
లస: ససస స
2726 NDX1218304
పపరర: కకదసడన పరణణ దసటట

94-38/700

తసడడ:డ శకరరమలల మగదనదడ
ఇసటట ననస:12-12-325
వయసదస:32
లస: పప
94-38/295

2707 NDX2640902
పపరర: మలధవ కకసడన

భరస : పపరష చసదడ రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:12-12-323 , 0 LINE
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల మగదనదడ
ఇసటట ననస:12-12-325
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపసటయఖ మగదనదడ
ఇసటట ననస:12-12-325
వయసదస:61
లస: పప
2714 NDX1447912
పపరర: ననగ జజఖత జకక

94-38/293

తసడడ:డ టట పస కలమలర తలర వపవవల
ఇసటట ననస:12-12-323
వయసదస:26
లస: పప

భరస : శక రరమగలల మగదనదడ
ఇసటట ననస:12-12-325
వయసదస:55
లస: ససస స
2711 NDX2853430
పపరర: శకరరమగలల మగదనదడ

2706 NDX1827114
పపరర: ననగ చచవతనఖ తలర వపవవల

2731 JBV2521094
పపరర: సదబడహకణఖస

94-38/312

తసడడ:డ వనసకటపర
ఇసటట ననస:12-12-330
వయసదస:50
లస: పప
94-38/314

2734 AP151010132087
పపరర: ననగరరజకలమలరర ససహహచ

94-38/315

భరస : సతష
ఇసటట ననస:12-12-331
వయసదస:41
లస: ససస స
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2735 AP151010132084
పపరర: ససహహచ అననపపరరషదదవ

94-38/316

తసడడ:డ ససహహచ శరక
ఇసటట ననస:12-12-331
వయసదస:44
లస: ససస స
2738 AP151010132072
పపరర: బసవపపననమక వ

94-38/319

94-38/322

94-38/320

2742 NDX0485110
పపరర: శకరరమచసదడమబరరస బరరరర

94-38/325

2745 NDX1121409
పపరర: మసజల బరరరర

94-38/318

2740 AP151010129508
పపరర: సదరజష బబరరర

94-38/321

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:12-12-331
వయసదస:48
లస: పప
94-38/323

తసడడ:డ హనదమయఖ శరససక ష
ఇసటట ననస:12-12-331
వయసదస:59
లస: పప

భరస : ఉదయ భటసకర గసగరరజ
ఇసటట ననస:12-12-332
వయసదస:38
లస: ససస స
2747 NDX2700664
పపరర: KOTESWARI VENUKURI

2739 JBV2521235
పపరర: రమమశ బబరలల

2737 AP151010132085
పపరర: సతఖసదసదరర ససహహచ

భరస : ససహహచ శరక
ఇసటట ననస:12-12-331
వయసదస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:12-12-331
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:12-12-331
వయసదస:48
లస: పప
2744 NDX2111110
పపరర: సరశత చచవతనఖ గసగరరజ

94-38/317

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:12-12-331
వయసదస:67
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:12-12-331
వయసదస:77
లస: ససస స
2741 NDX1218478
పపరర: రవ పడసరద ఇనవరటట

2736 AP151010132260
పపరర: సదశల బ

2743 NDX1121383
పపరర: వనసకట శశషశశశలజ బరరరర

94-38/324

తసడడ:డ శకరరమచసదడమబరరస
ఇసటట ననస:12-12-332
వయసదస:27
లస: ససస స
94-38/326

భరస : శకరరమచసదడమబరరస
ఇసటట ననస:12-12-332
వయసదస:49
లస: ససస స

2746 NDX2111128
పపరర: ఉదయ భటసకర గసగరరజ

94-38/327

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గసగరరజ
ఇసటట ననస:12-12-332
వయసదస:51
లస: పప

94-18/716

2748 NDX2562668
పపరర: వనసకట అలవనలల మసగ
తయలరమక యలరకపతషడన
భరస : ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:75
లస: ససస స

94-38/702

94-38/703
2749 NDX2584514
పపరర: వనసకట సరసబ శవ సరయ వర
పడసరద రరవప యలరకపతషడన
భసధదవప: Andhra Pradesh యలరకపతషడన
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:58
లస: పప

94-38/704

2751 NDX2701894
పపరర: బల రరడడడ వవనదకలరర

94-38/705

94-38/706
2752 NDX2584563
పపరర: వనసకట సరయ భరదనశజ
యలరకపతషడన
తసడడ:డ ఇ వ ఏస ఏస ఏస వ పడసరద రరవప యలర
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:27
లస: పప

94-38/707
2753 NDX2584498
పపరర: వనసకట సరయ భటగరరతథ
యలరకపతషడన
తసడడ:డ ఇ వ ఏస ఏస ఏస వ పడసరద రరవప యలర
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:25
లస: పప

94-38/895
2754 NDX2784361
పపరర: వనసకట గరపరల కకషష మబరరస
తసగరరరల
తసడడ:డ వనసకట ససరఖ ననరరయణ మబరరస తసగరరర
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:58
లస: పప

94-38/896
2755 NDX2778561
పపరర: వనసకట సతఖకలమలరర కసభసపరటట

భరస : వనసకట గరపరల కకషష మబరరస తసగరరరల
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:58
లస: ససస స

2756 NDX2784387
పపరర: వనసకట వర రరమ పడసరద దసడ

2757 NDX2784080
పపరర: శత రతనస దసడ

2758 NDX2778611
పపరర: కరరరసక తసగరరరల

భరస : BALI REDDY VENUKURI
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:33
లస: ససస స
2750 NDX2584530
పపరర: శశషష కలమలరర యలరకపతషడన

భరస : ఇ వ ఏస ఏస ఏస వ పడసరద రరవప యలరకప తసడడ:డ చచసచయఖ వవనదకలరర
ఇసటట ననస:12-12-333
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:50
లస: ససస స
వయసదస:37
లస: పప

94-38/897

తసడడ:డ ససతరతనస దసడ
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:54
లస: పప
2759 NDX2784064
పపరర: ఆదదతఖ సరయ రరస దసడ

భరస : వనసకట వరరరమ పడసరద దసడ
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:51
లస: ససస స
94-38/900

తసడడ:డ వనసకట వర రరస పడసరద దసడ
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:28
లస: పప
2762 NDX3186731
పపరర: వరఖస రవకకరణ పరకననటట

94-38/898

94-38/902

తసడడ:డ కలమలరసరశమ పరకననటట
ఇసటట ననస:12-12-333,F.No.201, DVRHome
వయసదస:36
లస: పప

94-38/899

తసడడ:డ వనసకట గరపరల కకషష మబరరస తసగరరరల
ఇసటట ననస:12-12-333
వయసదస:30
లస: పప

94-38/903 2761 NDX3170578
2760 NDX2743789
పపరర: తడపపర సదసదర రరవప నరహరరశశటట
పపరర: కలమలరసరశమ పరకననటట

94-38/901

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప నరహరరశశటట
ఇసటట ననస:12-12-333,Flat 502, DVR Home
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ పరకననటట
ఇసటట ననస:12-12-333, F.No.201, DVR Hom
వయసదస:65
లస: పప

2763 NDX1868852
పపరర: లకడక పడసనన పసననసరరజ

2764 NDX2463602
పపరర: కకటటశశరమక పససపరటట

భరస : బటల సదబడహకణఖస పసననసరరజ
ఇసటట ననస:12-12-336
వయసదస:40
లస: ససస స

94-38/328

94-38/329

భరస : శవ కకటటశశరరరవప పససపరటట
ఇసటట ననస:12-12-338
వయసదస:27
లస: ససస స
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94-38/330

భరస : ఘన సపవదన షపక
ఇసటట ననస:12-12-338
వయసదస:31
లస: ససస స
2768 NDX2071777
పపరర: ఘన సపవదన షపక

94-38/333

94-38/904

94-38/337

94-38/340

94-38/343

94-38/346

94-38/349

తసడడ:డ భటసకర రరవప బబ లలదద ద
ఇసటట ననస:12-12-357
వయసదస:35
లస: పప

2778 NDX1867052
పపరర: శవ లసగయఖ కటటటబబ యన

2781 AP151010132122
పపరర: ఉమ ఎస

2784 NDX1159920
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ వణగకలరర

2787 NDX2006485
పపరర: పడసరద బటబగ ఉలర గడడ ల

94-38/352

94-38/355

2790 NDX2264455
పపరర: రమమష మతషకలర

94-38/335

2773 NDX1866989
పపరర: శవ ననగ మణణ కటటటబబ యన

2776 NDX1866948
పపరర: రవసదడ బటబగ మగసడర పరటట

94-38/341

2779 NDX1866963
పపరర: కకషష మబరరస మగసడర పరటట

94-38/339

94-38/342

తసడడ:డ హనదమసత రరవప మగసడర పరటట
ఇసటట ననస:12-12-339
వయసదస:57
లస: పప
94-38/344

2782 AP151010129192
పపరర: రరసగరపరల యస

94-38/345

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణమక
ఇసటట ననస:12-12-340
వయసదస:57
లస: పప
94-38/347

2785 AP151010129046
పపరర: మబరరస ఆర వనవ ఎల ఎన

94-38/348

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:12-12-342
వయసదస:54
లస: పప
94-38/350

2788 AP151010129849
పపరర: కకషషయఖ ఉలర గడడ ల

94-38/351

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:12-12-344
వయసదస:67
లస: పప
94-38/353

2791 NDX2264596
పపరర: సదభటషసణణ బబ లలదద ద

94-38/354

తసడడ:డ చనన వనసకట సదబమయఖ మతషకలర
ఇసటట ననస:12-12-356
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ భటసకర రరవప బబ లలదద ద
ఇసటట ననస:12-12-357
వయసదస:26
లస: ససస స

2793 NDX2264554
పపరర: అనదశర గరదన

2794 NDX2056282
పపరర: సరమలమ జఖస బబస

తసడడ:డ శశఖర బటబగ గరదన
ఇసటట ననస:12-12-360
వయసదస:23
లస: ససస స

94-38/336

తసడడ:డ కకషషమబరరస మగసడర పరటట
ఇసటట ననస:12-12-339
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ ఉలర గడడ ల
ఇసటట ననస:12-12-344
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ శక హరర మతషకలరర
ఇసటట ననస:12-12-356
వయసదస:25
లస: ససస స
2792 NDX2264505
పపరర: అనల కలమలర బబ లలదద ద

94-38/338

తసడడ:డ అపసర రరడడడ
ఇసటట ననస:12-12-341
వయసదస:63
లస: పప

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:12-12-344
వయసదస:59
లస: ససస స
2789 NDX2264521
పపరర: గరతనసజల మతషకలరర

2775 NDX1866955
పపరర: దదరర మగసడర పరటట

2770 NDX0252288
పపరర: ససకర రరవప ఉదదదసపటట

తసడడ:డ శవ లసగయఖ కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:12-12-339
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : రరమగరపల
ఇసటట ననస:12-12-340
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : ఆర. వనవ. ఎల. ఎన. మబరరసआ
ఇసటట ననస:12-12-341
వయసదస:50
లస: ససస స
2786 NDX0712125
పపరర: పపదద జజనమక ఉలర గడడ ల

94-38/905

తసడడ:డ మటటటపలర కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:12-12-339
వయసదస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమ గరపరలआ
ఇసటట ననస:12-12-340
వయసదస:34
లస: ససస స
2783 AP151010132004
పపరర: హహహమవత ఆరआ

2772 NDX3076965
పపరర: వర కలమలరర రమణణ

94-38/332

తసడడ:డ సదబమయఖ ఉదదదసపటట
ఇసటట ననస:12-12-338
వయసదస:55
లస: పప

భరస : కకషష మబరరస మగసడర పరటట
ఇసటట ననస:12-12-339
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:12-12-339
వయసదస:43
లస: పప
2780 NDX0689133
పపరర: అపరష आ శషరషనआ

94-38/334

తసడడ:డ మగతయఖ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:12-12-338
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : శవ లసగయఖ కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:12-12-339
వయసదస:44
లస: ససస స
2777 JBV2521698
పపరర: శకనవరసరరవప చదవనవన

2769 NDX2463594
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప పససపరటట

2767 NDX0078493
పపరర: అరరణ కలమలరర ఉదదదసపటట

భరస : ససకరరరవప ఉదదదసపటట
ఇసటట ననస:12-12-338
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపరటట
ఇసటట ననస:12-12-338
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ రఘగననథ పరతతడ గనపరలల
ఇసటట ననస:12-12-338
వయసదస:44
లస: పప
2774 NDX1866971
పపరర: వనసకటరమణ కటటటబబ యన

94-38/331

భరస : గగరవయఖआ
ఇసటట ననస:12-12-338
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద సపవదన షపక
ఇసటట ననస:12-12-338
వయసదస:30
లస: పప
2771 NDX2725158
పపరర: ధరజకసదడ పరతతడ గనపరలల

2766 NDX0026914
పపరర: మరరయమకआ ఆమడనలआ

94-38/356

94-38/357

భరస : ఆసజనవయగలల బబస
ఇసటట ననస:12-12-366
వయసదస:50
లస: ససస స
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2795 NDX2036169
పపరర: కకషష కలమలరర మసచనల

94-38/358

భరస : చనన రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:12-12-367
వయసదస:54
లస: ససస స

2796 NDX1866922
పపరర: కళళఖణణ కకడచ

94-38/359

తసడడ:డ బబ సదబటబగ కకడచ
ఇసటట ననస:12-12-370
వయసదస:30
లస: ససస స

2798 NDX2045293
పపరర: లకడక సరరశన అసబటటపపడడ

94-39/692

తసడడ:డ చసదడ శశఖర అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:12-12-374
వయసదస:30
లస: ససస స
2801 NDX2045251
పపరర: కరమమశశరర అసబటటపపడడ

94-39/695

94-39/698

94-39/693

2800 NDX2045277
పపరర: సదవరచల అసబటటపపడడ

తసడడ:డ పటటటభ రరమయఖ అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:12-12-374
వయసదస:66
లస: ససస స
94-39/696

2805 AP151010135401
పపరర: వనసకట పడతనప రరడడడ కరసదआ

94-39/699

2806 NDX3018454
పపరర: భబపత రసగ రరవప
మలసడనలలనవన
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మలసడనలలనవన
ఇసటట ననస:12-12-380
వయసదస:65
లస: పప

94-38/908

94-38/910

2809 NDX2104529
పపరర: పడభటవత వరరపపరరడడడ

94-38/361

తసడడ:డ పసచచ రరడआడడ కరసద
ఇసటట ననస:12-12-376
వయసదస:66
లస: పప

2807 NDX3032422
పపరర: సరసశత మలసడనలలనవన

2808 NDX3179652
పపరర: రరఘవవసదడ బటబగ మసడలనవన

2803 NDX2045269
పపరర: చసదడ శశఖర అసబటటపపడడ

తసడడ:డ భబపత రసగర రరవప మసడలనవన
ఇసటట ననస:12-12-380
వయసదస:28
లస: పప

భరస : పడభటకర వరరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:12-12-382
వయసదస:44
లస: ససస స

2810 NDX1224930
పపరర: ననగలకడక ససలలమసతషల
ససససలమసతషల
భరస : దదవపడడ ససఎలమతషల
ఇసటట ననస:12-13-385
వయసదస:30
లస: ససస స

94-39/700

2811 AP151010138463
పపరర: మసచకలపరటట శశభమహనआ
మసచకల
భరస : రరమ మహనరరవపआ మసచకల
ఇసటట ననస:12-13-385
వయసదస:68
లస: ససస స

94-39/701

2812 NDX1213743
పపరర: దదవపడడ శలలమసతషల
ససమసతషల
తసడడ:డ ససరరఖరరవప ససమసతషల
ఇసటట ననస:12-13-385
వయసదస:44
లస: పప

2813 AP151010135250
పపరర: మసచకల పరటట పవనआ
మసచకల
తసడడ:డ రరమమహనరరవआ మసచకల
ఇసటట ననస:12-13-385
వయసదస:46
లస: పప

94-39/703

2814 AP151010135039
పపరర: మసచకల పరటట
రరమమహనరరవआ మసచకల
తసడడ:డ రరమయఖआ మసచకల
ఇసటట ననస:12-13-385
వయసదస:74
లస: పప

94-39/704
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94-39/705

భరస : మరళకకషషసరశమ దదవ
ఇసటట ననస:12-13-386
వయసదస:40
లస: ససస స
2818 AP151010135406
పపరర: దదవ రఘగననధ చకకవరరస దదవ

94-39/706

భరస : రఘగననథ చకకవరరస దదవ
ఇసటట ననస:12-13-386
వయసదస:40
లస: ససస స
94-39/708

తసడడ:డ శకహరర వరరననచనరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:12-13-386
వయసదస:49
లస: పప
2821 AP151010138637
పపరర: వనసకటరమణ మలధవపపదద आ
మలధవపపదద
భరస : రరమకకషషపడసరదआ మలధవపపదద
ఇసటట ననస:12-13-388
వయసదస:56
లస: ససస స

2816 NDX0924282
పపరర: దదవ ననగ శకలల దదవ

2819 AP151010135530
పపరర: మగరళకకషషసరశమ దదవ దదవ

2822 AP151010138636
పపరర: శశకళ మలధవపపదద మలధవపపదద
భరస : రరధనకకషషమబరరస మలధవపపదద
ఇసటట ననస:12-13-388
వయసదస:60
లస: ససస స

2817 NDX1921130
పపరర: వషష
ష చచవతనఖ దదవ

94-39/702

94-39/707

తసడడ:డ రఘగననథ చకకవరరస దదవ
ఇసటట ననస:12-13-386
వయసదస:23
లస: పప
94-39/709

తసడడ:డ శకహరర వరర ననచనరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:12-13-386
వయసదస:50
లస: పప
94-39/710

94-39/697

తసడడ:డ పటటటభ రరమయఖ అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:12-12-374
వయసదస:60
లస: పప

భరస : భబపత రసగ రరవప మలసడనలలనవన
ఇసటట ననస:12-12-380
వయసదస:58
లస: ససస స

2815 NDX0945683
పపరర: ననగసతఖశకవరణణ దదవ

94-39/694

2802 NDX2045285
పపరర: ననగ వనసకట శక రరస
అసబటటపపడడ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:12-12-374
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ పటటటభ రరమయఖ అసబటటటపపడడ
ఇసటట ననస:12-12-374
వయసదస:68
లస: పప
94-38/909

94-38/360

తసడడ:డ బబ సదబటబగ జజరరగజ
ఇసటట ననస:12-12-370
వయసదస:29
లస: పప

భరస : చదరరశశఖర అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:12-12-374
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పటటటభ రరమయఖ అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:12-12-374
వయసదస:70
లస: ససస స
2804 NDX0022624
పపరర: చసదడశశఖర అసబటటపపడడ

2799 NDX2079458
పపరర: ధనతడ గగరర అసబటటపపడడ

2797 NDX1866930
పపరర: రరజశశఖర జజరరగజ

2820 NDX3241692
పపరర: శశకళ హహ త

94-38/1106

భరస : భగవరన హహ త
ఇసటట ననస:12-13-388
వయసదస:63
లస: ససస స
94-39/711

2823 NDX0441824
పపరర: రరధనకకకషష చచవతనఖ మలధవపపదద

94-39/712

తసడడ:డ రరమకకకషష పడసరద మలధవపపదద
ఇసటట ననస:12-13-388
వయసదస:34
లస: పప
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2824 JBV1652619
పపరర: రరమకకషషపడసరద మలధవపపదద

94-39/713

తసడడ:డ రరధనకకషషమబరరస మలధవపపదద
ఇసటట ననస:12-13-388
వయసదస:67
లస: పప
2827 NDX0924597
పపరర: మదదద బటల చరడదశశరర మదదద బటల

2825 NDX0918417
పపరర: సశరరజఖలకడక గకసధచ గకసథద

94-39/714

భరస : మగరళ వనసకట ననగజశశరరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:12-13-389
వయసదస:38
లస: ససస స

2826 JBV3107026
పపరర: రమలపరరశత గగసడన గగసడన

94-39/715

భరస : శకనవరసరరవప గగసడన
ఇసటట ననస:12-13-389
వయసదస:43
లస: ససస స

94-39/716

94-39/717 2829 NDX1506353
2828 NDX1506361
పపరర: సరయ ననగ అణగ తదజ గగసడన
పపరర: చచత
వ నఖ ససవర రరమ కకషష
గగసడన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగసడన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగసడన
ఇసటట ననస:12-13-389
ఇసటట ననస:12-13-389
వయసదస:25
లస: పప
వయసదస:28
లస: పప

94-39/718

2830 NDX0919696
పపరర: మగరళ వనసకట ననగజశశరరరవప
గకసధద
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగరళ వనసకట
ఇసటట ననస:12-13-389
వయసదస:47
లస: పప

94-39/719

2831 JBV3099025
పపరర: శకనవరసరరవప గగసడన

2832 NDX0919381
పపరర: వనసకట రమణనరరవప గగడడవరడ
గగడడవరడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:12-13-389
వయసదస:54
లస: పప

94-39/721

2833 NDX0919704
పపరర: కరశవశశననథస మదదద మదదద

94-39/722

2835 NDX2446912
పపరర: ససత రరమ లకడక పస గగల

94-39/723

భరస : కరశ వశశననధస మదదద బటల
ఇసటట ననస:12-13-389
వయసదస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చనలకకయఖ గగసడన
ఇసటట ననస:12-13-389
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ మదదద
ఇసటట ననస:12-13-389
వయసదస:70
లస: పప
2836 NDX2446904
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పస గగల

94-39/724

తసడడ:డ సససగ రరవప పస గగల
ఇసటట ననస:12-13-390
వయసదస:58
లస: పప
2839 NDX0478719
పపరర: వజయ శశశలలసదడ ఆరర

94-39/727

94-39/730

94-39/733

భరస : కనకదదరర రరవపआ పలర పపనడడ
ఇసటట ననస:12-13-396
వయసదస:81
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పస గగల
ఇసటట ననస:12-13-390
వయసదస:52
లస: ససస స

2837 NDX0479261
పపరర: అసబకర ఆరర ఆరర

2838 AP151010138198
పపరర: లకడక పడసనన ఆరర

94-39/725

2840 NDX0818674
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరర

2843 JBV1651140
పపరర: మసజల గరరకపరరస

2846 NDX1607201
పపరర: తడడకమళళ లకడక ససజనఖ

94-39/736

2849 NDX0479295
పపరర: శరసత లకడక కకలలరआ

94-39/728

2852 NDX1019967
పపరర: పవన కలమలర పలర పపనడడ
తసడడ:డ రసగరరరవప పలర పపనడడ
ఇసటట ననస:12-13-396
వయసదస:30
లస: పప

2841 NDX0246835
పపరర: తనతయఖ రరయస కలల

94-39/729

తసడడ:డ వనసకయఖ రరయస కలల
ఇసటట ననస:12-13-393
వయసదస:92
లస: పప
94-39/731

2844 JBV1651157
పపరర: సదజనదదవ గరరరకపరరస

94-39/732

భరస : సదరజసదడననధ గరరరకపరరస
ఇసటట ననస:12-13-394
వయసదస:80
లస: ససస స
94-39/734

2847 JBV1654094
పపరర: మలలర శశర తడడకమళర

94-39/735

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:12-13-395
వయసదస:36
లస: పప
94-39/737

భరస : మలరరత రరమలరరవపआ కకలర
ఇసటట ననస:12-13-396
వయసదస:54
లస: ససస స
94-39/739

94-39/726

భరస : శకనవరస రరవప ఆరర
ఇసటట ననస:12-13-393
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : మలలర శశర తడడకమలర
ఇసటట ననస:12-13-395
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ తడడకమలర
ఇసటట ననస:12-13-395
వయసదస:62
లస: పప
2851 NDX0918052
పపరర: పలర పపననడడ వనసకట సదబమమకआ

తసడడ:డ మగరళ వనసకట ననగజశశర రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:12-13-389
వయసదస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరజసదడననధ గరరరకపరరస
ఇసటట ననస:12-13-394
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకట సదబమయఖ తడడకమళళ
ఇసటట ననస:12-13-394
వయసదస:88
లస: ససస స
2848 AP151010135225
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప తడడకమళళ

94-39/1131

తసడడ:డ లకడకననరరయణ అరర
ఇసటట ననస:12-13-393
వయసదస:64
లస: పప

భరస : ససరరఖపడకరశ రరవప తడడకమళళ
ఇసటట ననస:12/13/394
వయసదస:55
లస: ససస స
2845 NDX1699836
పపరర: వర లకకమక తడడకమళళ

2834 NDX2764900
పపరర: యలమన సదపడజ గకసధద

తసడడ:డ బబచ బటబగ మననవ ఆరర
ఇసటట ననస:12-13-393
వయసదస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరర
ఇసటట ననస:12-13-393
వయసదస:29
లస: పప
2842 NDX1699828
పపరర: ననగమణణ తడడకమళళ

94-39/720

2850 NDX1032358
పపరర: పపషరరవత పలర పపనడడ

94-39/738

భరస : రసగరరరవప పలర పపనడడ
ఇసటట ననస:12-13-396
వయసదస:55
లస: ససస స
94-39/740

2853 NDX0478727
పపరర: మలరరత రరమలరరవప కకలలరआ

94-39/741

తసడడ:డ అపరయఖआ
ఇసటట ననస:12-13-396
వయసదస:60
లస: పప
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2854 NDX1019918
పపరర: రసగరరరవప పలర పపనడడ
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94-39/742

తసడడ:డ కనకదదరరరరరవప పలర పపనడడ
ఇసటట ననస:12-13-396
వయసదస:68
లస: పప
2857 NDX1334028
పపరర: లకడక పసడయసక అదదదపలర

94-39/744

తసడడ:డ పడతనప అదదదపలర అదదదపలర
ఇసటట ననస:12-13-398
వయసదస:34
లస: ససస స
2860 AP151010135385
పపరర: పరసడడరసగ కరశఖప పడతనప
అదదదపలర
తసడడ:డ శకమనననరరయణ అదదదపలర
ఇసటట ననస:12-13-398
వయసదస:59
లస: పప

94-39/747

2863 AP151010135057
పపరర: శకరరమ మబరరస మగటట
ర రర

94-39/750

94-39/1132

తసడడ:డ శకనవరసదలల మమటట టకలరర
ఇసటట ననస:12-13-403 Flat -402
వయసదస:42
లస: పప
2872 NDX1798570
పపరర: కమల కణదరపప
భరస : శకనద కణదరపప
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:38
లస: ససస స
2875 NDX1732669
పపరర: ససధనఖ వళ పపలకకసడ

2878 NDX1732651
పపరర: శక పవన పపలకకసడ

94-39/756

94-39/759

తసడడ:డ ఈశశర చసదడ పడసరద పపలకకసడ
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:37
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ కణదరపప
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:43
లస: పప

2859 AP151010138364
పపరర: ఆదదలకడక అదదదపలర

భరస : పరసడడరసగ కరశఖప పడతనప అదదదపలర
ఇసటట ననస:12-13-398
వయసదస:57
లస: ససస స

2861 AP151010138369
పపరర: ననగ రరజకలమలరర మగటట
ర రరआ

2862 AP151010135244
పపరర: శకనవరస మగటట
ర రర

94-39/748

2864 AP151010138343
పపరర: లకడకపడసనన

2867 NDX2799641
పపరర: శకనవరస ధసళపరల

94-39/762

94-39/751

94-39/749

2865 NDX2724813
పపరర: మగరళ కకషష మమటట టకలరర

94-27/1004

తసడడ:డ శకనవరసదలల మమటట టకలరర
ఇసటట ననస:12-13-403
వయసదస:42
లస: పప
94-39/1133

2870 NDX2606762
పపరర: మణణ తదజ నశరసకరరరవప

2873 NDX1519653
పపరర: శవనగమలణణ బచదచ

2876 NDX1732677
పపరర: ననగ కకషష మహహష పపలకకసడ

2868 NDX2926392
పపరర: జజఖతఖత దదవ మమటట టకలరర

94-39/1134

భరస : మగరళ కకషష మమటట టకలరర
ఇసటట ననస:12-13-403 Flat 402
వయసదస:38
లస: ససస స
94-5/797

2871 NDX1787995
పపరర: ససజనఖ కనదరపప

94-39/752

తసడడ:డ శకనద కనదరపప
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:23
లస: ససస స
94-39/754

2874 NDX2475705
పపరర: ఉమ వనసకట ననగ సదబమ లకడక
శవరస
భసధదవప: కకరణ భటణగ నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:52
లస: ససస స

94-39/755

94-39/757

2877 NDX1670547
పపరర: యలమనశ కనపరరస

94-39/758

తసడడ:డ ఈశశర చసదడ పడసరద పపలకకసడ
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:34
లస: పప

94-39/760
2879 NDX1469973
పపరర: శవ కలమలర చసతల చచరరవప
వనసకట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప చసతల చచరరవప
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:38
లస: పప

2880 NDX1519687
పపరర: మధదససధనరరవ బచదచ
తసడడ:డ రరమకకటటసశరరరరవ బచదచ
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:43
లస: పప

2882 NDX0862516
పపరర: వసకరయలపరటట ననగపడసరద

2883 NDX1633891
పపరర: రరస మహన రరవప బచదచ

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:61
లస: పప

94-39/746

తసడడ:డ శకరరమ మబరరస మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:12-13-399
వయసదస:43
లస: పప

భరస : మధదససధనరరవ బచదచ
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : ఈశశర చసదడ పడసరద పపలకకసడ
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:64
లస: ససస స

2881 NDX1797580
పపరర: శకనద కణదరపప

94-39/745
2858 NDX1470012
పపరర: తరరమల వనసకట లకడక చసతల
చచరరవప
భరస : శవ కలమలర చసతల చచరరవప
ఇసటట ననస:12-13-398
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరణ భటణగ నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:28
లస: పప
94-39/753

94-39/743

తసడడ:డ A P R K పడతనప అదదదపలర
ఇసటట ననస:12-13-398
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ధసళపరల
ఇసటట ననస:12-13-403
వయసదస:20
లస: పప
94-39/1135

2856 NDX1334036
పపరర: లకడక నహరరక అదదదపలర

తసడడ:డ గణణష బటబగ మలర డడ
ఇసటట ననస:12-13-397
వయసదస:19
లస: పప

భరస : నరసససగ రరవప
ఇసటట ననస:12-13-401
వయసదస:66
లస: ససస స

భరస : శకనవరసదలల మమటట టకలరర
ఇసటట ననస:12-13-403
వయసదస:58
లస: ససస స
2869 ahu0247007
పపరర: మగరళ కకషష మమటట టకలరర

94-31/755

భరస : శకరరమమబరరసआ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:12-13-399
వయసదస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగజశశర రరవప మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:12-13-399
వయసదస:76
లస: పప
2866 NDX3141918
పపరర: ధనమక మమటట టకలరర

2855 NDX2575686
పపరర: ససతనరరస మలర డడ

94-39/763

94-39/761

94-39/764

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ బచదచ
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:54
లస: పప
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2884 NDX0655373
పపరర: కకరణ భటనద నసససకరరవపआ

94-39/765

తసడడ:డ వనసకట రతనసआ నసససకరరవప
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:60
లస: పప
2887 NDX2465722
పపరర: జజయలకడక ససనవరస

2885 NDX1732685
పపరర: ఈశశర చసదడ పడసరద పపలకకసడ

94-39/766

తసడడ:డ వనసకటటశశర గగపరస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:12-13-404
వయసదస:68
లస: పప
94-39/781

2888 NDX2474153
పపరర: రరమలసగస రరమలసగస

2886 NDX2465714
పపరర: జజయలకడక ససనవరస

94-39/780

భరస : ససనవరస దమతడస ససనవరస
ఇసటట ననస:12-13-404 fno -3a or 401
వయసదస:36
లస: ససస స
94-31/34

2889 NDX2474369
పపరర: ససనవరస దనమధరస రరమలసగస

94-32/6

భరస : ససనవరస దనమ ధరన రరమలసగస
ఇసటట ననస:12-13-404 fno-3a or 401
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగస
తసడడ:డ రరమలసగస స
ఇసటట ననస:12-13-404 OM SAI DWARAKAM ఇసటట ననస:12-13-404 om sai dwarakamai a
వయసదస:38
లస: పప
వయసదస:49
లస: పప

2890 NDX2945103
పపరర: ఆసజనవయగలల కనగరరర

2891 NDX2916393
పపరర: సరల కనగరరర

94-38/914

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:12-13-405
వయసదస:63
లస: పప
2893 NDX2931053
పపరర: పపదద సటట
ర పపట

భరస : ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:12-13-405
వయసదస:54
లస: ససస స
94-39/1137

భరస : రరసబటబగ
ఇసటట ననస:12-13-405 , 1ST LINE
వయసదస:33
లస: ససస స
2896 NDX1032341
పపరర: మనషర కకనకసచ

94-39/769

94-39/772

94-39/775

2900 JBV3107588
పపరర: దదరర మక ననలకలరరస

2903 JBV3099728
పపరర: రమమష బటబగ కకనకసచ

94-39/778

2906 JBV3100377
పపరర: చసదడశశఖరబటబగ లలవప

94-39/1139

2909 NDX0488395
పపరర: సదశల గగవశల
భరస : జననరర న రరడడడ
ఇసటట ననస:12-14
వయసదస:34
లస: ససస స

2911 NDX0488437
పపరర: శరరష గగవశల

2912 JBV2526317
పపరర: బటల గగరవమక గగవశల

94-38/364

భరస : శకనవరసదలల రరడడడ
ఇసటట ననస:12-14
వయసదస:44
లస: ససస స

2895 NDX2007954
పపరర: చకకపరణణ దదశరరజ

94-39/768

2898 JBV3107323
పపరర: రమలదదవ కకనకసచ

94-39/771

భరస : రమమశ బటబగ కకనకసచ
ఇసటట ననస:12-13-407
వయసదస:51
లస: ససస స
94-39/773

2901 NDX0707778
పపరర: కకనకసచ వషరల బటబగ

94-39/774

తసడడ:డ బడహకనసదస కకనకసచ
ఇసటట ననస:12-13-407
వయసదస:30
లస: పప
94-39/776

2904 NDX2007863
పపరర: గరవరర న రరవప జసపన

94-39/777

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర జసపన
ఇసటట ననస:12-13-407
వయసదస:57
లస: పప
94-39/779

2907 NDX2779882
పపరర: హహమసత సరయ హనదమసత
జకక
తసడడ:డ పడకరశ రరవప జకక
ఇసటట ననస:12-13-408
వయసదస:23
లస: పప

94-38/362

2910 NDX0177253
పపరర: శశశలజ గగవశల

తసడడ:డ ననగభబషణస లలవప
ఇసటట ననస:12-13-407
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ కరశ అనసత వనసకట ససరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:12-13-408
వయసదస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:12-14
వయసదస:38
లస: ససస స

94-39/770

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకనకసచ
ఇసటట ననస:12-13-407
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకనకసచ
ఇసటట ననస:12-13-407
వయసదస:59
లస: పప
2908 NDX2783421
పపరర: సరయ ఐశశరఖ జకక

2897 JBV3107604
పపరర: షరరకల లలవప

94-39/1136

తసడడ:డ హహమచసదడ రరవప దదశరరజ
ఇసటట ననస:12-13-406
వయసదస:39
లస: పప

భరస : గరపరలకకషషమబరరస ననలకలరరస
ఇసటట ననస:12-13-407
వయసదస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర బటబగ లలవప
ఇసటట ననస:12-13-407
వయసదస:30
లస: పప
2905 JBV3099603
పపరర: బడహకనసదస కకనకసచ

94-39/767

భరస : చసదడశశఖర బటబగ లలవప
ఇసటట ననస:12-13-407
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : బడహకనసదస కకనకసచ
ఇసటట ననస:12-13-407
వయసదస:55
లస: ససస స
2902 NDX1019488
పపరర: అశశన కలమలర లలవప

2894 NDX1855180
పపరర: నరజసదడ శషరషన

2892 NDX2931020
పపరర: రరసబటబగ పపట
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:12-13-405 , 1ST LINE
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరజగరపరల శషరషన
ఇసటట ననస:12-13-406
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసదస కకనకసచ
ఇసటట ననస:12-13-407
వయసదస:31
లస: ససస స
2899 JBV3107273
పపరర: వజయ లకడక కకనకసచ

94-38/915

94-39/1138

94-38/363

భరస : కకసడన రరడడడ
ఇసటట ననస:12-14
వయసదస:35
లస: ససస స
94-38/365

2913 AP151010132031
పపరర: సదబమమక గగవశల

94-38/366

భరస : చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:12-14
వయసదస:62
లస: ససస స
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2914 AP151010129065
పపరర: జననరదన రరడద డ గగవశల

94-38/367

తసడడ:డ చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:12-14
వయసదస:44
లస: పప
2917 JBV2521326
పపరర: శకనవరసరరడడడ గగవశల

94-38/370

94-39/784

2923 NDX0064121
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ దదగరరసపపడడ

94-39/787

94-39/790

94-39/793

94-39/796

భరస : సదబటమరరవపआ రరజవరపప
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : చనన వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసదదనసద కగలలరర
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:24
లస: పప

2930 NDX1224997
పపరర: వనసకట ననగ నఖత మలలరదద

2933 NDX2413599
పపరర: వనసకట హరరరత రరజవరపప

2936 NDX2118553
పపరర: లకడక కగలలరర

2939 AP151010138483
పపరర: ససరకల మలదదవపపదద

94-39/789

తసడడ:డ బటలయఖ బబ పరడజ
ఇసటట ననస:12-14-371
వయసదస:42
లస: పప

2942 NDX1871731
పపరర: పడకరశ కగలలరర
తసడడ:డ యయసదదనసద కగలలరర
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:28
లస: పప

94-39/792

తసడడ:డ బటప రరవప కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:12-14-371
వయసదస:62
లస: పప
94-39/794

2931 NDX2026244
పపరర: రతనమలల చలసకలరర

94-39/795

భరస : ఉమల మహహశశరరరవప చలసకలరర
ఇసటట ననస:12-14-373
వయసదస:56
లస: ససస స
94-39/797

2934 NDX1469817
పపరర: అరరణ దదవరపలర

94-39/798

భరస : సదబటన దదవరపలర
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:31
లస: ససస స
94-39/800

2937 NDX2118561
పపరర: కమలమక కగలలరర

94-39/801

భరస : వవలల కగలలరర
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:61
లస: ససస స
94-39/803

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:67
లస: ససస స
94-39/805

94-39/783

94-39/786

94-39/791 2928 NDX2110898
2927 NDX2026319
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప చలసకలరర
పపరర: శక రరమ మబరరస కకపపరరరవపరర

భరస : యయసదదనసద కగలలరర
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:48
లస: ససస స
94-39/802

2922 NDX2183960
పపరర: జయ శక పడభల

94-39/788 2925 NDX2183937
2924 NDX2007871
పపరర: వసశ మననజ శసకర చలమకలరర
పపరర: వనసకటటసశరరర బబ పరడజ

తసడడ:డ సదబటమరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:21
లస: ససస స
94-39/799

2919 NDX2183952
పపరర: వనసకట సదబమమక బబ పరడజ

భరస : కకదసడ రరమయఖ లలట పడభల
ఇసటట ననస:12-14-371
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలలర శశరరరవప మలలరదద
ఇసటట ననస:12-14-373
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప మలలరదద
ఇసటట ననస:12-14-373
వయసదస:56
లస: పప

2941 NDX1752451
పపరర: శలలకన రరజ కగలలరర

94-39/785

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప చలసకలరర
ఇసటట ననస:12-14-371
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఎలలర శశర రరవప మలలరదద
ఇసటట ననస:12-14-373
వయసదస:24
లస: ససస స

2938 NDX2413607
పపరర: ననగజసదడమక రరజవరపప

2921 NDX0064139
పపరర: షసరరలల దదగరరసపపడడ

94-38/369

భరస : వనసకటటసశరరర బబ పరడజ
ఇసటట ననస:12-14-371
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప చలమకలరర
ఇసటట ననస:12-14-371
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ బటల రరడడడ దదగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:12-14-371
వయసదస:56
లస: పప

2935 NDX0218214
పపరర: రరధనదదవआ రరజవరపపआ

94-39/782

భరస : ససర వ రరడడడ దదగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:12-14-371
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససర వ రరడడడ దదగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:12-14-371
వయసదస:30
లస: పప

2932 NDX0541920
పపరర: యయలర లశశర రరవప మలలరదద

2918 NDX1103522
పపరర: మమరర ససమఖ లత దదగరరసపపడడ

2916 AP151010129256
పపరర: వనసకటరమణరరడడడ గగవశల

తసడడ:డ చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:12-14
వయసదస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససర వ రరడడడ దదగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:12-14-371
వయసదస:27
లస: ససస స

2920 NDX2110906
పపరర: రరమ ననగ పదనకవత
కకపపరరరవపరర
భరస : శక రరమ మబరరస కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:12-14-371
వయసదస:47
లస: ససస స

2929 NDX1857640
పపరర: నఖల మలలరదద

94-38/368

తసడడ:డ చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:12-14
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ చసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:12-14
వయసదస:51
లస: పప

2926 NDX0064212
పపరర: ససర వ రరడడడ దదగరరసపపడడ

2915 AP151010129444
పపరర: కకసడనరరడద డ గగవశల

2940 NDX0217380
పపరర: ననరరయణమక కసరబసడడ

94-39/804

భరస : ఈదయఖ కదరసడడ
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:81
లస: ససస స
94-39/806

2943 NDX1469734
పపరర: సదబటన దదవరపలర

94-39/807

తలర : దనలకడక దదవరపలర
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:40
లస: పప
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2944 NDX2413573
పపరర: సదబటమరరవప రరజవరపప

94-39/808

తసడడ:డ చనన వనసకటటసశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:44
లస: పప
2947 NDX1032309
పపరర: యల ననగ అనసష శషరషన

94-39/809

తసడడ:డ వవలల కగలలరర
ఇసటట ననస:12-14-408
వయసదస:53
లస: పప
94-39/811

తసడడ:డ వనసకట రమణ శషట
ఇసటట ననస:12-14-411
వయసదస:29
లస: ససస స

2948 NDX1032283
పపరర: ననగ సరయ సకజన శషరషన

94-39/814

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శషట
ఇసటట ననస:12-14-411
వయసదస:63
లస: పప

2951 NDX2884120
పపరర: వనసకట లకడక ఏమ

94-39/812

భరస : బడహకస పలర పస తష
ఇసటట ననస:12-14-413
వయసదస:55
లస: ససస స
2956 NDX2294072
పపరర: సదబడమణఖశరససస స తనడదపలర

94-39/918

2954 NDX2470193
పపరర: దదనవష తనడదపలర

94-39/810

2949 AP151010138763
పపరర: హనదమకలమలరర పసటర

94-39/813

భరస : వనసకటరమణ పసటర
ఇసటట ననస:12-14-411
వయసదస:56
లస: ససస స
94-39/1140

భరస : వసదదదవ రరవప ఏమ
ఇసటట ననస:12-14-411
వయసదస:51
లస: ససస స
94-39/1142

2946 NDX2234904
పపరర: వనసకట శశభ రరణణ జజననలగడడ

భరస : ననగజశశర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:12-14-409
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ సససషన
ఇసటట ననస:12-14-411
వయసదస:33
లస: ససస స

2950 AP151010135450
పపరర: వనసకటరమణ శషరట

2953 NDX2785079
పపరర: మలర శశరర పలర పస తష

2945 NDX2118538
పపరర: యయసదదనసద కగలలరర

2952 NDX2862753
పపరర: వసదదదవ రరవప ఏమ

94-39/1141

తసడడ:డ పపసడనరర కక రరవప ఏమ
ఇసటట ననస:12-14-411
వయసదస:51
లస: పప
94-39/919

2955 NDX2294056
పపరర: లకడక దదరర తనడదపలర

94-39/917

తసడడ:డ సదబడహకణఖ శరససట ష తనడదపలర
ఇసటట ననస:12-14-414, FALT NO.201
వయసదస:22
లస: పప

భరస : సదబడహకణఖస శరససస స తనడదపలర
ఇసటట ననస:12-14-414, FALT NO.201,
వయసదస:51
లస: ససస స

2957 NDX2294031
పపరర: సదబడహకనఖ శరససస స తనడదపఅల

2958 NDX2294015
పపరర: శకకరసత తనడదపలర

94-39/920

94-39/921

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:12-14-414, FALT NO.201,
వయసదస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:12-14-414, FLAT NO.201,
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబడమణఖ శరససస స తనడదపలర
ఇసటట ననస:12-14-414, FLAT NO.201,
వయసదస:28
లస: పప

2959 NDX2149194
పపరర: ససమఖ మలరస

94-39/816
2960 NDX1914432
పపరర: శవ సరయ లకడక ననరరయణ
మరస
తసడడ:డ లకడక చచననన కజశవ రరవప మరస
ఇసటట ననస:12-14-415
వయసదస:24
లస: పప

2961 NDX1798257
పపరర: లకడక చచననకజశవ రరవప మలరస
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ మలరస
ఇసటట ననస:12-14-415
వయసదస:54
లస: పప

2963 AP151010135329
పపరర: ఆపరరజరరవప యనమదల

2964 NDX3241759
పపరర: వనసకట రమణ కటటటబబ ఈనన

94-39/815

తసడడ:డ లకడక చచననకజశవ రరవప మలరస
ఇసటట ననస:12-14-415
వయసదస:23
లస: ససస స
2962 NDX1798182
పపరర: చసదడకళ మలరస

94-39/818

భరస : లకడక చచననకజశవ రరవప మలరస
ఇసటట ననస:12-14-416
వయసదస:48
లస: ససస స
2965 NDX3224672
పపరర: అచదఖత కలమలరర మగసత

తసడడ:డ రరమ మబరరస యణమదల
ఇసటట ననస:12-14-416
వయసదస:64
లస: పప
94-35/973

భరస : మబరరస రరజ మగసత
ఇసటట ననస:12-14-417
వయసదస:34
లస: ససస స
2968 NDX1872127
పపరర: పరవన దదవపశరర

భరస : వరరసజనవయగలల నగభబవరర
ఇసటట ననస:12-14-418
వయసదస:65
లస: ససస స

2966 NDX2446847
పపరర: హయగరకవ రరజ మగసరటట

94-39/822

2969 NDX2007798
పపరర: వజయలకడక అసకరరరడడడ

94-39/820

2972 NDX2031078
పపరర: మలలత దనసరర
తసడడ:డ ననగవరర న రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:12-14-418
వయసదస:79
లస: ససస స

2967 NDX2007897
పపరర: ఇసదదర జవరశజ

94-39/821

తసడడ:డ లకకక రరడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:12-14-418
వయసదస:34
లస: ససస స
94-39/823

భరస : శకధర బబ రర
ఇసటట ననస:12-14-418
వయసదస:44
లస: ససస స
94-39/826

94-39/1398

భరస : శవ లసగయఖ కటటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:12-14-416
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరరస రరజ మగసరటట
ఇసటట ననస:12-14-417/1
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ దదవపశరర
ఇసటట ననస:12-14-418
వయసదస:39
లస: ససస స
2971 NDX2183978
పపరర: లకడక ననరరయణమక నగభబవరర

94-39/819

94-39/817

2970 NDX2007939
పపరర: వనసకట రరమమక జవరశజ

94-39/825

భరస : లకకక రరడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:12-14-418
వయసదస:60
లస: ససస స
94-39/827

2973 NDX1732644
పపరర: శకననథ రరడడ జవరశజ

94-39/829

తసడడ:డ లకకక రరడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:12-14-418
వయసదస:32
లస: పప
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94-39/830

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చలలర
ఇసటట ననస:12-14-418
వయసదస:47
లస: పప

94-39/831

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:12-14-418
వయసదస:66
లస: పప

2977 NDX2400398
పపరర: శరరద చలలర

94-39/922

భరస : శకనవరసరరవప చలలర
ఇసటట ననస:12-14-418,F.NO.205
వయసదస:36
లస: ససస స
2980 NDX2978187
పపరర: రమఖశక బలభదడపరతషడన

2975 NDX2007962
పపరర: లకకక రరడడ జవరశజ

2978 NDX2693299
పపరర: శశయ
క స చలర

94-39/1143

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:12-14-418
వయసదస:18
లస: పప
94-31/756

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:12-14-419
వయసదస:18
లస: పప
94-39/1144

2976 NDX2912673
పపరర: శశయ
క స చలర

2979 NDX2413326
పపరర: రమఖ శక బలభదడపరతషడన

తసడడ:డ మలలర శశర శరక బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:12-14-419
వయసదస:21
లస: ససస స

94-39/1145 2982 NDX2977965
94-39/1146
2981 NDX2974418
పపరర: మలర శశర శరక బలభదడపరతషడన
పపరర: రరధకకషష మబరరస బలభదడపరతషడన

తసడడ:డ మలర శశర శరక బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:12-14-419 F NO 301
వయసదస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధకకషష మబరరస బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:12-14-419 F NO.301
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:12-14-419 FNO 301
వయసదస:85
లస: పప

2983 NDX2975712
పపరర: శకలత బలభదడపరతషడన

2984 NDX3242740
పపరర: శరసబయఖ బటలలగగన

2985 NDX1732610
పపరర: పసడయలసక పరకరల

94-39/1147

భరస : మలర శశర శరక బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:12-14-419 FNO 301
వయసదస:46
లస: ససస స
2986 NDX0372102
పపరర: హససరనआ వసరసआ
తసడడ:డ కరకసత కలమలరआ వసరస
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:30
లస: ససస స
2989 NDX1801688
పపరర: రరజఖ లకడక రరడడ చమలమరరక

94-39/837

94-39/840

94-39/843

తసడడ:డ భమరరవప పతడ
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:46
లస: పప

94-39/838

2993 NDX2447001
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలలస

2996 NDX1470210
పపరర: ససతతషమక కకలకలలరర

94-39/846

2999 NDX1787300
పపరర: హనదమసత రరవప మగదదన

94-39/841

3002 JBV3712239
పపరర: కరకసత కలమలర వసరసआ
తసడడ:డ కకషష మబరరసआ వసరస
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:54
లస: పప

2991 NDX1470186
పపరర: లలతయల రరణణ కకలకలలరర

94-39/839

2994 NDX2447027
పపరర: అనసరరధ కసదదకలరర

94-39/842

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరలలస
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:46
లస: ససస స
94-39/844

2997 JBV3712254
పపరర: కరసతమక వసరసआ

94-39/845

భరస : కకషష మబరరసआ వసరస
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:84
లస: ససస స
94-39/847

తసడడ:డ ఆదద శశషష మగదదన
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:43
లస: పప
94-39/849

94-39/836

భరస : ననగభబషణస కకలకలలరర
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : ననగ రతనస కకలకలలరర
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కరకసత కలమలరआ వసరస
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:35
లస: పప
3001 NDX2413490
పపరర: లలత బటబగ పతడ

2990 NDX2413524
పపరర: గరయతడ దదవ పతడ

2988 NDX1801589
పపరర: సదజజత మగదదన
భరస : హనదమసత రరవప మగదదన
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:46
లస: ససస స

భరస : మర అబటమస అల సయఖద
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:54
లస: ససస స
2998 NDX0372045
పపరర: కళళఖణచకకవరరసआ వసరసआ

94-39/835

భరస : లలత బటబగ పతడ
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : శవరజ పరకరల
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:45
లస: ససస స
2995 NDX2149137
పపరర: అమనన షరకకర

2987 NDX2047281
పపరర: వఏరమక ఆవపలమసద

94-39/833

తసడడ:డ శవరజ పరకరల
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ చమలమరరక
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:42
లస: ససస స
2992 NDX1856279
పపరర: ననగ జజఖత పరకరల

94-38/1107

తసడడ:డ అసజయఖ బటలలగగన
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:52
లస: పప
94-39/834

94-39/832

3000 NDX1470228
పపరర: ననగభబషణస రయభరపప

94-39/848

తసడడ:డ ననరరయణ రరయభటరపప
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:46
లస: పప
94-39/850

3003 NDX1856238
పపరర: శవరజ పరకరల

94-39/851

తసడడ:డ బటల కకటటశశర రరవప పరకరల
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:55
లస: పప
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3004 NDX2149152
పపరర: మర అబటమస అల సయఖద

94-39/852

తసడడ:డ మర మహమబద సయఖద
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:58
లస: పప
3007 NDX2784932
పపరర: పదక బబ లలగగన

94-39/1150

94-30/956

94-39/855

3011 NDX1797143
పపరర: మలధవ బబసగగలలరర

3014 NDX1797085
పపరర: రరణణ బబసగగలలరర

94-39/858

3017 JBV1653336
పపరర: కకషషమబరరస గరదచ

భరస : నవన కలమలర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:30
లస: ససస స
94-39/864

94-39/867

తసడడ:డ యగఆనసద కకట
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:38
లస: పప

3026 NDX2413474
పపరర: వజయ లకడక మమకథడటట

94-39/870

3029 JBV3099504
పపరర: శశధర రరడడడవలస

94-39/859

3032 NDX2149103
పపరర: శవ రరమకకషష తషమకల

3012 NDX1797226
పపరర: కకకషషవవణణ బబసగగలలరర

94-39/854

3015 NDX1797259
పపరర: చసదడ బబసగగళళరర

94-39/857

3018 NDX2413706
పపరర: నధద మమఖలల భమననఖజన

94-39/860

తసడడ:డ రవసదడ కలమలర భమననఖజన
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:23
లస: ససస స
94-39/862

3021 NDX0924472
పపరర: కకటట అమరజశశరరआ

94-39/863

భరస : అనల కలమలరआ
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:32
లస: ససస స
94-39/865

3024 NDX0918011
పపరర: కకటట లకడక సదజజతआ

94-39/866

తసడడ:డ యగరనసదआ కకటట
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:40
లస: ససస స
94-39/868

3027 NDX2149111
పపరర: హహమ సదసదరర కకట

94-39/869

భరస : యగఆనసద కకట
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:58
లస: ససస స
94-39/871

తసడడ:డ భటసకరరనయగడడ రరడడ వలస
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:34
లస: పప
94-39/873

94-39/1400

తసడడ:డ రరమన బబసగగళళరర
ఇసటట ననస:12-14-421
వయసదస:45
లస: పప

భరస : దయలరతనస మమకథడటట
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ దయలరతనస మమకథడటట
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:31
లస: పప
3031 NDX2122612
పపరర: అనల కలమలర కకట

94-39/856

భరస : వనసకట రరఘవ శరక కకరకపరటట
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:39
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష నలర పనవన
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:54
లస: ససస స
3028 NDX2413441
పపరర: ధదరజ కలమలర మమకథడటట

3023 NDX0619569
పపరర: ననగవరణణ కలలఖణణ కకరకపరటట

3009 NDX3251196
పపరర: అసజయఖ బటలలగగన

భరస : రరమన బబసగగలలరర
ఇసటట ననస:12-14-421
వయసదస:39
లస: ససస స

భరస : అమరరనథ పసదమరరస
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : శవ రరమకకషష తషమకల
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:35
లస: ససస స
3025 NDX2030245
పపరర: రతన పడభ నలర పనవన

94-39/853

తసడడ:డ మసరసననడవప గరదచ
ఇసటట ననస:12-14-422
వయసదస:63
లస: పప

94-39/861 3020 NDX1580175
3019 NDX1732628
పపరర: బ వ లకడక సరహహతఖ గరరర పరటట
పపరర: భటరర వ పసదమరరస

94-39/1149

తసడడ:డ మగతయఖ బటలలగగన
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:78
లస: పప

భరస : రరమన బబసగగలలరర
ఇసటట ననస:12-14-421
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:12-14-422
వయసదస:35
లస: పప

3022 NDX2149095
పపరర: సరయ రరప చగగరరపరటట

94-39/1399

తసడడ:డ లలకననథస బబసగగలలరర
ఇసటట ననస:12-14-421
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : చసదడ బబసగగళళరర
ఇసటట ననస:12-14-421
వయసదస:41
లస: ససస స
3016 JBV1653328
పపరర: చకకధర గరదచ

3008 NDX3250321
పపరర: శరరద బటలలగగన

3006 NDX2785061
పపరర: కమల బబ లగరన

భరస : తరక పడవణ బబ లగరన
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : శరసబయఖ బటలలగగన
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరక రరవప అసతరజశదద
ఇసటట ననస:12-14-421
వయసదస:19
లస: పప
3013 NDX1797010
పపరర: పదక కలమలరర బబసగగళళరర

94-39/1148

భరస : వనసకటటశశర రరవప అనదమల
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ బబ లలగగన
ఇసటట ననస:12-14-420
వయసదస:27
లస: ససస స
3010 NDX2591295
పపరర: రరమగ అసతరజశదద

3005 NDX2784957
పపరర: సదగగణవత అనదమల

3030 NDX1732636
పపరర: నవన కలమలర గరరర పరటట

94-39/872

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:35
లస: పప
94-39/874

తసడడ:డ వనసకటరమణ వరపడసరద ూదమకల
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:43
లస: పప

3033 JBV3099967
పపరర: భభగర శకరరమకకషషआ కకటసరరజआ

94-39/875

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవపआ आ
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:51
లస: పప
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3034 JBV3099843
పపరర: వనసకటసదబడమణఖస దసళపరళ

94-39/876

తసడడ:డ నరసససహరరవప దదలపరల
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:53
లస: పప
3037 JBV3099017
పపరర: సదబమ రరడడడ అసకకరరడపలర
డడ

94-39/879

94-39/882

94-39/885

94-39/1151

తసడడ:డ ననగ భబషణస
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:58
లస: పప
3049 AP151010135226
పపరర: అనసతరరమ శరససస స నవతआ

94-39/891

94-39/893

94-39/896

తసడడ:డ యలర మసద పపజల
ఇసటట ననస:12-14-431
వయసదస:69
లస: పప

94-39/886

3047 AP151010138500
పపరర: సరవతడ నవతआ

94-39/889

3053 NDX1802488
పపరర: రరకకకణణ మలడభబషస

3056 NDX1132489
పపరర: వజయలకడక బ

94-39/899

3059 NDX1580167
పపరర: బటల పడసరద గగపరస భవరరశశటట
తసడడ:డ ఆసజనవయగలల భవరరశశటట
ఇసటట ననస:12-14-429
వయసదస:29
లస: పప

94-39/902

3042 JBV3099306
పపరర: భటసకరననయగడడ రరడడ వలస

3045 JBV3099223
పపరర: కకషషమబరరస వవలలరర

94-39/884

94-39/887

3048 NDX2143618
పపరర: తలశల శకనవరస రరవప

94-39/890

తసడడ:డ శశషరరరవప
ఇసటట ననస:12-14-426
వయసదస:49
లస: పప
94-39/997

3051 JBV1653310
పపరర: పదక గరదచ

94-39/892

భరస : కకషషమబరరస గరదచ
ఇసటట ననస:12-14-427
వయసదస:61
లస: ససస స
94-39/894

3054 NDX1802439
పపరర: అరవసద మలడభబషస

94-39/895

తసడడ:డ వనసకటటచనరరఖలల మలడభబషస
ఇసటట ననస:12-14-428
వయసదస:24
లస: పప
94-39/897

3057 NDX0245373
పపరర: ననసచనరమక మలసడభబషస

94-39/898

భరస : వరరరఘవరచనరర మసడభబషస
ఇసటట ననస:12-14-429
వయసదస:69
లస: ససస స
94-39/900

3060 NDX1150234
పపరర: వర రరఘవర చనరరఖలల
మలడభబధద
తసడడ:డ వవసకటచనరరఖలల మదభబదద
ఇసటట ననస:12-14-429
వయసదస:75
లస: పప

94-39/1152 3063 NDX2864585
3062 NDX2829836
పపరర: సరయ పవన సససగ అమకనబబడ లల
పపరర: సదనత అమకనబబడ లల

తసడడ:డ సదనల సససగ అమకనబబడ లల
ఇసటట ననస:12-14-431
వయసదస:22
లస: పప

94-39/881

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ వవలలరర
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:75
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల బ
ఇసటట ననస:12-14-429
వయసదస:54
లస: ససస స

తలర : వజయలకడక భవరరశశటట
ఇసటట ననస:12-14-429
వయసదస:27
లస: పప
3061 NDX1921031
పపరర: కకటయఖ పపజల

3044 JBV3100401
పపరర: లలలమహనరరవపआ
అనసతరరజआ
తసడడ:డ కకటటశశరరరవపआ आ
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:69
లస: పప

3050 NDX1859752
పపరర: పడసరద రరవప కకసడవటట

3039 JBV3099488
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప కకతత
స రర

తసడడ:డ వవణగగరపరలననయగడడ రరడడ వలస
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:66
లస: పప

భరస : వనసకటటచనరరఖలల మలడభబషస
ఇసటట ననస:12-14-428
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవరచనరర మలడభబషస
ఇసటట ననస:12-14-428
వయసదస:52
లస: పప
3058 NDX1506296
పపరర: పడసనన సరయ కకషష భవరరశశటట

94-39/883

తసడడ:డ సదబమ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:12-14-426. B1/82.
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:12-14-427
వయసదస:34
లస: పప
3055 NDX1802363
పపరర: వనసకటటచనరరఖలల మలడభబషస

3041 JBV3100369
పపరర: వరరరరడడడ భవనస

94-39/878

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:59
లస: పప

భరస : అనసతరరమశరససస आస నవత
ఇసటట ననస:12-14-426
వయసదస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటమరరవపआ నవత
ఇసటట ననస:12-14-426
వయసదస:78
లస: పప
3052 NDX0374157
పపరర: కపసల గరదచ

94-39/880

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణయఖआ గగతకకడన
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:67
లస: పప
3046 NDX2914018
పపరర: భటసకర రరవప మలనవ

3038 NDX2030302
పపరర: శవ రరమ కకషష నలర పనవన

3036 JBV3099421
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప గరరర పరటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరర పరటట
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక నలర పనవన
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:58
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప మమకథడటట
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:60
లస: పప
3043 JBV3099231
పపరర: ననగజశశరరరవపआ గగతస కకసడआ

94-39/877

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మదనద
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ చనఅసకకరరడడర
ఇసటట ననస:12-14-425
వయసదస:56
లస: పప
3040 NDX2413409
పపరర: దయలరతనస మమకథడటట

3035 NDX1796673
పపరర: పడకరష మదనద

94-39/901

94-39/1153

భరస : సదనల సససగ అమకనబబడ లల
ఇసటట ననస:12-14-431
వయసదస:21
లస: ససస స
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3064 AP151010138260
పపరర: వరలకడక ససగర సరసగ

94-39/903

భరస : చసదడశశఖపసరద ససగ
ఇసటట ననస:12-14-432
వయసదస:52
లస: ససస స
3067 NDX0022681
పపరర: కలలఖణణ లసగమలలర

3065 AP151010138497
పపరర: రమణణ గడడయలరస

94-39/904

భరస : రరమకకషష గడడయలరస
ఇసటట ననస:12-14-432
వయసదస:54
లస: ససస స
94-39/907

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:12-14-433
వయసదస:41
లస: ససస స
3070 NDX1923102
పపరర: దదలప కలమలర మశరక

3071 NDX1855362
పపరర: ననగ పపరరషమ వసరసపడగడ

94-39/910

94-39/909

తసడడ:డ కలలనసద మశరక మశరక
ఇసటట ననస:12-14-433
వయసదస:40
లస: పప
3073 AP151010135005
పపరర: లకడక పపరరమలళళళ లసగమలలర
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ పపరరమలర
ఇసటట ననస:12-14-433
వయసదస:70
లస: పప
3076 NDX0030148
పపరర: కలసదమ కలమలరర బబ లశశటట

94-39/914

94-39/916

95-117/715

95-118/10

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చసత
ఇసటట ననస:12-15-23
వయసదస:25
లస: ససస స

94-37/570

3083 SQX2462836
పపరర: పపషర లత కసదగటర

3086 SQX2066710
పపరర: శరకవణణ మలర

95-117/17

3089 SQX1796903
పపరర: గరయతడ కజరస

95-117/716

3092 SQX2472926
పపరర: బలలల మహమకద
తసడడ:డ శబమర మహమకద
ఇసటట ననస:12-15-31
వయసదస:30
లస: పప

3075 NDX0029918
పపరర: ఉమలదదవ బబ లశశటట

94-39/913

3078 NDX3035102
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ అకకల

94-8/1301

3081 SQX2462752
పపరర: ధనలకడక కసదగటర

95-117/714

3084 SQX1989524
పపరర: శవ కలమలర మలర

95-117/649

తసడడ:డ ఆనసద మలర
ఇసటట ననస:12-15-7
వయసదస:25
లస: పప
95-118/885

3087 SQX2184026
పపరర: మలర రరమ

95-118/924

భరస : మలర ఆనసద
ఇసటట ననస:12-15-7
వయసదస:40
లస: ససస స
95-117/18

95-117/19
3090 SQX0739896
పపరర: ఈ వ లకడక మణణకసఠ
తరరవదదల
తసడడ:డ ఇసదదర సదరజష కలమలర తరరవదదల
ఇసటట ననస:12-15-19
వయసదస:29
లస: పప

95-92/677

3093 SQX2484236
పపరర: అబద మహమకద

తసడడ:డ రవ కలమలర కజరస
ఇసటట ననస:12-15-19
వయసదస:25
లస: ససస స
95-117/20

94-39/911

భరస : వపగరకననరససమక ల రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:12-15-4
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద మలర
ఇసటట ననస:12-15-7
వయసదస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:12-15-17
వయసదస:21
లస: పప
3091 SQX1970540
పపరర: సరయ సదధన చసత

3080 NDX2585891
పపరర: పపషర లత కసదగటర

3072 NDX0022913
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప
లసగమలలర
తసడడ:డ లకడక పపరరమలళళర
ఇసటట ననస:12-14-433
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ అకకల
ఇసటట ననస:12-14-457
వయసదస:19
లస: పప

భరస : రరమ లకడక కసదగటర
ఇసటట ననస:12-15-4
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద మలర
ఇసటట ననస:12-15-7
వయసదస:22
లస: ససస స
3088 SQX1968007
పపరర: రరహహత

94-39/915

భరస : రరమ లకడక ననరరయణ కసదగటర
ఇసటట ననస:12-15-4
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస కసదగటర
ఇసటట ననస:12-15-4
వయసదస:27
లస: ససస స
3085 SQX1865096
పపరర: శరకవరణణ మలర

3077 NDX1225002
పపరర: సశరరపరరణణ తనలశల

94-39/908

భరస : లల ఆదదననరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:12-14-455
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12-14-456
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : కరకసత కలమలరआ వసరస
ఇసటట ననస:12-14-520
వయసదస:54
లస: ససస స
3082 SQX2462679
పపరర: శరరష కసదగటర

94-39/1154

తసడడ:డ మలరకసడదయ శరససస స
ఇసటట ననస:12-14-434
వయసదస:69
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప బబ లససటట
ఇసటట ననస:12-14-455
వయసదస:74
లస: ససస స
3079 JBV3712247
పపరర: వజయ లకడక వసరసआ

3074 NDX2821783
పపరర: రరమకకషష గడడయరస

3069 AP151010138498
పపరర: సదశల లసగమలలర
భరస : లకడకపపరరమలళళ లసగమలలర
ఇసటట ననస:12-14-433
వయసదస:67
లస: ససస స

భరస : వరభదడ కలమలర వసరసపడగడ
ఇసటట ననస:12-14-433
వయసదస:42
లస: ససస స
94-39/912

94-39/905

తసడడ:డ చసదడశశఖర పడసరద సరసగ
ఇసటట ననస:12-14-432
వయసదస:31
లస: పప

3068 NDX0022699
పపరర: వనసకట శవబటల ననగజసదడమక
దసపపగగసటర
భరస : బటల మగరళకకషష దసపపగగసట
ఇసటట ననస:12-14-433
వయసదస:48
లస: ససస స

94-39/906

3066 NDX0706622
పపరర: ఎన ఎల ఎన శరక ససగర

95-92/678

తసడడ:డ శబమర మహమకద
ఇసటట ననస:12-15-31
వయసదస:25
లస: పప
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3094 SQX2452118
పపరర: లకడక నరసమక మలజజటట

95-117/712

భరస : శవ వర కకటట పడసరద మలజజటట
ఇసటట ననస:12-15-35 FLOT NO 11
వయసదస:63
లస: ససస స
3097 SQX2457935
పపరర: అననపపరష మదనదల

95-118/923

3106 SQX2401859
పపరర: బల లకడక భటరత దదవ కవపరర

94-41/765

95-118/11

95-117/711

94-38/374

94-38/377

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:12-15-321
వయసదస:47
లస: ససస స

95-118/12

3107 NDX2071819
పపరర: అలలకఖ వరకర

3110 NDX2071769
పపరర: బడహకనసద రరడడ వరకర

3113 NDX2024412
పపరర: పదనకవత యలరర గడడ

94-38/380

3116 NDX2122562
పపరర: రరకజశ ననగరతష

94-38/371

3119 NDX2024354
పపరర: రరజజశశర రరవప యలరర గడడ

94-38/375

3122 NDX0749457
పపరర: ససరఖ కలమలరర తనటట
భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:12-15-321
వయసదస:61
లస: ససస స

95-117/718

3105 SQX2412708
పపరర: సరసబశవ రరవప కరవపరర

95-117/710

3108 NDX1447870
పపరర: రరహహణణ జలలర ళళమగడడ

94-38/372

3111 NDX1866997
పపరర: భటరత గరరక

94-38/376

భరస : వనసకటటశశరరర గరరక
ఇసటట ననస:12-15-320
వయసదస:42
లస: ససస స
94-38/378

3114 NDX2006923
పపరర: శక లకడక ఉపరలపరటట

94-38/379

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ రరజ ఉపరలపరటట
ఇసటట ననస:12-15-320
వయసదస:51
లస: ససస స
94-38/381

3117 NDX1867003
పపరర: వనసకటటశశరరర గరరక

94-38/382

తసడడ:డ ననరరయణ గరరక
ఇసటట ననస:12-15-320
వయసదస:48
లస: పప
94-38/384

తసడడ:డ భటసకర రరవప యలరర గడడ
ఇసటట ననస:12-15-320
వయసదస:54
లస: పప
94-38/386

3102 SQX2414217
పపరర: లకడక వనమ

భరస : వనసకట కకషష మహన
ఇసటట ననస:12-15-319
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అరర యఖ ననగరతష
ఇసటట ననస:12-15-320
వయసదస:23
లస: పప
94-38/383

95-117/22

తసడడ:డ బగలర యఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:12-15-168
వయసదస:69
లస: పప

భరస : రరజజశశర రరవప యలరర గడడ
ఇసటట ననస:12-15-320
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:12-15-320
వయసదస:50
లస: పప
3121 AP151010132054
పపరర: సదజజత వరససరరడడడ

3104 SQX1744341
పపరర: పరరశత కకరలలర

3099 SQX1945690
పపరర: వనసకటరరవప కకతస మలసద

భరస : రమమశ బటబగ వనమ
ఇసటట ననస:12-15-51
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:12-15-319
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కకషష
ఇసటట ననస:12-15-320
వయసదస:55
లస: ససస స
3118 NDX0856526
పపరర: అరర యఖ ననగరతష

95-117/717

తసడడ:డ బడహకనసద రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:12-15-319
వయసదస:28
లస: ససస స

భరస : అరర యఖ
ఇసటట ననస:12-15-320
వయసదస:47
లస: ససస స
3115 NDX0749598
పపరర: శరరద గగసటటపలర

3101 SQX2414183
పపరర: రమమశ బటబగ వనమ

95-118/922

తసడడ:డ ననసచనరయఖ కకతస మలసద
ఇసటట ననస:12-15-39
వయసదస:75
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ కకరలలర
ఇసటట ననస:12-15-55
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబరరర
ఇసటట ననస:12-15-319
వయసదస:33
లస: పప
3112 NDX0852889
పపరర: అనల కలమలరర పపదడట

95-117/21

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:12-15-51
వయసదస:64
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కవపరర
ఇసటట ననస:12-15-168
వయసదస:58
లస: ససస స
3109 NDX1425868
పపరర: మహమకద జవవద

3098 SQX1945674
పపరర: లకడకకరసతస కకతస మలసద

3096 SQX2461861
పపరర: రరహహణణ కలమలర మలజజటట

తసడడ:డ శవ వర కకటట పడసరద మలజజటట
ఇసటట ననస:12-15-35 FLOT NO 11
వయసదస:46
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప కకతస మలసద
ఇసటట ననస:12-15-39
వయసదస:73
లస: ససస స

భరస : చనన పపనన రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:12-15-43/8
వయసదస:59
లస: ససస స
3103 SQX1744630
పపరర: ససతతష పసచచయఖ గగపరస
కకలల
ర రర
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-15-51
వయసదస:26
లస: ససస స

95-117/713

తసడడ:డ శవ వర కకటట పడసరద మలజజటట
ఇసటట ననస:12-15-35 FLOT NO 11
వయసదస:40
లస: పప

భరస : రరహహణణ కలమలర మదనదల
ఇసటట ననస:12-15-35 FLOT NO 11
వయసదస:40
లస: ససస స
3100 NDX2950178
పపరర: శవ కలమలరర నసదదపరటట

3095 SQX2457513
పపరర: గరరర నగజశశరరరవప మలజజటట

3120 NDX0749515
పపరర: శకలకడక కరవపరర

94-38/385

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12-15-321
వయసదస:43
లస: ససస స
94-38/387

3123 NDX0750869
పపరర: శకనవరసరరవప కరవపరర

94-38/388

తసడడ:డ శవ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:12-15-321
వయసదస:48
లస: పప
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3124 JBV1023076
పపరర: శకనవరస వరససరరడడడ
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94-38/389

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:12-15-321
వయసదస:50
లస: పప
3127 NDX0976696
పపరర: ధనలకడక రరయళళ

94-38/392

94-38/395

94-38/398

తసడడ:డ గరపరల రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:38
లస: పప
3136 NDX1081173
పపరర: రవసదడ రరడడడ మలలర

94-38/401

94-38/404

తసడడ:డ పపదద ననరరయణ తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:67
లస: పప
3142 NDX1635129
పపరర: పడశరసత పపసడనఖల

94-38/407

94-38/410

94-38/413

భరస : వర రరడడడ తనదబబ డడడ
ఇసటట ననస:12-15-348
వయసదస:53
లస: ససస స

3134 NDX1081108
పపరర: సదబటమరరవప రరమళళ

3135 NDX0750919
పపరర: సదబటమరరవప పమడడ

94-38/399

94-38/402

3140 NDX2006477
పపరర: శకలత వపలర గడడ ల

94-38/405

3146 NDX0252387
పపరర: ససతనరరమయఖ కడడయలల

3149 NDX2029727
పపరర: అసకరరవ గగటట స

3152 NDX1257229
పపరర: పడమద నవతగరన
తసడడ:డ ఫసలపస
ఇసటట ననస:12-15-348
వయసదస:29
లస: పప

94-38/397

94-38/400

తసడడ:డ శవ రరమకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:51
లస: పప

3137 NDX1956210
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ రరజ
ఉపరలపరటట
తసడడ:డ పసచచ రరజ ఉపరలపరటట
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:55
లస: పప

3143 NDX1161025
పపరర: కడడయలల అసజమక

94-38/394

3132 NDX0633313
పపరర: హరర కకషష తషళళళరర
తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:34
లస: పప

3138 NDX0633297
పపరర: ననగజశశరరరవప తషళళళరర

94-38/403

తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:66
లస: పప
3141 JBV2526796
పపరర: అరరణ బబ డన

94-38/406

తసడడ:డ రమమష బబ డన
ఇసటట ననస:12-15-344
వయసదస:41
లస: ససస స
94-38/408

3144 NDX0252395
పపరర: ఆదదననరరయణ కడడయలలआ

94-38/409

తసడడ:డ సరసబశవ రరవపआ
ఇసటట ననస:12-15-345
వయసదస:28
లస: పప
94-38/411

3147 NDX2029719
పపరర: రరమగలమక గగటట స

94-38/412

భరస : అసకరరవ గగటట స
ఇసటట ననస:12-15-347
వయసదస:47
లస: ససస స
94-38/414

తసడడ:డ వనసకటయఖ గగటట స
ఇసటట ననస:12-15-347
వయసదస:52
లస: పప
94-38/416

3129 NDX0749572
పపరర: వజయలకడక పమడడ

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ రరజ ఉపరలపరటట
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:12-15-346
వయసదస:37
లస: పప

తసడడ:డ అసకరరరవప గగటట స
ఇసటట ననస:12-15-347
వయసదస:34
లస: పప
3151 NDX2006980
పపరర: సదజజత తనదబబ డడడ

94-38/396

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:12-15-345
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖआ आ
ఇసటట ననస:12-15-346
వయసదస:35
లస: ససస స
3148 NDX2045319
పపరర: తరరపతరరవప గగటట స

3131 NDX1802025
పపరర: నసద కకశశర వరక ఉపరలపరటట

94-38/391

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : పడసరద బటబగ వపలర గడడ ల
ఇసటట ననస:12-15-344
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ పపసడనఖల
ఇసటట ననస:12-15-345
వయసదస:28
లస: ససస స
3145 JBV2526697
పపరర: కకరణకయआ కడడయలలआ

94-38/393

తసడడ:డ సదబమయఖ
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:53
లస: పప
3139 NDX2006832
పపరర: గరపరల రరవప తషలల
ర రర

3128 NDX2104545
పపరర: కకషష వవణణ మలలర

3126 NDX2006758
పపరర: తషలసస పడసనన తషలల
ర రర

భరస : రవ కలమలర తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : రవసదడ రరడడడ మలలర
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : గరపరల రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:60
లస: ససస స
3133 NDX2006857
పపరర: రవ కలమలర తషలల
ర రర

94-38/390

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:12-15-321
వయసదస:66
లస: పప

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:12-15-322
వయసదస:36
లస: ససస స
3130 NDX2006816
పపరర: ననగ మణణ తషలల
ర రర

3125 NDX0750794
పపరర: కకషరషరరవప తనటట

3150 NDX0247528
పపరర: శవకలమలరరआ చలలరపలర आ

94-38/415

భరస : రవకలమలరआ
ఇసటట ననస:12--15-348
వయసదస:45
లస: ససస స
94-38/417

3153 NDX0484956
పపరర: వజయకరసత చలలరపలర आ

94-38/418

తసడడ:డ రవ కలమలరआ
ఇసటట ననస:12-15-348
వయసదస:30
లస: పప
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3154 NDX0029066
పపరర: పడదదప నవతగరన
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94-38/419

తసడడ:డ ఫసలపస
ఇసటట ననస:12-15-348
వయసదస:31
లస: పప
3157 NDX1121219
పపరర: అసజల బబ డన

94-38/422

94-38/425

94-38/428

94-38/431

94-38/434

94-38/437

94-38/442

తసడడ:డ చనన వనసకట సదబమయఖ
ఇసటట ననస:12-15-356
వయసదస:31
లస: పప

3167 JBV1024629
పపరర: ససరర మలధదరర జరలద

3170 AP151010129389
పపరర: ఇసరకయయల జరలద

3173 NDX1081397
పపరర: లసగరరరజ గగదద

3176 NDX1257278
పపరర: సదరజష బటబగ మతషకలరర

94-38/445

3179 JBV1020569
పపరర: లకడక మతషకలరర

94-38/432

3182 NDX0657551
పపరర: ఉమలశసకర రరడడడ కజతష
తసడడ:డ సససహచలసరరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-356
వయసదస:34
లస: పప

3162 NDX1447854
పపరర: సదరజష మగతకరన

94-38/427

3165 JBV2521763
పపరర: కకరణआ మగననపలర आ

94-38/430

3168 AP151010132404
పపరర: మమరర రరజజశశరర జరలద

94-38/433

భరస : ఇసరకయయలల
ఇసటట ననస:12-15-351-1
వయసదస:61
లస: ససస స
94-38/435

3171 NDX0976910
పపరర: కళళఖణణ గగదద

94-38/436

భరస : లసగరరజ
ఇసటట ననస:12-15-352
వయసదస:34
లస: ససస స
94-38/440

3174 NDX1426130
పపరర: ననగ పదక రరవప మతషకలరర

94-38/441

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:12-15-354
వయసదస:25
లస: పప
94-38/443

3177 NDX1257286
పపరర: వనసకటటశశరరర మతషకలరర

94-38/444

తసడడ:డ సదబటమ రరవప
ఇసటట ననస:12-15-355
వయసదస:33
లస: పప
94-38/446

భరస : వనసకట సదబమయఖ
ఇసటట ననస:12-15-356
వయసదస:48
లస: ససస స
94-38/448

94-38/424

తసడడ:డ జగననకహన రరవపआ आ
ఇసటట ననస:12-15-350
వయసదస:37
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమ రరవప
ఇసటట ననస:12-15-355
వయసదస:29
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-356
వయసదస:39
లస: ససస స
3181 NDX1425793
పపరర: మతషకలరర శకహరర

94-38/429

తసడడ:డ అపరల నరసససహహలల
ఇసటట ననస:12-15-352
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరయగడడ
ఇసటట ననస:12-15-354
వయసదస:49
లస: పప
3178 NDX0026468
పపరర: కజసరర రమలదదవ

3164 NDX1382803
పపరర: లకడక మగనపలర

3159 AP151010132356
పపరర: లకడక బబ డ

తసడడ:డ బటల పడసరద మగతకరన
ఇసటట ననస:12-15-349
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:12-15-351-1
వయసదస:57
లస: పప

భరస : అపరల నరసససహహలల
ఇసటట ననస:12-15-352
వయసదస:64
లస: ససస స
3175 JBV1022029
పపరర: రమణయఖ మమతషకలరర

94-38/426

తసడడ:డ ఇసరకయయల
ఇసటట ననస:12-15-351-1
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవరరజ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:12-15-351-1
వయసదస:32
లస: పప
3172 NDX0976787
పపరర: చననమకడడ గగదద

3161 JBV1025444
పపరర: రరమకకకషషआ బబ డआ

94-38/421

భరస : రమమశ బబ డ
ఇసటట ననస:12-15-349
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : కకరణ మగనపలర
ఇసటట ననస:12-15-350
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవరరజ ఇసరకయలआ
ఇసటట ననస:12-15-351-1
వయసదస:31
లస: ససస స
3169 NDX0028738
పపరర: సతష జరలద

94-38/423

తసడడ:డ రమమషआ आ
ఇసటట ననస:12-15-349
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:12-15-349
వయసదస:62
లస: పప
3166 NDX0026393
పపరర: ససరర శరలనआ జరలదआ

3158 NDX1447979
పపరర: ససధఖ మగతకరన

3156 NDX2475317
పపరర: మధవ లకకకజ

భరస : శవ దదరర పడసరద లకకకజ
ఇసటట ననస:12-15-349
వయసదస:23
లస: ససస స

భరస : సదరజష మగతకరన
ఇసటట ననస:12-15-349
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకజ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:12-15-349
వయసదస:26
లస: పప
3163 AP151010129286
పపరర: రమమష బ

94-38/420

తసడడ:డ ఏసదపరదసआ
ఇసటట ననస:12-15-348
వయసదస:50
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:12-15-349
వయసదస:28
లస: ససస స
3160 NDX2475309
పపరర: శవ దదరర పడసరద లకకకజ

3155 JBV2521672
పపరర: రవకలమలరआ చలలరపలర आ

3180 NDX1425785
పపరర: మతషకలరర ననగజశశర రరవప

94-38/447

తసడడ:డ చనన వనసకట సదబమయఖ
ఇసటట ననస:12-15-356
వయసదస:28
లస: పప
94-38/449

94-38/450
3183 JBV1020551
పపరర: చనవనసకటసదబమయఖ మమతషకలరర

తసడడ:డ సదబటమరరయగడడ
ఇసటట ననస:12-15-356
వయసదస:62
లస: పప
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94-38/451

భరస : శకనవరస రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:12-15-357
వయసదస:26
లస: ససస స
3187 NDX1425702
పపరర: బబ డడడపలర శకనవరస

94-38/454

94-38/457

94-38/460

94-38/463

94-38/466

94-38/469

94-38/472

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ పపసడనఖల
ఇసటట ననస:12-15-366-1
వయసదస:54
లస: పప

3197 NDX0856302
పపరర: లకడక భబవరవ

3200 NDX1081249
పపరర: మలలలఖదదడ ఇసదకపలర

3203 NDX0976753
పపరర: సరయలకడక అనసష జజననలగడడ

3206 AP151010132273
పపరర: వరరరనయల జలద आ

94-38/475

3209 NDX1867011
పపరర: సదశల పపసడనఖల

94-38/464

3212 JBV1653286
పపరర: మసరసన రరవప కకపపరరరవపరర
తసడడ:డ శవకజశవపలల
ఇసటట ననస:12-15-369
వయసదస:67
లస: పప

3192 NDX1425942
పపరర: భటనద అలకలసట

94-38/459

3195 JBV1020817
పపరర: వనసకటటశశరరర యలవరరర

94-38/462

3198 NDX0247650
పపరర: శరసత వరనపలర

94-38/465

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:12-15-363
వయసదస:45
లస: ససస స
94-38/467

3201 NDX0856765
పపరర: పదనకరరవప భబవరవ

94-38/468

తసడడ:డ జగననధరరవ
ఇసటట ననస:12-15-363
వయసదస:43
లస: పప
94-38/470

3204 NDX1121334
పపరర: ననగ వనసకట సతఖశరరద
ఉపపరలలరర
భరస : ఇసదదశశఖర
ఇసటట ననస:12-15-365
వయసదస:36
లస: ససస స

94-38/471

94-38/473

3207 AP151010129228
పపరర: జర వ లలల

94-38/474

తసడడ:డ నరసససహ మబరరస
ఇసటట ననస:12-15-365
వయసదస:59
లస: పప
94-38/476

భరస : నరసయఖ పపసడనఖల
ఇసటట ననస:12-15-366-1
వయసదస:50
లస: ససస స
94-38/478

94-38/456

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:12-15-361
వయసదస:34
లస: పప

భరస : పడభగదనసదआ
ఇసటట ననస:12-15-365
వయసదస:81
లస: ససస స

భరస : శశఖర బటబగ
ఇసటట ననస:12-15-366
వయసదస:45
లస: ససస స
3211 NDX1867029
పపరర: నరసయఖ పపసడనఖల

94-38/461

తసడడ:డ వనసకటటశశర లలల
ఇసటట ననస:12-15-365
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర లలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:12-15-365
వయసదస:64
లస: ససస స
3208 NDX0852996
పపరర: ఆసధడన గరదన

3194 JBV1021013
పపరర: ఆదదలకడక యలవరరస

3189 NDX2071710
పపరర: రరజ కలమలర గరడ

భరస : చచదచశశరరవప
ఇసటట ననస:12-15-360
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:12-15-363
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ అమల
ఇసటట ననస:12-15-363
వయసదస:54
లస: పప
3205 NDX2006493
పపరర: వరరన కలమలరర జరలద

94-38/458

భరస : పదనకరరవప
ఇసటట ననస:12-15-363
వయసదస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:12-15-363
వయసదస:30
లస: పప
3202 NDX0252411
పపరర: అపరరరరవప వరనపలర

3191 NDX0900803
పపరర: జజన రరజ గరదన

94-38/453

తసడడ:డ జజన బటబగ గరడ
ఇసటట ననస:12-15-359
వయసదస:24
లస: పప

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:12-15-361
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : మలలలఖదదడ
ఇసటట ననస:12-15-363
వయసదస:34
లస: ససస స
3199 NDX1081041
పపరర: అనల కలమలర వరనపలర

94-38/455

తసడడ:డ సదనసదఎస గరదన
ఇసటట ననస:12-15-359
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ సదనసదస
ఇసటట ననస:12-15-360
వయసదస:58
లస: పప
3196 NDX0976738
పపరర: వనసకటలకడక ఇసదకపలర

3188 AP151010132207
పపరర: దదవరకకటటశశరమక గరదన

3186 AP151010132206
పపరర: లకడకకరసతమక బ

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:12-15-358
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : జజన రరజ గరదన
ఇసటట ననస:12-15-359
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన రరజ గరదన
ఇసటట ననస:12-15-359
వయసదస:29
లస: పప
3193 AP151010129445
పపరర: శశఖర జ

94-38/452

తసడడ:డ కజశవపలల తషమకల
ఇసటట ననస:12-15-357
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:12-15-358
వయసదస:25
లస: పప
3190 NDX1081223
పపరర: రరజ కమల గరదన

3185 NDX1869413
పపరర: శకనవరస రరవప తషమకల

3210 NDX0028704
పపరర: చటటటబటబగआ మసడపలర आ

94-38/477

తసడడ:డ సరమయయలల జయపడసరదआ
ఇసటట ననస:12-15-366-1
వయసదస:39
లస: పప
94-38/479

3213 NDX0177048
పపరర: శరరష బబ డడడపలర

94-38/480

భరస : చచవతనఖ
ఇసటట ననస:12-15-436
వయసదస:33
లస: ససస స
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3214 AP151010132706
పపరర: వరణణ బ

94-38/481

భరస : భటసకర
ఇసటట ననస:12-15-436
వయసదస:45
లస: ససస స
3217 NDX2183861
పపరర: వనసకటటష బబ డడడపలర

94-38/484

3218 NDX1081132
పపరర: సరయ సస మయలజ బబ డడడపలర

94-38/487

3221 NDX1943134
పపరర: శవ రరణణ చదరరడడ

94-38/485

3224 NDX3041019
పపరర: పదకజ వరరకలటట

3219 AP151010129814
పపరర: చచవతనఖ బబ డడడపలర

94-38/489

3222 NDX1827346
పపరర: సదరజసదడ బటబగ చదరరడడ

94-38/917

తసడడ:డ హనదమయఖ కకతనస
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:66
లస: పప

3226 NDX2142818
పపరర: దదవఖ శక ననగర శశటట

3227 NDX0852954
పపరర: సశరష లత గరరసటర

3228 NDX1943274
పపరర: జజఖత పపడడత

3229 NDX1426114
పపరర: కకతనస అననపపరష
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:39
లస: ససస స
3232 NDX1257492
పపరర: అనసరరధ కటట మధద

94-38/497

94-38/500

భరస : పపరష చసదడ రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:63
లస: ససస స

3233 NDX1869264
పపరర: సదజజత అరజ

3236 NDX0097063
పపరర: ఇసదదమత కశవ

94-38/503

3239 NDX0097139
పపరర: వజయలకడక బబ మకశశటట

94-38/498

3242 NDX1426098
పపరర: కకతనస సదబమమక
భరస : శశష రరవప
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:64
లస: ససస స

3231 NDX2264406
పపరర: హరరశ మలనదకకసడ

94-38/496

3234 NDX0976795
పపరర: హహహమలవత యడర

94-38/499

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:47
లస: ససస స
94-38/501

3237 NDX0642355
పపరర: అరరణకలమలరర గసధస

94-38/502

భరస : ననగరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:52
లస: ససస స
94-38/504

3240 NDX0097337
పపరర: వజయ సతఖ కలమలరర
వసకరయలపరటట
భరస : వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:63
లస: ససస స

94-38/505

94-38/507

3243 NDX2264307
పపరర: వరలకకమక ననగరశశటట

94-38/508

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:61
లస: ససస స
94-38/506

94-38/493

భరస : శకనవరస రరడడ మలనదకకసడ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : వర మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:60
లస: ససస స
3241 NDX2264299
పపరర: కకషష కలమలరర వననగళర

94-38/495

భరస : ననగ మలలర శశర రరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : సదరజష బటబగ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:48
లస: ససస స
3238 NDX0852939
పపరర: శవకలమలరర గరరసటర

3230 NDX2007012
పపరర: శవ జజఖత లసగసగగసటర

94-37/344

భరస : జజసఫ కలమలర పపడడత
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:38
లస: ససస స

భరస : సరయ కకశశర లసగసగగసటర
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసదలల రజడడడ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:44
లస: ససస స
3235 NDX1218353
పపరర: రజన పపసడనఖలల

94-38/492

భరస : నరజసదడ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:34
లస: ససస స
94-38/494

94-38/490

3225 NDX2447068
పపరర: రరజజసదడ పడసరద కకతనస

భరస : లలకజశశర రరడడడ పబమత
ఇసటట ననస:12-15-437 YAGANTI RELAX
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:24
లస: ససస స

94-38/486

తసడడ:డ భటసకర రరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:12-15-437
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబ మక రరడడడ పబమత
ఇసటట ననస:12-15-437 YAGANTI RELAX
వయసదస:43
లస: పప
94-38/491

94-38/483

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:12-15-436
వయసదస:44
లస: పప

భరస : భటసకర రరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:12-15-437
వయసదస:46
లస: ససస స
94-38/916

3216 AP151010132704
పపరర: బడహహకశశరర బ

భరస : రరజజసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:12-15-436
వయసదస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సదదనససద బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:12-15-436
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:12-15-436
వయసదస:57
లస: పప
3223 NDX2880771
పపరర: లలకజశశర రరడడడ పబమత

94-38/482

భరస : సదదససద
ఇసటట ననస:12-15-436
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ భటసకర బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:12-15-436
వయసదస:22
లస: పప
3220 NDX1580126
పపరర: సదధఎససస బబ డడడపలర

3215 NDX0247882
పపరర: ఝలనసలకడక బ

భరస : శకపత రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:80
లస: ససస స
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3244 NDX2056316
పపరర: జసశననథ కరశవ రమమశ

94-38/509

తలర : ఇసదదమత కరశవ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:25
లస: పప
3247 NDX0551804
పపరర: వనసకట రరమయఖ గసధస

94-38/512

94-38/515

94-38/518

94-38/521

94-38/524

94-38/527

94-38/918

భరస : రరజజసదడ పడసరద కకట పరరచనరర
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:66
లస: ససస స
3268 NDX2907384
పపరర: పదనకవత రరసడచదద దల

94-38/519

3257 NDX0685859
పపరర: ననగరరరరన రరవప గసధస

3260 NDX0685842
పపరర: చసదడ రరడడడ తయఖగబర

94-38/921

94-38/522

94-38/525

94-38/528

3266 NDX2779072
పపరర: రరజజసదడ పడసరద కకతస

94-38/919

3272 NDX2582872
పపరర: పడభకరరరవప సతమరరజ
తసడడ:డ వరజశశరరరవప సతమరరజ
ఇసటట ననస:12-15-438/3
వయసదస:56
లస: పప

94-38/517

3255 NDX0685776
పపరర: రమమశ కశనమగనరతనస

94-38/520

3258 NDX0856633
పపరర: వర మలలర శశర రరవప గరరసటర

94-38/523

94-38/526
3261 NDX0711333
పపరర: వరపడసరద రరవప వసకరయలపరటట

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:69
లస: పప
3264 NDX0725226
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ మకశశటట

94-38/529

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:73
లస: పప
3267 NDX3030954
పపరర: శశష రరవప కకతస

94-38/920

తసడడ:డ రరశయఖ కకతస
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:64
లస: పప
94-38/922

భరస : శకనవరసరరవప మదనల
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:38
లస: ససస స
94-30/957

3252 NDX2007004
పపరర: శకనవరస రరడడ మలనదకకసడ

తసడడ:డ సదబమయఖ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:66
లస: పప

3263 NDX2006998
పపరర: రమణ పడసరద రరస బటబగ
లసగసగగసటర
తసడడ:డ కకషష రరవప లసగసగగసటర
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:70
లస: పప

3269 NDX2778223
పపరర: సదనత మదనల

94-38/514

తసడడ:డ రరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ హనదమయఖ కకతస
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:65
లస: పప

భరస : తరరపతరరడడడ రరసడచదద దల
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:50
లస: ససస స
3271 NDX2621761
పపరర: వనసకట శభ రరజఖ లకడక దదగర
రరజ పపదద రరజ
భరస : పడభకరరరవప సతమరరజ
ఇసటట ననస:12-15-438/3
వయసదస:53
లస: ససస స

3254 NDX1869249
పపరర: ననగ మలలర శశర రరడడడ అరజ

3249 NDX1425967
పపరర: కకతనస సరసబశవ రరవప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మలనదకకసడ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:69
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ తనదబబ డడడ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:69
లస: పప
3265 NDX2778074
పపరర: నరకల దదవ పరరచనరర

94-38/516

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:67
లస: పప
3262 NDX1867045
పపరర: వర రరడడడ తనదబబ డడడ

3251 NDX1257518
పపరర: శకనవరసదలల రరడడడ కతమఢడ

94-38/511

తసడడ:డ శశషరరవప
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ అచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకపత రరవప
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:57
లస: పప
3259 NDX0856567
పపరర: పపరషచసదడ రరవప వననగళళ

94-38/513

తసడడ:డ పపలలర రజడడడ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:51
లస: పప
3256 NDX1081199
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననగరశశటట

3248 NDX0856666
పపరర: వనసకట నరజసదడ గరరసటర

3246 NDX1257534
పపరర: తనదబబ దదద రమమశ రజడడడ

తసడడ:డ వరర రజడడడ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:44
లస: పప
3253 NDX1218452
పపరర: సదరజష బటబగ పససడనఖలల

94-38/510

తసడడ:డ సదరజష బటబగ
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:35
లస: పప
3250 NDX2264315
పపరర: గరపస కకషష బబ మకశశటట

3245 NDX1218312
పపరర: పడమద కలమలర పపసడనఖలల

3270 NDX2784379
పపరర: వనసకట సరయ మదనల

94-38/923

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మదనల
ఇసటట ననస:12-15-438
వయసదస:19
లస: పప
94-38/708

3273 NDX2264349
పపరర: కకటటశశరమక తయఖగబర

94-38/645

భరస : చసదడ రరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:12-15-438,
వయసదస:62
లస: ససస స
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3274 NDX2700540
పపరర: భటగఖ లకడక బతష
స ల
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94-37/571

భరస : గరసధద బతష
స ల
ఇసటట ననస:12-15-444
వయసదస:45
లస: ససస స
3277 NDX2473064
పపరర: బతష
స ల జజజ నసరయ

94-39/924

3278 NDX1856709
పపరర: ససధఖ దరరమడడగగ

94-37/345

3281 NDX2467223
పపరర: లసకమక లకడకలలత బబ లశశటట

భరస : రరమ శరససస స
ఇసటట ననస:12-15-446
వయసదస:44
లస: ససస స

3284 NDX2007053
పపరర: మసగ తనయలరర పరతతరర

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:12-15-446
వయసదస:47
లస: పప

94-38/530

94-38/538

94-38/926

94-38/533

94-38/928

94-38/536

3290 NDX3121878
పపరర: హనదమసత రరవప కకలర మరర

94-38/924

తసడడ:డ రరమకకకషషరరవప
ఇసటట ననస:12-15-449-1
వయసదస:65
లస: పప

94-38/531

3285 NDX2007251
పపరర: సరళ కశబటర

94-38/534

3288 NDX2428191
పపరర: ఝలనస లకడక ఆరర

94-38/537

3293 NDX3120821
పపరర: నరసమక కకలర మరర

3296 NDX2111102
పపరర: రమఖ కకలర పరక

94-38/541

3299 NDX0252452
పపరర: మగరళఫణణ శశఖర కసభసపరటట

94-40/829

3302 JBV1653302
పపరర: లలత కకపపరరరవపరర
తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:12-15-450
వయసదస:46
లస: ససస స

94-38/925

3294 NDX2778033
పపరర: నరసమక బబ జర

94-38/927

భరస : రరమగ బబ జర
ఇసటట ననస:12-15-448
వయసదస:75
లస: ససస స
94-38/539

3297 NDX0904169
పపరర: కరమమశశరర కర

94-38/540

భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:12-15-449-1
వయసదస:33
లస: ససస స
94-38/542

తసడడ:డ వనసకట కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:12-15-449-1
వయసదస:32
లస: పప
94-38/544

3291 NDX2885028
పపరర: కకలర మరర భటసకర రరవప
తసడడ:డ కకలర మరర హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:12-15-447
వయసదస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకలర పరక
ఇసటట ననస:12-15-449
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : కజ.వ.కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:12-15-449-1
వయసదస:61
లస: ససస స
3301 NDX0252460
పపరర: వనసకట కకషషమబరరస కసభసపరటట

3282 NDX2007103
పపరర: మలధదరర పరతతరర

భరస : వనసకటపయఖ కశబటర
ఇసటట ననస:12-15-446
వయసదస:77
లస: ససస స

భరస : హనదమసత రరవప
ఇసటట ననస:12-15-447
వయసదస:59
లస: ససస స

భరస : యయసస బగ పస తషల
ఇసటట ననస:12-15-448
వయసదస:28
లస: ససస స
3298 NDX0247924
పపరర: వనసకట సదబమలకడక కసభసపరటట

94-39/926

తసడడ:డ వరర రరడడడ ఆరర
భరస : వరర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:12-15-446 OLD NO. 3-10-26/ ఇసటట ననస:12-15-446 OLD NO. 3-10-26/
వయసదస:34
లస: ససస స
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : భటసకర రరవప
ఇసటట ననస:12-15-447
వయసదస:32
లస: ససస స
3295 NDX2869089
పపరర: చసదడ పస తషల

3279 NDX1856733
పపరర: చసదడశశఖర దరరమడడగగ

భరస : శక రరమ చసదడ మబరరస పరతతరర
ఇసటట ననస:12-15-446
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఆరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:12-15-446 OLD NO. 3-10-26/ ఇసటట ననస:12-15-447
వయసదస:62
లస: పప
వయసదస:61
లస: పప
3292 NDX3126539
పపరర: సపవదమక కకలర మరర

94-39/923

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ దరరమడడగగ
ఇసటట ననస:12-15-444
వయసదస:26
లస: పప

భరస : శశష గరరర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:12-15-446
వయసదస:59
లస: ససస స

94-38/535 3287 NDX2428217
3286 NDX2007079
పపరర: శక రరమ చసదడ మబరరస పరతతరర
పపరర: శలర ఆరర

3289 NDX2428183
పపరర: వరర రరడడడ ఆరర

94-39/925

భరస : శకనవరసరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:12-15-446
వయసదస:31
లస: ససస స
94-38/532

3276 NDX2473031
పపరర: బతష
స ల హహమజ

తసడడ:డ బతష
స ల గరసధద
ఇసటట ననస:12-15-444
వయసదస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ దరరమడడగగ
ఇసటట ననస:12-15-444
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబమ రమ రరడడడ అకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-446
వయసదస:46
లస: పప
3283 NDX1601922
పపరర: సదరరమసచ శకలకడక

94-38/709

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:12-15-444
వయసదస:49
లస: పప

తసడడ:డ బతష
స ల గరసధద
ఇసటట ననస:12-15-444
వయసదస:24
లస: ససస స
3280 NDX2519247
పపరర: లకడకకర రరడడడ అకకకరరడడడ

3275 NDX2586295
పపరర: గరసధద బటటటల

3300 NDX0658013
పపరర: వనసకట కకషష పడవణ కసభసపరటట

94-38/543

తసడడ:డ కర వ కకషరష మబరరస
ఇసటట ననస:12-15-449-1
వయసదస:34
లస: పప
94-38/545

3303 JBV1021377
పపరర: శకదదవ కకసడసరర

94-38/546

భరస : శరత చసదడ
ఇసటట ననస:12-15-450
వయసదస:57
లస: ససస స
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3304 JBV1020742
పపరర: పపణఖవత కకసడసరర
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94-38/547

భరస : ఆచనరఖ కజ వ పస
ఇసటట ననస:12-15-450
వయసదస:79
లస: ససస స
3307 JBV1021369
పపరర: శశష శరత చసదడ కకసడసరర

3305 NDX1943159
పపరర: ఉదయ శసకర కకసడసరర

తసడడ:డ శరత చసదడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:12-15-450
వయసదస:29
లస: పప
94-38/550

తసడడ:డ ఆచనరఖ కజ వ పస
ఇసటట ననస:12-15-450
వయసదస:61
లస: పప

3308 NDX2707750
పపరర: ననగ దదరర ససజన వవణణ దదవనశల

94-38/552

3313 NDX2447860
పపరర: వనసకటనగ దదరర ససజన వవణణ
దదవనశల
తసడడ:డ అనల కలమలర దదవనశల
ఇసటట ననస:12-15-451
వయసదస:21
లస: ససస స

94-40/557

3316 NDX1857533
పపరర: మమనక బబ లశశటట

94-39/927

3311 NDX2149079
పపరర: ససవర మగరళ పడసరద తతరరటట

3317 NDX1628793
పపరర: బటలకకషష ససపత బబ లశశటట

తసడడ:డ లకడక నరసససహ దదరరరపడసరద సతఖపపరష
ఇసటట ననస:12-15-455
వయసదస:61
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజనవయగలల పసదమరరస
ఇసటట ననస:12-15-456
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరసబటబగ
ఇసటట ననస:12-15-457
వయసదస:30
లస: ససస స

3326 NDX0918565
పపరర: కకటటనల శరరదआ

94-39/939

3329 NDX2264687
పపరర: ననగ పడవనఖ కరళసగర

94-39/928

3332 NDX2264257
పపరర: వనసకట రరమ కకషష ఏచసరర
తసడడ:డ రరమ రరవప ఏచసరర
ఇసటట ననస:12-15-458
వయసదస:45
లస: పప

3312 AP151010129841
పపరర: లకడక కరసత శరససస స పడతనపగరరర

94-38/554

3315 NDX2447639
పపరర: అనల కలమలర దదవనశల

94-40/559

3318 NDX0050427
పపరర: లల ఆదదననరరయణ బబ లశశటట

94-39/929

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:12-15-455
వయసదస:53
లస: పప
94-39/931

3321 NDX2254084
పపరర: మలధదరర పసదమరరస

94-39/932

భరస : లకడక పవన కలమలర పసదమరరస
ఇసటట ననస:12-15-456
వయసదస:29
లస: ససస స
94-39/934

3324 NDX2254076
పపరర: వరరసజనవయగలల పసదమరరస

94-39/935

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ పసదమరరస
ఇసటట ననస:12-15-456
వయసదస:63
లస: పప
94-39/937

3327 NDX0718239
పపరర: అరరణ భబపత

94-39/938

భరస : నరజసదడ భబపత
ఇసటట ననస:12-15-457
వయసదస:40
లస: ససస స
94-38/555

భరస : హహమకలమలర కరళసగర
ఇసటట ననస:12-15-458
వయసదస:27
లస: ససస స
94-38/557

94-38/551

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దదవనశల
ఇసటట ననస:12-15-451
వయసదస:48
లస: పప

భరస : మలధవరరవపआ
ఇసటట ననస:12-15-457
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:12-15-457
వయసదస:44
లస: పప

భరస : పడబటకర రరడడడ వరరపప రరడడ
ఇసటట ననస:12-15-458
వయసదస:44
లస: ససస స

94-40/558

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ కరరసన
ఇసటట ననస:12-15-456
వయసదస:34
లస: పప
94-39/936

3309 AP151010132628
పపరర: భటరత లకడక పడతనపగరరర

తసడడ:డ లకడక కరసత శరససస స పడతనపగరరర
ఇసటట ననస:12-15-451
వయసదస:50
లస: పప

భరస : గణణశ కలమలర కరరసన
ఇసటట ననస:12-15-456
వయసదస:28
లస: ససస స

94-39/933 3323 NDX1506387
3322 NDX2254092
పపరర: లకడక పవన కలమలర పసదమరరస
పపరర: గణణశ కలమలర రరడడ కరరసన

3331 NDX2264653
పపరర: పడభటవత వరరపప రరడడ

94-38/553

తసడడ:డ లల ఆదదననరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:12-15-455
వయసదస:25
లస: పప

94-39/930 3320 NDX1506403
3319 NDX0918946
పపరర: సతఖపపరష వనసకట రమణ మబరరస
పపరర: చచత
వ నఖసదధ కరరసన

94-38/549

భరస : లకడక కరసత శరససస స పడతనపగరరర
ఇసటట ననస:12-15-451
వయసదస:46
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర దదవనశల
ఇసటట ననస:12-15-451
వయసదస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల ఆదదననరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:12-15-455
వయసదస:24
లస: ససస స

3328 NDX0919522
పపరర: మలధవరరవప కకటటనల

94-37/572

తసడడ:డ ససత రరమయఖ తతరరటట
ఇసటట ననస:12-15-451
వయసదస:45
లస: పప
3314 NDX2447787
పపరర: శవ లల దదవనశల

3306 NDX1622571
పపరర: సరయ ససతతష అనదపస జ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అనదపస జ
ఇసటట ననస:12-15-450
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ అనల కలమలర దదవనశల
ఇసటట ననస:12-15-451
వయసదస:20
లస: ససస స

3310 NDX2183879
పపరర: వ ఎన ఎల సతఖ శక సరయ
చసద పడతనపగరరర
తసడడ:డ లకడక కరసత శరససస స పడతనపగరరర
ఇసటట ననస:12-15-451
వయసదస:22
లస: పప

3325 NDX0608836
పపరర: గరయతడ మసదడపప

94-38/548

3330 NDX2264661
పపరర: వజయ లకడక యయచవస

94-38/556

భరస : రరమకకషష యయచవస
ఇసటట ననస:12-15-458
వయసదస:42
లస: ససస స
94-38/558

3333 NDX2624872
పపరర: హహమ కలమలర కలసగర

94-49/595

తసడడ:డ హనదమసత రరవప కలసగర
ఇసటట ననస:12-15-458
వయసదస:31
లస: పప
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3334 NDX2264414
పపరర: శరఖమల దదవ పచచలల

94-38/559

భరస : ఇషరకయయలల బటబగ జరలద
ఇసటట ననస:12-15-462
వయసదస:49
లస: ససస స
3337 JBV1023514
పపరర: సదరజఖआ జరలదआ

94-38/562

3338 AP151010132289
పపరర: రరణణ జలద आ

94-38/929

3341 JBV1021187
పపరర: తదరజజమక జలద आ आ
భరస : కకపరదననసआ आ
ఇసటట ననస:12-15-464
వయసదస:63
లస: ససస స

3343 JBV1021179
పపరర: కకపరదననస జలద आ आ

3344 AP151010132438
పపరర: సదనత పసआ

94-38/567

తసడడ:డ దదవదననసआ आ
ఇసటట ననస:12-15-464
వయసదస:69
లస: పప

భరస : ఫసలపస
ఇసటట ననస:12-15-468
వయసదస:45
లస: ససస స
3349 NDX3050515
పపరర: వనసకట రమణ మగలలరరర

94-40/830

94-38/572

94-38/930

తసడడ:డ కకషష మహన పరరరపలర
ఇసటట ననస:12-15-470
వయసదస:21
లస: పప
3358 NDX1425835
పపరర: బటల ససరఖ పదకజ పరరజపలర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:12-15-471
వయసదస:34
లస: పప

3350 NDX3064540
పపరర: ఇసదనడణణ మగలలరరర

94-38/577

94-38/570

3348 NDX2707974
పపరర: పడథదఖష మబలలపపరర

94-38/710

తసడడ:డ వనసకట రమణ మబలలపపరర
ఇసటట ననస:12-15-468
వయసదస:20
లస: ససస స
94-40/831

3351 NDX1854257
పపరర: శరకవణణ కరరనటట

94-38/571

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:12-15-470
వయసదస:25
లస: ససస స

3356 NDX1426197
పపరర: ఠరగబర వజయ లకడక దదవర

94-38/575

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:12-15-471
వయసదస:50
లస: పప

94-38/566

94-37/573

94-38/573

3362 NDX0487173
పపరర: అమరయఖ దదవర

3342 NDX1104074
పపరర: రమమష జలద

3345 NDX2706877
పపరర: వనసకట జజహనవ సససధద
మగలలరరర
తసడడ:డ వనసకట రమణ మగలలరరర
ఇసటట ననస:12-15-468
వయసదస:22
లస: ససస స

3354 NDX1425686
పపరర: కకషష మహన పరరజపలర

94-38/574

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప పరరజపలర
ఇసటట ననస:12-15-470
వయసదస:56
లస: పప
3357 NDX0487546
పపరర: సపలనన దదవర

94-38/576

భరస : అమరయఖ
ఇసటట ననస:12-15-471
వయసదస:44
లస: ససస స
94-38/578

భరస : ఈఐ ూర ూర శరకआ आ
ఇసటట ననస:12-15-471
వయసదస:76
లస: ససస స
94-38/580

94-38/564

94-38/568

3353 NDX1866906
పపరర: ననగ సరయ మణణకసఠ సదకజష
పరరజపలర
తసడడ:డ కకషష మహన పరరజపలర
ఇసటట ననస:12-15-470
వయసదస:24
లస: పప

3359 JBV1023480
పపరర: బటల చదబయసआ చదబయసआ

3339 JBV2521391
పపరర: ససరరకలమలర జలద

తసడడ:డ కకపరదననస
ఇసటట ననస:12-15-464
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:12-15-471
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : కకషష మహన
ఇసటట ననస:12-15-471
వయసదస:48
లస: ససస స
3361 NDX2264331
పపరర: వరరసదడననథ కసదదమళళ

94-38/565

భరస : వనసకట రమణ మగలలరరర
ఇసటట ననస:12-15-468
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : అమర లసగయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:12-15-470
వయసదస:75
లస: ససస స
3355 NDX2834612
పపరర: తదజశశ సరయ కలమలర పరరరపలర

3347 NDX0856542
పపరర: ఫసలపస నవతగరన

94-38/561

తసడడ:డ రతనరరజ
ఇసటట ననస:12-15-463
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:12-15-468
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ సదబడహకణఖస మగలలరరర
ఇసటట ననస:12-15-468
వయసదస:53
లస: పప
3352 NDX1854349
పపరర: రరధమక కరరనటట

94-38/563

భరస : బగలర యఖआ
ఇసటట ననస:12-15-466
వయసదస:45
లస: ససస స
94-38/569

3336 NDX2264422
పపరర: ఇషరకయయలల బటబగ జరలద

తసడడ:డ పడభగ దనస జరలద
ఇసటట ననస:12-15-462
వయసదస:57
లస: పప

భరస : రతనరరజआ
ఇసటట ననస:12-15-463
వయసదస:52
లస: ససస స

భసధదవప: జరఎలడడ శశరర కలమలర జరఎలడడ
ఇసటట ననస:12-15-463
వయసదస:38
లస: ససస స

3346 NDX0853028
పపరర: సతఖవత నవతగరన

94-38/560

తసడడ:డ ఇషకయల బటబగ జరలద
ఇసటట ననస:12-15-462
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ రతనరరజआ आ
ఇసటట ననస:12-15-463
వయసదస:37
లస: ససస స
3340 NDX2863389
పపరర: సదరరఖ జరఎలడడ

3335 NDX2264398
పపరర: పడభగ వరర న జరలద

3360 NDX1426171
పపరర: కలమలర సరశమ దదవర

94-38/579

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:12-15-471
వయసదస:25
లస: పప
94-38/581

3363 JBV2521573
పపరర: పపరష చసదడరరవపआ బబబయసआ

94-38/582

తసడడ:డ ఈఐ.ూర.ూర.శరకआ आ
ఇసటట ననస:12-15-471
వయసదస:50
లస: పప
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94-38/646

భరస : వరజసదడననథ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:12-15-471,
వయసదస:28
లస: ససస స
3367 NDX2264539
పపరర: శకధర రరడడడ ఎరకగగసట

94-38/584

94-38/587

94-38/932

94-38/589

94-37/346

94-38/936

94-38/591

తసడడ:డ వశశననధస చదగగ
ఇసటట ననస:12-15-480
వయసదస:58
లస: పప

3377 NDX2778082
పపరర: అదద లకడక గగమకస

3380 NDX2446920
పపరర: పడభటవత అననవరపప

3383 NDX2804615
పపరర: షపక జనన

3386 NDX2264620
పపరర: పదనకవత

94-38/594

3389 NDX2264646
పపరర: వ ఎ ఎల పడవలర క చదగగ

94-38/935

3392 NDX2389633
పపరర: తనదజజ శరఖమల
భరస : వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:12-15-481
వయసదస:44
లస: ససస స

3372 NDX2841104
పపరర: వనసకటరరమ కకషష రరడడడ మలరరడడడ

94-38/931

3375 NDX2839918
పపరర: కవత రరడడడ రరజల

94-38/934

3378 NDX2782340
పపరర: ఆదదలకడక గగమక

94-40/832

భరస : శకనవరస రరవప గగమక
ఇసటట ననస:12-15-475
వయసదస:43
లస: ససస స
94-37/347

3381 NDX2524064
పపరర: శవ శసకర అననవరపప

94-38/590

తసడడ:డ వనసకట రమణ అననవరపప
ఇసటట ననస:12-15-477
వయసదస:37
లస: పప
94-40/833

3384 NDX2996510
పపరర: సతఖవత మడడలయలర

94-18/759

భరస : కసదసరశమ మడడలయలర
ఇసటట ననస:12-15-479
వయసదస:56
లస: ససస స
94-38/592

3387 NDX2264604
పపరర: లకడక వవదనచలస

94-38/593

భరస : రహసదడ వవదనచలస
ఇసటట ననస:12-15-479
వయసదస:67
లస: ససస స
94-38/595

భరస : అదద ననరరయణ రరవప చదగగ
ఇసటట ననస:12-15-480
వయసదస:31
లస: ససస స
94-38/597

94-38/586

భరస : వజయ రరడడడ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-474
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : రరజమలణణకఖస
ఇసటట ననస:12-15-479
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ చదగగ
ఇసటట ననస:12-15-480
వయసదస:30
లస: ససస స
3391 NDX2264679
పపరర: అదద ననరరయణ రరవప చదగగ

94-38/933

తసడడ:డ షపక జజన అహమకద
ఇసటట ననస:12-15-478
వయసదస:41
లస: పప

భరస : దదరర రరవప సదమలతడ
ఇసటట ననస:12-15-479
వయసదస:33
లస: ససస స
3388 NDX2264695
పపరర: వజయ ననగ పరవన చదగగ

3374 NDX2888014
పపరర: వజయ రరడడడ మలరరడడడ

3369 NDX2264448
పపరర: తరరపత రరడడడ కజసరర

తసడడ:డ అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-474
వయసదస:73
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ అననవరపప
ఇసటట ననస:12-15-477
వయసదస:53
లస: ససస స

భరస : షపక జనన
ఇసటట ననస:12-15-478
వయసదస:38
లస: ససస స
3385 NDX2264638
పపరర: కననపప ననయగడడ సదమలతడ

94-38/588

భరస : శకనవరసరరవప గగమకస
ఇసటట ననస:12-15-475
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ అననవరపప
ఇసటట ననస:12-15-477
వయసదస:29
లస: ససస స
3382 NDX2855310
పపరర: షపక షఫసయల బ

3371 NDX2264430
పపరర: శశభన బటబగ ఉలచల

94-38/583

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కజసరర
ఇసటట ననస:12-15-473
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-474
వయసదస:39
లస: పప

భరస : శవ మగరళ పడసరద తతరరటట
ఇసటట ననస:12-15-475
వయసదస:38
లస: ససస స
3379 NDX2446938
పపరర: లలవణఖ అననవరపప

94-38/585

తసడడ:డ ఇససక ఉలచల
ఇసటట ననస:12-15-474
వయసదస:47
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-474
వయసదస:62
లస: ససస స
3376 NDX2264547
పపరర: నరకల తతరరటట

3368 NDX0028506
పపరర: తరరపతరరడడడ కజసరర

3366 NDX2264570
పపరర: సరశత రరడడ యయరకగగసట

భరస : శకధర రరడడడ యయరరకరడసట
ఇసటట ననస:12-15-473
వయసదస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-473
వయసదస:31
లస: పప

భరస : శశభన బటబగ మలలర పస గగ
ఇసటట ననస:12-15-474
వయసదస:42
లస: ససస స
3373 NDX2840734
పపరర: పదక మలరరడడ

94-38/1112

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:12-15-472
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరడడడ యరకగగసట
ఇసటట ననస:12-15-473
వయసదస:45
లస: పప
3370 NDX2264562
పపరర: అరరణన జజఖత మలలర పస గగ

3365 NDX3257144
పపరర: ఆశరరరణణ కలర స

3390 NDX2264612
పపరర: పదనకవత చదగగ

94-38/596

భరస : ఆదదననరరయణ రరవప చదగగ
ఇసటట ననస:12-15-480
వయసదస:49
లస: ససస స
94-38/598

3393 NDX2389682
పపరర: చచవతహ
డ స రరడడడ శరఖమల

94-38/599

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:12-15-481
వయసదస:22
లస: పప
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94-38/600

తసడడ:డ శవర రరడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:12-15-481
వయసదస:52
లస: పప
3397 NDX2799658
పపరర: రరషసత రరడడడ శరఖమల

94-40/834

94-38/603

94-38/606

3401 NDX2177625
పపరర: వర కలమలర గగఱఱ స

3404 NDX0704122
పపరర: వజయలకడక చచట

94-38/609

3407 NDX0247700
పపరర: ఇసదనడణణ వవమల

3410 JBV1020379
పపరర: శవపరరశత ససరఖదదవర

భరస : రరకజష
ఇసటట ననస:12-15-484-1
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : జజశలలరమణకలమలర
ఇసటట ననస:12-15-484-1
వయసదస:56
లస: ససస స

94-38/615
3412 NDX1635145
పపరర: వనసకట దదరర ననగమణణ
బబసడపపడడ
భరస : లకడక నరసససహ రరవప బబసడపపడడ
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:40
లస: ససస స

3413 NDX2048214
పపరర: నరకల కలమలరర కటటవరరపప
భరస : రవ కలమలర ననగగబబ యన
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:41
లస: ససస స

3415 NDX1628678
పపరర: లకడక కలలఖణణ ననరరమసచ

3416 NDX1628744
పపరర: రరజజశశరర చవపకలల

94-38/618

భరస : రవ ననరరమసచ
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:53
లస: ససస స
3418 NDX1827197
పపరర: శక ననగ దదరర సరయ వవణగ
మలధవ ననరరమసచ
తసడడ:డ రవ ననరరమసచ
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:24
లస: పప

94-38/604

94-38/607

94-38/624
3421 NDX1635137
పపరర: లకడక నరసససహ రరవప
బబసడపపడడ
తసడడ:డ రరధన కకషష మబరరస బబసడపపడడ
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:46
లస: పప

3419 NDX1866898
పపరర: చకకవరరస గకసథద

94-38/610

తసడడ:డ సదబడహకణఖస మమడసరర
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:58
లస: పప

3402 NDX0485490
పపరర: శవననగ రవసదడ కకతతరర

94-38/605

3405 NDX0247684
పపరర: తరరపరతమక యలవరరర

94-38/608

3408 NDX0704163
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప చచట

94-38/611

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:12-15-484
వయసదస:57
లస: పప
94-38/613

3411 NDX1866880
పపరర: లకడక శరకవణణ గకసథద

94-38/614

భరస : చకకవరరస గకసథద
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:32
లస: ససస స
94-38/616

3414 NDX2183846
పపరర: ఉమలమహహశశరర చరడన

94-38/617

భరస : శవపడసరద మమడసరర
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:52
లస: ససస స
94-38/619

3417 NDX2183820
పపరర: పవన కలమలర మమడసరర

94-38/620

తసడడ:డ శవపడసరద మమడసరర
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:23
లస: పప
94-38/622

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:34
లస: పప
3422 NDX2183812
పపరర: శవపడసరద మమడసరర

94-38/602

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:12-15-484
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చవపకలల
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:83
లస: ససస స
94-38/621

3399 NDX0488346
పపరర: వజయలకడక కకతత
స రర

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:12-15-483
వయసదస:59
లస: పప

భరస : ఇసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:12-15-484
వయసదస:58
లస: ససస స
94-38/612

94-39/1155

భరస : శవ ననగ రవసదడ రరవప
ఇసటట ననస:12-15-483
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:12-15-484
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : ఉమల మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:12-15-484
వయసదస:53
లస: ససస స
3409 NDX1161058
పపరర: జజతసత ససరరఖదదవర

94-38/601

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగఱఱ స
ఇసటట ననస:12-15-483
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:12-15-484
వయసదస:31
లస: ససస స
3406 NDX0760538
పపరర: సదజజత చచటట

3398 NDX2177377
పపరర: ననగ లకడక గగఱఱ స

3396 NDX2925535
పపరర: రరషసత రరడడడ శఖమల

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:12-15-481
వయసదస:18
లస: ససస స

భరస : వర కలమలర గగఱఱ స
ఇసటట ననస:12-15-483
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగ రవసదడరరవప
ఇసటట ననస:12-15-483
వయసదస:32
లస: పప
3403 NDX0704106
పపరర: లల శశ చచట

94-38/937

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:12-15-481
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:12-15-481
వయసదస:18
లస: ససస స
3400 NDX0636985
పపరర: పవన రరజశశఖర కకతతరర

3395 NDX2905230
పపరర: రరషసత రరడడడ శరఖమల

3420 NDX2183887
పపరర: రవ కలమలర ననగగబబ యన

94-38/623

తసడడ:డ అసకమక ననగగబబ యన
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:45
లస: పప
94-38/625

3423 NDX2778165
పపరర: లకడక పడససన సనననల

94-38/938

తసడడ:డ సరయ రరజజశశర పడసరద సనననల
ఇసటట ననస:12-15-485
వయసదస:27
లస: ససస స
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3424 NDX1869017
పపరర: లకడక నరసమక కరకరర

94-38/626

భరస : ససజవరరడడడ కరకరర
ఇసటట ననస:12-15-486
వయసదస:57
లస: ససస స
3427 AP151010132351
పపరర: ననగమలర కరసబ కర

94-38/628

94-38/1120

94-38/940

3436 NDX2784551
పపరర: పదక వత తతట

94-38/942

94-40/836

94-38/948

94-40/835

3437 NDX2949618
పపరర: ససరఖ ననరరయణ సననయయలల

3440 NDX2784031
పపరర: లకడక వస

3443 NDX3041795
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వస

94-38/950

94-38/953

తసడడ:డ సస మ శసకర సననయలల
ఇసటట ననస:12-15-492/4
వయసదస:19
లస: పప

3446 NDX3023645
పపరర: సస మ శసకర సననయలల

94-38/943

3432 NDX2653491
పపరర: దదరర పస
డ రద చదలవరడ

94-25/760

3435 NDX2778124
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట

94-38/941

3438 NDX2784510
పపరర: సరసశత తతట

94-38/944

భరస : బగచచ బటబగ తతట
ఇసటట ననస:12-15-492/1
వయసదస:34
లస: ససస స
94-38/946

3441 NDX3059938
పపరర: ననగమలలర శశరర వరస

94-38/947

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వరస
ఇసటట ననస:12-15-492/2
వయసదస:23
లస: ససస స
94-38/955

3444 NDX2778264
పపరర: వనసకట రరవప వస

94-38/949

తసడడ:డ హనదమసత రరవప వస
ఇసటట ననస:12-15-492/3
వయసదస:59
లస: పప
94-38/951

3447 NDX3023512
పపరర: అననపపరష సననయలల

తసడడ:డ వనసకట సతఖ సదబమరరవప సననయలల
ఇసటట ననస:12-15-492/4
వయసదస:44
లస: పప

భరస : సస మ శసకర సననయలల
ఇసటట ననస:12-15-492/4
వయసదస:36
లస: ససస స

3449 NDX3199437
పపరర: ఈశశర రరవప మగతనఖలపలర

3450 NDX2779049
పపరర: హనసమసఠరరవ వస

94-38/954

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:12-15-492/A
వయసదస:31
లస: పప
94-38/957

94-38/1119

తసడడ:డ రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:12-15-492/1
వయసదస:61
లస: పప

తసడడ:డ హనదమసత రరవప వస
ఇసటట ననస:12-15-492-2
వయసదస:49
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప వస
ఇసటట ననస:12-15-492/3
వయసదస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరజలల వస
ఇసటట ననస:12-15-494
వయసదస:32
లస: పప

3434 NDX2857449
పపరర: లకడక వరసర

3429 NDX3265816
పపరర: పలర వ మదదద

తసడడ:డ వనసకటలకడక నరసససహ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:12-15-491
వయసదస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప వస
ఇసటట ననస:12-15-492/2
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప వస
ఇసటట ననస:12-15-492/2
వయసదస:21
లస: ససస స

3451 NDX2784023
పపరర: శకనవరస రరవప వస

94-38/1121

తసడడ:డ సదబమ రరవప సననయయలల
ఇసటట ననస:12-15-492/1
వయసదస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:12-15-492/1
వయసదస:23
లస: ససస స

3448 NDX3030582
పపరర: దటట సరయ పడసరద సననయలల

3431 NDX3265964
పపరర: నలలవత మదదద

94-38/939

భరస : ససపత కలమలర మదదద
ఇసటట ననస:12-15-489
వయసదస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప వరసర
ఇసటట ననస:12-15-492
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:12-15-492/1
వయసదస:46
లస: ససస స

3445 NDX2778595
పపరర: కకటటశశరమక వస

94-38/629

భరస : హనదమసత రరవప మదదద
ఇసటట ననస:12-15-489
వయసదస:62
లస: ససస స

3433 NDX2870491
పపరర: మహనసద కకషష పడసరద
జజననభటతనర
తసడడ:డ రరమమబరరస
ఇసటట ననస:12-15-491
వయసదస:48
లస: పప

3442 NDX2779064
పపరర: అనదష వస

3428 AP151010129308
పపరర: కజశవరరవప కర

3426 NDX3018462
పపరర: శకమన గకసథద

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:12-15-487
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:12-15-488
వయసదస:78
లస: పప

తసడడ:డ హనదమసత రరవప మదదద
ఇసటట ననస:12-15-489
వయసదస:42
లస: పప

3439 NDX3185188
పపరర: ఆదదలకడక మగతనఖలపలర

94-38/627

తసడడ:డ సదబటమరరడడడ కరకరర
ఇసటట ననస:12-15-486
వయసదస:62
లస: పప

భరస : కజశవరరవప
ఇసటట ననస:12-15-488
వయసదస:68
లస: ససస స
3430 NDX3265956
పపరర: లకడక ససపత కలమలర మదదద

3425 NDX1868985
పపరర: ససజవరరడడడ కరకరర

3452 NDX2784346
పపరర: సదనత వస
భరస : శకనవరసరరవప వస
ఇసటట ననస:12-15-494
వయసదస:24
లస: ససస స

94-38/952

94-38/956

తసడడ:డ గగవసదరరజ వస
ఇసటట ననస:12-15-494
వయసదస:33
లస: పప
94-38/958

3453 NDX3220605
పపరర: గగవసద రరజలల వస

94-38/1101

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వస
ఇసటట ననస:12-15-494/4
వయసదస:68
లస: పప
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94-38/1104

భరస : శవ సతఖననరరయణ వస
ఇసటట ననస:12-15-494/4
వయసదస:34
లస: ససస స
3457 NDX3223179
పపరర: చనన బటజ బసడడ

94-38/1103

తసడడ:డ వనసకయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:12-15-498
వయసదస:19
లస: ససస స
3460 AP151010132037
పపరర: అరరణ యస

94-38/630

94-38/633

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల వ వआ
ఇసటట ననస:12-15-501
వయసదస:51
లస: పప
3469 NDX1257146
పపరర: గరత శరణఖ గగసడడ

94-38/637

94-38/640

94-38/643

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:12-15-504
వయసదస:43
లస: పప
3478 SQX1827443
పపరర: కకరస ర రరరరయన కసడత

3459 NDX2960714
పపరర: సదరరఖ నలర పప

94-38/959

3461 JBV2521532
పపరర: శకకరసత మకలటస

3464 NDX0882308
పపరర: లకడకకరసతమకआ మదదదనआ

3467 NDX2689495
పపరర: శకనవరసరరవప గరరగసటట

3470 NDX1257120
పపరర: పదకజ గగసడడ

3473 NDX0247841
పపరర: వనసకట ననగకలమలరర
కకపపరరరవపరర
భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:12-15-504
వయసదస:38
లస: ససస స

94-38/631

94-41/766

3462 AP151010129062
పపరర: మలర ఖలరరరన లసగస ఎమ.వ

94-38/634

3465 JBV1020163
పపరర: వనసకట పడసరదआ మదదదనआ

94-38/711

3468 NDX2689487
పపరర: లల వనసకట పదనకవత గరరగసటట

94-38/638

3471 NDX1257138
పపరర: షపక సదరజష

94-38/639

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:12-15-503
వయసదస:28
లస: పప
94-38/641

3474 NDX0247825
పపరర: భటనదససయగకస కకపపరరరవపరర

94-39/940

తసడడ:డ అసకమక రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:12-15-957/1
వయసదస:22
లస: పప
95-117/24

3480 SQX2463354
పపరర: మధవ సరణణసపత

95-118/925

భరస : వనసకటటశశరరరవప సరణణసపత
ఇసటట ననస:12-16-14
వయసదస:35
లస: ససస స

3481 SQX2463032
పపరర: లకడక లహరర అడడ గళళ

3482 NDX2594778
పపరర: గరరరధర అడడ గళళ

3483 NDX2694099
పపరర: లకడక దదపసక

తసడడ:డ నగజశ బటబగ అడడ గళళ
ఇసటట ననస:12-16-23
వయసదస:21
లస: పప

94-38/642

భరస : లకడకశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12-15-504
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : బటల సదబడహకణఖస రరరరయన కసడత
ఇసటట ననస:12-16-9
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నగజశ బటబగ అడడ గళళ
ఇసటట ననస:12-16-21
వయసదస:25
లస: ససస స

94-38/712

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12-15-502
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బటల సదబడమణఖఎస రరరరయన కసడత
ఇసటట ననస:12-16-9
వయసదస:29
లస: ససస స
95-118/926

94-38/635

తసడడ:డ వనసకటరమణయఖआ आ
ఇసటట ననస:12-15-501
వయసదస:47
లస: పప

94-38/644 3477 NDX2254100
3476 NDX0252437
పపరర: లకడక శకనవరసరరవప కకపరరరవపరర
పపరర: వనయ బటబగ నసదదపరటట

3479 SQX1827419
పపరర: రరకకకణణ రరరరయన కసడత

94-38/632

తసడడ:డ సదనశవపడడ
ఇసటట ననస:12-15-500
వయసదస:69
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:12-15-504
వయసదస:51
లస: పప
95-117/23

94-44/621

తసడడ:డ అదకషట రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:12-15-499
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:12-15-503
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ జ
ఇసటట ననస:12-15-503
వయసదస:59
లస: పప
3475 NDX0252445
పపరర: రరమకకకషష కకపపరరరవపరర

3458 NDX2778108
పపరర: రజన నలర పప

తసడడ:డ వనసకటపపలలరరరవప
ఇసటట ననస:12-15-502
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష శరక
ఇసటట ననస:12-15-503
వయసదస:28
లస: ససస స
3472 JBV1020064
పపరర: రరమకకకషష శరక గగసడడ

తసడడ:డ సదబమరరవప
ఇసటట ననస:12-15-494/4
వయసదస:34
లస: పప

భరస : వనసకటరమణయఖआ
ఇసటట ననస:12-15-501
వయసదస:73
లస: ససస స
94-38/636

3456 NDX3018405
పపరర: లకడక ననరరయణ సననయయలల

తసడడ:డ వనసకట సతఖ సదబమరరవప సననయలల
ఇసటట ననస:12-15-494/4
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనలసగస
ఇసటట ననస:12-15-500
వయసదస:40
లస: పప

భరస : వనసకటపడసరద
ఇసటట ననస:12-15-501
వయసదస:45
లస: ససస స
3466 AP151010129838
పపరర: వజయమహన వనలవనలआ

94-44/620

భరస : అదకషట రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:12-15-499
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:12-15-500
వయసదస:59
లస: ససస స
3463 JBV1020155
పపరర: జజఖతआ మదదదనआ

3455 NDX3022530
పపరర: హరర కకషష సననయలల

94-37/574

94-30/958

భరస : ససతనరరమ కలమలర తతసడచపప
ఇసటట ననస:12-16-505
వయసదస:34
లస: ససస స
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94-37/575

3485 NDX2691152
పపరర: వనసకట ననగ లకడక కమల
భటసకరఅలల
భరస : సదధనకర రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:12-16-505
వయసదస:50
లస: ససస స

94-37/576

3486 NDX2693968
పపరర: వనసకట సరయ లకడక తదజశశ
మదచదల
తసడడ:డ సదధకర రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:12-16-505
వయసదస:22
లస: ససస స

94-37/577

94-37/676

3488 NDX2878957
పపరర: శత రరమ కలమలర తతసడచపప

94-37/677

3489 NDX2844009
పపరర: లకడక దదపసక తతసడచపప

94-37/678

తసడడ:డ బరరదన దతనసతదయ
డ గలల
ఇసటట ననస:12-16-505
వయసదస:56
లస: పప
3487 NDX2900652
పపరర: పదనకవత బరడ
భరస : రసబటబగ
ఇసటట ననస:12-16-505
వయసదస:48
లస: ససస స
3490 NDX2858579
పపరర: అవన తదజ మదనసద

తసడడ:డ సదబడమణఖస తతసడచపప
ఇసటట ననస:12-16-505
వయసదస:40
లస: పప
94-37/679

భరస : దదరర పడసరద మదనసద
ఇసటట ననస:12-16-505
వయసదస:29
లస: ససస స
3493 NDX2858777
పపరర: ససరఖ లకడక సబమనవన

94-40/837

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సబమనవన
ఇసటట ననస:12-16-505
వయసదస:53
లస: పప
94-41/767

భరస : వనసకటరమణ సబమనవన
ఇసటట ననస:12-16-505/301
వయసదస:49
లస: ససస స
3496 NDX3105566
పపరర: వ ఏల కకరస ర పసడయసకర కకతత
స రర

3491 NDX2858371
పపరర: వనసకట రమణ సబమనవన

భరస : శత రరమ కలవరమమ తతసడచపప
ఇసటట ననస:12-16-505
వయసదస:34
లస: ససస స

94-40/838

3494 NDX1109644
పపరర: భటగఖవత సదజజత అకరళళ

94-41/264

94-37/349

తసడడ:డ సదబడహకణఖస తతసడచపప
ఇసటట ననస:12-16-505,
వయసదస:40
లస: పప

3497 NDX2254217
పపరర: సరరశన కసదలనటట

3498 NDX2254241
పపరర: ససరర ససభటగఖస దదవరపలర

94-41/262

94-41/266
3501 NDX1752766
పపరర: వనసకటసతఖ మలరరత రమమసస
కసదనసరర
తసడడ:డ వనసకట సదబడహకణఖస కసదనసరర
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:41
లస: పప

3504 NDX2254225
పపరర: శకమనననరరయణ దదవ

3502 NDX1237874
పపరర: మరరయ జజజ నయఖ మసదగరరర

3503 NDX2254209
పపరర: వనసకట శవ రరమ పడసరద
తదలదదవల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తదలదదవల
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:53
లస: పప

94-41/268

3506 NDX2291219
పపరర: వ ఎన కలలఖణణ కరసదలననటట

94-118/86

3505 NDX2291185
పపరర: ఉష రరణణ నలల
ర రర

94-118/85

భరస : శకనవరస చకకవరరస నలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:45
లస: ససస స
3508 NDX2291102
పపరర: చచననయఖ తషసబబటట
తసడడ:డ సదబమయఖ తషసబబటట
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:41
లస: పప
3511 NDX2291144
పపరర: వనసకట సదబడహకణఖస
కసదదనసరర
తసడడ:డ సదబడహకణఖస కసదదనసరర
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:71
లస: పప

3509 NDX2291086
పపరర: సదబటమరరవప దదవరపలర

3512 NDX1651935
పపరర: ఉషర కకరణ ఉననస

3507 NDX2291110
పపరర: వససత లకడక కసదదనసరర

94-118/87

తసడడ:డ వనసకట సదబడహకణఖస కసదదనసరర
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:67
లస: ససస స
94-118/89

తసడడ:డ వనసకయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:50
లస: పప
94-118/91

94-41/269

తసడడ:డ సదసదర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ శశషరదదడ కరసదలననటట
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:45
లస: ససస స
94-118/88

94-41/263

94-41/265

భరస : శకమనననరరయణ దదవ
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:49
లస: పప

94-37/680

భరస : సదబమ రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరమ పడసరద తదలదదవలపలర
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:47
లస: ససస స
94-41/267

3495 NDX2843985
పపరర: శత రరమ కలమలర తతసడచపప

భరస : వనసకట ససరఖకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:12-16-505 FLAT NO 303
వయసదస:51
లస: ససస స

3500 NDX2254258
పపరర: రమలదదవ దదవ

94-112/462

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద అకకల
ఇసటట ననస:12-16-505
వయసదస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమకకషష పడసరద తదలలదదవలప భరస : శశషరదదడ కసదలనటట
ఇసటట ననస:12-16-509
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:18
లస: ససస స
వయసదస:21
లస: ససస స
3499 NDX2254233
పపరర: తదలదదవలపలర శశశలజ

3492 NDX3217601
పపరర: ననగ సరయ మధదరరమ అకకల

3510 NDX2291169
పపరర: శకనవరస చకకవరరస నలల
ర రర

94-118/90

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల నలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-16-509
వయసదస:52
లస: పప
94-41/270

భరస : పడవణ కలమలర శరఖమ గదదల
ఇసటట ననస:12-16-509 APPLE TOWER
వయసదస:47
లస: ససస స

3513 NDX2072031
పపరర: ఉషర రరణణ నలల
ర రర

94-41/271

భరస : శకనవరస చకకధర నలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-16-509 APPLE TOWER
వయసదస:47
లస: ససస స
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3514 NDX2071975
పపరర: వనసకట సరయ చరణ నలల
ర రర

94-41/272

3515 NDX1732438
పపరర: వనసకట ననగ సరయ దదవ

94-41/273

3516 NDX1651950
పపరర: పడవణ కలమలర శరఖమ గదదల

94-41/274

తసడడ:డ శకనవరస చకకధర
ఇసటట ననస:12-16-509 APPLE TOWER
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకమనననరరయణ దదవ
ఇసటట ననస:12-16-509 APPLE TOWER
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల
ఇసటట ననస:12-16-509 APPLE TOWER
వయసదస:50
లస: పప

3517 NDX1757857
పపరర: లకడకననరరయణ చచరరకలరర

3518 NDX2235141
పపరర: వనసకట సరయ చరణ నలల
ర రర

3519 NDX1035856
పపరర: రమఖ అనసషరదదవ గమన

94-41/275

94-41/337

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:12-16-509 APPLE TOWER
వయసదస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస చకకధర నలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-16-509, APPLE TOWERS
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవ
ఇసటట ననస:12-16-510
వయసదస:29
లస: ససస స

3520 NDX1752774
పపరర: సశరష సతఖ వత సశరష

3521 NDX0479857
పపరర: శశశలజ గమనआ

3522 NDX0211581
పపరర: శశశలజ కలమలరరआ గమనआ

94-41/277

భరస : కర వ ఎస యస రరమమశస కసదనసరర
ఇసటట ననస:12-16-510
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరరరవపआ
ఇసటట ననస:12-16-510
వయసదస:49
లస: ససస స

3523 NDX0711507
పపరర: వజయలకడకआ మమతససआ

3524 NDX0711374
పపరర: పడవణआ మమతసరआ

94-41/280

భరస : ఖలదరआ
ఇసటట ననస:12-16-510
వయసదస:55
లస: ససస స
3526 NDX0633958
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప గరమనआ

94-41/278

తసడడ:డ బడహకయఖआ
ఇసటట ననస:12-16-510
వయసదస:62
లస: పప

3527 NDX0711473
పపరర: ఖలదరआ మమతససआ

94-41/279

భరస : రరమకకటటశశరరరవపआ
ఇసటట ననస:12-16-510
వయసదస:51
లస: ససస స
94-41/281

తసడడ:డ ఖలదరआ
ఇసటట ననస:12-16-510
వయసదస:35
లస: పప
94-41/283

94-41/276

3525 NDX0711416
పపరర: కకరణ భబషణआ మమతసరआ

94-41/282

తసడడ:డ ఖలదరआ
ఇసటట ననస:12-16-510
వయసదస:37
లస: పప
94-41/284

3528 NDX1732479
పపరర: నయన గరపసక మగసగర

94-41/285

తసడడ:డ సదబమయఖआ
ఇసటట ననస:12-16-510
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ మగకలసద గరపస కకషష మగసగర
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:24
లస: ససస స
3531 NDX1037191
పపరర: లలవణఖ నటరరజ

తసడడ:డ నటరరజన
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:29
లస: ససస స

94-41/287
3530 NDX1035823
పపరర: వనసకట సరయఅమబలఖ
వవదనసతస
తసడడ:డ ససతతష కకరణ
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నటరరజన
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:32
లస: ససస స

3532 NDX1036490
పపరర: రరధదక మలమడనల

3533 NDX1036235
పపరర: శక లత కకయ

3534 NDX1798174
పపరర: వవలసగరన దదవరకకసడ

3529 NDX1037225
పపరర: పపరరషమ నటరరజ

94-41/286

94-41/289

94-41/290

94-41/288

94-41/291

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:38
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:43
లస: ససస స

3535 NDX2166099
పపరర: లకడక గణపవరపప

3536 NDX1037134
పపరర: వనసకటసదజజత కకయ

3537 NDX1036847
పపరర: షపవలల ఎతషమకల దమగదరస

94-41/292

94-41/293

94-41/294

భరస : శక హరర కలవకకలనద
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:46
లస: ససస స

భరస : సస పస పడకరష
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:47
లస: ససస స

3538 NDX1732453
పపరర: వనసకట సదలలచన మగసగర

3539 NDX1036524
పపరర: వరలకడక నటరరజ

3540 NDX1037282
పపరర: k పదనకవత దదవ

94-41/295

94-41/296

94-41/297

భరస : మగకలసద గరపస కకషష మగసగర
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : నటరరజన
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : నరకల కలమలర
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:54
లస: ససస స

3541 NDX1036565
పపరర: సరసశత మలమడనల

3542 NDX1036730
పపరర: లకడక నలస

3543 NDX1792978
పపరర: అనoత సస మ పలర

94-41/298

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:56
లస: ససస స

94-41/299

భరస : హరరవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:56
లస: ససస స

94-41/300

తసడడ:డ శకనవరస బటబగ సస మ పలర
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:24
లస: పప
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94-41/301

3545 NDX1732461
పపరర: ఈశశర మగరళ మగసగర

94-41/302

3546 NDX1035732
పపరర: బటలలజ అభషపక భటగవతషల

94-41/303

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ మగకలసద గరపస కకషష మగసగర
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ వశశమహన
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:30
లస: పప

3547 NDX1036292
పపరర: ననగజశశరరరవప మలమడనల

3548 NDX1037118
పపరర: మలర కరరరరనరరవప కకయ

3549 NDX1036862
పపరర: నరకల కలమలర కటటట

94-41/304

94-41/305

94-41/306

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:54
లస: పప

3550 NDX1732446
పపరర: మగకలసద గరపస కకషష మగసగర

3551 NDX1037183
పపరర: రరమలరరవప దదవరకకసడ

3552 NDX1035708
పపరర: వనసకట ససతతష కకరణ వవదనసతస

94-41/307

94-41/308

94-41/309

తసడడ:డ మగరళధర రరవప మగసగర
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:58
లస: పప

తసడడ:డ యలగయఖ
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ బటలకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:59
లస: పప

3553 NDX1037175
పపరర: హరరవనసకటటశశరరర ఈమన

3554 NDX1036508
పపరర: అనసరరధ మలమడనల

3555 NDX2703874
పపరర: ఉష

94-41/310

94-41/311

94-31/757

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:12-16-511 KALAYANS SANTHO
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:12-16-511 KALYANS SANTHOS
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : వరయఖ చచదరర గటటటపరటట
ఇసటట ననస:12-16-512
వయసదస:38
లస: ససస స

3556 NDX2692390
పపరర: వరయఖ చచదరర

3557 NDX3117546
పపరర: ఉష గటటటపరటట

3558 NDX3183068
పపరర: పడదదప ఈమన

94-31/758

తసడడ:డ పడభటకర గటటటపరటట
ఇసటట ననస:12-16-512
వయసదస:37
లస: పప
3559 NDX3140555
పపరర: సహహత వనలశశటట

భరస : వరయఖ చచదరర గటటటపరటట
ఇసటట ననస:12-16-512
వయసదస:38
లస: ససస స
94-41/770

భరస : పడదదప ఈమన
ఇసటట ననస:12-16-512
వయసదస:29
లస: ససస స
3562 NDX1035633
పపరర: పడతమ గసజ

94-41/312

భరస : మగరళకకషష
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:38
లస: ససస స
3565 NDX1037019
పపరర: కమల కరరణ మపరరస

3560 NDX3172335
పపరర: పడభటకర రరవప గరరకపరటట

94-41/771

3564 NDX1868159
పపరర: లలర మలరర రజట బసడ

3566 NDX1037084
పపరర: రహమతషననసర పఠరన

3569 NDX1281278
పపరర: పదనకవత చరడగస

భరస : మహన రరడడ అవపతష
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:51
లస: ససస స

94-41/313

3572 NDX1035617
పపరర: సదశల యలర సరరజ
భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:79
లస: ససస స

94-41/314

తసడడ:డ లలరర యఖ బసడ
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:44
లస: ససస స
94-41/316

3567 NDX1035674
పపరర: సదబమ లకడక ఏలర సరరజ

94-41/317

భరస : ననగరరజ రరవప ఏలర సరరజ
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:49
లస: ససస స
94-41/319

భరస : మధదససదన రరవప
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:60
లస: ససస స
94-41/321

94-41/772

3563 NDX1732545
పపరర: వనసకటటకల పపరస

3568 NDX1732578
పపరర: రరజజ రమణణ అవపతష

94-41/318

3561 NDX3159761
పపరర: ననగ జజఖత గరరకపరటట

భరస : పడభటకర రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:12-16-512, FLAT NO.403,
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : ఖలజజఖలన
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : లలతనసజనవయగలల కవపపరపప
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర వనసకటటశశర రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:12-16-512
వయసదస:31
లస: పప

భరస : బడహకయఖ గరనగగసటర
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:41
లస: ససస స
94-41/315

94-41/769

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:12-16-512, FLAT NO.403,
వయసదస:47
లస: పప

భరస : రరజజశ దదవరసహయలస దదసరబతష
స ల
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:45
లస: ససస స

3571 NDX0124271
పపరర: రరకకకణణ దదవ కవపపరపప

94-41/768

3570 NDX1732552
పపరర: శరఖమల గరనదగగసట

94-41/320

తలర : శరఖమల గరనదగగసట
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:65
లస: ససస స
94-41/322

3573 NDX1732586
పపరర: చసదడశశఖర కనమరర పపడడ

94-41/323

తసడడ:డ పపననయఖ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:38
లస: పప
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3574 NDX1035542
పపరర: సతఖకకరణ గసజ
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94-41/324

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:41
లస: పప
94-41/327

తసడడ:డ రరమగ
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:46
లస: పప
94-41/330

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:55
లస: పప

3578 NDX0082602
పపరర: పటటటభ రరమగడడ కవపపరపప

94-41/328

94-41/333

తసడడ:డ వనసకట రరవప చరడగస
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:69
లస: పప

3581 NDX1732560
పపరర: మహన రరడడ అవపతష

94-41/331

94-41/339

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12-16-513,102
వయసదస:60
లస: ససస స
3589 NDX1088624
పపరర: మహబబబ సదభటన షపక

94-41/342

తసడడ:డ ననవన సరహహబ
ఇసటట ననస:12-16-513,103 FLAT
వయసదస:70
లస: పప

3584 NDX0123133
పపరర: లలతనసజనవయగలల కవపపరపప

94-41/334

94-31/759

భరస : మహససన అల ఖలన
ఇసటట ననస:12-16-513,fno.204
వయసదస:56
లస: ససస స

3587 NDX1237015
పపరర: వనసకట రరమ సస మమశశర రరవప
గసటట మహపతషడన
తసడడ:డ ఈశశరరడడ
ఇసటట ననస:12-16-513,102
వయసదస:64
లస: పప

94-41/340

94-41/652

తసడడ:డ హరరననథ కయబఖరర
ఇసటట ననస:12-16-514
వయసదస:21
లస: ససస స

3590 NDX2122810
పపరర: తరరపత రరవప ఏటటకలరర

94-41/343

3593 NDX2616696
పపరర: మహససన అల ఖలన

94-41/651

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కయగరర
ఇసటట ననస:12-16-514 Flat No 303
వయసదస:24
లస: ససస స
94-41/773

భరస : సరయ కకరణ కలమలర బగరక
ఇసటట ననస:12-16-514 FLOT NO 104
వయసదస:44
లస: ససస స

3585 NDX1036938
పపరర: వరణణ గసజ

94-41/338

3588 NDX1037027
పపరర: ఇమలసబ బబగస షపక

94-41/341

3591 NDX1036391
పపరర: శకదదవ తనడడచరర

94-41/344

3594 NDX2528719
పపరర: అరరణ కయగఖరర

94-41/335

భరస : హరరననథ కయగఖరర
ఇసటట ననస:12-16-514
వయసదస:48
లస: ససస స

3596 NDX2614501
పపరర: సరయ ననగ పడశరసత కయబఖరర

3599 NDX3300639
పపరర: ఆనసద రరవప కయగరర

94-41/332

భరస : వశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:12-16-513,304
వయసదస:39
లస: ససస స

94-41/653

తసడడ:డ హరరననథ కయబఖరర
ఇసటట ననస:12-16-514
వయసదస:20
లస: పప
94-41/1071

3582 NDX1035583
పపరర: శకనవరసరరవప గసజ

భరస : మహబబబ సదభటన
ఇసటట ననస:12-16-513,103 FLAT
వయసదస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ అల ఖలన
ఇసటట ననస:12-16-513,fno204
వయసదస:66
లస: పప

3595 NDX2582807
పపరర: ననగ సరయ రమఖ కయబఖరర

94-41/329

భరస : సతఖకకరణ
ఇసటట ననస:12-16-513,102
వయసదస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:12-16-513,303
వయసదస:33
లస: పప

3592 NDX2597334
పపరర: జరరన ఖటటన

3579 NDX1036995
పపరర: రరజజష దచవవసహయస

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కవపపరపప
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:81
లస: పప

3586 NDX1036375
పపరర: వరలకడక గసజ

94-41/326

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ సస మలరరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:60
లస: పప

3583 NDX1281179
పపరర: మధదససదన రరవప చరడగస

3576 NDX1732503
పపరర: సఛదనననద మబరరస కకణణకక

తసడడ:డ వనసకట రరఘవయఖ కకణణకక
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ లలతనసజనవయగలల కవపపరపప
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:47
లస: పప

3580 NDX1035591
పపరర: ననగరరజజరరవప యలర సరరజ

3601 NDX3105509
పపరర: రరమ లకడక బగరక

94-41/325

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసజ
ఇసటట ననస:12-16-513
వయసదస:45
లస: పప

3577 NDX1036961
పపరర: వశశశశశరరరవప తనడడచరర

3598 NDX3300605
పపరర: శకవరణణ కయగరర

3575 NDX1847658
పపరర: మగరళ కకషష గసజ

3597 NDX3281698
పపరర: మహహసదడననథ కరయగరర

94-41/1057

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కరయగరర
ఇసటట ననస:12-16-514 Flat No 303
వయసదస:26
లస: పప
94-41/1072

3600 NDX2528883
పపరర: హరరననథ కయగఖరర

94-41/336

తసడడ:డ రరమ రరవప కయగరర
ఇసటట ననస:12-16-514 Flat No 303
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప కయగఖరర
ఇసటట ననస:12-16-514 FLAT NO 404 KANY
వయసదస:51
లస: పప

3602 NDX2102143
పపరర: ననగలకడక కయబఖరర

3603 NDX2447704
పపరర: సరమలమ జఖస పపడనల

94-41/1070

భరస : ఆనసద రరవప కయబఖరర
ఇసటట ననస:12-16-514 Kanyaka Palms
వయసదస:48
లస: ససస స

94-40/560

భరస : వనసకటటశశరరర పపడనల
ఇసటట ననస:12-17
వయసదస:37
లస: ససస స
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3604 NDX2447720
పపరర: గరతనవరణణ పరరమ
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94-40/561

భరస : సదధనకరరకవప పరరమ
ఇసటట ననస:12-17
వయసదస:47
లస: ససస స
3607 NDX2447837
పపరర: దదనవష కలమలర పరరమ

94-40/564

94-40/567

94-37/350

94-37/578

తసడడ:డ రరజజసదడ కలమలర జరఎలడడ
ఇసటట ననస:12-18
వయసదస:27
లస: ససస స
3622 NDX2752798
పపరర: కసఠ వజయ లకడక మలధనయ

94-37/682

భరస : వనసకటటశశరరర పస లలపలర
ఇసటట ననస:12-19
వయసదస:26
లస: ససస స
3628 NDX2584522
పపరర: ఈశశరర పస లలపలర

94-37/351

3617 NDX2714590
పపరర: నననస నమమత జరఎలడడ

3620 NDX3038817
పపరర: పడభటకర రరవప బబ డపరటట

94-207/849

94-37/579

భరస : వనసకతపర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWERS FL
వయసదస:55
లస: ససస స

94-51/753

3615 NDX2446862
పపరర: ననగవరరన బబ డపరటట

94-37/352

3618 NDX2715241
పపరర: రరహన వరరర న జరఎలడడ

94-37/580

తసడడ:డ రరజజసదడ కలమలర జరఎలడడ
ఇసటట ననస:12-18
వయసదస:29
లస: ససస స
94-37/673

3621 NDX2779056
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప వనలమ

3629 NDX0028837
పపరర: చచననకకషషआ మరసపలర आ

3632 NDX2205938
పపరర: దదవఖ రజఖ కలల
ర రర

94-37/681

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ వనలమ
ఇసటట ననస:12-18
వయసదస:61
లస: ససస స
94-38/857

తసడడ:డ సదబమ రరవప బటలలబదదడన
ఇసటట ననస:12/18
వయసదస:54
లస: పప
94-207/3

3627 NDX2671535
పపరర: గణణశ పస లలపల

94-207/548

తసడడ:డ సకనద పస లలపల
ఇసటట ననస:12-19
వయసదస:25
లస: పప
94-38/647

తసడడ:డ పపదద చచననయఖआ
ఇసటట ననస:12-21
వయసదస:47
లస: పప
94-41/346

3612 NDX2926608
పపరర: ననగయఖ శకరరమగలల

94-37/683 3624 NDX2734564
3623 NDX2779031
పపరర: వసశ సరయ కకషష పడసరద వనలమ
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బటలలబదదడన

3626 NDX2483659
పపరర: వనసకటటశశరరర పస లలపలర

94-40/566

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:12/18
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనద పస లలపలర
ఇసటట ననస:12-19
వయసదస:29
లస: పప

భరస : గణణశ పస లలపలర
ఇసటట ననస:12-19
వయసదస:22
లస: ససస స
3631 NDX2205946
పపరర: శవ పరరశత భవనస

3614 NDX2446896
పపరర: వజయ శక హరర వరరన బబ డడ పరటట

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప వనలమ
ఇసటట ననస:12-18
వయసదస:28
లస: పప
94-207/2

3609 NDX2447670
పపరర: సదధనకర రరవప పరరమ

తసడడ:డ సదసకయఖ
ఇసటట ననస:12-17-1527
వయసదస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:12/18
వయసదస:63
లస: పప

భసధదవప: రరజజసదడ కలమలర జరఎలడడ
ఇసటట ననస:12-18
వయసదస:60
లస: ససస స
3625 NDX2483642
పపరర: రరశన పస లలపలర

94-38/1105

తసడడ:డ రరజజసదడ కలమలర జరఎలడడ
ఇసటట ననస:12-18
వయసదస:31
లస: ససస స
94-37/581

94-40/563

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:12-17
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననగవరర న బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:12/18
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ బస
ఇసటట ననస:12-18
వయసదస:60
లస: పప
3619 NDX2715167
పపరర: రరజ దదపసక జరఎలడడ

94-40/565

భరస : లకడకననరరయణ సననయయలల
ఇసటట ననస:12-17-494/4
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : ననగవరరన బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:12-18
వయసదస:41
లస: ససస స
3616 NDX2714665
పపరర: రరజజసదడ కలమలర జరఎలడడ

3608 NDX2447696
పపరర: అనల కలమలర పరరమ

3611 NDX3231438
పపరర: రమఖ కకషష సననయయలల

3606 NDX2447746
పపరర: ఆదదలకడక మమడసరన

భరస : చచననయఖ మమడసరన
ఇసటట ననస:12-17
వయసదస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ సదధనకర పరరమ
ఇసటట ననస:12-17
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ యలననదద రరడడ వసగబరర
ఇసటట ననస:12-17
వయసదస:79
లస: పప
3613 NDX2493955
పపరర: జజఖత బబ డడ పరటట

94-40/562

భరస : రమణ రరడడడ వసగబరర
ఇసటట ననస:12-17
వయసదస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సదధనకర రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:12-17
వయసదస:21
లస: పప
3610 NDX2447662
పపరర: రమణ రరడడడ వసగబరర

3605 NDX2447738
పపరర: సదబమమక వసగబరర

3630 SQX1897255
పపరర: శకనవరసరరడడడ తచననల

95-223/916

తసడడ:డ నరసరరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:12-21
వయసదస:34
లస: పప
94-41/347

తసడడ:డ వనసకట రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWERS FL
వయసదస:22
లస: ససస స

3633 NDX1036805
పపరర: వనసకటటశశరరర తషసబబట

94-41/348

తసడడ:డ సదబమయఖ
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES
వయసదస:53
లస: పప
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3634 NDX1036722
పపరర: రమలదదవ తషసబబటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-41/349

3635 NDX1476713
పపరర: వసశ పడవలర క చలలర

94-41/350

3636 NDX1335322
పపరర: హహమల రరడడడ తయఖగబర

94-41/351

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ చలలర
తసడడ:డ సదబటమ రరడడ
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA
వయసదస:25
లస: ససస స
వయసదస:26
లస: ససస స

3637 NDX1335348
పపరర: హహహమ తయఖగబర

3638 NDX1752758
పపరర: లకడక మసజల ససససల

94-41/352

94-41/353

3639 JBV3700267
పపరర: శరరదన మదదదలల

94-41/354

తసడడ:డ సదబటమ రరడడడ
భరస : భటరర వ కగసడడనఖ ససససల
భరస : ససతరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA
వయసదస:28
లస: ససస స
వయసదస:29
లస: ససస స
వయసదస:40
లస: ససస స
3640 NDX1801621
పపరర: రరజజఈశశరర కలల
ర రర

94-41/355

3641 JBV3700473
పపరర: వరలకడక తయఖగబర

94-41/356

3642 NDX1110584
పపరర: లకడక వనసకట రమలదదవ చలలర

94-41/357

భరస : వనసకరటరరవ కలల
ర రర
భరస : సదబటమరరడడడ
భరస : శవ శసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA
వయసదస:40
లస: ససస స
వయసదస:48
లస: ససస స
వయసదస:48
లస: ససస స
3643 JBV3700309
పపరర: ఉషర రరణణ రరయ

94-41/358

3644 NDX1335280
పపరర: అలవవలలమసగ దదవరరడడడ

94-41/359

3645 JBV3700333
పపరర: భటగఖలకడకआ కకమకరరజआ

94-41/360

భరస : వజయభటసకర రరడడడ
భరస : ససతన రరమ రరడడ
భరస : మలధవ రరవపआ
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA
వయసదస:54
లస: ససస స
వయసదస:58
లస: ససస స
వయసదస:59
లస: ససస స
3646 JBV3700119
పపరర: వజయ లకడక తచలదవరలపలర

94-41/361

3647 JBV3700408
పపరర: లకడక సరవతడआ దనవపలలరరआ

94-41/362

3648 JBV3700424
పపరర: వనసకరయమక బరవలర

94-41/363

భరస : వనసకటసదబడమణఖ శరససస స
భరస : రరజశశఖరआ
భరస : రరమకకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA
వయసదస:66
లస: ససస స
వయసదస:70
లస: ససస స
వయసదస:71
లస: ససస స
3649 NDX1110659
పపరర: వరరరరడడడ చలలర

94-41/364

3650 JBV3700259
పపరర: ససతరరమ రరడడడ మదదదల

94-41/365

3651 NDX1801563
పపరర: వనసకటటడవప కలల
ర రర

94-41/366

తసడడ:డ శవ శసకరరరడడడ
తసడడ:డ రరమరరడడడ
తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA
వయసదస:27
లస: పప
వయసదస:43
లస: పప
వయసదస:49
లస: పప
3652 JBV3698032
పపరర: మగసలలరరడడడ శరనసపపడడ

94-41/367

3653 JBV3700465
పపరర: సదబటమరరడడడ తయఖగబర

94-41/368

3654 JBV3700325
పపరర: మలదవరరవప కకమకరరజ

94-41/369

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
తసడడ:డ కకటట ససరరఖ పడకరశ రరడడడ
తసడడ:డ జజశలనరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA
వయసదస:50
లస: పప
వయసదస:56
లస: పప
వయసదస:64
లస: పప
94-41/370
3655 JBV3700101
పపరర: వనసకట సదబడమణఖ శరససస స
తచలదదవలపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA
వయసదస:69
లస: పప

తసడడ:డ గరపరలకకషష మబరరస
తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA ఇసటట ననస:12/21 PALANADU TOWES ,FLA
వయసదస:73
లస: పప
వయసదస:74
లస: పప

3658 NDX2899490
పపరర: వజయలకడక తచలదదవలపలర

3659 NDX2413045
పపరర: వనసకట శరరష గరపరళస

94-40/839

3656 JBV3700390
పపరర: రరజశశఖర రరవప దనవపలలరర

భరస : వనసకట సదబడహకణఖ శరససస స తచలదదవలపలర
ఇసటట ననస:12-21,
వయసదస:64
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ రరవప చనటర
ఇసటట ననస:12-22
వయసదస:53
లస: ససస స

3661 NDX2412971
పపరర: కరరరసక తదజ చనటర

3662 NDX2412930
పపరర: లకడక ననరరయణ రరవప చనటర

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ రరవప చనటర
ఇసటట ననస:12-22
వయసదస:28
లస: పప

94-38/650

తసడడ:డ రమణయఖ చనటర
ఇసటట ననస:12-22
వయసదస:59
లస: పప

94-41/371

94-38/648

3657 JBV3700184
పపరర: రరమకకకషష రరడడడ బరవలర

94-41/372

3660 NDX2412955
పపరర: వవవక తదజ చనటర

94-38/649

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ రరవప చనటర
ఇసటట ననస:12-22
వయసదస:25
లస: పప
94-38/651

3663 NDX2447647
పపరర: వనసకట రమణ శఖకకలర

94-40/568

తసడడ:డ ననగజసరశరరవ శఖకకలర
ఇసటట ననస:12-22
వయసదస:43
లస: పప
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3664 NDX2357465
పపరర: జజజ న పడథదఖష తనడడకకసద

94-39/941

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:12-24
వయసదస:22
లస: ససస స
3667 JBV3698024
పపరర: శశషషకలమలరరआ గగడడआ

3665 NDX2899573
పపరర: ననగనన వడచడ

94-40/840

తసడడ:డ భగవసతపర వడచడ
ఇసటట ననస:12-24
వయసదస:63
లస: పప
94-41/373

3668 NDX0064329
పపరర: శరరషआ గగడడआ

3666 NDX2931657
పపరర: సదలలచన వరలలపస

94-183/906

భరస : ననగనన వరలలపస
ఇసటట ననస:12-24
వయసదస:51
లస: ససస స
94-41/374

3669 JBV3699998
పపరర: పదదకనआ గగడడआ

94-41/375

భరస : కకషష మబరరసआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరసआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరసआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:33
లస: ససస స

3670 JBV3700077
పపరర: సదషకआ కకలల
ర రరआ

3671 JBV3699949
పపరర: సరవతడआ అదదసకకआ

3672 JBV3700218
పపరర: కకకషషవవణణआ కరసదవనసకటआ

94-41/376

94-41/377

94-41/378

భరస : ఈశశర కలమలరआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవపआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట పడతనప రరడడడआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:61
లస: ససస స

3673 JBV3700051
పపరర: లకడక కరసతమక కకతస

3674 JBV3700234
పపరర: కళళవతआ కసదదపసआ

3675 NDX1476911
పపరర: వనసకట సదభటష మలచచరర

94-41/379

94-41/380

94-41/381

భరస : హనదమసత రరవప
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:71
లస: ససస స

భరస : గరకలల చసదआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలచచరర
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:30
లస: పప

3676 NDX0064188
పపరర: మహహషआ అదదసకకआ

3677 JBV3700044
పపరర: వనయ దదపआ కలల
ర రరआ

3678 JBV3700069
పపరర: ఈశశర కలమలరआ కకలల
ర రరआ

94-41/382

94-41/383

94-41/384

తసడడ:డ రరమలరరవపआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ భటసకర రరవపआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ జగన మహన రరవపआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:47
లస: పప

3679 NDX0245217
పపరర: భటసకరరరవప కలల
ర రర

3680 NDX0064063
పపరర: రరమలరరవపआ అదదసకకआ

3681 JBV3700200
పపరర: పడతనప రరడడడआ కరసదవనసకటआ

94-41/385

94-41/386

94-41/387

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ పసచచరరడआడడ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:69
లస: పప

3682 JBV3699956
పపరర: రరమకహన రరవప పపరస

3683 JBV3699980
పపరర: హనదమసత రరవప కకతస

3684 JBV3700002
పపరర: బటబగ రరవపआ బసవआ

94-41/388

94-41/389

94-41/390

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:71
లస: పప

తసడడ:డ లసగమబరరస
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:72
లస: పప

తసడడ:డ ననగగమయలఖ దదవరआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:73
లస: పప

3685 JBV3700226
పపరర: గరకలల చసదआ కసదదపసआ

3686 JBV1651462
పపరర: వనసకటజజఖతసతआ కసచబబ టర आ

3687 NDX2008374
పపరర: అననపపరష దదవ చచరరవప

94-41/391

94-41/392

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖआ
ఇసటట ననస:12/24 K.V SUBBARAO RESISD
వయసదస:84
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరమహనదమసతపడసరదआ आ
ఇసటట ననస:12-26
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస చచరరవప
ఇసటట ననస:12-26
వయసదస:53
లస: ససస స

3688 JBV3697992
పపరర: శరరద కసచబబ టర आ

3689 JBV3701133
పపరర: వనసకట లకడకआ కసచబబ టర आ

3690 JBV3698008
పపరర: వనసకట ఆదదతఖ కసచదబబ టర

94-41/394

భరస : వనసకట రరమ హనదమసత పడసరదआ
ఇసటట ననస:12-26
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ మహనआ
ఇసటట ననస:12-26
వయసదస:86
లస: ససస స

3691 NDX2008382
పపరర: శకనవరస చచరరవప

3692 AP151010141551
పపరర: వనసకటరరమహనదమసతపడసరద
కసచబబ టర
తసడడ:డ సరసబశవమహన
ఇసటట ననస:12-26
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ శరససస స చచరరవప
ఇసటట ననస:12-26
వయసదస:56
లస: పప

94-41/397

94-41/395

94-41/393

94-41/396

తసడడ:డ కర వ ఆర యస పడసరద
ఇసటట ననస:12-26
వయసదస:31
లస: పప
94-41/398

3693 NDX3055241
పపరర: సదరజశ సరహహ

94-36/784

తసడడ:డ బటలలజ సరహహ
ఇసటట ననస:12-26-124
వయసదస:34
లస: పప
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94-36/785

తసడడ:డ భటసవన సరహహ
ఇసటట ననస:12-26-124
వయసదస:26
లస: ససస స
3697 NDX1035955
పపరర: ననగలకడక కకలశశటట

94-41/399

భరస : హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:12-27
వయసదస:37
లస: ససస స
3700 NDX1035989
పపరర: రరమలసగస కకలశశటట

భరస : వనసకట రరమ హనదమసత పడసరద
ఇసటట ననస:12-26, RAVINDRA NAGAR
వయసదస:58
లస: ససస స

3698 NDX1035963
పపరర: కకషషకలమలరర కకలశశటట

3699 NDX1035922
పపరర: హనదమసతరరవప కకలశశటట

94-41/402

3701 NDX2530707
పపరర: పడసనన కలమలరర

94-39/942

3704 AP151010126488
పపరర: ససతతషస పస పపరర
భరస : ఆచనరఖ పప పపరర
ఇసటట ననస:12-55-94
వయసదస:62
లస: ససస స

3706 AP151010123259
పపరర: రవకలమలర కకలకలలరర

3707 NDX1916198
పపరర: లకడక పప టషన

94-35/145

తసడడ:డ తలర మమరర కకలకలలరర
ఇసటట ననస:12-135
వయసదస:46
లస: పప

భరస : వపపల చచదరర
ఇసటట ననస:12-179/1
వయసదస:49
లస: ససస స
3712 NDX1486472
పపరర: పరరమల చచదరర

94-35/177

94-35/197

తసడడ:డ సదధదర మసడల
ఇసటట ననస:12-183/2
వయసదస:47
లస: పప

3713 NDX0705210
పపరర: బపపల చచదరర

3716 AP151010126238
పపరర: మసజ బరదన

94-35/200

3719 AP151010126079
పపరర: మమత మసడల

94-35/157

3722 AP151010123234
పపరర: వజయ చచదరర
తసడడ:డ నఖక చచదరర
ఇసటట ననస:12-183/2
వయసదస:52
లస: పప

3702 NDX2626695
పపరర: శరఖమల మసగళగరరర

94-1/1285

3705 NDX1223304
పపరర: సరశత మదదదగగసటర మదదదగగసటర

94-36/713

3708 NDX0229047
పపరర: వనసకట ఆదదలకడక పప టర

94-35/158

భరస : వనసకట కకటయఖ పప టర
ఇసటట ననస:12-174/1
వయసదస:31
లస: ససస స
94-35/175

3711 NDX2045301
పపరర: పడతనప చచదరర

94-35/176

తసడడ:డ బపపల చచదరర
ఇసటట ననస:12-179/1
వయసదస:28
లస: పప
94-35/178

3714 NDX2071462
పపరర: దదపరల బరర న

94-35/196

భరస : అమత కలమలర బరర న
ఇసటట ననస:12-183/1
వయసదస:24
లస: ససస స
94-35/198

3717 NDX1139740
పపరర: అమత కలమలర బరరన

94-35/199

తసడడ:డ అమర బరర న బరర న
ఇసటట ననస:12-183/1
వయసదస:35
లస: పప
94-35/201

భరస : రతన మసడల
ఇసటట ననస:12-183/2
వయసదస:41
లస: ససస స
94-35/203

94-41/401

భరస : కరససవరరసజనవయగలల మదదదగగసటర
ఇసటట ననస:12-77-146
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : అమరబరదన బరదన
ఇసటట ననస:12-183/1
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబరదన బరదన
ఇసటట ననస:12-183/1
వయసదస:55
లస: పప
3721 NDX0705301
పపరర: రతన మసడల

94-36/712

తసడడ:డ లఖల చచదరర
ఇసటట ననస:12-179/1
వయసదస:51
లస: పప

భరస : పసకజ రరస బరస ర
ఇసటట ననస:12-183/1
వయసదస:32
లస: ససస స
3718 AP151010123242
పపరర: అమర బరదన

3710 NDX1915182
పపరర: పడససజత చచదరర

94-41/774

తసడడ:డ జననరరన రరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:12-28-46
వయసదస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ చచదరర
ఇసటట ననస:12-179/1
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ బపపల చచదరర
ఇసటట ననస:12-179/1
వయసదస:30
లస: పప
3715 NDX0486829
పపరర: కలరన రరయ బరస ర

94-41/403

భరస : జయరరస పప టషన
ఇసటట ననస:12-174/1
వయసదస:25
లస: ససస స
94-35/174

3696 NDX3076148
పపరర: శరరద కసచభభటర

తసడడ:డ రరమలసగస
ఇసటట ననస:12-27
వయసదస:43
లస: పప

భరస : సదభటశ
ఇసటట ననస:12-27-72
వయసదస:70
లస: ససస స

భరస : రరజజశ కలవరపప
ఇసటట ననస:12-36 SAMPATH NAGAR
వయసదస:26
లస: ససస స

3709 AP151010126461
పపరర: భటరత చచదరర

94-41/400

భరస : రరమలసగస
ఇసటట ననస:12-27
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ హనదమయఖ
ఇసటట ననస:12-27
వయసదస:66
లస: పప
3703 NDX2389971
పపరర: జజఖషష కలవరపప

94-40/841
3695 NDX3118254
పపరర: వనసకట రరమ హనదమసత పడసరద
కసచభభటర
తసడడ:డ సరసబశవ మహన
ఇసటట ననస:12-26, RAVINDRA NAGAR
వయసదస:64
లస: పప

3720 NDX1579780
పపరర: సమర మసడల

94-35/202

తసడడ:డ చటటట మసడల
ఇసటట ననస:12-183/2
వయసదస:32
లస: పప
94-35/204

3723 NDX0230136
పపరర: సదబగమలల వలర సశశటట

94-35/208

భరస : వనసకటటశశరరర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:12-186/1
వయసదస:66
లస: ససస స
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3724 NDX1139773
పపరర: సరసబశవరరవప వలర సశశటట

94-35/209

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:12-186/1
వయసదస:41
లస: పప
3727 NDX2197532
పపరర: దదవ పసడయల యలనమల

94-37/354

94-37/357

94-37/360

94-37/363

94-37/366

94-37/369

94-37/372

తసడడ:డ సససహదదడ ననయక
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:47
లస: పప

3737 JBV1024710
పపరర: పపనమ సససగ

3740 NDX2197425
పపరర: హహమసత రరడడడ యలనమల

3743 NDX1548983
పపరర: బనయ కలమలర మశరక

3746 NDX0711952
పపరర: మహన రరవప తచడరపప

94-37/375

3749 NDX1961243
పపరర: సతష బటబగ సరమరర

94-37/364

3752 NDX1832501
పపరర: గరఖన పడకరశ తడపరఠర
తసడడ:డ రరస ససరత తడపరఠర
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:62
లస: పప

3732 NDX0712133
పపరర: పదక తచడరపప

94-37/359

3735 JBV1024751
పపరర: లతక ననయక

94-37/362

3738 NDX1832451
పపరర: గరత దదవ తడపరఠర

94-37/365

భరస : గరఖన పడకరశ తడపరఠర
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:59
లస: ససస స
94-37/367

3741 NDX1961433
పపరర: ససతతష కలమలర మశక

94-37/368

తసడడ:డ శక రరమకరరస మశక
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:29
లస: పప
94-37/370

3744 NDX0485854
పపరర: వనసకట ననరరయణ తచడరపప

94-37/371

తసడడ:డ వనసకట రరవప తచడరపప
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:32
లస: పప
94-37/373

3747 NDX1519620
పపరర: అరరణ కలమలర మశరక

94-37/374

తసడడ:డ రరసమబరరస మశరక
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:42
లస: పప
94-37/376

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప సరమరర
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:47
లస: పప
94-37/378

94-37/356

భరస : రసజత ననయక
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప తచడరపప
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ననయగడడ
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:46
లస: పప
3751 JBV1024272
పపరర: రసజత ననయక

94-37/361

తసడడ:డ రరసమబరరస మశరక
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ గరఖన పడకరశ తడపరఠర
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:34
లస: పప
3748 NDX0448530
పపరర: వనసకట కరశ శకనవరస ననయగడడ

3734 NDX0454058
పపరర: ససధనఖ దదవ ననయగడడ

3729 NDX2036417
పపరర: పపజ సససగ

భరస : మహన రరవప తచడరపప
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ యలనమల
ఇసటట ననస:12-200
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప తచడరపప
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:30
లస: పప
3745 NDX1832352
పపరర: వశల చసదడ తడపరఠర

94-37/358

భరస : మలతనపడసరద సససగ
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ అలమలకల
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:65
లస: ససస స
3742 NDX0485789
పపరర: బటల రమమష తచడరపప

3731 NDX1832402
పపరర: దదపసక తడపరఠర

94-37/353

తసడడ:డ మహహసదడ పడతనప సససగ
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట కరశ శకనవరస ననయగడడ
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప తచడరపప
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:50
లస: ససస స
3739 NDX0026427
పపరర: వశరలలకడ అలమలకల

94-37/355

భరస : వశల చసదడ తడపరఠర
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : సతష బటబగ సరమరర
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:38
లస: ససస స
3736 NDX0488270
పపరర: గసగ తచడరపప

3728 NDX1912147
పపరర: శకలలఖ కలరరవనళళ

3726 NDX2183721
పపరర: పపజ సససగ

తసడడ:డ మత పడసరద సససగ
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : వవసకట ననరరయణ తచడరపప
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:33
లస: ససస స
3733 NDX1961227
పపరర: రతనమలల సరమరర

94-35/210

తసడడ:డ సదబమయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:12-186/1
వయసదస:77
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ యలనమల
ఇసటట ననస:12-200
వయసదస:22
లస: ససస స
3730 NDX1233048
పపరర: వవసకట పరరశత తచడరపప

3725 NDX1139765
పపరర: వనసకటటశశరరర వలర సశశటట

3750 NDX1548967
పపరర: మత పడసరద సససహ

94-37/377

తసడడ:డ రరసహహత సససహ
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:47
లస: పప
94-37/379

3753 NDX2183754
పపరర: సతఖననరరయణ ససగరరరకకట

94-37/380

తసడడ:డ సససహచలస ససగరరరకకట
ఇసటట ననస:12/200
వయసదస:70
లస: పప
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3754 NDX2521177
పపరర: వనసకట సతఖ వర పడసరదరరవప
కరటడపత
తసడడ:డ సదబమరరవప కరటడపత
ఇసటట ననస:12-200
వయసదస:72
లస: పప

3757 NDX1549007
పపరర: భదదడ జయ

94-37/381

3755 NDX2713014
పపరర: గరరరజ తవరరర

94-37/582

తసడడ:డ రరస ససరత
ఇసటట ననస:12-200
వయసదస:38
లస: పప

3756 NDX2715308
పపరర: సదనత తవరరర

94-37/583

తలర : గరరరజ తవరరర
ఇసటట ననస:12-200
వయసదస:32
లస: ససస స
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94-37/382

3758 NDX1549056
పపరర: కకషష భదదడ

తసడడ:డ భదదడ గరవసద
ఇసటట ననస:12/201
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : గరవసద భదదడ
ఇసటట ననస:12/201
వయసదస:49
లస: ససస స

94-37/385
3760 NDX1081314
పపరర: ననగ ఆదదతఖ మబరరస యనమదల
యనమదల
తసడడ:డ అపరరజరరవప యణమదల
ఇసటట ననస:12/201
వయసదస:30
లస: పప

3761 NDX1549023
పపరర: గరవసద భదదడ

3763 NDX1104215
పపరర: కకరణ కలమలర అతష
స లలరర
అతష
స లలరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:12/202
వయసదస:31
లస: పప

94-37/388

3766 JBV2526135
పపరర: పరతమబన సయఖద

94-37/391

94-37/394

94-37/397

94-37/400

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప నడడపసన
ఇసటట ననస:12/205
వయసదస:25
లస: పప

94-37/392

3773 NDX0904268
పపరర: జయలకడక మదదద

3776 AP151010129560
పపరర: చసదడమహనరరవప మదదద మదదద

94-37/403

3779 NDX0976852
పపరర: రరజఖలకడక కనమరర పపడడ

94-37/395

3782 NDX1225317
పపరర: తషలసస కలమలరర కనమరర పపడడ
తసడడ:డ సరయరరమ
ఇసటట ననస:12-205
వయసదస:26
లస: పప

3765 JBV1023373
పపరర: మలలనబబగస సయఖద

94-37/390

3768 NDX2205649
పపరర: బటజ బటబగ సపవదద

94-37/393

3771 NDX2205565
పపరర: మహలకడక గరయతడ మదదద

94-37/396

భరస : రరమకకషష మదదద
ఇసటట ననస:12/204
వయసదస:36
లస: ససస స
94-37/398

3774 AP151010129557
పపరర: శకనవరసరరవప మదదద మదదద

94-37/399

తసడడ:డ చసదడమహనరరవప
ఇసటట ననస:12/204
వయసదస:44
లస: పప
94-37/401

3777 NDX2142842
పపరర: భటరర వ కనమరర పపడడ

94-37/402

భరస : పవన కలమలర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:12/205
వయసదస:31
లస: ససస స
94-37/404

భరస : కకషషమబరరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:12/205
వయసదస:54
లస: ససస స
94-37/406

94-37/387

తసడడ:డ నజర హహసపసన సపవదద
ఇసటట ననస:12/203
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసదబటమరరవప
ఇసటట ననస:12/204
వయసదస:73
లస: పప

భరస : వవసకట రరమ రరవప నడడపసన
ఇసటట ననస:12/205
వయసదస:47
లస: ససస స
3781 NDX1479279
పపరర: గణణష కలమలర నడడపసన

3770 JBV2521144
పపరర: నజర హహసపసన సయఖద

3762 NDX0882290
పపరర: లలలకలమలరర అతష
స లలరర

భరస : లలలలసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:12/203
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : చసదడమహననడవప
ఇసటట ననస:12/204
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడమహనరరవపआ
ఇసటట ననస:12/204
వయసదస:44
లస: పప
3778 NDX1233097
పపరర: చననమకడడ నడడపసన

94-37/389

తసడడ:డ లలలలసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:12/203
వయసదస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12/204
వయసదస:38
లస: ససస స
3775 AP151010129559
పపరర: రరమకకషష మదదదआ మదదద

3767 NDX2493914
పపరర: అమర బటషర సయఖద

94-37/384

భరస : శకనవరసరరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:12/202
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:12-203
వయసదస:20
లస: పప

తసడడ:డ లలలలసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:12/203
వయసదస:35
లస: పప
3772 NDX0819193
పపరర: లకడకకలమలరర మదదద

94-37/386

తసడడ:డ మణణ భదదడ
ఇసటట ననస:12/201
వయసదస:54
లస: పప
3764 JBV2521243
పపరర: శకనవరసరరవప అతత
స లలరర

3759 NDX1225259
పపరర: ధన లకడక గగడడసపవర

భరస : లకకణ రరవప గగడడసపవర
ఇసటట ననస:12/201
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషరచలస అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:12/202
వయసదస:63
లస: పప

భరస : నజర హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:12/203
వయసదస:37
లస: ససస స
3769 JBV1020304
పపరర: అనశర హహసపసన సపవదద

94-37/383

3780 NDX2142875
పపరర: శరసత కలమలరర కనమరర పపడడ

94-37/405

భరస : ఆసజనవయ వర పడసరద కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:12/205
వయసదస:58
లస: ససస స
94-37/407

3783 NDX1829797
పపరర: పసడయలరరజ యలసథడన

94-37/408

తసడడ:డ శరససన యలసథడన
ఇసటట ననస:12/205
వయసదస:33
లస: పప
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3784 NDX2142859
పపరర: పవన కలమలర కనమరర పపడడ

94-37/409

తసడడ:డ ఎ వ పడసరద కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:12/205
వయసదస:35
లస: పప
3787 NDX0487694
పపరర: మలధదరర దదవరపప

94-37/412

94-37/415

3788 NDX0489013
పపరర: నరకదన దదవరపప

3791 NDX0484907
పపరర: మననజ కలమలర దదవరపప

94-37/418

3794 NDX2183747
పపరర: రరసబటయమక ససగరరరకకట

94-35/219

3797 NDX2583284
పపరర: అనదష పపమక
భరస : వనసకట రరజజశ కరజజ
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:28
లస: ససస స

94-37/422
3799 NDX1833152
పపరర: వనసకట సరయ సదషక పసడయల
పచచపపలలసద
తసడడ:డ వనసకట రరమలసగజశశర రరవప పచచపపలల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:28
లస: ససస స

3800 NDX1121250
పపరర: జయలకడక కకసడదటట
భరస : మసరసన కకసడదటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:28
లస: ససస స

3802 NDX2056266
పపరర: మమఘన కటటకక

3803 NDX0097097
పపరర: దదవఖ చనగసటట

94-37/425

భరస : సరసబశవ రరవప కటటకక
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:31
లస: ససస స
94-37/428

భరస : శకనద వవలస
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:38
లస: ససస స

94-37/416

94-37/431

3809 NDX2493823
పపరర: కమల కలమలరర పపలర లచచరరవప

94-37/419

3812 JBV1020718
పపరర: జజఖత యయరరవ
భరస : ఇననన రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:40
లస: ససస స

94-37/417

3795 NDX2486991
పపరర: అనసత లకడక గగసటటరర

94-35/218

భరస : రసగరరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:55
లస: ససస స
94-35/852

3798 NDX1745860
పపరర: వలర శకవదనఖ బసడ

94-37/421

తసడడ:డ ససజవ రరవప బసడ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:28
లస: ససస స
94-37/423

94-37/424
3801 NDX1833038
పపరర: వనసకట లకడక శరకవరణణ
పచచపపలలసద
తసడడ:డ వనసకట రరమలసగజశశర రరవప పచచపపలల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:30
లస: ససస స

94-37/426

3804 NDX0621649
పపరర: దదపసస ఆనసద వరరకలటట

94-37/427

తసడడ:డ ఆనసద కలమలర వరరకలటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:30
లస: ససస స
94-37/429

3807 NDX0494179
పపరర: ఝలనస అనసత లకడక కకతనస

94-37/430

భరస : మహన కకషష కకతనస
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:33
లస: ససస స
94-37/432

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపలర లచచరరవప
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:39
లస: ససస స
94-37/434

3792 NDX0484931
పపరర: మలలలఖదదడ దదవరపప దదవరపప
తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:12/207
వయసదస:40
లస: పప

భరస : నరస రరడడడ వపడడమగల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : హరకకషష రరడడడ కకపస రలల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:38
లస: ససస స
3811 NDX1121268
పపరర: లకడక వవలస వవలస

3806 NDX1647090
పపరర: శరరష వపడడమగల

94-37/414

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:12/207
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ మహననడ
డ డడ చనగసటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద కలమలర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:32
లస: ససస స
3808 NDX1647108
పపరర: రజన ఉడడమగల

3789 NDX1233030
పపరర: సదశల గగసటటపలర

భరస : సతఖననరరయణ ససగరరరకకట
ఇసటట ననస:12/209
వయసదస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననధస గగసటటరర
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:65
లస: పప

3805 NDX0935106
పపరర: ససరర ఆనసద వరరకలటట

94-37/413

తసడడ:డ మలలఖదదడ దదవరపప
ఇసటట ననస:12/207
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ చనన గగరవయఖ
ఇసటట ననస:12/207
వయసదస:46
లస: పప
3796 NDX2487023
పపరర: రసగరరరవప గగసటటరర

94-37/411
3786 NDX2142867
పపరర: ఆసజనవయ వర పడసరద
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:12/205
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ మలలలఖదదడ
ఇసటట ననస:12/207
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : మలలలఖదదడ
ఇసటట ననస:12/207
వయసదస:56
లస: ససస స
3793 NDX1233014
పపరర: గగరవయఖ గగసటటపలర

94-37/410

తసడడ:డ అపరలసరశమ నడడపసన
ఇసటట ననస:12/205
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ మలలలఖదదడ
ఇసటట ననస:12/207
వయసదస:32
లస: ససస స
3790 NDX0488981
పపరర: గగరవమక దదవరపప

3785 JBV1023365
పపరర: వనసకటరరమలరరవప నడడపపన

3810 NDX0803155
పపరర: ననగజజఖత ఎనదమలల

94-37/433

తసడడ:డ బసవయఖ ఎనదమలల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:38
లస: ససస స
94-37/435

3813 NDX0612481
పపరర: ధన లకడక ఆకలల

94-37/436

భరస : అశశక కలమలర ఆకలల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:39
లస: ససస స
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94-37/437

భరస : అసజన శకకరసత రరడడడ కరననల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:41
లస: ససస స
3817 NDX2428126
పపరర: ననగజశశరర గరడచ

94-37/441

94-37/444

94-37/447

94-37/450

94-37/453

94-37/456

94-37/459

భరస : రరమయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:65
లస: ససస స

3827 NDX0026542
పపరర: రరధ మననహరర బసదన

3830 NDX0685925
పపరర: లలలవత చనగసటట

3833 NDX0664037
పపరర: సరమలమ జఖస కరరరమబరర

3836 NDX0853044
పపరర: రరధనరరణణ కలరరక

94-37/462

3839 NDX0026575
పపరర: మమమథదల ఎస

94-37/451

3842 NDX1379395
పపరర: పపణఖవత యసజమబరర
భరస : పరరర సరరధద యసజమబరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:64
లస: ససస స

3822 NDX0097196
పపరర: ఉమలదదవ కకలల
ర రర

94-37/446

3825 JBV1022540
పపరర: వజయలకడక వరలచరర

94-37/449

3828 NDX0097261
పపరర: ససతన దదవ బబ ళళ

94-37/452

భరస : నరసర రరడడడ బబ ళళ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:53
లస: ససస స
94-37/454

3831 NDX0976605
పపరర: చనన కకషషమక కకసడదటట

94-37/455

భరస : చన కరమయఖ కకసడదటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:54
లస: ససస స
94-37/457

3834 NDX0904243
పపరర: వజయలకడక యయసడసరర

94-37/458

భరస : రరసబటబగ యయసడసరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:55
లస: ససస స
94-37/460

3837 JBV1022714
పపరర: హహహమలవత వరరకలటట

94-37/461

భరస : ఆనసదకలమలర వరరకలటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:60
లస: ససస స
94-37/463

భరస : మహన ఎస
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:62
లస: ససస స
94-37/465

94-37/443

భరస : సదరజశ బటబగ వరలచరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర కలరరక
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశర రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:60
లస: ససస స
3841 NDX1233196
పపరర: శక లకడక వలర సశశటట

94-37/448

భరస : శవ శసకరరరవప కరరరమబరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : ఉమల చసదడశశఖర మగనగరల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:57
లస: ససస స
3838 NDX1233162
పపరర: అనసత లకడక బబ గర వరపప

3824 NDX1233212
పపరర: వనవదదహహ వకరకలగడడ

3819 NDX1833103
పపరర: పదకజ పచచపపలలసద

భరస : సతఖ సరయ బటబట కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : చసదడమహనరరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:54
లస: ససస స

భరస : పపద చచననయఖ చతరరల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:55
లస: ససస స
3835 JBV1023787
పపరర: వరలకడక మగనగరల

94-37/445

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కటటకక
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:54
లస: ససస స
3832 NDX0619403
పపరర: పరరశత చతరరల

3821 NDX0177105
పపరర: దనశరకర బటయ బబ డడడ

94-37/440

భరస : వనసకట రరమలసగజశశర రరవప పచచపపలలస
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : సదధనకర రరవప వకరకలగడడ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : హనమ రరడడడ వపడడమగల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:53
లస: ససస స
3829 NDX2056241
పపరర: భటరత కటటకక

94-37/442

భరస : సదపడకరష బబ డడడ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరస బటబగ కరజజ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:49
లస: ససస స
3826 NDX0026971
పపరర: రరకకకణణ వపడడమగల

3818 NDX0621656
పపరర: పడతమల గగటటటమగకకల

3816 JBV1023779
పపరర: అరరణ కకకవశడడ

భరస : శవ శసకర పడసరద కకకవశడడ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర గగటటటమగకకల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:46
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ గరనదగగసటర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:48
లస: ససస స
3823 NDX1961326
పపరర: లకడక జయ కరజజ

94-37/438

భరస : పదక రరడడ అశశడడ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ గరడచ
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:47
లస: ససస స
3820 NDX0027342
పపరర: మలధవ లత గరనదగగసటర

3815 NDX1961102
పపరర: హహమ బసదద అశశడడ

3840 JBV1020510
పపరర: లలరద మక ఏరరవ

94-37/464

భరస : బటల రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:63
లస: ససస స
94-37/466

3843 NDX0691485
పపరర: మలలర శశరర మగననసగర

94-37/467

భరస : సరసబరరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:64
లస: ససస స
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3844 NDX0026724
పపరర: మమరరస వజయ రరణణ కరటట

94-37/468

భరస : అబడహస కరటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:65
లస: ససస స
3847 NDX0904219
పపరర: శవ లల మగననసగర

94-37/471

3848 NDX0027060
పపరర: అరరణన వనననస

94-37/474

3851 NDX1748088
పపరర: గరయర బటలలజ రరజవరపప

తసడడ:డ నవ పడసనన వవదనసథ రరవప శకసగరరపర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పపదద రరజ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:28
లస: పప

3856 NDX2056258
పపరర: కగషసక కటటకక

3857 NDX1233154
పపరర: వనసకట రరమ చరణ సరయ కరజ

94-37/480

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కటటకక
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:28
లస: పప
94-37/483

94-37/487

94-37/490

తసడడ:డ ఉమల చసదడశశఖర మగనగరల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:37
లస: పప

94-37/478

3866 NDX0725242
పపరర: ఫణణకలమలర రరడడడ చనగసటట

94-37/493

3869 NDX2113645
పపరర: ననగజశశర రరవప కకటగరరర

94-37/481

3872 NDX0022640
పపరర: రవకకరణ ఆకలనసరర
తసడడ:డ మధదససదనరరవప ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:38
లస: పప

3852 NDX1814517
పపరర: అభషపక కకషష కకలల
ర రర

94-37/476

3855 NDX1233220
పపరర: హరరసదడ వకరకలగడడ

94-37/479

3858 NDX0667139
పపరర: అభలలష వవమగలపలర

94-37/482

తసడడ:డ రరజశశఖర వవమగలపలర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:30
లస: పప
94-37/484

3861 NDX0667097
పపరర: వనసకట రరజజష కరజజ

94-37/485

తసడడ:డ వనసకట రరసబటబగ కరజజ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:30
లస: పప
94-37/488

3864 NDX1830547
పపరర: ఉపపశచనద ష చచదరర యయసదసరర

94-37/489

తసడడ:డ రరసబటబగ యయసదసరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:33
లస: పప
94-37/491

3867 NDX1647116
పపరర: నరస రరడడడ వపడడమగల

94-37/492

తసడడ:డ హనమ రరడడడ వపడడమగల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:36
లస: పప
94-37/494

తసడడ:డ వరర ననరరయణ కకటగరరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:37
లస: పప
94-37/496

94-37/473

తసడడ:డ సదధనకర రరవప వకరకలగడడ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమహన రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ లలరదయఖ గగసడర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:35
లస: పప
3871 NDX0719104
పపరర: వజయభరత మగనగరల

3863 NDX0666909
పపరర: సరయరరస బబ గర వరపప

3849 JBV1023795
పపరర: కనకదదరరరసబ మగనగరల

తసడడ:డ సతఖ సరయ బటబట కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశరరరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ రఘగరరమ రరడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:34
లస: పప
3868 NDX1748104
పపరర: శరకవణ కలమలర గగసడర

94-37/475

తసడడ:డ కరశయఖ కకసడదటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కరరరమబరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:31
లస: పప
3865 NDX2028240
పపరర: బటల రవకరసత రరడడ శరఖమల

3860 NDX1104314
పపరర: మసరసన కకసడదటట

94-37/470

భరస : వనసకటరరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరసబటబగ కరజజ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:30
లస: పప
3862 NDX0666826
పపరర: రరఘవవసదడ కలమలర కరరరమబరర

94-37/472

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:24
లస: పప

94-37/477 3854 NDX1748070
3853 NDX1633677
పపరర: దననయయలల భటరత శకసగరరపరటట
పపరర: నరజసదడననథ దతస పపదద రరజ

3846 NDX0976589
పపరర: రరశమక గరపరలశశటట

భరస : కకషట పర గరపరలశశటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:69
లస: ససస స

భరస : చలపతరరవప వనననస
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:71
లస: ససస స

భరస : లకకణమబరరస మలధవపపదద
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:80
లస: ససస స

3859 NDX0028811
పపరర: సరయ ససదదప బసదన

94-37/469

భరస : వర ననరరయణ కకటగరరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:67
లస: ససస స

భరస : అపరరరరవప మగననసగర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:70
లస: ససస స
3850 JBV1022896
పపరర: కలమలరరమననకడ మలధవపపదద

3845 NDX0177279
పపరర: సరసబటడజఖస కటటరర

3870 NDX0029033
పపరర: కకతస మహన కకషష

94-37/495

తసడడ:డ వర బడహకస కకతస
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:36
లస: పప
94-37/497

3873 NDX2493930
పపరర: శశషగరరర రరవప కటట

94-37/498

తసడడ:డ లకకణ ననయగడడ కటట
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:41
లస: పప
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3874 JBV1020502
పపరర: మధదససదన రరడడడ ఏరరవ

94-37/499

తసడడ:డ బటల రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:40
లస: పప
3877 NDX0028662
పపరర: ససజవ రరయ పపనదమలల

94-37/502

94-37/505

94-37/508

94-37/511

94-37/516

94-37/519

94-37/522

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకటగరరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:66
లస: పప

3887 NDX0666925
పపరర: నరసరరరడడడ తయఖగబర

3890 NDX0676353
పపరర: ససజవ రరవప బసదన

3893 NDX0900738
పపరర: రరసబటబగ యయసడసరర

3896 NDX0028886
పపరర: వర బడహకస కకతస

94-37/525

3899 NDX2056233
పపరర: సరసబశవ రరవప కటటకక

94-37/512

3902 JBV1020494
పపరర: బటలలరరడడడ ఏరరవ
తసడడ:డ మరరకడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:66
లస: పప

3882 NDX0636845
పపరర: సదపడకరష బబ డడడ

94-37/507

3885 JBV1022565
పపరర: సదరజష బటబగ వరలచరర

94-37/510

3888 NDX2139344
పపరర: సస మయఖ మనననస

94-37/515

తసడడ:డ పపద గగదచరరవప మనననస
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:57
లస: పప
94-37/517

94-37/518
3891 NDX1833061
పపరర: వనసకట రరమ లసగజశశర రరవప
పచచపపలలసద
తసడడ:డ వర రరఘవపలల పచచపపలలసద
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:58
లస: పప

94-37/520

3894 NDX0632786
పపరర: పపద చచననయఖ చతరల

94-37/521

తసడడ:డ వనసకట గగరవయఖ చతరల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:59
లస: పప
94-37/523

3897 JBV1022706
పపరర: ఆనసదకలమలర వరరకలటట

94-37/524

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:61
లస: పప
94-37/526

తసడడ:డ సదబటమ రరవప కటటకక
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:62
లస: పప
94-37/528

94-37/504

తసడడ:డ రరమలరరవప వరలచరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట భభటట
ర కకతస
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ జజగరరరవప వవమగలపలర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:61
లస: పప
3901 NDX0666867
పపరర: వర ననరరయణ కకటగరరర

94-37/509

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యయసడసరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ కరరరమబరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:59
లస: పప
3898 NDX0856609
పపరర: రరజశశఖర వవమగలపలర

3884 JBV1023761
పపరర: శవశసకరపడసరద కకకవశడడ

3879 JBV2522043
పపరర: కరరరసకజయ రరడడడ మగననసగర

తసడడ:డ చన నరసససహస
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ అమకయఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:58
లస: పప
3895 NDX0718486
పపరర: శవ శసకర రరవప కరరరమబరర

94-37/506

తసడడ:డ రరమకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:56
లస: పప
3892 NDX0666784
పపరర: సతఖసరయ బటబట కకలల
ర రర

3881 NDX0636928
పపరర: చసదడ శశఖర గగటటటమగకకల

94-37/501

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకకవశడడ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:55
లస: పప
3889 NDX0719450
పపరర: ఆదదననరరయణ గసగవరపప

94-37/503

తసడడ:డ రరధనకకషష మబరరస గగటటటమగకకల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ సదబమ రరడడడ అశశడడ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:50
లస: పప
3886 NDX1961334
పపరర: వనసకట రరస బటబగ కరజజ

3878 NDX0612192
పపరర: అశశక కలమలర ఆకలల

3876 NDX0022632
పపరర: సదరజష కలమలర ఆకలనసరర

తసడడ:డ మధదససధనరరవప ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ బటల రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:45
లస: పప
3883 NDX1961086
పపరర: పదక రరడడడ అశశడడ

94-37/500

తసడడ:డ రరమయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస పపనదమలల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:44
లస: పప
3880 JBV1020726
పపరర: ఇననన రరడడ యయరరవ

3875 NDX1640888
పపరర: రమమష బటబగ వలర సశశటట

3900 NDX0932582
పపరర: చసదడమహన రరడడడ చనగసటట

94-37/527

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:62
లస: పప
94-37/529

3903 NDX0719245
పపరర: మహన ఆర

94-37/530

తసడడ:డ రరధనకకషషన ఆర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:67
లస: పప
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3904 NDX1379387
పపరర: పరరరసరరధద యసజమబరర

94-37/531

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యసజమబరర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:68
లస: పప
3907 NDX0685727
పపరర: సరసబరరడడడ మగననసగర

94-37/534

94-37/537

94-37/684

94-37/687

94-37/690

3914 NDX2755601
పపరర: బసవ బటపపజ తననరర

3917 NDX2926442
పపరర: హహహమవత ఏవపరర

3920 NDX2926939
పపరర: వవణగగగపరల

94-37/693

3923 NDX2946150
పపరర: శక దదపసక ఏవపరర

94-37/685

3926 NDX2487361
పపరర: రసగరరరవప గగటటరర

94-37/536

3912 NDX2758233
పపరర: వనసకట లకడక పడసనన కకపస రలల

94-37/674

3915 NDX2926590
పపరర: గరత ఏనవదద
ష దద

94-37/686

భరస : రతనరరడడడ ఏనవదద
ష దద
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:55
లస: ససస స
94-37/688

3918 NDX3076585
పపరర: ×ÂèÍÚËÚ×కÏ వనమగలపలర

94-37/689

తసడడ:డ కలమలర కకషష వనమగలపలర
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:33
లస: పప
94-37/691

3921 NDX2926269
పపరర: సరయ గరఠరకర ఏవపరర

94-37/692

తసడడ:డ శవరరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:25
లస: ససస స
94-38/960

తసడడ:డ శవరరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:22
లస: ససస స
94-35/221

3909 NDX0718650
పపరర: అపరరరరవప మగననసగర

తసడడ:డ హనదమయఖ కకపస రలల
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ కలమలరకకశన వనమగలపలర
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ బలర వవలల
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:18
లస: పప
3925 NDX2487320
పపరర: అనసత లకడక గగటటరర

94-37/538

భరస : శవరరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : మధద సదధనన రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:31
లస: ససస స
3922 NDX2901866
పపరర: శకనవరసద బలర వవలల

3911 NDX2521193
పపరర: రసగరరరవప

94-37/533

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:76
లస: పప

తసడడ:డ కలచదల రరవప తననరర
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ సదబమరరవప ఏవపరర
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:53
లస: పప
3919 NDX2972180
పపరర: సదజతన శరలబసడర

94-37/535

తసడడ:డ రసగననదస
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ ఏనవదద
ష దద
ఇసటట ననస:12-212
వయసదస:62
లస: పప
3916 NDX2926400
పపరర: శవరరడడడ ఏవపరర

3908 NDX0028654
పపరర: ఉమలమహహశశర రరడడ ఆరరమళర

3906 NDX1233204
పపరర: రరమయఖ వలర సశశటట

తసడడ:డ సదబమయఖ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:72
లస: పప

తసడడ:డ శశశరరడడడ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:76
లస: పప

తసడడ:డ చనరరమయఖ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:78
లస: పప
3913 NDX2926616
పపరర: రతనరరడడడ ఏనవదద
ష దద

94-37/532

తసడడ:డ గరపరలశశటట జ
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:70
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:12/212
వయసదస:72
లస: పప
3910 NDX1104298
పపరర: వవసకట సరశమ ఆసబటట

3905 NDX1080936
పపరర: కకషట పర గరపరలశశటట

3924 NDX2428118
పపరర: రరహహత రరడడ గరడచ

94-37/539

తలర : ననగజశశరర గరడచ
ఇసటట ననస:12-212/FLAT NO-402
వయసదస:22
లస: పప
94-35/222

3927 NDX3133576
పపరర: లకకణ శరససస స ససరరమసచ

94-35/900

భరస : రసగరరరవప గగటటరర
ఇసటట ననస:12-212,KANCHAN TOWERS FN
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననధస గగటటరర
ఇసటట ననస:12-212 ,KANCHAN TOWERS F
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరఢ కకషష మబరరస ససరరమసచ
ఇసటట ననస:12-215
వయసదస:40
లస: పప

3928 NDX2122521
పపరర: లకడక పపరస

3929 JBV2526846
పపరర: జజఖత ఉడత

3930 NDX2122513
పపరర: బటలకకటట రరడడ పపరస

94-38/652

భరస : బటలకకటట రరడడ పపరస
ఇసటట ననస:12-215
వయసదస:39
లస: ససస స
3931 JBV2521987
పపరర: శకనవరసరరవప ఉడతన
తసడడ:డ పరనకరలల
ఇసటట ననస:12-215
వయసదస:49
లస: పప

94-38/653

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12-215
వయసదస:41
లస: ససస స
94-38/655

3932 NDX3102597
పపరర: శవ రరమ శరససస స భగవనగరరర
తసడడ:డ పటటటభ రరమయఖ భగవనగరరర
ఇసటట ననస:12-215
వయసదస:86
లస: పప

94-38/654

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:12-215
వయసదస:40
లస: పప
94-38/961

3933 NDX3134913
పపరర: లలకననధ భగవనగరరర

94-38/962

తసడడ:డ శవ రరమ శరససస స భగవనగరరర
ఇసటట ననస:12-215
వయసదస:57
లస: పప
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94-38/963

94-39/943

భరస : వనసకట ననరరయణ రవనళళ
ఇసటట ననస:12/222
వయసదస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తషరరక
ఇసటట ననస:12-218
వయసదస:30
లస: ససస స

3938 NDX1019355
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరవనళళ

3939 NDX1333863
పపరర: ననగమణణ చదనదనపలర

94-39/949

94-39/947

94-39/952

3947 NDX1871939
పపరర: మణణకసఠ గరనజపలర

94-39/950

3950 JBV3108024
పపరర: శకలలవణఖ

తసడడ:డ నరసససహ చనరరఖలల బబడడదపత
ఇసటట ననస:12-224
వయసదస:58
లస: పప

భరస : యగగసధర మపరరస
ఇసటట ననస:12/228
వయసదస:50
లస: ససస స

3952 NDX3113339
పపరర: సదరరసదడ ఉపపగగటటర

3953 NDX3258332
పపరర: నజక బబగగమ షపక

94-39/1156

94-39/953

94-39/956

94-72/1417

3955 NDX1416610
పపరర: భవరన వసగర

3956 NDX1416636
పపరర: మధదససదన శకధర శరక
వసగర
తసడడ:డ ననగ మగరళ వసగర
ఇసటట ననస:12-11326
వయసదస:31
లస: పప

94-38/657

3959 NDX2235232
పపరర: వజయ లకడక పస ననలలరర

94-38/660

3958 NDX1426254
పపరర: ననగ మగరళ వసగర

94-38/659

తసడడ:డ రరమకకటట వరపడసరద వసగర
ఇసటట ననస:12-11326
వయసదస:64
లస: పప
3961 AP151010129134
పపరర: సతనఖనసదస జలద
తసడడ:డ ఇసరకయయల
ఇసటట ననస:12-15466
వయసదస:77
లస: పప

3962 NDX2784114
పపరర: లకడక పడసనన వస
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వస
ఇసటట ననస:12-15492/2
వయసదస:19
లస: ససస స

94-39/951

3948 NDX1019389
పపరర: చసదడశశఖర రరవప రరయడడ

94-39/954

3951 AP151010135708
పపరర: యగగసధర మపరరస

94-39/957

3954 NDX3254562
పపరర: సబహ తససనమ షపక

94-76/1094

తసడడ:డ మహమబద షపక
ఇసటట ననస:12-945/85/B
వయసదస:25
లస: ససస స
3957 NDX0676338
పపరర: సరయరరస ఏక

94-38/658

తసడడ:డ వరసదదదవర రరవప
ఇసటట ననస:12-11326
వయసదస:32
లస: పప

భరస : శవరరస పస ననలలరర
ఇసటట ననస:12-12332
వయసదస:62
లస: ససస స
94-38/661

3945 NDX0246785
పపరర: బటలకకషషరరవప వసగబరర

తసడడ:డ భటసకరరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:12/228
వయసదస:53
లస: పప

భరస : మహమబద షపక
ఇసటట ననస:12-945/85/B
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : ననగ మగరళ వసగర
ఇసటట ననస:12-11326
వయసదస:60
లస: ససస స

94-39/948

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరయడడ
ఇసటట ననస:12/224
వయసదస:49
లస: పప

తసడడ:డ నడడపస ససబటమరవపడస ఉపపగగటటర
ఇసటట ననస:12-230
వయసదస:22
లస: పప
94-38/656

3942 NDX1333855
పపరర: సరసబశవ రరవప చదనదనపలర

తసడడ:డ చకకపరణణరరవప
ఇసటట ననస:12/223
వయసదస:81
లస: పప

తసడడ:డ బటబగరరవప (లలట) గరనజపలర
ఇసటట ననస:12/224
వయసదస:30
లస: పప
94-39/955

94-39/945

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చచసనరలర
ఇసటట ననస:12/223
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:12/223
వయసదస:73
లస: పప

భరస : బటబగరరవప (లలట) గరనజపలర
ఇసటట ననస:12/224
వయసదస:61
లస: ససస స
3949 NDX1670133
పపరర: రవ కకరణ బబడడదపత

3944 JBV3099066
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకలకలలరర

94-217/689

భరస : ససబటశవ రరవప చచనదనపలర
ఇసటట ననస:12/223
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:12/223
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ శరక
ఇసటట ననస:12/223
వయసదస:49
లస: పప
3946 NDX1871905
పపరర: వజయ గగరర గరనజపలర

94-39/944

తసడడ:డ వనసకటయఖ రవనళళ
ఇసటట ననస:12/222
వయసదస:43
లస: పప

భరస : బటల సదబడమణఖస
ఇసటట ననస:12/223
వయసదస:44
లస: ససస స

3936 NDX2651271
పపరర: అననపపరరష తషరరక

తసడడ:డ వనసకట రరఢ కకషష మబరరస ససరరమసచ
ఇసటట ననస:12-215
వయసదస:40
లస: పప

94-39/946 3941 AP151010138405
3940 NDX1329150
పపరర: వనసకట లకడక శభరరణణ బబ డడడపలర
పపరర: చసదనడవత కకలకలలరర

3943 NDX1329143
పపరర: బటల సదబడమణఖస బబ డడడపలర

94-38/964

Deleted

భరస : లలకననధ భగవనగరరర
ఇసటట ననస:12-215
వయసదస:46
లస: ససస స
3937 NDX1032192
పపరర: తరరపతమక రరవనళళ

3935 NDX3101128
పపరర: లకకణ శరససస స ససరరమసచ

3960 NDX2234979
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కలపరల

94-39/958

తసడడ:డ ననరరయణ కలపరల
ఇసటట ననస:12-15440
వయసదస:53
లస: పప
94-38/945

3963 NDX2079482
పపరర: శకధర బబ రర

94-39/972

తసడడ:డ పడభటకర రరవప బబ రర
ఇసటట ననస:12_14-418
వయసదస:50
లస: పప
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94-38/669 3965 NDX2205359
3964 NDX0612531
పపరర: వనసకటలకడక ససజనఖ జజననలగడడ
పపరర: పదనక గరలస

తసడడ:డ వనసకటటశశర లలల
ఇసటట ననస:12+15-365
వయసదస:30
లస: ససస స
3967 SQX2362887
పపరర: కకషస ర సకలల

భరస : BRAHMAM గరలస
ఇసటట ననస:13-1-1
వయసదస:45
లస: ససస స
95-112/1171

తసడడ:డ వరరసజనవయగలల సకలల
ఇసటట ననస:13-1-1
వయసదస:42
లస: పప
3970 NDX2505451
పపరర: రరహన షపక

3973 NDX2779098
పపరర: రరహన షపక

94-49/13

94-50/548

94-30/332

94-50/16

3974 NDX2778751
పపరర: రహహల తహససన షపక

3977 NDX2094183
పపరర: శక లత బలభదడపరతషడన

3980 NDX0856328
పపరర: సదమతడआ శకపతआ

94-50/19

Deleted
94-50/22

3983 NDX0856245
పపరర: దదరర శకపత

భరస : హనదమసత రరవప బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరజష బటబగ ఆళళ
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:23
లస: పప

3988 NDX2142545
పపరర: హనదమసత రరవప కజ

3989 NDX0856393
పపరర: ధరరకరరవపआ శకపతआ

94-50/25

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప కజ
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:65
లస: పప

భరస : బడహకయఖ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:49
లస: ససస స

94-50/549

94-46/46

3992 NDX0123489
పపరర: శవ పరరశత మగననసగర
భరస : మహన రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:61
లస: ససస స

3972 NDX2505568
పపరర: అమర బటషర షపవక

94-50/496

3975 SQX2079580
పపరర: గరపసచసద బసడర

95-94/474

3978 NDX0754457
పపరర: శకనవరసరరవప నరరకआ

94-46/47

తసడడ:డ ననరరయణआ
ఇసటట ననస:13/1/4
వయసదస:45
లస: పప
94-50/17

3981 NDX1149731
పపరర: పదదకన తనడడబబ యన

94-50/18

తసడడ:డ ననగమలలశశర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:36
లస: ససస స
94-50/20

3984 NDX1149749
పపరర: పరరశత తనడడబబ యన

94-50/21

భరస : ననగమలలర శశరరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:57
లస: ససస స
94-50/23

3987 NDX0856427
పపరర: పవనదకమలరआ శకపతआ

94-50/24

తసడడ:డ ధరరకరరవపआ శకపత
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:36
లస: పప
94-50/26

తసడడ:డ లసగయఖआ శకపత
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:66
లస: పప
94-35/225

94-30/331

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:13-1-3
వయసదస:43
లస: పప

భరస : ధరరకరరవప శకపత
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:53
లస: ససస స
3986 NDX2009836
పపరర: సరయ అఖల ఆళళ

3969 NDX2252971
పపరర: అమర బటషర షపక

తసడడ:డ మమలలల షపవక
ఇసటట ననస:13-1-3
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ ధరరకరరవపआ శకపత
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : అనసతయఖ కకడచల
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:47
లస: ససస స

3985 NDX2142552
పపరర: అననపపరష బలభదడపరతషడన

94-50/15

భరస : మలలర సశర శరక బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హనదమసత రరవప ఖలజజ
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:21
లస: ససస స
3982 NDX2239036
పపరర: రజవత కకడచల

3971 NDX2505626
పపరర: హససనన బబగస షపక

94-35/224

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:13-1-3
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ అమర బటషర షపక
ఇసటట ననస:13-1-3
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసతయఖ కకడచల
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:22
లస: ససస స
3979 NDX2505485
పపరర: శవ పసడయల ఖలజజ

94-30/330

భరస : అమర బటషర షపక
ఇసటట ననస:13-1-3
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర బటషర షపక
ఇసటట ననస:13-1-3
వయసదస:20
లస: ససస స
3976 NDX2252963
పపరర: సదషసకత కకడచల

3968 NDX2252955
పపరర: హససనన బబగస షపక

3966 NDX2205300
పపరర: బడహకస గరలస

తసడడ:డ వరభదడ చనరర గరలస
ఇసటట ననస:13-1-1
వయసదస:50
లస: పప

భరస : అమర బటషర షపక
ఇసటట ననస:13-1-3
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర బటషర షపక
ఇసటట ననస:13-1-3
వయసదస:21
లస: ససస స

3991 NDX0123455
పపరర: లలత గగఱఱ స

94-35/223

3990 NDX1149798
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప తనడడబబ యన

94-50/27

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:13-1-4
వయసదస:67
లస: పప
94-35/226

3993 NDX0073106
పపరర: నషసత కరవపరర

94-35/227

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:35
లస: పప
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94-35/228

తసడడ:డ గబన బహదదర రరణన రరణన
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:36
లస: పప
94-50/28

తసడడ:డ శసకర రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:21
లస: ససస స
94-50/31

భరస : పవన కలమలర యనమసడడ
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:37
లస: ససస స

94-50/29

4001 NDX2079839
పపరర: సదవరచల దదవ యనమసడడ

94-50/34

తసడడ:డ రరమచసదడ మబరరస కకట
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:44
లస: ససస స

4004 NDX2239515
పపరర: ననగమణణ తమకన

94-50/32

94-50/37

భరస : లకడకనరసససహ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:58
లస: ససస స

4007 NDX2447472
పపరర: కనక దదరర కకట

94-50/35

94-50/40

భరస : తనత రరడడడ మదదగగల
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:74
లస: ససస స

4010 NDX2505634
పపరర: గసగ సరయ చచదరర జజససస

94-50/38

94-50/43

తసడడ:డ లల కసటన శరక యనమసడడ
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:42
లస: పప

4013 NDX0212316
పపరర: వజయ పరల దసడనబతస న

94-50/41

తసడడ:డ నబన పడధనన
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:48
లస: పప

4016 NDX0846998
పపరర: లకడకనరసససహరరవప కరవపరర

94-50/44

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప లలట కకట
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:71
లస: పప

4019 NDX2746832
పపరర: ససతతషస పడధనన

94-50/47

4022 NDX2233096
పపరర: నలల కరవపరర

తసడడ:డ ననగర రరడడడ పపనసరర
భరస : లకడక నరసససహ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:13-1-5,F.NO.203, HARI TOWER ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:43
లస: పప
వయసదస:33
లస: ససస స

94-50/36

4008 NDX2429314
పపరర: కనక దదరర బబవసరన

94-50/39

4011 NDX1762906
పపరర: మగరళ కకషష యనమసడడ

94-50/42

4014 NDX2239507
పపరర: శసకర రరవప నసబబరర

94-50/45

4017 NDX1118611
పపరర: తనటటరరడడడ మదదగగల

94-50/48

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ మదదగగల
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:71
లస: పప
94-50/556

తసడడ:డ నరసజన పడధనన
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:18
లస: ససస స
94-50/122

4005 NDX2238871
పపరర: మలలన ఆళర

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ నసబబరర
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ నలలచలస కరవపరర
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:63
లస: పప
94-50/49

94-50/33

తసడడ:డ లల కరసత శరక యనమసడడ
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల దసడనబతస న
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:43
లస: పప
94-50/46

4002 NDX2206886
పపరర: గరత పడధనన

భరస : పపరరషస తస స బబవసరన
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ భటనద పడసరద జజససస
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:20
లస: పప

4012 NDX1770040
పపరర: పవన కలమలర యనమసడడ

94-50/30

భరస : సదరజష బటబగ ఆళర
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడమగరరస కకట
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:66
లస: ససస స

4009 NDX1121649
పపరర: ఆదద లకడక మదదగగలల

3999 NDX1769712
పపరర: ననగ భటగఖ శక మవపరర

భరస : నరసజన పడధనన
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:47
లస: ససస స

4006 NDX0851766
పపరర: కరవపరర లత

94-35/230

తసడడ:డ ఎస జ కజ ననగ రరజ మవపరర
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకషష యనమసడడ
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:38
లస: ససస స

4003 NDX2447498
పపరర: శశ కల కకట

4021 NDX2424257
పపరర: జననరరన రరడడడ పపనసరర

3998 NDX1797358
పపరర: మమనక గగఱఱ స

3996 NDX0073130
పపరర: మహన రరడడడ మగననసగర

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:68
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:24
లస: ససస స

4000 NDX1769837
పపరర: ససకత సరగరస యనమసడడ

4018 NDX2447571
పపరర: రరమ చసదడ మబరరస కకట

94-35/229

తసడడ:డ సదబటమరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:13-1-5
వయసదస:55
లస: పప

3997 NDX2239549
పపరర: సదదదషష నసబబరర

4015 JBV3697851
పపరర: నరసజన పడధనన

3995 NDX0073049
పపరర: బడహకయఖ గగఱఱ స

4020 NDX2797116
పపరర: సరయ శశశత ఘసట

94-50/557

భసధదవప: గరయతడ సససధద ఘసట
ఇసటట ననస:13-1-5 Hari Towers
వయసదస:21
లస: ససస స
94-31/36

4023 NDX2239465
పపరర: బగదర పడతషఖష బబవసరన

94-50/123

తసడడ:డ వనసకట రమమశ బబవసరన
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:22
లస: ససస స
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94-50/124

తసడడ:డ వనసకట రమమశ బబవసరన
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:23
లస: ససస స
4027 NDX2239424
పపరర: అనసరరధ వడడడ పరరర

94-50/127

భరస : వనసకటటసశర రరవప వడడడ పరరర
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:47
లస: ససస స
4030 NDX2239390
పపరర: సరయ లకడక యనమసడడ

94-50/130

భరస : లల కరసత శరక యనమసడడ
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:61
లస: ససస స
4033 NDX2239408
పపరర: నశరసత కరవపరర

4025 NDX2239432
పపరర: పసడయలసక మవపరర

94-50/125

94-50/126

తసడడ:డ గసగరధర కనక ననగరరజ మవపరర
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమమశ బబవసరన
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:46
లస: ససస స

94-50/128
4028 NDX2239457
పపరర: ననగ ససరరఖ పరలలఅలలసమల
మలవపరర
భరస : గసగరధర కనక ననగరరజ మలవపరర
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:47
లస: ససస స

4029 NDX2239556
పపరర: చచననన సదభటషసణణ మగవశల

భరస : మలర ఇకరరరవపజననరరవప మగవశల
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:50
లస: ససస స

4031 NDX2239531
పపరర: శవ పరరశత మగననసగర

4032 NDX2239580
పపరర: తషలశమక పపనదరర

94-50/131

భరస : మహన రరడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:61
లస: ససస స
94-50/133

4026 NDX2239473
పపరర: రరజఖ లకడక బబవసరన

4034 NDX2239572
పపరర: మలర కరరరరనరరవప మగవశల

94-50/132

భరస : ననగర రరడడడ పపనదరర
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:63
లస: ససస స
94-50/134

4035 NDX2239523
పపరర: వనసకట రమమష బబవసరన

94-50/135

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ కనకరతనస మగవశల
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషస తస స బబవసరన
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:52
లస: పప

4036 NDX2239481
పపరర: శక వనసకటటసశర రరవప వదదర పరరర

4038 NDX2239358
పపరర: భటనద పడసరద జజససస

తసడడ:డ శసకర ససరఖననరరయణ మబరరస వదదర పర
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:53
లస: పప

94-50/137
4037 NDX2239440
పపరర: గసగరధర కనక ననగరరజ
మలవపరర
తసడడ:డ భటసకర రరవప మలవపరర
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సదబటమరరవప జజససస
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:57
లస: పప

4039 NDX2239333
పపరర: లల కరసత శరక యనమసడడ

4040 NDX2239598
పపరర: మహన రరడడ మగననసగర

4041 NDX2239416
పపరర: ననగర రరడడడ పపనదరర

94-50/136

94-50/139

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల యనమసడడ
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:67
లస: పప
4042 NDX2258424
పపరర: హహమవసత చచదరర జజససస

94-50/140

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:68
లస: పప
94-32/7

4043 NDX2239341
పపరర: ఇసదదరర దదవ జజససస

94-50/129

94-50/138

94-50/141

తసడడ:డ మలల కకసడన రరడడ పపనదరర
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS
వయసదస:69
లస: పప
94-50/142

4044 NDX2047380
పపరర: పదకలత అడచడ పలర

94-50/50

తసడడ:డ భటనద పడసరద జజససస
భరస : భటనద పడసరద జజససస
భరస : సరసబశవ రరవప బబ పపరడడ
ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS, RAMAN ఇసటట ననస:13-1-5, HARI TOWERS, RAMAN ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:28
లస: పప
వయసదస:55
లస: ససస స
వయసదస:48
లస: ససస స
4045 NDX2238889
పపరర: శశభ రరణణ కకటటపలర

94-50/51

భరస : సదరజష బటబగ కకటటపలర
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:47
లస: ససస స
4048 NDX2447449
పపరర: మమళ బబరగడడ

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ అరజ
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:63
లస: పప

94-50/52

భరస : ఎ ఆర సదబడహకణఖస డడగరపరరస
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:60
లస: ససస స
94-50/54

తసడడ:డ సరయ కకషష బబరగడడ
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:26
లస: పప
4051 NDX1277342
పపరర: గరసధద చచదరర అరజ

4046 NDX2239085
పపరర: ససత లకడక కలమలరర డడగరపరరస

4049 NDX2238939
పపరర: సదరజష బటబగ కకటటపలర

4052 NDX2239077
పపరర: అనసత రరమ సదబడహకణఖస
డడగరపరరస
తసడడ:డ చన పపలర యఖ డడగరపరరస
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:65
లస: పప

94-50/53

తసడడ:డ ససజవ రరవప పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:21
లస: పప
94-50/55

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకటటపలర
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:51
లస: పప
94-50/57

4047 NDX2238905
పపరర: సరయ ఫణణధర పసదపపలలటట

4050 NDX2238947
పపరర: సదరజష బటబగ ఆళర

94-50/56

తసడడ:డ వనసకట సదబటమరరవప ఆళర
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:54
లస: పప
94-50/58

4053 NDX1441369
పపరర: హహహమ ఆరర

94-50/499

తసడడ:డ గరసధద చచదరర అరజ
ఇసటట ననస:13.1-6
వయసదస:25
లస: ససస స
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4054 NDX3229978
పపరర: అవననష కనమరర పపడడ

94-50/627

తసడడ:డ సరయ రరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:24
లస: పప
4057 NDX3233913
పపరర: సరయ రరస కనమరర పపడడ

94-50/630

94-50/60

భరస : అపరలననయగడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-1-7
వయసదస:36
లస: ససస స

95-8/1256

4061 NDX0944579
పపరర: వరలకడక చటటట ల

94-50/63

భరస : ఆదదమబరరస ఆదదమబరరస
ఇసటట ననస:13-1-7
వయసదస:60
లస: ససస స

4064 JBV3152345
పపరర: అపరలననయగడడ కలల
ర రర

94-50/61

తసడడ:డ ఆదదమబరరస మదబతషల
ఇసటట ననస:13-1.7
వయసదస:37
లస: పప
4069 NDX0959734
పపరర: కకరణ సరనన

94-50/64

94-50/68

4070 NDX0846857
పపరర: రవ సరన

94-50/66

94-46/49

4075 NDX0959833
పపరర: మహమకద యలససన షపక

94-50/72

4073 NDX1483791
పపరర: సనన ఫరతమల

94-50/69

తసడడ:డ అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-1-9
వయసదస:37
లస: పప

94-50/70

తసడడ:డ సయఖదఅబగదల రషసదआ సయఖద
ఇసటట ననస:13-1-10
వయసదస:35
లస: ససస స

4079 JBV1652965
పపరర: షరకక రరననసరआ షపకआ

94-50/73

4082 NDX0819383
పపరర: ఇలయలజ గజన షపక
తసడడ:డ అబగదల కలస షపక
ఇసటట ననస:13-1-10
వయసదస:38
లస: పప

94-50/65

4068 NDX0964338
పపరర: వజయ సరనన

94-50/67

4071 NDX1299619
పపరర: షరరआూదననసర సయఖద

94-46/48

4074 NDX0965103
పపరర: హఫసజజ బబగస షపక

94-50/71

4077 NDX0964486
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

94-50/74

తసడడ:డ అబగదల కలలస షపక
ఇసటట ననస:13-1-10
వయసదస:32
లస: ససస స
94-50/76

భరస : సరరదరआ షపక
ఇసటట ననస:13-1-10
వయసదస:43
లస: ససస స
94-50/78

4065 JBV3152303
పపరర: శవరరమకకషష చటటట ల

భరస : అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-1-9
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:13-1-9
వయసదస:72
లస: పప
94-50/75

94-50/62

తసడడ:డ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:13-1-9
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : మహమకద యలససన
ఇసటట ననస:13-1-9
వయసదస:32
లస: ససస స
4076 NDX0406819
పపరర: అబగదల సలలస షపక

4062 AP151010059289
పపరర: బసగరరమక మడబతష
స ల

భరస : వనసకట శవ ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:13-1-8
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననరరయణ రరడడ సరనన
ఇసటట ననస:13-1-8
వయసదస:29
లస: పప

4072 NDX1494392
పపరర: మహమబద సదభటన బటబట
సపవయద
తసడడ:డ అహ మలద సపవయద
ఇసటట ననస:13-1-9
వయసదస:25
లస: పప

94-50/59

తసడడ:డ హనదమసతరరవప chittela
ఇసటట ననస:13-1-7
వయసదస:50
లస: పప

భరస : కకరణ రరడడడ సరన
ఇసటట ననస:13-1-8
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పడతనప రరడడడ సరనన
ఇసటట ననస:13-1-8
వయసదస:27
లస: పప

4078 JBV1653351
పపరర: రరహనన బబగస आ సయఖదआ

4067 NDX2206878
పపరర: వరసవ వపలలసస

4059 NDX1336130
పపరర: వనసకట లకడక మలదన బతష
స ల

భరస : అచనచరరవప మడబతష
స ల
ఇసటట ననస:13-1-7
వయసదస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-1-7
వయసదస:42
లస: పప
94-50/437

94-50/629

భరస : ససరర అపరర రరవప మదబతషల
ఇసటట ననస:13-1-7
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష చటటట లల
ఇసటట ననస:13-1-7
వయసదస:48
లస: ససస స

4063 AP151010159294
పపరర: ఆదదలకడక మలదబతష
స ల

భరస : అబగదల కలలస షపక
ఇసటట ననస:13-1-10
వయసదస:60
లస: ససస స

4058 SQX2057636
పపరర: లకడక గరయతడ కరణణకచదరర ర

4056 NDX3233855
పపరర: జగదదశ కనమరర పపడడ

తసడడ:డ సరయ రరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల కకషష గగపస కరణణకచదరర ర
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:19
లస: ససస స

4060 JBV3158623
పపరర: వజయదదరర కలల
ర రర

4081 NDX0965178
పపరర: షకకలల బబగస షపక

94-50/628

భరస : సరయ రరస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కజ వ రసగ రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-1-6
వయసదస:54
లస: పప

4066 JBV1651066
పపరర: ససరరఅపరరరరవప మలదనబతష
స ల

4055 NDX3229994
పపరర: అననపపరష కనమరర పపడడ

4080 JBV1653369
పపరర: రజయల బబగమ సయఖద

94-50/77

భరస : రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:13-1-10
వయసదస:60
లస: ససస స
94-50/79

4083 NDX0208645
పపరర: అబగదల కలలస షపక

94-50/441

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:13-1.10
వయసదస:66
లస: పప
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4084 NDX2444412
పపరర: మరర వరల షపక
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94-35/231

తసడడ:డ కససస శరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-1-10/1
వయసదస:42
లస: పప

4085 NDX2488286
పపరర: షమమ షపక

94-149/4

భరస : మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:13-1-10-1
వయసదస:36
లస: ససస స

94-35/857 4088 NDX2563906
4087 NDX2567030
పపరర: మహమకద ఫరరకన తబసదసస షపక
పపరర: ఫసజయర తబసదసస షపక

4086 NDX2567014
పపరర: మహమకద తజదదదన షపక

94-35/856

తసడడ:డ యకలబ షపక
ఇసటట ననస:13-1-10/1 RAMANUJAKUTAM
వయసదస:43
లస: పప
94-50/506

4089 NDX2613107
పపరర: ఫసజయల తబసదసస షపక

94-50/507

తసడడ:డ మహమకద తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:13-1-10/1 RAMANUJAKUTAM
వయసదస:18
లస: ససస స

భరస : తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:13-1-10/1 RAMANUJAKUTAM
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : తజదదదన మహమకద షపక
ఇసటట ననస:13-1-10/1 RAMANUJAKUTAM
వయసదస:41
లస: ససస స

4090 NDX2238533
పపరర: పపషర కమల దదవ వ

4091 SQX1962869
పపరర: శకనవరస రరవప కలపరస

4092 SQX2064608
పపరర: శవ రరమయఖ మలరరళర

94-49/14

తసడడ:డ కకషష పడసరద గగసటటపలర
ఇసటట ననస:13-1-11
వయసదస:30
లస: ససస స
4093 NDX2505469
పపరర: సదఫసయల బ పఠరన

భసధదవప: రరజత అసజల కలపరస
ఇసటట ననస:13-1-11
వయసదస:32
లస: పప
94-50/80

భరస : అబగదల నబ పఠరన
ఇసటట ననస:13-1-12
వయసదస:63
లస: ససస స
4096 NDX0211953
పపరర: సదబటమరరవపआ కరయస.వआ

95-112/5

94-50/82

4094 NDX2732618
పపరర: అజయ కలమలర కనమరర పపడడ

95-112/1149

తసడడ:డ పనయఖ మలరరళర
ఇసటట ననస:13-1-11/A, 52-1-28
వయసదస:30
లస: పప
94-49/636

4095 NDX1239276
పపరర: వజయ కలమలర కనమరర పపడడ

తసడడ:డ ఏమ ఏ× ÔÜ సదబమరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-1-13
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససవర వనసకట సదబటమరరవప కనమరర పపడ
ఇసటట ననస:13-1-13
వయసదస:28
లస: పప

4097 NDX0211920
పపరర: శకలసతలआ కనమరర పపడడआ

4098 NDX2238558
పపరర: వరమక నగరరరకసటట

94-50/442

94-49/15

తసడడ:డ వనసకరటరసగరరరవआ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-1-13
వయసదస:57
లస: పప

భరస : కర.ఎస.యస.వ. సదబటమరరవపआ కనమరర పప
ఇసటట ననస:13-1.13
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర నగరరరకసటట
ఇసటట ననస:13-1-14
వయసదస:40
లస: ససస స

4099 NDX2238632
పపరర: ఏడడకకసడలల నగరరరకసటట

4100 JBV1652783
పపరర: పదనకవత రరజవరపప

4101 JBV1652890
పపరర: శకనవరసరరవప రరజవరపప

94-49/16

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నగరరరకసటట
ఇసటట ననస:13-1-14
వయసదస:28
లస: పప
4102 NDX1775065
పపరర: అరరణన జడనడ
తసడడ:డ పడభటకర రరడడడ జడనడ
ఇసటట ననస:13-1-17
వయసదస:35
లస: ససస స
4105 AP151010150646
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ డడడ

94-50/86

తసడడ:డ సదబమయఖ గరజలపలర
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:27
లస: పప

94-50/84

4106 NDX2238475
పపరర: సరయ కలమలరర గరజలపలర

94-49/21

4109 NDX2238624
పపరర: శవ పరరశత మరర

94-49/19

4112 NDX2238673
పపరర: దదనవష మరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మరర
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:30
లస: పప

94-50/85

4107 NDX2238707
పపరర: అనసరరధ జడ

94-49/20

భరస : శకనవరస రరవప జడ
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:43
లస: ససస స
94-49/22

భరస : వనసకటటశశర రరవప మరర
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:45
లస: ససస స
94-49/24

4104 NDX1774760
పపరర: పడభటకర రరడడడ జడనడ
తసడడ:డ కకటట రరడడడ జడనడ
ఇసటట ననస:13-1-17
వయసదస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గరజలపలర
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : సరశమ రరడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:45
లస: ససస స
4111 NDX2238715
పపరర: వనసకటటసశరరర గరజలపలర

4103 AP151010153676
పపరర: సదవరచల బబ డడడआ

94-49/18

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:13-1-16
వయసదస:50
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:13-1-17
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:13-1-17
వయసదస:72
లస: పప
4108 NDX2238582
పపరర: భబలకడక పరలపరరస

94-49/17

భరస : srinivasarao రరజవరపప
ఇసటట ననస:13-1-16
వయసదస:46
లస: ససస స
94-50/83

94-50/81

4110 NDX2238574
పపరర: నరసససహ రరవప జడ

94-49/23

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జడ
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:26
లస: పప
94-49/25

4113 NDX2238756
పపరర: సరశమ రరడడ పరలపరరస

94-49/26

తసడడ:డ రరమసరశమ రరడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:47
లస: పప
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94-49/27

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జడ
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:51
లస: పప
4117 AP151010156411
పపరర: రరషన షపక

94-50/88

94-50/91

4118 NDX0344655
పపరర: రహమత షపక

94-50/89

94-50/87

4119 JBV1650019
పపరర: సదబటన షపక

94-50/90

తసడడ:డ ఘననవసదన షపక
ఇసటట ననస:13-1-19
వయసదస:62
లస: పప

4121 AP151010156170
పపరర: పఠరన అబగదల నబआ pathan

94-50/92

తసడడ:డ ఘన సపవదనआ పఠరన
ఇసటట ననస:13/1/20
వయసదస:62
లస: పప
95-112/1172

4116 NDX2111193
పపరర: మలలన షపక

భరస : రరషన షపక
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : సదభటన షపక
ఇసటట ననస:13-1-19
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:13-1-20
వయసదస:34
లస: పప
4123 SQX2383941
పపరర: ససతమక పచచపపలలసద

94-49/28

తసడడ:డ సదబటమరరవప మరర
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:13-1-18
వయసదస:40
లస: పప
4120 NDX0856104
పపరర: సపవదదశశరరరవప

4115 NDX2238590
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మరర

4122 SQX2093359
పపరర: వనసకట సరయననధ మడడడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మడడడ
ఇసటట ననస:13-1-20
వయసదస:20
లస: పప

4124 SQX1796572
పపరర: అసజల తతట

95-112/6

4125 SQX1796556
పపరర: వనసకట నరసయఖ తతట

భసధదవప: వనసకటటశశరరవప పచచపపలలసద
ఇసటట ననస:13-1-20
వయసదస:72
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసయఖ తతట
ఇసటట ననస:13-1-20 KOTHAPETA
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:13-1-20 KOTHAPETA
వయసదస:43
లస: పప

4126 SQX1796358
పపరర: శశషరచనరరఖలల గరవరర నస

4127 SQX2040251
పపరర: సరశత పసడయ పచచపపలలసద

4128 NDX0556209
పపరర: రహహతషననసర పఠరన

95-112/8

95-112/1150

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ చనరరఖలల గరవరర నస
ఇసటట ననస:13-1-20 S 12
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ బలరరమ కకషష రరవప బలరరమ కకషష రరవ
ఇసటట ననస:13-1-20,G-10
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : సదభటన పఠరన
ఇసటట ననస:13/1/21
వయసదస:30
లస: ససస స

4129 NDX2429306
పపరర: NIRMALA తమకనవదద

4130 NDX2044683
పపరర: సదభటన పఠరన

4131 NDX0908509
పపరర: లకకయఖ తమకనవడడआ

94-50/94

భరస : లకకయఖ తమకనవదద
ఇసటట ననస:13-1-21
వయసదస:40
లస: ససస స
4132 NDX2778991
పపరర: లకడక తమకనవడడ
భరస : కకటటశశర రరవప తమకనవడడ
ఇసటట ననస:13-1-21
వయసదస:57
లస: ససస స
4135 NDX2239192
పపరర: వజయ లకడక గసజ

94-50/98

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల ఆమడ
ఇసటట ననస:13/1/24
వయసదస:34
లస: ససస స

94-50/544

4136 NDX2239259
పపరర: షస రరడడడ గసజ

94-46/51

4139 NDX2698686
పపరర: లకకణ పడసరద చరరమలమళర

94-50/99

4142 AP151010159270
పపరర: ననగమణణ ఆమడ
భరస : ఆసజనవయగలల ఆమడ
ఇసటట ననస:13/1/24
వయసదస:39
లస: ససస స

94-50/97

4134 NDX2777936
పపరర: సదరజఖ తమకనవడడ

94-50/545

4137 NDX1660779
పపరర: లత గగటటటపరటట

94-46/50

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:13-1-23
వయసదస:26
లస: ససస స
94-2/985

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ చరరమలమళర
ఇసటట ననస:13-1-24
వయసదస:37
లస: పప
94-50/101

94-50/93

భరస : సదరజష బటబగ తమకనవడడ
ఇసటట ననస:13-1-21
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చననప రరడడ గసజ
ఇసటట ననస:13-1-22
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:13-1-23
వయసదస:26
లస: ససస స
4141 NDX0856310
పపరర: వజయలకడక ఆమడ

4133 NDX2778678
పపరర: సదరజష బటబగ తమకనవడడ

95-112/7

తసడడ:డ యలర మసదआ తమకనవదద
ఇసటట ననస:13-1-21
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తమకనవడడ
ఇసటట ననస:13-1-21
వయసదస:36
లస: పప

భరస : షస రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:13-1-22
వయసదస:45
లస: ససస స
4138 NDX1660670
పపరర: లలవణఖ గగటటటపరటట

94-50/96

తసడడ:డ అబగదల నబ సదఫసక య పఠరన
ఇసటట ననస:13/1/21
వయసదస:36
లస: పప
94-50/543

95-94/473

4140 NDX2477735
పపరర: ననగ మహహశశరర చరరమలమళర

94-50/100

భరస : లకకణ పడసరద చరరమలమళర
ఇసటట ననస:13-1-24
వయసదస:33
లస: ససస స
94-50/102

4143 AP151010159013
పపరర: సరమలమ జఖస ఆవల

94-50/103

భరస : ఆసజనవయగలల ఆవల
ఇసటట ననస:13/1/24
వయసదస:55
లస: ససస స
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4144 NDX2469815
పపరర: లకకణ పడసరద చరరమలమళళ

94-50/104

తసడడ:డ లకడకననరరయణ చరరమలమళళ
ఇసటట ననస:13-1-24
వయసదస:38
లస: పప
4147 AP151010159131
పపరర: లకడకబడమరరసబ కకతనస

94-49/30

94-50/105

94-50/108

94-50/111

94-46/52

94-46/55

94-50/547

భరస : వనసకటటశశరరర చచనదన పలర
ఇసటట ననస:13-1-31
వయసదస:52
లస: ససస స

4157 AP151010156072
పపరర: వనసకటకకసడయఖ చరర దదననన

4160 NDX2236636
పపరర: షరహహనన షపక

4163 NDX2254514
పపరర: అబగదల సలలస షపక

4166 NDX3291630
పపరర: అమర జన షపక

94-46/57

4169 NDX2477958
పపరర: మహమకద ఇసతయలజ షపక

94-50/112

4172 NDX1121623
పపరర: నరకలల దదవ వవలలచరర
భరస : వనసకట చసదడ రరవప వవలలచరర
ఇసటట ననస:13-1-31
వయసదస:71
లస: ససస స

4152 NDX2238913
పపరర: పడవణ కకతస

94-50/107

4155 AP151010159020
పపరర: శరయమక చరర దదననన

94-50/110

4158 NDX0959254
పపరర: మహమకద ఇసతయలజ షపక

94-31/35

తసడడ:డ అబగదల సలలమ షపక
ఇసటట ననస:13-1-27
వయసదస:40
లస: పప
94-46/53

4161 NDX2254506
పపరర: కరరమగననసర బబగస షపక

94-46/54

భరస : అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-1-28
వయసదస:57
లస: ససస స
94-46/56

4164 NDX2238608
పపరర: పపజత పరలపరరస

94-49/33

తసడడ:డ సరశమ రరడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:13-1-28
వయసదస:23
లస: ససస స
94-50/634

4167 SQX1785914
పపరర: అమర జజన షపక

95-46/20

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-1-28
వయసదస:61
లస: పప
94-50/113

తసడడ:డ అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-1-29
వయసదస:40
లస: పప
94-49/34

94-49/32

భరస : కకసడయఖ చరర దదననన
ఇసటట ననస:13/1/26
వయసదస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:13-1-28
వయసదస:60
లస: పప

భరస : మహమకద ఇసతయలజ
ఇసటట ననస:13-1-29
వయసదస:33
లస: ససస స
4171 NDX0794776
పపరర: వజయశక వవలలచరర

94-50/109

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:13-1-28
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:13-1-28
వయసదస:22
లస: ససస స
4168 NDX1614636
పపరర: మగనరర బబగస షపక

4154 NDX0891804
పపరర: సస.హహచ.ఆదదలకడక చ.

4149 AP151010156455
పపరర: శకనవరసద కకతస आ

తసడడ:డ శకనవరసద కకతస
ఇసటట ననస:13-1-25
వయసదస:23
లస: పప

భరస : అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:13-1-28
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సలలస షపక
ఇసటట ననస:13-1-28
వయసదస:38
లస: పప
4165 NDX2915775
పపరర: మహబగననసర సయద

94-50/106

తసడడ:డ గగరవయఖ చరర దదననన
ఇసటట ననస:13/1/26
వయసదస:72
లస: పప

భరస : ససకకసదర షపక
ఇసటట ననస:13-1-28
వయసదస:22
లస: ససస స
4162 NDX2254522
పపరర: ససకకసదర షపక

4151 NDX2238897
పపరర: భటరత కకతస

94-49/29

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:13-1-25
వయసదస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చరర దదననన
ఇసటట ననస:13/1/26
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ చరర దదననన
ఇసటట ననస:13/1/26
వయసదస:41
లస: పప
4159 NDX2254498
పపరర: ఫరరరనన షపక

94-49/31

భరస : శకనవరసద కకతస
ఇసటట ననస:13-1-25
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:13-1-25
వయసదస:50
లస: పప
4156 AP151010156562
పపరర: వనసకటటశశరరర చరర దదననన

4148 NDX2511269
పపరర: పవన కకతస

4146 AP151010159012
పపరర: భటరత కకతనస కకతస

భరస : కరమమశశరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:13-1-25
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:13-1-25
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస
ఇసటట ననస:13-1-25
వయసదస:25
లస: ససస స
4153 NDX2238988
పపరర: శకనవరసద కకతస

94-50/546

భరస : లకకణ పడసరద చరరమలమళర
ఇసటట ననస:13-1-24
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:13-1-25
వయసదస:73
లస: ససస స
4150 NDX1559527
పపరర: సరయ పసడయలసక కకతస

4145 NDX2777845
పపరర: ననగమహహశశరర చరరమలమళర

4170 JBV1652924
పపరర: హమదదననసర షపక

94-50/114

భరస : అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:13/1/30
వయసదస:50
లస: ససస స
94-49/35

4173 NDX1118553
పపరర: జరవదదప చచనదన పలర

94-49/36

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచనదన పలర
ఇసటట ననస:13-1-31
వయసదస:27
లస: పప
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4174 NDX0363564
పపరర: వనసకటటశశరరర చచనదనపలర

94-49/37

తసడడ:డ లకకయఖ చచనదనపలర
ఇసటట ననస:13-1-31
వయసదస:52
లస: పప
4177 AP151010159005
పపరర: షపక ఫరతమగననసర షపక

94-50/117

94-49/38

94-49/41

94-49/44

94-49/47

94-50/550

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:13-1-32 , GMC NO 32
వయసదస:44
లస: పప
4195 AP151010159466
పపరర: నరసమక బబ నగరరరआ భగవనగరరర

94-49/50

94-49/40

94-49/42

4185 NDX2511251
పపరర: మహహష జవసగగల

94-49/43

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జవసగగల
ఇసటట ననస:13-1-32
వయసదస:20
లస: పప
94-49/45

4190 SQX1796366
పపరర: సదరజష రరయవరపప

94-49/53

95-112/9

94-49/46

4191 NDX3007556
పపరర: ఆషరరరణణ పరడఠరకసథమ

94-49/639

తసడడ:డ గరపరల కకషష మబరరస రరయవరపప
ఇసటట ననస:13-1-32
వయసదస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరజ
ఇసటట ననస:13-1-32, GMC NO 32
వయసదస:38
లస: ససస స

4193 NDX2206753
పపరర: శక ఉమ ససజనఖ భగవనగరరర

4194 NDX0851543
పపరర: మసజలआ భగవనగరరరआ

94-49/48

4196 AP151010159104
పపరర: రసగమక బబ నగరరరआ bonagiri

4199 AP151010156578
పపరర: రరయపర బబ నగరరరआ భగవనగరరర

4202 NDX0212720
పపరర: అజమగననసర షపక
తసడడ:డ అబగదల రరహమలన shalk
ఇసటట ననస:13-1-34
వయసదస:32
లస: ససస స

94-49/49

భరస : శశరరआ bhuvanaglrl
ఇసటట ననస:13-1-33
వయసదస:40
లస: ససస స
94-49/51

4197 NDX0363655
పపరర: రవతదజआ భగవనగరరరआ

94-49/52

తసడడ:డ రరమపరआ bonagiri
ఇసటట ననస:13-1-33
వయసదస:32
లస: పప
94-49/54

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరआ bonagiri
ఇసటట ననస:13-1-33
వయసదస:55
లస: పప
94-49/56

4188 NDX0891440
పపరర: శకనవరస
తసడడ:డ శకయనవరస జజవరసగగల
ఇసటట ననస:13-1-32
వయసదస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరआ bonagiri
ఇసటట ననస:13-1-33
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపరआ bonagiri
ఇసటట ననస:13-1-33
వయసదస:39
లస: పప
4201 AP151010156183
పపరర: వనసకటటశశరరర భగవనగరరరआ
భగవనగరరర
తసడడ:డ చననపరआ bonagiri
ఇసటట ననస:13-1-33
వయసదస:75
లస: పప

4187 NDX0644468
పపరర: శకనవరసరరవప పడతనపआ pratapa

94-50/119

4182 AP151010159205
పపరర: శకదదవ యరకబబ తషలआ
yarrabotula
భరస : వశశననధసआ yarrabotula
ఇసటట ననస:13-1-32
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : రవ తదజ భగవనగరరర
ఇసటట ననస:13-1-33
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : రరయపరआ bonagiri
ఇసటట ననస:13-1-33
వయసదస:50
లస: ససస స
4198 NDX0846923
పపరర: శశరర భగవనగరరరआ భగవనగరరర

4184 NDX0555979
పపరర: వజయలకడక పడతనప pratapa

4179 NDX1375005
పపరర: షబమర షపక

94-49/39

తసడడ:డ మగరహరర శరససస आస pratapa
ఇసటట ననస:13-1-32
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ చనమసరసన రరవప జజవరసగగల
ఇసటట ననస:13-1-32
వయసదస:63
లస: పప
4192 NDX3007630
పపరర: వనసకటటశశర రరజ పరడఠరకసథమ

4181 NDX2511327
పపరర: లకడక అలపరరస

94-50/116

తసడడ:డ సపవదన షపక
ఇసటట ననస:13/1/31
వయసదస:46
లస: పప

భరస : మగరహరర శరససక ష pratapa
ఇసటట ననస:13-1-32
వయసదస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమకకషష g
ఇసటట ననస:13-1-32
వయసదస:30
లస: పప
4189 AP151010156208
పపరర: వనసకటటశశరరవప జవసగగల

94-50/118

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:13-1-32
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పడతనప
ఇసటట ననస:13-1-32
వయసదస:46
లస: ససస స
4186 NDX0207910
పపరర: వనసకట రరమకకకషష జ

4178 NDX0406587
పపరర: ససకకసదర బటషర షపక

4176 NDX0944546
పపరర: జమలల షపక

భరస : ససకకసదర షపక
ఇసటట ననస:13/1/31
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హహహదర అల షపక
ఇసటట ననస:13/1/31
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జవసగగల
ఇసటట ననస:13-1-32
వయసదస:23
లస: ససస స
4183 NDX2294858
పపరర: రరధదక పడతనప

94-50/115

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:13/1/31
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : సపవదన షపక
ఇసటట ననస:13/1/31
వయసదస:66
లస: ససస స
4180 NDX2206837
పపరర: మమనక జవసగగల

4175 NDX1276302
పపరర: హససనన షపక

4200 NDX0330365
పపరర: చననయఖ గరనదగగసటర

94-49/55

తసడడ:డ చననయఖ గరనదగగసటర
ఇసటట ననస:13-1-33
వయసదస:56
లస: పప
94-49/57

4203 NDX2123180
పపరర: ఫరతమల షపక

94-49/58

తలర : బబ జజన షపక
ఇసటట ననస:13-1-34
వయసదస:39
లస: ససస స
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94-49/59

భరస : అబగదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:13-1-34
వయసదస:62
లస: ససస స
4207 SQX2451904
పపరర: పదక తయలరర యలనద ప
ష గ
డ డన

95-112/1174

4208 NDX2206829
పపరర: ననగమణణ హజడ

94-49/650

4211 NDX2850824
పపరర: నజద షపక

94-49/61

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:13-1-37
వయసదస:25
లస: పప
4216 NDX1276294
పపరర: ననగ మణణ పప టటనరర

94-50/551

94-49/63

94-49/66

94-49/69

94-49/64

4223 NDX0891697
పపరర: శశరర సదనతआ

94-49/72

4226 NDX0344333
పపరర: ఇమలసబ షపక

94-49/67

94-49/75

4231 NDX0851584
పపరర: శకకళआ ఏआ

94-49/78

4229 NDX2511335
పపరర: మమసఫపడడ కకరర పరటట

94-49/70

భరస : భకస హ
ఇసటట ననస:13-1-42
వయసదస:76
లస: ససస స

94-50/555

4218 NDX0851410
పపరర: పదకआ పప టటనరరआ

94-49/65

4221 NDX0207795
పపరర: రసగ సరయआ డడआ

94-49/68

4224 NDX0344291
పపరర: నరకల జజఖత పమరరద

94-49/71

తసడడ:డ నరకల jiyotl pamardu
ఇసటట ననస:13-1-40
వయసదస:39
లస: ససస స
94-49/73

4227 NDX0344234
పపరర: ఫసలలమలన పపవయరరదआ

94-49/74

భరస : రరజరతనస pamardu
ఇసటట ననస:13-1-40
వయసదస:67
లస: ససస స
94-49/76

తసడడ:డ మహన రరవప కకరర పరటట
ఇసటట ననస:13-1-40
వయసదస:37
లస: పప
4232 AP151010159325
పపరర: ఫసలలమనమక

4215 NDX2849941
పపరర: బటజ షపక

తసడడ:డ సరసబశవ రరవపआ d
ఇసటట ననస:13-1-38
వయసదస:49
లస: పప

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:13-1-40
వయసదస:49
లస: ససస స

4228 NDX0959718
పపరర: అనల వనయ కలమలర
సరయరరడడ
తసడడ:డ రరజజరతనస sayaradu
ఇసటట ననస:13-1-40
వయసదస:31
లస: పప

94-50/552

భరస : కనకరరజआ potnuri
ఇసటట ననస:13-1-38
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరతనసआ p
ఇసటట ననస:13-1-40
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకషషరరవపआ b
ఇసటట ననస:13-1-40
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : కసవర రవ కలమలరआ azimunnisa
ఇసటట ననస:13-1-42
వయసదస:33
లస: ససస స

4220 NDX0669077
పపరర: దదరరరరరవపआ పస తషకలరరआ

4212 NDX2850832
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:13-1-37
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ కనకరరజआ potukuri
ఇసటట ననస:13-1-38
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ అపరలసరశమआ potnuri
ఇసటట ననస:13-1-38
వయసదస:50
లస: పప
4225 NDX0343806
పపరర: శవపరరశతआ బ.आ

94-50/554

భరస : రసగసరయआ thota
ఇసటట ననస:13-1-38
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరజ పస టటనరర
ఇసటట ననస:13-1-38
వయసదస:27
లస: పప
4222 NDX0846865
పపరర: కనకరరజ పప టటనరరआ

4217 NDX0211961
పపరర: లకడక వనసకట దదరర आ తతటआ

94-49/62

తసడడ:డ మలసద షపక
ఇసటట ననస:13-1-37
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:13-1-37
వయసదస:24
లస: పప

భరస : దదరర రరవప potnuri
ఇసటట ననస:13-1-38
వయసదస:32
లస: ససస స
4219 NDX1619545
పపరర: శకనవరసరరవప పస టటనరర

4214 NDX2084291
పపరర: అరరఫ బటషర షపక

4209 NDX2206761
పపరర: హరర కకషస ర హజడ
తసడడ:డ సపరన హజడ
ఇసటట ననస:13-1-35
వయసదస:38
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:13-1-37
వయసదస:58
లస: ససస స
94-50/553

95-112/1173
4206 SQX2452159
పపరర: ససరఖ శసకర రరవప యలనద ప
ష గ
డ డన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యలనద ప
ష గ
డ డన
ఇసటట ననస:13-1-34
వయసదస:60
లస: పప

భరస : హరర కకషస ర హజడ
ఇసటట ననస:13-1-35
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : సపన హజరర
ఇసటట ననస:13-1-36
వయసదస:59
లస: ససస స
4213 NDX2851145
పపరర: అమర బటష షపక

94-49/60

తసడడ:డ అబగదల రహమలన shalk
ఇసటట ననస:13-1-34
వయసదస:27
లస: పప

భరస : ససరఖ శసకర రరవప యలనద ప
ష గ
డ డన
ఇసటట ననస:13-1-34
వయసదస:54
లస: ససస స
4210 NDX3065299
పపరర: శసకరర హజరర

4205 NDX1276740
పపరర: మహబబబ సదభటన షపక

4230 AP151010156470
పపరర: రరజజరతనస పసआ

94-49/77

తసడడ:డ అబడహసआ p
ఇసటట ననస:13-1-40
వయసదస:66
లస: పప
94-49/79

4233 NDX0846899
పపరర: శకరరమ వజయనగరసआ

94-49/80

తసడడ:డ శకనవరసమబరరసआ viyayanagaram
ఇసటట ననస:13-1-42
వయసదస:32
లస: పప
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4234 JBV1650522
పపరర: జజవయరకవకలమలరआ అవసపआ

94-49/81

తసడడ:డ బకసआ avise
ఇసటట ననస:13-1-42
వయసదస:38
లస: పప
94-49/84

తసడడ:డ సతఖననరరయణआ Panchumarti
ఇసటట ననస:13-1-46
వయసదస:34
లస: ససస స
4240 NDX0846782
పపరర: బటల నరజష పసచదమరరసआ

94-49/87

94-49/90

94-49/93

94-49/94

94-50/145

94-50/148

4247 NDX0345322
పపరర: తలలరరర వర లకడక

4250 NDX0211383
పపరర: వనసకట వజయలకడక పస కలరర

4253 NDX0213231
పపరర: వనసకట రమణ పస కలరర

4256 NDX2775336
పపరర: శరవణన ససతననస

94-50/150

4259 AP151010159202
పపరర: k.t. జజహనన జలకజటట

94-50/120

4262 SQX2461481
పపరర: మణణదదప పస లశశటట
తసడడ:డ సతఖదదవ పస లశశటట
ఇసటట ననస:13-1-53
వయసదస:19
లస: పప

4242 AP151010156175
పపరర: సతఖననరరయణ పసచదమరరసआ

94-49/89

4245 NDX0332171
పపరర: వనసకట రమణ గరనదగగసటआ

94-49/92

4248 NDX0333690
పపరర: Naga bhushanam Talupuri

94-50/121

తసడడ:డ మగతనఖలల తలలరరర
ఇసటట ననస:13-1-49
వయసదస:47
లస: పప
94-50/143

4251 NDX1589334
పపరర: వనసకట ననగ రఘగ రరస
పస కలరర
తసడడ:డ వనసకట రమణ పస కలరర
ఇసటట ననస:13-1-51
వయసదస:26
లస: పప

94-50/144

94-50/146

4254 NDX2239325
పపరర: హహమ కజ

94-50/147

భరస : శసకర లసగస కజ
ఇసటట ననస:13-1-52
వయసదస:38
లస: ససస స
94-50/558

4257 NDX2505600
పపరర: కరసడనద దదపసస జజల

94-50/149

తసడడ:డ జయ రరవప జజల
ఇసటట ననస:13-1-53
వయసదస:33
లస: ససస స
94-50/151

భరస : రరజజ వరరరల జలకజటట
ఇసటట ననస:13-1-53
వయసదస:73
లస: ససస స
94-50/153

94-49/86

భరస : చననయఖआ గగనదగగసట
ఇసటట ననస:13-1-48
వయసదస:50
లస: ససస స

భసధదవప: ఏస హహమ
ఇసటట ననస:13-1-52
వయసదస:45
లస: పప

భరస : వజయ జజల
ఇసటట ననస:13-1-53
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజవరరరత జజలశశసడడర
ఇసటట ననస:13-1-53
వయసదస:44
లస: పప

94-49/91

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పస కలరర
ఇసటట ననస:13-1-51
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ కరరప సరశమ కజ
ఇసటట ననస:13-1-52
వయసదస:45
లస: పప

4261 AP151010156121
పపరర: ససజయ వరరరల జజలశశసడడట

4244 NDX2056878
పపరర: శరసతకలమలరర చదవపరర

4239 AP151010159191
పపరర: ఛనయలదదవ panchumarti

తసడడ:డ కకటటసరశమआ panchumarti
ఇసటట ననస:13-1-46
వయసదస:64
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ పస కలరర
ఇసటట ననస:13-1-51
వయసదస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరమణ పస కలరర
ఇసటట ననస:13-1-51
వయసదస:29
లస: పప

4258 NDX2505501
పపరర: పడసనన జజల

94-49/88

భరస : ననగభబషణస తలలరరర
ఇసటట ననస:13-1-49
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద వరయఖआ peddinti
ఇసటట ననస:13-1-51
వయసదస:34
లస: పప

4255 NDX2239317
పపరర: శసకరలసగస కజ

4241 NDX2206803
పపరర: వనసకటటసశరరరవప పపడసరగడడ

94-49/83

భరస : సతఖననరరయణ panchumarti
ఇసటట ననస:13-1-46
వయసదస:56
లస: ససస స

భరస : అశశక రరవపరర
ఇసటట ననస:13-1-48
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ ససరపనవన
ఇసటట ననస:13-1-48
వయసదస:35
లస: పప

4252 NDX1413806
పపరర: వ ఎన కజ చచవతనఖ పస కలరర

94-49/85

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పపడసరగడడ
ఇసటట ననస:13-1-46
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖआ గగణగగగసట
ఇసటట ననస:13-1-48
వయసదస:30
లస: ససస స

4249 NDX0458406
పపరర: గగరరకలమలర పపదద సటటआ

4238 NDX2206811
పపరర: సదభటలకక పపడసరగడడ

4236 NDX0344390
పపరర: వజయకలమలరరआ పసచదమరరసआ

తసడడ:డ సతఖననరరయణआ panchumarti
ఇసటట ననస:13-1-46
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరరవప పపడసరగడడ
ఇసటట ననస:13-1-46
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణआ panchumarti
ఇసటట ననస:13-1-46
వయసదస:32
లస: పప

4246 NDX2294742
పపరర: హర గరపరల ససరపనవన

94-49/82

తసడడ:డ పపలర యఖआ avise
ఇసటట ననస:13-1-42
వయసదస:77
లస: పప

4237 NDX0669101
పపరర: కకటటశశరరआ పసచదమరరసआ

4243 NDX0363523
పపరర: వనసకట ఉషర రరణణआ గరనదగగసటआ

4235 AP151010156210
పపరర: బకస అవసపआ

4260 AP151010156274
పపరర: వజయ జజలశశసడడట

94-50/152

తసడడ:డ రరజవరరరత జజలశశసడడర
ఇసటట ననస:13-1-53
వయసదస:44
లస: పప
95-112/1175

4263 SQX2461424
పపరర: మణణదదప పస లశశటట

95-112/1176

తసడడ:డ సతఖదదవ పస లశశటట
ఇసటట ననస:13-1-53
వయసదస:19
లస: పప
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94-46/58

భరస : కకరణ సరనన
ఇసటట ననస:13-1-54
వయసదస:28
లస: ససస స
4267 NDX0794883
పపరర: దదరర ఆరజటర

94-50/156

భరస : ననగమలలర శశర రరవప ఆరజటర
ఇసటట ననస:13-1-54
వయసదస:45
లస: ససస స

94-50/154

94-50/159

తసడడ:డ సపవదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-1-54
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ సపవదన సరహహబआ షపక
ఇసటట ననస:13-1-54
వయసదస:31
లస: ససస స

4268 NDX0556266
పపరర: షరహహనన సదలలసనన మహమకద

4269 NDX0219675
పపరర: బబ షపకआ

94-50/157

4271 NDX0019430
పపరర: సపవదన సరహహబ షపకआ

తసడడ:డ కరరమగలర
ఇసటట ననస:13-1-54
వయసదస:18
లస: పప
4276 NDX2238921
పపరర: మహన కలతస ర రరపస లల

94-50/160

94-50/194

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల గరవరడ
ఇసటట ననస:13-1-56
వయసదస:30
లస: పప
4282 NDX0846832
పపరర: మగబన ఖలన పఠరన

94-50/163

భరస : శకనవరస రరవపआ రరజవరపప
ఇసటట ననస:13-1-57
వయసదస:39
లస: ససస స

94-43/704

94-50/169

4291 NDX2777944
పపరర: పడతషఖష రరజవరపప

94-50/560

94-50/559

4280 AP151010159046
పపరర: షరహహద పఠరన

4283 NDX1118686
పపరర: సతఖననరరయణ రరజవరపప

4286 NDX0345611
పపరర: రమలదదవ రరజవరపప

4289 AP151010156471
పపరర: వనసకటరమణనరరవప రరజవరపప

94-50/161

తసడడ:డ లయలఖత అల మహమకద
ఇసటట ననస:13-1-58
వయసదస:23
లస: పప

94-50/193

4278 NDX2774834
పపరర: వససత లకడక గరవరడ

94-49/661

4281 NDX0846907
పపరర: మగనర ఖలన పఠరన

94-50/162

తసడడ:డ సదభటన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:13-1-56
వయసదస:29
లస: పప
94-50/164

4284 AP151010156609
పపరర: సదబటనఖలన పస

94-50/165

తసడడ:డ షరరరరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:13-1-56
వయసదస:53
లస: పప
94-50/167

4287 NDX0345520
పపరర: సదజజత రరజవరపప

94-50/168

భరస : వనసకట రమణనరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:13-1-57
వయసదస:53
లస: ససస స
94-50/170

తసడడ:డ వరయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:13-1-57
వయసదస:50
లస: పప
4292 NDX2233104
పపరర: షరమఉలలర మహమకద

4275 NDX2238863
పపరర: మలలర శశరర రరపస లల

భరస : ఆసజనవయగలల గరవరడ
ఇసటట ననస:13-1-56
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:13-1-57
వయసదస:50
లస: ససస స

4288 NDX2009992
పపరర: జజ వ యస మణణకసఠ
రరజవరపప
తసడడ:డ వ రమణ రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:13-1-57
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:13-1-57
వయసదస:20
లస: ససస స

4277 NDX2774032
పపరర: కనక దదరర గరవరడ

తసడడ:డ భకకలల రరజవరపప
ఇసటట ననస:13-1-56
వయసదస:47
లస: పప
94-50/166

4272 NDX2796860
పపరర: కరటటరర వనసకట ననగరరరరన

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస అననవరపప
ఇసటట ననస:13-1-55 1 ST LINE
వయసదస:50
లస: ససస స

భరస : సదబటన పఠరన
ఇసటట ననస:13-1-56
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సదభటన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:13-1-56
వయసదస:32
లస: పప
4285 NDX0345371
పపరర: రరజవరపప ఉష రరణణआ

95-112/1152

భరస : మలరకసడదయగలల గరవరడ
ఇసటట ననస:13-1-56
వయసదస:25
లస: ససస స
94-49/662

94-50/158

తసడడ:డ కరటటరర ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:13-1-54
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:13-1-54
వయసదస:18
లస: పప

తలర : మలలర శశరర రరపస లల
ఇసటట ననస:13-1-55 1 ST LINE
వయసదస:33
లస: పప
4279 NDX2901254
పపరర: మలరకసడదయగలల గరవరడ

4274 SQX2064400
పపరర: సమర షసక

94-50/155

భరస : సపవదన సరహహబआ షపక
ఇసటట ననస:13-1-54
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమ సరహహబआ షపక
ఇసటట ననస:13-1-54
వయసదస:66
లస: పప
95-112/1151

4266 NDX0017624
పపరర: జజన బ షపకआ

తసడడ:డ అబగదల నబ ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:13-1-54
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : అబగదల నబ ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:13-1-54
వయసదస:48
లస: ససస స

4270 NDX0019638
పపరర: మసరసన వరల షపక

4273 SQX2064509
పపరర: సమర

4265 NDX1661009
పపరర: శరజఆ సలలక ఖలన

4290 AP151010156607
పపరర: వరయఖ రరజవరపప

94-50/171

తసడడ:డ అపరయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:13-1-57
వయసదస:74
లస: పప
94-31/37

4293 NDX1519992
పపరర: తచవససన సలలక మహమకద

94-46/59

తసడడ:డ లయఖత అల మహమకద
ఇసటట ననస:13-1-58
వయసదస:25
లస: ససస స
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పపరర: షమమ మహమకద
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94-46/60

భరస : లయలఖత అల
ఇసటట ననస:13-1-58
వయసదస:47
లస: ససస స

4295 NDX1299361
పపరర: జజఖత సశరరణ దడడడడ

తసడడ:డ శకనద
ఇసటట ననస:13-1-61
వయసదస:27
లస: ససస స

94-50/173 4298 NDX2238798
4297 NDX1871244
పపరర: సరయ మలధవ వసకరయలపరటట
పపరర: మసగ సదకనఖ వసకరయలపరటట

తసడడ:డ శశషరదదడ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:13-1-61
వయసదస:24
లస: పప
4300 NDX2810539
పపరర: భబలకడక యడవలర

94-49/686

భరస : మగరళ యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-62
వయసదస:20
లస: ససస స
4303 NDX0345272
పపరర: మలర శశరర యడవలర

94-50/176

భరస : శకనవరసరరవప యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:49
లస: ససస స
94-50/182

4312 NDX0557074
పపరర: వనసకట మగరళ యడవలర आ

94-50/185

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:41
లస: పప
4318 AP151010156230
పపరర: కకసడయఖ చరర దదననన
తసడడ:డ మలలకకసడయఖ చరర దదనన
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:55
లస: పప
4321 NDX1299338
పపరర: పపరషచసదడ రరవప మలదదవరడ
తసడడ:డ తనతయఖ మలదదవరడ
ఇసటట ననస:13-1-65
వయసదస:74
లస: పప

4302 NDX0851568
పపరర: ననగమణణ చరర దదననన

94-50/174

4304 NDX2009778
పపరర: లకడక ఆవపలమసద

4307 AP151010159026
పపరర: రతస మక చరర దదననన

4310 NDX2009927
పపరర: బటల సరయ ఉదయగరరర

4313 NDX0669143
పపరర: మలలలఖదదడ చరర దదననన

4316 AP151010156608
పపరర: వనసకటటశశరరర యడవలర

4319 NDX2009885
పపరర: సదబమ రరవప ఆవపలమసద

94-50/177

4322 NDX2542249
పపరర: సరమమజఖస కలరక
భరస : వనసకట కకషష రరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:13-1-65/4/B, PLNO-4
వయసదస:26
లస: ససస స

4305 NDX0345157
పపరర: పదనకవత యడవలర

94-50/178

భరస : వనసకటటశశరరర యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:41
లస: ససస స
94-50/180

4308 NDX2009869
పపరర: సదబగమలల ఆవపలమసద

94-50/181

భరస : సదబమ రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:55
లస: ససస స
94-50/183

4311 NDX2009976
పపరర: మగరళ మహన యడవలర

94-50/184

తసడడ:డ శకనవరసదలల యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:25
లస: పప
94-50/186

4314 NDX2009745
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆవపలమసద

94-50/187

తసడడ:డ సదబమ రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:38
లస: పప
94-50/189

4317 AP151010156271
పపరర: శకనవరసరరవప యడవలర

94-50/190

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:49
లస: పప
94-50/192

తసడడ:డ కకసడయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:70
లస: పప
94-46/62

94-50/175

తసడడ:డ మలలలఖదదడ చరర దదనన
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసదబమయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:44
లస: పప
94-50/191

94-50/196

4301 NDX1193135
పపరర: మలధవ చరబన దదననన

తసడడ:డ కకసడయఖ చరర దదనన
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:33
లస: పప
94-50/188

4299 NDX2239366
పపరర: శశషరదదడ వసకరయలపరటట

తసడడ:డ యత రరమలనదజ చనరరఖలల వసకరయల
ఇసటట ననస:13-1-61, RAMANUJAKUTAM
వయసదస:58
లస: పప

తసడడ:డ రమణ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసదలలआ యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:29
లస: పప

94-50/172

భరస : శశషరదదడ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:13-1-61, RAMANUJAKUTAM
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ చరరలలదదనన
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:51
లస: ససస స

4309 NDX2009943
పపరర: వనసకట సదధదర కలమలర
యడవలర
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:23
లస: పప

4315 AP151010156049
పపరర: సదబటమరరయగడడ యడవలర

94-50/195

భరస : వనసకటటశశరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:36
లస: ససస స
94-50/179

4296 NDX2238806
పపరర: ఉమ హరర శకత గగసడచపపడడ

తసడడ:డ వనసకట కకషష శరక గగసడచపపడడ
ఇసటట ననస:13-1-61
వయసదస:23
లస: ససస స

భరస : మలదవ చరర దదనన
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : సదబటమరరయగడడ యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:33
లస: ససస స
4306 AP151010159025
పపరర: కకసడమక యడవలర

94-46/61

4320 NDX2979904
పపరర: సశపన యడవలర

94-50/561

తసడడ:డ శకనవరసదలల యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-63
వయసదస:22
లస: ససస స
94-46/649

4323 NDX3226834
పపరర: భగలకడక యడవలర

94-50/626

భరస : మగరళ యడవలర
ఇసటట ననస:13-1-86
వయసదస:20
లస: ససస స
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94-49/640

తసడడ:డ గసగధర రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:13-1-335
వయసదస:20
లస: ససస స
4327 NDX0215335
పపరర: దదరరర దదవ సనశశటట

94-49/96

94-49/99

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప ఎలలర నస
డ డలల
ఇసటట ననస:13-2-67
వయసదస:27
లస: పప
4336 NDX2238681
పపరర: రరధ దదవ ససకర

94-49/97

94-49/105

95-112/16

తసడడ:డ శకధర ససకర
ఇసటట ననస:13-2-68
వయసదస:23
లస: ససస స

4331 NDX1559584
పపరర: జజఖత ఎలలర సదదల ఎలలర నస
డ డలల

94-49/100

4334 NDX2238764
పపరర: శశశతన ససకర

94-49/103

తసడడ:డ శవ సరయ రరజ మగదదనసరర
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:21
లస: ససస స
4348 NDX0803759
పపరర: వనసకట రమణ మగదదనసరర
భరస : శవ సరయ రరజ మగదదనసరర
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:42
లస: ససస స
4351 NDX2428506
పపరర: నవన రరడడడ పప లమమర
తసడడ:డ కకషష రరడడడ పప లమమర
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:22
లస: పప

4335 NDX2238731
పపరర: నహహత ససకర

94-49/104

94-49/692

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:13-2-68
వయసదస:19
లస: పప

4340 SQX2461234
పపరర: తడపపర శసక

4341 SQX2135952
పపరర: బల పడణణత కకశశర శసక

95-112/1187

4346 NDX2428498
పపరర: శశకళ పప లమమర

4349 NDX2022507
పపరర: రరజలకడక మగధదనసరర

4352 NDX0951616
పపరర: రరమలసగరరరడడడ శరఖమల
తసడడ:డ బసగరరర రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:45
లస: పప

95-112/1188

తసడడ:డ అమరజసదడ శసక
ఇసటట ననస:13-2-68
వయసదస:18
లస: పప
94-35/232

4344 NDX2511301
పపరర: వనసకట భవరన మగదదనసరర

94-49/108

తసడడ:డ శవ సరయ రరజ మగదదనసరర
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:20
లస: ససస స
94-49/110

4347 NDX0851451
పపరర: వరలకడక గగజరల

94-49/111

భరస : శకయనవరస రరడడడ గగజరల
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:40
లస: ససస స
94-49/113

భరస : రరమమహనరరజ మగధదనసరర
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:47
లస: ససస స
94-49/115

94-49/101

తసడడ:డ వనసకట అపరర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:13-2-68
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరడడడ పప లమమర
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:23
లస: ససస స
94-49/112

4332 NDX2149368
పపరర: వనసకట పదనకవత ఎలలర సదదల

94-49/107 4338 NDX2872646
4337 NDX2295145
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప బబ లశశటట
పపరర: వనసకటసరయ తరరణ బబ లశశటట

తసడడ:డ సదబటమరరడడడ గజరరల
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:41
లస: పప
94-49/109

94-49/98

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:13-2-68
వయసదస:23
లస: ససస స

95-112/1345 4343 AP151010123283
4342 SQX2561496
పపరర: పరసడడ రసగర రరవప చచూచూసడడక
పపరర: శకనవరసరరడడడ గజరరల

4345 NDX2511319
పపరర: సరయ మహహశశరర మగదదనసరర

4329 JBV1652940
పపరర: సతష సనశశటట

భరస : ననగజశశరరరవప ఎలలర సదదల
ఇసటట ననస:13-2-67
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర శసక
ఇసటట ననస:13-2-68
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చచూచూసడడక
ఇసటట ననస:13-2-68
వయసదస:47
లస: పప

94-49/691

తసడడ:డ పపరరషస తస స సనశశటట
ఇసటట ననస:13-2-66
వయసదస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:13-2-68
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:13-2-68
వయసదస:45
లస: ససస స
4339 SQX1796549
పపరర: తడపపరతదజశశ ససకర

4328 JBV1653039
పపరర: సదభదడ సనశశటట

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప ఎలలర నస
డ డలల
ఇసటట ననస:13-2-67
వయసదస:33
లస: ససస స
94-49/102

4326 NDX2750487
పపరర: హమదనబ షపక

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:13-2-64
వయసదస:59
లస: ససస స

భరస : పపరరషస తస స సనశశటట
ఇసటట ననస:13-2-66
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ సనశశటట
ఇసటట ననస:13-2-66
వయసదస:61
లస: పప
4333 NDX1559576
పపరర: శవ కకషష శరత ఎలలర సదదల

94-49/95

తసడడ:డ వనసకటపయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:13-1-611
వయసదస:30
లస: పప

భరస : సతష సనశశటట
ఇసటట ననస:13-2-66
వయసదస:34
లస: ససస స
4330 NDX0215111
పపరర: హహమసత సనశశటట

4325 NDX2238699
పపరర: కకషష పడసరద గగసటటపలర

4350 NDX2022515
పపరర: ననగజసదడమక మగధదనసరర

94-49/114

భరస : మధదససదనరరజ మగధదనసరర
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:70
లస: ససస స
94-49/116

4353 NDX0803700
పపరర: శవ సరయ రరజ మగదదనసరర

94-49/117

తసడడ:డ మధదససధనరరజ మగసదనసరర
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:46
లస: పప
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94-49/118
4354 NDX2022499
పపరర: రరమమహనఅరరజ
మగధదనసరర
తసడడ:డ మధదససదనరరజ మగధదనసరర
ఇసటట ననస:13-2-69
వయసదస:54
లస: పప

4357 NDX1483148
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-49/121

తసడడ:డ జజన అహమకద షపక shaik
ఇసటట ననస:13-2-70
వయసదస:64
లస: పప
4360 NDX2530285
పపరర: సదధదర కటటకల

94-35/233

భరస : సదధనకర రరవప కటటకల
ఇసటట ననస:13-2-72
వయసదస:41
లస: ససస స
4363 NDX2428514
పపరర: కళళఖణ మమరఖ కటటకల

94-49/125

94-49/122
4358 NDX2423499
పపరర: చరసజవ వనసకట పదనకవత
లసగరనవన
భరస : జయ రరసబటబగ లసగరనవన
ఇసటట ననస:13-2-70 S V R DAFFODILS, F
వయసదస:44
లస: ససస స

4359 NDX1532176
పపరర: శకనవరసరరవప చసచల
తసడడ:డ అసకమక చసచల
ఇసటట ననస:13-2-71
వయసదస:56
లస: పప

4361 AP151010159247
పపరర: రరజజశశరర పసచదచక

4362 AP151010159066
పపరర: రరజపపషర కటటకల

4364 NDX2254845
పపరర: గరలబ షపక

4367 NDX2794790
పపరర: దశరధ రరమ రరడడడ పస లల
తసడడ:డ తరరపత రరడడడ పస లల
ఇసటట ననస:13-2-73
వయసదస:66
లస: పప

4369 NDX0964924
పపరర: మలలర శశరర అటర గరళళ

4370 NDX0959809
పపరర: రరమలరరవప అడడ గళళ

94-49/129

భరస : రరమలరరవప అడడ గళర
ఇసటట ననస:13-2-76
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : లల చసదడ శశఖర కరమనవన
ఇసటట ననస:13-2-77
వయసదస:32
లస: ససస స
4375 JBV1653773
పపరర: లలలచసదడశశఖర కరమనవన

4373 JBV1653948
పపరర: వనసకటటశశరమక కరమనవన

94-49/134

4376 JBV1653930
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరమనవన

94-49/126

94-49/137

4381 NDX0343665
పపరర: రరమలనదజమక సదసకకరరడడ

94-49/139

94-49/693

4365 AP151010156267
పపరర: చనన దనసరర

94-49/128

4368 NDX2793412
పపరర: వజయలకడక పస లల

94-49/694

భరస : దశరధరరమ రరడడడ పస లల
ఇసటట ననస:13-2-73
వయసదస:59
లస: ససస స
94-49/130

95-112/1155
4371 SQX2064335
పపరర: వనసకట సరయ శరణ వవదనసతస

తసడడ:డ హరర బటబగ వవదనసతస
ఇసటట ననస:13-2-76
వయసదస:26
లస: పప
94-49/132

4374 NDX0215657
పపరర: శరత బటబగ కరమనవన

94-49/133

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:13-2-77
వయసదస:35
లస: పప
94-49/135

4377 AP151010159164
పపరర: ననగరతనమక పరరచరర

94-49/136

భరస : సదబటమరరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:13-2-78
వయసదస:57
లస: ససస స

4379 NDX2927275
పపరర: దదపక వ ఏస ఏస వజయ
కలమలర పరరచసరర
తసడడ:డ సదబమరరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:13-2-78
వయసదస:27
లస: పప

94-49/695

4382 NDX0333021
పపరర: చనన వనసకట రరడడడ అలలర

94-49/140

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:13-2-79
వయసదస:44
లస: పప

94-49/124

తసడడ:డ గగసపరశస దనసరర
ఇసటట ననస:13-2-72
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కరమనవన
ఇసటట ననస:13-2-77
వయసదస:70
లస: పప

4378 NDX2009307
పపరర: యస వనవ ఎన సరయ కకరణ
అతస లలరర
తసడడ:డ యస వ పడకరశ అతస లలరర
ఇసటట ననస:13-2-78
వయసదస:23
లస: పప

94-46/63

భరస : సదసదర రరవప కటటకల
ఇసటట ననస:13-2-72
వయసదస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:13-2-77
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:13-2-77
వయసదస:37
లస: పప

భరస : చనన వనసకటరరడడడ సదసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-79
వయసదస:41
లస: ససస స

94-49/123

తసడడ:డ కలమలరసరశమ అడడ గళర
ఇసటట ననస:13-2-76
వయసదస:66
లస: పప
94-49/131

94-49/120

తసడడ:డ మదన మహన రరవప లసగరనవన
ఇసటట ననస:13-2-70
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ తసగరళ సరహహబ
ఇసటట ననస:13-2-72
వయసదస:42
లస: పప
94-49/597

4356 NDX2423481
పపరర: జయ రరసబటబగ లసగరనవన

తసడడ:డ జయ రరసబటబగ లసగరనవన
ఇసటట ననస:13-2-70
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : రవ కలమలర కటటకల
ఇసటట ననస:13-2-72 ramanujan kunta
వయసదస:48
లస: ససస స

4372 NDX0794990
పపరర: కరమనవన లకడక మలనస

94-49/119

భరస : ఫకకరర పసచదక
ఇసటట ననస:13-2-72
వయసదస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర కటటకల
ఇసటట ననస:13-2-72
వయసదస:24
లస: పప
4366 NDX2541332
పపరర: వదఖ జజఖత కటటకల

4355 NDX2421139
పపరర: గరతకర ససరఖ సరయ లసగరనవన

4380 NDX2057009
పపరర: లకడక తడవవణణ రరడడ సరరరడడడ

94-49/138

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ సరరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-79
వయసదస:23
లస: ససస స
4383 NDX1121748
పపరర: శకదదవ సరరరడడడ

94-49/141

భరస : శకనవరస రరడడడ సరరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-80
వయసదస:44
లస: ససస స
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4384 AP151010159072
పపరర: ననగమలలర శశరమక శశగసరరడడడ

94-49/142

భరస : చనసరసబరరడడడ షపగసరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-80
వయసదస:55
లస: ససస స
4387 NDX3160579
పపరర: బటజ షపక

94-49/696

94-49/146

94-49/149

95-112/1191

94-49/150

94-49/153

94-49/699

తసడడ:డ షబమర షపక
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:19
లస: ససస స

4397 SQX2461259
పపరర: అనత లకడక దదశ

4400 AP151010159221
పపరర: ఫజలలననసరబబగస

4403 NDX2947620
పపరర: బబ పఠరన

4406 NDX2947638
పపరర: అమన పఠరన

94-49/702

4409 NDX2753945
పపరర: జలలన షపక

95-112/1192

4412 SQX2303774
పపరర: మలధవ మగననసగర
భరస : శకనవరస రరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:13-2-82 , 2 LINE
వయసదస:47
లస: ససస స

94-49/145

4392 NDX0959783
పపరర: వనసకట శవ ననరరయణ
ననరరనపరటట
తసడడ:డ కకటయఖ నరనపరటట
ఇసటట ననస:13-2-81
వయసదస:37
లస: పప

94-49/148

4395 SQX2461291
పపరర: వనయ కలమలర దదశ

95-112/1190

4398 SQX2461200
పపరర: అనత లకడక దదశ

95-112/1193

భరస : వనయ కలమలర దదశ
ఇసటట ననస:13-2-81
వయసదస:33
లస: ససస స
94-49/151

4401 JBV1650548
పపరర: ఇనయతషలలరహ పఠరన

94-49/152

తసడడ:డ హహసపసన ఖలన సరబబగస
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:38
లస: పప
94-49/697

4404 NDX2956175
పపరర: రరఖయల బ షపక

94-49/698

భరస : ఖజజవల
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:48
లస: ససస స
94-49/700

4407 NDX2932390
పపరర: తదజ శక కకరసపలర

94-49/701

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:27
లస: ససస స
94-49/703

తసడడ:డ షబమర షపక
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:21
లస: పప
94-49/705

4389 NDX1925421
పపరర: ఉషర రరణణ నరజనపరటట

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దదశ
ఇసటట ననస:13-2-81
వయసదస:39
లస: పప

భరస : ఫసరరజ
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససకసదర బటష
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:23
లస: పప
4411 NDX2753960
పపరర: షరరకల షపక

95-112/1189

తసడడ:డ తచవయబ
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ తచవయబ
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:39
లస: పప
4408 NDX2946051
పపరర: ఫరరరక పఠరన

4394 SQX2461275
పపరర: వససత కలమలరర దదశ

భరస : హహసపసన ఖలన సరబబగస
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన ఖలన సరబబగస
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:64
లస: పప
4405 NDX2947646
పపరర: ఫసరరజ పఠరన

94-49/147

భరస : వనయ కలమలర దదశ
ఇసటట ననస:13-2-81
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : బటజ షపక
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:37
లస: ససస స
4402 AP151010156048
పపరర: షబమర హహసపసన ఖలన

4391 AP151010159319
పపరర: వనసకటసదబమక ననరనపరటట

94-49/144

భరస : వనసకట శవ ననరరయణ నరజనపరటట
ఇసటట ననస:13-2-81
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల దదశ
ఇసటట ననస:13-2-81
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల దదశ
ఇసటట ననస:13-2-81
వయసదస:39
లస: పప
4399 NDX2009281
పపరర: అరరరజజ షపక

94-27/833

భరస : కకటయఖ నరనపరటట
ఇసటట ననస:13-2-81
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ నరనపరటట
ఇసటట ననస:13-2-81
వయసదస:50
లస: పప
4396 SQX2461333
పపరర: వనయ కలమలర దదశ

4388 NDX2575702
పపరర: మహహశశర రరవప కరరక

4386 AP151010156089
పపరర: చన సరసబరరడడడ శశగసరరడడడ

తసడడ:డ వరరరరడడడ షపగసరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-80
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ తనరకజశశర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:13-2-81
వయసదస:20
లస: పప

భరస : రరమగ ననరరనపరడడ
ఇసటట ననస:13-2-81
వయసదస:36
లస: ససస స
4393 NDX0959395
పపరర: రరమగ ననరరనపరటట

94-49/143

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ సరరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-80
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ సపవద షపక
ఇసటట ననస:13-2-80
వయసదస:41
లస: పప
4390 NDX0964585
పపరర: మలలకకసడమక ననరరనపరడడ

4385 AP151010156377
పపరర: శకనవరసరరడడడ సరరరడడడ

4410 NDX2956183
పపరర: సదలలకన ఖలన పఠరన

94-49/704

తసడడ:డ ససకకసధర ఖలన
ఇసటట ననస:13-2-82
వయసదస:21
లస: పప
95-112/1194

4413 AP151010159075
పపరర: కకటటశశరమక వసస

94-49/154

భరస : వనసకటననరరయణ వషస
ఇసటట ననస:13-2-83
వయసదస:58
లస: ససస స
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4414 AP151010156178
పపరర: శకనవరసరరవప వసస

94-49/155

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ వషస
ఇసటట ననస:13-2-83
వయసదస:44
లస: పప
4417 NDX2946366
పపరర: కకటటశశరర ససగస

94-49/706

94-48/988

94-49/160

94-49/163

94-49/165

94-49/168

94-49/171

94-49/174

భరస : నరసరక మతషకలరర
ఇసటట ననస:13-2-85
వయసదస:46
లస: ససస స
4441 NDX0384941
పపరర: సదబటమరరవప మతషకలరర
తసడడ:డ సదబటమరరయగడడ మతషకలరర
ఇసటట ననస:13-2-85
వయసదస:51
లస: పప

94-49/161

4430 NDX0851592
పపరర: సలలక షపక

4433 NDX1276625
పపరర: శకనవరస రరవప మతషకలరర

4436 NDX0430835
పపరర: వనసకట కకసడమక మతషకలరరआ

94-49/164

4422 AP151010159071
పపరర: రమణ గరరడన

4425 NDX0668996
పపరర: సతఖవత ననయగడడ

94-49/162

4428 NDX2761518
పపరర: సరసబటడజఖస ఊటర

94-49/707

94-49/166

4431 NDX2036128
పపరర: గగసఖ పఠరన

94-49/167

భరస : జలలన పఠరన
ఇసటట ననస:13-2-84/A
వయసదస:42
లస: ససస స
94-49/169

4434 NDX0556431
పపరర: తరరపతయఖ మతషకలరర

94-49/172

4437 NDX0838896
పపరర: కలమలరర మతషకలరర

94-49/173

భరస : వనసకటటశశరరర మతషకలరర
ఇసటట ననస:13-2-85
వయసదస:42
లస: ససస స

4439 AP151010159185
పపరర: లకడకదదవ మతషకలరర

4440 NDX0838730
పపరర: వనసకటటశశరరర మతషకలరర

తసడడ:డ సదబటమరరయగడడ మతషకలరర
ఇసటట ననస:13-2-85
వయసదస:64
లస: పప

94-49/170

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:13-2-84/A
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖआ మతషకలరర
ఇసటట ననస:13-2-85
వయసదస:34
లస: ససస స

4442 NDX2511285
పపరర: వనసకట సదబమయఖ మతషకలరర

94-49/159

భరస : వనసకటటశశర రరవప లలట
ఇసటట ననస:13-2-84
వయసదస:80
లస: ససస స

94-49/175

భరస : వనసకటసదబమయఖ
ఇసటట ననస:13-2-85
వయసదస:51
లస: ససస స
94-49/177

94-46/65

భరస : రరమకకటయఖ ననయగడడ
ఇసటట ననస:13-2-84
వయసదస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట సదబమయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:13-2-84/A
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ పఠరన
ఇసటట ననస:13-2-84/A
వయసదస:49
లస: పప
4438 AP151010159023
పపరర: నరసమక మతషకలరర

4427 NDX0333112
పపరర: రరమకకటయఖననయగడడ

4419 NDX1619396
పపరర: సతఖననరరయణ పటటటగగళర

భరస : రరమగ c
ఇసటట ననస:13-2-84
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : మగసస ఫర షపవక
ఇసటట ననస:13-2-84/A
వయసదస:28
లస: ససస స

భరస : మగసస ఫర షపవక
ఇసటట ననస:13-2-84/A
వయసదస:50
లస: ససస స
4435 NDX2056993
పపరర: జలలన పఠరన

94-49/158

తసడడ:డ raamkotaiah ననయగడడ
ఇసటట ననస:13-2-84
వయసదస:74
లస: పప

తసడడ:డ జలలన పఠరన
ఇసటట ననస:13-2-84/A
వయసదస:23
లస: ససస స
4432 NDX0851600
పపరర: ససరరజననసర షపక

4424 AP151010159254
పపరర: సస మగలమక దనసరర

94-49/157

తసడడ:డ రరమలసరమ పటటటగగళర
ఇసటట ననస:13-2-84
వయసదస:41
లస: పప

భరస : గగసపశస దనసరర
ఇసటట ననస:13-2-84
వయసదస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకజసశర రరవప తషపకలలల
ఇసటట ననస:13-2-84
వయసదస:28
లస: పప
4429 NDX2511277
పపరర: ఆరరఫర పఠరన

94-46/64

భరస : రరసబటబగ తషపకలల
ఇసటట ననస:13-2-84
వయసదస:28
లస: ససస స

భరస : చనన దనసరర
ఇసటట ననస:13-2-84
వయసదస:49
లస: ససస స
4426 NDX1861351
పపరర: రరసబటబగ తషపకలలల

4418 NDX1299395
పపరర: రజహనన షపక

4421 NDX1861427
పపరర: సశపన తషపకలల

4416 AP151010156214
పపరర: వనసకటననరరయణ వసస

తసడడ:డ రరమకకటయఖ వషస
ఇసటట ననస:13-2-83
వయసదస:72
లస: పప

భరస : సస రరజధదన
ఇసటట ననస:13-2-84
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లలట
ఇసటట ననస:13-2-84
వయసదస:57
లస: పప
4423 AP151010159260
పపరర: గగరర దనసరర

94-49/156

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:13-2-83
వయసదస:48
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:13-2-83
వయసదస:34
లస: ససస స
4420 NDX2775856
పపరర: పరసడడరసగ వటల ఉటర

4415 NDX2117431
పపరర: సదభటన షపక

94-49/176

తసడడ:డ చచసచద ననగయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:13-2-85
వయసదస:50
లస: పప
94-49/178

4443 NDX2768612
పపరర: అసకమక రరవప ఏటటకలరర

94-49/708

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:13-2-85
వయసదస:39
లస: పప
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4444 NDX2748986
పపరర: చనన వనసకరయమక వడల

94-49/709

భరస : మసరసన రరవప వడల
ఇసటట ననస:13-2-85
వయసదస:23
లస: ససస స
4447 NDX1846452
పపరర: వనసకట రరఘవవసదడ రరవప
బబ డపరటట
తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-2-86
వయసదస:24
లస: పప
4450 NDX0774257
పపరర: ననగమణణ సకలల

94-46/66

94-49/181

94-49/184

94-46/67

94-46/650

94-49/187

94-49/190

భరస : ననగరరజआ పసదదరర
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:55
లస: ససస స

95-112/17

4463 NDX1098706
పపరర: శకననధ కలమలర గరనదగగసటర

4466 NDX2967487
పపరర: వర శసకర రరవప పసదదరర

94-49/185

4469 JBV3158458
పపరర: ననగమణణ పరలలటర आ

94-46/651

4472 JBV3158441
పపరర: మలరరతకలమలరర పపనదమలక
తసడడ:డ గరపరలకకషషమబరరస పపనదమక
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:68
లస: ససస స

94-49/183

4455 SQX1863117
పపరర: ననగమణణ కకతస

95-112/18

4458 NDX1494376
పపరర: భటరత గరనదగగసటర

94-46/68

4461 JBV3158136
పపరర: సతఖవత గరనదగగసటర

94-49/186

భరస : కకటయఖ గరనదగగసటర
ఇసటట ననస:13-2-88
వయసదస:51
లస: ససస స
94-49/188

4464 JBV3152089
పపరర: కకటయఖ గరనదగగసటర

94-49/189

తసడడ:డ శకరరమగలల గరనదగగసటర
ఇసటట ననస:13-2-88
వయసదస:55
లస: పప
94-35/915

94-49/192

భరస : గరపరలకకషషమబరరస పరలలటర
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:44
లస: ససస స
94-49/194

4452 NDX0556548
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప బబ డపరటటआ

భరస : వనసకటటసశరరర గరనదగగసటర
ఇసటట ననస:13-2-88
వయసదస:53
లస: ససస స

Deleted

94-49/191

94-49/180

భరస : సదధనకర కకతస
ఇసటట ననస:13-2-86 2ND LINE
వయసదస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచ రరవప
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:35
లస: పప

భరస : అపరరల రరజआ పసదదరర
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:32
లస: ససస స
4471 NDX0343855
పపరర: ఎరకమక పసదదరరआ

4454 SQX1863018
పపరర: సదధనకర కకతస

4460 NDX2594232
పపరర: వనసకట ననగ కకశశర బటబగ గరగడ

4449 NDX2511343
పపరర: శవ పరరశత బబ డపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరआ బపసడపరటట
ఇసటట ననస:13-2-86
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గగనదగగసటర
ఇసటట ననస:13-2-88
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల గరనదగగసటర
ఇసటట ననస:13-2-88
వయసదస:64
లస: పప
4468 NDX0794859
పపరర: పసదదరర కలలఖణణआ

94-49/182

తసడడ:డ సదబమరరవప గరగడ
ఇసటట ననస:13-2-88
వయసదస:18
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల గరనదగగసటర
ఇసటట ననస:13-2-88
వయసదస:89
లస: ససస స
4465 NDX1482975
పపరర: వనసకటటశశరరర గరనదగగసటర

4451 NDX2511368
పపరర: వనసకట రరఘవవసదడ రరవప
బబ డపరటట
తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-2-86
వయసదస:24
లస: పప

4457 NDX1437152
పపరర: నబ జలలన సయఖద

94-50/198

భరస : వనసకట కకషరషరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:13-2-86
వయసదస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఫర అహకద జలలన సపవడ
ఇసటట ననస:13-2-87
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ సదబమరరవప గరగడ
ఇసటట ననస:13-2-88
వయసదస:20
లస: పప
4462 NDX2056852
పపరర: కకటమక గరనదగగసటర

94-49/179

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకతస
ఇసటట ననస:13-2-86
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ నబజలలన
ఇసటట ననస:13-2-87
వయసదస:26
లస: ససస స
4459 NDX2596260
పపరర: వనసకట ననగరసదడ బటబగ గరగడ

4448 NDX0851535
పపరర: పరరశత సకలలదదరరర

4446 NDX1790170
పపరర: ఫరరక పటటన

తసడడ:డ జలలన పటటన
ఇసటట ననస:13/2/85
వయసదస:24
లస: పప

భరస : పరరశత సకలదదరర
ఇసటట ననస:13-2-86
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటమయమకआ సకల
ఇసటట ననస:13-2-86
వయసదస:57
లస: పప
4456 NDX1299460
పపరర: నససమబనన జలన సయఖద

94-50/197

భరస : సదబడహకణఖస
ఇసటట ననస:13-2-85
వయసదస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప సకల
ఇసటట ననస:13-2-86
వయసదస:54
లస: ససస స
4453 NDX0866566
పపరర: వనసకటటడవపआ సకలలआ

4445 AP151010159006
పపరర: కననమక కడవరసద

4467 NDX2913549
పపరర: రరమ తషలశ పసదదరర

94-40/844

భరస : వర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:32
లస: ససస స
4470 AP151010159213
పపరర: ఎలలరయమక పసదదరర

94-49/193

భరస : అచనచరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:53
లస: ససస స
94-49/195

4473 NDX1429084
పపరర: అపరల రరజ పసదదరర

94-49/196

తసడడ:డ ననగ రరజ పసదదరర
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:41
లస: పప
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94-49/197

తసడడ:డ ననగరరజ పసదదరర
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:41
లస: పప
4477 AP151010156153
పపరర: ననగరరజ పసదదరరआ

94-49/200

94-49/201

94-49/203

95-112/1195

94-49/208

94-49/210

94-49/213

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:13-2-96
వయసదస:60
లస: ససస స

4487 NDX1507179
పపరర: నవవదదత చచదరర వటటటకలటట

4490 NDX0385047
పపరర: శకనవరస మబరరస వటటటకలటటआ

4493 AP151010159100
పపరర: జలలఖల షపక

4496 NDX0267401
పపరర: సయఖద మజహర

94-49/216

4499 AP151010156062
పపరర: అబగదల కరరమ షపక

94-49/206

4502 NDX1193192
పపరర: అసకత షపక
భరస : రరయలజదదదన షపవక
ఇసటట ననస:13-2-96
వయసదస:28
లస: ససస స

4482 SQX2552198
పపరర: లకడక భటరర వ గరరక

95-112/1343

4485 NDX1382670
పపరర: జలలన షపక

94-49/205

4488 NDX2511293
పపరర: మణణ కలమలరర సదఖవరసస

94-49/207

భరస : శకనవరస వటటటకలటట
ఇసటట ననస:13-2-92
వయసదస:51
లస: ససస స
94-49/209

4491 SQX2375111
పపరర: లకడక దదరర మగతవరపప

95-112/1196

తసడడ:డ హరర బటబగ మగతవరపప
ఇసటట ననస:13-2-93
వయసదస:32
లస: ససస స
94-49/211

4494 JBV1650514
పపరర: అబగదలఅజజమ షపక

94-49/212

తసడడ:డ ఖలజజ షషక
ఇసటట ననస:13-2-94
వయసదస:38
లస: పప
94-49/214

4497 AP151010159354
పపరర: జజన బ షపక

94-49/215

భరస : సదబటన షపవక
ఇసటట ననస:13-2-95
వయసదస:55
లస: ససస స
94-49/217

తసడడ:డ ఆల సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:13-2-95
వయసదస:65
లస: పప
94-46/71

94-46/70

తసడడ:డ అలలరవపదదదన షపక షపవక
ఇసటట ననస:13-2-91
వయసదస:35
లస: పప

భరస : నబజలలన షపవక
ఇసటట ననస:13-2-95
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : ఝలఫరఅహకదదరలలన షపవక
ఇసటట ననస:13-2-95
వయసదస:76
లస: ససస స
4501 NDX1741777
పపరర: ఫపవజననసర షపక

94-49/204

భరస : జలలఖ షపవక
ఇసటట ననస:13-2-94
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ షపవక
ఇసటట ననస:13-2-94
వయసదస:44
లస: పప
4498 AP151010321049
పపరర: జమకత బబగస

4484 NDX0214411
పపరర: సయఖద బ షపక

4479 NDX0951608
పపరర: వర శసకరరరవప పసదదరర

తసడడ:డ గగరరననథస గరరక
ఇసటట ననస:13-2-90
వయసదస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మబరరస వటటటకలటట
ఇసటట ననస:13-2-92
వయసదస:55
లస: పప

భరస : అబగదల సమద షపక
ఇసటట ననస:13-2-94
వయసదస:35
లస: ససస స
4495 AP151010156084
పపరర: అబగదల సమద షపక

94-49/202

తసడడ:డ శకనవరస మబరరస వటటటకలటట
ఇసటట ననస:13-2-92
వయసదస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మబరరస వటటటకలటట
ఇసటట ననస:13-2-92
వయసదస:26
లస: పప
4492 NDX0343897
పపరర: షరజద షపక

4481 NDX2117324
పపరర: మకరమల షపక

94-49/199

తసడడ:డ అచనచరరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:13-2-90
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ అలలరవపదదదన షపవక
ఇసటట ననస:13-2-91
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసదలల మలలల
ఇసటట ననస:13-2-91
వయసదస:18
లస: పప
4489 NDX1276757
పపరర: మననజ చచదరర వటటటకలటట

94-46/69

తసడడ:డ సలలస షపక షపక
ఇసటట ననస:13-2-90
వయసదస:34
లస: పప

భరస : జలలన షపక షపవక
ఇసటట ననస:13-2-91
వయసదస:29
లస: ససస స
4486 SQX2347219
పపరర: పడశరసత మలలల

4478 NDX1299403
పపరర: రమలతషలసస పసదదరర

4476 AP151010156078
పపరర: అచనచరరవప పసదదరరआ

తసడడ:డ గగరరవపలలआ పసదదరర
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:66
లస: పప

భరస : వరశసకర రరవప
ఇసటట ననస:13-2-90
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : మగగరబగల షపక
ఇసటట ననస:13-2-90
వయసదస:31
లస: ససస స
4483 NDX1382662
పపరర: రరకరసన షపక

94-49/198

తసడడ:డ పపరరషస తస మ రరవప మదనదల
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:49
లస: పప

తసడడ:డ గగరరవపలలआ pandiri
ఇసటట ననస:13-2-89
వయసదస:70
లస: పప
4480 NDX1704080
పపరర: మహబబబ షపక

4475 JBV3152279
పపరర: అరవసద మదనదల

4500 NDX2044675
పపరర: సదభటన షపక

94-50/199

తసడడ:డ అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13/2/95
వయసదస:71
లస: పప
94-49/218

4503 NDX0851832
పపరర: వహహద బబగస షపక

94-49/219

భరస : గగసదదదదన షపవక
ఇసటట ననస:13-2-96
వయసదస:34
లస: ససస స
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4504 AP151010159243
పపరర: సపవదనబ షపక

94-49/220

భరస : కరరమ షపవక
ఇసటట ననస:13-2-96
వయసదస:56
లస: ససస స
4507 JBV1650506
పపరర: ససరరజదదదన షపక

94-49/223

94-49/226

94-49/229

94-49/231

94-49/234

94-49/237

94-49/240

భరస : హనదమసత రరవప పరరణస
ఇసటట ననస:13-2-105
వయసదస:53
లస: ససస స

4517 NDX0916262
పపరర: సదభటషసణణ అలర స

4520 NDX0406702
పపరర: కకషస ర ననయగడడ చటటట

4523 AP151010156253
పపరర: తరరపతయఖ చటటట

4526 NDX0856435
పపరర: చ.ఆగమమమడడడ వనసకట రరడడడआ

94-46/72

4529 NDX1614701
పపరర: చచననకజశవపలల కకరవ

94-49/232

4532 NDX2444685
పపరర: జజసఫసన తషమక
భరస : కసర రరడడడ తషమక
ఇసటట ననస:13-2-105
వయసదస:60
లస: ససస స

4512 AP151010156246
పపరర: అహకద బషసర

94-49/228

4515 NDX2238541
పపరర: మహమకద మగకరసర అల షపక

94-49/243

4518 NDX0214726
పపరర: రజవత దదవశశటట

94-49/233

భరస : హరరకకషష దదవశశటట
ఇసటట ననస:13-2-100
వయసదస:43
లస: ససస స
94-49/235

4521 NDX0406652
పపరర: సదరజష ననయగడడ చటటట

94-49/236

తసడడ:డ తరరపతయఖ చటట
ఇసటట ననస:13-2-100
వయసదస:42
లస: పప
94-49/238

4524 JBV3158250
పపరర: సదసదరర ఎన

94-49/239

భరస : శసకరరరవప n
ఇసటట ననస:13-2-101
వయసదస:53
లస: ససస స
94-49/241

4527 JBV3152170
పపరర: శసకరరరవప ఎన

94-49/242

తసడడ:డ సతఖననరరయణ n
ఇసటట ననస:13-2-101
వయసదస:62
లస: పప
94-46/73

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:13-2-104
వయసదస:53
లస: పప
94-35/235

94-49/225

తసడడ:డ నజర అహకద షపక
ఇసటట ననస:13-2-98, RAMANUJAKUTAM
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడआ సస. అగమరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-101
వయసదస:38
లస: పప

భరస : చచననన కజశవపలల కకఱవ
ఇసటట ననస:13-2-104
వయసదస:48
లస: ససస స
4531 NDX2444776
పపరర: సదచతడ పరరణస

94-49/230

తసడడ:డ ఓబయఖ చటట
ఇసటట ననస:13-2-100
వయసదస:67
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప నమన
ఇసటట ననస:13-2-101
వయసదస:34
లస: పప
4528 NDX2429546
పపరర: పరవన కరరవ

4514 AP151010156467
పపరర: నజర అహకద షపక

4509 NDX2029834
పపరర: సదభటన షపక

తసడడ:డ మహమకద జజన షపవక
ఇసటట ననస:13-2-97
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ చటటట చటట
ఇసటట ననస:13-2-100
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పరపరరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:13-2-100
వయసదస:50
లస: పప
4525 NDX0333088
పపరర: నమన వషష
ష కలమలరआ

94-49/227

భరస : కకషస ర ననయగడడ చటటట అలర స
ఇసటట ననస:13-2-100
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ చటటట చటట
ఇసటట ననస:13-2-100
వయసదస:62
లస: ససస స
4522 NDX0556373
పపరర: హరరకకషష దదవశశటట

4511 AP151010159099
పపరర: అసకవపననసర షపక

94-49/222

తసడడ:డ అలలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-2-96
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద జజన షపక
ఇసటట ననస:13-2-98
వయసదస:48
లస: పప

భరస : సదరజష ననయగడడ చటటట పరమబరర
ఇసటట ననస:13-2-100
వయసదస:29
లస: ససస స
4519 AP151010159261
పపరర: లకడక సరసబటడజఖస చటటట

94-49/224

భరస : మహమకద జజన షపవక
ఇసటట ననస:13-2-97
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : నజర అహకద షపక
ఇసటట ననస:13-2-98
వయసదస:43
లస: ససస స
4516 NDX0964361
పపరర: సదధనరరణణ పరమబరర

4508 AP151010156468
పపరర: గయలసదదదదన

4506 JBV1650357
పపరర: రరయలజదదదన

తసడడ:డ అబగదలకరరస షపవక
ఇసటట ననస:13-2-96
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల కరరమ షపవక
ఇసటట ననస:13-2-96
వయసదస:42
లస: పప

భరస : బషసర అహమకద షపవక
ఇసటట ననస:13-2-97
వయసదస:34
లస: ససస స
4513 NDX0343988
పపరర: షమస షపక

94-49/221

తసడడ:డ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:13-2-96
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలకరరస షపవక
ఇసటట ననస:13-2-96
వయసదస:36
లస: పప
4510 NDX0343954
పపరర: రహహమగననసర షపక

4505 NDX1914374
పపరర: శరఫరరజ అహమద షపక

4530 NDX2356152
పపరర: ఐశశరరఖ కళళఖణస

94-35/234

తసడడ:డ శవ శకనవరసరరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:13-2-105
వయసదస:21
లస: ససస స
94-35/236

4533 NDX2402659
పపరర: సరయ భరదనశజ పరరణస

94-35/237

తసడడ:డ హనదమసతరరవప పరరణస
ఇసటట ననస:13-2-105
వయసదస:24
లస: పప
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4534 NDX2444677
పపరర: హనదమసత రరవప పరరణస

94-35/238

తసడడ:డ జగనననథ రరవప పరరణస
ఇసటట ననస:13-2-105
వయసదస:59
లస: పప
94-35/913

4540 NDX0123562
పపరర: పదనకవత కకలలర

94-35/242

94-35/245

94-35/248

94-35/251

94-35/254

94-35/257

4547 NDX0073254
పపరర: దదరరర హరరష కకలలర

4550 NDX0815506
పపరర: శవ శకనవరస రరవప కళళఖణస

4553 NDX0245746
పపరర: సరసబశవ రరవప కకట

4556 NDX0815266
పపరర: శవ ననగరరరడడడ అననపరరడడడ

94-35/260

4559 NDX2039825
పపరర: మమఘన చమరరల

94-35/249

4562 NDX0853630
పపరర: రమలదదవ చరరక
భరస : రరమలసగరరరడడడ చరరక
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:37
లస: ససస స

4542 NDX1958422
పపరర: ధన లకడక బమవరపప

94-35/244

4545 JBV2821395
పపరర: భటగఖలకడక మలరరళళ

94-35/247

4548 NDX0815241
పపరర: అరరణ జయలకర

94-35/250

తసడడ:డ జయలకర జయలకర
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:44
లస: పప
94-35/252

4551 NDX0073197
పపరర: చచసచన రరవప కకలలర

94-35/253

తసడడ:డ కకటయఖ కకలలర
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:57
లస: పప
94-35/255

4554 NDX0815480
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ తయఖగబర

94-35/256

తసడడ:డ అసజరరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:64
లస: పప
94-35/258

4557 NDX2223634
పపరర: అపసర రరడడ లలళళ

94-35/259

Deleted

తసడడ:డ సరసబ రరడడ లలళళ
ఇసటట ననస:13-2-105/1 F.NO.113 GOLDEN
వయసదస:52
లస: పప
94-35/261

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చమరరల
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:24
లస: ససస స
94-35/263

94-35/241

భరస : సరసబరరడడడ మలరరళళ
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:72
లస: పప

తసడడ:డ బటబగ రరవపరర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : రమమశ కకసన
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:34
లస: ససస స

94-35/246

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:63
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల రరడడడ మలరరళళ
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:65
లస: పప

4561 NDX1745316
పపరర: రరజఖ లకడక కకసన

4544 NDX0853622
పపరర: వజయ తయఖగబర

4539 NDX2071579
పపరర: సరయ లత పసతసగర

భరస : పసచచరరడడడ బమవరపప
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమబరరస కళళఖణస
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ కరనదగసటట
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:59
లస: పప

4558 NDX1916008
పపరర: కవత రరవపరర

94-35/243

తసడడ:డ చచసచన రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథరరవప పతసగర
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:52
లస: పప

4555 JBV2818458
పపరర: సరసబరరడడడ మలరరళళ

4541 NDX0249557
పపరర: వరలకడక కకట

94-35/859

భరస : రవ పసతసగర
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:31
లస: పప

4552 NDX0245472
పపరర: కకటటశశరరరవప కరనదగసటట

94-35/240

భరస : సరసబశవరరవప కకట
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:56
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరరరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:61
లస: ససస స

4549 NDX0815498
పపరర: రవ పతసగర

4538 NDX0854109
పపరర: అనతన కళళఖణస

4536 NDX2712008
పపరర: హరరత రరవపరర

తసడడ:డ బటబగ
ఇసటట ననస:13-2-105
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : శవ శకనవరసరరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచన రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:13-2-105/1
వయసదస:53
లస: ససస స

4546 NDX2716751
పపరర: గరపసననథ రరడడడ తయఖగబర

94-35/239

తసడడ:డ ఇననన రరడడ తషమక
ఇసటట ననస:13-2-105
వయసదస:62
లస: పప

4537 NDX2997112
పపరర: శక లకడక థదరపరథమలక
మలమళరపలర
తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-2-105
వయసదస:18
లస: ససస స

4543 NDX0854331
పపరర: శశషషకలమలరర అననపరరడడడ

4535 NDX2444636
పపరర: కసర రరడడడ తషమక

4560 NDX1933671
పపరర: అనదశర ఏలర నవడడ

94-35/262

భరస : మహహశ ఏలర నవడడ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:33
లస: ససస స
94-35/265

4563 NDX0800623
పపరర: కలరన భబకరఖ

94-35/266

భరస : రవ భబకరఖ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:39
లస: ససస స
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పపరర: లకడక ననమబరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-35/267

భరస : కలమలర ననమబరర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:40
లస: ససస స
4567 NDX0705632
పపరర: కలమలర ననమబరర

94-35/270

94-35/273

94-35/276

భరస : ననగజశశర రరవప కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:56
లస: ససస స
4576 NDX0462937
పపరర: శరసత ధసళపరళళ

4568 NDX0249441
పపరర: ఝలనసలకడక రరవపరర

94-35/279

4571 NDX0694430
పపరర: వనసకటరరవమక ఎలర ననడడ

4585 NDX0866103
పపరర: సరయ మలధవ మసగళగరరర

94-35/288

94-35/291

4577 NDX0583468
పపరర: చచసచమక యయరరవ

4578 NDX0249375
పపరర: రరజజశశరర కరకలమలనద

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ ఏలర నవడడ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:54
లస: పప

94-35/280

4583 NDX0815225
పపరర: శవ ననగరరజ దదవరకకసడ

4586 NDX0815449
పపరర: శకనవరసరరవప అడపర

4589 NDX2039791
పపరర: కకటటశశర రరవప చమరరల

4592 NDX1701722
పపరర: యయలర ల రరవప కరరరసక
తసడడ:డ గగరరవపలల కరరరసక
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:56
లస: పప

94-35/275

94-35/278

94-35/281

భరస : బటపనయఖ కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:76
లస: ససస స
94-35/283

4581 NDX1701748
పపరర: అనసప కరరరసక

94-35/284

తసడడ:డ యయలర ల రరవప కరరరసక
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:27
లస: పప
94-35/286

4584 NDX0815324
పపరర: రవ. బ

94-35/287

తసడడ:డ లలలల బ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:36
లస: పప
94-35/289

4587 NDX1958539
పపరర: సదబటమరరవప మలర కజశశరపప

94-35/290

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ మలర కజశశరపప
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:50
లస: పప
94-35/292

తసడడ:డ సదసదరరరవప చమరరల
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:53
లస: పప
94-35/294

4572 NDX2039809
పపరర: లకడక కలమలరర చమరరల

భరస : వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అడపర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:50
లస: పప
4591 NDX2071454
పపరర: శకనవరస ఏలర నవడడ

94-35/274

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకకషష మసగళగరరర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:39
లస: పప
4588 NDX0700500
పపరర: బటబగ రరవపరర

భరస : యయలర ల రరవప కరరరసక
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చమరరల
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస ఏలర నవడడ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:33
లస: పప

94-35/272

4575 NDX0854158
పపరర: సదశల దదవరకకసడ

4580 NDX2039817
పపరర: శక హరర చమరరల

94-35/285

4569 NDX1701730
పపరర: సశతసతడ వరణణ కరరరసక

94-35/277
4574 NDX2146703
పపరర: గరరరజ లకడక కలమలరర
తడపపరమలలర
భరస : మహన కకషష పడసరద తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:56
లస: ససస స

4579 NDX1958455
పపరర: సరసబశవరరవప మలర కజశశరపప

4582 NDX1933648
పపరర: మహహశ ఏలర నవడడ

94-35/271

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చమరరల
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:53
లస: ససస స

భరస : సదభటష చసదడ బబ స రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటమరరవప మలర కజశశరపప
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:25
లస: పప

94-35/269

భరస : శకనవరస ఎలర ననడడ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:51
లస: ససస స

భరస : వ యస యస మబరరస ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:65
లస: ససస స
94-35/282

4566 NDX1447367
పపరర: ఉషర రరణణ యయరరవ

తసడడ:డ సదబటష చసదడబబ స రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : బటబగ రరవపరర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : సదబటమరరవప మలర కజసశరపప
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:46
లస: ససస స
4573 NDX1958596
పపరర: ఝలనస లకడక కరకలమలనద

94-35/268

భరస : శకనవరసరరవప అడపర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బగజర ననమబరర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:44
లస: ససస స
4570 NDX2146687
పపరర: జవలమక మలర కజసశరపప

4565 NDX0853572
పపరర: రరజఖలకడక అడపర

4590 NDX1949926
పపరర: శక హరరకకషష బటపటర

94-35/293

తసడడ:డ రరధన కకషష మబరరస బటపటర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:53
లస: పప
94-35/295

4593 NDX0815233
పపరర: రరమలసగరరరడడడ చరరక

94-35/296

తసడడ:డ పపద వనసకటటశశర రరడడడ చరరక
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:56
లస: పప
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4594 NDX0245803
పపరర: ననగజశశరరరవప కరకలమలనద

94-35/297

తసడడ:డ బటపనయఖ కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:62
లస: పప
4597 NDX0374017
పపరర: వనసకట శవ సతఖననరరయణ
మబరరస ధసళపరళళ
తలర : వనసకట సదబమమక ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:69
లస: పప

94-35/300

4600 NDX1447292
పపరర: తదజససశ తనడడకకసడ

94-35/303

4595 NDX2146695
పపరర: మహన కకషష పడసరద
తడపపరమలలర
తసడడ:డ శక రరమగలల తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:63
లస: పప

94-35/298

4598 NDX0705277
పపరర: రరమ లసగర రరడడడ దదవగరరర

94-35/301

తసడడ:డ లలల వనసకట వరరసజనవయగలల తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకపత దదవనశల
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:27
లస: ససస స

4603 NDX0800367
పపరర: ననగ కలమలరర అరరగజ

4604 NDX0853655
పపరర: శవ ననగజసదడస మలమళళపలర

94-35/306

భరస : జజజ నవశశర అరరగజ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:36
లస: ససస స
4606 NDX0701862
పపరర: మలధవ కకషష మదదగగల

94-35/309

భరస : వవణగగరపరల రరడడ మదదగగల
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:42
లస: ససస స
4609 NDX0374934
పపరర: సదజజత దసబగగసటర

94-35/312

భరస : పరపయఖ దసబగగసటర
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:49
లస: ససస స
4612 NDX0249474
పపరర: రజన జమగకల
భరస : పడవణ బటబగ జమగకల
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:51
లస: ససస స
4615 NDX0249268
పపరర: నరజ మజసదనరర

94-35/318

భరస : గరపరలకకషష మజసదనరర
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:74
లస: ససస స
4618 NDX0815373
పపరర: జజజ నవశశర అరరగజ

94-35/321

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అరరగజ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:40
లస: పప
4621 NDX0245845
పపరర: ననగపడసరద కనదగసటట
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కనదగసటట
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:41
లస: పప

94-35/304

4602 NDX1915133
పపరర: వణ ససజత దసపగగసటర

94-35/307

4605 NDX0853952
పపరర: ఉమలదదవ బబససరరడడడ

భరస : శవ కకటటశశరరరవప మలమళళపలర
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ బబససరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:42
లస: ససస స

94-35/310
4607 NDX0486753
పపరర: అలవవలల వనసకట ననగ పదకశకదదవ
తనడడకకసడ
భరస : వరరసజనవయగలల తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:45
లస: ససస స

4608 NDX0249391
పపరర: సరసశత మదదగగ
భరస : కకటటరరడడడ మదదగగ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:48
లస: ససస స

4610 NDX0800417
పపరర: ఉషరరరణణ తరరర ల

4611 NDX1447318
పపరర: శవ కలమలరర నల

4613 NDX0249508
పపరర: కమలకలమలరర మగవశ

94-35/313

94-35/311

94-35/314

భరస : రరమలరరవప నల
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:52
లస: ససస స
94-35/316

4614 NDX0800524
పపరర: వనసకట రతనస అరరగజ

94-35/317

భరస : సతఖననరరయణ అరరగజ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:64
లస: ససస స

94-35/319
4616 NDX1601807
పపరర: పరరర మణణ వనసకట పవన
కలమలర తనడడకకసడ
తసడడ:డ లల వనసకట వరరసజనవయగలల తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:25
లస: పప

4617 NDX0815423
పపరర: మలధవ బసడనరర
తసడడ:డ దదరరర పడసరద బసడనరర
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:33
లస: పప

4619 NDX2119031
పపరర: మరరవల షపక

4620 NDX0815274
పపరర: శవకకటటశశర రరవప మలమళరపలర

తసడడ:డ మలలర శశరరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:42
లస: పప

94-35/305

94-35/308

భరస : రరమలననయగడడ మగవశ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:55
లస: ససస స

4622 NDX0245712
పపరర: నరజసదడరరడడడ బబససరరడడడ

94-35/302

తసడడ:డ పరపయఖ దసపగగసటర
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:27
లస: ససస స

94-35/322

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:42
లస: పప
94-35/324

4599 NDX0583203
పపరర: సదభటష చసదడ బబ స రరడడడ
తసడడ:డ రరమలసగర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:75
లస: పప

భరస : భటసకర రరవప తరరర ల
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:51
లస: ససస స
94-35/315

94-35/299

తసడడ:డ హనదమయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సదబటమ రరడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:13-2-105/2
వయసదస:73
లస: పప
4601 NDX1915950
పపరర: రమఖకకషష దదవ దదవనశల

4596 NDX1958372
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ

94-35/320

94-35/323

తసడడ:డ హరరపస
డ రద మలమళరపలర
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:41
లస: పప
94-35/325

4623 NDX0815290
పపరర: దననయయలల నలస

94-35/326

తసడడ:డ పపతషరర నలస
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:45
లస: పప
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94-35/327

తసడడ:డ మలలర సశర రరడడడ బబససరరడడడ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:48
లస: పప
4627 NDX0700542
పపరర: పరపయఖ దదబటగగసటర

94-35/328

4626 NDX2056050
పపరర: లల వనసకట వరరసజనవయగలల
తనడడకకసడ
తసడడ:డ రరమకకషష తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:51
లస: పప

94-35/329

94-35/331

4629 NDX0701847
పపరర: వవణగగరపరల రరడడ మదదగగల

94-35/332

తసడడ:డ మలలరరరడడడ మదదగగ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:49
లస: పప
94-35/330

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదబటగగసటర
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:50
లస: పప
4630 NDX0245670
పపరర: పడవణ బటబగ జమగకల

4625 NDX0245621
పపరర: కకటటరరడడడ మదదగగ

4628 NDX0815472
పపరర: భటసకరరరవప తరరర ల
తసడడ:డ సపవదదలల తరరర ల
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:52
లస: పప

94-35/333

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ జమగకల
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:53
లస: పప

4631 NDX0700526
పపరర: రరమలననయగడడ మగవరశ

తసడడ:డ పరపసరరడడడ మదదగగల
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:52
లస: పప
94-35/334

4632 NDX0700492
పపరర: గరపరలకకషష మజసదనరర

94-35/335

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగవరశ
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప మజసదనరర
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:78
లస: పప
4635 NDX2706828
పపరర: సదససకత తతట

భరస : పరరర మణణ వనసకట పవన కలమలర తనడడక
ఇసటట ననస:13-2-105/3
వయసదస:23
లస: ససస స

94-35/860
4634 NDX2549046
పపరర: శసకర నకసససమక శమసత
జమగకల
తసడడ:డ పడవణ బటబగ జమగకల
ఇసటట ననస:13-2-105/3, flat no 204
వయసదస:21
లస: పప

భరస : వజయ రరమ రరజ నడకలదదటట
ఇసటట ననస:13-2-105 FLAT NO-310
వయసదస:38
లస: ససస స

4636 NDX2418978
పపరర: రమలదదవ తషళళళరర

4637 NDX2418796
పపరర: శకనవరస రరవప తషళళళరర

4638 NDX2769909
పపరర: వనసకట జయ చసదడ మగలర పపడడ

4633 NDX2402691
పపరర: రమలదదవ శక తనడడకకసడ

94-37/540

94-35/339

94-35/340

94-6/551

94-35/914

భరస : శకనవరసరరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:13-2-105, F-109, GOLDEN HO
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటచలస తషళళళరర
ఇసటట ననస:13-2-105, F-109, GOLDEN HO
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సతఖ పడసరద మగలర పపడడ
ఇసటట ననస:13-2-105, F NO 101
వయసదస:22
లస: పప

4639 NDX0706572
పపరర: భటరత గదచద

4640 NDX0076901
పపరర: తరరపత రరవప గదచద

4641 NDX0706580
పపరర: అరరగఖ ఆనలలకలమలరర పపడడత

94-35/336

భరస : సరసబశవరరవప గదచద
ఇసటట ననస:13-2-105, F.NO.402
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గదచద
ఇసటట ననస:13-2-105, F.NO.402
వయసదస:45
లస: పప

4642 NDX3015252
పపరర: వనసకట బటల సదబడమణఖస
చసదనస
భసధదవప: ఉమల చసదనస
ఇసటట ననస:13-2-135
వయసదస:56
లస: పప

94-49/687

4645 NDX2793396
పపరర: మదన మహన రరడడ యడర

94-49/690

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:13/3
వయసదస:26
లస: ససస స

94-49/688

4646 NDX1276690
పపరర: కవత బటడగగసట

94-50/202

4649 NDX0788430
పపరర: అమనదలలర షరరఫ షపక

94-50/200

4652 NDX2947612
పపరర: ననగలకడక మదనల
భరస : వరకలమలర
ఇసటట ననస:13-3-106
వయసదస:41
లస: ససస స

94-49/689

4647 NDX0212365
పపరర: హఫసజజ బ సయఖద

94-50/201

భరస : శసమద షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:13-3
వయసదస:71
లస: ససస స
94-50/203

తసడడ:డ అహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:13-3
వయసదస:41
లస: పప
94-142/30

4644 NDX2793404
పపరర: మమళ యడర
తసడడ:డ కకషరష రరడడడ యడర
ఇసటట ననస:13-2-135
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : జలత కలమలర బటడగగసట
ఇసటట ననస:13-2-164
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:13-3
వయసదస:38
లస: పప
4651 NDX2310498
పపరర: రసగమక తనడడశశటట

4643 NDX2793487
పపరర: కకషరష రరడడడ యడర

94-35/338

భరస : తరరపత రరవప గడదడ
ఇసటట ననస:13-2-105, F.NO.402
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ యడర
ఇసటట ననస:13-2-135
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ యడర
ఇసటట ననస:13-2-135
వయసదస:19
లస: పప
4648 NDX0794123
పపరర: ఉమర షరరఫ షపక

94-35/337

4650 NDX0217463
పపరర: అమకద శరరఫ షపక

94-50/204

తసడడ:డ మహబబబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:13-3
వయసదస:71
లస: పప
94-49/713

4653 NDX3164878
పపరర: ఉషరరరణణ ఆకలల

94-44/629

భరస : సదధనకర ఆకలల
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:37
లస: ససస స
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4654 NDX2238434
పపరర: తనకయ ననయగడడ పస తషల

94-49/244

తసడడ:డ ఉగర యఖ పస తషల
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:21
లస: ససస స
94-49/248

4660 NDX0669150
పపరర: అసబటట శకదదవआ

94-49/251

94-49/254

94-49/257

94-49/260

94-49/263

94-49/266

4667 NDX2294809
పపరర: పదనకవత తపరరరరడడ

4670 NDX2238780
పపరర: గగరవయఖ తనళరపలర

4673 NDX2294627
పపరర: శకనవరస చనరర జపపడడ

4676 NDX2238442
పపరర: ఉగర యఖ పస తషల

94-49/269

4679 NDX2794816
పపరర: సరహహత నలబబ లల

94-49/258

4682 NDX3070489
పపరర: జయశక పపసడనఖల
భరస : మహన కలమలర అకకకదనస
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:58
లస: ససస స

4662 NDX0886663
పపరర: లకడకआ దసపలआ

94-49/253

4665 NDX2238426
పపరర: అనసరరధ రరవ

94-49/256

4668 AP151010159323
పపరర: కకటటశశరమక అసబటటआ

94-49/259

భరస : కకసడరరడआడడ అసబటట
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:66
లస: ససస స
94-49/261

4671 AP151010156142
పపరర: వనసకటకకకషష రరరడడడ అసబటటआ

94-49/262

తసడడ:డ కకసడరరడआడడ అసబటట
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:40
లస: పప
94-49/264

4674 NDX2238483
పపరర: రవ చసదడ నలబబ లల

94-49/265

తసడడ:డ సదబటమరరవప నలబబ లల
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:45
లస: పప
94-49/267

4677 NDX2295053
పపరర: అబగదల గఫపర షపక

94-49/268

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:54
లస: పప
94-49/633

తసడడ:డ రవచసదడ నలబబ లల
ఇసటట ననస:13-03-107
వయసదస:19
లస: ససస స
94-49/714

94-49/250

భరస : రవ చసదడ నలబబ లల
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటదదడ ననయగడడ పస తషల
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప అకకకదనస
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:69
లస: పప

94-49/255

తసడడ:డ గగరర దదవర చనరర జపపడడ
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:55
లస: పప

4681 NDX3073509
పపరర: మహన కలమలర అకకకదనస

4664 NDX2295020
పపరర: జజన బ షపక

4659 NDX0838698
పపరర: శకలత నసబబరర

భరస : రరజआ దసపల
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ తనళపఅల
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకసడరరడआడడ అసబటట
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:41
లస: పప

4678 NDX1890210
పపరర: సదబమ రరడడడ అసబటట

94-49/252

భరస : గగపరల రరడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరడడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:27
లస: పప

4675 NDX0828319
పపరర: నసబబరర హరరబటబగ

4661 NDX2294726
పపరర: లకడక జపపడడ

94-49/247

భరస : హరరబటబగ నసబబరర
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : సదబటమ రరడడ అసబటట
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:49
లస: ససస స

4672 AP151010156247
పపరర: వనసకటకకటటరరడడడ అసబటటआ

94-49/249

భరస : శకనవరస చనరర జపసడడ
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : ఉగర యఖ పస తషల
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:41
లస: ససస స

4669 NDX2294957
పపరర: శకధర రరడడడ చదరరడడడ

4658 NDX0555318
పపరర: తషలసస అసబటటआ అసబటట

4656 NDX1890392
పపరర: వనసకట శరరష అసబటట

తసడడ:డ సదబమ రరడడ అసబటట
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషరషరరడआడడ అసబటట
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటరరడआడడ అసబటట
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:37
లస: ససస స

4666 NDX1890418
పపరర: వశరలకడక అసబటట

94-49/245

తసడడ:డ గగపరల రరడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:23
లస: ససస స

4657 NDX2295095
పపరర: వనసకట శవ ననగ వర లకడక
మరస ల
భరస : అనల కలమలర రరడడ మరస ల
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:30
లస: ససస స

4663 NDX2238525
పపరర: రమలదదవ పస తషల

4655 NDX2294932
పపరర: అసజన చదరరడడడ

4680 NDX2794808
పపరర: ససదదప నలబబ లల

94-49/634

తసడడ:డ రవచసదడ నలబబ లల
ఇసటట ననస:13-03-107
వయసదస:18
లస: పప
94-49/715

4683 NDX3170685
పపరర: సదధనకర ఆకలల

94-49/716

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:50
లస: పప
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4684 NDX3070356
పపరర: పడవణ అకకకదనస
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94-49/717

తసడడ:డ మహన కలమలర అకకకదనస
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:33
లస: పప
4687 SQX1710375
పపరర: రహహస పఠరన

95-130/2

94-49/598

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల రరజజ
ఇసటట ననస:13-3-108
వయసదస:51
లస: పప

94-44/77

94-44/80

94-44/83

94-34/99

94-44/78

4692 NDX3049202
పపరర: ననగమణణ మలల

94-49/720

7508 NDX0641738
పపరర: కరళహససస సతఖవత

7511 NDX2056290
పపరర: వనసకయఖ తచలర ల

7514 JBV1025626
పపరర: పదక దమగక

94-34/102

7517 AP151010120271
పపరర: వదనఖవత చకరక

94-44/81

7520 AP151010117297
పపరర: రవవరక చకరక

94-44/84

7523 NDX1522870
పపరర: దనవద దదనవశ చకరక
తసడడ:డ రవ వరక చకరక
ఇసటట ననస:13-78
వయసదస:25
లస: పప

7509 NDX2183218
పపరర: కకషష చచవతనఖ తదళర

94-44/82

7512 NDX0636852
పపరర: కరళహససస సతఖనననరరయణ

94-44/85

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:13/75
వయసదస:66
లస: పప
94-34/100

7515 NDX1142959
పపరర: అబడహస దమగక

94-34/101

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:13-75/1
వయసదస:37
లస: పప
94-34/103

7518 AP151010120272
పపరర: మమరరవరకలమలరర చకరక

94-34/104

భరస : రవవరక
ఇసటట ననస:13-76
వయసదస:49
లస: ససస స
94-34/106

తసడడ:డ మతస య
ఇసటట ననస:13-76
వయసదస:57
లస: పప
94-34/108

94-44/79

తసడడ:డ వనసకయఖ తదళర
ఇసటట ననస:13/75
వయసదస:36
లస: పప

భరస : పసటర
ఇసటట ననస:13-76
వయసదస:42
లస: ససస స
94-34/105

7506 NDX0642470
పపరర: దదపసస కరళహససస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13/75
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:13-75/1
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర
ఇసటట ననస:13-76
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ రవ వరక
ఇసటట ననస:13-78
వయసదస:28
లస: ససస స

7505 NDX0641589
పపరర: కకరస ర కరళహససస

94-49/271

భరస : తరరపత రరవప మలల
ఇసటట ననస:13-3-108
వయసదస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటమ రరవప తచలర ల
ఇసటట ననస:13/75
వయసదస:64
లస: పప

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:13-76
వయసదస:36
లస: ససస స

7522 NDX1522839
పపరర: దదపసక చకరక

94-49/599

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:13/75
వయసదస:63
లస: ససస స

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:13-75/1
వయసదస:33
లస: ససస స

7519 NDX0048272
పపరర: అనల కలమలర చకరక

4689 AP151010156399
పపరర: ననగకకషస ర రరజజ
తసడడ:డ ఆసజనవయగలల రరజజ
ఇసటట ననస:13-3-108
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13/75
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13/75
వయసదస:38
లస: పప

7516 NDX0048165
పపరర: సదవరరస వరన చకరక

4691 NDX2551158
పపరర: శశశలజ రరజజ

94-49/719
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భరస : వనసకయఖ తచలర ల
ఇసటట ననస:13/75
వయసదస:62
లస: ససస స

7513 NDX0944090
పపరర: జజఖత దమగక

94-49/270

భరస : చసదడ శశఖర రరవప రరజజ
ఇసటట ననస:13-3-108
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష చచవతనఖ తచలర ల
ఇసటట ననస:13-75
వయసదస:24
లస: ససస స

7510 NDX0636803
పపరర: రరజశశఖర కరళహససస

4688 NDX0944538
పపరర: ఇసదదమత రరజజ

4686 NDX3121779
పపరర: ధదరజ అకకకదనస

తసడడ:డ మహన కలమలర అకకకదనస
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:20
లస: పప

భరస : ననగకకషస ర రరజజ
ఇసటట ననస:13-3-108
వయసదస:48
లస: ససస స

4690 NDX2551224
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప రరజజ

7507 NDX1720649
పపరర: కకషష కలమలరర తచలర ల

94-49/718

తసడడ:డ మహన కలమలర అకకకదనస
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ సదభటన పఠరన
ఇసటట ననస:13-3-107
వయసదస:28
లస: పప

7504 NDX2235778
పపరర: లకడక చచవతనఖ తచలర ల

4685 NDX3069614
పపరర: వకరకసత అకకకదనస

7521 NDX1522862
పపరర: దదవఖ గజకస చకరక

94-34/107

తసడడ:డ రవ వరక
ఇసటట ననస:13-78
వయసదస:25
లస: ససస స
94-34/109

7524 NDX2353480
పపరర: అజయ అసదచ

94-213/7

తసడడ:డ సరసబయఖ అసదచ
ఇసటట ననస:13-78
వయసదస:21
లస: పప
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7525 NDX1210277
పపరర: సశరరప దడడనడ
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94-34/110

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:13-79
వయసదస:32
లస: ససస స
7528 NDX1357474
పపరర: యసడడపరటట అననపపరష

94-34/113

94-34/116

94-34/866

94-34/876

7535 NDX2787893
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

7538 NDX2787919
పపరర: అసజమ అఫప
ప జ షపక

94-34/119

7541 JBV2507622
పపరర: మసరసన ననయక బటబగ షపక

94-34/123

7544 NDX1357557
పపరర: అమరలసగమక జజలద
భరస : సపవదదలల
ఇసటట ననస:13-84
వయసదస:49
లస: ససస స

94-34/126
7546 NDX1808254
పపరర: లల హనదమలన మణణ కలమలర
అనసత
తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద అనసత
ఇసటట ననస:13-84
వయసదస:26
లస: పప

7547 NDX2049014
పపరర: వవవక ససపత బటబగ జలద
తసడడ:డ సపవదదలల జలద
ఇసటట ననస:13-84
వయసదస:30
లస: పప

7549 NDX1357599
పపరర: సపవదదలల జజలద

7550 SQX1172063
పపరర: లకడక కకపలలర

94-34/129

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:13-84
వయసదస:56
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:13-84/1
వయసదస:70
లస: ససస స

94-34/874

7553 NDX2163871
పపరర: కకటటశశర రరవప బసడడ
తసడడ:డ నసరయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:13-84/1
వయసదస:72
లస: పప

94-34/115

7533 AP151010117019
పపరర: ననగజశశరరరవప రరదడపరటట

94-34/118

7536 NDX2787901
పపరర: నజన షపక

94-34/875

భరస : ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:13-81
వయసదస:45
లస: ససస స
94-34/877

7539 NDX2589828
పపరర: సరగర తదజ మగతనఖల

94-47/971

తసడడ:డ సతశ కలమలర మగతనఖల
ఇసటట ననస:13-81
వయసదస:21
లస: పప
94-34/120

7542 NDX1357573
పపరర: ఆసరరజఖల జజలద

94-34/122

తసడడ:డ సపవదదలల
ఇసటట ననస:13-84
వయసదస:26
లస: ససస స
94-34/124

7545 NDX0048199
పపరర: అషడఫపననసర బబగస షపక

94-34/125

తసడడ:డ అబగదల ఖలదర
ఇసటట ననస:13-84
వయసదస:70
లస: ససస స
94-34/127

7548 NDX2049048
పపరర: అశశక రరజ కలమలర జలద

94-34/128

తసడడ:డ సపవదదలల జలద
ఇసటట ననస:13-84
వయసదస:34
లస: పప
95-57/20

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:13-84
వయసదస:26
లస: ససస స
94-34/130

7530 NDX1357490
పపరర: దదనమక కరతషమళళ

తసడడ:డ సదబమయఖ
ఇసటట ననస:13-80
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఎస సదభటన
ఇసటట ననస:13-83
వయసదస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద అనసత
ఇసటట ననస:13-84
వయసదస:27
లస: ససస స

7552 NDX2164325
పపరర: సరసబటడజఖస బసడడ

94-34/117

తసడడ:డ ఖలజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:13-81
వయసదస:18
లస: ససస స

భరస : సదభటన
ఇసటట ననస:13-83
వయసదస:56
లస: ససస స
7543 NDX1807579
పపరర: జయశక లకడక శశకళ అనసత

7532 NDX2030880
పపరర: సదధదర కరటటమల

94-34/112

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:13-80
వయసదస:32
లస: ససస స

భసధదవప: నజన షపక
ఇసటట ననస:13-81
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:13-81
వయసదస:22
లస: ససస స
7540 AP151010120359
పపరర: మలర కరసబ షపక

94-34/114

తసడడ:డ రమమశ కరటటమల
ఇసటట ననస:13-80
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతశ కలమలర మగతనఖల
ఇసటట ననస:13/81
వయసదస:23
లస: ససస స
7537 NDX2787588
పపరర: ఆఫసడన షపక

7529 NDX1357441
పపరర: రరదడపరటట భవరన

7527 JBV1021427
పపరర: శకకరసత దదడనడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-79
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-80
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-80
వయసదస:54
లస: ససస స
7534 NDX2849636
పపరర: మలర క మగతనఖల

94-34/111

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-79
వయసదస:34
లస: పప

భరస : కకరణ బటబగ
ఇసటట ననస:13-80
వయసదస:25
లస: ససస స
7531 AP151010120018
పపరర: సదశల రరదడపరటట

7526 JBV1022110
పపరర: శకధర దద డడ న

7551 SQX1172089
పపరర: వజయ కలమలర కకపలలర

95-57/21

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:13-84
వయసదస:28
లస: పప
94-34/131

7554 NDX1914945
పపరర: శశశతన ఒసగరలల

94-34/132

తసడడ:డ రవకరసత బటబగ ఒసగరలల
ఇసటట ననస:13-85
వయసదస:24
లస: ససస స
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94-34/133

భరస : రవ కరసత
ఇసటట ననస:13-85
వయసదస:38
లస: ససస స
7558 NDX2966141
పపరర: సరయ మలధవ నతతరర

94-200/1221

94-34/138

94-34/151

94-34/154

94-34/157

94-34/160

94-34/163

భరస : దనసద
ఇసటట ననస:13-98/1
వయసదస:42
లస: ససస స

7568 AP151010117460
పపరర: మహకద అపసర షపక

7571 AP151010117178
పపరర: హమద షపక

7574 AP151010120205
పపరర: ననగమణణ కటటట సపపడడ

7577 AP151010117240
పపరర: ననగయఖ కకదమల

94-34/166

7580 JBV2511160
పపరర: యయసట ర
ప ర మగతదస పస గగ

94-34/155

7583 NDX1323690
పపరర: రరతమక కకధమలలల
భరస : మశర
ఇసటట ననస:13-98/1
వయసదస:43
లస: ససస స

7563 JBV1026293
పపరర: ఆయయషర షపక

94-34/150

7566 AP151010120132
పపరర: ఆగరబగతష
స లలనన సరబ షపకआ

94-34/153

7569 AP151010117031
పపరర: అబగదల ఖలదర జలలన షపకआ

94-34/156

తసడడ:డ హమద
ఇసటట ననస:13-95/2
వయసదస:47
లస: పప
94-34/158

7572 JBV2511186
పపరర: ఏసదదననస నవలపరటట నవలపరటట

94-34/159

భరస : ఆదస
ఇసటట ననస:13-98
వయసదస:37
లస: ససస స
94-34/161

7575 AP151010120260
పపరర: ననగరతనస కకదమల

94-34/162

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:13-98
వయసదస:74
లస: ససస స
94-34/164

7578 NDX2163848
పపరర: షరరరన మమరర మగటటటపస గగ

94-34/165

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప మగటటటపస గగ
ఇసటట ననస:13-98/1
వయసదస:24
లస: ససస స
94-34/167

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-98/1
వయసదస:40
లస: ససస స
94-34/169

94-34/137

భరస : హమద
ఇసటట ననస:13-95/2
వయసదస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:13-98
వయసదస:53
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:13-98/1
వయసదస:28
లస: ససస స
7582 JBV2511194
పపరర: యశశద కకదమల

94-34/152

భరస : జజమగస
ఇసటట ననస:13-98
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:13-98
వయసదస:38
లస: పప
7579 NDX1440205
పపరర: పడమ కలమలరర మగతచవపస గగ

7565 NDX1143023
పపరర: షరకకరరననసర షపక

7560 NDX0048041
పపరర: అశకఫపననసర బబగస షపక

భరస : మహమకద అపసరర
ఇసటట ననస:13-95/2
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆల
ఇసటట ననస:13-95/2
వయసదస:82
లస: పప

భరస : జజమగస
ఇసటట ననస:13-98
వయసదస:42
లస: ససస స
7576 JBV2507234
పపరర: ఆదస నవలపరటట

94-34/815

తసడడ:డ హమద
ఇసటట ననస:13-95/2
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ హమద
ఇసటట ననస:13-95/2
వయసదస:56
లస: పప
7573 AP151010120391
పపరర: రరహహలల కసటటట సపపడడ

7562 NDX2581551
పపరర: ననగబర బ షపక

94-34/135

భరస : అశకఫపననసర
ఇసటట ననస:13-92
వయసదస:67
లస: ససస స

భరస : ఆల
ఇసటట ననస:13-95/2
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:13-95/2
వయసదస:26
లస: పప
7570 AP151010117068
పపరర: అల షపక

94-44/86

భరస : మహబబబ సదభటన షపక
ఇసటట ననస:13-92/2
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : హమద
ఇసటట ననస:13-95/2
వయసదస:40
లస: ససస స
7567 NDX1210285
పపరర: మహమకద ఫయలజ షపక

7559 NDX2403079
పపరర: సరవతడ పప టట
ట రర

7557 AP151010117213
పపరర: రవకరసత ఒసగరలల

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:13-85
వయసదస:46
లస: పప

భరస : రరమలసజనవయగలల పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:13-89-415
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదదదదస
ఇసటట ననస:13-92
వయసదస:36
లస: పప
7564 AP151010120135
పపరర: సర తనజ బబగస షపక

94-34/134

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:13-85
వయసదస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ నతతరర
ఇసటట ననస:13/89
వయసదస:19
లస: పప
7561 NDX0048256
పపరర: ఇబడహహస షపక

7556 AP151010120163
పపరర: పపడమలల ఒసగరలల

7581 JBV2511202
పపరర: మరరయమక కకదమల

94-34/168

భరస : పడభగదనసద
ఇసటట ననస:13-98/1
వయసదస:40
లస: ససస స
94-34/170

7584 AP151010120105
పపరర: దనసమక మగతచస పస గగ

94-34/171

భరస : పపదననగయఖ
ఇసటట ననస:13-98/1
వయసదస:72
లస: ససస స
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7585 JBV1022482
పపరర: ఆనసదరరవప మగతచస పస గగ

94-34/172

తసడడ:డ పపదననగయఖ
ఇసటట ననస:13-98/1
వయసదస:34
లస: పప
7588 JBV2507242
పపరర: ఏసదదనసద కకదమల

94-34/175

94-34/178

94-34/181

94-34/184

94-34/187

94-34/190

94-34/192

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:39
లస: ససస స

7598 JBV2507184
పపరర: రరజజసదడ బలలర

7601 NDX0048033
పపరర: వనసకటయఖ బళర

7604 JBV2507119
పపరర: ఏసదదనసద ఇసదకపలర

7607 NDX1440304
పపరర: నలవవణణ దదరర మహసత

94-34/198

7610 NDX0981977
పపరర: భటగఖలత పటటనయక డడ

94-34/185

7613 AP151010120454
పపరర: రరణణమక చచరరకలరర
భరస : కకశశర బటబగ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:43
లస: ససస స

7593 NDX0658831
పపరర: రరతష బలలర

94-34/180

7596 NDX1741017
పపరర: పవన బళర

94-34/183

7599 JBV2507135
పపరర: కకపరరరవప ఇసదకపలర

94-34/186

తసడడ:డ దనసద
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:43
లస: పప
94-34/188

7602 AP151010117497
పపరర: రరమలరరవప ఇసదకపలర

94-34/189

తసడడ:డ దనసద
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:54
లస: పప
94-34/191

7605 NDX2777431
పపరర: పడమల గదదల

94-34/878

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:47
లస: ససస స
94-34/193

7608 NDX0983940
పపరర: జయలకడక డడ

94-34/194

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:13-100
వయసదస:61
లస: ససస స
94-34/199

భరస : నవనత కలమలర పటటనయక
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:34
లస: ససస స
94-34/201

94-34/177

తసడడ:డ వనసకటయఖ బళర
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:13-100
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర బటబగ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:23
లస: ససస స
7612 NDX0048124
పపరర: కలమలరర బగరరక

94-34/182

తసడడ:డ అభ షపక నదనస आ
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:75
లస: పప

భరస : చన వనసకటయఖ బలర
ఇసటట ననస:13-99/B
వయసదస:43
లస: ససస స
7609 NDX2122364
పపరర: రమఖ పసడయలసక చచరరకలరర

7595 AP151010120490
పపరర: ఎలశమక బలలర

7590 NDX1440189
పపరర: జరరరక పస తషల హరత పసడయల

భరస : రరజజసదడ
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస బగ
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:67
లస: పప
7606 AP151010120491
పపరర: వజయ బలర

94-34/179

తసడడ:డ యయశయఖ
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ యయషయ
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:45
లస: పప
7603 AP151010117463
పపరర: యయషయల బలలర

7592 NDX1741256
పపరర: మగకలసదన ఇసదకపలర

94-34/174

తలర : కలమలరర
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : యషయల
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:31
లస: పప
7600 AP151010117464
పపరర: దనవదద బలలర

94-34/176

భరస : జజసఫ ఇసదకపలర
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : కకపరరరవప
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:38
లస: ససస స
7597 NDX0820027
పపరర: పవనకలమలర చటటట స

7589 NDX2253060
పపరర: కకరణ బళర

7587 JBV2507176
పపరర: ననగజశశరరరవప మగతదస పస గగ

తసడడ:డ పపదననగయఖ
ఇసటట ననస:13-98/1
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ బళర
ఇసటట ననస:13-99
వయసదస:22
లస: పప

భరస : పవణ కలమలర
ఇసటట ననస:13-99/3
వయసదస:28
లస: ససస స
7594 JBV2511111
పపరర: భటరత ఇసదకపలర

94-34/173

తసడడ:డ రరతమలక
ఇసటట ననస:13-98/1
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:13-98/1
వయసదస:49
లస: పప
7591 NDX1210301
పపరర: రరబటకబ చటటట మ

7586 NDX1323708
పపరర: మశర కకదనమలల

7611 JBV1022094
పపరర: సదశల చచరరకలరర आ

94-34/200

భరస : హహమసత కలమలర
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:35
లస: ససస స
94-34/202

7614 AP151010120389
పపరర: మసజల నలల
ర రర

94-34/203

భరస : మమజరస
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:45
లస: ససస స
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7615 AP151010120388
పపరర: నరకలజజఖత చచరరకలరర

94-34/205

భరస : మమజరస
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:70
లస: ససస స
7618 NDX0981985
పపరర: నవనత కలమలర పటటనయక డడ

94-34/208

94-34/211

94-34/869

94-34/212

94-34/215

94-34/219

94-34/222

భరస : చసదడ మమళ అబబమరర
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:56
లస: ససస స

7628 NDX1016096
పపరర: ననగబర బ షపక

7631 JBV2507564
పపరర: శలలర సరహహబ షపక

7634 NDX0637173
పపరర: రరమలరరవప ఏలలచరర

7637 NDX2163756
పపరర: ననగ జజఖత కజసన

94-34/225

7640 NDX0983197
పపరర: రరజజశశరర వనసగళశశటట

94-34/213

7643 NDX0983239
పపరర: కనకదదరర వనసగళశశటట
భరస : వరరసరశమ ననయగడడ
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:63
లస: ససస స

7623 NDX2788263
పపరర: రరజజశశరర తలల
ర రర

94-34/868

7626 NDX2787968
పపరర: నఖల తలల
ర రర

94-34/871

7629 JBV1026285
పపరర: మసరసన బ షపక

94-34/214

భరస : ససలలర సరహహబ
ఇసటట ననస:13-102
వయసదస:53
లస: ససస స
94-34/217

7632 NDX0637041
పపరర: హహమ శసకర ఏలలచరర

94-34/218

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-103
వయసదస:29
లస: ససస స
94-34/220

7635 NDX0637249
పపరర: వనసకటటసశరరర ఏలలచరర

94-34/221

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:13-103
వయసదస:59
లస: పప
94-34/223

7638 NDX0860106
పపరర: ననగమణణ జనదన

94-34/224

భరస : శవ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:32
లస: ససస స
94-34/226

భరస : సదరజష కలమలర
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:42
లస: ససస స
94-34/228

94-34/210

తలర : లకడక కలమలరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : చటటట బటబగ కజసన
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : నరజశ బటబగ
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:32
లస: ససస స
7642 NDX2049121
పపరర: వజయ లకడక అబబమరర

94-34/870

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-103
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపద వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:13-103
వయసదస:63
లస: పప
7639 JBV3725181
పపరర: అనసరరధ కరసరన

7625 NDX2787976
పపరర: పవన కలమలర తలల
ర రర

7620 AP151010117466
పపరర: కకషస ర బటబగ చచరరకలరర

భరస : రరజజ రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన అహమకద
ఇసటట ననస:13-102
వయసదస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-103
వయసదస:50
లస: ససస స
7636 NDX0048074
పపరర: నరరసరరడడడ ససకటట

94-34/867

భరస : సదభటన
ఇసటట ననస:13-102
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శలలర సరహహబ
ఇసటట ననస:13-102
వయసదస:35
లస: పప
7633 NDX0637264
పపరర: శవకలమలరర ఏలలచరర

7622 NDX2788271
పపరర: రరజ రరవప తలల
ర రర

94-34/207

తసడడ:డ మజరస
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:50
లస: పప

తలర : లకడక కలమలరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:23
లస: పప

భరస : ఫరరదआ
ఇసటట ననస:13-102
వయసదస:31
లస: ససస స
7630 JBV2507572
పపరర: సదబటన షపక

94-34/209

తసడడ:డ పసటర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:75
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:43
లస: ససస స
7627 NDX0047993
పపరర: ఆశర భబగసआ షపకआ

7619 JBV2507895
పపరర: రవకలమలర నలల
ర రర

7617 NDX1809138
పపరర: యశశసత కలమలర చచరరకలరర

తసడడ:డ కకశశర బటబగ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ మజరస
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:53
లస: పప
7624 NDX2788255
పపరర: సదనత తలల
ర రర

94-34/206

తసడడ:డ హహమసత కలమలర చచరరకలరర
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:13-101
వయసదస:36
లస: పప
7621 JBV2507879
పపరర: సదధనకరబటబగ చచరరకలరర

7616 NDX1809104
పపరర: యతష కలమలర చచరరకలరర

7641 NDX1899717
పపరర: భటరత నవరరళర

94-34/227

భరస : శకనవరస రరవప నవరరళర
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:45
లస: ససస స
94-34/230

7644 NDX0860270
పపరర: రరమగలమక జనదన

94-34/231

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:71
లస: ససస స
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7645 NDX2205219
పపరర: జ వ న సరయ కలమలర ననరజళర

94-34/232

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:21
లస: పప
7648 NDX0860536
పపరర: శవ శకనవరసరరవప జనదన

94-34/236

94-34/239

94-34/242

94-35/905

94-35/908

94-34/248

94-34/251

భరస : బబసజమన
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:70
లస: ససస స

7658 NDX2738920
పపరర: రమణణ ననగగలపరటట

7661 NDX1210319
పపరర: ఆష దదపసస వవశపస గగ

7664 NDX0658955
పపరర: వజయ రరణణ వవసపస గగ

7667 NDX0022566
పపరర: కలమలరర డదకరక

94-34/254

7670 AP151010120057
పపరర: చననమలకయ పలలర

94-35/906

7673 NDX1757055
పపరర: పవన కలమలర డదకరక
తసడడ:డ జజరర డదకరక
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:24
లస: పప

7653 NDX0611327
పపరర: వజయ శక పడతసపరటట

94-34/241

7656 AP151010117305
పపరర: దదవసహయస పడతసపరటట

94-34/245

7659 NDX2752731
పపరర: రవ తదజ ననగగలపరటట

94-35/907

తసడడ:డ రమమశ బటబగ ననగగలపరటట
ఇసటట ననస:13-112
వయసదస:24
లస: పప
94-34/246

7662 NDX1741322
పపరర: జజఖత పలలర

94-34/247

భరస : పపననన రరవప పలలర
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:33
లస: ససస స
94-34/249

7665 NDX0660027
పపరర: వనయకలమలరర వవసపస గగ

94-34/250

తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:39
లస: ససస స
94-34/252

7668 NDX0954263
పపరర: రమణమకజలలర డ

94-34/253

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:50
లస: ససస స
94-34/255

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:70
లస: ససస స
94-34/257

94-34/238

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:13-109
వయసదస:83
లస: పప

భరస : జజరర
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:59
లస: ససస స
7672 AP151010120172
పపరర: చటటట మక పలలర

94-34/243

భరస : రవ
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:44
లస: ససస స
7669 NDX0659003
పపరర: చటట మక వవసపస గగ

7655 NDX0611293
పపరర: జజసఫ వజయలకర పడతసపరటట

7650 NDX1901553
పపరర: శకనవరస రరవప నవరరళర

భరస : జజసఫ వజయలకర
ఇసటట ననస:13-109
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దనణణయలలల
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : దదవదననస
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:34
లస: ససస స
7666 NDX0660019
పపరర: వరవజయకలమలరర వవసపస గగ

94-34/240

భరస : రమమశ బటబగ ననగగలపరటట
ఇసటట ననస:13-112
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బటబగ ననగగలపరటట
ఇసటట ననస:13-112
వయసదస:21
లస: పప
7663 NDX0659359
పపరర: ఇసదదర పలలర

7652 NDX2032852
పపరర: మమరర తనసజ పడతపత

94-34/235

తసడడ:డ కకషష మబరరస నవరరళర
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:13-109
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ ననగగలపరటట
ఇసటట ననస:13-112
వయసదస:49
లస: పప
7660 NDX2738904
పపరర: సరయ రరస ననగగలపరటట

94-34/237

తసడడ:డ జజసదదనస పడతపత
ఇసటట ననస:13-109
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : జజసదదనసద
ఇసటట ననస:13-109
వయసదస:58
లస: ససస స
7657 NDX2738912
పపరర: రమమశ బటబగ ననగగలపరటట

7649 NDX0983759
పపరర: సదరజష కలమలర వనసగళశశటట

7647 JBV1021633
పపరర: గరపరలకకషష శరఖమబరర

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:65
లస: పప
7654 AP151010120368
పపరర: ఆలస జయపడద కకడనల

94-34/234

తసడడ:డ కమలలశశర రరవప కజసన
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-108
వయసదస:38
లస: పప
7651 NDX1522847
పపరర: చసదడమమళ అబబమరర

7646 NDX2163764
పపరర: చటటట బటబగ కజసన

7671 NDX0809780
పపరర: రరతమక పలలర

94-34/256

భరస : దదవసహయస
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:70
లస: ససస స
94-34/258

7674 NDX2071413
పపరర: అరరణ పడసనన కలమలర
వవసపస గగ
తసడడ:డ దననలల వవసపస గగ
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:25
లస: పప

94-34/259
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94-34/260

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:33
లస: పప
7678 NDX0720284
పపరర: దననయయలల వవశపస గగ

94-34/263

94-34/266

94-34/269

94-35/357

94-35/358

94-34/275

94-34/278

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:48
లస: ససస స

7688 NDX2412773
పపరర: లకడక శశషమక పరనదగసటట

7691 AP151010123014
పపరర: కకటయఖ మసధన

7694 NDX1141142
పపరర: మహభటషర షపక

7697 NDX0659144
పపరర: రజత కరకలమలనద

94-34/281

7700 AP151010120387
పపరర: మమరర కరకలమలనద

94-34/272

7703 NDX0048116
పపరర: సదబగమలల కలరపరటట
భరస : సదబమ రరవప
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:74
లస: ససస స

7683 NDX0659110
పపరర: ననగజశశరరరవప వవసపస గగ

94-34/268

7686 AP151010120171
పపరర: ససతతషస కరలవ

94-34/271

7689 NDX2412757
పపరర: చననయఖ పరనదగసటట

94-34/273

తసడడ:డ రరమగలల పరనదగసటట
ఇసటట ననస:13-120
వయసదస:35
లస: పప
94-35/359

7692 NDX2041390
పపరర: హదనసరస కరకలమలనద

94-34/274

తసడడ:డ జజన బబననయ కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:27
లస: ససస స
94-34/276

7695 NDX1806548
పపరర: షరహహన షపక

94-34/277

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:32
లస: ససస స
94-34/279

7698 NDX0048348
పపరర: లలత కలమలరర మగటట
ర రర

94-34/280

భరస : జజఖతరరవప
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:41
లస: ససస స
94-34/282

భరస : జజన బబనయ
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:43
లస: ససస స
94-34/284

94-34/265

భరస : సరమమఖలల
ఇసటట ననస:13-117
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : జజన రరబరట
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:40
లస: ససస స

భరస : జజన పసటర
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:43
లస: ససస స
7702 NDX1141159
పపరర: షరకకరరబ షపక

94-34/270

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : మషర
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:32
లస: ససస స
7699 AP151010120333
పపరర: రరబటక కరకలమలనద

7685 NDX0022582
పపరర: సదమత కరలలవ

7680 AP151010117285
పపరర: దదవదననస పలలర

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:64
లస: పప

తసడడ:డ బటబబరరవప
ఇసటట ననస:13-121/1
వయసదస:47
లస: పప

భరస : మహభటషర
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:27
లస: ససస స
7696 NDX1440486
పపరర: లకడక పపసదడ

94-34/267

భరస : చచననయఖ పరనదగసటట
ఇసటట ననస:13-120
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : శశభననదదడ
ఇసటట ననస:13-121/1
వయసదస:40
లస: ససస స
7693 NDX1141134
పపరర: జమల షపక

7682 NDX1143007
పపరర: వనసకటటశశరరర జలలర ల

94-34/262

తసడడ:డ బబసజమన
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరమమలల
ఇసటట ననస:13-117
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలవ శరమబఖల
ఇసటట ననస:13-117
వయసదస:27
లస: పప
7690 AP151010126515
పపరర: చసదడలల మసదన

94-34/264

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:72
లస: పప
7687 NDX1267251
పపరర: సదనల బటబగ కరలలవ

7679 NDX0675389
పపరర: రమమశ బటబగ పలలర

7677 NDX0659045
పపరర: రవ వవసపస గగ

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బగ పలలర
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:46
లస: పప
7684 AP151010117092
పపరర: సదబటమరరవప పలలర

94-34/261

తసడడ:డ బబసజమమన
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:13-116
వయసదస:41
లస: పప
7681 NDX0022558
పపరర: జజరర డదకరక

7676 NDX0022574
పపరర: పపనననరరవప పలలర

7701 NDX0048207
పపరర: రజబటమమక కరకలమలనద

94-34/283

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:45
లస: ససస స
94-34/285

7704 NDX2041382
పపరర: రరఫస కరకలమలనద

94-34/286

తసడడ:డ జజన బబననయ కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:24
లస: పప
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7705 NDX1741504
పపరర: వజయ కలమలర కరకలమలనద

94-34/287

తసడడ:డ రరశయఖ కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:25
లస: పప
7708 NDX0659086
పపరర: జజన రరబరట కరకలమలనద

94-34/290

94-34/293

94-35/360

7712 NDX1143114
పపరర: జజన బబనయ కరకలమలనద

7715 AP151010120106
పపరర: మరరయమక కలకకమళళ

94-34/298

7718 NDX0659938
పపరర: లసగయఖ గగసజరర

7721 NDX0048108
పపరర: తరరమల శరఖమ పడసరదआ రరవ

తసడడ:డ తరమల శరఖమ పడసరద రరవప రవ
ఇసటట ననస:13-123/3
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరరబసడడआ
ఇసటట ననస:13-123/3
వయసదస:50
లస: పప

7723 NDX1914846
పపరర: మమఘలనన ఇనవన

7724 NDX0983395
పపరర: అనతన రరడడడ గరసదల

94-34/304

తసడడ:డ బటబగ రరవప ఇనవన
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:27
లస: ససస స
7726 NDX2071371
పపరర: రరధదక కరటడగడడ

94-34/307

భరస : నరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:51
లస: ససస స

94-34/296

94-34/310

7730 NDX0982892
పపరర: లలత గగసటటరర

94-34/299

7733 NDX0982876
పపరర: లవకలమలరర పపనదమగచదచ
భరస : కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:61
లస: ససస స

7713 NDX1141167
పపరర: మమలలల షపక

94-34/295

7716 AP151010117039
పపరర: శశరర కలకకమళళ

94-34/297

7719 NDX0048231
పపరర: ఎసపస రర రరవ

94-34/300

భరస : తరరమల శరఖమ పడసరదआ
ఇసటట ననస:13-123/3
వయసదస:42
లస: ససస స
94-34/302

7722 NDX1210327
పపరర: పసడయల వరరన బససపస గగ

94-34/303

తసడడ:డ చటటట బటబగ
ఇసటట ననస:13-124
వయసదస:27
లస: ససస స
94-34/305

7725 NDX0983080
పపరర: తదజశక పపనదమగచదచ

94-34/306

భరస : సదధదర
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:28
లస: ససస స
94-34/308

7728 NDX2205235
పపరర: చసదదక
డ మదదద

94-34/309

భరస : శవ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:36
లస: ససస స
94-34/311

భరస : అరవసద
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:50
లస: ససస స
94-34/313

94-34/292

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:13-123
వయసదస:64
లస: పప

తసడడ:డ నరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:41
లస: ససస స
7732 NDX0982819
పపరర: పదకజజ గరసదల

7727 NDX0982793
పపరర: సడవసత గరసదల

7710 NDX0048249
పపరర: రరశయఖ కరకలమలనద

తసడడ:డ కరససస సరహహబ
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ నరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద కరటడగడడ
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:31
లస: ససస స
7729 NDX1357656
పపరర: సదజజత యరకసశశటట

94-34/294

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:13-123/2
వయసదస:40
లస: పప
94-34/301

94-34/289

తసడడ:డ జజన మగతస యఖ
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:47
లస: పప

భరస : శశరర
ఇసటట ననస:13-123
వయసదస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:13-123/2
వయసదస:33
లస: పప
7720 NDX2129758
పపరర: ఉదయ భటసకర రవ

94-34/291

తసడడ:డ మతస య
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ కరకలమలనద
ఇసటట ననస:13-122-2
వయసదస:25
లస: ససస స
7717 NDX0637983
పపరర: రరజ గగసజరర

7709 NDX0675520
పపరర: జజఖతరరవప దడసతలలరర

7707 NDX0810879
పపరర: శవ పడసరద ఎడడకలల

తసడడ:డ సదబడమణఖస
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:37
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బగ
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ మతస యఖ
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:48
లస: పప
7714 NDX1915547
పపరర: సశరష లత కరకలమలనద

94-34/288

తసడడ:డ పపదద కకటయఖ
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ మగతస యఖ
ఇసటట ననస:13-122
వయసదస:43
లస: పప
7711 AP151010117371
పపరర: జజమరటర కరకలమలనద

7706 NDX1440379
పపరర: పపసదడ మషర

7731 NDX2163806
పపరర: గరయతడ ఇనవన

94-34/312

భరస : బటబగ రరవప ఇనవన
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:51
లస: ససస స
94-34/314

7734 NDX0982660
పపరర: సరమలమ జఖమక గగరరకల

94-34/315

భరస : హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:65
లస: ససస స
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7735 NDX0983429
పపరర: యశశసత నసతలపరటట

94-34/316

తసడడ:డ అరవసద
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:29
లస: పప
7738 NDX2205227
పపరర: శవ ననగజశశరరరవప మదదద

94-34/319

94-34/322

94-35/363

94-35/366

94-35/369

94-35/372

94-35/375

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:13-127
వయసదస:58
లస: ససస స

7748 NDX0486993
పపరర: యశశద కటటట సపపడడ

7751 AP151010126578
పపరర: ననగజసదడస మసడడతతక

7754 AP151010123343
పపరర: ససతతష మసడడతతక

7757 AP151010123064
పపరర: వరరసరశమ బససపప గగ

94-35/378

7760 AP151010126015
పపరర: ననగ మణణ మగదనద

94-35/367

7763 NDX1267269
పపరర: దదపక కలమలర మగదనద
తసడడ:డ మగదనద లజరరస
ఇసటట ననస:13-127
వయసదస:27
లస: పప

7743 NDX2233914
పపరర: సససధద గగరరకల

94-35/362

7746 NDX0854505
పపరర: ఫజలలననసర బబగస షపక

94-35/365

7749 NDX0457424
పపరర: తరరప తమక గగడడపరటట

94-35/368

భరస : చనహనదమయఖ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:13-126
వయసదస:38
లస: ససస స
94-35/370

7752 JBV1022755
పపరర: కరకసత కలమలర బససపస గగ

94-35/371

తసడడ:డ వరరసరశమ బససపప గగ
ఇసటట ననస:13-126
వయసదస:47
లస: పప
94-35/373

7755 NDX0245340
పపరర: చనహనదమయఖ గగడడపరటట

94-35/374

తసడడ:డ కకటయఖ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:13-126
వయసదస:45
లస: పప
94-35/376

7758 NDX1835588
పపరర: దదపసస పడవలర క మగదనద

94-35/377

తసడడ:డ లలజరస మగదనద
ఇసటట ననస:13-127
వయసదస:25
లస: ససస స
94-35/379

భరస : లలజరస
ఇసటట ననస:13-127
వయసదస:42
లస: ససస స
94-35/381

94-34/321

భరస : దచరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస బగ బససపప గగ
ఇసటట ననస:13-126
వయసదస:57
లస: పప

భరస : జజరరర
ఇసటట ననస:13-127
వయసదస:40
లస: ససస స
7762 AP151010126013
పపరర: జయశక చదకరక

94-35/364

తసడడ:డ శరమబఖల మసడడతతక
ఇసటట ననస:13-126
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస బగ బససపప గగ
ఇసటట ననస:13-126
వయసదస:47
లస: పప
7759 JBV1026079
పపరర: సరరజన మగదనద

7745 NDX2233872
పపరర: శక హరరత గగరరళళ

7740 NDX0983452
పపరర: కకషస ర కలమలర చనగసటట

తసడడ:డ శకధర జ
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : శరమగఖల మసడడతతక
ఇసటట ననస:13-126
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ కటటట సపపడడ
ఇసటట ననస:13-126
వయసదస:40
లస: పప
7756 AP151010123556
పపరర: చటటట బటబగ బససపప గగ

94-35/361

భరస : ఆసజనవయగలల కటటట సపపడడ
ఇసటట ననస:13-126
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : వరర సరశమ బససపప గగ
ఇసటట ననస:13-126
వయసదస:48
లస: ససస స
7753 NDX1932491
పపరర: ఆసజనవయగలల కటటట సపపడడ

7742 NDX2233906
పపరర: వనవషషవ గగరకల

94-34/318

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కకషష గగరరకల
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : కరకసత కలమలర బససపస గగ
ఇసటట ననస:13-126
వయసదస:34
లస: ససస స
7750 AP151010126111
పపరర: కకటటశశరర బససపస గగ

94-34/320

తసడడ:డ శకధర గగరరకల
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళకకషష గగరరకల
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:22
లస: ససస స
7747 NDX1932558
పపరర: జజఖత బససపస గగ

7739 NDX1357672
పపరర: శకనవరస రరవప యరకసశశటట

7737 NDX0983411
పపరర: సదధదర పపనసమగచసచ

తసడడ:డ కకదసడన రరమలరరవ
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరధన కకషష మబరరస ఇనవన
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:61
లస: పప
7744 NDX2233930
పపరర: శకవదఖ గగరరకల

94-34/317

తసడడ:డ పరరశతశస
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-125
వయసదస:43
లస: పప
7741 NDX2163822
పపరర: బటబగ రరవప ఇనవన

7736 NDX0983320
పపరర: అరవసద నసతలపరటట

7761 JBV2518421
పపరర: శరసత పసడయ మగదనద

94-35/380

భరస : జయభటరత కలమలర
ఇసటట ననస:13-127
వయసదస:43
లస: ససస స
94-35/382

7764 JBV2515484
పపరర: జయభటరత కలమలర మగదనద

94-35/383

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:13-127
వయసదస:43
లస: పప
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94-35/384

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:13-127
వయసదస:45
లస: పప
7768 AP151010126022
పపరర: యశశద మసదన

94-35/387

94-35/390

94-35/393

94-35/396

94-35/399

94-35/402

94-35/404

భరస : సదవరషరరజ
ఇసటట ననస:13-134
వయసదస:40
లస: ససస స

7778 AP151010123195
పపరర: సదగగణరరజ రజపపడడ

94-35/407

94-35/397

94-35/392

7776 AP151010123100
పపరర: కకటటశశరరరవప రజపపడడ

7787 NDX1915372
పపరర: వనసకట పదనకవత దదడడ

7790 NDX1932160
పపరర: పపరర రరడడడ దదడనడ

7793 JBV1026301
పపరర: వజయ కకలకలలరర
భరస : దననయయలల
ఇసటట ననస:13-134
వయసదస:43
లస: ససస స

94-35/395

7779 AP151010123041
పపరర: సదవరష రరజ రజపపడడ

94-35/398

తసడడ:డ సదసదరరరవప
ఇసటట ననస:13-128-2
వయసదస:45
లస: పప
94-35/401

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:13-129
వయసదస:68
లస: ససస స
94-35/909

7785 AP151010126397
పపరర: పపడమ కలమలరర సలకకనడడ

94-35/403

భరస : కరరణనకర సలకకనడడ
ఇసటట ననస:13-129/1
వయసదస:42
లస: ససస స
94-35/405

7788 NDX1933861
పపరర: ఈశశరమక దదడనడ

94-35/406

భరస : పపరర రరడడడ దదడనడ
ఇసటట ననస:13-131
వయసదస:53
లస: ససస స
94-35/408

తసడడ:డ ననగర రరడడడ దదడనడ
ఇసటట ననస:13-131
వయసదస:54
లస: పప
94-35/409

7773 JBV1021666
పపరర: సశరరపరరణణ రజపపడడ

94-35/400 7782 AP151010126222
7781 NDX1447235
పపరర: జజఖత రతన కలమలరర సలకకనూదడడ
పపరర: రరతష వజయమక సలకకనడడ

7784 NDX2826865
పపరర: కకరణ మసడ

94-35/389

తసడడ:డ సదసదరరరవప
ఇసటట ననస:13-128-2
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:13-131
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:13-131
వయసదస:34
లస: పప
7792 JBV2518264
పపరర: శవకలమలరర కకలకలలరర

94-35/394

తసడడ:డ శశభననదదడ మసడ
ఇసటట ననస:13-129
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ జవరతనమగ
ఇసటట ననస:13-129/1
వయసదస:67
లస: పప
7789 NDX1931626
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ దదడడ

7775 AP151010126023
పపరర: కననఖ కలమలరర రజపపడడ

7770 AP151010123203
పపరర: బటబబరరవప మసదన

భరస : సదగగణరరజ
ఇసటట ననస:13-128-2
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : రరజజసదడ బటబగ
ఇసటట ననస:13-129
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-129
వయసదస:40
లస: పప
7786 AP151010123354
పపరర: ఏశరవప సలకకనడడ

94-35/391

తసడడ:డ సదసదరరరవప
ఇసటట ననస:13-128-2
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:13-128-2
వయసదస:67
లస: పప
7783 JBV2515369
పపరర: రరజజసదడబటబగ సలకకనడడ

7772 NDX0664789
పపరర: మసజలత పపదదపపడడ

94-35/386

తసడడ:డ కకటయఖ మసదన
ఇసటట ననస:13-128-1
వయసదస:70
లస: పప

భరస : సదసదర రరవప
ఇసటట ననస:13-128-2
వయసదస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సదసదరరరవప
ఇసటట ననస:13-128-2
వయసదస:41
లస: పప
7780 AP151010123099
పపరర: సదసదరరకవప రజపపడడ

94-35/388

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-128-2
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : సదవరషరరజ
ఇసటట ననస:13-128-2
వయసదస:43
లస: ససస స
7777 JBV1021575
పపరర: రరజ రజపపడడ

7769 AP151010123042
పపరర: శశభననదదడ మసధన

7767 AP151010126516
పపరర: వజయమక మసదన

భరస : కకటయఖ మసదన
ఇసటట ననస:13-128/1
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బటబబరరవప మసదన
ఇసటట ననస:13-128/1
వయసదస:44
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:13-128-2
వయసదస:33
లస: ససస స
7774 NDX0664763
పపరర: అరరణ రజపపడడ

94-35/385

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:13-127
వయసదస:46
లస: పప

భరస : బటబగ రరవప మసదన
ఇసటట ననస:13-128/1
వయసదస:62
లస: ససస స
7771 NDX0854398
పపరర: సదనత రజపపడడ

7766 AP151010123261
పపరర: లలజరస మగదనద

7791 NDX0556001
పపరర: రరధదక పడతనపआ

94-49/590

భరస : శకనవరసరరవపआ పడతనప
ఇసటట ననస:13/132
వయసదస:45
లస: ససస స
94-35/410

7794 AP151010126335
పపరర: నరకలల దదవ కకలకలలరర

94-35/411

భరస : శరమబఖల
ఇసటట ననస:13-134
వయసదస:67
లస: ససస స
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7795 JBV2515047
పపరర: అనల బటబగ కకలకలలరర

94-35/412

తసడడ:డ శరమబఖల
ఇసటట ననస:13-134
వయసదస:35
లస: పప
7798 NDX1741116
పపరర: అరరణ తదజ కకలకలలరర

94-34/323

94-35/417

94-35/420

94-35/421

94-35/424

94-35/427

94-35/429

తసడడ:డ శవరనసద రరవప అడడరర
ఇసటట ననస:13-154/2
వయసదస:43
లస: పప

7808 NDX0486936
పపరర: సశరష లత గగసజర

7811 NDX2428050
పపరర: పడభగదనసద గగసజరరవప

7814 JBV2515393
పపరర: సదబటమరరవప మగకకపరటట

94-35/858

94-35/422

7803 AP151010123537
పపరర: సదనల కలమలర కకలకలలరర

7806 NDX1741421
పపరర: పపడమ కలమలర గగసజజర

94-34/326

7809 NDX2445583
పపరర: పడమల గగసజరరవప

94-35/423

94-35/425

7812 NDX0487637
పపరర: కకటటశశర రరవప గగసజర

94-35/426

తసడడ:డ లసగయఖ గగసజర
ఇసటట ననస:13-137
వయసదస:45
లస: పప
94-35/428

7815 NDX2754703
పపరర: కగసలఖ నసదనఖల

94-45/521

భరస : ఎడడకకసడలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:13-138
వయసదస:27
లస: ససస స

94-35/430 7818 NDX1899386
7817 NDX1899394
పపరర: సతఖ ననగ రతన కలమలరర ససరర
పపరర: ఆసజనవయగలల ససరర

7820 NDX2768521
పపరర: రరమకకషష అదసరర

7823 NDX1212422
పపరర: మలలపరటట సదధనరరణణ
భరస : ననరరయణ మలలపరటట
ఇసటట ననస:13-156
వయసదస:41
లస: ససస స

94-35/419

భరస : పడభగదనసద గగసజరరవప
ఇసటట ననస:13-137
వయసదస:35
లస: ససస స

94-35/431

తసడడ:డ రరమదసడడ ససరర
ఇసటట ననస:13-145
వయసదస:74
లస: పప
94-35/910

తసడడ:డ శవరనసదస అదసరర
ఇసటట ననస:13-154/2
వయసదస:43
లస: పప
94-49/659

94-35/416

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగసజజర
ఇసటట ననస:13-137
వయసదస:25
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగలల ససరర
ఇసటట ననస:13-145
వయసదస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష అడడరర
ఇసటట ననస:13-154/2
వయసదస:18
లస: పప
7822 NDX2955607
పపరర: రరమ కకషష అడడరర

94-34/324

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:13-138
వయసదస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-139
వయసదస:94
లస: ససస స
7819 NDX2703429
పపరర: అజయ అడడరర

7805 NDX1741199
పపరర: రజణగక పపదనల

7800 JBV1026269
పపరర: షరరరన కకలకలలరర

తసడడ:డ తలర మమరర
ఇసటట ననస:13-135
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ గగసజరరవప
ఇసటట ననస:13-137
వయసదస:37
లస: పప

భరస : సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:13-138
వయసదస:56
లస: ససస స
7816 AP151010126154
పపరర: సదశలల దదవ ననటట స

94-35/418

భరస : కకటటశశరరరవప గగసజర
ఇసటట ననస:13-137
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప గగసజర
ఇసటట ననస:13-137
వయసదస:42
లస: ససస స
7813 JBV2518371
పపరర: సతఖవత మకకపరటట

7802 AP151010126277
పపరర: మమరర కకలకలలరర

94-35/414

భరస : సదనల కలమలర
ఇసటట ననస:13-135
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ పపదనల
ఇసటట ననస:13-136
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప గగసజరరవప
ఇసటట ననస:13-137
వయసదస:26
లస: ససస స
7810 NDX0486910
పపరర: పదక గగసజర

94-35/415

భరస : ఆరరన
ఇసటట ననస:13-135
వయసదస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమబఖల కకలకలలరర
ఇసటట ననస:13-135
వయసదస:46
లస: పప
7807 NDX1915661
పపరర: సశరరప రరణణ గగసజరరవప

7799 NDX2039775
పపరర: అమబలఖ కకలకలలరర

7797 AP151010123255
పపరర: శరమబఖల కకలకలలరర

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:13-134
వయసదస:72
లస: పప

తసడడ:డ వర కలమలర కకలకలలరర
ఇసటట ననస:13-135
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : రవ కలమలర
ఇసటట ననస:13-135
వయసదస:44
లస: ససస స
7804 AP151010123175
పపరర: వర కలమలర కకలకలలరర

94-35/413

తసడడ:డ శరమగఖల
ఇసటట ననస:13-134
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమలర కకలకలలరర
ఇసటట ననస:13-135
వయసదస:23
లస: పప
7801 AP151010126278
పపరర: శరసత కకలకలలరర

7796 AP151010123197
పపరర: సదవరష రరజ కకలకలలరర

7821 NDX2764876
పపరర: వజయలకడక జపపడడ

94-35/911

భరస : రరమకకషష జపపడడ
ఇసటట ననస:13-154/2
వయసదస:41
లస: ససస స
94-35/432

7824 NDX1212414
పపరర: మలలపరటట ననరరయణ

94-35/433

తసడడ:డ సదబమయఖ మలలపరటట
ఇసటట ననస:13-156
వయసదస:52
లస: పప
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7825 NDX1579798
పపరర: సదసరసత కలమలర రరవపత

94-35/434

తసడడ:డ శస రరవపత
ఇసటట ననస:13-159
వయసదస:45
లస: పప
7828 NDX1461060
పపరర: మధదససకత సరహహ

94-35/436

94-35/439

94-35/442

94-35/445

94-35/448

94-35/451

94-35/454

భరస : యలమసద బబ గరసస
ఇసటట ననస:13-167
వయసదస:54
లస: ససస స

7838 JBV2515187
పపరర: అజతషకమలర సరహహ

7841 NDX0769620
పపరర: మహన ననయక

7844 NDX1412246
పపరర: తడవవణణ కరరక

7847 NDX0638783
పపరర: రమణమక కరరక

94-35/457

7850 NDX0642819
పపరర: ననగజశశరరరవప ఆకలల

94-35/446

7853 AP151010126480
పపరర: శవపరరశతమక కటటట
భరస : శతనరరమయఖ కటటట
ఇసటట ననస:13-167
వయసదస:60
లస: ససస స

7833 AP151010126210
పపరర: పరమమశశరమక గజరరల

94-35/441

7836 JBV2515179
పపరర: అరరణకలమలర సరహహ

94-35/444

7839 JBV3697802
పపరర: వనసకటటశశర సరహహ

94-35/447

తసడడ:డ లలవణఖ సరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:55
లస: పప
94-35/449

7842 NDX2428027
పపరర: అసజన దదవ ససగ

94-35/450

తసడడ:డ శశశరచల శరససస స ససగ
ఇసటట ననస:13-165
వయసదస:22
లస: ససస స
94-35/452

7845 NDX0638890
పపరర: దదరర కరరక

94-35/453

తసడడ:డ అపరరరరవప కరరక
ఇసటట ననస:13/165
వయసదస:36
లస: ససస స
94-35/455

7848 NDX0652826
పపరర: శసకరరరవప కరరక

94-35/456

తసడడ:డ అపరరరరవప కరరక
ఇసటట ననస:13-165
వయసదస:33
లస: పప
94-35/458

తసడడ:డ సతఖస ఆకలల
ఇసటట ననస:13-165
వయసదస:75
లస: పప
94-35/460

94-35/438

తసడడ:డ దదబటరరజ సరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:37
లస: పప

భరస : అపరరరరవప కరరక
ఇసటట ననస:13-165
వయసదస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరరరరవప కరరక
ఇసటట ననస:13-165
వయసదస:40
లస: పప
7852 NDX2444297
పపరర: ఇననసమలక బబ గరసస

94-35/443

భరస : సరసబశవ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:13-165
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : శరససస స కరరక
ఇసటట ననస:13-165
వయసదస:50
లస: ససస స
7849 NDX0638015
పపరర: సరసబశవరరవప కరరక

7835 NDX0925685
పపరర: సదధన రసజన సరహహ

7830 JBV3697810
పపరర: ఊరరకళ సరహహ

భరస : సదబటమరరడడడ గజరరల
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కలలఖ ననయక ననయక
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:70
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రవశశటట
ఇసటట ననస:13-165
వయసదస:32
లస: ససస స
7846 NDX0892901
పపరర: కరరక ఈశశరమక

94-35/440

తసడడ:డ దచబరరసరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ తవటయఖआ గసపల
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:55
లస: పప
7843 NDX0638957
పపరర: కనక మహహశశరర రవశశటట

7832 NDX0917500
పపరర: పసదదరర అపరరయమకआ

94-35/435

భరస : వనసకటటశశర సరహహ
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దదబరరజ సరహహ
ఇసటట ననస:13/162
వయసదస:55
లస: పప

తసడడ:డ మహన ననయక
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:38
లస: పప
7840 AP151010156258
పపరర: అపరలరరజ గసపల

94-35/437

భరస : ననరరయణ అపరడడआ పసదదరర
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన ననయక ననయక
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:25
లస: పప
7837 NDX1196120
పపరర: దయలనదద ననయక

7829 NDX1447342
పపరర: ఆరత ననయక ననయక

7827 NDX1461045
పపరర: సదచతడ సరహహ

భరస : అజత కలమలర సరహహ
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : దయలనధద ననయక ననయక
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : అపరలరరజआ గసపల
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:51
లస: ససస స
7834 NDX1506247
పపరర: ననరరయణ ననయక

95-8/1257

తలర : సరసబడజఖస మమకల
ఇసటట ననస:13-161
వయసదస:19
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమలర సరహహ
ఇసటట ననస:13-162
వయసదస:27
లస: ససస స
7831 AP151010159234
పపరర: అననపపరష గసపలआ

7826 SQX2077840
పపరర: తడవవణణ మమకల

7851 NDX2444214
పపరర: రరణణ నసదదపరటట

94-35/459

తసడడ:డ పడభగ కలమలర నసదదపరటట
ఇసటట ననస:13-167
వయసదస:28
లస: ససస స
94-35/461

7854 NDX2444248
పపరర: కరకసత బటబగ నసదదపరటట

94-35/462

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:13-167
వయసదస:23
లస: పప
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7855 AP151010123207
పపరర: శతనరరమయఖ కటటట

94-35/463

తసడడ:డ వనసకటరరవప కటటట
ఇసటట ననస:13-167
వయసదస:63
లస: పప
7858 NDX2444321
పపరర: యయసద బటబగ బబ గరసస

94-35/466

94-35/469

94-51/756

94-34/906

94-34/883

94-33/592

94-33/607

తసడడ:డ ఎసపక. అబగదల తషరబ
ఇసటట ననస:14-37-2
వయసదస:36
లస: పప

7871 NDX0851923
పపరర: రరమనవన హనదమమకआ

7874 AP151010120232
పపరర: అఫసజన షపక

7877 AP151010120089
పపరర: మత జజన షపక

94-33/610

7880 AP151010117389
పపరర: మసరసన వల షపక

94-34/782

7883 NDX2045145
పపరర: రరణణ పదరర
భరస : ఐజజక పదరర
ఇసటట ననస:14-45/2
వయసదస:42
లస: ససస స

7863 NDX2934180
పపరర: శకకరసత శశశలలష పరశస

94-51/755

7866 NDX2445559
పపరర: పదదకన గరనషన లల

94-35/471

7869 NDX2585321
పపరర: చలమల రరడడడ బబవరరడడడ

94-34/833

తసడడ:డ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:14-7-597
వయసదస:42
లస: పప
94-51/27

7872 NDX0675587
పపరర: రరణణ గరరర పరటట

94-33/591

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:14-31-2
వయసదస:37
లస: ససస స
94-33/593

7875 AP151010117165
పపరర: మహహదదదన బటషర షపక

94-33/594

తసడడ:డ అలలర బక షపక
ఇసటట ననస:14-31/3
వయసదస:46
లస: పప
94-33/608

7878 NDX0809657
పపరర: మహమకద అయబబ షపక

94-33/609

తసడడ:డ మహబబబ సదభటన
ఇసటట ననస:14-36-2
వయసదస:30
లస: పప
94-33/624

తసడడ:డ తషరరబ
ఇసటట ననస:14-37-1
వయసదస:52
లస: పప
94-33/626

94-35/468

భరస : శకహరర గరనషన లల
ఇసటట ననస:14-2-356
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : మహబబబ సదబటన
ఇసటట ననస:14-36-2
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తషరబ
ఇసటట ననస:14-36-2
వయసదస:62
లస: పప
7882 JBV2507382
పపరర: అహమకద అల షపక

94-33/19

భరస : భటషర
ఇసటట ననస:14-31/3
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ సదభటన
ఇసటట ననస:14-36-2
వయసదస:32
లస: ససస స
7879 AP151010117177
పపరర: మహబబబ సదబటన షపక

7865 NDX0860155
పపరర: సతఖవత దదరర

7868 NDX2233773
పపరర: వ ఎల ఎన రజషక చటటటపస డ లల

7860 NDX1957135
పపరర: సదనల కలమలర పరసడద

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష పరశస
ఇసటట ననస:13 Sindhuri Appartment
వయసదస:28
లస: పప

భరస : గరపసచసదआ ramineni
ఇసటట ననస:14-14-321
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన బటషర షపక
ఇసటట ననస:14-31/3
వయసదస:25
లస: ససస స
7876 NDX0810341
పపరర: ఆయయషర షపక

94-34/812

తసడడ:డ జగన మహన రరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:14-7-389
వయసదస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:14-07-3134 FALT 402
వయసదస:18
లస: ససస స
7873 NDX1798406
పపరర: రరజజశన షపక

7862 NDX2550788
పపరర: ననగ మలలర శశరర మరరకబబ యన

94-35/465

తసడడ:డ రరజ బటనర పరసడద
ఇసటట ననస:13-168
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరజ అడపరల
ఇసటట ననస:14-1
వయసదస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:14-7-3
వయసదస:45
లస: ససస స
7870 NDX3186384
పపరర: ససమఖ బతష
స ల

94-35/467

భరస : రరమకకషష మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:13-1122
వయసదస:19
లస: ససస స

భరస : శకకరసత శశశలలష పరశస
ఇసటట ననస:13 Sindhuri Appartment
వయసదస:24
లస: ససస స
7867 NDX3038189
పపరర: లలత వనలగ

7859 NDX2444172
పపరర: పడభగ కలమలర నసదదపరటట

7857 NDX2444222
పపరర: పడకరశమక నసదదపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసదదపరటట
ఇసటట ననస:13-168
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:13-168
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:13-168
వయసదస:51
లస: పప
7864 SWD4101317
పపరర: లకడక పరరశత ఆలలరర

94-35/464

భరస : యయసదబటబగ బబ గరసస
ఇసటట ననస:13-168
వయసదస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద బబ గరసస
ఇసటట ననస:13-168
వయసదస:25
లస: పప
7861 NDX2110773
పపరర: నసర మహమకద షపక

7856 NDX2444149
పపరర: రమలదదవ బబ గరసస

7881 AP151010120090
పపరర: ఖలమ బ షపక

94-33/625

భరస : తషరరబ
ఇసటట ననస:14-37-2
వయసదస:77
లస: ససస స
94-33/658

7884 NDX2711919
పపరర: హహమ లత కసదదమళర

94-33/729

తసడడ:డ పడభటకర
ఇసటట ననస:14-7323
వయసదస:23
లస: పప
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పపరర: కలరపరటట సతఖకళ
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94-42/129

భరస : రరమలసగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:15-1-51
వయసదస:32
లస: ససస స
7888 NDX0789263
పపరర: యయళళ వసదసధర దదవआ

94-42/132

94-42/135

94-42/161

94-42/164

94-42/167

94-42/170

94-42/321

భరస : శకరరమలల డసడదసపఅల
ఇసటట ననస:15-4-1150
వయసదస:66
లస: ససస స

7898 NDX0246371
పపరర: శకనవరస రరవప మచనచ

7901 NDX0246330
పపరర: లతనరరణణ వవలమబరర

7904 NDX0821561
పపరర: ససత ఏళళआ

7907 NDX0207720
పపరర: అకకలआ పసआ

94-41/534

7910 NDX3161478
పపరర: సదననధ రరవప గసట

94-42/165

7913 NDX0349324
పపరర: రమల వససత బటడడ
భరస : ననగరరజజరరవప badi
ఇసటట ననస:15-5-336
వయసదస:70
లస: ససస స

7893 NDX0829671
పపరర: రరమచసదడ రరవప రరవపరటటआ

94-42/137

7896 AP151010141047
పపరర: లకడక మచనచ

94-42/163

7899 AP151010141029
పపరర: పపసచలయఖ మచనచ

94-42/166

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:15-2-58
వయసదస:72
లస: పప
94-42/168

7902 NDX2072197
పపరర: మసరసన వల షపక

94-42/169

తసడడ:డ షబటశవల షపక
ఇసటట ననస:15-2-59
వయసదస:45
లస: పప
94-42/319

7905 NDX0821587
పపరర: కరకసతకలమలరआ ఏళళआ

94-42/320

తసడడ:డ చరసజవआ
ఇసటట ననస:15-3-84
వయసదస:34
లస: పప
94-42/322

7908 NDX0789404
పపరర: యయళआ రమమష బటబగआ

94-42/323

తసడడ:డ పపడమలనసదసआ
ఇసటట ననస:15-3-95
వయసదస:68
లస: పప
94-42/794

భసధదవప: రరణణ గసట
ఇసటట ననస:15-4-55
వయసదస:64
లస: పప
94-42/793

94-42/134

భరస : చనననరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:15-2-58
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశర రరవపआ
ఇసటట ననస:15-3-86
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలలర ఖలనआ आ
ఇసటట ననస:15-4-5
వయసదస:42
లస: పప
7912 NDX3132057
పపరర: యలర మక డసడదసపఅల

94-42/162

భరస : చక రసజవआ
ఇసటట ననస:15-3-84
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమలనసదసआ
ఇసటట ననస:15-3-84
వయసదస:62
లస: పప
7909 JBV1651132
పపరర: షసగబతషలర ఖలనआ आ

7895 NDX1619222
పపరర: పదకజ బగసర

7890 NDX2530228
పపరర: శరకవణణ చచదరర మలమళరపలర

తసడడ:డ తనతయఖआ
ఇసటట ననస:15-2-46
వయసదస:77
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:15-2-59
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:15-2-59
వయసదస:62
లస: పప
7906 AP151010141443
పపరర: చరసజవ ఏళళआ

94-42/136

తసడడ:డ పపసచలయఖ
ఇసటట ననస:15-2-58
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:15-2-59
వయసదస:29
లస: ససస స
7903 NDX0935122
పపరర: వనసకటరమణ వవలమబరర

7892 NDX1036193
పపరర: పపజశకలకడక ససరఖదదవర

94-42/131

తసడడ:డ పడసరద మలమళరపలర
ఇసటట ననస:15-1-241
వయసదస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడరరడడడ బగసర
ఇసటట ననస:15-2-58
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : పపసచలయఖ
ఇసటట ననస:15-2-58
వయసదస:69
లస: ససస స
7900 NDX0023358
పపరర: వనలమబరర పసడయలసక

94-42/133

తసడడ:డ రవసదడననధ
ఇసటట ననస:15-2-34
వయసదస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-2-58
వయసదస:40
లస: ససస స
7897 AP151010141030
పపరర: అసకమక మచనచ

7889 NDX0789453
పపరర: యయళआ నసదన రవ కకరణआ

7887 AP151010141176
పపరర: రరమలసగజశశర రరవప కలరపరటట

తసడడ:డ హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:15-1-51
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బటబగआ
ఇసటట ననస:15-1-98
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడననధ
ఇసటట ననస:15-2-34
వయసదస:27
లస: ససస స
7894 NDX0246397
పపరర: లకడక మచనచ

94-42/130

భరస : హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:15-1-51
వయసదస:61
లస: ససస స

భరస : రమమశ బటబగआ
ఇసటట ననస:15-1-98
వయసదస:59
లస: ససస స
7891 NDX1036185
పపరర: ననగరరఘవ ససరఖదదవర

7886 NDX0246215
పపరర: వనసకట కకటమక కలరపరటట

7911 NDX1476689
పపరర: సదపసడయ మలమళరపలర

94-42/468

తసడడ:డ ననగ సదరజష
ఇసటట ననస:15-4-898
వయసదస:25
లస: ససస స
94-51/30

7914 NDX2527695
పపరర: నజరరన షపక

94-42/475

తసడడ:డ దరరయల పపసడచస
ఇసటట ననస:15-6-198
వయసదస:23
లస: ససస స
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94-52/584

తసడడ:డ నరసససహ మబరరస దదవరపలర
ఇసటట ననస:15-7-371
వయసదస:40
లస: పప
7918 NDX2072049
పపరర: మమమథదల కరరరమసచ

94-42/478

తసడడ:డ అచచయఖ దసపరడడ
ఇసటట ననస:15-9-91
వయసదస:27
లస: పప
94-41/544

భరస : శకనవరస రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:15-9-466
వయసదస:47
లస: ససస స
7921 NDX0334433
పపరర: రరధ దదవ బచనన

7916 NDX2264844
పపరర: రమణయఖ దసపరడడ

7919 NDX0706002
పపరర: గరమత దదవ ఈదల

7922 NDX2196278
పపరర: ననగ శశశలలష మగనగరల

94-35/834

తసడడ:డ కకటయఖ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:15-9-460/1
వయసదస:77
లస: పప
94-41/545

భరస : పడభటకర
ఇసటట ననస:15-9-466
వయసదస:50
లస: ససస స
94-41/547

7917 NDX2446383
పపరర: హరరహర పడసరద వరససరరడడ

7920 NDX0335000
పపరర: మలలతదదవ మదదద

94-41/546

భరస : శకనవరస సరయ
ఇసటట ననస:15-9-466
వయసదస:54
లస: ససస స
94-41/548

7923 NDX2072072
పపరర: శకనవరసరరవప కరరరమసచ

94-41/549

భరస : వర వనసకట పడసరద బచనన
ఇసటట ననస:15-9-466 VNR TOWERS
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పరకకలల మగనగరల
ఇసటట ననస:15-9-466 VNR TOWERS
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:15-9-466 VNR TOWERS
వయసదస:51
లస: పప

7924 NDX2989697
పపరర: షరకకర అహకద మహమకద

7925 NDX2989705
పపరర: సరదదఖ మహమకద

7926 NDX2989689
పపరర: జవవరరయల మహమకద

94-52/587

తసడడ:డ అయబఖబ ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:15-9-503
వయసదస:50
లస: పప
7927 NDX2604429
పపరర: ఖజ షపక

భరస : షరకకర అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:15-9-503
వయసదస:41
లస: ససస స
94-40/630

94-52/547

7931 NDX2362416
పపరర: రహమలన షపక

94-51/785

7934 NDX3243433
పపరర: అనత బసడడ

94-52/549

7939 NDX0483206
పపరర: సదధనరరణణ గగటటటమగకకల

94-51/42

7937 NDX0483198
పపరర: గరయతడ గగటటటమగకకల

7932 NDX2362390
పపరర: అఖల సయఖద

94-51/967

94-51/40

7938 NDX0214486
పపరర: పదక దనమల

7941 NDX1592105
పపరర: కకషష చచవతనఖ అసబటట

7943 JBV3158144
పపరర: ససజనఖ ఇమకడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర emmadi
ఇసటట ననస:15-14-322
వయసదస:36
లస: ససస స

94-51/708

తసడడ:డ మసగయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:15-14-17/1
వయసదస:22
లస: పప

7940 NDX1592121
పపరర: కకషష సససధద అసబటట

7942 NDX1149863
పపరర: వవసకటటశ రరవ

94-40/576

7935 NDX2604510
పపరర: రరజకలమలర కలసచల

భరస : మహహశశరర dama
ఇసటట ననస:15-14-212
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:15-14-321
వయసదస:27
లస: ససస స

94-52/546

భరస : శకనద
ఇసటట ననస:15-12-4/3
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకదసడరరమరరజ gottumukkala
ఇసటట ననస:15-14-212
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : కకదసడరరమరరజ gottumukkala
ఇసటట ననస:15-14-212
వయసదస:52
లస: ససస స
94-51/181

7929 NDX2908754
పపరర: మసగమక తషమమకటట

తసడడ:డ అలలరబకర సయఖద
ఇసటట ననస:15-13-72
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ అలల
ర రయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:15-13-149
వయసదస:21
లస: ససస స

భసధదవప: జగదదశ గగసడబబ మక
ఇసటట ననస:15-14-138
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ సహనదడస ravvi
ఇసటట ననస:15-14-321
వయసదస:32
లస: పప

94-40/575

తసడడ:డ ఘనదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:15-12-127
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ పరపస రరడడడ
ఇసటట ననస:15-13-123/38
వయసదస:50
లస: పప
7936 NDX2862472
పపరర: రరజశశఖర మగవశ

94-40/631

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ యయరజకడర న
ఇసటట ననస:15-11-23
వయసదస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనద
ఇసటట ననస:15-12-4/3
వయసదస:21
లస: ససస స
7933 NDX2885465
పపరర: సదబటమరరడడడ గగజరల

7928 NDX2578482
పపరర: దదపసక రరడడడ యయరజకడర న

94-52/589

తసడడ:డ షరకకర అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:15-9-503
వయసదస:18
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ మజద షపక
ఇసటట ననస:15-10-18
వయసదస:30
లస: పప
7930 NDX2908721
పపరర: జజఖత తషమమకటట

94-52/588

94-51/179

94-51/41

94-51/180

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:15-14-321
వయసదస:29
లస: పప
94-51/182

7944 AP151010159429
పపరర: పడమలలదదవ ఇమకడడ

94-51/183

భరస : వనసకటటశశరరర immadi
ఇసటట ననస:15-14-322
వయసదస:58
లస: ససస స
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7945 JBV3152121
పపరర: శకనవరస కళళఖణ ఇమకడడ

94-51/184

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర emmadi
ఇసటట ననస:15-14-322
వయసదస:37
లస: పప
7948 NDX1728932
పపరర: వజయనసద రరడడడ భవనస

94-51/187

94-51/190

94-51/193

94-51/196

94-52/30

94-52/33

భరస : మహమకద నజజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:46
లస: ససస స
7966 NDX0965061
పపరర: వదఖశక మసడవ

94-52/36

తసడడ:డ లకకక రరడడ poluri
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:53
లస: పప

94-51/194

7958 NDX1672295
పపరర: అసకయఖ యరకగగల

7961 NDX1193317
పపరర: శరసత కలమలరర కరటడ గడడ

94-52/39

94-51/197

94-51/192

7956 NDX1672162
పపరర: శరరష యరకగగల

94-51/195

7959 NDX0965111
పపరర: అనసష పపటటట

94-52/29

తసడడ:డ సరసబశవరరవప putti
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:28
లస: ససస స
94-52/31

7962 NDX1291467
పపరర: పదకలతన దదవ బబ జనపలర
భరస : శకనవరస రరవప bhojanapalli
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:45
లస: ససస స

7964 NDX0964445
పపరర: లయ పసదల

7965 NDX0965038
పపరర: భబలకడక పపటటట

94-52/34

7970 NDX0959668
పపరర: చసదడశశఖర రరవప పసదల

7973 NDX2516722
పపరర: సదజజత సదరబబ యన
భరస : ననగరరరరన సదరబబ యన
ఇసటట ననస:15-14-10513/1
వయసదస:27
లస: ససస స

94-52/32

94-52/35

భరస : సరసబశవరరవప putti
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:52
లస: ససస స
94-52/37

7968 NDX1603381
పపరర: కరరమగలలర సరదదక షపక

94-52/38

తసడడ:డ మరర మహహదద న shaik
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:39
లస: పప
94-52/40

తసడడ:డ కకసడన రరవప pandala
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:50
లస: పప
94-52/42

7953 NDX2010437
పపరర: నరజశ దదదదదమబరడడ

భరస : వఈఎనవకఏటటఏ సదబటమ రరవప gadda
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:43
లస: ససస స

7967 NDX1900043
పపరర: శవ ననగగలల చసదలలరర

94-51/189

తసడడ:డ అసకయఖ యరకగగల
ఇసటట ననస:15-14-483
వయసదస:26
లస: ససస స

తలర : రతన కలమలరర చ.
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట చచధరర kota
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:46
లస: పప
7972 NDX1603290
పపరర: వరర రరడడడ పస లలరర

7955 NDX1872044
పపరర: కకషష వపననవ

7950 NDX1728940
పపరర: వవవకరనసద రరడడడ భవనస

తసడడ:డ లకకయఖ దదదదదమబరడడ
ఇసటట ననస:15-14-468
వయసదస:31
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరవప pandala
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ mandava
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:53
లస: ససస స
7969 NDX1193010
పపరర: మగరళకకషష కకట

94-51/191

తసడడ:డ గగరవయఖ యరకగగల
ఇసటట ననస:15-14-483
వయసదస:52
లస: పప

భరస : మగరళ కకషష ranikota
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:41
లస: ససస స
7963 NDX2075761
పపరర: మహమకద షబనన షపక

7952 NDX0576090
పపరర: మలర శశరర వనవ

94-51/186

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:15-14-458
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వపననతవ
ఇసటట ననస:15-14-468
వయసదస:68
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ యరకగగల
ఇసటట ననస:15-14-483
వయసదస:30
లస: ససస స
7960 NDX1193218
పపరర: యశశద రరణణ కకట

94-51/188

భరస : కకషష vanava
ఇసటట ననస:15-14-468
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష వపననవ
ఇసటట ననస:15-14-468
వయసదస:38
లస: పప
7957 NDX1672238
పపరర: గకహ లకడక యరకగగల

7949 NDX1728908
పపరర: అశశకరనసద రరడడడ భవనస

7947 NDX1291277
పపరర: మననహరర భవనస

భరస : వవసకట రజడడడ bhavanam
ఇసటట ననస:15-14-458
వయసదస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:15-14-458
వయసదస:38
లస: పప

భరస : హహమ సదసదర వపననవ
ఇసటట ననస:15-14-468
వయసదస:31
లస: ససస స
7954 NDX1485565
పపరర: హహమసదసదర వపననవ

94-51/185

భరస : పపదదనన yanam
ఇసటట ననస:15-14-334
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:15-14-458
వయసదస:36
లస: పప
7951 NDX1485573
పపరర: మమత వపననవ

7946 NDX0349175
పపరర: హనదమలయమక యలనస

7971 NDX1291475
పపరర: శకనవరస రరవప భభజనపలర

94-52/41

తసడడ:డ సతఖననరరయణ bhojanapalli
ఇసటట ననస:15-14-493
వయసదస:50
లస: పప
94-51/198

7974 NDX1950444
పపరర: పడసరద మలలర

94-52/43

తసడడ:డ కకషష మలలర
ఇసటట ననస:15-15-287
వయసదస:37
లస: పప
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94-51/199

తసడడ:డ అశశక కలమలర బసడడ
ఇసటట ననస:15-15-301
వయసదస:24
లస: పప
7978 JBV1654805
పపరర: హరరపసడయ బబ డడ

94-51/226

94-51/229

తసడడ:డ నరరప బటబగ యగసటట
ఇసటట ననస:15-15-336
వయసదస:24
లస: పప
7984 NDX2149574
పపరర: రరధ కకషష రరజ వపపరలపరటట

94-51/232

7979 NDX2104479
పపరర: సరవతడ మలనసరర

తసడడ:డ రవసదడబటబగ pamulapati
ఇసటట ననస:15-16-274
వయసదస:56
లస: పప
7993 NDX0817908
పపరర: మలధదరర పసననసటటआ

94-51/240

తసడడ:డ రరమలసజనవయగలల గరగరనవన
ఇసటట ననస:15-16-365
వయసదస:23
లస: ససస స
7999 NDX1651778
పపరర: రరమలసజనవయగలల గరగరనవన

94-51/370

తసడడ:డ సదబటమ రరవప గరగరనవన gogineni
ఇసటట ననస:15-16-365
వయసదస:55
లస: పప

7986 NDX2199165
పపరర: బడహహకశశర రరవప ఎసడస
ర రర

94-51/233

94-51/235

7989 NDX1671693
పపరర: వజయలకడక వవమబరర

7991 NDX1149855
పపరర: వవసకట సదరజసదడబటబగ సస మమపలర

7992 NDX0335281
పపరర: హజరత చచదరర ఓరరగసటట

7997 NDX1651737
పపరర: మమనత గరగరనవన

94-51/234

94-51/236

భరస : వనసకట సదధనకర వవమబరర
ఇసటట ననస:15-16-274
వయసదస:56
లస: ససస స

7994 JBV1650209
పపరర: రరమకకకషషతతకల

94-51/231

తసడడ:డ వరయఖ ఎసడస
ర రర
ఇసటట ననస:15-15-343
వయసదస:50
లస: పప

భరస : వవసకట సదరజసదడ బటబగ somepalli
ఇసటట ననస:15-16-274
వయసదస:47
లస: ససస స
94-51/238

94-51/239

తసడడ:డ వనసకయఖ oruganti
ఇసటట ననస:15-16-274
వయసదస:53
లస: పప
94-51/241

7995 NDX2073021
పపరర: సదబటమరరవప నలర మతష

94-52/44

తసడడ:డ ననరరయణ నలర మతష
ఇసటట ననస:15-16-335
వయసదస:45
లస: పప
94-51/368

7998 NDX1651745
పపరర: సరసశత గరగరనవన

94-51/369

తసడడ:డ రరమలసజనవయగలల గరగరనవన gogineni
ఇసటట ననస:15-16-365
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : రరమలసజనవయగలల గరగరనవన gogineni
ఇసటట ననస:15-16-365
వయసదస:46
లస: ససస స

8000 NDX0851865
పపరర: చరరమలమళర లకడక

8001 NDX0851824
పపరర: చరరమలమళర రరజఖలకడక

94-51/371

భరస : వనసకట కకషష రరవప chirumamilla
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:46
లస: ససస స

94-51/373 8003 NDX0979989
8002 NDX0846683
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప చరరమలమళళ
పపరర: సదధనరరణణ తషమకల

తసడడ:డ సపవదయఖ chirumamilla
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:51
లస: పప

94-51/228

7985 NDX0435271
పపరర: ననగరరజజరరవప బబ డడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప thokala
ఇసటట ననస:15-16-335
వయసదస:39
లస: పప
94-51/367

7980 NDX0972869
పపరర: కలమల బబ సయఖద

తసడడ:డ పరరర సరరధద మలనసరర
ఇసటట ననస:15-15-336
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ ననగభబషణస somepalli
ఇసటట ననస:15-16-274
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ సదభటష చసదడ బబ శआ pinninti
ఇసటట ననస:15-16-277
వయసదస:40
లస: ససస స
7996 NDX2145101
పపరర: పడనసక గరగరనవన

94-51/227

7983 NDX2104487
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప మలనసరర

7988 NDX1149764
పపరర: రజన సస మమపఅల

94-51/237

భరస : నరరప బటబగ యలగసటట
ఇసటట ననస:15-15-336
వయసదస:45
లస: ససస స

94-51/230
7982 NDX2206902
పపరర: వసశ సరయ కకషష prasad
potluri
తసడడ:డ ససత రరమ కకషష prasad potluri
ఇసటట ననస:15-15-336
వయసదస:23
లస: పప

7987 NDX2582856
పపరర: వఎసఎన శకహరరరన పబమశశటట
తసడడ:డ రమమశ బటబగ పబమశశటట
ఇసటట ననస:15-16-90
వయసదస:21
లస: ససస స

94-51/225

భరస : హఫసజ syed
ఇసటట ననస:15-15-336
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ హనదమసతరరవప bodi
ఇసటట ననస:15-15-336
వయసదస:81
లస: పప

94-51/713

7977 NDX1711317
పపరర: శవ జజఖత యలగసటట

భరస : రరఘవవసదడ రరవప మలనసరర
ఇసటట ననస:15-15-336
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరజ వపపరలపరటట
ఇసటట ననస:15-15-336
వయసదస:72
లస: పప

7990 JBV1655141
పపరర: రరజజష పరమగలపరటట

94-51/200

తసడడ:డ నరరసజపర బసడడ
ఇసటట ననస:15-15-301
వయసదస:59
లస: పప

భరస : రరఘవవసదడ శకనవరస bodi
ఇసటట ననస:15-15-336
వయసదస:47
లస: ససస స
7981 NDX1711309
పపరర: లలకజశ యగసటట

7976 NDX2149491
పపరర: అశశక కలమలర బసడడ

భరస : శకనవరసరరవప tummala
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:44
లస: ససస స

94-51/372

భరస : సపవదయఖ chirumamilla
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:60
లస: ససస స
94-52/84

8004 NDX1743708
పపరర: ఈశశరమక వరరగరనవన

94-52/85

భరస : బడహకయఖ వరరగరనవన
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:53
లస: ససస స
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8005 NDX0980037
పపరర: బసవపపననమక తషమకల

94-52/86

భరస : సరసబశవరరవప tummala
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:69
లస: ససస స
8008 NDX0959122
పపరర: పడవణ కలమలర అనవన

94-52/89

94-52/92

94-52/95

94-51/380

94-51/383

94-52/298

94-52/301

భరస : సదబమయఖ తషమకలపపసట
ఇసటట ననస:15-18-507/2
వయసదస:70
లస: ససస స

8018 NDX0575597
పపరర: నరసససహ రరవప చచనదనపలర

8021 NDX2075787
పపరర: జయమక వపననమ

8024 NDX0213645
పపరర: రమమశ యలవరరస

8027 NDX0959726
పపరర: రరజజసదడ గసటట

94-52/304

8030 NDX0892448
పపరర: పలర వ మమటర

94-51/381

8033 NDX2123297
పపరర: సదధనరరణణ కకలనదకకసడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలనదకకసడ
ఇసటట ననస:15-18-526
వయసదస:24
లస: ససస స

8013 NDX0959197
పపరర: అజయ కలమలర అనవన

94-52/94

8016 NDX0575639
పపరర: వరససత చచనదనపలర

94-51/379

8019 NDX2010684
పపరర: శకనవరస రరవప తనళళరర

94-51/382

తసడడ:డ పపరరషస తస స తనళళరర
ఇసటట ననస:15-17-335
వయసదస:48
లస: పప
94-52/103

8022 NDX1237676
పపరర: బబబ పదకజ నమకగడడ

94-42/481

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:15/18/28
వయసదస:51
లస: ససస స
94-52/299

8025 NDX0944587
పపరర: లకడక పడసనన ఘసటట

94-52/300

భరస : సరసబయఖ ghanta
ఇసటట ననస:15-18-444
వయసదస:57
లస: ససస స
94-52/302

8028 AP151010156499
పపరర: సరసబయఖ ఘసటట

94-52/303

తసడడ:డ బగచచయఖ ghanta
ఇసటట ననస:15-18-444
వయసదస:71
లస: పప
94-52/305

భరస : రరమకకకషష metla
ఇసటట ననస:15-18-445
వయసదస:37
లస: ససస స
94-52/307

94-52/91

భరస : నరసససహరరవప chennupalli
ఇసటట ననస:15-17-335
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ghanta
ఇసటట ననస:15-18-444
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ kakani
ఇసటట ననస:15-18-444
వయసదస:87
లస: పప
8032 NDX1749953
పపరర: రతనస తషమకలపపసట

94-51/378

తసడడ:డ నరసససహ రరవప yalavarthy
ఇసటట ననస:15-18-433
వయసదస:59
లస: పప

భరస : రరమ కకటయఖ kakani
ఇసటట ననస:15-18-444
వయసదస:84
లస: ససస స
8029 AP151010156498
పపరర: రరమకకటయఖ కరకరన

8015 NDX2010692
పపరర: రరణణ తనళళరర

8010 NDX0959486
పపరర: వనసకట రరసబటబగ జజననలగడడ

తసడడ:డ భటనద పడసరదరరవప anne
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:61
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప వపననమ
ఇసటట ననస:15-17-335
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ yalavarthy
ఇసటట ననస:15-18-433
వయసదస:33
లస: పప
8026 NDX0944595
పపరర: చటటట మక కరకరన

94-52/93

తసడడ:డ ససదదయఖ chennupalli
ఇసటట ననస:15-17-335
వయసదస:45
లస: పప

భరస : ననరరయణ చచదరర
ఇసటట ననస:15-17-335
వయసదస:71
లస: ససస స
8023 NDX0210237
పపరర: మహన కకషష యలవరరస

8012 NDX1743682
పపరర: బడహకయఖ వరరగరనవన

94-52/88

తసడడ:డ ఏకరసబరరరవప jonnalagadda
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:15-17-335
వయసదస:39
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప వపననస
ఇసటట ననస:15-17-335
వయసదస:55
లస: ససస స
8020 NDX2072999
పపరర: వనసకరటరతనమక నలర మతష

94-52/90

తసడడ:డ శకరరమగలల వరరగరనవన
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:60
లస: పప

తసడడ:డ సహదదవపడడ tummala
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:72
లస: పప
8017 NDX2010700
పపరర: జయమక వపననస

8009 NDX0959130
పపరర: శకనవరసరరవప తషమకల

8007 NDX0959577
పపరర: శకకరసత పపటటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప putti
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప tummala
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ putti
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:55
లస: పప
8014 NDX0959544
పపరర: సరసబశవరరవప తషమకల

94-52/87

తసడడ:డ నరసససహహలల కరరనటట
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమలర anne
ఇసటట ననస:15-16-367
వయసదస:34
లస: పప
8011 NDX0959759
పపరర: సరసబశవరరవప పపటటట

8006 NDX2010890
పపరర: నవ తదజ కరరనటట

8031 NDX0891432
పపరర: రరమ కకషష మమటరआ

94-52/306

తసడడ:డ రఘగబటబగआ metla
ఇసటట ననస:15-18-445
వయసదస:43
లస: పప
94-52/308

8034 NDX2094514
పపరర: ననగ రరజజశశరర ననయగడడ

94-52/309

భరస : లకడకననరరయణ ననయగడడ
ఇసటట ననస:15-18-526
వయసదస:25
లస: ససస స
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94-52/310

భరస : రరమ కకషష కకలనదకకసడ
ఇసటట ననస:15-18-526
వయసదస:31
లస: ససస స
8038 NDX0644799
పపరర: వనసకటటడవప ననయగడడ

94-52/313

94-42/482

94-42/485

94-42/488

94-42/491

94-42/494

94-42/497

భరస : శకనవరసరరడడడ అడపర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:47
లస: ససస స
8059 JBV3087186
పపరర: గరతనసజల దదవభకలసన

భరస : శవ పడసరద రరవప కరజడద
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:56
లస: ససస స

94-42/486

8048 JBV3087145
పపరర: బసదద సశరరప రరవపరటట

8051 NDX1805235
పపరర: రరధదక గసగవరపప

8054 NDX1772574
పపరర: లలవణఖ తనడసకక

94-42/500

94-42/489

8043 NDX1772343
పపరర: అనసజ గరగరనవన

94-42/484

8046 NDX0707042
పపరర: శలర కరరడద

94-42/487

8049 NDX1629411
పపరర: పదక జమకగగసపపల

94-42/490

భరస : శకనవరసరరవప జమకగగసపపల
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:39
లస: ససస స
94-42/492

8052 NDX1580274
పపరర: ననగబర బ డడకలపరరర

94-42/493

భరస : బటబగ వరల డడకలపరరర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:42
లస: ససస స
94-42/495

8055 NDX2192946
పపరర: లలత కరటటరర

94-42/496

భరస : వసశ కరరరసక ననగ బటబగ తనడసకక
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : యయసదపరదమగ కరటటరర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:44
లస: ససస స

8057 NDX2072163
పపరర: అసజమక గరనదగగసటర

8058 JBV3087533
పపరర: రరహహణణआ కసచరర आ

94-42/498

8060 NDX0356006
పపరర: శవకలమలరర వటటటగగసట

8063 NDX1852111
పపరర: లలత కలమలరర ఆతకకలరర
భరస : భగజసగ రరవప ససకరకసతపరటట
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:58
లస: ససస స

94-42/499

భరస : మగరళకకషషआ आ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:49
లస: ససస స
94-42/501

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:51
లస: ససస స
94-42/503

94-51/978

భరస : ఆనసద రరవప కరరడద
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గరనదగగసటర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:49
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:49
లస: ససస స
8062 NDX0706986
పపరర: లతన కలమలరర కరరడద

8045 NDX1476754
పపరర: రఖయ షపక

8040 NDX1246891
పపరర: అనల కలమలర తతరటట

తసడడ:డ మలర కరరరరన పడసరద గరగరనవన
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : రమమశआ आ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:42
లస: ససస స
8056 NDX0655795
పపరర: రరధదక అడపర

94-42/483

తసడడ:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : రరజ సదభటషआ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:40
లస: ససస స
8053 JBV3088143
పపరర: లలలరరణణआ ససరఖదదవరआ

8042 NDX1851303
పపరర: శకత గళర

94-52/312

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-19-46 6,2nd lane
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ అహమకద
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సదధనకరబటబగ జలలదద
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:33
లస: ససస స
8050 JBV3698677
పపరర: హరరణణआ ననరనవనआ

94-52/314

తసడడ:డ శసకర రరవప గళర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన పడసరద
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:28
లస: ససస స
8047 NDX1731612
పపరర: చసదన జలలదద

8039 AP151010156572
పపరర: సరసబశవరరవప ననయగడడ

8037 NDX0644641
పపరర: లకడకననరరయణ ననయగడడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప naidu
ఇసటట ననస:15-18-526
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ naidu
ఇసటట ననస:15-18-526
వయసదస:58
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:22
లస: ససస స
8044 NDX1237965
పపరర: అమగలఖ పపలపరటట

94-52/311

భరస : సరసబశవ రరవప naidu
ఇసటట ననస:15-18-526
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప naidu
ఇసటట ననస:15-18-526
వయసదస:37
లస: పప
8041 NDX2191633
పపరర: గరయతడ శశ తతమగలలరర

8036 AP151010159492
పపరర: సరమలమ జఖస ననయగడడ

8061 NDX1413459
పపరర: కళళవత వసగరమళ

94-42/502

భరస : ససరరఖ పడసరద వసగరమళ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:57
లస: ససస స
94-42/504

8064 NDX1588807
పపరర: సససగమక కరసడడడ

94-42/505

భరస : సరసబశవరరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:60
లస: ససస స
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8065 NDX0207555
పపరర: అననపపరషआ యరమలనదआ

94-42/506

భరస : సదబటమరరవపआ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:64
లస: ససస స
94-42/510

8071 NDX0064287
పపరర: రరజజష కలమలర రరడడ

94-42/514

94-42/517

94-42/520

94-42/523

తసడడ:డ హనదమసత రరవప కలలకరరష
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:48
లస: పప
94-42/526

94-42/529

తసడడ:డ ననగనన వసగరమళ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:67
లస: పప

94-42/518

8078 NDX1731273
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప
కకమరగరరర
తసడడ:డ వరరరఘవపలల కకమరగరరర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:44
లస: పప

94-42/521

8081 JBV3699428
పపరర: వజయ కలమలర మమడడకకసడ

94-42/524

8084 JBV3087525
పపరర: మగరళకకషషआ కసచరర आ

8087 NDX0707067
పపరర: శవ పడసరద రరవప కరరడద

94-42/532

94-42/535

8073 NDX1835257
పపరర: పపడమచసద జలలదద

94-42/516

8076 NDX1393230
పపరర: హరర కకషష రజవపరర

94-42/519

8079 JBV3088176
పపరర: రమమష ససరఖదదవర

94-42/522

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:44
లస: పప
8082 JBV3087194
పపరర: చసదడశశఖర దదవభకలసన

94-42/525

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:51
లస: పప
94-42/527

8085 NDX1957341
పపరర: రవ శసకర కకరకపరటట

94-42/528

తసడడ:డ సదబటమ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:54
లస: పప
94-42/530

8088 NDX0353904
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవపआ మలకకనవనआ

94-42/531

తసడడ:డ ఆదదననరరయణआ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:58
లస: పప

8090 NDX1791806
పపరర: తనత వనసకట హరరననథ బటబగ
కకయలమబడడ
తసడడ:డ రరఘవపలల కకయలమబడడ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:60
లస: పప

94-42/533

8093 NDX0706739
పపరర: బబసజమన సరమనవన

94-42/536

తసడడ:డ అరర పర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:80
లస: పప

94-42/513

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప కరరడద
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:58
లస: పప
8092 NDX1413434
పపరర: ససరరఖ పడసరద వసగరమళ

8075 JBV2507275
పపరర: అనల కలమలరआ చదబబడ లలआ

8070 NDX0841619
పపరర: షసషషదదదన షపకआ

తసడడ:డ సదధనకరబటబగ జలలదద
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవపआ आ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ ఆళళళ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:57
లస: పప
8089 NDX0353706
పపరర: ననగరరరడడడ వటటటగగసట

94-42/515

తసడడ:డ సదబటమరరవప
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:53
లస: పప
8086 NDX1834796
పపరర: జగన మహన రరడడ ఆళళళ

8072 JBV3698412
పపరర: రరజశశఖర మమదరమమటర

94-42/509

తసడడ:డ నబసరహహబआ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:29
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద చచదరరआ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ జమకగగసపపల
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:45
లస: పప

8083 NDX0655787
పపరర: శకనవరసరరడడడ అడపర

94-42/512

తసడడ:డ శకనవరస బటబగ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:36
లస: పప

8080 NDX1782615
పపరర: రరఘవవసదడ కలలకరరష

8069 NDX1506809
పపరర: శకకరసత కలయలణపప

8067 NDX1852541
పపరర: తనరక రవ తదజ పపదద

తలర : మలధవ పపదద
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కళళఖనపప
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ రరడడడ
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:31
లస: పప

8077 NDX1835455
పపరర: శకనవరస రరవప జమకగగసపపల

94-42/507

భరస : బబసజమమన
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:71
లస: ససస స

8068 NDX1506635
పపరర: ఫణణ లకడక సరయ సరవన
కలమలర ధనరర
తసడడ:డ గరపరల కకషష మబరరస ధనరర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:26
లస: పప

8074 NDX1580308
పపరర: వజయ కకషష కరసడడడ

8066 NDX0706721
పపరర: నరకల జజఖత సమనవన

8091 NDX1791707
పపరర: సరసబ ససవర రరవప ఉపర

94-42/534

తసడడ:డ ననగజసరశరరవ ఉపర
ఇసటట ననస:15-19-160
వయసదస:65
లస: పప
8094 NDX0944520
పపరర: కళళవత కసడడడ

94-52/315

భరస : పడకరశ రరవప kandaru
ఇసటట ననస:15-19-203
వయసదస:52
లస: ససస స
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8095 NDX1430099
పపరర: రజణగక దదవ కజలస
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94-52/316

భరస : శవ రరమకకషష కజలస keelam
ఇసటట ననస:15-19-316/1
వయసదస:29
లస: ససస స
8098 NDX0406850
పపరర: పపదదబటబగ మగనగర

94-52/319

94-52/322

94-51/421

94-51/424

94-51/426

94-51/833

94-41/609

తసడడ:డ మధద సదధన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:15-107 WARD-3
వయసదస:45
లస: పప

8108 AP151010156648
పపరర: ససరఖననరరయణ ననగగల

8111 NDX1451491
పపరర: సరసబశవ రరవప బమనవన

8114 NDX2874477
పపరర: పడవణ అకకకదనస

8117 JBV3116209
పపరర: రమలదదవ ససరర

94-41/612

8120 JBV3116217
పపరర: అశశక కలమలరआ ససరరआ

94-51/425

8123 NDX0349662
పపరర: అమరజశశరర వరడనల
తసడడ:డ అసకరలల wadala
ఇసటట ననస:15-117-18
వయసదస:32
లస: ససస స

8103 AP151010156408
పపరర: సరసబశవరరవప కణతస

94-52/324

8106 NDX0577346
పపరర: యలరర గడడ మమళళశశర రరవపआ

94-51/423

8109 NDX3162427
పపరర: అససరవదమ తనడడబబ యన

94-41/800

తసడడ:డ కకటయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:15-19-424
వయసదస:61
లస: పప
94-52/325

8112 AP151010156169
పపరర: వనసకటటశశరరర తమకపపడడआ

94-52/458

తసడడ:డ శకరరమగలలआ tammapudi
ఇసటట ననస:15-19-561
వయసదస:58
లస: పప
94-52/583

8115 NDX2166255
పపరర: పడవలర క ససరర

94-41/608

భరస : అరవసద కలమలర ససరర
ఇసటట ననస:15-76
వయసదస:31
లస: ససస స
94-41/610

8118 NDX0208264
పపరర: అవననష కలమలరआ ససరజआ

94-41/611

తసడడ:డ అపరరరరవపआ
ఇసటట ననస:15-76
వయసదస:32
లస: పప
94-41/613

తసడడ:డ అపరరరరవపआ आ
ఇసటట ననస:15-76
వయసదస:36
లస: పప
94-51/762

94-52/321

తసడడ:డ సదబటమరరవపआ yaralagadda
ఇసటట ననస:15-19-373
వయసదస:61
లస: పప

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:15-76
వయసదస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:15-76
వయసదస:34
లస: పప
8122 NDX3035953
పపరర: పరరర శరరధద కకడనల

94-51/422

తసడడ:డ మహనకలమలర
ఇసటట ననస:15-72-37
వయసదస:33
లస: పప

భరస : అశశక బటబగ ససరర
ఇసటట ననస:15-76
వయసదస:34
లస: ససస స
8119 JBV3116225
పపరర: అరవసద కలమలర ససరర

8105 NDX0575514
పపరర: సదజజత యలరర గడడ

8100 NDX1743872
పపరర: శకనవరస రరడడ సరనకకమగక

తసడడ:డ నరసయఖ kantam
ఇసటట ననస:15-19-368
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప బమనవన
ఇసటట ననస:15-19-429/6A
వయసదస:62
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరమనవన
ఇసటట ననస:15-43-315
వయసదస:70
లస: పప
8116 NDX1868225
పపరర: యలమన ససరర

94-52/323

తసడడ:డ శక రరమగలల nagulu
ఇసటట ననస:15-19-373
వయసదస:67
లస: పప

భరస : వల pathan
ఇసటట ననస:15-19-429
వయసదస:41
లస: ససస స
8113 NDX3003894
పపరర: బటలకకషష రరమనవన

8102 AP151010159357
పపరర: పడమల కణతస

94-52/318

తసడడ:డ రవ శసకర రరడడడ సరనకకమగక
ఇసటట ననస:15-19-317
వయసదస:26
లస: పప

భరస : మమలలశశర రరవప yaralagadda
ఇసటట ననస:15-19-373
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగయఖआ jaladi
ఇసటట ననస:15-19-373
వయసదస:63
లస: పప
8110 NDX0211698
పపరర: జజన బ పఠరన

94-52/320

భరస : సరసబశవరరవప kantam
ఇసటట ననస:15-19-368
వయసదస:53
లస: ససస స

భరస : సదబడహకణఖస anagani
ఇసటట ననస:15-19-373
వయసదస:33
లస: ససస స
8107 NDX0334821
పపరర: పడభటకర రరవపआ జలలదదआ

8099 NDX0380337
పపరర: మలరజకసడదయగలల కజలస

8097 NDX0385187
పపరర: శవరరమకకషష కజలస

తసడడ:డ బటలయఖ keelam
ఇసటట ననస:15-19-316/1
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ బటలయఖ keelam
ఇసటట ననస:15-19-316/1
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప batchu
ఇసటట ననస:15-19-346
వయసదస:46
లస: పప
8104 NDX0851709
పపరర: అనగరన పరరశత

94-52/317

భరస : బటలయఖ keelam
ఇసటట ననస:15-19-316/1
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప munaga
ఇసటట ననస:15-19-316/1
వయసదస:37
లస: పప
8101 NDX0846725
పపరర: హరర కకషస ర బచదచ

8096 AP151010159194
పపరర: మసగమక కకలస

8121 JBV3116183
పపరర: అపరరరరవపआ ససరరआ

94-41/614

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగపస आ
ఇసటట ననస:15-76
వయసదస:60
లస: పప
94-51/600

8124 AP151010159376
పపరర: సదశల వరడనల

94-51/601

భరస : అసకరలల wadala
ఇసటట ననస:15-117-18
వయసదస:50
లస: ససస స
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8125 NDX2010809
పపరర: మలధదరర బబతస
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94-51/605

8126 NDX2010791
పపరర: మలణణకఖస బబతస

94-51/606

8127 NDX2239705
పపరర: ననగయఖ బబతసస

94-51/607

తసడడ:డ ననగయఖ బబతస
ఇసటట ననస:15-117/25
వయసదస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ బబతస
ఇసటట ననస:15-117/25
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చన కకటయఖ బబతసస
ఇసటట ననస:15-117/25
వయసదస:54
లస: పప

94-51/780
8128 NDX3070190
పపరర: బబ గర వరప అనత బబ గర వరప
వనసకటరమణయఖ
భరస : బబ గర వరప వనసకటరమణయఖ హసపమసద
ఇసటట ననస:15-117-33
వయసదస:35
లస: ససస స

94-42/767
8129 NDX2919421
పపరర: చసదడ శశఖర ఆనసద రరవప
పస లశశటట
తసడడ:డ వనసకట కకషష మబరరస పస లశశటట
ఇసటట ననస:15-130 F.NO.105 CLASSIC TOW
వయసదస:50
లస: పప

8130 NDX2907293
పపరర: బల కకటటశశర రరవప యయటటకలరర
తసడడ:డ సదబమయఖ
ఇసటట ననస:15-130 F NO 302
వయసదస:79
లస: పప

8131 NDX2919298
పపరర: లకడక సరయ హరరక పస లశశటట

8132 NDX2977387
పపరర: భటరత పస లశశటట

8133 NDX2850964
పపరర: శకనవరస రరవప గసట

94-42/768

94-51/784

94-42/769

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఆనసద రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:15-131 F.NO.105 CLASSIC TO
వయసదస:20
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర ఆనసద రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:15-131, 105 CLASSIC TOWER
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప గసట
ఇసటట ననస:15-136 FLOT NO 105
వయసదస:52
లస: పప

8134 NDX2850212
పపరర: సదజజత నలల
ర రర

8135 NDX2744076
పపరర: ఉమ దదవ బబ యన

8136 NDX2740108
పపరర: భటరర వ బబ యన

94-42/770

భరస : శకనవరస రరవప గసట
ఇసటట ననస:15-136 FLOT NO 105
వయసదస:47
లస: ససస స
8137 NDX2744019
పపరర: రసబటబగ బబ యన

భరస : రసబటబగ బబ యన
ఇసటట ననస:15-136, Plot No. 403
వయసదస:42
లస: ససస స
94-42/773

తసడడ:డ మగసలయఖ బబ యన
ఇసటట ననస:15-136, Plot No.403
వయసదస:50
లస: పప
8140 NDX2850956
పపరర: వర రరడడడ కలర

94-42/775

8141 NDX2851012
పపరర: ససత కలలఖణణ కలర

94-42/778

8144 NDX2850196
పపరర: శకకరసత రరడడడ కలర

94-34/1066

8147 NDX0916239
పపరర: జజసరన దదవ కరసడడడ
భరస : శకనవరసరరవప kandru
ఇసటట ననస:15-1368
వయసదస:37
లస: ససస స

8149 NDX2500858
పపరర: బబ జజన షపక

8150 NDX1291400
పపరర: పదనక జజననలగడడ

94-41/616

భరస : లతఫ షపక
ఇసటట ననస:15-19432/1
వయసదస:68
లస: ససస స

భరస : పపద ఆదయఖ makkena
ఇసటట ననస:15_117_9
వయసదస:61
లస: ససస స

94-42/776

8153 NDX1664706
పపరర: రజణగక దదవ దరరర
తసడడ:డ గరవసదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:15_117_16
వయసదస:25
లస: ససస స

94-41/615

8142 NDX2850998
పపరర: శకకరసత రరడడడ కలర

94-42/777

తసడడ:డ వరర రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:15-140 FLOT NO 402
వయసదస:38
లస: పప
94-42/779

8145 NDX2850980
పపరర: వనసకట సదమలత కలర

94-42/780

భరస : శకకరసత రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:15-140 FLOT NO 502
వయసదస:36
లస: ససస స
94-52/484

8148 NDX2875276
పపరర: ఉష రరణణ దదపరలపపడడ

94-52/554

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:15-17367
వయసదస:62
లస: ససస స
94-52/485

భరస : శవయఖ jonnalagadda
ఇసటట ననస:15-Q8-409
వయసదస:37
లస: ససస స
94-51/673

8139 NDX2122885
పపరర: ననరరశశటట వజయ లకడక

భరస : ఎన శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:15-139. RAGHAVA APARTMEN
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:15-140 FLOT NO 502
వయసదస:38
లస: పప

భరస : కకషష కలమలర బటబగ తకరకళళపరటట
ఇసటట ననస:15-140, venkata sai tower
వయసదస:63
లస: ససస స

8152 AP151010159337
పపరర: జవరతనస మకరకన

94-42/774

భరస : వరర రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:15-140 FLOT NO 402
వయసదస:57
లస: ససస స

భరస : రవకరసత రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:15-140 FLOT NO 402
వయసదస:30
లస: ససస స
8146 NDX3258324
పపరర: అసజన దదవ తకరకళళపరటట

8138 NDX2744084
పపరర: మమనక బబ యన

94-42/772

తసడడ:డ రసబటబగ బబ యన
ఇసటట ననస:15-136, Plot no. 403
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబటబగ బబ యన
ఇసటట ననస:15-136, Plot No.403
వయసదస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడరరడడడ కలర
ఇసటట ననస:15-140 FLOT NO 402
వయసదస:66
లస: పప
8143 NDX2850972
పపరర: తనదజ రరడడడ కలర

94-42/771

94-42/766

8151 NDX1429563
పపరర: సదధదర బటబగ మగకకరర

94-51/698

తసడడ:డ సదసదర బటబగ యస mukuri
ఇసటట ననస:15_17_21
వయసదస:28
లస: పప
94-51/674

8154 NDX1677352
పపరర: పడసనన కలమలరర దరరర

94-51/675

తసడడ:డ గరవసదయఖ దరరర
ఇసటట ననస:15_117_16
వయసదస:26
లస: ససస స
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8155 AP151010156108
పపరర: పడసరదద దరరర

94-51/676

తసడడ:డ గరవసదయఖ darasi
ఇసటట ననస:15_117_16
వయసదస:43
లస: పప
8158 NDX1429597
పపరర: సరళ మగకకరర

94-51/679

94-51/682

భరస : మరరయదనసద bulla
ఇసటట ననస:15_117_22
వయసదస:42
లస: ససస స
8164 NDX0350207
పపరర: ననగ సశపనआ దనసరరआ

94-51/685

94-51/688

94-40/850

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:16-149,F NO 102
వయసదస:44
లస: పప
8176 NDX1750109
పపరర: పరరశత మగదదనసరర

తసడడ:డ పడకరశస మగకకరర mukuri
ఇసటట ననస:15_117_21
వయసదస:63
లస: పప

8162 AP151010159177
పపరర: రరహహలమక బగలలర

8163 AP151010156449
పపరర: మరరయదనసద బగలలర

94-51/683

8165 NDX0350173
పపరర: పదకజ చలలర

8168 NDX0343137
పపరర: రసగరరరవప చలలర

8171 NDX3276300
పపరర: హహమ మగరరరర

8174 NDX2594083
పపరర: కరనవనత బబూదజవరడ

94-51/686

94-51/689

94-41/1048

94-34/834

8179 NDX2094142
పపరర: సదబమ రరవప అలలర

8180 NDX2605152
పపరర: మలర క పఠరన

94-45/489

భరస : సరయ రరజజశశర పడసరద
ఇసటట ననస:17-384
వయసదస:27
లస: ససస స

8183
పపరర: పడవణ చసదడ గరరసటర
తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:18
వయసదస:24
లస: పప

8169 NDX0349803
పపరర: మరరయమక బబతస

94-51/690

8172 NDX2562155
పపరర: హహమస వల షపక

94-35/866

8175 NDX2604973
పపరర: వణ బబ సదలపరటట

94-46/661

8178 NDX1394113
పపరర: లకడక రజవపరర

94-46/626

భరస : హరర కకషష రజవపరర
ఇసటట ననస:17-9-416
వయసదస:35
లస: ససస స

భరస : ఫరరరక పఠరన
ఇసటట ననస:17-10-57
వయసదస:33
లస: ససస స
94-38/966

94-51/687

తసడడ:డ షడడక బటబగ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:17-9-22
వయసదస:18
లస: ససస స

భరస : నరసససహ మబరరస రరజ మగదదనసరర
ఇసటట ననస:17-9-415
వయసదస:63
లస: ససస స

8182 NDX2876662
పపరర: లకడక పడసనన సనననల

8166 NDX0355321
పపరర: శకలసతల చలలర

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:16-146 T1
వయసదస:48
లస: పప

94-46/625

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అలలర
ఇసటట ననస:17-9-420
వయసదస:53
లస: పప

94-51/684

భరస : ననగయఖ betam
ఇసటట ననస:15_117_25
వయసదస:48
లస: ససస స

8177 NDX1962472
పపరర: నరసససహ మబరరస రరజ
మగగగణబరర
తసడడ:డ కరసస రరజ మగగగనసరర
ఇసటట ననస:17-9-415
వయసదస:66
లస: పప

94-46/627

94-51/681

భరస : చననబటమయ challa
ఇసటట ననస:15_117_23
వయసదస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజశలట బబూదజవరడ
ఇసటట ననస:17-2-14, 1st LANE
వయసదస:20
లస: పప
94-46/624

94-51/678

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప bulla
ఇసటట ననస:15_117_22
వయసదస:44
లస: పప

భరస : రరజజశ మగరరరర
ఇసటట ననస:16-15-273/7a
వయసదస:31
లస: ససస స
94-52/590

8160 NDX1429571
పపరర: సదసదర బటబగ మగకకరర

తసడడ:డ సదసదర బటబగ మగకకరర mukuri
ఇసటట ననస:15_117_21
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబమయఖ challa
ఇసటట ననస:15_117_23
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:16-13-964
వయసదస:24
లస: ససస స
8173 NDX3140191
పపరర: హరర వనసకట ననగరసదడ కకల

94-51/680

భరస : రసగ రరవప challa
ఇసటట ననస:15_117_23
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ edavalli
ఇసటట ననస:15_117_23
వయసదస:73
లస: ససస స
8170 NDX2957363
పపరర: సరయ తదజ వలలకల

8159 NDX1429589
పపరర: సదనల దదపక మగకకరర

8157 AP151010156400
పపరర: అసకరలల వరడనల

తసడడ:డ మరరయనన wadala
ఇసటట ననస:15_117_18
వయసదస:57
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప bulla
ఇసటట ననస:15_117_22
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరసआ dasari
ఇసటట ననస:15_117_23
వయసదస:32
లస: ససస స
8167 AP151010159145
పపరర: అసజమక యడవలర

94-51/677

తసడడ:డ అసకరలల vadala
ఇసటట ననస:15_117_18
వయసదస:30
లస: పప

భరస : సదసదర బటబగ మగకకరర mukuri
ఇసటట ననస:15_117_21
వయసదస:41
లస: ససస స
8161 NDX0892554
పపరర: రరజజశశరర బగలలర

8156 NDX0335679
పపరర: ననగ సరయ వడనల

8181 NDX2390714
పపరర: రరధ అలహరర

94-51/657

భరస : ససరరఖ ననరరయణ అలహరర
ఇసటట ననస:17-157
వయసదస:67
లస: ససస స
94-9/1206

8184
పపరర: భరత ననగసడర

94-122/596

తలర : రరజజశశరర ననగసడర
ఇసటట ననస:18
వయసదస:24
లస: పప
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8185 NDX2709020
పపరర: వనసకట శక రరమ పడసరద
ససరఖదదవర
తసడడ:డ రరమకకషష ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:18-31-7
వయసదస:18
లస: పప
8188 NDX2558567
పపరర: సరయ రరస బటటటన

94-7/840

94-51/722

8189 NDX2704294
పపరర: వజయ కలమలరర

94-20/990

8192 NDX2566321
పపరర: ననగగల మర షపక
తసడడ:డ మర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:19-10-122/1
వయసదస:19
లస: పప

8194 NDX2386449
పపరర: వనసకటటసశరరర యయనదగసటట

8195
పపరర: దదలప అడపరల

94-12/1143

తసడడ:డ ననగయఖ యయనదగసటట
ఇసటట ననస:20-18-176/1
వయసదస:47
లస: పప

భరస : లకడక పడసరద లసగమలలర
ఇసటట ననస:22-15-322
వయసదస:66
లస: ససస స
8200 NDX2733467
పపరర: మహబ షపక

8198 NDX2827160
పపరర: యలర యఖ గగసటటరర

94-20/1179

8201 NDX2602985
పపరర: వనసకట శవ పరకరల
తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:23-9-2/a
వయసదస:21
లస: పప

8203 NDX3210390
పపరర: హరరక లకడక రరధదక సరధద

8204 NDX2588150
పపరర: లకడక దదరర పడసనన చరడవరపప

94-34/948

తసడడ:డ సరధద శవ శసకర రరవప రరవప
ఇసటట ననస:23-11-124,sadhu complex
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : శవ రరమకకషష శరక
ఇసటట ననస:23-13-1/1
వయసదస:51
లస: ససస స

8206 NDX3109360
పపరర: బబసడపపడడ బబసడపపడడ

8207 NDX2974871
పపరర: మరరయమక రరయపపడడ

94-41/815

భరస : వనసకట రసగ రరవప బబసడపపడడ
ఇసటట ననస:23-87-3A
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప తమకన
ఇసటట ననస:24-12-110 1/4 ROAD
వయసదస:43
లస: ససస స
8212 NDX2835684
పపరర: రమణ సససహదదడ
భరస : అపరరరవప సససహదదడ
ఇసటట ననస:24-12-115
వయసదస:49
లస: ససస స

8210 NDX2577831
పపరర: రరమకకషష తడడకకమళర

8213 NDX2779684
పపరర: భటణగ కకరణ బబలరసకకసడ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-115
వయసదస:24
లస: పప

94-38/725

8193
పపరర: సరయ వనసకట ధనదసజయ
దగగరబటటట
తసడడ:డ కకశశర దగగరబటటట
ఇసటట ననస:19b
వయసదస:21
లస: పప

94-52/532

8196
పపరర: శశశత పప లనవన

94-51/964

94-41/1010

భరస : బల కకషష పప లనవన
ఇసటట ననస:22
వయసదస:28
లస: ససస స
94-46/796

8199 NDX2827186
పపరర: ఇసదడ గగసటటరర

94-46/797

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:22-20-92
వయసదస:33
లస: ససస స
94-37/603

8202 NDX1832824
పపరర: పదనకవత దదవరశశటట

94-37/541

భరస : కకటటశశర రరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:23-9-221
వయసదస:45
లస: ససస స
94-40/638

8205 NDX2553386
పపరర: కళళవత హనదమతష

94-36/767

భరస : ఆనసద హనదమసతష
ఇసటట ననస:23-57-2/1
వయసదస:39
లస: ససస స
94-45/608

8208 NDX2389690
పపరర: ససవర కలమలరర యరకగరపపల

94-41/617

భరస : శకనద లలట యరకగరపపల
ఇసటట ననస:24/12/83
వయసదస:39
లస: ససస స
94-37/605

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తడడకకమళర
ఇసటట ననస:24-12-111
వయసదస:38
లస: పప
94-37/706

8190 NDX2702553
పపరర: అనవర షపక

94-20/991

భరస : పస తష రరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:24-3-272
వయసదస:44
లస: ససస స
94-37/604

94-51/658

భసధదవప: శలక సదలలసనన షపక
ఇసటట ననస:19-8-76
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:22-20-92
వయసదస:38
లస: పప

భరస : సదభటన షపక
ఇసటట ననస:22-77 MAHALAKSHMI NAGAR
వయసదస:39
లస: ససస స

8209 NDX2591030
పపరర: ఉమ దదవ తమకన

94-45/490

తసడడ:డ మగరళధరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:21
వయసదస:33
లస: పప
94-38/664

8187 NDX2460061
పపరర: లకడక లలవణఖ ఎరక

తసడడ:డ కకషష రరవప ఎరక
ఇసటట ననస:19-8-30A-303 BRUNDAVAN E
వయసదస:21
లస: పప

భరస : ననగరరజ తతనదగగసటర
ఇసటట ననస:19-8-36
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ ననగజశశర రరవప అడప
ఇసటట ననస:19-10-115
వయసదస:32
లస: పప

8197 NDX1869173
పపరర: మహ లకడక లసగమలలర

94-38/967

భరస : చసదడ శశఖర అజజద కలరక
ఇసటట ననస:18 flat no 001
వయసదస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబమరరవప బటటటన
ఇసటట ననస:19-8-35C
వయసదస:19
లస: పప
8191 NDX2581544
పపరర: ఉదయ భటసకర అడప

8186 NDX3010238
పపరర: సరవతడ పరప కలరక

8211 NDX2389179
పపరర: వనసకటటసశరరర చదసగలలశశటట

94-37/542

తసడడ:డ అపరరల సరశమ చదసగలలశశటట
ఇసటట ననస:24-12-115
వయసదస:50
లస: పప
94-37/707

8214 NDX2838852
పపరర: సరయ మగకజశ కకరసపలర

94-40/856

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకరసపలర
ఇసటట ననస:24-21-133
వయసదస:18
లస: పప
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8215 NDX2386423
పపరర: ననగజశశర రరవప కకసడనరర

94-12/1168

తసడడ:డ రరమలరరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:24-23-5
వయసదస:42
లస: పప
8218 NDX2541787
పపరర: బటషర షపక

94-38/733

8224 NDX2428399
పపరర: ఆదదలకడక బబ సదలపరటట

8225 NDX2233559
పపరర: తరపత రరవప రగతష

94-45/467

భరస : కరరరసక బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:25/4/24
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బటలయఖ గరదన
ఇసటట ననస:25-12-82
వయసదస:36
లస: ససస స
94-46/663

తసడడ:డ బడహక రరవప ఎనగసడర
ఇసటట ననస:25-14-35
వయసదస:36
లస: పప
8236 NDX2714533
పపరర: తససర మ షపక

94-46/666

94-37/708

94-39/962

8231 NDX2477453
పపరర: భవరన జజమకరణపప

94-46/629

94-46/664

Deleted

భరస : జయ కకషష రరజజశ కటకరరజ
ఇసటట ననస:25-18-44/A, H.NO: 438
వయసదస:30
లస: ససస స

8226 NDX2618429
పపరర: ననగ సదధన లకకకసశశటట

94-20/1017

8229 NDX2620946
పపరర: చచవతనఖ యలలవరరర పటట

94-46/662

8232 NDX2477438
పపరర: హరర పడసరద జజమకరణపప

94-46/630

8235 NDX2714673
పపరర: మహమకద ఖససస షపక

94-46/665

తసడడ:డ సదలలమన షపక
ఇసటట ననస:25-14-52
వయసదస:40
లస: పప
94-20/1188

8238 NDX2716421
పపరర: శవవరపడసరద పలర పప

94-37/606

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:25-16-261
వయసదస:18
లస: పప
94-39/1004

భరస : గరపస కకషష తచననల
ఇసటట ననస:25-17-508
వయసదస:23
లస: ససస స
94-12/1405

94-7/943

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జజమకరణపప
ఇసటట ననస:25-14-30
వయసదస:34
లస: పప

8234 NDX2591121
పపరర: వనల వసకరయలపరటట

8240 NDX2678894
పపరర: మణణ మల తనననరర

8223 NDX2902211
పపరర: మననహర రరడడడ ఆరర

తసడడ:డ వరననరరయణ యలలవరరర పటట
ఇసటట ననస:25-14-14/A
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనద గడదడ
ఇసటట ననస:25-15-275/1
వయసదస:18
లస: ససస స

తలర : మలర కరరరరన రరవప గజరవలర
ఇసటట ననస:25-17-120/A
వయసదస:26
లస: పప
8242 NDX3182235
పపరర: సదమ కటకరరజ

8228 NDX2779692
పపరర: వజయ కలమలరర బబలరసకకసడ

8237 NDX2919652
పపరర: కకషషవనణణ గడదడ

94-46/628

భరస : హరర కకషష లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:25-8-9
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవ పడసరద వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:25-14-47/A
వయసదస:19
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:25-14-52
వయసదస:32
లస: ససస స
8239 NDX2389906
పపరర: భటరర వ కకషష గజరవలర

94-33/706

భరస : హరర పడసరద జజమకరణపప
ఇసటట ననస:25-14-30
వయసదస:22
లస: ససస స
94-20/1187

8220 NDX2390409
పపరర: ససమ షపక

తసడడ:డ శవ రరమరరడడ
ఇసటట ననస:25-2-4
వయసదస:27
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-12-115
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : సదరరబటబగ పలర
ఇసటట ననస:25-14-28
వయసదస:38
లస: ససస స
8233 NDX2796290
పపరర: రవ కలమలర ఎనగసడర

94-7/942

తసడడ:డ సతఖస ననయగడడ రగతష
ఇసటట ననస:25-5-380
వయసదస:42
లస: పప
94-207/66

94-38/732

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:24-34-72
వయసదస:22
లస: ససస స

8222 NDX2850758
పపరర: గగసప బటష మహమకద
తసడడ:డ అబబ
ద ఖయగఖస మహమకద
ఇసటట ననస:25-1-99
వయసదస:40
లస: పప

8230 NDX2713832
పపరర: రమణ పలర

94-38/734

తసడడ:డ జలలన సయద
ఇసటట ననస:24-31-48
వయసదస:40
లస: పప
94-37/543

8217 NDX2562577
పపరర: నజమ పఠరన

తసడడ:డ జజఫపరరలల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:24-31-38A
వయసదస:20
లస: ససస స

8219 NDX2578656
పపరర: బటజ సయద

తసడడ:డ రమణ రరవప
ఇసటట ననస:24-12244 1/2 NALLACHERUV
వయసదస:23
లస: పప

8227 NDX2460525
పపరర: లత గరదన

94-38/665

భరస : సదభటన పపతదన
ఇసటట ననస:24-31-38
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:24-31-39
వయసదస:33
లస: పప
8221 NDX2535177
పపరర: మహహశ కలమలర మలలర ల

8216 NDX2389419
పపరర: తనహహ
హ ననసర పపతదన

8243 NDX2702009
పపరర: సరసశత చసదనరర పత
భరస : వ ఏన హహమ పడసరద చసదనరర పథద
ఇసటట ననస:25-18-90/3
వయసదస:45
లస: ససస స

8241 NDX2233419
పపరర: ఖలససస బ షపక

94-33/707

భరస : మలబగ షపక
ఇసటట ననస:25-17-790
వయసదస:25
లస: ససస స
94-38/735

8244 NDX2417186
పపరర: సదభటన షపక

94-33/709

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:25-18-120/A
వయసదస:50
లస: పప
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94-33/739

భరస : ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:25-18-121
వయసదస:72
లస: ససస స
8248 NDX2760171
పపరర: ఖజజబ షపక

94-50/580

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:25-21-43
వయసదస:21
లస: ససస స
8251 NDX2386381
పపరర: జయసత మలమళర

94-12/1170

94-12/1244

Deleted
94-40/858

భరస : శకనవరస రరవప యలర
ఇసటట ననస:26-14-54
వయసదస:39
లస: ససస స
8260 NDX2590982
పపరర: జయ లకడక మగదదసశశటట
భరస : రరమ కకషష మగదదసశశటట
ఇసటట ననస:26-19-113/1
వయసదస:45
లస: ససస స
8263 NDX2619096
పపరర: సరయ రరఘవవసదడ వరజలల

94-45/491

94-12/1406

Deleted
94-40/582

భరస : సదరజష కకమబకరర
ఇసటట ననస:26-34-54/3
వయసదస:26
లస: ససస స
8272 NDX2799104
పపరర: మన గగసటకల

8250 NDX2709491
పపరర: గగలలబ షపక

94-12/1246

8252 NDX2904118
పపరర: బటష షపక

8255 NDX2715183
పపరర: ఇమలమ న షపక

94-52/593

94-12/1245

Deleted

8258 NDX2594307
పపరర: జజన అపపరరప కళళరర

8261 NDX2660330
పపరర: వనసకట దదవఖ నగరజ పరశతనవన

8267 NDX2428290
పపరర: పవన ససదదప చచలర లరర

94-40/640

94-7/842

భరస : మగరళ మగరళమహన గగసటకల
ఇసటట ననస:26-34-132/102
వయసదస:40
లస: ససస స

8273 NDX1734624
పపరర: కకషష మబరరస కటకస
తసడడ:డ గరపరల పపననయఖ
ఇసటట ననస:26-35-62
వయసదస:57
లస: పప

94-38/736

8256 NDX3145398
పపరర: శకనవరస రరవప యలర

94-40/860

తసడడ:డ సదబమ రరవప యలర
ఇసటట ననస:26-4-154
వయసదస:40
లస: పప
8259 NDX2590362
పపరర: అఖలలసడదశశరర తమకశశటట

94-37/607

8262 NDX2558336
పపరర: రరషక షపక

94-34/836

Deleted

తలర : నససమ షపక
ఇసటట ననస:26-20-67/18
వయసదస:19
లస: ససస స
94-45/609

8265 NDX3078151
పపరర: యయసదరతనస కలథదటట

94-36/859

తసడడ:డ జజసఫ కలథదటట
ఇసటట ననస:26-27-33
వయసదస:53
లస: పప
94-40/580

8268 NDX2389369
పపరర: లలవణఖ పసననమనవన

94-40/581

తసడడ:డ సదబటమరరవప పసననమనవన
ఇసటట ననస:26-34-54/2A
వయసదస:22
లస: ససస స
94-40/583

తసడడ:డ ఖలససయల కకమబకరర
ఇసటట ననస:26-34-54/3
వయసదస:33
లస: పప
94-40/859

8253 NDX2589679
పపరర: రజవత కనద క
ష లసతన

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-17-178
వయసదస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప చచలర లరర
ఇసటట ననస:26-34-54/1
వయసదస:22
లస: పప
8270 NDX2466233
పపరర: సదరజష కకమబకరర

94-12/1247

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కనద క
ష లసతన
ఇసటట ననస:25-23-178
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:25-22493
వయసదస:20
లస: పప

8264 NDX3113313
పపరర: సదమత పపపర

94-50/521

తసడడ:డ షబర షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయసదస:19
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద పపపర
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బటబగరరవప గరల
ఇసటట ననస:26-34-21/12
వయసదస:27
లస: పప

8269 NDX2466241
పపరర: శవ పరరశత కకమబకరర

8249 NDX2661007
పపరర: షరరఫ షపక

తసడడ:డ చచసచద రరమ రరవప పరశతనవన
ఇసటట ననస:26-19-114/B
వయసదస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరజలల
ఇసటట ననస:26-20-238/2
వయసదస:20
లస: పప
8266 NDX2805745
పపరర: చసదడశశఖర శకసరయ గరల

తసడడ:డ సదభటన సయద
ఇసటట ననస:25-21-42
వయసదస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కలమలర
ఇసటట ననస:26-17-51
వయసదస:22
లస: పప
94-41/679

8247 NDX2604742
పపరర: హససన బబగగమ సయద

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:25-19-108/B, LALPURAM ROA
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/125
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ యలదగరరర గరనననరపప
ఇసటట ననస:25-22117
వయసదస:35
లస: పప
8257 NDX3218120
పపరర: లకడక యలర

94-40/579

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయసదస:22
లస: పప

భరస : బడహకయఖ మలమళర
ఇసటట ననస:25-22-493/10A
వయసదస:34
లస: ససస స
8254 NDX2661312
పపరర: రవ గరనననరపప

8246 NDX2389344
పపరర: వజయ లకడక పరలపరరస

8271 NDX2594679
పపరర: శకవదఖ ఇనవమమలల

94-40/641

తసడడ:డ హరర కకషష పడసరద ఇనవమమలల
ఇసటట ననస:26-34-55,F. No. G1
వయసదస:18
లస: ససస స
94-43/803

8274 NDX2390342
పపరర: ఖదరరరద షపక

94-46/633

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-38-2/3
వయసదస:32
లస: పప
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8275 NDX2264786
పపరర: శరహహదన షపక
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94-41/618

భరస : బటజ షపక
ఇసటట ననస:26-38-113
వయసదస:35
లస: ససస స
8278 NDX2447084
పపరర: లకడక రరడడ గసగ సన

94-41/620

94-41/682

Deleted
94-43/658

తసడడ:డ ననసచనరయఖ పరరసర
ఇసటట ననస:26-38-140/2
వయసదస:37
లస: పప
8287 NDX2576049
పపరర: దదవఖ మలయకలసటటర

8279 NDX2543650
పపరర: రరమ మగనగరల

8282 NDX2549178
పపరర: వరయఖ చమట

8288 NDX2619419
పపరర: ఆరజపరత తరరపటమక
తసడడ:డ ఆరజపరత వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-38-143/16
వయసదస:22
లస: ససస స

8290 NDX2462299
పపరర: లకడక తరరపతమక బతష
స ల

8291 NDX2570109
పపరర: లకడక హరరక వవమగ

94-45/468

తసడడ:డ రరజయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-38-143/17
వయసదస:24
లస: ససస స
94-42/699

94-40/643

Deleted
94-49/127

తసడడ:డ రరజమననహర నసతలపరటట
ఇసటట ననస:26-39-7/5/A
వయసదస:56
లస: పప
8302 NDX2637197
పపరర: రరమమబరరస రరడడడ వసజరరపప
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ వసజరరపప
ఇసటట ననస:26-39-120
వయసదస:20
లస: పప

8294 NDX2475044
పపరర: సదనత భవనస

94-24/819

8297 NDX2551133
పపరర: హరరననథరరడడడ మలరరసల

94-40/642

94-41/681

8283 NDX2570943
పపరర: ఉష కకసడసరర

94-41/684

భసధదవప: వనసకటటశశరరర కకసడసరర
ఇసటట ననస:26-38-126
వయసదస:18
లస: ససస స
8286 NDX2527398
పపరర: లకడక దదపపరల

94-44/556

8289 NDX2384170
పపరర: వనసకరయలమక బతష
స ల

94-44/552

భరస : రరజయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-38-143/17
వయసదస:46
లస: ససస స
94-45/492

8292 NDX2390201
పపరర: సతఖననరరయణ ఉప

94-45/469

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ ఉప
ఇసటట ననస:26-38-143/24
వయసదస:31
లస: పప
94-37/544

8295 NDX2389302
పపరర: ధనలకడక అసబటట

94-40/585

భరస : ససవర రరడడ అసబటట
ఇసటట ననస:26-38-158
వయసదస:25
లస: ససస స
94-40/644

తసడడ:డ సదబటమరరడడడ మలరరసల
ఇసటట ననస:26-38-207/1A
వయసదస:21
లస: పప

8298 NDX2643815
పపరర: అవవకరనసదదన గగటట స

94-12/1248

తసడడ:డ అసకమరరవప గగటట స
ఇసటట ననస:26-39
వయసదస:19
లస: ససస స

8300 NDX2639755
పపరర: వనసకట సరయ దదవఖ
బగరరగగబసడ
తసడడ:డ రరజశశఖర బగరరగగబసడ
ఇసటట ననస:26-39-108/A
వయసదస:20
లస: ససస స

94-12/1249

8303 NDX2661247
పపరర: అజజదదదన మహమకద

94-12/1250

తలర : ఆశరరఫపననసర మహమకద
ఇసటట ననస:26-39-129/12
వయసదస:21
లస: పప

8280 NDX2551083
పపరర: రరజజష కలదరవలర

భరస : బటలకకషష జకలకల
ఇసటట ననస:26 38 143
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : అసజ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:26-38-143/D
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబటబగ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:26-38-159/A
వయసదస:18
లస: పప

8299 NDX0669036
పపరర: పరల మననహర నసతలపరటట

94-44/551

తసడడ:డ రరసబటబగ వవమగ
ఇసటట ననస:26-38-143/20A
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దనసరర
ఇసటట ననస:26-38-143/51
వయసదస:24
లస: పప
8296 NDX2567766
పపరర: వనసకట కసకకపరటట

94-41/683

భరస : సస లలకన రరజ పరరసర
ఇసటట ననస:26-38-140/2
వయసదస:34
లస: ససస స
94-37/608

94-41/816

భసధదవప: రరమలకడక కలదరవలర
ఇసటట ననస:26-38-114/1
వయసదస:38
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ కసవయర బటబగ మలయకలసటటర
ఇసటట ననస:26-38-143/4A
వయసదస:18
లస: ససస స

8293 NDX2593325
పపరర: వనసకట సదబమరరవప దనసరర

94-41/680

తసడడ:డ వనసకటయఖ చమట
ఇసటట ననస:26-38-119/26
వయసదస:46
లస: పప
8285 NDX2390151
పపరర: కమల కలమలరర పరతడ

8277 NDX2933323
పపరర: లకడక పడసనన మగరల

భరస : శకరరమలల మగరల
ఇసటట ననస:26-38-113/A
వయసదస:58
లస: ససస స

భరస : రవ కలమలర మగనగరల
ఇసటట ననస:26-38-114
వయసదస:67
లస: ససస స

భరస : శశరసక అసదచ
ఇసటట ననస:26-38-115
వయసదస:28
లస: ససస స

8284 NDX2384147
పపరర: సస లలకన రరజ పరరసర

94-41/619

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:26-38-113
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ గసగ సన
ఇసటట ననస:26-38-113/B
వయసదస:21
లస: పప
8281 NDX2594802
పపరర: పడసనన లకడక కసదదల

8276 NDX2264802
పపరర: బటజ షపక

8301 NDX2390243
పపరర: మలర కరరరరన రరవప తతట

94-45/470

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-39-114
వయసదస:35
లస: పప
8304 NDX2638450
పపరర: బటజడడమ సయద

94-12/1256

తసడడ:డ తజదదదన సయద
ఇసటట ననస:26-39-129/54/A/1
వయసదస:20
లస: ససస స
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పపరర: కలలరచరన పరతతడ
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94-12/1257

తసడడ:డ మగరరరర పరతడ
ఇసటట ననస:26-39-129/56
వయసదస:46
లస: పప
8308 NDX2626091
పపరర: అసజల జజక

94-12/1251

94-12/1253

94-37/609

94-39/1178

94-45/610

94-38/739

94-42/700

తసడడ:డ అబగదల కరరస సయద
ఇసటట ననస:26-45-141
వయసదస:18
లస: పప

94-12/1255

భసధదవప: రసబటబగ
ఇసటట ననస:26-39-129/265
వయసదస:18
లస: ససస స

8315 NDX2571495
పపరర: దదరరర పడసరద ఓలలటట

94-49/603

8318 NDX3095700
పపరర: జజ ఏల మరరయనన కరకలమలనద

8321 NDX2867810
పపరర: వనసకట జగదదశ గగసటటరర

8324 NDX3198108
పపరర: కకసడమక తననరర

8327 NDX2542710
పపరర: ననగరసదడ బటబగ తరరమలకకసడ

94-36/721

8330 NDX2954188
పపరర: బల కకటమక శరరగరరర

94-40/861

8333 NDX2244499
పపరర: కకసడమక తమకశశటట
భరస : రరవననన తమకశశటట
ఇసటట ననస:26-45-141-16-6
వయసదస:43
లస: ససస స

94-39/1005

8319 NDX2389211
పపరర: గరపస దదవరకకసడ

94-37/545

తసడడ:డ పస లయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:26-44-94/7,
వయసదస:23
లస: పప
94-45/611

8322 NDX2388940
పపరర: శకకరనస గగరరజల

94-35/836

తసడడ:డ శకనవరసదలల గగరరజజల
ఇసటట ననస:26-45-16/82
వయసదస:23
లస: పప
94-49/751

8325 NDX2598183
పపరర: వరణణ జగననధస

94-20/1022

భరస : ననగయఖ జగననధస
ఇసటట ననస:26-45-103
వయసదస:28
లస: ససస స
94-42/701

8328 NDX3079613
పపరర: జజన లలజర జలద

94-20/1189

తసడడ:డ ఆనసదరరవప జలద
ఇసటట ననస:26-45-103/A
వయసదస:55
లస: పప
94-39/1179

భరస : ఇశరసరర శరరగరరర
ఇసటట ననస:26-45-118/1
వయసదస:56
లస: ససస స
94-7/844

8316 NDX2564524
పపరర: కకరస ర లకడక రరడడ కలసచల
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:26-44-65 /9
వయసదస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదద తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-103
వయసదస:29
లస: పప

భరస : మలధవరరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:26-45-114
వయసదస:24
లస: ససస స
8332 NDX2665008
పపరర: మగనన సయద

8313 NDX2661171
పపరర: సరయ లకడక గర

భరస : సరసబయఖ తననరర
ఇసటట ననస:26-45-75
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదద తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-103
వయసదస:29
లస: పప
8329 NDX2389062
పపరర: సశపన ఓరరగసటట

94-12/1254

తసడడ:డ వనసగయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయసదస:20
లస: పప

భరస : బకలల అసగడడ
ఇసటట ననస:26-45-20
వయసదస:40
లస: ససస స
8326 NDX2541803
పపరర: ననగరసదడ బటబగ తరరమలకకసడ

94-12/1252

తసడడ:డ జజనవసద
ఇసటట ననస:26-44-90
వయసదస:42
లస: పప

భరస : మలల కకసడయఖ దదవరపప
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయసదస:36
లస: ససస స
8323 NDX2705077
పపరర: సమలజ అసగడడ

8310 NDX2700532
పపరర: నమలకన సతఖననరరయణ
నమలకన
భసధదవప: నమలకన లకడక నమలకన
ఇసటట ననస:26-39-129/170
వయసదస:61
లస: పప

తసడడ:డ నన ఓలలటట
ఇసటట ననస:26-44-12
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడడ కలసచనల
ఇసటట ననస:26-44-65/9
వయసదస:44
లస: పప
8320 NDX2867570
పపరర: వనసకట సదబమమక దదవరపప

8312 NDX2635449
పపరర: శకనవరస రరడడడ మగడడయల

94-12/1259

94-12/1172

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మగడడయల
ఇసటట ననస:26-39-129/261
వయసదస:19
లస: పప

తలర : ఆగజనసమక డరర
ఇసటట ననస:26-41-1
వయసదస:24
లస: పప
8317 NDX2788909
పపరర: శకనవరస రరడడడ కలసచనల

8309 NDX2386415
పపరర: రరమ సరహహ

8307 NDX2706695
పపరర: వవనసమలలల రమమశ

తసడడ:డ వవనసమలలల గగరవయఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/84
వయసదస:28
లస: పప

భరస : తడననథ సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-129/169
వయసదస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబగల రరడడడ కకడసరర
ఇసటట ననస:26-39-129/203/a
వయసదస:49
లస: పప
8314 NDX2559300
పపరర: నవన డరర

94-12/1258

తసడడ:డ అశశక కలమలర కరబబ ఠర
ఇసటట ననస:26-39-129/73
వయసదస:19
లస: పప

భరస : సదరజష జజక
ఇసటట ననస:26-39-129/166
వయసదస:23
లస: ససస స
8311 NDX2634244
పపరర: మలధవ రరడడడ కకడసరర

8306 NDX2661080
పపరర: సదమసత కరబబ ఠర

8331 NDX2693877
పపరర: రమణణ బటయ బనడ వట

94-7/843

భరస : సపమ ననయక బనడ వట
ఇసటట ననస:26-45-141
వయసదస:44
లస: ససస స
94-7/822

8334 NDX2665040
పపరర: మసగమక అవపల

94-7/845

భరస : సదబమ రరవప అవపల
ఇసటట ననస:26-45-141/19
వయసదస:35
లస: ససస స
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8335 NDX2645109
పపరర: బరరతకవ వనసకట కకషష

94-7/846

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బరరతకవ
ఇసటట ననస:26-45-141/19A
వయసదస:23
లస: పప
8338 NDX2845105
పపరర: నరసససహ ననయక

94-38/968

94-42/811

94-42/702

94-42/665

8350 NDX3164902
పపరర: సతస బటబగ పప దదలపప

94-44/841

8345 NDX3151404
పపరర: అరరణ కలమలరర పరడఠరకసథమ

8348 NDX2390060
పపరర: జయశక ఆరర

8351 NDX3168861
పపరర: రరఢ పప దదలపప

94-45/731

8354 NDX2888402
పపరర: ససధఖ మదనపలర జనక

94-51/842

తసడడ:డ వనలలదదడ దదసపల
ఇసటట ననస:35-12-827/1
వయసదస:44
లస: పప

8357 NDX2708766
పపరర: చసదడకల కకటటరజకకలల

94-39/963

8360 NDX2709632
పపరర: పడదదప అమరస లలరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతరపపమలలపఅల
ఇసటట ననస:51-7-17
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అమరస లలరర
ఇసటట ననస:51-7-17
వయసదస:26
లస: పప

8362 NDX2875755
పపరర: అనల కలమలర బటటటల

8363 NDX2746022
పపరర: పపరరమళర కకషషవనణణ

94-52/641

భరస : పపరరమళర శసకర ననరరయణ
ఇసటట ననస:63A/1/1
వయసదస:41
లస: ససస స

8343 NDX2589786
పపరర: ననగమక వనమగల

94-43/682

8346 NDX3012259
పపరర: వరపడసరద కకసడ బబ లల

94-52/595

8349 NDX2446771
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడమబడడ

94-36/722

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకసడమబడడ
ఇసటట ననస:31-620
వయసదస:46
లస: పప
94-44/842

8352
పపరర: చచవతనఖ కకషష కజతనవన

94-22/807

తసడడ:డ రమలరరవప కజతనవన కజతనవన
ఇసటట ననస:32 VILLAGE GREEN
వయసదస:33
లస: పప
94-37/725

8355 NDX2559599
పపరర: హరరత మహమలటస

94-41/728

తలర : జజఖతఖత దదవ మహమలటస
ఇసటట ననస:35-3-113
వయసదస:19
లస: ససస స
94-20/1029

తసడడ:డ నగజశశరరరవప కకటటరజకకలల
ఇసటట ననస:35 BLCK
వయసదస:19
లస: ససస స
94-42/751

94-41/621

తసడడ:డ బసవ పపననయలఖ కకసడ బబ లల
ఇసటట ననస:30-3-6A
వయసదస:61
లస: పప

భరస : రరఘవవసదడ రరవప ఉమమకతస ల
ఇసటట ననస:33-18-20
వయసదస:59
లస: ససస స
94-51/908

8340 NDX2429736
పపరర: వవణగ మలధవ బబ డదపపడడ

తసడడ:డ బటలకకషష వనమగల
ఇసటట ననస:29-27-54
వయసదస:20
లస: ససస స

భరస : సతస బటబగ పప దదలపప
ఇసటట ననస:32-9-728
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రమలవరరవ కజతనవన కజతనవన
ఇసటట ననస:32 VILLAGE GREEN
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:59
వయసదస:25
లస: పప

94-44/731

భరస : కకటట రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:31-41-41
వయసదస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చననరరవప పప దదలపప
ఇసటట ననస:32-9-728
వయసదస:41
లస: పప

8359 NDX2709590
పపరర: ససతతషస తతరపపమలలపఅల

8342 NDX3039567
పపరర: జలల షపక

94-12/1260

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:27-1-19
వయసదస:50
లస: పప

భరస : ననగరరరనరరజ
ఇసటట ననస:29-119
వయసదస:35
లస: ససస స

8347 NDX0246439
పపరర: శవననగజశశరమకआ మహమకద
ఖలజआ
భరస : మయనదదదదనआ
ఇసటట ననస:31/18/28
వయసదస:69
లస: ససస స

8356 NDX2824829
పపరర: శవననగగ దదసపల

94-40/586

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:29-27-48-296
వయసదస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:29-36-129/104
వయసదస:45
లస: ససస స

8353
పపరర: చచవతనఖ కకషష కజతనవన

8339 NDX2516623
పపరర: రమలదదవ బబ రరగడడ

8337 NDX2661429
పపరర: శకనవరస రరవప రరవనళర

తసడడ:డ లకకయఖ రరవనళర
ఇసటట ననస:26-47-426
వయసదస:21
లస: పప

భరస : రవ కలమలర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:26-38159/A
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగణ శశఖర పసళర ళ కరణస
ఇసటట ననస:27-100 , Flat - G4
వయసదస:25
లస: పప
8344 NDX2567238
పపరర: గసగమక మలలర బబ యన

94-39/339

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసకరల
ఇసటట ననస:26-46-148/B-1
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ రవసధడ ననయక
ఇసటట ననస:26-68-166
వయసదస:53
లస: పప
8341 NDX3193299
పపరర: సరయ అరరణ కరణస

8336 NDX1851832
పపరర: శవ పడసరద అసకరల

8358 NDX2850881
పపరర: ఆదదననరరయణ బసడర

94-42/836

తసడడ:డ శవయఖ బసడర
ఇసటట ననస:38-28-41/1
వయసదస:73
లస: పప
94-42/752

8361 NDX1335165
పపరర: అచదఖతనసబ గరసదద

94-42/667

భరస : అయఖనన చచధరర
ఇసటట ననస:51-18-28
వయసదస:74
లస: ససస స
94-35/957

8364 NDX2933083
పపరర: పపరరమళర శసకర ననరరయణ

94-39/1296

తసడడ:డ పపరరమళర వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63A/1/1
వయసదస:48
లస: పప
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8365 NDX2733632
పపరర: శసకర ననరరయణ పపరరమళర

94-37/758

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపరరమళర
ఇసటట ననస:63A/4/1
వయసదస:49
లస: పప
8368
పపరర: పరల వనత జరఎలదద

94-34/1084

94-20/1090

94-37/642

94-41/735

94-24/960

94-24/838

94-40/693

8378 NDX2680726
పపరర: గజనశ బలలసదపత

8381 NDX2619765
పపరర: ఫజలలదదదన షపక

8384 NDX3149945
పపరర: వ ఏస సరయననథ జవరశజ

94-37/764

8387 NDX2699106
పపరర: ససబటడజఖస దనదదతతట

94-39/1051

8390 NDX0028712
పపరర: రఘగరరమ రరడడడ శరఖమల

భరస : రఘగరరమ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:96-8-350,FLAT NO:401
వయసదస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబటమరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:96-8-350,FNO:401
వయసదస:62
లస: పప

8392 NDX3220084
పపరర: జజహనవ పరరశ

8393 NDX2713477
పపరర: శరరష దనసరర

94-49/919

తలర : నరరయణమక పరరశ
ఇసటట ననస:98/A, Railway Quarters
వయసదస:18
లస: ససస స

8373 NDX2933679
పపరర: సదవరష లకడక మడడడ

94-37/760

8376 NDX2559532
పపరర: శవ లల డదరసగగల

94-41/734

8379 NDX2390169
పపరర: జజస మమరర అబబమ

94-44/553

భరస : పపలలరరరవప అబబమ
ఇసటట ననస:92-09-564
వయసదస:22
లస: ససస స
94-39/1053

8382 NDX2765964
పపరర: ఫజలలదదదన షపక

94-39/1302

తసడడ:డ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:92-14-1287
వయసదస:54
లస: పప
94-12/1623

94-45/513

భరస : ననరరయణరరడడడ దనదదతతట
ఇసటట ననస:94-29-2100
వయసదస:52
లస: ససస స
94-37/548

94-20/950

తసడడ:డ పపలర యఖ దదరసగగల
ఇసటట ననస:90-4-425/26
వయసదస:33
లస: ససస స

తలర : వనసకట రమదదవ జవరశజ
ఇసటట ననస:92-16-1516, Flat 303
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ గరబడయల పలర కకసడ
ఇసటట ననస:93-126-808
వయసదస:19
లస: ససస స
8389 NDX0703207
పపరర: వజయ లకడక శరఖమల

8375 NDX2576726
పపరర: జజసఫ కలమలర జసగస

8370 NDX2535367
పపరర: రవకలమలర పసడతల

భరస : సతఖననరరయణ మడడడ
ఇసటట ననస:89-75, FLAT NO 405
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:92-14-1287
వయసదస:55
లస: పప

భరస : మహహససన షపక
ఇసటట ననస:92-14-1295
వయసదస:21
లస: ససస స
8386 NDX2886232
పపరర: మమరర జజకకబబఠ పలర కకసడ

94-49/873

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-5-23
వయసదస:34
లస: పప

తసడడ:డ చచనన కజశవపలల తషమలబబటట
ఇసటట ననస:92-11-699
వయసదస:33
లస: పప
8383 NDX2657534
పపరర: రజయ షపక

8372 NDX3038452
పపరర: షబటన షపక

94-39/1298

తసడడ:డ రమణయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:87-16-27-87
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ మలరరక జసగస
ఇసటట ననస:90-4-12/4
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ దదరసగగల
ఇసటట ననస:90-4-425/26
వయసదస:25
లస: ససస స
8380 NDX2996379
పపరర: పపద అసకయఖ తషమలబబటట

94-39/1300

తసడడ:డ మహబబబ వల
ఇసటట ననస:89-4-333B
వయసదస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకూసనవరసరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:90-03-404
వయసదస:22
లస: ససస స
8377 NDX2559516
పపరర: శవ ననగజసదడస డదరసగగల

8369 NDX3187317
పపరర: ససతమక అతస లలరర

8367 NDX3042587
పపరర: అరరణ కలమలరర మక
ర ననడ

తసడడ:డ అసకయఖ మక
ర ననడ
ఇసటట ననస:73
వయసదస:19
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ అతస లలరర
ఇసటట ననస:81/53
వయసదస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:87-16-27-87
వయసదస:22
లస: పప
8374 NDX2574341
పపరర: లకడక తరరపరతమక బసడనరర

94-35/888

భరస : చసదడశశఖర పసలలలల
ఇసటట ననస:64-7-1
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజశ బటబగ జరఎలదద
ఇసటట ననస:75
వయసదస:22
లస: పప
8371 NDX2563146
పపరర: రవ కలమలర పసడతల

8366 NDX2606432
పపరర: రరమ దదవ పసలలలల

8385 NDX2234649
పపరర: లల వనసకట పవన కలమలర
చదవపరర
తసడడ:డ ననగరరజ చదవపరర
ఇసటట ననస:93-8-408
వయసదస:33
లస: పప

94-36/724

8388 NDX3108883
పపరర: నననస ఎనససకర

94-44/882

తసడడ:డ ననగజశశరరరవప ఎనససకర
ఇసటట ననస:96-2-44
వయసదస:18
లస: ససస స
94-37/549

8391 NDX3082039
పపరర: మహ లకడక సరబణణసస

94-45/679

భరస : శకనద సరబణణసస
ఇసటట ననస:96-09-377/1
వయసదస:27
లస: ససస స
94-20/956

తసడడ:డ వనసకట పపరష చసదడ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:101
వయసదస:20
లస: ససస స

8394 NDX2235349
పపరర: పరరరక కరకరల పరళ

94-38/666

భరస : గగపరల కరకరల పరళ
ఇసటట ననస:101
వయసదస:56
లస: ససస స
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94-38/828 8396
8395 NDX3017183
పపరర: జయ సరయ శవరన మసగమబరర
పపరర: దదరర ననయగడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మసగమబరర
ఇసటట ననస:101
వయసదస:20
లస: ససస స
8398 NDX3194271
పపరర: డయలనన జరమమల సతఖ లత
బబ కకననల
భరస : దదవ కలమలర గసగవరపప
ఇసటట ననస:101,Chandrika
వయసదస:56
లస: ససస స
8401 NDX3224656
పపరర: హనదమసత పడసరద చరడన

భసధదవప: మధదపపశరర యడర పరటట
ఇసటట ననస:101
వయసదస:35
లస: పప
94-42/758

94-34/1059

94-40/604

94-40/710

94-45/518

94-37/671

94-51/659

94-2/962

తసడడ:డ రరమకహన జరటట
ఇసటట ననస:119-10-863
వయసదస:28
లస: ససస స

8403 NDX2923217
పపరర: శశష బడహక చనరర చరడన

94-41/749

8406 NDX2825909
పపరర: రరఢ బటలలమమమదద

94-44/612

భరస : వనవఫ బటలలమమమదద
ఇసటట ననస:103 DREAM HOME APTS
వయసదస:42
లస: ససస స

8411
పపరర: జగదదశ వపదథన

8414 NDX2784825
పపరర: పపషరరవత భవనస

8417 NDX0702423
పపరర: ధరజకసదడ సదఖవరసస

8420 NDX2569556
పపరర: సరరజన సబత కకరగ

8423 FYY1069384
పపరర: పడవణ కలమలర టటలడదవలపఅల
భసధదవప: సబత
ఇసటట ననస:121-9-1579/402
వయసదస:40
లస: పప

94-12/1322

తసడడ:డ రరమగ ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:103, VIJAYALAKSHMI APTS
వయసదస:39
లస: పప
94-12/1648

8412 NDX2606481
పపరర: వనసకట శకకరసత మదమసచ

94-5/779

తలర : పదనకవత మదమసచ
ఇసటట ననస:107, KanchanaTowers
వయసదస:28
లస: పప
94-39/1108

8415
పపరర: తనరక రవతదజ పపదద

94-45/730

తలర : మధవ పపదద
ఇసటట ననస:112N college Dr
వయసదస:23
లస: పప
94-51/660

8418 NDX2608768
పపరర: తదరజశమక కకమకరరడడ

94-2/961

తసడడ:డ గసగర రరడడడ కకమకరరడడడ
ఇసటట ననస:116-2-46
వయసదస:65
లస: ససస స
94-3/1277

తసడడ:డ మలరరశస కకరగ
ఇసటట ననస:116-2-46
వయసదస:37
లస: ససస స
94-7/181

94-49/624

94-44/613 8409 MKB2209088
8408 NDX2825891
పపరర: కరఎనఎస మణణకరసత టటపరభటతనర
పపరర: మగరళ ఎరకసశశటట

తసడడ:డ మహహసదడ చచదరర సదఖవరసస
ఇసటట ననస:115-14-288
వయసదస:41
లస: పప

తసడడ:డ అసతయఖ పస లవరపప
ఇసటట ననస:116-2-46
వయసదస:46
లస: ససస స
8422 NDX0978056
పపరర: వనల జరటట

94-44/611

భరస : వర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:112-14-425
వయసదస:56
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ suryadevra
ఇసటట ననస:115-14-288
వయసదస:45
లస: ససస స
8419 NDX2563799
పపరర: ఆసథడనమక పస లవరపప

8405 NDX2825917
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ బటలలమమమదద

8400 NDX2923498
పపరర: రరధదక బననల

తసడడ:డ సదబమరరవప చరడన
ఇసటట ననస:102
వయసదస:79
లస: పప

తలర : వనసకట రమణ వపదథన
ఇసటట ననస:106
వయసదస:22
లస: పప

భరస : జజన వల షపక
ఇసటట ననస:110-26-45-76
వయసదస:44
లస: ససస స
8416 NDX0211433
పపరర: రజణగక ససరఖదదవర

94-38/667

తలర : శకగగరర టటపరభటతనర
ఇసటట ననస:103,Ramesh Grand
వయసదస:20
లస: పప

తసడడ:డ సదబమయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:104
వయసదస:62
లస: పప
8413 NDX2928323
పపరర: షకకల షపక

8402 NDX2235281
పపరర: సదరజఖ జరలద

94-45/517

భరస : వజయ భటసకర బననల
ఇసటట ననస:101, SAIKRISHNA ENCLAVE
వయసదస:36
లస: ససస స

భసధదవప: సపలర
ఇసటట ననస:103 DREAM HOME APTS
వయసదస:50
లస: పప

భరస : శకకరసత కసడల కరసత
ఇసటట ననస:103, PrameelaHomes
వయసదస:49
లస: ససస స
8410 NDX2983989
పపరర: రరజ గరపరల రరవప గరరసటర

94-39/1065

భరస : రరశనన రరజ జరలద
ఇసటట ననస:102
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకడచల
ఇసటట ననస:102 Ramba Apartment
వయసదస:58
లస: పప
8407 NDX3117660
పపరర: దదరర సదరరఖ బసడరర

8399 SQX1406686
పపరర: పదనకవత దనసరర

8397 NDX2779494
పపరర: జయదదప మసచకలపపడడ

తసడడ:డ శకనవరస మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:101 Satya sai apt
వయసదస:19
లస: పప

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:101, D.no. 12-14-413
వయసదస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష బడహక చరర చరడన
ఇసటట ననస:102
వయసదస:56
లస: పప
8404 NDX2569002
పపరర: మననహర కకడచల

94-43/890

8421 NDX2786143
పపరర: ఇసదడ కకరణ రరడడడ చలర

94-81/836

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:118-4-233
వయసదస:29
లస: పప
94-43/702

8424 NDX2888766
పపరర: మలబగ సదభటన షపక

94-40/843

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:123-8-527 T BLACK
వయసదస:26
లస: పప

Page 286 of 318

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35

8425 NDX2955995
పపరర: పరవన ననగ సరయ పస కల

94-44/625

తసడడ:డ నరసససహరరవప పస కల
ఇసటట ననస:123-19 m p l road
వయసదస:19
లస: ససస స

8426 NDX2580140
పపరర: అభషపక పస తతరర

94-20/983

తసడడ:డ పస పస
ఇసటట ననస:128-18-1269
వయసదస:20
లస: పప

8428 NDX2541902
పపరర: గణణశ కకల

94-37/584

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ కకల
ఇసటట ననస:134- 2 -360
వయసదస:20
లస: పప

8429 NDX2587871
పపరర: కకటటశశర రరవప నలల
ర రర

94-47/970

Deleted

తసడడ:డ శకహరరరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:135-55 G-3
వయసదస:45
లస: పప

8434 NDX2923589
పపరర: కకషష మహన యయనన శశటట

94-41/783

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:135-59 F NO 303
వయసదస:53
లస: పప

94-37/587

94-39/973

భరస : శకనవరసరరవప లలట కలదదసడడ
ఇసటట ననస:171 14 TH LINE RDO OFFICE R
వయసదస:44
లస: ససస స

8438 NDX3054731
పపరర: మణణ తదజ పసదపపలలటట

94-46/764

Deleted

94-40/845

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అవపల
ఇసటట ననస:135-59/23
వయసదస:61
లస: పప
8435 NDX0749234
పపరర: కకటటశశరరరవప పప ననగసటటआ

8430 NDX2828820
పపరర: వమల మగతస నవన

భరస : అపరరరవప మగతస నవన
ఇసటట ననస:135-55 f no g3
వయసదస:48
లస: ససస స
8433 NDX2686152
పపరర: జయశక వపయబఖరర

94-20/986

భరస : ననరరయణ రరవప వపయబఖరర
ఇసటట ననస:135-59 f 206
వయసదస:55
లస: ససస స
94-24/768

తసడడ:డ వరరసరశమआ
ఇసటట ననస:141
వయసదస:54
లస: పప

8437 NDX2389880
పపరర: కలమలరర కలదదసడడ

8440 NDX2913275
పపరర: లలరర మక మసదగరరర

8432 NDX2986156
పపరర: గరపరల కకషష అవపల

94-36/762

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ శరససస స చవపకలల
ఇసటట ననస:130-11-101
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:135-2--19
వయసదస:64
లస: పప

8431 NDX2576072
పపరర: మలర కరరరరనరరవప గగసటటపలర

8427 NDX2592459
పపరర: సఆతఇ చవపకలల

8436 NDX3174844
పపరర: శశష సరయ బయఖవరపప

94-34/939

తసడడ:డ నరసససహరరవప బయఖవరపప
ఇసటట ననస:170/c
వయసదస:44
లస: పప
94-40/851

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:172 , 3RD LINE
వయసదస:25
లస: పప

8439 NDX2849727
పపరర: పడమల గడడ ల

94-24/895

తలర : వజయమక బలర
ఇసటట ననస:194/20
వయసదస:47
లస: ససస స

94-12/1402

భరస : రరజలల మసదగరరర
ఇసటట ననస:195, MARUTHI NAGAR
వయసదస:83
లస: ససస స
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8441 NDX3145828
పపరర: వజయ కలమలర రరయగడడ
పపవరశడ
భసధదవప: నవఖ భటరత పపవరశడ
ఇసటట ననస:201
వయసదస:37
లస: పప
8444 NDX2971919
పపరర: చగగరరపరటట సతష

94-39/1168

94-44/721

తసడడ:డ చగగరరపరటట వనసకటపరయఖ
ఇసటట ననస:201
వయసదస:48
లస: పప
8447 NDX3161536
పపరర: సతఖ సరయ కలమలరర పరరచరర

94-44/723

8442 NDX2974210
పపరర: మమరఖ తదజ పరరచరర

94-42/810

భసధదవప: శకనవరస రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:201
వయసదస:28
లస: పప

94-39/1169
8445 NDX3139110
పపరర: అచదచత మగరళ కరరరసక
వసకరయల
తసడడ:డ హనదమసత రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:201 CRR RESIDENCY
వయసదస:26
లస: పప

8446 NDX3197183
పపరర: సతఖ సరయ కలమలరర పరరచరర
భసధదవప: శకనవరస రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:201 Surya Apartments
వయసదస:54
లస: ససస స

8448 NDX3076643
పపరర: గరఠరకర యలమసచల

8449 NDX3147477
పపరర: రఘగవర చసతకరయల

తసడడ:డ పపలర రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:201 YAGANTIPRINCE
వయసదస:19
లస: ససస స

8450 NDX2956233
పపరర: కకషష కలమలరర మసడవ

8451 NDX3037041
పపరర: చననయఖ దరనసస

భరస : రరఘవవసదడ రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:202 1st line
వయసదస:56
లస: ససస స

8443 NDX2973477
పపరర: మలరరత తదజ పరరచరర

భసధదవప: శకనవరస రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:201
వయసదస:23
లస: పప

భసధదవప: శకనవరస రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:201 Surya Apartments 15-8-185
వయసదస:54
లస: ససస స
94-50/579

94-40/854

తసడడ:డ వరయఖ దరనసస
ఇసటట ననస:202 bhiminenei appt
వయసదస:51
లస: పప

94-45/602

94-44/722

94-40/855

తసడడ:డ హరరకకషష చసతకరయల
ఇసటట ననస:201,Srikara Enclave
వయసదస:31
లస: పప
94-44/724

8452 NDX2475655
పపరర: ఆళళ కలసదమ కలమలరర

94-39/964

భరస : ఆళళ మననజ కలమలర రరడడ
ఇసటట ననస:202 CRR Residency D No 11-1వయసదస:40
లస: ససస స
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8453 NDX2475598
పపరర: ఆళళ మననజ కలమలర రరడడ

94-39/965

8454 NDX2766897
పపరర: ససరఖదదవర శకదదవ

భసధదవప: ఆళళ కలసదమ కలమలరర
ఇసటట ననస:202 CRR Residency D No 11-1వయసదస:42
లస: పప

తలర : ససరఖదదవర కమల
ఇసటట ననస:202 Yaganti Gem
వయసదస:51
లస: ససస స

8456 NDX3019502
పపరర: భవఖ ఈదర

8457 NDX2826980
పపరర: నలమ ఈదర

94-34/941

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:202,sinduri enclave
వయసదస:18
లస: ససస స
8459 NDX2998052
పపరర: రజన కలమలరర జజగరర మబడడ

94-34/942

8460 NDX3002235
పపరర: యలమన చరరమలమళర

94-51/838

భసధదవప: సశరరప రరణణ చలకపరటట
ఇసటట ననస:203,AS Fortune Apart
వయసదస:51
లస: పప

8463 NDX3028669
పపరర: నలమ యగడడపపలపరటట

94-34/943

8458 NDX3009941
పపరర: శకనవరసరరవప ఈదర

94-52/591

8461 NDX2413888
పపరర: బటల ససదఖ దదగగమరరస

94-39/1170

94-46/795

8464 NDX3105590
పపరర: అనసజ యగడడపపలపరటట

8467 NDX3252814
పపరర: వనసకట రమణ భవరర

94-42/876

తసడడ:డ రమమశ కరవపరర
ఇసటట ననస:203, Damodar Residency
వయసదస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష చనరర భవరర
ఇసటట ననస:204
వయసదస:57
లస: పప

8468 NDX3152436
పపరర: దనస మమకల

8469 NDX2555068
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మలలపరటట

8470 NDX3185550
పపరర: మనశత లకడక చటటటపస డ లల

తసడడ:డ చనననడడ మమకల
ఇసటట ననస:204
వయసదస:46
లస: పప
8471 NDX3205606
పపరర: మనశత లకడక చటటటపస డ లల

తసడడ:డ పరలసకయఖ మలలపరటట
ఇసటట ననస:204 Brundavan Plaza
వయసదస:63
లస: పప
94-45/604

8472 NDX3111036
పపరర: అఖల చసడడ

తసడడ:డ అపర రరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:204,City towers apartment
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమ కలమలర చసడడ
ఇసటట ననస:205
వయసదస:21
లస: పప

8474 NDX2921971
పపరర: నలకసఠ రరడడడ కలడడమగల

8475 NDX2921955
పపరర: వనసకట రరడడడ కలడడమగల

94-34/944

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కలడడమగల
ఇసటట ననస:205, Sindhuri enclave
వయసదస:46
లస: పప
8477 NDX2922003
పపరర: గబరరదదవమలక కలడడమగల

94-52/592

తలర : భగఖలకడక కలడడమగల
ఇసటట ననస:205, Sinduri Enclave
వయసదస:25
లస: ససస స

8478 NDX3210127
పపరర: హరరరత రరడడడ లసగరల

94-51/839

8481 NDX3207602
పపరర: హరరరత రరడడడ లసగరల
తలర : భగఖలకడక కలడడమగల
ఇసటట ననస:205, Sinduri Enclave
వయసదస:25
లస: ససస స

8473 NDX3192903
పపరర: వవనకటటసరవసలల జజససస

94-51/840

భసధదవప: గరతనసజల దదవభకలసన
ఇసటట ననస:205 d.no 15-19-460
వయసదస:54
లస: పప
94-34/947

8476 NDX2922078
పపరర: రమలజజఖత మమసఠరమ

94-44/727

భరస : నలకసఠ రరడడడ కలడడమగల
ఇసటట ననస:205,Sindhuri Enclave
వయసదస:43
లస: ససస స
94-34/945

తలర : భగఖలకడక కలడడమగల
ఇసటట ననస:205, Sinduri Enclave
వయసదస:25
లస: ససస స
94-44/726

94-45/603

తసడడ:డ అపర రరవప చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:204 City towers Apartment
వయసదస:22
లస: ససస స

భసధదవప: నలకసఠ రరడడడ కలడడమగల
ఇసటట ననస:205,Sindhuri enclave
వయసదస:81
లస: పప

భసధదవప: నలకసఠ రరడడడ కలడడమగల
ఇసటట ననస:205,Sindhuri Enclave
వయసదస:78
లస: ససస స
8480 NDX3216801
పపరర: హరరరత రరడడడ లసగరల

94-41/666

94-39/1171

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యగడడపపలపరటట
ఇసటట ననస:203, AS FORTUNE APARTMEN
వయసదస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ హనదమసత రరవప యగడడపపలపరటట
ఇసటట ననస:203, AS FORTUNE APARTMEN
వయసదస:51
లస: పప
94-49/749

94-44/554

తసడడ:డ అచదఖత రరవప దదగమబరరస
ఇసటట ననస:203 FORTUNE VILLA
వయసదస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యగడడపపలపరటట
ఇసటట ననస:203, AS FORTUNE APARTMEN
వయసదస:41
లస: ససస స

94-44/725 8466 NDX2767853
8465 NDX3026002
పపరర: శకనవరస రరవప యగడడపపలపరటట
పపరర: యయశశసథ కరవపరర

94-50/519

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఈదర
ఇసటట ననస:202,sinduri enclave
వయసదస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప చరరమలమళర
ఇసటట ననస:203
వయసదస:31
లస: ససస స
94-39/1172

8455 NDX2604403
పపరర: రరషసక హహసదస పప టట
ట రర

తసడడ:డ వనసకటటశశర వర పడసరద పస తతరర
ఇసటట ననస:202,ADVAITHA RESIDENCY
వయసదస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:202,sinduri enclave
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : నగజశశరరరవప చరరమలమళర
ఇసటట ననస:203
వయసదస:57
లస: ససస స
8462 NDX3033271
పపరర: శకనవరస రరవప ఇడడపపలపరటట

94-43/801

8479 NDX3208576
పపరర: హరరరత రరడడడ లసగరల

94-34/946

తలర : భగఖలకడక కలడడమగల
ఇసటట ననస:205, Sinduri Enclave
వయసదస:25
లస: ససస స
94-49/750

8482 NDX3150000
పపరర: చకకపరణణ మనననస

94-12/1404

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మనననస
ఇసటట ననస:207
వయసదస:19
లస: పప
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94-40/1109

తలర : రమలవత ససరర
ఇసటట ననస:210
వయసదస:33
లస: పప
8486 NDX3268554
పపరర: వరయఖ బతషల

94-38/1123

94-51/841

94-40/647

94-40/649

తసడడ:డ వనసకనన చచదరర యలరర గడడ
ఇసటట ననస:301
వయసదస:21
లస: ససస స
8501 NDX3046125
పపరర: రరూదణగక వనలగ

8490
పపరర: రరమ తదజ గరగరనవన

94-41/745

8493 NDX2553758
పపరర: వజయలకడక ఆలపరటట

94-40/648

94-40/868

8491 NDX2842557
పపరర: శకకరసత బబ గర వరప

94-12/1407

8494 NDX3141512
పపరర: ఫసరడ గసప జహన షపక

94-39/1181

8497 NDX2984755
పపరర: లకడక భటరత యలరర గడడ

94-49/752

భరస : వనసకనన చచదరర యలరర గడడ
ఇసటట ననస:301
వయసదస:46
లస: ససస స
94-39/1182

తసడడ:డ హహసపన పసర షపక
ఇసటట ననస:301 3-14-16
వయసదస:47
లస: పప
94-51/844

94-44/730

భరస : అబగదల జలల షపక
ఇసటట ననస:301
వయసదస:34
లస: ససస స

8496 NDX3181229
పపరర: పదక కలమకరర కరలదదన

8499 NDX3182870
పపరర: అబగదల జలల షపక

8488 NDX2848984
పపరర: జజన షపక

తసడడ:డ రమలరరవప బబ గర వరప
ఇసటట ననస:282/A
వయసదస:21
లస: పప

భరస : బసగర రరజ కరలదదన
ఇసటట ననస:301
వయసదస:45
లస: ససస స
94-49/753

94-43/700

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:274
వయసదస:42
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:285
వయసదస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మహన తడడకమళళ
ఇసటట ననస:301
వయసదస:22
లస: ససస స
8498 NDX2984581
పపరర: హరర తదజశశ యలరర గడడ

94-40/1147

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప గరగరనవన
ఇసటట ననస:282 - 83
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:285
వయసదస:73
లస: పప
8495 NDX2572071
పపరర: గరయతడ శక రమఖ తడడకమళర

8487
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ యయరరవ

8485
పపరర: సరశత శక తననరర

భరస : పవన కలమలర కకలలర
ఇసటట ననస:220
వయసదస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనదసజయ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:273 BIG STATION
వయసదస:31
లస: పప

భరస : మజరస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:276
వయసదస:50
లస: ససస స
8492 NDX2553717
పపరర: సతఖననరరయణ ఆలపరటట

94-24/769

భరస : రరమశరకआ
ఇసటట ననస:217
వయసదస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప బతషల
ఇసటట ననస:235
వయసదస:32
లస: పప
8489 NDX2848349
పపరర: కజూదతషరర బబ రరగడడ

8484 JBV3693223
పపరర: శరసత చసదదక
డ आ ససआ

94-12/1411
8500 NDX3059201
పపరర: వనసకట సదబమరరవప ఉమమకతనసల

భసధదవప: పడమలలరరణణ ఉమమకతనసల
ఇసటట ననస:301 ANJANI APARTMENTS
వయసదస:73
లస: పప

8502 NDX3058666
పపరర: తససనమ షపక

94-40/869

8503 NDX2773497
పపరర: రమ పరలపరరస

94-51/845

భసధదవప: ఇసదదరర దదవ గగమకడడ
ఇసటట ననస:301 BRUNDAVAN PARK APTS
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర అహకద
ఇసటట ననస:301 vijayapuri residency
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : పపరషశశఖర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:301, SINDHURI ENCLAVE
వయసదస:51
లస: ససస స

8504 NDX3245867
పపరర: వనసకట రమణణ పటటటసపప

8505 NDX3161817
పపరర: మలలక పరవన షపక

8506 NDX2559037
పపరర: నలగరర పడసరద నలగరర

94-7/1056

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:302
వయసదస:55
లస: ససస స
8507 NDX3148426
పపరర: మమరర చసదడకళ రరయపరటట
భరస : ఫసలప జడ
ఇసటట ననస:302
వయసదస:48

భరస : ఇమలమ న
ఇసటట ననస:302
వయసదస:28
94-39/1183

లస: ససస స

8510 NDX3218583
పపరర: రరత బబర సససనన కకసడసరర
భరస : పరల దయలకర జడ
ఇసటట ననస:302
వయసదస:51
లస: ససస స

94-41/820

94-39/1184

తసడడ:డ కకశశర రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:302
వయసదస:21
లస: పప

8509 NDX3201498
పపరర: మలలక పరవన షపక

94-39/1185

Deleted

భరస : ఇమలమ న
ఇసటట ననస:302
వయసదస:28

లస: ససస స

8511 NDX2702538
పపరర: అభరరస శఖమల

94-33/742

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలగరర
ఇసటట ననస:302
వయసదస:39
లస: పప

లస: ససస స

8508 NDX3206422
పపరర: మలలక పరవన షపక
భరస : ఇమలమ న
ఇసటట ననస:302
వయసదస:28

94-12/1412

94-42/704

లస: ససస స

94-34/1061
8512 NDX3245818
పపరర: ససత రమలసజనఉలల చసతల
పటట
తసడడ:డ ఆసజనవయగలల
ఇసటట ననస:302 RATHNAM RESIDENCY
వయసదస:64
లస: పప
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8513 ndx1596529
పపరర: లకడక బటయ పడహరరజ

94-20/1025

94-40/870 8515 NDX3098407
8514 NDX2899730
పపరర: సతఖ శకలకడక మహహమ పడహరరజ
పపరర: భవరన చచనదనపరటట

94-52/594

భరస : సదభటశ పడహరరజ
ఇసటట ననస:302 vishvalakshmi towers
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సదభటశ పడహరరజ
ఇసటట ననస:302VISWALAKSHMI TVRS
వయసదస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప చచనదనపరటట
ఇసటట ననస:303 JASMIN NORTH
వయసదస:20
లస: ససస స

8516 NDX2934669
పపరర: హహమ లత మగపరరళర

8517 NDX3169752
పపరర: బగజరమక దదయల

8518 NDX3154853
పపరర: పపలర యఖ దదయల

94-35/930

94-41/822

94-41/821

భరస : భటసకర రరవప మగపరరళర
ఇసటట ననస:303 SAI SADAN APPARTMENT
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ దదయల
ఇసటట ననస:303,KALYAN SANTHOSH RES
వయసదస:54
లస: ససస స

భసధదవప: బగజరమక
ఇసటట ననస:303, Kalyan Santosh Resi
వయసదస:55
లస: పప

8519 NDX3132594
పపరర: మలర శశరర సస మమపలర

8520 NDX3170149
పపరర: పసస సపలయలమల వశశననథపలర

8521 NDX0171033
పపరర: శకదదవ గడదస

94-42/812

94-39/1186

94-44/555

భరస : పపడమ కరసత సస మమపలర
ఇసటట ననస:303, Yaganti towers pearl
వయసదస:34
లస: ససస స

భరస : కకపపరర జజమస కకకసట స ఫర వశశననథపలర
ఇసటట ననస:304
వయసదస:77
లస: ససస స

భరస : ససరఖ పడకరశ రరవప గడదస
ఇసటట ననస:304
వయసదస:42
లస: ససస స

8522 NDX2977338
పపరర: అపరష శక నవఖ గసధస

8523 NDX3195260
పపరర: శక మననరనన నరక

8524 NDX3013679
పపరర: సరయ కకషష పప ననస

94-46/799

తసడడ:డ రవసదర గసధస
ఇసటట ననస:304,sai krupa towers
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబమరరవప నరక
ఇసటట ననస:305
వయసదస:69
లస: పప

8525 NDX2264232
పపరర: హరర మతద

94-37/550

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష మతద
ఇసటట ననస:307
వయసదస:26
లస: పప
94-35/881

భసధదవప: ససజయ సదబడహకణఖస శషషన
ఇసటట ననస:338
వయసదస:49
లస: ససస స
94-24/929

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల ననతనన
ఇసటట ననస:386
వయసదస:18
లస: పప
8534 NDX3043262
పపరర: వనసకట ఉమ దదవ పస తతరర

94-38/1054

94-46/840

94-44/857

తసడడ:డ మనకద రరవప సరరపపడడ
ఇసటట ననస:402 BRUNDHAVAN TOWERS
వయసదస:24
లస: పప

8527 NDX2236339
పపరర: జయయసదడ ననతనన

94-46/637

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప ననతనన
ఇసటట ననస:314-6-292
వయసదస:31
లస: పప
94-51/907

8530 NDX3125010
పపరర: సరయ భవత ననతనన

94-24/928

భసధదవప: తలల
ర రర మధదససదన పడసరద
ఇసటట ననస:342
వయసదస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల ననతనన
ఇసటట ననస:386
వయసదస:21
లస: ససస స

8532 ACK9643694
పపరర: మమహహరరగడఠర కకడసరర

8533 NDX2541019
పపరర: వనసకట అరవసద కడడయలల

94-20/1031

8535 NDX3212206
పపరర: కగశలఖ పసదల

8538 NDX3206216
పపరర: आआआआआआआआआ आआआआआआ आआआआआ

94-20/1032

తసడడ:డ శవరజ కడడయలల
ఇసటట ననస:401
వయసదస:33
లస: పప
94-42/838

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ పసదల
ఇసటట ననస:401
వయసదస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడడ కలసట
ఇసటట ననస:401
వయసదస:50
లస: పప
8540 NDX3128915
పపరర: కకరణ సరరపపడడ

94-7/847

భరస : గరపసచసద కకడసరర
ఇసటట ననస:401
వయసదస:43
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:401
వయసదస:51
లస: ససస స
8537 NDX3134806
పపరర: రసబటబగ కకసడడ కలసట

8526 NDX2663144
పపరర: షపక కదదర బటష షపక

8529 NDX3110681
పపరర: శఖమల మమమనవన

94-49/754

తసడడ:డ వననకట రరస మగరళమహన రరవప
ఇసటట ననస:305
వయసదస:20
లస: పప

తసడడ:డ షపక కరరమగలర
ఇసటట ననస:308
వయసదస:25
లస: పప

8528 NDX2621654
పపరర: వరసదపడదన శషషన

8531 NDX3136702
పపరర: సరయ వనవభవ ననతనన

94-44/738

8536 NDX3214699
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ పసదల

94-45/663

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ పసదల
ఇసటట ననస:401
వయసదస:57
లస: పప
94-50/612

8539 NDX3037579
పపరర: గజలకడక బబవసరన

94-49/862

తసడడ:డ आआआआआआ आआआआ आआआआआआ आआआआआ
ఇసటట ననస:401
వయసదస:22
లస: పప

తలర : వనసకట రమమశ బబవసరన
ఇసటట ననస:401, Hari Towers
వయసదస:68
లస: ససస స

8541 NDX3104122
పపరర: శక లకడక కలకటర పలర

8542 NDX3067147
పపరర: శశశత ననయగడడ

94-40/1010

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:402 PRAMEELA HOMES
వయసదస:48
లస: ససస స

94-44/858

తసడడ:డ సరశమగలల ననయగడడ
ఇసటట ననస:402 SVR daffodils
వయసదస:25
లస: ససస స
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8543 WAU1500900
పపరర: మగరళ ననయక దరజర
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తసడడ:డ భమ ననయక దరజర
ఇసటట ననస:402, BHAGAVAN ENCLAVES
వయసదస:45
లస: పప

8544 NDX3089919
పపరర: భటర పపనదమరరస వనసకట రమణ
మబరరస భటర పపనదమరరస
భసధదవప: ధసళపరల లకడక లకడక
ఇసటట ననస:402, srikara enclave
వయసదస:58
లస: పప

8546 NDX2555928
పపరర: పడమల అకకరరజ

8547 NDX3037322
పపరర: రగహసథ చసదద

94-44/859

94-35/849

తలర : సశయసపడభ అకకరరజ
ఇసటట ననస: 403 City Towers
వయసదస:33
లస: ససస స
8549 NDX3186756
పపరర: శకనవరస రరవప ననదచళర

94-40/1013

94-40/1011

8545 NDX3036555
పపరర: ధసళపరల లకడక ధసళపరల

94-40/1012

తసడడ:డ husband మబరరస
ఇసటట ననస:402,srikara Enclave
వయసదస:55
లస: ససస స
94-45/664

8548 NDX0860940
పపరర: భటసకర రరవప

94-41/900

తసడడ:డ చసదద బటబగ రరవప చసదద
ఇసటట ననస:403 haripriya residensy
వయసదస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పపలవరరర
ఇసటట ననస:403 JASPER ARCADE
వయసదస:47
లస: పప

8550 NDX3167277
పపరర: శకనవరస రరవప ననదచళర

8551 NDX3285665
పపరర: ననగ మన గగతనస

94-40/1014

94-7/1075

తసడడ:డ అసక రరజ ననదచళర
ఇసటట ననస:403 PRAVINA RESIDENCY
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ అసక రరజ ననదచళర
ఇసటట ననస:403 PRAVINA RESIDENCY
వయసదస:44
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష గగతనస
ఇసటట ననస:403, sai krishna residenc
వయసదస:44
లస: ససస స

8552 NDX3032406
పపరర: శరరష కకమటటనవన

8553
పపరర: సదశల కకతస

8554 NDX3140696
పపరర: ససదర నరర భభజనపఅల

94-51/910

తసడడ:డ నగజశశరరరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:403,vNR Towers
వయసదస:40
లస: ససస స
8555 NDX2575405
పపరర: వననననల కలరరక

భరస : కకషష మబరరస కకతస
ఇసటట ననస:404 Sadiq House
వయసదస:65
లస: ససస స
94-43/691

తసడడ:డ ఆసజనవయ రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:405,keerthi towers
వయసదస:19
లస: ససస స
8558
పపరర: హ మగసదనసరర

94-41/746

8556 NDX2613818
పపరర: జయచసద అడడ గడ

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప రరగరల
ఇసటట ననస:502
వయసదస:47
లస: పప

8564 NDX3045317
పపరర: ససగరత రరవప కనపరరస

8565 NDX3099116
పపరర: వనసకట అపరరరవప బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకట అపరరరవప బటటటల
ఇసటట ననస:502, brundavan park
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ గటటటపరటట
ఇసటట ననస:504
వయసదస:74
లస: పప

94-39/1294

94-45/672

8568 NDX2556223
పపరర: శక సరయ నరరసదడ నమకలపపడడ

94-41/901

94-42/839

భసధదవప: వనసకయమక కరర
ఇసటట ననస:501A,5 TH LANE
వయసదస:76
లస: పప
94-37/551

8563 NDX2515070
పపరర: వజయ లకడక చటట రరడడడ

94-37/552

భరస : సదనల రరగరల
ఇసటట ననస:502
వయసదస:43
లస: ససస స
94-42/840

భసధదవప: ఉమ మహహశశరర
ఇసటట ననస:502 brundavan park
వయసదస:68
లస: పప
94-52/638

8557 NDX2882686
పపరర: శవ లసగ పడసరద చనరరఖలల కకట

8560 NDX2955920
పపరర: చనన సదబమ రరవప కరర

8562 NDX2515062
పపరర: సదనల రరగరల

8570 NDX2956050
పపరర: సరసబ శవ రరవప గటటటపరటట

94-35/884

8559 NDX3111507
పపరర: శకనద ఠలలకర పలర

94-41/903
8561 NDX2981215
పపరర: భటవననరరయణ మయబర
సదసదరస
తసడడ:డ సదసదరస రసగపర సదసదరస
ఇసటట ననస:501,SRI VANAMALI TOWERS
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ థనమస కనపరరస
ఇసటట ననస:502 Brindhvan Apt
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భభజనపఅల
ఇసటట ననస:404 yaganti towers gem
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ పరబడహక చనరరఖలల కకట
ఇసటట ననస:406 Tarakarama Hyble
వయసదస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఠలలకర పలర
ఇసటట ననస:499
వయసదస:34
లస: పప

94-49/865

94-52/632

తసడడ:డ పపద కకటటనద ష బటబగ అడడ గడ
ఇసటట ననస:405,YAGANTI STERLING
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ స మగసదనసరర
ఇసటట ననస:440 SW 202nd Ter
వయసదస:29
లస: పప

8567 NDX3044104
పపరర: ఖగజసదడ శరకవణణ బటటటల

94-44/971

8566 NDX3092871
పపరర: ఉమ మహహశశరర బటటటల

94-51/913

భరస : వనసకట అపరరరవప
ఇసటట ననస:502 brundavan park
వయసదస:61
లస: ససస స
94-37/638

8569 NDX2932556
పపరర: బటలసదబడమణఖస బసగరర

94-41/904

తసడడ:డ వనసకట దదరర రరవప నమకలపపడడ
ఇసటట ననస:502 , SIGNATURE APT
వయసదస:20
లస: పప

తసడడ:డ భటణగ పడతనప బసగరర
ఇసటట ననస:503 Sai Greeshma Fortune
వయసదస:22
లస: పప

8571 NDX3257698
పపరర: కలలఖణ చకకవరరస కకరకపరటట

8572 NDX1506379
పపరర: సదగగణ మమమలల

తసడడ:డ రవ శసకర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:504
వయసదస:20
లస: పప

94-51/973

94-39/968

భరస : వజయ కలమలర మమమలల
ఇసటట ననస:504,YAGANTI STERLING
వయసదస:50
లస: ససస స
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8573 NDX2357499
పపరర: సరయ ససదదశ మమమలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-39/969

8574 NDX1506346
పపరర: వజయ కలమలర మమమలల

94-39/970

8575 NDX2400133
పపరర: భటవవష దత మమమలల

94-39/971

తసడడ:డ వజయ కలమలర మమమలల
ఇసటట ననస:504, YAGANTI STERLING
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప మమమలల
తసడడ:డ వజయ కలమలర మమమలల
ఇసటట ననస:504,YAGANTI STERLING APAR ఇసటట ననస:504,YAGANTI STERLING APAR
వయసదస:52
లస: పప
వయసదస:21
లస: పప

8576 NDX1528498
పపరర: కకటటశశర రరవప ఇనకకలల

8577 NDX1439000
పపరర: శవ పరరశత ఇనకకలల

94-41/905

తసడడ:డ అపరయఖ ఇనకకలల
ఇసటట ననస:511
వయసదస:47
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:511
వయసదస:37
లస: ససస స

8579
పపరర: సస మశశఖర ససరఖదదవర

94-35/969

తసడడ:డ శసకర రరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:799 S 3RD STREET
వయసదస:23
లస: పప
8582 NDX1923151
పపరర: సరళదదవ నవఠగన

94-39/966

భరస : పడకరశ రరవప నవఠగన
ఇసటట ననస:921
వయసదస:69
లస: ససస స
8585
పపరర: గగపసననఠజకదద తయఖగబర

94-34/1053

94-43/893

8591 NDX3046042
పపరర: కవత చరరఠగటట

94-45/605

94-46/881

తసడడ:డ వనసకట రరమరరవప కకలల
ఇసటట ననస:2231 Live Oak St
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఏసద దనసద
ఇసటట ననస:3019-24/31
వయసదస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:3475
వయసదస:34
లస: పప

భసధదవప: సదబగమ కకషష
ఇసటట ననస:914
వయసదస:28
లస: పప

8583
పపరర: చరరమలమళర మదనమహన

8584
పపరర: సవ

94-36/912

8586
పపరర: హరర సజర

8589 NDX3189354
పపరర: మమనక శకపత

8592 NDX3100997
పపరర: జహన పసడయ చరరఠగటట

94-46/880

94-34/858

94-42/868

8587
పపరర: కకటటశశర రరవప గడదడ

94-41/1008

తలర : ఝనస గడదడ
ఇసటట ననస:1534
వయసదస:35
లస: పప
94-44/728

8590
పపరర: సరయ లకడక చగగరరపరటట

94-44/970

తసడడ:డ రమమశ బటబగ చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:2115
వయసదస:25
లస: ససస స
94-44/729

94-38/1098
8593
పపరర: సరయ రరఘవవసదడ ససకరకసతపరటట

తసడడ:డ వజయ భటసకర రరవప
ఇసటట ననస:2211,dharmasastra nilayam
వయసదస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరరత భగజసగ రరవప ససకరకసతపరటట
ఇసటట ననస:2217
వయసదస:24
లస: పప

8595 NDX2606820
పపరర: ననగససరఖ బబ డడడ

8596
పపరర: కరణ రరజ కలలఖణస

94-12/1261

8598 NDX2567592
పపరర: మరరయమక మటమరరక

8601
పపరర: ననగపవన బసడనరరపలర
తలర : మబకలనదమఅలల బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:3606
వయసదస:32
లస: పప

94-46/667

తసడడ:డ శవ శకనవరస రరవప కలలఖణస
ఇసటట ననస:2820
వయసదస:22
లస: పప
94-40/651

భరస : మరరయనన
ఇసటట ననస:3019-24/31
వయసదస:57
లస: ససస స
94-35/968

94-37/759

తసడడ:డ సబటరవ
ఇసటట ననస:1221
వయసదస:26
లస: ససస స

తలర : సదబమమక బబ డడడ
ఇసటట ననస:2772
వయసదస:23
లస: పప
94-40/650

8581
పపరర: తదజ వవమబరర

భసధదవప: లసగమలలర అసజనవలల లసగమలలర పర
ఇసటట ననస:902/240
వయసదస:26
లస: ససస స

తలర : నరసససహ శకపత
ఇసటట ననస:2087
వయసదస:18
లస: ససస స

భరస : వజయ భటసరకర రరవప
ఇసటట ననస:2211,dharmasastra appt
వయసదస:47
లస: ససస స

8600
పపరర: అశశక ఆలలరర

94-39/1390

తసడడ:డ వనసకటరమణ సజర
ఇసటట ననస:1458
వయసదస:25
లస: పప

8588
పపరర: సరయ ససరఖ ససతనరరమ శరససస స
కటట మబరర
భసధదవప: శవ పడసరద గగసటటరర
ఇసటట ననస:2081/70
వయసదస:25
లస: పప

8597 NDX2567568
పపరర: మరరయనన మటమరరక

8580
పపరర: భగఖలకడక చసటగగసట

8578 NDX3114931
పపరర: చసదడశశఖర పసదపపలలటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పసదపపలలటట
ఇసటట ననస:704
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషషరరవప చరరమలమళర
ఇసటట ననస:924GB
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ పపరష రరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:1403
వయసదస:26
లస: పప

8594
పపరర: ఫనవసదడననథ కకలల

94-41/906

8599 NDX2567659
పపరర: మలధవ మటమరరక

94-40/652

తసడడ:డ మరరయనన
ఇసటట ననస:3019-24/31
వయసదస:53
లస: ససస స
94-43/894

8602
పపరర: గగరరననథ జరరగగల

94-36/902

తసడడ:డ బసగరరర బటబగ జరరగగల
ఇసటట ననస:4090
వయసదస:25
లస: పప
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8603
పపరర: చసదడ లలకజశశరర వవమబరర

94-43/895

తలర : వజయ కలమలరర బటలలల
ఇసటట ననస:4128
వయసదస:50
లస: ససస స

8604
పపరర: శకహరర

94-36/903

తసడడ:డ శకనవరసదలల
ఇసటట ననస:4217/#105
వయసదస:52
లస: పప

8606
పపరర: బటజసనకర రరచకకసడ

94-51/965

తసడడ:డ ననగజశశరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:4911 Key Lime DR
వయసదస:32
లస: పప

8607
పపరర: శశకరసత సస మరగతష

94-41/914

8610 NDX2840155
పపరర: శరఖస పడసరద రజపపడడ

94-12/1650

8608
పపరర: వవణగగరపరలకకషష పప ననగసటట

94-38/1057

8611 NDX3056819
పపరర: రమమశ యలగరరల

తసడడ:డ భబషణస రజపపడడ
ఇసటట ననస:9801 SRI BALAJI HIGHTS
వయసదస:22
లస: పప

తసడడ:డ చనన యలగరరల
ఇసటట ననస:10543
వయసదస:27
లస: పప

8612
పపరర: అనల కలమలర గగసటటపలర

8613 NDX2798205
పపరర: వనత బబ యపరటట

8614
పపరర: రసగననథ మగదదన

తసడడ:డ రరనగ రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:15940 Bancroft C
వయసదస:36
లస: పప
8615
పపరర: యమగన మగదదన
భరస : రసగననథ మగదదన
ఇసటట ననస:33737
వయసదస:31
లస: ససస స
8618 NDX2595015
పపరర: రమల గసజరపలర

94-37/558

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:0-00
వయసదస:40
లస: ససస స
8621 NDX2858504
పపరర: కరరణ శక ససఖకåత

94-41/748

8624 NDX2581882
పపరర: సదసదరమక మబల
భరస : కకసడరరడడడ
ఇసటట ననస:.3-29-152/2
వయసదస:52
లస: ససస స
8627 NDX0353078
పపరర: రవసదడబటబగआ భభగపతआ

8616 NDX1416602
పపరర: వనసకట పడసనన శకకరసత శరక
వసగర
తసడడ:డ ననగమగరళ వసగర
ఇసటట ననస:
వయసదస:31
లస: పప

94-38/1

8619 NDX2799112
పపరర: హరర కకషష మమదరమమటర

94-40/704

8622 NDX3135944
పపరర: వసదసధర దదవ యరర గడడ

94-42/757

తసడడ:డ దదరసరశమననయగడడआ
ఇసటట ననస:A2, SRIHARI VASAMU
వయసదస:60
లస: పప

94-35/896

8620 NDX2777662
పపరర: హహమలత మమదరమమటర

94-40/705

94-49/618
8623 NDX2859767
పపరర: సరయ పవన సససగ అమకనబబడ లల

తసడడ:డ ససనసససహ గగడ అమకనబబడ లల
ఇసటట ననస:000
వయసదస:23
లస: పప

8625 NDX3112117
పపరర: లఖత థదమకసపత

8628 NDX3058658
పపరర: నహ సదలలసనన

8617 NDX2946788
పపరర: సరరజన రజమలర

తసడడ:డ రరమ కకషష మమదరమమటర
ఇసటట ననస:0
వయసదస:20
లస: ససస స

94-41/915

భరస : లల థదమకసపత
ఇసటట ననస:A-1
వయసదస:21
లస: ససస స
94-45/250

94-34/1054

భరస : సదబమ రరవప రజమలర
ఇసటట ననస:0-0
వయసదస:72
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరయగడడ యరర గడడ
ఇసటట ననస:0-0
వయసదస:63
లస: ససస స
94-42/681

94-34/863

తసడడ:డ తరరపతయఖ మగదదన
ఇసటట ననస:33737
వయసదస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష మమదరమమటర
ఇసటట ననస:0
వయసదస:28
లస: పప

భరస : గరపస కకషష ససఖకåత
ఇసటట ననస:0
వయసదస:44
లస: ససస స

8630 NDX2928075
పపరర: అరరణ కలమలర వశశననథ

94-42/826

భరస : శకనవరస వలర భనవన
ఇసటట ననస:32848/ 1A
వయసదస:34
లస: ససస స
94-34/1055

94-34/1056

తసడడ:డ మసరసన రరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:7025
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ భబషణస రజపపడడ
ఇసటట ననస:9801 SRI BALAJI HEIGHTS
వయసదస:20
లస: పప
94-41/1009

94-46/883

భసధదవప: హరరరఠ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:4707
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష సస మరగతష
ఇసటట ననస:5133 T 212
వయసదస:23
లస: పప

8609 NDX2923258
పపరర: కరరరసక రజపపడడ

8605
పపరర: అభరరస కలల
ర రర

8626 NDX0067371
పపరర: సదజజతआ భభగపతआ

94-45/237

భరస : రవసదడబటబగआ
ఇసటట ననస:A2, SRIHARI VASAMU
వయసదస:60
లస: ససస స
94-38/1058

8629 NDX2829729
పపరర: భవఖ గటటూచ

94-37/765

తసడడ:డ నయళమ బటష షపక
భరస : అరరణ కలమలర వశశననథ
ఇసటట ననస:A3 OM VIGNESWARA RESIDEN ఇసటట ననస:A-404, NCC Urban Square
వయసదస:19
లస: ససస స
వయసదస:32
లస: ససస స
94-37/766

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప వశశననథ
ఇసటట ననస:A-404, NCC Urban Square
వయసదస:31
లస: పప

8631 NDX3132370
పపరర: సదససకత కకడనల
తసడడ:డ సదధనకర కకడనల
ఇసటట ననస:abhigna royal apartment
వయసదస:24
లస: ససస స

94-42/844

8632 NDX2390110
పపరర: హరర బటబగ రరవ

94-44/557

తసడడ:డ కకషషమబరరస రరవ
ఇసటట ననస:ADVAITHA RESIDENCY FNO.10
వయసదస:70
లస: పప

Page 293 of 318

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35

8633
పపరర: సదబమ రరవప కకసడబటల

94-40/1110

తసడడ:డ ఉమమహహశశరరరవప కకసడబటల
ఇసటట ననస:APT 21
వయసదస:39
లస: పప
8636
పపరర: సరయ దదపసక కకకతపల

94-46/885

8637
పపరర: తరరమల రరవప నకరక

94-50/625

8640
పపరర: సరయ వదదఖలర త ఏలలరర
తసడడ:డ చకరకఠరరరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:Apt B
వయసదస:28
లస: ససస స

8642
పపరర: నలలశ గరనన నడదవవలల

8643 NDX2570497
పపరర: రవకకరణ కలమలర కసచచరర

94-38/1100

తసడడ:డ శక మధద గరనన నడదవవలల
ఇసటట ననస:Apt no 1085
వయసదస:28
లస: పప
94-39/1310

8654 NDX3253309
పపరర: లలవణఖ కకవపరర

94-41/1025

94-40/1031

భరస : చసదడ శశఖర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:B1-C35
వయసదస:55
లస: ససస స

94-40/1036

8641
పపరర: గగపసకకషష పమడడ

94-34/861

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:Apt B 301
వయసదస:27
లస: పప
94-44/602

94-39/1311

8644 NDX3052487
పపరర: అశశన మబలస

94-44/883

8652 NDX3100369
పపరర: వనసకట శశభ రరణణ జజననలగడడ

8655 NDX2864551
పపరర: ఉష శక అమకనబబడ లల

8658 NDX3209848
పపరర: రజవత చగపర

94-39/974

భరస : ననగ కకషష మరరసపలర
ఇసటట ననస:B 1/30 PETROL BUNK BACK
వయసదస:23
లస: ససస స
94-41/918

94-39/1314

94-40/1033
8650 NDX2988582
పపరర: వనసకట వజయ జగన మహన
భభగరరజ
తసడడ:డ జగనననథ రరవప భభగరరజ
ఇసటట ననస:B1-56
వయసదస:58
లస: పప

8653 NDX2955359
పపరర: మలలత పరకల

94-40/1034

తసడడ:డ నగరజ పరకల
ఇసటట ననస:B1-59
వయసదస:18
లస: ససస స
94-39/1315

తసడడ:డ సదనల సససగ అమకనబబడ లల
ఇసటట ననస:B1-79
వయసదస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగపర
ఇసటట ననస:B1/C-33
వయసదస:26
లస: పప
8660 NDX0711291
పపరర: లకడక కలమలరర ఏలలరర

94-40/1111

భరస : ననగజశశర రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:B1-58
వయసదస:60
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరయపస డ లల
ఇసటట ననస:B1/72
వయసదస:37
లస: ససస స
8657 NDX3205424
పపరర: అదద లకడక చగపర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలశల
ఇసటట ననస:APT 412
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ గణణశ బటబగ మలలరదద
ఇసటట ననస:B1-43
వయసదస:18
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:B1-58
వయసదస:71
లస: పప

94-41/1065

8647 NDX2475762
పపరర: శకలకడక మరరసపలర

8649 NDX2936011
పపరర: హనదమత ససతన రరమ మలలరదద

94-39/1313

8638
పపరర: ససదదప తలశల

8646 NDX3141884
పపరర: శరరష ఠగనవడ పప

8648 NDX0113084
పపరర: గణణశ బటబగ మలలరదద

8651 NDX3138864
పపరర: ననగజశశర రరవప గగసటటరర

94-41/1011

తసడడ:డ మలగ మలలలశశర రరవప మబలస
ఇసటట ననస:Avani grand,4th floor,D2
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఠగనవడ పప
ఇసటట ననస:b1/11
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ మలలరదద
ఇసటట ననస:B1-43
వయసదస:53
లస: పప

94-35/970

తసడడ:డ రరజవరదనన కకశశర కలమలర కసచచరర
ఇసటట ననస:AR 4018
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ మగరళమహన తనడడశశటట
ఇసటట ననస:B001
వయసదస:19
లస: పప
94-39/1312

8635
పపరర: శకనవరస రరవప వనలగ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనలగ
ఇసటట ననస:APT 103
వయసదస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవపలల నకరక
ఇసటట ననస:APT 104
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ జగన మగరళమహన రరవప మగరరకలటర
ఇసటట ననస:APT 1158
వయసదస:34
లస: పప

8645 NDX3106929
పపరర: వనసకట ఉథదజ తనడడశశటట

94-40/1027

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ పస రరరర
ఇసటట ననస:A.P.T. 102
వయసదస:39
లస: పప

తలర : శకదదవ యరర గడడ
ఇసటట ననస:apt 103,
వయసదస:29
లస: ససస స
8639
పపరర: పవన కలమలర మగరరకలటటర

8634 RDV3804094
పపరర: భటసకర రరడడడ పస రరరర

8656 NDX3168200
పపరర: శరసత కలమలరర చగపర

94-40/1030

భరస : శకనవరస రరవప చగపర
ఇసటట ననస:B1/C-33
వయసదస:48
లస: ససస స
94-40/1032

8659 NDX0712067
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప ఏలలరర

94-40/1035

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగపర
ఇసటట ననస:B1/C-33
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన హనదమసత రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:B1-C35
వయసదస:62
లస: పప

94-38/1059
8661 NDX2946671
పపరర: పస వ చసదడ మగరళమహన
వనసటడపగ
డ డ
భసధదవప: లకడక
ఇసటట ననస:B3 SADGURUSADAN
వయసదస:51
లస: పప

94-39/1316
8662 NDX2899425
పపరర: బల శశశత చసదడమహన
వనసటడపగ
డ డ
తసడడ:డ పస వ చసదడమహన
ఇసటట ననస:B-3 SADGURUSADAN
వయసదస:21
లస: ససస స
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8663 NDX2899433
పపరర: లకడక వనసటడపగ
డ డ
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94-39/1317

8664 NDX3215969
పపరర: భటరత అవరశరర

భరస : పస వ చసదడమహన
ఇసటట ననస:B-3, SADGURU SADAN
వయసదస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర అవరశరర
ఇసటట ననస:B-4
వయసదస:71
లస: ససస స

8666 UPD1170588
పపరర: రమలసజనఉలల మగమకన

8667 NDX3178803
పపరర: ననగ సదసదరర చచరరవప

94-46/847

భసధదవప: బబబ రరణణ మగమకన
ఇసటట ననస:B4
వయసదస:45
లస: పప
8669 NDX3173366
పపరర: వసదద చచరరవప

94-41/920

తసడడ:డ రరమ కకషష మబరరస చచరరవప
ఇసటట ననస:B-5
వయసదస:21
లస: ససస స
8672 NDX2978369
పపరర: మలధదరర మనననస

94-39/1319

తసడడ:డ సదబమ రరవప మనననస
ఇసటట ననస:b6 saisunanda
వయసదస:48
లస: ససస స
8675 NDX2887651
పపరర: హహమసదసదర కకరకపరటట

94-40/1029

94-40/1038

94-42/845

8668 NDX3139748
పపరర: రరమ కకషష మబరరస చచరరవప

94-41/919

భరస : రరమ కకషష మబరరస చచరరవప
ఇసటట ననస:B-5
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయ మబరరస చచరరవప
ఇసటట ననస:B-5
వయసదస:50
లస: పప

94-39/1405
8670 NDX3265584
పపరర: ససత లకడక నరసససహ రరమ
పపడమకరన మననవ
భసధదవప: వనసకట రమణ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:B-5, 3-14-9,
వయసదస:38
లస: పప

8671 NDX1937236
పపరర: సరయ ఫణణసదడ నలర పననన

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష నలర పననన
ఇసటట ననస:B5, SAI SUNANDA APARTMEN
వయసదస:29
లస: పప

8673 NDX2955862
పపరర: శకనద ననయక మగదనవథ

8674 NDX2887636
పపరర: హహమసదసదర కకరకపరటట

94-41/917

8676 NDX2924454
పపరర: కకరకపరటట శశషగరరరమక

8679 NDX2979979
పపరర: భరతదశశర రరవప నల

94-39/1318

94-40/1028

తసడడ:డ రరమ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:B/8 , 3-20-35
వయసదస:31
లస: పప
94-41/916

భరస : రరమ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:B/8 , 3-20-35
వయసదస:59
లస: ససస స
94-37/767

8665 UPD1259770
పపరర: బబబ రరణణ మగమకన

భరస : రమలసజనఉలల మగమకన
ఇసటట ననస:B4
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సమఖ ననయక
ఇసటట ననస:B/8 2ND LINE
వయసదస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:B/8 , 3-20-35
వయసదస:31
లస: పప
8678 NDX2955748
పపరర: రరమ రరవప పపసటటల

94-40/1037

8677 NDX2709426
పపరర: అనసదయ మలనవన

94-37/644

భరస : వఠల రరవప
ఇసటట ననస:B44
వయసదస:70
లస: ససస స
94-38/1060

8680 NDX3066610
పపరర: ఆసజనవయగలల కలర సపలర

94-45/680

తసడడ:డ మలమ రరవప
ఇసటట ననస:b-104,NCC Park Square
వయసదస:49
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష మబరరస ననలర
ఇసటట ననస:BLOCK-C-202 NCC PARK
వయసదస:77
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కలర సపలర
ఇసటట ననస:BLOCK NO.2 FLAT NO.8
వయసదస:73
లస: పప

8681 NDX3067840
పపరర: సదబమయమక కలర సపలర

8682 NDX2709517
పపరర: సరజదన ఫరరకన షపక

8683 NDX3091691
పపరర: సదకలమలర ఆకలనసరర

94-45/681

భరస : ఆసజనవయగలల కలర సపలర
ఇసటట ననస:BLOCK NO.2 FLAT NO.8
వయసదస:69
లస: ససస స

భరస : రరఖబర రహమన
ఇసటట ననస:BLOCK NO 27
వయసదస:24
లస: ససస స

8684 NDX3171220
పపరర: కకషష కకశశర వపలలగసటట

8685 NDX3203486
పపరర: పవన కలమలర వపలలగసటట

94-41/921

తసడడ:డ మగరళమహన రరవప వపలలగసటట
ఇసటట ననస:C-3
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప వపలలగసటట
ఇసటట ననస:C-3
వయసదస:40
లస: పప

8687 NDX3185410
పపరర: కకషష కకశశర వపలలగసటట

8688 NDX3051968
పపరర: అనల కలమలర మరరకపపడడ

94-51/916

తసడడ:డ మహన రరవప వపలలగసటట
ఇసటట ననస:C-3
వయసదస:36
లస: పప
8690 NDX2780989
పపరర: వనజ కలమలరర చవనరరజ
భరస : సరసబశవరరవప చవనరరజ
ఇసటట ననస:C-9-C
వయసదస:50
లస: ససస స

94-37/645

తసడడ:డ చననబటమయ
ఇసటట ననస:BLOCK NO 31 F 7
వయసదస:52
లస: పప
94-46/848

8691 NDX3019288
పపరర: సదదదప చవనరరజ
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప చవనరరజ
ఇసటట ననస:C-9-C
వయసదస:29
లస: పప

8686 NDX3184082
పపరర: భటరత వపలలగసటట

94-49/877

భరస : మగరళమహన రరవప వపలలగసటట
ఇసటట ననస:C-3
వయసదస:58
లస: ససస స
94-41/922

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:C-4-C
వయసదస:24
లస: పప
94-40/1040

94-43/854

8689 NDX3019924
పపరర: గరయతడ దదవ మగనగపరటట

94-40/1039

భరస : సదనశవ కకసడపస
ఇసటట ననస:C7
వయసదస:52
లస: ససస స
94-40/1041

8692 NDX0815209
పపరర: యగరనసద బసడరర

94-39/1320

తసడడ:డ దదరర పడసరద
ఇసటట ననస:C 402 NCC PARK SQUARE
వయసదస:35
లస: పప
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8693 NDX2941987
పపరర: శక రరస దదపక మలరరడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-35/959

తసడడ:డ రవ కలమలర మలరరడడ
ఇసటట ననస:C-413
వయసదస:19
లస: పప
8696 NDX3221223
పపరర: కకరణ రరడడడ భవనస

94-37/797

తసడడ:డ రరమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:D-402
వయసదస:19
లస: పప
8699 NDX3075439
పపరర: మమనక వవమబరర

94-52/646

94-37/769

8697 NDX2783801
పపరర: లలత కలమలరర భమవరపప

8698 NDX2523074
పపరర: భమవరపప శవ బససవ రరడడ

94-37/771

8700 ZGF0630194
పపరర: సదనత ఓబగలలపపరస

94-37/770

8703 NDX2919694
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సస మరగతష

94-52/659

తసడడ:డ జజరర డదకరక
ఇసటట ననస:D NO 3-1-199/10
వయసదస:22
లస: పప
8711 NDX3216140
పపరర: జజఖత నలస

8709 SQX1300326
పపరర: ననగమణణ శకరరమ

94-51/703

భరస : వససత బటబగ ఏకలల
ఇసటట ననస:D.NO. 3-1-543/8
వయసదస:33
లస: ససస స

8712 NDX2996171
పపరర: వర బడహకస రరయల

94-34/1013

8707 NDX2428035
పపరర: కళళఖణ కలమలర బబ యపరటట

94-38/1065

8713 NDX2996080
పపరర: గరపరల కకషష రరయల
తసడడ:డ వర బడహకస రరయల
ఇసటట ననస:D/NO3-6-4
వయసదస:23
లస: పప

94-38/1067

8716 NDX3000676
పపరర: భరత కలమలర ననరదనసద

94-33/714
8717 NDX1424175
పపరర: అమరలసగజశశర రరవప
మగకకపరటట
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:D.NO 3-9-6 FLAT NO 201
వయసదస:41
లస: పప

8718 NDX2381200
పపరర: నరకల తతరరటట

భరస : శవ మగరళ పడసరద తతరరటట
ఇసటట ననస:D NO 3-10/13 FIRST FLOOR
వయసదస:38
లస: ససస స

భసధదవప: శవరరణణ చదరరడడడ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:D.NO.3-10-22
వయసదస:49
లస: పప

8720 NDX2428167
పపరర: శక లకడక బడదడపపడడ

8721 NDX2428175
పపరర: శరఖమల బడదడపపడడ

8722 NDX2428159
పపరర: సతఖ ననరరయణ బడదడపపడడ

భరస : సతఖ ననరరయణ బడదడపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 3-10-32
వయసదస:64
లస: ససస స

94-35/960

94-38/1069

తసడడ:డ మధదససదన రరవప ననరదనసద
ఇసటట ననస:D/NO 3-9-4/1
వయసదస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ బడదడపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 3-10-32
వయసదస:38
లస: ససస స

94-35/842

8710 NDX3040326
పపరర: యలర పడవణ తదజ యలర

భసధదవప: శశశలజ కలమలరర ననరదనసద
ఇసటట ననస:D/NO 3-9-4/1
వయసదస:52
లస: పప

94-38/673

94-37/648

భసధదవప: కటట శక దదవఖ కటట
ఇసటట ననస:d.no.3-1-509/1, 6 line
వయసదస:29
లస: పప

భసధదవప: నరరయణమక రరయల
ఇసటట ననస:D/NO 3-6-4
వయసదస:43
లస: పప

94-38/1066 8715 NDX3000627
8714 NDX3001716
పపరర: మదదససధన రరవప ననరదనసద
పపరర: వజయ కలమలర ననరదనసద

8704 NDX2586030
పపరర: వససత లకడక అసబటటపపడడ

తసడడ:డ పడభటకర రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:D.NO. 3-1-135, RAJENDRA NA
వయసదస:20
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:D NO 3-1-356
వయసదస:35
లస: ససస స
94-36/900

94-37/796

తలర : గరపరల కకషష మబరరస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 1-36-18
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరడడడ పపచచలపలర
ఇసటట ననస:D.NO-2-14-157
వయసదస:34
లస: పప
94-34/805

8701 NDX3221215
పపరర: వనల భవనస

తసడడ:డ రరమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:D BLOCK FLAT NO 402
వయసదస:21
లస: ససస స

94-38/1070 8706 NDX2390755
8705 NDX3009404
పపరర: దదరర పడసరద రరవప వసజమబరర
పపరర: భరత కలమలర రరడడడ పపచచలపలర

8708 NDX2377398
పపరర: అనల కలమలర డదకరక

94-40/592

భసధదవప: భమవరపప లలత కలమలరర
ఇసటట ననస:D-406 NCC Park Square
వయసదస:47
లస: పప

భసధదవప: వనసకటరరవమక తతట
ఇసటట ననస:Divya apts FLATNO-7
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ సదబమరరవప వసజమబరర
ఇసటట ననస:D-NO2-4-6
వయసదస:37
లస: పప

94-37/768

తసడడ:డ ఉతస యఖ దదడడడ
ఇసటట ననస:D -308
వయసదస:45
లస: పప

భరస : గగపసకకషష దదడడడ
ఇసటట ననస:D BLOCK 308
వయసదస:43
లస: ససస స
94-52/658

8695 ZGF0615401
పపరర: గగపసకకషష దదడడడ

భసధదవప: శకనవరసరరవప పసగగలలరర
ఇసటట ననస:CHANDRIKA APARTMENT,402
వయసదస:33
లస: ససస స

భరస : శవ బససవ రరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:D-406
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస వవమబరర
ఇసటట ననస:D BLOCK 304
వయసదస:20
లస: ససస స
8702 NDX3216868
పపరర: లకడకననరరయణమక
దదపరలపపడడ
భరస : సదబమరరవప దదపరలపపడడ
ఇసటట ననస:DIVYA APARTMENTS
వయసదస:36
లస: ససస స

8694 NDX2907764
పపరర: గరయతడ పస పపరర

94-38/1068

తసడడ:డ మదదససధన రరవప
ఇసటట ననస:D/NO 3-9-4/1
వయసదస:24
లస: పప
94-38/672

94-38/674

8719 NDX1583690
పపరర: భసకరరరవప చదరరడడడ చదరరడడడ

94-38/1064

94-38/675

తసడడ:డ సదబటమరరవప బడదడపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 3-10-32
వయసదస:72
లస: పప
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8723 NDX2752590
పపరర: సరయ వనసకట రరస మలలర ల

94-39/1321

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:D No. 3-14-123
వయసదస:21
లస: పప
8726 NDX2362432
పపరర: శవ శసకర నలర గగసట

94-39/1054

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:D NO 3-17-17/2
వయసదస:21
లస: ససస స
94-40/593

తసడడ:డ గసగరధర రరవప నలర గగసట
ఇసటట ననస:D NO 3-18-16/G
వయసదస:22
లస: పప
8729 NDX2913655
పపరర: శకకర అమరసరశమ

8724 NDX2591360
పపరర: హహమలసజల ఆకలల

8727 NDX2552909
పపరర: సదషసకథ గరపరలలన

8730 NDX2362283
పపరర: ససనగర సరరశణణ కకలవరసస

94-39/1322

తసడడ:డ అమర లసగయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:d no.3-17/17/2A
వయసదస:45
లస: పప
94-40/697

తసడడ:డ చనన సదసదర రరవప గరపరలలన
ఇసటట ననస:D.no-3-19-2/1
వయసదస:22
లస: ససస స
94-40/1045

8725 NDX3176492
పపరర: శకనవరసరరవప కరరనటట

8728 NDX2955847
పపరర: రమఖశక అమరసరశమ

94-40/1044

తసడడ:డ మహనరరవప అమరసరశమ
ఇసటట ననస:D.NO.3-21-17
వయసదస:25
లస: ససస స
94-40/594

8731 NDX2899565
పపరర: హరర కకషష మమదరమమటర

94-40/1043

తసడడ:డ మహనరరవప అమలరసరశమ
ఇసటట ననస:D.NO.3-21-17 2ND LANE
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ శరక కకలవరసస
తసడడ:డ రరమకకషష మమదరమమటర
ఇసటట ననస:D NO 3-22-9 OPP NCC CANTE ఇసటట ననస:D.no 3-24-3/4
వయసదస:23
లస: ససస స
వయసదస:28
లస: పప

8732 NDX3039344
పపరర: ఇసదదరర దదవ

94-41/626 8734 NDX2888899
8733 NDX2389641
పపరర: లకడక సరరజన దదవ ధసళపరళళ
పపరర: మధదల కల

94-41/923

94-41/924

భరస : జయ నరసససహ అయఖసగరరర దదవ
ఇసటట ననస:D NO 3-25-6 FLAT NO B1/52
వయసదస:53
లస: ససస స

భరస : వవణగగరపరల రరవప ధసళపరళర
ఇసటట ననస:D NO 3-26/16 FLOT NO 403
వయసదస:71
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:D.No. 3-28-2/1,
వయసదస:36
లస: ససస స

8735 NDX3010683
పపరర: చననమలఈ గగసపప

8736 NDX2417434
పపరర: రరమ దదవ యలరర గడడ

8737 NDX2417459
పపరర: అకకల బటబగ యలరర గడడ

94-41/928

తసడడ:డ పపరరషస తస స రరడడడ గగసపప
ఇసటట ననస:D-NO3-28-58/1
వయసదస:40
లస: ససస స
8738 NDX2417442
పపరర: రరకజష బటబగ యలరర గడడ

భరస : సదబమయఖ యలరర గడడ
ఇసటట ననస:D NO 3-29-22
వయసదస:48
లస: ససస స
94-42/671

తసడడ:డ సదబమయఖ యలరర గడడ
ఇసటట ననస:D NO 3-29-22
వయసదస:30
లస: పప
8741 NDX3002151
పపరర: అనదరరధ దదసపల

94-52/649

94-51/917

భరస : రరమ కకషష మమదరమమటర
ఇసటట ననస:Dno 11-6-312 ward 3
వయసదస:48
లస: ససస స

8742 NDX2537595
పపరర: శవరన ససకర

8745 NDX3007259
పపరర: లలక భవఖ తలల
ర రర

94-52/650

94-41/926

8748 NDX2613412
పపరర: లకడక కరసతనరరవప కరటటరర

8740 NDX3002185
పపరర: కలమలరర దదసపల

94-52/648

భరస : వనసకటటశశరరర దదసపల
ఇసటట ననస:D NO 3-30-50/1
వయసదస:51
లస: ససస స
94-42/672

8743 NDX2370773
పపరర: రజవత చచదరర మననవ

94-52/489

తసడడ:డ గరవసద రరమగ మననవ
ఇసటట ననస:D.NO 3-30-56 ,486 1ST LINE
వయసదస:26
లస: ససస స
94-51/920

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:D-NO3-30-57/13
వయసదస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మదదదకలరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:D NO 4-22-17/2
వయసదస:39
లస: పప
8750 NDX2913325
పపరర: రరమ దదవ మమదరమమటర

94-52/647

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకర
ఇసటట ననస:D NO 3-30-53
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప రజగళర
ఇసటట ననస:D NO 3-30-57/13
వయసదస:34
లస: ససస స
8747 NDX2783298
పపరర: మదదదకలరర వనసకట రరవప

8739 NDX3006319
పపరర: వనసకటటశశరరర దదసపల

94-42/670

తసడడ:డ సదబమయఖ యలరర గడడ
ఇసటట ననస:D NO 3-29-22
వయసదస:25
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ దదమలపఅలల
ఇసటట ననస:D NO 3-30-50/1
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదసపల
ఇసటట ననస:D NO 3-30-50/1
వయసదస:35
లస: ససస స
8744 NDX2798197
పపరర: వనసకయమక రజగళర

94-42/669

8746 NDX2389591
పపరర: కకషస ర కలమలర కకణణదచన

94-41/627

తసడడ:డ కకపర చనరరఖలల కకణణదచన
ఇసటట ననస:D NO 4-16-71/1 2ND LANE
వయసదస:42
లస: పప
94-40/698

8749 NDX0623116
పపరర: శకనవరస రరవప చదసడసరర

94-52/657

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరటటరర
ఇసటట ననస:d.no-5-54-116 ,pent house
వయసదస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననగ వరరసజనవయగలల చదసడసరర
ఇసటట ననస:D.NO.6-5-78 MARUTHI KRUPA
వయసదస:45
లస: పప

8751 NDX2528966
పపరర: వనసకట లకకణ కలమలర చదగగ

8752 NDX2899649
పపరర: బటజ గడడ స

94-40/595

తసడడ:డ V N K పరబడహకస చదగగ
ఇసటట ననస:D NO 11-9-370 F NO B1 BOM
వయసదస:49
లస: పప

94-40/1046

భసధదవప: ననగమణణ గడడ స
ఇసటట ననస:DNO.11-11-396
వయసదస:29
లస: పప
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94-38/1108

తసడడ:డ చననయఖ చటటట
ఇసటట ననస:D NO 11-967
వయసదస:39
లస: పప
8756 NDX3092517
పపరర: జఫరరలలర ఖలన

8754 NDX2517787
పపరర: జయ రరజ పపలర గబర

94-36/725

తసడడ:డ కలమలర పపలర గబర
ఇసటట ననస:D NO 12-5-92
వయసదస:20
లస: పప
94-38/1062

భసధదవప: దదలలరద బబగగమ
ఇసటట ననస:D.No. 12-12-296
వయసదస:60
లస: పప

8757 NDX3090362
పపరర: ఫరరక ననజ ఖటటన

8755 NDX2589463
పపరర: నమత కలమలరర ననయక

94-38/816

భరస : మహన బబహరర
ఇసటట ననస:D NO 12-12-289
వయసదస:35
లస: ససస స
94-38/1063

8758 NDX2423523
పపరర: ననగ జజఖత కరటసరన

94-38/670

తసడడ:డ జఫరరలలర ఖలన
ఇసటట ననస:D.No. 12-12-296
వయసదస:30
లస: ససస స

భరస : శవ రరడడడ కరటసరన
ఇసటట ననస:D.NO.12-15-437 FLAT NO.401
వయసదస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనసదద రరడడడ కరటసరన
ఇసటట ననస:D.NO.12-15-437 FLAT NO.401
వయసదస:52
లస: పప

94-37/647
8760 NDX2580587
పపరర: వనసకట ననగ లకడక కమల
భటసకరఅలల
భరస : సదధనకర రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:D NO 12-16-505 FLAT 303
వయసదస:50
లస: ససస స

94-37/650
8761 NDX2591287
పపరర: వనసకట సరయ లకడక తదజశశ
మదచదల
తసడడ:డ సదదనకరరరవప మదచదల
ఇసటట ననస:D.NO 12-16-505, FLAT 30
వయసదస:22
లస: ససస స

8762 NDX3010121
పపరర: రరజజశశరర చసతల

8763 NDX2528552
పపరర: ససధఖ రజఖ ణగకవరపప

8764 NDX2529105
పపరర: వవణగగగపరల ణగకవరపప

8759 NDX2423515
పపరర: శవ రరడడడ కరటసరన

94-38/671

94-41/927

భరస : సదబమరరవప చసతల
ఇసటట ననస:DNO 13-12-474
వయసదస:65
లస: ససస స
8765 NDX2568137
పపరర: కకమలసబకర వటటపపలలసస

94-51/747

తసడడ:డ వరరరజ వటటపపలలసస
ఇసటట ననస:D NO 15-16-99/1
వయసదస:20
లస: ససస స
8768 NDX2900728
పపరర: శకనవరస రరవప కకసకర

94-52/655

94-52/654

94-41/629

భరస : వవణగగగపరల ణగకవరపప
ఇసటట ననస:D NO 15-7-125 FLAT NO 502
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ ణగకవరపప
ఇసటట ననస:D NO 15-7-125 FLAT NO 502
వయసదస:45
లస: పప

8766 NDX3028685
పపరర: దదపసస పస కల

8767 NDX2575454
పపరర: కలలధర చలర ర

94-52/651

భరస : కలలధర చలర ర
ఇసటట ననస:D. No-15-16-338
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కకసకర
ఇసటట ననస:D.NO.15-17-36B,
వయసదస:46
లస: పప
8771 NDX2879443
పపరర: సదనత కకసకర

94-41/628

8769 NDX2862142
పపరర: శకనవరస రరవప కకసకర

94-51/748

భసధదవప: దదపసస
ఇసటట ననస:D. No 15-16-338, Flat #
వయసదస:39
లస: పప
94-52/652

8770 NDX2883239
పపరర: శకనవరస రరవప కకసకర

94-52/653

తసడడ:డ వనసకయఖ కకసకర
ఇసటట ననస:D.NO.15-17-368,F.NO.202
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకసకర
ఇసటట ననస:D.NO.15-17-368,F.NO.202
వయసదస:46
లస: పప

8772 NDX2810869
పపరర: రరమచసదడ బటబగ బసడనరరపలర

8773 NDX2810794
పపరర: లత కసదదమళర

94-51/918

94-51/919

భరస : శకనవరసరరవప కకసకర
ఇసటట ననస:D.NO.15-17-368,F.NO.202
వయసదస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:D.NO.15-19-493,F.NO.403
వయసదస:54
లస: పప

భరస : రఘగ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:D.NO.15-19-493,F.NO.403
వయసదస:30
లస: ససస స

8774 NDX2849099
పపరర: ఉమ మహహశశరర బసడనరరపలర

8775 NDX2812865
పపరర: మహహశశరర పసడలనవన

8776 NDX2955284
పపరర: హహపససబ చనటర

94-52/656

94-52/660

94-38/1061

భరస : రరమ చసదడ బటబగ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:D.NO.15-19-493, F.NO.403
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : మగరళ మగరళమహన రరవప పసడలనవన
ఇసటట ననస:DNO 15-19-525/3
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బటబగ చనటర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-132/16A
వయసదస:19
లస: ససస స

8777 NDX2593580
పపరర: ననరరయణ రరజ కలరపరటట

8778 NDX2443877
పపరర: అమబలఖ పస తన

8779 NDX2613933
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప ఆవపల

94-37/649

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:D NO 25-16-151/2
వయసదస:18
లస: పప
8780 SQX1821552
పపరర: కజశవ వనసకట ననగ సరయ కకషష
కకట
తసడడ:డ గణ పడసరద
ఇసటట ననస:d.no 33-99 f.no 203
వయసదస:22
లస: పప

94-33/715

తలర : శశశలజ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO 25-18-122/2
వయసదస:21
లస: ససస స
94-42/846

8781 NDX2581395
పపరర: పడససన వనలగ
భరస : తలక కసదదల
ఇసటట ననస:D NO 125-182
వయసదస:43
లస: ససస స

94-40/696

తసడడ:డ చచననకజశవపలల ఆవపల
ఇసటట ననస:D NO 25-19-105/A
వయసదస:39
లస: పప
94-51/716

8782 NDX3129350
పపరర: శకకరసత నథనన

94-39/1323

తసడడ:డ గసగధర రరవప నథనన
ఇసటట ననస:D-NO 202
వయసదస:39
లస: పప
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8783 NDX3196078
పపరర: సదనత కరరరమసచ
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94-40/1042

భరస : రమమష కరరరమసచ
ఇసటట ననస:D NO 272
వయసదస:34
లస: ససస స
8786 NDX2593176
పపరర: మసరసన వల షపక

94-41/736

తసడడ:డ సపవద షపక
ఇసటట ననస:D.NO. F.NO.504
వయసదస:55
లస: పప

8784 NDX2541910
పపరర: అదద లకడక కలలఖణణ భసడనరస

8792 NDX2541027
పపరర: లకడకరరజఖస కడడయలల
భరస : శవరజ కడడయలల
ఇసటట ననస:DOOR 11-6-314
వయసదస:57
లస: ససస స
8795 NDX2915908
పపరర: సరశత కలవ

94-41/625
8787 NDX2381226
పపరర: పపరషచసదడ శకనవరస మబరరస
శషరషన
తసడడ:డ వనసకట శవయఖ శషరషన
ఇసటట ననస:D.NO:3-26-17/1, PLOT NO:314
వయసదస:71
లస: పప

8788 NDX0663971
పపరర: బటల వనసకట ననగ భబషణ
బవనమ
తసడడ:డ హనమ రరడడడ బవనస
ఇసటట ననస:DO NO 3-15-3/B
వయసదస:40
లస: పప

94-39/200

8791 NDX2541035
పపరర: శవరజ కడడయలల

94-41/737

భరస : రరమయఖ కలవ
ఇసటట ననస:DOOR 15-08-156
వయసదస:36
లస: ససస స
8798 NDX3253549
పపరర: ఏలయలస బటష షపక

94-34/1065

94-40/1052

8796 NDX3251873
పపరర: ఏలయలస బటష షపక

8799 RBE1437723
పపరర: పరకకలల మగనగరల

8802 NDX2370575
పపరర: ఇసదదర దదవ ససషరషన

8794 NDX2915981
పపరర: రరమయఖ కలవ

94-34/1015

తసడడ:డ రరమలసజననయగలల కలవ
ఇసటట ననస:DOOR 15-08-156
వయసదస:41
లస: పప
94-34/1063

8797 NDX1150218
పపరర: రఫస షపక

94-34/1064

భసధదవప: లలలలమబన షపక
ఇసటట ననస:Door no 3-1-186
వయసదస:56
లస: పప
94-40/1050

8800 RBE1437517
పపరర: పపషరవలర మగనగరల

94-40/1051

భరస : పరకకలల మగనగరల
ఇసటట ననస:Door No.3-21-15
వయసదస:47
లస: ససస స
94-42/673

8803 NDX3056793
పపరర: సదమన అవపల

94-34/1018

భరస : పపరష చసదడ రరవప ససషరషన
తసడడ:డ వనసకటపరయఖ అవపల
ఇసటట ననస:DOOR NO 3-26-7 RAVINDRA N ఇసటట ననస:door no 3-28-59
వయసదస:80
లస: ససస స
వయసదస:43
లస: పప
94-52/490

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:door no 3-30-54/6
వయసదస:20
లస: ససస స
8807 NDX2955839
పపరర: హరర కకషష మమదరమమటర

94-34/1014

భసధదవప: పపషరవలర మగనగరల
ఇసటట ననస:Door No.3-21-15
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ పరకకలల మగనగరల
ఇసటట ననస:Door No.3-21-15
వయసదస:25
లస: పప
8804 NDX2517514
పపరర: లకడకహనల నసతకకక

8793 NDX2915973
పపరర: రరమయఖ కలవ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కడడయలల
ఇసటట ననస:DOOR 11-6-314
వయసదస:64
లస: పప

భసధదవప: లలలలమబన షపక
ఇసటట ననస:Door no 3-1-186
వయసదస:28
లస: పప

భసధదవప: లలలలమబన షపక
ఇసటట ననస:Door no 3-1-186
వయసదస:28
లస: పప
8801 RBE1361922
పపరర: సపనహహత మగనగరల

94-34/1017

తసడడ:డ రరమలసజననయగలల కలవ
ఇసటట ననస:DOOR 15-08-156
వయసదస:41
లస: పప
94-34/1016

94-41/925

తసడడ:డ రరమ రరవప చవనరరజ
ఇసటట ననస:D.No. C-9-C,
వయసదస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససరరయలననరరయణ లసకర
ఇసటట ననస:DOOR 3-28-65
వయసదస:87
లస: పప
94-41/738

8785 NDX2899870
పపరర: సరసబశవరరవప చవనరరజ

భసధదవప: అననసరరజ రమఖ పసడయసకర రమఖ
ఇసటట ననస:D.No. 1297
వయసదస:55
లస: ససస స

94-41/929 8790 NDX2931244
8789 NDX3105285
పపరర: వనసకట బడహహకసదడ ఓసకరర దనసరర
పపరర: రరమ లసగయఖ లసకర

తసడడ:డ రరమ బడహకస దనసరర
ఇసటట ననస:DO NO 3-26-16
వయసదస:20
లస: పప

94-37/651

8805 NDX3085743
పపరర: శకనవరస రరడడడ మలనస

94-40/1048

తసడడ:డ ననగర రరడడడ మలనస
ఇసటట ననస:DOOR NO 11-5-305
వయసదస:52
లస: పప
94-40/1047

8808 NDX2541043
పపరర: శకలత మత

8806 NDX3087319
పపరర: ననగ శక రమణణ మలనస

94-40/1049

భరస : శకనవరస రరడడడ మలనస
ఇసటట ననస:DOOR NO.11-5-305
వయసదస:47
లస: ససస స
94-41/739

8809 NDX2475671
పపరర: కకరణ భటనద నసససకరరరవప

తసడడ:డ రరమ కకషష మమదరమమటర
ఇసటట ననస:door no 11-06-312 ward 3
వయసదస:28
లస: పప

భరస : పపరరన సదధకర మత
ఇసటట ననస:DOOR NO 11-6-314
వయసదస:37
లస: ససస స

భసధదవప: కకరణ భటనద నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:DOOR NO 12-13-404
వయసదస:62
లస: పప

94-37/553
8810 NDX2428688
పపరర: వనసకట సరయ లకడక తదజశశ
మదచదల
తసడడ:డ సదధనకర రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:DOOR NO 12-16-505 FLAT NO
వయసదస:23
లస: ససస స

94-37/554
8811 NDX2428670
పపరర: వనసకట ననగ లకడక కమల
భటసకరర
భరస : సదధనకర రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:DOOR NO 12-16-505 FLAT NO
వయసదస:51
లస: ససస స

8812 NDX2900520
పపరర: నకకత కéూదఇగలల

94-39/975

94-52/661

భరస : జజసన జదచ కéూదఇగలల
ఇసటట ననస:Door No - 404
వయసదస:30
లస: ససస స
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పపరర: ఆజజద షపక
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94-38/676

తసడడ:డ జనన షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO:12-15-478
వయసదస:22
లస: పప

8814 NDX0380303
పపరర: శకనవరసరరవప మననవ

తసడడ:డ హనదమసతరరవప mannava
ఇసటట ననస:Door Number 3-30-56/5
వయసదస:35
లస: పప

94-39/1324 8817 NDX3157864
8816 NDX3016649
పపరర: వనసకట వర కలమలరర రరజవరపప
పపరర: యశన ఖలన పఠరన

భసధదవప: వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:Door number 70/B
వయసదస:35
లస: ససస స
8819 NDX3266004
పపరర: పడగత మతస

94-41/1033

94-39/1325

తసడడ:డ వనసకట రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:E4, sai sunanda towers
వయసదస:65
లస: పప
8825 NDX3019148
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వనలగపపడడ

8820 NDX3266020
పపరర: దశరథ రరమకకషష మతస

తసడడ:డ వనసకటరరవప మత
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 11-6-315
వయసదస:40
లస: పప

94-41/1034

8821 NDX2122331
పపరర: శకననద బటబగ ఈదర

94-39/1055

94-34/725

భసధదవప: పడగత మతస
ఇసటట ననస:DRNO3-28-24/29A,FLOTNO3
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ బగజరయఖ చచదరర ఈదర
ఇసటట ననస:Dr No.6-9-538 Flat No.109
వయసదస:48
లస: పప

8823 NDX2904415
పపరర: వరసజనవయగలల యరకసశశటట

8824 NDX2806438
పపరర: వరసజనవయగలల యరకసశశటట

94-35/961

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:F.101 Satya Sai Apts
వయసదస:22
లస: పప

8828 NDX2903284
పపరర: అసకలశ బటబగ దదవ

8829 NDX2880649
పపరర: పడదదప రరడడడ కరమసరణణ

94-40/1061

Deleted

భసధదవప: సరరత యరకసశశటట
ఇసటట ననస:F-1 LAKSHMI RESIDENCY
వయసదస:50
లస: పప

94-39/1332 8827 NDX2774057
8826 NDX2780898
పపరర: సరయ ససదదప మసచకలపపడడ
పపరర: సరయ అరరచత తషమకల

భసధదవప: వజయ కలమలరర సదసకర
ఇసటట ననస:F-3, APARNA APARTMENTS,
వయసదస:82
లస: పప
94-37/777

94-41/740

8818 NDX2542058
పపరర: దదవ దదరర మమరర మలవపళరమక
భమవరపప
తసడడ:డ రరస బటబగ భమవరపప
ఇసటట ననస:DR.NO.3-14-160
వయసదస:20
లస: ససస స

భసధదవప: సరరత యరకసశశటట
ఇసటట ననస:F1 LAKSHMI RESIDENCY
వయసదస:50
లస: పప
94-52/665

8815 NDX2541050
పపరర: పపరరన సదధకర మత

94-38/1071

తసడడ:డ రహహమలన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:Dr 3-12-15
వయసదస:32
లస: పప

భరస : దశరథ రరమకకషష
ఇసటట ననస:DRNO3-28-24/29A
వయసదస:26
లస: ససస స
8822 NDX3135068
పపరర: రమమశ బటబగ చగగరరపరటట

94-52/281

94-37/772

తసడడ:డ రసగ బటబగ తషమకల
ఇసటట ననస:F 401YAGANTI RUBY APART
వయసదస:20
లస: పప
94-41/934

8830 NDX2928588
పపరర: పడదదప రరడడడ కరమసరణణ

94-41/935

తసడడ:డ రమమశ బటబగ దదవ
ఇసటట ననస:F.-402, Ranjitha Grand,
వయసదస:20
లస: పప

భసధదవప: బల కగసలఖ దదవ
ఇసటట ననస:F-404, Hema Durga Signatu
వయసదస:41
లస: పప

భసధదవప: బల కగసలఖ దదవ
ఇసటట ననస:F-404, Hema Durga signatu
వయసదస:41
లస: పప

8831 NDX0633511
పపరర: వనవషషవ నరహరరశశటట

8832 NDX2389872
పపరర: రసగయఖ గరమన

8833 NDX3250289
పపరర: జజఖతరకయ గసగవరపప

94-38/1127

తసడడ:డ తడపపర సదసదర రరవప నరహరరశశటట
ఇసటట ననస:f 502 DVR Homes 12-12-333
వయసదస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననయకలలల గరమన
ఇసటట ననస:FLA NO 63
వయసదస:39
లస: పప

8834 NDX3056702
పపరర: లలలధర బబ రక

8835 NDX3041803
పపరర: పదక రరయల మమడడపరక

94-34/1022

తసడడ:డ వదనఖసరగర బబ రక
ఇసటట ననస:FLAT 1E
వయసదస:34
లస: పప
8837 NDX2475879
పపరర: నరకల మమరర ఎన జ

94-40/574

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:Flat 101
వయసదస:29
లస: ససస స

8838 NDX2550572
పపరర: సమర షపక

94-40/1091

8841 NDX3012507
పపరర: జయ లకడక శలస
భరస : సరయ శకనవరస శలస
ఇసటట ననస:flat 101
వయసదస:31
లస: ససస స

8836 NDX2930394
పపరర: ఉదయ లకడక తతకల

94-34/1023

భరస : వరసజనవయగలల తతకల
ఇసటట ననస:FLAT 3 D
వయసదస:61
లస: ససస స
94-37/654

తసడడ:డ ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:Flat 21 swamiji apt
వయసదస:22
లస: పప
94-41/936

94-52/699

భరస : హరరధర
ఇసటట ననస:FLAR NO 309
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:flat-2A
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : బటలసరశమ గగవసదద
ఇసటట ననస:FLAT 7 4 FLOOR
వయసదస:73
లస: ససస స
8840 NDX1076314
పపరర: ననగ దదరర గరల

94-39/976

8839 NDX2954543
పపరర: శకనవరసద గరల

94-39/1333

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:Flat 101
వయసదస:25
లస: పప
94-51/931

8842 NDX2834372
పపరర: కమల బబ లలగగన

94-38/1075

భరస : తనరక పడవణ ఈడద
ఇసటట ననస:FLAT 104
వయసదస:29
లస: ససస స
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8843 NDX3106275
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఈదర

94-40/1090

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:FLAT-104
వయసదస:65
లస: పప
8846 AP151010141075
పపరర: సదగగణ చతషరజశదదలआ

94-41/1052

8844 NDX2899888
పపరర: సరయ కకరణ కలమలర బగరక

94-41/937

8845 ZTS2220010
పపరర: హరరపస
డ రద రరవప మలరరశశటట

తసడడ:డ యగగసధర శరససస స బగరక
ఇసటట ననస:FLAT 104 KANYAKA PALMS
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల రరవప మలరరశశటట
ఇసటట ననస:FLAT 201
వయసదస:58
లస: పప

8847 JBV3699881
పపరర: మగరళ కకషషआ చతషరజశదదआ

8848 AP151010141076
పపరర: నరసససహస చతషరజశదదలआ

94-41/1053

94-38/1076

94-41/1054

భరస : నరసససహసआ
ఇసటట ననస:FLAT 203, KANYAKA PALMS
వయసదస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహసआ
ఇసటట ననస:FLAT 203, KANYAKA PALMS
వయసదస:30
లస: పప

తసడడ:డ మగరళదరరడడआ
ఇసటట ననస:FLAT 203, KANYAKA PALMS
వయసదస:63
లస: పప

8849 NDX1506478
పపరర: వసశ కకషష చతషరజశదద

8850 NDX3218690
పపరర: రరజఖ లకడక మననవ

8851 NDX2865848
పపరర: సతనఖసరగజన గననవరపప

94-41/1055

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:FLAT 203, KANYAKA PALMS
వయసదస:25
లస: పప

భరస : మమకల డడస మననవ
ఇసటట ననస:FLAT 204
వయసదస:43
లస: ససస స

8852 NDX2946655
పపరర: లకడకూస అనదూరష మదనదళ

8853 NDX3261716
పపరర: నలమ కలమలరర కసదకటర

94-33/861

తసడడ:డ వర వనసకట సదధనకర మదనదళ
ఇసటట ననస:FLAT 302
వయసదస:18
లస: ససస స
8855 NDX3135027
పపరర: ననగలసగస కసడ

94-39/1336

94-37/804

94-39/1339

94-34/1024

8859 NDX3076296
పపరర: శశశలజ ఈమన

94-39/1337

8860 NDX2991057
పపరర: పపరష రరజజష పరరటటల

8863 NDX3187713
పపరర: శశధర గగరరజవవలల

8865 NDX2710754
పపరర: రరజజశశరర ఈదర

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ బబడడద
ఇసటట ననస:FLAT 309, LAKSHMI NIVAS
వయసదస:54
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష పపతచఅలల
ఇసటట ననస:FLAT 407
వయసదస:45
లస: ససస స

8867 NDX3143377
పపరర: రరమకకషష బబ మకడడ

8868 NDX3150067
పపరర: సదజజత బబ మకడడ

94-39/1340

94-37/778

8862 NDX0424004
పపరర: శకకరసత గగరరజవవలల

8864 NDX2072098
పపరర: ననగజసదడ బటబగ బబడడద

94-39/1338

తసడడ:డ ననగలసగస కసద
ఇసటట ననస:flat 302,sri lakshmi
వయసదస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప పరరటటల
ఇసటట ననస:FLAT-303 ,
వయసదస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:Flat 304,Fortune villa
వయసదస:36
లస: పప

94-38/1116

8857 NDX3086915
పపరర: శకనవరస కసద

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఈమన
ఇసటట ననస:Flat 302, Uma Maheswara resid
వయసదస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసర రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:FLAT 304 RANJITHA GRAND
వయసదస:39
లస: ససస స
94-42/849

8854 NDX3261757
పపరర: పపషరరవత కసదకటర
భరస : నరసససహరరవప కసదకటర
ఇసటట ననస:FLAT 302 d 11-3-104
వయసదస:68
లస: ససస స

భరస : ననగలసగస కసద
ఇసటట ననస:flat 302,sri lakshmi
వయసదస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కసద
ఇసటట ననస:flat 302,sri lakshmi
వయసదస:34
లస: ససస స
8861 NDX3056801
పపరర: గరత లకడక ఈదర

8856 NDX3086808
పపరర: రరజఖ లకడక కసద

94-39/1335

భరస : ససరఖ వవణగ గరపరల రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:FLAT 301
వయసదస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కసదకటర
ఇసటట ననస:FLAT 302 d 11-3-104
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవలసగస కసడ
ఇసటట ననస:flat 302,sri lakshmi
వయసదస:68
లస: పప
8858 NDX3087061
పపరర: సతఖ శరరష పమడడపపలల

94-39/1334

94-42/848

94-41/985

94-51/932

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:Flat 304, Fortune villa
వయసదస:39
లస: పప
94-41/742

8866 NDX3013075
పపరర: రరజ మసగళగరరర

94-38/1077

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:FLAT 501 BALAJITOWERS
వయసదస:24
లస: పప
94-39/1341

8869 NDX3103215
పపరర: రఘగవర భటరర వ బబ మకడడ

94-39/1342

తసడడ:డ శకమనననరరయణ బబ మకడడ
ఇసటట ననస:Flat 501, Yaganti Ruby apartme
వయసదస:50
లస: పప

భరస : రరమకకషష బబ మకడడ
ఇసటట ననస:Flat 501, Yaganti Ruby apartme
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష బబ మకడడ
ఇసటట ననస:Flat 501, Yaganti Ruby apartme
వయసదస:27
లస: పప

8870 NDX3144086
పపరర: ససజయ భటరర వ బబ మకడడ

8871 NDX3096997
పపరర: అఖల వరరర న బబ మకడడ

8872 NDX2940591
పపరర: మనన దదవ పపరరన

94-39/1343

తసడడ:డ రరమకకషష బబ మకడడ
ఇసటట ననస:Flat 501, Yaganti Ruby apartme
వయసదస:25
లస: పప

94-39/1344

తసడడ:డ రరమకకషష బబ మకడడ
ఇసటట ననస:Flat 501, Yaganti Ruby apartme
వయసదస:23
లస: ససస స

94-38/1078

భరస : తడపపర సదసదర రరవప నరహరరశశటట
ఇసటట ననస:Flat 502, DVR Homes
వయసదస:64
లస: ససస స
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8873 NDX3201597
పపరర: వనసకట రతననజ అవననరత

94-51/933

తసడడ:డ భదనడచల శత రరమస
ఇసటట ననస:flat 704
వయసదస:59
లస: పప
8876 NDX2864361
పపరర: రరమరరడడడ బబచపపడడ

8874 NDX3175403
పపరర: వనసకట రతననజ అవననరత

94-51/934

తసడడ:డ భదనడచల శత రరమస
ఇసటట ననస:flat 704
వయసదస:59
లస: పప
94-35/964

8877 NDX2716637
పపరర: శకనవరస పడసరద వశ రరడడ

94-37/655

భసధదవప: వనసకటటశశర రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:FLAT D2
వయసదస:52
లస: పప

8879 NDX3283355
పపరర: వనసకట సరవతడ యలతస

8880 NDX3283371
పపరర: సరవతడ యలతస

భరస : రరమసరశమ యలతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 1A
వయసదస:48
లస: ససస స
8882 NDX3283363
పపరర: రరమసరశమ యతస

94-42/885

94-52/23

భరస : ననరరయణ పడసరద కకనర ళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO1,DIVYA APT
వయసదస:66
లస: ససస స
8888 SZN0479584
పపరర: శరఖమ సదసదరర చటట
ట రర

94-52/686

8883 NDX3131182
పపరర: రరహన సపహగరల

94-51/938

8889 NDX3083409
పపరర: భభతవరరపప శక లకకణ
తసడడ:డ భభతవరరపప శక కకషష
ఇసటట ననస:FLAT NO- 2
వయసదస:25
లస: పప

8891 NDX2974723
పపరర: సశరగచ బటటటల

8892 NDX2960813
పపరర: సరయ మథనడ కరమనవన

94-40/1074

భరస : బల భటసకర రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:FLAT NO 2A,
వయసదస:30
లస: ససస స
94-51/954

8897 NDX2559722
పపరర: ఉదయశక గరరసటర

94-42/756

తసడడ:డ హనదమసతరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:flat no9
వయసదస:32
లస: పప

94-42/859

భరస : పడసనన
ఇసటట ననస:FLAT NO. 9
వయసదస:48
లస: ససస స

94-41/743

8887 NDX0212431
పపరర: ననరరయణ పడసరద కకననగల

94-52/25

8890 NDX2975274
పపరర: సశరగచ బటటటల

94-40/1073

8893 NDX2955805
పపరర: కకసరరజ కమలలకర

94-52/669

తసడడ:డ వఠల కకషష కకసరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 3
వయసదస:34
లస: పప
94-42/675

D NO 3-29-22

8898 NDX3125846
పపరర: వజయ లకడక గగనదరపఅల

8901 NDX2881118
పపరర: అననపపరష కకపస రలల

8884 NDX2621282
పపరర: అచదఖత కకషష శక నలల
ర రర

భరస : బల భటసకర రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:FLAT NO 2A
వయసదస:30
లస: ససస స

94-34/1033

భరస : రమమశ బటబగ గగనదరపఅల
ఇసటట ననస:FLAT NO 8
వయసదస:55
లస: ససస స
94-34/1040

94-42/882

తసడడ:డ వనసకట చలపతరరవప కకనర ళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO1,DIVYA APT
వయసదస:71
లస: పప
94-51/939

8895 NDX2467520
పపరర: మమనక దగగరబటటట
భరస : రరకజశ బటబగ యరర గడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 5-B
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:Flat No. 6
వయసదస:51
లస: ససస స
8900 NDX3056876
పపరర: వవనకటగరరరశ మసగళగరరర

94-52/24

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కరమనవన
ఇసటట ననస:FLATNO 3
వయసదస:25
లస: పప

8894 NDX3156262
పపరర: లలత అభషపక ననగ సరయ
గటటటపరటట
తసడడ:డ సదధకర
ఇసటట ననస:flat no.4C
వయసదస:19
లస: పప

8881 NDX3283348
పపరర: రరమసరశమ యతస

తసడడ:డ మగరళ కకషష నలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 1B 6TH LINE
వయసదస:20
లస: ససస స

8886 NDX0209189
పపరర: వనసకట సరయ చలపత కరరరసక
కకననగల
తసడడ:డ ననరరయణ పడసరద కకనర ళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO1,DIVYA APT
వయసదస:31
లస: పప

భరస : వనసకట సరయ చలపత కరరరసక కకనగళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO1,DIVYA APT
వయసదస:28
లస: ససస స

94-38/1079

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ యతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 1A JAYAPRADA APAR
వయసదస:58
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ యతస
తసడడ:డ మనష సపహగరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 1A JAYAPRADA APAR ఇసటట ననస:FLAT NO 1B
వయసదస:58
లస: పప
వయసదస:19
లస: పప
8885 NDX0216002
పపరర: భగవనవశశరర దదవ కకననగల

8878 NDX2883635
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తనళర
తసడడ:డ మలలర శశర రరవప తనళర
ఇసటట ననస:FLAT NEM 401
వయసదస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ యలతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 1A
వయసదస:30
లస: ససస స
94-42/884

94-39/1345

భరస : సరసబశవరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:Flat B2
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథ రరడడడ బబచపపడడ
ఇసటట ననస:Flat-B2,Honey Residency
వయసదస:42
లస: పప
94-42/883

8875 NDX2930923
పపరర: వజయలకడక బసడరర

8896 NDX3136348
పపరర: ఫణణ కలమలర దదవనశల

94-41/967

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 5E
వయసదస:38
లస: పప
8899 NDX2971158
పపరర: మధవ అడదడ పలర

94-52/666

భరస : మధదకలమలర అడదడ పలర
ఇసటట ననస:flat no 008
వయసదస:41
లస: ససస స
94-37/784

8902 NDX3056850
పపరర: ఏకమలమరజశశరర పరపసనవన

94-34/1025

భరస : వనసకట సదబమ రరవప పరపసనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO 10
వయసదస:62
లస: ససస స
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8903 NDX3120359
పపరర: దదవఖ గరసజపలర
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94-34/1026

భరస : వనసకటటష కకమకనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO 10
వయసదస:33
లస: ససస స
8906 NDX2955896
పపరర: శవనననరరయణ మగరకకసడ

94-41/948

94-38/821

94-39/1348

94-40/1082

94-38/822

8913 NDX3072469
పపరర: సతఖ మధవ కరకరర

8916 NDX3284247
పపరర: సరయ చరణ పపదద సటట

94-41/941

8919 NDX1075712
పపరర: వరసజనవయగలల గరల

94-39/1368

8922 NDX2839454
పపరర: శవ రతన సరయపనవన

94-37/663

8911 NDX2716066
పపరర: హహమబసదద సపలలవదద

94-38/823

8914 ndx1313252
పపరర: శకనవరసద గరల

94-40/1064

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:Flat No 101
వయసదస:25
లస: పప
94-40/1140

8917 MLJ3512019
పపరర: ననగజశశర రరవప గరల

94-41/940

తసడడ:డ వరయఖ గరల
ఇసటట ననస:Flat No 101
వయసదస:57
లస: పప
94-41/942

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:Flat no 101
వయసదస:27
లస: పప
94-39/1376

8908 NDX2716454
పపరర: రరజయఖ సపలలవదద

తసడడ:డ శశభన సపలలవదద
ఇసటట ననస:Flat No-101
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపదద సటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.101
వయసదస:21
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:Flat no 101
వయసదస:46
లస: ససస స
8921 NDX2953883
పపరర: పసదపపలలటట కణక దదరర

8910 NDX2716041
పపరర: కవత సపలలవదద

94-38/1080

తసడడ:డ లలజజరరశయల సపలలవదద
ఇసటట ననస:Flat No-101
వయసదస:78
లస: పప

తసడడ:డ తడమబరరసలల
ఇసటట ననస:flat no.101
వయసదస:27
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమలర వలపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.101
వయసదస:30
లస: ససస స
8918 MLJ3512076
పపరర: బటల కకటమక గరల

94-51/941

భరస : శశభన సపలలవదద
ఇసటట ననస:Flat No-101
వయసదస:45
లస: ససస స

భరస : తడమబరరసలల కరకరర
ఇసటట ననస:Flat no 101
వయసదస:27
లస: ససస స
8915 NDX3041761
పపరర: అరచన తనడడకకసడ

8907 NDX3037561
పపరర: నరకద పపసలలరర

8905 NDX2919504
పపరర: రరధదక మరకకననడ

భరస : శవనననరరయణ మరకకననడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 13
వయసదస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తతరరకకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 21
వయసదస:20
లస: ససస స

భరస : రరజయఖ సపలలవదద
ఇసటట ననస:Flat No-101
వయసదస:71
లస: ససస స
8912 NDX2864254
పపరర: సతఖ మధవ కరకరర

94-34/1044

తసడడ:డ పతడ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:FLATNO 11
వయసదస:76
లస: పప

తసడడ:డ మననహర రరవప మగరకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 13
వయసదస:42
లస: పప
8909 NDX2716496
పపరర: సరరజన సపలలవదద

8904 NDX2847994
పపరర: పతడ గరపరల కకషష మబరరస

8920 NDX3006509
పపరర: బల కకషష కరకలమలనద

94-51/936

భసధదవప: శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:Flat No 101
వయసదస:37
లస: పప
94-51/955

8923 NDX2817567
పపరర: భటణగ పడసరద సరయపనవన

94-52/667

భరస : పసదపపలలటట రసబటబగ
ఇసటట ననస:FLATNO101SAIMONISHTOWER
వయసదస:25
లస: ససస స

భరస : శరఖస పడసరద సరయపనవన
ఇసటట ననస:FLATNO 101 SURYA APPTMTS
వయసదస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస పడసరద సరయపనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 SURYA APPTMTS
వయసదస:18
లస: పప

8924 NDX3270238
పపరర: అరరణ కలమలర వలపరర

8925 NDX2935757
పపరర: రమలదదవ నసతలపరటట

8926 NDX3192911
పపరర: శక లకడక తతకల

94-40/1134

భసధదవప: అరచన తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:flat no.101,vaikunt residency
వయసదస:32
లస: పప

భరస : రరమకకషష నసతలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయసదస:36
లస: ససస స

8927 NDX3089737
పపరర: చకకవరరస తతకల

8928 NDX2798106
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలశశటట

94-38/1085

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయసదస:20
లస: పప
8930 NDX2798080
పపరర: హహమసత కకలశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయసదస:20
లస: పప

94-35/962

భరస : శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయసదస:47
లస: ససస స
94-40/1065

తసడడ:డ వరసజనవయగలల కకలశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయసదస:46
లస: పప
94-40/1067

8931 NDX2803708
పపరర: పదనకవత అననస
భరస : సతఖననరరయణ గడడ స
ఇసటట ననస:FLAT NO.102
వయసదస:43
లస: ససస స

94-38/1084

8929 NDX3128998
పపరర: మణణకరసత దదనవశ గగడడవరడ

94-40/1066

తసడడ:డ మలణణకరఖల రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:Flat No 102
వయసదస:21
లస: పప
94-40/1083

8932 NDX3149358
పపరర: రసగ రరడడడ సతస

94-41/943

భసధదవప: సదరజశ రరడడడ సతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయసదస:72
లస: పప
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8933 NDX2899904
పపరర: భటగఖ లకడక కకలశశటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-41/944

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయసదస:40
లస: ససస స
8936 NDX3176351
పపరర: గగతస రసగ రరడడడ సతస

94-41/947

94-51/935

94-41/1026

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:FLAT.NO 104
వయసదస:38
లస: పప
8945 NDX3133865
పపరర: జజనవ వవచలపప

94-39/1349

94-40/1069

94-38/1081

8946 NDX2711315
పపరర: రమ కకసడపలర

8949 NDX3127834
పపరర: పదనకవత బటచన

8952 NDX3141975
పపరర: లకడక పసడయ తలశల

8955 NDX2907947
పపరర: వజయలకడక కనగరల

8958 NDX2881381
పపరర: ననగజశశర రరవప ససకల

94-51/937

తసడడ:డ సదబమననరరయణ యలరమలచస
ఇసటట ననస:flat.no202,giridhar nivas
వయసదస:20
లస: పప

8961 NDX2906345
పపరర: ధనలకడక ససరఖదదవర
భరస : సతఖననరరయణ ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయసదస:68
లస: ససస స

94-52/668

Deleted

భరస : రరథనకకషష యలవరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 104
వయసదస:48
లస: ససస స
94-33/765

8947 NDX2710796
పపరర: ననగ తదజ కకసడపలర

94-33/766

తసడడ:డ అనల కలమలర కకసడపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 106
వయసదస:25
లస: ససస స
94-33/862

8950 NDX2878767
పపరర: ససజనఖ కలమలరర వవలలవరరర పరటట

94-37/779

తసడడ:డ లకడక కసఠ అమరజశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT N O. 114
వయసదస:27
లస: ససస స
94-39/1364

8953 SSY0694910
పపరర: లలత పరవపలలరర

94-40/1089

భరస : రతన పడసరద పరవపలలరర
ఇసటట ననస:Flat.No.201
వయసదస:54
లస: ససస స
94-38/1086

8956 NDX2907913
పపరర: సదరజశ చసదడ పడసరద కనగరల

94-38/1087

తసడడ:డ శసకర రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయసదస:65
లస: పప
94-39/1351

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయసదస:39
లస: పప
94-52/688

94-40/596

8944 NDX2835676
పపరర: ఆరరఖన శశశలజ యలవరరర

8957 NDX2888998
పపరర: హనకసత రరవప యలమరరస
తసడడ:డ వనసకస రరజ యలమరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయసదస:60
లస: పప

8941 NDX2389385
పపరర: ఆళళ మననజ కలమలర రరడడ

8943 NDX2984094
పపరర: సదబమరరవప మననవ

భరస : సదరజశ చసదడ పడసరద కనగరల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయసదస:66
లస: ససస స

94-39/1350

94-51/280

తసడడ:డ ఆళళ సరసబ రరడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 103 PRAKRUTI ENCL
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలశల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 201
వయసదస:23
లస: ససస స
94-34/806

8938 NDX0216895
పపరర: కకషషపడసరద వనలగపపడడ

భరస : రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 103 H NO 11-8-360
వయసదస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO.201 DWARAKASAI NI
వయసదస:61
లస: పప

8960 NDX2907418
పపరర: ౙససరఖ యలరమలచస

94-40/1068

తసడడ:డ సదబమ రరవప బటచన
ఇసటట ననస:FLAT NO 108
వయసదస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జగగల కకశశర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:Flat no 201
వయసదస:31
లస: పప
8954 NDX2381143
పపరర: సదబడహకణఖ శరససస స తనడదపలర

8940 NDX2788826
పపరర: శశషవలర చసతలపరటట

94-41/946

తసడడ:డ లకకణరరవప velagapudi
ఇసటట ననస:Flatno 102
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ సదబమ రరవప ఆరజకకపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 106
వయసదస:55
లస: ససస స

భరస : జశటట జననరరన రరవప కకతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 106
వయసదస:44
లస: ససస స
8951 NDX3092251
పపరర: ససదదప పపలకకసడ

94-41/968

తసడడ:డ రరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:FLAT NO 104
వయసదస:61
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వవచలపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయసదస:18
లస: ససస స
8948 NDX3131190
పపరర: ఈశశరమక కకతస

8937 NDX2923035
పపరర: పదనకవత అననస

8935 NDX2929990
పపరర: శక నసదదన కకలశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయసదస:21
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గడడ స
ఇసటట ననస:FLAT NO.102
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరస తషలవ
ఇసటట ననస:FLAT NO - 103
వయసదస:27
లస: పప
8942 NDX3253457
పపరర: శకకరసత వరససరరడడడ

94-41/945

భరస : నరరసదడ రరడడడ బగససరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరజశ రరడడడ సతస
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయసదస:19
లస: పప
8939 NDX2797652
పపరర: రజనకరసత తషలవ

8934 NDX3190907
పపరర: దదపసస రరడడడ బగససరరడడడ

8959 NDX2955326
పపరర: శరసత కలమలరర ససకల

94-39/1365

భరస : ననగజశశర రరవప ససకల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయసదస:37
లస: ససస స
94-34/1027

8962 NDX2905602
పపరర: రవ ససరఖదదవర

94-34/1028

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయసదస:44
లస: పప
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8963 NDX2973014
పపరర: శశషగరరర ససరసనగసడర
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94-40/1070

తసడడ:డ వనసకట కకషష శరక ససరసనగసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయసదస:50
లస: పప
8966 NDX2921872
పపరర: వనసకట సరయ కకషష భవరరశశటట

94-40/1071

భరస : శశషగరరర శరసనగరసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయసదస:37
లస: ససస స
94-41/950

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయసదస:22
లస: పప
8969 NDX3191251
పపరర: వవణగగగపరల దరర

8964 NDX2973048
పపరర: ననగలకడక శరసనగరసడర

8967 NDX2977395
పపరర: అఖల శరసనగరసడర

94-41/951

8968 NDX2910958
పపరర: రసగమక సససహదదడ

94-42/850 8971 NDX2620649
8970 NDX3215100
పపరర: రరమకకషష రరడడడ యయరరవ యయరరవ
పపరర: రరజజమణణ బబ రరక

Deleted

భసధదవప: మలడవ లత యయరరవ పడతనపరరడడడ యయ
ఇసటట ననస:flat no 203,chandrika apparmen
వయసదస:54
లస: పప

భసధదవప: శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:Flat No.204
వయసదస:56
లస: ససస స

8972 NDX2899359
పపరర: శవ రరమ పడసరద కకసడబబ లల

8973 NDX2988947
పపరర: రరమ కకషష మలలర

8974 NDX2254159
పపరర: శశభటరరణణ జతఇకర

తసడడ:డ సదబమరరవప కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:FLAT NO.204
వయసదస:54
లస: పప
8975 NDX2389245
పపరర: శశశలజ బసడనరర

94-40/1072

తసడడ:డ రమణయఖ మలలర వ
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయసదస:39
లస: పప
94-40/600

8976 NDX2254118
పపరర: వజయ కలమలర మగటట
ర రర

94-37/660

94-40/597

భరస : వజయ కలమలర మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO-204 BRUNDAVANRE
వయసదస:47
లస: ససస స
94-40/598

8977 NDX2885481
పపరర: వఘఘనశ కలరక

భరస : వరరసజనవయగలల బసడనరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 204, SWATHI SAI DA
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO-205 BRUNDAVANRE
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 206
వయసదస:19
లస: పప

8978 NDX2916112
పపరర: వజయలకడక తదలలదదవలపఅల

8979 NDX2899334
పపరర: ఎసపస ర పసడయలసక పసదమరరస

8980 NDX3155223
పపరర: హహమలత బబతపపడడ

94-41/952

94-51/930

భరస : హరర వరరన రరవప సససహదదడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయసదస:61
లస: ససస స

భసధదవప: వనసకట సదబమలకడక దరర
ఇసటట ననస:Flat no. 203, BHL Vaishnavi To
వయసదస:45
లస: పప
94-39/1369

94-39/1352

94-51/940

94-41/953

భరస : వనసకట సదబడమణఖ శరససస స తదలలదదవలపఅల
ఇసటట ననస:flat no 212
వయసదస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ డననయల రతన రరజ పసదమరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయసదస:24
లస: ససస స

భరస : భగజసగ రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయసదస:64
లస: ససస స

8981 NDX3206786
పపరర: సతఖవరణణ నసబబరర

8982 NDX2862696
పపరర: భటరత పరలడడగగ

8983 NDX3170495
పపరర: పటటటభ రరస కలమలర కరటడపత

94-41/954

భరస : రరమకకషష నసబబరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయసదస:43
లస: ససస స
8984 NDX3112778
పపరర: ఇసదదరర దదవ గగమకడడ
తసడడ:డ బసవపపననయఖ గగమకడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయసదస:77
లస: ససస స
8987 NDX3115045
పపరర: అఖల బబ సదలకలసట

94-41/969

భరస : శవశసకర రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:FLAT NO.301
వయసదస:65
లస: ససస స
94-51/942

8985 NDX3068392
పపరర: లలవణఖ కకలసరన

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బబ సదలకలసట
ఇసటట ననస:flat no.301
వయసదస:20
లస: పప

8988 NDX3068228
పపరర: దదవఖ కకలసరన

94-51/943

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ బలభదడపరతషడన
ఇసటట ననస:FLAT NO 301 NEW 12-14-419
వయసదస:85
లస: పప

8986 NDX3080918
పపరర: భవఖ బబ సదలకలసట

94-51/952

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బబ సదలకలసట
ఇసటట ననస:FLAT NO.301
వయసదస:23
లస: ససస స
94-52/670

94-39/1353
8989 NDX2782118
పపరర: సరయ చతకళ మలలన
గననవరపప
తసడడ:డ ససరఖ వవణగగగపరల రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 301-12-13-405
వయసదస:40
లస: ససస స

94-52/683

8992 NDX2615961
పపరర: సరయ వనసకట అవననశ కసదకటర

తసడడ:డ వనసకట సదబమ రరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయసదస:29
లస: ససస స

94-39/1401 8991 NDX2901957
8990 NDX3252327
పపరర: రరధకకషష మబరరస బలభదడపరతషడన
పపరర: పకథదశ తకజకల

94-42/858

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప కరటడపత
ఇసటట ననస:Flat no.301
వయసదస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సదబమ రరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయసదస:24
లస: ససస స
94-51/953

94-41/949

తసడడ:డ సదబడహకణఖస సససహదదడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయసదస:65
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర శరసనగరసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయసదస:18
లస: పప
94-41/965

8965 NDX2912871
పపరర: హరర వరర న రరవప సససహదదడ

Deleted

తసడడ:డ లకడకనరసయఖ తకజకల
ఇసటట ననస:FLAT NO.301,YAGANTI GEM
వయసదస:22
లస: ససస స

94-34/859

తలర : నలమ కలమలరర కసదకటర
ఇసటట ననస:FLAT NO-302
వయసదస:18
లస: పప
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8993 NDX3181955
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప శకఖకకలనస

94-34/1029

తసడడ:డ కరశవశశననథస శకఖకకలనస
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయసదస:51
లస: పప
8996 NDX0614610
పపరర: పడసనన గవన

94-38/1092

8997 NDX3155058
పపరర: అజయ కలమలర కకసడడగగసట

94-39/1370

9000 NDX3115557
పపరర: దదనవశ కరకలమలనద

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసదకటర
ఇసటట ననస:FLAT NO 302 D. 11-3-104
వయసదస:18
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశర రరవప పస లలకకసడ
ఇసటట ననస:Flat no 302 sai
వయసదస:51
లస: ససస స

9005 NDX3162575
పపరర: వనసకట శశశలజ గరలర

9006 NDX2595734
పపరర: శరసత గరగరనవన

94-34/1036

భరస : పడసరద గరలర
ఇసటట ననస:Flat No.303
వయసదస:53
లస: ససస స
94-42/851

9009 NDX2931566
పపరర: అనల బటబగ గగసటట

94-39/1371

9012 NDX3099215
పపరర: పడసరద గరలర

94-38/817

94-39/1358

భరస : అబగదల గఫపర ఆదదల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయసదస:33
లస: ససస స
9017 NDX3190220
పపరర: సరయ లజ బసడరర

94-35/892

94-41/966

భరస : చసదడ శశఖర రరవప పపరరమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO-304
వయసదస:46
లస: ససస స

9018 NDX3153624
పపరర: శశషరరతనస బసడరర

94-52/671

9021 NDX3050952
పపరర: నరసజన కలమలర పపరరమలళళ
తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప పపరరమలళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO-304
వయసదస:31
లస: పప

94-39/1356

9004 NDX2899417
పపరర: అసకతషలలర మహమకద

94-39/1357

9007 NDX2716413
పపరర: పదక కలమలరర చవశకలల

94-37/664

9010 NDX2530210
పపరర: శవ ననగ లకడక మఖమలటస

94-35/843

భరస : వనసకటటశశర రరవప మఖమలటస
ఇసటట ననస:FLAT NO 303 TIRUMALA PYAL
వయసదస:55
లస: ససస స
94-34/1037

9013 NDX2947984
పపరర: రరజజశ కకలర

94-34/1030

తసడడ:డ వర ననరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయసదస:34
లస: పప
94-40/701

9016 NDX3150851
పపరర: వనసకట రమణ రరవప బసడరర

94-40/1079

భసధదవప: శశశలజ బసడరర
ఇసటట ననస:Flat no. 304
వయసదస:54
లస: పప
94-41/970

భరస : శకరరమగలల బసడరర
ఇసటట ననస:Flat No.304
వయసదస:75
లస: ససస స
94-41/975

9001 NDX3146917
పపరర: ఉదయ శక బటబమలపత

భరస : బల ఇననయఖ చవశకలల
ఇసటట ననస:Flat No-303
వయసదస:53
లస: ససస స

భసధదవప: రరమ దదవ కరటటరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయసదస:43
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:Flat No. 304
వయసదస:52
లస: ససస స
9020 NDX3177144
పపరర: ననగ మలర శశరర పపరరమళర

9015 NDX1485516
పపరర: యలర మసద రరవప కరటటరర

94-39/1355

తసడడ:డ సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO 302,1 LINE
వయసదస:64
లస: పప

తసడడ:డ తరరమల దదవరరయలల కలరరగసటట
భసధదవప: సదధకర మపరరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO-303 VISWA LAKSHM ఇసటట ననస:FLAT NO.303,
వయసదస:22
లస: పప
వయసదస:56
లస: పప
9014 NDX2982361
పపరర: సస నన హసరన షపక

8998 NDX3091170
పపరర: ఇమలమ న మహమకద

భరస : సదధకర బటబమలపత
ఇసటట ననస:FLAT NO 302 2nd LINE
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరనసదస గగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయసదస:44
లస: పప
94-40/599

94-37/657

భసధదవప: జమల బబగగమ
ఇసటట ననస:flat no 302
వయసదస:35
లస: పప

భరస : రరమ కకషష గరగరనవన
ఇసటట ననస:Flat No. 303
వయసదస:44
లస: ససస స

భరస : పపరష రరజజశ పరరటటల
ఇసటట ననస:flat no 303
వయసదస:37
లస: ససస స
9011 NDX2205847
పపరర: హరర వరర న కకషష కలరరగసటట

94-39/1354

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరకలమలనద
ఇసటట ననస:FLAT NO.302
వయసదస:21
లస: పప

94-38/1115 9003 NDX0579615
9002 NDX3261690
పపరర: సరయ వనసకట అవననశ కసదకటర
పపరర: పదనకవత చనగసటటపరటట

8995 NDX2605533
పపరర: రమఖ మననగన వపదసమబలల

తసడడ:డ వ వ సరశమ రరడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 302
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకసడడగగసట
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరకలమలనద
ఇసటట ననస:FLAT NO.302
వయసదస:27
లస: ససస స

9008 NDX2992451
పపరర: సదజన పరరటటల

94-34/1045

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ యయరకబబ ఠరలల
ఇసటట ననస:FLATNO.302
వయసదస:39
లస: పప

భరస : ససగమమశశర రరవప గవన
ఇసటట ననస:Flat.no.302
వయసదస:61
లస: ససస స
8999 NDX3103819
పపరర: దదవఖ కరకలమలనద

8994 NDX3056827
పపరర: యయరకబబ ఠరలల మహహసదడ రరడడడ

9019 NDX3182557
పపరర: చసదడ శశఖరరరవప పపరరమళర

94-41/974

తసడడ:డ భబషయఖ పపరరమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO-304
వయసదస:57
లస: పప
94-41/976

9022 NDX2955938
పపరర: జజఖతరకయ అసచన

94-42/852

భరస : మగరళ అసచన
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయసదస:43
లస: ససస స
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94-35/845

9024 NDX2424547
పపరర: జసపన లకడక సరయ కలమలర

94-35/846

9025 NDX2794899
పపరర: వనసకట సదబమరరవప చలలవరదద

తసడడ:డ జసపన శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 304,2ND LINE
వయసదస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జసపన శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 304,2ND LINE
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సదబమయఖ చలలవరదద
ఇసటట ననస:FLAT NO. 306
వయసదస:76
లస: పప

9026 NDX2777282
పపరర: శకలసతల దదవ చలలవరదద

9027 NDX3174075
పపరర: మమనక వనణగతషరర

9028 NDX2072106
పపరర: పదనకవత బబడడద

94-52/672

భరస : వనసకట సదబమరరవప చలలవరదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 306
వయసదస:67
లస: ససస స
9029 NDX2072148
పపరర: హహమ సమరర బబడడద

తసడడ:డ బడహకసడ రరడడడ వనణగతషరర
ఇసటట ననస:Flat no.307
వయసదస:27
లస: ససస స
94-42/755

తసడడ:డ ననగజసదడ బటబగ బబడడద
ఇసటట ననస:FLAT NO. 309
వయసదస:25
లస: ససస స
9032 NDX2867240
పపరర: సదవరష లత గగసటటపలర

94-40/1062

భరస : బసవయఖ బబ సతష
ఇసటట ననస:Flat no 401
వయసదస:51
లస: ససస స
9038 NDX2777274
పపరర: ఆదదలకడక పడడచదరర

94-52/679

94-40/1084

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:flat no.401 ramsaroj
వయసదస:22
లస: ససస స
9044 NDX2835981
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తనళర

94-52/687

94-39/1346
9031 NDX2780484
పపరర: జజషషవర ఇసరసక ఇమక
పపలర గబర
తసడడ:డ ఇమలకనదయయల పడకరశ పపలర గబర
ఇసటట ననస:FLAT NO - 401
వయసదస:22
లస: పప

9033 NDX3075116
పపరర: ఫరతమ అరరణ జజఖత గగసడర పలర

94-41/971

9034 NDX3074168
పపరర: వరతసలఖ మసదగరరర

9036 NDX2794964
పపరర: వనసకట మగరళ కకషష పడడచదరర

94-51/950

9037 NDX2818839
పపరర: బసవయఖ బబ సతష

94-52/680 9040 NDX2777266
9039 NDX2777258
పపరర: వనసకట శశశలజ కలమలరర పడడచదరర
పపరర: వనసకట ననగ సరయ పపజత శశక
పడడచదరర
భరస : వనసకట మగరళ కకషష పడడచదరర
తసడడ:డ వనసకట మగరళ కకషష పడడచదరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 401
ఇసటట ననస:FLAT NO. 401
వయసదస:46
లస: ససస స
వయసదస:19
లస: ససస స

94-52/681

9042 NDX2879112
పపరర: సదవరష లత గగసటటపలర

94-41/939

94-41/938

9045 NDX3091360
పపరర: దనమధర ఫణణ కలమలర దసడ

9043 NDX2928554
పపరర: శశషస కల గగసటటపలర
తసడడ:డ వనసకట సరయ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO - 401 ,
వయసదస:37
లస: ససస స

94-38/1090

9046 NDX2580983
పపరర: ఉష రరణణ తరరదల

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప తనళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 ,3RD LANE EXT
వయసదస:44
లస: పప

తలర : ససతరతనస దసడ
ఇసటట ననస:Flat No.401, DVR HOMES
వయసదస:30
లస: పప

భరస : భటసకర రరవప తరరదల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 402
వయసదస:50
లస: ససస స

9047 NDX2953891
పపరర: మలణణకఖ రరవప పరరమ

9048 NDX3028594
పపరర: సతఖననరరయణ ఘసట

9049 NDX3034261
పపరర: కకషష కలమలరర ఘసట

94-38/1082

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయసదస:58
లస: పప
9050 NDX3080637
పపరర: ననగ రరజ పచచల
తసడడ:డ రఘగననథరరవప పచచల
ఇసటట ననస:FLAT NO.402
వయసదస:51
లస: పప

94-39/1366

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఘసట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 402
వయసదస:81
లస: పప
94-39/1372

94-52/673

తసడడ:డ బడహకయఖ బబ సతష
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయసదస:51
లస: పప

భరస : వనసకట సరయ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO - 401 ,
వయసదస:70
లస: ససస స
94-41/956

94-41/972

తసడడ:డ మరరయల జజజ నయఖ మసదగరరర
ఇసటట ననస:flat no.401
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పడడచదరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 401
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పడడచరర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 401
వయసదస:73
లస: ససస స
9041 NDX3064623
పపరర: ననగ సదమ పస తతరర

9030 NDX3161775
పపరర: హహహమవత మసజల

భరస : మరరయల జజజ నయఖ మసదగరరర
ఇసటట ననస:flat no.401
వయసదస:50
లస: ససస స
94-51/944

94-42/754

భరస : ననగజసదడ బటబగ బబడడద
ఇసటట ననస:FLAT NO. 309
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మసజల
ఇసటట ననస:FLAT.NO.315
వయసదస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరయ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO - 401
వయసదస:70
లస: ససస స
9035 NDX3019726
పపరర: టపత వవజరసడర

94-34/1038

94-51/949

9051 NDX3080157
పపరర: సదజజత పపతచఅలల
భరస : ననగ రరజ పపతచఅలల
ఇసటట ననస:FLAT NO.402
వయసదస:46
లస: ససస స

94-35/893

94-39/1367

భరస : సతఖననరరయణ ఘసట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 402
వయసదస:76
లస: ససస స
94-39/1373

9052 NDX3253713
పపరర: మలణణకఖ రరవప పరరమ

94-39/1403

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:FLAT NO.402
వయసదస:58
లస: పప
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9053 NDX3253770
పపరర: శరకవసత పరరమ
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94-39/1404

భరస : జయ కకషష పరరమ
ఇసటట ననస:FLAT NO.402
వయసదస:30
లస: ససస స
9056 NDX3017597
పపరర: హరరశ కలమలర దదపరలపపడడ

94-51/946

9054 NDX3028099
పపరర: ననగ లకడక కకటపరటట

94-51/945

9055 NDX2881225
పపరర: రమమష బటబగ చనగసటట

94-52/674

భరస : చచసచద పపననయఖ చచదరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయసదస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయసదస:65
లస: పప

9057 NDX3221249
పపరర: శకదదవ భవనస

9058 NDX3053154
పపరర: ససదదప తడదళ

94-36/904

94-35/963

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదపరలపపడడ
ఇసటట ననస:flat no 402 15-17-367 4 th line
వయసదస:40
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:FLAT NO 402 D BLOCK
వయసదస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ భటసకర రరవప తడదళ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 402 GOLDEN HOME
వయసదస:23
లస: పప

9059 NDX3124708
పపరర: దదరరర సరగర తనడడపరరస

9060 NDX3151297
పపరర: పదనకవత కకలర

9061 NDX3142189
పపరర: బటబ రరణణ గసగబరర

94-39/1374

తసడడ:డ పడసరద తనడడపరరస
ఇసటట ననస:Flat No.402,Satya Sahithi Apart
వయసదస:31
లస: పప

భరస : గరరరధర కకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయసదస:58
లస: ససస స

9062 NDX2234060
పపరర: భటరత ఆచసట

9063 NDX1757386
పపరర: సదనత తలల
ర రర

94-35/894

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆచసట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403
వయసదస:37
లస: ససస స
9065 NDX3085297
పపరర: శక హరర బటబగ గగబబమరర

94-40/1075

94-38/819

9066 NDX1947185
పపరర: మమరర గజకస జసగస

94-34/1032

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప గసగబరర
ఇసటట ననస:flat no 403
వయసదస:55
లస: ససస స
94-35/895

భరస : ససతనరరమయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO.403
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబమ రరవప గగబబమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయసదస:53
లస: పప
9068 NDX1829722
పపరర: శకహహత జసగస

94-34/1031

9064 NDX2590024
పపరర: లకడక వరససరరజ

94-38/820

భరస : శసకర రరజ వరససరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO.403
వయసదస:47
లస: ససస స

భరస : పపరరషస తస స దనస టటసడన జసగస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403 A BLOCK
వయసదస:44
లస: ససస స

94-38/818
9067 NDX1947151
పపరర: పపరరషస తస స దనస తనసదడన
జసగస
తసడడ:డ పడకరశరరవప జసగస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403 A BLOCK
వయసదస:56
లస: పప

9069 NDX1912386
పపరర: అనదదదప సతఖ పడకజశ జసగస

9070 FZZ7507650
పపరర: శదద రరడడడ ఏస

94-37/658

94-39/1057

94-39/1359

తసడడ:డ పపరరషస తస స దనస టటసడన జసగస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403 A BLOCK
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషస తస స దనస తనసదడన జసగస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403 A BLOCK
వయసదస:31
లస: పప

తసడడ:డ సదబమ రరడడడ
ఇసటట ననస:Flat No 403,
వయసదస:58
లస: పప

9071 NDX3063229
పపరర: నవన మమడడకకసడసరర

9072 NDX2907236
పపరర: అఖల జవరశజ

9073 NDX2932267
పపరర: నసపసనకరర హనదమసతరరవప

94-37/783

94-52/675

తసడడ:డ సదబటమరరవప మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:Flat No. 404
వయసదస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర జవరశజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయసదస:19
లస: పప

94-37/787
9074 NDX2932028
పపరర: నసపసనకరర వనసకట సరయ
మమఘన
తసడడ:డ నసపసనకరర హనదమసతరరవప
ఇసటట ననస:FLATNO-404,A-BLOCK
వయసదస:25
లస: ససస స

94-40/702 9076 NDX3020039
9075 NDX2565901
పపరర: వనసకట సరయ నఖల నసపసనకరర
పపరర: శరరద యరక

తసడడ:డ హనదమసత రరవప నసపసనకరర
ఇసటట ననస:Flat no.404, a-block
వయసదస:20
లస: ససస స

9077 NDX2881266
పపరర: మననజ కలమలర జపపడడ

9078 NDX3197274
పపరర: సరయ మననగరరత వనమ

94-37/780

తలర : వజయ లకడక
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయసదస:35
లస: పప
9080 NDX3283041
పపరర: తరరపత రరడడడ గగసటటరర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగసటటరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-405
వయసదస:77
లస: పప

భసధదవప: నసపసనకరర గరత కలమలరర
ఇసటట ననస:FLATNO-404,A-BLOCK
వయసదస:58
లస: పప

9081 NDX2904266
పపరర: శకకరసత జపపడడ

94-52/684

భసధదవప: పదక యరక
ఇసటట ననస:Flat No.404, Yaganti Towers Pe
వయసదస:59
లస: ససస స
94-39/1360

తసడడ:డ శకకరసత వనమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయసదస:25
లస: ససస స
94-40/1138

94-37/786

9079 NDX3199270
పపరర: సరయ మననగరరత వనమ

94-39/1361

తసడడ:డ శకకరసత వనమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయసదస:25
లస: ససస స
94-37/781

తలర : వజయ లకడక జజ
ఇసటట ననస:flat no 405 kanchen tower
వయసదస:30
లస: పప

9082 NDX2710804
పపరర: శవ రరమ కకషష పపతచఅలల

94-41/744

తసడడ:డ సబయఖ పపతచఅలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 407
వయసదస:43
లస: పప

Page 308 of 318

9083 NDX2912343
పపరర: కకషష దనరజశమబలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-35
94-52/676

తసడడ:డ సదబటమరరవప దనరజశమబలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 408
వయసదస:57
లస: పప
9086 NDX2234797
పపరర: నవఖ కకషష గగటటటమగకకల

9084 NDX2912152
పపరర: పదకజ దరరవవమగల

భరస : కకషష దనరజశమబలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 408
వయసదస:53
లస: ససస స
94-37/555

9087 NDX3121910
పపరర: హరత మదదదల

తసడడ:డ చసదడ శశఖర గగటటటమగకకల
ఇసటట ననస:FLAT NO.408, KANCHAN TOW
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శత రరమ రరడడ మదదదల
ఇసటట ననస:FLAT NO 411
వయసదస:19
లస: ససస స

9089 NDX0854067
పపరర: దదపసస అరరణ

9090 NDX2531796
పపరర: వవవక వరరర న కరజజ

94-35/844

భరస : అరరణ జ
ఇసటట ననస:FLATNO414
వయసదస:41
లస: ససస స
9092 NDX3106036
పపరర: వనసకట రమణ ననమల

94-38/1088

94-40/1081

94-42/853

94-52/685

94-51/951

94-38/1089

9102 NDX2806388
పపరర: కకషషమబరరస చదరరడడడ

94-40/1076

94-40/1085

94-37/665

9094 NDX3048998
పపరర: ససలల రరజ జరటట

94-40/1080

9097 NDX2954527
పపరర: జగదదప ననమలల

94-41/958

తసడడ:డ వనసకట రమణ ననమలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయసదస:22
లస: పప
94-51/704

9100 NDX2401115
పపరర: లకకయఖ చచదరర లసగరనవన

94-52/682

9103 NDX2574192
పపరర: వజయ బటన జరటట

94-37/659

తసడడ:డ ససల రరజ జరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 501,
వయసదస:22
లస: పప

94-34/1034 9106 NDX3096724
9105 NDX3192796
పపరర: లకడక ననరరయణ కపలలవరయళ
పపరర: అరరణ కలమలరర వరవలర

9108 NDX2976512
పపరర: అనసదయ రతనమలల కకణసగర

9111 NDX2390763
పపరర: పదక వపదదద

94-51/705

తసడడ:డ కకషష రరవప లసగరనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO - 501
వయసదస:40
లస: పప

94-38/1083

భరస : పపరషచసదడ రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:FLAT NO -502
వయసదస:52
లస: ససస స
94-42/854

భరస : రరమకకషష కకణసగర
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయసదస:70
లస: ససస స
94-34/1035

9091 NDX2716439
పపరర: దదవ పడసరద చవరకలల

తసడడ:డ సపవమన జరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 501
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కపలలవరయళ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 502
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:flat no -502
వయసదస:62
లస: పప
9110 NDX3180676
పపరర: శరరష కపలలవరయళ

9099 NDX2401107
పపరర: సజన కలమలరర లసగరనవన

94-42/676

తసడడ:డ అమకతయఖ చవరకలల
ఇసటట ననస:Flat No-501
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 501/B
వయసదస:74
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గదచద
ఇసటట ననస:Flat No. 501,
వయసదస:22
లస: పప
9107 NDX3104437
పపరర: పపరషచసదడ రరవప వరవలర

94-34/737

భరస : కకషష రరవప లసగరనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO-501
వయసదస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ అమడనల
ఇసటట ననస:FLAT NO.501
వయసదస:19
లస: పప
9104 NDX3095890
పపరర: అభనవ గదచద

9096 NDX3041837
పపరర: ఝనస రరణణ తనడడకకసడ

9088 NDX2389815
పపరర: శశధర తరరవరయ పత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరవరయ పత
ఇసటట ననస:FLAT NO411 RAMA MURTHY E
వయసదస:28
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.501
వయసదస:61
లస: ససస స

భరస : రరమ పడసరద ససరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయసదస:63
లస: ససస స
9101 NDX2863157
పపరర: మహహశ అమడనల

94-41/957

భరస : వనసకట రమణ ననమల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 501
వయసదస:42
లస: ససస స

భరస : ససలల రరజ జరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO. 501
వయసదస:48
లస: ససస స
9098 NDX3204948
పపరర: పదకజ ససరరడడడ

9093 NDX3147162
పపరర: రరధ ననమల

94-52/678
9085 NDX2912350
పపరర: సతఖ సరయ కకషషజ దనరజశమబలల

తసడడ:డ కకషష దనరజశమబలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 408
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : రరజకలమలర కరజజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయసదస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సదబమ రరవప ననమల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 501
వయసదస:46
లస: పప
9095 NDX3049301
పపరర: పదనకవత జరటట

94-52/677

9109 NDX2976504
పపరర: జయలకడక కకణసగర

94-42/855

భరస : శకకరసత మగపసరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయసదస:47
లస: ససస స
94-52/499

భరస : లకడక ననరరయణ కపలలవరయళ
భరస : శకనవరస వపదదద
ఇసటట ననస:FLAT NO. 502 RAMESH GRAN ఇసటట ననస:FLAT NO 502 WHITE ROSE AP
వయసదస:38
లస: ససస స
వయసదస:33
లస: ససస స

9112 NDX2904829
పపరర: మధద లత ననగలలపపరస

94-42/856

తసడడ:డ రతన చరర ననగలలపపరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,RAGHAVA APAR
వయసదస:29
లస: ససస స
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94-37/661

9114 NDX2598548
పపరర: శశష
క ట జసపరల

94-37/662

9115 NDX2932903
పపరర: కకషష చచవతనఖ కలరక

భరస : రరజజసదడ పడసరద జసపరల
ఇసటట ననస:FLAT NO.502,SRI SAI NIVAS
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజసదడపస
డ రద జసపరల
ఇసటట ననస:FLAT NO.502,SRI SAI NIVAS
వయసదస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయసదస:42
లస: పప

9116 NDX3257706
పపరర: భటణగ పడతనప బసగరర

9117 NDX3257714
పపరర: ఉష రరణణ బసగరర

9118 NDX3257748
పపరర: వనవషషవ బసగరర

94-40/1122

భసధదవప: ఉష రరణణ బసగరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.503
వయసదస:53
లస: పప
9119 NDX2773174
పపరర: పపదద తరరపరల బబ ఈలల

భరస : భటణగ పడతనప బసగరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.503
వయసదస:47
లస: ససస స
94-41/959

తసడడ:డ పసచచయఖ బబ ఈలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయసదస:60
లస: పప
9122 NDX2833853
పపరర: రరస కలమలర చసదవవలల

94-51/947

తసడడ:డ గరడత శరత శరససన దత
ఇసటట ననస:FLAT NO - 506
వయసదస:23
లస: పప
9128 NDX3246949
పపరర: పదనకవత పసగగలలరర

94-52/696

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO-602
వయసదస:32
లస: ససస స
9131 SGI0638116
పపరర: మగసలల రరడడ శరనసపపడడ

94-41/963

94-40/1078

9123 NDX3245388
పపరర: లలత వనలగ

94-52/695

9126 NDX3012127
పపరర: జయ లకడక మలలలసపరటట

తసడడ:డ ననగజసదడస
ఇసటట ననస:Flat No D 109
వయసదస:69
లస: పప

94-41/962

9127 NDX2826956
పపరర: మహహత గబడసరర

9129 SGI0638124
పపరర: ఉమ మహహశశరర శరనసపపడడ

9130 NDX3022662
పపరర: ఉష రరణణ శరనసపపడడ

9135 NDX2797868
పపరర: చచవతనఖ బసడరర

9138 NDX1042225
పపరర: జయలకడక చదగగ

94-39/1362

94-51/956

94-40/1077

భరస : మగసలల రరడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 614
వయసదస:43
లస: ససస స
94-41/964

9133 NDX3211455
పపరర: సతఖననరరయణ పలర పస తష

94-41/955

భసధదవప: ఉషరరణణ అనదమలశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 3311
వయసదస:44
లస: పప
94-39/1347

9136 NDX3100534
పపరర: వనసకట శకనవరస మబరరస గడడ స

94-42/857

తసడడ:డ వరబదడస గడడ స
ఇసటట ననస:FLAT NO C3
వయసదస:50
లస: పప
94-36/911

భరస : వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:Flat No D109
వయసదస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల రరవప తలశల
ఇసటట ననస:Flat no G4
వయసదస:57
లస: పప

94-42/674

Deleted

తలర : ఉదయశక గబడసరర
ఇసటట ననస:FLATNO-602
వయసదస:20
లస: ససస స

94-41/631 9141 NDX2122844
9140 NDX2389765
పపరర: వనసకట ససరఖ prakash మననవ
పపరర: రమమశ బటబగ తలశల

తసడడ:డ శవ రరమ మననవ
ఇసటట ననస:FLAT NO F2 KUMAR TOWERS
వయసదస:65
లస: పప

9124 NDX2534204
పపరర: సశరష తదజజ భరత చరరల

భరస : సరసబశవ రరవప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 510
వయసదస:59
లస: ససస స

9132 SGI0856189
పపరర: చచవతనఖ రరడడడ శరనసపపడడ

94-41/961

తలర : హరరత వనలగ
ఇసటట ననస:FlatNo.505,Yaganti Pearl
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:Flat No - B2
వయసదస:28
లస: పప
94-36/910

9121 NDX3087251
పపరర: మహలకడక ధరణణకకట
భరస : వనసకట రమణ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయసదస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మగసలల రరడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 614
వయసదస:23
లస: పప

భసధదవప: దదపసస బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO B1
వయసదస:37
లస: పప
9137 NDX1051747
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప చదగగ

94-41/960

తసడడ:డ మగసలల రరడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 614
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరడడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:Flat No 614
వయసదస:49
లస: పప
9134 NDX2977890
పపరర: శశధర ఆరఎలసస

9120 NDX3218641
పపరర: అనదరరధ లకడక గగసటట

భరస : సరసబశవరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:flat no 504
వయసదస:46
లస: ససస స
94-37/656

94-40/1124

తసడడ:డ భటణగ పడతనప
ఇసటట ననస:FLAT NO.503
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : సనన జజసఫ సరరగఅలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయసదస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర శశర రరవప చసదవవలల
ఇసటట ననస:flat no 503
వయసదస:30
లస: పప
9125 NDX2568616
పపరర: గరడత రరచరడ పసడసటటసప

94-40/1123

94-37/782

9139 NDX3100310
పపరర: చకకధర రజడవఆలమ
డడ
లసకపలర

94-39/1363

తసడడ:డ భటసకర ననయగడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO E3,
వయసదస:37
లస: పప
94-41/741

9142 NDX3020799
పపరర: సదజజత దదపరలపపడడ

94-51/948

భరస : రవ కలమలర గటటటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO P1
వయసదస:54
లస: ససస స
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9143 NDX2923431
పపరర: దదరర యఖ దకలకమలలల

94-34/1039

తసడడ:డ దకలకమలలల సరసబయఖ
ఇసటట ననస:Flat no:2c
వయసదస:53
లస: పప
9146 NDX2384121
పపరర: వవణగ బటబగ పపసతనఖల

9144 NDX2899722
పపరర: మధవ దకలకమలలల

భరస : దకలకమలలల దదరర యఖ
ఇసటట ననస:Flat no :2c,Harita plaza
వయసదస:42
లస: ససస స
94-42/677

9147 NDX2071694
పపరర: కరననల అసజన శకకరసత రరడడడ

తసడడ:డ వరవససథ రరవప పపసతనఖల
ఇసటట ననస:FLAT NO:201,SATYA CLASSIC
వయసదస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగర రరడడడ కరననల
ఇసటట ననస:FLAT NO :- 203
వయసదస:43
లస: పప

9149 NDX2954535
పపరర: పదకజ కరపప

9150 NDX2945392
పపరర: వనసకట లకకణ కరపప

94-34/1041

భరస : ననగజశశర రరవప కరపప
ఇసటట ననస:flat number - 2c
వయసదస:53
లస: ససస స
9152 NDX2807626
పపరర: జత పసడయ కసభసపరటట

94-40/1086

94-41/979

94-38/1091

94-41/983

9159 NDX2928570
పపరర: రమమశ బటబగ కవపపరపప

9162 AGZ1559483
పపరర: మసజననథ తనడడకకసడ

94-40/1087

9165 NDX3187481
పపరర: గగసటట శవకలమలర

94-41/977

9168 NDX2763944
పపరర: అననపపరష కకపస రలల

9151 NDX2918324
పపరర: ననగజశశర రరవప కరపప

94-41/980

94-37/785

భరస : కసదకటర నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:flat number 302
వయసదస:68
లస: ససస స
94-41/981

9160 NDX2903227
పపరర: కకరళర శక దటట నరరసదడ గగపస

94-41/982

తసడడ:డ ననగ రమమశ గగపస
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 404
వయసదస:18
లస: పప
94-39/1375

9163 NDX2863017
పపరర: చనగసటట గరరర రరడడడ

94-41/984

Deleted

తసడడ:డ పరససరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 503
వయసదస:89
లస: పప
94-40/1088

94-41/1012
9166
పపరర: ననగ పదక ససజనఖ చసతలపరటట

తసడడ:డ సస ఏస ఆర ఆసజనవయగలల చసతలపరటట
ఇసటట ననస:Flat#113
వయసదస:33
లస: ససస స
94-34/1047

9169 NDX2959963
పపరర: బటపపజ దనవప
తసడడ:డ ననగజశశర రరవప దనవప
ఇసటట ననస:FLOT 204
వయసదస:50
లస: పప

9170 NDX2835239
పపరర: అసజన దదవ మలలపరటట

9171 NDX2880110
పపరర: వనసకట లకడక పడసనన కకపస రలల

9172 NDX3229010
పపరర: దదనవశ బటబగ కటట

తసడడ:డ హనదమయఖ కకపస రలల
ఇసటట ననస:FLOT NO.9
వయసదస:50
లస: పప

94-41/978

9157 NDX2936912
పపరర: కసదకటర పపషపవత

భరస : వనసకట లకడక పడసనన కకపస రలల
ఇసటట ననస:FLOT.9, KANCHAN TOWERS
వయసదస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప మలలపరటట
ఇసటట ననస:Flot 204 Brundavan Plaze
వయసదస:62
లస: ససస స

94-34/1043

9154 NDX3074879
పపరర: శరరదన మణణ నకరక

భరస : ననగ వననద కలమలర కరరమబరర
ఇసటట ననస:FLNO 401 ANANDA NILAYAM
వయసదస:30
లస: ససస స
94-42/860

94-41/973

భరస : సదరజష గలలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 203
వయసదస:51
లస: ససస స

తలర : గగసటట కకటటశశరమక
ఇసటట ననస:Flat#101
వయసదస:43
లస: పప
94-39/1377

9148 NDX2904654
పపరర: గరపస సదమసత తలశల

తసడడ:డ వనసకయఖ కరపప
ఇసటట ననస:flat number -2c pinewood
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 501,
వయసదస:26
లస: పప

తసడడ:డ సదబమ రరయగడడ
ఇసటట ననస:flat TFI
వయసదస:55
లస: పప
9167 NDX2967974
పపరర: మమనక దనమల చచరరవప

94-34/1042

తసడడ:డ లలథనరనఉలల కవపపరపప
ఇసటట ననస:Flat Number 303,
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:Flat number 501
వయసదస:26
లస: పప
9164 NDX3046901
పపరర: రరమ రరవప పస తతరర

9156 NDX2885523
పపరర: అనత మలలర

94-41/630

తసడడ:డ భగవన కలమలర తలశల
ఇసటట ననస:Flat no: FF-3, Sree homes
వయసదస:18
లస: పప

భరస : రరమ కకషష మలలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 204
వయసదస:36
లస: ససస స

భరస : కసదకటర వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 302
వయసదస:38
లస: ససస స
9161 NDX2899821
పపరర: మసజననథ తనడడకకసడ

94-37/556

భరస : లలరద యఖ గలలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 203
వయసదస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరదయఖ గలలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 203
వయసదస:43
లస: పప
9158 NDX2931913
పపరర: కసదకటర నలమ కలమలరర

9153 NDX3088796
పపరర: సదగగణమక గలలర

9145 NDX2389674
పపరర: భవఖ సరగన

తసడడ:డ పస తషరరజ సరగన
ఇసటట ననస:FLAT NO: 201
వయసదస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కరపప
ఇసటట ననస:flat number - 2c
వయసదస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 201
వయసదస:18
లస: ససస స
9155 NDX3080801
పపరర: సదరజష గలలర

94-40/1063

94-37/788

94-34/1046

94-41/1015

తసడడ:డ నరకల కలమలర కటట
ఇసటట ననస:FLOT NO 203
వయసదస:27
లస: పప
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9173 NDX3229028
పపరర: శక సరయ పవన మమనక కటట

94-41/1016

భరస : దదనవశ కటట
ఇసటట ననస:FLOT NO 203
వయసదస:26
లస: ససస స
9176 NDX2410686
పపరర: కరవఖ ససరపరరడడడ

9174 NDX2476992
పపరర: నలమ శఖలకకలర

94-42/678

భరస : వనసకటరమణ శఖలకకలర
ఇసటట ననస:FLOT NO203
వయసదస:38
లస: ససస స
94-106/722

9177 NDX2999993
పపరర: శఆవరరజదద కరరరమబరర

9175 NDX3211471
పపరర: సరయ రరహహల తదలపస డ లల

తసడడ:డ మననజ కలమలర తదలపస డ లల
ఇసటట ననస:Flot. No. 203,
వయసదస:20
లస: పప
94-42/862

9178 NDX2946622
పపరర: కలలఖణణ గనపసశశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ ససరపరరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO-302,ASHOKA EMPIR
వయసదస:21
లస: ససస స

భసధదవప: సరయ పడకరశ రరడడడ కరరమబరర
ఇసటట ననస:FLOT NO501 6 FLOOR
వయసదస:48
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:Flot no.502
వయసదస:32
లస: ససస స

9179 NDX2942100
పపరర: వనసకటటశశరరర ఊటర

9180 NDX2466936
పపరర: శవ గణణశ చదకరక

9181 NDX2389088
పపరర: జజఖషష మలధదరర కలశ

94-42/861

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:FLOT NO FF 5 BLOCK 19 ,
వయసదస:48
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప చదకరక
ఇసటట ననస:flot no t6 block no 16
వయసదస:45
లస: పప

9182 NDX3018777
పపరర: పవన కలమలర కసదదల

9183 NDX2960656
పపరర: వజయ చసదదక
డ జజజలల

94-41/987

94-103/1380

94-34/807

94-41/986

94-36/726

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కలశ
ఇసటట ననస:FLOTNO:404 ,BRODIPET,1/13
వయసదస:23
లస: ససస స
94-41/988

9184 NDX2955201
పపరర: అమకత మననవ

94-39/1378

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద కసదదల
ఇసటట ననస:flot no=302 kv subba rao reside
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జజజలల
ఇసటట ననస:Flt.No.201 PATTABHIPURAM
వయసదస:40
లస: ససస స

తలర : వజయ చసదదక
డ జజజలల
ఇసటట ననస:FLT NO201 SRI RAMA
వయసదస:19
లస: ససస స

9185 NDX0620914
పపరర: ననరయఖ పస తనవన

9186 NDX0624643
పపరర: ఈశశరర తనడడబబ యన

9187 NDX0725689
పపరర: తషలససరరస నలల
ర రర

94-52/491

తసడడ:డ సదబమయఖ పస టటనన
ఇసటట ననస:F.N-102
వయసదస:68
లస: పప
9188 NDX0701987
పపరర: గరపరలకకషష జజషసట

భరస : ఆశరరశదస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:F.N-201
వయసదస:60
లస: ససస స
94-52/494

తసడడ:డ సదబటమరరవప జజససస
ఇసటట ననస:F.N-302
వయసదస:62
లస: పప
9191 NDX0624601
పపరర: మసరసన బ షపక

94-52/496

భరస : సదభటన
ఇసటట ననస:F.N-501
వయసదస:67
లస: ససస స
9194 NDX2573285
పపరర: ననగరరజ బలలసదపరటట

94-52/492

9189 NDX3099108
పపరర: పరప రరవప కకసడవటట

తసడడ:డ అపరరరరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:F.N-202
వయసదస:48
లస: పప
94-42/863

9190 NDX0851907
పపరర: రజణగక సససగ

94-52/495

భసధదవప: వణనధనరర కకసడవటట
ఇసటట ననస:FN303,BRUNDAVAN RESIDEN
వయసదస:44
లస: పప

భరస : వజయ టట
ఇసటట ననస:F.N-403
వయసదస:45
లస: ససస స

9192 NDX0620138
పపరర: సదబటహన షపక

9193 NDX0691907
పపరర: లకడక కరసతమక కసదదమళళ

94-52/497

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:F.N-501
వయసదస:72
లస: పప
94-33/767

94-52/493

9195 NDX2572600
పపరర: శక లకడక దదవ అటట
ర రర

94-52/498

భరస : సదబటమరరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:F.N-503
వయసదస:73
లస: ససస స
94-35/891

9196 NDX2900348
పపరర: దదలప దకలక మలర

94-38/1072

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:FNO-1 GIRIDHAR NIVAS
వయసదస:39
లస: పప

భరస : సదబడమణణఖశశర రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:F.NO.1,SriKrishnaResidenc
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ దదరర యఖ
ఇసటట ననస:F NO 2 HARITHA PLAZA
వయసదస:21
లస: పప

9197 NDX2899805
పపరర: ససదదప దకలక మలర

9198 NDX2955656
పపరర: నవన శరఖమల

9199 NDX2903250
పపరర: ఉదయ శరఖమల

94-41/930

94-41/933

94-38/1074

తసడడ:డ దదరర యఖ
ఇసటట ననస:F NO 2 HARITHA PLAZA
వయసదస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:F NO 3A HARITHA PLAZA
వయసదస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:F NO 3A , HARITA PLAZA
వయసదస:22
లస: పప

9200 NDX3036837
పపరర: ననగ రరజ కలమలరర పప సడసరర

9201 NDX3194230
పపరర: ససదహకడనన దదవ బసడనరర

9202 NDX2827012
పపరర: ససత రరమయఖ మవశ

భరస : శవ పడసరద పప సడసరర
ఇసటట ననస:f no 6 15-7-124
వయసదస:36
లస: ససస స

94-51/922

94-42/864

భరస : శకనవరసదలల బసడనరర
ఇసటట ననస:FNO.6 SRI VENKATESAM APT
వయసదస:45
లస: ససస స

94-51/923

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ మవశ
ఇసటట ననస:F NO 7 PRAGNA ROYALE
వయసదస:60
లస: పప
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9203 NDX2993848
పపరర: లకడక వనసకట అనసష అడడ గరరర

94-34/1019

భరస : వనసకట రమమశ అడడ గరరర
ఇసటట ననస:F NO . 101
వయసదస:26
లస: ససస స

9204 NDX3156254
పపరర: తడమబరరసలల కరకరర

94-39/1327

తసడడ:డ సరశమ
ఇసటట ననస:F NO 101
వయసదస:42
లస: పప

9206 NDX3073541
పపరర: రరహహత పగడల

94-51/926

తసడడ:డ మలరకసడదయ రరవప పగడల
ఇసటట ననస:F.NO 102
వయసదస:21
లస: పప
94-37/652

9207 NDX2980183
పపరర: మలరకసడదయగలల పగడల

9210 NDX3056025
పపరర: సదషమ తతకల

94-51/925

భరస : మలరకసడదయగలల పగడల
ఇసటట ననస:F.NO 102
వయసదస:43
లస: ససస స
94-51/927

తసడడ:డ సపవదయఖ పగడల
ఇసటట ననస:F.NO 102
వయసదస:21
లస: పప

9209 NDX2607836
పపరర: శకకర మమకపస తషల

9205 NDX3081791
పపరర: శరరద దదవ పగడల

9208 NDX3082047
పపరర: కవఖ పగడల

94-51/928

తసడడ:డ మలరకసడదయ రరవప పగడల
ఇసటట ననస:F.NO 102
వయసదస:19
లస: ససస స
94-34/1020

9211 NDX2563922
పపరర: శరఖస పడసరద బబ మకశశటట

94-40/703

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమకపస తషల
ఇసటట ననస:F NO102 KVC HIGHTS
వయసదస:22
లస: పప

భరస : రరజ బటదదపటట
ఇసటట ననస:F NO 103, RAMESH GRAND 2
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట లకడక ననరరయణ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:FNO105,SAIHARIKA RES
వయసదస:53
లస: పప

9212 NDX0028985
పపరర: వర వనసకట కకషష చమకలరరస

9213 NDX3061272
పపరర: కనఖ కలమలరర వనలమకనన

9214 NDX3127958
పపరర: పడమల దనసరర

94-105/638

94-40/1054

తసడడ:డ సదబటమ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:F.NO.201, DASARADHA HOME
వయసదస:48
లస: పప

భరస : సదసదర రరమ శరససస స వనలమకనన
ఇసటట ననస:F NO 202
వయసదస:68
లస: ససస స

9215 NDX2885531
పపరర: అనత మలలర

9216 NDX3067717
పపరర: కకషష చచవతనఖ కలరపరటట

94-38/1073

భరస : రరమ కకషష మలలర
ఇసటట ననస:F NO 204
వయసదస:36
లస: ససస స
9218 NDX3027489
పపరర: భటగఖ లకడక కలడడమగల
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కలడడమగల
ఇసటట ననస:F.No.205
వయసదస:53
లస: ససస స
9221 NDX2974673
పపరర: జజఖతఖత భటరర వ చకక

94-39/1329

తసడడ:డ సససహదదడ
ఇసటట ననస:F NO 301, 2ND LINE
వయసదస:19
లస: ససస స
9224 NDX3121258
పపరర: లకడక పదనకవత జవరశజ

భరస : జయపరల దనసరర
ఇసటట ననస:F NO 202
వయసదస:60
లస: ససస స
94-37/773

భరస : సతఖనసదస కలరపరటట
ఇసటట ననస:f no 204a
వయసదస:35
లస: ససస స
94-51/929

9219 NDX3206398
పపరర: రరమకకషష నసబబరర

భరస : వనసకట చసదడశశఖర రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:FNO 303 A S FORTUNE
వయసదస:46
లస: ససస స

9217 NDX2923621
పపరర: ననగమణణ పరరచసరర

94-41/932

9220 NDX2978476
పపరర: కరశ రతనస చకక
భరస : సససహదదడ చకక
ఇసటట ననస:F NO 301, 2ND LINE
వయసదస:38
లస: ససస స

9222 NDX3258175
పపరర: నరజష ససరగన

9223 NDX3100286
పపరర: అననపపరష మక జవరశజ

94-38/1113

94-39/1379

భరస : వనసకటటశశరరర జవరశజ
ఇసటట ననస:FNO 303 A S FORTUNE
వయసదస:85
లస: ససస స

94-39/1381 9226 NDX3140662
94-39/1382
9225 NDX3139284
పపరర: చనమసత వనసకట లకడక జవరశజ
పపరర: లకకణ దదరర వనసకటటష జవరశజ

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:FNO 303 A S FORTUNE
వయసదస:23
లస: ససస స
94-34/1021

తసడడ:డ వనసకట చసదడ శశఖర రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:FNO 303 A S FORTUNE
వయసదస:21
లస: పప
9229 NDX3085198
పపరర: నసరమక చవడడసపత

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జవరశజ
ఇసటట ననస:FNO 303 AS FORTUNE
వయసదస:54
లస: పప

తసడడ:డ జజగజశశర రరవప ససరఖదదవర
ఇసటట ననస:F.NO 305 TIRUMALA PALACE
వయసదస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:F NO 306
వయసదస:52
లస: ససస స

9230 NDX3085883
పపరర: శకనవరస రరవప చవసపత

9231 NDX3060670
పపరర: దదరర పపరష శకనవరస తనడదపలర

9232 NDX3059987
పపరర: అనదరరధ తనడదపలర

తసడడ:డ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:F NO 306
వయసదస:53
లస: పప

94-39/1328

తసడడ:డ శక రరమ పడసరద రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:F NO 301
వయసదస:43
లస: పప

94-39/1383 9228 NDX3039229
9227 NDX3139599
పపరర: వనసకట చసదడశశఖర రరవప జవరశజ
పపరర: సరసబశవ రరవప ససరఖదదవర

94-37/774

94-41/931

భరస : కల వరపడసరద పరరచసరర
ఇసటట ననస:F No 204Balaji Height
వయసదస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరగన
ఇసటట ననస:F NO 302
వయసదస:20
లస: పప
94-39/1380

94-40/1055

తసడడ:డ మలర కరరరరన శరససస స తనడదపలర
ఇసటట ననస:F NO 401
వయసదస:58
లస: పప

94-40/1056

94-33/860

94-40/1057

భరస : శకనవరస తనడదపలర
ఇసటట ననస:F NO 401
వయసదస:55
లస: ససస స
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9233 NDX3057999
పపరర: ననగ శకదదవ తనడదపలర
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94-40/1058

తసడడ:డ శకనవరస తనడదపలర
ఇసటట ననస:F NO 401
వయసదస:22
లస: ససస స

94-52/662

భరస : వనసకటటశశర రరవప చరరమలమళర
ఇసటట ననస:F NO 401, 4TH LINE
వయసదస:47
లస: ససస స

9236 NDX3081312
పపరర: ఇసదదరర మలదనల

94-51/921

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:F NO 401 , 4TH LINR
వయసదస:47
లస: ససస స
9239 NDX3019387
పపరర: శశశలజ చతరజదదద

9234 NDX3081353
పపరర: ఇసదదరర మదనల

9237 NDX3119757
పపరర: పరసడడరసగన చతరరల

94-40/1059

9238 NDX3070844
పపరర: వ ఏల పస శకవసత చ

94-40/1060

తసడడ:డ పరసడడరసగన చతరరల
ఇసటట ననస:F NO 402
వయసదస:30
లస: ససస స

9240 NDX3018496
పపరర: కకరసన కటటరర

94-41/989

9241 UYD0049106
పపరర: షపహననజ సయఖద

భరస : చకకధర కటటరర
ఇసటట ననస:FNO403 RAMESH GRAND AP
వయసదస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చకకధర కటటరర
ఇసటట ననస:FNO403 RAMESHGRAND APT
వయసదస:19
లస: ససస స

9242 NDX3056777
పపరర: శరరష కపలలవరయళ

94-34/1049 9244 NDX2717379
9243 NDX3056751
పపరర: లకడక ననరరయణ కపలలవరయళ
పపరర: అనదష జరటట

94-34/1048

94-52/664

భరస : షపక మగనర
ఇసటట ననస:F NO 501
వయసదస:30
లస: ససస స
94-37/653

భరస : లకడక ననరరయణ కపలలవరయళ
ఇసటట ననస:FNO 502,RAMESH GRAND AP
వయసదస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కపలలవరయళ
ఇసటట ననస:FNO 502,RAMESH GRAND AP
వయసదస:47
లస: పప

తసడడ:డ సస ల రరజ జరటట
ఇసటట ననస:F.NO.504, VAIKUNTA
వయసదస:24
లస: ససస స

9245 NDX3119781
పపరర: శరత కలరక

9246 NDX2889152
పపరర: పసడయసకర గగవశల

9247 NDX0887968
పపరర: సదబటమరరవప ఏలలరర

94-42/847

తసడడ:డ ధనదసజయ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:F NO504,YAGANTI PRINCE
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయగలల గగవశల
ఇసటట ననస:FNO A1 2ND LINE
వయసదస:21
లస: ససస స

9248 NDX2807170
పపరర: కలరపరటట రరమరరడడడ

9249 NDX2899540
పపరర: కలరపరటట పడససద

94-40/1092

94-37/789

94-34/491

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:F NO A2
వయసదస:61
లస: పప
94-40/1093

9250 NDX2716835
పపరర: లకడక ననరరయణ బబ సదల

తసడడ:డ కలరపరటట పపద బససవ రరడడ
ఇసటట ననస:FNOA4SADGURSADAN11-05-2
వయసదస:59
లస: పప

భరస : కలరపరటట రరమరరడడ
ఇసటట ననస:FNOA4SADGURSADAN11-05-2
వయసదస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమగలలటట బబ సదల
ఇసటట ననస:F.NO.B1, SVL VISTA
వయసదస:39
లస: పప

9251 NDX2878916
పపరర: వనసకట రరడడడ కలసడసరర

9252 NDX2880128
పపరర: శభ ఐశశరఖ డడవ

9253 NDX3147519
పపరర: అసకరరవప దనరపనవన

94-37/790

94-39/1330

తసడడ:డ శకనవరస రరవప డడవ
ఇసటట ననస:F NO C1, SRI NILAYAM APTS
వయసదస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ దనరపనవన
ఇసటట ననస:F NO C-103
వయసదస:55
లస: పప

9254 NDX3146651
పపరర: తరపతమక దనరపనవన

9255 NDX3141348
పపరర: శకవరణణ రజదదడడఆలమ

9256 NDX3017100
పపరర: రరపపశననథ చచదరర కసఠసనవన

భరస : అసకరరవప దనరపనవన
ఇసటట ననస:F NO C-103
వయసదస:50
లస: ససస స
9257 NDX2974780
పపరర: సససహదదడ చకక

94-39/1326

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:F NO , 301 ,2ND LINE
వయసదస:48
లస: పప
9260 NDX2708964
పపరర: అలలఖఖ మలధదరర బబ సదల
భరస : లకడక ననరరయణ బబ సదల
ఇసటట ననస:F.NO,B-1, S V L VISTA
వయసదస:30
లస: ససస స

94-39/1331

భరస : భటసకర ననయగడడ రజదదడడఆలమ
ఇసటట ననస:F No E-3, 2nd Line
వయసదస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కసఠసనవన
ఇసటట ననస:F NO.T1 4TH FLOOR
వయసదస:18
లస: పప

9258 NDX3283116
పపరర: భటరత దదవ శకకకసడ

9259 NDX3098738
పపరర: మగరళధర పస

94-40/1139

భరస : రరమ కకషష రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:F NO ,503, 3RD LINE
వయసదస:59
లస: ససస స
94-40/699

9261 NDX2955664
పపరర: సరయరరస కరరరసకజయ బతష
స ల
తసడడ:డ సదరజశ చసదడ బటబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:G4
వయసదస:26
లస: పప

94-40/700

94-37/775

తసడడ:డ సపలర
ఇసటట ననస:Fno-B-403,NCC PARK SQARE
వయసదస:42
లస: పప
94-37/776

94-52/663

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:F NO 401,4TH LINE
వయసదస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:F NO 402
వయసదస:39
లస: పప
94-34/1050

9235 NDX3081502
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చరరమలమళర

94-51/924

94-40/1053

తసడడ:డ మధదససదన రరవప
ఇసటట ననస:F NO ,508,
వయసదస:43
లస: పప
94-40/1094

9262 NDX3074333
పపరర: చసదడయఖ ఉపపర

94-33/866

తసడడ:డ రరమకకటయఖ ఉపపర
ఇసటట ననస:G4,APARNA APARTMENT
వయసదస:85
లస: పప
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9263 NDX3177094
పపరర: శకవఖ మనస బబ సతనల
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94-51/957

9264 NDX3213543
పపరర: యహన గడడ స

94-41/990

తసడడ:డ శరసత రమగలల బబ సతనల
ఇసటట ననస:g-5,g.victoria vidwan apartments
వయసదస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:G5, HIMAJA ENCLAVE
వయసదస:46
లస: పప

9266 NDX2234078
పపరర: ననగ మమనక నలర మతష

9267 NDX2233955
పపరర: అనల కలమలర నలర మతష

94-35/847

9265
పపరర: చసదడ తదజ సకలకరఠర

94-40/1112

తసడడ:డ సదబమ రరవప సకలకరఠర
ఇసటట ననస:G-013
వయసదస:22
లస: పప
94-35/848

9268 NDX2716470
పపరర: శరత చసద కలల
ర రర

94-38/824

భసధదవప: అనల కలమలర నలర మతష
తసడడ:డ ననగజశశరరరవప నలర మతష
తసడడ:డ వర వర పడసరద రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:GEETHANJALI APARTMENTS,D ఇసటట ననస:GEETHANJALI APARTMENTS,D ఇసటట ననస:GF 6 SRIRAM RESIDENCY
వయసదస:23
లస: ససస స
వయసదస:40
లస: పప
వయసదస:52
లస: పప
9269 NDX2955698
పపరర: ససరఖమతరర రరడడడ అలలర

94-42/865

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:GMC 486
వయసదస:44
లస: పప
9272 NDX3139268
పపరర: రవ యలరర గడడ

94-42/866

భరస : ససరఖమతరర రరడడ
ఇసటట ననస:GMC 486
వయసదస:33
లస: ససస స
94-33/865

భసధదవప: జయలకడక యలరర గడడ
ఇసటట ననస:G.M.C.NO.229
వయసదస:44
లస: పప
9275 NDX2598910
పపరర: అజయ పపరరరర

9270 NDX2946440
పపరర: మబ
మ దస
ద లల అలలర

9273 NDX2960730
పపరర: మదన మహన రరవప బతష
స ల

9276 NDX2549103
పపరర: శశధర యయరరకలపపడడ

తలర : కరషరమల
ఇసటట ననస:GOPAL KRISHNA PALACE
వయసదస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరయననథ యయరరకలపపడడ
ఇసటట ననస:HIG 65
వయసదస:44
లస: పప

9278 NDX3046026
పపరర: ఫయలజ ఆశష షపక

9279 NDX2362531
పపరర: కకటటశశరర కకతతరర

94-38/1095

94-40/1095

9274 NDX2960722
పపరర: బసవమక బతష
స ల

94-33/770

9277 NDX3042728
పపరర: కగసర రశక షపక

94-40/601

9280 NDX2362499
పపరర: మలణణకఖ రరవప పభతప

9281 NDX2619799
పపరర: బటలలజ ననమలపపరర

94-52/500 9283 NDX2384345
9282 NDX2370757
పపరర: అరర అనన కలమలరర కకసడపనవన
పపరర: శకనవరస కకసడపనవన

9284 NDX2370740
పపరర: సరసబశవ రరవప కకసడపనవన

భరస : సరసబశవ రరవప కకసడపనవన
ఇసటట ననస:H.NO.3-30-56/6
వయసదస:73
లస: ససస స
94-52/502

తసడడ:డ ననగజశశర రరవప కకసడపనవన
ఇసటట ననస:H.NO.3-30-56/6
వయసదస:78
లస: పప
9287 NDX2462117
పపరర: ససదదప దమలచనరరర

9285 NDX2787190
పపరర: సరయ గరఠరకర చసతలపరటట

9288 NDX2462091
పపరర: శకనవరస రరవప దమలచనరరర

94-40/1096

94-34/810

తసడడ:డ శవ రరమయఖ దమలచనరరర
ఇసటట ననస:H NO 14-7-313/2 FLAT NO 20
వయసదస:51
లస: పప

9290 NDX2866358
పపరర: జజఖత అపరష బగదరవరపప

9291 NDX2468304
పపరర: పవన కలమలర రరడడడ ఘసట

భరస : వనసకట నరరససహ రరవప బగదరవరపప
ఇసటట ననస:H NO 15-1-2
వయసదస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పభతప అచచయఖ పభతప
ఇసటట ననస:H-NO. 3-18-16/14A, NEW ADD
వయసదస:37
లస: పప
94-52/501

9286 NDX2462109
పపరర: మసరసనమక దమలచనరరర

94-34/808

భరస : శకనవరస రరవప దమలచనరరర
ఇసటట ననస:H NO 14-7-313/2 FLAT NO 20
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దమలచనరరర
ఇసటట ననస:H NO 14-7-313/2 FLAT NO 20
వయసదస:25
లస: పప
94-38/1093

94-40/602

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసడపనవన
ఇసటట ననస:H.NO.3-30-56/6
వయసదస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:H NO 11-8-360
వయసదస:22
లస: ససస స
94-34/809

94-38/1094

తసడడ:డ అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:H.NO.3-10-22, F.No.102
వయసదస:26
లస: ససస స

భరస : కరరక యయససరతనమలకరరత
ఇసటట ననస:H.NO. 3-18-16/14A, NEW 11-11
వయసదస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:H.NO.3-30-52/2
వయసదస:20
లస: పప

94-41/991

భరస : మదన మహన రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:GMC NO 342
వయసదస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:H.NO.3-10-22, F.No.102,
వయసదస:24
లస: పప
94-33/769

94-33/768

తసడడ:డ సదన శవ రరవప గరగరనవన
ఇసటట ననస:GMC-487
వయసదస:20
లస: పప

తసడడ:డ ననగభగషణస బతష
స ల
ఇసటట ననస:GMC NO 342
వయసదస:74
లస: పప
94-37/666

9271 NDX2553444
పపరర: తదజశశ గగరర సరయ గరగరనవన

94-42/679

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఘసట
ఇసటట ననస:H NO 15-19-520, 4TH LINE
వయసదస:22
లస: పప

94-37/791
9289 NDX2798239
పపరర: వనసకట నరరససహ రరవప
బగదరవరపప
తసడడ:డ లలతద జగనననథ రరవప బగదరవరపప
ఇసటట ననస:H NO 15-1-2
వయసదస:56
లస: పప

9292 NDX2970465
పపరర: వనసకట శక రరమ కకషష మబరరస
మగదదగగసడ
తసడడ:డ జయససవ మబరరస శరక
ఇసటట ననస:H. NO. 649
వయసదస:55
లస: పప

94-44/959
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9293 NDX2970473
పపరర: శకదదవ మగదదగగసడ
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94-49/913

భరస : వనసకట శక రరమ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:H.NO. 649
వయసదస:49
లస: ససస స
9296 NDX2381234
పపరర: మలధవ శషరషన

9294 NDX2390391
పపరర: బదదడననసర షపక

94-46/642

భరస : అననస షపక
ఇసటట ననస:H NO 1261
వయసదస:25
లస: ససస స
94-41/632

9297 NDX2381242
పపరర: భటరర వ కగసడడనఖ శషరషన

9295 NDX3017837
పపరర: సదనశవ కకసడపస

94-40/1097

భసధదవప: గరయతడ దదవ మగనగపరటట
ఇసటట ననస:Hno C7
వయసదస:59
లస: పప
94-41/633

9298 NDX2420131
పపరర: ససజనఖ చదపపరర

94-52/503

భరస : పపరషచసదడ శకనవరస మబరరస శషరషన
ఇసటట ననస:H.NO:3-26-17/1,PLOT NO:314
వయసదస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ శకనవరస మబరరస శషరషన
ఇసటట ననస:H.NO:3-26-17/1,PLOT NO:314
వయసదస:36
లస: పప

భరస : రమమశ బటబగ చదపపరర
ఇసటట ననస:H.NO: 15-18-411
వయసదస:34
లస: ససస స

9299 NDX2420123
పపరర: రమమశ బటబగ చదపపరర

9300 NDX2803450
పపరర: వనసకట లకడక కలమలరర పడతస

9301 NDX2739092
పపరర: బసవయఖ పడతస

94-52/504

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ చదపపరర
ఇసటట ననస:H.NO: 15-18-411
వయసదస:46
లస: పప
9302 NDX2739100
పపరర: మలధదరర పడతస

భరస : బసవయఖ పడతస
ఇసటట ననస:HOUSE NO.185
వయసదస:44
లస: ససస స
94-43/888

తసడడ:డ బసవయఖ పడతస
ఇసటట ననస:HOUSE NO.185
వయసదస:24
లస: ససస స
9305 NDX2986453
పపరర: భరదనశజ చవనరరజ

94-35/965

94-40/1098

9303 NDX2830107
పపరర: మలర కరరరరన రరవప మలనవన

94-43/887

తసడడ:డ మసరసనయఖ పడతస
ఇసటట ననస:HOUSE NO.185
వయసదస:51
లస: పప
94-44/960

94-45/723
9304 NDX2906592
పపరర: సతఖ గరనన పడసదననసబ మలనవన

తసడడ:డ వనసకట సదబమయఖ మలనవన
ఇసటట ననస:HOUSE NO.316 FLAT NO.104
వయసదస:76
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప మలనవన
ఇసటట ననస:HOUSE NO.316 FLAT NO.104
వయసదస:65
లస: ససస స

9306 NDX3216314
పపరర: హనదమత సరయ నరక

9307 NDX3205929
పపరర: హనదమత సరయ నరక

94-41/992

94-51/958

తసడడ:డ చవనరరజ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:house No : C-9-C, 4th lane
వయసదస:27
లస: పప

తసడడ:డ హరర కకషష నరక
ఇసటట ననస:House number 3-29-11/4
వయసదస:20
లస: పప

తసడడ:డ హరర కకషష నరక
ఇసటట ననస:House number 3-29-11/4
వయసదస:20
లస: పప

9308
పపరర: వనసకట రవ కకషష పడతసపరటట

9309 NDX2960995
పపరర: రరమలరరవప కరమనవన

9310 NDX2912020
పపరర: వర లకడక వరరకలలర

94-41/1062

భసధదవప: మమఘన పడతపత
ఇసటట ననస:III-1
వయసదస:30
లస: పప
9311 NDX3020757
పపరర: పడకరశ కరరమబరర

94-37/793

94-52/689

94-37/792

తసడడ:డ కకటయఖ కరమనవన
ఇసటట ననస:KAMINENI ESTATES 1ST LINE
వయసదస:49
లస: పప

భరస : రమలరరవప
ఇసటట ననస:KANCHAN TOWERS
వయసదస:59
లస: ససస స

9312 NDX2475507
పపరర: సదబడహకణఖస నమకరరజ

9313 NDX3169679
పపరర: హహమ చచదరర కకమటటనవన

94-38/677

తసడడ:డ వనసకట రరమదనస కరరమబరర
ఇసటట ననస:KANCHAN TOWERS 203
వయసదస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ సదన శవ శరక నమకరరజ
ఇసటట ననస:KRISHNAKUTIR APT 3-12-8
వయసదస:67
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:KRISHNA NAGAR
వయసదస:22
లస: ససస స

9314 NDX2983393
పపరర: వనసకట శకలతన ఇనదగసటట

9315 NDX2955706
పపరర: కకషష రరడడడ బటపతష

9316 NDX2607323
పపరర: దదవఖ మలచరర

94-52/690

భరస : వనసకట శకలతన ఇనదగసటట
ఇసటట ననస:L3
వయసదస:53
లస: ససస స
9317 NDX2899789
పపరర: సపవదయఖ యలగసటట

94-40/1099

94-41/993

94-37/667

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:LAKSHMI GANAPATHI TOWER
వయసదస:32
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ రమమశ మలచరర
ఇసటట ననస:MACHINE PAARAM
వయసదస:20
లస: ససస స

9318 NDX2899763
పపరర: మహలకకమక బబ పరన

9319 NDX2899771
పపరర: వనసకయమక నవపలలరర

తసడడ:డ చన కకటయఖ యలగసటట
ఇసటట ననస:manikanta apt. flat 10
వయసదస:83
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష మబరరస బబ పరన
ఇసటట ననస:manikanta apt. flat 10
వయసదస:81
లస: ససస స

94-40/1102
9320 NDX3216645
పపరర: నరజళళ శకనవరస రరవప మణణకరసత
అపరరటమమసటస 3రరరనన
తసడడ:డ రవననప
ఏన.ససరరఖ
పడకరశ
రరవప
ఏన.ససరరఖ పడక
డ నగర,ఓలడ
పటట
ట భపపరస
ఇసటట ననస:manikhanta apartments plot no1
వయసదస:52
లస: పప

9321 NDX2382166
పపరర: ఝలనస లకడక వగకహల

94-40/1100

94-46/876

94-40/1101

భరస : సపవదయఖ యలగసటట
ఇసటట ననస:manikanta apt. flat 10
వయసదస:75
లస: ససస స
94-37/557

భరస : సతఖననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:MUVVA RESIDENCYPTNO:201
వయసదస:34
లస: ససస స

94-41/994
9322 NDX2955870
పపరర: పడసనన తషలశ బటయ రతనరవథస

భరస : శకనద ననయక
ఇసటట ననస:NEAR SATYANARAYANA TEMP
వయసదస:28
లస: ససస స
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9323 NDX3055860
పపరర: సదజజత ఏదదకలల
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94-49/915

భరస : శవ పడసరద ఏదదకలల
ఇసటట ననస:NEW 13-14-588
వయసదస:21
లస: ససస స
9326 NDX3110814
పపరర: దదరర పదనకవత బబ లలరపడగడ

94-39/1384

9324 NDX2807352
పపరర: శకకరసత శశశలలష పరశస

9327 NDX3048063
పపరర: ననగభగషణస కరవవటట

9328 NDX2362481
పపరర: ససయన కలమలరర పఖ

9329 NDX3210564
పపరర: రఘగ రరస వటటట స

9330 NDX3218419
పపరర: రఘగ రరస వటటట స

9332 NDX2593788
పపరర: చనమసడదశశరర కసదదకలరర
భరస : ఆర వజయకలమలర కసదదకలరర
ఇసటట ననస:orchids flatno2a
వయసదస:46
లస: ససస స
9335 NDX3115409
పపరర: పరవన నలర మతష

94-40/1104

భరస : వవణగ మలధవ నలర మతష
ఇసటట ననస:Pavani
వయసదస:36
లస: ససస స
9338 NDX2933539
పపరర: శరకవణణ కకరరతఅలల

94-41/997

94-41/998

94-41/1001

భసధదవప: ననగరరరరన రరడడడ కరవవటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయసదస:26
లస: ససస స
9350 NDX2805919
పపరర: పపరష జజఖత బజనవపలర

94-36/901

భసధదవప: వనసకట ననగ శరత బటబగ కరవవటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయసదస:43
లస: ససస స

9334 NDX2955557
పపరర: మధవ తనడడకకసడ

94-40/1103

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:PALANADU TOWERS
వయసదస:40
లస: ససస స

9336 NDX3145018
పపరర: భటసకర రరవప మననవ

9337 NDX3216975
పపరర: వజయ కలమలర వవచలపప

94-38/1096

9339 NDX3111572
పపరర: సతఖననరరయణ గడడ స

9342 NDX2264794
పపరర: శక దదవ ఆలలరర

9345 NDX3080041
పపరర: గరయతడ దదవ ననతనన

9348 NDX2805877
పపరర: లకడక దదవ బజనవపలర

9351 NDX2903243
పపరర: శకనవరస రరవప గడడపపడడ
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:Rajendra Nagar
వయసదస:53
లస: పప

94-39/1387

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వవచలపప
ఇసటట ననస:plat NO 105
వయసదస:22
లస: పప
94-41/1000

94-41/634

94-40/1105
9340 NDX3019049
పపరర: యలమసచల పపలర రరవప
యలమసచల
భసధదవప: శరరష యలమసచల యలమసచల
ఇసటట ననస:plot.no.201,yaganti prince
వయసదస:45
లస: పప

9343 NDX2955888
పపరర: శకనవరస రరవప దదరడర

94-41/999

తసడడ:డ రరధకకషష మబరరస
ఇసటట ననస:PLOT NO 613
వయసదస:39
లస: పప
94-41/1002

9346 NDX2709343
పపరర: రరజఖ లకడక పసదదరర

94-39/1058

భరస : ననగరరరరన రరడడడ కరవవటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయసదస:50
లస: ససస స
94-51/961

భసధదవప: రరధన కకషష మబరరక కరవవటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయసదస:62
లస: ససస స
94-51/963

94-39/1386

తసడడ:డ జయ పడకరశ బటబగ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:P -206 CHENNAKESAWA TOW
వయసదస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అయననల
ఇసటట ననస:prakruthi enclave-303
వయసదస:42
లస: ససస స
94-39/1059

9331 NDX2925295
పపరర: కరశ వరలల శలస
తలర : మలర శశరర
ఇసటట ననస:old pattabhiuram
వయసదస:22
లస: ససస స

భరస : ఎ వ హహచ సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:PLOT NO.403
వయసదస:45
లస: ససస స

భసధదవప: గరయతడ దదవ ననతనన
ఇసటట ననస:prakruthi enclave-303
వయసదస:46
లస: పప
9347 NDX2716702
పపరర: వరతసలఖ రరడడ కసడడ

94-41/996

భసధదవప: పదనకవత అననస
ఇసటట ననస:plot-102, Saivisista-1
వయసదస:46
లస: పప

భరస : యలమసదయఖ మగసడడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 205
వయసదస:55
లస: ససస స
9344 NDX3072980
పపరర: శకనవరస రరవప అయననల

9333 NDX2839603
పపరర: నవన బటబగ తలల
ర రర

94-40/603

భరస : మలణణకఖ రరవప పభతప
ఇసటట ననస:OLD ADD 3-18-16/14/A, NEW
వయసదస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభగషణస మననవ
ఇసటట ననస:PLAT NO.4
వయసదస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవప కకరరతఅలల
ఇసటట ననస:plat no.304
వయసదస:54
లస: ససస స
9341 NDX3218179
పపరర: ఆదదలకడక మగసడడడ

94-41/995

తసడడ:డ లలతద చసదడ మమళ వటటట స
ఇసటట ననస:OLD B-1/9,3-14-36
వయసదస:58
లస: పప
94-34/860

94-51/960

తసడడ:డ వజయ చసడడ గరరసటర
ఇసటట ననస:No.20, Sai Towers,
వయసదస:46
లస: పప

తసడడ:డ బబజరసకక
ఇసటట ననస:NO, 162
వయసదస:56
లస: పప

తసడడ:డ లలతద చసదడ మమళ వటటట స
ఇసటట ననస:OLD B-1/9,3-14-36
వయసదస:58
లస: పప

9325 NDX2827855
పపరర: గగతస గరరసటర

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష పరశస
ఇసటట ననస:No.13, Sindhuri Appartmen
వయసదస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బబ లలరపడగడ
ఇసటట ననస:No.414, Palnadu Towers
వయసదస:43
లస: ససస స
94-39/1385

94-51/959

94-34/1051

9349 NDX2806008
పపరర: వనసకట ననగ శరత బటబగ
బజనవపలర
భసధదవప: రరఢ కకషష మబరరస కరవవటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయసదస:44
లస: పప
9352 NDX2903052
పపరర: కకషషవనణణ గడడపపడడ

94-51/962

94-34/1052

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:Rajendra Nagar
వయసదస:52
లస: ససస స
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9353 NDX2834455
పపరర: బటజ బటబగ గడడ స
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94-38/1097

భసధదవప: ననగమణణ
ఇసటట ననస:Ravindra nagar
వయసదస:29
లస: పప
9356 NDX3054244
పపరర: సరసబశవ రరవప జకకసపపడడ

94-40/1106

భరస : బటజ
ఇసటట ననస:Ravindra nagar
వయసదస:20
లస: ససస స
94-33/867

తసడడ:డ అసజయఖ జకకసపపడడ
ఇసటట ననస:S 2 APARNA
వయసదస:53
లస: పప
9359 NDX2878544
పపరర: జయశక మలర వరపప

9354 NDX2899615
పపరర: ననగమణణ గడడ స

9357 NDX2820306
పపరర: ససదద నసరహహబ షపక

94-52/691

9360 NDX3156452
పపరర: సదనలకలమలర మటట
భసధదవప: కనకరస మదచల
ఇసటట ననస:s5
వయసదస:36
లస: పప

9362 NDX2839488
పపరర: చసదడ రరవప ననలలమలల

9363 NDX2830784
పపరర: నగరరజ కలమలరర ÆÚÑÚÌåÑÞ

తసడడ:డ శక రమగలల ననలలమలల
ఇసటట ననస:sai harika apt
వయసదస:59
లస: పప

9358 NDX3111754
పపరర: గరరరజ దదవ పపదదమగడడయస

94-42/867

భరస : శదద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:S2 GARDEN TOWERS APT
వయసదస:42
లస: ససస స
94-33/868

భరస : కకషష మహన గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:S-2 VAISHNAVI APARTMENTS
వయసదస:46
లస: ససస స
94-35/966

94-38/825

తసడడ:డ రరసపడసరద
ఇసటట ననస:RAVINDRA NAGAR 1ST LANE
వయసదస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర భక షపక
ఇసటట ననస:S2 GARDEN TOWERS
వయసదస:44
లస: పప
94-52/692

9355 NDX2704963
పపరర: సరయ శకలతన దనసరర

9361 NDX3052933
పపరర: అనత పరతతరర

94-52/693

భరస : లలకజశ అననసగర
ఇసటట ననస:S6 SrinivasaApartment
వయసదస:33
లస: ససస స
94-35/967

9364 NDX2839579
పపరర: భటరర వ ననలలమలల

94-41/1003

భరస : చసదడ రరవప ÆÚÑÚÌåÑÞ
ఇసటట ననస:sai harika apt
వయసదస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ రరవప ననలలమలల
ఇసటట ననస:SAI HARIKA APT
వయసదస:29
లస: పప
9367 NDX2541837
పపరర: శక దదరర పడసరద అసబటట

తసడడ:డ యలననదద
ఇసటట ననస:Satya Teja Apartment,103
వయసదస:32
లస: పప

94-41/635
9366 NDX2235125
పపరర: ఎ వ హహచ సరయ పడసరద
ఆలలరర
తలర : ఎ ఎల సరసశత ఆలలరర
ఇసటట ననస:SRI HEMA DURGA SIGNATURE
వయసదస:50
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగజశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:SRI SARADA RESIDENCY,502
వయసదస:22
లస: పప

9368
పపరర: చసదడ కరసత సదరర

9369 NDX2928232
పపరర: చసదడ కల వననశశటట

9370 JBV3699931
పపరర: సదలలచనआ లలలసआ

9365 NDX2779452
పపరర: వననద పపదద

94-39/1388

94-42/869

తలర : రమలవత సదరర
ఇసటట ననస:Unit #210
వయసదస:33
లస: పప
9371
పపరర: సప యల
ర ననఖ ననయగడడ

భరస : సతశ కలమలర వననశశటట
ఇసటట ననస:VG-1
వయసదస:35
లస: ససస స
94-42/870

భరస : వశశననథ కకతస పలర
ఇసటట ననస:Vnbergsemolen 27
వయసదస:31
లస: ససస స
9374 NDX2705093
పపరర: పరమమశశరర వవమరరడడడ

94-41/1004

9372 NDX2264984
పపరర: మమరర సదచరరత బబజవరడ

94-37/669

94-41/1005

భరస : బటలయఖआ
ఇసటట ననస:VILLA 135-8-327
వయసదస:69
లస: ససస స
94-42/680

94-41/747
9373 NDX2905412
పపరర: సరయ ససదదప కలమలర రరడడ ఆళళ

భరస : రమమష బటబగ గరరనపపడడ
తసడడ:డ రతన రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:WHITE HOUSE APART MENT P ఇసటట ననస:#401 Santhosh Towers
వయసదస:55
లస: ససస స
వయసదస:23
లస: పప
94-38/738

భరస : కకషష రరడడడ వవమ రరడడడ
ఇసటట ననస:2605383
వయసదస:45
లస: ససస స

9375 NDX2871986
పపరర: కకటటశశరమక నడమనసరర

94-68/881

భరస : మహహశశర రరడడడ నడమనసరర
ఇసటట ననస:13-13-482
వయసదస:28
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

9376 NDX2727865
పపరర: జయ భటరత చటట
ట రర

94-69/502

తలర : పడశరసత లలవణఖ
ఇసటట ననస:13-14-569 202 ratnam residenc
వయసదస:22
లస: ససస స

పపరరషషలల
4,616

ససత సలల
4,760

మతత స
9,376

4,616

4,760

9,376
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